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 تاريخ علم الفطريات 

أي   Mykes والمكونة من مقطعين األول   Mycology اشتق اسم علم الفطريات من الكلمة اإلغريقية    

والذي يعني علم ، واصطالحاً هذا يعني دراسة الفطريات الكبيرة والسبب   Logos عش الغراب والثاني 

الكبيرة والتي ترى بالعين المجردة والتي كان  في ذلك يعود إلى أن الدراسة كانت تعنى بدراسة الفطريات

 يراها الناس ويسهل دراستها دون استخدام المجاهر أو حتى العدسات البسيطة . 

ويمكن اعتبار معرفة اإلنسان بالفطريات قديمة قدم استعماله للخمر والخبز والزراعة والشك إن دراسة    

منهم العالم ) فان ليفنهوك ( الذي اخترع الميكروسكوب  الفطريات تدين بتطورها للعديد من العلماء نذكر

 في القرن السابع عشر والعالم ) لينيوس( الذي يلقب بأبي علم النبات 

م بحوث  9671والعالم ) بييرانتونيو مايكيلي( يستحق تسميته بمؤسس علم الفطريات الذي نشر في عام 

طريات و العالم ) كوردا ( الذي ضمن مجلداته الستة عنت بأجناس النباتات الجديدة تضمنها بحوثاً عن الف

، ثم العالم   ( Macro fungi ) التي نشر فيها الكثير من التفاصيل و التراكيب عــن الفطـــريات الكبيــرة 

) دي باري ( والذي تعد مساهمته من األعمال البارزة في مجال الفطريات السيما اكتشافه لدراسات حياة 

 طريات من بينها فطريات األصداء . العديد من الف

وقد اخذ علم الفطريات في التقدم وذلك بفضل التوسع في طرق البحث العلمي ، كما استفاد علم الفطريات    

من تطورالعلوم األخرى كعلم الخلية والكيمياء الحياتية في تفسير بعض النواحي الغامضة من تطور 

هنا بدا التخصص فقسم علم الفطريات إلى عدد من الفروع  الفطريات وتقسيمها ودورات حياتها ، ومن

األساسية التي يكاد أن يصبح كل فرع منها علماً مستقالً بذاته شأنه في ذلك شأن بقية العلوم األخرى ، واهم 

،   Fungal Physiology ، فسيولوجيا الفطريات   Fungal ecology هذه الفروع بيئة الفطريات 

وعلم   Industrial mycology ، علم الفطريات الصناعية   Fungal genetics وراثة الفطريات 

 الى غير ذلك من فروع هذا العلم التي تستجد كل يوم .   Medical mycology الفطريات الطبية 

 

 المميزات العامة للفطريات  

  Eukaryotaة النواةالفطريات نباتات بسيطة التركيب عديمة الكلوروفيل تعد مــن الكائـــنات حقيقيـــ -9

 .   Myceteaeتقع في مملكة خاصة بها يطلق عليها مملكة الفطريات

اليحتوي على جذور وسيقان و أوراق كما   Thallus للفطريات جسم بسيط التركيب يعرف بالثالوس  -2

هو معروف في النباتات الراقية ، وهي تشبه الطحالب من حيث تركيبها الجسدي فهي إما أن تكون 

الخلية أو خيطية أو تتشابك لتكوين تراكيب خلوية ولكنها تختلف عن الطحالب اختالفا جوهرياً  وحيدة

من حيث خلو غزلها الفطري من مادة الكلوروفيل والبالستيدات الخضر ، ولذلك فهي من الكائنات 

هي تسد أي أنها الستطيع استيفاء احتياجاتها الغذائية لذلك ف  Heterotrophs غير ذاتية التغذية 

أو من مصادر   Parasitic fungi احتياجاتها إما من مصادر حية وتعرف بالفطريات المتطفلة 

 .   Saprophytic fungi عضوية ميتة وتعرف بالفطريات المترممه 

يختلف الثالوس في درجة تعقيدة حسب نوع الفطر ، ففي األنواع الواطئة قد يكون الثالوس مؤلف من  -3

أو يكون الثالوس   Slime molds عارية تشبه االمبيا كما في الفطريات الهالمية كتلة بروتوبالزمية 

أو   Chytridiomycetes مؤلف من خلية واحدة بسيطة مع أشباه جذور كما في الفطريات الكتريدية 

 .   Yeast قد يكون مؤلفاً من خلية واحدة بسيطة كما في الخمائر 

الوس من خيوط رفيعة أنبوبية لشكل ومتفرعة ومتشابكة تسمى أما في األنواع المتطورة فيتألف الث

 hypha ويسمى الخيط المفرد بالخيط الفطري أو الهايفا   Mycelium بالغزل الفطري او الميسيليوم 

وقد يكون المايسيليم ذو مظهر قطني ابيض إال أنها قد تكون في حاالت أخرى حمراء أو برتقالية أو  

 ت أخرى . سوداء أو مصطبغة بصبغا

 يكون الخيط الفطري مملوء بالسايتوبالزم عادة وقد يكون سايتوبالزم الخيط الفطري مقسماً    

septate   بواسطة جدران مستعرضة septa   أو غير مقسمة nonseptate   وفي هذه الحالة تسمى

 .    ( -9-أي انه مؤلف من خلية واحدة عديدة النوى )شكل   Coenocytic مدمجاً خلوياً 
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 binucleate أو ثنائية االنوية   uninucleate وقد تكون الخاليا في الغزل الفطري المقسم وحيدة النواة    

 .  multinucleate أو عديدة االنوية  

تعد الفطريات من األحياء الحقيقية النواة وتكون فيها األجسام البروتوبالزمية الحية كالسايتوبالزم  -4

 مايتوكوندريا والرايبوسومات والشبكة االندوبالزمية ذات غشاء مزدوج . والنواة والنوية و ال

أو   Oomycetes تمتلك الخلية جداراً خلوياً مغلفاً ومؤلف من السليلوز كما في الفطريات البيضية  -5

   Zygomycetes من الكايتين كما في الفطريات الالقحية  

 .   Basidiomycetes والبازيدية   Ascomycetes و الفطريات الكيسية 

 أو الجنسية   Sexually تتكاثر الفطريات خالل دورة حياتها بطرق مختلفة وبصورة جنسية  -7

Asexually   . حسب طبيعة الفطر 

 

 التركيب الداخلي للخلية الفطرية 

لعام ، خاليا الفطريات ) ما عدا الفطريات الهالمية ( تشبه خاليا النباتات الخضراء من حيث المظهر ا   

ولكل خلية جدار صلب إال أن التركيب الكيميائي لجدار الخلية الفطرية ليس متشابهاً في جميع الفطريات 

حيث يكون السليلوز في بعض األنواع المكون الرئيسي لجدار الخلية ، وفي معظم أنواع الفطريات وخاصة 

تشبه الكايتين الذي   Chitin-Glucan الطرز األرقى فان جدار الخلية يتكون بالدرجة الرئيسية من مادة 

يغطي جسم الحشرات ويسمى بالسليلوز الفطري . وقد كان الختراع المجهر االلكتروني أهمية كبرى في 

كشف التركيب الدقيق للخاليا الفطرية إذ أظهرت الدراسات الدقيقة بواسطة هذا المجهر أن مادة الجدار 

تكون مطمورة داخل مادة   Microfibersت من الياف دقيقة الخلوي تتكون من طبقة واحدة أو عدة طبقا

 أساسية .  

النواة في خاليا الفطريات واضحة ومركبة تركيباً منظماً كما في النباتات الراقية ، وفي الفطريات التي    

تكون تكون خيوطها غير مقسمة بحواجز عرضية تكون االنوية منتشرة بصورة متجانسة خالل 

أما كل خلية من خاليا الخيوط المقسمة بحواجز عرضية فتحتوي على نواة واحدة أو نواتيين  السايتوبالزم ،

أو أكثر . وذلك حسب نوع الفطر والطور الذي يمربه خالل دورة حياته وتوجد حاالت تكون فيها الخلية 

المائة نواة في  الفطرية محتوية على عدد كبير جدا من االنوية وقد يصل عدد االنوية في هذه الحاالت إلى

 الخلية الواحدة . 

ما يكرون وشكلها عادة كروي ومحاط  3-9وحجم النواة الفطرية دقيق إذ يتراوح قطرها عادة ما بين    

بغشاء نووي مزدوج توجد به ثقوب تعمل كممرات لتبادل المواد الغذائية وغيرها بين النواة والسايتوبالزم ، 

لفطريات يمثل احد الفروق المهمة التي تميز الفطريات كمجموعة وخاصية وجود غشاء نووي محدد في ا

 عن البكتريا كمجموعة اخرى . 

والكروموسومات داخل النواة ، ورغم   Nucleolus وبفضل المجهر االلكتروني أمكن تميز النوية    

كثيرا ما  صغر حجم الكروموسومات في الخاليا الفطرية فقد أمكن تحديد عددها في بعض الفطريات ولكن

تكون هذه الكروموسومات الصغيرة في حالة متجمعة مما يصعب معه تمييز رؤيتها بوضوح وإجراء عدها 

 بدقة . 

  Mitochondria ويحتوي سايتوبالزم الخلية الفطرية عــلى عضــيات صغـــيرة تسمى المايتوكوندريا    

ضراء ، ولهـــا أهمية كبير في عملية النشاط وهي تشبه إلى حد كبير نظيراتها التي توجد في النباتات الخ

الحيوي للفطر المتعلقة بالبناء و الهدم ، ويختلف شكل المايتوكوندريا تبعا لنوع الفطر واطوار دورة حياته 

كما يتأثر ذلك ايضا بالمؤثرات الخارجية و الظروف البيئية التي يعيش فيها الفطر . الفجوات و 

يتية ومواد أخرى توجد بصورة اعتيادية في السايتبالزم . أما النشا فال يوجد والكاليكوجين والقطيرات الز

الذي يشبهه في التركيب الكيميائي .   Glycpgen على اإلطالق في الفطريات إذ حل محلة النشا الحيواني 

 %2-9وتوجد الدهون واالحماض العضوية بشكل واسع في الخاليا الفطرية ولكن كميتها قليلة تصل إلى 

ولها شكل   Volutine من الوزن الجاف لألجسام الحجرية ، كذلك يشاهد في أكثر الفطريات انتشار مادة 

الحبيبات غير كبيرة متوزعة في البروتوبالزم وهي تتركب من أحماض نووية متحدة مع الفوسفات ومواد 

 عضوية اخرى . 
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الطبيعة الكيميائية المختلفة وهذه  وقد يالحظ تلون الفطر ببعض األصباغ سببه بعض األصباغ ذات   

األصباغ موجودة في األغلفة الخلوية أو في البروتوبالزم أو في الفجوات ولكن ليس لها أي دور وظيفي أو 

فسيولوجي في حياة الخلية إذ أنها تمثل إحدى النواتج االيضية الخلوية ، وقد تفرز خاليا الفطر هذه األصباغ 

ذي ينمو عليه الفطر بألوان مميزة مثل تلك التي تكون في األوساط الغذائية إلى الخارج فتلون الوسط ال

 وأكثر هذه األصباغ عبارة عن أحماض عضوية مختلفة .   Penicillium  , Aspergillus   لفطريات 

% من وزن الفطريات الهالمية  19ويشكل الماء نسبة كبيرة في الخلية الفطرية إذ تبلغ نسبته حوالي    

% في الفطريات التي لها أجسام ثمرية متحجرة ، وتفاوت نسبة 96-76جة وقد تنقص هذه الكمية إلى اللز

وجود العناصر المختلفة األخرى في الخلية الفطرية ، إذ أنه عند تحليل الرماد المتخلف بعد الثالوس 

يت ، الفسفور ، الفطري تبين وجود عناصر الكربون ، النتروجين ، الهيدروجين ، األوكسجين ، الكبر

ل في تركيب البوتاسيوم ، المغنيسيوم و الحديد . وتوجد هذه العناصر في جميع الفطريات حيث تدخ

 .   البروتينات

 نمو الفطريات 

للخيط الفطري وفي الطرف الذي اليزيد طوله   Extension zone يحدث النمو في النهاية القصوى   

د فيها مايتوكوندريا أو انويه ولكن توجد فيها حويصالت على نصف مايكرون وفي هذه النقطة اليوج

بكميات كبيرة .  ينمو الفطر أفقياً وينتشر على سطح المادة الغذائية ولكن اليخترقها اال قليالً وذلك لقلة 

األوكسجين ، كما أن النمو يحدث في طرف الخيط في المستعمرة الدائرية النامية على السطح الغذائي 

فقط وذلك الن تراكم النواتج العرضية التي يفرزها الفطر عند نموه تعيق نمو الخيط وفي الحافات 

الفطري في الداخل أما الطبيعة الدائرية للنمو الفطري فتعزى لالنتحاء الكيمياوي السلبي للخيوط الفطرية 

العالي للمواد حيث أنها سالبة االنتحاء الكيمياوي أي إن النمو الفطري يزداد كلما ابتعد عن التركيز 

 المتراكمة . 

تختلف سرعة النمو باختالف أنواع الفطريات وكذلك باختالف الظروف البيئية المحيطة و الوسط    

 الغذائي الذي تعيش عليه . 

 

 مراحل النمو  

 المرحلة األولى وهي المرحلة التي ال يالحظ فيها النمو بوضوح  -9

 ى زيادة الحجم وكذلك عدد الخاليا المرحلة الثانية ويكون النمو سريع ويؤدي إل -2

 المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي يتناقص فيها النمو ويقل الوزن وذلك بسبب القتل الذاتي  -3

 

    Apical growth in fungi النمو القمي في الفطريات 

نصف مايكرون تتميز الفطريات  بأن النمو يحدث في النهاية البعيدة لليمسيليوم والتي ال يتجاوز طوله    

حيث تكون الجدران غير مثخنة كثير لكنها التتمدد لذلك   Extension zone والتي تسمى منطقة التمدد 

الذي يحدث في الكائنات الحيه الخيطية   Intercalary يختلف النمو في الفطريات عن النمو الداخلي 

ي صفه مميزه للفطريات وتعتبر الفطريات الكائنات األخرى التي تكبر وتنقسم ، لذلك يعتبر النمو القم

الخيطية الوحيدة التي يحدث فيها النمو القمي ومن الممكن مالحظة النمو القمي في المجهر الضوئي 

مايكرون في  46الذي يتمدد   Nurospora crassaخاصة في الفطريات السريعة النمو مثل فطر 

  درجة مئوية . 25الدقيقة وبدرجة الحرارة 

 

 ميكانيكية النمو في الفطريات 

تحاط القمم في الفطريات بجدران ارق من بقية المناطق وكذلك تعتبر أكثر مرونة من الخاليا الناضجة    

والثانية :   Wall lysis الواقعة بعد خاليا القمة ، يشمل النمو القمي عمليتين األولى : تفكيك الجدران 

لجديدة مرة أخرى وهذه العمليتين يجب إن تتوازن لكي ال تجعل ا  Wall synthesis بناء الجدران 

 الجدران أكثر مرونة أو أكثر صالبة . 
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في القمه ولوحظ إن هذا   Sphtzenkorper إن دراسات المجهر الضوئي بينت وجود جسم يدعى    

والت لرؤيته في الجسم يختفي عندما يتوقف النمو ويغير موقعه مع تغير موقع القمة ، وعندما أجريت محا

 المجهر اااللكتروني فشلت تلك المحاوالت لذلك يعتقد بان هذا الجسم هو عبارة عن تجمع للحويصالت 

Vesicle cluster   . وتعتبر الحويصالت هي المحتوى الشائع لقمم الهايفات في الفطريات 

 

   Vesicle hypothesis of hyphal growthنظرية الحويصالت لنمو الهايفات القمي 

يعتقد بان القمم تتكون من أجسام كولجي و الدكتوسومات ثم تتحرك لتلتصق بالغشاء البالزمي للقمه ثم    

تفرز محتوياتها في جدران الخاليا وبعدها يتشقق الغشاء البالزمي مسافه مساوية لحجم الحويصلة كما إن 

دد للحويصالت ولكن بينت احد الحويصلة تحتوي على مواد تفكك وتكوين الجدران . اليوجد عدد مح

حويصلة كل دقيقة لتحافظ على مساحة سطح الجدران  36666الدراسات انه يجب أن تلتصق ما يقارب 

 خالل النمو االعتيادي في الفطر، للحويصالت وظائف أخرى هي 

نقل إنزيمات تفكيك األواصر الموجودة بين مكونات الجدران فتدفع الجدران ليتمدد نتيجة الضغط  -9

 الموجودة في الخلية كما تحمل أنزيمات لبناء الجدران أيضا 

 نقل المواد التي تحتاجها الجدران للبناء الجديد  -2

 تحمل أنزيمات لتزيد مساحة سطح الغشاء خالل النمو  -3

أما عن كيفية تحرك الحويصالت إلى قمم هايفات الفطريات فهناك بعض النظريات غير المثبتة تفسر   

 :  هذه الحركة منها

 تنتقل ألنها محمولة على السوائل الموجودة في الخلية  -9

 نتيجة لالختالفات في الشحنات الكهربائية  -2

 هناك نظام للتقلص لدفع الحويصالت  -3

 

 العوامل التي تؤثر على النمو 

النمو هو الزيادة في الحجم أو عدد الخاليا وهذه الزيادة بالفطريات تحدث في الظروف االعتيادية    

يعية المالئمة وتعتبر الفطريات من الكائنات الحية التي لها القابلية الكبيره على التكيف ولكن يجب والطب

هناك فرق كبير بين العيش و النمو  -األخذ باالعتبار النقاط التالية عند دراسة النمو في الفطريات أ

ئية وتختلف عن الظروف إنتاج الجراثيم يحتاج إلى مدى ضيق جدا من الظروف البي -والنضال للعيش ب

من الممكن لبعض الفطريات أن تقاوم ظرف بيئي واحد غير مساعد أذا كانت  -التي يحتاجها للنمو ج

الظروف البيئية التي يحتاجها الفطر للنمو في الطبيعة من الممكن أن  -الظروف البيئية األخرى مساعده د

ي . أما العوامل الرئيسية التي تؤثر على النمو تختلف عن الظروف البيئية التي يحتاجها في الوسط الزرع

 فهي : 

: أن الفطريات كسائر الكائنات الحية األخرى تحتاج الغذاء كمصدر للطاقة الذي تحتاجها الغذاء  -1

لغرض النمو والتكاثر حيث تحتاج إلى مصادر الكاربون العضوي و النايتروجين وتعتبر 

ربون الذي يعتبر المهم جدا والعامل المحدد للنمو في المركبات الكاربوهيدراتية أهم مصادر الكا

الفطريات ، أما مصادر النايتروجين فتتمثل في األحماض االمينية والببتون وامالح االمونيوم 

واالمالح كما تحتاج بعض الفطريات كذلك إلى بعض العناصر المعدنية كمواد غذائية تكون 

ة إليها أما كبيره مثل البوتاسيوم والكالسيوم بهيئة أمالح معدنية غير عضوية وتكون الحاج

والمغنيسيوم والحديد أو الحاجة إليها ليست كبيره مثل الزنك والنحاس والمنغنيز والكوبلت و 

 المولييديوم . 

اما الفيتامينات فان الكثير من الفطريات يستطيع بناء بعضها البعض أما البعض األخر فيحتاج إلى 

 ه ألنها تعتبر مهمة جدا لنمو الفطر ونشاطه . مصادر أخرى للحصول علي

 35-6أي تستطيع النمو في الحرارة المعتدلة   Mesophilic تعتبر معظم الفطريات  الحرارة : -2

درجة مئوية كما هناك  36-25درجة مئوية ، ولكن درجة الحرارة المثالية لنمو الفطريات هي 

درجة مئوية وتسمى محبة  76ى بعض الفطريات تعيش في درجات حرارة عالية تصل إل
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كما هناك بعض الفطريات التي تعيش في درجات حرارة واطئة   Thermophilic للحرارة 

 .  Psychroph وتسمى محبة للبرودة 

تعتبرالرطوبة من العوامل المهمة لنمو الفطريات وتختلف الفطريات عن بعضها الرطوبة :  -3

فهناك الفطريات الواطئة أو المسوطة فهذه حاجتها  البعض في مدى احتياجها إلى الرطوبة والماء

إلى الماء تكون كبيره جدا مقارنة بالفطريات المتطورة األخرى ، كما هناك بعض الفطريات التي 

أما المحتوى الرطوبي الذي تحتاجه   Osmotolerant osmophilic تقاوم الجفاف وتسمى 

 75يئة تحتاج إلى رطوبة نسبية تصل إلى % وفي الب 23-93الفطريات في الوسط فيتراوح بين 

 % رطوبة نسبية في الجو  . 

على الرغم من أن الضوء ليس ضروريا بالنسبة للفطريات ولكن بعض الفطريات الضوء :  -4

تفضل النمو في الظالم مثل العراهين وعش الغراب ، كما أن بعض الفطريات تفضل بعض 

ريت بعض التجارب لتأكيد تأثير الضوء حيث الضوء وخاصة في عمليات تكوين السبور وقد أج

 وجد أن تسليط فترات من الضوء سبب حلقات من النمو وهذا يدل على التأثير االيجابي للضوء . 

تختلف الفطريات في حاجتها إلى األوكسجين ولكن أكثر الفطريات تحتاج إلى األوكسجين :  -5

تنمو كما أن بعض الفطريات اختيارية على األقل ولو بكميات قليلة لكي   Aerobes األوكسجين 

وهناك بعض الفطريات إجبارية    Faculatitive an aerobic في حاجتها إلى األوكسجين 

 التخمر حتى بوجود األوكسجين ال تستعمل األوكسجين . 

يعتبر تأثير تركيز ايون الهايدروجين يختلف من فطر إلى أخر  :  pHتركيز ايون الهايدروجين  -6

هي الحموضة المثالية لنمو الفطريات وهناك بعض الفطريات التي  9-4.5الحموضة ، وتعتبر 

وبعض الفطريات   Acidophilic تحب النمو في درجة حموضة عالية وتسمى محبة للحموضة 

 .  Basoohilic تحب النمو في المحيط القاعدي وتسمى محبة للقاعدية 

 

 مناهج الحياة المختلفة بين الفطريات 

انت الفطريات خالية تماما من البالستيدات الخضراء فأنها تعجز على ان تعيش بذاتها بل البد لها لما ك  

من االعتماد على غيرها من الكائنات الحية األخرى أو المواد العضوية الميتة الستيفاء احتياجاتها من 

ها من الكائنات الحية أو المواد الغذائية السيما المواد الكربوهيدراتية ولذلك فهي مضطرة للحصول علي

المواد الميتة ، أي أنها تعتبر ضمن الكائنات غير ذاتية التغذية فالفطريات التي تعيش على غيرها من 

أحياء سواء إنسان أو حيوان أو نبات تعرف بالمتطفلة ، أما التي تعيش على بقايا عضوية أو مخلفات 

معيشة تكافلية أي تبادل منفعة مع غيرها من الكائنات حيوانية أو نباتية فتعرف بالمترممة . وهذه تنتهج 

وتستطيع بعض الفطريات التي تكون عادة طفيلية أن   symbiotic fungiتسمى بالفطريات المتكافلة 

تعيش أيضا معيشة رمية في غياب عائلها ، كما إن بعض الفطريات المترممة يمكنها أيضا أن تلجأ إلى 

الل طور من أطوار حياتها أو تحت ظروف معيشية أخرى . ويمكن تميز التطفل على الكائنات الحية خ

 مناهج الحياة المختلفة بين الفطريات فيما يلي : 

 

   Obligate Parasitic Fungiفطريات إجبارية التطفل   -1

وهي التي تعيش في الطبيعة متطفلة على عوائل خاصة تالئمها وال تستطيع أن تعيش بمنأى عن   

نها ما يقضي دورة حياته وينتج كافة طرز جراثيمة على عائل واحد وتعرف بالفطريات عوائلها ، وم

الذي يسبب مرضا للعنب يسمى بمرض البياض الزغبي   Plasmopara viticolaوحيدة العائل مثل 

، ومنها ما هي متباينة العائل حيث تقضي دورة حياتها على   Downy mildew of grapes للعنب 

 حتى تكمل دورة حياتها .  أكثر من عائل

وتجدر اإلشارة إلى أن الفطريات المتطفلة إجباريا إذا لم تجد العائل المناسب لها فإنها تمر بفترة كمون   

 أو تموت ، كما اليمكن تنميتها معمليا على بيئات صناعية . 

 

   Facultative Parasitic Fungiفطريات اختيارية التطفل  -2
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ظروف الطبيعية مترممة أي تنهج منهج الترمم فتعيش على مواد عضوية متحللة وهي التي تعيش في ال  

 موجودة في التربة فإذا لم تجد هذه المواد ووجدت عائال مناسب فإنها تستطيع التطفل عليه مثل فطر 

Fusarium sp.   . 

 

  Obligate Saprophytic Fungiإجبارية الترمم  فطريات  -3
ال تستطيع أن تعيش على أحياء بل تعيش على مواد عضوية متحللة سواء كانت هي تلك الفطريات التي   

 .   .Trichoderma spبقايا نباتية أو حيوانية وهي تختلف من حيث قدرتها اإلنزيمية مثل فطر 

   Facultative Saprophytic Fungi فطريات اختيارية الترمم  -4

جد العائل المالئم فإنها تلجأ إلى الترمم وتعيش على مواد وهي التي تعيش عادة متطفلة ولكنها إذا لم ت  

عضوية في التربة كما يمكن زراعتها في المختبر على أوساط زراعتها في المختبر على اوساط غذائية 

 .   Smuts مختلفة مثل فطريات التفحم 

 

   Symbiotic Fungiفطريات متكافلة  -5
ل منفعة مع كائنات حية أخرى كبعض الطحالب مكونة ما وهي التي تعيش بطريقة التكافل أي تباد  

، فكل اشنة تتكون من طحلب وفطر يعيشان معا ككائن مركب يتبادالن المنفعة   Lichensيعرف باالشن 

 ويؤدي كل منهما وظيفة لصالح المجموعة وهي عالقة تكافلية بين الفطريات والطحالب . 

عالقة بين جذور ونباتات راقية ، وفطريات تعيش في التربة وتوجد عالقة تكافلية أخرى تتمثل في ال  

وهي أما أن تكون خارجية حيث يحيط غالف   Mycorrhiza وتعرف هذه العالقة بالجذر فطريات 

فطري بالجذر وتنعدم الشعيرات الجذرية ويحل محلها امتدادات فطرية تساعد على امتصاص الماء 

ة باحتياجاتها الكربوهيدراتية . أما في جذر الفطريات الداخلية والذائبات مقابل ذلك يمد الجذر الفطر

فتمضي الفطرة جزءا من غزلها الفطري داخل الجذر ، بمعنى أن الفطرة تكون تشابكات خيطية داخل 

خاليا القشرة الجذرية وتستطيع أن تهضم ما تحتاجة بواسطة إنزيمات ويستخلص النبات الراقي من هذه 

حتياجاتها النايتروجينية بينما تستمد الفطرة من النبات الراقي احتياجاتها التشابكات بعض من ا

 الكربوهيدراتية 

أما الطراز الثالث فهو الجذر فطريات المحيطية وتمثل عالقة تكافلية بين المجموع الجذري للنبات   

اصا من الراقي وما يحيط به من فطريات أو كائنات ونجد إن كل مجموع جذري يجذب إليه طراز خ

 الفطريات يستطيع أن يستفيد منها وتستطيع أن تستفيد منه .  

 

 

 


