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Phylum: Basidomycota 

 جنس 460الفطريات  ونحو نوع من  200000حوالي البازيدية تضم شعبة الفطريات 

، ومن اشهر هذه االنواع المشخصة  الفطريات مجموع % من  37حوالي تشكل 

 Agarucusلالكل كفطر  القابلة  Mushrooms المشروم او  العراهين يات فطر

bisporus   والفطر المحاريOyster Mushroon  وفطرياتShtakii   تكون والتي 

بروتيني عالي، كذلك تضم  ومحتوىغذائية  قيمة  ذات  الثمرية الكبيرة اجسامها 

 رض الجوم انو   Puff Ballالنافثة  الكرات باسم  الفطريات المعروفةهذه الشعبة 

Earth Stars    ر العناصرفي دورة  مهماالرمية دورا  البازيدية  الفطريات .كذلك تلعب

عالقة تعايشية مع  يكون منها  البعض ان كما ، عنصر الكاربون  السيمافي الطبيعة 

فضال  الحشرات  لبعض  المرافقة منها يعتبر من االنواع  البعضان  كما النباتات  جذور

طريات فمن اخطر الفطريات على النبات  مجموعة عن ذلك تضم هذه الشعبة 

، تستخدم  ان والحيوانسلالن الممرضةاالنواع  بعض تضم  كما االصداء والتفحم . 

 ،  االنزيمي على نشاطها باالعتماد االنواع في صناعة الورق وذلك  بعض

 المميزات العامة للشعبة

 ليهوا Basidiumزيدة لباا يسمى تركيب جود بوجميع افراد هذه الشعبة  تتميز* 

 البازيدية على سطحة االبواغ  التركيبينسب اسم هذه الشعبة ويحمل هذا 

Basidiospore  االذينات  تسمى محمولة على بروزات شوكية  تكون التيSterigma 

 الحاالت . بعضاال في  4زيدة وهو العدد باثابت على كل  البازيديةويكون عدد االبواغ 



 

 Basidiumالبالزيدية 

 

 

 -زل الفطري في الفطريات البازيدية يكون على ثالثة انواع هي : غال  *

1 .Primary Mycelium زل االولي وينشا من انبات البوغ البازيدي ويكون غ: ال

 احادي النواة واحادي المجموعة الكروموسومية .

٢ .Secondary Mycelium زل االولي بعد ان غزل الثانوي ينشا من خاليا الغ: ال

ري او من خالل تكوين ذالجسدي او الب االقتران اصبحت ثنائية النواة عن طريق 

 .زل غالبية مراحل حياة الفطرغالكالبي ويمدى هذا الاالتصال 

٣ .Tertiory Mycelium زل الثالثي وهو المسؤول عن تكوين االنسجة غ: ال

 الجسم الثمري وهو مؤلف من خاليا ثنائية االنوية . مثلالمتخصصة 

من التراكيب التي تتميز بها الفطريات البازيدية هو تكوين التركيب الكالبي   *

Clamp Connections زل الثانوي حصرا، ويمكن تعريف غاذ توجد هذه التراكيب في ال

التركيب الكالبي على انه عبارة عن نمو خارجي من جدار خاليا الفزل الثانوي بشكل 

يشبه الجيب ويتكون عندما تتهيأ الخلية لالنقسام عند منتصف المسافة بين النواتين 

يبدا تكوين التركيب الكالبي بانقسام احدى  اللتين تبدان باالنقسام في ان واحد و

النواتين بصورة مائلة بحيث تصبح احدى النواتين الجديدتين داخل البروز واالخرى 

ضمن الخلية االصلية . اما النواة الثانية فتنقسم بشكل موازي ممحور الطولي للخلية 

نوية بعدها يتكون المنقسمة، يزداد انحناء البروز او الجيب الكالبي اثناء انقسام اال

 



 Clamp Cellحاجز يفصله عن الخلية االصلية ليتكون عندها ما يعرف بالخلية الكالبية 

التي تنمو الى ان تلتحم نهايته بالجدار الجانبي للخلية االصلية فيشكل جسرا يعرف 

ويتكون اسفله حاجز اخر ولكن ليس بصورة  Clamp Connectionباالتصال الكالبي 

دية يقسم الخلية االصلية الى خليتين احداهما تحتوي على نواتين افقية بل عمو

بينما االخرى تحتوي على نواة واحدة والتي تصبح فيما بعد نواتين بعد انتقال النواة 

 الموجودة في االتصال الكالبي اليها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مراحل تكوين التركيب الكالبي وانقسام الخلية في الفطريات اليازيدية

 -:  االتيةالطرق  باحدى البازيدية الالجتسي في الفطريات  التكاثر يكون  *

سمى تاالصداء  فطرياتشائعة ولكنها في  غيرالكونيدات : وهي طريقة  تكوين  .1

 مثل وهي ت Aeciosporesواالبواغ االيشية   Urediospores باالبواغ اليوريدية

 البواغ .با زامجاكونيدات اال انه يطلق عليها 

وتسلك  الفطريزل غاجزاء منفصلة عن ال ثل: وهي تم Oidiaاالويدات  تكوين. 2

 فطري او قد تتحد مع خيط فطري اخر . غزليرات اذ تنبت لتكون ذسلوك يشبه الب

 بعضمهمة او رئيسية اال انها نحدث في  غيرطريقة  وتعتبر. التبرعم والتجزء : 3

 . البازيدية الفطرياتانواع 

اكيب تكاثرية رتفي هده الشعبة  فاليوجداما بالنسبة للتكاثر الجنسي   *



البيضية  الفطرياتالكيسية او االووكونة في  الفطرياتمتخصصة كاالسكوكونة في 

 تتماثلولكنه  Heterothallicالغالبية العظمى منها متباينة الثالوس  وتكونواالنثريدة . 

اال في السلوك الجنسي،  ( الفطريزل غال يقصد)البعض  بعضهعن  يختلفمظهريا وال 

 : االتيةالطرق  باحدى البازيدية الفطرياتالجنسي في  التكاثرويتم 

a. ران الجسدي تاالق 

Somatogamy 

b.   البذرياالقرران 

Spermatization 

 
 
 
 

 
 
 

 االقتران الجسدي والبذري وتكوين البذيرات في الفطريات البازيدية


