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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة ديالى                                                                                         المادة : الفطريات العملي 

 كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                            المرحلة : الثالثة 

 الرابعقسم علوم الحياة                                                                                      المختبر : 

 

 -تضم :  protistaمملكة ال 

 

     phylum :  Myxomycota   شعبة الفطريات الهالمية  - أ

 -صفاتها العامة :

با شكلها غٌر عن كتلة هالمٌه لزجة تشبه االمٌجسم الفطر عبارة  -1

                                               plasmodiumثابت تدعى بالزمودٌوم 

عدٌدة االنوٌه                                                                      -2

                                                                     myceliumعدم امتالكها غزل فطري -3

ضري خلو جسمها من الجدار الخلوي المحدد فً طورها الخ -4

 زمً لكنها تحاط بغشاء بال

 سبوراتها متحركه ذات سوطٌن امامٌن غٌر متساوٌٌن  -5

ن مختلفٌن هما الطور دورة حٌاتها احتوئها على طورٌ -6

تكون محددة االنتشار تتمٌز بكونها غٌر خلوٌا وبهٌئت  الخضري

بالزمٌه متحركه ومتعددة النوى ٌعرف بالبالزمودٌوم كتله بروتو

plasmodium  ،تحمل السبورات الجنسٌه  والطور التكاثري

غشائً غٌر خلوي تكون محاطه بغالف و التكاثرٌه والالجنسٌه
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تدعى  العمٌقةقد ٌحتوي بداخله على خصله من الخٌوط  ، التركٌب

capillitium  كلٌه حول الغالف توجد فً بعض المجامٌع افرازات

caco3 .                                                              

واسعة االنتشار فً الطبٌعة توجد على االوراق  تواجدها تكون -7 

 واالغصان وبقاٌا االعضاء النباته الساقطه على االرض 

                                                                                غٌرمرضٌهتكون فطرٌات  -8

 الفطرٌات الهالمٌه myxomycetes ٌضم هذا القسم صف -9

   (ٌوم حرة المعٌشه  البالزمود)  

 

 من انواع الفطرٌات الهالمٌة -11

Arcyria: e.g  

Stemontise.g :  

Hemitrichiae.g :  

 

                                                           

    phlum : plasmodiophoromycotaشعبة الفطريات البالزمودية   - ب

                                               

مجموعة الفطرٌات من هذا النوع طفٌلٌات اجبارٌة داخلٌه   -1

                                          . التطفل داخل خالٌا النباتات 

 .تعتبر من الفطرٌات المرضٌه لعدد من النباتات االقتصادٌة   -2
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لهالمٌة ٌكون جسمها هالمً تشبه فً تكوٌنها  الفطرٌات ا  -3

 . plasmodiumٌطلق علٌه البالزمودٌوم 

  ة .الى سبورات سابحفً التكاثر ٌتحول الطور الخضري  -4

تحوي سبوراتها على سوطٌن امامٌٌن غٌر متساوٌن تسمى  -5

 . heterokontمتباٌنة االسواط 

 ل خالٌا العائل الطور الخضري ٌنمو داخ -6

ٌتحول جزء من البالزمودٌوم داخل خلٌة العائل الى عدد من  -7

 السبورات  الساكنه تقاوم الظروف البٌئٌة 

 .االنوٌه  ةعدٌد -8

 class : plasmodiphoromycetes ٌضم هذا القسم صف  -9

   اانواعهمن  -9

Subterranea Spongosporae.g :  

brassica Spongosporae.g :  
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Spongospora subterraner 

S pongospora brassica 

 


