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خططه  حتديث  �إىل  �ل�صحية  �لعلوم  وترجمة  لت�أليف  �لعربي  �ملركز  ي�صعى 

يبد�أ  �أن  ف�رت�أى  و�ل�صغ�ر،  �لكب�ر  لت�صمل  �ل�صحية  �لثق�فة  د�ئرة  تو�صعة  �إىل  �لر�مية 

�أن تكون من��صبة للمرحلة �لعمرية،  بت�أليف �صل�صلة ثق�فية �صحية للأطف�ل على 

ويتو�فر له� �لأمور �لآتية:

رة و موجزة. ــ و�صوح �حلق�ئق �لعلمية يف لغة ب�صيطة ُمي�صَّ

ــ عر�ض �حلق�ئق ب�صورة ج�ذبة وم�صوقة وممتعة.

ــ �ل�صتع�نة ب�ل�صور �لتو�صيحية �ملر�فقة بل تعقيد.

ــ �إخر�ج �لكت�ب �إخر�جً� فني�ًّ جميًل ومبهرً� وج�ذبً�.

بذلك  ونحن  )�لفطري�ت(،  وعنو�نه  �ل�صل�صلة  هذه  من  �لإ�صد�ر�لث�ين  هو  وه� 

ن�صتهدف من هذه �ل�صل�صلة ��صتثم�ر ط�ق�ت �لأطف�ل �لعقلية �ملت�حة لتنمية �لتفكري 

�لعلمي �لق�ئم على �حلق�ئق و�لأدلة و�لرب�هني �مُلب�ّصطة �ملن��صبة ملرحلتهم �لعمرية، 

�لعلمي  �ملحتوى  من  �لق�صوى  �لإف�دة  على  �أبن�ئهم  �إع�نة  و�لأمه�ت  ب�لآب�ء  ونهيب 

وتك�ثره�،  خليته�،  وتركيب  ب�لفطري�ت   �لتعريف  ت�صمن  �لذي  )�لفطري�ت(  لكتّيب 

و�أ�صك�له�،  وتغذيته�، و�لن�فع منه� و�ل�ص�ر.

و�للَه ن�ص�أل �أن يحقق هذ� �لكتّيب م� نرجوه له من فو�ئد لأطف�لن�.

�ملقدمة

�لأ�صت�ذ �لدكتور/ مرزوق يو�صف �لغنيم

�لأمني �لع�م �مل�ص�عد

�ملركز �لعربي لت�أليف وترجمة �لعلوم �ل�صحية
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ُة  ت�ص�ِر، حقيقيَّ ٌة و��ِصَعُة  �لْنْ �ُت ك�ِئن�ٌتٌٌٌٌٌ َحيَّ �لِفطِريَّ

َة مُ�َطة ِبِغ�ص�ٍء َنَوِويٍّ ِبخلِف  َوِويَّ َة �لنَّ و�ِة، �أي �أنَّ �مل�دَّ �لنَّ

ٍة ِبه� وِهَي مَمَلكُة  �لِبكتريي�، ُو�ِصَعت �ِصمَن مَملكٍة خ��صَّ

ى َتغِذيًة ذ�ِتيًة. وِنه� ل َتَتَغذَّ
َ

�لِفطِرّي�ت؛ وَذِلَك ِلك

�لفطريــــ�ت

ٌٌْ

ٌ

ْ

ْْْ ْْْ
ْْْ
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�لغ�ص�ء 

�ل�صيتوبلزمي

�جلد�ر 

�خللوي

فجوة

�لنو�ة

ميتوكوندري�

ُة وِهَي مُ�َطة ِبغ�ص�ٍء  َوِويَّ ُة �لنَّ ُة �خَلمريِة وَتبدو �مل�دَّ َخِليَّ

َنَوِويٍّ َمَع ِبد�يِة ُظهــوِر  �لربُُعــِم، وهــي مرحلــة من 

مر�حــِل �لتكــــ�ُثِر.

ٌ ْ
ٌْ
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اأ�شكال الفطريات

َتِلفة، منها ما هو وحيُد اخللّيِة  للفطرّياِت اأ�شكال ُمَ

ة ُمت�شابكة ِمثُل  ِمثُل اخلمريِة، ومنها اأ�شكال َخيطيَّ

َعَفِن اخُلبِز والِبن�شيلُيوم.

َر�شم َتخطيِطّي ِلِفطِر الِبن�ِشيليوم.

ْ
ٌ

ٌٌْْ ٌ

ْْْْْ ٌ
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بريُ الَّذى ُيرى بالَعنِي 
َ

للفطرياِت اأَحجام، منها الك

ِماأِة )الَفقِع(، ومنها 
َ

دِة مثــُل َعي�ش ِ الُغراِب والك امُلَجرَّ

ال�شغرُي الذي ال ُيرى اإال ِبوا�ِشـَطــِة امِلجَهــر ِِمثُل 

اخَلمريِة.

وُع الذي َيحِمُل األوانًا زاهيًة  ِفطُر َعي�ِش الُغراب، وعادة ما يكوُن النَّ

امِة. من الفطرياِت ال�شَّ

ْْْ
ْْ

ْْ

ْْ

ٌ
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ربَُعِم، �أو  تتك�ثُر َبع�ُض �لِفطرّي�ِت �إّم� َعن َطريِق �لتَّ

َتكويِن �جلر�ثيِم.

ربَُعـم يف �خلميــرِة �لتَّ

ك�ُثِر(. )نوع من �أنو�ِع �لتَّ

�لتك�ثر يف �لفطري�ت

ْْْْ
ْ

ٌ
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قلن�صوة

خي��صيم

ح�مل بزيدي
بد�ية تكوين 

�لثمرة �لبزيدية

جر�ثيم بزيدية

�إنب�ت �جلر�ثيم

خيوط فطرية

عنق

ك�ُثر يف ِفطِر َعي�ِض �لُغر�ِب َعن طريِق تكويِن �جلر�ثيِم. ْْ�لتَّ
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ة، وهي  ِليَّ � تغذية َتَطفُّ �ُت ِبَطريقَتنِي �إمَّ ى �لفطريَّ تتغذَّ

ُب كثريً� من  ٍة �أُخرى وُت�صبِّ �أّنه� َتعي�ُض على َك�ِئن�ٍت حيَّ

ة، وهي �لتي حتَ�ُصُل على ِغذ�ِئه�  ـِميَّ �لأَمر��ِض، �أو َتَرمُّ

ُل تلك �لك�ئن�ُت �إىل مو�دَّ  من بق�ي� ك�ئن�ٍت َمّيَتٍة، وتتحلَّ

ف�ِت �لُع�صوّيِة . ب�صيطٍة ومن َثمَّ يتمُّ �لتخل�ض ِمن �مُلَخلَّ

ِقطَعُة ُخبٍز ُم�ص�بٍة ب�لَعَفِن 

�لأ�صَوِد.

�لتغذية عند �لفطري�ت

ْ

ْ

ٌ

ٌ

ْْ
ْ
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ح�فظة جرثومية

ح�مل �حل�فظة 

�جلرثومية

�أ�صب�ه جذور

جر�ثيم

�لرئــد

ُة  ر�صم تخطيطّي لرتكيِب �لَعَفِن �لأَ�صَوِد، وتبدو �حَلو�فُظ �جلرثوميَّ

ُح ِلَتنَت�ِصَر �جلر�ثيُم لَتنمَو على �لع�ِئل  �لتي ِعنَد ُن�صِجه� َتَتفتَّ

ًة جديَدًة. وُتعطي خيوطً� ِفطريَّ

ٌٌْ
ْْْ
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�لفطري�ت �لن�فعة

للفطري�ِت فو�ئُد كثرية، منه�: حت�صرُي �مُل�ص�دِّ �حليــويِّ 

ُل  وَّ
�لبن�ِصيلُيــوم ِمــن فطــرِة �لِبن�ِصيليـُـوم )وهو �أَ

ُم�ص�دٍّ َحَيويٍّ ��صَتخَدمه �لإن�ص�ُن(، 

�لثمرة

�ل�صرة

ِم�أَة )�لَفقع(.
َ

ِفطُر �لك

ٌ

ْْْْ

ْْ

ْْ
ِفطُر �لِبن�ِصيلُيوم �لذي 

�ِت وُينِتُج  ُي�صيُب �حِلم�صيَّ

. �مل�ص�دَّ �حليويَّ

ْْْ
ْْ
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وهن�ك ِفطرّي�ت �أخرى ُتوؤكُل مثل َعي�ِض �لُغر�ِب 

ِم�أَِة)�لَفقع(.
َ

و�لك

َعي�ُض �لُغر�ِب )�مَل�صروم(.

ْْ
ْ

ٌ

ْْ
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ثمرُة ُبرتق�ٍل ُم�ص�بة ِبِفطِر ِبن�ِصيلُيوم.

�لفطري�ت �ل�ص�رة

ُة �لته�ب�ِت �جِللِد و�لأَظ�ِفِر  �رَّ �ُت �ل�صَّ ُب �لِفطريَّ ُت�َصبِّ

ٍة ُت�صيُب َبع�َض �لأَ�صخ��ِض  �إ�صــ�فــًة �إىل �أَمر��ٍض ِفطِريَّ

�لذيَن يع�نوَن ِمن �َصعــِف �أَجـــِهَزِة �مَلن�عِة، كم� �أنه� 

ُت�صيب َبع�َض �لنب�ت�ِت ب�أَمر��ٍض َخطريٍة.

ْْْ

ْْْ

ْْْ

ْْ

ْْْْ ٌ
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َوَرقُة َنب�ِت �لَقمِح م�ص�بة 

مبر�ِض �َصد�أِ �أور�ِق �لقمِح، 

�ُت  ُب �لِفطِريَّ قد ُت�َصبِّ

�لتي ُت�صيُب �لَقمَح 

خ�ص�َئر كبريًة يف �لإنت�ِج 

َت�ِصُل �إىل حو�يل 50 %.

ُب  َة وُت�َصبِّ ر�ِعيَّ �ُت �ملح��صيَل �لزِّ ت�صيُب �لِفطِريَّ

َث�أُلل �لأَ�صوِد  �أمر��صً� ِمثَل َمَر�ِض �َصَد�أِ �لَقمِح، و�لتَّ

ِللبَط�ِط�ِض. 

ْ

ْ
ْْ

ْ

ٌ

ْ

ْ

ْ
ْ
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ُب كثريً� ِمَن �لأمر��ِض  َلُة ُت�َصبِّ �ُت �مُلَتَطفِّ �لِفطِريَّ

للإن�ص�ِن.

ُة �لَقَدِم نتيجَة �إ�ص�بِته�  َح�َص��صيَّ

�ِت ِبَنوٍع ِمَن �لِفطِريَّ

�أظ�فُر �لَقَدِم م�ص�بة ب�لِفطِر

�حِلر�ُض على نظ�ِفة 

�جِل�صِم جّيدً� ومنه� 

�لقدم و�لتجفيُف  جيدً� 

بو��صطـِة �لفوطِة حتى 

�ِت.  ل ُت�ص�َب ِب�لِفطِريَّ

ْْ
ْ

ْ

ْ ٌ

ْ

ْ

ْ
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َورقُة نب�ٍت ُم�ص�بة 

. َر�ٍض ِفطريٍّ مِبَ

َمَر�ض ِجلدي �َصَببُه 

�ُت، ُي�صيُب  �لِفطريَّ

�أ�ِض، وقد  فروَة �لرَّ

ُب �لُقر�َع.  ُي�َصبِّ

ب�ِت. ُب �أي�صً� �أمر��صً� للنَّ لُة ُت�َصبِّ �ُت �مُلَتَطفِّ �لِفطِريَّ

ٌٌ

ْ

ٌ ْ
ْ



إعداد وتصميم: أ. د. مرزوق يوسف الغنيم
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ـريـــــــا 1 ــ البكتيـــ
ـريــــات 2 ــ الفطـــــ

إصدرات املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

سلسلة الثقافة الصحية لألطفال
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