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 واالبواغ البازيدةتكوين البازيدة 

اليا خمن  نشأت الشكلية هراو غيرمقسم بسيط مقسم او تركيب عبارة عن البازيدة ان .1

 Probasidiumالثانوي وفي هذه المرحلة تعرف باسم البازيدة االولية  الفطري زلغلخيوط ال فيةطر

 النوية .الشكل ثنائية ا متطاولةوتكون ضيقة و

نواة واحدة ثنائية  لتكونالبازيدة االولية في الحجم وتصبح اكثر عرضا وتتحد النواتين فيها  تزداد  .2

 يةلتعطي نواتيين احاد اختزالياروموسومية والتي سرعان ما تنقسم انقساما كالمجموعة ال

كل منها  تحولت يةاربع انو لتكون والتي بعدها تنقسم انقساما اعتيادي  1Nروموسومية كالمجموعة ال

 .الى بوغ بازيدي

وبعد نضج  Sterigmaباالذينات  تسمىعلى سطح البازيدة االولية اربع بروزات  تتكونبعد ذلك   .3

 ية.بذلك االبواغ البازيد لتتكونالى هذا االنتفاخ  االنوية لتنقلف كل اذينة رالبازيدة يتكون انتفاخ في ط

 x 18الى  يصل البازيديةالقدرة على اطالق عدد هائل من االبواغ  البيازيدية لبعض الفطريات  تكون
ومين .ي خالل  1010
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 مراحل تكوين البازيدة

 -هناك نوعان من البازيدات وهي : ويوجد  

1  .Holobasidium هراوية او اسطوانية الشكل  تكونة غير المقسمة : دالبازي

 .على اربع اذينات  تحتوي

2 .Phragmobasidium  : ياعدة خالالبازيدة مقسمة الى  تكونالبازيدة المقسمة 

لبعضها  موازية الحواجز تكون اربعة لكل منها امتداد خاص ينتهي باالذينة و تكون ةوعاد

 البعض او متعامدة .

 

 

 Basidocarpالجسم الثمري البازيدي 

 تكونولكن العديد منها الثمرية فاقدة لالجسام  البازيدية  الفطريات بعض  تكون

في الحجم  البازيدية  الثمريةاالجسام  تختلفلها .  ومميزةخاصة بها  ثمريةاجساما 
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، فلينية او خشبية كما ان يةرقيقة، جيالتينية، جلد تكونوالشكل والقوام فهي قد 

 تتكون وابعادها الى متر  تصل االخر  البعض بينما مجهري  يكونمنها قد  البعض

زيدات داخل الجسم الثمري لباالفطري الثالثي .توجد ا الغزلمن  ثمريةاالجسام ال

زيدة كما لباوهي اقصر واصغر من ا الخيوط العميقة بينهاوتوجد  الخصبةعلى الطبقة 

زيدة تعرف بالحويصالت العقيمة لباى عقيمة اكبو حجما من اراكيب اخترتوجد ايضا 

Cystidia 
  تصنيف شعبة الفطريات البازيدية

الى ثالث تحت  Basidiomycota( قسمت شعبة 2007واخرون ) Hibbettحسب تصنيف 

 على النحو االتي : يفشعب وكل منها يضم عدة صفوف وكان التصن

Basidiomycota:  phylum 

1- :   phylum-sub

: Pucciniomycotina class

Puccinomycetes 

على هذا  مثال .Puccinia spp المسبب لمرض الصدأ Rust على النبات

 الصف الفطر

2- :  phylum-sub

: Ustilagomycotina Class

Ustilaginomycetes 

على هذا الصف الفطريات المسببة لمرض  مثال smut على النبات

 التفحم

3- Agaricomycotina:  phylum-sub 

 نمرية الكبيرة كالعراهيثجسام الات االذزيدية لباتضم الفطريات ا
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1- sub-phylum : Pucciniomycotina 

Class: Pucciniomycetes 

Order : Pucciniales 

Family : Pucciniaceae 

 

ex: puccinia graminis 

والبيئية  التركيبيةولها مدى واسع من الصفات  متنوعةهذه التحت شعبة  فطريات

من الصعوبة  يجعلولكنها جميعا تشترك بصفة مهمة وهي صغر حجمها مما 

 واكثر البازيديةنوعا من الفطريات  7400مالحظتها . وتضم هذه التحت شعبة حوالي 

 الفطرياتوالتي تضم  Pucciniomycetes% من األنواع تعود إلى صف 95من 

 المسببة ألمراض الصدأ على النباتات.

المهمة اقتصاديا لما تسببه من  الفطريات( من Pucciniales )ريات رتبة فطان  

ل فالتط اجباريةالعالم اذ انها  في خسائر على محاصيل الحبوب واالشجار وغيرها 

وتكون انواع  ازيدية ب ثمريةهذه الرتبة بانها ال تكون اجساما  افراد تتميزعلى النباتات، و

زل الفطري االولي محدود النمو ويقتصر على غانواع، ال 6مختلفة من االبواغ تصل الى 

ما بين خاليا العائل  الثانويزل االولي وغوينمو كل من ال التكاثرية التراكيبن يتكو

ويكون ابواغا  انتشارار ثاك الثانوي  الفطريسل ممصاته الى داخلها، ويعتبر الفزل ير

 تقسم الرتبة الى العوائل االتية: متميزة .

تكون افراد العائلة سبورات تيليتية  ثنائية الخاليا يحمل كل سبور على سويق وتتكون   Pucciniaceaeالعائلة 

 السبورات التيليتية في بثرات تيليتية  ينبت السبور البازيدي مكون غزل فطري اولي.

 ين غزل فطري اولي.السبورات التيليتية جالسة تنبت السبورات التيليتية لتكو Melampsoraceaeالعائلة  

تتكون السبورات البازيدية مباشرة على السبور التيليتي عند االنبات اذ التكون  Coleosporaceaeالعائلة 

 فطريات المجموعة غزل فطري اولي.

 

Pucciniaceae  :العائلة 

تضم الرتبة فطريات تتسبب بامراض اقتصادية على محاصيل  .1
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 استراتيجة .

 اجبارية التطفل. .2

اجسام ثمرية وتتكون فيها عدة انواع من السبورات تتكون  ليس لها .3
 في بثرات .

في تراكيب تعرف بالسبيرمكونيا  Spermatiaيكون بعضها بذيرات    .4
Spermagonia  

الى داخل  Hastoriuaيتواجد الغزل بين خاليا العائل ويرسل ممصات  .5
 خاليا العائل.

لنوى اال انه الغزل الفطري في بعض مراحل دورة الحياة احادي ا .6
 سرعان ما يصبح ثنائية النوى .

يكون الغزل الفطري سبورات ثنائية النوى تعرف بالسبورات التيليتية  .7
 .Teleuto soriذات جدران سميكة تتكون في بثرات تيليتية 

 تنبت السبورات التيليتية مكونة غزل فطري اولي. .8

يا في كل ينقسم الغزل الفطري االولي بحواجز عرضية مكون  اربع خال .9
 منها نواة واحدة.

تحمل كل خلية ذنيب قصير يحمل سبور بازيدي بعد هجرة  .10
 النواة الى السبور مكون السبور البازيدي.

السبورات التيليتية متثخنة الجدران وتكون مقاومة للظروف غير  .11
 المالئمة تكون احادية او ثنائية الخاليا او متعددة حسب نوع الفطر.

يتية جالسة او ذات سويق حرة مفردة او تكون السبورات التيل .12
 متجمعة بطرق مختلفة على هيئة طبقات او قشور او اعمدة.

 

لفين، تشمل عائلين مختاالصداء دورة حياة معقدة يمكن ان  فطريات** تمتلك 

 -اطوار :  5 االصداء من فطرياتوتتالف دورة حياة 

 البذيرات التي تحمل بدورها  Spermagonia بذيرية : يتكون من حوافظ  0. الطور 1
Spermatia 1    والتي تكونN 

التي تحمل االبواغ االيشية  Aeciaويتالف من االيشات  -:  I. الطور 2

Aeciospores المجموعة الكروموسومية وبعد  يةالنواة احاد يةوالتي تكون احاد

العائل البديل او  رات تصبح ثنائية النواة وتتكون االبواغ اليشية علىذيالب معاندماجها 

 المناوب .

التي تحمل االبواغ اليوريدية  Urediniaويتالف من اليوريدات  -:  II. الطور 3

Uredinospores  ائية االنوية ولكن احادية المجموعة الكروموسومية ثنالتي تكون

ل الطور المتكرر خالل دورة الحياة اذ تتكون هذه االبواغ عدة مرات خالل موسم ثوتم

وبسبب تتكون هذه االبواغ تظهر اعراض االصابة على الجزء النباتي المصاب  النمو
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 والتي تشبه الصدأ بسبب لون هذه االبواغ الذي يميل الى االحمرار .

 يليةالتي تحمل االبواغ الت Teliaويتالف من التيالت  -:  IIIالطور  . 4

Teliospores الكروموسومية وثنائية المجموعة  االنوية ثنائية  وتكون االبواغ التيلية 

زل الفطري المسؤول عن تكوين غاالبواغ التيلية وانباتها تعطي ال بنمو والتي 

 .البازيدات

المجموعة  البازيدية احاديةحمل االبواغ تزيدات التي لباتكوين ا -:  IVالطور  .5

 . البازيديةالتيلي بازيدة اولية لتكوين االبواغ  الكروموسومية ويعتبر ابوغ

 ات االصداء الى ثالث مجاميع حسب طول دورة الحياة : يتقسم فطر

1  .Macrocyclic  التكاثريةريات طويلة الدورة وتظهر فيها كافة االطوار فط: اي 

 .كورة اعاله )االطوار الخمسة(ذالم

2 .Demicyclic  فيها جميع االطوار  تظهرنصفية الدورة وهي التي  الفطريات: اي

 .اليوريديةباستثناء طور االبواغ 

3 .Microcyclic  :يرة دورة الحياة وهي التي تظهر فيها جميع االطوار قص الفطريات

ويكون البوغ التيلي هو البوغ الوحيد ثنائي  اليوريدية باستثناء طور االبواغ االيشيبة و

 النواة.

ياتها على عائل واحد وتعرف بوحيدة تكمل بعض انواع فطريات االصداء دورة ح-4

وبعضها يكمل دورة حياته على عائلين مختلفين تعرف بمتباينة او  Autoeciousالعائل ِ

 Heterociousثنائية العائل 

 

  Puccinia graminis الفطر 

على الحبوب  Black Stem Rustمرض صدأ الساق االسود  الفطريسبب هذا 

 قليل الشيوع على الشعير  الممرض ويكون هذا  القمح وباالخص  الحشائش و

ر بثرات بظهو فتتمثل  الممرض اعراض االصابة بهذا  يخص والشيلم، وفيما 

هذه  وتحتوي عروق االوراق  مابين  الطابوقاللون بلون  حمراء  Uredia يوريدية 

بواسطة الهواء الى اوراق  وتنتقل  اليوريدية االبواغ  نفصل وترات على هذه االبواغ ثالب
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 تسمىعلى جدارها والتي  توجدالتي  الثقوبحنطة جديدة وتنبت من خالل مجموعة 

والتي تتسع في نهايتها  الثغورانبوب االنبات الورقة من خالل  ويخترققوب االنبات ثب

ابواغ  تتكونما بين الخاليا ثم  ينمو الذي  الفطريزل غمنها ال ينشألتكون حوصلة 

وفي نهايية  االصابة في الحقل، تزداديوم وبذلك  21 -7من جديد بعد  يةيوريد

رات بشكل ثجدارها اسمك وتوجد داخل ب يكوناالبواغ التيلية التي  تتكونالموسم 

على طول الساق المصابة ويعتبر الطور التيلي طور التشتية  مرتفعةخطوط سوداء 

زيدة با يعطيالتي عند انبات البوغ التيلي  البازيديةفيما بعد االبواغ  يكونالذي 

الحنطة النها  التصيب والتي عند انطالقها الى الهواء بازيدية  ات اربع ابواغ ذمعقوفة 

 تكوين وينتج عنه  الباربري نبات  مثلاوراق نباتات اخرى  تصيبعلى ذلك بل قادرة  غير

هر االصابة على شكل روموسومية )غزل اولي ( وتظكفطري احادي المجموعة ال غزل 

دورقية  تكوناللون تظهر على السطح العلوي للورقة والتي  صفراء  دائريةرات ثب

رات التي ذالب تكونالتي  البذريةل الحافظة ثالشكل في المقطع الطولي لها وتم

 ليتم االتحاد االستقبال تمثل شعيرة النباتنفس تنطلق الى حافظة اخرى على

العائل  نفس على الفطري الثانوي  زلغال لتكون تنبتالنووي والتي  واالندماج

اخر من االبواغ التي  نوع بدوره الثانوي زل غال يعطيزل االولي وغالذي يحتوي ال

بااليشة وتكون هذه االبواغ  يعرفركيب تداخل تتكون االيشية والتي  باالبواغ تعرف 

لقدرة على اصابة البعض بواسطة وسائد صغيرة ولهذه االبواغ ابعضها صولة عن فم

 من جديد. اليوريدي الطور  لتكونئل اخر من العائلة النجيلية كالحنطة عا
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 المسبب لمرض الصدأ على القمح      Puccinia graminisدورة حياة الفطر    
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Ustilagomycotina:  hylum-sub -2 

Ustilaginomycetes: class 

Ustilaginales:  order 

Ustilaginaceae:  family 

.spp Ustilago: ex 

، كما  Smut Fungiفطريات هذه التحت شعبة باسم فطريات التفحم  تعرف  -1

( 1N) خميرة  او مظهريين طور  ات طوريينذهذه الشعبة  فطريات بعضتكون 

 اكثر Ustilaginomycetes ( . يضم صف2Nرمي المعيشة وطور خيطي طفيلي )

الطفيلية على النباتات والتي تسبب امراض التفحم  الفطرياتنوع من   1400من 

. ومما يميز هذا الصف هو تكوينها  كبيرة اقتصادية منها خسائر  البعص وتسبب 

االصابة على العائل،  اعراضلالبواغ التيلية السوداء التي تكون السبب في ظهور 

وتكون هذه الفطريات اي فطريات التفحم ابواغها على او داخل االنسجة البرنكيمية 

 وغيرها . مبايض ، متوك، يةور، اوراق، نورات زهرذلف االعضاء جتللعائل وعلى مخ

رمي احادي المجموعة  ةرة حياة فطريات التفحم من طور خميروتتألف د -1

باسم  ويسمىربالتبرعم ويمكن تنميته على الوسط الزرعي ثالكروموسومية يتكا

ناتج عن اتحاد  النوية يلي ثنائية فط يكون اما الطور الثاني  Sporidiaريدات سبوال

فطري  غزل بشكل لطورا ا هذ ويكونموسومية روالر المجموعةية خليتين احاد

وتوجد االبواغ  ر االصابةظهوالبوغ التيلي هو المسؤول عن يكون  ثنائي االنوية .

وتستخدم مواصفات االبواغ التيلية كالشكل  Sorus او بثرة  التيلية داخل ضامة

 والحجم واللون والزخرفة في تصنيف هذه المجموعة .

المجموعة  احاديةزيدة اولية ثنائية النواة باان البوغ التيلي الذي يعتبر   -2

روموسومية نتيجة لحصول كالنواة ثنائية المجموعة ال احاديةالكروموسومية ثم تصبح 

ها تبعد ان تنقسم نوا بازيدية زيدة لتعطي ابواغ لباوتنبت هذه ا النووي االندماج 

للفطر والذي  )خميرة( الطور الخميري البازيدية اختزاليا وتعتبر االبواغ  انقساما 

وتكون االبواغ ثانوية ت ريداسبوبالتبرعم لتكون  يتكاثرريدات الذي سبوبال يسمى 

لها القدرة على احداث االصابة على النبات بعد ان  الثانوية  السبوريديات او  البازيدية

زل الفطري الثنائي غلتشكل ال السبوريدياتزمي بين اثنين من بالاتحاد  يحدث 

 على احداث االصابة واختراق العائل . لقادرالنواة ا
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متطفلة على عدد واسع من المحاصيل االقنتصادية الفطريات التابعة لهذه الرتبة  -3

. 

تكون عالمات االصابة في االجزاء المصابة من النباتات بتحولها الى مسحوق اسود 

يشبه مسحوق الفحم  يمثل السبورات التيليتية للفطر الممرض لهذا عرفت بفطريات 

 التفحم.

 ممة اختيارية.امكن تنمية بعض انواعها خارج العائل لذا تعتبر فطريات متر

تعتبر طريقة انبات السبورات التيليتية اساس لتقسيم الرتبة الى عوائل على النحو 

 االتي:

: تكوين بازيديات  مقسمة بحواجز عرضيةمستعرضة او  Ustilaginaceaeالعائلة 

 متفرعة وتعطي سبورات بازيدية جانبية 

بورات بازيدية حلقية : تكوين بازيديات غير مقسمة تعطي سTilletiaceaeالعائلة 

 في نهاية البازيديوم

 


