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 انضــبَٙانًؼًم 



 

 (.يفٕٓو انؼالقخ انًزجبدنخ ثٍٛ انطزفٍٛ)انزفبػم  -

 .األشُبدرــؼزٚف  -

يكَٕبد كم كبئٍ دٙ دقٛق يسبْى فٙ رزكٛت  -

 .األشٍ

 .ثٛئخ األشُبد -

 .أشكبل األشُبد -

 .انززكٛت انزشزٚذٙ نألشٍ -

 .انزكبصز فٙ األشُبد -

 .أًْٛخ األشُبد -

 

 

 

 يفٕٓو انزــكبفم  -1

 



 Symbiosisانزكبفم  يفٕٓو 

  دٙ كبئٍ كم  ٚذققّ يب ػهٗ ٔٚزٕقف ، يخزهفٍٛ كبئٍُٛ ثٍٛ انٕصٛق االرذبد ثبنزكبفم ٚقصذ

  .ظزر يٍ ٚقّٛ يب  األقم ػهٗ أٔ فبئذح يٍ ٚجُّٛ يب أٔ يصهذخ، يٍ  انؼالقخ ْذِ فٙ

 .يزسبٔٚخ ركٌٕ ركبد ثُست انفٕائذ رجبدل انزكبفم فٙ  ٔٚفززض



 األشُبدرــؼزٚف 

 انذٛبح يًُٓب أل٘ ًٚكٍ ال ركبفهٛخ يؼٛشخ ٚؼٛشبٌ ٔفطز غذهت يٍ يكَٕخ يخهٕقبد ْٙ

 ٚفزسْب ٔأدًبض أَشًٚبد ثٕاسطخ ػهٛٓب ٚؼٛش انزٙ انسطٕح ثزفزٛذ ٚقٕو فبنفطز  ثًفزدح،

 نّ انغذاء إلَزبط انعٕئٙ انجُبء ثؼًهٛخ ٚقٕو انذ٘ انطذهت ثٓب نًٛذ ٔاأليالح انًبء ًٔٚزص

 .ٔنهفطز
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    Ascomycotaاألسكٛخ

Basidiomycota انجبسٚذٚخ  
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انطذبنت انخعزاء 
Chlorophyceae  

Pleurococcus 

انطذبنت انخعزاء انًشرقخ 
Cyanobacteria  

Nostc 



 ثٛئخ األشُبد

رؼزجز اٜشُبد يٍ أكضز انًخهٕقبد انذٛخ قذرح ػهٗ رذًم انجفبف ٔانجزد نذنك َجذْب رًُٕ 

 .أخزٖفٙ أيبكٍ ٚصؼت أٌ رؼٛش فٛٓب يخهٕقبد 

 تىجذ فٍ انصحاسٌ و ػهً انصخىس 1.

 .انتشبت انؼاسَت فٍ انًُاطق انقطبُت ػهً تىجذ 2.

 .تىجذ ػهً جزوع األشجاس 3.

 .قًى انجبالػهً تىجذ 4.



 أشكال األشنات

 األشُبد انذزشفٛخ 
األشُبد انخٛطٛخ أٔ 

 انشجزٚخ 
 األشُبد انقشزٚخ األشُبد انٕرقٛخ  األشُبد انضًزٚخ 

 ػهٗ صٕرح خٕٛغ  ػهٗ صٕرح دزاشف 
ػهٗ صٕرح جسى كضٛز 

 انزفزع 
ػهٗ صٕرح جسى ٔرقخ 

  َجبد
 ػهٗ صٕرح قشٕر

Usnea sp  Dibaeis sp Umbilicaria sp Lepraria sp 



 نألشٍانزشزٚذٙ انززكٛت 

 :قطبع ػزظٙ رذذ انًجٓز َالدظ أَّ ٚزكٌٕ يٍ انزبنٙ ثفذص 

 .ػجبرح ػٍ غجقبد يٍ ْٛفبد انفطز انًزًبسكخ : انقشزح انؼهٛب –أ 

ػجبرح ػٍ ػذح غجقبد يٍ ْٛفبد انفطز انًزًبسكخ رظٓز أسفهٓب : انقشزح انسفهٗ –ة 

 .سٔائذ أَجٕثٛخ يبصخ ٔيضجزّ 

ٚزكٌٕ ثٓب جشء يٍ ْٛفبد يزجبػذح رُزشز ثُٛٓب انطذهت ٔٚزكٌٕ  :انطجقخ انٕسطٗ –ط 

 .أسفهٓب انُخبع ْٕٔ ػجبرح ػٍ فطزٚبد يزفككّ





رسممى رخطٛطممٙ ٕٚظممخ االشممكبل انزممٙ قممذ رزٕاجممذ ػهٛٓممب االشممُبد ، الدممظ اٌ خالٚممب 

 انطذهت أ انجكزٛزٚب انشرقبء دائًب يب ركٌٕ يذًٛخ ثٍٛ غجقزٍٛ يٍ ْٛفبد انفطز

ٔ انطذبنممت انخعممزاء  Trebouxiaالدممظ اٚعممب داخممم انًزثممغ اشممكبل خالٚممب غذهممت 

 .Nostocانًشرقّ 



 

 انزكبصز فٙ األشُبد 

 

 



ا  ) الفطريات :أولا -    ( جنسيا

 تتبغ األشُاث يٍ قهُم ػذد هُاك األسكُت، انثًشَت نألجساو انًكىَت األسكُت انفطشَاث يغ األشُاث يؼظى تصُف-

 .باصَذَت ثًشَت أجسايا تكىٌ حُث انباصَذَت، انفطشَاث

 انتكاثش َؼتبش حُث اشُُت انغُش األخشي انفطشَاث تكىَه يا يغ باصَذَت او اسكُت ثًشَت أجساو يٍ األشُاث تكىَه يا تتشابه-

 .جُسُا  

 األجسبو انضًزٚخ األسكٛخ

 يغهقخ

 وتحتىي ػادة انشكم كشوَت

 بذوٌ يبؼثشة أسكُت أكُاس ػهً

   اَتظاو

 دٔرقٛخ

 وتفتح انشكم كًثشَت أو دوسقُه

 ضُقت ػهىَت بفتحت انُضج ػُذ

 أسكُت أكُاس ػهً وتحتىي ،

 ويتىاصَت باَتظاو يشتبت

 كأسٛخ

 فُجانٍ أو طبقٍ شكم راث

 أسكُت أكُـاس ػهً وتحتىي

 نبؼضها ويىاصَت باَتظاو يشتبت

 األسكُت انثًشة سطح ػهً



 انزكبصز انجُسٙ نهفطزٚبد األسكٛخ

 :التكاثر الجنسي في الفطريات األسكية

 .األجسام الثمرية كأسية الشكل -1

 .األجسام الثمرية دورقية الشكل -2

 .األجسام الثمرية مغلقة الشكل -3

1 

2 

3 



 انزكبصز انالجُسٙ نهفطزٚبد 

 انزجزػى  االَقسبو انًسزؼزض األثٕاؽ انذاخهٛخ

حوامل كونيدية تحمل جراثيم كونيدية 

 .برميلية الشكل

http://www.botany.hawaii.edu/faculty/wong/Bot201/Ascomycota/yeast.jpg
http://www.botany.hawaii.edu/faculty/wong/Bot201/Ascomycota/Fission.jpg
http://www.sciencedaily.com/images/2008/05/080523200910-large.jpg


فٙ انطذبنتانزكبصز   

جُسٙ انالانزكبصز   

 تشكيل جراثيم

Spores   

 االنشطار الثنائي

Binary fission 

 انزكبصز انجُسٙ

قد يكون التكاثر بين خليتين 
جنسيتين في نفس 

او في   Bisexualالطحلب
 Unisexualطحلبين مختلفين 

 انزكبصز انخعز٘

 التجزئة

fragmentation 



 

 يصذر نهًزكجبد انكًٛٛبئٛخ ٔانزٔائخ ٔانؼطٕر ٔانؼقبقٛزٔانصبثٌٕ  -1

 .نٓب دٔر فٙ انزٕاسٌ انجٛئٙ  -2

 .رؼًم ػهٗ سٚبدح خصٕثخ انززثخ يٍ خالل رفزٛذ انصخٕر -3

ٚسزخهص يُٓب يٕاد ػالجٛخ نجؼط األيزاض يضم األٔراو ٔاأليزاض انجهذٚخ ٔأٔراو  -4

 .انصذر ٔانجزٔح  

 .رسزخذو كغذاء نإلَسبٌ ٔثؼط انذٕٛاَبد  -5

رسزخذو نهكشف ػٍ انزهٕس انجٛئٙ دٛش أٌ األشُبد دسبسخ رجبِ صبَٙ أكسٛذ انكزثٌٕ فٙ  -6

 .انجٕ دٛش رقم ػُذ سٚبدح رزكٛشِ فٙ انجٕ 

 أًْٛخ األشُبد



 َٓبٚخ انًؼًم انـضبَٙ

   


