
 

subphylum:- Pezizomycotina 

class :- Discomycetes 

تستدل من االسم ان الجسم الثمري لها يكون من  القرصيةصف الفطريات 

وتكون اشكال الكاس متنوعة فهي قد تشبه  Apotheciumالنوع الكأسي 

الكاس او االسفنج او بشكل صولجاتي، ولكن في بعض االتواع من هذا 

 فطرياتمن النوع المفلق بعض  الثمري الجسم  يكون الصف وهي الكماة 

معيشة تكافلية مع الطحالب لتكون االشنات  ذاتهذا الصف رمية واالخرى 

اهم ما يميز هذا الصف االتي  االمراض النباتية يلي يسبب فوالبعض منها ط

 : 

من النوع الكاسي مختلف االحجام وفي البعض منها  الثمري الجسم  - 1

 .لقغمن النوع الم يكون

 Hymenium تسمىعلى الطبقة الخصبة التي  الثمري يحتوي الجسم  -2 

 .التي تتكون على سطحها االكياس

ي يفصل فيما نضوي او اسطوايبشكل ب االكياس تكون -3

 .بينها الخيوط العقيمة

غطائية  غيراو  Operculateغطائية  االكياس قد تكون    -1

Inoperculate  تقسم الفطريات القرصية الى ثالث مجاميع كل

 :مجموعة تضم عدة رتب وهذه المجاميع هي 

 مثال Inoperculate Discomycetesطائية غال غير القرصية الفطريات  -1

 .Monilinia spp.  على هذه المجموعة الفطر

عليها فطر  مثال Operculate Discomycetesطائية غال القرصية . الفطريات 2

 . Tuberالكمأة 

 الفطريات القرصية غر الفطائية . الفطريات القرصية المكونة لالشنات3



 

 

Order Helotiales 

Family :- Sclerotiniaceae 

ex*.- Monilinia fucticola 

اشجار على  Brown Rotمرض التعفن البني  Monilinia fucticolaيسبب الفطر 

اعراضى االصابة  تختلفو الخوخ و كالمشمش  الحجرية النوى  الفاكهة ذات

 رض .مالنمو للنبات وحسب دورة حياة الفطر الم مرحلة بالمرض حسب 

واستقراره على اوراق او  Ascosporeتبدا االصابة عند انطالق البوغ الكيسي   *

ر الشجرة فينبت عندها البوغ الكيسي ويمتد الى داخل انسجة العائل اازه

زل غ، بعدها يبدا اليةغصنية او ورقية او زهرتكون مسببا اصابتها باللفحة التي 

 الفطري بالنمو داخل انسجة العائل .

 البيضويةالكونيدات  بتكوينزل الفطري داخل االنسجة يبدا غال ينمووبعد ان   *

 . Monilia stage ليني بالطور المون رهذا الطو ىيسمبشكل سالسل و

 أخرى وقدحقل  الحقل او نفس في أخر الكونيدات الى نباتتنتقل  *

الموجودة عليها بسبب  الخدوش طريق الثمار عن هذه الكونيدات تصيب 

االصابة بشكل  اعراض على الثمار  وتظهراو نتيجة للعوامل البيئية  الحشرات 

يب الصفيحة ذعن االنزيمات التي يفرزها الفطر والتي ت ناتجة بقع بنية 

الثمرة متلئ تالفطر خاللها الى ان  تغلغل الوسطى وتفكك خالياها لتسهل 

وقد تبقى  الثمرة وتجف  غر تصانسجتها ثم  محل يحل بالغزل الفطري الذي 

الجافة المفطاة الثمرة وتسقط على االرض وتسمى عالقة على الشجرة او 

 .Mummufied Fruitل الكونيدية باسم الثمرة المومياء بالحوام

المومياء  الثمرةالفطر الموجود داخل  يقاومور سنة الى ثالث سنوات ربعد م  *

من  تنشأكاسية بنية اللون محمولة على سيقان  ثمرية اجسام  بتكوينالميتة 

المصابة وتنطلق االبواغ الكيسية بعد  الثمرةالموجودة داخل الثمرية الحشية 

نضج االكياس لنتكرر االصابة من جديد .



 

المسبب لمرض التعفن  Monilinia fucticolaر فطمخطط دورة حياة ال
 البني

الفطائيةالقرصية الفطريات   

Order Pezizales 

Family :- Tuberaceae 

مغلقة ارضية او شبه ارضية  ثمريةاجسام  ذاتريات هذه الرتبة تكون فط  *
 او فوق ارضية

في  يةبعض افراد هذه الرتبة يعيش بشكل مترمم على المواد العضو  *

ر فطال ثلور النبات مذمعيشة تكافلية مع ج فيالتربة والبعض منها 

Tuber  ر البلوط في فرنسا .ادائما مع اشجيتواجد الذي 

لق الذي يتواجد غمن النوع الم يكونالكمأة  لفطران الجسم الثمري   *

 .حت االرض وتحور االبواغ من الجسم الثمري عندما تنتاولها الحيواناتت

من غالف  يتالففي المقطع العرضي للجسم الثمري للكمأة انه  يظهر *

مثخنة الجدران ومنطقة داخلية خصبة تتخللها قنوات او  خالياهرجي خا

بالسطح الخارجي  تتصلتمثل الطبقات الخصبة التي  كثيرةعروق 

 ر .ثواحد او اك ثقببواسطة 

 



 

 

 

 متسعة بيضوية الشكل او  كروية داخل الجسم الثمري  االكياس  تكون   *

 . جدار معقد متعدد الطبقات ذات، شوكية كبيرة االبواغ الكيسية  *

ر يغ الثمريةاالجسام  تكوينكاثر الجنسي التي تؤدي الى تال مراحل   *

حت االرض اال انه يعتقد ان االسكوكونة غبر تمعروفة ذلك النها تتم 

 تنشأران الجسدي وتجودة ويحدث االندماج النووي عن طريق االقمو

 .االنويةالثنائي  الفطري  الخيط الكيسية من خاليا  الخيوط 

لمدة  مجهولبقي  الفطريات ان الطور الكونيدي او الالجنسي لهذه   *

لدراسات الجزيئية الحديثة اثبتت وجود الطور الالجنسي طويلة اال ان ا

 الفطريات.الكونيدي في هذه 

جموعة مهمة من الفطريات وهي الكمأة مهذه الرتبة  فطرياتتضم   *

Truffle  صالحة لالكل  تكون عظم انواعها مبنوعيها الحقيعية والزائفة اذ ان

 Terfeziaو  Tirmaniaالى الجنسين  تنتميوجد عدة انواع توفي العراق 

المزيفة والتي تنتشر في  بالكمأة تعرفانواع الكمأة التي  يضمان وهما 

البيئات شبه الجافة في الشرق االوسط كالعراق وسوريا والكويت 

 Tuberعود الى جنس توفلسطين وغيرها اما الكمأة الحقيقة التي 

الكمأة  تكونالضافة باردة او المعتدلة الحرارة لبافتوجد في البيئات ا

صولة عن فبشكل يشبه العش م تحمل االبواغ الكيسية لها  الزائفة 

 عقيمة.بواسطة انسجة  بعضها

Subphylum:- Pezizomycotina 

Class :- Sordariomycetes  



 Perithecium القاروري من النوع  ثمريةما اجسافطريات هذا الصف تكون 

الغالف غير غطائية وبالرغم من ذلك اال ان بعض ية احاداالكياس ، تكون 

ير . اال غص ثقب فيها مثخنة الجدار يخرقها  الالكياس االنواع تكون نهايات 

 ذات لق غمن النوع الم الثمرية اجسامهاانه توجد بعض االنواع تكون 

صفوف  اكبرابتدائية الغالف غير غطائية. يعتبر هذا الصف من  اكياس

 نوع معروف ، 3111جنس و  600اذ يضم  الكيسية الفطريات

 

 

 

 

 مكونة عالقة تعايشية مع الطحالب  ذات فطرياتيضم هذا الصف  كما 

ضية رطفيلية م االخران هناك بعض االنواع رمية والبعض  كما، اشنات

 . Clavicppsركوت االر المسبب لمرض فطللنبات مثل ال

Class: Sordariomycetes 

Order : Hypocreales 

Family:  Clavicipitaceae 

ex:  Caviceps parpurea 

ية ملونة براقة رداخل حشية فط يوجدالجسم الثمري قاروري  يكون  *

 صفراء.او داكنة اللون وغالبا برتقالبية او 

 تحتويران لجدات قمة مثخنة اذاالكياس اسطوانية، ضيقة، طويلة   *

 على ثقوب اسطوانية طويلة .

 .تمتد على طول الكيساالبواغ الكيسية خيطية  *

 ران الجانبية لجدالعقيمة تنشأ من االخيوط  *

  الثمري. لجسم  ل



  parpurea Caviceps         الفطر 

والحبوب وهو  الحشائش على  Ergotمرض االركوت  الفطر يسبب هذا  *
 شائع على الشيلم والحبوب االخرى .

 جاويةغير السنابل اوالثمار بكون  الفطرتتميز النباتات المصابة بهذا   *

مقوسة تكون ارجوانية  حجريةجسام ا البذور  حل محلتبل  بذورعلى 

مرضا شديدا او الموت اذا تسبب سامة  قلويديةاللون حاوية على مواد 

وتختلف االعراض  الحبوب ومنتجاتها الملوثة بهذه المركبات  تم تناول

 تسمم تعرف بالة االنسان بحال يصاب بين االنسان والحيوان اذ 

Ergotism . 

 

 

 

 

 

وذلك عند تناول الخبز المصنوع من الشيلم الملوث بهذه االجسام 

عراض التسمم على االنسان فتشمل حصول ا اذ تظهر   الحجرية

مما يسبب فقدان  الدمويةوضعف الدورة  يةانقباض في االوعية الدمو

 لحيواناتاالطراف و حصول حالة من التشنج والهذيان، اما بالنسبة 

يؤدي الى  الحجرية للفطر جسام باالالماشية اذا تناولت العلف الملوث 

 اسقاط االجنة او والدة اجنة مشوهة .

لها بعض  الحجرية الجسام ل التعرض  ار رمن اضذكر فضال عما   *

بعض  الحجريةتستخلص من هذه االجسام  االستعماالت الطبيبة اذ

من في االنسان  عملية الوالدة  في تسهيل المركبات التي تستعمل 

ايقاف النزف اثناء الوالدة كما البعض وخالل زيادة تقلصات الرحم 

االدوية لهذه  التجارية ة ومن االسماء يقلعالج داء الشق يستعمل 

و  Ergotaminineل ثمالمستخلصة من االجسام الحجرية لهذا الفطر 



Ergotinine  وErgotamine  وبسبب هذه االستخدامات فان بعض

الشركات والمؤسسات تقوم بزراعة نبات الشيلم لغرض انتاج هذه 

المموض  بالفطرمن خالل االصابة الصناعية للنباتات  الحجريةاالجسام 

. 

فهي تبدا بانبات االجسام  ممرض ال الفطررة حياة وفيما يخص د  *

بعد سقوطها على االرض من السنابل المصابة بعد ضاء فررة  الحجرية

رية وة قاريري بعد انباته اجساما ثمرحجكون الجسم الويالشتاء 

-١٠ة ويراوح طول هذه الحشية اللحمية القوام من يداخل حشية فطر

م ثمري . تنتج االكياس ابواغا ملم وتضم في داخلها اكرر من جس ٢٠

ة التي تسقط على ميسم الزهرة وتنبت وتخرق نسيج يكيسية ابر

صوال الى االنسجة الوعائية وما بين الخاليا  الفطري الخيط  وينموالنبات 

زل الفطري بتكوين الحشية الكونيدية غفي قاعدة المبيض . بعدها يبدا ال

نحمل عليها سلسلة من التي تحتوي على تجاويف مبطنة بفاليدات 

الكونيدات وتتجمع الكونيدات داخل قطيرات سائلة لزجة سكرية تعرف 

الكونيدات الى  لب الحشرات وتسهم بانتقاذبالندى العسلي الذي بج

االزهار السليمة عندها تبدا االصابة الثانوية التي يكون الطور المسبب 

جرية من خالل لها الكونيدة وفي نهايية الموسم تتكون االجسام الح

 وتكون باحجام اكبر بعدة اضعاف حجم الحبوب.  تصلب الفزل الفطري
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        Claviceps 



 

 


