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 المحاضرة األولى 

 (Molds)األعفان 

تعتبر الفطريات من أقدم الخاليا حقيقية النواة التي وجدت على االرض وتم تصنيفها، اذ تشير الدراسات على 
وبناء على بعض الصفات العامة لالعفان خصوصا احتوائها على خاليا  سنة.مليون  900أن ظهرت قبل حوالي 

الجذور فقد صنفت في البداية على أنها ضمن المملكة  هذات جدران خلوية عالوة على امتالكها على ما يشب
بوضع االعفان ضمن مملكة مستقلة  Whittakerحيث قام العالم  1969النباتية ولقد بقي هذا التصنيف لغاية 

غير  إنهاو ان تنتج غذائها بنفسها  ععرفت بمملكة الفطريات وذلك الن هذه الكائنات وبخالف النبات ال تستطي
 حاوية على البالستيدات الخضراء في خالياها. 

يز الخاليا متعرف الفطريات على أنها كائنات مجهرية حقيقة النواة فهي تحتوي على جميع العضيات التي ت
 Endoplasmicوالفجوات العصارية والشبكة األندوبالزمية  Golgi Apparatusأجسام كولجي)حقيقية النواة مثل 

Reticulum وهي كائنات متعددة الخاليا ،)(Multicellular هوائية إجبارية غير متحركة غير ذاتية التغذية أي )
( أو  Parasitic fungi)إنها إما أن تكون متطفلة على العائل أنها ال تستطيع تصنيع غذائها بنفسها وبالتالي ف
(. تنمو األعفان بصورة طبيعية في وسط  Saprophytic fungiانها مترممة على البيئة وبقايا الكائنات الميتة ) 

-2يتراوح بين  pH( كما يوجد أعفات لها القدرة على النمو في وسط 4.5إلى  3.5يتراوح بين  pHحامضي )
8.5.  

يمتاز العفن ببطء النمو إذا ما قورن بالبكتريا والخمائر ولذلك يطغى نمو البكتريا والخمائر في البيئات المناسبة 
 ةألسموزيالنموها على نمو األعفان وتكون األولى هي المتسيدة. كما تتميز األعفان بقدرتها على مقاومة الضغوط 

متفوقة بذلك على البكتريا والخمائر  %60-50العالية إذ تستطيع األعفان النمو في أوساط غذائية ذو تركيز 
 لتفادي نمو األعفان %70 – 65السكرية يتم رفع تركيز السكر بين  واألغذيةولذلك في صناعة المربيات 

( حيث Hyphaeفرعة تدعى خيوط العفن )عندما تبدأ االعفان بالنمو واالنقسام تكون خيوطا أسطوانية دقيقة مت
( وهي بالغالب تتميز Myceliaتجتمع هذه الخيوط وتتشابك بشكل كثيف فيما بينها مكونة ما يعرف بغزل العفن )

بنها متفرعة وهي تعتبر العفن بحد ذاته. والعفن مهما نمى وبلغ أحجاما كبيره فان جسمه يتكون فقط من هذه 
ا من عدة مايكرومترات وصوال الى عدة أمتار. في انواع من الفطريات المتطفلة قد الهايفات التي يتراوح طوله

تتحول هذه الهايفات إلى ماصات تخترق خاليا جسم العائل وتقوم بامتصاص المواد الغذائية من هذه الخاليا أي 
 الزغبي في العنب. وعفن البياض  .Rhizopus spأنها تكون بمثابة أشباه جذور وهذا يكون واضح في عفن الخبز 
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خاليا األعفان إما تكون منفصلة عن بعضها البعض وتمتلك كل واحدة من هذه الخاليا نواة مستقلة مع وجود 
ثقوب بين هذه الخاليا تسمه بمرور وحركة السايتوبالزم، وأما ان تكون الخاليا غير منفصلة عن بعضها البعض 

مندمجة ومتعددة والنواة أو االنوية سابحة بين هذه الخاليا. وتبعا لذلك يمكن وال توجد حواجز بينها فتظهر الخاليا 
 تقسيم االعفان من حيث الشكل والتركيب الخيطي إلى االنواع التالية:
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: هي مجموعة من الفطريات يكون الخيط الفطري فيها غير Zygomycotaأعفان الزايكوتيه )الكيسية(  -1
بين خاليا العفن ويظهر المايسيليوم كأنبوب واحد يحتوي السايتوبالزم مقسم أي ال توجد حواجز عرضية 

والعديد من األنوية. وهي أما أن تتكاثر جنسيًا عن طريق اإلخصاب بين حافظتين متشابهتين في الشكل 
والحجم وقد تكون ذات أصل واحد أو أصلين منفصلين حيث ينتج من هذا التزاوج تكوين ما 

ي يتميز بقدرته على مقاومة الظروف البيئية المتطرفة ومثال على ذلك عفن والذ  Zygosporseيعرف
 .Rhizopusالخبز 
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 . Sporangiosporse وفي حين يتكاثر ال جنسيًا عن طريق تكوين السبورات )االبواغ( الحافظية 

 

مقسمة بحواجز عرضية مثقوبة  : الخيوط في هذا النوع من االعفان تكون Ascomycotaاألعفان المقسمة  -2

حيث تمر من خالل هذه الثقوب السايتوبالزم واالنوية. ومثال ذلك عفن  Poresبثقوب يطلق عليها أسم 
Geotrichum، Penicillium، Alternaria، Fusarium، Aspergellus تتميز أجناس هذه .

 . Deuteromycetesالمجموعة بأنها ال تتكاثر جنسيًا ولذلك تعرف بالفطريات الناقصة 
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 تحت المجهر وتظهر المستعمرة عند تنميتة على الوسط الغذائي Geotrichumشكل عفن 

 

 تحت المجهر وتظهر المستعمرة عند تنميته على الوسط الغذائي Penicilliumشكل عفن 
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 على الوسط الغذائي تحت المجهر وتظهر المستعمرة عند تنميتة Aspergellusشكل عفن         

شعبة الدعاميات أو الفطريات الدعامية أو البازيدية هي شعبة : Basidiomycotaالفطريات البازيدية  -3
من الفطريات. تتواجد على بقايا جذوع الشجر وتشاهد عادة في الربيع والخريف، وتعد أكثر الفطريات عددا 

وهذه  باحتوائها على حواجز عرضية بين خالياها المتعددةتمتاز هذه الفطريات  وتعقيدا وأغلبها كبيرة الحجم.
الثقوب تكون مثقوبة كذلك غير أن هذه الحواجز ال تسمح بمرور االنوية من خاللها عالوة على ذلك فان 

( وهي عبارة عن روابط Clamp Connectionsهذا النوع من الفطريات يتميز بوجود الروابط الكالبية )
في انتقال االنوية من الخاليا األم إلى الخاليا الجديدة النامية. ومثال عليها فطر  بين خاليا الفطر تساعد

 عش الغراب.
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 :Ascomycetesالمقسمة التي تتكون جراثيمها داخل أكياس زقية  ناألعفا -4
المستخدم في إنتاج أنواع من األغذية الشرق  Monascusأهم األجناس التابعة لهذه المجموعة من األعفان هو 

والذي له قدرة على إنتاج أنزيمات تحلل البكتين لذلك فهو يلعب دوراً في تلف المعلبات  Byssochlamysأسيوية و
 الغذائية وخصوصًا الفواكه المعلبة وعصير الفواكه.

 :لالعفان ةالفيزيولوجيالخصائص 

 والتي تشمل عوامل الرطوبة والحرارة والرقم الهيدروجيني واألوكسجين...الخ:  

 waterإذ تعد األعفان من الكائنات الميكروبية التي لها القدرة على مقاومة الجفاف حيث تحتاج إلى نشاط مائي 
Activity  البكتريا والخمائر. مثال يستطيع عفن  تحتاجهأقل من الذيPenicillium و في نشاط مائي من النم

يمكن لالعفان ان تنمو عندما يكون النشاط المائي ما بين  وال 0.99في  Aspergillusوعفن  0.98مقداره 
يكون عامال مهما لمنع أو تأخير نمو األعفان بشكل  %15-14. وأن إنخفاض الرطوبة عن 0.62-0.7%

 كبير. يمكن حساب النشاط المائي بحسب المعادلة التالية:

المائي = النشاط 
(  المذاب في الماء ) الضغط البخاري  للمحلول

( الماء )  الضغط البخاري  للمذيب فقط
 

والمقصود بالماء الحر أو النشاط المائي بأنه الماء النقي الذي ال يكون مرتبطا مع أي شوائب أخرى مثل السكريات 
لمائي مع العلم ان النشاط ا )ثلج(،يكون ماء متبلور  وأالأو األمالح والمعادن أو المواد البروتينية أو الجيالتينية 

وأنه كلما زادت الشوائب في هذه الماء قلت كمية المار الحر وبالتالي  1للماء النقي الخالي من الشوائب يساوي 
 قل مقدار النشاط المائي له وأصبحت البيئة أكثر جفافا.

فان تصنف على أنها كائنات محبة للحرارة المعتدلة االع إن معظمأما بالنسبة لدرجة الحرارة، فيمكن القول 
(Mesophilic أي أنها تفضل النمو في مدى حراري بين )على أنه يمكن القول أن هناك أنواع من  م،°30-25

ما ك (،قليال من درجة اإلنجماد )أعلىلها القدرة على النمو في درجات الحرارة الباردة  Aspergillusاألعفان مثل 
م. و األعفان تمتاز بأنها كائنات هوائية أي ° 50-37ة قسم آخر يفضل النمو في مدى حراري بين يمكن مالحظ

كما أن األعفان تفضل النمو في األوساط الحامضية أو الحامضية  األوكسجين.أنها ال تستطيع النمو إال بوجود 
 . 8.2-2الذي يمكن أن تنمو فيه األعفان يقع بين  pHالخفيفة غير أن مدى 

تحصل األعفان على غذائها من بيئتها المحيطة بها، فكما ذكرنا أن األعفان كائنات ال تستطيع تصنيع غذائها 
تقوم هذه  Lipase، Amylases، Protienasesبنفسها. إذ يقوم العفن بإفراز أنزيمات خارجية حالة مثل 

اتها البسيطة يات المعقدة والدهون إلى مركباألنزيمات بتحليل الجزيئات الكبيرة في البيئة مثل البروتينات والسكر 
 بعدها تقوم جذور العفن بإعادة امتصاص هذه المكونات واستخدامها في األنشطة الخلوية.
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في السطح الخارجي من التربة                   : تتميز االعفان بانها هوائية لذلك فان اماكن تواجدهاالتغذية في األعفان 
ربة ( وهي تفضل في نموها المناطق لرطبة والمظلمة أو تلك التي تكون قليلة االضاءة. سم من الت 20) أعلى 

تتغذى االعفان بأكثر من طريقة وتحصل على متطلباتها التغذوية باتباع أكثر من مسار حيث تستخدم هذا الغذاء 
 غذية الى:العفان من حيث التألغراض التكاثر والنمو والقيام بالفعاليات الحيوية المطلوبة منها. ويمكن تقسيم ا

: المقصود بها تلك االعفان التي تحصل على غذائها من بيئتها Saprophytic Fungiعالقة الترمم  -1
المحيطة بها سواء كانت هذه البيئة طبيعية مثل الحيوانات النافقة المتحللة أو النباتات الميتة أو البيئة 

 تقوم الفطريات في هذه الحالة بإفراز أنزيمات خارجالصناعية التي يتم تحضيرها في المختبر. حيث 
إذ تقوم هذه االنزيمات بتحليل المركبات العضوية  Exoenzymesخالياها تعرف باألنزيمات الخارجية 

الموجودة في البيئة وتحولها الى مواد كيمياوية بسيطة لها القدرة على اختراق جدران الخاليا الفطرية 
 م. وضمن هذا النوع يمكن ان تنقسم الفطريات إلى والوصول الى السايتوبالز 

: وهي الفطريات التي ال يمكن أن تعيش اال Obligate Saprophyticفطريات مترممة أجباريًا  -أ
مترممة والتي تتميز بان لها القدرة على أفراز انزيمات قوية تحطم المواد المعقدة مثل السيليلوز واللكنين 

 وغالبية هذه الفطريات تستعمل صناعيا.. Trichodermaمثل فطر 
: وهي فطريات عادة تعيش متطفلة في الطبيعة ولكنها Facultative Saprophyticفطريات مترممة  -ب

ان لم تجد عائال لها فإنها يمكن ان تغير اسلوبها وتكون فطريات مترممة ومثال عليها فطريات التفحم 
  التي تنمو على انواع من النباتات.

بها تلك االعفان التي تنمو داخل أو على الكائن الحي  والمقصود :Parasitism Fungi التطفلعالقة  -2
بة من المغذيات مسب هسواء نبات أو حيوان جاعلة هذا الكائن مصدرها التغذوي الي يوفر لها ما تحتاج

إفراز ريات بأضرار للكائن مما يؤدي ذلك الى اضعافه ومن ثم موته أو عدم تكاثره. إذ تقوم هذه الفط
 ومن ثم تقوم بامتصاص مكونات الخلية. Hostانزيماتها خارجيا فتحلل مكونات خاليا العائل 

: المقصود بهذا النوع من التغذية هو نشوء عالقة بين الفطر وكائن Symbiotic Fungiعالقة تكافلية  -3
ي التي ك العقد الرايوزبيوم فآخر أو أكثر، بحيث تعود هذه العالقة بالفائدة على كال الكائنين. ومثال ذل

نوع آخر    Lichensتشاهد على جذور البقوليات وانواع اخرى من النباتات، كما يمكن اعتبار االشنات
من انواع التغذية التكافلية بين الخاليا. حيث تقوم االعفان وعبر جذورها الممتدة في الوسط الغذائي 

تقوم الطحالب وبسبب وجود البالستيدات الخضراء في بامتصاص الماء والمعادن واالمالح ... في حين 
 تلبث اال ان تتطور   وانتاج مركبات عضوية بسيطة ما خاليا بتثبيت ثاني اوكسيك الكاربون 
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تمتلك االعفان القدرة على التكاثر بعدة طرق وهذا يجعلها ذات قابلية ممتازة على االنتشار وهذا تكاثر األعفان: 
سبورات العفن على التكاثر واالنتشار، عالوة على قدرتها على مقاومة الظروف البيئية التي  يزيد من سرعة وقدرة

قد تؤدي الى توقف تكاثر أكثر انواع االحياء المجهرية االخرى. وتتميز سبورات العفن بقدرتها على االنتشار السريع 
 والواسع في الطبيعة وذلك لألسباب التالية.

يث يمكن حملها لمسافات بعيده وبشكل سريع بواسطة تيارات الهواء الخفيفة خفة وزن سبورات العفن بح -1
 او اجساد الحيوانات أو الحشرات أو اإلنسان.

قدرة سبورات العفن على تحمل الظروف البيئية الصعبة ولفترات زمنية طويلة، مثل قدرتها على تحمل  -2
 في حالة سبات الى حين توفر الظروفالجفاف والحرارة والحموضة العالية. حيث تبقى هذه السبورات 

 البيئية المناسبة وعندها تبدأ النمو.
 بشكل عام يمكن القول أن تتكاثر االعفان بطريقتين رئيسيتين:

: إن اساس التكاثر الالجنسي في األعفان هو عدم Asexual reproductionأواًل: التكاثر الالجنسي 
شيوعا في التكاثر في االعفان وبذلك تحدث زيادة في عدد  اتحاد االنوية فيما بينها وهو يعتبر االكثر

السبورات عند نهاية دورة الحياة الالجنسية من عمر الفطر. حيث تكون السبورات الالجنسية على أنواع 
 ثالثة:

وهي السبورات التي تحمل على هايفا تكاثرية تسمى  Conidia Spores الكونيديةالسبورات  -أ
Conidiophores يها عفنومثال علAspergillus , Penicillium   وهي نفس االعفان المقسمة

 ايضا والتي تمتلك أغشية فاصلة بين خالياها.  
 

 

 

 

 

 

 

وهي األعفان التي تكون سبوراتها داخل أكياس سبورية  :Sporangiosporseالسبورات الكيسية  -ب
  Rhizopusومثال عليها عفن الخبز  Sporangiosporseتكون محمولة على الهايفات والتي تسمى 
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وهي السبورات التي تتكاثر نتيجة االنفصام من الهايفات التكاثرية  :Arthrosporeاالريثروسبور   -ت
 ايضًا.وهي من االعفان المقسمة  Geotrichom وعفن Alternariaمثل عفن 

 

 

 

 

 

 

 Geotrichomعفن                                       Alternariaعفن                

التكاثر الجنسي في االعفان: معظم االعفان تتكاثر جنسيا باستثناء انواع من فطر الفيوزاريوم والبنسلين.  -3
حت هذا النوع الخميرة ت )تقعحيث يطلق على األعفان التي ال يمكنها التكاثر جنسيا بالفطريات الناقصة 

يحدث عن التحام الزايكوت الذكري مع الزايكوت االنثوي ليظهر لنا سبور يحمل صفات  (.من الكائنات
 أنواع:كال الزايكوتين. وهذه السبورات تكون على 

السبورات الجنسية التي تتكون نتيجة اتحاد كاميتات ذكرية صغيرة مع كاميتات أنثوية : O-Spores -أ
 .O-omycetesكبيرة، كما هو الحال في أعفان 

وهي السبورات الجنسية التي تتكون نتيجة أتحاد أو التحام نهايتي هايفتين متشابهتين  :Zygosporse -ب
 . Phycomycetesومصدرهما عفن واحد أو عفنين مختلفين مثل مجموعة أعفان 
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وهي السبورات التي تنتج من اتحاد خليتين من نفس المايسيليوم أو من مايسليوم  :Ascospores    -ت
 مختلف، وهذه تحدث في االعفان المقسمة. 

 

 

 

 

 

 كول. حيث تتكون ومثال عليها سبورات عفن العرهون أو الفطر المأ :Basidosporesالسبورات البازيدية  -ث
د نواتي ة النوى تقع في نهاية الخيط الفطري. حيث تتحب بازيدية ناتجة من خاليا ثنائيالسبورات في تراكي

وبعدها  ازيدية،بالخلية لتكون النواة المخصبة ثم تنقسم هذه الخلية اختزاليا لتكوين أربع خاليا ثم أربعة أبواغ 
 بفترة ينمو الجسم الثمري ويظهر فوق سطح التربة.

 عالقة األعفان بالغذاء
 ملوثاً  Syncephalstrum racemosumوجود عفن تنتشر األعفان بكثرة في األغذية بأنواعها المختلفة إذ يعد 

أشهر األعفان التي  من Thamnidium elegansوالحبوب والتوابل والفلفل األحمر في حين يعتبر لجوز الهند 
المسبب لتلف الخبز والمعدنات عند  Rhizopus stolonifera تنمو على اللحوم المحفوظة بالتبريد. ويعتبر عفن

 Mucor النمو عليها ...الخ . في حين أن هناك بعض أنواع األعفان المستخدمة في التصنيع الغذائي مثل عفن

hiemalis  المستخدم في إنتاج بعض األطعمة االسيوية مثلSufu وتحضير جبن الصويا. كما يستخدم عفن 

Mucor miehei    شبيهة بأنزيم الرنين والتي تستخدم في صناعة األجبان. كما أن هناك أنواع  أنزيماتفي إنتاج
 .من الفطريات القابلة لألكل مثل فطر عش الغراب
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