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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة ديالى                                                                                         المادة : الفطريات العملي 

 كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                            المرحلة : الثالثة 

 عشر الثالثاقسم علوم الحياة                                                                                      المختبر : 

 

 

   Lichensاالشنات 

 مميزاتها 

على انها ناتجة عن عالقة تعاٌشٌة متكاملة بٌن الفطرٌات  lichensتعرف االشنات  -1

والطحالب وسمٌت بهذا االسم على اساس طبٌعتها المورفولوجٌة ولٌس على اساس 

 مكوناتها ) طحالب + فطرٌات ( .

 لٌس لها القابلٌة على العٌش بشكل مفرد . -2

مقاومة للظروف القاسٌة ولتحمل درجات الحرارة  تعٌش فً ظروف بٌئٌة مختلفة -3

 العالٌة والجفاف ) مثل الصحراء وقمم الجبال الباردة ( .

 الٌمكن رؤٌتها حول المدن فهً التستطٌع تحمل تلوث الهواء . -4

 .  cladoniaو   posillumمن االنواع االشنات هً  -5

ت جنسٌة بسبب ٌكون تشخٌص االشنات الفطرٌة مهمة صعبة لكونها التكون سبورا -6

 عدم وجود الشرٌك المتزاوج ، وبعض االحٌان تكون سبورات الجنسٌة .

 -جسمها ٌتكون من عدة طبقات وهً حسب الترتٌب :  -7

  Gpper cortexالقشرة العلوٌة  - أ

  Algal layerطبقة الطحالب  - ب

  Medulary layerالقشرة الوسطى  - ت

  Lower cortexالقشرة السفلى  - ث

فطرٌة ماعدا طبقة الطحالب والقشرة العلوٌة والسفلٌة جمٌع الطبقات ذات طبٌعة 

متكونة من نسٌج برنكٌمً كاذب ، بٌنما الطبقة الوسطى تتكون من هاٌفات فطرٌة 

 رخوة .

 -قسمت االشنات اعتمادا على الشكل الخارجً الى ثالثة مجامٌع هً : -8

 

: تكون نحٌفة ومنبسطة مثل العرف او القشور وتكون ملتصقة  Crustose - أ

 الصخور وهً تنمو بشكل متداخل بحٌث تكون صعبة الفصل .ب
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: تكون ذات جسم منبسط مثل الورقة وبعض اشنات هذه المجموعة   Foliose - ب

 سم او اكثر . 33تشغل حجم كبٌر ٌصل قطرة الى 

 

تكون ذات تفرعات كثٌرة بشكل االصابع او اشكال شرٌطٌة :  Fructicose   - ت

 طوال .وتتدرج من القصٌر الى االكثر 

فً هذه النوعٌة من االشنات توجد الطبقة الوسطى وتكون مركزٌة متكونة من 

هاٌفات رخوة ) مخلخلة ( محاطة بكتلة اكثر انضغاط من القشرة الكاذبة من 

االعلى واالسفل أما خالٌا الطحالب فتمتد فً القشرة المتكونة من نسٌج برنكٌمً 

 كاذب .

 

 
 

 قسمت على اساس المظهر الخارجي  شكل يوضح انواع االشنات التي

 

 تنمو االشنات بشكل بطًء وٌرجع السبب الى :  -9

العوامل البٌئٌة التً تتعرض لها االشنات تسمح لها باداء عملٌات االٌض لفترات  -

 قصٌرة .

 الطبٌعة الجوهرٌة للنمو البطئ للمكونات المتعاٌشة ) طحلب + فطر ( . -
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 Lichensصور لالشنات 



4 
 

 الفطريات الطبية 

تعد االصابات الفطرٌة من المشاكل الصحٌة المهمة التً ٌعانً منها     

المرضى والتً تتراوح من حاالت التهابٌة بسٌطة الى حاالت التهابٌة مزمنة 

والتً من الممكن ان تسبب مضاعفات خطٌرة قد تنتهً بموت المرٌض 

فان تصنٌف الفطرٌات  خصوصا لدى المرضى ذوي المناعة المنخفضة . وعلٌة

الطبٌة ٌعتمد بالدرجة االساس على طبٌعة المرض الذي تسببة وطرٌقة احداثها 

للمرض، وفً ضوء ذلك فان هناك عدة مظاهرسرٌرٌة لالصابة الفطرٌة والتً 

 -هً :

 

: تسببها مجموعة من الفطرٌات المرضٌة والتً  االصابات الفطرية الجلدية -1

و   Tricophytonو   Epidermophytonتعود الى االجناس 

Microsporum  والتً تصٌب الطبقة السطحٌةمن جسم االنسان وذلك

 أللفتها مع مادة الكٌراتٌن الموجودة فً الجلد والشعر واالظافر .

 

: تمتاز هذه االصابات الفطرٌة بأنها تصٌب  االصابات الفطرية تحت الجلدية -2

حت الجلد عند دخول الممرض الطبقات العمٌقة من الجلد باالضافة لالنسجة ت

 الى هذه المناطق .

: تكون االصابة ممٌتة فً هذا النوع عند  االصابات الفطرية الجهازية -3

االشخاص ذوي المناعة المنخفضة تحدث االصابة بفعل استنشاق السبورات 

 الفطرٌة عبر الرئتٌن وبعدها تنتشر الى بقٌة اجزاء الجسم .

تحدث االصابة عندما تنخفض مناعة الجسم  : االصابات الفطرية االنتهازية -4

وفً هذه الحالة تستطٌع المسببات الفطرٌة االنتهازٌة احداث االصابة 

 المرضٌة .

                    

 مدرسة المادة

 م.م. رقية احمد الماشي


