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شكل  ) ( : شكلين من اشكال الممصات التي تكونها فطريات 

( ممص اصبعي  B( ممص كيسي الشكل ، ) A)  البياض الدقيقي

 الشكل  

sac – shape  

Finger – shape 

haustorium 

A 

B 

 مجموعة الفطريات الكيسية الخصبة ذات األجسام الثمرية المغلقة – 2

 ( Order Erysiphales)  رتبة  

وقد ضلت لمدة تصنف على انها ضمن   Cleistotheciumتكون اجسام ثمرية من نوع الكروي المغلق 

المنتجة في داخلها  Asiبسبب ترتيب األكياس   Pyrenomycetesسلسلة الفطريات ذات الثمار األكأسية 

بشكل طبقة في قاعدتها وعادة تنِشأ األكياس اما بشكل كيس واحد فقط او اكثر من قاعدة الجسم الثمري وتكون 

اسطوانية او صولجانية الشكل وتكون دائمي ويحتوي السطح الخارجي للثمرة على زوائد خيطية عقيمة . 

 .  Erysiphaceaeتشمل هذه الرتبة عائلة واحدة هي 

 

 : Family : Erysiphaceae ( powdery mildew fungi )  عائلة البياض الدقيقي

وهي تضم مجموعة من الفطريات األجبارية التطفل والمتخصصة وهي تشبه عائلة  .1

Peronosporaceae   . 

سطحية التطفل اي ان الغزل الفطري وحوامل الكونيدية وسالسل الكونيدات توجد على سطح العائل  .2

يمتاز بانه   Leveillula spوترسل ممصات باشكال متميزة بين خاليا العائل للتغذية باستثناء الجنس 

داخلي التطفل يمتد الغزل الفطري داخل الحاليا ويرسل ممصات والحوامل تخرج من ثغور السطح 

يكون شبه  Phyllactiniaالسفلي ألوراق النبات المصاب والحامل يحمل سبور كبير اما الجنس  

صات داخلي ويبقى الغزل الفطري على السطح ويرسل خيوط رفيعة تمتد بين الثغور ويرسل مم

وهو  powdery mildewللتغذية  . تسبب هذه المجموعة من الفطريات مرض البياض الدقيقي 

 .  مرض عالمي األنتشار

بتكوين سبورات كونيدية تتكاثر الجنسيا  .3

والسبورات تكون في الغالب برميلية الشكل 

. 

تتكاثر جنسيا بتكوين اجسام ثمرية كروية  .4

وعادة   Cleistotheciumمغلقة من نوع 

تنشأ األكياس اما كيس واحد او اكثر من 

قاعدة الجسم الثمري وتكون اسطوانية 

الشكل او صولجانية ويحتوي السطح 
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الخارجي للثمرة على زوائد خيطية عقيمة . وعلى اسا عدد األكياس في الثمرة والزوائد 

Appendages  ذه العائلة وكأألتي :التي تخرج من الجسم الثمري يمكن تمييز الجناس التي تعود له 

A  -  الجسم الثمري يحتوي على عدة اكياسMany asi   : 

 :الزوائد بسيطة وشبيهة بالخيوط الفطرية والمايسيليوم سطحي ، مثل الفطر     Erysipheالفطر  .1

Erysiphe graminis    . 

. مثل الفطر اطراف او نهايات الزوائد ملتفة او معقوفة تشبه الخطاطيف :   Uncinullaالفطر   .2

Uncinula necator  . الذي يسبب مرض البياض الدقيقي في العنب 

   Phyllactinia corylea: اطراف الزوائد مستدقة وقاعدتها بصلية .    Phyllactiniaالفطر   .3

 ويسبب مرض البياض الدقيقي على التوت . 

ويسبب   Microsphaera alni: اطراف الزوائد متفرعة ثنائية الشعبة  Microsphaera  الفطر  .4

 مرض البياض الدقيقي على العائلة الزنبقية . 

 

 

 

 

الزوائد بسيطة وشبيهة بالهايفات والمايسيليوم داخلي ويصبح سطحيا عند :  Leveillulaالفطر   .5

الذي يصيب الطماطة والباذنجان   Leveillula taurica  رتكوين األجسام الثمرية ومثالها الفط

 والفلفل . ويتميز الطور الالجنسي بتكوين كونيدات طرفية كبيرة رمحية الشكل .  
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الذي   Blumeria graminisالزوائد بسيطة وشبيهة بالهايفات ومثالها الفطر  :  Blumeriaالفطر  .6

 يصيب العائلة النجيلية . في الطور الالجنسي تكون الكونيدا القاعدية منتفخة ، وتسمى بالخلية األم 

 

B –  الجسم الثمري يحتوي كيس واحدOne ascus   : 

 Podosphaera: اطراف متفرعة تفرع ثنائي الشعبة مثل الفطر    Podosphaeraالفطر  .1

leucotrica قيقي على التفاح . الذي يسبب مرض البياض الد 

  Sphaerotheca pannosa: الزوائد بسيطة وشبيهة بالهايفات مثل    Sphaerothecaالفطر    .2

 الذي يسبب مرض البياض الدقيقي على الخوخ والورد .

 

 

 

( لهذه المجموعة من الفطريات بينما تمثل Anamoephالطور الالجنسي)   Oidium sp  ويمثل الفطر 

( واللوحة األتية تمثل اشكال كل من الطورين Teleomorphذكرت سابقا الطور الجنسي )األجناس التي 

 الجنسي والالجنسي لهذه الفطريات 
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  Order: Sphaerialesرتبة سفيرات

تضم هذه الرتبة عددا كبيرا من األجناس تبدى صفات متنوعة يصعب وضع صفات عامة لها )أحيانا صفات 

 تضعه في رتبة مغايرة( فاقترح أن تتعدد الفصائل في هذه الرتبة بدال من تعدد الرتبنوع لنفس الجنس قد 

 كثير من أفراد هذه الرتبة يعيش مترمما على مختلف األوساط والبعض اآلخر يعيش متطفال

 بعض األجناس الهامة التابعة لرتبة سفيرات

ه زوائد ذات أشكال مميزة. منه يعيش على الروث الجسم الثمرى ب Chaetomium جنس كيتوميام   -1

 أنواع لها القدرة الكبيرة على تحليل السليلوز ولذا تكمن خطورته في صناعة الورق واألقمشة القطنية

 Sordaria  جنس سورداريا   -2

الجسم الثمرى قارورى الشكل والعنق مزود بزوائد وتكون هذه األجسام مطمورة في الوسط الذي تنموا فيه 

 ا إال العنقوال يظهر منه

 Neurosporaجنس نيروسبورا   -3

أحد األجناس الهامة حيث يستخدمه العلماء في دراسة النواحي الوراثية والطور الكونيدى الناقص يعرف  

ويسمى عفن الخبز األحمر ألنه ينموا بسرعة كبيرة على  Monilia sitophilia باسم مونيال سيتوفيال

 بسبب سرعة انتشاره منتجات الخبز ويسبب أضرارا جسيمة

 Nectria  جنس نيكتيريا   -4 

كبداية ترممية  -أغصان األشجار حيث تنمو أوال على الجروح أو الخدوش  cinnabarina nectriaهاجم فطر ي

وغيرها من اشجار الفاكهة وبعد ذلك تنفذ إلى األنسجة  مشمشفي أغصان أشجار الكمثرى والتفاح وال -

وهو الذي  Gummosis األوعية الخشبية للعائل وتسبب تكون االصماغ دانسدا الفطرهذا الحية. وتسبب 

 هذا االنسداد مما يؤدى إلى موتا جزئيا للنبات العائل أو ذبوله كليا. يساعد على

     Xylariaجنس زيالريا   -5

https://www.google.iq/search?hl=ar&biw=1366&bih=623&tbm=isch&q=nectria+cinnabarina&spell=1&sa=X&ei=ZsifVaXzLMGcsgGO-ZDgDg&ved=0CBcQvwUoAA
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وتنموا أفراده على األخشاب وتنبثق   stromaحشوة ثمرية تتكون األجسام الثمرية في هذا الجنس داخل 

 الحشوة الثمرية من طبقة اللحاء وتبدوا كأصابع الموتى

 (Claviceps purpureaمرض االرجوت )كالفيسبس بيربوريا فطر   -6

يسبب هذا الفطر مرض االرجوت لنباتات القمح والشعير والشوفان ويكون هذا الفطر أجساما 

نقصا ورداءة في المحصول ولكن الخطورة األكبر  هذا الفطرويسبب إصابة النباتات ب Sclerotia حجرية

الحبوب حيث تمثل وجود هذه األجسام الحجرية خطورة بالغة على تكمن في وجود األجسام الحجرية مع 

اإلنسان والحيوان حيث تحتوى هذه األجسام على مواد قلويدية تحدث تأثيرا ساما إذا خالطت غذاء اإلنسان أو 

عام وقيء وصداع وقد يؤدى إلى الوفاة كما يسبب اإلجهاض   وتكون أعراض هذا التسمم ضعف الحيوان.

ندما تصل هذه األجسام الحجرية إلى التربة تظل في حالة ساكنة لمدة طويلة وتتحمل الظروف ع  للحوامل.

 البيئية غير المالئمة إلى ان يحين موعد ازهار النبات العائل في الموسم التالي.

في هذا الوقت تنبت تلك األجسام الحجرية معطية نموات خارجية متضخمة الرأس ومحمولة على أعناق توجد 

والتي تحوى داخلها األجسام الثمرية الزقية القارورية Stroma   هايته رأسا كرويا يسمى حشوه ثمريةفي ن

جراثيم زقية  8. تكون األجسام الثمرية مملؤة باألكياس الزقية يحتوى كل كيس منها على Peritheciaالشكل

 خيطية.

لزقى إلى الخارج فتحملها الرياح وتنقلها عند نضج الجراثيم الزقية تندفع الجراثيم بقوة خالل فوهة الكيس ا

مسافات بعيدة فإذا سقطت على مياسم أزهار النبات العائل فإنها تنبت وتخترق جدار مبيض الزهرة وتنمو 

 مكونة غزال فطريا ثم يشرع بتكوين كونيدات التي تسبب إصابة ثانوية وهكذا

 األهمية الطبية لالرجوت

أهمية طبية كبيرة حيث تستخرج منه عقاقير طبية معترف بها لها  طرفلألجسام الحجرية التي تنتجها ال

 استخدامات منها:

  مادة االرجومترين سريعة الذوبان في الماء تسبب انقباضا سريعا للعضالت الالإرادية في

 الرحم لذلك تعطى لالم الحامل أثناء الوالدة المتعثرة
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 االرجوتامين االرجوتوكسين  من المركبات التي تستخرج أيضا من األجسام الحجرية

 واالرجونوفين ولها اثر مشابه لالرجومترين ولكن أبطأ تأثيرا وأطول مفعوال
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 مجموعة الفطريات الخصبة ذات األجسام الثمرية القرصية – 3 

Discomycetes 

يأخذ شكل يشبه تأخذ األجسام الثمرية ألفراد هذه الطبقة أشكاال مختلفة فمنها الكاسي والقرصي ومنها ما  

 األسفنج واألجراس واأللسن واالسراج

تجمع معظم أفراد هذه الطبقة أن األكياس الزقية 

معرضة مباشرة للخارج. غالبية األفراد تعيش 

مترممة وبعضها يتطفل على النباتات أو متكافال مع 

الطحالب وقلة توجد في عالقة تكافلية مع جذور 

 النباتات )ميكوريزا(

 طبقات هي: 3الجسم الثمرى إلى كذلك يتميز 

وهى التي تحوى األكياس الزقية وتوجد متراصة ومتوازية  Hymenium layer الطبقة الخصيبة   -1

 وأحيانا تتخلل هذه األكياس الزقية خيوط عقيمة.

وهى تقع تحت الطبقة الخصيبة وتتكون من خيوط  Subhymenium layer الطبقة تحت الخصيبة   -2

 ة ومتداخلة مكونة نسيجا فطريا أحيانا يكون متماسكا وأحيانا أخرى مفككا.فطرية متشابك

وهذه المنطقة تغلف الطبقة تحت الخصيبة وتختلف في اللون  Ectal excepulum الطبقة الخارجية   -3

 والملمس ولذا فهي صفة تساعد في تعريف األنواع المختلفة داخل طبقة الفطريات القرصية.

ية عادة طرية ولحمية وزاهية األلوان في األنواع الكبيرة . الفطريات التي تعود الى هذه واألجسام الثمر  

اما اذا كانت األجسام   Epigean Discomycetesالمجموعة تكون اجسام ثمرية فوق التربة يطلق عليها 

الكيس  . كما ان صفة وجود غطاء عند قمة Hypogean Discomycetesالثمرية تحت التربة يطلق عليها 

 صفة تصنيفية مهمة في تقسيم هذه الفطريات الى رتب فضال عن موقعها على او اسفل سطح التربة .

 وتضم هذه الطبقة عدة رتب أهمها:
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 Order:Helotiales رتبة هيلوتيات - 1

 Order: Pezizales رتبة بيزيزات  - 2

  Order: Tuberalesرتبة تيوبرات  - 3

 

 :  Order 1 : Helotialesالرتبة األولى 

تكون اجسام ثمرية ذات شكل قرصي او كأسي فوق التربة واكياسها المنتجة غير حاوية على غطاء 

unoprculated  . ومن اهم عوائلها والسبورات كروية او بيضوية ونادرا ما تكون خيطية:   

 :   Family : Sclerotiniaceaeالعائلة 

معظم الفطريات التي تعود الى هذه العائلة متطفلة على النباتات وينشأ الجسم الثمري من جسم حجري او من 

واألجسام ذات حجوم متوسطة وذات لون بني وغالبا ما ىتكون ذات ساق والسبور   Stromaحشوة ثمرية 

فيمتاز بانه يكوم سبورات الكيسي شفاف وحيد الخلية بيضوي الشكل واحيانا متطاول اما الطور الالجنسي 

  Sclerotinia sclerotiorumتحمل على حوامل قصيرة بشكل سالسل متفرعة مثل الفطر 

 

 :  Order2 : Pezizalesالرتبة الثانية 

تمتاز هذه الرتبة بان اجسامها الثمرية فوق سطخ التربة واألكياس تحوي على فوهة ذات غطاء 

Operculated   تفتح منذ البداية او قد تكون مغلقة وتفتح فيما بعد تتراوح احجام اجسامها الثمرية بين الكبيرة
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ملم والجسام الثمرية ذات الوان  1انج والصغير ذات قطر اقل من  5- 4التي قد يصل قطرها الى ما بين 

المعيشة تعتاش على زاهية الى بنية او سوداء البعض منها صالح لآلكل والقليل سام ، معضمها رمية 

 األخشاب والنباتات الميتة او في التربة. 

     F :Pezizaceaeلعائلة األولى ا

األجسام الثمرية يمكن مشاهدتها وهي متراصة على السماد في الحدائق او في البيوت البالستيكية . والجسم 

الثمري ال يتميز الى ساق او مضلة ويكون مشابه للقرص او قشور البرتقال وعادة الجسام الثمرية صغيرة 

    Pezizaمثل الجنس   وقد تكون كبيرة وذات لون ابيض او بني فاتح 

  F2 : Morchellaceaeعائلة الثانية ال

اجسامها الثمرية كبيرة الحجم وتشمل فطريات صالحة لألكل وذات ساق سميكة ومضلة متموجة ذات مظهر 

) وهي   Hymeniumاسفنجي الشكل وذات لون رمادي اذ تمثل هذه األخاديد مكان حمل الطبقة الخصيبة 

سبورات  8ة  ( والكياس طويلة ومل كيس يحتوي على طبقة األكياس وما في داخلها من سبورات الكيسي

والسبورات كبيرة وعديمة اللون وبيضوية كما في بين الكياس   Paraphysisكيسية وتوجد خيوط عقيمة 

 .   Morchellaالجنس 

 

 

 

   Order Tuberales: رتبة الكمأ الرتبة الثالثة 

أن الجسم الثمرى يكون مدفونا تحت سطح التربة نوعا  140أهم ما يميز هذه الرتبة والتي تضم أكثر من 

مع جذور النباتات الراقية وكثير من أنواع هذه الرتبة  Mycorrhiza وتشكل معظمها عالقة جذر فطرية

صالحة لألكل وبعضها يعتبر من األطعمة الفاخرة كما ذكر فان األجسام الثمرية تنموا تحت سطح التربة على 
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عند النضج تخرج رائحة قوية تجذب القوارض التي تأكل الثمار الزقية ومن ثم  سم لذا فإنها30- 10عمق من 

 تنتشر هذه الجراثيم مع مخلفات الحيوانات

والثمرة الزقية تكون عند بداية تكونها  Terfezia وترفيزيا Tuberومن أجناس هذه الرتبة جنس تيوبر

يبة ثم تأخذ في التثني والطي داخليا بشكل غير قرصية مفتوحة تترتب األكياس الزقية داخلها في الطبقة الخص

منتظم ويحيط بها غشاء ثانوي ويهدف ذلك إلى حماية الطبقة الخصيبة حيث يكون الجسم الثمرى ناميا تحت 

    سطح التربة

 F : Tuberaceaeعائلة 

    Picoaو   Trfeziaو   Tuber ومن األجناس الممثلة لهذه العائلة األجناس

    Terfezia ( truffles )دورة حياة فطر الكمأ :  

  تبدأ دورة الحياة بانبات السبورات الكيسية وهي ما تزال في داخل اكياسها وهي صفة تميزها عن

 فطريات رتبتها اال انها احيانا تنبت بعد انطالقها من اكياسها . 

 ي مكان من الجرثومة .عند انبات السبورات يظهر منها انبوب انبات واحد او اثنان في ا 

  يتطور انبوب األنباتGerm tube   . الى شبكة من الغزل الفطري األول وهي تعد الكتلة األولية 

  . تحدث داخل هذه الكتلة التحامات بين األنواع المتزاوجة المختلفة من الغزل الفطري 

  بعض النباتات يتكون بعد ذلك الغزل الفطري الثانوي الذي يشكل عالقة تكافلية مع جذور 

  . تستمر عملية التكافل حتى مرحلة أثمار الفطر ونموه 

  عند نضج السبورات الكيسية داخل ثمارها فانها تنبت عند توفر الظروف المالئمة لتبدأ دورة حياة

 جديدة .   


