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 (Division Eumycota)  يةالحقيق الفطريات

 :ممٌزاتها 

  ًالغزل الفطري حقٌق 

  جدار حقٌقً خالٌاها تحتوي على 

  تصنف تبعا لشكل الهاٌفات تكون مقسمة او غٌر مقسمة تبعا لنوع وطبٌعة االبواغ

 الجنسٌة وشكل ونوع بعض التركٌبات التً تكونها هذه الفطرٌات .

  الٌمكن رؤٌتها سواء منفردة او مع العائل اال من ممٌزاتها انها صغٌرة الحجم بحٌث

 بالمجهر .

مى من الفطريات واغلب هذا القسم فطريات خيطية التركيب ظويضم هذا القسم الغالبية الع

 وتظم : 

 ( Chytridiomycotaالفطريات الكتريدية )  اوال :

 ( Basidiomycotina)الفطريات البازيدية ثانيا : 

 ( Ascomycotina) : الفطريات السقيةثالثا 

 ( Blastocladiales ) الفطريات البالستىية : رابعا 

   (Mastigomycotina) لفطريات البيضيةاخامسا : 

 ( Zygomycotina)  : الفطريات السيجية سادسا

 .  اضافة الى انواع اخرى  ,   (Deuteromycotina: الفطريات الناقصة )سابعا 

 

  ( Chytridiomycotaالفطريات الكتريدية )  : اوال

 مميساتها



 توجد فً المٌاة الراكدة او الترب العضوٌة . -1

تمتاز بانتاجها للسبورات المتحركة فً دورة حٌاتها تكون احادٌة السوط  -2

 ٌوجد فً الجهة الخلفٌة وٌكون من النوع القرباجً ) االملس ( 

حدة , االنواع البدائٌة منها ٌكون بسٌط التكوٌن ٌتألف جسمها من خلٌة وا -3

الجسمكله ٌتحول الى حافضة سبورٌة بٌضوٌة وتكون السبورات 

 المتحركة اثناء التكاثر.

االنواع المتطورة تحتوي علىغزل فطري من نوع المدمج خلوي مع اشباه  -4

 الجذور .

ٌتركب الجدار الخلوي للجسم الفطري اما من مادة السلٌلوز او الكاٌتٌن  -5

 ( . callouseالكالس ) او االثنٌن معا وقد ٌحتوي على مادة 

( اي ٌتحول كله اثناء التكاثر  Holocarpicجسم الفطر كلً االثمار )  -6

 الى حافظة بوغٌة او مشٌجٌة .

تسبب هذهالفطرٌات انواع من االمراض منها : مرض الثالٌل السوداء  -7

  endobioticum  Synchytriumعلى نبات البطاطا تسببة عائلة 

physoderma  ة تسببة عائلة ومرض التبقع البنً فً الذر

zcamaydis  ومرض امراض نبات البرسٌم تسببة عائلة Urophlyctis

alfalfa . 

و جنس   Synchytriumتحوي هذه النوعٌة من الفطرٌات على جنس  -8

Urophlyctis  . 
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