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Mycologyعلم الفطريات 

نيف هو العلم الذي يختص بدراسة تركيب و تص
ات و و طرق تكاثر األنواع المختلفة من الفطري

.لها األهمية االقتصادية 



قسم علم الفطريات إلى عدد من الفروع الرئسية

 بيئة الفطرياتFungal Ecology .

 فسيولوجيا الفطرياتFungal Physiology .

 وراثة الفطرياتFungal Genetics .

 علم الفطريات الصناعيةIndustrial Mycology .

 الفطريات الطبية علمMedical Mycology

الفطرياتمملكةعليهايطلقبهاخاصةمملكةالفطرياتتتبع

Kingdom of Fungi ( Myceteae)



:أهم خصائص الفطريات 

Eukaryota .كائنات حقيقية النواة•

تتميز إلى جذور و سيقان و أوراق كما هو الحال في ال ) Thallus.ثالوسية كائنات •

.)الراقيةالنباتات 

.في حجمها و قوامها و طبيعة معيشتها و طرق تكاثرها متباينة •

.( خيطية )وحيد الخلية أو عديدة الخاليا منها •

لكون خالياها خالية من مادة نظراَ  Heterotrophs))غير ذاتية التغذية كائنات •

دة على نفسها تستطيع ان تعيش معتموبالتالى ال ( البالستيدات الخضراء)الكلوروفيل

.احتياجاتها الغذائية إلستيفاء 



:تكونقدالفطرياتالتغذيةطبيعةعلىبناء

(متطفلة• Parasitic fungiمنالغذائيةاحتياجاتهاعلىتحصل

.(حيةمصادر

(مترممة• Saprophytic fungiنمالغذائيةاحتياجاتهاعلىتحصل

.(ميتةعضويةمصادر



:بناء على طبيعة التركيب الخلوي الفطريات قد تكون 

.( (Yeastsفطريات الخميرة مثل من أجسام وحيدة الخلية تتكون •

قد والتي Hyphaeمن خيوط دقيقة مجهرية تعرف بالخيوط الفطرية أو •

( .المدمج الخلوى)مقسمة تكون مقسمة بجدر عرضية أو قد تكون غير 

لتكون الخيوط أو الهيفات تتفرع و تتشابك معا هذه •

الذي الفطري وهو الذي يطلق عليه الغزل و  Myceliumالميسيليوم

.يكون جسم الفطر 

.ال يتكون جسمها إال من هذه الهيفات فقط, الفطريات مهما بلغ حجمها •



:التركيب العام للهيفات الفطرية 

ادة تتكون كل هيفا من جدار خارجي رقيق و تجويف داخلي ممتلئ بم•

.  البروتوبالزم 

,  مستمرا  رية بعض الفطريات الحقيقية يكون بروتوبالزم الهيفا الفطفي •

يعرف بالمدمج الخلويوهذا يوجد حواجز ال أي أن الهيفا غير مقسمة 

Coenocytic = Nonseptate( يوجد عدد كبيرمن األنوية فيه )ومثال

 Oomycetesالبيضيةعلى ذلك الفطريات 

ا الفطرية في البعض األخر من الفطريات تنقسم الهيفا إلى عدد من الخالي•

Septum)المفرد) Septaتسمىتفصلها حواجز عرضية





:وجودها و انتشارها في الطبيعة 

تمثل الفطريات مجموعة كبيرة واسعة اإلنتشار في الطبيعة •

.  في كل مكان تتوفر فيه المواد العضوية توجد •

.  لرطبة خاصة في البيئات ا, في الظالم و الضوء الضعيف تنموبغزارة •

.  الباردةفي المناطق الحارة و المعتدلة و توجد •

.  منتشرة في التربة و الهواء •

.  تعيش قلة منها في البحار و األنهار و البرك •



:طرق التغذية في الفطريات 

:فهي التغذية ولذلك غير ذاتية الفطريات كائنات 

أن تعيش على غيرها من أحياء سواء إنسان أو حيوان أو نبات و إما •

.تعرف بالمتطفلة 

عرف أن تعيش على بقايا عضوية أو مخلفات حيوانية أو نباتية فتوإما •

.بالمترممة 



.متكافلة بالفطريات الوتسمى أن تتبادل منفعة مع غيرها من الكائنات وإما •

عيشة رمية بعض الفطريات التي تكون متطفلة تستطيع أن تعيش أيضا م•

.في غياب عائلها 

لكائنات أن بعض الفطريات المترممة يمكنها أن تلجأ إلى التطفل على اكما •

.أو تحت ظروف معيشية أخرى , أطوارحياتها الحية خالل طور من 



:التغذية طرق 

Obligate Parasitic Fungiفطريات إجبارية التطفل -1

.تعيش في الطبيعة متطفلة على عوائل خاصة تالئمها •

.عن العائل بعيدا تستطيع أن تعيش ال •

.لم تجد العائل المناسب لها فإنها تمر في فترة كمون أو تموت إذا •

.يمكن تنميتها معمليا على بيئات صناعية ال •



واحد منها ما يقضي دورة حياته و ينتج كافة أطوار الجراثيم على عائل•

Plasmoparaمثل فطر ( تعرف بالفطريات وحيدة العائل) viticola

Downy mildew of grapesالمسبب لمرض البياض  الزغبي للعنب 

Pucciniaمنها ما هي متباينة العائل مثل فطر • graminis المسبب

ي لمرض صدأ الساق األسود في القمح هذا النوع من الفطريات تقض

ات دورة حياتها على عائلين مختلفين أحدهما عائل نجيلي و األخر نب

.البربري



Facultative Parasitic Fungiفطريات اختيارية التطفل -2

ية على مواد عضوتعيش )الظروف الطبيعية تعيش مترممة في •

.(التربةمتحللة موجودة في 

فإنها حالة غياب المواد العضوية المتحللة و توفر عائل مناسبفي •

.تستطيع التطفل عليه 

ع الجنس يتبوالذي على ذلك الفطر المسبب لمرض ذبول القطن مثال •

Fusarium sp.



 Obligate Saprophytic Fungiفطريات إجبارية الترمم-3

.  فطريات ال تستطيع أن تعيش على كائنات حية •

(.  حيوانيةأو , بقايا نباتية سواء )تعيش على مواد عضوية متحللة •

Penicilliumعليها فطر البنيسليوم مثال • sp.

(.كالسكرياتة تستغل إال مواد بسيطأن تستطيع ال )و التي تعرف بفطريات السكر •

و التي تعرف بفطريات الدبال Trichoderma spأخر فطر التريكوديراما مثال •

.لها قدرة انزيمية كبيرة بأن و تتميز 

.  و اللجنين فطريات الدبال تستغل المواد المعقدة الموجودة في الدبال مثل السليلوز•

.غالبية فطريات الدبال تستغل صناعيا بشكل واسع •



 Facultative Saprophytic Fungi .فطريات اختيارية الترمم-3

.  لترمم تعيش عادة متطفلة لكنها إذا لم تجد العائل المالئم فإنها تلجأ إلى ا•

.  على مواد عضوية في التربة تعيش •

.  زراعتها على أوساط غذائية مختلفة يمكن •

.  نباتات الحبوب في  Smutsالتفحمعليها الفطريات المسببة ألمراض مثال •

.ه الفحم كذلك ألنها تحول األجزاء النباتية التي تصيبها إلى ما يشبسمية •



Symbiotic Fungiفطريات متكافلة 

عرف الطحالب مكونة ما يمع (المنفعةتبادل أي )بطريقة التكافل تعيش •

. Lichensباألشن

لمنفعة و كل أشنة تتكون من طحلب و فطر يعيشان معا ككائن مركب يتبادالن ا

.لصالح األخر منهما وظيفة يؤدي كل 

اقية و توجد عالقة تكافلية أخري تتمثل في العالقة بين جذور نباتات ر•

تعرف هذه العالقة بالجذر , في التربة فطريات تعيش 

 Mycorrhizaفطريات

.mykes)= فطر  , =rhizaجذر)



:طرق التكاثر في الفطريات 

:تستطيع الفطريات أن تتكاثر بطريقة أو أكثر من الطرق اآلتية 

يسمى أحيانا بالتكاثر الجسدي  Asexual Reproductionالتكاثر الالجنسي -1

,Somatic  أو التكاثرالخضري,Vegetative  ال يحدث اتحاد بين أنوية أو بين وفيه

.خاليا

بوجود اتحاد بين نواتين يتميز  ( Sexual Reproduction)التكاثر الجنسي -2

.جنسيتين



: Asexual Reproductionالتكاثر الالجنسي 

.الفطريات ال جنسيا بواسطة خاليا مختلفة األشكال و األحجام تتكاثر •

.ية أفرادا  جديدة دون اتحاد بين أنوية أو خاليا أو أعضاء ذكرية و أخرى أنثوتنتج •

.أكثر شيوعا من التكاثر الجنسي يعتبر •

لطور ايظهر )الفطر الالجنسية تتكرر غالبا أكثر من مرة خالل موسم نمو الفطر حياة •

(.من الفطريات مرة واحدة في نهاية دورة الحياة في كثير الجنسي 



:طرق التكاثر الالجنسي الشائعة في الفطريات 

 Vegetative(تجزئة الميسيليوم)الطريقة الخضرية أو التفتت -1

Fragmentation Method

.للفطريات يعتبر تفتت و تجزؤ الهيفات و انفصالها هي الطريقة المألوفة-

ليمة أو يتفتت الخيط الفطري لعدة وحدات كل وحدة تحتوي على خلية س-

.أكثر 

ظروف الفطرية تستطيع أن تعطى غزال فطريا إذا هُيأت لها الاألجزاء هذه -

(.بيئيةو فسيولوجية )سواءالمناسبة 



: Fissionاالنشطار -2

طريات يحدث هذا النوع من التكاثر غالبا في الفطريات وحيدة الخلية مثل ف-

.الخميرة

.يشبه ما يحدث في الخاليا البكتيرية -

.تأخذ كل خلية في االستطالة ثم تنقسم نواتها إلى نواتين -

وي على نواة ثم يتخصر وسط الخلية حتى تنفصل إلى خليتين كل خلية تحت-

.واحدة 



: Buddingالتبرعم -3

. Budيبدأ بظهور بروز خارجي من الخلية األم يسمى برعم -

ين البنويتين تنقسم نواة الخلية األم أثناء تكوين البرعم و تنتقل إحدى النوات-

.إلى البرعم المتكون 

.يأخذ حجم البرعم في االزدياد وهو ما زال متصال بالخلية األم -

.ال يلبث أن ينفصل عنها مكونا فردا  جديدا  -



Sclerotiaاألجسام الحجرية تكوين -4 :

الهيفات تتجمع فيها, الراقية بعض الفطريات الحقيقية خاصة الفطريات -

Sclerotiumيسمى الجسم الحجري صلب محكم الفطرية لتكوين جسم  , 

.وتمتلئ خالياه بالمواد الغذائية 

بيئية الفطر من تحمل الظروف التمكن هذه األجسام عبارة عن تراكيب كامنة -

.غيرالمناسبة 

جرية تنبت عندما تصبح الظروف البيئية مالئمة للفطر فإن تلك األجسام الح-

 Stromata)الجمع Stroma (أكثرمعطية وسادة أو 



: Sporesالجراثيم إنتاج -5

.ات أكثر طرق التكاثر الالجنسي شيوعا بين الفطريالجراثيم تعد -

.الخاليا وعدد في اللون و الحجم الجراثيم تتفاوت تلك -

.فقد تكون شفافة أو داكنة اللون -

.توجد أما منفردة أو على صورة تجمعات -



ق تكوينها حسب الكيفية التي تُحمل بها و طرالجراثيم تنقسم 
:إلى مجموعتين 

: Endosporesالداخلية الجراثيم -1

:و هي تتكون داخل حافظة أو كيس و من أشكالها اآلتي 

: Zoosporesالسابحة الجراثيم -أ

. Zoosporangiumتتكون داخل حافظة يطلق عليها -

أو تلك , Aquatic fungiفي دورة حياة كثير من الفطريات المائية الجراثيم تظهر هذه -

.في وسط رطب للتواجد الفطريات التي تميل 

مزودة السابحة عبارة عن كتلة بروتوبالزمية عارية ذات أشكال مختلفة والجراثيم -

.يساعدها على السباحة , أوأكثربسوط 

.جانبيةتكون أمامية أو خلفية أو وقد هذه األسواط يختلف عددها و مكانها -



Sporangiosporesالجراثيم داخل حوافظ جرثومية -ب :

Sporangiaجرثومية داخل أكياس أو حوافظ تتكون •

.(غير متحركة)سوطية بأنها غير تتميز •

.عادة بجدر خلوية تحاط •

.تنضج فإنها تنطلق من الحافظة بعد تمزقها أو تحللها عندما •

.في انتشارها على التيارات الهوائية تعتمد •

Rhizopusلذلك فطر عفن الخبز مثال  stolonifera



: Exosporesالخارجية الجراثيم -2

أو الكونيدات  Conidiophoresالكونيدية الجراثيم عليها يطلق •

Conidia(المفرد(Conidium

.غير متحركة هذه الجراثيم •

في فطر كما  Conidiophoresخارجيا على الحوامل الكونيدية تنتظم •

والبنيسيليوماألسبيرجللس 

عدد , رتيب و اللون و الحجم و الت, الكونيدية في الشكل تختلف الجراثيم •

الخاليا



إلى مقسمة بحواجز عرضيةوقد تكون . في سالسل أو قد توجد منفردة •

.والطوليةتظهر الحواجز العرضية الخاليا أو عدد من 

:الكونيدية الحوامل 

.بصورة منفردة على سطح الميسليوم تتكون •

.تتكون بصورة مجتمعة في الداخل أو •

.على تركيبات خاصة أو •



:بينها في الشكل و منها هذه التراكيب فيما تختلف 

Pycnidiumالوعاء البكنيدي -أ :

.وعاء يشبه الدورق أو الفنجان •

.يكون عادة مدفونا في الوسط الذي ينمو عليه •

تخرج عن طريقها الجراثيم والتي تسمى الجراثيم Ostiole( فوهة)به فتحة •

Pycnidiosporesالبكنيدية



Acervule( أسيرفيولس)الكويمة الكونيدية -ب :

.الشكل طبقي ,تركيب قليل اإلنخفاض •

لكونيدية يتكون من وسادة هيفية تحمل حوامل قصيرة تتكون عليها جراثيم ا•

.  التي تتعرض للخارج بعد تمزق بشرة العائل 

Sporodochiumأسبوررودوكيوم -ج :

.لتكوين تركيب يشبه التركيب السابق إال أن الوسادة الهيفية واضحة اهو •

.الكونيدية متزاحمة و متداخلة و طويلة الحوامل •







. Sexual Reproductionالتكاثر الجنسي في الفطريات 

.الفطريات الحقيقية تتكاثر جنسيا معظم •

Deuteromycetesاألفراد التابعة لمجموعة الفطريات الناقصة باستثناء •

.غائبا أو غير معروف الطورالجنسي يكون الذي 

:يتضمن التكاثر الجنسي في الفطريات الحقيقية االتي 

.نواتين متوالفتين من مشيجين احدهما أو كالهما متحرك اندماج •

.من اندماج خليتين خضريتين لنفس الثالوس أو •



التي يوجد ثالث مراحل مميزة لعملية التكاثر الجنسي في الفطريات و

:يلي تتلخص فيما تحدث عادة بصورة متتابعة و 

Plasmogamyاإلقتران البالزمي -1 .

.عليه أحيانا باإلتحاد الخلوي يطلق •

ى اقتراب يحدث اندماج بين بروتوبالستي خليتين مما يعمل علفيه •

.داخل نفس الخلية االنوية 



Karyogamyالنووي االقتران -2 .

.الخطوة الثانية في التكاثر الجنسي للفطريات هو •

 Haploidالكروموسومية تندمج نواتان كل منهما أحادية المجموعة فيه •

(N)   لتكون الزيجوتZygote ثنائية المجموعة الكروموسوميةوهي

Diploid (2N) 



. Meiosisاالنقسام االختزالي -3

.الطور الثالث من أطوار التكاثر الجنسي هو •

.يتبع االقتران النووي مباشرة أو بعد فترة وهو •

سام باالنقالكروموسومية هذا الطور تبدأ النواة الثنائية المجموعة في •

.المجموعة الكروموسوميةاألنوية أحادية االختزالي منتجة عدد من 

.الجنسية الجراثيم تلك األنوية في تكوين تدخل •



:سىالطرق االكثر شيوعا فى التكاثر الجن

Planogametic:اتحاد جاميطات متحركة-1 copulation

Gametangial:تالمس حوافظ جاميطية-2 contact

Gametangial:حوافظ جاميطية( تزاوج)اتحاد -3 copulation

Spermatization:تكوين جراثيم لقاحية-4

Somatogamy(:االقتران الجسدى)التحام الخاليا الجسدية -5



:وفيما يلى اهم انواع الجراثيم الجنسية•

Oosporesالجراثيم البيضية -1

Ascosporesالآلسكية الجراثيم -2

Zygosporesالجرا ثيم الزيجوية -3

Basidiosالجرا ثيم البازيدية -4 spores



جرثومة بيضية



الجراثيم االسكية



جرثومة بازيدية             جرثومة زيجوية



:األهمية االقتصادية للفطريات 

تفتت و ن ع(البكتيرياجانب إلى )تعد المسؤولة بصورة خاصة الفطريات •

.تحليل المادة العضوية 

تخدمه الذي تس, نواتج ذلك التحليل إطالق غاز ثاني أكسيد الكربون من •

.الضوئي عمليات البناء النباتات الراقية في 

ة مسؤولة عن معظم األمراض التي تصيب النباتات المهمالفطريات •

الخضروات و المحاصيل, أشجارالزينة , الفاكهة أشجار )اقتصاديا 

.و هذا يترتب عليه خسائر كبيرة , (المختلفة



مسؤولة عن كثير من األمراض التي تصيب األنسان والفطريات •

.ة في المسالك التنفسيوالتهابات الحيوان سواء جلدية و باطنية 

Clavicepsفطر يسبب • purpurea من التسمم يسمى التسمم نوع

عند تناوله والحيوان كل من اإلنسان يصيب Ergotismاإليرجوتي

ام تعرف باألجستحتوي تركيب والتي , القمح و الشوفان حبوب 

.الحجرية و هذه تحتوي أشباه قلويات سامة 



رية الفطريات تفرز نواتج أيضية ثانوية تسمى السموم الفطبعض •

Mycotoxins ى في اللحوم و األلبان و تصل إلأن تتركز يمكن التي

و أشهر تلك السموم األفالتوكسين, اإلنسان عبر سلسلة الغذاء 

Aflatoxins  يفرز بواسطة فطر الذيAspergillus flavus

المنازل و تحللها فيتسبب عن ذلك هدمب و الفطريات تلف األخشا تسبب •

ناطق خاصة في الم, الخطوط السلكية وأعمدة , الحديديةالجسور و السكك 

.الباردة و االستوائية 

ة و الفطريات تحلل و تآكل األلياف و الورق البضائع الجلديتسبب •

.المنسوجات 



:التأثيرات المفيدة للفطريات 

خصوبة بذلك تزيد من, تسبب تحلل المواد العضوية إلى مركبات بسيطة -

.الحيوان وبالتالي , فيستفيد النبات , التربة 

.تساهم في تخليص الكرة األرضية من المواد العضوية المتراكمة -

,  مشهورة تساهم الفطريات في إنتاج و إضافة النكهة المحببة إلى األجبان ال-

طر التي يستخدم في صناعتها كل من فوكاميمبرت مثل جبنة روكفورت 

Penicillium roquefortii وفطرPenicillium camembertii.



جة أو حيث يمكن أن تستهلك أما الطاز, الفطريات في غذاء اإلنسان تدخل -

الواسع  Mushroomsومن أهمها فطر عيش الغرا ب, المجففة أو المملحة 

ذات القيمة الغذائية العالية , Truffles( الفقع)و فطر الكمأة . عالميااالنتشار 

.( كميات كبيرة من البروتينات و الدهون والفيتامينات)

.للمضادات الحيويةالفطريات مصدر مهما تعتبر -

ن و الليموكحمض )تعتبر الفطريات مصدر لعدد من األحماض العضوية -

(.الخل

.المركب ( ب)خاصة فيتامين , تعتبر الفطريات مصدر لبعض الفيتامينات -

.الخمائر في صناعة الخبز تستخدم -



:Classification of Fungiتصنيف الفطريات 

Genusاألنواع ذوات الصفات المشتركة في جنس واحد توضع . 1

Familyو توضع األجناس المشتركة في صفاتها في فصيلة واحدة . 2

Orderوتوضع الفصائل الشبيهة ببعضها البعض في رتبة واحدة . 3

Classتوضع الرتب المتشابهة في صفاتها فتضم في طائفة واحدة . 4

Divisionتوضع الطوائف المتقاربة في قسم واحد كبير . 5

Kingdomو هذه األقسام تكون المملكة . 6



:يلىتنتهي مستويات التصنيف تبعا لما اتفق عليه كما 

Division: mycota( قسم)

) Sub division: mycotina تحت قسم)

) Class : mycetesصف )

mycetidae:)  Sub class تحت صف )

ales:Order (رتبة  )

aceae(:عائلة )Family



:الفطرياتمملكة 

Kingdom Myceteae (Fungi)                           

التربةفيالمختلفةاألوساطفيتنتشرثالوسيةحيةكائناتالفطريات

ثيرالكيهاجموالهواءوفيوالمالحةالعذبةالمياهوفيوالجافةالرطبة

منروتعتبكغذاءبعضهايستعملكماواإلنسانوالحيوانالنباتمنها

لبصخلويجدارلهاإنكماالكلوروفيلمنالخاليةالدقيقةالكائنات

اريةالعالفطرياتماعدااخرىومركباتالكيتينمنمكونشكلهايحدد

.الخلوىالجدارعديمةوهي



:تنقسم مملكة الفطريات الى ثالث اقسام هى

D: Gymnomycota:قسم الفطريات العارية1)

D: Mastigomycota:الفطريات السوطيةقسم 2)

D: Amastigomycota:االسوطيةقسم الفطريات 3)



Division: Gymnomycotaقسم الفطريات العارية  :

De Bary)عليها العالم دي باري أطلق • هذه الكائنات اسم على (1887

ها تتوسط في الحقيقة في خواصألنها ( (Mycetozoaالحيوانيةالفطريات 

.الحيوان و الفطر 

((Myxomycotaتعرف أيضا باسم الفطريات اللزجة و •

Slime mold fungiالهالمية العفنيات تعرف باسم أو •



:هىوضع تلك الكائنات ضمن مملكة الفطريات االدلة على 

.غير ذاتية التغذية -

مرية تشبه في مظهرها األجسام الثوجراثيمها الهدبية و أجسامها الثمرية -

.الحقيقةالهدبية الموجودة في الفطريات الجراثيم و 

:على الرغم من أن 

ليئة جسم هذه الكائنات يتكون من كتلة بروتوبالزمية هالمية عارية م-

.باألنوية و تتغذي بطريقة حيوانية



:هما تحت قٌسميِن و تنقسم الفطريات العارية إلى 

Subdivision 1:Acrasiogymnomycotionaتحت قسم -1
 Cellularبفطريات العفن الهالمية الخلوية التحت قسم أفراد هذا تسمى 

slime molds .
:تتميز باالتى 

.طورها الخضري يكون على هيئة أميبية هالمية عارية -

.وحيدة الخلية -

.الكروموسومية أحادية المجموعة -

ديوم األميبات الهالمية لتكون بالزمووتتجمع ال تنتج خاليا ذات أسواط -

.كاذب 

.بمفردها ال تندمج فيه مكونات من األميبات بل كل واحدة منها تظل -

.تتعاون فيما بينها كأفراد -



Subdivision 2:Plasmodiogamnomycotinaتحت قسم -2

. True slime moldsبفطريات العفن الحقيقية التحت قسم تسمى أفراد هذا -

:السابق تحت القسم تمتاز عن أفرد 

.كاذب بالزموديوم أميباتها الهالمية ال تتجمع مع بعضها لتكون -

.صغيرة وحيدة النواة مباشرة جراثيم تكون -



 Plasmodiumبالبالزموديومبتكوينها لجسم خضري الذي يعرف تتميز 

حاط ال تحاط بجدار خلوي لكنها تعارية وهو عبارة عن كتلة بروتوبالزمية 

. عديدة وهي تشبه األميباانوية بغشاء بالزمي وتحتوي على 

.ال يلبث البالزموديوم أن يعطي أجسام ثمرية -

:هما التحت قسم الى صفين يضم هذا 

.Class 1 : Protosteliomycetesطائفة الفطريات -1

.Class 2 : Myxomycetes(اللزجة)طائفة الفطريات -2



Subdivision 2:Plasmodiogamnomycotinaتحت قسم 

Class:Myxomycetes(الهالمية)طائفة الفطريات اللزجة 

Trueالحقيقيةاللزجةأواللزجةالفطرياتتسمى- slime molds .

.الحيوانوالفطرياتمملكةبينالوصلحلقةبمثابةتعدكائنات
حافظةهيئةعلى(فطريطوربينماحياتهدورةفيالكائنيجمع-

.(Sporangiumجرثومية
تماما البالزموديوم شبه ي) Plasmodiumوطور حيواني هو البالزموديوم -

(.الحيواني

.هذان الطوران في دورة حياة الفطر يتعاقب -

درجة أكثر العوامل التي تتحكم في انتشار هذه الفطريات هي الرطوبة و-

.الحرارة 



شاب األخ)تعيش عادة مترممة في األماكن الباردة الظليلة الرطبة •

(.الرطبةالمتحللة 

طحالب بعض أنواعها متطفال على كائنات حية أخرى مثل اليعيش •

.النباتات الراقية الفطريات الحقيقية و و 

نوعا منتشرا في معظم أنحاء 450الفطريات اللزجة على تشتمل •

.العالم 

.االقتصاديةالفائدة قليلة •



Class: Myxomycetesالخصائص العامة للفطريات اللزجة

ة تتميز هذه الفطريات بتكوينها لجسم خضري وهو عبارة عن كتل-1

قادرة على الحركة األميبية، وتحتوي  Plasmodiumبروتوبالزمية عارية 

.عدد كبير من االنوية الثنائية المجموعة الكروموسومية

ية الطور تختلف الفطريات اللزجة عن الفطريات الحقيقية أساسا في ماه-2

حيث يكون هذا الطورفي الفطريات اللزجة هو البالزموديوم, الخضري

يقية بينما في الفطريات الحق, وهو عديم الجدار الخلوي( الطور الحيواني)

.يتمثل بوجود الغزل الفطري



شبهياللزجةالفطرياتحياةدورةفي(البالزموديوم)الخضريالجسم-3

ثمريةاجسامتكونالفطرياتهذهاناال,تركيبهحيثمناالوليةالحيوانات

اساالجنبواسطتهاتتميزمحددةاشكالذاتالثمريةاالجساموهذهفطرية

.المختلفةواالنواع

غذىتتعاريةهالميةأميباهيئةعلىيكونالخضريطورهابانتمتاز-4

.الغرابكعيشالكبيرةالثمريةواالجسامالفطرياتوجراثيمالبكترياعلى

.أسواطذاتخالياتنتجالوهي

المجموعةأحاديةالمجموعةهذهفياالسبورانجيةاالكياس-5

ولهذاالسيليلوزمادةعلىوتحتويومحددةواضحةخليةذاتالكروموسومية

.الحقيقيةالفطرياتالصفةهذهفيتشبهفهي



(:الهالمية)امثلة للفطريات اللزجة 

Lycogala sp.

.Physarum sp

.Stimonitis sp

Arcyria sp.

Fuligo sp.



Lycogala sp.



.Physarum sp



.Stimonitis sp



Arcyria sp.



Fuligo sp.




