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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة ديالى                                                                                         المادة : الفطريات العملي 

 كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                            المرحلة : الثالثة 

 الخامسةقسم علوم الحياة                                                                                      المختبر : 

 

Kingdom : Straminipla  

Phylum : Oomycota 

Class : Oomycetes 

Order : Peronosporales        

   Order : Peronosporales  قسم : الفطريات البيضية 

من الفطرٌات ، تعٌش االنواع البدائٌة منها فً الماء وتسمى  ٌضم هذا الصنف عدد كبٌر

ومنها ماهو رمً ومنها ماٌتطفل على الطحالب وغٌرها .اما  water moldsاعفان الماء 

االنواع المتقدمة فتعٌش بطرٌقة التطفل االجباري على نباتات ارضٌة راقٌة مسببة امراض 

 االبٌض . دأهامة كامراض البٌاض الزغبً وامراض الص

  ممٌزاتها 

اي مدمج الغزل الفطري ٌتألف من خٌوط فطرٌة عدٌمة الحواجز جسمها :  -1

غزٌرة التفرع ، جدارها الخلوي ٌحتوي على  Coenocytic  hyphaeخلوٌا 

 مادة السلٌلوز .

تكاثرٌة جنسٌة  حوافظبواسطة جنسٌا  وال جنسٌا ، تكاثرها : تتكاثر جنسٌا  -2

الفطرٌات ( لهذا سمٌت ب Oogoniumانثوٌة تحوي داخلها على بوٌضات ) 

، (  Antheridiumاالنثرٌدات  )تحوي  جنسٌة ذكرٌة  حوافظالبٌضٌة ، ولها 

( ثم تصبح بوغ ساكن ٌعرف  Zygoteالالقحة ) تتكون تكاثر الجنسً للنتٌجة 

 ثخن ومقاوم للظروف غٌر المالئمة .تذو جدار م(  Oospore) بالبوغ البٌضً 

ماٌمٌز هذا النوع من الفطرٌات البٌضٌة ان معظم الحوافظ السبورٌة تنفصل عن 

 جها والتتحرك اال بعد حدوث االنفصال . الغزل الفطري بعد نض
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  biflagellateاالسواط  ثنائٌةمتحركة  بواسطة سبورات اما الجنسٌا ٌحدث 

ً ــ( والثانً رٌش whiplashبالطول مختلفان بالشكل احدهما املس ) وٌة متسا

 (Tinsel  . ) 

 (Antheridia  ) ( : هً خالٌا تخصصت فً انتاج االمشاج ) السابحات

 الذكرٌة فً عملٌة التكاثر الجنسً فً بعض الفطرٌات وبعض الطحالب .

 

(  Oospore  هً خالٌا ملٌئة بالمواد الغذائٌة تخصصت فً انتاج   : )

 البوٌضات فً عملٌة التكاثر الجنسً فً بعض الفطرٌات وبعض الطحالب .

تغذٌتها : تتفرعخٌوط المغزل بٌن خالٌا جسم العائل بارسال ممصات تخترق  -3

جدرانها المتصاص الغذاء وتختلف الممصات بالشكل فقد تكون كروٌة او 

 مستطٌلة او هٌئة عقد او متفرعة . 

 -:تنقسم هذه الفطرٌات الى ثالثة عوائل وكل عائلة تضم عدد من االجناس وهً  -4

 

1- Family : Pythiaceae  

          Geuns : Pythium  debaryanum 

          Genus : Phtophthora  infestans 

2- Family : Peronosporaceae  

          Genus : Plasmopara  viticola 

          Genus : Peronospora  parasitica  

          Genus: Bremia  lactuca  

3- Family : Albuginaceae  

          Genus : Albugo  candida  

 

  ممٌزات عائلةPythiaceae   

وسقوط البادرات   root rot diseasesتسبب هذه العائلة أمراض تعفن الجذور  -1

damping off diseases  . 

 تضم العائلة فطرٌات اما رمٌة المعٌشة او طفٌلٌة اختٌارٌة . -2

الخٌوط الفطرٌة جٌدة التكوٌن والخٌوط الفطرٌة الحاملة للحوافظ السبورٌة التختلف عن  -3

 عن بقٌة الغزل الفطري .العدٌد منها 
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االنواع البدائٌة تنتج الحوافظ السبورٌة عند تمام نضجها سبورات متحركة ، واالنواع  -4

ة عن طرٌق المتقدمة فالحوافظ السبورٌة قد تكون سبورات متحركة او تنبت مباشر

 انبوبة انبات تبعا للظروف البٌئٌة كالرطوبة ودرجة الحرارة .

، الجنسان  pythophthoraو جنس  pythiumتحوي العائلة جنسٌن ، جنس   -5

متشابهان الى حد كبٌر ولكنهما مختلفان من حٌث الحافظة السبورٌة او الحافظة البوغٌة 

اما جنس   Vesicleفً نهاٌتها تكون الحوٌصلة  pythiumففً الجنس 

pythophthora  فالحافظة السبورٌة التكون حوٌصلة واذا ما حصل وتكونت

 الحوٌصلة فأن السبورات التً بداخله تكون تامة النضج .

تكون الحافظة البوغٌة كروٌة الشكل او بٌضوٌة وذات  pythiumفً جنس   -6

وغٌة تكون لٌمونٌة فالحافظة الب pythophthoraساٌتوبالزم متعدد االنوٌة ، اما جنس  

 الشكل ذات حلمة طرفٌة .

بشكل طفٌلً اختٌاري وٌنمو داخل جسم العائل وٌتغذى  pythophthoraٌعٌش جنس  -7

باحتوائة على حوامل حافظٌة كاذبة  شفافة بارسال ممصات اٌظا ٌتمٌز هذا الجنس 

قلٌال عدٌمة اللون غٌر محدودة النمو قرب نضج الحافظة البوغٌة ٌنتفخ طرف الحامل 

  ثم ٌواصل نموه جانبا .
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الحافظة البوغٌة فً جنس   

pythium 

Pythium فطر 

 الحوافظ الكاذبة في فطر 

sporangiophore 
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التكاثر الالجنسي في 

 pythiumفطر 

الممصات في فطر 

phytophthora  
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 pythophthoraفطر 

 مدرسة المادة

 م.م. رقية احمد الماشي

 الحافظة البوغية الليمونية في فطر

pythophthora 


