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 المحاضره االولى 

: تشير كلمة الطحالب الى النباتات  البدائية والبسيطة التركيب , ذاتية التغذية ) قادرة على  Algae  الطحالب 

البناء الضوئي وذلك الحتوائها على كلوروفيل ا ( لكنها تفتقر الى وجود االنسجة الوعائية ,كما تتميز بتراكيب  

 تكاثرية بسيطة.

جوداالوراق والسيقان والجذور الحقيقية وتحتوي على كما يمكن تعريفها : هي نباتات ثالوسية تفتقر الى و

 ) الكلورفيل ا( كصبغة رئيسية تمتاز ببساطة اعضائها التكاثرية الخالية من الجدار العقيم.صبغة اليخضور 

وهو العلم الذي يهتم بدراسة الطحالب من جميع النواحي  :  Algology (phykology)  علم الطحالب 

شكل الخارجي, التركيب الداخلي , الفسلجة ,دورات الحياة  كذالك تصنيفها و تاثيراتها البيئية والتواجد , ال

 االيجابية والسلبية.

 موقع الطحالب بين الكائنات الحية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( موقع الطحالب بين الكائنات الحية 1الشكل )

 



 

 وهي مقترحة من قبل العلماء ماركليس وشوارتز كائنات الحية الى خمسة ممالك توزيع ال ( 1الشكل ) يظهر 

Schwartz & Margalis 1982) وهذا التصنيف متبع من اغلب علماء علوم الحياة لحد االن , اذ تم )

وضع الكائنات الحية ضمن خمسة ممالك, واحدة تضم الكائنات بدائية النواة واالربعة ممالك االخرى تضم 

 حقيقية النوى وهي كما يلي :

  MONERA (pro karyotae): مملكة: بدائية النواة اوال

تكون خاليا الكائنات بدائية النوى اي ان النواة غير محاطة باغلفة نووية وتكون متحركة اوغير متحركة ,      

او  مختلفة التغذية مثل  Blue green algae ( cyanophyta)ذاتية التغذية مثل الطحالب الخضر المزرقة 

 . Bacteriaالبكتيريا 

  Protistaمملكة الطليعيات :  ثانيا

الحيوانية والنباتية وبعض الفطريات الغروية والفطريات البيضية وتمتاز باحتوائها  وتشمل االوالي         

 .على اهداب او اسواط في مرحلة واحدة اوجميع مراحل حياتها

 

 Mycota(Fungi)ثالثا : مملكة الفطريات 

تمتاز بان كائناتها مختلفة التغذية وغير متحركة تقوم بهضم الغذاء خارج اجسامها والناتج من عملية الهضم    

 .يتم امتصاصه 

 Plantae ( Metaphyta)رابعا : مملكة النباتات 

االركيكوينات )  الحزازيات والسرخسيات( الطحالب ووتمثل ب وتشمل النباتات حقيقية النواة ذاتية التغذية      

 النباتات الراقيةو 

 Animalia (Metazoa)خامسا : مملكة الحيوانات  

  وتشمل جميع الحيوانات حقيقية النواة مختلفة التغذية ,متحركة ةتهضم غذائها داخل اجسامها.    

( محمية بغالف بروتيني  (DNA  or RNAاما الفايروسات فهي عبارة عن جزيئات صغيرة من مادة وراثية

عكس بقية الكائنات الحية , وهي تتكاثر فقط عندما تدخل  الى الخاليا اي ليس لها تركيب خلوي او عضيات 

 الحية ) التصنف ضمن اي من الممالك الخمسة( .

 سؤال / تدرس الطحالب كمجموعة اولية من النباتات ) المجاميع النباتية( ؟

 نباتات واطئة ولعدة اسباب منها :/ وذلك لكونها االجابة

اذ تم تشخيص هذه الصبغة في  تعد الطحالب من اقدم النباتات التي تحتوي على صبغة الكلورفيل )ا(  .1

 مليون سنة . 300المتحجرات التي يعود تاريخها الى اكثر من 

 بساطة تركيب اجسامها فهي احادية الخلية اومتعددة الخاليا ثالوسية . .2

 تراكيبها التكاثرية.بساطة  .3

 بساطة طرق تكاثرها , مما يسهل على المختصين دراسة فسلجة التراكيب الخضرية وفسلجة تكاثرها. .4

 دورة حياتها قصيرة فال يتجاوز قسما منها بضعة ايام  .5



ال ترتقي الى مستوى التباين الخاص الطحالب بانها نباتات ذاتية التغذية  Fritschسؤال/ عرف العالم 

 تات الراقية , وضح ذلك؟بالنبا

/ يمكن توضيح ذلك كون الطحالب جميعها تمتلك صبغة البناء الضوئي ) كلورفيل  ا( وهي صفة  االجابة

 مميزه للنباتات , اما كونها ال ترقى لمستوى التباين للنباتات الراقية فتشير هذه العبارة الى:

اوال: بساطة تركيب اجسامها اذ ممكن ان تكون احادية الخلية  او متعددة الخاليا ,لكنها تفتقر الى وجود  

 االوراق والسيقان والجذور الحقيقية ,فضالعن فقدانها لالنسجة الناقلة.

عة التكاثر عند مقارنتها مع النباتات الراقية ) سيتم توضيحها عند شرح موضو ثانيا: بساطة التركيب التكاثرية

 وطرائقه في الطحالب(.

 التواجد واالنتشار:

تتواجد الطحالب وتنتشر في مختلف البيئات في بقاع العالم فهي  تتواجد في البيئة المائية   

اومحمولة في  Terrestrial algaeاو على ا ليابسة وتسمى Aquatic algaeويطلق عليها 

)تمثل الطحالب التي لها القدرة على   algaeAerialاو   Air born algaeالهواءوتدعى 

العيش في الهواءاو بدون وجود الماء ولكن مع تواجد نسبة من الرطوبة في الهواء ,اذ ممكن ان 

 تنمو على سطح التربة او قلف االشجار اوعلى اوراق النباتات ( . ان لكل مجموعة من هذه 

 الطحالب لها تسميات ومصطلحات مختلفة وكما يلي :

 تكون اما: Aquatic algaeاوال : الطحالب المائية  

 .  Benthic  algaeلملتصقة على سطح ما وتدعى  ا:

.) اي تتحرك محمولة مع التيارات المائية المتاثرة بحركة  Planktonic algaeاو تكون هائمة وتدعى   ب:

 .الرياح او حركة المد والجزر (

 الذي تلتصق عليه وكما يلي : يمكن تقسيم الطحالب  القاعية حسب الوسط

1.Aquatic algae. 

: Benthic algae.A      

1: Epipelic  ( الطينطحالب قاعية تنمو ملتصقة على  ) 

2: Eoizamic( الرمالطحالب قاعية تنمو ملتصقة على  ) 

3: Epiphytic(  ( نباتات او طحالب اخرىصقة على لطحالب قاعية تنموم

4: Epizoic( اجسام بعض الحيوانات تصقة على لطحالب قاعية تنموم  ) 

5:Epilithic(طحالب قاعية تنموملتصقة على الصخور) 

6:Endozoic( الحيوانات اجسام بعض داخل طحالب تنمو ) 

7:Endophytic( جسم نباتي داخلطحالب تنمو  ) 

 



B . Phytoplankton 

 اما الطحالب التي تنمو بصورة هائمة في الماء فتشمل عدة تسميات واعتمادا على عدة اسس منها :

 اوال: على اساس دورة الحياة تقسم الى:

Euphytoplankton(هائمات حقيقية) .a 

 وهي التي تقضي طيلة مدة حياتها هائمة او عالقة  خالل عمود الماء   

 b   . طحالب Metophtoplankton اطوار حياتها وتدعى التي تكون هائمة في مدة اوطور من 

Tychophytoplankton ) هائمات كاذبة( . 

)بسب صبح هائمة لفترة محدودة من حياتهوهي الطحالب القاعية االصل ملتصقة على احدى االسطح ولكنها ت

وبزوال المؤثرات تعود الى اصلها القاعي( بعض الظروف البيئيةمثل الرياح وحركة المد والجزر  

 

 : ثانيا : على اساس الحجم 

A.   الطحالب الهائمة الكبيرةMacrophyto plankton : 

 وتشمل الطحالب التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

B.   الطحالب المتوسطة الحجمMeso phytoplankton: 

 ( مايكرون. 40 -30قطر فتحاتها )وتشمل الطحالب الهائمة التي يمكن جمعها بواسطة شباك 

C. الطحالب الصغيرةMicro(Nanno phytoplankton): 

 مايكرون. 30وتشمل الطحالب التي اليمكن جمعها اال بشباك قطر فتحاتها اقل من  

 

 

 : التي تتواجد فيها على اساس الظروف البيئية :ثالثا 

: وهي الطحالب التي تتواجد في مياه ذات درجات حرارة   Thermophyte algaeالمحبة للحرارة  الطحالب   -1

 .˚م 85 -35عالية تتراوح بين 

 وهي الطحالب التي تتواجد في مياه نسبة الملوحة فيها عالية .:  Holophyte algaeالطحالب الملحية  -2

 . Cryophyteالطحالب التي تعيش على الثلوج وتدعى  -3

 

فهي يمكن ان تتواجد ملتصقة على الصخور او داخل الصخور او داخل  Terrestrial algae  اما طحالب اليابسة 

. اما الطحالب التي تنمو Epiphyllophyteالحفر الصخرية  كما يمكن ان تنمو على جذوع االشجار  ويطلق عليها 

 .Epiphlophyteداخل قلف االشجار فيطلق عليها 

 ؟Epiphlophyte و  Epiphyllophyteس / قارن بين 

    

 انواع من الطحالب تنمو في حالة تعايشية او تبادل منفعة داخل اجسام بعض النباتات مثلهناك **            

الطحالب التعايشية  وتسمى هذه المجموعة من  Anthoceros داخل  جسم  النبات الحزاز Nostoic طحلب 

Symbiotic algae    اجسام او اوراق النباتات وتدعىاوتنمو بعض االنواع االخرى من الطحالب داخل  

 algae Parasitic الطحالب المتطفلة

 



 Vegetative structureتركيب الجسم الخضري للطحالب   

مليكرون اوقد يصل طولها  1.5تمتلك  الطحالب مدى واسع من الحجوم اذ ممكن ان تكون ذات حجوم صغيره تبلغ    

 . Kelpsمتر كما في حالة االدغال البحرية  200الى اكثر من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  



 اشكال الطحالب :

 صور وكما يلي :تتخذ الطحالب عدة اشكال وبعدة 

 Unicellular form;االحادية الخلية -1

a –  وتكون اما احادية الخلية ومتحركةMotile U.F.   كما في طحلب الEuglena . 

b –  وتكون غير متحركةNon motile U.F.   كما في طحلب الChlorella  .الدايتومات 

 : Multicellular form المتعددة الخاليا-2

 ستة اشكال رئيسية للجسم الخضري في الطحالب المتكونة من عدة خاليا وهي:ويمكن مالحظة 

a –  )مستعمرات )متجمعاتColonial form  :: والمستعمرات تكون بنوعين رئيسيين هما 

 . Coenobium formمستعمرات محددة  – 1

 . Aggregation formمستعمرات متجمعة  – 2

 س:قارن بين الشكلين : 

Coenobium form Aggregation form 

 عدد خاليا المستعمرة غير محدود  – 1 عدد خاليا المستعمرة محدود  – 1

 اشكالها متغيرة  – 2 لها شكل محدد وثابت  – 2

 يمكن تعويض الخاليا التالفة  – 3 ال يمكن تعويض الخاليا التالفة  – 3

 وباالنقسام البسيط او التجزؤ تتكاثر خضريا  – 4 ال تتكاثر الخاليا خضريا او باالنقسام البسيط او التجزؤ  – 4

 ال تتكاثر بتكوين االبواغ  – 5 تتكاثر بتكوين االبواغ  – 5

 

او تكون   Volvoxبنوعين متحركة مثل ال   Coenobium formوتكون المستعمرات المحددة 

 . Scendesmusغير متحركة مثل ال 

 فتكون ايضا بانواع منها :  Aggregation formاما المستعمرات المتجمعة 

الشكل تكون الخاليا مطمورة في كتلة غير  هذا : وفي   Palmelloid formالشكل البالميلي  –أ 

 . Tetrasporaمنتظمة من المادة الجيالتينية كما في طحلب ال 

: وفيه تتصل الخاليا مع بعضها بشكل تركيب يشبه  Dendroid formالشكل الشجيري  – ب

 . Dinobryonالشجرة كما في طحلب ال 

حيث  Rhizopodial form : ويطلق عليها ايضا بالجذرAmeoboid formالشكل االميبي  –ج 

تتكون من عدد من الخاليا االميبية الشكل التي تتماسك مع بعضها عن طريق عدد من الزوائد 

 .Chlorarachnionالسايتوبالزمية كما في طحلب ال 

 

 



: في هذا الشكل تنتظم الخاليا على هيئة خيوط  Filamentous formاالشكال الخيطية  – 3

وى واحد اي على هيئة صفوف مستقيمة وتكون ويمكن للخاليا ان تنقسم في صف واحد او مست

 الخيوط على نوعين :

 :Unbranched filament( Simple filamentالخيوط البسيطة ) –أ 

 Ulothrixوهي عبارة عن تراكيب خيطية غير متفرعة كما في طحلب ال 

 : Branched filamentsالخيوط المتفرعة  – ب

او غير  Cladophoraوتكون الخيوط المتفرعة وهذا التفرع قد يكون منتظم كما في طحلب ال  – ت

ومنه تتحول   False branchingوقد يكون التفرع كاذب   Pithophoraمنتظم كما في طحلب ال 

 . Scytonemaجميع الخاليا في الفرع الرئيسي الى منطقة التفرع كما في طحلب 

كال الخيطية وفيه يتكون جسم الطحلب من مجموعتين من الخيوط تنمو وهناك نوع اخر من االش

بصورة منتظمة على سطح الوسط الذي ينمو عليه الطحلب ويطلق على هذه الخيوط بالنظام المنبطح 

Prostarate   وخيوط اخرى تنمو بصورة قائمة تمثل النظام الخيطي القائمErect system   وقد

خيوط احد النظامين على حساب النظام االخر . ويطلق ي او قد تنمو يكون نمو المجموعتين متساو

كما في طحلب   Heterotrichousعلى هذا الشكل من االشكال الخيطية بالنظام الخيطي المختلف 

 .Ectocarpusاو طحلب ال   Stigoechloniumال 

 : Siphoneous formالشكل السايفوني  – 4

ويكون الطحلب بشكل خيط تنعدم فيه الحواجز الخلوية ويحتوي على عدة انويه ويتوضح في هذا 

  Vaucheriaويتوضح هذا الشكل في طحلب ال  Coenocyteالشكل ظاهرة المدمج الخلوي 

 :Parenchymatous fromالشكل البرنكيمي  – 5

 واحد وقد يكون هذا الشكل اما:في هذا الشكل يحدث االنقسام الخضري للخاليا باكثر من مستوى 

a –  برنكيمي حقيقيTrue parenchymatous form  ويكون بشكل صفائحي ويسمى ايضا

 .Ulvaكما في طحلب ال   Membranous formغشائي 

b –  برنكيمي كاذبFalse parenchymatous form  والذي ينتج من تشابك الخيوط والتفرعات

 .Nemalionبرنكيمي كما في طحلب ال  التي تكون جسم الطحلب ليظهر بشكل

 : Erect thallus formالوسية القائمة ثاالشكال ال – 6

في هذا الشكل يتميز جسم الطحلب الى محور قائم يشبه الساق وله مايشبه االوراق تلتف حول العقد 

الموجودة على المحور القائم وتمتد من قاعدة المحور تراكيب خيطية تشبه الجذور تثبت جسم 

 . Charaالطحلب على الوسط الذي ينمو عليه كما في طحلب 

 . ب مع ذكر مثال لكل شكلعدد ثالث اشكال من اشكال الطحالس:

 , Epizamis algar , Coenocyte , Algae , Monera:عرف المصطلحات التاليةس:

Coenobium , Thermophyte algae , Benthic algae , Thallus form , Phykology , 

Algology , Heterotrichous form , 
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وناتيكالطحالب واالرك  

نيةالمحاضرة الثا  

 االسس المعتمدة في تصنيف الطحالب

هنالك صفات عديدة تختلف فيها مجاميع الطحالب عن بعضها ومن اول هذه الصفات او االســس انه 

وفيها تفتقر المادة   prokaryoticبدائية النواة  خاليا : الب نوعين من الخاليا يالحظ في  الطح

كالبالستيدات والمايتوكوندريا الخلوية النووية الى الغشاء النووي وكذلك تكون فاقدة للعضيات 

واجسام كولجي والفجوات الحقيقية واالسواط ويتمثل هذا النوع من خاليا في الطحالب الخضر 

وتتمثل  Eukaryoticالنواة حقيقية االخر من الخاليا فهي خاليا  ، أما النوع Cyanophytaالمزرقة 

 ( .6خالياها على النواة الحقيقية وبقية العضيات )شكل  ببقية المجاميع الطحلبية والتي تحوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلية بدائية النواة -خلية حقيقية النواة    ب -(  ا  6شكل  )  

 

 

 ب

 ا

بثينة عبد العزيز حسن  د.  

ثائر محمد ابراهيم. د  



 -الى المجاميع الرئيسية وهي :وهناك ايضا خمس اســس اعتمدت في تصنيف الطحالب 

 تركيب الجدار الخلوي ومكوناته . -1

 تركيب البالستيدات وانواع الصبغات . -2

 تركيب ونوع الغذاء المخزون . -3

 االسواط في حالة وجودها عددها , موقعها , تركيبها , او قد تكون مفقودة . -4

 التركيب الخلوي للمحتويات االخرى للخلية الطحلبية .  -5

6-  

 -: Cell wall structureتركيب الجدار الخلوي  -اوالً :

يعد تركيب الجدار الخلوي من الصفات االساسية في تصنيف المجاميع الطحلبية حيث تختلف 

 -الطحالب في التركيب الكيمياوي لجدارها :

 Mucopeptid المكون الرئيسي لتركيب الجدار مركبات -الطحالب الخضر المزرقة : -1

component  . 

لوييفات السيليلوز وأنصاف السيليلوز  المكون الرئيسي لتركيب الجدار -الطحالب الخضر : -2

. 

السيليلوز ومكونات اخرى منها  المكون الرئيسي لتركيب الجدار -الطحالب البنية : -3

Alginic acid   ومركبات كبريتية متعددة السكرياتSulfated 

mucopolysaccharides  . 

لسيوم اوكربونات الك Silicaالــ  المكون الرئيسي لتركيب الجدار -الطحالب الذهبية : -4

 . جيالتينية وناتاربوك

السيليلوز والزايلين وعدة مكونات المكون الرئيسي لتركيب الجدار  -الطحالب الحمر : -5

 . Sulfated polysaccharides (galactons)كبريتية متعددة السكريات 

بعض الطحالب تكون فاقدة للجدار الخلوي وتحاط فقط بالغشاء البالزمي  -6

Plasmamembrane . )الطحالب الدوالبية( 

 . Pellicle في الطحالب اليوغلينية والكربتات يسمى الغشاء البالزمي بالــ  -7

 . Thecaفي الطحالب الدوالبية يسمى  -8

وتكون من مادة السيلكا او  Scaleقد يحاط الغشاء البالزمي من الخارج بغطاء كالحراشف  -9

 مواد عضوية.

بعض الطحالب يكون الجدار الخلوي غير كامل اي اليحيط تماما بالخلية كما في   -11

 . Dinobryonالذي يحيط بخلية طحلب الــ  Loricaالدرع 

 

 

 

 

 



 والصبغات التمثيلية :  البالستيدات -ثانياً :

وتركيبها  الداخلي من الصفات التصنيفية االساسية للطحالب ومن  لبالستيداتتعتبر اشكال ا

والشبكية  Stellateوالنجمية  Discoidوالقرصية  Cup-shapeاشكالها الكاسية 

Reticulate والشريطية  band like نية زووالحلSpiral (7)الشكل . 

 . Paratialأو تكون جدارية   Centralكما تختلف من حيث الموقع فقد تكون مركزية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( بعض اشكال البالستيدات7شكل )

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

Cup  shape chloroplast Discoid Stellate 

Reticulate Spirall and Band Pareital 



من الخارج بغشاء او غشائين  تحاط البالستيدة بغشاء ثنائي الطبقات وقد يحاط غشاء البالستيدة

من الشبكة االندوبالزمية والتي تلتصق الرايبوسومات على سطحها الخارجي المواجه 

للسايتوبالزم ، وقد تحيط الشبكة االندوبالزمية المحيطة بالبالستيدة بغشاء النواة، وتحتوي 

وتتركب هذه  البالستيدة على اكياس غشائية بشكل صفائح تركيبها من الدهون والبروتينات

،  discsاو االقراص  Thylakiodsفوق بعضها لتكوين صفائح البناء الضوئي  الصفائح

، وتحوي حزم البناء الضوئي على الحبيبات الصبغية والتي  Stromaوتحاط بحشوة تسمى 

فتكون موقع تثبيت  Stromaتمثل موقع التفاعالت الكيمياوية الضوئية .أما حشوة البالستيدة 

 كسيد الكربون حيث تحوي على االنزيمات الخاصة.ثنائي او

 -: (8)شكل يعد تركيب البالستيدة من الصفات التصنيفية في الطحالب

بالستيدات ولكن تنتشر صفائح البناء الضوئي المفردة  التوجد -:الطحالب الخضر المزرقة في  -1

سمى في الساتيوبالزم المحيطي وتلتصق حبيبات صبغات البيلوبروتينات والتي ت

Phycobilosom .على حزم الثايلوكويد 

 . بالغشاء الثنائي الطبقاتتحاط البالستيدة فقط  الطحالب الحمر والخضر والكاريةفي  -2

بغشاء واحد من الشبكة غشاء البالستيدة من الخارج يحاط  الطحالب اليوغلينية والدوالبيةفي  -3

 االندوبالزمية.

الشبكة  بغشائين منيحاط غشاء البالستيدة من الخارج  البنية والذهبية والكربتاتفي الطحالب  -4

والتي تحيط غشاء النواة ايضا كما يالحظ في الفراغ الواقع بين غشاء البالستيدة  االندوبالزمية

 وغشاء الشبكة االندوبالزمية انيبيبات ورايبوسومات .

 (.8يتجمع الغذاء المخزون في هذا الفراغ ايضاً .)شكل  الكربتاتفي الطحالب  -5

 -يختلف عدد صفائح البناء الضوئي باختالف المجاميع الطحلبية وكما يلي :

 . مفردة تكون الحمرفي الطحالب  - أ

تتجمع صفائح البناء الضوئي بشكل  وية والبنيةصاليوغلينية والذهبية والعفي الطحالب  - ب

 للبالستيدة .مع وجود صفيحة تحيط بالبالستيدة بموازاة الغشاء الداخلي مجاميع ثالثية 

مع  6-2صفائح البناء الضوئي تكون بشكل تجمعات من  الخضر والكاريةفي الطحالب  - ت

 وجود اتصال بين الصفائح المتجاورة .

والذي يقع أما في مكان محدد داخل البالستيدة او يحيط  DNAغالبية البالستيدات تحوي على الـــ 

 . Girdle bandبالبالستيدة تحت صفيحة البناء الضوئي المحيطة 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( التركيب الدقيق للبالستيدات في الطحالب الحقيقية النواة 8شكل  )

 



 

 -تحتوي البالستيدات على الصبغات التمثيلية والتي تتمثل باالنواع التالية :

 : Chlorophyllsالكلوروفيالت  -اوال:

نزين واالسيتون وتشمل بفي الماء ولكنها تذوب في الكحول و االيثر وال الت التذوبيجميع الكلورف

Chl.a  ويوجد في جميع الطحالبChl.b  يوجد في الطحالب الخضر والكارية واليوغلينية فقط

 2:1،  3:1بنسبة  Chl.aويكون مع 

Chl.C : ويكون بنوعين 

Chlc.C1 .موجود في جميع الطحالب عدا الكربتات والدوالبية 

Chlc.C2. يوجد في الطحالب الكربتات والدوالبية والذهبية والعصوية والخضر والمصفرة والبنية 

Chl.Dيوجد في بعض االجناس المتطورة من الطحالب الحمر . 

Chl.E. يوجد في الطحالب الخضر المصفرة فقط 

 الخضر ؟ -3اليوغلينية  -2الطحالب الحمر  -1ح البناء الضوئي للبالستيدة في ما هي عدد صفائ /س

 عدد أنواع الكلوروفيالت وفي اي الطحالب تتواجد ؟ / س

 

 : Carotenoidsالكاروتينات  -2

وهي الحبيبيات التي تعطي اللون االحمر او البرتقالي او االصفر , وهي ايضا ال تذوب في الماء 

البالستيدة ويمكن تقسيم هذه وتذوب في الكحول وااليثر واالسيتون والبنزين وتتواجد عادة داخل 

 الصبغات الى مجموعتين :

 وهي هيدروكربونات خالية من االوكسجين . يكون: )البرتقالية(  Carotenesالكاروتين  - أ

 β-carotene  ( هو االكثر تواجدا في المجاميع الطحلبية المختلفة . اماα  وϒ كاروتين )

لكارية والذهبية والكربتات وفي في الطحالب الخضر وا β-carotenفتكون متواجدة مع 

 كاروتين . αو  βالطحالب الحمر ويوجد فقط 

وهي هيدروكربونات مؤكسدة تتواجد )الصفراء( :  Xanthophyllsالزانثوفيالت  - ب

الزانثوفيالت بأنواع كثيرة ومختلفة وهي في الطحالب الخضر تشابه أنواعها تقريبا في 

 النباتات الراقية .

من الصبغات الزانثوفيلية الرئيسية المتواجدة في الطحالب الذهبية  Fucoxanthinصبغة الـ 

 والبنية.

 : Phycobiliproteinsصبغات البيلوبروتينات  -3

او خضراء مزرقة  Phycoerythrinوهي صبغات ذائبة في الماء وتكون اما حمراء 

Phycocyanin الى صبغات مساعدة  باإلضافةAllophycocyanin   و 



Allophycoerthrin  وتتواجد هذه الصبغات في الطحالب الخضر المزرقة والحمر والكربتات

 , وهي عبارة عن صبغة مرتبطة مع البروتين .

 عدد أنواع الصبغات المتواجدة في بالستيدات الطحالب )بصورة عامة( ؟ / س

 : Pyrenoidالمركز النشوي 

البالستيدة وفي بعض الطحالب يقع خارج في معظم الطحالب يقع المركز النشوي داخل 

 البالستيدة ويعرف المركز النشوي بأنه :

مركز لتحويل نواتج البناء الضوئي الى مواد مخزونة كالنشا في الطحالب الخضر وبشكل  (1)

حبيبة او اكثر من الحبيبات النشوية وتكون هذه الحبيبات مضغوطة على سطح المركز 

 النشوي .

وهناك اعتقاد اخر على ان المركز النشوي : هو مركز او موقع لبناء النشا وذلك ببلمرة  (2)

 جزيئات الكلوكوز من البالستيدة الى نشا على سطح المركز النشوي .

 

 . Microsporaبعض الطحالب تفتقر الى وجود المركز النشوي كما في طحلب 

 ما هي وظيفة المركز النشوي ؟ /س

 مركز لتحويل نواتج البناء الضوئي الى مواد مخزونة كالنشا. -1 /ج

الى  يعتقد انه مركز او موقع لبناء النشا وذلك ببلمرة جزيئات الكلوكوز من البالستيدة -2    

 نشا على سطح المركز النشوي 

 : Stigma (Eyespot)البقعة العينية : 

في بعض الطحالب المتحركة او االطوار التكاثرية لطحالب غير متحركة تظهر البقعة العينية داخل 

البالستيدة بين الحافة الخارجية من صفائح البناء الضوئي والطبقة الداخلية من غشاء البالستيدة ) في 

البقعة العينية بأنها  معظم الطحالب( او خارج البالستيدة )في الطحالب اليوغلينية والدوالبية( وتعرف

تركيب قضيبي الشكل يتكون من حبيبات دهنية متجمعة تختلف في اعدادها واحجامها واشكالها 

باختالف الطحالب وتكون حاوية على صبغات الكاروتين التي تعطي اللون االحمر البرتقالي وتقع في 

 ئي للطحالب( .الغالب عند قاعدة السوط ) وهي عضو التوجه الضوئي أو االنتحاء الضو

 

 

 

 

 

 

 Chlamedomonasطحلب  -Phacus    2طحلب    -1( البقعة العيينية  a 7شكل  )
 

 1 2 



 : Storage productsالغذاء المخزون  -ثالثا

ويعتبر الغذاء المخزون كذلك من احد الطرق او االسس المعتمدة في تصنيف المجاميع الطحلبية 

 : االمثلة وكاآلتي ويمكن التعرف على بعض

 Myxophycean starchالغذاء بشكل نشا من نوع : يخزن في الطحالب الخضر المزرقة  -1

وله تركيب مشابه لتركيب الكاليكوجين الحيواني ويظهر اما  Cyanophycean starchاو 

 مايكرون . 65-25بشكل حبيبات او اجسام متطاولة يتراوح طولها بين 

والذي  Floridein starch: يخزن الغذاء بشكل يسمى النشا الفلوريدي في الطحالب الحمر  -2

في النباتات الراقية ويخزن خارج  Amylopectinيشابه في تركيبه النشا من نوع الــ 

 البالستيدة وعادة تخزين المواد الكاربوهيدراتية اكثر من الدهون .

وجد داخل البالستيدة ويكون : يخزن الغذاء بشكل حبيبات تفي الطحالب الخضر والكارية  -3

الموجود في النباتات الراقية الذي يتكون من جزئين هما  Starchالنشا هو النشا النباتي 

 . Amylopectinواالميلوبكتين  Amyloseاالميلوز 

% منه ويخزن بشكل 45عالية تشكل  Amylose: تكون نسبة الـ في طحالب الكربتات  -4

 لبالستيدة .المحيطة باوالشبكة االندوبالزمية بالستيدة حبيبات تقع بين غشاء ال

 النشا المخزون خارج البالستيدة ولم يعرف تركيبه.البية:في الطحالب الدو -5

 Chrysolaminarinو  Lucoinيخزن الغذاء بشكل  في الطحالب الذهبية والدايتومات: -6

علما بان الطحالب تخزن كميات كبيرة من الزيوت  وبشكل حويصالت خارج البالستيدة

 وتختلف نسبة الزيوت حسب الظروف البيئية.

وتكون بشكل  Laminarin وMannitoleيخزن الغذاء بشكل  في الطحالب البنية: -7

محتويات سائلة شبيهه بالزيوت وبشكل حويصالت خارج البالستيدة محيطة بالمركز 

 النشوي.

حبيبات محاطة بغالف احادي تكون ذائبة في خزن الغذاء بشكل ي في الطحالب اليوغلينية: -8

, وقد يخزن الغذاء ايضا بشكل  body  paramylum الماء وتقع خارج البالستيدة وتسمى

glycerol .كما في بعض الطحالب 

,الحمر,  دوالبيةعدد نوع الغذاء المخزون في المجاميع الطحلبية :الخضر المزرقة   ,الخضر,  الس/

 ؟الذهبية, البنية

 (:9)شكل   Flagellaاالسواط  -رابعا 

تعتبر االسواط من احدى االسس المهمة في تصنيف الطحالب في وجودها او عدمه وفي طبيعة هذه 

 االسواط ومكان اتصالها وعددها.

والطحالب الحمر  المزرقةوتكون الطحالب بشعبها حاوية على االسواط عدا شعبتي الطحالب الخضر 

كثير من االشكال الطحلبية )احادية الخلية او مستعمرات( تساعدها في الفي , لذا فان وجود االسواط 

متحركة تكاثرية على اطوار الشكال الخضرية غير المتحركة بعض اوي تالحركة او قد تح

 )االمشاج, االبواغ(.



تختلف االسواط في الطحالب من حيث موقع اتصالها في الخلية , عددها , اطوالها , والزوائد , فقد 

 الخلية الطحلبية او تحت القمة بقليل او على السطح الجانبي .تتصل االسواط في قمة 

 وفي حالة وجود سوطين للخلية قد تكون متساوية في الطول وملساء كما في غالبية الطحالب الخضر

او  .Acronematic fويسمى السوط الذي يكون سطحه الخارجي املس بالسوط الكرباجي (1)

Whiplash . 

وقد تكون هذه الشعيرات على  Flimmersاو قد يحوي السوط على سطحه الخارجي شعيرات (2)

 . Stichonematic احد سطحي السوط فقط ويسمى 

وقد  Pantanematic Flagellumب  فيسمىاما اذا كانت الشعيرات مرتبة على سطحي السوط (3)

 تكون هذه الشعيرات دقيقة او صلبة.

من اللوييفات التي  9+  2في المقطع المستعرض لغالبية االسواط يكون تركيبها الداخلي مؤلف من 

 (9( ازواج من اللوييفات المحيطية ولوييفتين مركزية )شكل 9تتركب بشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( انواع االسواط في الطحالب والتركيب الدقيق للسوط. 9شكل ) 

 :  Cell Structureتركيب الخلية  -خامسا 

قد تالحظ اختالفات اخرى في الخاليا الطحلبية بالنسبة للنواة البدائية والحقيقية او قد تختلف في 

( مثال تكون خالياها مؤلفة من نصفين )مصراعين( التركيب الخلوي فالطحالب العصوية )الدايتومات

 Dinophyceaeيحتويان على نقوش مختلفة حسب االنواع من مادة السيلكا . كما ان خاليا صف الــ 

ذات سطوح خاليا تتميز بأخاديد طولية وعرضية , كما ان اشكال البالستيدات الخضراء ومواقعها 

 ن المحتويات الخلوية االخرى التراكيب التالية :تختلف من نوع من الطحالب ألخر وهكذا .وم

: تكون اما كروية او اسطوانية محاطة بغشاء ثنائي الطبقات  Mitochondriaالمايتوكوندريا 

,  Cristae, الداخلية تكون ملتفة لتزيد مساحتها السطحية ويطلق على هذه االنبعاجات بالــ 

الى  50في الخلية وقد يتراوح عددها من  والمايتوكوندريا هي العضو المسؤول عن التنفس

 بضعة أالف في الخلية الواحدة .

   

 



او حويصالت مختلفة  كيسيهوهي عبارة عن تراكيب :  Golgi apparatusاجسام كولجي 

االحجام مترابطة مع بعضها البعض وهي مسؤولة عن تكوين الحراشف في بعض الطحالب او 

 وطحالب المياه العذبة . اضافة مكونات جدارية اخرى في الطحالب البحرية

هي جهاز غشائي في السايتوبالزم وقد :   Endoplasmic reticulumالشبكة االندوبالزمية 

 بعضيات الخلية وتكون ثنائية االغشية وترتبط بها الرايبوسومات .تحيط احيانا 

: غالبية الطحالب المتحركة  Contractile vacuolesالفجوات االنقباضية او المتقلصة 

)المسوطة( تحتوي على فجوتين متقلصة في مقدمة الخلية وظيفتها المحافظة على الضغط 

ويتم عن طريقها طرح بعض الفضالت خارج الخلية االوزموزي او التوازن المائي داخل الخلية 

 ) تتواجد في الغالب في طحالب المياه العذبة وتقل في الطحالب البحرية ( .

 عدد االسس المعتمدة في تصنيف الطحالب ؟ /س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :Growth in algaeالنمو في الطحالب 
 : هناك عدة اشكال للنمو  في الطحالب وكما ياتي

 : Diffuse or generalized growthالنمو العام او المنتشر  – 1

قد يحدث النمو في الطحالب المتعددة الخاليا بان تنقسم جميع الخاليا في جسم الطحلب فيزداد حجم 

 .Ulva الطحلب كما في طحلب الـــ

 :Localized growthالنمو المحدود  – 2

خاليا النمو تقع في مواقع محددة من جسم الطحلب ويكون وهو االكثر انتشارا في الطحالب حيث ان 

 بعده انواع وهي :

 : .Apical L. Gالنمو القمي  –أ 

وفيه يتحدد موقع الخلية او خاليا النمو في قمة الجسم وهذا النوع من النمو يالحظ في غالبية الطحالب 

 .Cladophoraو الــ  Charaمثل 

 

 : .Basal L. Gالنمو القاعدي  –ب 

وفيه يتحدد موقع خاليا النمو في قاعدة جسم الطحلب ,وهذا النوع قليل الحدوث ويالحظ في طحلب 

 :Bulbochaeteالــ 

 : .Intercalary L. Gالنمو البيني  -جــ 

وفيه يتحدد موقع النمو بانقسام خلية او خاليا بينية في الجسم الطحلب , كما في طحلب الــ 

Oedogonium   وطحلب الــLaminaria . 

 :Trichothallicالنمو الخيطي  –د 

حيث ينمو  Ectocarpusيالحظ هذا النوع من النمو في بعض اجناس الطحالب البنية مثل طحلب 

 الخيط من خالل االنقسام لعدد من الخاليا المكونة لذلك الخيط .

 

 س/عدد انواع النمو في الطحالب بصورة عامة ؟

 الطحالب ؟س/عدد انواع النمو المحدود في 

 

 Reproductionلتكاثر :ا

 

 (:11)شكل Vegetative reproductionاوال:التكاثر الخضري 

 :يحدث هذا النوع من التكاثر في الطحالب االحادية الخلية ويدعى

 Cell division(Binary fission). االنقسام الخلوي 1

 متعاقبة.ويتم باالنقسام الخلوي البسيط ويتكرر هذا االنقسام بصورة 

 Fragmentation .التجزو: 2

يتم هذا النوع من التكاثر في االجناس الخيطية البسيطة او المستعمرات المتجمعة حيث تتجزأ 

 الخيوط او تجمعات الخاليا لتنمو هذه االجزاء الى طحالب جديدة.

 



وهي مجموعة من الخاليا الحية التي تنحصر بين خليتين ميتة Hormogonia . الهرموكونيا3

 Oscillatoriaطحلب جديد .)تحدث في طحلب  مكونةوالتي تنفصل وتتحرك حركة زاحفة لتنمو 

 الخيطي من الطحالب الخضر المزرقة(

4.              Propagules 

 وهي عبارة عن تراكيب خضرية متعددة الخاليا تنفصل من جسم الطحلب االم لتنمو الى 

 (.10البني( )شكل  Sphacelariaطحالب جديدة تشابه الطحلب االم )تحدث في طحلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  انواع التكاثر الخضري في الطحالب11شكل ) 

 (11: )شكل  reproductionAsexualثانيا:التكاثر الالجنسي 

من الخاليا التكاثرية التي تنمو الى طحالب جديدة دون ان تتحد مع غيرها من الخاليا هي االبواغ 

Spores وهي خاليا مفردة تعتبر وسيلة للتكاثر الالجنسي وتتكون في الغالبية العظمى من :

 الطحالب وتكون بانواع وهي :

 

1– Zoospores : سابحة وغالبيتها لها بقعة عينية وتتكون في غالبية الطحالب .وهي ابواغ عارية 

2 – Aplanospores :وهي ابواغ عارية غير متحركة . 

3 – Hypnospores :وهي ابواغ غير متحركة محاطة بجدار سميك. 

4 – Autospores  :وهي ابواغ تشابه في شكلها الطحلب االم اال انها اصغر حجما . 

 

 



 االبواغ غير المتحركة والتي تتكون في المجاميع الطحلبية المختلفة منها:وهناك انواع من 

Monospores , Tetraspores , Neutral spores , Paraspores , Statospores , 

Androspores , Carpospores . 

وتتكون االبواغ بانواعها اما داخل خاليا خضرية اعتيادية او داخل خاليا متخصصة تمثل الحوافض 

(Sporangia)  وتتشابه تسمية الحوافظ بأسماء االبواغ التي تحتويها(Zoosporangium , 

Aplanosporangium) . 

في بعض الطحالب الخضر المزرقة والطحالب الخضر تتكون خاليا خضرية شبيهة باالبواغ محاطة 

روف البيئية غير بجدار سميك متعدد الطبقات ومملوء بالغذاء المخزون ولها القدرة على مقاومة الظ

  ( .10)شكل  Akineteالمالئمة تسمى بالخلية الساكنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( انواع التكاثر االجنسي في الطحالب11كل )ش

 ( 11: )شكل Sexual reproductionثالثا : التكاثر الجنسي 

البروتوبالست بعملية يحدث التكاثر الجنسي في غالبية الطحالب ويتم باتخاذ خليتين , حيث يتحد 

Plasmogamy  يعقبه االتحاد االنوية بعمليةKaryogamy  ويطلق على اخاليا التكاثرية الجنسية .

, وقد تتكون داخل خاليا خضرية اعتيادية او داخل خاليا متخصصة تدعى  Gametesباالمشاج 

Gametangia وهناك ثالث انواع من التكاثر الجنسي . : 

 Isogamy االمشاجالمتشابه  التكاثر الجنسي -1

وهو التكاثر الجنسي الذي يحدث باتحاد امشاج متشابهة مظهريا وفسلجيا ومتحركة بواسطة 

 االسواط ) ويدعى التكاثر الجنسي المتشابه باالمشاج( .

 

 

 



  Anisogamyالتكاثر الجنسي المختلف االمشاج  -2

صغير الحجم يمثل المشيج  وهو التكاثر الجنسي الذي يحدث باتحاد مشيجين متحركة احدهما

 االنثوي . جالذكري واالخر كبير الحجم يمثل المشي

 :Oogamyالتكاثر الجنسي البيضي  -3

مع  (Anthrozoid)وهو التكاثر الجنسي الذي يتم باتحاد مشيج ذكري صغير ومتحرك 

وتتكون هذه الخاليا التكاثرية داخل خاليا  Ovumخلية انثوية كبيرة ساكنة تمثل البيضة 

واعضاء تكاثرية انثوية تسمى  Antheridiaمتخصصة الى اعضاء تكاثرية تسمى 

Oogonia  وقد يطلق على هذا النوع من التكاثر والتكاثر من نوعAnisogamy  بالتكاثر

اع تطورا , ويعتبر التكاثر الجنسي البيضي هو اكثر االنو Heterogamyالجنسي المختلف 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .( انواع التكاثر الجنسي في الطحالب 11شكل  )

( وقد يحدث ان تنمو االمشاج Cladophoraوالـ Ulva في بعض الطحالب مثل )طحلب الـ

بدون اتحاد الى افراد جديدة ويسمى هذا النوع من التكاثر بالتكاثر العذري 

Parthenogenesis . 

عادة الخاليا التكاثرية تكون مفردة , ولكن قد تحاط الخلية التكاثرية مجموعة من خاليا 

 Globuleوالذكري  Nuculeغطائية كما في الطحالب الكارية ويطلق على العضو االنثوي 

 )الكّريه( .

في الطحالب الحمر يكون التكاثر الجنسي من النوع البيضي اال ان االمشاج الذكرية 

وتتكون داخل خاليا صغيرة تسمى  Spermatiaالصغيرة تكون فاقدة لالسواط وتسمى 

Spermatangia اما االعضاء التكاثرية االنثوية فيها فتسمى بالـ , Carpogonia  وتتميز

 . Trichogyneدعى بالشعيرة المستقبلة بكونها حاوية على بروز طرفي ي

او احادي المسكن  Homothallicقد تتكون االمشاج المتحدة على نفس النبات ويسمى 

Monoecious  او تتكون على نباتين مختلفين ويسمى في هذه الحالةHeterothallic   او

Diocious لتكاثر الجنسي ثنائي المسكن , ينتج من اتحاد االمشاج في االنواع الثالثة من ا

 أو  Zygosporeوالتي قد تحاط بجدار سميك وتسمى  Zygoteبالبيضة المخصبة 

Oospore . وتقاوم الضروف البيئية غير المالئمة 

Oospore  :البيضة المخصبة التي تحاط بجدار سميك وتقاوم الظروف البيئية غير 

 المالئمة .

 



 (12)شكل  Life cycleدورات الحياة 

 
 -انواع من دورات الحياة في الطحالب وهي :( 4هناك )

 :Haploid life cycleدورة الحياة االحادية  -1

(وكذلك جميع مراحل دورة الحياة عدا 1nفي هذا النوع نت دورات الحياة يمون النبات االم )

( من الكروموسومات ولذلك تعاني 2nمرحلة البيضة المخصبة حيث تكون النواة فيها حاوية )

وينتج منه تكون طحلب  Zygotic meiosisانقسام اختزالي يطلق على هذا النوع من االنقسام 

( تنمو الى طحالب جديدة تشابه الطحلب االم )مثــال 1nجديد او انواع متحركة او ساكنة )

 أ ( 12( )شكل Chlamydomonas , Oedogonium , Charaطحلـــب الــــ 

 : Diploid life cycleدورة الحياة الثنائية  -2

( وكذلك بقية المراحل في دورة الحياة ما عدا 2nوهي دورة الحياة التي يكون فيها النبات االم )

 Gametic meiosisمرحلة االمشاج والتي تتكون بعد حدوث االنقسام االختزالي والذي يسمى 

 ب ( 12( )شكل Fucus)مثل طحلب 

 : Diplobiontic life cycleدورة الحياة المعقدة  -3

 Sporophyteوهي دورة الحياة التي تتميز بتعاقب طورين احداهما طور بوغي )الجنسي( 

 . Gametophyte يتعاقب مع طور مشيجي جنسي 

 Isomorphicوقد يكون النبات البوغي مشابه للنبات المشيجي )مظهريا ( ويسمى هذا النوع 

diplobiontic  مثل طحلب(Ectocarpus او قد يكون النبات البوغي مختلف مظهريا عن )

)مثل طحلب  Heteromorphic diplobiontic life cycle النبات المشيجي ويسمى هذا النوع 

Laminaria وفي هذا النوع من دورات الحياة يحدث االنقسام االختزالي في النبات البوغي )

 Zoosporic( ويطلق على هذا النوع من االنقسام االختزالي 1nليكون ابواغ متحركة نواتها )

meiosis  جـ ( . 12)شكل 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 



  وناتيكالطحالب واالرك

 

 :Growth in algaeالنمو في الطحالب 
 هناك عدة اشكال للنمو  في الطحالب وكما ياتي :

 : Diffuse or generalized growthالنمو العام او المنتشر  – 1

قد يحدث النمو في الطحالب المتعددة الخاليا بان تنقسم جميع الخاليا في جسم الطحلب فيزداد حجم 

 .Ulvaالطحلب كما في طحلب الـــ

 :Localized growthالنمو المحدود  – 2

وهو االكثر انتشارا في الطحالب حيث ان خاليا النمو تقع في مواقع محددة من جسم الطحلب ويكون 

 بعده انواع وهي :

 : .Apical L. Gالنمو القمي  –أ 

ا النوع من النمو يالحظ في غالبية الطحالب وفيه يتحدد موقع الخلية او خاليا النمو في قمة الجسم وهذ

 .Cladophoraو الــ  Charaمثل 

 

 : .Basal L. Gالنمو القاعدي  –ب 

وفيه يتحدد موقع خاليا النمو في قاعدة جسم الطحلب ,وهذا النوع قليل الحدوث ويالحظ في طحلب 

 :Bulbochaeteالــ 

 Intercalary  النمو البيني  -جــ 

 L. G. : 

وفيه يتحدد موقع النمو بانقسام خلية او خاليا بينية في الجسم الطحلب , كما في طحلب الــ 

Oedogonium   وطحلب الــLaminaria . 

 :Trichothallicالنمو الخيطي  –د 

حيث ينمو  Ectocarpusيالحظ هذا النوع من النمو في بعض اجناس الطحالب البنية مثل طحلب 

 لعدد من الخاليا المكونة لذلك الخيط . الخيط من خالل االنقسام

 

 س/عدد انواع النمو في الطحالب بصورة عامة ؟

 س/عدد انواع النمو المحدود في الطحالب ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Trichothallic Intercalary 

 

Apical 

 د. بثينة عبد العزيز حسن 

 د. ثائر محمد ابراهيم



 Reproductionلتكاثر :ا

 

 (:9)شكل Vegetative reproductionاوال:التكاثر الخضري 

 :يحدث هذا النوع من التكاثر في الطحالب االحادية الخلية ويدعى

 Cell division(Binary fission). االنقسام الخلوي 1

 ويتم باالنقسام الخلوي البسيط ويتكرر هذا االنقسام بصورة متعاقبة.

 Fragmentation .التجزو: 2

البسيطة او المستعمرات المتجمعة حيث تتجزأ يتم هذا النوع من التكاثر في االجناس الخيطية 

 الخيوط او تجمعات الخاليا لتنمو هذه االجزاء الى طحالب جديدة.

 Hormogonia . الهرموكونيا3

تنفصل وتتحرك حركة وهي مجموعة من الخاليا الحية التي تنحصر بين خليتين ميتة والتي 

الخيطي من الطحالب  Oscillatoriaنة طحلب جديد .)تحدث في طحلب وكزاحفة لتنمو م

 الخضر المزرقة(

4.              Propagules 

 وهي عبارة عن تراكيب خضرية متعددة الخاليا تنفصل من جسم الطحلب االم لتنمو الى 

 (.9البني( )شكل  Sphacelariaطحالب جديدة تشابه الطحلب االم )تحدث في طحلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكاثر الخضري في الطحالب(  انواع 9شكل ) 

 



 (10: )شكل Asexual reproductionثانيا:التكاثر الالجنسي 

من الخاليا التكاثرية التي تنمو الى طحالب جديدة دون ان تتحد مع غيرها من الخاليا هي االبواغ 

Sporesوتتكون في الغالبية العظمى من  : وهي خاليا مفردة تعتبر وسيلة للتكاثر الالجنسي

 وهي : بأنواعالطحالب وتكون 

 

1– Zoospores :. وهي ابواغ عارية سابحة وغالبيتها لها بقعة عينية وتتكون في غالبية الطحالب 

2 – Aplanospores :وهي ابواغ عارية غير متحركة . 

3 – Hypnospores :وهي ابواغ غير متحركة محاطة بجدار سميك. 

4 – Autospores  :وهي ابواغ تشابه في شكلها الطحلب االم اال انها اصغر حجما . 

 

 وهناك انواع من االبواغ غير المتحركة والتي تتكون في المجاميع الطحلبية المختلفة منها:

Monospores , Tetraspores , Neutral spores , Paraspores , Statospores , 

Androspores , Carpospores . 

 الحوافظاما داخل خاليا خضرية اعتيادية او داخل خاليا متخصصة تمثل  بأنواعهاوتتكون االبواغ 

(Sporangia) شابه تسمية الحوافظ بأسماء االبواغ التي تحتويها وت(Zoosporangium , 

Aplanosporangium) . 

محاطة  ألبواغبافي بعض الطحالب الخضر المزرقة والطحالب الخضر تتكون خاليا خضرية شبيهة 

بجدار سميك متعدد الطبقات ومملوء بالغذاء المخزون ولها القدرة على مقاومة الظروف البيئية غير 

  ( .10)شكل  cell  Akineteالمالئمة تسمى بالخلية الساكنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنسي في الطحالبال( انواع التكاثر ال10كل )ش

 

 

 



 ( 11: )شكل  reproductionSexualثالثا : التكاثر الجنسي 

يحدث التكاثر الجنسي في غالبية الطحالب ويتم باتخاذ خليتين , حيث يتحد البروتوبالست بعملية 

Plasmogamy  يعقبه االتحاد االنوية بعمليةKaryogamy  ويطلق على اخاليا التكاثرية الجنسية .

داخل خاليا متخصصة تدعى  , وقد تتكون داخل خاليا خضرية اعتيادية او Gametesباالمشاج 

Gametangia وهناك ثالث انواع من التكاثر الجنسي . : 

 Isogamy االمشاجالمتشابه  التكاثر الجنسي -1

وهو التكاثر الجنسي الذي يحدث باتحاد امشاج متشابهة مظهريا وفسلجيا ومتحركة بواسطة 

 مشاج( .دعى التكاثر الجنسي المتشابه االاالسواط ) وي

  Anisogamyالتكاثر الجنسي المختلف االمشاج  -2

وهو التكاثر الجنسي الذي يحدث باتحاد مشيجين متحركة احدهما صغير الحجم يمثل المشيج 

 االنثوي . جالذكري واالخر كبير الحجم يمثل المشي

 :Oogamyالتكاثر الجنسي البيضي  -3

مع  (Anthrozoid)وهو التكاثر الجنسي الذي يتم باتحاد مشيج ذكري صغير ومتحرك 

وتتكون هذه الخاليا التكاثرية داخل خاليا  Ovumخلية انثوية كبيرة ساكنة تمثل البيضة 

واعضاء تكاثرية انثوية تسمى  Antheridiaتسمى ذكرية متخصصة الى اعضاء تكاثرية 

Oogonia  وقد يطلق على هذا النوع من التكاثرAnisogamy  بالتكاثر الجنسي المختلف

Heterogamy . ويعتبر التكاثر الجنسي البيضي هو اكثر االنواع تطورا , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .( انواع التكاثر الجنسي في الطحالب 11شكل  )

( وقد يحدث ان تنمو االمشاج Cladophoraوالـ Ulva في بعض الطحالب مثل )طحلب الـ

بدون اتحاد الى افراد جديدة ويسمى هذا النوع من التكاثر بالتكاثر العذري 

Parthenogenesis . 

عادة الخاليا التكاثرية تكون مفردة , ولكن قد تحاط الخلية التكاثرية مجموعة من خاليا 

 Globuleوالذكري  Nuculeغطائية كما في الطحالب الكارية ويطلق على العضو االنثوي 

 )الكّريه( .

في الطحالب الحمر يكون التكاثر الجنسي من النوع البيضي اال ان االمشاج الذكرية 

وتتكون داخل خاليا صغيرة تسمى  Spermatiaوتسمى  لألسواطالصغيرة تكون فاقدة 

 



Spermatangia اما االعضاء التكاثرية االنثوية فيها فتسمى بالـ , Carpogonia ز وتتمي

 . Trichogyneبكونها حاوية على بروز طرفي يدعى بالشعيرة المستقبلة 

او احادي المسكن  Homothallicقد تتكون االمشاج المتحدة على نفس النبات ويسمى 

Monoecious  او تتكون على نباتين مختلفين ويسمى في هذه الحالةHeterothallic   او

Diocious المشاج في االنواع الثالثة من التكاثر الجنسي ثنائي المسكن , ينتج من اتحاد ا

 أو  Zygosporeوالتي قد تحاط بجدار سميك وتسمى  Zygoteبالبيضة المخصبة 

Oospore  البيئية غير المالئمة . الظروفوتقاوم 

Oospore  :البيضة المخصبة التي تحاط بجدار سميك وتقاوم الظروف البيئية غير 

 المالئمة .

 (12)شكل  Life cycleدورات الحياة 

 
 -( انواع من دورات الحياة في الطحالب وهي :4هناك )

 :Haploid life cycleدورة الحياة االحادية  -1

(وكذلك جميع مراحل دورة الحياة عدا 1nو النبات االم )من دورات الحياة ينمفي هذا النوع 

( من الكروموسومات ولذلك تعاني 2nمرحلة البيضة المخصبة حيث تكون النواة فيها حاوية )

وينتج منه تكون طحلب  Zygotic meiosisانقسام اختزالي يطلق على هذا النوع من االنقسام 

( تنمو الى طحالب جديدة تشابه الطحلب االم )مثــال 1nجديد او انواع متحركة او ساكنة )

 أ ( 12( )شكل Chlamydomonas , Oedogonium , Charaطحلـــب الــــ 

 : Diploid life cycleدورة الحياة الثنائية  -2

( وكذلك بقية المراحل في دورة الحياة ما عدا 2nوهي دورة الحياة التي يكون فيها النبات االم )

 Gametic meiosisمرحلة االمشاج والتي تتكون بعد حدوث االنقسام االختزالي والذي يسمى 

 ب ( 12( )شكل Fucus)مثل طحلب 

 : Diplobiontic life cycleمعقدة دورة الحياة ال -3

 Sporophyteوهي دورة الحياة التي تتميز بتعاقب طورين احداهما طور بوغي )الجنسي( 

 . Gametophyte يتعاقب مع طور مشيجي جنسي 

 Isomorphicوقد يكون النبات البوغي مشابه للنبات المشيجي )مظهريا ( ويسمى هذا النوع 

diplobiontic  مثل طحلب(Ectocarpus او قد يكون النبات البوغي مختلف مظهريا عن )

)مثل طحلب  Heteromorphic diplobiontic life cycle النبات المشيجي ويسمى هذا النوع 

Laminaria وفي هذا النوع من دورات الحياة يحدث االنقسام االختزالي في النبات البوغي )

 Zoosporicهذا النوع من االنقسام االختزالي ( ويطلق على 1nليكون ابواغ متحركة نواتها )

meiosis  جـ ( . 12)شكل 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 رابعةالمحاضرة ال

 االهمية البيئية واالقتصادية للطحالب  
شمل وي واالقتصاديهنالك الكثير من الثاثيرات االيجابية والسلبية للطحالب على المستوى البيئي   

 عدة جوانب منها :

 : لالنسان كغذاء الطحالب
 فمثال ، االنسان لتغذية مباشرة الدقيقة الطحالب وكذلك البحرية الطحالب من كثيرة أنواع تستخدم   

 بعض وتجفف . بروتين الجاف وزنه من تقريبا % 50 على الحتوائه كغذاء Chlorella طحلب يستخدم

 هذا .السلطات أنواع لبعض وتضاف الشوربة صناعة في لالستخدام وتباع اكياس في وتعبأ الطحالب انواع

 للكائنات الغذائية السلسة في رئيسية كحلقة الطحالب تلعبه الذي غيرالمباشر الدور الى باالضافة طبعا

 للموادالكربوهيدراتية مصدرا الطحالب تعد حيث . يتناولهااالنسان والسيما االسماك التي البحرية

 .والدهون والبروتين )اليود مثل( العضوية غير والمواد (A,C,D,E)  والفيتامينات

 

 
 

 : للحيوانات كعلف الطحالب 

 
 الطحالب هذه تجمع حيث للحيوانات، كغذاء البحرية الطحالب تستخدم   

 أمثلتها ومن ، تطحن ثم الشمس ضوء في وتجفف وتغسل الشواطىء من

 Fucus صغار في والكاروتين اليود محتوى زيادة الى ذلك ويؤدي 

 اللبن ادرار زيادة ايضا ثبت كما االعالف هذه على تغذت التي لطيورا

 .المواشي لبعض
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 : الطب في الطحالب استخدامات

 

 Laminariaوطحلب Sargasum طحلب أنواع بعض في كما البحرية الطحالب بعض تحتوي1- 

 نفس من تستخلص كما .الدرقية الغدة عالج في ويستخدم يستخلص الذي اليود من عالية نسب على

 الهيبارين وتشبه الدم تجلط ضد تعمل مادة وهي الصوديوم كبريتات المينارين مادة السابقة الطحالب

 . التاثير في

 المر المذاق من تخفف كما ، السعال ادوية تحضير في البنية الطحالب من الكراجينين مادة تستخدم2- 

 .الحروق لعالج الضمادات اسفل وتوضع لالدوية

  Chlorellaطحلب من كلوريللين الحيوي المضاد رجيستخ-

 يرقات )مثل للحشرات كمبيد االستخدام من تمكنها خصائص على Charaانواع بعض تحتوي3- 

 )البعوض

 المعدة اضطرابات عالج في الحمراء الطحالب من Gelledium جنس طحالب تستخدم 4-

 هام مصدر Gelledium جنس طحالب تعد كما ، الحرارة درجة ارتفاع عن الناجمة واالمراض

 كما والبكتيريا الفطريات من لكل الصلبة الغذائية االوساط تحضير في يستخدم الذي اركاال إلنتاج

 . غذائيةال حميةفي بعض انواع ال ويدخل مادة ملينة الطب في يستخدم

 

 

 : الزراعة في الطحالب دور

 

 من وتزيد تضيف أن يمكنها المزرقة الخضراء الطحالب وبالذات التربة في الطحالب بعض نمو عند   

 باضافة أو النيتروجين من التربة محتوى وزيادة الجوي النيتروجين تثبيت طريق عن اما التربة خصوبة

 وذلك المفككة للتربة الفيزيائية الخواص الطحالب تحسن كما . التربة خواص لتحسين عضوية مواد

 الطحالب وتعادل الفيزيائية صفاتها من وتحسن التربة حبيبات تجمع التي الهالمية المادة بواسطة

 ، بالتربة الزائدة القلوية المزرقة الخضراء

 . الضوئي التمثيل عملية من الناتج باالكسجين التربة تهوية في الطحالب أنواع بعض تساهم كما 

 

 

 



 : والغاز البترول لتكوين كمصدر الطحالب
 

 ، عضوية مادة الى الشمسية الطاقة تحول النباتية الكائنات من وغيرها الطحالب أن المعروف من   

 . النباتية العوالق من البحرية وغيرها الحيوانية للكائنات هاما غذائيا مصدرا تعد االخيرة وهذه

 فانها ، المائية المسطحات قاع طمي في )والحيوانية منها النباتية( الموادالعضوية تتراكم وعندما

 مما الالهوائيةالبكتيريا  بفعل للتحلل عرضة تكون وبذلك ، الطليق االكسجين عن معزل في تصبح

 . بترول وزيت للميثان المنتجة البكتيريا بفعل الميثان غاز تكون عنه ينتج

 

 : الصناعة في الطحالب استخدام

 الكلوروفيل من كبيرة كميات على المختلفة بمجموعاتها الطحالب أنواع تحتوي نعلم كما   

 االستعماالت من عديد ولها االصباغ هذه جاستخريمكن او وغيرها، الزانثوفيل وكذلك والكاروتين

 السرطاني تأثيرها ثبت والتي المتداولة الصناعية لاللوان كبدائل تستخدم حيث والعلمية الصناعية

 تنتج هامة نواتج اربع وتوجد ، تجارية لمنتجات جيدة مصادر الطحالب تعتبر كما. االنسان على

 التربة – االلجين حمض - الكراجينين – اآلجار : هي المواد هذه الطحالب من وتسوق تجاريا

 . الدياتومية

 

 الحمراء الطحالب لبعض الخلوية الجدر في السيليلوز مع وتوجد تقريبا نقية هالمية مادة :اآلجار1-

 االمصال صناعة في يستخدم كما ملينة حبوب وكذلك الدقيقة الكائنات مزارع صناعة في ويستخدم

 في أهمية وله ولمعان صالبة الجلد واعطاء والورق واالقمشة والحلوى واللحوم االسماك وتعليب

 . ناألسنا تركيب

 

 لبعض للجدران الخلوية الوسطى الصفائح في يوجد معقد كربوهيدراتي مركب : االلجين حمض2- 

 محاليل الماء في القلوية امالحه وتعطي شديدة تالصق بقوة ومشتقاته الحامض ويمتاز البنية الطحالب

 البطاريات الواح عزل وفي الحرائق لمكافحة مركبات انتاج مثل والستخدامات اللزوجه شديدة

 الحيوية والمضادات االدوية وبعض االصباغ صناعة في يدخل كما الطباعة وعجائن النسيج وصناعة

 . وغيرها

 ويشبه التركيب معقد كربوهيدراتي مركب ويعتبر الحمر الطحالب بعض في يوجد : الكراجينين 3 -

 العقاقير صناعة في طبيا كمايستخدم والجلود النسيج صناعات في يستخدم ذو لزوجة عالية االجار

 .والكريمات االسنان لمعاجين مكون ويعتبر

 مر السيليكاعلى من عالية نسبة على المحتوية انالجدر ترسيبات عن عبارة : الدياتومية التربة4- 

 كمادة كثيرة صناعات في تجاريا تستخدم وهي الدياتومات تربة يسمى ما مكونة وتتراكم السنين

 في ومرشحات الحرارية لالفران ومبطن الحريق مقاومة في خاملة

 ممتصة مساعدومادة كعامل الصناعة وفي الصوت لعزل المباني وفي الثالجات وعزل السكر تكرير

 .الديناميت صناعة في للنيتروجيلسرين

 



 

 : الملوحة من للتخلص الطحالب استخدام

 نسبة تقليل الى والكلور الصوديوم مثل االمالح ايونات تجميع على الطحالب قدرة خاصية استغلت

 الظالم في العكس وعلى الضوء في بداخلها االمالح تركيز نسبة من تزيد فالطحالب بالماء، االمالح

 نقل يتم بالتبادل وهكذا الخارجي الوسط في االيونات من امتصته ان سبق ما بافراز الخاليا تقوم حيث

 فيها يتم التي المظلمة االحواض الى االمالح امتصاص بعد للضوء االحواض المعرضة من الطحالب

 لتدخل الفيزيائية بالوسائل المحلول من الطحالب تفصل ثم ، االولى من امتصته ان سبق ما تحرير

 .وهكذا مضاءة احواض جديد من

 : السائلة الذرية والمخلفات المشعة المواد اخطار من للتخلص الطحالب استخدام

 

 العناصرومختلف بين طبعا تفرق وال الموجبة للشحنات الحاملة االيونات بامتصاص الطحالب تقوم   

 الذرية المخلفات في االشعاعي النشاط من التخلص ويمكن العنصر، لنفس التابعة المشعة النظائر

 ال انها حيث نائية اماكن في بالحرق ذلك بعد الطحالب هذه من التخلص ويتم . بالطحالب السائلة

 . المركبات بعض الستخالص الصناعية االغراض في استخدامها ويمكن للماشية كغذاء تصلح

 

 : الثقيلة المعادن المتصاص الطحالب استخدام

 

 داخلها في بها واالحتفاظ الثقيلة العناصر امتصاص على المختلفة بأنواعها الطحالب مقدرة ثبت    

 او كغذاءللماشية تصلح ال الطحالب من النوعية وهذه السامة، اثارها من المياه تخليص وبالتالي

 مفيدة مركبات النتاج بالتحليل او بالحرق نهائيا منها نتخلص ان اما وبالتالي اواالنسان االسماك

 . صناعيا

 :الصحي الصرف مياه معالجة في بلالطحا دور

 
 بعملية الطحالب تقوم حيث ، )المجاري مياه( الصحي الصرف مياه تنقية في هام دور للطحالب    

 نفس في الموجوده البكتيريا تستخدمه والذي كسجينواال اطالق عنها ينتج والذي الضوئي البناء

 يستفيد التركيب بسيطة صورغذائية الى وتحويلها المعقدة العضوية المواد تكسير على وتعمل المكان

 من بها مما المياه وتخليص التنقية عملية في االسراع الى ذلك ويؤدي ويتكاثر وينمو الطحلب منها

 . زائدة أحمال

 

 



 

 

 دور الطحالب في انتاج الوقود الحيوي 
والذي يعد  Renewable fuelsالوقود الحيوي  وهو عبارة عن احد مصادر الطاقة المتجددة     

وقوداً بديالً ناجحاً للوقود االحفوري التقليدي وذلك ألنه يتميز بعدد من الصفات االيجابية التي منها 

وقلة سميته مقارنة مع الوقود النفطي وكذلك قلة تأثيره في  Biodegreadableانه قابل للتحلل حيويا 

 CO2البيئة السيما نسبة 

وكم  كبير  من دهون % 50تلك السالالت التي تحتوي على  بخاصة  و  الطحالب عماليمكن است    

استخراج  اإليثانول الحيوي من خالل إلنتاج الوقود الحيوي وفضال عن البروتينات  ربوهيدراتاالك

 نتاجها باالطحالب الحيوية يتم  مما يجعل تلك النقطة مجاالً مثيراً، بسبب أن كتلةوتكرير الجزيئات 

نتاج ابصورة  شائعة  في  لمتعوية الزراعية األخرى، التي تسلكتل الحيمرةً أسرع من بعض ا 30

 الوقود الحيوي.

 

 
 

 

 -:لطحالبامضار 
بالرغم من العديد من الفوائد التي يستفاد منها االنسان والكائنات الحية اال ان هناك مضار تسببها 

 :االضرار الطحالب عند نمو بعض انواعها بشكل  كثيف ,ومن هذه

 



 ، مستساغ ومذاقه الغريبة الروائح من خالي يكون أن للشرب الصالح الماء انتاج متطلبات احدى1- 

 الموجودة الطحالب تسبب كما قد .قوية عفنة رائحة تسبب المياه في نموها عند الطحالب من والكثير

 المفرزة الهالمية المواد اهمها عديده مشاكل السباحة وحمامات المياه وخزانات التنقية محطات بداخل

 جزاء الحديدية فضال عن تاكل وانسداد االنابيب الناقلة اال بعض جدران تآكل وكذلك المياه تلون و

 . وكيميائيا فيزيائيا المياه نوعية تغيير خالل من مباشرة غير او مباشرة بطريقة ماا

 الى تؤدي ةمصفر اءخضرقطع  شكل على الماء سطح على طافية كتل الطحالب تكون احيانا 2-

 هذا طبعا ، المكان في التلوث لوجود مؤشر تعتبر كما ذكرها السابق المشاكل من الكثير ظهور

 . المالحة اعاقة مشاكل الى باالضافة

 

 والماشيه االسماك تسمم تسبب حيث سامة بروتينية مركبات بانتاج الطحالب انواع بعض تقوم -3

من  Karenia  brevis   طحلب مثل الطحالب انواع بعض أن كما . المراعي حيوانات من وغيرها

 هذه وتسمى احمر لونها ويظهر االصباغ افرازات فيها تزيد سمية تجمعات تكونالطحالب الدوارة 

 حيث المالحة والمياه البحار في عالميا معروفة ظاهرة وهي االحمر المد ظاهرة السمية التجمعات

 وتؤدي واالصداف المحار في غالبا تتركز )سموم( توكسينات بإفراز الطحالب من النوعية هذه تقوم

 . المياه هذه تتناول التي المائية واالحياء االسماك موت الى

 

 
 Microcyctisلنمو الطحالب الخضر او الخضر لمزرقة مثل  نتيجةالمد االخضر  او

 

 



 

 
 

 

 



 لمحاضرةالخامسةا

 التصنيف العام للطحالب :

هناك عدة نظم تصنفيفة للطحالب قديمة وحديثة ولكن التصنيف المتبع من قبل كثير من الباحثين هو 

 -شعب ( هي : 8وضع الطحالب ضمن )

 Division: Cyanophyta                                 الطحالب الخضر المزرقة       :شعبة – 1

 Division: Chlorophyta                                     الطحالب الخضر    :شعبة -2       

 Division: Euglenophyta                          الطحالب اليوغلينية         :شعبة  – 3    

 Division: Pyrrophyta                     الطحالب البيروفاتية )البروات(   :شعبة – 4    

 Division: Chrysophyta                                        الطحالب الذهبية :شعبة –5    

 Division:Cryptophyta                         الطحالب الكربتية )الكربتات( :شعبة – 6    

 Division: Phaeophyta                                            الطحالب البنية:شعبة  –7    

 Division Rhodophyta                    شعبة الطحالب الحمر                              – 8    
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Classification Scheme of the Different Algal Groups  

Kingdom Division Class 

Prokaryota eubacteria Cyanophyta Cyanophyceae 

Prochlorophyta Prochlorophyceae 

Glaucophyta Glaucophyceae 

Rhodophyta Bangiophyceae 

Florideophyceae 

Heterokontophyta Chrysophyceae 

Xanthophyceae 

Eustigmatophyceae 

Bacillariophyceae 

Raphidophyceae 

Dictyochophyceae 

Phaeophyceae 

Haptophyta Haptophyceae 

Cryptophyta Cryptophyceae 

Eukaryota Dinophyta Dinophyceae 

Euglenophyta Euglenophyceae 

Chlorarachniophyta Chlorarachniophyceae 

Chllorophyta Prasinophyceae 

Chlorophyceae 

Ulvophyceae 

Cladophorophyceae 

Bryopsidophyceae 

Zygnematophyceae 

Trentepohliophyceae 

Klebsormidiophyceae 

Charophyceae 

Dasycladophyceae 

 



 

 Division Cyanophytaالطحالب الخضر المزرقة  – 1

وذلك لكونها محاطة    Myxophyta والطحالب الهالمية  Cyanochlorenaتسمى ايضا          

, وذلك  Cyanobacteriaبغمد جيالتيني , وتدعى من قبل بعض العلماء بالبكتريا الخضراء المزرقة 

 -لوجود بعض اوجه التشابه بين افراد هذه الشعبة وبين البكتريا ومنها :

 تكون افراد كلتا المجموعتين بدائية النواة  – 1

 تكون فاقدة االسواط  – 2

 على اعضاء تكاثر جنسية وال يحدث فيها التكاثر الجنسي ال تحوي  – 3

 لذا وضعت في التصنيف الحديث للممالك الحياتية مع البكتريا في مملكة االبتدائيات .

تدعى الطحالب ( او Monera)س/تعليل )وضعت الطحالب الخضر المزرقة مع البكتريا في مملكة 

 ؟Cyanobacteriaالخضراء المزرقة الخضر المزرقة من قبل بعض العلماء بالبكتريا 

 للتشابه بينها وبين البكتريا وتذكر النقاط الثالثة  -الجواب:

 : البيئة والتواجد

 تنتشر افراد هذه الشعبة في مختلف البيئات المائية واليابسة :     

 تتواجد بعضها في المياه البحرية بصورة هائمة او ملتصقة  – 1

قد تعطي بعض االنواع الصفة المميزة الماكن تواجدها كما في حالة البحر االحمر والذي يعود  – 2

باعداد كبيرة وظهوره بلون  Trichodesmiumسبب تسميته الى وجود الطحلب االخضر المزرق 

 االحمر لتواجده بعيدا عن السطح .

وبذلك تعتبر دالئل على تلوث المياه  يتواجد البعض منها في المياه الملوثة بالمواد العضوية – 3

وطحلب  Spirulinaوطحلب  Oscillatoriaبالمواد العضوية منها انواع من طحلب 

Merismopedia . 

( : وتتمثل هذه الظاهرة  water bloomالبعض منها يعتبر مسبب لظاهرة )ازدهار الماء  – 4

الطحالب في المياه وقد تحدث هذه الظاهرة  بالزيادة السريعة والمفاجئة في اعداد نوع او اكثر من هذه

فصليا او في فترات متقطعة ومن مسببات حدوث هذه الظاهرة هو توفر المغذيات وعوامل بيئية 

 .Anabaena , Microcystisاخرى ومن االنواع المسببة لهذه الظاهرة 

جة حرارتها بين شخصت بعض االنواع في مياه الينابيع الكبريتية الساخنة والتي تتراوح در – 5

( )وقد تقوم هذه الطحالب بترسب امالح الكالسيوم والمغنيسيوم بشكل طبقات ملونة فوق  50-73)

 ( Travertineاجسامها وتدعى 

 شخصت بعض االنواع في المناطق القطبية على الثلوج . – 6



 تتواجد بعض االنواع في حقول النفط . – 7

بشكل كتل جيالتينية على التربة الرطبة او على جذوع او تتواجد بعض االنواع على اليابسة  – 8

 قلف االشجار .

الذي  Nostocبعضها يتواجد في  حالة تعايشية داخل اجسام بعض النباتات كما في طحلب  – 9

 .Anthocerosيتواجد في حالة تعايشية داخل جسم النبات الحزاز 

ي وجدت على سطح الكرة االرضية ويقدر تعد هذه الطحالب من اقدم المجاميع الطحلبية الت – 10

 ( مليون سنة .2500عمرها باكثر من )

 

 الصفات المميزة:

 .Prokaryoteتكون بدائية النواة  – 1

 تفتقر الى وجود العضيات الخلوية. – 2

 الصبغات المتواجدة على صفائح البناء الضوئي تتمثل بالصبغات التالية: – 3

Zeaxanthin , Myxoxanthin , β-Carotine , Chl.a  باالضافة الى صبغات البيلوبروتينات

-Cوالصبغة الخضراء المزرقة المساعدة  C-phycocyaninوالمتمثلة بالصبغة الخضراء المزرقة 

Allophycocyanin   والصبغة الحمراءC-phycoerthrin  وC-Allophycoerthrin. 

وهو عبارة عن مركبات  Cyanophycean starchيخزن الغذاء بشكل نشأ من نوع  – 4

 كاربوهيدراتية شبيهة بالكاليكوجين الحيواني باالضافة الى بروتينات ودهون .

يحاط الجدار الخلوي في غالبية االجناس بمادة جيالتينية بشكل غالف خارجي وقد يكون شفاف  – 5

 ورقيق او ملون او سميك .

 تفتقر الى وجود االسواط او االهداب . – 6

 وجود االعضاء التكاثرية الجنسية ولم يالحظ فيها التكاثر الجنسي. تفتقر الى – 7

 الشكل الخضري:

تضم الطحالب الخضر المزرقة اشكال خضرية متعددة فالبعض منها احادية الخلية او متعددة       

الخاليا بشكل مستعمرات او تجمعات منتظمة وغير منتظمة او تكون خيطية بسيطة او متفرعة تفرع 

 (. 14,  13و تفرع حقيقي )شكل كاذب ا

 

 

 



 التركيب الخلوي :

تظهر خلية الطحلب االخضر المزرق تحت المجهر الضوئي وهي محاطة بجدار خلوي وطبقة        

 خارجية من مادة جيالتينية شفافة ورقيقة او سميكة وملونة .اما البروتوبالست فيتميز الى منطقتين :

 .Chromoplast(منطقة خارجية ملونة تدعى 1)

وقد يالحظ في  Centroplast(منطقة داخلية مركزية تكون حبيبية غير ملونة تدعى 2)

تظهر بلون اسود  Gas vacuoleالبروتوبالست في بعض االنواع الهائمة فجوات كاذبة او غازية 

أ( في التركيب الخلوي الدقيق وكما يظهر تحت المجهر  15تحت المجهر الضوئي . )شكل رقم 

ب( حيث تحاط الخلية من الخارج بالغمد الجيالتيني وقد يكون متعدد الطبقات 15وني )شكل االلكتر

 وملون .

ويعتبر السليلوز المكون الرئيسي للجزء الداخلي منه وتظهر لوييفات السليلوز بشكل شبكي اما الجزء 

 الخارجي فيحوي مواد بكتينية 

اما الجدار الخلوي الذي يقع الى داخل الغمد فيتكون عادة من اربع طبقات وتكون مكوناته من 

ومكونة من عدة احماض امينية منها   Mucopeptide componentمركبات ميوكوببتيدية 

Muramic acid  وAlanine   يحاط البروتوبالست من الداخل بالغشاء البالزميPlasma 

membrane حيطي من البروتوبالست يحوي على صفائح البناء الضوئي المفردة , الجزء الم

والمؤلفة من غشائيين يفصل بينهما مسافة صغيرة وتتركز عليها الحبيبات الصبغية 

Phycobilosoms  وهي عبارة عن صبغات البليوبروتينات الخضراء المزرقة والحمراء والتي هي(

بناء الضوئي بغشاء كما في بقية الطحالب التي تحوي عبارة عن صبغة + بروتين (وال تحاط صفائح ال

فتظهر بشكل مادة حبيبية عديمة اللون وهي   Centroplastبالستيدات محددة اما المادة النووية 

الى وجود بروتين  DNAوقد يظهر بشكل شبكة ويفتقر الــ  DNA عبارة عن لوييفات من مادة الــ

 الهيستون .

 على :يحوي البروتوبالست ايضا 

 الرايبوسومات المنتشرة في السايتوبالزم لعدم وجود الشبكة االندوبالزمية . -1

وهو عبارة عن بوليمرات من  Cyanophycean starchحبيبات النشأ السيانوفايسيني  -2

 )تعريف(.  Asparatic acidوالــ   Arginine الــ 

3- Polyphosphate bodies تبطة مع وهي عبارة عن مركبات فوسفاتية متعددة مر

 .)تعريف(البروتين وتظهر بشكل تراكيب عصوية 

4- Polyhedral bodies  وهي عبارة عن اجسام متعددة االضالع يعتقد انها تحوي انزيمات

البناء الضوئي الخلية في بعض االنواع الهائمة تحوي الخلية على الفجوات الغازية او الفجوات الكاذبة 

باللون االسود وتحت القوة الكبرى باللون االحمر وتظهر والتي تظهر تحت القوة الصغرى للمجهر 

تحت المجهر االلكتروني بشكل حويصالت اسطوانية مجوفة ولها نهايات قمعية ومحاطة بغشاء مفرد 

 )تعريف(وتتكون من البروتين .

 



 س/يعتقد ان ظهور واختفاء هذه الفجوات يعود الى:

 الضغط او الفراغ الجزئي . -1

الى نقصان االوكسجين في الخلية مما يساعد الطحلب على الطفو قريب كما يعزى ظهورها  -2

 من السطح.

 ويعتقد ايضا انها تراكيب مظللة لحبيبات البناء الضوئي. -3

 : Motilityالحركة 

بالرغم من عدم احتواء افراد الشعبة على االسواط او االهداب اال انه لوحظت نوع من الحركة     

لبعض االنواع الخيطية خاصة في طحلب  Creepingحركة الزاحفة او ال Glindingالتزحلقية 

Oscillatoria  وطحلبSpirulina  وفي بعض االنواع المتجمعة الكروية , وذلك عند تواجدها على

 اي سطح صلب وتكون الحركة اما الى االمام او الى الخلف.

حركة بندول الساعة ,وفي تحدث الحركة اما بحركة نهاية الخيط حركة دورانية او حركة شبيهة ب

الحالتين يندفع جسم الطحلب اما الى االمام او الى الخلف ,ولقد فسرت هذه الحركة على اساس بعض 

 االفتراضات وهي :

: جدار الخلية يحوي على ثقوب يفرز عبر هذه الثقوب مواد جالتينية من االفتراض االول  -1

 داخل الخلية والى السطح الخارجي للجسم فتساعد في انزالق جسم الطحلب 

: ان جدار الخلية يحوي على لييفات دقيقة بتقلص وانبساط الييفات تتم  االفتراض الثاني -2

 حركة الطحلب .

   Pigment adaptationجايد كوف (ظاهرة التكيف اللوني )ظاهرة 

(Giadkoff  phenomenon )  

تتميز افراد هذه الشعبة بقابليتها على الظهور باكثر من لون فقد تالحظ باللون االخضر المزرق        

او البني او االسود , وقد يعود السبب احيانا الى ان لون الغالف الجيالتيني المحيط بجسم الطحلب , او 

 صبغات البيليوبرتينات الخضراء المزرقة او الحمراء بكميات كبيرة داخل الخاليا .الى وجود 

فقد تزداد كمية الصبغة الخضراء المزرقة فيظهر الطحلب بلون اخضر مزرق او تزداد كمية الصبغة 

 الحمراء فيظهر الطحلب باللون االحمر .

ر او اختفاء هذه الصبغات حيث تزداد وقد الحظ العالم جايدكوف ان لعامل االضاءة اثر كبير في ظهو

كمية الصبغة الحمراء وتقل الصبغة الخضراء المزرقة عندما تكون االضاءة قليلة وتقل الصبغة 

 الحمراء او تختفي وتزداد الصبغة الخضراء المزرقة عندما تكون االضاءة شديدة .

 

 

 



 : Reproductionالتكاثر 

خضريا وتكاثرا ال جنسيا , اما التكاثر الجنسي فلم يالحظ في تتكاثر الطحالب الخضر المزرقة تكاثرا 

 افراد هذه الشعبة .

 : Vegetative reproductionالتكاثر الخضري  -1

 يحدث هذا النوع من التكاثر بطريقتين :

 : Binaryfissionاالنقسام الخلوي البسيط  - أ

وتتكون خليتين جديدتين وفي بعض في االنواع االحادية الخلية تتكاثر باالنقسام البسيط للخلية      

االنواع قد تبقى الخلية المنقسمة داخل نفس الغشاء الجيالتيني للخلية االم , وقد تعاود هذه االنقسام 

 Chroococcusمكونة تجمعات من الخاليا داخل نفس الغشاء الجيالتيني كما في طحلب الـــ 

 . Gleoecapsaوطحلب 

 : Fragmentationالتجزؤ  - ب

في االنواع الخيطية قد تموت بعض الخاليا الخضرية البينية بسبب العمر او اي عامل بيني اخر     

لمجموعة الخاليا الخضرية التي تنحصر بين هذه الخاليا  Separating  فتصبح اقراص انفصال 

أ بتكوين الميتة وتبتعد هذه الخاليا الحية عن جسم الطحلب االم وتتحرك حركة تزحلقية واضحة ثم تبد

 .Hormogonia طحلب جديد , ويطلق على هذه الخاليا بالهرموكونيا 

اما في االنواع التي تتكون بشكل مستعمرات فقد تتجزأ بعض خاليا المستعمرة لتبدأ بتكوين 

 مستعمرات جديدة . 

 

 : Asexual reproductionالتكاثر الالجنسي  -2

 يحدث هذا النوع من التكاثر بتكوين خاليا او ابواغ غير متحركة وكما ياتي :     

 :  Akineteالخلية الساكنة اوال :

هي عبارة عن خلية خضرية تكبر في الحجم وتمتلئ بحبيبات الغذاء المخزون       

Cyanophycean granules  وتحتوي على كمية كبيرة منDNA قد وتحيط نفسها بجدار سميك و

يكون ملون ولها القابلية على البقاء لفترة طويلة محتفظة بحيويتها قبل االنبات وتكوين طحلب جديد او 

ب( تالحظ 16قد تنقسم محتوياتها لتكون مجموعة من االبواغ ينمو كل منها الى طحلب جديد )شكل 

 وبعض االنواع الخيطية االخرى . Mabaena في طحلب 

 :  Heterocystsالحويصلة المغايرة ثانيا :

هي خلية خضرية محورة محاطة بجدار ثالثي الطبقات ومحتوياتها متجانسة وخالية من حبيبات      

وتفتقر الى وجود صبغات البليوبروتينات ولها عقدة او عقدتين  aالغذاء المخزون وتحتوي كلوروفيل 



او قاعدية  Terminalما طرفية قطبية تمثل مناطق اتصالها بالخاليا المجاورة وقد تكون هذه الخلية ا

Basale   او قد تكون قمية Apical  او تكون بينية Intercalary  ب ( 16. )شكل 

 وظائف خلية الحويصلة المغايرة :

 يعتقد ان لهذه الخلية اكثر من وظيفة :

 تمثل هذه الخلية وسيلة للتكاثر حيث تمثل مناطق انفصال للخاليا الخضرية ) الهرموكونات ( – 1

 والتي تنفصل عن الطحلب االم لتكون طحلب جديد .

يعتقد البعض انها تمثل اعضاء تكاثرية مختزلة حيث اثبتت الدراسات ان لهذه الخلية القدرة على  – 2

 االنبات وتكوين طحلب جديد )تحت ظروف مختبريه (

يثبت ان لهذه الخلية القدرة على تثبيت  Nitrogenaseان احتواء الحويصلة المغايرة على انزيم  – 3

 النيتروجين الجوي .

قريبة من هذه الخلية يجعل البعض يعتقد ان الحويصلة  Akinete الساكنة الخالياوجود  – 4

 المغايرة تحث على تكوين الخاليا الساكنة .

د ان وجود هذه الخلية في منطقة التفرعات الكاذبة في بعض االجناس يجعل البعض يعتق – 5

 للحويصلة المغايرة عالقة بحدوث هذا النوع من التفرع .

 : Exosporesاالبواغ الخارجية  ثالثا:

يتكون نوع من االبواغ الالجنسية  Chamaesiphonفي بعض انواع الطحالب مثل طحلب        

ع جزء الخارجية والتي تنشا بتخصر قمة الجدار الخلوي للخلية االم وانفصاله بشكل تركيب كروي م

من محتويات الخلية االم وقد تبقى هذه االبواغ متصلة بالخلية االم لتكون سلسلة متالصقة تسقط بعدها 

 جـ ( 16وينمو كل منها الى طحلب جديد )شكل 

 : Endosporesاالبواغ الداخلية  : رابعا

او اكثر تتحرر  تتكون هذه االبواغ بانقسام بروتوبالست الخلية مع المادة النووية الى جزئين      

 د ( 16)شكل  Dermocarpaبعدها لتنمو الى طحالب جديدة مثل طحلب 

 : Nannocystes or Nannosporesاالبواغ او االكياس الصغيرة  : خامسا

ونتيجة لتوفر الظروف  Microcystisاو طحلب  Gleoecapsaفي بعض االجناس مثل طحلب     

بسيط بشكل سريع ومتكرر فتتكون خاليا اصغر من الخاليا االم البيئية المالئمة يحدث انقسام الخلية ال

 تكبر بعدها بالحجم لتكوين طحلب يشابه الطحلب االم . Nannocystesاو  Nannosporesتدعى 

 : Hormosporesاو  Hormocystesابواغ او اكياس  سادسا:

في بعض االجناس قد تحيط مجموعة من الخاليا الخضرية الطرفية نفسها بجدار سميك لكون       

الظروف البيئية غير مالئمة للطحلب وتبقى محتفظة بحيويتها لحين توفر الظروف المالئمة لتنمو الى 

 . Hormosporesاو  Hormocystsطحلب جديد يطلق على هذه الخاليا بالـ 



 ثر الخضري في الطحالب الخضر المزرقة ؟س/ عدد طرق التكا

 س/ عدد طرق التكاثر الالجنسي في الطحالب الخضر المزرقة واشرح اثنين منها ؟

 ؟ Heterocystesوخلية الحويصلة المغايرة  Akineteس/ قارن بين الخلية الساكنة 

 س/عدد وظائف خلية الحويصلة المغايرة ؟

 ؟ Exosporesو  Endosporesس/ قارن بين 

 ؟ Hormospores و  Nannosporesس/ قارن بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : تصنيف الطحالب الخضر المزرقة

 5( ويضم هذا الصف Class Cyanophyceaeصنفت افراد هذه الشعبة تحت صف واحد )        

رتب وصنفت على اساس التركيب والشكل الخضري والبيئة والتواجد وطرق التكاثر وهذا التصنيف 

 من قبل كثير من العلماء 

1 – Order Chamaesiphonales 

 تضم اجناس :

 تتواجد غالبيتها في المياه المالحة والبعض منها في المياه العذبة . -1

 على النباتات او على طحالب خيطية او متطفلة .تنمو ملتصقة على الصخور او  -2

او بشكل تجمعات خلوية مثل طحلب  Chamaesiphonتضم اجناس احادية الخلية مثل  -3

Dermocarpa. 

 . Endosporesوابواغ داخلية  Exosporesتتكاثر بتكوين ابواغ خارجية  -4

2 – Order Chroococcales  

 تضم اجناس :

 والمويلحة والمالحة.تتواجد في المياه العذبة  – 1

او تنمو ملتصقة  Water bloomتنمو بصورة هائمة وقد يسبب البعض ظاهرة ازدهار الماء  – 2

 على الصخور .

 تعتبر دليل تلوث للمياه العراقية بالمواد العضوية . Merismopediaبعض االنواع مثل  – 3

منتظمة او تجمعيات للخاليا ويحاط تضم اجناس احادية الخلية او مستعمرات منتظمة او غير  – 4

 جسمها بغالف جيالتيني شفاف او سميك وملون .

, مثال عليها   Nannosporesتتكاثر باالنقسام الخلوي البسيط او التجزؤ او بتكوين الــ  – 5

Chroococcus ,Gleoecapsa وMerismopedia 

 مالحظة :شرح االجناس في العلمي .

3 – Order Pleurocapsales 

 ضم هذه الرتبة :ت

 عدد قليل من االجناس  – 1

تنمو ملتصقة على الصخور او الطين او على النباتات المائية وقد ينمو البعض منها داخل  – 2

 الشقوق الصخرية .

حيث تتكون بشكل كتل  Heterotrichousتضم اجناس ذات شكل خضري مختلف الشعيرات  – 3

 لوي باتجاه واحد او اتجاهين .من الخاليا وتنتج عادة من االنقسام الخ



تتكاثر بتكوين اعداد كبيرة من االبواغ الداخلية داخل بعض الخاليا الخضرية مثال عليها طحلب  – 4

Hyella  ((2) 17)شكل 

4 – Order Nostocales  

  

 تضم اجناس :

االنواع ظاهرة تتواجد في المياه العذبة والمويلحة والمالحة , اما بصورة هائمة وقد يتسبب بعض  – 1

ازدهار الماء او تنمو ملتصقة على الطين او الصخور او الرمال , كما يتواجد البعض منها على 

 اليابسة على الصخور الرطبة وجدران االبار والكهوف الرطبة .

تضم هذه الرتبة اكبر عدد لالجناس العائدة لهذه الشعبة وتكون ذات اشكال خيطية مستقيمة او  – 2

شكل او ذات تفرع كاذب او قد تتجمع بشكل خيوط داخل غمد جيالتيني فتكون بشكل حلزونية ال

 مستعمرات منتظمة او غير منتظمة 

, او بتكوين الحويصالت المغايرة او الخاليا   Hormogoniaتتكاثر اما بتكوين الهرموكونيا  – 3

 الساكنة ,

 , Rivularia , Spirulina , Oscillatoria , Anabaena , Nostocمن االمثلة على هذه  – 4

Scytonema  (3, 1-17)شكل 

 مالحظة : شرح االجناس في العلمي .

5 – Order Stigonematales 

 تضم اجناس : 

 تتواجد بصورة ملتصقة على الصخور او الرمال . – 1

تضم عدد قليل من االجناس ذات الشكل الخيطي ذو التفرع الحقيقي وقد يكون خيوط منبطحة  – 2

 رى قائمة وقد يكون الخيط مؤلف من صف من الخاليا وتحوي الخيوط على الحويصلة المغايرة .واخ

 (4-17)شكل  Stigonemaمثل طحلب الــ  Hormogoniaتتكاثر بتكوين الهرموكونيا  – 3

 . Chroococcalesورتبة الــ   Chamaesiphonس/ قارن بين رتبة 

 . Stigonematalesورتبة  Nostocalesس/ قارن بين 

 . Nostocalesورتبة  Pleurococcalesس/ قارن بين رتبة 

 . Stigonematalesورتبة  Pleurococcalesس/ قارن بين رتبة 

 

 



 المحاضرة السابعة

 

Order :Tetrasporales 3-  

 صفات الرتبة :

 تنتشر أفراد هذه التربة في المياه العذبة  -1

األحادية الخلية عندما تمر بالطور  Volvocales تضم أجناس تتشابه خالياها مع خاليا أفراد رتبة الــ -2

باحتوائها على البقعة العينية والفجوات  Chlamydomonasالــالبالميللي وتصبح خاليا ساكنة , وتشابه خلية 

 المتقلصة وما يشبه االسواط او االهداب اال انها تكون غير متحركة. 

تضم اشكال منتظمة او غير منتظمة لمجاميع من الخاليا التي تظهر داخل كتل جيالتينية وقد تكون انبوبية  -3

 او شجيرية .

 وتصنيفه ضمن هذه الرتبة او رتبة الــقد يكون من الصعب في بعض االحيان تمييز الطحلب  -4

Volvocales مما يجعل الكثير من العلماء يعتقد ان افراد هذه الرتبة تطورت من افراد رتبة الــ Volvocales  

او ابواغ  Zoosporesتتكاثر افراد هذه الرتبة اما بانقسام الخاليا البسيط او بتكوين ابواغ متحركة  -5

Hypnospores  وخاليا ساكنةAkinete  في حالة كون الظروف البيئية غير مالئمة لنمو الطحلب , التكاثر

 ( 23)شكل  Tetrasporaمثال طحلب الــ  Isogamyالجنسي يكون من نوع 

 

 ؟ Volvocales تعليل: يعتقد الكثير من العلماء ان افراد هذه الرتبة تطورت من افراد رتبة الــ /س

لوجود التشابه الكبير بين الشكل الخضري ألفراد هذه الرتبة مع الطور التكاثري الساكن لبعض افراد رتبة الــ  /ج

Volvocales  وهو الطور البالميلليPalmella stage  حيث تصبح الخاليا فيه ساكنة ومطمورة في كتلة

 جيالتينية.

Order Ulotrichales 4-  

 صفات الرتبة:

 لعذبة والقليل منها في المياه المالحة او على التربة الرطبةتتواجد في المياه ا -1

 Hold fastتضم اجناس خيطية او برنكيمية تنمو على الصخور ملتصقة بواسطة خلية قاعدية مثبتة  -2

cell وقد ينفصل جسم الطحلب بعد فترة ليصبح طافيا على سطح الماء 

 شريطية , حزامية , تحوي على مركز نشوي واحد او اكثرالخاليا احادية النواة والبالستيدة مفردة , جدارية ,  -3

Tetraspor23 شكل 

 د. بثينة عبد العزيز حسن 

 د. ثائر محمد ابراهيم



او بتكوين خاليا او ابواغ ساكنة  Zoosporesيتكاثر بطريقة التجزؤ وال جنسيا بتكوين ابواغ متحركة  -4

Hypnospores  تتكاثر جنسيا اما بتكوين امشاج متشابهة متحركةIsogamy  او تكاثر جنسي بيضيOogamy 

 (24)شكل  Ulothrixمثل طحلب 

 

  Ulothrixطحلب  (24)شكل 

 

Order: Oedogoniales 5-  

 صفات الرتبة :

 تتواجد في المياه العذبة وتنمو ملتصقة وقد تصبح الخيوط طافية بعد فترة  -1

 تضم اجناس خيطية بسيطة او متفرعة -2

 شبكية متعددة المراكز النشوية  او خالياها احادية النواة , البالستيدة جدارية -3

 النواة مفردة جانبية الموقع  -4

 النمو يكون من النوع البيني  -5

التكاثر بالتجزؤ وتتكاثر بتكوين ابواغ متحركة ) لها خصلة من االسواط في مقدمتها( او تتكاثر بتكوين  -6

مثال طحلب الــ  Oogamy, التكاثر الجنسي من النوع البيضي  Akinete ابواغ غير متحركة او خاليا ساكنة 

Oedogonium 

 



Order: Cladophorales 6-  

 صفات الرتبة :

 تتواجد في المياه العذبة والمويلحة والمالحة -1

 تضم اجناس خيطية متفرعة او غير متفرعة -2

 الخاليا اسطوانية متعددة االنوية , البالستيدة شبكية تحوي عدة مراكز نشوية -3

 النمو من النوع القمي -4

بتكوين انواع متحركة رباعية االسواط او تكون ابواغ غير متحركة او  التكاثر بالتجزؤ , وتتكاثر الجنسيا -5

  Anisogamyاو مختلف االمشاج  Isogamyخاليا ساكنة , التكاثر الجنسي اما متشابهة االمشاج 

 Isomorphicمعقدة متشابهة وتتوضح فيها ظاهرة ترادف االجيال تها بعض االجناس دورة حيا -6

alternation of generation  

 Pithophora وطحلب الــ Cladophora طحلب الـ -مثال:

 
 ؟  Oedogonialesورتبة الـ Ulotrichales( قارن بين افراد رتبة 1 /س

 ؟  Cladophorales ورتبة الـ Oedogoniales( قارن بين افراد رتبة 2

 

Order: Zygnematales  7-  

 صفات الرتبة :

 المياه العذبة او على التربة او الطين الرطبتضم عدد كبير من االجناس وتتواجد في  -1

تضم اجناس لها اشكال خضرية مختلفة فقد تكون شريطية او خيطية بسيطة او متفرعة او تكون احادية  -2

 الخلية وال تضم اشكال خضرية متحركة او تراكيب تكاثرية مسوطة اي ليس لها اطوار ذات اسواط اطالقا

البالستيدات ذات اشكال مختلفة جداريه , حلزونية , ملتوية , محورية , نجمية , صفائحية مركزي  -3

 وتحوي البالستيدة على عدد من المراكز النشوية , النواة تكون مفردة 



التكاثر في االشكال الخيطية بواسطة التجزؤ وتتكاثر الجنسيا بتكوين خاليا ساكنة اما التكاثر الجنسي فيتم  -4

ويكون  Conjugationوين امشاج ذات حركة اميبية تتحد بطريقة االقتران او االندماج التزاوجي المتخصص بتك

او بين الخاليا المتجاورة في نفس الخيط  Scalariform conjugation اما بين خاليا خيطيين مختلفين ويسمى 

والدزميدات  Spirogyra , Zygnemaمن االمثلة على هذه الرتبة طحلب  Lateral conjugationويسمى 

Desmids (30)شكل 

 

 
 

 

 



Order: Siphonocladales 8-  

 صفات الرتبة :

 تتواجد افراد هذه الرتبة في المياه البحرية وغالبا في المناطق االستوائية  -1

 ل حويصالت متعددة االنوية كتضم اجناس ذات اشكال خيطية او انبوبية او بش -2

  Siphonoxanthinشبكية ومن الصبغات التي تتميز بها صبغة  البالستيدات -3

تتصف افراد هذه الرتبة بحدوث نوع من االنقسام الخلوي يطلق عليه االنقسام الخلوي االنعزالي  -4

Segregative cell division الى  ويعرف هذا النوع من االنقسام بانه انفصال البروتوبالست المتعدد االنوية

اجزاء متعددة كل جزء يحوي نواة واحدة وتتكور هذه االجزاء وتبدأ بالزيادة بالحجم والتضخم وقد تكون تركيب 

او قد تتضخم هذه االجزاء او القطع وتنضغط مع بعضها لتكون تركيب  Voloniaيشبه الحويصلة كما في طحلب 

 (33)شكل  Siphonocladus طحلب  يظهر بشكل محور متفرع تفرعات جانبية شبيهة بالسنبلة كما في

  
 

  

Siphonocladus 

Segregative cell division 

 

Volonia 



 ؟  Siphonocladalesوافراد رتبة  Zygnematalesقارن بين افراد رتبة الـ  /س

 

 Class Charophyceae (Stone Wortsالطحالب الكارية ) الحشائش الحجرية 

  هاصفات

الصف حلقة الوصل بين بقية الطحالب الخضر والحزازيات لذا فان افراد هذا الصف تحوي تعتبر افراد هذا 

 صفات تتشابه بها مع الطحالب الخضر:

 الجدار الخلوي سيليلوزي-1

𝛽باالضافة الى  a ,bالصبغات متمثلة بالدرجة االساس بكلوروفيل -2 − 𝑐𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑒  وبقية الصبغات الزانثوفيلية

 بقية الطحالب الخضر  المتواجدة في

 الغذاء المخزون يكون بشكل نشا-3

 تتواجد عادة في المياه -4

 

 

 : الصفات العامة ألفراد هذا الصف والتي تتميز بها عن الطحالب الخضر وتعتبر ارقى منها

يتكون جسم النبات من محور قائم يتميز الى مناطق عقد وسالميات ومزود بأفرغ جانبية عند العقد وتكون ذات -1

 Leavesنمو محدود وتعرف باألوراق 

 االعضاء التكاثرية معقدة ومحاطة بخاليا محيطية-2

الخضر اذ تكون  في الشكل عن االمشاج الذكرية في بقية الطحالب Anthrozoidsتختلف االمشاج الذكرية -3

 ذات شكل لولبي مستطيل ثنائي االسواط



 الذي ينمو ليعطي النبات الناضج Protonema) البيضة المخصبة( ليعطي طور الخيط االولي  Zygoteينمو -4

محيطية الخاليا الوتكون االووكونة محاطة بغمد من  Oogamyيكون التكاثر الجنسي من النوع البيضي  -5

 8حادية الخلية متحدة مع بعضها بشكل خيوط متفرعة تحاط من الخارج بغالف مؤلف من واالنثريدات تكون ا

 خاليا

 اما اوجه التشابه بين هذه الطحالب والحزازيات فتتمثل :

 الشكل الخضري المتمثل بالمحور القائم والتفرعات السوارية الشبيهة باالوراق واشباه الجذور البسيطة -1

 متعددة الخاليا ومحاطة بغالف من الخاليااالعضاء التكاثرية  -2

 االمشاج الذكرية متطاولة وثنائية االسواط المتساوية الملساء-3

 قبل ان ينمو الى طحلب جديد Protonemaتنمو البيضة المخصبة الى تركيب خيطي يدعى -4

 .تكاثر الجنسي بتكوين االبواغ ال تتكاثر-5

 .خضرية تنمو الى افارد جديدة بعد انفصالها عن الطحلب االمتتكاثر تكاثر خضري بتكوين تراكيب -6

 . Oogamousالتكاثر الجنسي من النوع البيضي -7

 ماهي اوجه التشابه بين الطحالب الكارية والطحالب الخضر الباقية /س

 ماهي اوجه االختالف بين الطحالب الكارية والطحالب الخضر الباقية  /س

 ما هي اوجه التشابه بين الطحالب الكارية والحزازيات /س

 تعليل: تعتبرالطحالب الكارية حلقة وصل بين بقية الطحالب الخضر والحزازيات ؟ /س

 

 

 البيئة والتواجد :

في المياه الراكدة ) البرك والمستنقعات واالحواض( وفي  )الطحالب الكارية( فاالجناس العائدة لهذا الصتتواجد  -1

( متر والتي تحوي قيعانها على الرمال حيث يمتص النبات 11-1المياه المويلحة وعلى عمق يتراوح بين )

 (Marl)مركبات كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم ويرسبها على جسمه ويطلق على هذه المركبات 

ة عن مركبات كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم التي تمتصها الطحالب الكارية من : وهي عبار (Marl)تعريف الـ

 القيعان الرملية التي تنمو عليها في المياه وترسبها على اجسامها 

 

 الشكل الخضري:

يتميز الطحلب الى محور قائم له مناطق عقد وسالميات وتنشأ في مناطق العقد تفرعات محيطية بعضها محدودة 

لبعض االخر غير محدودة النمو تنشأ من قاعدة المحور اشباه جذور بسيطة تثبت جسم الطحلب في القاع النمو وا

 .الرملي في المياه 

 

 

 

 

 



 



 التركيب الخلوي الدقيق :

( خلية صغيرة , الخليتين الوسطية تمثل خليتين مركزية وتحاط بقية الخاليا 20-6تتألف منطقة العقدة من )

الصغيرة وتكون الخاليا كثيفة السايتوبالزم احادية النواة وتحوي على عدد من البالستيدات القرصية . منطقة 

زية كبيرة يحوي السايتوبالزم على نواة مفردة السالمية تتألف من خلية مركزية كببيرة ومتطاولة تحوي فجوة مرك

 . Cortecal cells,ومحاطة من الخارج بعدد من الخاليا القشرية وعدد من البالستيدات القرصية 

 
السايتوبالزم المحيط بالفجوة المركزية , السايتوبالزم الداخلي يتحرك حركة دورانية مستمرة في الخلية حيث 

جهة ويتحرك الى االسفل من الجهة الثانية , وقد وجد ان سبب الحركة في السايتوبالزم  يتحرك الى اعلى الخلية من

قد يعود الى وجود لوييفات بروتينية في السايتوبالزم مثبتة في جدار الخلية , وان تقلص وانبساط هذه اللوييفات 

اما الجزء الخارجي من السايتوبالزم  Endoplasmيسبب الحركة التموجية في جزء السايتوبالزم الداخلي 

Exoplasm  يكون ساكن ويحوي على النواة المفردة وعدد من البالستيدات القرصية. 

 
 

 . Nitellaوطحلب  Charaمن االمثلة على هذا الصف طحلب الــ



 
 

 : Growth النمو

ويتم بوجود خلية قمية مفردة كثيفة السايتوبالزم , تنقسم  Apicalيكون النمو في الطحالب الكارية من النوع القمي 

 Primary node cellهذه الخلية الى انقسام مستعرض فتتكون خليتين الخلية العلوية تمثل خلية العقد االولية 

من تنقسم هذه الخلية انقسامات عمودية ينتج عنها خليتين مركزية محاطة بخاليا محيطية , الخاليا المحيطية تنشأ 

انقساماتها التفرعات المحيطية في منطقة العقدة كما تنشأ منها الخاليا القشرية التي تحيط بالسالمية وبعض هذه 

الخاليا تنشأ منها الخاليا المنشئة لألعضاء التكاثرية , الخلية السفلية الناتجة من انقسام الخلية القمية تمثل خلية 

تكبر في الحجم وتزداد في الطول لتكون خلية السالمية المفردة المركزية السالمية التي ال تمر بأي انقسامات فقط 

Central cell  .  

 

  



  

 : Reproductionالتكاثر 

 وال تتكاثر تكاثر الجنسي بتكوين االبواغ او خاليا ساكنة . جنسيا فقطوخضريا تكاثر الطحالب الكارية 

 

 

 : Vegetative reproductionالتكاثر الخضري 

هذا النوع من التكاثر بتكوين تراكيب خضرية تكاثرية على جسم الطحلب االم وغالبا تتكون هذه التراكيب  يحدث

 على العقد السفلية لجسم الطحلب وهي :

:وهي عباره عن تراكيب نجمية الشكل مملوءة بالغذاء المخزون  Starch amylumتراكيب نجمية الشكل – 1

 .للطحلب االم لتبدا بالنمو مكونة طحلب جديد بشكل نشا تنفصل من العقد السفلية 

: تنشا على اشباه الجذور وتكون بشكل براعم تكبر بالحجم ثم تنفصل لتنمو  Bulbiliتراكيب بصلية الشكل  – 2

 .الى طحالب جديدة 

:تنشا من العقد السفلية للطحلب االم بعد ذلك لتنمو الى   Protonemaتكوين خيوط من خاليا خضراء  – 3

 .طحلب جديد 

 
 .Charaعدد طرق التكاثر الخضري في طحلب الــ  \س

 : Sexual reproductionالتكاثر الجنسي 

اي  Anthrozoidsواالمشاج الذكرية المتحركة  Ovumكوين البيوض الساكنة تتكاثر الطحالب الكارية جنسيا بت

 .Oogamyان التكاثر الجنسي يكون من النوع البيضي 

 موقع العضو االنثوي الىيكون النبات اما احادي المسكن وتحمل االعضاء التكاثرية على نفس العقدة ويكون 

(, وقد يحمل اكثر من عضو Nitellaفي )طحلب  ( وبالعكس Chara)في طحلب  االعلى من العضو الذكري

, ويطلق على العضو االنثوي  Tolypellaعقدة تحيط بعضو انثوي واحد كما في طحلب ذكري واحد على نفس ال

 .Globule, وعلى العضو الذكري )بالكريه( Nucule)بالنكيلة( 

( اما العضو 36ويكون العضو التكاثري الذكري الناضج بشكل تركيب كروي وبلون برتقالي محمر )شكل 

)في طحلب  Coronal cellsخاليا تاجية  5االنثوي فيكون تركيب بيضوي متطاول محاط من االعلى ب

Charaخاليا تاجية في طحلب الــ ) 10( و Nitella( كما يحاط العضو االنثوي بــ )خاليا محيطية  ) 10-5

. Ovumالتي تحوي خلية البيضة  Oogoniumوالتي تحيط تماما بالخلية االنثوية  Cover cellsغطائية ملتفة  

 (36)شكل 

 



 



 

 

 : Fertilizationاالخصاب 

بعد نضج البيوض واالمشاج تتفتح االعضاء التكاثرية وتتحرر االمشاج وتسبح بالماء لتصل الى قمة العضو 

االنثوي حيث تحدث فتحة او شق بين الخاليا التاجية وقمة الخاليا الغطائية ويدخل احد االمشاج ليخصب البيضة 

ها وتظهر بلون اسود وتسقط لتستقر في التي تكبر في الحجم وتتسمك جدران Zygoteوتتكون البيضة المخصبة 

( اسابيع , حيث تنقسم النواة اختزاليا فتتكون خليتين  4-1, ثم تبدا بالنمو بعد فترة من ) Oosporeالماء وتدعى 

 احداهما طرفية تنمو الى تركيب خيطي قائم ينمو الى طحلب جديد وخلية قاعدية صغيرة تكون خلية شبه الجذر 

 . Oodspore , Globule  ,Nucule   ,Starch amylum starsعرف : \س

 

 

 
 

 

 

 



Division: Euglenophytae        الطحالب اليوغلينية 

 البيئة والتواجد :

تنتشر في المياه العذبة والمويلحة والقليل منها في المياه المالحة , وفي المياه الغنية بالمياه العضوية وبصورة 

وقد يتواجد البعض منها على الطين الرطب او على بقايا   Water bloom هائمة قد تسبب ظاهرة ازدهار الماء 

 ائيات .النباتات او قد يعيش البعض منها داخل امعاء بعض البرم

 الصفات العامة :

غالبية االجناس احادية الخلية متحركة والبعض منها تكون غير متحركة او تكون بشكل تجمعات تمثل الطور  – 1

 غير المتحرك , والقليل منها تكون بشكل مستعمرات . Pallmellaالبالميلي 

 البالستيدات تكون ذات اشكال مختلفة , قرصية , صفائحية, شريطية , نجمية , عدسية او شبكية  – 2

 :وصبغات زانثوفيلية متعددة منها  β-carotene باالضافة الى .a,b Chlالصبغات تتمثل بصبغات كلوروفيل 

Neoxanthin  والــZeaxanthin  والــAstaxanthin  والتي تدعىHaematochrom  والتي تعطي اللون

 ( . sanguine Euglenaاالحمر في البرك التي يتواجد فيها الطحلب ) 

تفتقر الخاليا الى وجود الجدار الخلوي السيليلوزي وتحاط بالغالف البالزمي ويقع الى داخل منه اشرطة  – 3

يكون مرن او صلب , وقد Preiplastذات حافات واخاديد ويطلق عليها مع الغالف البالزمي بالبريبالست 

 البكتيني . Loricaفيعطي الطحلب شكل ثابت او يحاط جسم الطحلب بما يشبه الدرع 

وهي مواد غير  Paramylumالغذاء المخزون عبارة عن مركبات عديدة التسكر تخزن في حبيبات تسمى  – 4

 ذائبة تخزن في السايتوبالزم او في البالستيدات .

وتبرز عادة من  Pantanematicاثنين او ثالثة اسواط تكون من النوع الريشي تحوي الخاليا على سوط او  – 5

 قاعدة المستودع في مقدمة الخلية .

 توجد فجوة متقلصة كبيرة في مقدمة الجسم قريبة من المستودع . – 6

التي تقع تقع عادة في السايتوبالزم على عكس البقعة العينية في الطحالب الخضر و Stigmaالبقعة العينية  – 7

 فيها داخل البالستيدة .

 تصنيف الطحالب اليوغلينية :

 رتب اهم هذه الرتب هي : 6و Class( Euglenophyceaeتضم صف واحد ) 

1 – Order: Euglenales  

 وتضم اكبر عدد من االجناس منها :

Euglena , Phacus,  Trachelomonas,  Astasia  



 

  

 

 

يعتقد بعض العلماء ان االجناس العديمة اللون تطورت من اجناس خضراء اللون )ومما يؤكد هذا االعتقاد التشابه 

 العديم اللون ( .  Astasiaالخضراء اللون مع طحلب الــ   Euglen, , Phacusطحلبي الكبير بين 

 

 التغذية :

 مختلفة التغذيةاو قد تكون  Autotrophicتختلف التغذية في الطحالب اليوغلينية فقد تكون ذاتية التغذية 

Heterotrophic  حيث ان للبعض القابلية على النمو في الظالم عند توفر مصدر الكربون العضوي والبعض قد

Astasia  sp 



تكون تغذيتها حيوانية بطريقة التهام الغذاء عبر الخزان ويمكن تحويل بعض االجناس الخضراء مختبريا الى 

اجناس عديمة اللون برفع درجة الحرارة او تعريضها لالشعة فوق البنفسجية او لبعض المضادات الحيوية حيث 

 ل المؤثرات .ازوتعود خضراء اللون عند  ويمكن ان تفقد هذه االجناس بالستيداتها وتبقى بالستيدة اولية فقط

 : Motalityالحركة 

( وتكون من النوع الريشي وقد تحوي صف واحد او صفين من الشعيرات 3،2،1تتم الحركة بواسطة االسواط )

 جــ( 38على جانبيه , وتتم الحركة بطريقة مشابهة لطريقة حدوثها في الطحالب الخضر المتحركة .)شكل 

 :Reproductionالتكاثر : 

تتكاثر الطحالب اليوغلينية بطريقة االنشطار الطولي للخلية وقد يحدث االنشطار اثناء حركة الطحلب ويبدا من 

مقدمة الجسم اي من منطقة الخزان ويستمر الى نهاية الجسم وتنقسم النواة اثناء ذلك انقسام اعتيادي يعقبه انقسام 

سوط مع احدى الخاليا المنقسمة وتبدا الخلية الجديدة بتكوين السوط البروتوبالست ، اما االسواط فقد يذهب كل 

 الثاني او تختفي االسواط لتظهر في الخاليا الجديدة بعد اكتمال انقسام الخلية.

قد تنقسم الخاليا في حالة السكون في مرحلة التكيس او مرحلة الطور البالميللي لتكون خليتين واحيانا اربع خاليا 

 عند تحررها يعطي كل منها طحلب جديد .كروية الشكل 

 فلم تتوفر االدلة لحدوثه بين افراد هذه الشعبة  التكاثر الجنسياما 

 . Euglenaمن االجناس الشائعة لهذه الشعبة طحلب الــ 

 المظهر الخارجي :

ي الشكل يتميز وهو طحلب احادي الخلية له نهاية  دائرية او مدببة وفي مقدمة الجسم يالحظ وجود انتفاخ قارور

، وقناة تسمى البلعوم ، ويبرز من قاعدة الخزان  Reservoirالى جزء قاعدي متسع يسمى الخزان او المستودع 

سوط يمتد خارج التركيب القمي ، البالستيدة متعددة وتظهر باشكال مختلفة حسب نوع الطحلب ، النواة مفردة 

ي من الخلية ، حبيبات البراميليوم تظهر باشكال قرصية او كبيرة تتوسط السايتوبالزم او تقع في الثلث الخلف

 عصوية في السايتوبالزم .



 

 التركيب الخلوي الدقيق:

 Plasmaكما يظهر تحت المجهر االلكتروني  تظهر الخلية وهي محاطة من الخارج بالغشاء البالزمي 

membrane  يالحظ تحته اشرطة ذات حافات واخاديد تكون متراكبة فوق بعضها يطلق على هذه االشرطة مع

توجد  .الذي يكون مرن فيساعد في تغير شكل الطحلب اثناء الحركة   Periplastالغشاء البالزمي بالبريبالست 

مواد جيالتينية على سطح البريبالست  تفرزاجسام حاوية على مواد جيالتينية تقع قريبة من االخاديد داخل الخلية 

 فتساعد في انزالق جسم الطحلب اثناء الحركة .

 الى نسبة قليلة من الدهون والكاربوهيدرات .  باإلضافةالبروتين  Periplastالمكون الرئيسي للبريبالست 

االندوبالزمية والتي تحيط بالنواة البالستيدات تحاط بغشاء ثنائي الطبقات باالضافة الى  طبقة خارجية من الشبكة 

 وتحوي على الرايبوسومات على السطح الخارجي .

( اقراص في الحزمة 3( اقراص وغالبا تكون )6-2فتتكون كل منها من ) Thylakiodاما حزم البناء الضوئي 

ر في تظه Paramylumالواحدة قد تحوي البالستيدة على مراكز نشوية عارية ، حبيبات الغذاء المخزون 

السايتوبالزم بشكل اجسام مختلفة في الحجم والشكل ولها مركز مجوف وهي عبارة عن مواد كاربوهيدراتية غير 

 ذائبة شبيهة بالنشا .

تكون كبيرة الحجم وتقع  Stigamفي مقدمة الخلية يوجد المستودع او الخزان وعند قاعدته تقع البقعة العينية 

( قطيرة وكل قطيرة  60 – 20وعة من القطيرات يتراوح عددها من )خارج البالستيدة وهي عبارة عن مجم

 وتحاط بغالف خاص وتظهر هذه القطيرات بشكل عدسة محدبة ويكون لها : β- caroteneتحوي صبغة 

 عالقة باالستجابة للحوافز الضوئية للخاليا المتحركة . – 1

لية كالتوجه الضوئي والذي يكون له قابلية انتحاء ويعتقد انها موقع الستالم الضوء والسيطرة على حركة الخ – 2

 موجبة او سالبة في الضوء الشديد والظالم .



يعتقد انها تسيطر على توجيه السوط وذلك بالتضليل على االنتفاخ القاعدي اي الموقع الحقيقي الستالم  – 3

 الضوء هو في االنتفاخ السوطي .

 لها . وتعمل البقعة العينية كعضو ظل بالنسبة – 4

 والتي تظهر بشكل تراكيب متطاولة . Mitochondriaكما تحوي الخلية ايضا على المايتوكوندريا 

وتنتشر داخل الخلية وقد يتركز البعض منها قرب  Colgi( او عدة اجهزة كولجي 2-1تحوي الخلية على )

(ثانية ، 60-15فيه مرة كل ) الخزان ، عند قاعدة الخزان توجد فجوة متقلصة تفتح في الخزان لتصب محتوياتها

 . Contractide vacuoleوتتكون هذه الفجوة كفجوات صغيرة تتحد مع بعضها لتكون الفجوة المتقلصة الكبيرة 

 ماهي وظيفة الفجوة المتقلصة الكبيرة ؟ \س

 وظيفتها انها لها عالقة بتنظيم الجهد االوزموزي للخلية . \ج

تحوي الخلية على سوطين احدهما قصير وال يبرز خارج قناة المستودع ، اما السوط االخر فيكون طويل ويساعد 

في حركة الطحلب وعند بروزه عبر قناة المستودع قد يتثخن السوط جانبيا بواسطة انتفاخات سوطية مجاورة 

Paraflagllar bodies ل جسم الطحلب وله صفين من ويتصف السوط بكونه طويل وقد يزيد طوله على طو

وقد ينتهي السوط بخصلة من  Pantanematicوهو من النوع الريشي  Mastigonemaالشعيرات على جانبيه 

 (38( من االنيبيبات . )شكل 9+2الشعيرات والتركيب الداخلي له هو )

 

(38)شكل   



4 – Division: Chrysophyta(Golden algae) شعبة الطحالب الذهبية   

 

 البيئة والتواجد :

تنتشر في مختلف البيئات المائية العذبةوالمالحة بصورة هائمة او ملتصقة وعلى التربة الرطبة     

 وجذوع االشجار والجدارن الرطبة .

 : الصفات المميزة

او غير متحركة ، او تكون بشكل مستعمرات متحركة او غير تضم اجناس احادية الخلية متحركة  – 1

 متحركة او باشكال خيطية او انبوبية .

 البالستيدات باشكال مختلفة قرصية ، عدسية ، بيضوية ، جدارية . – 2

فضال   eكلوروفيل وبعضها يحتوي على  Chl.a, cالصبغات التمثيلية تتمثل بصبغات الكلوروفيل  – 3

 Fucoxanthin ,Dinoxanthinبيتا كاروتين اما الصبغات الزانثوفيلية فتتمثل بـ  –عن صبغات الفا 

,Neodinoxanthin, Diatoxanthin 

او  Leucosinالغذاء المخزون بشكل مركبات كاربوهيدراتية غير ذائبة بشكل دهون او زيوت او  – 4

Chrysolaminarin. 

 : حوي علىتة فقد يالحظ تنوع النظم السوطي – 5

 .Pantanematicسوط واحد امامي الموقع من النوع الريشي  –أ 

طويل واالخر املس قصير  Pantanematicسوطين امامية الموقع مختلفة في الطول احدهما ريشي  –ب 

Acronematic. 

 . Acronematicسوطان غير متساويين في الطول من النوع االملس  -جـ 

 Pantanematicواالخر ريشي  Acronematicسوطين متساويين في الطول احدهما املس  –د 

 قد تكون هذه الزائدة قصيرة او طويلة مستقيمة او حلزونية . Haptonema زائدة ويوجد بينهما 

 ,Hypnospores, Aplanosporesالتكاثر الالجنسي يحدث بتكوين ابواغ متحركة او غير متحركة 

Zoospores  بتكوين حويصالت او اكياسCysts  او ابواغ توازن, Statospores. 

او من  Anisogamy او مختلف االمشاج  Isogamyاما التكاثر الجنسي فيكون اما متشابه االمشاج 

 . Oogamyالنوع البيضي 

 

 

 

 د. بثينة عبد العزيز حسن 

 د. ثائر محمد ابراهيم



 : تصنيف شعبة الطحالب الذهبية

  صنفت افراد هذه الشعبة الى ثالث صفوف هي :    

  Class : Xanthophyceae                               الطحالب الخضر المصفرة  - 1

  Class : Chrysophyceae                                   الطحالب البنية الذهبية – 2

    Class : Bacillariophyceae(Diatoms)الطحالب العصوية )الدايتومات ( – 3

 

 Class: Xanthophyceae      المصفرة  الطحالب الخضر .1

( وهي Class : Heterokoneteكانت افراد هذا الصف تصنف ضمن الطحالب الخضر كصف )

الطحالب المتباينة االسواط ,اما بقية الطحالب الخضر فكانت تصنف تحت صف الطحالب المتشابهة 

لصف تختلف عن افراد ( ولكن اثبتت الدراسات الحديثة ان افراد هذا اClass : Isokonateاالسواط )

 صنف الطحالب الخضر بالصفات االتية :

تكون صبغات الزانثوفيالت والكاروتينات بنسبة اكبر من الصبغات الكلوروفيلية ولذلك تظهر  -1

 Chl. bوعدم احتوائها على كلوروفيل البالستيدات بلون اخضر مصفر 

يخزن  والاو دهون  Chrysolaminarinاو  Leucosinالغذاء المخزون يكون بشكل زيوت  -2

 بشكل نشا.

ان خاليا افراد صف رجدي جدار الخلية يحتوي على نسبة من المواد البكتينية اكبر من نسبتها ف -3

باالضافة الى ترسب مادة السيلكا على جدران الخاليا بحيث يبدو جدار الخلية ,الطحالب الخضر 

 وكأنه مكون من نصفين .

السواط األمامية الموقع والتي تكون غير متساوية في األطوار المتحركة تحوي على زوج من ا -4

 الطول ، الطويل ريشي والقصير املس .

 الصفات العامة للصف :

تضم اجناس احادية الخلية أو مستعمرات خيطية متفرعة أو غير متفرعة قد تكون بالميللية او  -1

 شجيرية أو اشكال سيفونية .

ساويين أو غير متساويين يكون حاوي على تضم اجناس عارية او تحاط بجدار ذو جزئين مت -2

 نسبة من المواد البكتينية والسليلوزية والسيلكية .

 Vaucheriaكما في طحلب  Chl.cوبعض االجناس تفتقر ألى وجود  Chl.aالصبغات  -3

 Carotene  β  ،α باألضافة الى Chl.e وقد تحتوي اجناس اخرى  Tribonemaوطحلب 

 والبالستيدة قرصية أو جدراية .  Diadinoxanthinوصبغات الزانثوفيل 

وال يخزن بشكل نشا   Chyrysolaminarinواحيانا بشكل   Leucosinالغذاء المخزون بشكل  -4

 اطالقا .

 االسواط ثنائية امامية احدهما ريشي طويل واألخر املس قصير . -5

 م .النواة مفردة وفي االجناس السايفونية تتعدد االنوية في السايتوبالز -6



تتكاثر خضريا باالنقسام او االنشطار الطولي ) أحادية الخلية ( أو بطريقة التجزؤ ، وتتكاثر  -7

أو ابواغ  Aplanosporesاو ابواغ غير متحركة   Zoosporesالجنسيا بتكوين ابواغ متحركة 

والتكاثر الجنسي لوحظ في بعض االجناس قد يكون بيضي أو متشابه أو  Statosporesتوازن 

 ف االمشاج .مختل

 ( رتب منها :6يضم هذا الصف )

 

1- Order : Heterochridales  ex: Heterochloris 

2- Order : Tribonematales  ex: Tribonema 

3- Order : Vaucheriales ex: Vaucheria 

 

Order : Vaucheriales 

 تضم اجناس انبوبية ، تتواجد في المياه العذبة او المالحة او تنمو على الطين .

الشكل انبوبي متعدد االنوية ولها فجوة مركزية كبيرة ويكون البروتوبالست محيطي والبالستيدات متعددة 

 . Coenocytesقرصية وتتوضح فيها ضاهرة المدمج الخلوي 

أو تتكاثر بتكوين االكياس ، التكاثر الجنسي من  Zoosporesتتكاثر الجنسيا بواسطة االبواغ المتحركة 

 . Oogamyالنوع البيضي 

   Vaucheriaمثال على الرتبة طحلب الـــ 

كان المعتقد ان هذا الطحلب يعود الى صف الطحال الخضر ولكن اثبتت الدراسات ان هناك اختالفات بين هذا 

 الجنس وبقية الطحالب الخضر هي : 

وتم حديثا  Chl.  bالصبغات الزانثوفيلية تتواجد بنسبة اكبر من الكلوروفيليات كما ال تحتوي على  -1

 في االبواغ السابحة فقط .  Chl. eالتعرف على وجود 

 . Leucosinال يخزن الغذاء بشكل نشا ولكنه يتواجد بشكل زيوت او بشكل  -2

االسواط في االمشاج الذكرية تكون غير متساوية في الطول ، احدهما يكون ريشي طويل واالخر املس  -3

 االسواط متساوية في الطول ملساء .قصير ، اما في الطحالب الخضر فتكون 

ويتكون هذا النوع من االبوغ  Synzoodporeيتكاثر هذا الطحلب الجنسيا بتكوين ابواغ متحركة تدعى  -4

داخل حوافظ تنشا كانتفاخ في الطرف البعيد الحد الفروع ، ينفصل هذا الجزء عن بقية جسم الطحلب وينشا 

سواط وينشا مقابل كل نواة سوطين غير متساوية في الطحلب ويكون داخل جسم الحافظة بوغ واحد متعدد اال

 متعدد االنوية ، يبدا هذا البوغ بعد فترة قصيرة من تحرره بتكون طحلب جديد بعد ان يفقد االسواط .

وتتكون االعضاء التكاثرية الذكرية واالنثوية اما على  Oogamyيتكاثر الطحلب جنسيا بالتكاثر البيضي 

 او على نباتين مختلفة .  نفس النبات

 

 

 



 

 
 

 Vaucheriaطحلب 

 تصنيف افراد هذا الصف : 

 صنفت الى عدد من الرتب منها :

1- Ordedr : Dinophyciales   

 )الشرح في العلمي ( Dinobryon مثال طحلب  

 

 
 Dinobryonطحلب 

 

   Class : Bacillariophyceae (Diatoms) ) الدايتومات ( الطحالب العصوية  –3

 البيئة والتواجد  : 

% منها تتواجد في المياه البحرية والباقي يتواجد في بقية انواع المياه 40تتواجد في مختلف البيئات     

 بصورة هائمة او ملتصقة وقد تزدهر في فصلي الربيع والخريف . 



 الصفات العامة :  

 مستعمرات متجمعة او خيطية . تضم اجناس غالبيتها احادية الخلية او تكون بشكل  -1

ويتكون من نصفين متراكبين فوق بعضعها اي مصراعين   Frustuleجدار الخلية الدايتومية يدعى العلبة  -2

يربط بين   Hypothecaوالنصف السفلي   Epithecaيسمى النصف العلوي   Valvesاو صمامين تدعى 

، ولكل خلية دايتومية منظران ،   Girdleوتدعى بالحزام   Connecting bands النصفين اشرطة رابطة 

.  Girdle viewومنظر جانبي او حزامي ويدعى   Valve viewمنظر سطحي او مصراعي يدعى 

 

جدار الخلية مشبع بمادة السليكا وبشكل هندسي وتثخنات مختلفة ومعقدة وقد تظهر بشكل خطوط تدعى  -3

Striae او تكون بشكل متثخن وتسمى Costae  ولجدار الخلية الدايتومية نوعين من التناظر ، تناظر جانبي ،

Bilateral symmetry   وتناظر شعاعيRadial symmetry   . 

 .%( فقط من مواد بكتينية اخرى 1%( من تركيب الجدار وتحوي )50تشكل مادة السيلكا ) -4

 , Diatoxanthin ات الزانثوفيل وصبغ  a , c  Chl. , α-β Caroteneالصبغات التمثيلية هي  -5

Diadinoxanthin   وFucoxanthin لمائل الى اللون البني القاتم , وهذه الصبغات تعطي اللون الزيتوني ا

 البالستيدات او في السايتوبالزم .وتوجد في 

او في  ويخزن اما في البالستيدات Chrysolaminarinaبشكل مواد دهنية او بشكل الغذاء المخزون  -6 

 السايتوبالزم .

 .Pantanematicتحوي الخاليا التكاثرية على سوط واحد امامي الموقع من النوع الريشي  -7



 

 تصنيف افراد هذا الصف :

 صنفت افراد هذا الصف على اساس التناظر الى رتبتين :

Order : Pennales الريشية  

Order : Centrales المركزية  

 

 (:45,  44,  43شكل مقارنة بين الرتبتين ) 

 Order : Centralesالمركزية  Order : Pennalesالريشية 

 شعاعية التناظر )غالبا في المياه البحرية( جانبية التناظر ) تتواجد غالبا في المياه العذبة.

وتنظم  Rapheتحوي الغالبية على اخدود 

النقوش جانبية وقد يحوي البعض على اخدود 

 كاذب

وتنظم النقوش  Rapheال تحوي على االخدود 

 حول نقطة مركزية

عند اقطاب االخدود تتكون عقد تدعى العقد 

وعقدة مركزية   Polar nodulesالقطبية 

Central nodule 

 المركزيةوال تحوي على العقد القطبية 

البالستيدات غالبا شريطية او جدارية مفردة او 

 ثنائية 

 ية متعددةالبالستيدات غالبا قرص

تحدث في االجناس الحاوية على االخدود 

 الحقيقي حركة تدعى الحركة الدايتومية

 الدايتومية ال تحدث في اجناسها الحركه

التكاثر الجنسي متشابه االمشاج وتكون 

 االمشاج فاقدة لالسواط

واالمشاج  Oogamyالتكاثر الجنسي بيضي 

 احادية السوط

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
( صور بالمجهر االلكتروني توضح عدم وجود الرفاية في) أ( دايتوم مركزي ووجود الرفاية في )ب(الدايتوم 44شكل)

 الريشي 

 

 

 

 

 

 

 

الريشية الدايتومات المركزية                                    مخطط للدايتوماتمخطط ( 43شكل)  

 ب أ



 

 

 (45شكل)

 

كما تعد التثخنات السيليكية على جدار الخلية الدايتومية من الصفات التشخيصية في الدايتومات وقد درست 

انواع هذه التثخنات من قبل عدد من العلماء وتحت المجهر االلكتروني واتضح من هذه الدراسات تمايز 

 ليكية وهي :( انواع من التثخنات السي4)

: يتكون بشكل ثقوب او نقاط على جدار الخلية وتترتب هذه  Punctateالشكل المنقط او المثقب  -1

 . Striaeالثقوب بشكل خيوط مستقيمة تسمى 

 : وفيه تظهر التثخنات بشكل قنوات صغيرة تمتد على طول جدار الخلية .  Canaliculi الشكل القنوي -2

 التثخنات بشكل اضالع تكونت نتيجة الترسبات الكثيفة لمادة السيلكا.الشكل العظمي : وتكون  -3

 الشكل الغرفي : وتكون التثخنات سميكة جدا وبشكل غرف صغيرة . -4

 عدد انواع التثخنات في الدايتومات ؟ /س

 دايتوم ريشي بالستيدات جدارية دايتوم مركزي بالستيدات قرصية



 

 
 

 

 

 

 



 : Movement of Diatomsالحركة في الدايتومات 

بقابليتها على الحركة وتكون  Rapheالريشية والتي تحوي على االخدود الحقيقي  الدايتومات تمتاز    

 او تكون بشكل خط منحني كما في طحلب الــ  Navicula الحركة اما بشكل مستقيم كما في طحلب الــ

Amphora  وقد تعتمد حركة الدايتومات على تيارات الماء او االضاءة فقد يتحرك الدايتوم من االعماق ,

الى السطح نهارا وبالعكس في الليل وتتصف الحركة بتحرك الطحلب الى االمام ثم توقفه لفترة قصيرة ثم 

 -من تفسير منها : بأكثريتحرك بعدها الى الخلف وقد فسرت هذه الحركة 

 االعتماد على حركة السايتوبالزم في منطقة االخدود والتي تكون عكس حركة جسم الطحلب . -1

ه القابلية على التقلص واالنبساط المستمر والذي يعطي ضغط لدفع جسم وجود جهاز ليفي ل -2

 الطحلب وحركته .

تحوي الخلية على اجسام بلورية داخل السايتوبالزم وتقوم هذه االجسام بطرح مواد جيالتينية  -3

 على السطح الخارجي للخلية تساعد في انزالق جسم الطحلب .

 

 -التكاثر في الدايتومات :

 يتومات تتكاثر الدا

 تكاثر خضري . -1

 تكاثر الجنسي . -2

 تكاثر جنسي . -3

 :  Vegetative reproductionالتكاثر الخضري  -1

يحدث هذا النوع من التكاثر باالنقسام البسيط للخاليا الدايتومية ويتم ذلك بابتعاد المصراعين عن 

في الخلية ثم تنقسم النواة ويعقبها انقسام السايتوبالزم ويزداد  بعضهما قليال وتزداد كمية البروتوبالست

تباعد جزئي الجدار عن بعضهما ثم ينفصل كل جزء من جزئي الجدار مع جزء من البروتوبالست 

المنقسم مع النواة وتبدا كل خلية جديدة بتكوين جزء اخر لجدار الخلية الجديدة وينتج من هذا االنقسام 

جم الخلية االم واالخرى اصغر حجما وتستعيد هذه الخلية الصغيرة حجمها الطبيعي خليتين احدهما بح

 الكبير الحجم .  Auxospore بعد التكاثر الجنسي بتكوين الــ

 

 :  Asexual reproductionالتكاثر الالجنسي  -2

 Resting cels or Restingيحدث هذا النوع من التكاثر بتكوين االبواغ الساكنة او الخاليا الساكنة 

spores  

 بعض الخاليا الدايتومية تتحول في اوقات مختلفة من حياتها الى خاليا :

 ذات جدار سميك اي تتحول الى ابواغ ساكنة . -1

 تسقط هذه الخاليا من المنطقة الهائمة الى المنطقة القاعية بانتظار الظروف المالئمة . -2

ذلك بسبب فقدانها للفجوات من يكون بحجم االبواغ اصغر من حجم الخلية االصلية و -3

 البروتوبالست . 

 فتكون :  Resting cellsاما الخاليا الساكنة 

 بحجم وشكل الخلية االصلية . -1



 تختلف عن االبواغ بعدم تثخن جدرانها . -2

 

 :  Sexual reproductionالتكاثر الجنسي  -3

وتتحد بطريقة االقتران , وهذا  يحدث التكاثر الجنسي اما باتحاد امشاج متشابهة متحركة حركة اميبية

النوع من التكاثر يحدث في االجناس الريشية , اما في االجناس المركزية فيكون التكاثر الجنسي من 

النوع البيضي , اي باتحاد امشاج ذكرية صغيرة احادية السوط الجانبي الريشي مع خلية البيضة الكبيرة 

صبة التي تكبر في الحجم لتكون االبواغ النامية الساكنة وباتحاد االمشاج تتكون البيضة المخ

Auxospores . وبواسطة هذه االبواغ تستعيد الخلية حجم الخلية االصلي 

 
 

 



 المحاضرة التاسعة

شعبة الطحالب  –الصفات العامة  – CRYPTOPHYTEAEشعبة الطحالب الكربتية 

تصنيف  –التكاثر الجنسي  –الصفات العامة  – PYROPHYTEAEالبروفاتية )الدوارة ( 

 ظاهرة المد االحمر –الطحالب الدوارة 

 

Division : Cryptophyta  5 شعبة الطحالب الكربتية )الكربتات( .

 الصفات المميزة :

غالبية االجناس احادية الخلية متحركة او تكون ذات اشكال كروية او بالميللية ، وتكون الخاليا مسطحة  -1

 ظهرية بطنية .

وبعض االجناس قد تحوي جدار خلوي  Periplastالخاليا تكون عارية وتحاط بالبريبالست  -2

 سيليلوزي .

االجناس المتحركة تحوي زوج من االسواط تبرز من داخل المستودع في مقدمة الجسم ، وتكون االسواط  -3

وتغطى  Pantanematicمتباينة في الطول قليال او متساوية في الطول ، وتكون االسواط من النوع الريشي 

 بشعيرات صلبة .

 نشوي واحد او اكثر . تحوي الخلية بالستيدة ذات فصين او بالستيدتين وقد تحوي مركز -4

 α- carotene ولكنها تحوي  β- carotene وتفتقر الى وجود Chl. a ,c2الصبغات تتمثل بالكلوروفيل  -5

باالضافة الى صبغات  Diatoxanthinو  Alloxanthinفتتمثل بالــ  الصبغات الزانثوفيليةاما 

وتختلف هذه  Phycocyaninوالخضراء المزرقة  Phycoerythrin البيليوبروتينات الحمراء

 الصبغات عن نفس الصبغات في الطحالب الحمر والخضر المزرقة .

 الغذاء المخزون بشكل نشأ في بعض االجناس او قد تكون بشكل زيوت او دهون . -6

داخل اجسام بعض  Symbioticتكون غالبية االجناس ذاتية التغذية والبعض قد تكون في حالة تعايشية  -7

 . االحياء المائية او تكون مختلفة التغذية

التكاثر يحدث اما باالنقسام الخلوي البسيط ويحدث اثناء حركة الطحلب او بعد استقراره ، او  -8

 تكون ابواغ متحركة او االكياس .

 .Cryptomonasالتكاثر الجنسي نادر الحدوث ولوحظ فقط في طحلب  -9

 : تصنيف الطحالب الكربتية

  -صنفت الى صف واحد ورتبتين وهما :

1- Class : Cryptophyceae 

a- Order : Cryptomonales جنس  -: هامثالCryptomonas 

b- Order : Cryptococcales  

 

 

 د. بثينة عبد العزيز حسن 

 د. ثائر محمد ابراهيم



 Cryptomonasجنس 

هو طحلب احادي الخلية متحرك ذو شكل بيضوي مسطح وله زوج من االسواط التي تبرز 

االسواط  تقريبا متساوية في الطول ، هناك فجوة من مستودع في مقدمة الخلية وتكون 

متقلصة تقع بالقرب من البلعوم البالستيدات ثنائية ويظهر الطحلب بلون اخضر ، او اخضر 

 مزرق او زيتوني او احمر في الشتاء .

  

 

الغذاء المخزون يكون بشكل حبيبات قرصية او قضيبية في السايتوبالزم او تكون متصلة مع المراكز 

النشوية داخل البالستيدات ، النواة كبيرة الحجم وتقع في الجزء الخلفي من الخلية ، يتكاثر هذا 

الطحلب باالنقسام الخلوي البسيط حيث تصبح عديمة الحركة وتحاط بغالف جيالتيني ، تنقسم الخلية 

 طوليا وفي مستوى يقسم البلعوم الى قسمين .

 

 

 

 

 

 



 

 Pyrrophyta Division:- 6شعبة الطحالب البروفاتية او 

 الطحالب الدوارة او السوطيات الدوارة

تتواجد في مياه البحارالدافئة وبشكل هائم وتتواجد في البرك والبحيرات الصغيرة الغنية بالنباتات في 

 المياه العذبة 

 الصفات العامة :

 Phytodinalesتكون احادية الخلية مسوطة في الغالب او تكون غير مسوطة وتدعى  -1

وعادة تعيش ملتصقة على النباتات او الطحالب االخرى او قد تكون بعض االجناس متطفلة 

على اجسام الحيوانات او داخلها وقد تكون بعض االجناس بشكل مستعمرات خيطية او اميبية 

 او بالميللية .

الصلب او تحاط بجدار خلوي  Periplastتكون االجناس اما عارية وتحاط بالبريبالست  -2

Theca  ويكون السليلوز المكون االساس له ويكون بشكل صفائح سيليلوزية قد تحتوي على

نقوش او قرون او اشواك تتصل مع بعضها بتداريز يطلق على هذه االجناس باالجناس 

 .Armored dinoflagellateالمدرعة 

غالبية االجناس على اخدود مستعرض على جدار الخلية ويتلف هذا االخدود حول    تحتوي  -3

واالخدود االخر طولي يوجد في احد جزئي الجدار ويدعى  Gingulumالخلية يدعى 

Sulcus  االخدود المستعرض يفصل جزئي الجدار الى جزء علوي يدعىEpicon  وجزء

 .Hypoconسفلي يدعى 

 



 

 

تحوي سووطين تنشوا فوي منطقوة االخودود المسوتعرض احودهما شوريطي يلتوف االجناس المتحركة  -4

حول االخدود المستعرض ويتحورك حركوة تموجيوة داخول االخودود والسووط االخور املوس طويول 

 ممتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووود خلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف الخليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة .

 
 

البالستيدات متعددة قرصية او صفائحية او مفصصة وقد تحتوي او ال تحتوي على المراكز  -5

ثنائي الطبقات ومن الخارج بطبقة من الشبكة االندوبالزمية اما النشوية وتحاط بغالف 

وصبغات زانثوفيلية  β- carotene و Chl. a, c2الصبغات فتتمثل بالكلوروفيل 

Fucoxanthin  ,Peridinin ,Neoperidinin  ,Neodinoxanthin. 

 .Pusulesمعظم الخاليا تحتوي على فجوات ذات غشاء لكنها التكون متقلصة تدعى  -6

الغذاء المخزون بشكل نشا يخزن اما في داخل البالستيدات او في السايتوبالزم او يكون  -7

 الغذاء المخزون بشكل زيوت .

 النواة مفردة كبيرة الحجم ولها تركيب حيث تكون : -8

 .Interphaseالمادة الكروماتينية بشكل خيوط مسبحية في مرحلة مابين االنقسامين  -1

وكذلك خيوط المغزل اثناء  Centromereالجسيم المركزي  كما تفتقر النواة الى وجود  -2

 انقسام النواة .

للنواة في بقية  DNAالذي يربط بمادة  Histoneكما ينعدم وجود بروتين الهستون  -3

للمادة النووية في الطحالب الخضر المزرقة  DNAالطحالب ، وبهذه الصفة تتشابه مع الــ 



والطحالب حقيقية  Prokaryote، ولذلك تمثل حالة وسطية بين الطحالب البدائية النواة 

  .Mesokaryoteالنواة وتدعى 

 

عند قاعدة السوط الطولي وقد تتكون من مجموعة من القطيرات  Stigmaتقع البقعة العينية  -9

او تكون اكثر تعقيدا في االجناس البحرية حيث تظهر  الدهنية التي تحوي صبغة الكاروتين

  ( .51)شكل  Ocellusبشكل عدسة كاسرة للضوء ومحاطة بكتلة صبغية وتدعى 

 

 

تكون التغذية ذاتية غالبية االجناس وفي بعض االجناس تكون مختلفة التغذية اما رمية 

Saprophytic  او متطفلةParasitic  داخل او خارج اجسام بعض االحياء المائية كاالسماك

 في داخل اجسام بعض االحياء المعوية الجوف . Symbioticوغيرها او تكون في حالة تعايشية 

التكاثر : تتكاثر افراد هذه الشعبة خضريا باالنقسام الخلوي البسيط وفي االجناس  -11

ومن ثم يبدا باالنقسام بعد انقسام  المدرعة قد يتحرر البروتوبالست خارج الجدار الخلوي

النواة االعتيادي ويصبح جزئين كل جزء يبدا باحاطة نفسه بجدار سيليلوزي ، او قد ينفصل 

البروتوبالست المنقسم داخل جدار الخلية االم وكل جزء من البروتوبالست المنقسم ينفصل 

، وقد يكون انقسام الخلية مع احد جزئي جدار الخلية االم ويبدا بتكوين جزء الجدار االخر 

 طولي او مستعرض او مائل .

وتتكون اما  Gymnodiniate formاو قد تتكاثر ال جنسيا بتكوين ابواغ متحركة عارية 

 بشكل ازواج او بصورة مفردة تنمو بعد تحررها الى افراد جديدة .

 نها اصغر حجما .وهي ابواغ تشبه الخلية االم لك Autosporesاو تتكاثر بتكوين ابواغ ذاتية 



 

 

 

 

 

 التكاثر الجنسي :

ويتم اتحاد   Anisogamyاو  Isogamyفقد يالحظ في بعض االجناس ويكون اما من نوع 

،  Heterothallicاو من طحلبين مختلفين  Homothallicاالمشاج اما من نفس الطحلب 

الساكنة  باألكياسباتحاد االمشاج تتكون البيضة المخصبة والتي قد تمر بفترة سكون تسمى 

Resting cysts  وعند االنبات يحدث انقسام النواة ويتكون بوغ او بوغين متحركة تنمو بعد

( يوم 13-12تحررها الى طحالب جديدة ، وقد تبقى االمشاج المتحدة متحركة لفترة تترواح بين )

بعد تمسك  ، بعدها يتم االتحاد وتفقد االسواط وتمر البيضة المخصبة Planozygoteوتسمى 

،بعدها تنقسم النواة  Hypnozygoteجدرانها بفترة سكون تصل الى شهرين وتسمى عندها 

 وتتكون ابواغ تتحرر لتنمو الى طحالب جديدة .



في بعض االحيان وعندما تكون الظروف البيئية غير مالئمة قد تمر بعض االجناس في الطور 

وعند توفر الظروف تتحرر مكونة  وتحيط نفسها بجدار سميك Encysted stageالمتكيس 

 طحلب جديد.

 

 تصنيف الشعبة :

 صنفت افراد هذه الشعبة ضمن صفين وكل صف يضم عدد من الرتب :

1- Class : Desmophyceae 

2- Class : Dinophyceae 

 ؟ Dinophyceaeوصف  Desmophyceaeقارن بين افراد صف  /س

 

 

 

 

 



 

 

Desmophyceae Dinophyceae 

تضم اجناس غالبيتها بحرية والبعض منها تسبب  غالبية االجناس بحرية المعيشة 

 ظاهرة االزدهار وتتواجد في المياة العذبة

يحوي جدار الخلية اخدود طولي يمتد من قمة 

 الخلية والى قاعدتها وال يوجد اخدود مستعرض

غالبية االجناس لها اخدود مستعرض واخر طولي 

 على سطح الخلية

تكون اما احادية الخلية متحركو او غير متحركة  ن احادية الخلية عارية او محاط بجدارتكو

او بشكل مستعمرات خيطية او تجمعات وتكون 

الخاليا عارية محاطة فقط بالبريبالست الصلب او 

 تحاط بجدار صفائحي سيليلوزي

االسواط امامية الموقع تبرز من مقدمة الخلية 

ير يبقى عند قاعدة احدهما طويل واالخر قص

 السوط الطويل

االجناس المتحركة لها زوج من االسواط تنشأ في 

 منطقة االخدود المستعرض

التغذية ذاتية او مختلفة )متطفلة , رمية( او تكون  ذاتية التغذية

 في حالة تعايشية

تتكاثر الخاليا خضريا باالنقسام الطولي للخلية 

 وعلى طول االخدود الطولي

ريا باالنقسام الخلوي البسيط والجنسيا تتكاثر خض

 بتكوين االكياس او االبواغ العارية المتحركة

جنس  Prorocentralesمثال على رتبة 

Prorocentrum  

جنس  Gymnodinialesمثال على رتبة 

Gymnodinium   وعلى رتبةPeridiniales 

)الرسم  Ceratiumوجنس  Peridiniumجنس 

 من العملي(

 

  
Prorocentrum 



 

 

 : Red tideظاهرة المد االحمر 

وخاصة في مياه  Water bloomبعض االجناس العائدة لهذه الشعبة تزدهر انواعها في الماء 

الخلجان والسواحل البحرية وينتج من ازدها الماء هذه االنواع حدوث ما يسمى بظاهرة المد االحمر 

او االمواج الحمراء حيث تتلون المياه بلون اصفر ثم يصبح بني ثم يتحول الى اللون االحمر وتحدث 

 ه الظاهرة لمسافة بضعة كيلومترات.هذ

 :رلنوع من االزدها ومن العوامل المسببة لهذا ا

 توفر المغذيات )مركبات النترات والفوسفات( بكميات كبيرة -1

 توفر درجات الحرارة واالضاءة والملوحة المالئمة للنمو -2

توفر العوامل المناخية المالئمة والمتعلقة بحركة تيارات المياه )يحدث االزدهار في المناطق  -3

 المحمية من الرياح عادة(

تطرح  Gonyualaxوطحلب  Gymnodiniumالزدهار طحلبي من االجناس المسببة ل

هذه الطحالب انواع من السموم تسبب تسمم وموت كثير من االحياء المائية كاالسماك 

والالفقريات والتي قد تتركز السموم داخل اجسامها وتسبب تسمم االنسان في حالة تغذيته 

ى ـــــمم يدعـــــــــــن التســموع ــــن  Gonyualax catenella ـــــيسبب طحلب العليها

Parasitic Shellfish Poisoning (P.S.P)  حيث يفرز هذا الطحلب في حالة ازدهاره

  Saxitoxin بسموم من نوع الـ

والتي تتركز في الغدد الهاضمة لبعض القواقع ثنائية الصدفة والتي يتناولها االنسان فتصبح 

  سامة له وقد تؤدي الى االختناق والموت

( مليون خلية في 31-21يصل عدد خاليا الطحلب المسببة لهذا النوع من االزدهار بين )

 ( اسابيع من بدأها .3-2اللتر الواحد من الماء وتنتهي هذه الظاهرة بعد مرور )

 

  

 



 المحاضرة العاشرة

   PHEOPHYTEAEالطحالب البنية 

 دورات الحياة –الجنسي (  –الالجنسي  –التكاثر ) الخضري   –الصفات المميزة  -

 .الصفات العامة للصفوف –الطحالب البنية   تصنيف     –النمو  – 

 Division : Phaeophyta (sea weeds or brown algae)الطحالب البنية 

 

 -المميزة :الصفات 

 جميع االجناس تتواجد في المياه المالحة البحرية ما عدا خمس اجناس تتواجد في المياه العذبة (1

 Epiphytes( , وتنمو ملتصقة على الصخور او على اجسام طحالب اكبر منها  Bodanella) مثل طحلب  

 . Endophyteاو داخل اجسامها 

( متر 70مجهرية او يصل طول البعض  منها الى ) تضم اجناس ذات اشكال مختلفة الحجم فقد تكون (2

وتكون اشكالها في الغالب ثالوسية او خيطية متباينة الشعيرات  Kelpsوتسمى باالدغال البحرية 

Heterotrichous  او برنكيمية حقيقية او برنكيمية كاذبة , وتحوي غالبية االجناس على جزء

يختلف في شكله  Bladونصل  Stipالعنق يتصل به جزء ضيق يمثل  Hold fastقاعدي مثبت 

وحجمه باختالف االجناس وينعدم وجود االشكال االحادية الخلية او المستعمرات المتحركة او غير 

 (54المتحركة )شكل 

تحاط الخاليا بجدار ثنائي الطبقات الداخلية تتكون من لوييفات السيليلوز والخارجية تتكون من مادة االلجين  (3

Algin وي كاربونات الكالسيوم باالضافة الى حامض او قد تحKelps  الـومادةFucoidean  اللتي تنتشر

 %( من الوزن الجاف للطحلب .24بين الخاليا وقد تكون )

 ومن الخارج تحاط محاطة بجدار ثنائي الطبقاتالبالستيدات مفردة او متعددة )مختلفة االشكال(  (4

التي تحيط بالغشاء النووي والمركز النشوي الذي يكون بشكل  بطبقتين من الشبكة االندوبالزمية

و   Chl. a , C1 , C2ثل بالكلوروفيل ــــــــبارز داخل البالستيدة او قد يكون مفقود , الصبغات تتم

β-carotene   وعدد من الصبغات الزانثوفيلية منهاDiatoxanthin , Dinoxanthin , 

Violaxanthin , Fucoxanthin , Lutein  اللون البني للطحلبوهذه الصبغات تعطي . 

وبشكل  Laminarin starchالغذاء المخزون بشكل كاربوهيدرات ذائبة تسمى بالنشا الالمينارين  (5

Mannitole . وهو كحول سداسي المائية 

النواة مفردة تحاط بالغشاء النووي وتحوي على النوية والشبكة الكروماتينية وتتشابه مع انوية  (6

 ( 55لنباتات الوعائية )شكل ا

 

 

 

 

 

 

 

 د. بثينة عبد العزيز حسن 

 د. ثائر محمد ابراهيم



 تحوي االطوار التكاثرية المتحركة )االبواغ واالمشاج( عادة : (7

على زوج من االسواط الجانبية الموقع او التي تقع تحت القمة بقليل احدهما يتجه  -1

ويكون طويل واالخر يتجه  Pantanematicالى االمام ويكون من النوع الريشي 

  Acronematicالى الخلف ويكون قصير واملس 

او قد تحوي االمشاج في بعض االجناس على سوط واحد جانبي الموقع ريشي  -2

Pantanematic  

او قد تحوي على سوطين جانبية الموقع المتجه الى االمام يكون ريشي  -3

Pantanematic قصير والمتجه الى الخلف يكون املس طويل . 

 التكاثر : تتكاثر الطحالب البنية بالطرق التالية :

 : تكاثر خضري -1

 ويحدث بطريقة 

وهي انفصال بعض االجزاء من جسم الطحلب ونموها الى   Fragmentationالتجزؤ  ( أ

 .Sargassumالـطحالب جديدة كما في طحلب 

تتكون تراكيب تكاثرية خضرية متعددة الخاليا يطلق عليها  Sphacelariaالـفي طحلب  ( ب

Propagules  تنفصل عن جسم الطحلب االم لتنمو الى طحلب جديد. 

 

 :  Asexual reproductionالتكاثر الالجنسي  -2

الشكل ثنائية االسواط , داخل  يحدث هذا النوع من التكاثر بتكوين ابواغ متحركة كمثرية

ة ــــــــــــــــة الغرفـــة االبواغ وحيدــــة واحدة تسمى حافظـــحوافظ أما مؤلفة من خلي

Unilocular sporangium   او تتكون داخل حوافظ متعددة الخاليا تسمى حافظة

  Plucilocular sporangium.االبواغ متعددة الغرف 

 

  
 

او  Monosporesوقد يحدث التكاثر الالجنسي بتكوين االبواغ غير متحركة احادية 

المتحركة التي تتكون في  االبواغ Neutral sporesاو محايدة  Tetraspores رباعية

ون ـــــاعتياديا وتستمر باالنقسام لتكثم  تنقسم النواة انقساما اختزاليا وحيدة الغرفةالحافظة 

( هذه االبواغ عند تحررها 1n( بوغ متحرك احادي المجموعة الكروموسومية )32-64)

فتكون  الحافظة البوغية متعددة الغرفاما في  Gametophyteتعطي نباتات مشيجية 

 Sporophyte( تنمو بعد تحررها الى نباتات بوغية 2nابواغ )

Unilocular sporangium   .Plucilocular sporangium  

 

 



 

 :  Sexual reproductionالتكاثر الجنسي  -3

 

او مختلفة متحركة  Isogamyتتكاثر الطحالب البنية اما بتكوين امشاج متشابهة متحركة 

Anisogamy  او تكاثر بيضيOogamy  وقد يحدث في بعض االجناس تكاثر دون اتحاد

ر لالمشاج اي تنمو االمشاج الى طحالب جديدة تشابه الطحلب االم يسمى هذا النوع من التكاث

  Parthenogenesisبالتكاثر العذري 

 

 : Life cycleدورة الحياة 

 Diploidاو تكون ثنائية بسيطة  Haploid lifeتكون اما من النوع االحادي البسيط 

cycle  او تكون معقدة بطورين متعاقبين وطور مشيجي ويكون النبات البوغي مشابه للنبات

او قد يكون  Isomorphic diplobionticالمشيجي وتدعى دورة الحياة في هذه الحالة 

 النبات المشيجي مختلف تماما عن النبات البوغي وتدعى دورة الحياة في هذه الحالة 

Heteromorphic diplobiontic L.C 

 : Growthالنمو 

 تختلف طريقة النمو في الطحالب البنية باختالف الشكل الخضري للطحلب فالبعض يكون :

وفيه لكل خلية القابلية على االنقسام  Diffused growthالمنتشر النمو فيها من النوع  -1

 واضافة خاليا جديدة له 

او  Apicalوقد يكون من النوع القمي  Localized growthيكون النمو من النوع المحدود  -2

ويحدث بوجود مجموعة من الخاليا المرستيمية ويدعى ايضا  Intercalaryيكون بيني 

Meristoderm growth  او يكون قاعديBasal growth  في االجناس المتباينة الشعيرات

Heterotrichous  يكون النمو فيها من النوع الشعيريTrichothallic growth  

 

 *يالحظ في الطحالب البنية الكبيرة وجود نوع من التمايز بين الخاليا وتتميز الى :

 :  Epidermis  (Meristoderm)منطقة البشرة  -1

تكون هذه الخاليا الخارجية الموقع في الغالب مرستيمية اي لها القابلية على االنقسام وتحتوي 

 على البالستيدات 

 : Cortexمنطقة القشرة -2

 هي خاليا اخرى تلي خاليا البشرة وتكون خازنة للمواد الغذائية عادة

 : Medullaمنطقة النخاع -3

بالهايفات وتحوي  Hyphaeها نهايات منتفخة تدعى وهي خاليا داخلية تكون متطاولة للبعض من

 (57صفائح مثقبة تشبه الصفائح المنخلية في انابيب اللحاء في النباتات الوعائية )شكل 



 

 

 

 

 -تصنيف الطحالب البنية :

 صنفت شعبة الطحالب الى ثالثة صنوف باالعتماد على نوع دورات الحياة وهي : 

1- Class : Isogenerate   صف الطحالب البنية المتماثلة االجيال  

2- Class : Heterogenerate   صف الطحالب البنية المتباينة االجيال  

3- Class : Cyclosporeae  ( صف الطحالب البنية ذات دورة الحياة الثنائية)مستديرة االبواغ  

 

1.Class : Isogenerate  صف الطحالب البنية المتماثلة االجيال  

 : الصفات المميزة

 تضم اجناس لها اشكال خضرية خيطية متفرعة او مختلفة الشعيرات  -1

 على انسجة داخلية متخصصة  ال تحويغالبية االجناس  -2

 يكون النمو من النوع القمي او الشعري او البيني المنتشر  -3

 يحدث التكاثر الالجنسي بتكوين ابواغ متحركة او غير متحركة  -4

 Oogamy او  Anisogamyاو  Isogamyيكون التكاثر الجنسي اما من نوع  -5

 



  Isomorphic diplobionticدورة الحياة معقدة متماثلة  -6

 Ectocarpusمثل جنس   Order : Ectocarpalesيضم هذا الصف عدد من الرتب منها رتبة 

 .) الشرح في العملي (

 

2-Class : Heterogenerate  صف الطحالب البنية المتباينة االجيال  

 الصفات المميزة : 

 او اشكال كاذبة او برنكيمية حقيقية  Heterotrichousتضم اشكال خيطية متباينة الشعيرات  -1

 Intercalary (Meristoderm)او يكون من النوع البيني  Trichothallicيكون النمو من النوع الشعيري  -2

 ويالحظ التمايز النسيجي في غالبية االجناس  -3

يحدث التكاثر الالجنسي على النبات البوغي بتكوين ابواغ متحركة او غير متحركة )محايدة(  -4

Neutral spores  

 التكاثر الجنسي يكون اما من نوع متشابه االمشاج او مختلف االمشاج او بيضي  -5

جي مشييرى بالعين المجردة والثاني  طور بوغي سائد كبير الحجمتمثل دورة الحياة بتعاقب طورين  -6

  Heteromorphic diplobiontic L.C يختلف تماما عن الطور البوغي خيطي مجهري

 

 تضم عدة رتب منها :

1- Order : Iaminariales   

 (57)الشرح في مادة العملي( )شكل Laminaria ومثال عليها جنس الـ

 



 
 

3-Class : Cyclosporeae صف الطحالب البنية ذات دورة الحياة الثنائية )  

 مستيدرة االبواغ(

 الصفات العامة :

 وضوح التمايز النسيجي للثالوس واالشكال الخضرية برنكيمية وتفرعاتها ثنائية  -1

  Marginalاو الحافي  Apicalالنمو من النوع القمي  -2

على  Soriاو داخل بثرات  Conceptacleتتكون االعضاء التكاثرية اما داخل حوافظ جنسية  -3

 سطح الثالوس والتكاثر الجنسي من النوع البيضي

او  Dictyotaالـاالمشاج الذكرية قد تكون احادية السوط الريشي الجانبي الموقع كما في طحلب  -4

ثنائي االسواط الجانبية الموقع المتجه الى االمام يكون ريشي قصير والمتجه الى الخلف يكون 

  Fucusطحلب  املس طويل كما في

 Diploid life cycleتكون دورة الحياة لغالبية افراد هذا الصف من النوع الثنائي البسيط  -5

 .)الشرح من العملي(  Fucusمثال عليها جنس  Order : Fucalesيضم هذا الصف بعض الرتب منها 

 

Laminaria دورة حياة طحلب   
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