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  Phylum :  Ascomycetes: رابعا

 ممٌزاتها :

الفطرٌات الكٌسٌة من اكبر اصناؾ الفطرٌات عدد االنواع المعروفه منها لحد تعد  -1

 نوع . 15111االن 

 تنتشر فً بٌئات مختلفة كالتربة والمٌاه العذبة والمالحة على المواد العضوٌة . -2

المتطورة ٌتكون من خٌوط فطرٌة  االنواع البدائٌة ٌكون وحٌدة الخلٌة ، االنواع -3

مقسمة بحواجز ذات ثقوب دقٌقة جدا تسمح بمرور الساٌتوبالزم والماٌتوكوندرٌا 

 والنوى من خلٌة الى اخرى .

تكاثرها جنسً والجنسً بواسطة االبواغ تكون متكٌفة لالنتشار بواسطة الرٌاح ،  -4

 خالل المٌاه .ونادرا ماتنتشر 

ؼٌرها بنمط ابواؼها المتولدة جنسٌا والمعروفة باالبواغ تتمٌز الفطرٌات الكٌسٌة عن  -5

النها تتكون وتحمل داخل خلٌة كبٌرة تتحول الى كٌس  ascosporesالكٌسٌة 

ascus . 

فً معضمها قد ٌقل او  8الكٌس الواحد ٌحتوي عدد من السبورات او االبواغ ٌبلػ  -6

 نفجاره ؼالبا .ٌزٌد ٌضاعؾ عن هذا العدد تتحرر السبورات عند نضج الكٌس با

وما ٌمٌز الفطرٌات الكٌسٌة عن االخرى اٌضا التحام خٌوطها الفطرٌة المتجاورة  -7

مما ٌحٌل الؽزل الفطري الى شبكه ذات ابعاد وهذا التشابك ٌسهل انتقال المواد 

 الؽذائٌة بٌنها .

الخٌوط الفطرٌة توجد اما مفككة ومتباعدة او متراصة بعضها ومتشابكة مكونة  -8

 . plectenchymaالنسٌج البلكتنكٌمً ماٌعرؾ ب

معٌشتها مترممة على اوساط الخشب االوراق التربة الؽنٌة بالمواد العضوٌة وروث  -9

الحٌوانات او فً المٌاه العذبة والمالحة احٌانا او قد تعٌش متطفلة اجبارٌة على 

االحٌاء االخرى . او قد ٌكون بعضها متعاٌش مع بعض الطحالب المجهرٌة 

 . Lichenلخضراء مكونة معها ثالوس مركب ٌدعى باالشن وخاصة ا



تسبب امراض البٌاض الدقٌقً وجرب التفاح وؼٌرها كذلك تصٌب االنسان  -11

 والحٌوان بامراض بالؽة الخطورة .

لها اضرار فهً تستطٌع تحلٌل السلٌلوز وتسبب تلؾ االخشاب واالنسجة القطنٌة ،  -11

لحٌاتٌة مثل البنسلٌن وانتاج بعض الفٌتامٌنات وكذلك لها فوائد طبٌة كأنتاج المضادات ا

 والحوامض العضوٌة وؼٌرها .

 االجسام الثمرٌة الكٌسٌة توجد عدة انواع منها : -12

: تكون االجسام الثمرٌة كروٌة او بٌضوٌة  Cleistotheciumجسم ثمري مؽلق  - أ

خٌوط فطرٌة تضم بداخلها عدد من االكٌاس المبعثرة ؼالبا عرٌضة ٌحٌط جدارها 

 تخرج االكٌاس االبعد تحرر الجدار .ال

: تكون صؽٌرة الحجم شكلها قاروري او  Peritheciumجسم ثمري قاروري  - ب

لخروج السبورات الكٌسٌة جدارها ٌتألؾ  ostioleكروي فً طرفها فتحة خاصة 

من خٌوط فطرٌة محٌطٌة باالعضاء الجنسٌة ، تحوي بعضها على عنق طوٌل او 

 قصٌر او الٌوجد .

: تكون االجسام كأسٌة الشكل او قرصٌة تحمل  Apotheciumجسم ثمري كاسً  - ت

على سطحها العلوي طبقة خصٌبة مكشوفة تتألؾ من االكٌاس والخٌوط العقٌمة 

ٌتراوح حجم هذه االجسام بضعة ملمٌرات اى عدة سنتمترات تكون ذات الوان 

 مختلفة .

اسها السبورٌة فً تجاوٌؾ الحشٌة الثمرٌة الكٌسٌة : تكون بعض الفطرٌات اكٌ - ث

عب وتشبه فً مظهرها احٌانا الجسم الثمري القاروري فٌص stromaداخل حشٌة 

 pseudotheciumالتمٌٌز بٌنهما وتسمى احٌانا باالجسام القارورٌة الكاذبة 

 تختلؾ عن االجسام القارورٌة الحقٌقٌة بعدم وجود جدار حقٌقً خاص ٌحٌط بها

 بأكٌاسها الثنائٌة الجدار . 
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 Ascomycetesعدد من انواع الفطرٌات الكٌسٌة            

 

 

 مدرسة المادة

 م.م. رقٌة احمد الماشً


