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 شعبة الفطريات الكيسية  تصنيف 

 Alexopoulosتصنف الفطريات الكيسية حسب التصنيف المتبع من قبل 

( صنف 2007واخرون ) Hibbett( الى خمس صفوف ولكن 1996واخرون )

الطريات الكيسية الى ثالث تحت شعب والتي تضم الصفوف ذاتها التي 

 مع اضافة بعض الصفوف الجديدة Alexopoulosوردت في تصنيف 

 

1- Subphylum: Taphrinomycotina  

class: Taphrinomycetes 

   class : Schizosaccharomycetes 

2- Subphylum :  Saccharomycotina  

class: saccharomycetes 

3- Subphylum:- Pezizomycotina 

 class: Dothideomycetes  

class: Eurotiomycetes 

   class: Leotiomycetes 

 class:  Discomycetes 

 class: Sordariomycetes 

 class: Loculoascomycetes  

 (1996واخرون ) Alexopoulosتصنيف 

phylum :- Ascomycota 
 

subphylum :- Ascomycotina 
 

1-class: Hemiascomycetes 
 

2-class:- Plectomycetes 
 

3- class: Pyrenomycetes 
 

4-class: Discomycetes 
 

5- class : Loculoascomycetes 
 

 (2007واخرون ) Hibbettتصنيف 

phylum Ascomycota 
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class:- Pezizomycetes 

 class: Lecanoromycetes 

  

Phylum: Ascomycota 

Subphylum: Taphrinomycotina 

أوطأ الفطريات الكيسية من الناحية هذه  تمثل فطريات التحت شعبة 

واحدة بسيطة التركيب  خابة عبارة عن  يكوناذ ان جسمها  التطورية

 الثمريةوالصفة المميزة لهذه الفطريات انها فاقدة لالجسام 

Class:- Taphrinomycetes 

Order :- Taphrinales 

Family:- Taphrinaceae 

Taphrina  deformans 

ات مظهوين او ذواالنواع العائدة لهذا الجنس بكونها  Taphrinaيتميز الفطر   *

احادي الخلية واحادي النواة  ويكون ةطوريين االول يسمى بالطور الخمير

اما الطور الثاني والذي  رعلى الوسط الزرعي في المختب تنميته يمكنو

مكن تنميته على ي، مقسم وال االنويةبالطور الخيطي فيكون ثنائي  يسمى

الوسط الزرعي في المختبر وتتكون الخلية المولدة لالكياس من الخلية 

 الطرفية للخيط .

على  leaf curlض تجعد االوراق رم Taphrina deformansيسبب الفطر   *

ض بحصول رالم اعراض. وتتمل ذات النواة الحجريةالخوخ واالشجار  اشجار 

المصابة ولماعة بعدها  غيرسماكة من االوراق  ثراصفرار لالوراق وتصبح اك

ة واقصر من االغصان السليمة نثختتبدا االوراق بالتجعد اما االغصان فتكون م

بسبب حصول تضخم في  يكونالذي يحصل في االوراق النمو السميك .ان 

ية في الورقة وذلك بسبب كون هذا الفطر ينتج عند دخاليا الطبقة العما

 يكونوالذي  IAAتواجده داخل هذه الطبقة هرمون االندول اسيتك اسيد 

.المسؤول عن تضخم خالل هذه الطبقة
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 Taphrina deformansيوضح دورة حياة الفطر  
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subphylum :Taphrinomycotina 

class :Schizosaccharomycetes 

order: Schizosaccharomycetales 

family :Schizosccharomycetaceae 

ex:- Schizosccharomyces spp. 

 تعرف و Schizosccharomycesالممثل لفطريات هذا الصف هو   * الجنس الوحيد 

 تكاثرهاذلك الى كون  المنشطرة ويعزىالخمائر  االنواع العائدة اليه باسم

 التبرعم. عن طريق  وليسالالجنسي يتم عن طريق االنشطار فقط 

 Schizosccharomyces اربعة انواع منها النوع Schizosccharomyces * يضم الجنس 

pombe يستخدم في صناعة الكحول. الذي 

  تكون جميع الخاليا احادية المجموعة الكروموسومية وينحصر الطور ثنائي المجموعة

الالقحة والتي تعاني انقساما اختزاليا لتكوين الخاليا الجسمية فقط عند تكون 

 المتطاولة الشكل.

   ار الخلية االمية الى نشطالالجنسي من اذكر لتكوين التكاثر  وكما  الخاليا المتطاولة تكون

دث يحوبعد النضج  انفصالهابعد  تتطاولالحجم  في متساويتان خليتين بنويتين 

 ا .ار من جديد وهكذاالنشط

  مع  تتصالنل حافظة مشيجية كامنة ثمتاما بالنسبة للتكاثر الجنسي فكل خلية
اليها النواتان  تنتقلقناة  تتكونفي نقطة االتصال  بينهما الفاصلويذوب الجدار  بعضها

الخليتين بعد  وتتحد تتوسعالى القناة ثم لسايتوبالزم جزء من ا وينساب وتندمجتان
احدها اختزالي والمتبقي انقسام اعتيادي  انقساماتعدة  تعاني الالقحة التي  تكون

الذي  الكيسكيسية وفي هذه المرحلة تمد خلية الالقحة  ابواغ 8 تكونلينتج عنه 
هذه االبواغ كخلية   فتتصراالبواغ الكيسية وبدورها تتحرر بعد النضج و يتحلل

.اعتياديةجسمية 
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subphylum :Saccharomycotina 

class:- Saccharomycetes 

order :- Saccharomycetales 

family :- Saccharomycetaceae 

 ex:- Saccharomyces sppفطر خميرة الخبز .      

 ex:- Candida spp. الفطر الممرض      

تضم هذه التحت شعبة فطريات احادية الخلية تسمى بالخمائر الحقيقة  

ويتالف  Candidaوالفطر الممرض  Saccharomycesمثل خميرة الخبز 

جسمها من خلية واحدة او ان هذه الخاليا قد تكون بشكل سالسل 

 الخمائر الحقيقة بالتبرعم تتكاثرقصيرة . 

تمتاز فطريات الخمائر الحقيقة بقدرتها العالية على تخمر السكريات   *

بتخمير السكريات  ومنها اشتق االسم حيث تقوم هذه الفطريات

وتحويلها الى كحول وثاني اوكسيد الكربون، مما جعل هذه الفطريات 

المعجنات والمشروبات الكحولية كما ان  اهمية في مجال صناعة ذات

ميرة على الفيتامينات جعلها تدخل في تحضر المواد احتواء خاليا الخ

جسم الفطر عبارة عن خلية واحدة يختلف  ذكر ان كما   . الغذائية

شكلها حسب النوع وحتى ضمن النوع الواحد وعلى العموم يكون 

كروي او بيضوي او مكعب او متطاول وعند التصاق الخاليا ببعضها 

 ي الكاذب .بالخيط الفطر مايعرفبشكل سالسل تكون 

اللون اال انه عند  عديمةالمفردة في الحالة االعتيادية تكون  ياان الخال  *
 اللون . تكوينها لممستعمرات قد تكون بيضاء او كريمية

الجنسي من خالل تكوين االبواغ الكيسية داخل االكياس . التكاثريتم   


