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  ها قارچ
قـدمت  . ها احتماالً تك سلولي بودند      دانشمندان عقيده دارند كه اولين قارچ     . ع تك سلولي و پرسلولي هستند     انواداراي  . اند  ها بسيار گوناگون    قارچ
  . رسد  ميليون سال مي400ها به حدود  قارچ

اين دو همزمان بـه خـشكي       . ها بودند   ها و قارچ    د، جلبك ها ظاهر شدن    تصور بر اين است كه اولين جانداران پرسلولي كه در خشكي           :يادآوري
  .آمدند و با ايجاد نوعي مشاركت دو طرفه زيستي، به شكل گلسنگ درآمدند

  :آوردند ميها را به داليل زير جزء گياهان به حساب  شناسان قارچ قبالً زيست
  .متحرك نيستند -1
 .ديواره سلولي دارند -2

 .دارند» ريشه«مانند هايي  ها اندام  از آنبعضي -3

  . ها كيتيني است ديواره سلولي گياهان سلولزي و ديواره سلولي قارچ :نكته 
شده و در يـك فرمـانروي جداگانـه تحـت عنـوان      جدا  از فرمانروي گياهان شده است دارند كه باعث    هاي منحصر به فردي     ويژگيها    اما قارچ 

  . قرار گيرندها قارچ
                :ها عبارتند از اين ويژگي

  .ها هتروتروف هستند قارچ -1
ها كلروفيل ندارند، به همين خاطر سبز رنگ نيـستند و قـادر بـه                 قارچ

ها گوارش برون سلولي دارند و با تجزيه مـواد            قارچ. باشند  فتوسنتز نمي 
  .كنند آلي در خارج سلول، مواد مورد نياز خود را جذب مي

  .اي دارند ها بدن رشته قارچ -2
  .هاي باريك و بلندي به نام نخينه ساخته شده است ها از رشته هاي مختلف ساخته شده است، اما پيكر قارچ ها و بافت ر گياهان از سلولپيك
  .هاي قارچ كيتين دارند سلول -3

  .ديواره سلولي قارچ از جنس كيتين است
  .فته استساكاريد سخت است كه در پوشش خارجي حشرات نيز به كار ر  نوعي پلي:كيتين



  شناسي زيستآموزش مفهومي 
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  :يادآوري و مقايسه
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  .اي دارند ها ميتوز هسته قارچ -4
جـدداً  رود و در مرحلـه تلوفـاز غـشا م           ها، در هنگام تقسيم ميتوز در مرحله پروفاز غشاي هسته تدريجاً از بين مـي                تر يوكاريوت   در بيش  -

 .شود تشكيل مي

درون هـسته روي  ) پروفاز، متافاز، آنافـاز، تلوفـاز  (شود، بنابراين مراحل تقسيم ميتوز  ها، در هنگام ميتوز، غشاي هسته ناپديد نمي       در قارچ  -
 .دهند مي

 ←⎯⎯كـشند   مي) نه سلول (طب هسته   ها را به سوي دو ق       هاي دوك كروموزوم    رشته←⎯⎯شود    دوك تقسيم درون هسته تشكيل مي      -
 سيتوپالسـم نيـز تقـسيم       ←⎯⎯بعد از پايان تقسيم هسته،      ←⎯⎯شود  هسته تقسيم مي  ←⎯⎯پوشش هسته به درون هسته نفوذ كرده        

 .شود مي

  . مناسب است ساختار قارچ براي جذب مواد غذايي 
شـود و   كند، منشعب مي نخينه رشد مي.  تشكيل شده استنخينههاي باريكي به نام  اند، از رشته ها، به جز مخمرها كه تك سلولي      پيكر همه قارچ  

  .شود  ميافزايش نسبت سطح به حجم موجباين نحوه سازمان بندي، . دهد تشكيل ميميسليوم اي در هم پيچيده به نام  توده
  .  خاطر ساختار قارچ، سازگاري مناسبي براي جذب مواد غذايي از محيط پيدا كرده استبه همين

پرزهاي سبز و سفيدي كه به عنوان كپك        . سيليوم كه بر روي پرتقال رشد كرده است         قارچ پني : مثال
هـاي ميـوه    الي بافـت  پيكـر قـارچ در البـه   . شناسيم، در واقع ساختارهاي توليد مثلي قارچ هستند         مي
  .تقال جاي داردپر

  

   سلولزي←⎯⎯ديواره سلولي گياهان

   سلولزي ←⎯⎯ها  ي جلبك سلول ديواره

   كيتيني←⎯⎯ها  قارچسلولي  ي ديواره

 ساكاريد پلي نوعي←⎯⎯هاديواره سلولي باكتري

  آهكي←⎯⎯داران  ديواره سلولي روزن

  سيليسي←⎯⎯ ها ديواره سلولي دياتوم
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 .ي سلولي طويلي است كه به دو حالت ممكن است ديده شود رشته: نخينه 

  . اند ديگر جدا شده  از يكي عرضي ناقصي ديوارههاي آن به وسيله  ها سلول در بعضي گونه) الف
  .نه جريان داردها آزادانه در سراسر نخي در اين حالت سيتوپالسم سلول. ديواره عرضي ندارندها،  بعضي گونه) ب

در حالتي كه ديواره عرضي وجود ندارد، تعداد زيادي هسته در يك سيتوپالسم مشترك وجود دارند كه حـالتي مـشابه پالسـموديوم                        :نكته 
  .باشد مي

 .شوند ها از نظر تغذيه به سه گروه تقسيم مي قارچ 

  .كنند هاي تجزيه كننده كه مواد آلي غير زنده را تجزيه مي قارچ) الف
  .آورند هاي زنده به دست مي هاي انگل، كه مواد آلي مورد نياز خود را از ميزبان قارچ) ب
  .كنند ياري غذا تهيه مي هاي همزيست مثل گلسنگ كه با روش هم  قارچ) ج

 : ها اهميت قارچ 

  .مصرف مواد غذايي مورد نياز آدمي -1
 . الي انگشتان پا بروز بيماري مثل قارچ -2

 .ن مثل مخمر نانتوليد نا -3

 .پردازش غذا مثل طعم و بوي بعضي از پنيرها -4

 .سيلين بيوتيك مانند پني تر توليد انواع آنتي و از همه مهم -5

 .هاي خوراكي مصرف به عنوان غذا، مثل قارچ -6

 ها توليد مثل در قارچ

ـ    در نوك نخينهيد مثليساختارهاي ويژه تول در ها هاگ. يابند تكثير مي  ها  هاگها با رها سازي       قارچ دو نـوع هـاگ در   . آينـد  وجـود مـي   ههـا ب
  .شود ها تشكيل مي قارچ

  .آيد  پديد ميميتوز و بر اثر تقسيم غيرجنسي مثل  طي توليد:هاگ غير جنسي -1

 .دآي  پديد مي ميوز و بر اثر جنسي طي توليد مثل:هاگ جنسي -2

  .تر است ل توليد مثل غيرجنسي معمو :1ي  نكته 
 .ها، هاپلوييد هستند هاگ :2ي  تهنك 

  .شوند هاي شاخه آسكوميست، هاگ جنسي طي تقسيم ميوز و ميتوز ايجاد مي قارچدر  :3ي  نكته 




