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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة ديالى                                                                                         المادة : الفطريات العملي 

 كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                            المرحلة : الثالثة 

 الثاني عشرقسم علوم الحياة                                                                                      المختبر : 

 

 

Phyum: Zygomycota  

Class : Zygomycetes 

Order : Entomophthorales   

 الفطريات الالقحية 

 مميزاتها :

معٌشتها رمٌة ومتطفلة ، الرمٌة المعٌشة توجد فطرٌات تدعى اعفان الخبز  -1

Breadmolds  اما المتطفلة فتكون متخصصة فً اصابة الذباب وتعرف ،

، اٌظا ٌوجد قسم منها  Entomophilous fungiوالحٌوانات بفطرٌات الحشرات 

فطرٌات متطفلة اجبارٌة على غٌرها من الفطرٌات الالقحٌة ومنها متطفلة اختٌارٌة 

 على النبات .

 تمتاز الفطرٌات الالقحٌة بمٌزتٌن أساسٌتٌن : -2

االولى : افتقارها الى خالٌا متحركة فهً تتكاثر الجنسٌا بواسطة حوافظ سبورٌة 

على هٌئة سبورات حافظٌة  aplanosporesتنتج سبورات غٌر متحركة 

sporangio spores  او كونٌدات . وتتكاثر جنسٌا باندماج علبتٌن مشٌجٌتٌن

 تكونان متساوٌتٌن .

الثانٌة : تكون سبور ساكن ٌنتج عن التزاوج الجنسً وٌعرف بأسم سبور القحً 

zygospore . 

 coenocytic hyphaeخلوٌا جسم الفطر ٌكون جٌد التكوٌن غٌر مقسم اي مدمج  -3

، تتكون الحواجزفً الجسم الفطري فقط عند تكوٌن االعضاء التكاثرٌة ، وقد تتكون 

 فً بعض االحٌان من الخٌوط الفطرٌة المسنة ) حقٌقً االثمار ( .

 جسم الفطر ٌتكون جدارها الخلوي من الكاٌتٌن . -4
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الحوافظ وحٌدة الكونٌدات كبٌرة الحجم عدٌمة اللون وعدٌدة االنوٌة وغالبا تمثل  -5

 البوغ .

 ٌظم هذا الصنف ثالثة رتب هً :   -6

Mucorales )         ،Entomophthorales  ،Zoopagales . ) 

 

  Family : Mucoraceae - أ

 ممٌزات العائلة :

 . r sp .Mucoو   s sp . Rhizopuتضم العائلة جنسٌن مهمٌن هما  -1

ومكان نشوء تصنف االجناس تبعا لوجود او عدم وجود اشباه الجذور  -2

الحامل للحافظة البوغٌة من الغزل الفطري وطبٌعة الحوامل كان تكون 

 متفرعة او بسٌطة .

 

 : r stolonifes Rhizopuعفن الخبز  جنسمميزات 

ٌتكون من خٌوط او هاٌفات غٌر مقسمة قد تكون متفرعة تسمى المدمج  -

 . Coenocyticالخلوي 

 Rhizoidsاشباه الجذور  تتكون من مواقع معٌنة على الخٌوط ماٌسمى -

 تمتد الى داخل الوسط الزرعً .

مقابل كل مجموعة من اشباه الجذور تتكون عدد من الحوامل الحافظٌة  -

 . Sporangiophoreكل حامل ٌسمى 

( واحد كروٌة  Sporangiumكل حامل ٌحمل فً قمته حافظة بوغٌة )  -

 .  sporangiosporesالشكل فً داخلها عدد من االبواغ 

اجد تركٌب ٌشبه البالون ٌمتد الى الحافظة البوغٌة فٌنتفخ ٌسمى ٌتو -

وفائدة العوٌمد ٌكون حساس للرطوبة فعند نضج   Columellaالعوٌمد 

االبواغ ٌمتص الرطوبة من المحٌط وٌنتفخ وٌؤدي الى الضغط على 

ق وتتحرر االبواغ والتً بدورها تضغط على جدار الحافظة البوغٌة فتمز

 ه ٌساعد على تحرٌر االبواغ بد نضجها االبواغ اي ان

الهاٌفات التً تربط بٌن مجموعتٌن من اشباه الجذور فً الخبز تسمى  -

 . stolonالمداد 



3 
 

 
 

 :   Mucor spمميزات جنس 

 التوجد اشباه الجذور وال مدادات والحامل الحفظً متفرع . -

 تنشأ الحوامل الحافظٌة من اي نقطة فً الغزل الفطري . -

نوع تتواجد فً التربة الجهاز التنفسً  333الجنس على ٌحتوي هذا  -

 وعلى النباتات وتسبب بعضها العفن على الخضراوات .

  

 

 Mucor spفطر 
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 Zygomycotaفي الفطريات الالقحية  مـــراحل تكــوين االبواغ
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 شكل  االبواغ تحت المجهر

   

 

 والنبات عند اصابته  للحيوانات Entomophilous fungi فطر
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