


مدخل إلى الفطريات

ويتغذى معظمها , غير ذاتية التغذي, حقيقة النواة, مخلوقات حية وحيدة الخلية أو عديدة الخاليا: الفطريات
.كما أن هنالك أنواعا أخرى تعيش بصورة تكافلية, وبعضها اآلخر متطفل, بصورة رمية بوصفها محلالت

الفطرياتخصائص 

الفطريات جميعها مخلوقات حقيقة النواة غير ذاتية التغذي-
نوع من الفطريات املعروفة100,000هنالك أكثر من-



أنواع الفطريات

الفطريات الوحيدة الخليةالفطريات العديدة الخاليا

معظم الفطريات متعددة الخاليا ومنها املشروم 
.بأنواعه

تسمى الفطريات الوحيدة الخلية الخميرة أو الخمائر 
.وهنالك املئات من أنواع الخمائر املختلفة

مستعمرة الكانديدا البيضاء فطر العسل

وهنالك. أكثرها شيوعا تلك التي تستدخم في صنع الخبز
.نخميرة تدعى الكانديدا البيضاء التي تسبب عدوى لإلنسا



تركيب الفطريات

يتكون من الكايتين( الجدار الخلوي )

يتكون جسم الفطر من سالسل طويلة من وحدات البناء األساسية في جسم الفطريات ( الهيفات() الخيوط الفطرية)
.العديدة الخاليا

(.الجسم الثمري )الفطر الذي تشاهده فوق سطح األرض هو تركيب التكاثري الذي يسمى 

(.حواجز)تنقسم الخيوط الفطرية في العديد من الفطريات إلى خاليا بفعل 



التغذي في الفطريات

الفطريات الرمية

مخلوق يتغدى على : الرمي
املخلوقات امليتة أو الفضالت 

.العضوية

.ومنها الفطر الكتيفي

الفطريات التطفلية فطريات تبادل المنفعة

تمتص الفطريات التطفلية الغذاء من 
.خاليا حية ملخلوق آخر يسمى العائل

ومنها الفطريات املفصلية 
.العنقودية

تعتمد في بقائها على عالقات تبادل
.منفعة مع مخلوقات أخرى 

فمثال يغطي غزل فطري معين جذور 
نباتات فول الصويا ويحصل منه على 

السكر



التكاثر في الفطريات

.تتكاثر خاليا الخميرة ال جنسيا بالتبرعم : التبرعم

شكل من أشكال التكاثر الالجنس ي يظهر عندما ينقسم الغزل الفطري في: التجزؤ
.الفطريات إلى أجزاء

تتضمن دورة حياة معظم الفطريات الجنسية والالجنسية إنتاج : إنتاج األبواغ 
.األبواغ

تنمو فتصبح , لها غالف صلب, خلية أحادية العدد الكروموسومي: البوغ
.مخلوقا جديدا 

وتستطيع العديد من الفطريات التكاثر جنسيا وال جنسيا. تتكاثر الفطريات الجنسيا 



التكيف من أجل البقاء

.يعد إنتاج كميات ضخمة من األبواغ تكيفا من أجل البقاء

فاألبواغ الصغيرة الحجم الخفيفة الوزن يمكن للريح أو الحيوانات الصغيرة أو 
.أما الجدار الخلوي فيحمي األبواغ. الحشرات أن تنقلها إلى مكان آخر 

يسمى الجسم الثمري من الفطر الذي ينتج األبواغ حامل : حامالت األبواغ 
.األبواغ

(.حافظة األبواغ)تركيب كيس ي يحوي األبواغ داخله يسمى 



تنوع الفطريات وبيئتها

تصنيف الفطريات

هذه و . يقسم علماء الحياة الفطريات إلى أربع شعب رئيسية بناءا على تراكيبها وطرائق تكاثرها
ة أو والفطريات الكيسي, والفطريات االقترانية, الفطريات اللزجة املختلطة: الشعب األربع هي 

.والفطريات الدعامية, الزقية





تصنيــــــف الفطريــــــــــات

• (الزيجوتية) االقترانيةالفطرياتالفطريات ( شعبة)قسم -1

• الفطريات الكيسية( شعبة)قسم -2

• (البازيدية)الفطريات الدعامية( شعبة)قسم -3

• الفطريات اللزجة المختلطة( شعبة)قسم -4



(االقترانية)الزيجوتيةشعبة الفطريات / اوال 

• ومن أمثلتها فطر عفن الخـبز



شعبة الفطريات الكيسية:ثانيا 
االسربجللسفطر / مثاهلا 



فطر اخلمرية 



/البازيدية–الصوجلانية–شعبة الفطريات الدعامية : ثالثا
(عيش الغراب)املشرومفطر : مثل 



فطر عش العصفور



الفطريات اللزجة املختلطة( قسم) شعبة / رابعا 
ومن األمثلة عليها عفن املاء



الفطريــــــاتأهمية

• التخلص من المواد العضوية المتراكمة -1
بتحليلها وتخليص البيئة منها 

• تستخدم كغذاء لألنسان مثل فطر الكمأة -2
..والعرجون

• تساعد في صناعة  األدوية والمضادات -3
..الحيوية كالبنسلين 

• تستخدم في صناعة بعض أنواع الجبن والخبز -4
..كفطرالخميرة



أضرار الفطريــــــــات

• الجلديةتسبب الفطريات أمراضـــــاً لإلنسان كاألمراض -1

• الفطريات أمرضــــاً للحيواناتتسبب -2

• أمراضــــاً للنباتاتتسبب الفطريات -3

• لكثير من المواد تلفاً وتحلال وفساداً تسبب الفطريات -4

• ..المواد الغذائية واألوراق واألخشاب / مثل 



اضرار الفطريات









الفطريات والمخلوقات التي تقوم بعملية البناء الضوئي

العالقة التكافلية بين الفطريات والطحالب أو أي شريك: األشنات
آخر يقوم بعملية البناء الضوئي تسمى األشنات

وتوفر الفطريات شبكة كثيفة من الخيوط 
الفطرية التي تنمو عليها الطحالب لتحصل
لية منها على املاء واألمالح الالزمين لقيامها بعم

البناء الضوئي

تعد األشنات مؤشرا : ألشنات مؤشر حيوي ا
حيويا مهما على مدى النقاء أو تلوث الجو ولهذا ال 

تعيش في املناطق املزدحمة أو امللوثة

مصطلح يطلق على املخلوقات الحية الحساسة لتغيرات الظروف البيئية: المؤشر الحيوي 



الفطريات الجذرية

.عالقة تكافلية أخرى تقوم بها الفطريات مع جذور بعض النباتات: الفطريات الجذرية 

,  لفةوهي عالقة تكافلية تقوم فيها الفطريات بامتصاص املعادن املخت. عالقة فطر سكليروديرما بشجر يوكاليبتوس 
.وزيادة تركيزها وفي املقابل تحصل الفطريات من النبات على الكربوهيدرات واألحماض األمينية


