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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة ديالى                                                                                         المادة : الفطريات العملي 

 كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                            المرحلة : الثالثة 

 لعاشرقسم علوم الحياة                                                                                      المختبر : ا

 

  Phylum :  Blastocladiales:  ثالثا

 :مميزاتها 

تعٌش هذه الفطرٌات فً الماء على المواد النباتٌة والحٌوانٌة المغمورة وكذلك تعٌش  -1

 فً التربة .

فً االنواع االبتدائٌة ٌنشأ من خلٌة واحدة تتصل بما تحتها بأشباه  -أجسم الفطر :   -2

 . monocentricالجذور وٌحمل حافظة سبورٌة واحدة اي تكون وحٌدة المركز 

 

حٌث  polycentricفً االنواع المتطورة واالكثر تعقٌدا تكون متعددة المراكز   - ب

ٌتمٌز جسم الفطر الى ساق دقٌق ٌتفرع الى اعلى لٌحمل عدة حوافظ سبورٌة 

 وقاعدتها تحوي على اشباه الجذور .

 

نة الحفظة السبورٌة فً االنواع المتطورة تحمل سبورات متحركة او سبورات ساك -3

 مستدٌرة مغطاة بجدار منقر بغزارة ذات لون بنً قاتم .

 ) النقرة / هً ثقوب قمعٌة الشكل متجهة نحو الداخل ( .

 

 .  Allomycesتضم هذه الرتبة جنس  -4

 مميزاته :

 تعٌش هذه الفطرٌات فً التربة والماء على المواد الحٌوانٌة المٌتة . - أ

 تحتها بواسطة اشباه الجذور .جسم الفطر ٌتألف من خلٌة قاعدٌة متصلة بما  - ب

من فروعها تشعب ثنائٌا تحتوي على حواجز كاذبة من مادة السلٌولٌن  - ت

cellulin . على مسافات منتظمة تحمل االعضاء التكاثرٌة 

 تحوي على طورٌن جنسٌوالجسً . - ث

 وهً :تتمٌز دورة الحٌاة لهذه الفطرٌات بثالثة أنماط  - ج

ر ثنائً المجموعة : ٌكون الفط  A. arbusculaدورة حٌاة  -1

الكرموسومٌة وٌحوي نوعٌن من الحوافظ حوافظ سبورٌة رقٌق الجدران 
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تنتظم بشكل فرادي او سالسل على اطراف الفروع ، سبوراتها متحركة 

وحٌدة السوط ثنائٌة المجموعة الكرموسومٌة لذلك تسمى هذه الحوافظ 

من ، اما النوع الثانً   mitosporangiaبالحوافظ ماٌتوسبورٌة 

تكون قائمة اللون   resting sporangiaالحوافظ فتكون حوافظ ساكنة 

منقرة غلٌظة الجدران تكون بصورة مفردة على اطراف االفرع ، تسمى 

  meiosporagiaبالحوافظ مٌوسبورٌة الحوافظ الساكنة فً هذه الحالة 

، وهنا الطور المشٌجً  meiospores وتسمى السبورات مٌوسبورات 

 مستقل .

: فً هذا الطور الٌوجد طور مشٌجً   A. moniliformisورة حٌاة د -2

مستقل ولكن ٌتمٌز بوجود حوصلٌة ، والحافظة السبورٌة الساكنة او 

تشق جدارها البنً المنقر لٌنطلق المٌوسبورٌة تنزلق من الجدار ثم 

السبورات وهذه تتحوصل بسرعة لتنقسم الى محتوٌاتها الى اربعة امشاج 

ة اللون ذات سوط واحد خلفً ثم تسبح لتستقر وتنمو الى متحركة عدٌم

 ثالوس الجنسً جدٌد .

: فً هذا الطور تختلف عن سابقاتها بعدم   A. anomalusدورة حٌاة  -3

وعدم وجود حوصلة ، وانما تنمو السبورات الناتجة  وجود طور جنسً

من الحوافظ الساكنة مباشرة الى طور الجنسً مرة اخرى ،وهكذا 

الٌحدث انقسام اختزالً عند تكون هذه السبورات وتبقى ثنائٌة المجموعة 

الكرموسومٌة وبذلك ٌعزى عدم تكون طور جنس الى الفشل فً حدوث 

 هذا االنقسام . 

  

     

وافظ السبورية والسبورات المتحررة في شكل الح

 Allomycesفطر 



3 
 

 Allomycesفطر   

 

 

   

 

 

دورة حياة 

A.moniliformis 
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 مدرسة المادة

 م.م. رقية احمد الماشي


