
 أمراض النبات -تابع المحاضرة الخامسة

       Sexual Reproductionلدى الفطور        جنسيالالتكاثر 

 :Plasmodiophoramycetesأشباه الفطور المخاطية    -1

ويتم التكاثر الجنسي من خالل اقتران بوغتين هدبيتين متشابهتين كل منهما أحادية المجموعة الصبغية  •

(1n) البوغة الساكنة ، مكونتين(n2 ( )Resting spore  .) 

عند إنباتها يحدث انقسام منصف ويتشكل إما ميسليوم أحادي الصيغة أو حويصلة تضم مجموعة كبيرة  •

  .من األبواغ الهدبية

 

 

 :Oomycetes   البيضيةأشباه الفطور  -2

نتيجة التصاق عضو التذكير بعضو التأنيث الموجودان على أطراف الهيفات تتشكل البوغة البيضية  •

 .الفطرية

إنبات )عند إنباتها يحدث انقسام منصف و تتشكل مجموعة كبيرة من األبواغ الهدبية ضمن كيس بوغي   •

لتتشكل ( إنبات مباشر)، وفي حاالت أخرى تنبت البوغة البيضية معطية أنبوبة إنبات (غير مباشر

 ( Plasmopara)أو داخل النسيج النباتي ( Pithium)واغ خارجياً األب

 

 



 :Zygomycetes   الزيجيةالفطور  -3

تتشكل البوغة الزيجية نتيجة اتحاد عضوين متشابهين في الشكل مختلفين في الوظيفة الجنسية ينموان  •

 .من هيفتين متجاورتين

  .عند انباتها تعطي أنبوبة إنبات تحمل في نهايتها كيس بوغي يحوي بداخله أبواغ اسبورانجية  •

 

 :Ascomycetes   األسكيةالفطور  -4

وهي إما عارية تتشكل مباشرة على ميسليوم الفطر أو )تتشكل األكياس األسكية نتيجة التكاثر الجنسي  •

  (.أو الثمار األسكية ضمن بنيات خاصة تسمى األجسام الثمرية

 

 :   Ascocarp and Asciاألكياس واألجسام الثمرية  1-4-

مغلقة تماما ، األكياس متوضعة بداخلها بغير انتظام، تتشكل على Cleistothecia: الثمار األسكية المغلقة    -1

  Erysiphales –سطح النبات المصاب 

، األكياس مرتبة  Ostioleتملك فتحة ضيقة علوية تسمى فوهة  : Peritheciaالثمار األسكية االدورقية    -2

 ,Ceratocystis - بين األكياس األسكية Paraphysesبانتظام ومتوازية بسبب وجود هيفات عقيمة 

Gibberella . 



على  وتتوضع. ثمار مفتوحة قد تكون قرصية أو كأسية الشكل:   Apotheciaالثمار األسكية القرصية   -3

  Sclerotinia , Monilinia –سطحها العلوي المقعر األكياس األسكية 

 

 :Basidiomycetes   البازيديةالفطور  -5

يتم التكاثر الجنسي باتحاد خليتين مختلفتين بالوظيفة و يتشكل ما يسمى . ال يوجد أعضاء جنسية مميزة -

وقد ينشأ البازيديوم من بنيات ساكنة . بازيديةالبازيديوم نتيجة التكاثر الجنسي الذي يعطي أبواغ 

 . كاألبواغ التيلية

كاأليسية و السبرموغونية أو البكنية و اليورية أو اليوريدية و التيلية )بعض األجناس تشكل أبواغ أخرى  -

 .كما هو الحال في فطور األصداء( أو التيليتية 

 


