
 Eukaryota حقيقية النواة فوق المملكة :
 الفطريات مملكةثانياً : 

التربة الرطبة و الجافة وفى المياه  فياألوساط المختلفة  فيحية تنتشر  كائناتالفطريات 
العذبة و المالحة وفى الهواء و يهاجم الكثير منها النبات والحيوان و اإلنسان كما يستعمل 

صلب  خلويضها كغذاء وتعتبر من الكائنات الدقيقة الخالية من الكلوروفيل كما إن لها جدار بع
يحدد شكلها ماعدا الفطريات المخاطية وهى عادة عديمة الحركة ولكن لها خاليا تناسلية 

 متحركة
 The Fungi Kingdomالفطريات  مملكة
تحتوي الغالبية العظمى من الطحالب والنباتات الحقيقية االخرى متعددة الخاليا على       

الكلوروفيل فهي تقوم بالتركيب الضوئي . هذا صحيح الى حد اصبحت فيه الكلمات )نبات( و 
ذا فهناك مجموعة كبيرة من )المادة الخضراء( تكاد ان تكون متالزمة بصورة تلقائية . مع ه

االحياء ال قدرة لها على القيام بالتركيب الضوئي هي الفطريات . ان الوحدة التركيبية التي 
وهذا اما ان يكون على شكل انبوب خيطي  Hyphaيتكون منها الفطر هي الخيط الفطري 

يحتوي على السايتوبالزم وتعوم فيه مئات النوى دون ان يفصل بينها جدران 
Coenocytic  او ان تكون الخيوط الفطرية مقسمة بحواجز مستعرضةSepta  الى

سلسلة من الخاليا يحتوي كل منها على نواة واحدة او اكثر . يشابه السايتوبالزم في هذه 
الخيوط الفطرية ما هو عليه في خاليا النباتات االخرى الحقيقية النوى باحتوائه على 

بالزمية ، يطلق على الكتلة المتكونة من مجموع الخيوط المايتوكوندريا والشبكة االندو
الذي يمكن مشاهدته على االطعمة  Myceliumالفطرية التي تكون الفطر بالغزل الفطري 

المظللة او على سطوح النباتات وحتى الحيوانات . يقوم الغزل الرطبة المتروكة في االماكن 
يا النباتية كاالمتصاص والهضم والتنفس الفطري بالنشاطات اليومية التي تقوم بها الخال

 . واالفراز عدا البناء الضوئي
يحدث النمو في اطراف الخيوط الفطرية وهو بذلك يشابه الى حد كبير ما يحدث في قمم      

وهي من الفطريات المألوفة لدى ربات البيوت  Yeastsجذور النباتات الراقية . أما الخمائر 
بية بعدم تكونها من خيوط وانما من خاليا منفردة جميع الفطريات فتتميز من الناحية التركي

تمتص غذائها من  Parasiticفهي أما طفيلية  Heterotrophicهي غير ذاتية التغذية 
وهذه اكثر شيوعًا ، تعيش على امتصاص بقايا ميتة  Saprotrophicكائنات حية او رمية 

طفل او الترمم له القابلية على العيش اما ألحياء اخرى . اال ان البعض منها اختياري الت
طفيليًا او رميًا ، وأغلب الفطريات المسببة لألمراض النباتية هي طفيلية من هذا النوع . بعض 
الفطريات لها قابلية الحصول على الغذاء من اصلب انواع الخشب حيث تقوم االنزيمات التي 

ريات بسيطة سهلة االمتصاص ويحصل تفرزها بتحطيم السكريات المعقدة وتحويلها الى سك
البعض االخر على الطاقة باقتناصه الحيوانات االبتدائية الحية وهضمها ، وان الفطر المعروف 

يصطاد الديدان الخيطية بواسطة التفافات خاصة من الخيط الفطري  Noose Fungusبالـ 
فتراس من قبل الفطر هو تخترق قمتها جسم الدودة وتقوم بهضم محتوياتها . ربما كان هذا اال

في الواقع احد الوسائل التي تتم بها السيطرة على عدد الحيوانات االبتدائية والديدان الخيطية 
في التربة . تتكاثر الفطريات اما الجنسيًا بالسبورات التي اذا ما استقرت على وسط مالئم نمت 

اعضاء الحاملة تقوم بدورها بتكوين  Vegetative Bodiesمكونة اجسامًا خضرية 
او غير  Isogametesلسبورت جديدة ، او جنسيًا بتكوين االمشاج التي قد تكون متشابهة 

 . Heterogametesمتشابهة 
 Yeastsوالخمائر  Mushroomsوالعراهين  Food Moldsت الطعام عفنياان      

كونه خيوط هي اكثر الفطريات المألوفة للناس ، والعرهون هو في الواقع تركيب تكاثري ت
تنطلق  Capالداكنة الواقعة في الجهة السفلى للقبعة  Gillsفطرية أرضية ومن غالصمه 

ماليين السبورات . اذا ما ضربت بعض الفطريات عند نضوجها بعصا تنفجر منها السبورات 



مرة  1222من السبورات ، أي ما يساوي  721على هيئة سحابة كبيرة قد يصل ما فيها الى 
س البشري في العالم . هناك االف اخرى من انواع الفطريات والقليل منها يسبب تعداد الجن

المميتة التي تسببها لنا وان كانت اقل من تلك التي تسببها امراضًا لإلنسان وان االصابات 
البكتريا المرضية مع ذلك فلم يستهان بها . اكثر من نصف عدد الذكور في الواليات المتحدة 

كما  Athletes Footيصابون في وقت او اخر بمرض فطري يعرف بمرض قدم الرياضي 
تقسم الفطريات الى ثمان شعب وفيما يلي ان اغلب األمراض النباتية تعزى الى الفطريات . 

 أهمها :
 شعبة الفطريات المخاطية مثالها الفيزارم . -2
 شعبة الفطريات البيضية مثالها عفنيات الماء . -1
 شعبة الفطريات الالقحية مثالها عفن الخبز . -3
 شعبة الفطريات الكيسية مثالها الخمائر. -4
 العراهين .شعبة الفطريات البازيدية مثالها  -5
 

 األهمية االقتصادية للفطريات
للفطريات اهمية اقتصادية كبيرة ليس لكونها تساهم في انتاج الكثير من السلع فحسب      

وانما ألنها تسبب ايضًا خسائر اقتصادية جسيمة بإصابتها المحاصيل الحقلية واالشجار 
الذي يصيب اشجار يقي واللفح المثمرة بأمراض مختلفة كأمراض الصدأ والتفحم والبياض الدق

الفواكه والحقليات ونباتات الزينة . انواع اخرى منها تسبب تلف البضائع الجلدية والورق 
، يجعل اللحوم والخبز والمربيات ذات طعم غير مستساغ . مع  وبعض المنسوجات وغيرها

ة البيرة وكل وصناع  هذا فان الكثير من الفطريات ال يمكن االستغناء عنها . فعمل الخبز
الصناعات التي يدخل التخمر في عملياتها تعتمد كليًا على الفعاليات الحيوية للخمائر التي لها 
القابلية على تحويل السكريات الى كحول وغاز ثنائي اوكسيد الكاربون . هناك صناعات اخرى 

المستحبة  ، وان النكهةتعتمد على الفطريات منها انتاج الحوامض العضوية والفيتامينات 
تعود الى فطر البنسلين ، وهناك فطريات  Roquefortالموجودة في بعض انواع الجبن 

تؤكل وان وجودها في اية وجبة طعام يزيدها متعة . وال يكون الحديث عن أهمية الفطريات 
 كاماًل اذا لم ينوه شيئًا عن العقار المعروف بالبنسلين لقد تم عزل هذا العقار ألول مرة من قبل

في األطباق عندما الحظ مناطق خاملة النمو  2111عام  Flemingالباحث االنكليزي فلمنك 
التي دخل عليها عفن البنسلين  Staphylococciالزجاجية زرع فيها بكتريا 

Penicillin  كمادة ملوثة . وخالل الحرب العالمية الثانية تم التوصل الى ادراك األهمية
حت المعامل تنتج منه باألطنان . تال ذلك اكتشاف مضادات حيوية الكاملة لهذا االكتشاف واصب

 . Ouromycinواالرومايسين  Streptomycinاخرى مهمة منها الستربتومايسين 
تصنع  Moldsما هي المضادات الحيوية ؟ ان عددًا من الفطريات وال سيما العفنيات     

 Antibiosis. ويستعمل المصطلح  مركبات سامة لألحياء المنافسة لها وال سيما البكتريا
لظاهرة قتل أحياء ألحياء اخرى للحفاظ على بقائها . وان المواد المضادة للبكتريا التي تصنع 

هذه المواد هي نواتج للفعاليات  Antibioticsطبيعيًا يطلق عليها المضادات الحيوية 
ريا التي تسبب أمراضًا األيضية وتتكون بغض النظر عن كون الفطر قد يحتاجها ضد غزو البكت

لإلنسان دون ان تكون سامة له او قد يكون لها عليه تأثير طفيف . وبطبيعة الحال ليست 
التي تنتجها الفطريات مفيدة لنا ، اذا ان قسمًا منها يؤذي خاليا جميع المضادات الحيوية 

حربنا ضد  الجسم بمقدار ما يهلك مسببات المرض . ان استعمالنا لهذا السالح الحيوي في
 األمراض مما يزيد من تقديرنا للفطريات وكيميائيتها المعقدة .

 
 
 



  Lichensاالشنات 
وآخر فطري  Phycobiontوهي عبارة عن كائنات غريبة تتكون من جزء طحلبي       

Mycobiont  نوع منها وهي تنمو على سطوح التربة والصخور  20222وهناك أكثر من
وائية والقطبية ولها القابلية على مقاومة الجفاف لدرجة كبيرة واألشجار في المناطق االست

 ورقية و قائمة أو شجيرية. الثالثة التالية مسطحة )قشرية( ، بأحد االشكالوتكون 


