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 الفطريات

 تكاثر وطرق وتصنٌؾ تركٌب بدراسة ٌختص الذي العلم : هو Mycologyالفطرٌات  علم

 .لها االقتصادٌة واألهمٌة الفطرٌات من المختلفة األنواع

 ٌطلق بها خاصة مملكة تتبع فهً ولذاالنواة  حقٌقٌة الكائنات مجموعة ضمن الفطرٌات وتقع

 ال  Filamentous Soma( Thallud)القطري وثالوسها Myceteaeالفطرٌات  مملكة علٌها

 تتباٌن الكائنات وهذه الراقٌة النباتات فً معروؾ هو كما وأوراق وسٌقان جذور على ٌحتوى

 تركٌبها حٌث من الطحالب تشبه تكاثرها وهً وطرق معٌشتها وطبٌعة وقاوامها حجمها فً

 ، خلوٌة تراكٌب لتكوٌن خٌوطها أو تشابك خلٌطه أو الخلٌة وحٌدة تكون أن أما فهً الجسدي

 الكلوروفٌل مادة من الفطري ؼزلها حٌث خلو من جوهرٌا اختالفا الطحالب عن تختلؾ ولكنها

 Heterotrophsالتؽذٌة ذاتٌة ؼٌر الكائنات من فهً ولذلك الخضراء والبالستٌدات (الٌخضور)

 نفسها. على معتمدة كالطحالب تعٌش ان تستطٌع ال انها أي

 

 مجهرٌة دقٌقة خٌوط الخمٌرة او من فطرٌات ثلة مالخلٌ وحٌدة أجسام من أما الفطرٌات وتتكون

 وهذا مقسمة ؼٌر أو خالٌا إلى مقسمة تكون وقد Hyphaeالفطرٌة  تعرؾ بالخٌوط الحجم

 علٌه ٌطلق الذي Myceliumالمٌسٌلٌوم  لتكون معا وتتشابك وتتفرع تنمو الهٌفات أو الخٌوط

  . الفطر جسم ٌكون الذي وهو الفطري الؽزل

 أي فً تركٌبها ٌتمٌز فال فقط الهٌفات هذه من إال جسمها ٌتكون ال حجمها بلػ مهما والفطرٌات

 بٌن ما الؽزل الفطري طول وٌتراوح الراقٌة الحٌوانات أو النباتات فً معروؾ هو كما أنسجة

 إلى 5 بٌن ما فهً تتراوح الهاٌفا قطر أما الطول فً أمتار عدة إلى المٌكروبات من قلٌل عدد

 .مٌكرون 011

 ألوان عدة الفطرٌات تتخذ بعض فً ولكنها اللون عدٌمة تكون الفطرٌة الهاٌفات فان العادة وفً

 .المختلفة بعض األصباغ وجود إلى أو المختزنة الؽذائٌة المواد طبٌعة إلى راجع وهذا مختلفة



 وفً ، بمادة البوتوبالزم ممتلئ داخلً وتجوٌؾ رقٌق خارجً جدار من تتكون فطرٌة هاٌفا كل

)  Septa تسمى  عرضٌة حواجز تفصلها الفطرٌة الخالٌا من عدد إلى الفطرٌات بعض

 . االنوٌة أو عدٌدة ثنائٌة أو النواة وحٌدة تكون أن أما الخالٌا ( وهذا Septumوالمفرد 

 خلٌة بٌن باتصال البوتوبالزم تسمح مركزٌة صؽٌرة فتحة لها الخالٌا بٌن الموجودة والحواجز

 ؼٌرا حواجز ٌطلق علٌها هاٌفات هاٌفاته فً ٌوجد ال التً الحقٌقٌة الفطرٌات وفً .وأخرى

 عدد داخلها فً( nonseptateاو  Coenocyticمدمج خلوي   ) الحواجز عدٌمة أو مقسمة

 Phycomycetes . الطحلبٌة  الفطرٌات فً الحال هو كما االنوٌة من كبٌر

 الحدٌثة اإلحصائٌات إلحدى وفقا تضم حٌث االنتشار واسعة كبٌرة مجموعة تمثل والفطرٌات

 فٌه تتوافر مكان كل فً وتوجد باستمرار الرقم هذا وٌزداد موصوؾ نوع ألؾ 011 من اكثر

 الرطوبة البٌئات فً السٌما الضعٌؾ والضوء الظالم فً بؽزارة تنمو وهً ، العضوٌة المواد

 و والبرك واألنهار البحار مٌاه فً منها قلة وتعٌش الهواء فً ومنتشرة ، التربة فً منتشرة فهً

 . توزٌعها أمام تقؾ جؽرافٌة حواجز توجد تكاد ال

 -: الى الفطريات تقسم

   Phycomycetes or zygomycota السوطيه المائيه الفطريات -1

   Euoascomycota الكيسيه الفطريات    2-

   Basidiomycota البازيدية الفطريات    3-

   fungi imperficati الناقصة الفطريات    4-

 االهمية االقتصادية للفطريات في حياة االنسان

 العضوٌة المادة وتحلل تفتت عن البكترٌا جانب إلى خاص بوجه المسؤولة الفطرٌاتد تع

 التمثٌل عملٌات فً الراقٌة النباتات تستعمله الذيCO2  الكربون أكسٌد ثانً ؼاز واطالق

 التربة من واحد ؼرام ففً الفطرٌات من هائلة كمٌات التربة سطح على وتوجد الضوئً



 للنشاط ونتٌجة الصؽرى المجهرٌة الفطرٌات من اآلالؾ مئات وربما عشرات ٌوجد الزراعٌة

 . المحصول ٌرتفع وبالتالً التربة خصوبة ترتفع الهائل العدد لهذا المستمر

 عن مسؤولة أنها الضارة تأثٌراتها فمن مفٌدة وتأثٌرات ضارة تأثٌرات لها الفطرٌات من وكثٌر

 والزٌنة الفاكهة كأشجار االقتصادٌة الفائدة ذات المختلفة النباتات تصٌب التً األمراض معظم

 فً تؤثر ثم ومن النباتات نمو عرقلة تسبب والتً المختلفة والمحاصٌل الخضروات ونباتات

 . المحصول جودة

 وباطنٌة جلدٌة أمراضا ٌسبب فبعضها والحٌوان اإلنسان على أخرى تأثٌرات أٌضا وللفطرٌات

 األمراض بعض له وٌسبب اإلنسان على متطفال وٌعٌش ، التنفسٌة المسالك فً والتهابات

 . الجلدٌة

 هدم ذلك عن فٌتسبب وتحللها األخشاب تلؾ تسبب وأنها مختلفة، والتهابات أمراضا وتسبب

 : ماٌلً ومنها لإلنسان مفٌدة تأثٌرات لبعضها أن إال المنازل

 تؽٌرات من تحدثة لما التربة خصوبة من فتزٌد بسٌطة مركبات إلى العضوٌة للمواد تحلال تسبب

 من األرضٌة الكرة تخلٌص فً تسهم فهً وبذلك الحٌوان وبالتالً النبات منها ٌستفٌد متعددة

 . وتدوٌرها المتراكمة العضوٌة المواد

 .بنسٌلٌوم الجنس أنواع فً كما الجبن انواع بعض تحضٌر فً تفٌد

 أو المجففة أو الطازجة بحالتها أما تستهلك حٌث اإلنسان ؼذاء فً الفطرٌات بعض فً تدخل

 .والكمأ كاالمشروم مملحة

 لجنس تابعة فطرٌات تنتجه والذي كالبنسٌلٌن الكٌمٌائٌة المواد لبعض مصدرا الفطرٌات تعد

 .البنٌسٌلٌوم

 كحامض العضوٌة األحماض من الكثٌر وإنتاج تحضٌر فً الفطرٌات من عدٌده انواع تستعمل

 . وؼٌرها الخلٌك وحامض اللٌمون

 . المركب (B)فٌتامٌن مثل الفٌتامٌنات انواع لبعض مصدرا الفطرٌات تعد



 إلى الكحولٌة اإلضافة المواد تحضٌر فً الخمٌرة مثل صناعٌا الفطرٌات أنواع بعض تستعمل

 حٌث الخبز لتخمٌرها عمل فً المستعمله العجٌنة إلى تضاؾ والتً المضؽوطة الخمٌرة أن

 . مسام وذا منتفخا   خفٌفا   الرؼٌؾ تجعل

 صٌدالنٌا لتحضٌر Claviceps purpureaفطر  فً Sclerotia الحجرٌة األجسام تستؽل

 والحٌاة الوالدة مٌسرا امر ٌجل مما الوالدة أثناء النزٌؾ ومنع الرحم تقلصات الستحداث عقاقٌر

 . الدم وهو األساسً عنصرها بحفظ متصلة
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