
 Saccharomyces spp. الفطر

اقدم العضور وحتى الوقت  منذاالنسان  عرفهواشهرها لكون  الفطرياتيعتبرمن اهم 

ر جنسيا بتكوين االبواغ الكيسية فطالحاضر النه يدخل في صناعة الخبز . يتكاثر هذا ال

 ابواغ كيسية . 4التي يكون عددها 

 

 Candidaالفطر الممرض 

ر اكث% من الناس بشكل طبيعي في الفم والقناة الهضمية وهو من 80يوجد في   *

طبيعي في الوفاة غير ال من االنسان ويمكن ان يتسبب وجودها  المعزولةالفطريات 

مرض نقص  مثلة فمختل بامراض الصابة ا نتيجةمع انخفاض مناعة الجسم  السيما

 .السرطان و السكري والمناعة المكتسبة )االيدز( 

لم يعرف التكاثر الجنسي في هذا الفطر وتكون الخاليا الخضرية بشكل ثنائي   *

يكون الشكل الخيطي  ةروموسوية وهو يكون باالضافة الى شكل الخميركالمجموعة ال

 

Saccharomyces spp. يات الخمائر الحقيقة المتشلة بالفطرردورة الحياة في فط  



 النسيج المصابالكاذب ويختلف مظهر الفطر حسب ساللة الفطر والعائل ونوع 

 

 

 Killer Yeastالخميرة القاتلة 

وهي خميرة تنتج بروتين سام للخمائر االخرى الحساسة دون تاثر الخميرة المنتجة 

االمو غير فعال اال انه عند وصوله له، حيث ان البروتين السام المنتج يكون في بادئ 

الى غشاء خلية اخرى ينفصل الى جزء غير سام يبقى على غشاء الخلية المنتجة 

وجزء سام يرتبط بغشاء الخلية الحساسة . ويتحكم بانتاج هذا السم نوع من 

. RNAمزدوج  ايروسات الذي يكونفال

 

(B) والطور الخيطي الكاذب (A) الطور الحميري Candida spp. الفطر 



Subphylum:- Pezizomycotina 

وع مشخص من ن 32000اذ تضم اكثر من  الفطريات ,شعب  تحتاكبر 

 ةيميز باهميتها البيئية واالقتصادتالتي ت الفطرياتها العديد من نضم

فهي تشمل محلالت االخشاب والمتبقيات النباتية وفطريات اخرى 

% من  ٤٠واالشنات اذ حوالي  الميكورايزان يتكافلية المعيشة لتكو

هذه التحت شعبة ، كما تضم لالتي تكون االشنات تعود الى  الفطريات

ر واالمراض للنبات والحيوان واالنسان رفطريات اخرى مرضية تسبب الض

الذي ينتج منه  Penicillium chrysogenum كالفطركما تضم انواعا مفيدة 

ريات التي تدخل في فطالمضاد الحيوي البنسلين باالضافة الى بعض ال

ميز بها هذه التحت شعبة من المميزات التي تت . والصناعات الغذائية

  -هي : 

الخيط  -2جسمها خيطي ولكن توجد بعض االنواع ثنائية المظهر  - 1

 مقسم بانتظام الفطري

النواة احادية المجموعة  احاديةتكون  الفطري الغزل يمعظم خال -3
 .الكروموسومية

الصفوف  بعضصفوف وستتم دراسة  10تضم هذه التحت شعبة  - 4 
 .المهمة

subphylum:- Pezizomycotina 
 class :- Dothideomycetes 

الكيسية  بالفطرياتكانت فطريات هذا الصف تسمى سابقا   *

وسمية بهذا االسم الن االجسام  Loculoascomycetesالمسكنية 

 باالتي وتتميزالكيسية تتكون داخل فراغات تسمى بالمسكن  الثمرية

 :- 

 *االجسام الثمرية من نوع االجسام الثمرية القارورية الكاذبة 



Psedoperithecium  والتي توجد داخل نسيج يسمى بالحشية

 .Ascostromaالكيسية 

كون متعددة تاو قد  Unilocularالحشية وحيدة المسكن  تكونقد  *

فاذا كانت الحشية من نوع وحيد المسكن  Polylocularالمساكن 

 .بينها وبين الجسم الثمري القاروري التميزمن الصعوبة  يكونعندها 

 .تكون االكياس من نوع ثنائية الغالف *

يصنف هذا الصف الى عدة تحت صفوف والتي بدورها تقسم الى رتب   *
 وعوائل منها

sub- class : Pleosporomycetidae  

Order : Pleosporales 

Family :Venturiaceae 

ex: Venturia 

يسبب  Apple scabب التفاح رمرض ج Venturia inaequalis الفطريسبب 

صيب األوراق والثمار يالتفاح حيث  بساتين كبيرة في  خسائرهذا المرض 

ى المحصول ويعتبر عامل محدد لزراعة التفاح يحتاج فويسبب خسائر 

م   22-15هى درجات حرارة من  محددة جوية المسبب لظروف الفطر 

ى المناطق فأهميته  تقلالمردض أو  ويختفي  % 95مع رطوبة نسبية 

 تفعة .مرالجافة جدا أو المناطق التى يسود فيها درجات حرارة 

على  (للنموات الجديدة  )تظهر اإلصابة على السطح السفلى لألوراق 

كون ترة كبيى األوراق الفما ينهيتة بقع باهتة لونها أخضر زيتونى ب

 ى داكن ثم بنصبح لونها يوتحديدا البقع على السطح العلوى أكثر 

إلى األسود وتأخذ شكل يشبه الجرب . تظهر اإلصابة على الثمار يتحول 

ى حاالت فى األوراق وفداكنة اللون عنها  اءرة على هيئة بقع صفرغيالص

اإلصابة الشديدة تلتحم هذه البقع على الثمار مكونة نسيج فلينى 

تشققات عميقة نتيجة لعدم إنتظام النمو ونصبح الثمار  توجد به

 .سويقيةتغير مقبولة من الناحية ال المصابة



 

Subphylum- Pezizomycotina 

Class - Eurotiomycetes 

ة فالكيسيبة المفل بالفطر ياتهذا الصف تسمى سابقا فطريات كانت 

Plectomycetes  من النوع المفلق وتتميز  ثمريةاجساما  تكونوذلك النها

  -ريات هذا الصف بكونها : فط

  .Clestotheciumمري من النوع المفلق ث* الجسم ال

الغالف رقيقة الجدران  ية* االكياس من نوع ابتدائي الغالف او احاد

دار في جالشكل في بعض االنواع يتالشى ال كمثريةالى  كروية

 .الكيس

مري وال تحتوي على طبقة ثداخل الجسم ال ثرةمبع تكوناالكياس  *
 .خصبة

 .الخليةيةاالبواغ الكيسية احاد *

اذ انها تتكاثر  مميزةريات هذا الصف اشكاال ال جنسية فطتظهر   *

 

Venturia inaequalis رالفطدورة حياة      



وتتميز ية الكونيدات التي تحمل على الحوامل الكونيد بتكوينالجنسيا 

الكونيدات على الحوامل رتيب ت ختلفة كما يفباشكالها المختل

 المهمةالتشخيصية ات فمن الص الميزتين هاتين  تعتبرلذا  يةالكونيد

تكافلية مع الطحالب رمية او طفيلية او  اما تعيش هذا الصف  فطريات  *
 .تكون االشناتل

الى تحت صف واحد  التطرقيضم هذا الصف ثالث تحت صفوف وسيتم  *
 وكما يلي

Sub- class:  Eurotiomycetidae 

Order : Eurotiales 

Family : Eurotiaceae 

ex:- Aspergillus spp. and Penicillium spp. 

 


