
 د. سجى يحيى عبد الجليل    Zygomycota  زيجيةالفطريات ال –خامسةالفطريات   المحاضرة ال –ة المرحلة الثالث
 

 الفطريات الزيجية

True Fungi 

Phylum : Zycomycota  ( Conjugating Fungi ) 

Superkingdom : Eumycota   

Phylum : Zycomycota  ( Conjugating Fungi )         

Class: Zygomycetes                    

Order : Mucorales  

Family : Mucoraceae  

Genus : Rhizopus stolonifer  

Order : Entomophthorales  

 Family : Entomophthoraceae   

Genus : Entomophthora muscae 

  
        Subdivision : Zygomycotina قسيم الفطريات الزيجية    

                    Class: Zygomycetes طائفة الفطريات الزيجية 

ستمائة نوع وافرادها واسعة االنتشار في تضم هذه الطائفة ما يقرب من ثمانين جنسا وحوالي   

الطبيعة ، تعيش غالبيتها بصورة رمية سواء في التربة او على ما يوجد في الماء من بقايا مواد 

عضوية او على أي وسط غذائي عضوي ويوجد قلة من هذه الفطريات تعيش كطفيليات اختيارية 

اعفانا طرية او اكهة حيث تسبب لها ضعيفة اما على النباتات وخاصة الخضار وبعض انواع الف

 تكون متطفلة على الحشرات وخاصة الذباب . 

 ومن اهم المميزات والصفات التي تمتاز بها هذه الطائفة ما يلي : 

 عدم احتوائها على جراثيم سابحة ) سوطية (  -1

يا ، وقد خلو غزلها الفطري ) الميسيليوم من الجدر المستعرضة التي تقسم الهيفات الى خال -2

 يصبح الميسيليوم مقسما مع تقدمة في السن وخاصة في التراكيب التكاثرية . 

    Aplanosporesيتم التكاثر الالجنسي الفرادها بواسطة جراثيم غير متحركة  -3

في صورة جراثيم حافظية تنتج بأعداد غير محدودة داخل حوافظ جرثومية ، او قد تعمل  

 كجرثومة مفردة تسلك مسلك الكونيدة .  الحافظة الجرثومية بأكملها

يتم التكاثر الجنسي عن طريق التزاوج بين حوافظ مشيجية غير متحركة ومتشابهة عادة  -4

ومقاومة للظروف البيئية غير   Zygospores الشكل و الحجم وينتج عنها تكوين جراثيم زيجية 

 المالئمة . 

 ا متطفل وبعضها له اهمية اقتصادية معظم الفطريات الزيجية مترممة والقليل منه -5

 

     Genus : Rhizopus stolonifer  

يعد هذا الجنس من ابرز االجناس التي تنتمي الى هذه الرتبة ، وهو فطر مترمم واسع االنتشار   

نوعا كلها مترممة واهمها الجنس المدروس والذي يعرف احيانا بفطر  35، ويشتمل على حوالي 

وهو كثير النمو على الخبز   Bread mold عفن الخبز او   Black mold العفن االسود 

ويؤدي الى تعفنه كما يسبب عفنا للكثير من الفواكه والثمار والخضروات خصوصا اثناء الجمع 

والتسويق والتخزين ، حيث ان الثمار المتعفنة صورة جزئية ال تالقي قبوال لدى المستهلك بسبب 

ا الفطر ايضا على بعض المواد العضوية االخرى المعرضة للهواء رداءة نوعيتها . ويعيش هذ

في االماكن الرطبة كما انه يلوث بكثرة المزارع البكتيرية و الفطرية في المختبرات العلمية 

وتوجد جراثيمة في الهواء دائما فاذا حفظت قطعة من الخبز المبلل الرطب المكشوف في درجة 

وية لمدة يومين او ثالثة ايام في اناء مغلق فانه بصفة عامة درجة مئ 25حرارة معتدلة حوالي 



 سجى يحيى عبد الجليلد.     Zygomycota  زيجيةالفطريات ال –خامسةالفطريات   المحاضرة ال –ة المرحلة الثالث
 

 2 

كتلة من ميسيليوم ابيض اللون يشبه القطن ، ومصدر هذا الفطر التي تنتشر بوفرة في الهواء 

 لتجد فيه وسط جيد للنمو . وتسقط على سطح الخبز المبلل 

الهوائي مليئا باالنوية  خذ الفطر في التكاثر الالجنسي اذ يصبح الجزء الطرفي من الخيطيأ  

والسايتوبالزم وينفصل عن بقية الخيط  بجدار مستعرض ثم تنقسم محتوياته الى عدد من الجراثيم 

، ويأخذ الجدار المستعرض في البروز الى داخل الحافظة الجرثومية مكونا ما يعرف بالعويمد 

Columella   (11 –  هـ-  )ي االنتفاخ مندفعا الى وعندما تنضج الجراثيم يستمر العويمد ف

، ويسبب ذلك ضغطا على الجراثيم التي تضغط بدورها  ح (  – 11)  داخل الحافظة الجرثومية

وتحرر  (  -ط  – 11)  على الحافظة الجرثومية فيؤدي ذلك في النهاية الى تمزق جدار الحافظة

ناسب تأخذ في الجراثيم التي تنتشر بواسطة الهواء حتى اذا ما استقرت على وسط غذائي م

 لتعطي خيوطا فطرية جديدة . (  -ك  – 11) االنبات 

وهذه االلية في انتثار الجراثيم تسبب في دفع تلك الجراثيم الى المسافات البعيدة عن الغزل   

الفطري االم لكي ال يحدث تنافس بين االغزال الفطرية البنوية والغزل الفطري االم وبين 

يتبقى من جدار الحافظة الجرثومية اتها ، وبعد انتثار الجراثيم الحافظية االغزال الفطرية البنوية ذ

 .   Collarجزء قاعدي يحيط بالعويمد ويعرف بالياقة 

عندما تصبح الظروف البيئية غير مالئمة لنمو الفطر عندئذ يبدأ الفطر في اعداد نفسه للتكاثر   

في تكوين فرعين جانبيين يأخذان في الجنسي قيأخذ كل خيطين متجاورين لساللتين مختلفتين 

التوجه نحو بعضهما البعض حتى يلتقيا ، ويطلق على هذين الفرعين الجانبيين بالحوافظ 

ثم تنتفخ الحافظتان وتمتالن  (  -و  – 11)  Progametangia               المشيجية االولية 

ين الجزء الطرفي منها يسمى بالبروتوبالزم ويتكون في كل منهما حاجز عرضي يقسمها الى جزئ

، اما الجزء الذي يقع تحتها فيسمى  (  -ح  – 11)   Gametangium      الحافظة المشيجية 

جيتين غير المتحركين ثم تتالشى الحواجز التي تفصل بين الحافظتين المشي  Supensor بالمعلق 

توي على انوية ثنائية التي تح  Zygote وتمتزج مادتهما البروتوبالزمية وتتكون الالقحة 

ويصبح لونه فيما بعد  وسرعان ما تحيط نفسها بجدار خشن متئألل وسميك المجموعة الصبغية 

وعندما يتحلل المعلقان (  -ط  – 11)     Zygospore اسود مكونة بذلك الجرثومة الزيجية 

كن اثناءها من تسقط الجرثومة الزيجية وتظل ساكنة فترة من لزمن قد تمتد الى عدة اشهر تتم

مقاومة الظروف البيئية القاسية كالجفاف والحرارة التي ال تستطيع ان تصمد ضدها الخيوط 

الفطرية العادية . وعندما تتهيأ لها ظروف االنبات المناسبة من جديد تنقسم نواة الجرثومة 

ة الصبغية ثم بعد الزيجية ثنائية المجموعة الصبغية انقساما اختزاليا مكونة انوية احادية المجموع

ويتم ذلك بأن تمتص الماء فتنتفخ وتضغط على الجدار فتسبب تمزقة  (  -ى  – 11)  ذلك تنبت

 11)  ويخرج منها انبوب انبات ينتهي بتكوين حافظة جرثومية تحتوي على الجراثيم الالجنسية

لحوافظ الجرثومية ثم تأخذ هذه الجراثيم كما في التكاثر الالجنسي في التحرر من جدر ا (  -ى  –

، ويالحظ في هذا الفطر ان  (  -ج  – 11)              انتشار الفطر مسببهوتنتثر في الهواء 

التكاثر الجنسي ال يحدث اال نادرا حيث يستلزم ظروفا معينة ولذلك فهو ال يمثل النوع الرئيسي 

 للتكاثر بينما يمثل التكاثر الالجنسي الوسيلة الرئيسية لذلك 

در االشارة الى ان هذا الفطر له القدرة ايضا على التكاثر خضريا فاذا نقل جزء من الغزل وتج  

 11و  11) شكل الفطري النامي الى وسط غذائي مناسب فانه ينمو ليعطي خيوط فطرية جديدة . 

. )  
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 Rhizopus stolonifer( المراحل المختلفة للتكاثر الالجنسي في فطر 01قم )شكل ر
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 Rhizopus stolonifer( دورة حياة  فطر 00م )شكل رق

 

Genus : Entomophthora muscae  

نوعا اهمها النوع المدروس  41يتطفل هذا الفطر على الحشرات وخاصة الذباب ويضم حوالي   

حيث يعد من اكثر فطريات هذه الرتبة وضوحا وهو يسبب مرض الكوليرا للذباب المنزلي ، 

نتشر في فصل الصيف وبداية الخريف ويعرف الفطر عادة باسم فطر وهذا من االمراض التي ت

الذباب النه يوجد غالبا على بقايا الذباب الميت العالقة بزجاج النوافذ التي لم يتم غسلها لفترة 

، وتتكون هذه المنطقة البيضاء من عدد طويلة ، ويشهد الفطر كهالة بيضاء يحيط بالذبابة الميتة 

الكونيدية التي قذفت بها الحوامل الكونيدية المنبثقة من جسم الذبابة ويعتبر هذا كبير من الجراثيم 

 القذف القوي للكونيدات ميزة بارزة تمتاز به هذه الرتبة . 

ة بالفطر بأن تلتصق جراثيم الفطر على جسم الذبابة ويتكون انبوب انبات وتبدأ اصابة الذباب  

تتولد براعم تنمو بعد ذلك الى خيوط فطرية مقسمة قد يخترق الجسم ثم يتكور نهاية االنبوب و

.   Hyphal bodies تتجزأ الى قطع صغيرة وحيدة الخلية تسمى باالجسام الخيطية الفطرية 

تماما بالخيوط وبعد فترة تصل ما بين خمسة الى ثمانية ايام من االصابة يمتلىء جسم ذبابة 

بتثاقلها والتلون الباهت  على الذبابة المصابة  الفطرية وتتوسع منطقة البطن حيث يمكن التعرف

ند قرب موتها تبدأ بالزحف ببطء على سقف الحجرة او زجاج النوافذ ، وعند موتها لبطنها ، وع
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تلتصق على أي جسم تقف عليه كزجاج النوافذ غالبا بواسطة اعضاء فمها الماصة وعند موت 

وط داخل جسم الحشرة وتخرج من بين المناطق الذبابة تنمو االجسام الخيطية الفطرية مرسلة خي

الرقيقة في الجسم وخاصة بين الحلقات الجسمية في منطقة البطن ثم تنتفخ نهاية كل خيط مكسوة 

الحوامل الكونيدية الذي ينتهي كل واحد منها بكونيدة واحدة ، وهذه الحوامل الكونيدية تخرج 

ونيدات من نهاية الحوامل الكونيدية ويقذف بها بأعداد كبيرة جدا من جسم الذبابة ثم تنفصل الك

باعداد كبيرة هالة بيضاء سم وتشكل هذه الكونيدات بعد قذفها  3-2بقوة الى مسافة تصل الى 

اللون حول الذبابة  وكذللك على الجسم الذي تلتسق عليه الذبابة وكوليدات الفطر مغطاة بمادة 

الكونيدة وعندما تقترب ذبابة اخرى سليمة منها  هالمية تمكنها بالالتصاق بأي جسم تقذف اليه

تلتسق بها الكونيدات اللزجة وتصيبها حيث تنبت الكونيدة من جديد وهكذا تتكرر اصابة الذباب 

مسببة بذلك انتشار المرض . اما التكاثر الجنسي في هذا الفطر فيحدث بالتزاوج بين جسميين 

لزيجية التي من المحتمل ان تنبت لتعطي انابيب خييطيين متالصقيين تنتهي بتكوين الجراثيم ا

انبات سرعان ما تظهر فية الحواجز العرضية التي تقسم ثالوس الفطر الى اجزاء اما وحيدة النواة 

 او عديدة االنوية .

ويالحظ في هذا النوع من الفطريات وجود ظاهرة تكوين الجراثيم الزيجية باتوالد البكري دون   

،وتعرف هذه التركيب باسم الجراثيم غير الزيجية مشيجية اندماج بين حوافظ 

Azygospores وهي تشبه الجراثيم الزيجية في التركيب ومن المحتمل انها تقوم بوظيفة

   ( .  12) شكل  الجراثيم الساكنة كما تقوم بها الجراثيم الزيجية الحقيقية

 
 .  Entomophthora muscae( فطر 01شكل رقم )

 لى لوح الشباك و تحيط بها هالة من الجراثيم المقذوفة .ذبابة ميتة ع - أ

جزء من مقطع طولي في منطقة البطن لذبابة مصابة مبيناً الحوامل الكونيدية منبثقة من خالل كيوتكل  -ب

 الحشرة .

 

 

 

 

 


