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 صنف الفطريات الكيسية

Class : Ascomycetes 

نوع من  100000نوع من اصل  15،000من اكبر اصناف الفطريات .يبلغ تعداد انواعها  •

 الفطريات المعروفة . 

وتعيش بصورة مترممة او بصورة طفيلية على النباتات الراقية   ،تنتشر في بيئات مختلفة   •

 مسببة امراض مثل البياض الدقيقي وجرب التفاح والتواء اوراق الخوخ . 

تتكاثر الجنسيا بانتاج وحدات تكاثرية او سبورات تنتشر غالبا بالرياح ونادرا بواسطة المياه  •

. 

 ابحة .اليوجد في كل هذه الفطريات سبورات مسوطة او س •

تتميز هذه الفطريات بطريقة توليد سبوراتها الجنسية والمعروفة بالسبورات الكيسية  •

Ascospores   ألنها تتولد وتحمل داخل خلية كبيرة تتحول الى كيسascus . 

تكون السبورات بعدد محدود يبلغ ثمانية وقد يقل او يزيد عن هذا العدد. بضعف واحد او  •

 اكثر  . 

تمتاز هذه الفطريات بالتحام خيوطها المتجاورة محولة الغزل الفطري الى شبكة مما يسهل  •

   (plectenchyma   انتقال المواد الغذائية عبر خيوط الشبكة الفطرية . ) 

 تواجدها واهميتها :

تعيش اما بصورة مترممة على الخشب واألوراق والتربة الغنية بالمواد العضوية وفي المياه  •

 الحة والعذبة او قد تعيش بصورة متطفلة اختياريا او اجباريا على احياء اخرى .الم

تتعايش مجموعة كبيرة منها مع الطحالب ) الخضراء منها ( مكونة ثالوسا يعرف باألشنة  •

Lichen  
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وتكمن اهمية هذه الفطريات في كون البعض منها اجباري التطفل وتصيب كثير من النباتات  •

ة خسائر فادحة بالمنتوج مثل البياض الدقيقي وجرب التفاح فضال عن األقتصادية مسبب

 اصابتها األنسان والحيوان بامراض بالغة الخطورة . 

 تسبب تلف األخشاب واألنسجة القطنية لما تمتلكه من مقدرة على تحليل السليلوز . •

يتامينات استخدم البعض منها ألغراض صناعية كأنتاج المضادات الحياتية وفي انتاج الف •

وهي من  والحوامض العضوية وفي تحضير بعض انواع األجبان . ناهيك عن اهمية الخميرة

 .  الفطريات الكيسية 

 تعد البعض منها مصدرا غذائيا مثل الكمأ . •

 تلعب دورا مهما في تحليل المواد العضوية في التربة واعادتها الى مكوناتها البسيطة . •

 التكاثر : 

 :  Asexual reproductionالتكاثر الالجنسي  –أ  

 :   Budding and fragmentationالتبرعم والتجزأ  .1

من الطرق السائدة في الخمائر وبعض الفطريات األخرى . 

ويعتقد ان تبرعم الفطر له عالقة بالوسط السكري الذي يعيش 

فيه . تسمى السبورات الناتجة بالسبورات البرعمية 

Blastospores   

 التكاثر بتكوبن الكونيدات : .2

والكونيدة عبارة عن وحدة تكاثر الجنسي تنشأ من  وهو األوسع واألعم في الفطريات الكيسية .

طرف الخيط الفطري او جوانبه . وبسبب اختالفها في الشكل والحجم واللون وعددها وطريقة 

. وقد تنشأ حوامل الحوافظ  ) الحوامل  حملها لذا فهي تعد من الصفات المميزة لكل جنس ونوع

فرادى او في تجمعات مكونة تراكيب تمرية الجنسية متنوعة   Conidiophoresالكونيدية ( 

 مثل :
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     Acervulusالكويمة  – Pycnidium              2الوعاء البكنيدي  – 1

     Synnemataالضفيرة  – sporodochium              4الوسادة الفطرية  - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   Sexual reproductionالتكاثر الجنسي    -ب 

المجموعة الكروموسومية ويتم في هذه الفطريات كما في غيرها من األحياء بالتحام نواتين احاديتي 

ومتوافقتين جنسيا وتكوين نواة واحدة ثنائية المجموعة الكروموسومية . تتم هذه العملية عبر مراحل 

 التكاثر الجنسي التي سبق ان شرحت .

في الفطريات الواطئة تحدث هذه المراحل بصورة متتابعة ومنتظمة ، اال ان هذه الحالة تختلف 

البازيدية  إ ذ قد يتأخر األقتران النووي لفترة قد تطول او تقصر ولهذا  و  في الفطريات الكيسية

 تنقسم وتنمو لتكون خيوط مزدوجة النوى . dikaryonالسبب يالحظ تكون خاليا مزدوجة النوى 

Pycnidium 

cervulus 

synnemata 

 الثمرية الالجنسية التي يمكن مالحظتها في الفطريات الكيسية شكل )  (  : اشكال األجسام
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بعد مدة من الزمن تندمج هذه النوى وتمر بمرحلة النقسام النووي لتستكمل بذلك مراحل التكاثر 

 الجنسي . 

 : اثر الجنسيطرق التك

 .  gametangial copulationتزاوج الحافظات المشيجية :  .1

   gametangia contact   تالمس الحافظات المشيجية   .2

وحافظات انثوية تعرف باألسكوكونات   Anthrediumوهنا تتكون حافظات ذكرية  

Ascogonium   لتفريقها عن الحوافظ البيضيةOogonium    انبوب  عدم وجودومن المالحظ

  اخصاب في الفطريات الكيسية  .  

 .  Somatogamyاألقتران الجسدي  .3

 .  Spermatizationاألقتران البذيري  .4

 الى  مجموعتين :   Compatibilityوتقسم الفطريات الكيسية حسب توافقها الجنسي 

 :   homothallic species انواع متماثلة الثالوس  .1

ذاتيا اي قادر على  التكاثر الجنسي وتكوين األكياس في نفس ويكون الثالوس الواحد خصيبا  

 الثالوس .

 :   Heterothallic species متباينة الثالوس  .2

ويكون الثالوس الواحد فيها عقيما ذاتيا وال يتكاثر جنسيا ويكون اكياس اال اذا اجتمع   

 ثالوسان متوافقان جنسيا 

 تكوين األكياس : 

م خيطية من الخيط الفطري اذ يحمل كل خيط فطري في نهايته تحمل األسكوكونات على حز •

وتظهرفي ،   trichogyneينشأ من سطحها شعيرة انثوية  .  Ascogoniumاسكوكونة 

نواة  100الخضرية في القاعدة تحتوي كل منها  الوقت نفسه انثريدات اسطوانية في الخاليا
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Crozier 

تنتقل الاألنويةالذكرية من األنثريدة ت  تنمو الشعيرات األنثوية لتلتف حول األنثريداذكرية 

 الى األسكوكونة من خالل ثقب صغير ينشأ عند قاعدة تالمسهما 

 نواة وتتكون ازواج نووية عند دخول النوى الذكرية 200 – 100تحتوي األسكوكونة على ما يقارب 

اقتربت األنوية مكونة ازواجا او لم الرأي السائد هو عدم حدوث اندماج نووي في هذه المرحلة سواء 

من سطح األسكوكونة اذ  20 – 10د من الحليمات يتراوح بين دتقترب . يعقب هذه المرحلة ظهور ع

 تستطيل وتتشعب وترحل اليها األزواج النووية تباعا .

تنقسم األزواج النووية مرارا وتتكون حواجز عرضية تقسم 

يعرف بالخيوط المولدة الخيط الى خاليا عدة وهكذا ينشأ ما 

ويتكون التركيب ،   Ascogenous hyphaللكياس 

(عندما ينعقف طرف الخيط الكيسي Crozierالكالبي  )

تكون الخلية . ( hooked cellمكونا تركيبا يشبه الكالب ) 

الكالبية حاوية على نواتين تنقسمان في وقت واحد ويكون 

ة الكالبية  يلي موازي للمحور الطولي للخلي االنقساماتجاه 

ذلك تكوين حواجز  لتكوين خليتين من الكروزير واحدة طرفية والثانية ذات شكل يشبه القبة والتي 

   ascusستتطور لتكوين الكيس 
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( وتسمى هذه الخلية في هذه المرحلة 2n( لتكون نواة واحدة  )Gتلتحم النواتان في الخلية القمية  ) 

ويمثل المرحلة الوحيدة الثنائية المجموعة الكروموسومية في دورة   Young ascusبالكيس الفتي 

 ( لتتكون اربع نوىHحياة هذه الفطريات  . تمر النواة  بانقسام خيطي ثم يليه انقسام اختزالي ) 

( يعتمد عددها على Iمن انقسامات خيطية متكررة )احادية المجموعة الكروموسومية والتي ستعاني  

 ( Jنوع الفطر والعدد النهائي للسبورات في الكيس ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتنمو في الوقت نفسه خيوط  .  Paraphysisتنمو األكياس وبينها خيوط فطرية عقيمة  •

 فطرية حول األكياس مكونة األنسجة المحيطة بالجسم الثمري .

 شكل ) ( : رسم تخطيطي لدورة حياة نموذجية للفطريات الكيسية
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توجد األكياس باشكال واحجام شتى تكون كروية او بيضوية وتتحرر منها السبورات عند  •

 تحلل او ذوبان الجدران . 

تنفجر األكياس عند نضجها مطلقة السبورات الى الخار ج ويعتقد ان ارتفاع التركيز  •

األزمزي داخل الكيس بامتصاص الماء من حوله  هو السبب في انفجار األكياس  . تنشأ 

األكياس بصورة متراصة مكونة طبقة تعرف بالخصيب وتحصر بينها خيوطا عقيمة تعرقل 

تمددها  جانبيا وينحصر تمددها على المحور الطولي . تخرج السبورات من طرف الكيس 

عند تمزقه او عن طريق فتحة ضيقة او شق صغير 

وفي بعض الفطريات الكيسية القرصية بوجود غطاء 

 طرف الكيس .  يغطي  Operculumخاص 

 تقسم األكياس بالنسبة الى تركيب الجدار الى نمطين :  •

اكياس ذات طبقة خارجية صلبة وطبقة رقيقة وتسمى  .1

 .  Bitunicateهذه األكياس بثنائية الجدار مثل 

أكياس يتألف جدارها من طبقتين رقيقتين متماثلتين وتظهر كأنها جدار واحد وتسمى احادية  .2

 .    Unitunicateالجدار 

 

 :   Ascocarpsاألجسام الثمرية الكيسية   

قد التوجد اجسام ثمرية في بعض الفطريات كما في الخمائر وبعض الفطريات الكيسية الواطئة  

 .  Taphrina spكما في الفطر وليست محاطة بخيوط فطرية   naked فتكون هذه األكياس عارية

 :   Cleistotheciumجسم ثمري مغلق   .1

 تكون الجسام كروية او بيضوية مغلقة تماما يحيطها جدار من الخيوط 

 الفطرية األكياس في داخلها مبعثرة وتخرج بعد تحلل الجسم الثمري .
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 :   Peritheciumجسم ثمري قاروري  .2

صغيرة الحجم ذات شكل قاروري او كروي في طرفها فتحة 

لخروج السبورات . جدرانها مكونة من خاليا  Ostioleخاصة 

عقيمة كونتها الخيوط الفطرية المحيطة باألعضاء الجنسية 

بطن كافة تومبطنة بطبقة خصيبة قد تقتصر على منطقة القاعدة او 

 . األكياس بالخيوط العقيمة  اجزائها الداخلية  تختلط فيها

 

 :  Apotheciumجسم ثمري كأسي  .3

 وهو كأسي الشكل او قرصي يحمل على سطحه  طبقة خصيبة 

 تتألف من األكياس والخيوط العقيمة . 

 الحشوة الثمرية الكيسية  ) القارورية الكاذبة ( .4

    (Pseudothecium )   

 وتشبه في مظهرها الجسم الثمري القاروري  وتنشأ في تجاويف 

 القارورية اال انها تختلف عن الثمرة    Stromaداخل حشوة 

 بعدم وجود جدار حقيقي خاص يحيط بها , وباكياسها الثنائية 

 .   Bitunicate asciالجدار 

 التصنيف :

 يقسم صنف الفطريات الكيسية الى ثالثة  تحت اصناف  وهي : 

 :   Himiascomycetideae الفطريات الكيسية األولية  .1

 ط كيسية بل تكون اكياسها عارية .وهي فطريات بدائية ال تولد اجسام ثمرية كيسية وخيو
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 :    Euascomycetideaeالفطريات الكيسية الحقيقة  .2

وتشمل فطريات متقدمة تولد ثمارا كيسية مختلف  األنماط . األكياس فيها اما وحيدة  الجدار 

Unitunicate    وهي النوع السائد او ثنائية الجدارBitunicate   احيانا . وفي ثمرة كأسية او

 قارورية وقليال ما تكون مغلقة . 

 :   Loculoascomycetideaeالفطريات الكيسية المسكنية  .3

وتتكون فيها األكياس ثنائية الجدار وموجودة في جسم ثمري من نمط الحشوة الثمرية  

Pseudothecium   اوLocule    . 

Sub – class :hemiascomycetideae 

( Protomycelium ) 

 الميزات العامة : 

واحدة ،   فطريات بدائية ) من اوطأ الفطريات الكيسية ( واجسام معضمها مكونة من خلية .1

 والمايسيليوم في البعض منها قليل وغير كثيف وبسيط التركيب .

 كل انواع هذه الفطريات ال تكون تراكيب ثمرية كيسية بانواعها األربعة . .2

 .   Ascogenous hyphaاشرة  وبدون الخيوط الكيسية تتكون األكياس مب .3

 ويقسم الى ثالث رتب وهي :   

  Order  1 : Protomycetales  

 Order  2 : Endomycetales  

 Order  3 : Taphrenales    

 الرتبة األولى : فطريلتها يكتنفها الغموض وهي ال زالت قيد الدراسة  

 بكل انواعها فضال عن بعض الفطريات الخيطية .  Yeast الرتبة الثانية : تضم كل الخمائر 
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الرتبة الثالثة : وتضم مجموعة من الفطريات المتطفلة على النباتات الوعائية الراقية مسببة العديد من 

   األمراض . 

Order Endomycetales 

تصادية الكبيرة ألستخداماتها الصناعية في صناعة وتسمى احيانا بالخمائر وللخمائر اهميتها األق 

 األغذية وفي صناعة المعجنات والمشروبات الكحولية . وتضم اربعة عوائل هي 

 Family : Ascoideaceae 

 Family : Endomycetaceae 

 Family : Spermophoraceae 

 Family : Saccharomycetaceae 

Family 4 : Saccharomyces  

نوعا من  30ويضم   Saccharomyces spاهم اجناسها  

ويكثر على سطح   S.cervisiaeالخمائر التي من اهمها 

الثمارالناضجة  , ويكثر في األوساط السكرية . فضال عن وجوده 

  في التربة وروث الحيوانات والمياه وحتى رحيق الطيور .

 :  خلية الخميرة  

  × 5.6تكون الخميرة بيضوية الشكل وصغيرة جدا تبلغ ابعادها 

مايكرون مما يجعل من الصعب التعرف على تركيبها  6.8

خلية الخميرة بجدار  تحاط  دام المجهر الضوئي .خاستبالداخلي 

مكون من بروتين ومواد كربوهيدراتية واخرى دهنية , ويفتقر 

الجدار الخارجي ندب يحتوي سطح  الجدار الى مادة السليلوز .

ندبة والتي عبارة عن مواقع  23كثيرة قد تصل عددها الى 

يبطن جدار الخلية من الداخل  رعم بالخلية األم . اتصال خلية الب
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تحوي خلية الخميرة على نواة  بغشاء بالزمي رقيق وكثير األنبعاجات لتزيد من مساحته السطحية .

محاطة  يق . وجود فجوة كبيرة مركزية الموقع في الخليةواحدة ال يعرف الكثير عن تركيبها الدق

توجد في الفجوة نواتج الفعاليات األيضية مثل الحبيبات  بغشاء يختلف عن الغشاء المحيط بالنواة .

 الدهنية والكاربوهيدراتية .       

بدأ النواة باألنقسام الخيطي اذ تنتقل تعند تكون البرعم  

ينفصل البرعم المتكون عن . النواة الناتجة الى البرعم النامي 

الخلية األم او الينفصل ويتكون برعم اخر وهكذا مكونا سلسلة 

متصلة من البراعم تعرف بالغزل الفطري الكاذب 

Pseudomycelium    . تمثل هذه العماية التكاثر الالجنسي

 .  دث باستمرار توفر الغذاء وظروف النمو المالئمةالذي يح

 :   Sexual reproductionالتكاثر الجنسي  

الى اكياس يحوي كل  13 – 12تتحول الخلية الخضرية تحت ضغط الظروف غيرالمالئمة خالل 

 والشكل األتي يوضح دورة حياة الخميرة : كيس اربعة سبورات كروية سميكة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 شكل ) ( : دورة حياة الخميرة
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Order: Taphrenales  

والذي يضم ما يقارب  Taphrina spوالتي من ابرز اجناسها  Taphrinaceaeتضم  الرتبة عائلة 

 Rosaceaeمترمم والبعض منها يتطفل على النباتات وباألحص العائلة الوردية  معظمهانوع   95

مرض مكنسة    T . Deformansيسبب الفطر  .  مسببا تشوهات وانتفاخات في انسجة العائل

 Peach leaf curlأو ما يسمى مرض تجعد األوراق في الخوخ  witches brooms  الساحرة 

تختلف هذه الرتبة عن  والذي يتميز بوجود تجعدات والتواءات في مناطق واسعة من األوراق . 

 :  سابقتها من حيث

تنظيم األكياس بهيئة طبقة تشبه في شكلها الخاليا العمادية في النسيج المتوسط ألوراق  .1

 النباتات الراقية وتكون موجودة على سطح العائل . 

وانما تنشأ من خاليا قاعدية ثنائية النواة  Zygoteمن الالقحة  (asci )ال تنشأ األكياس  .2

Dikaryotic cells .  

يتواجد جسم الفطر الكامل داخل نسيج العائل ومكون من هايفات محدودة النمو ذات خاليا  .3

  Dikaryotic cellsثنائية النواة 

, او يخترق جدار العائل حيث   Subcuticularyينتشر بين الخاليا او تحت ادمة العائل  .4

 يتكاثر ويتطور . 

اليا مولدة لألكياس ثنائية النوى يتجزأ الجزء الخضري الى خ  Tphrinaفي معظم انواع  .5

binucleate ascogenous cells   مباشرة تحت الكيوتكل للسطح العلوي للورقة , هذه

 الخاليا هي التي ستكون األكياس التي ستخترق سطح الورقة 

قد تنشأ األكياس ولو بشكل اقل من الخاليا الخضرية ) هايفات (  .6

 دون ان تنفصل 

سيليوم تتحول الخاليا الشبيهة بالخميرة في حالة عدم تكون الماي .7

 مباشرة وببساطة الى اكياس 
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يحدث األندماج النووي في الخاليا ثنائية النواة ثم تستطيل الخلية لتكون  

( لتنتج نواتين Mitotic( بانقسام خيطي واحد ) N2تمر النواة ) ،  الكيس 

دي من الكيس  الناتج تبقى احدى النواتين الناتجتين في الجزء القاع. بنيويتن 

 .  stalk cellعد لتشكل ما يسمى بخلية العنق  والتي ستنفصل فيما ب

ويالحظ ان األنقسام الخيطي ال تهاجر النواة األخرى الى قمة الكيس الفتي .  

اذ   Miesisيلي ذلك حدوث انقسام اختزالي ، يحدث في األنواع التي ال تتكون فيها خاليا عنقية  

 تنقسم النواة المفردة في الكيس الفتي لتعطي اما اربع انوية او ثمانية انوية .

قد ينتج في داخل الكيس او خارجه انتاج اعداد كبيرة من الكونيدات احادية النواة بطريقة التبرعم 

في للكونيدات المنتجة القدرة  على التشتية لتحدث اصابات جديدة  الشبيه بما يحدث في الخمائر .

 فصل الربيع القادم وكذا الحال مع الغزل الفطري . 

 ( تقترن الكونيدات لتعيد انتاج الخاليا ثنائية النواة T . epiphyllaبعض انواع التافراينا ) 

 (dikarion قبل حدوث عملية اختراق النبات العائل . في )T. deformans   تنقسم النواة احادية

والشكل المجموعة الكروموسومية في الكونيدة  لتكون الطور الثنائي النواة  والذي سيغزو النبات .  

    Taphrina deformansالتالي يمثل دورة حياة الفطر 

 

   

 

 

 

 

 

 
    Taphrina deformansشكل ) ( : دورة حياة الفطر 



116 Dr. Sajid AL – Saeedi 

 

    Plectomycesصنف الفطريات الكيسية ذات األجسام الثمرية المغلقة  

يضم هذا الصنف فطريات تكون غزل فطري مقسم وجيد التكوين ومتفرع وتكون اجسام ثمرية 

، واألكياس كروية او بيضوية مستعرضة الشكل او اسطوانية   Cleistotheciumكروية مغلقة 

 ويقسم هذا الصنف الى رتبتين هما :   Unitunicateووحيدة الجدار 

Order 1 : Eurotiales   : 

الجدار الخارجي للجسم الثمري مكون من خيوط عقيمة 

ومفككة واألكياس كروية تنشأ عند مستويات مختلفة 

وبدون نظام ، وليس لها فتحة خاصة  scatteredومبعثرة 

Ostiol   بل تنطلق السبورات الكيسية سلبا وذلك بتحلل

األكياس داخل تجويف الجسم الثمري ، ليس للثمرة 

ة . تنتمي الى هذه الرتبة عدد من الكيسية زوائد خيطي

كما الفطريات المهمة اقتصاديا والتي تسبب تلف األغذية 

 : تخدم انواع اخرى في الصناعة والتخمر ومن اهم عوائلها سي

1 - F : Eurotiaceae     

  G : Eurotium   ( Aspergillus sp ) 

 G  - Talaromyces ( Penicillium sp ) 

 :   Aspergillusوطوره الالجنسي    Eurotiumجنس 

 :  األنتشار 

تعد فطريات هذا الجنس األكثر انتشارا في الطبيعة بين الفطريات اذ توجد سبورات هذا الفطر في 

الهواء وفي التربة وينمو على األوساط الغذائية المختلفة وعلى البقايا النباتية والحيوانية الرطبة 

فواكه وحتى انه ينمو على الجلود المصنعة والمالبس اذا تعرضت وتقريبا على جميع الخضروات وال

للرطوبة والحرارة المالئمة مما يعطيها رائحة العفن المشهورة ، ويشمل هذا الجنس على ما يقرب 

 نوع  200
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 األهمية األقتصادية : 

تسبب   A . nigerو     A . flavusو   A. fumigatusاألضرار : بعض األسبرجالت مثل 

الجهاز التنفسي   امراضا لألنسان اذ تصيب اعضاء السمع والتنفس ويطلق على مجمل أمراض

    Otomycosisاما امراض األذن فهي تسمى   Aspergillosesالناتجة عن هذا الفطر بمصطلح 

يسبب امراضا جلدية كثيرة تسمى في   A . parasiticusوهناك ايضا عددا من الفطريات مثل 

فهي   A. repens و   A . flavusو      A . glucus. اما فطريات مثل    Mycosis مضمونها

 مسؤولة عن تلف وتعفن المواد الغذائية المخزونة 

في    Aspergillus nigerالفوائد : يستعمل في انتاج انواع مميزة من األجبان كما يستخدم النوع 

 البحث والتنقيب عن النحاس 

 بعض األنواع تعد مصدرا مهما ألنتاج المضادات الحياتية مثل :  -

 Flavin ,Geodin ,Fungalin , patulin , Ustin , Aspergillin  

 .   Bفي انتاج فيتامين  A . gossypiiيستعمل النوع  -

 Citricمثل بعض األنواع األخرى تستعمل في انتاج الدهون وكذلك األحماض العضوية  -

acid  و Oxalic acid   و  خصوصا النوع A . niger     

 الصفات : 

يتميز الغزل الفطري بانه غزير النوم ومتفرع ومقسم الى خاليا وتحتوي كل خلية على عدد من 

األنوية وعلى فجوة عصارية فضال عن وجود الحبيبات الزيتية التي تمثل الغذاء ، ويختلف لون 

 الفطر باختالف النوع فمنه األبيض واألسود واألصفر . 

 طرق التكاثر : 

 :   Asexual reproductionالتكاثر الالجنسي : 

 ويعد التكاثر الكثر انتشارا في هذه الفطريات زيتم كاألتي : 

   Chonidiophoresتخرج الخيوط ) فروع هوائية ( غير مقسمة تسمى  -
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وهي عديدة    Vesicleتنتفخ نهايات كل حامل على شكل راس مستدير تسمى بالحوصلة  -

 النوية 

وقد تكون في Sterigmata  ( phialide   )او الذنيبات ينبثق منها عدد كبير من الزوائد  -

ولى منها بالذنيبات األولية او في عدة طبقات من الذنيبات و تسمى الطبقة اال طبقة واحدة 

Primary sterigmata ويةوالطبقة الثانية الى األعلى منها وتعرف بالذنيات الثان 

Secondary sterigmata   

سلسلة من  stiregmata   ( phialide )تحمل كل  -

بحيث تتعاقب   Chain of conidiaالسبورات الكونيدية 

لمسنة تكون بعيدة عن قمة بطريقة قمية اي ان الكونيدات ا

 الذنيبة .

الكونيدات المنتجة كروية الشكل وحيدة الخلية وتبدأ وحيدة  -

النواة ثم تصبح عديدتها وذلك بتعاقب األنقسام النووي ولكن 

 اع تبقى وحيدة النواة .في بعض األنو

عند نضج الكونيدة يتحد جدارها او جزء منه بجدار الذنيبة  -

وفي الوقت نفسه يبدأ البروتوبالزم بتكوين كونيدة جديدة اسفلها تدفعها الى الخارج دون ان 

تنفصل عنها وبهذه الطريقة تتكون السالسل الكونيدية . وعندما تنفصل هذه الكونيدات تنتشر 

 حتى اذا ما استقرت على وسط غذائي مالئم نبتت وانتجت غزال فطريا جديدا . في الهواء 

 :   Sexual reproductionالتكاثر الجنسي 

متشابهة الثالوس اي ان التكاثر الجنسي   Aspergillusالمالحظ ان معظم انواع الفطر 

وال يوجد اال نوع  Homothallicيحدث بين الخيوط ذات األصل الواحد وهو ما نسميه 

وتتم عملية   A . heterothalicusوهو الجنس   Heterothallicواحد مختلف الثالوس 

 التكاثر الجنسي كاألتي : 

عند التفاف عضو التذكير األنثريدة   plasmogamyيحدث األندماج البالزمي  -

Antheridium   والتأنيثAscogonium  وبان وذلك بذ بشكل قوقعي وهما وحيدا الخلية

 . الغشاء الفاصل بينهما 

يحدث ازدواج األنوية داخل األسكوكونة اذ تاخذ هذه األخيرة باألنتفاخ وفي انتاج عدد من  -

 الخيوط الكيسية التي تتفرع داخل الثمرة الكيسية المتكونة 
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ذات الشكل   Aspergillus سبورات الفطر

 pulley wheelالشبيه بالبكرة 

على هيئة طبقة من الخاليا حول   Cleistotheciumيبدأ تكوين الثمرة الكيسية المغلق  -

 مايكرون .  200 -150اعضاء التكاثر ثم تنضج وتصبح كروية الشكل بحجم 

داخل الثمرة على ثمانية   Ascusيحتوي كل كيس  -

سبورات كما هو الحال عند معظم الفطريات الكيسية 

 pulley wheelتشبه البكرة وتكون السيبورات بيضوية و

shaped    الذي يتميز بامتالكه اخدود قطري يحيط به 

يتحلل جدار الكيس لتتحرر السبورات الكيسية داخل الثمرة  -

وبعد ذلك تنتشر حال تحلل الثمرة الكيسية . وعند اتصالها 

 بالوسط المناسب فانها تنبت منتجة انابيب انبات اذ تنمو 

 لفطري وبهذا يعيد الفطر دورة حياته األخيرة معطية الغزل ا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورة الحياة الجنسية للفطر د

Eurotium sp ( Aspergillus sp ) 
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 :  Penicillium ( Tlaromyces)جنس 

 األنتشار : 

من اكثر الفطريات انتشارا وشيوعا في   Aspergillusمع الجنس  Penicilliumيعد الجنس 

وهو مترمم المعيشة   blue or green moldالطبيعة وهويسبب عفنا ازرق او اخضر 

Saprophytic fungus   نوع وهي تلعب دورا هاما في  200. يبلغ عدد انواع هذا الجنس حوالي

حيا وقد يتخلل ويتعمق داخل تحليل المواد العضوية خاصة المواد السليلوزية وقد ينمو هذا الفطر سط

 الوسط الذي ينمو عليه . 

 التركيب الجسدي : 

يكون هذا الفطر خيوطا فطرية كثيفة مقسمة وكثيرة التفرع ملونة واحيانا عديمة اللون وغالبا يوجد 

اذ تكون خالياه متعددة األنوية .    Aspergillusفي كل خلية نواة واحدة فقط على عكس الفطر 

وهي متفرعة ) عدا    Aspergillusالحوامل الكونيدية مقسمة بحواجز عرضية على عكس الفطر 

في انواع قليلة ( عند اطرافها الى افرع صغيرة تسمى 

metulla  وهذه بدورها تتفرع الى فروع صغيرة

  sterigma( او ذنيبات  phialidesتسمى الفيالدات  )

نتهي كل ذنيب بسلسلة من الكونيدات لتكون في النهاية ي

مع الحامل الكونيدي شكال يشبه المكنسة ومن هنا اشتق 

. ويعتبر شكل      Penicilliumاألسم الالتيني 

الحوامل الكونيدية وطريقة تفرعها وتماثلها او عدمه 

من المعايير األساسية للتميز بين األنواع المختلفة 

 للبنيسيليوم . 

 

 



121 Dr. Sajid AL – Saeedi 

 

 طرق التكاثر : 

    Aspergillusيشبه الى حد بعيد نظيره في الفطر   :  Asexual reproductionالتكاثر الالجنسي 

 :   Sexual reproductionالجنسي التكاثر 

نوعا . ان  25الى هذا القسم ال تتعدى   األنواع التي وجد فيها هذا النوع من التكاثر والتي ضمت

تشبه مثيلتها عند فطريات الجنس    Peniciliumطريقة التكاثر في فطريات التابعة للجنس 

Aspergillus   ولكن الشكل العام للتراكيب التكاثرية تختلف اختالفا واضحا عما تنتجه فطريات .

لمندرجة تحت جنس البنيسيلوم فنجد مثال فضال عن اختالفها بين األنواع ا   Aspergillusالجنس 

عند بعض األنواع حدوث اتحاد بين األنثريدة واألسكوكونة في حين ان هناك انواع تقوم فيها 

 األسكوكونة بكل العملية وتكون األنثريدة عديمة الوظيفة . 

ينِا   Ascogoniumنجد ان عضو التأنيث   Penicilliumاذا تتبعنا مراحل التكاثر الجنسي للفطر 

كفرع انبوبي متطاول من اي خلية من الغزل الفطري األحادي النواة اذ تكون في بداية تكوينها 



122 Dr. Sajid AL – Saeedi 

 

 – 32احادية النواة ثم يتتابع فيها األنقسام النووي الميوزي الى الحد الذي تبلغ فيه عدد األنوية بين 

شكل فرع لين احادي النواة  يتسلق نواة  ، في نفس الوقت تظهر األنثريدة من خيط مجاور على  64

على األسكوكونة ويلتف حولها بعد ذلك ينفصل الجزء العلوي من الفرع بحاجز عرضي مكونا 

انثريدة احادية النواة متضخمة  يذوب الجدار بين األنثريدة واألسكوكونة في نقطة التقائهما ويحدث 

ة عقيمة متشابكة الى اعلى األنثريدة ، تنمو بعدها خيوط فطري  Plasmogamyاألندماج البالزمي 

 . والسكوكونة المندمجتين وبذلك يتكون الجزء العقيم من الثمرة الكيسية  

 األهمية األقتصادية 

 األضرار : 

 التعفن األزرق لثمار الحمضيات    Penicillium italicumيسبب الفطر  -

 .تعفنا لثمار التفاح والكمثرى والعنب المخزون   Penicillium exbansumيسبب الفطر  -

 . تبقعات في اوراق الطباعة وفي الكتب Penicillium purpurogenumيسبب الفطر  -

يسبب امراضا لألنسان والحيوان    Penicillium crustaceumبعض األنواع مثل  -

 وخاصة امراضا رئوية . 

 الفوائد : 

الذي يستخدم في انتاج جبن   Penicillium roquefortiصناعة األجبان خاصة الفطر  -

Roquefort  والفطرPenicillium camemberti  الذي يستخدم في انتاج الجبن نوع

Camembert   . 

عدد كبيرمن الحماض العضوية المختلفة فضال عن ان   Penicilliumتنتج انواع الفطر  -

 بعض انواعه تستخدم في تصنيع األصباغ 

   Dبعض األنواع تستعمل في تصنيع النزيمات والفيتامينات مثل الفيتامين  -

    Penicillium ان البنسيلين وهو من اهم  انواع المضادات الحيوية ينتج من الفطر -

   Penicillium chrysogenumوكذلك النوع   Penicillium notatumوخاصة النوع 

 

 

 


