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 ها خصوصیات کلی قارچ 

 یوکاریقارچ وارگاها تاژکمیمسینوتبوده باشندهاییفاقد و. واقعی هسته متحرکبا غیر سلولیمشخصدارایدیواره

.یابندتکثیرمیوریاهاگانهکلروفیلبودهوبهوسیلهاسپهستندکهفاقدرنگد

 اسپورآنهاطریقجنسیویاغیرجنسیتولیدشده،کوچکوفاقدجنیناست 

 قارچ اسپور گرفتن قرار رشتهپساز موجبایجاد نموده تکثیر و شرایطمناسبرشد در ازهایکپکی که میگردد ای

 .گویندمی(Hyphae)وبهجمعآنهاهایفی(Hypha)هایبهدنبالهمتشکیلشده،بهآنهایفاسلول

 بهوسیلهتیغهدهتاحدیمستقلازهمبوفاممکناستیاه(septum)یاآنکهممکناستبدونتیغه.ازیکدیگرجداشوند

ها هسته و باشندبوده گرفته دریکسیتوپالسممشترکقرار قارچ. به میانیباشدهایکپکیکه بدونتیغه هایفیآنها

 .گویند(Coenocytic)کوئنوسیتیک

 (09سوالبهداشت.)باشدمیانینداشتهودرهردوحالترأسیمیهایارتباطیبهوجودویافقدانتیغهنحوهرشدهایفی 

 نمایندکهغالباتوسطردویابیضیرامیرشدوتکثیرنمودهایجادسلولگهایمخمرینیزدرشرایطمناسبورقارچاسپ

ایرامیکندکهبهآنیابدایجادکلنیمرطوبوخامهتکثیرمی(Fission)وگاهیتقسیمدوتایی(Budding)جوانهزدن

Yeast گویند. 

 :هسته

خطیوبیشازهاکروموزومقارچ.باشداستومرکزتنظیماعمالحیاتیمیRNAمعموالًدارایهستکیاستکهحاویمقادیرزیاد

.باشدکوحفرهدارمیببوده،مشغشاءهستهدوالیه.باشدمی1

 

 :سیتوپالسم

.باشدهامیبوزوم،کریستالهایگلیکوژن،میکروبادیمیک،میکروتوبول،رییکولواندوپالسل،وزیکول،شبکهرتئوشاملمیتوکندری،واک

 -80ریبوزومقارچهاSباشدمی. 

 هافاقددستگاهگلژیمشخصمعموالقارچ(دیکتیوزوم=Dictyosome)باشندمی. 
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 :غشاء سیتوپالسمی

رولدربقیهموجوداتبهصورتاست.شودگوسترولنامیدهمیاسترولغشاءسیتوپالسمیار.استالیهفسفولیپیدیتشکیلشده6از

.باشدرولمیکلست

.نامدارداستکهترکیباولیهآناسکوالندقارچیارگوسترولغشاءسیتوپالسمیهدفمعمولبسیاریازداروهایض

 

 :دیواره سلولی

 جنس ساز بودهپلی اکارید گلوکان (Glucan)حاوی کیتین ،(Chitin گلیکوپروتئین( و مختلف غشاءهای از سلولی دیواره

.شود،قسمتمهمیازوزنخشکقارچراتشکیلدادهاستسیتوپالسمیترشحمی

 

 

 

 :عملکرد

 :دیوارهشاملترکیباتمهم.درشکلدهیقارچنقشدارد



 

 

 

 

 

 

 

:نکته

کیتوزان–کیتین←هازیگومیست

مانان–گلوکانβ←هاآسکومیست

مانان–تینیک←هایستبازیدیوم

 B1-3گلوکزباپیوندبتاگلوکان

B1-4 استیلگلوزامینباپیوندNکیتین

B1-2مانوزباپیوندمانان

استیلهگلوکانDفرمکیتوزان
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 :کیتینخصوصیات 

.شودتوزومسنتزمیتوسطآنزیمکیتینسنتتازدروزیکولهایکی -1

 .شودمنشاءآنغشاءسیتوپالسمیبودهوبیشتردررأسهایفایجادمی -6

 .باشدشودوکیتینایمونوژنمیکالکپکیقارچدیدهمیبیشتردراش -3

 باشدهامحلتجمعکیتینمیجایاسکاردرقارچ -4

 .باشدبهآنتیبیوتیکمیهاعاملمقاومتقارچ -8

 .باشدکهازبینآنهاکیتینبیشتریندرصدرادارددیوارهسلولیازکربوهیدراتمی%59بیشاز -6

 (فلورسانسداردUVاینرنگدرمقابل.)شودرنگکالکوفلوروایتبهکیتینمتصلمی -7

 

 :خصوصیات مانان

.قارچنقشداردهایمخمریدیدهشدهودرانعطافپذیریبیشتردرقارچ -1

 .مانانبهتنهاییایمونوژننیست -6

3-  سلولیایجادمانوپروتئیناتصالبهپروتئپساز MP)یندیواره می( یژندیوارهکهایمونوژنبودهومهمترینآنتکندرا

 .سلولیاست

 .باشدبمیهایفرصتطلدرکلنیزاسیونقارچنقشداردوکلنیزاسیوناولینمرحلهدرایجادبیماریدرقارچ -4

 

 Septumتیغه میانی 

ابودهوازهایفهاازدیوارهمنشاءتیغه.باشدهامیهایساختمانیتیغهازمعیارهایطبقهبندیقارچیافقدانتیغهمیانیویژگیوجود

.شودطرفداخلهایفاایجادمیرشددیوارهبه

 

 

 

 

مایست.هایزیگوگونه←(کوئنوسیتیک)Sepumفاقد

 Septumدارای  

آسکومایستودوترومایکوتا

 بازیدیومایکوتا
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:نکته

ایدارند،دیوارهعرضیرادرمرکزمنفذواحدیقطعنمودهوهایمیانیساختمانپیچیدهکوتاتیغهمایکوتاودوترمایدرآسکو

 آنکه چندینیا دارای آبکش جسمهمچون نام به مانند پوش در ساختمانی وسیله به مرکزی منفذ است، منفذ

.گرددمسدودمی(Weronin body)ونینور

 

:نکته

دارایپیچیدهیدیباز میانیهستندومایکوتا ترینساختمانتیغه . میانیآنها بشتیغه دولیپورکهحاویزائده نام ایشکلمرکزیبه

(Dolipore)زومغشاءهایمنفذداربهنامپارانتاطرافدولیپوراز.باشدمی(Parenthesomes)نمودهاستاحاطه.

باشندبهوسیلهپلهائیقالبمانندبهیکدیگرمتصلومرتبطهاییکهتیغههایمیانیآنهادارایدولیپورمیهایهایفیسلول-

.نامندمی(Clamp connections)ایشکلگشتهکهاصطالحاًآنهارااتصاالتگیره





.نیزگویند(Polley - well)لیپور،چرخقرقرهبهدو*

 .سازدکالمپکانکشن،انجامهمزمانمیتوزدردوهستهرامهیامی*



 انواع میسلیوم

بهطرفمادهVegetative mycelium.دهدایهایفیاستکهجزءنازایکلنیقارچراتشکیلمیمعرفتوده:میسلیومرویشی+

.نمایدشودوموادغذاییراجذبمیکندویاانکهدرآنغوطهورمیغذاییرشدمی

.کندبهدرونوزیرسطحژلوزرشدونفوذمی:(Submerged)میسلیومغوطهوریاغرقشده-

خواهاینتکثیرجنسیباشدوخواهغیر.هستندهایقارچیایزایشیکلنیهحاملساختمان(:Reprodictive)میسلیومزایشی+

.گیرندجنسیازمیسلیومرویشیمنشامی

برندهکونیدیاویاکونیدیوفور- (Conidiophore)حاملیا گویندکهبررویآندستگاهزایشغیر: میسلیومزایشیرا

.جنسیقرارگرفته

 (:Sclerotium)اسکلروتیم 

 دارایپارانتزوم:هولوبازیریومایست

 (مرحلهجنسیکرپیتوکوکوسنئوفورمنس)فاقدپارانتزوم:دیومایستهتروبازی
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یزقابلنمایندکهباچشمغیرمسلحنامیهایمیسلیومیسخت،گرد،نامنظم،وبزرگیرایجادتودههادرمحیطکشتبعضیقارچ

باشدولینوعیشکلمقاوموخفتهآناستکهدرپاسخبهشرایطزیستیاینتودهدرارتباطبادستگاهزایشیقارچنمی.اندمشاهده

:ادیدهشدهاستهدراینقارچ.شروعبهرشدنمایدطشرایازممکناستباعبور.شودنامناسبایجادمی

بسیاریازانواعآسپرژیلوسفالووس -1

 ئیدیسودآلشریابو -6

 شنکئییکستروپورسفازمیسلیالا -3

 

 

 (:Synnema)ا مسین

سینماوبهنمایدکهبهآنایشکلرامیلهسنبریابوئیدیتودههایفیموازیومتراکمایجادساختمانکشیدهوخوشهیادرسودآلش

.جمعآنسینماتاگویند

 

 (:sporoduchia) کیاواسپورود

دیاهامستقیماویابهوسیلهکهکونیبیهریلآهنهستیمسلیومموازیهموشمیسلیاناسپوروتریکسشنکئیشاهدتودهمیدرفاز

یفوزاریومواپیکوکومنیزقادربههاگونه.شدبائیازدستگاهزایشیقارچمیجزاسپورودوکیا.گیرندفوربررویآنقرارمیودیکونی

.ساختنآنهستند

 

 :های مخمری و شبه مخمری قارچ

.هایواحدگردویابیضیشکلتشکیلشدهاستساختمانرویشیازسلول -

بسیاررشتهباقارچهایهاارگانهایدرونسیتوپالسمیاینقارچ - یا و ندارد ولیاتصاالتبینسلولیوجود ایتفاوتیندارد

 .باشدسستمی

 .تواندزمانیبدونجوانهوزمانیجوانهدارگرددهایرویشیوزایشینیستویکسلولمیایبینساختمانتفاوتعمده -

 .باشندگروهیجوانهزنقطبیوگروهیجوانهزنچندتاییمی -

 .باشدیوگاهیپهنمیهسلولمادرظریفونقطهباتصالجوانه -
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 :(Pseudomycelium)میسلیوم کاذب 

ماندهوخودهامتصلبهسلولمادرباقیشوندولیممکناستجوانهترازسلولمادرهستندازآنجدامیهاکوچکهنگامیکهجوانه

هایشبهمخمریتقریباًکشیدهخواهیمبودکهبهآنمیسلیومکاذبولایازسلوایدیگربرنندکهدراینصورتشاهدزنجیرهجوانه

Psedudohyphae.یاهایفیکاذبگویند

 

 فی کاذب و حقیقی های های تفاوت

.فیکاذبدرمحلاتصاالتکوچکترمیگرددیقطرها -1

 .درهایفیکاذبشود،اتصالآنهاسستبودهوبهراحتیبهچندینقطعهتقسیممی -6

 .باشدسیتوپالسمهایفیکاذبدرمحلاتصالبسیارمتراکموفشردهمی -3

 .شوندهایمیانیهایفیکاذبعمدتاًدرمحلانشعابمشاهدهمیتیغه -4

طولسلولانتهاییهایفیکاذبازسلولماقبلازخودکوچکترویاهماندازهباآناست،درحالیکهدرهایفیحقیقیسلول -8

 .باشدهاهمیشهدرمحلانشعابنمیبلندترازسلولماقبلازخودبودهومحلتیغهانتهاییمعموالً

 

 :تفاوت مخمرها با شبه مخمرها

.هایمخمریتکثیرجنسیدارندودارایقابلیتتخمیرهستندبسیاریازگونه -

نادراست - بسیار وجودنداشتهویا اینخصوصیاتدرشبهمخمرها تولیدودرحالیکهاکثرقری. ببهاتفاقشبهمخمرها

 .کنیمنمشاهدهمی،مخمرهاراتنهابهشکلجوانهزکنندفیکاذبمییها

 ایومرطوبهایخامهنودارابودنکلنیزهایجوانهوجودسلول:شباهت



:نکته

یدسبرازیلینسیسوپاراکوکسیدیوئاسپوروتریکسشنکئی،پسوالتوم،بالستومایسسدرماتیتیدیس،هاییهمچونهیستوپالسماکقارچ

مخمریبودهوتکثیرشانc37ساختمانرویشیآنهادربدنمیزبانومحیطکشتغنیدر.دوشکلیهستندمارنفئیپنیسیلیوم

بخصوص)حرارترانوعموادغذاییودرجه.باشند،دردمایاتاقدرمحیطکشتفقیروشرایططبیعیکپکمی.جوانهزدناست

.هایفوقاستعاملدوشکلیبودنارگانیسم(درجهحرارت
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(c37)بهمرحلهمخمریفازمخمری،شکلانگلیویاشکلبیماریزاگویند

.(25.)بهمرحلهکپکیفازمیسلیالوحالتگندهروگویند

دوشکل - قارچ ایمیتیس اندوسپورکوکسیدیوئیدس تولید طریق به و اسفرول ایجاد با میزبان بدن در که است ی

(Endosporulation)یابدتکثیرمی.

بهناماجساماسکلروتیک - نمایندمیایجاد"Selerotic bodies"عواملکروموبالستومایکوزیسنیزساختمانهایگردیرا

 .شوندگیرد،تکثیرمیمیهایمیانیکهدرجهاتمختلفشکلکهباپیدایشتیغه

اپاروآپسازورودبهداخلبدنمیزبانتغییرشکلداده،ایجادساختمانگردویاتخممرغیشکلبزرگیسیمونکونیدیاهایا -

می را Adiaspores)کندکهبهنامادیاسپور می( شودخوانده نیافتهولیدرمحیط. بدنمیزبانتکثیر هایاینقارچدر

 .یمفازمیسلیالآنرامشاهدهنمائیمکشتقادرهست

 :رشد

.درمحیطمایعکلنیکرویوشعاعدار.کنندکلنیگردمیهایکپکیبررویمحیطکشتژلوزقارچ

.میسلیومهمیشهتمایلدارددرتمامجهاتبهیکمیزانبهصورتگریزازمرکزرشدکند

منشأ(RE)شودازشبکههموارهدارایتعدادفراوانیوزیکولاستکهتصورمیباشدناحیهرأسییفاازناحیهرأسیمیرشدهرها

.گویندبهاجتماعاینوزیکولهاتودهیاخوشهوزیکولرأسیمی.فااستیهایضروریجهتساختندیوارههاگرفتهوحاویموادآنزیم

.ضروریاستیمیسلیومبرایرشدوهضمموادغذای(apex)هادرنوکحضوراینوزیکول

PH :هاجهتحداکثررشدقارچPH6.5تا6.دهندومحیطکمیاسیدیتاحنثیراترجیحمی

.گذاردولیمیزانومدتتابشبررویتکثیرجنسیوغیرجنسیآنهااثرمی.رشدخودنیازیبهنورنداردجهت:نور

 .نمایدیومرامیجنسیکلیستوتشپورهایسآسپرژیلوساورناتوسدرمعرضنورمداومایجادا-



 .شودرشدکمترویامتوقفمی%66درزیررطوبت.برایرشدوتکثیرالزماست:رطوبت



:دما

:شونددستهتقسیممی3هاازنظردماییبهقارچ
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 (هااغلبقارچ)c35تا68:فرموفیل

 کندراتحملمیc4:سایکروفیل

 c50تا38:ترموفیل

شده  جدا سردخانه داخل گوشت از شنکئی اسپوروتریکس
 .است

 .هاستکالدوسپوریومعاملفسادگوشتدرسردخانه 

 رایزوپوساوریزآ

 اسپرژیلوسفومیگاتوس

 (کالدوسپوریومبانتیانوم)تریکونیدسکالدوسپوریوم

 ونژیالدرمانینیدیس

 آبسیدیاکوریمبفر

سریع49تا37رشددر
 بهکندی89تا49
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 :ها  احتیاجات غذایی قارچ

.نمایندبودهوتنهاازموادآلیتغذیهمیتروتروفهاموجوداتیهقارچ -

 .هستنداسموتروف.کنندموادغذاییرابلعویاهضمننمودهعمدتاازطریقجدارهخودجذبمی -

 .بویژهگلوکزاستهاقندهایسادهبهترینمنبعبرایقارچ -

قارچ - از نیستندهیچکدام نیتروژنهوا از استفاده به قادر ها بهترینمنبع. ترکیباتآمونیوم پیتونو در نیتروژنموجود

 .باشدنیتروژنبرایاکثرآنهامی

نوایجادبیماریهرچندقادربهرشددربدنمیزبا.)باشندمیانگل اختیاریهائیکهازنظرپزشکیمهمهستنداکثرقارچ -

 .(خودادامهدهندگیدنیموادآلیدرحالفسادنیزبهزتواننددرطبیعتبرروهستند،می

 .هاهوازیهستندتقریباًقارچ -

 .هاقراردارنددمانقارچشود،عواملقارچیدردوانپروتوکتیستاطبقهبندیمیمبهجزپیتیوماینسیدیوزومکهدردود -

-  

 (:Pythium insidiosum)پیتیوم اینسیدیوزوم خصوصیات متمایز 

.دانندمی(Oomycetes)تآنرااُاُمایس(Zoospores)پورمتحرکتاژکداربهعلتداشتناس -

 .هاسلولزوجودداردتیواقعیدردیوارهسلولیاُاُمایسهابرخالفقارچ -

 .هستند(Dap)وپایملیکاسیددیآمینE–ازمسیرمزو(Lysine)آنهاقادربهسنتزاسیدآمینهالیزین -

 .پذیردصورتمی(AAA)یکاسیدپوآدیآمینLهاازمسیرتنرایناسیدآمینهدرقارچس:نکته



 :Reproductionتولید مثل 

گاهیبهاشتباهبهایندواصطالح.کنندمی(کونیدیتولید)وغیرجنسی(تولیداسپور)هاازدوطریقجنسیبطورکلیقارچ -

.جاییکدیگربهکارمیروند

 .شودومرویشیایجادمیییسلهاساختمانتولیدمثلازقسمتیازمدراکثرقارچ -

-  ساختمانحملکنندهدر کونیدیوفورآسپرژیلوس میهاگدانکه گرفتنامیده هایفرویشیمنشاء از غیرشود اسپور ه،

درتولیدمثلجنسیگامتانژیاازقسمتیاز.دهندیهمیسلیومهابهرشدخودادامهمیکندوبقتولیدمیجنسییاکونیدیا
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ها به تبدیل شده جدا مییفا جنسی میهاگدان نامیده کلیستوتشیوم شودگرددکه ادامه. فعالیتطبیعی به هایفا بقیه

 .دهدمی

بهساختماندربعضیقارچ - شوندمیتبدیلهایتولیدمثلهامیسلیومهامستقیما بهقطعاتیهایژئوتردرگونه. یکمهایفا

 .گرددتاتشکیلاسپورهایغیرجنسیبهنامآرتروسپوریاآرتروکونیدیارابدهدتبدیلمی

شوندکهازمبدلمی(ascus)هایدیپلوئیدبهساختمانتولیدمثلیبهنامآسکوسهمهسلولدرساکارومایسسسرویسیه -

هایرویشیوتولیدمثلمتناوببودهوبهنامهولوکارپیکهادورهدراینقارچ.گرددهاپلوئیدخارجمیآنآسکوسپورهای

(Holocarpic)موسوماست. 

-  

 (:Asexual reproduction)تولید مثل غیر جنسی 

 

 

 



Budding: 

در.گرددسلولدخترحاصلمیکسلولمخمریبهنامسلولمادریکهایمخمریمشاهدهشدهوازیایننوعتکثیردراکثرقارچ

.ماندجامیبه(Scar)محلجداشدنجوانهبالغازسلولمادراثریبهنامداغیااسکار

.باشدزوساکارومایسسپومبتقسیمبهصورتعرضیمیمخمرهامثلشیدربعضی*

Binary fission: 

آزادشدناین.شوندراندهمیابهطورغیرقرینهقرارگرفتهوبافشاربهخارجیهستندکهمعموالدررأساستریگمورهایهوایاسپ

 .هادیدهشدهاستتبعضیبازدیدیومایسدر.ایآبهمراهاستورهاباتولیدقطرهاسپ





 ایهایرشتهقارچ

 تشکیلاسپورآزاددراسپورانژیوم

 ایازهایفازایشیبارورشدنقطعه

 جوانهزدنوتولیدیکساختمانجدید

تکثیر غیر جنسی 
 در مخمرها

    Buddingجوانهزدن

 Fissionتقسیم


