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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة ديالى                                                                                         المادة : الفطريات العملي 

 كلية التربية للعلوم الصرفة                                                                            المرحلة : الثالثة 

 التاسعةقسم علوم الحياة                                                                                      المختبر : 

 

  Phylum :  Basidiomycotaثانيا : 

    مميزاتها 

 تعتبر من االنواع االكثر تقدما ورقٌا واكثرها تعقٌدا . -1

  Mashroomsكالعراهٌن تظم العدٌد من الفطرٌات اللحمٌة الكبٌرة المألوفة  -2

ونجوم االرض و فطرٌات أعشاش الطٌور  pulff balls والكرات النافتة 

 والفطرٌات الجٌالتٌنٌة .

الفطرٌات رمٌة تسبب تفسخ القمامة والخشب ، والبعض االخر طفٌلٌا المعٌشة لهذه  -3

. 

 تسبب العدٌد من الفطرٌات اللحمٌة من العراهٌن تسمم غذائً . -4

 . Smutوالتفحم   Rustالبعض منها تسبب امراض الصدأ  -5

تتصف هذه الفطرٌات بتكوٌنها للسبورات الجنسٌة المعروفة بالسبورات البازٌدٌة  -6

Basidiospores  والتً تكون محمولة على تركٌب ٌعرف بالبازٌدةBasidium 

وهً تركٌب ممٌز هراوي الشكل تقوم بحمل السبورات البازٌدٌة الى الخارج على 

وٌتراوح عدد السبورات المحمولة على  Sterigmaبروزات تعرف بالذنٌبات 

نوعٌن  سبورة ، وتعد هذه صفه تصنٌفٌة مهمة والبازٌدٌة 8-2البازٌدة الواحدة من 

 . Homobasidiumوغٌر مقسم   Helerbasidiumمقسم 

 

 Homobasidium  البازٌدٌة غٌر مقسمة تكون بشكل تركٌب اسطوانً او :

هراوي وحٌد الخلٌة ) غٌر مقسمة بحواجز ( وٌحمل عند قمته اربع سبورات 

 Holobasidiaبازٌدٌة على الذنٌبات وتعرف هذه البازٌدٌة غٌر المقسمة او الكاملة 

 كما فً العراهٌن والفطرٌات القرٌبة منها . 

 Helerbasidium   : البازٌدٌة المقسمة مكونة من خلٌة سمٌكة الجدار وتنقسم

بثالثة حواجز مستعرضة او عمودٌة الى أربعة خالٌا وكل قسم ٌنشأ منه سبورة 
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او   Helerobasidiaبازٌدٌة واحدة وتعرف البازٌده  بالبازٌدات المتباٌنة 

phragmobasidia  . كما فً فطرٌات االصداء والتفحمات 

 

تتصف الفطرٌات البازٌدٌة بان الغزل الفطري لها جٌد التكوٌن ومقسم بشكل  -7

مستعرض وٌختلف الغزل الفطري فً اللون قد ٌكون ابٌض او اصفر او برتقالً او 

بنٌا او غٌرها . فً دورة حٌاة الفطرٌات البازٌدٌة ثالثة أنواع من الغزل الفطري 

 ٌمر بها قبل ان ٌكتمل دورة الحٌاة وهً : 

: ٌنشأ عند انبات السبورات  primary myceliumلغزل الفطري االبتدائً ا -1

تتألف خٌوطه من خلٌة احادٌة النواة والمجموعة الكرموسومٌة ٌمتاز فً اغلب 

 الفطرٌات بعدم تكوٌنه اجساما ثمرٌة .

ٌنشأ من خالٌا الغزل  : Secondary myceliumالغزل الفطري الثانوي  -2

عن   dikaryoticتكون قد اصبحت ثنائٌة النوى  الفطري االبتدائً بعد ان

 طرٌق االقتران الجسدي .

: خٌوط الغزل الفطري مكونة  Tertiary myceliumالغزل الفطري الثالثً  -3

وتتألف من خٌوط ثنائٌة النوى مثل  Basidiocarpللجسم الثمري البازٌدي 

ة . وهنا الغزل الفطري تؤلفة االنسجة المتمٌز Mushroomالعراهٌن 

  والمخصصة للجسم الثمري .

        

 

 اشكال التراكيب البازيدية
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 في دورة حياة الفطرمراحل تكون الغزل الفطري
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 Basidiomycota اشكال مختلفة من الفطريات البازيدية

 

 مدرسة المادة

 م.م. رقية احمد الماشي


