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 زراعة الفطر في المخبر



الثمرة البوغیة تحتوي 
على اكیاس بوغیة و كل 
كیس بوغي یحتوي على 

ابواغ 8  



فحص لالكیاس البوغیة 
تحت المجھر بین 
 الصفیحة والساترة



مالحظة الثمرة البوغیة تحت 
 المجھر





 نتائج المالحظة

تعرف على مختلف انماط 
االكیاس البوغیة الموجودة 
بالثمرة ثم حدد االبواغ في 

 كل منھا
 



 االنماط المختلفة لالكیاس البوغیة

انماط  6نالحظ وجود 
مختلفة  لالكیاس البوغیة 

 داخل الثمرة الواحدة
 

2/2/2/2 

 ارسم االنماط المختلفة لالكیاس البوغیة



Le brassage inter-chromosomique chez Sordaria 

 االختالط بین صبغي عند السورداریا

نحصل على نمطین من االكیاس 
اثناء ھجرة االلیالت  للصبغیات 
 1المتماثلة في المرحلة االنفصالیة 

  من االنقسام المنصف

باالختالط  بین صبغيوتدعى    



االختالط بین صبغي عند فطر السورداریا – 1  

 ابواغ ابویة

 االلقاح

خلیة بیضیة بعد تضاعف 
ADN  نھایة المرحلة االولى من

 االنقسام المنصف

 خلیة بیضیة



االختالط بین صبغي عند فطر السورداریا – 1  

نھایة المرحلة االولى 
 من االنقسام المنصف
نھایة المرحلة االولى 
 من االنقسام المنصف

نھایة المرحلة الثانیة 
 من االنقسام المنصف



االختالط بین صبغي عند فطر السورداریا – 1  

 تضاعف

نھایة المرحلة االولى 
 من االنقسام المنصف

نھایة المرحلة الثانیة 
 من االنقسام المنصف



االختالط بین صبغي عند فطر السورداریا – 1  

الكیس المحصل  نھایة االنقسام المنصف
 علیھ

نھایة المرحلة االولى 
 من االنقسام المنصف

نھایة المرحلة الثانیة 
 تضاعف من االنقسام المنصف



االختالط بین صبغي عند فطر السورداریا – 1  

 4/4 بالنسبة للنوع الثاني من االكیاس
یكفي انعكاس وضعیة الصبغیات اثناء 

 من االنقسام المنصف1المرحلة االنفصالیة 



لفھم باقي الوضعیات ینبغي معرفة سلوك الصبغیات اثناء 
 االنقسام المنصف



 بدایة االنقسام المنصف و ظھور الصبغیات بوضوح

 في بدایة االنقسام المنصف
تظھر الصبغیات المتماثلة 

 بوضوح



 بدایة االنقسام المنصف و ظھور الصبغیات بوضوح

 حدوث تقاطع او تصالب بین
كرومتیدین للصبغیین 

 الجزء المركزي المتماثلین



 بدایة االنقسام المنصف و ظھور الصبغیات بوضوح

زوج متماثل من الصبغبات 
1في المرحلة التمھیدیة   

زوج متماثل من الصبغیات 
المتماثلة في وسط المرحلة 

 1التمھیدیة 

زوج متمامل من الصبغیات 
المتماثلة في نھایة المرحلة 

1التمھیدیة  

تقاطع كروماتیدي الصبغیین 
 المتماثلین

الصبغیین المتماثلین بعد 
 حدوث تبادل القطع



 

 

 الیة حدوث االختالط  داخل صبغي عند السورداریا
 intra-chromosomique 

بناء على ھذا المخطط بین بواسطة رسومات تخطیطیة 
 2/2/2/2انھ ال یمكن تفسیر ظھور االكیاس من نمط 

اال بحدوث تبادل قطع كروماتیدیة حاملة 2/ 2/4و 
 لھذه االلیالت بین الصبغیات المتماثلة

 

خلیة بیضیة 
بعد حدوث 
 التضاعف

االنقسام  المرحلة التمھدیة
1المنصف  +تضاعف   االنقسام الثاني 

 الكیس البوغي انقسام متساوي



 

 

خلیة بیضیة 
بعد حدوث 
 التضاعف

 الیل اسود

 الیل اصفر

االنقسام  المرحلة التمھدیة
1المنصف  +تضاعف   االنقسام الثاني 

 الكیس البوغي انقسام متساوي

 الیة حدوث االختالط  داخل صبغي عند السورداریا
 intra-chromosomique 
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 الیة حدوث االختالط  داخل صبغي عند السورداریا
 intra-chromosomique 

خلیة بیضیة بعد 
 حدوث تضااعف

المرحلة 
1التمھیدیة نھایة المرحلة  

1التمھیدیة   
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MEIOSE Mitose 

 2/2/2/2 الوضعیة
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 الیة حدوث االختالط  داخل صبغي عند السورداریا
 intra-chromosomique 

خلیة بیضیة بعد 
نھایة المرحلة  حدوث التضاعف

1التمھیدیة  

1 
èr

e 
di

vi
si

on
 

MEIOSE Mitose 

 2/4/2 الوضعیة
المرحلة التمھیدیة 

1 
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 الیة حدوث االختالط  داخل صبغي عند السورداریا
 intra-chromosomique 

الخلیة البیضیة بعد 
1نھایة التمھیدیة  حدوث التضاعف  

1 
èr

e 
di

vi
si

on
 

MEIOSE Mitose 

 2/4/2 الوضعیة
المرحلة التمھیدیة 

1 
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