
  المحاضرة االولى 

 مقدمة فً الطحالب                                   

                Introduction in alagae                

 Alagaeالطحالب :ِ

هً مجموعة من النباتات الالزهرٌة الثالوسٌة ,وٌقصد بالنباتات الالزهرٌة هً 

الثالوسٌة فهً النباتات التً ٌتكون جسمها النباتات التً التكون ازهار ,اما النباتات 

ذلك تشمل من ثالوس اي الٌتمٌز تركٌبها الى جذور وسٌقان واوراق حقٌقٌة وهً ب

هً احتواءها على صبؽة  .ان اهم صفة تتمٌز بها الطحالبوالفطرٌات  الطحالب

 ضراء لذا فهً ذاتٌة التؽذٌة .الكلوروفٌل الخ

 ت الراقٌة الحاملة للكلوروفٌل اسس التفرٌق بٌن الطحالب والنباتا -

بساطة تركٌب اجسامها والتً تكون اما احادٌة الخلٌة او متعددة الخالٌا لكنها  -1

تفتقر الى وجود اوراق والسٌقان والجذور الحقٌقٌة فضال عن فقدانها انسجة 

 وعائٌة الناقلة

اعتٌادٌة وتصبح تكاثرٌة كٌب تكاثرٌة فقد تتمثل بخالٌا خضرٌة الترابساطة  -2

 :وهناك عدد من الحاالت منها 

 لاالحادي الخلٌة فان جسم الطحلب الخضري ٌتحولب حالة الطح فً  - أ

او اكثر كما  Gameteالى خلٌة تكاثرٌة ٌتكون فً داخلها مشٌج واحد 

فً الطحالب الخٌطٌة كما فً  ماا Chlamydomonasفً طحلب 

م لتكون احدى الخالٌا الخضرٌة تنقسفان محتوٌات  Ulothrixطحلب الـ 

 امشاجا فً مرحلة التكاثر الخضري للطحلب 

وقد ٌحدث فً بعض الطحالب ان تخصص بعض الخالٌا الى خالٌا  - ب

الخضرٌة فً الشكل  التكاثرٌة وتكون هذه الخالٌا ممٌزة عن الخالٌا

بعضها ٌتكون بانقسام محتوٌاتها الى امشاج ذكرٌة صؽٌرة والحجم , 

مسوطة وتمثل هذه االعضاء التكاثرٌة الذكرٌة اما الخالٌا التكاثرٌة 

االخرى فتكون محتوٌاتها خلٌة بٌضة ,والتً تكون كبٌرة الحجم ساكنة 

 وتمثل هذه الخلٌة العضو التكاثري االنثوي .

ثرٌة متخصصة او متعددة فً طحالب اخرى تكون االعضاء التكا -ج

الخالٌا الى ان جمٌع الخالٌا تكون خصبة وبذلك تختلؾ عن االعضاء 

التكاثرٌة فً النباتات الراقٌة التً تتمٌز بكونها متعددة الخالٌا محاطة 

 بجدار من الخالٌا العقٌمة .
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بساطة طرائق تكاثرها ,حٌث ان تكاثرها الجنسً ٌكون اما بواسطة امشاج  -3

او مختلفة متحركة او من النوع البٌضً والتنمو البٌضة  Isogamyمتشابه 

 المخصبة الى جنٌن كما هو الحال فً النباتات الراقٌة .

 

 التواجد واالنتشار -

تتواجد الطحالب وتنتشر فً مختلؾ البٌئات فً بقاع العالم . فهً تتواجد فً 

او على الٌابسة وٌسمى   Aquatic Algaeالبٌئة المائٌة وٌطلق علٌها 

Terrestrial algae  فً البٌئة المائٌة قد تتواجد قسم ,هوائٌة شبه طحالب او

وتسمى بالطحالب    Attachedمن الطحالب بشكل ملتصق على سطح ما 

التً تتحرك   Planktonicاوتتواجد بصورة هائمة  Benthic algaeالقاعٌة 

 محمولة مع التٌارات المٌاه والرٌاح وحركة مد وجزر .

 ٌمكن تقسٌم الطحالب القاعٌة الملتصقة حسب الوسط الذي تلتصق علٌها وكما ٌاتً 

 Epipelic algaeطحالب قاعٌة تنمو ملتصقة على الطٌن فً القاع وتسمى   -1

  Epipzamic algaeطحالب قاعٌة تنمو ملتصقة على الرمل وتسمى  -2

  Epilithic algaeطحالب قاعٌة تنمو ملتصقة على الصخور وتسمى  -3

طحالب قاعٌة تنمو ملتصقة على النباتات او على طحالب اخرى وتسمى  -4

Epiphytic  algae  

 Epizoicطحالب قاعٌة تنمو ملتصقة على اجسام بعض الحٌوانات  وتسمى  -5

algae   كما فً طحلبHyella الذي ٌنمو على درع السلحفاة 

طحالب تتواجد داخل اجسام بعض الحٌوانات او داخل اجسام بعض ناك ه -6

 النباتات 

اما الطحالب التً تتواجد هائمة فً المٌاه فتسمى الهائمات او العوالق النباتٌة 

phyloplankton   والتً تبقى عالقة ضمن عمود المٌاه ولهذه االنواع

ئً او على اساس تسمٌات مختلفة اٌضا على اساس الحجم او التوزٌع البٌ

 المنشا او المحتوى او دورة الحٌاة ومن انواعها

:وهً التً تقضً طٌلة فترة  Euphytic planktonهائمات حقٌقٌة  -1

 حٌاتها هائمة او عالقة خالل عمود المٌاه 

: وهذه الطحالب تكون Tychophytoplanktonهائمات ؼٌر حقٌقٌة  -2

مة بسبب بعض ملتصقة ومثبتة على احد السطوح لكنها تصبح هائ

الظروؾ البٌئٌة ولفترة محدودة .ومن هذه الظروؾ الرٌاح وحركة المد 
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والجزر والتٌارات .وبزوال المسبب تعود هذه الطحالب الى اصلها 

 الملتصق .

 ب التً تكون معرضة للهواء بدلالشبه الهوائٌة هً الطحال باما الطحال

 من انؽمارها الكامل فً الماء  

فقد تكون اما الطحالب الموجودة فً الٌابسة فهً تكون عادة ملتصقة , 

ملتصقة على سطح التربة الرطبة او على الصخور الرطبة والتً تسمى 

Lithophytes   او تنمو على الرمال فً الصحراء وتسمى

Epidaphics  او وقد وجدت بعض االنواع ملتصقة على على اوراق

 .وجذوع واؼصان االشجار 

 

  -موقع الطحالب فً المملكة النباتٌة : -

تدرس الطحالب عادتا ً فً البداٌة وذلك لعدة عند دراسة المملكة النباتٌة 

 االسباب هً

ان سمك المتحجرات اثبت بان اقدم الكائنات الحاوٌة على الكلوروفٌل  -1

ربما تكون الطحالب الخضراء المزرقة حٌث ٌعود تارٌخ تحجرها الى 

 ة بلٌون سن 3حوالً 

بساطة تكوٌن اجسام معظم الطحالب مقارنة مع المجامٌع النباتٌة االخرى  -2

 وخاصة النباتات الوعائٌة 

ان الطحالب تعتبر كائنات موضحة بصورة تفصٌلٌة للعدٌد من الظواهر  -3

جٌة المهمة مثل التكاثر الجنسً والتً تعتبر معقدة فً النباتات البٌولو

 ا .االخرى نتٌجة تداخل حقائق اخرى معه

 

 االهمٌة البٌئٌة واالقتصادٌة : -

 تلعب الطحالب دورٌن فً الطبٌعة احدهما ذو فائدة والثانً تحطٌمً 

 الفوائد  - أ

تلعب دورا هاماً جداً كمنتجات اولٌة للمواد العضوٌة فً البٌئة المائٌة  -1

بسبب قابلٌتها للبناء الضوئً وبذلك تحتل موقعا هاما فً السلسلة 

الطبٌعة,اذتعتبر مصدر ؼذائً رئٌسً لالسماك الؽذائٌة فً 

 والحٌوانات المائٌة االخرى .

الطحالب  نوع من07تستعمل كؽذاء لالنسان ,اذ تعتبر اكثر من  -2

الحمراء والبنٌة كؽذاء فً المناطق االستوائٌة وقسم قلٌل منها فً 
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 Palmariaوطحلب  .Porphyra sppالعالم العربً مثل طحلب 

spp. 

من عدد  Agarفً الصناعة ,اذ تستخلص مادة االكار الطحالب تدخل -3

من الطحالب الحمراء وتستخدم فً الطعام المعلب ,كما تعتبر فً 

صالبة اوساط النمو المستخدمة فً الدراسات الماٌكروبٌولوجٌة 

 وجعلها ذات قوام جٌالتٌنً 

 Digeniaتدخل فً انتاج العقاقٌر الطبٌة فمثال الطحلب االحمر  -4

simplex ي ٌكثر على ساحل ابً قٌر فً مصر ٌستخدم كشربة الذ

طاردة للدٌدان المعوٌة .كما ان هناك بعض الطحالب تستعمل لعالج 

 اضطرابات المثانة وامراض الكلٌة .

فً المناطق تستعمل كتسمٌد حٌوي ,اذتستعمل الطحالب الناعمة  -5

الساحلٌة لتحسٌن ملمس التربة الصخرٌة وكذلك كسماد وكما هو 

فً اٌرلندا ,كما وتعتبر الكثٌر من الطحالب  Aranً جزر الحال ف

 الزرقاء مثبتات للنتروجٌن العضوي .

 

 االضرار  -

نشر الرائحة والطعم واللونوالمواد الهالمٌة فً مٌاه الشرب ,وتكون  -1

طبقات طحلبٌة فوق اسطح البحٌرات وانبعاث الروائح الكرٌهة فً 

 شواطئها 

موت الكثٌر من االسماك والحٌوانات البحرٌة كالمحارات وقنافذ البحر  -2

بالطحلب وقشرٌات باعداد ؼفٌرة اثناء ؼارات من المد االحمر 

Gymnodium  spp  

عددكبٌر من االسماك السامة اكلة االعشاب التصبح سامة االبعد تؽذٌتها  -3

 على انواع معٌنة من الطحالب 

سانة والمعادن فً االنابٌب اما بصورة تساهم الطحالب فً تأكل الخر -4

مباشرة فً اماكن تواجدها او من خالل تؽٌرها لنوعٌة الماء كمٌاوٌا 

 وفٌزٌائٌا .
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 المحاضرة الثانٌة 

 :vegetative structureتركٌب الجسم الخضري للطحالب  

مٌكرون كما فً  1,5تختلؾ احجام واشكال الطحالب اختالفا كبٌرا فبعضها التزٌد احجامها عن 

اما  Chlorellaمٌكرون كما فً طحلب  5و قد تزٌد عن  Micromonas pusillaطحلب 

مترا كما فً  67التً هً من الطحالب فان اطوالها تصل الى  Seaweedsاالدؼال البحرٌة 

ٌصل طوله الى   Macrocystis purifera.وقد ورد بان طحلب البنً  Kelpsالطحالب البنٌة 

 متر وبذلك ٌعود من اكبر الطحالب ال بل من اكبر نباتات العالم  277قدم اي اكثر من  077

 مختلفة وتشمل ماٌلً : اما عن اشكال الطحالب فهً االخرى باشكال

  Unicellular formوحٌدة الخلٌة  -1

وٌتواجد هذا الشكل فً معظم الطحالب عدا الطحالب الحمر والبنٌة اللتان تنتجان اٌضا 

وحٌدة الخلٌة  باشكال وحٌدة الخلٌة فً مرحلة من مراحل حٌاتها .وقد تكون الطحال

 Euglenaالتً تمتلك اسواط كما فً الٌوؼلٌنا   Motileمتحركة 

التً Non – motileاو تكون ؼٌر متحركة    Chlamydomonasوالكالمٌدوموناس

 .Chlorellaالتمتلك اسواط كما فً طحلب 
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   Multicellular formمتعددة الخالٌا  -2

 وٌمكن مالحظة ستة اشكال رئٌسٌة للجسم الخضري فً الطحالب المتكونة من عدة خالٌا 

 Colonial formsمستعمرات )مجمعات (  - أ

وهً عبارة عن تجمعات لعدد محدد وثابت من الخالٌا وذات ترتٌب ثابت كما ان 

كون هذه المستعمرات وت ,الخالٌا التالفة فٌها ضللمستعمرة شكل ثابت والٌمكن تعوٌ

 Scenedesmusركة كما فً طحلب الفولفكس او ؼٌر متحركة كما فً طحلب ال متح

 وتكون خالٌا هذه المستعمرات مطمورة فً مادة هالمٌة ضامة متماسكة.

        
                              volvox         Scenedesmus 

 

  Aggregationsتجمعات  - ب

اتحاد( خالٌا لها القابلٌة  على عكس المستعمرات فالتجمعات عبارة عن تجمع )تكتل او

على التكاثر الخضري باالنقسام البسٌط لذاٌكون شكلها وحجمها لٌس ثابتا وٌزداد عدد 

 وهً توجد باشكال مختلفة الخالٌا اثناء النمو 

النوع البالمٌلً  كما فً طحلب  -1

Tetraspora  

 

 

 

 

 

 



 Dinobryonكما فً    النوع الشٌجٌري -2

 

 

 Chlorarachnionكما فً طحلب  النوع االمٌبً -3

 

 

 

  Filamentous formsاشكال خٌطٌة : -ج

 تنتظم خالٌا الثالوس على هٌئة خٌوط وتكون على نوعٌن 

 Simpleبسٌطة  -1

 Ulothrixرة عن تراكٌب خٌطٌة ؼٌر متفرعة كما فً طحلب اوهً عب

 

 

 

 



 

 Branchedمتفرعة :  -2

او ؼٌر منتظم    Cladophoraتكون الخٌوط متفرعة وقد ٌكون التفرع منتظم كما فً 

Pithophora  كما فً طحلب او ٌكون تفرع كاذبScytonema 

 

  
 

 

  Siphoneous formاشكال انبوبٌة  -د

ٌكون الثالوس على هٌئة خٌط ٌحتوي على عدة خالٌا لكن تنعدم فٌه الحواجز الخلوٌة وٌحتوي 

وتظهر فٌة ظاهرة المدمج الخلوي   Acellularٌة وٌسمى الثالوس بالالخلوي عدة انو

Coenocyte   كما فً طحلبVaucheria 

 

 

   Parenchyma formsاشكال برنكٌمٌة  -هـ

 Ulvaكما فً طحلب 
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  Erect thallus formاشكال ثالوسٌة قائمة : -ز

ه الساق وله ماٌشبه االوراق تلتؾ حول العقد وٌتمٌز فٌة جسم الطحلب الى الى محور قائم ٌشب

الموجود فً المحور القائم وتمتد من قاعدة المحور تراكٌب شعٌرٌة دقٌقة تشبه الجذور تثبت 

  Charaجسم الطحلب على الوسط الذي ٌنمو علٌه كما فً الطحلب الكارٌة مثل طحلب 

 

 

 االسس المعتمدة فً تصنٌؾ الطحالب 

ؾ فٌها مجموعة من الطحالب عن ؼٌرها لذا اعتمد خمس لسس فً هناك صفات عدٌدة تختل

 تصنٌؾ الطحالب الى مجامٌع رئٌسٌة وهً كاالتً 

  cell wall structureتركٌب الجدار الخلوي  -1

ٌعد تركٌب الجدار الخلوي من الصفات االساسٌة فً تصنٌؾ المجامٌع الطحلبٌة حٌث 

المزرقة تكون ,وفً الطحالب الخضر  تختلؾ الطحالب فً التركٌب الكٌمٌاوي لجدارها

هً المكون الرئٌس لجدران الخالٌا .وتعد  Mucopeptid componentsمركبات 

اللوٌفات  السلٌلوز وانصاؾ السلٌلوز المكونات االساسٌة لجدران خالٌا الطحالب 

 Alginicالخضر ,اما الطحالب البنٌة فباالضافة الى السلٌلوز هناك مكونات اخرى منها 

acid   متعددة السكرٌات وفً الطحالب الذهبٌة تدخل السٌلٌكا مكون ومركبات كبرٌتٌة

الرئٌسً لجدران خالٌا الداٌتومات اما الطحالب الحمر فٌحتوي الجدار على السلٌلوز 

 والزاٌلٌن وعدة مكونات كبرٌتٌة متعددة متعددة السكرٌات .

 

 

  Plastids and synthetic pigmentsالبالستٌدات والصبؽات التمثٌلٌة  -2

التصنٌفٌة االساسٌة للطحالب تعد اشكال البالستٌدات وتركٌبها الداخلً من الصفات  

والشبكٌة  stellateوالنجمٌة  Disciodوالقرصٌة   cup –shapeومن اشكالها الكاسٌة 

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight



Net-like  والشرٌطٌةBand-like  كما تختلؾ من حٌث الموقع فقد تكون مركزٌة

central  ارٌة او جدpartial  . 

ٌعد تركٌب البالستٌدة من الصفات التصنٌفٌة فً الطحالب.ففً الطحالب الخضر التوجد 

بالستٌدات ولكن تنتشر صفائح البناء الضوئً المفردة فً الساٌتوبالزم المحٌطً 

على حزم   phycobilosomesوالتً تسمى وتلتصق حبٌبات صبؽات البٌلوبروتٌنات 

thylakoids فً مجموعة طحالب الكربتات فتقع هذه الحبٌبات الصبؽٌة بٌن صفائح  اما

 البناء الضوئً .

اما فً الطحالب الحمروالخضر والكارٌة تحاط البالستٌدات فقط بالؽشاء الثنائً 

الطبقات ,اما فً الطحالب الٌوؼلٌنٌة والدوالبٌة فٌحاط ؼشاء البالستٌدة من الخارج 

بالزمٌة وفً الطحالب البنٌة والذهبٌة والكربتات تحاط واحد من الشبكة االندوبؽشاء 

 البالستٌدة من الخارج بؽشائٌن من الشبكة االندوبالزمٌة .

 

  Storage productsالؽذاء المخزون  -3

ٌعد الؽذاء المخزون كذلك من احد الطرق او االسس المعتمدة فً تصنٌؾ المجامٌع 

 الطحلبٌة وٌمكن معرفة بعض االمثلة 

 Cyanophyceanالطحالب الخضر المزرقة : ٌخزن الؽذاء بشكل نشا من نوع  -1

starch  اوMycophycean starch   وله تركٌب مشابه لتركٌب الكالٌكوجٌن

 الحٌوانً 

 Florideanالطحالب الحمر :ٌخزن الؽذاء بشكل نشا ٌسمى نشا الفلورٌدي   -2

starch   والذي ٌشابه فً تركٌبه النشا من النوع الـAmylopectin   فً النباتات

 الراقٌة 

الطحالب الخضر والكارٌة :ٌخزن الؽذاء بشكل حبٌبات توجد داخل البالستٌدات  -3

 الموجود فً النباتات الراقٌة  Starchوٌكون النشا هو النشا النباتً 

 Chrysolaminarin      :ٌخزن الؽذاء المخزون طحالب الذهبٌة او الداٌتومات  -4

(Leucosin  ) 

الذي ٌتواجد  Mannitolsاو  Laminarinالب البنٌة :ٌخزن الؽذاء بشكل الطح -5

 بشكل حبٌبات سائلة شبٌها بالزٌوت 

الطحالب الٌوؼلٌنٌة :ٌخزن الؽذاء بشكل حبٌبات محاطة بؽالؾ احادي ,تكون ذائبة  -6

  Paramylumفً الماء وتقع خارج البالستٌدة وتسمى 

 

  Flagellaاالسواط  -4

احدى اسس تصنٌؾ الطحالب من حٌث وجوده وعدمه وفً طبٌعة هذه تعد االسواط اٌا 

كان وضعها وعددها  وابتداءا فان جمٌع الشعب الطحلبٌة  مزودة باسواط االسواط  وم

عدا شعبتً الطحالب الخضر المزرقة والطحالب الحمر لذلك وجودها فً كثٌر من 

ً الطحالب من حٌث موقع .تختلؾ االسواط فاالشكال اما احادٌة الخلٌة او مستعمرات 
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اتصالها فً الخلٌة عددها ,طولها والزوائد فقد تتصل االسواط فً قمة الخلٌة الطحلبٌة 

 او تحت القمة بقلٌل او على السطح الجانبً 

وفً حالة وجود سوطٌن للخلٌة قد ٌكونان متساوٌٌن فً الطول وملساء كما فً ؼالبٌة 

طحة الخارجً املس بالسوط الكرباجً الطحالب الخضر وٌسمى السوط الذي ٌكون س

Acronematic flagella  اوWhiplish   ًاو قد ٌحوي السوط على سطحه الخارج

وقد تكون هذه الشعٌرات على احد سطحً السوط فقط   flimmersشعٌرات شعٌرات 

اما اذا كانت هذه الشعٌرات مرتبة على   Stichonematic flagellumوٌسمى بـ 

قد تكون هذه الشعٌرات  Flagellum pantonematicٌسمى بـ سطحً السوط فقط و

 رقٌقة وصلبة .

 Cell structureتركٌب الخلٌة :  -5

ٌختلؾ تركٌب الخلٌة حسب اقسام الطحالب فً  بعض االشكال فمثال ٌالحظ ان خالٌا 

وبالستٌدات وان   الطحالب الخضر المزرقة اولٌة النواة حٌث التوجد نواة حقٌقٌة

ؼٌر محاطة باؼشٌة محددة  فً حٌن ان الطحالب االخرى كون وٌة تالعضٌات الخل

حٌث تمتلك نواة حقٌقٌة محاطة بؽشاء وكذلك عضٌات  Eyocaryotesحقٌقٌات النوى 

 . لوٌة االخرى خ

 

 in algae  Growthالنمو في الطحالب

 هناك عدة اشكال للنمو فً الطحالب وكما ٌاتً 

 النمو العام او المنتشر  -1

قد ٌحدث النمو فً الطحالب المتعددة الخالٌا بان تنقسم جمٌع الخالٌا فً الجسم 

الطحلب فبذلك ٌكبر الطحلب وٌزداد فً الحجم وٌسمى هذا النوع من النمو بالنمو 

 . Ulvaالعام او المنتشر وٌالحظ هذا النوع فً طحلب الـ 

 النمو المحدود  -2

النمو تقع فً مواقع  محددة من جسم   هو االكثر انتشارا فً الطحالب حٌث الخالٌا 

سم لتضٌؾ خالٌا الى جسم وهناك عدة الطحلب .وهذه الخلٌة او الخالٌا هً تنق

 انواع من هذا النمو 

  Apical Growthالنمو القمً : - أ

خالٌا النمو فً قمة الجسم وهذا النوع من النمو هو  فٌه ٌتحدد موقع الخلٌة او

   Cladophoraو  Charaمن النمو هو مالحظ فً ؼالبٌة الطحالب مثل ال

  Basal growthالنمو القاعدي  - ب

 قد تقع خالٌا النمو فً قاعدة جسم الطحلب وهذا النوع قلٌل الحدوث 

خالٌا بٌنٌة فً جسم  نقسام الخلٌة اوالنمو البٌنً :هو النمو الذي ٌحدث با -ج

  Oedogoniumطحلب كما فً طحلب 

  Trichothallic growthالنمو الخٌطً  -3

ٌنمو الخٌط من  خالل االنقسام لعدد من الخالٌا المكونة  لذك الخٌط مثل طحلب 

Ectocarpus  



 

 

  Reproductionالتكاثر :

 ٌتم التكاثر فً الطحالب بثالثة اشكال هً 

  vegetative Reproductionالتكاثر الخضري  -1

وقد  cell divisionبعض الطحالب االحادٌة الخلٌة تتكاثر باالنقسام الخلبوي البسٌط 

اما   Binary fissionٌتكرر انقسام هذه الخلٌة بصورة متعاقبة وٌطلق علٌه احٌانا 

المتعددة  فً االجناس الخٌطٌة البسٌطة والمستعمرات المتجمعة وبعض االجناس

لنمو االجزاء  Fragmentationالخالٌا والثالوسٌة فقد تتكاثر احٌانا بطرٌقة التجزؤ 

 المنفصلة الى افراد جدٌدة 

  Asexual Reproductionالتكاثر الالجنسً  -2

ٌحدث عن طرٌق السبورات السابحة )االبواغ (او السبورات ؼٌر السابحة 

 الحوافظ السبورٌة  التً تتحرر من جسم الخلٌة االم اومن داخل

  Sexual reproductionالتكاثر الجنسً : -3

ٌحدث التكاثر الجنسً عن طرٌق اتحاد مشٌجٌن ذكري وانثوي مماٌؤدي الى 

تكوٌن الالقحة ,واالعتماد على مورفولوجٌا االمشاج الذكرٌة واالنثوٌة 

 وٌقسم التكاثر الجنسً الى 

   Isogamy Sexual reproductionتكاثر جنسً متماثل االمشاج  - أ

ومتحركة بواسطة ٌحدث بٌن مشٌجٌن متماثلٌن مورفولوجٌا وفسٌولوجٌا 

 زوج من االسواط 

 Anisogamy Sexual    reproductionتكاثر جنسً ؼٌر متماثل االمشاج  - ب

متحركٌن مختلفٌن احدهما صؽٌر الحجم ٌمثل المشٌج ٌحدث بٌن مشٌجٌن       

 ٌج االنثوي الذكري واالخر كبٌر الحجم ٌمثل المش

 Oogamy sexual reproductionتكاثر جنسً بٌضً  - ت

ٌحدث بٌن المشٌجٌن ؼٌر متماثلٌن حٌث ٌبلػ المشٌج االنثوي اضعاؾ حجم المشٌج 

    الذكري وٌفقد القدرة على الحركة تماماً 

 

 

 

 



 المحاضرة الثالثة 

 التصنٌؾ العام للطحالب :

تقسم الطحالب وفق االسس المعتمدة والتً سبق التطرق الٌها فً اعاله الى ثمان 

 رئٌسٌة وهً :  Divisionsاو اقسام  Phyllaشعب 

                      Cyanophyta -1                        شعبة طحالب الخضر المزرقة 

                                  Chlorophyta -2الخضر شعبة الطحالب

                         Euglenophyta -3شعبة الطحالب الٌوؼلٌنٌة 

                               chrysophyta -4شعبة الطحالب الذهبٌة 

                    Cryptophyta -5شعبة الطحالب الكربتٌة )الكربتات ( 

                    pyrrophyta -6الطحالب البروفاٌتٌة ) البروات ( : شعبة

                                               :phaeophyta -7شعبة طحالب البنٌة 

                                           Rhodophyta -8شعبة الطحالب الحمر 

 

               Division :cyanophytaشعبة الطحالب الخضر المزرقة :

(Blue green algae ) 

وذلك لكونها محاطة بؽمد جٌالتٌنً   Myxophytaتسمى اٌضا بالـطحالب الهالمٌة 

وذلك   Cynobacteria  وتدعى من قبل بعض العلماء بالبكترٌا الخضراء المزرقة 

 بعض اوجه التشابه بٌن افراد هذه وبٌن البكترٌا ومنها :لوجود 

 ن افراد كلتا المجموعتٌن بدائٌة النواة تكو  -1

 تكون فاقدة لالسواط  -2

اء تكاثر جنسٌة والٌحدث فٌها التكاثر الجنسً لذا وضعت هذه التحوي اعض -3

الطحالب فً التصنٌؾ الحدٌث للمالك الحٌاتٌة مع البكترٌا فً مملكة 

 (Moneraاالبتدائٌات )
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 البيئة والتواجد 

وتنتشر افرادها فً مختلؾ البٌئات المائٌة والٌابسة نوع  1577تضم هذه الشعبة 

 وكما ٌاتً :

 تتواجد بعض االنواع فً المٌاه البحرٌة اما بصورة هائمة او ملتصقة  -1

بعض االنواع قد تعطً صفة ممٌزة الماكن تواجدها كما فً حالة البحر  -2

ر المزرق سبب تسمٌته الى وجود الطحلب االخضاالحمر .والذي ٌعود 

Trichodesmume   باعداد كبٌرة وظهوره بلون االحمر لتواجده بعٌدا عن

 السطح .

ٌتواجد البعض منها فً المٌاه الملوثة بالمواد العضوٌة وبذلك تعتبر دالئل  -3

  Oscillatoriaعلى التلوث المٌاه بالمواد العضوٌة منها انواع من طحلب 

وتتمثل   water bloomالبعض منها ٌعتبر مسبب لظاهرة ازدهار الماء  -4

هذه الظاهرة بالزٌادة السرٌعة والمفاجئة فً اعداد نوع او اكثر من هذه 

الطحالب فً المٌاه وقد تحدث هذه الظاهرة فصلٌا او فً فترات متقطعة ومن 

مسببات حدوث هذه الظاهرة هو توفر المؽذٌات وعوامل بٌئٌة اخرى ومن 

 Anabaenaاالنواع المسببة لهذه هو طحلب 

واع فً المٌاه الٌنابٌع الكبرٌتٌة الساخنة والتً تتراوح شخصت بعض االن -5

وقسم من انواعها ٌتواجد فً حقول النفط وفً م(03-57درجة حرارتها بٌن )

 البرك النفطٌة 

بعضها ٌتواجد فً حالة تعاٌشٌة داخل اجسام بعض النباتات كما فً طحلب  -6

Nostoc  از الذي ٌتواجد فً حالة تعاٌشٌة داخل جسم النبات الحز

Anthoceros 

 

 الصفات المميزة لطحالب الخضر المزرقة :

اي تكون المادة النووٌة فاقدة للؽشاء   Prokaryoticالخالٌا بدائٌة النواة  -1

 النووي المحٌط بها 

تفتقر الى وجود البالستٌدات المحددة )اي بدون ؼشاء ( وتوجد الصبؽات  -2

 .على صفائح البناء الوئً المنتشرة فً البروتوبالست 
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 aالصبؽات المتواجدة على صفائح البناء الضوئً تتمثل بصبؽات كلوروفٌل  -3

باالضافة   Myxoxanthinوصبؽات زانثوفٌلٌة منها  B-carotineوصبؽة 

والمتمثلة بالصبؽة الخضراء  Biloproteinsالى صبؽات البلوبروتٌنات 

 C- phycoerthrinوالصبؽة الحمراء   C-phycocyaninالمزرقة 

 . Allo-phycocyaninالخضراء المزرقة المساعدة والصبؽة 

تفتقر الى وجود العضٌات الخلوٌة المتواجدة فً خالٌا الحقٌقٌة النواة  -4

,كأجسام كولجً والماٌتوكندرٌا والفجوات الحقٌقٌة والشٌكة االندوبالزمٌة 

 وقد تحوي بعض االنواع على الفجوات ؼازٌة او كاذبة .

وهو   Cyanophycean starchنوع  ؽذاء على بشكل نشا منلاٌخزن  -5

عبارة عن مركبات كاربوهٌدراتٌة شبٌهة بالكالٌكوجٌن الحٌوانً باالضافة 

 الى بروتٌنات ودهون 

ٌحاط الجدار الخلوي فً ؼالبٌة االجناس بمادة جٌالتٌنٌة تشكل ؼالؾ  -6

 خارجً وقد ٌكون شفاؾ ورقٌق او ٌكون سمٌك وملون 

 ط فً االشكال الخضرٌة والتكاثرٌة تفتقر الى وجود اهداب او االسوا -0

 تفتقر الى وجود االعضاء التكاثرٌة الجنسٌة ولم ٌالحظ فٌها التكاثر الجنسً .  -8

 

 الحركة في الطحالب الخضر المزرقة 

بالرؼم من عدم احتواء افراد هذه الشعبة على االسواط او االهداب الى انه لوحظت 

لبعض   creepingاو الحركة الزاحفة   gilndingنوع من الحركة التزحلقٌة 

,وفً بعض االنواع المتجمعة   Ossillatoriaاالنواع الخٌطٌة خاصة مثل طحلب 

الكروٌة وذلك عند تواجدها على اي سطح صلب دون ان ٌحدث اي تؽٌر فً شكل 

الطحلب وتكون الحركة اما  الى االمام او الى الخلؾ وتحدث الحركة اما بحركة 

ركة دورانٌة او حركة شبٌهة بحركة بندول الساعة وفً الحالتٌن ٌتم نهاٌة الخٌط ح

دفع الجسم الى االمام او الى الخلؾ ولم تفهم هذه الحركة  لحد االن ولو انها فسرت 

 على اساس بعض االفتراضات وهً

عبر هذه الثقوب مواد ان جدار الخلٌة ٌحوي على ثقوب حٌث ٌفرز   - أ

جٌالتنٌة من داخل الخلٌة والى السطح الخارجً للجسم فتساعد فً انزالق 

 جسم الطحلب 

هناك افتراض اخر وهو ان جدار الجسم ٌحوي لٌٌفات دقٌقة بتقلص وانبساط  - ب

 هذه اللٌفٌات تتم حركة الطحلب .
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 ظاهرة التكيف اللوني )ظاهرة جايدكوف(

Pigment  adaptation (Giadkoff  phenomenon)                      

تتمٌز افراد هذه الشعبة بقابلٌتها على ظهور باكثر من لون فقد تالحظ باللون 

االخضر المزرق او بالون االحمر او البنً او االسود ,وقد ٌعود السبب فً 

ذلك احٌانا الى الؽالؾ الجٌالتٌنً المحٌط بجسم الطحلب اما السبب االخر 

ى وجود الصبؽات البلوٌروتنٌة الخضراء المزرقة او الحمراء فٌعود ال

 بكمٌات كبٌرة داخل الخالٌا .

قد تزداد كمٌة الصبؽة الخضراء المزرقة فٌظهر الطحلب بلون اخضر 

مزرق او تزداد كمٌة الصبؽة الحمراء فٌظهر الطحلب بلون احمر او مائل 

الى االسود وقد الحظ العالم جاٌدكوؾ ان لعامل االضاءة اثر كبٌر فً ظهور 

 خالٌا واختفاء الصبؽات حٌث وجد ان الصبؽة الحمراء تزداد كمٌتها داخل ال

 وتختفً الصبؽة الخضراء المزرقة كلما كانت االضاءة قلٌلة .

فً حالة كون االضاءة شدٌدة تطؽً صبؽة الخضراء المزرقة وتقل او 

تختفً الصبؽة الحمراء فٌظهر الطحلب بلون اخضر مزرق والبعض ٌعتقد 

ان ظهور اواختفاء الصبؽات فً هذه االنواع قد ٌعود اٌضا الى عوامل 

ا قلة او نفاذ النتروجٌن من اماكن تواجد الطحلب او ٌعود الى اخرى منه

 عوائل بٌئٌة اخرى .

 التكاثر فً الطحالب الخضر المزرقة 

تتكاثر افراد شعبة الطحالب الخضراء المزرقة تكاثرا خضرٌا وتكاثر 

 الجنسٌا اما التكاثر الجنسً فلم ٌالحظ فً افراد هذه الشؽبة 

  Vegtative reproductionالتكاثر الخضري  -1

 ٌحدث هذا النوع من تكاثر بطرٌقتٌن 

  Binary fissionاالنقسام الخلوي البسٌط  - أ

فً االنواع االحادٌة الخلٌة تتكاثر باالنقسام البسٌط للخلٌة فتتكون 

خلٌتٌن جدٌدتٌن . وفً بعض االنواع تبقى الخلٌة المنقسمة داخل نفس 

ذه الخالٌا االنقسام مكونة الؽشاء الجٌالتٌنً للخلٌة االم وقد تعاود ه

تجمعات من الخالٌا داخل نفس الؽشاء الجٌالتنً كما فً طحلب الـ 

chroococcus   وطحلبGleocapsa 

     fragmentationالتجزؤ - ب

فً االنواع الخٌطٌة قد تموت بعض الخالٌا الخضرٌة البٌنٌة بسبب 

 seprating discالعمر او اي عامل اخر فتصبح اقراص انفصال 

جموعة الخالٌا الخضرٌة التً تنحصر بٌن هذه الخالٌا المٌتة لم
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وتبتعد هذه الخالٌا الحٌة عن جسم الطحلب االم وتتحرك تحركة 

تزحلقٌة واضحة ثم تبدأ بتكون طحلب جدٌد وٌطلق على هذه الخالٌا 

اما االنواع التً تتكون بشكل   Hormogoniaبالهرموكونٌا 

لمستعمرة لتبدا بتكوٌن مستعمرات مستعمرات فقد تتجزا بعض خالٌا ا

 جدٌدة .

 Asexual reproduction                                     التكاثر الالجنسً  -2

 هذا النوع من التكاثر بتكوٌن خالٌا او ابواغ متحركة وكما ٌاتً ٌحدث 

 الخلٌة الساكنة  - أ

هً عبارة عن خلٌة خضرٌة تكبر بالحجم وتمتلئ بحبٌبات الؽذاء 

وتحتوي على كمٌات   Cyanophycean granulesالمخزون 

وتحٌط نفسها بجدار سمٌك وقد ٌكون ملون  DNAكبٌرة من الدنا 

وتبقى هذه الخلٌة فً فترة راحة او سكون قد تستمر لسنوات طوٌلة 

سم محتوٌاتها مكونة عدد من لتنمو بعدها الى طحلب جدٌد او قد تنق

االبواغ فٌنمو كل منها بعد تحرره الى طحلب جدٌد ,تتواجدهذه الخلٌة 

,التتكون هذه الخلٌة   Anabaenaفً االجناس الخٌطٌة مثل طحلب 

  Osillatoriaceaفً افراد عائلة 

 : Hetrocystsالحوٌصلة المؽاٌرة  - ب

وهً خلٌة خضرٌة متحورة تحاط بجدار ثالثً الطبقات ولها محتوٌات 

 Cyanophycean granulesمتجانسة ومتكاثفة وخالٌة من محتوٌات 

(وتفتقر الى وجود الصبؽات البٌلوبروتٌنات aوتحوي على كلوروفٌل )

وتظهر صفائح البناء الضوئً بشكل شبكة منتشرة فً جمٌع اجزاء 

بالخالٌا او عقدتٌن قطبٌة تمثل مناطق اتصالها  الساٌتوبالزمولها عقدة

وفً هذه   Terminalون طرفٌة الموقع الخضرٌة المجاورة وقد تك

الحالة تحوي عقدة قطبٌة واحدة وتكون اما قمٌة او قاعدٌة او قد تكون 

بٌنٌة الموقع وفً هذه الحالة تحوي عقدتٌن قطبٌة وتمر عبر هذه العقد 

 المتجاورة والحوٌصلة المؽاٌرة .قنوات اتصال بٌن الخالٌا 

  Exosporesاالبواغ الخارجٌة : - ج

ٌتكون من نوع من   Chamaesiphonفً بعض االنواع مثل طحلب الـ 

ابواغ التكاثر الالجنسً الخارجٌة وهذه االبواغ تنشا بتخصر قمة الجدار 

الخلوي للخلٌة وانفصاله بشكل تركٌب كروي مع جزء من محتوٌات 
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لذي ٌشابه طرٌقه تكون الكونٌدات فً الفطرٌات وقد تبقى الخلٌة االم وا

هذه االبواغ متصلة بالخلٌة االم لتكون سلسلة متالصقة تسقط بعدها 

 وٌنمو كل منها طحلب جدٌد 

  Endosporesاالبواغ الداخلٌة   -د

تتكون هذه االبواغ بانقسام بروتوبالست الخلٌة مع المادة النووٌة الى 

جزاء تتحرر من الخلٌة االم لتنمو الى طحالب جزئٌن او عدد من اال

  Dermocarpaجدٌدة كما فً طحلب 

 Nanospore orاالبواغ الصؽٌرة او االكٌاس الصؽٌرة  -ه

Nannocysts  فً بعض االجناس مثل طحلبGleocapsa   ونتٌجة

لتوفر الظروؾ المالئمة ٌحدث انقسام الخلٌة البسٌط بشكل سرٌع ومتكرر 

 Nanospore orصؽر من الخالٌا االم تدعى فتتكون خالٌا ا

Nannocysts  تكبر بعدها فً الحجم مكونة طحلب ٌشابه الطحلب االم 

 تصنيف الطحالب الخضر المزرقة :

 صنفت افراد هذه الشعبة ضمن صؾ واحد :

       :Canophyacea               :  Classصؾ الطحالب الخضر المزرقة  -1

رتب وصنفت هذه على اساس التركٌب او الشكل وقد صنفت الى خمس      

الخضري والبٌئة والتواجد وطالق التكاثر فقد وضعت افراد الصؾ من 

 خمس رتب وهً كماٌاتً

A- Order :chamasiphonales 

Genus :chamasiphon  

B- Order :chroococcales  

Genus: Chroococcus,Gleocapsa  

C- Order:pleurocapsales    

Genus :Hyella 

D- Order:Nostacales  

Genus :Nostoc,Anabaena  

E- Order: Stigonematales  

Genus:Stigonema  
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 المحاضرة الرابعة 

           Division :Chlorophytaشعبة الطحالب الخضر 

Green Algae )) 

 الصفات العامة للطحالب الخضراء 

توجد الطحالب الخضراء فً البٌئات المائٌة )العذبة والمالحة (  -1

وكذلك فً معظم البٌئات الرطبة ,البعض منها ٌعٌش فً التربة 

 مثبتة على الصخور او على جذوع االشجار  الرطبة او

وتحتوي على  Eukaryotaتتنتمً هذه الشعبة الى حقٌقٌة النواة  -2

قٌقٌة واجسام فة )كالماٌتوكندرٌا ,والفجوات الحعضٌات خلوٌة محتل

 كولجً والشبكة االندوبالزمٌة (.

تظهر البالستٌدات تنوعا كبٌرا فً اشكالها فقد تكون كاسٌة او كوبٌة  -3

 دارٌة او نجمٌة او حلزونٌة او شرٌطٌة او قرصٌة .او ج

تحوي بالستٌدات على الصبؽات التمثٌلٌة بشكل كلوروفٌالت متمثلة  -4

 وصبؽات زانثوفٌلٌة . B- caroteneو bو aبكلوروفٌل 

ٌخزن الؽذاء بشكل كاربوهٌدرات )النشا( والذي ٌشابه الؽذاء  -5

ً الساٌتوبالزم او المخزون فً النباتات البذرٌة وقد ٌخزن الؽذاء ف

تتواجد بصورة مفردة او   Pyrenoidsداخل المراكز النشوٌة 

 متعددة داخل البالستٌدة.

الجدار الخلوي ٌحتوي على السلٌلوز وقد ٌحوي على البكتٌن او  -6

 الكاٌتٌن 

تتواجد االسواط فً بعض االجناس المتحركة او االطوار التكاثرٌة  -0

من النوع االملس المتحركة وتكون بشكل زوج او زوجٌن 

Achronematic  . متساوٌة فً الطول 

وفجوات   Eye spotتحتوي االجناس المتحركة على البقعة العٌنٌة  -8

متقلصة فً مقدمة الجسم وٌكون موقع البقعة العٌنٌة داخل 

 البالستٌدات .
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فهً اما احادٌة الخلٌة او شعبة تختلؾ اشكال الطحالب فً هذه ال -9

ت (او بشكل خٌوط وٌكون متفرع او ؼٌر عدٌدة الخالٌا )مستعمرا

 متفرع او ٌتاخذ شكل ساٌفونً او برنكٌمً او ثالوسً .

 

  البقعة العٌنٌةEye spot :    

ذات حجم وعدد عبارة عن طبقة او اكثر من القطٌرات الدهنٌة 

محدد وتحوي هذه القطٌرات على صبؽة الكاروتٌن التً تكسب 

اللون البرتقالً المحمر وتكون البقعة العٌنٌة حساسة  القطٌرات

 للضوء وتشارك فً عملٌة البناء الضوئً .

 

  Phototaxisظاهرة التوجه او االنتحاء الضوئي 

فً االجناس التً تحوي البقع العٌنٌة  والتً تكون حساسة للضوء ٌكون 

االنتحاء الضوئً والذي ٌحدث باحدى  لهذه االجناس قابلٌة على التوجه او

 الطرٌقتٌن 

 بواسطة حركة االسواط  -1

 بواسطة افراز مواد جٌالتنٌة عبر جدار الخلٌة . -2

لقد درست هذه من قبل بعض العلماء على عدد من االجناس 

االسواط او االطوار التكاثرٌة المتحركة المتحركة بواسطة 

ضاءة وقد ٌكون للطحلب انتحائً ضوئً موجب لشدة ا

ودرجة حرارة معٌنة وقد ٌكون له انتحاء ضوئً سالب فً 

 ودرجة حرارة مختلفة شدة اضاءة 

اما فً النوع الثانً من التوجه الضوئً فً الطحالب التً تفتقر الى وجود 

المتحركة اذ وجد ان لها نوع من  Desmidsاالسواط كما فً الدزمٌدات 

على سطح صلب اذ تحدث  الحركة عند وجودها على سطح الطٌن  او

حركتها بواسطة افراز مواد جٌالتنٌة عبر ثقوب موجودة فً الجزء العلوي 

ا من من الجدار الخلوي ٌساعد فً انزالق جسم الطحلب مبتعدا او مقترب

 االضاءة والحرارة .



       : Reproductionالتكاثر 

 تتكاثر الطحالب الخضر بالطرق االتٌة 

 بطرٌقة التجزؤ او االنقسام الخلوي البسٌط ث دالتكاثر الخضري :ٌح -1

التكاثر الالجنسً ٌحدث بتكوٌن انواع مختلفة من االبواغ )متحركة  -2

 وؼٌر متحركة (

ثر الجنسً ٌحدث بانواعة المختلفة اما باتحاد االمشاج المتشابه االتك -3

او من   Anisogamyاو باتحاد امشاج مختلفة   Isogamyمتحركة 

   Oogamyالنوع البٌضً 

ٌحدث   Zygonematalesاالجناس كما فً رتبة الـ  فً بعض

الذي ٌحدث اما  Conjugationثر الجنسً بطرٌقة االقتران االتك

 Scalariformبٌن الخالٌا طحلبٌن مختلفٌن وٌكون من نوع السلمً 

او ٌحدث بٌن خالٌا نفس الخٌط وٌكون من النوع الجانبً  

Laterial  

 تصنٌؾ الطحالب الخضراء :

وضعت عدة نظم تصنٌفٌة الفراد شعبة الطحالب الخضر وقد وضعت 

 تحت صفٌن هما :

          Class:chlorophyceaeصؾ الطحالب الخضر  -1

          Class : Charophyceae صؾ الطحالب الكارٌة  -2

رتبة وقد اعتمد فً التصنٌؾ على  14ضمن  ووضعت افراد الصؾ االول

وسؾ الشكل الخضري والتركٌب الخلوي وطرق التكاثر ودورات الحٌاة 

  ندرس الٌعض منها 

1-order: volvocales                                                                    

2-order :Chlorococcales                                                            

3-order:oedogonales                                                                 
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4-order:ulotrichales                                                                   

 5- Order:tetrasporales                                                            

   6-order: cladophorales      

7- order:zygnemtales  

 

1-order :volvocales 

 لصفات الممٌزة لهذه الرتبة 

تتواجد افراد هذه الرتبة فً المٌاه العذبة ,وبعض االنواع تتواجد   -1

 فً المٌاه المالحة 

بشكل مستعمرات  تضم هذه الرتبة اجناس احادٌة الخلٌة متحركة او -2

متحركة محددة وقد تتشابه خالٌا المستعمرة وقد تمر بعض االجناس 

 المتحركة بطور سكون فً دورة حٌاتها ٌمثل الطور البالمٌلً 

palamela stage   حٌث تنطمر الخالٌا المتحركة داخل كتلة

جٌالتنٌة وكذلك عندما تصبح الظروؾ البٌئٌة ؼٌر مالئمة لنمو 

 الطحلب .

لخالٌا عادة بجدار سلٌلوزي فً حٌن تكون فً بعض تحاط ا -3

 . Loricaاالجناس عارٌة او قد تحاط بتركٌب ٌشبه الدرع 

وتكون من النوع  8-2تحوي الخالٌا على اسواط ٌتراوح عددها من  -4

 متساوٌة بالطول ملساء 

ات تكون باشكال مختلفة كاسٌة او عدسٌة او جدارٌة دالبالستٌ -5

نٌة ؼالبا عند قاعدة االسواط باالضافة اوصفائحٌة وتوجد بقعة عٌ

 الى وجود فجوة او فجوٌتٌن متقصلة الخالٌا تكون احادٌة 

تتكاثر افراد هذه الرتبة تكاثر خضري باالنقسام الخلوي البسٌط وقد  -6

تتكاثر الجنسٌا بتكوٌن ابواغ متحركة او خالٌا ؼٌر متحركة او 

متماثل االمشاج او مستعمرات بنوٌة والتكاثر الجنسً ٌكون من نوع 

 ؼٌر متماثل االمشاج او من نوع البٌضً 



                 family: volvocacea-1تضم هذه الرتبة عائلتٌن هً  -0

 2-family:chlamydomonaceae                                        

         

 من االمثلة على هذه الرتبة جنس  -8

Volvox,Chlamydemonas,Gonum,Eudorina 

 وسندرس مثال على هذه الرتبة جنس 

Genus :Chlamydomonas                                                 

هو طحلب احادي الخلٌة ,شكل الخلٌة ٌكون بٌضوي او كروي او كمثري 

 الخلٌة زوج من االسواط,ٌحاط بجدار سلٌلوزي رقٌق ,وٌمتد من مقدمة 

الملساء المتساوٌة الطول .وعند قاعدة االسواط تقع زوج من الفجوات 

المتقلصة .تقع البفعة العٌنٌة فً مقدمة الخلٌة داخل البالستٌدة ,وقد تكون 

ا كاسٌة مفردة او متعددة قرصٌة ,النواة مفقودة احٌانا ,البالستٌدة ؼالب

 المفردة فً مقدمة الخلٌة 

الخلوي البسٌط وقد ٌنتج عنه عدد من ٌتكاثر هذا الطحلب باالنقسام 

( داخل جدار الخلٌة االم تشبه الطحلب اال انها اصؽر حجما 8-2االفراد)

تتحرر لتنمو الى افراد جدٌدة .فً بعض االحٌان وعندما تصبح الظروؾ 

البٌئٌة ؼٌر مالئمة تبقى االفراد الجدٌدة المنقسمة بداخل جدار الخلٌة االم 

نٌة وتمر بطور سكون ٌسمى الطور البالمٌلً وتطمر داخل كتلة جٌالت

pallamella stage  تتحرر منه بتوفر الظروؾ البٌئٌة المالئمة 

وٌتكاثر جنسٌا بتكوٌن امشاج متشابهة او مختلفة او ٌكون التكاثر من النوع 

 البٌضً .
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2-order :Chlorococales                                                            

 الصفات الممٌزة لهذه الرتبة

 تعٌش معظمها فً المٌاه العذبة  -1

تضم هذه الرتبة اجناس احادٌة الخلٌة او مستعمرات محددة ؼٌر  -2

 متحركة )فاقدة لالاسواط (

 التحوي على فجوات متقلصة او بقعة عٌنٌة  -3

ل مختلفة وقد تكون مفردة فً الخلٌة )كاسٌة شكاالبالستٌدة تكون با -4

 اوجدارٌة او مركزٌة الشكل ( 

تتكاثر الجنسٌا بتكوٌن ابواغ متحركة او ؼٌر متحركة وٌكون  -5

  Anisogamyاو   Isogamyالتكاثر الجنسً من نوع 

 تضم هذه الرتبة خمس عوائل  -6



Chlorellaceae,Scendesmaceae,Dictoyospheriaceae,

Hydrodictyaceae,protosiphoraceae                              

 

  Hydrodictyonمثال جنس  

ٌتواجد هذا الطحلب فً المٌاه العذبة وبخاصة فً مٌاه البرك والجداول 

فً المٌاه العراقٌة  والقنوات البطٌئة الجرٌان . وقد شخص هذا الطحب

وٌتكون الطحلب من خالٌا تترتب بشكل شبكة تطفو على سطح الماء 

سم  37وٌمكن مالحظته بالعٌن المجردة حٌث ٌصل طول المستعمرة الى 

خالٌاه اسطوانٌة سداسٌة الشكل  Water netلذا ٌطلق علٌه بشبكة الماء 

حٌة وتحوي وتتصل مع بعضها عند نهاٌات تحوي كل خلٌة بالستٌدة صفائ

على مركز نشوي واحد فً الخلٌة الفتٌة ونواة مفردة تصبح االنوٌة متعددة 

 وتعدد المراكز النشوٌة فً الخالٌا الناضجة .

ٌتكاثر الطحلب خضرٌا اما بطرٌقة التجزؤ او ٌتكاثر الجنسٌا بان ٌتكون 

داخل اي خلٌة خضرٌة عدد كبٌر من االبواغ المتحركة والتً قد ٌتجاوز 

بوغ وذلك بعد انقسام انوٌة الخالٌا سلسلة من االنقسامات  1777الـ عددها

االعتٌادٌة تبقى هذه االبواغ متحركة داخل الخلٌة ثم تفقد االسواط وتتركب 

بشكل شبكة من الخالٌا تشبه ترتٌب خالٌا المستعمرة االم الى انها اصؽر 

 بعدها تتحرر هذه المستعمرة لتنمو مكونة مستعمرة بحجم حجما 

المستعمرة االم .التكاثر الجنسً ٌحدث بتكوٌن امشاج متشابهة صؽٌرة 

الحجم وباعداد كبٌرة داخل الخالٌا الخضرٌة , تحرر هذه االمشاج لتتحد 

وتكون البٌضة المخصبة حٌث تكبر بالحجم وتنقسم نواتها اختزالٌا وٌتكون 

تفقد فً داخلها اربعة ابواغ متحركة تسبح هذه االبواغ لفترة قبل ان 

محتوٌات هذه تنقسم  polyhedral cellاالسواط وتكون خالٌا تسمى 

الخلٌة مع النواة لتبدأ بتكوٌن المستعمرة صؽٌرة داخله تتحرر لتنمو مكونه 

 مستعمرة جدٌدة تشابه المستعمرة االم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الخامسة 

  Chlorophyceaالطحالب الخضراء :

3-Order:Tetrasporales                                                                            

Family:Tetrasporaceae                                                                        

Genus:Tetraspora                                                                                

 : Tetrasporalesصفات رتبة 

 اد هذه الرتبة فً المٌاه العذبة تنتشر افر -1

االحادٌة   Volvocalesتضم اجناس تتشابه خالٌاها مع خالٌا افراد رتبة  -2

خلٌة المٌلً وتصبح الخالٌا الساكنة ,وتشابه الخلٌة عندما تمر بالطور الب

الكالمٌدوموناس باحتواءها على البقعة العٌنٌة والفجوات المتقلصة وماٌشبه 

 االسواط او االهداب االانها تكون ؼٌر متحركة .

تتجمع الخالٌا داخل كتل جٌالتنٌة ذات اشكال منتظمة اوؼٌر منتظمة وتكون  -3

ب عس وفً بعض االحٌان ٌكون من الصانبوبٌة او شجٌرٌة فً بعض االجنا

 .  Volvocalesتمٌٌز الطحلب او تصنٌفه ضمن هذه الرتبة او رتبة الـ 

تتكاثر افراد هذه الرتبة اما بانقسام الخالٌا البسٌط ,او بتكوٌن ابواغ  متحركة  -4

او خالٌا و ابواغ ساكنة فً حالة كون الظروؾ ؼٌر مالئمة لنمو الطحلب  

   Isogamyفٌكون من نوع الـ اما التكاثر الجنسً

  Tetraspora مثال على هذه الرتبة جنس

ٌتواجد هذا الطحلب فً المٌاه العذبة الجارٌة وٌظهر بشكل تجمعات او 

مستعمرات انبوبٌة ؼٌر منتظمة ٌصل طولها الى بضع سنتمترات ,تنمو فً 

. تتجمع الخالٌا داخل البداٌة ملتصقة ثم تصبح طافٌة بصورة حرة فً الماء 

مادة جٌالتنٌة شبه مائٌة وبشكل مجامٌع ثنائٌة او رباعٌة من الخالٌا ,الخالٌا 

القرٌبة من حافة المستعمرة الخارجٌة تحوي كل منها على زوج من 

.تحوي كل خلٌة البروزات الساٌتوبالزمٌة والتً تبرز خارج ؼمد المستعمرة 

نشوي واحد تنمو المستعمرة بانقسام على بالستٌدة كاسٌة الشكل لها مركز 

الخالٌا الى خلٌتٌن او اربع خالٌا تبقى ضمن ؼالؾ الخلٌة ثم تكبر بالحجم 

 وتندمج مع بقاٌا خالٌا المستعمرة 
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تتكاثر المستعمرة خضرٌا بالتجزؤ والجنسٌا بتكوبن ابواغ متحركة تتحرك 

تكوٌن تقر لتبدا بالمستعمرة وتسبح لفترة قبل ان تس من خارج ؼالؾ

 قبل ان ٌنمو الى مستعمرة جدٌدة  مستعمرة جدٌدة او قد ٌتحول الى بوغ ساكن

ٌحدث التكاثر الجنسً ٌتكوٌن امشاج متشابهة متحركة ثنائٌة االسواط تتكون 

امشاج  8-4داخل بعض الخالٌا الخضرٌة التً تنقسم محتوٌاتها لتكون 

 Zygoteمخصبة المستعمرة لتتحد وتكون البٌضة المتحركة تتحرر خارج 

والتً تسبح بواسطة زوجً االسواط قبل ان تفقدها وتستقر ثم تبدا باالنقسام 

 خالٌا متحركة تكون بانقساماتها المتكررة مستعمرة جدٌدة . 8-4لتكون من 

4-order:Ulotrichales                                                                               

Family :Ulotrichacea                                                                              

Genus:Ulothrix                                                                                        

  Ulotrichalesصفات رتبة الـ 

تتواجد افراد هذه الرتبة فً المٌاه العذبة والقلٌل منها ٌتواجد فً المٌاه  -1

 المالحة او على رتبة الرطبة 

م اشكال ذات اجناس خٌطٌة بسٌطة او برنكٌمٌة تنمو عادتا ملتصقة ضت -2

 Holdعلى الصخور بواسطة خلٌة قاعدٌة ممٌزة تسمى الخلٌة المثبتة )

fast cell  وقد ٌنفصل جسم الطحلب بعد فترة لٌصبح طافٌا على سطح )

 .الماء وقد نمو بعض االجناس بصورة طافٌة 

الخالٌا احادٌة النواة والبالستٌدة مفردة ,جدارٌة ,شرٌطٌة ,حزامٌة  -3

 ,تحوي على مركز نشوي واحد او اكثر 

ٌتكاثر خضرٌا بطرٌقة التجزؤ او الجنسٌا بتكوٌن ابواغ متحركة او  -4

,تتكاثر جنسٌا اما بتكوٌن االمشاج متشابهة ابواغ ساكنة  او ن خالٌابتكوٌ

مثال على هذه   Oogamyاو تكاثر جنسً بٌضً  Isogamyمتحركة 

  Ulothrixالرتبة جنس 

 Ulothrix جنس الـ 

بواسطة هو طحلب خٌطً ؼٌر متفرع ٌنمو ملتصق على الصخور 

عٌشة طافً فً الماء ٌصبح حر الم  hold fastالخلٌة القاعدٌة المثبتة 

بعد فترة من نموه .ٌتواجد فً المٌاه العذبة الجارٌة والبحٌرات مثبت على 

 الصخور بواسطة الخلٌة القاعدٌة المثبتة 
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ٌتكاثر الطحلب خضرٌا بالتجزؤ والجنسٌا بتكوٌن ابواغ متحركة تحوي 

من االسواط وتتكون داخل اي خلٌة خضرٌة عدا الخلٌة زوج او زوجٌن 

لفترة  القاعدٌة ثم تتحرر هذه االبواغ عبر فتحة فً جدار الخلٌة ثم تسبح

  قبل ان تستقر وتفقد االسواط لتبدأ بتكوٌن طحلب جدٌد .

ٌحدث التكاثر الجنسً بتكوٌن امشاج متشابهة متحركة وٌتكون داخل 

مشٌج كمثري وله بقعة عٌنٌه ,تتحرر هذه االمشاج  64-32الخلٌة بٌن 

لبٌضة المخصبة والتً تسبح لفترة قبل ان تفقد هذه وتتحد لتكون ا

االسواط وتستقر ثم لتبدا باالنبات امامباشرة او بعد فترة سكون تنقسم 

ابواغ متحركة رباعٌة االسواط تنمو بعد  4نواتها اختزالٌا لتكون 

 .تحررها الى افراد جدٌدة 

Oedogonales                                                                          :5-Order 

Family:oedogonaceae                                                                           

Genus:Oedogonium, Oedocladium 

  Oedogonialesصفات رتبة 

افراد هذه الرتبة فً المٌاه العذبة تنمو ملتصقةوقد تصبح الخٌوط  تتواجد -1

 ٌة بعد فترة طاف

 تضم اجناس خٌطٌة بسٌطة او متفرعة . -2

 خالٌاها احادٌة النواة ,البالستٌدة جدارٌة شبكٌة متعددة المراكز النشوٌة  -3

 النواة مفردة جانبٌة الموقع  -4

 النمو ٌكون من النوع البٌنً  -5

لتكاثر بالتجزؤ ,وتتكاثر بتكوٌن ابواغ المتحركة )لها خصلة من االسواط ا -6

فً المقدمة (او تتكاثر بتكوٌن ابواغ ؼٌر متحركة او خالٌا الساكنة ,التكاثر 

 مثال على هذه الرتبة طحلب   Oogamyالجنسً من النوع البٌضً 

Oodogonium 

 

 Oodogoniumجنس 

ٌتواجد هذا الطحلب بكثرة فً مٌاه البرك واالحواض مع ؼٌره من الطحالب 

الخضر الخٌطٌة ٌنمو ملتصقا على الصخور او على النباتات المائٌة او على 

فً الماء . وٌنمو ؼٌره من الطحالب وقد تنفصل الخٌوط وتصبح طافٌة 

 مثبت جسمه بواسطة خلٌة فاعدٌة مثبتة اما الخالٌا الخضرٌة فتكون
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اسطوانٌه الشكل لها جدار خلوي ثالثً الطبقات الداخلٌة من السلٌلوز 

البالستٌدة شبكٌة ولها عدد من .والوسطى من البكتٌن والخارجٌة من الكاٌتٌن 

 المراكز النشوٌة .النواة مفردة جانبٌة الموقع وللخلٌة فجوة مركزٌة كبٌرة 

تعلوها حلقات على  ٌكون النمو فٌها من النوع البٌنً وهناك خالٌا بٌنٌة

   Apicall capsجدارها العلوي وتسمى 

تتكاثر خضرٌا بالتجزؤ اما التكاثر الالجنسً فٌحدث اما بتكوٌن ابواغ متحركة      

بواسطة خصلة من االسواط تظهر بشكل حلقة من مقدمة البوغ وتكون هذه االسواط 

بشكل مفرد داخل سوط وٌتكون البوغ  127متساوٌة بالطول وٌصل عددها الى الى 

وٌتحرر البوغ عبر   Sporangiumالخلٌة الخضرٌة محورة الى حافظة بوؼٌة 

فتحة تحدث الجدار الجانبً للحافظة وبعد فترة سباحة قصٌرة ٌفقد البوغ االسواط 

 سط لٌبدا باالنقسام والنمو لٌكون طحلب جدٌد وٌستقر من مقدمة الجسم على اي و

بٌضً وٌكون بطرٌقتٌن وفق طرٌقة تطوٌن النوع الاما التكاثر الجنسً ٌكون من 

 الحوافظ المشٌجٌة الذكرٌة وهما :

1- Macrandrous form  

فً هذه النوع نتٌجة تضخم الحدى   Oogoniumتتكزن الحوافظ المشٌجٌة االنثوٌة 

الخالٌا الخضرٌة فتصبح كروٌة الشكل وٌضمن الحجم االصلً تقرٌبا .وتتكون 

سام السرٌع الحدى الخالٌا الخضرٌة حٌث تتكون سلسلة من االنثرٌدات نتٌجة لالنق

مشٌج ذكري  2و1وفً كل انثرٌدٌوم ٌتكون  47-2االنثرٌدات ٌتراوح عددها بٌن 

 Oogoniumوٌسبح هذا المشٌج الذكري حتى ٌصل الى الحافظة المشٌجٌة االنثوٌة 

 وٌدخل خالل فتحة موجودة على جانب الجدار وٌتم التزاوج مع البوٌضة 

2- Nannadrous form  

فً هذا النوع من التكاثر تنقسم احدى الخالٌا الخضرٌة بصورة متتابعة تشبه 

طرٌقة التً تكون االنثرٌدات ولكن فً هذه الحالة ٌتكون ماٌسمى بالحافظة 

االندوسبورٌة .وفً كل واحدة من هذه الحافظة تكون سابحة ذكرٌة 

Andospore  ظة المشٌجٌة االنثوٌة الى وتسبح هذه السابحة باتجاه الحاف

انها التقوم بالتزاوج مع البوٌضة لكنه تتعلق بالمشٌجة االنثوٌة او باحدى 

.وتنمو السابحة الذكرٌة لتكون شكال خٌطٌا صؽٌرا الخالٌا القرٌبة منها 

ٌتكون من خلٌتٌن او ثالثة ٌسمى الذكر القزم عدة انقسامات لٌكون عددد من 

نتج االمشاج الذكرٌة وتقوم احدى هذه االمشاج االنثرٌدات الصؽٌرة التً ت

 Macrandrousالذكرٌة بتلقٌح البوٌضة وفً كلت الحالتٌن )
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&Nannandrous   تتكون الالقحة)Zygote  التً ٌصبح جدارها سمٌكا ثم

تنقسم انقساما اختزالٌا ثم اعتٌادٌا لتكون اربعة سبورات متحركة لتنمو الى 

 نبات جدٌد 

6-order:Zygnemetales                                                                           

A-Family :Desmidacea                                                                  

Genus :Colsterum ,Micrasterius 

Family :Zygnemaacea                                                                            

Genus :Zygnema ,Spirogyra 

   Zygnemetalesصفات رتبة الـ

 تضم عدد كبٌر من االجناس التً تعٌش فً المٌاه العذبة والتربة الرطبة او الطٌن  -1

تضم هذة االجناس اشكال خضرٌة مختلفة قد تكون خٌطٌة بسٌطة او متفرعة او احادٌة  -2

. 

 تحوي اشكال مختلفة من البالستٌدات  -3

التضم اشكال خضرٌة متحركة او تراكٌب تكاثرٌة مسوطة اي لٌس لها اطوار ذات  -4

 اسواط على االطالق 

سطة التجزؤ وتكاثر الجنسٌا بواسطة خلٌة الساكنة تتكاثر هذه الطحلب خضرٌا بوا -5

قة االقتران وٌحدث التكاثر الجنسً بتكوٌن امشاج ذات حركة امٌبٌة تتحد بطرٌ

Conjugation   والذي ٌكون على نوعٌن 

 وٌكون بٌن خٌطٌن مختلفٌن   Scalariform conjugationاالقتران السلمً  - أ

  وٌكون بٌن خالٌا المتجاورة  Lateral conjugationاالقتران الجانبً  - ب

  Spirogyraمثال على هذه الرتبة 

هو من الطحالب الخضر الواسعة االنتشار ,ٌتواجد فً المٌاه العذبة وفً المٌاه البرك 

.خالٌاها طافٌة او فً قاع المٌاه وهو طحلب ؼٌر متفرعواالحواض اما بصورة 

من البالستٌدات الحلزونٌة  0-1وهناك من  اسطوانٌة كبٌرة لها فجوة مركزٌة كبٌرة 

الستٌدة على عدد من المراكز وع (وتحتوي كل بالشكل داخل الخلٌة )تعتمد على الن

 النشوٌة والنواة مفردة .

الجنسً فٌحدث باالقتران ٌتكاثر الطحلب بالتجزؤ او تكوٌن خالٌا ساكنة .اما التكاثر 

وقد ٌكون االقتران اما جانبً او سلمً وفً كلتا الحالتٌن ٌحدث بروز فً جدار احدى 

ٌحدث بروز فً جدار كلتا الخلٌتٌن المتاجورة او  الخلٌتٌن المتقابلة او المتجاورة او

المتقابلة وٌستطٌل البروز الى ان تلتحم نهاٌاتها ثم ٌزول الحاجز الفاصل بٌن النهاٌات 
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ثم ٌتحول بروتوبالست الخلٌة   Conjugation canalوتتكون قناة تسمى قناة التزاوج 

المشاج تنتقل احدى الكتلتٌن عبر تمثل االمتجاورة او المتقابلة الى كتلتٌن صؽٌرة الحجم 

قناة التزاوج الى الخلٌة المقابلة او المجاورة بواسطة حركة امٌبٌة وتمثل هذه الكتلة 

مشٌج ذكري ومحتوٌات الخلٌة المستقبلة المشٌج االنثوي وباتحاد المشٌجٌن تتكون 

ر الخلٌة البٌضة المخصبة والتً تحٌط نفسها بجدار سمٌك وهناك مادة جٌالتنٌة بٌن جدا

التً تحوي البٌضة المخصبة وجدار البٌضة المخصبة ثم تمر البٌضة المخصبة بفترة 

 سكون لتنمو بعدها الى خٌط جدٌد بعد انقسام نواتها انقسام اختزالً .

  -Family:Desmidaceae  2 الدزمٌدات

تتواجد افراد هذه العائلة فً المٌاه الحامضٌة عادة الى ان الكثٌر من انواعها 

تالحظ فً مٌاه البرك وشخصت فً المٌاه العراقٌة والتً تتصؾ بكونها مٌاه قاعدٌة 

والخلٌة ذات تخصر وسطً ٌسمى تكون ؼالبٌة االجناس احادٌة الخلٌة  ,واالحواض

ٌربط بٌنهما برزخ او قناة   semi cellٌقسمها الى نصفٌن متماثلٌن  Sinusالـ 

تكون الخالٌا ذات باشكال مختلفة وتحوي الخلٌة على نواة  Isthemusتخصر 

وٌكون جدار مفردة تقع فً منطقة التخصر تكون البالستٌدة ذات عدة مراكز نشوٌة 

الخلٌة ثالثً الطبقات ,الداخلٌة سلٌلوزٌة رقٌقة والوسطى بكتٌنٌة سمٌكة والخارجٌة 

ون جٌالتنٌة من البكتوز تفرز مواد جٌالتنٌة عبر الثقوب تساعد فً حركة جسم تك

الطحلب االنزالقٌة قد ٌظهر الجدار الخلوي فً بعض االجناس بلون بنً محمر 

وذلك الحتوائه على امالح الحدٌد .ٌتكاثر هذا الطحلب باالنقسام الخلوي البسٌط 

خلٌتٌن من بعضهما وتحاط بؽالؾ حٌث تقترب الوٌتكاثر جنسٌا بواسطة االقتران 

جٌالتٌنً ثم ٌتكور البروتوبالست فً الخلٌتٌن المتجاورتٌن وٌنطلق البروتوبالست 

المكور )المشٌج (الى الخارج عبرالجدار المنشق وٌتحد المشٌجٌن فً منتصؾ 

المسافة وٌعقب اتخاد البروتوبالست اتحاد االنوٌة وتتكون البٌضة المخصبة التً 

بجدار ثالثً الطبقات وللطبقة الخارجٌة نقوش وزوائد مختلفة االشكال  تحٌط نفسها

 تنمو البٌضة المخصبة الى طحلب جدٌد بعد االنقسام االختزالً النوٌتها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة السادسة 

2-class: Charophyceae (stone worts   )                                                               

     صؾ الطحالب الكارٌة )الحشائش الحجرٌة ( 

                                                          Class:Charophyceae 

Order:Charales                                                                                

Family:Characeae                                                                           

Genus :Chara,Nitella                                                                      

تعتبر افراد هذا الصؾ حلقة وصل بٌن الطحالب الخضر والحزازٌات لذا فان افراد هذا الصؾ 

 تحوي صفات تتشابه بها مع الطحالب الخضر والممتمثلة بما ٌاتً :

 الجدار الخلوي سلٌلوزي  -1

بقٌة و  B-caroteneباالضافة الى   a,bمتمثلة بالدرجة االساس بكلوروفٌلالصبؽات ال -2

 الصبؽات الزانثوفٌلٌة المتواجدة فً بقٌة الطحالب الخضر 

 الؽذاء المخزون ٌكون بشكل نشا  -3

 تتواجد عادة فً المٌاه  -4

 الصفات العامة الفراد هذا الصؾ والتً تتمٌز بها عن الطحالب الخضر وتعتبر ارقى منها :

الى مناطق عقد وسالمٌات ومزود بافرع ٌتكون جسم النبات من محور قائم ٌتمٌز  -1

 جانبٌه عند العقد وتكون ذات نمو محدود وتعرؾ باالوراق 

 االعضاء التكاثرٌة معقدة ومحاطة بخالٌا محٌطٌة  -2

تختلؾ االمشاج الذكرٌة فً الشكل عن االمشاج الذكرٌة فً بقٌة الطحالب الخضر  -3

 اذتكون ذات شكل لولبً مستطٌل ثنائً االسواط 

  Protonema stageزاٌكوت )البٌضة المخصبة (لٌعطً طور البروتونٌما ٌنمو ال -4

 قبل ان ٌنمو طحلب جدٌد 

 التتكاثر الجنسٌا اذ تتكاثر تكاثر خضري وتكاثر جنسً من النوع البٌضً  -5

 

 اوجه التشابه بين الطحالب الكارية والحزازيات 

 الشكل الخضري المتمثل بالمحور القائم والتفرعات السوارٌة الشبٌهة باالوراق  -1

 االعضاء التكاثرٌة متعددة الخالٌا  -2

 االمشاج الذكرٌة متطاولة وثنائٌة االسواط الملساء المتساوٌة بالطول  -3

 prtonemaنمو البوغ الى تركٌب خٌطً ٌعرؾ بالخٌط االولً  -4
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التتكاثر تكاثر الجنسً بتكوٌن االبواغ وتتكاثر تكاثر خضرٌا بتكوٌن تراكٌب  -5

خضرٌةتنمو الى افراد جدٌدة بعد انفصالها على طحلب االم وتتكاثر جنسٌا من النوع 

 البٌضً 

 

 البٌئة والتواجد :

ا فً تتواجد اجناس هذا الصؾ فً المٌاه الراكدة والمٌاه النصؾ المالحة وٌمكن ان تعٌش اٌض

متراً فً البحٌرات والتً تحتوي قٌعانها على الرمل حٌث ٌمتص  11-1تتراوح بٌن من اعماق 

( وٌرسبها على جسمه لذا ٌطلق على على افراد Marlات مركبات الكالسٌوم والمؽنسٌوم )النب

ٌضم هذا الصؾ رتبة واحدة  .  Stone wortsهذا الصؾ بالحشائش الصخرٌة او الحجرٌة 

 فقط هً 

                                         

Genus :Chara    

هذا الجنس واسع واالنتشار فً العالم وذو رائحة ؼٌر مرؼوبة تشبه رائحة البصل بسبب 

 -5احتوائه على مركبات الكبرٌت .وٌتكون الثالوس من محور قائم متفرع ٌتراوح طوله من 

سم وٌثبت النبات بالمكان الذي ٌعٌش فٌه بواسطة تركٌب معقد من اشباه الجذور عدٌدة  117

ء القائم الى عقد وسالمٌات واضحة .وٌنشا من كل عقدة سوار من افرع خالٌا وٌقسم الجز

جانبٌه قصٌرة )اشباه االوراق ( تنمو الى مدى ثاٌت .كما تنمو فً اباط اشباه االوراق افرع ؼٌر 

على خلٌة واحدة كبٌرة موجودة فً على  Charaمحدودة النمو .وٌقتصر النمو الطولً فً الـ 

  قمة المحور .
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 لتكاثر :ا

تتكاثر الطحالب الكارٌة خضرٌا وجنسٌا فقط والتتكاثر تكاثر الجنسً بتكوٌن االبواغ او الخالٌا 

 الساكنة 

التكاثر الخضري :ٌحدث هذا النوع من التكاثر بتكوٌن تراكٌب خضرٌة تكاثرٌة على جسم 

 لجسم الطحلب وكما ٌاتً :فً مناطق العقد السفلٌة فً الطحلب االم وؼالبا تتكون هذه التراكٌب 

تراكٌب نجمٌة : وهً عبارة عن تراكٌب نجمٌة الشكل مملوءة بالؽذاء المخزون بشكل  -1

 تنفصل من العقد السفلٌة للطحلب االم لتبدأ بالنمو لتكون طحلب جدٌد نشا 

تراكٌب بصلٌة :تنشا على اشباه الجذور وتكون بشكل براعم تكبر بالحجم ثم تنفصل  -2

 ب جدٌدة لتنمو الى طحال

تكوٌن خٌوط من خالٌا خضراء : تنشا من العقد السفلٌة للطحلب االم بعد ذلك تنفصل  -3

 لتنمو الى طحلب جدٌد 

  Ovumالتكاثر الجنسً : تتكاثر الطحالب الكارٌة الى جنسٌا بتكوٌن البٌوض الساكنة 

ون النبات المتحركة اي ان التكاثر الجنسً ٌكون من النوع البٌضً , ٌكواالمشاج الذكرٌة 

اما احادي المسكن وتحمل االعضاء التكاثرٌة على نفس العقدة وٌكون موقع العضو االنثوي 

وقد   Nitellaالعضو الذكري )فً طحلب الكارا ( وبالعكس فً طحلب الـ منالى االعلى 

فس العقدة تحٌط بعضو انثوي واحد كمل فً ٌحمل اكثر من عضو ذكري واحد على ن

  Globuleوالعضو الذكري بـ   Nuculeوٌطلق على االنثوي بـ  Tolypellaطحلب 

وٌكون العضوي التكاثر الذكري الناضج بشكل تركٌب كروي وبلون برتقالً محمر اما 

خالٌا تاجٌة فً  5العضو االنثوي فٌكون تركٌب بٌضوي متطاول محاط من االعلى بـ

-5ٌحاط العضو االنثوي ب)وكما   Nitellaخالٌا تاجٌة فً طحلب الـ 17طحلب الكارا و

التً   Oogonium( خالٌا محٌطٌة ؼطائٌة ملتفة والتً تحٌط تماما بالخلٌة االنثوٌة 17

  Ovumتحٌط بخلٌة البٌضة 

االخصاب : بعد نضج البٌوض واالمشاج تتفتح االعضاء التكاثرٌة وتتحرر االمشاج وتسبح 

شق بٌن الخالٌا التاجٌة وقمة بالماء لتصل الى قمة العضو االنثوي حٌث تحدث فتحة او 

التً تكبر الخالٌا الؽطائٌة وٌدخل احد االمشاج لٌخصب البٌضة وتتكون البٌضة المخصبة 

  Oosporeفً الحجم وتتسمك جدرانهاوتظهر بلون اسود وتسقط لتستقر فً الماء وتدعى 

لٌتٌن احداهما اسابٌع حٌث تنقسم النواة اختزالٌا فتتكون خ 4-1ثم تبدا بالنمو بعد فترة من 

طرفٌة تنمو الى تركٌب خٌطً قائم ٌنمو الى طحلب جدٌد وخلٌة قاعدٌة صؽٌرة تكون خلٌة 

 شبه جذر .
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 شعبة الطحالب الٌوؼلٌنٌة  -3

                                                Division Euglenophyta  

Class:Euglenophyceae                                                                            

Order:Euglenales                                                             

Family:Euglanacea 

Genus :Euglena  

 فات الممٌزة لهذه الشعبة الص

والموٌلحة وقلٌل منها فً المٌاه المالحة وفً فً المٌاه العذبة عة تعٌش افراد هذه المجمو -1

 Waterالعضوٌة وبصورة هائمة وقد تسبب ظاهرة ازدهار الماء الؽنٌة بالمواد المٌاه 

bloom   وقد ٌتواجد البعض منها فً الطٌن الرطب او على بقاٌا بعض النباتات

 والبعض منها قد ٌعٌش داخل امعاء بعض البرمائٌات 

ؼالبٌة االجناس احادٌة الخلٌة متحركة والبعض منها تكون ؼٌر متحركة او تكون بشكل  -2

ؼٌر متحرك ,والقلٌل منها تكون بشكل  Pallmellaتجمعات تمثل الطور البالمٌلً 

 مستعمرات 

البالستٌدات تكون ذات اشكال مختلفة قرصٌة ,صفائحٌة ,شرٌطٌة ,نجمٌة حسب نوع  -3

كاروتٌنات وصبؽات زانثوفٌلٌة باالضافة الى  a,bلوروفٌل الطحلب ,الصبؽات تتمثل بك

 متعددة 
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تفتقر الخالٌا الى وجود الجدار الخلوي )جدار سلٌلوزي ( وتحاط بالؽشاء البالزمً  -4

وٌقع الى الداخل منه اشرطة ذات حافات او اخادٌد ٌطلق علٌها مع الؽشاء البالزمً 

Periplast   تؽٌر شكله مثل طحلب وقد ٌكون مرن مما ٌساعد طحلب علىEuglena  

او ٌحاط بما   Phucusاو قد ٌكون صلب فٌعطً الطحلب شكل ثابت كما فً طحلب 

 Trachelomonasالدرع البكتٌنً كما فً طحلب ٌشابه 

عبارة عن مركب عدٌد التسكر تخزن فً حبٌبات تسمى حبٌبات الؽذاء المخزون  -5

وكوز وتخزن فً الساٌتوبالزم او البراملٌوم وتكون بشكل تجمعات مستقٌمة من الكل

 البالستٌدات.

تحوي الخالٌا على سوط واحد او سوطٌن اوثالثة اسواط من النوع الرٌشً وتبرز  -6

 عادتا من قاعدة المستودع فً مقدمة الخلٌة

 توجد فجوة متقلصة كبٌرة فً مقدمة الجسم قرٌبة من المستودع  -0

تقع عادتا فً الساٌتوبالزم على عكس البقعة العٌنٌة فً  Eye spotالبقعة العٌنٌة  -8

 الطحالب الخضراء والتً تقع فً داخل البالستٌدة .

ٌتمثل فً طحالب هذا القسم صفات لكائنات نباتٌة وصفات اخرى لكائنات حٌوانٌة فً  -9

نمط التؽذٌة حٌث تتؽذى بطرٌقة ذاتٌة التؽذٌة كما تفعل النباتات او تتؽذي بطرٌقة البلع 

 للمواد الؽذائٌة كما فً الكائنات الحٌوانٌة 

 ها تكاثر جنسً الٌحدث فٌ Cyst تتكاثر خضرٌا باالنشطار الطولً وبالتحوصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال 

طحلب 

الـ 

Euglena  

وحٌد الخلٌة مؽزلً الشكل ٌوجد فً البرك والمستنقعات كجسم بروتوبالمً عاري هز طحلب 

لٌس له جدار خلوي ولذلك كثٌرا ماٌتؽٌر شكله اثناء الحركة ,فً مقدمة الخلٌة ٌوجد انتفاخ 
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  Gulleteوقناة تسمى البلعوم   Reserviorجزؤه القاعدي متسع ٌمثل الخزان قاروري الشكل 

عند قاعدة االنتفاخ توجد البقعة العٌنٌة والتً تكون كبٌرة الحجم وتقع خارج البالستٌدة وهً 

التً تعطٌها اللون  B- caroteneعبارة عن مجموعة من القطٌرات الدهنٌة حاوٌة على صبؽة 

وتظهر هذه القطٌرات بشكل عدسة ل قطٌرة تحاط بؽالؾ خاص بها  البرتقالً المحمر وك

محدبة لها عالقة باالستجابات للحوافز الضوئٌة للخالٌا المتحركة كما ٌعتقد ان لها دور فً 

استالم الضوء والسٌطرة على الحركة الخلٌة .كما تحوي الخلٌة على ماٌتوكندرٌا وعلى اجسام 

ن احدهما قصٌر والٌبرز من قناة المستودع اما السوط كولجً كما تحوي الخلٌة على سوطٌ

تتكاثر   Pantonematicاالخر فٌكون طوٌل وٌساعد فً حركة طحلب وهو من النوع الرٌشً 

خضرٌا بواسطة االنشطار الطولً للخلٌة وقد ٌحدث االنشطار اثناءحركة طحلب وٌبدا 

نهاٌة الجسم واثناء ذلك تنقسم االنشطار من مقدمة الجسم اي من منطقة الخزان وٌستمر الى 

النواة انقسام اعتٌادي ٌعقبه انقسام البروتوبالست اما االسواط فقد ٌذهب السوط او السوطٌن مع 

اسواط جدٌدة او ٌنقسم السوط او  احدى الخالٌا المنقسمة وتبدا الخلٌة االخرى بتكوٌن سوط او

سوط االخر او تختفً االسواط ثم ٌذهب كل سوط مع احدى الخلٌتٌن وتبدأ كل خلٌة بتكوٌن ال

 تبدا بالتكوٌن بعد اكتمال االنقسام 

اوقد تنقسم الخالٌا وهً فً حالة سكون فً مرحلة التكٌس او مرحلة الطور البالمٌلً لتكون 

 خلٌتٌن او احٌانا اربع خالٌا كروٌة الشكل عند تحرر كل منها لتصبح طحلب جدٌد .
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 المحاضرة السابعة 

          Division :Chrysophyta(Golden algae)      شعبة الطحالب الذهبية

تنتشر فً البٌئات المائٌة العذبة والمالحة بصورة هائمة او ملتصقة وعلى تربة الرطبة وجذوع 

 االشجار والجدران الرطبة 

 الصفات المميزة لهذه الشعبة 

الخلٌة متحركة وؼٌر متحركةاو تكون بشكل مستعمرات متحركة او  تضم اجناس احادٌة -1

 او باشكال انبوبٌة او خٌطٌة ؼٌر متحركة 

الصبؽات التمثٌلٌة تتمثل وٌة ,جدارٌة ضالبالستٌدات باشكال مختلفة قرصٌة ,عدسٌة ,بٌ -2

 -b,&وصبؽات الكاروتٌن  eتحوي كلوروفٌل والبعض من االجناس   a,cبصبؽات الكلوروفٌل 

carotene  وتسود صبؽات الزانثوفٌالت على بقٌة الصبؽات والمتمثلة بالـFucoxanthin  , 

Dinoxanthin   

اوكاربوهٌدرات ؼٌر ذائبة  من   Leucosinالؽذاء المخزون ٌكون بشكل زٌوت من نوع  --3

 Chrysolaminarineنوع 

 ٌالحظ تنوع النظم السوطٌة فقد تحوي على : -4

 Acronematicامامً الموقع من النوع االملس سوط واحد   -ا

طوٌل واالخر   Pantonematicسوطٌن امامٌة الموقع مختلفة فً الطول احدهما رٌشً  -ب

 املس قصٌر 

 Acronematicج_ سوطان ؼٌر متساوٌٌن فً الطول من النوع االملس 

  Haptonemaسوطان متساوٌة بالطول احدهما املس واالخر رٌشً وٌوجد بٌنهما زائدة  -د

 قد تكون هذه الزائدة قصٌرة او طوٌلة مستقٌمة او حلزونٌة 

ٌصالت او التكاثر الالجنسً ٌحدث بتكوٌن ابواغ متحركة او ؼٌر متحركة اوبواسطة حو -5

 واالتكاثر الجنسً فٌكون اما متشابه االمشاج  ماااكٌاس او ابواغ الساكنة )ابواغ التوازن (

 من النوع البٌضً  مختلؾ االمشاج المتحركة او

 تصنيف شعبة الطحالب الذهبية 

 صنفت افراد هذه الشعبة الى ثالث صفوؾ 

  Xanthophyceae                           خضر المصفرة الطحالب الصؾ  -1
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                                       chrysophyceaeالطحالب البنٌة الذهبٌة  -2

            Bacillariophyceae(Diatoms )تومات ( الطحالب العصوٌة )الداٌ -3

 Xanthophyceae                            مصفرةالالخضر صف الطحالب  -1

كانت افراد هذا الصؾ تصنؾ ضمن الطحالب الخضر فً صؾ متباٌن االسواط 

(class:Heterokonate امابقٌة)  الطحالب الخضراء فكانت تصنؾ ضمن الطحالب المتشابهة

( لكن اثبت الدراسات الحدٌثة ان افرادهذا الصؾ تختلؾ عن  Class:Isokanete)االسواط 

 افراد صؾ الطحالب الخضر بما ٌاتً 

ولذلك تكون صبؽات الزانثوفٌالت والكاروتٌنات بنسبة اكبر من الصبؽات الكلوروفٌلٌة  -1

  bدات بلون اخضر مصفر وعدم احتواءها على كلوروفٌل تظهر البالستٌ

او دهون   Chrysolaminarineاو   Leucosinالؽذاء المخزون ٌكون بشكل زٌوت  -2

 والٌخزن على شكل نشا 

جدار الخلٌة ٌحتوي على مواد بكتنٌة اكبر من نسبتها من جدران خالٌا افراد صؾ الطحالب  -3

سلٌكا على جدران الخالٌا بحٌث ٌبدو جدار الخلٌة وكانه الخضرباالضافة الى ترسب مادة ال

 مكون من نصفٌن 

ار المتحركة تحوي على زوج من االسواط االمامٌة  الموقع والتً تكون ؼٌر متساوٌة االطو -4

 فً الطول الطوٌل رٌشً والقصٌر املس 

 

 خضر المصفرة لصف الطحالب ال عامة الصفات ال

او مستعمرات خٌطٌة متفرعة او ؼٌر متفرعة قد تكون بالمٌلٌة او تضم اجناس احادٌة الخلٌة  -1

 شجٌرٌة او اشكال سٌفونٌة 

بجدار ذو جزئٌن متساوٌٌن او ؼٌر متساوٌٌن ٌكون حاوي على تضم اجناس عارٌة او تحاط  -2

 نسبة من المواد البكتٌنٌة والسلٌلوزٌة والسٌلٌكٌة 

بعض االجناس تفتقر الى وجود   a,cتتمثل بكلوروفٌل  الصبؽات الممٌزة فً البالستٌدات -3

 eوقد تحوي اجناس اخرى على كلوروفٌل   Vauucheriaكما فً طحلب   cكلورفٌل 

 وصبؽات الزانثوفٌل والبالستٌدات تكون قرصٌة او جدارٌة   B-carotene,&باالضافة الى 

والٌخزن   Chrysolaminarineو احٌانا   Leucosinالؽذاء المخزون ٌكون بشكل زٌوت  -4

 على شكل نشا اطالقا 

 امامٌة الموقع  احدهما رٌشً طوٌل واالخر املس قصٌر ةاالسواط تكون ثنائٌ -5

 وفً االجناس الساٌفونٌة تتعدد االنوٌة فً الساٌتوبالزم النواة مفردة  -6
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ً فً االجناس صؾ خضرٌا بطرٌقة االنقسام او االنشطار الطولالتكاثر :تتكاثر افراد هذا ال -0

او االبواغ  zoosporeاالحادٌة او بالتجزؤ اما التكاثر الالجنسً فٌتم بواسطة االبواغ المتحركة 

والتكاثر الجنسً لوحظ فً بعض قد ٌكون بٌضً او متشابه ا  Aplanosporeالؽٌر متحركة 

 . االمشاج او مختلؾ االمشاج 

  فقطوسوؾ ندرس رتبة واحدة ٌصنؾ هذا الصؾ الى ستة رتب 

1- order:vaucheriales                                                                                           

تتواجد فً المٌاه العذبة او المالحة او تنمو فً الطٌن وتضم اجناس انبوبٌة متعددة االنوٌة ولها 

ضح فٌها ظاهرة مدمج خلوي والبالستٌدات متعددة قرصٌة وتتوفجوة مركزٌة كبٌرة 

Coenocytes   تتكاثر الجنسٌا بواسطة االبواغ المتحركةzoospores  او تتكاثر بتكوٌن

 . Oogamyاالكٌاس ,التكاثر الجنسً من النوع البٌضً 

  Vaucheriaمثال على هذا الجنس 

       ي وتتوضح فٌها ظاهرة مدمج خلو قلٌل التفرع متعدد االنوٌة  عبارة عن ثالوس انبوبً

Coenocytes  كبٌرة والساٌتوبالزم محٌطً وٌحوي عدد كبٌر من االنوٌة فجوة مركزٌة  له

تحتوي على بالستٌدات قرصٌة الشكل وتكون فاقدة للمراكز النشوٌة للطحلب تفرعات عدٌمة 

اللون تثبت جسم الطحلب على الطٌن ٌتكاثر هذا الطحلب عن طرٌق االبواغ المتحركة تتكاثر 

االبواغ بصورة مفردة فً حوافظ طرفٌة تتكون بانتفاخ الطرؾ البعٌد الحد الفروع ثم ٌتكون هذ 

وٌتكون داخل هذا االنتفاخ والذي ٌمثل الحافظة  , جدار عرضً بعٌد قلٌال عن منطقة االنتفاخ

البوؼٌة بوغ واحد ٌكون متعدد االسواط ؼٌر متساوٌة فً الطول والمتعدد االنوٌة حٌث تصبح 

ٌتتحرر البوغ بعد   zoosporeٌة فً موقع قرٌب من سطح الجسم وٌطلق على هذا البوغ االنو

ٌسبح البوغ بعد تحرره الى لفترة  ,من قمة الحافظة بعد ان تصبح جٌالتنٌة وتتمزقنضجه 

 قبل ان ٌفقد االسواط وٌبدا بالنمو الى طحلب جدٌد .قصٌرة 

النبات او على  عضاء التكاثرٌة اما على نفساما التكاثر الجننسً فٌكون من البٌضً وتحمل اال

 وتكون االعضاء التكاثرٌة اما جالسة او محمولة على حامل نباتٌن مختلفٌن 

تنشا االعضاء التكاثرٌة االنثوٌة بشكل انتفاخ بٌضوي او كروي الشكل وٌنفصل على جسم 

نتفاخ بالعودة الى الطحلب بحاجز قبل اكتمال الحاجز تهاجر جمٌع االنوٌة التً دخلت الى اال

جسم الطحلب االم ماعدا نواة واحدة تبقى لتكون نواة البٌضة المفردة التً تتكون داخل العضو 

ولكن تبقى  طرٌقة تكوٌن العضو االنثوي االنثوي اما العضو التكاثر الذكري فٌكون بنفس 

انبوب ملتوي  االنوٌة المتعددة داخل انتفاخ العضو الذكري والذي ٌكبر وٌتطاول لٌظهر بشكل

احدهما رٌشً طوٌل وٌتكون بداخله عدد من االمشاج الذكرٌة المسوطة بزوج من االسواط 

جها من فتحة فً قمة العضو الذكري وتسبح لتصل واالخر املس قصٌر تتحرر االمشاج بعد نض

والتً تكون بشكل ٌشبه المنقار تتمزق هذه القمة وتدخل االمشاج  الى قمة العضواالنثوي 

ب البٌضة من قبل مشٌج واحد وتتكون البٌضة المخصبة والتً تحاط بجدار سمٌك وتخص
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وتحرر لتمر بفترة سكون قبل ان تبدأ باالنبات مكونة  طحلب جدٌد بعد ان تنقسم نواتها اختزالٌا 

. 

  Class: chrysophyceae (golden brown algae )صؾ الطحالب البنٌة الذهبٌة  -2

 صؾ الصفات المٌٌزة لهذا ال

 تتواجد فً المٌاه العذبة واالؽٌر ملوثة والمٌاه الباردة وتنمو هائمة او ملتصقة  -1

معظم افراد هذا الصؾ تكون احادٌة الخلٌة متحركة او بشكل مستعمرات او تكون احادٌة  -2

 الخلٌة امٌبٌة او بشكل تجمعات امٌبٌة او شٌجٌرٌة والقلٌل منها تكون بشكل خٌوط 

االجناس تفتقر الى الجدار الخلوي السلٌلوزي اي ٌكون البروتوبالست عاري وقد ؼالبٌة  -3

 Scalesٌحاط البروتوبالست بؽالؾ مشبع بالمواد السلٌكٌة والمركبات الكلسٌة وبشكل حراشؾ 

  loricaاودروع 

البالستٌدات ذهبٌة اللون وقلٌلة العدد وباشكال مختلفة وقد تحوي او التحوي على مراكز  -4

 وٌة  نش

 وصبؽات زانثوفٌل   B- caroteneو  a,cالصبؽات التمثٌلٌة تتمثل بصبؽة الكلوروفٌل  -5

وكاربوهٌدرات من   Leucosinٌكون بشكل زٌوت من نوع الؽذاء المخزون  -6

Chrysolaminarine  ٌخزن عادتا فً الساٌتوبالزم واحٌانا فً البالستٌدات 

جناس المتحركة فقد تكون الخالٌا احادٌة السوط او ٌالحظ تنوع فً النظم السوطٌة فً اال -0

ثنائٌة السوط او قد تكون االسواط متساوٌة او ؼٌر متساوٌة فً الطول وٌكون احدهما رٌشً 

وقد تكون   Hapotonemaطوٌل واالخر املس قصٌر وقد ٌوجد بٌن السوطٌن زائدة تسمى 

ا كعضو الستقرار جسم الطحلب فً هذه الزائدة طوٌلة او قصٌرة او حلزونٌة وتستعمل احٌان

 حالة عدم الحركة 

الخالٌا احادٌة النواة وتحوي على نوٌة واحدة وتحتوي على فجوة متقلصة او اكثر عند قاعدة  -8

 السوط 

تتكاثر اما خضرٌا باالنشطار الطولً او بالتجزؤ او الجنسٌا  فٌحدث بتكوٌن ابواغ متحركة   -9

اوٌٌن اوؼٌر متساوٌٌن فً الطول او تتكاثر بواسطة االبواغ او سوطٌن متسعارٌة لها سوط   

الساكنة )ابواغ التوازن (او بتكوٌن الحوٌصالت الداخلٌة عند الظروؾ البٌئٌة ؼٌر مالئمة حٌث 

تسحب الخلٌة االسواط وتصبح كروٌة الشكل وٌنكمش البروتوبالست بعٌدا عن ؼالؾ الخلٌة 

ست ثم ٌتكون جدار سلٌلوزي وٌزداد بالسمك وٌكون وٌتكون ؼطاء جٌالتٌنً حول البروتوبال

ذي اشواك وتترك فتحة صؽٌرة فً الجدار تمتلئ بالمادة الجٌالتنٌة التً تؽطً فتحة  او املس

الجدار وتتحرر البروتوبالست العاري بشكل امٌبً لٌكون طحلب جدٌد او قد تنقسم 

تتحرر عبر فتحة لٌنمو كل منها الى طحلب جدٌبد ابواغ متحركة عارٌة  4-2البروتوبالست الى 

 اما التكاثر الجنسً فٌكون من قلٌل الحدوث وٌكون من النوع المتشابه االمشاج 
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 تصنؾ الطحالب البنٌة الذهبٌة الى عدد رتب سوؾ ندرس رتبة واحدة فقط

Dinophyciales                                                                                          :Order 

ط احدهما طوٌل رٌشً ٌة او مستعمرات ولها زوج من االسواتضم هذه الرتبة افراد احادٌة الخل

 وقد ٌكون بروتوبالستها عاري او محاط بدروع سٌلٌكٌة او قشور سٌلٌكٌة واالخر املس قصٌر 

Genus : Dinobryon                                                                                              

 

مفتوحة وتتصل ٌكون هذا الطحلب بشكل مستعمرات متجمعة وتحاط الخالٌا بدروع ذات قمة 

بقاعدة الدرع بواسطة ذراع ساٌتوبالزمٌة تكون االسواط ثنائٌة ؼٌر متساوٌة فً الطول احدهما 

البروتوبالست على زوج من البالستٌدات الصفائحٌة لس قصٌر ٌحتوي رٌشً طوٌل واالخر ام

اثر باالضافة الى نواة والبقعة العٌنٌة ٌتكاثر هذا الطحلب باالنقسام الخلوي البسٌط كما ٌتك

ٌتواجد هذا الطحلب فً المٌاه الراكدة والحاوٌة على تراكٌز قلٌلة  الجنسٌا بتكوٌن ابواغ الساكنة

وم وٌعد من االدلة الباٌلوجٌة على نقص هذه المواد وتواجده من الفوسفات والبوتاسٌوم والمؽنسٌ

بكثرة ٌسبب انبعاث رائحة ؼٌر مستحبة فً المٌاه شخص اربعة انواع منها فً العراق فً شط 

  العرب واالهوار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bacillarophyceae      ( Diatoms ))الداٌتومات (صؾ الطحالب العصوٌة  -3

 الصفات المميزة 

% تتواجد فً المٌاه البحرٌة والباقً ٌتواجد فً بقٌه انواع 47تتواجد فً مختلؾ البٌئات  -1

 المٌاه بصورة هائمة او ملتصقة وقد تزدهر فً فصلً الربٌع والخرٌؾ 

 تضم اجناس ؼالٌبٌتها احادٌة الخلٌة او تكون بشكل مستعمرات متجمعة او خٌطٌة  -2
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بانماط واشكال مختلفة وباالخص الهائمة منها وقد تاخذ  تكون االشكال الخضرٌة لهذه الشعبة -3

 شكل قرصً او ابري او خٌطً او مستعمرات نجمٌة او ذات اؼلفة هالمٌة 

تتمٌز الخلٌة الداٌتومٌة باحاطتها بجدار مكون من نصفٌن متراكبٌن فوق بعضهما النصؾ  -4

والنصؾ السفلً ٌكون اصؽر وٌسمى   Epithecaالعلوي ٌكون اكبرحجما وٌسمى 

Hypotheca  وٌربط بٌن النصفٌن اشرطة رابطة وتدعى بالحزامGirdle  وٌسمى كل جزء من

 Girdleولكل خلٌة داٌتومٌة منظران جانبً او حزامً  Valveالجدار بالمصراع او الصمام 

view  ًومنظر سطحً او مصراعValve view 

لٌكا وبشكل هندسً وتثخنات مختلفة ومعقدة وبشكل خٌوط جدار الخلٌة مشبع بمادة السٌ  -5

  Costaeاو تكون بشكل متثخن وتسمى  Striaeتدعى 

 % فقط من مواد بكتٌنٌة اخرى 1% من تركٌب الجدار وتحوي 57تشكل مادة السٌلٌكا  -6

& وصبؽات الزانثوفٌلٌة وهذه  B-carotene,و  a,cالصبؽات التمثٌلٌة هً كلوروفٌل  -0

المائل الى اللون البنً القاتم والبالستٌدات قرصٌة او جدارٌة ت تعطً اللون الزٌتونً الصبؽا

 ثنائٌة المجموعة الكروموسومٌة  2nوتحوي على مراكز نشوٌة وتحوي على نواة 

وٌخزن اما فً   Chrysolaminarineالؽذاء المخزون بشكل مواد دهنٌة او بشكل  -8

 البالستٌدات او فً الساٌتوبالزم 

تحوي الخالٌا التكاثرٌة على سوط واحد امامً تمتاز بعدم احتواءها على االسواط فقط  -9

 الموقع من نوع الرٌشً 

 تتكاثر تكاثر خضري وجنسً والجنسً  -17

 رٌشٌة ومركزٌة صنفت افراد هذا الصؾ على اساس التناظر الى رتبتٌن  -11

على حفر تفصل الصفٌن من النقوش فً كل صمام تدعى هذه  تحوي االشكال الرٌشٌة -12

 وتفصل بواسطة مساحة واضحة من تسمى باالخدود الكاذب  Rapheالحفر باالخدود 

 

 تصنؾ افراد هذا الصؾ على اساس التناظر الى رتبتٌن 

 Pennalesالرٌشٌة   -1

  Centralesالمركزٌة  -2

 مقارنة بٌن الرتبتٌن 

 Centralesالمركزٌة     Pennales  الرٌشٌة            

 شعاعٌة التناظر)ؼالبا فً المٌاه        -1جانبٌة التناظر)تتواجد ؼالبا فً المٌاه المالحة (         -1
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 البحرٌة ( 

 التحوي على اخدود وتنظم النقوش  -2وتنظم نقوش     Rapheتحوي الؽالبٌة على اخدود  -2

 حول نقطة مركزٌة                 كاذب  جانبٌة وقد تحوي البعض على اخدود

 التحوي على العقد القطبٌة  -3عند اقطاب االخدود تتكون عقد تدعى العقد القطبٌة     -3

Polar nodules  وعقدة مركزٌةcentral nodules        ومركزٌة 

 قرصٌة  البالستٌدات ؼالبا -4البالستٌدات ؼالبا شرٌطٌة او جدارٌة مفردة او ثنائٌة     -4

 التكاثر الجنسً بٌضً واالمشاج  -5التكاثر الجنسً متشابه االمشاج وتكون االمشاج          -5

 السوطاحادٌة                                                           فاقدة لالسواط

 Coscinodiscus  مثال جنس Pinnulariaمثال جنس

 

 

 

 

 

 

 

على جدار الخلٌة الداٌتومٌة من الصفات التشخٌصٌة فً الداٌتومات اذ  تعد التثخنات السٌلٌكٌة

 توجد اربعة انواع من التثخنات السٌلٌكٌة 

  Punctateالشكل المنقط او المثقب  -1

وٌتكون بشكل ثقوب او نقاط على جدار الخلٌة وتترتب هذه الثقوب بشكل خطوط مستقٌمة تسمى 

Striae 
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     Canaliculiالشكل القنوي  -2

 وفٌه تظهر التثخنات بشكل قنوات صؽٌرة تمتد على طول جدار الخلٌة 

 

 

  Costaeالشكل العظمً  -3

 وتكون بشكل اضالع تكونت نتٌجة الترسبات الكثٌفة لمادة السٌلٌكا 

  Aerolaeالشكل الؽرفً  -4

 ثخنات سمٌكة جدا وبشكل ؼرؾ صؽٌرةالتوتكون 

  

 الحركة في الدايتومات 

تمتاز الداٌتومات الرٌشٌة والتً تحتوي على االخدود الحقٌقً بقابلٌتها على الحركة وتكون 

الحركة اما على شكل مستقٌم او تكون بشكل خط منحنً وقد تعتمد الدٌتومات على تٌارات الماء 

سطح نهارا وبالعكس قً اللٌل  وقد فسرت هذه  او االضاءة فقد ٌتحرك الداٌتوم من االعماق الى

 الحركة على اساس 

 والتً تكون عكس حركة جسم الطحلب االعتماد على حركة الساٌتوبالزم فً منطقة االخدود  -1

وجود جهاز لٌفً  له قابلٌة على التقلص واالنبساط المستمر الذي ٌعطً ضؽط لدفع جسم  -2

 الطحلب وحركته 

ى اجسام بلورٌةداخل الساٌتوبالزم وتقوم هذه االجسام بطرح مواد جٌالتنٌة تحتوي الخلٌة عل -3

 على السطح الخارجً للخلٌة تساعد فً انزالق جسم الطحلب 

 

 التكاثر في الدايتومات 

 التكاثر الخضري  -1

 ٌحدث هذا النوع من التكاثر باالنقسام البسٌط للخالٌا الداٌتومٌة وٌتم ذلك بابتعاد المصراعٌن عن

بعضهما قلٌال وتزداد كمٌة البروتوبالزم فً الخلٌة ثم تنقسم النواة وٌعقبها انقسام الساٌتوبالزم 

وٌزداد تباعد جزئً الجدار عن بعضهما ثم ٌنفصل كل جزء من جزئً الجدار مع جزء من 

ة البروتوبالست المنقسم مع النواة وتبدا كل خلٌة جدٌدة بتكوٌن جزء اخر من جدار الخلٌة الجدٌد

وٌنتج من هذا االنقسام خلٌتٌن احداهما بحجم خلٌة االم واالخرى اصؽر حجما وتستعٌد هذه 
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فً    Auxosporeالخلٌة الصؽٌرة حجمها الطبٌعً وذلك عن طرٌق تكوٌن االبواغ النامٌة 

 التكاثر الجنسً 

 التكاثر الالجنسً  -2

اذ   Resting cellاو   Resting sporeتكاثر بتكوٌن ابواغ ساكنة او خالٌا ساكنة ٌحدث هذا ال

ة من حٌاتها تكون جدار سمٌك ذات نقوش مختلفة ان بعض الخالٌا الداٌتومٌة فً اوقات مختلف

وتسمى هذه التراكٌب باالبواغ الساكنة وتسقط هذه الخالٌا من المنطقة الهائمة الى المنطقة 

لخالٌا اصؽر من حجم الخلٌة القاعٌة بانتظار الظروؾ المالئمة وٌكون حجم هذه االبواغ او ا

االصلٌة اما الخالٌا الساكنة فتكون بنفس حجم وشكل الخلٌىة االصلٌة وتختلؾ عن االبواغ 

 الساكنة بعدم تثخن جدرانها الخارجٌة 

اذ تتكون هذه االبواغ من اتحاد  Auxosporeاما التكاثر الجنسً فٌكون بواسطة االبواغ النامٌة 

الذكري فً االنواع المركزٌة من النوع المتحرك بٌنما ٌكون المشٌج  مشٌجٌن وٌكون المشٌج

 نثوي ؼٌر متحرك اما فً االنواع الرٌشٌة فٌكون كال المشٌجٌن ؼٌر متحركٌن اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الثامنة 

 ةشعبة الطحالب البروفاٌتٌة او الطحالب الدوارة او السوطٌات الدوار

Division :Pyrrophyta  

 الصفات الممٌزة لهذه الشعبة 

منها تعٌش فً المٌاه العذبة  والبعتعٌش افراد هذه الشعبة فً مٌاه البحار الدافئة  -1

 وتتواجد فً مٌاه البرك والبحٌرات الصؽٌرة فً المٌاه العذبة 

تحوي على الؽالبٌة العظمى من اجناس هذا الصؾ تكون احادٌة الخلٌة متحركة  -2

و تكون ؼٌر مسوطة ا Dinoflagellates     اسواط لذا تسمى السوطٌات الدوارة

عٌش هذه الطحالب المتعلقة بالنباتات والطحالب وعادتا ت  phytodinalesوتدعى 

االخرى فضال عن وجود اجناس متطفلة على الحٌوانات اما تعٌش على سطحها او 

 داخل اجسامها 

الصلب او تحاط بجدار خلوي  periplastتكون االجناس اما عارٌة وتحاط بـ  -3

قد تحتوي على  وٌكون بشكل صفائح سلٌلوزٌةوٌكون السلٌلوز المكون االساس له 

نقوش او قرون او اشواك او تتصل مع بعضها بتدارٌز ٌطلق على هذه االجناس 

 Armored dinoflagellatesٌاالجناس المدرعة 

وٌوجد على سطح   cingulmتحتوي ؼالبٌة االجناس على اخدود مستعرض  -4

وجزء سفلً  Epiconالخلٌة وٌلتؾ حوله وٌقسمها الى جزئٌن جزء علوي 

Hypocon  ًاو قد ٌحوي احد الؽافٌن العلوي او السفلً على على اخدود طول

Sulucs  وفً بعض االجناس ٌكون ؼالؾ الخلٌة مقسوم الى جزئٌن بواسطة اخدود

 طولً ٌمتد من قمة الخلٌة الى نهاٌتها 

الجسم وٌكون احدهما طوٌل االجناس المتحركة تحوي سوطٌن تنشأ فً منطقة  -4

خر قصٌر ملتؾ على قاعدة السوط االول بشكل قائم ,وقسم وٌمتد الى االمام واال

االملس ٌلتؾ احد السوطٌن وهو رٌشً  داخل االخدود العرضً بٌنما السوط الثانً 

 خلؾ الخلٌة . ٌمتد 

البالستٌدة متعددة قرصٌة او صفائحٌة او مفصصصة وقد تحوي او التحوي  -5

 -Bو  chl. a ,cٌل على مراكز نشوٌة وتحتوي على صبؽات تتمثل بكلوروف

carotein   وصبؽات زانثوفٌلٌة مثل صبؽةPiridinin   وFucoxanthine  

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight



وتظهر البالستٌدات بلون ٌمٌل الى االصفر او البنً المحمر او مسمرة مائلة الى 

 الخضرة اوبنٌة ذهبٌة وفق سٌادة احدى الصبؽات المذكورة 

 النواة واضحة وكبٌرة  -6

بشكل نشا وٌخزن اما داخل البالستٌدات او فً الؽذاء المخزون ٌكون  -0

 الساٌتوبالزم 

تكون التؽذٌة فً ؼالبٌة االجناس ذاتٌة الى ان بعض االجناس تكون مختلفة  -8

التؽذٌة اما رمٌة او متطفلة داخل او خارج اجسام بعض االحٌاء المائٌة كاالسماك 

اجسام بعض االحٌاء  وبعض االحٌاء الالفقرٌة او تكون فً حالة تعاٌشٌة فً داخل

 المعوٌة 

تتكاثر افراد هذه الشعبة خضرٌا باالنقسام الخلوي البسٌط وفً االجناس المدرعة  -9

قد تتحرر البروبالست خارج الجدار الخلوي ومن ثم ٌبدا باالنقسام  بعد انقسام النواة 

 جزئٌن كل جزء ٌبدا باحاطة نفسه بجدار سٌلٌلوزي اوقد ٌنفصلاالعتٌادي وٌصبح 

البروتوبالست المنقسم داخل جدار الخلٌة وٌبدا بتكوٌن جدار اخر وقد ٌكون انقسام 

 الخلٌة طولً او مستعرض او مائل 

او قد ٌتكاثر الجنسٌا بتكوٌن ابواغ متحركة بشكل ازواج  او بصورة منفؤدة تنمو 

 بعد تحررها الى افراد جدٌدة اما التكاثر الجنسً فقد ٌالحظ فً بعض االجناس

وٌكون اما من نوع متشابه االمشاج او مختلؾ االمشاج وٌتم اتحاد االمشاج ام من 

نوع متشابه االمشاج او مختلؾ االمشاج وٌتم اتحاد االمشاج اما من نفس النوع ا 

واو من طحلبٌن مختلفٌن ٌاتحاد االمشاج تتكون البٌضة المخصبة والتً تمر بفترة 

االنبات ٌحدث انقسام النواة ووتتكون ابواغ وتسمى باالكٌاس الساكنة وعند سكون 

 تتحرر لتنمو الى طحالب جدٌدة

 التصنٌؾ 

 صنفت افراد هذه الشعبة ضمن صفٌن وكل صؾ ٌضم عدد من الرتب 

1- class: Desmophyceae                                                                         

Order:  Prorocentrales                                                                         

       Ex: Prorocentrum                                                                         
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2- class: Dinophyceae 

Order:Gymnodiniales , 

Ex: Gymnodium   

Peridiniales :peridinium , Ceratium  

  Desmophyceaeالصفات الممٌزة لصؾ 

ؼالبٌة االجناس بحرٌة المعٌشة وٌحوي على جدار الخلٌة على اخدود طولً ٌمتد  -1

والٌوجد اخدود مستعرض اجناسها تكون احادٌة عارٌة من قمة الخلٌة والى قاعدتها 

طوٌل  او محاطة بجدار واالسواط امامٌة الموقع تبرز من مقدمة الخلٌة احدهما

ذاتٌة التؽذٌة وتتكاثر خضرٌا واالخر قصٌر ٌبقى عند قاعدة السٌوط الطوٌل 

 باالنقسام الطولً للخلٌة وعلى طول االخدود الطولً .

  Dinophyceaeالصفات الممٌزة لصؾ 

تسبب ظاهرة االزدهار وتتواجد فً تضم اجناس ؼالبٌتها بحرٌة والبعض منها  

لها اخدود مستعرض واخر طولً على سطح الخلٌة  المٌاه العذبة وؼالبٌة االجناس

وتكون اما احادٌة الخلٌة متحركة او ؼٌر متحركة او بشكل مستعمرات خٌطٌة او 

تجمعات وتكون خالٌا عارٌة محاطة فقط بالبرٌبالست الصلب او تحاط بجدار 

لها زوج من االسواط تنشا من منطقة صفائحً سلٌلوزي ,االجناس المتحركة 

لمستعرض التؽذٌة ذاتٌة او مختلفة )متطفلة او رمٌة ( اوتكون فً حالة االخدود ا

تعاٌشٌة وتتكاثر خضرٌا باالنقسام الخلوي البسٌط والجنسٌا بنكوٌن االكٌاس او 

 االبواغ العارٌة المتحركة 
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 المحاضرة التاسعة 

 شعبة الطحالب الحمراء

Rhodophyta 

 ة الطحالب الحمراء الصفات العامة لشعب

 على اعماق بعٌدة فً البحار والمحٌطات طحالب بحرٌة تعٌش  -1

تضم اجناس ذات اشكال خضرٌة مختلفة فهناك عدد قلٌل من االجناس االحادٌة  -2

او ذات اشكال برنكٌمٌة كاذبة او الخلٌة او تكون بشكل خٌوط بسطة او متفرعة 

 ثالوسٌة ؼشائٌة وقد تكون خٌطٌة احادٌة المحور او متعددة المحاور 

وقد  الجدار الخلوي ٌكون من السلٌلوز والبكتٌن او استرات متعددة الكبرٌتات -3

   Xylanٌدخل فً تركٌبها 

ٌة تحوي او متععدة قرصالبالستٌدة تكون مفردة نجمٌة فً االفراد البدائٌة  -4

الذي ٌتواجد فً االجناس  chl a,dالبالستٌدة على صبؽات وعلى كلوروفٌل 

وصبؽات زانثوفٌلٌة وصبؽات   B- caroteneالمتطورة فقط باالضافة الى 

والصبؽة الخضراء   phycoerythrineالبلوبروتٌنات المتمثلة بالصبؽة الحمراء 

حالب الحمر الوان ووجود هذه الصبؽات ٌعطً الط  Phycocynineالمزرقة 

مختلفة كاالحمر والبنفسجً والزٌتونً واالخضر المزرق ولها ظاهرة التكٌؾ 

 اللونً 

ٌخزن فً   Floridean starchالؽذاء المخزون ٌكون بشكل نشا فلورٌدي  -5

 Cyanophyceanوهو ٌشابه النشا الموجود فً الطحالب الزرقاء الساٌتوبالزم 

starch  

توجد جدر عرضٌة فاصلة تحتوي على فتحات تشبه فً معظم الطحالب الحمر  -6

بٌن الخالٌا كما   Plasmodesmataالثقوب حٌث تسمح باالتصال الساٌتوبالزمً 

 ٌحدث فً النباتات الراقٌة عن طرٌق النقر .

 النمو ٌحدث من النوع القمً او من النوع البٌنً  -0

المرجانٌة حٌث تصبح جدر خلوٌة مشبعة تعرؾ هذه الطحالب بالطحالب  -8

 بكربونات الكالسٌوم وقد لعبت هذه الطحالب دوراً هاماً فً بناء الطبقات المرجانٌة 
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ٌكون التكاثر فً االجناس االحادٌة الخلٌة باالنقسام الخلوي البسٌط ,وتتكاثر  -8

 Bisporesاو ابواغ ثنائٌة  Monosporesالجنسٌا بتكوٌن ابواغ الجنسٌة احادٌة 

. تتكون اما داخل خالٌا متخصصة الى حوافظ او داخل خالٌا خضرٌة اعتٌادٌة

 Monosporangium حافظة احادٌة  فاالبواغ االحادٌة تتكون داخل حافظة تتدعى

نبات سوؾ تعطً عند انباتها وهً لسٌت نتاج االنقسام االختزالً وهذه االبواغ  

ناك ابواغ تتكون من البٌضة وه , ثنائً المجموعة الكروموسومٌة2nبوؼً 

وتتكون فً بعض االجناس من  carposporesالمخصبة تدعى باالبواغ الثمرٌة 

االنقسام االختزالً لنواة البٌضة المخصبة او فً اجناس اخرى فان البٌضة 

وتنمو عند انباتها نباتات بوؼٌة ,كما  2nالمخصبة تنتج بوغ ثمري واحد وٌكون 

داخل حوافظ تدعى حوافظ االبواغ الرباعٌة وتنشا رباعٌة  وتنمو فً االجناس ابواغ

وٌكون ثنائً   Tetrasporophytaهذه الحوافظ على نبات بوؼً ٌسمى 

وتنمو هذه االبواغ الى   1nالمجموعة الكروموسومٌة ولكن تكون ابواغ تكون 

 نباتات مشٌجٌة 

فاقدة وتكون االمشاج الذكرٌة  Oogamyالتكاثر الجنسً ٌكون من البٌضً 

تتكون داخل حوافظ تدعى  Spermatiaلالسواط كروٌة الشكل تدعى 

Spermatangia  اما العضو االنثوي فٌدعىcarpogonium  وٌتمٌز الى خلٌة لها

وجزء  Trichogyneالمستقبلة لشعٌرةتدعى بامكونة نمو خٌطً نهاٌة مستدقة 

ء نحو العضو قاعدي متسع ٌحوي خلٌة البٌضة المفردة تنتقل االمشاج فً الما

االنثوي وتستقر على الشعٌرة المستقبلة وبعد حدوث االخصاب قد تنقسم البٌضة 

 ثمرٌة وهذه تنمو الى طحالب جدٌدة.المخصبة مباشرة لتكون ابواغ 

 

 

 

 

 

 

 



 بين الطحالب الخضراء المزرقة والطحالب الحمراء  اوجه التشابه

  ؼٌاب االسواط فً كال الشعبتٌن -1

والتً تسود على الكلوروفٌل هً صبؽة االصباغ المساعدة تكون  -2

Phycocyanine  االزرق والـphycoerthrin   االحمر 

 الؽذاء المخزون ٌكون بشكل نشا  -3

 اما اواوجه االختالؾ بٌن الطحالب الحمراء والخضراء المزرقة 

لى طحالب الحمراء تحتوي )أ ,د( بٌنما الطحالب الخضراء المزرقة تحتوي ع -1

 كلوروفٌل )أ ( فقط

تتكاثر الطحالب الحمراء جنسٌا والجنسٌا بٌنما تفتقر الطحالب الخضر المزرقة  -2

 الى تكاثر جنسً 

 الطحالب الحمراء حقٌقٌة النواة والطحالب الخضر المزرقة بدائٌة النواة  -3

 تصنيف الطحالب الحمر 

 وضعت الطحالب الحمر ضمن صؾ واحد وهو :

Class: Rhodophyceae                                                                             

 وٌضم هذا الصؾ مجموعتٌن تحت الصؾ وهً :

وقد اعتمد فً هذا التصنٌؾ على الشكل الخضري والتركٌب الخلوي والتكاثر 

 وصفات اخرى 

Sub-class: Bangiophycidae                                                                   

             

Sub-class:Floridephycidae                                                                    

         

 : للطحالب البدائٌة  الصفات الممٌزة

تكون  تكون االجناس بسٌطة اما وحٌدة الخلٌة او خٌطٌة او ؼشائٌة معظمها -1

 ملتصقة على ؼٌرها من الطحالب 
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 الجدار الخلوي فاقد للسٌلوز وٌحتوي على البكتٌن والزاٌلٌن -2

 الت النقرٌة تكون مفقودة فً ؼالبٌة االجناس ااالتص -3

 ٌكون النمو من النوع القمً المنتشر  -4

 ٌتم التكاثر الالجنسً بتكوٌن ابواغ احادٌة وتتكاثر بعض االجناس االحادٌة -5

الخلوي البسٌط اما التكاثر الجنسً ؼالبا ماٌكون مفقود وفً حالة الخلٌة باالنقسام 

انثوٌة وخالٌا اخرى حدوثه تتحور بعض الخالٌا الخضرٌة الى اعضاء الجنسٌة 

تنقسم محتوٌاتها لتكون عدد من االمشاج الذكرٌة وتتحرر هذه االمشاج لتنتقل الى 

كون البٌضة المخصبة التً تنقسم مباشرة العضو االنثوي وبعد حدوث االخصاب ت

  ة.غ ثمرٌابوعدد من اال

 ٌضم رتبتٌن -5

1-Order :composopogonales                                                               

          

Family :composopogoniaceae                                                            

Genus : compsopogon                                                                         

   2- order:Bangiales                                                                                

Genus :Bangia, porphyra                                                                     

 

 Floridephycidaeالطحالب المتقدمة 

 الصفات الممٌزة 

ظمى من الطحالب الحمر وتضم االجناس المتطورة وتكون تضم الؽالبٌة الع -1

 رٌة من االعشاب البح مثل الجزء االكبرعظمى بحرٌة المعٌشة وتؼالبٌتها ال

 متفرعة احادٌة المحور او متعددة المحاور تضم اشكال خٌطٌة  -2

 وجود االتصاالت النقرٌة بٌن الخالٌا المتجاورة  -3
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السٌلوز هو المكون الرئٌسً للجدار الخلوي باالضافة الى المكونات االخرى من  -4

العدٌد من االجناس  البكتٌن ومركبات االسترات متعددة الكبرٌتات وٌستخلص من

 مثل االكار العائدة لهذه المجموعة مواد جٌالتنٌة 

متمٌزة التكاثر الالجنسً ٌحدث بتكوٌن ابواغ احادٌة داخل الحوافظ متخصصة  -5

امٌبً عاري ت عن بقٌة الخالٌا الخضر ٌة تتحرر هذه االبواغ على شكل بروتوبالس

 .حلب جدٌدنمو مباشرة الى طبعد تحرره وٌبجدار  ٌحٌط نفسه

اما التكاثر الجنسً فتكون هناك اعضاء تكاثرٌة متخصصة وٌطلق على العضو 

وٌحمل فً نهاٌة االفرع الخاصة ٌكون عددخالٌا هذا   Carpogoniumاالنثوي 

هذه خلٌة فً بعض االجناس وتسمى  12خالٌا قد ٌصل الى  4-3االفرع بٌن 

ٌتمٌز العضو  Carpogonial Filament       الخٌوط بالخٌوط الكاربوكونٌة

فً احد اطرافه اما العضو التكاثر   Trichogyneاالنثوي بوجود الشعٌرة المستقبلة 

ٌتحول اذ   Spermatangiumالذكري او الحافظة المشٌجٌة الذكرٌة 

البروتوبالست خلٌة العضو الذكري او خلٌة الحافظة المشٌجٌة الذكرٌة الى مشٌج 

ٌمة اللون عارٌة تتحرر بعد تمزق جدار الحافظة ذكري واحد وتكون االمشاج عد

وعند االخصاب تنتقل احد االمشاج الذكرٌة رقٌق  المشٌجٌة وتحٌط نفسها بجدار

ثم تتحلل قمة الشعٌرة وٌدخل  نثويوتلتصق بقمة الشعٌرة المستقبلة للعضو اال

رٌة بعد ثم تنمو هذه االبواغ الثم ثم تكون االبواغ الثمرٌة  المشٌج لٌخصب البٌضة 

تحررها الى نباتات بوؼٌة حرة المعٌشة تمثل الطور البوؼً الرباعً وٌنتج هذا 

   Tetrasporangiumداخل حوافظ تدعى  tetrasporesالطور ابواغ رباعٌة 

تنمو هذه االبواغ بعد  1nوتكون هذه االبواغ احادٌة المجموعة الكروموسومٌة 

 تحررها الى نباتات مشٌجٌة جدٌدة 

 ذه المجموعة رتبتٌن تضم ه -6

1- Order: Nemalionales                        

Ex:Nemalion                                                                                        

2- Order:Ceramiales                                                                               

Ex: polysiphonia                                                                                  
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 محاضرة العاشرة 

 )االعشاب البحرية (الطحالب البنية شعبة 

Division :Phaeophyta_ Brown Algae (Seaweads) 

 الصفات المميزة لهذه الشعبة :

تعتبر الطحالب البنٌة من ارقى الطحالب واكثرتعقٌدا من حٌث التركٌب الداخلً  -1

 والخارجً 

تتواجد فً المٌاه المالحة البحرٌة ماعدا خمس اجناس تتواجد فً  جمٌع االجناس -2

المٌاه العذبة وتنمو ملتصقة على الصخور او على اجسام طحالب اكبر منها او داخل 

 اجسامها 

تضم اجناس ذات اشكال مختلفة الحجم فقد تكون مجهرٌة او ٌصل طول البعض  -3

وتكون اشكالها فً الؽالب   Kelpsمتر وتسمى باالدؼال البحرٌة  07منها الى 

وتحوي ؼالبٌة  ثالوسٌة او خٌطٌة متباٌنة الشعٌرات او برنكٌمٌة حقٌقٌة 

 stipاالجناس على جزء قاعدي مثبت ٌتصل به جزء ضٌق ٌمثل عنق 

طحالب -وحجمه باختالؾ االجناسٌختلؾ فً شكله  Bladeونصل  

 ؼٌر متحركة ولٌست وحٌدة الخلٌة .هذه المجموعة 

تحاط الخالٌا بجدار ثنائً الطبقات الطبقة الداخلٌة تتكون من لوٌٌفات  -3

 .   Alginوالخارجٌة من مادة االلجٌن  السٌلٌلوز

دد من الصبؽات وع  B- caroteanو chl a,c تحتوي على -4

 Fucoxanthine, Violaxanthine ,Dinoxanthine, الزانثوفٌلٌة منها

 تعطً اللون البنً للطحلب  وهذه الصبؽات  

  Laminarineدرات ذائبة تسمى الؽذاء المخزون بشكل كاربوهٌ -5

  Mannitoleباالضافة 

 تحوي االطوار التكاثرٌة المتحركة )االبواغ واالمشاج (عادة على  -6
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على زوج من االسواط الجانبٌة الموقع او التً تقع تحت القمة بقلٌل  -أ

وٌكون من نوع الرٌشً وٌكون طوٌل واالخر  احدهما ٌتجه الى االمام

 ٌتجه الى خلؾ وٌكون قصٌر او املس 

او قد تحوي االمشاج فً بعض االجناس على سوط واحد جانبً  -ب

 الموقع رٌشً 

ج_ او قد تحوي سوطٌن جانبٌة الموقع المتجه الى االمام ٌكون رٌشً 

 قصٌر والمتجه الى الخلؾ ٌكون املس طوٌل 

 كاثر الطحالب البنٌة بالطرق التالٌة التكاثر :تت -0

تكاثر الخضري وٌحدث بطرٌقة التجزؤ او ٌتكوٌن تراكٌب تكاثرٌة  -أ

خضرٌة متعددة الخالٌا وتنفصل عن جسم الطحلب االم تنمو الى طحلب 

 جدٌد 

  Asexual reproductionالتكاثر الالجنسً  -ب

ٌة الشكل ثنائٌة ٌحدث هذا النوع من التكاثر بتكوٌن ابواغ متحركة كمثر

االسواط داخل حوافظ اما مؤلفة من خلٌة واحدة وتسمى حافظة االبواغ 

او تتكون داخل حوافظ   Unicellular sporangiumوحٌدة الؽرفة 

متعددة الخالٌا وتسمى حافظة االبواغ متعددة الؽرؾ او قد ٌكون التكاثر 

 بواسطة االبواغ الرباعٌة او ابواغ ؼٌر متحركة احادٌة 

  Sexual reproductionالتكاثر الجنسً  -ج

او  Isogamyتتكاثر الطحالب البنٌة اما بتكوٌن امشاج متشابه متحركة 

  Oogamyاو من النوع البٌضً   Anisogamyامشاج مختلفة متحركة 

وقد ٌحدث فً بعض االجناس تكاثر دون اتحاد االمشاج اي تنمو االمشاج 

م ٌسمى هذا النوع من التكاثر بالتكاثر الى طحالب جدٌدة تشابه الطحلب اال

  parthenogenesisالعذري 

دورة الحٌاة تكون اما من النوع االحادي البسٌط او تكون ثنائٌة بسٌطة  -8

وٌكون و طور مشٌجً طور بوؼً او تكون معقدة بطورٌن متعاقبٌن 
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النبات البوؼً مشابه للنبات المشٌجً وتدعى دورة حٌاة فً هذه الحالة 

Isomorphic diplobiontic  او ٌكون النبات المشٌجً مختلؾ تماما عن

 Heteromorphicالنبات البوؼً وتدعى دورة الحٌاة فً هذه الحالة 

diplobionitic   

النمو تختلؾ طرٌقة النمو فً الطحالب البنٌة باختالؾ الشكل الخضري  -9

 للطحلب فالبعض ٌكون 

وفٌه لكل خلٌة القابلٌة على االنقسام   Diffused growthالنمو المنتشر  -ا

 واضافة خالٌا جدٌدة له 

 النمو من النوع المحدد وقد ٌكون من النوع القمً او بٌنً  -ب

ٌالحظ فً الطحالب البنٌة الكبٌرة وجود نوع من التماٌز فً بٌن  -17

 الخالٌا وتتمٌز الى : 

 منطقة البشرة  -أ

وتحتوي لها القابلٌة على انقسام او النمو  وتكون هذه الخالٌا مرٌستٌمٌة اي

 على البالستٌدات 

 القشرة  -ب

 وهً خالٌا تلً خالٌا البشرة وتكون خازنة للمواد الؽذائٌة عادتا 

  Medullaالنخاع :  -ج

وهً خالٌا داخلٌة تكون متطاولة للبعض منها مهاٌات منتفخة تدعى 

فائح المنخلٌة فً وتحتوي صفائح مثقبة تشبه الص  Hyphaeالهاٌفات 

 انابٌب اللحاء فً النباتات الوعائٌة 

 تصنٌؾ الطحالب البنٌة 

صنفت شعبة الطحالب الى ثالثة صنوؾ باالعتماد على نوع دورات الحٌاة 

 وهً 
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 صؾ الطحالب البنٌة المتماثلة االجٌال  -1

Class: Isogenerate                                                                     

 صؾ الطحالب البنٌة المتباٌنة االجٌال  -2

Class :Heterogenrate                                                           

 صؾ الطحالب البنٌة ذات دورة الحٌاة الثنائٌة )مستدٌرة االبواغ (  -3

Class : Cyclosporeae                                                           

  Isogenerateصؾ الطحالب البنٌة المتماثلة االجٌال 

 الصفات الممٌزة :

 تضم اجناس لها اشكال خضرٌة خٌطٌة متفرعة او مختلفة الشعٌرات  -1

 ؼالبٌة االجناس التحوي على انسجة داخلٌة متخصصة  -2

 ٌكون النمو من النوع القمً او البٌنً المنتشر  -3

 ٌحدث التكاثر الالجنسً بتكوٌن ابواغ متحركة او ؼٌر متحركة  -4

 Isogamy ,Anisogamyٌكون التكاثر الجنسً اما من نوع  -5

,Oogamy  

 دورة الحٌاة المعقدة متماثلة  -6

مثل جنس   Ectocarpalesٌضم هذا الصؾ عدد من الرتب منها رتبة 

Ectocarpus 
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  Heterogenrateصف الطحالب البنية المتباينة االجيال 

 الصفات المميزة 

او اشكال برنكٌمٌة   Heterotrichousتضم اشكال خٌطٌة متباٌنة الشعٌرات  -1

 كاذبة او برنكٌمٌة حقٌقٌة 

 ٌكون النمو من النوع الشعٌري او من النوع البٌنً  -2

 ط ٌالحظ التماٌز النسٌجً فً ؼالبٌة االجناس -3

ٌحدث التكاثر الالجنسً على النبات البوؼً ٌتكوٌن ابواغ متحركة او ؼٌر  -4

 متحركة 

 التكاثر الجنسً ٌكون من النوع متشابه االمشاج او مختلؾ االمشاج او بٌضً  -5

تمثل دورة الحٌاة بتعاقب طورٌن طور بوؼً سائد كبٌر الحجم ٌرى بالعٌن   -6

 ٌختلؾ تماما عن الطور البوؼً  المجردة والثانً مشٌجً خٌطً مجهري

  Laminariaومثال علٌها جنس   Laminarialesتضم عدة رتب منها رتبة  -0

 صف الطحالب البنية ذات دورة حياة الثنائية )مستديرة االبواغ (

Cyclosporeae                                                                                  

 الصفات العامة 

 وضوح التماٌز لنسٌجً للثالوس  -1
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 النمو من النوع القمً  -2

تتكون االعضاء التكاثرٌة اما داخل حوافظ جنسٌة او داخل بثرات على سطح  -3

 الثالوس والتكاثر الجنسً من النوع البٌضً 

االمشاج الذكرٌة قد تكون احادٌة السوط الرٌشً الجانبً الموقع او ثنائٌة  -4

الجانبٌة الموقع المتجه الى االمام ٌكون رٌشً قصٌر والمتجه الى الخلؾ السواط ا

  Fucusٌكون املس طوٌل كما فً طحلب 

وتتمٌز بعدم وجود ظاهرة تبادل األجٌال وٌمثل الثالوس ثنائً المجموعة  -5

 طوال دورة حٌاته . الكروموسومٌة 

 Fucusا فً جنس كم  Fucalesٌضم هذا الصؾ بعض الرتب منها رتبة  -6
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 عشر  لحادٌةالمحاضرة ا

 تصنيف الحزازيات 

نوعا منها  05نوعاً من الحزازٌات ,تم تشخٌص بحدود  2677هناك اكثر اكثر من 

  العلماء شعبة الحزازٌات الىفً العراق وقد قسم العدٌد من 

  Hepaticopsida (Liver worts)صؾ الحزازٌات الكبدٌة او المنبطحة  -1

  Musci (Mosses)او الورقٌة صؾ الحزازٌات القائمة  -2

  Anthocerotopsida ( horn worts)صؾ الحزازٌات القرنٌة  -3

 Hepaticopsida (Liver worts)*الحزازٌات الكبدٌة او المنبطحة 

تمثل اوطأ مجامٌع الحزازٌات وتنشر على الٌابسة فً المناطق الرطبة والمظللة 

الٌنابٌع وقد تنمو على الصخور او  على حافات الجداول واالنهار وبالقرب من مٌاه

 على جذوع االشجار فً الؽابات االستوائٌة تتواجد بعض االنواع فً البٌئة المائٌة

 الصفات العامة 

النبات المشٌجً ٌكون بشكل ثالوس ذاتً التؽذٌة متفرع ومفصص بصورة  -1

 منتظمة او ؼٌر منتظمة وٌنمو بشكل منبطح على التربة وٌتصل بواسطة اشباه

الجذور احادٌة الخلٌة وحراشؾ  او قد ٌكون النبات المشٌجً بشكل محور شبه قائم 

 ٌحاط باشباه اوراق صؽٌرة وله اشباه الجذور احادٌة الخلٌه فقط 

 قد ٌحتوي السطح الظهري للثالوس على ثؽور او فراؼات هوائٌة  -2

الخالٌا المواجهة  التركٌب الداخلً للثالوس قد ٌظهر تماٌز بٌن الخالٌا حٌث تمثل -3

للمنطقة الظهرٌة للثالوس خالٌا البناء الضوئً حٌث تحوي على البالستٌدات الفاقدة 

للمراكز النشوٌة اما خالٌا المنطقة البطنٌة فتحتوي على الؽذاء المخزون وتمثل 

 المنطقة الخازنة 

 قد ٌحتوي الثالوس على ماٌشبه العرق الوسطً على سطحه الظهري  -4

المنشاة العضاء التكاثرٌة من خالٌا مفردة قرٌبة من منطقة وتمثل الخالٌا تنشا ا -5

تكون االعضاء التكاثرٌة اما مطمورة فً النسٌج الثالوس او محمولة على  -6

 حوامل خاصة وبشكل مفرد او بشكل تجمعات 



 الطور البوؼً متطفل تماما على الطور المشٌجً  -0

واحد وهً العلبة البوؼٌة كما فً نبات الـ ٌتالؾ الطور البوؼً اما من جزء  -8

Riccia   او ٌتكون من ثالثة اجزاء هً القدم والحامل والعلبة البوؼٌة 

التحتوي العلبة البوؼٌة فً مركزها على خالٌا عقٌمة والتً تكون العوٌمد  -9

Columella   

 تنمو االبواغ بعد سقوطها على التربة الى نبات مشٌجً مباشرة  -17

 ٌضم هذا الصؾ ثالثة رتب هً و -11

1- Order : Marchantiales                                                                    

2- Order:Sphaerocarpales                                                                

3-order: Jungermaniales                                                                  

   Marchantialesرتبة تصنيف 

1- Order : Marchantiales                                                                      

A- Family :Ricciaceae                                                                            

GENUS :Riccia                                                                                      

B- Family :Marchantiacea                                                                   

            Genus :Marchantia                                                                     

  Marchantiaالصفات العامة لرتبة 

 النبات المشٌجً ٌكون الثالوس ثنائً التفرع وثنائً التفصص منتظم  -1

 ي للثالوس وجود الثؽور او الفراؼات الهوائٌة على السطح الظهر -2

 Tuberculateوالمدرنة   smoth rhizoidsوجود اشباه الجذور ملساء  -3

rhizoidبوظٌفة التثبٌت  ماالحادٌة الخلٌة والتً تمتد من السطح البطنً للثالوس تقو

 واالحتفاظ بالرطوبة على السطح البطنً للثالوس 



كل مفرد وقرٌبة االعضاء التكاثرٌة تكون اما مطمورة فً النسٌج الثالوس وبش -4

 من مناطق النمو او تحمل على حوامل الخاصة وبشكل تجمعات 

 صفوؾ من خالٌا الجدار العقٌم  6عنق  االركٌكونة ٌحاط بـ  -5

الطور البوؼً ٌتكون من اما من علبة  البوؼٌة فقط او من اجزاء الثالثة القدم  -6

 والحامل والعلبة البوؼٌة 

 لعلبة البوؼٌة بطبقة واحدة من جدار الخالٌا العقٌم االعضاء التكاثرٌة واتحاط  -0

ٌكون تفتح العلبة البوؼٌة اما بتحلل جدارها او بواسطة شقوق ؼٌر منتظمة تمتد  -8

 الى منتصؾ او نهاٌة العلبة 

  Ricciaجنس 

البٌئة المائٌة ٌتواجد هذا النبات فً البٌئات الرطبة والمظلله وهناك انواع تتواجد فً 

 دائمٌة بصورة 

 النبات المشٌجً 

ٌكون بشكل ثالوس منبطح ثنائً التفرع وثنائً التفصص منتظم وقد ٌنمو الثالوس 

وٌقل  بشكل تجمعات تظهر بشكل ٌشبه الزهرة وٌكون الثالوس سمٌك فً الوسط

وتمتد من السطح البطنً للثالوس اشباه الجذور احادٌة الخلٌة سمكه باتجاه الحافات , 

ومدرنة تتصل بالتربة فتقوم باالمتصاص والتثبٌت وٌنعدم وجودها ملساء الجدران 

الى تراكٌب متعددة الخالٌا تمثل الحراشؾ االنواع المائٌة المعٌشة باالضافة فً 

Scales   وتتواجد على السطح البطنً بشكل صفوؾ ؼٌر منتظمة عددها ٌتراوح

تفاظ بالرطوبة من صؾ الى صفٌن وتقوم بوظٌفة التثبٌت وامتصاص الماء واالح

 فً خالٌا السطح البطنً للثالوس 

 التركٌب الداخلً للثالوس 

فً المقطع العمودي للثالوس ٌمكن مالحظة نوع من التماٌز النسٌجً والذي ٌتوضح 

 فً منطقتٌن 

 المنطقة الظهرٌة : -1

وتتالؾ من صفوؾ عمودٌة   Photosynthetic Zoneتمثل منطقة البناء الضوئً 

لصؽٌرة التً تحوي عدد كبٌر من البالستٌدات وٌنتهً كل صؾ من من الخالٌا ا

االعلى بخلٌة اكبر حجماً وفاقدة للبالستٌدات وتكون صؾ من الخالٌا السطحٌة التً 



وٌفصل بٌن هذه الخالٌا فراؼات  Upper Epidermsتمثل خالٌا البشرة العلوٌة 

نوات بٌن صفوؾ تفصل هذه القتؤدي الى قنوات هوائٌة   Air Spacesهوائٌة 

 الخالٌا الخضراء العمودٌة 

  Storage zoneالمنطقة البطنٌة وتمثل المنطقة الخازنة  -2

تتمٌز الخالٌا فً هذه المنطقة والتً تواجه السطح البطنً للثالوس بكونها برنكٌمٌة 

متراصة فاقدة للبالستٌدات الخضر ولكنها تحوي على الؽذاء مخزون ,الصؾ 

لهذه المنطقة تكون الخالٌا فٌه صؽٌرة الحجم متراصة وتمثل خالٌا  البطنً االخٌر

البشرة السفلٌة وتمتد من خالٌا هذا الصؾ اشباه جذور احادٌة الخلٌة بنوعٌها ملساء 

والمدرنة باالضافة الى حراشؾ متعددة وبسمك طبقة متعددة وٌنمو الثالوس بوجود 

 خالٌا مرستٌمٌة قمٌة 

 

 

 

 



 التكاثر :

 تكاثر خضرٌا وتكاثر جنسٌا   Ricciaٌتكاثر النبات الـ 

 التكاثر الخضري : -ا

 وٌجدث هذا التكاثر بعدة طرق وهً 

  Fragmentationالتجزؤ : -1

فً بعض االحٌان تموت بعض الخالٌا القدٌمة من جسم الثالوس وٌمتد موت وتحلل 

ن بعضها لٌبدا كل الخالٌا الى منطقة التفرعات والفصوص الفتٌة والتً تنفصل ع

 منها بالنمو الى ثالوس جدٌد 

  Formation of Adventitous branchesتكوٌن التفرعات المستعرضة  -2

قد تنشا من السطح البطنً من الثالوس وعلى جانبً االخدود الوسطً تراكٌب 

 خضرٌة متفرعة تنفصل على الثالوس االم لٌنمو كل منها الى ثالوس جدٌد 

  Tuber Formationتكوٌن الدرنات  -3

فً الظروؾ البٌئٌة ؼٌر مالئمة تنشا من قمم الفصوص تراكٌب كروٌة الشكل 

وكثٌفة تسمى الدرنات تسقط على التربة بعد دقٌقة سمٌكة الجدران تؽطى بشعٌرات 

 عند توفر الظروؾ البٌئٌة المالئمة موت الثالوس ثم تبدا باالنبات مكونة ثالوس جدٌد 

 

 

  persistent apices:مٌة بقاء القمة النا -4

عندما تصبح الظروؾ البٌئٌة ؼٌر مالئمة لنمو الثالوس ٌموت الثالوس وتبفى الخالٌا 

القمة النامٌة محتفظة بحٌوتها وتسقط على التربة لتبدا بتكوٌن ثالوس جدٌد عند توفر 

 الظروؾ البٌئٌة المالئمة 

  Rhizoidal tipsقمم اشباه الجذور  -5

قد تبدا بعض الخالٌا اشباه الجذور المفردة بانقسام لتكون تركٌب الخالٌا ٌنفصل عن 

 الثالوس لٌنمو الى ثالوس جدٌد 

 التكاثر الجنسً : -ب



اي ٌكون النبات قد تحمل االعضاء التكاثرٌة الذكرٌة واالنثوٌة داخل الثالوس نفسه 

ن مختلفٌن اي ٌكون النبات احادي المسكن او تحمل االعضاء التكاثرٌة على نباتٌ

ثنائً المسكن .تكون االعضاء التكاثرٌة مطمورة فً النسٌج الثالوس ومواجهة 

 للسطح الظهري له 

 االخصاب 

عند نضج التراكٌب التكاثرٌة الذكرٌة واالنثوٌة وبوجود الماء ٌبدأ تفتح االنثرٌدات 

بوجود الماء حٌث تفتح ؼرفة االنثرٌدة اوال الى  واالركٌكونات وٌتم تفتح االنثرٌدات

الخارج مقابل القنوات الهوائٌة كما ٌتسرب الماء الى داخل الؽرفة االنثرٌدة التً 

تحوي مواد جٌالتنٌة تنتفخ بامتصاصها للماء فتولد ضؽط على جدار االنثرٌدة العقٌم 

ؼرفة خارج الى  Androcyte cellحٌث تتمزق خالٌاه وتحرر خالٌا الجنسٌة 

االنثرٌدة مع الماء وبمجرد مالمسة الخالٌا الجنسٌة للماء ٌتحلل جدارها وتنطلق من 

 كل خلٌة منها مشٌج ذكري مسوط ٌسبح الى العضو االنثوي الناضج 

اما تفتح االركٌكونة فٌتم بوجود الماء وبعد نضج البٌضة عندها ٌمتص الماء عبر 

س المحٌطة باالركٌكونة فٌتم ولوجود مواد خالٌا الجدار العقٌم من خالٌا الثالو

جٌالتنٌة بٌن خالٌا قناة العنق والخلٌة البطنٌة القنوٌة والتً تمتص الماء فتفتح وتولد 

القنوٌة وجدران خالٌا قناة العنق تتمزق وتندفع بقاٌا ضؽط على جدار الخلٌة البطنٌة 

كٌمٌاوٌة فً حامض هذه الخالٌا مع المواد الجٌالتنٌة والتً تحوي على المواد 

الى االعلى وتضؽط على الجدران الخالٌا الؽطائٌة فتمزقها  Malic ACIDالمالٌك 

وتندفع بقاٌا الخالٌا الى خارج قناة العنق وتصبح قناة العنق مهٌاة لدخول احد 

االمشاج الذكرٌة الناضجة والذي ٌصل الى البٌضة فً منطقة البطن وٌخصبها 

 .دا الطور البوؼً وبتكون البٌضة المخصبة ٌب

 الطور البوؼً 

زٌادة فً الحجم وبتسمك جدارها قلٌال وعندها تسمى بالبوغ تبدا البٌضة المخصبة بال

الالقحً ثم ٌبدا البوغ الالقحً باالنقسامات المستعرضة اوال ٌلٌها انقسامات عمودٌة 

اوح عددها ثم تنقسم هذه الخالٌا باتجاهات مختلفة لتكون كتلة كروٌة من الخالٌا ٌتر

خلٌة وتنقسم هذه الخالٌا انقسام محٌطً مكونة حلقة خالٌا خارجٌة  47-27من 

وهذه الخالٌا بانقساماتها المتكررة تكون طبقة الجدار  Amphitheciumتسمى 

 Endotheciumالعقٌم التً تحٌط بالعلبة البوؼٌة اما حلقة الخالٌا الداخلٌة وتسمى 

امات نوعٌن من الخالٌا خالٌا كبٌرة تمثل الخالٌا والتً تكون بعد سلسلة من االنقس

وتكون كل خلٌة من هذه الخالٌا بعد انقسام   Spore mother cellsاالمٌة لالبواغ 



نواتها االختزالً الى اربعة انوٌة كل نواة تحاط بجزء من بروتوبالست الخلٌة 

بشكل مجامٌع رباعٌة فً مراحل النضج االخٌرة  لتكون بوغ وبذلك تتكون االبواغ

 .للطور البوؼً 

  Marchantiaجنس 

ٌتواجد هذا النبات على حافات الجداول واالنهار وفً المناطق الرطبة والمظلله وقد 

 لوحظ فً شمال العراق على حافات السواقً وفً مناطق الشالالت 

 المظهر الخارجً للثالوس )النبات المشٌجً ( 

الثالوس بشكل شرٌطً منبطح اخضر اللون له تفرعات وتفصصات ثنائٌة ٌكون 

منتظمة ٌقل سمك الثالوس باتجاه الحافات وعلى السطح الظهري للثالوس ٌوجد 

عرق وسطً واضح باالضافة الى وجود مساحات مضلعة سداسٌة تتوسطها ثقوب 

ق على هذه الى تجاوٌؾ الؽرؾ الهوائٌة فً داخل نسٌج الثالوس ٌطلصؽٌرة تودي 

كما ٌالحظ فً منطقة العرق الوسطً تراكٌب تكاثرٌة كأسٌة  Aerolaeالتراكٌب 

وتضم فً داخلها تراكٌب  Capsule Gemmaeالشكل تمثل كوؤس الجٌمات 

ومن السطح البطنً للثالوس  Gemaeخضرٌة تكاثرٌة صؽٌرة تدعى الجٌمات 

ٌة قد تكون جدرانها وعلى جانبً العرق الوسطً تمتد اشباه جذور احادٌة الخل

رنة تمتد للتثبٌت واالمتصاص باالضافة داو م  Rhizoids smothالداخلٌة ملساء 

الى وجود تراكٌب متعددة الخالٌا تمثل الحراشؾ والتً تقع بصفوؾ منتظمة عددها 

وظٌفة هذه الحراشؾ التثبٌت وامتصاص الماء ان انتظام موقع صفوؾ  4-5

  Ricciaالـ  ذا النبات اكثر تحمال للجفاؾ من نباتالحراشؾ وزٌادة صفوفها ٌجعل ه

 التركيب الداخلي للثالوس 

 فً المقطع العمودي للثالوس ٌمكن تمٌز ثالثة مناطق 

 Upper Epidermsالبشرة العلوٌة  -1

توجد فً السطح الظهري للثالوس وتمثل البشرة العلوٌة وتحوي خالٌاها على 

 بالستٌدة او اكثر 

    photosynthetic zoneمنطقة بناء الضوئً  -2



تلً طبقة البشرة العلوٌةوتواجه السطح الظهري للثالوس وتتألؾ من صفوؾ 

عمودٌة من الخالٌا الصؽٌرة التً تحوي على عدد كبٌر من البالستٌدات وتحصر 

 Air chambersهذه الصفوؾ بٌنها ؼرؾ هوائٌة 

  Storage zoneالمنطقة الخازنة  -3

الؾ هذه الطبقة من عدد من الخالٌا برنكٌمٌة متراصة خالٌة من البالستٌدات تت

الخضر الى انها تحتوي على الؽذاء المخزون وقد ٌكون بشكل حبٌبات من النشا او 

 قد ٌكون بشكل قطٌرات دهنٌة او مواد جٌالتنٌة 

 Lower epidermisالبشرة السفلٌة :  -4

خالٌا المنطقة الخازنة وتكون خالٌاها وهً تمثل الصؾ البطنً االخٌر من ال

احادٌة الخلٌة ملساء والمدرنة  صؽٌرة الحجم متراصة تمتد منها اشباه جذور 

باالضافة الى الحراشؾ التً تقع بصفوؾ منتظمة على جانبً العرق الوسطً 

 Ricciaوالتً تحتفظ بالرطوبة فتساعد النبات على تحمل الجفاؾ اكثر من نبات الـ 

 التكاثر 

 خضرٌا وجنسٌا ً   Marchantiaٌتكاثر نٌات الـ 

 التكاثر الخضري 

 ٌتكاثر خضرٌا بثالث الطرق هً

: تبدأ بعض الخالٌا القدٌمة والمتواجدة عند قاعدة الثالوس الناضج التجزؤ  -1

بالتحلل وٌستمر موت وتحلل الخالٌا لٌصل الى منطقة التفرعات او التفصصات 

وٌبدا كل جزء تفرع او فص بالنمو الى ثالوس  فتنفصل هذه االجزاء عن بعضها

 جدٌد 

  Formation of adverntious branchesتكوٌن التفرعات المستعرضة : -2

تنشا من السطح الداخلً للثالوس وفً منطقة العرق الوسطً تفرعات صؽٌرة 

 تنفصل عن نبات االم لٌنمو كل منها الى ثالوس جدٌد 

ثر الخضري فً هذا النبات والجٌمات الشائعة للتكالجٌمات وهً الطرٌقة تكوٌن ا -3

هً عبارة عن تراكٌب الخضرٌة صؽٌرة متعددة الخالٌا تنشا داخل تراكٌب كوبٌة 

ولها تركٌب الشكل تقع على السطح الظهري للثالوس وفً منطقة العرق الوسطً 

تنشا الجٌمات داخل   Gemmae capsuleالداخلً نفسه للثالوس وٌطلق علٌها 



ركٌب الكوبً من خالٌا تظهر بشكل حلٌمات تنقسم انقسام مستعرض اولً لتعطً الت

خلٌة قاعدٌة تمثل خلٌة الحامل لجسم الجٌمة اما الخلٌة العلوٌة فتستمر باالنقسام 

,ٌفصل بٌن الجٌمات داخل التركٌب الكوبً شعٌرات تفرز مواد  لتكون الجٌمات

كما تساعد فً انفصال الجٌمات الناضجة الجٌالتنٌة تحافظ على الجٌمات اثناء نموها 

عن حواملها وذلك لكونها تمتص الماء من قطرات الندى او المطر تنتفخ وتضؽط 

على الجٌمات المجاورة فتنفصل عن حواملها وتسقط على سطح التربة حٌث تبدا 

باالنبات بنمو خالٌا اشباه جذور والتً تمتد داخل التربة كما تبدا خالٌا النمو فً 

تكوٌن هذه التراكٌب  رطق التخصر باالنقسامات لٌبدا تكون الثالوس الجدٌد وٌستممنا

هذا النبات بصورة واسعة فً اماكن النمو للنبات مما ٌسهل انتشارطٌلة فصل 

 تواجده 

 

 



 

 التكاثر الجنسً :

ثنائً المسكن وتحمل االعضاء التكاثرٌة الذكرٌة على  Marchantiaٌكون نبات 

ا هذه الحوامل على السطح الظهري للثالوس وفً مناطق حوامل خاصة تنش

 ن االعضاء التكاثرٌة مكا التفصص والتفرع وٌتوقؾ نمو الثالوس

 :االخصاب

بعد عند نضج البٌوض  تفتح االركٌكونات بوجود الماء حٌث تتم عملٌة االخصاب 

الذكرٌة السابحة فً الماء واتحاده مع خلٌة البٌضة وبتكوٌن  دخول احد االمشاج

 البٌضة المخصبة ٌبدا الطور البوؼً 

ان عملٌة انتقال االمشاج الذكرٌة من النبات الذكري الى النبات االنثوي تتم باحدى 

 الطرق االتٌة 

كري قد تنتقل احد االمشاج الذكرٌة بواسطة الماء وعند تواجد  احد النباتٌن الذ -1

 واالنثوي قرب حافات الجداول والسواقً 

 قد تنتقل االمشاج الذكرٌة بواسطة القطرات المطر او قطرات الندى  -2

 قد تساعد بعض االحٌاء الدقٌقة فً حمل االمشاج الذكرٌة الى النبات االنثوي  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ة عشر نيالمحاضرة الثا

                 Anthocerotopsida (Horn worts)صف الحزازيات القرنية  -2

نوع وتنتشر هذه االنواع فً  377اجناس وبحدود  6هذا الصؾ بحدود ٌضم  

المناطق االستوائٌة وتنمو على الصخور او التربة الرطبة والمظلله وقد تتواجد 

 المرتفعة  بعض االنواع فً المناطق

 الصفات العامة 

 وتشمل ماٌاتً 

ٌكون النبات المشٌجً ثالوسً مفصص ومتفرع بصورة ؼٌر منتظمة وقد تكون  -1

 هذه الفصوص والتفرعات متراكبة فوق بعضها .

 8-1وتحوي الخالٌا من الٌالحظ فً التشرٌح الداخلً للثالوس تماٌز نسٌجً  -2

)وبهذه الصفة  pyreniod  نشوي واضح بالستٌدات وتحوي البالستٌدة على مركز 

تتشابه مع الطحالب ( وهذا ماجعل بعض العلماء ٌعتقدون ان اصل هذا النبات من 

الطحالب وتمتد من خالٌا السطحً البطنً للثالوس اشٌاه الجذور احادٌة الخلٌة 

 ملساءفقط 

 ٌنعدم وجود الثؽور والثقوب والؽرؾ الهوائٌة فً نسٌج الثالوس  -3

تنشا االعضاء التكاثرٌة من خالٌا سطحٌة وتختلؾ فً نشؤها عن نشوء  -4

فً الحزازٌات الكبدٌة ومن جهة تشابه نشوء االعضاء التكاثرٌة االعضاء التكاثرٌة 

 فً السرخسٌات 

حاط بخالٌا نسٌج الثالوس فقط ركٌكونات بخالٌا الجدار العقٌم وتالتحاط اال -5

فً السرخسٌات وتختلؾ عن بقٌة الحزازٌات ٌهذه وتتشابه بذلك مع االركٌكونات 

 الصفة 

وارقى من الطور البوؼً فً الحزازٌات بوؼً ٌتمٌز بكونه اكثر تعقٌدا الطور ال -6

حٌث ٌتمٌز الى ثالثة اجزاء تتمثل بالقدم ومنطقة بٌنٌة مرستٌمٌة الكبدٌة 

Intremediate zone ) )Merstematic zone  ٌر ولهذه المنطقة دور فً كب

عمر الطور البوؼً حٌث تستمر باضافة خالٌاجدٌدة للعلبة البوؼٌة اما فً اطالة 

( 6-4)العلبة البوؼٌة فتكون متطاولة او اسطوانٌة وجدارها العقٌم متعدد الطبقات 

 طبقات 



ٌحوي جدار العلبة على نسٌج برنكٌمً خالٌاه تحوي بالستٌدات خضر وتحوي  -0

ذا ٌتضح ان للطور البوؼً قدرة فً االعتماد على بٌنها على مسافات بٌنٌة ومن ه

 نفسه جزئٌا فً التؽذٌة 

العقٌم والذي ٌتوسط العلبة البوؼٌة وٌمثل هذا   Columellaوجود نسٌج العوٌمد  -8

 النسٌج بداٌة للحهاز الوعائً الناقل 

ٌكون تفتح العلبة البوؼٌة وانتشار االبواغ بصورة منتظمة تشابه طرٌق تحررها  -9

 فً بعض النباتات البذرٌة 

  ان بساطة الطور المشٌجً وزٌادة تعقٌد الطور البوؼً وبدء اعتماده على

 نفسه فً التؽذٌة وزٌادة نسبة االنسجة العقٌمة فٌه ٌعتبر من الصفات

 ورا من الحزازٌات الكبدٌة كونه اكثر تطالتطورٌة الفراد هذا الصؾ و

  ٌضم صؾ الحزازٌات القرنٌة رتبة واحدة وعائلتٌن 

                                                Anthocerotales  order: 

  1-Family:Anthocerotaceae                                                     

Genus: Anthocerose                                                          

2- Family :Notothyllacea                                                        

Genus :Notothyllas                                                           

         Anthoceroseالمظهر الخارجً للثالوس 

ٌتمٌز النبات المشٌجً بكونه ثالوسً بسٌط اخضر اللون ,متفرع ومفصص بصورة 

وٌكون سمٌك ؼٌر منتظمة وقد تكون الفصوص والتفرعات متراكبة فوق بعضها 

ولحمً وٌقل سمكه باتجاه الحافات وٌكون السطح الظهري للثالوس املس او خشن 

لٌة ملساء والتوجد وٌمتد من السطح البطنً للثالوس اشباه جذور احادٌة الخ

 الحراشؾ فً هذا النبات 

 التركٌب الداخلً للثالوس 

ٌكون التركٌب الداخلً للثالوس ؼٌر متمٌز الى منطقة البناء الضوئً ومنطقة خازنة 

الستٌدة مضلعة الشكل وتحوي كل خلٌة على ب حٌث تكون جمٌع الخالٌا متشابهة

بالستٌدة واحدة وٌتوسط  خضراء مفردة وقد تحوي الخالٌا الداخلٌة اكثر من



البالستٌدة مركز نشوي واحد صؾ الخالٌا المواجهة للسطح الظهري ٌمثل البشرة 

العلوٌة وتكون فاقدة للثؽور او الثقوب الهوائٌة الصؾ البطنً االخٌر من الخالٌا 

حادٌة الخلٌة ا هذا الصؾ الجذور االنبوبٌة االٌمثل البشرة السفلٌة وتمتد من خالٌ

محاطة بخلٌتٌن حارستٌن لٌس   SLIME PORES فتحاتكما ٌالحظ وجود الملساء 

لها قدرة على فتح او ؼلق الفتحة تودي الى تجاوٌؾ داخل نسٌج الثالوس وبمواجهة 

السطح البطنً له .تمتلئ هذه التجاوٌؾ بمواد جٌالتنٌة وتحوي هذه التجاوٌؾ على 

تكافلٌة مع ثالوس هذا والذي ٌكون فً حالة تعاٌشٌة   Nostcمٌتعمرات طحلب 

النبات حٌث ٌوفر النبات الحماٌة للطحلب فً حٌن ٌقوم الطحلب بتثبٌت النتروجٌن 

 الجوي 

 

 

 

 التكاثر 

 عن طرٌق التجزؤ وتكوٌن الدرنات تكاثر خضري   -أ

المسكن او ثنائً المسكن فً بعض االنواع  لتكاثر الجنسً ٌكون النبات احاديا -ب

 فً المحاضرة السابقة  وٌتم االخصاب كما ذكره



 الطور البوؼً 

 ٌتمٌز الطور البوؼً الناضج الى ثالث مناطق هً  

  Footالقدم -1

هو الجزء القاعدي من الطور البوؼً وبصلً الشكل ٌنطمر تماما فً نسٌج الثالوس 

صؽٌرة الحجم . وقد تمتد من بعض الخالٌا بروزان وتكون خالٌاه رقٌقة الجدران 

خل نسٌج الثالوس تقوم بوظٌفة امتصاص الماء والؽذاء وقد تمتد هذه انبوبٌة تمتد دا

البروزات احٌانا لتخترق نسٌج الثالوس لتصل الى تربة وتقوم بوظٌفة نقل الماء 

والمواد الؽذائٌة واٌصالها الى اجزاء الطور البوؼً وبوجود البالستٌدات الخضر 

طور البوؼً من صنع الؽذاء والنسٌج البرنكٌمً لجدار العلبة البوؼٌة ٌتمكن ال

 وٌصبح معتمد على نفسه  كلٌا فً التؽذٌة وتحدث هذه الحالة عند موت الثالوس 

 المنطقة البٌنٌة او الوسطى االنتقالٌة  -2

تقع فوق القدم مباشرة وٌنعدم وجود الحامل وتكون خالٌاه هذه المنطقة المرستٌمٌة 

والى جدار العلبة  خالٌا جدٌدة الى خالٌا العوٌمد وتضٌؾ بانقساماتها المتكررة 

 وتكون هذه المنطقة ضٌقة 

 العلبة البوؼٌة  -3

تمثل الجزء العلوي من الطور البوؼً وتظهر بشكل تركٌب اسطوانً متطاول ذات 

قمة مدببة وتكون بلون اخضر فاتح ٌتحول الى اللون البنً عند نضج العلبة ٌتوسط 

لعوٌمد العقٌم والذي ٌتالؾ من خالٌا متطاولة ضٌقة .ٌقوم العلبة البوؼٌة نسٌج ا

نسٌج العوٌمد بوظٌفة االسناد والدعم للعلبة البوؼٌة وٌعتقد العلماء انه بداٌة الجهاز 

الوعائً الناقل كما انه ٌساعد فً تحرٌر االبواغ الناضجة خارج العلبة الناضجة 

 المتفتحة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               class: Bryopsida or Musciصؾ الحزازٌات القائمة )الورقٌة (  -3

تعد هذه المجموعة من اكبر مجامٌع الحزازٌات الورقٌة واكثرها تطورا وتضم      

نوع وتنتشر فً مختلؾ البٌئات وفً جمٌع انحاء  2577جنس وبحدود  677حوالً 

  Sphagnum   ئٌة كما فً نمو النبات العالم وٌنمو البعض منها فً البٌئات الما

الذي ٌنمو فً برك والمستنقعات الحامضٌة او قد ٌنمو البعض منها على الصخور 

 الكلسٌة او السٌلٌكٌة اوتنمو على جذوع االشجار .

فهً من تعد ذات اهمٌة اقتصادٌة لنموها الكثٌؾ على سطح التربة والصخور 

 ة . التربالعوامل المقاومة لتعرٌة

 :  الصفات العامة  

 الطور المشٌجً :هو السائد وٌتمٌز الى مرحلتٌن : -1

 protonemaالبروتونٌما )الخٌط االولً (: -أ

هً المرحلة التً تنتج من انبات البوغ .وبعد سقوطه على سطح التربة ٌكون 

تركٌب خٌطً متفرع تحمل خالٌاه عدد من البالستٌدات الخضر وتفرعات اخرى 

 من البالستٌدات الخضر التً تمثل خالٌاها اشباه الجذور تخلو خالٌاها 

  Leafy Gametophyte: النبات المشٌجً الورقً  -ب



ٌنشا من براعم خاصة تنمو على الخٌط االولً وٌنمو كل برعم الى نبات مشٌجً 

 ورقً قائم 

ذو محور ورقً قائم ٌمتد من قاعدته اشباه ٌكون النبات المشٌجً الناضج   -2

متعددة الخالٌا داخل التربة وٌحمل المحور تفرعات الجانبٌة واالوراق  الجذور

ملتفة بشكل حلزونً على المحور تحوي على ورق الوسطً بسمك طبقتٌن من 

الخالٌا والنباتات قد تكون احادٌة المسكن او ثنائٌة المسكن وتحمل االعضاء 

ٌة باوراق ضٌقة خضر التكاثرٌة فً قمم االفرع والمحاور .وتحاط االعضاء التكاثر

  Paraphysisباالضافة الى وجود الخٌوط العقٌمة   Pericheatial leavesتسمى 

 لالركٌونة بخالٌا متكاثفة بٌن االعضاء التكاثرٌة لحماٌتها وتحاط منطقة 

الى ثالث اجزاء القدم والحامل والعلبة البوؼٌة وتحوي  ٌتمٌز الطور البوؼً -3

على عدد كبٌر من البالستٌدات  8-3خالٌا جدار العلبة البوؼٌة المتعددة الطبقات 

باالضافة الى وجود الثؽور والخالٌا الحارسة وتفتح العلبة البوؼٌة بواسطة االؼطٌة 

 تصنؾ الى ثالثة رتب منها رتبة  -4

Order: Sphagnales                                                                          

Family :Sphangnaceae                                                                   

Genus :Sphagnum                                                                          

   

 



 عشر  ثالثةالمحاضرة ال

 شعبة السرخسٌات) البترٌدٌات (

Division: Ptreridophyta 

تعد السرخسٌات من النباتات التً تكبفت للمعٌشة على الٌابسة وتعرؾ اٌضا بالنباتات الوعائٌة 

 وعائٌة الالزهرٌة التً احتوت على اوعٌة ناقلة كماتفتقرذرٌة حٌث تمثل اولى النباتات الالالب

الى تكوٌن االزهار  والثمار والبذور وتضم اجناس تتواجد فً البٌئة المائٌة وبصورة دائمٌة 

 اٌضا . هناك اكثر من اعتقاد على اصل نشوء السرخسٌات منها 

هو من اصول طحلبٌة مختلفة ولٌس من اصل واحد وٌعود سبب ان اصل نشوء السرخسٌات  -1

التً ٌعتقد انها تعود الى طحالب بحرٌة كبٌرة من  هذا االعتقاد الى اكتشاؾ بعض المتحجرات

الطحالب البنٌة او من الطحالب الخضر الخٌطٌة التً تطورت الى السرخسٌات البدائٌة التً 

 تطورت السرخسٌات المتواجدة على الٌابسة حالٌا 

االعتقاد الثانً لنشوء السرخسٌات هو ان اصل نشوء السرخسٌات ٌعود الى الحزازٌات  -2

وسبب هذا االعتقاد هو التشابه بٌن الطور البوؼً لهذا النبات  Anthoceros رنٌة ولنبات الالق

بوجود نسٌج العوٌمد الذي ٌعد بداٌة الجهاز الوعائً الناقل الذي ٌظهر فً السرخسٌات كما ان 

وجود النسٌج البٌنً المرستٌمً واستمرارٌة نمو الطور البوؼً واعتماده على نفسه جزئٌا 

 نا كلٌا فً التؽذٌة واحٌا

 الصفات العامة 

بصورة تتواجد السرخسٌات بصورة عامة على بٌئة الٌابسة اال انها تضم اجناس تتواجد  -1

 ها تعٌش فً المناطق الرطبة الظلٌلة اعائٌة وقسم من انودائمٌة فً البٌئات الم

ري الذي ٌتمٌز ( وتمثل بالنبات الخض2n)  Sporophytaالطور السائد هو الطور البوؼً  -2

 الى سٌقان وجذور عرضٌة واوراق حقٌقٌة الى انه ٌعتمد فً بداٌة نموه على الطور المشٌجً 

ٌكون النبات متكٌؾ للمعٌشة على الٌابسة حٌث ٌحتوي على الكٌوتكل الذي ٌحمً النبات من  -3

بٌت الجفاؾ لذا فان الجسم الخضري للنبات ٌكون اعقد من الحزازٌات حٌث ٌشمل انسجة تث

 وتصنٌع الؽذاء والخزن 

ٌكون النبات المشٌجً صؽٌر الحجم مختزل وٌنمو على الٌابسة واحٌانا قد ٌكون نامٌا على  -4

او ٌكون بنً قد ٌكون النبات المشٌجً اخضر اللون ذاتً التؽذٌة   Epiphyticنباتات اخرى 

حٌث ٌعتمد فً تؽذٌته فً هذه الحالة على فطرٌات تنمو فً   Saprophyticاللون رمً التؽذٌة 

داخله وٌنمو النبات المشٌجً لفترة طوٌلة ولحٌن تكون النبات البوؼً الفتً وبدءه االعتماد على 

نفسه فً التؽذٌة عندها ٌذبل النبات المشٌجً  وٌموت وٌكون الطور المشٌجً معتمدا على 

 نواع النبات البوؼً فً معٌشته فً بعض اال



ٌحتوي النبات البوؼً على االنسجة الوعائٌة التً ٌفتقر النبات المشٌجً لوجودها وتتكون  -5

االنسجة الوعائٌة من الخشب واللحاء وٌنعدم وجود الكامبٌوم مابٌن الحزم فال ٌحدث النمو 

 السرخسٌات ماعدا بعض النباتات الثانوي فً 

كٌما الخشب والقصٌبات وٌقتفر اللحاء الى الخالٌا ٌفتقر الخشب الى االوعٌة وٌتكون من برن -6

 المرافقة وٌتكون من خالٌا المنخلٌة وبرنكٌما اللحاء .

وفً هذا النوع قد تكون   Protosteleاالسطوانة الوعائٌة تكون بانواع مختلفة منها البدائٌة  -0

او قدٌكون  Haplosteleالخشب بشكل كتلة مركزٌة وٌحاط باللحاء وتدعى فً هذه الحالة بـ 

او قد  Actinosteleالخشب بشكل اذرع واللحاء ٌحتل مسافات بٌن االذرع وتدعى االسطوانة 

ٌكون الخشب بشكل صفائح وٌقع اللحاء بٌن هذه الصفائح وتدعى االسطوانه عندئذ 

Plectostele االنواع االخرى من االسطوانه الوعائٌة والتً تالحظ فً بعض افراد  ماا

 اطئة من السرخسٌات وتمثل باالنواع االتٌة المجامٌع الو

: فً هذا النوع ٌكون النسٌج الخشب واللحاء حول نسٌج اللب المركزي   Siphonostele -أ

وقد ٌحاط الخشب بحلقتٌن من اللحاء الداخلً والخارجً وتسمى االسطوانه فً هذه الحالة بـ 

Amphilic Siphonostele  ٌة بالخشب تدعى هذه االسطوانة اوٌكون اللحاء بشكل حلقة خارج

Ectophloic siphonostele   وهذا النوع من االسطوانه ٌالحظ فً الخنشارٌات 

: تتكون االسطوانه الوعائٌة من حزم وعائٌة صؽٌرة تحٌط بنسٌج اللب وٌفصل Eustele -ب

الحزم من الخشب واللحاء وٌالحظ هذا فً مجموعة  الحزم عن بعضها نسٌج برنكٌمً وتتالؾ

 اذناب الخٌل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  وعندها ٌسمى النبات مل سٌقانه اوراق حرشفٌة صؽٌرة النبات البوؼً قد تح -8

Microphyllousتحمل السٌقان اوراق كبٌرة مركبة ٌدعى النبات فً هذه الحالة  وقدا

Megaphyllous  

التراكٌب التكاثرٌة والعلب البوؼٌة وهناك انواع من التراكٌب التكاثرٌة  ٌحمل النبات البوؼً -9

فقد تحمل العلب البوؼٌة فً ابط اوقواعد او حافات اوراق بوؼٌة تتكاثؾ فً قمة الساق او 

او   Strebiliخاصة فً قمم الساق وٌطلق علٌها فً هذه الحالة المخارٌط او حوامل حول تحمل 

داخل تراكٌب ذات اشكال دائرٌة متطاولة تقع عند حافات الورٌقات او  قد تحمل العلب البوؼٌة

او قد  Soriعلى سطحها السفلً او على جانبً العرق الوسطً وتدعى هذه التراكٌب بالبثرات 

توجد العلب داخل اجسام ثمرٌة  كروٌة الشكل او شبٌهة بحبة الحمص تحمل فً نهاٌة حوامل 

االوراق او على االوراق وتدعى االجسام الثمرٌة  خاصة او تحمل مباشرة على حوامل

Sporocarps  

قد تحوي التراكٌب التكاثرٌة نوع واحد من االبواغ اي جمٌع االبواغ تكون متشابهة فً  -17

او قد تحوي التراكٌب التكاثرٌة على نوعٌن من   Homosporousالحجم عندها تدعى النبات 

وتحوي  Microsporangiumاالبواغ داخل نوعٌن من الحوافظ .حوافظ االبواغ الصؽٌرة 

وحوافظ االبواغ الكبٌرة تدعى  Microsporesابواغ صؽٌرة الحجم وتدعى 

Megasporangium   تحوي ابواغ كبٌرة الحجمMegaspores  وٌطلق على النبات

.Heterosporous  

النبات المشٌجً ٌكون احادي المسكن او ثنائً المسكن وعندها ٌكون النبات البوؼً من  -11

الى نباتات مشٌجٌة انثوٌة  Megasporesتنمو االبواغ الكبٌرة  Heterosporousنوع 

 تنمو الى نباتات مشٌجٌة ذكرٌة  Microsporesواالبواغ الصؽٌرة 

تكون اما مطمورة داخل نسٌج الثالوس االولً او تكون مرتفعة االعضاء التكاثرٌة الجنسٌة  -12

 على الى اال

تتكاثر السرخسٌات خضرٌا بتكوٌن تراكٌب خضرٌة على النبات البوؼً او على النبات  -13

 المشٌجً 

 بتعاقب طورٌن طور بوؼً وطور مشٌجً تتوضح ظاهرة ظاهرة تعاقب االجٌال  -14

 سرخسيات اوجه التشابه بين الحزازيات وال

 :بالرؼم ان السرخسٌات اكثر تطورا من الحزازٌات اال ان هناك صفات مشتركة بٌنها 

 االمشاج الذكرٌة المتحركة -1

 التكاثر الجنسً من النوع البٌضً  -2



 ٌحدث االخصاب فقط بوجود الماء  -3

 نمو البٌضة الى كتلة من الخالٌا تدعى الجنٌن  -4

 وضوح ظاهرة ترادؾ االجٌال  -5

 تصنيف السرخسيات 

من قبل العدٌد من العلماء وضمن اكثر من نظام تصنٌفً وقد صنفها العالم صنفت السرخسٌات 

Smith   الى اربعة صفوؾ وهناك الكثٌر من المصادر التً اتبعت هذا التصنٌؾ  1955عام

 والذي ٌتمثل بالصفوؾ االتٌة :

  Psilophytaصؾ النباتات الساٌلوتٌة  -1

  Lycopodineaeتات الهراوٌة صؾ النبا -2

  Equisetineaeصؾ اذناب الخٌل  -3

  Filicinaeصؾ الخنشارٌات  -4

 

 

 صف النباتات السايلوتية 

هذا الصؾ من ابسط النباتات الوعائٌة واقلها تعقٌدا واقدمها والتً انتشرت على تعد افراد  -1

وتضم جنسٌن حٌٌٌن فقط هما  ملٌون سنة فً العصر الداٌفونً 477سطح االرض قبل حوالً 

اما بقٌة النباتات العائدة لهذا الصؾ فهً منقرضة وقد   Tmesiptrisوجنس   Psilotiumجنس 

 وجدت بشكل متحجرات على الصخور 

ٌتمٌز النبات البوؼً وهو السائد فً دورة الحٌاة الى راٌزومة افقٌة ٌنشا منها والى االعلى  -2

ات ثانوٌة واالوراق ؼالبا ماتكون مفقودة او قد تظهر بشكل سٌقان خضراء قائمة تتفرع تفرع

 اوراق حرشفٌة صؽٌرة ومتباعدة على الساق وتقوم السٌقان بعملٌة البناء الضوئً 

 وٌمتد من الراٌزومة وداخل التربة اشباه الجذور ٌنعدم وجود الجذور الحقٌقٌة  -3

ائٌة وبصورة عارٌة اي التوجد بشكل تحمل العلب البوؼٌة بصورة مفردة على التفرعات الثن -4

 مخارٌط او بثرات او اجسام ثمرٌة 

اخل علب متشابهة وجدار العلب ٌكون متعدد الطبقات وتكون الحوافظ دتكون االبواغ  -5

 البوؼٌة محمولة على افرع جانبٌة قصٌرة 

   Protosteleتكون االسطوانه الوعائٌة للسٌقان والراٌزومة من النوع البدائً  -6



الطور المشٌجً ٌكون صؽٌر الحجم رمً التؽذٌة وٌحمل االعضاء التكاثرٌة الذكرٌة  -0

 واالنثوٌة اي ٌكون احادي المسكن 

 االمشاج الذكرٌة تحمل عدد كبٌر من االسواط  -8

 ٌعتقد هذا الصؾ تطورت منه النباتات الخنشارٌة والبذرٌة  -9

 :تصنيف النباتات السايلوتية 

 ذا الصؾ رتبتٌن وهما ٌضم ه

1- Order: Psilophytales                                                                                           

متحجرات عاى الصخور ومن االمثلة تضم هذه الرتبة االجناس المنقرضة والتً وجدت بشكل 

 Rhyniaعلٌها نبات 

2- Order :Psilotales                                                                                                

 Psilotiumوتضم هذه الرتبة عدد من االجناس المنقرضة وجنسٌن من االجناس الحٌة وهما 

,Tmesipteris   

 

 Psilotiumجنس 

والمظلله وداخل ٌنتشر هذا النبات فً المناطق االستوائٌة وشبه االستوائٌة وعلى التربة الرطبة 

الحفر الصخرٌة ٌحتل هذا النبات موقع وسط بٌن الحزازٌات وبقٌة السرخسٌات ,ٌتمٌز هذا 

سم او اكثر تحمل زوائد  37النبات البوؼً الى سٌقان قائمة ثنائٌة التفرع ٌصل طولها الى 

ٌة تمثل االوراق وتكون السٌقان خضراء تقوم بعملٌة البناء الضوئً حٌث ٌقع النسٌج حرشف

الكلورنكٌمً تحت البشرة تنشا السٌقان من راٌزومة افقٌة وٌنشا من بعض خالٌا البشرة اشباه 

 د الجذور الحقٌقٌة جذور تمتد داخل التربة وتتكون من خلٌة الى ثالث خالٌا وٌنعدم وجو

 لً للسٌقان التشرٌح الداخ

 عند اخذ مقطع مستعرض للساق نالحظ المناطق االتٌة 

: تتمثل بصؾ واحد من الخالٌا الصؽٌرة المتراصة وتوجد بٌنها الثؽور  Epidermsالبشرة  -1

 وتحاط بطبقة سمٌكة من الكٌوتكل المحاطة بالخالٌا الحارسة وتكون مطمورة قلٌال 

 وتتكون من ثالث مناطق Cortex :القشرة  -2

المنطقة الخارجٌة تكون الخالٌا فٌها رقٌقة الجدران تحوي على البالستٌدات وتمثل النسٌج -أ

 الكلورنكٌمً الذي ٌقوم بعملٌة البناء الضوئً 

 المنطقة الوسطى : تكون الخالٌا سمٌكة الجدران سكلر نكٌمٌة وخالٌة من البالستٌدات . -ب



تمثل القشرة الداخلٌة , خالٌاها تكون رقٌقة الجدران تحوي على الؽذاء  ة الداخلٌة :قطج ـ المن

 المخزون . 

: هً صؾ واحد من الخالٌا الذي ٌحٌط بخالٌا الدائرة  Endodermisالداخلٌة  ـ البشرة 3

 .pricycleالمحٌطٌة 

وٌكون الخشب شعاعً  protostele: تكون من النوع البدائً  steleـ االسطوانة الوعائٌة 4

Actinostele اذرع . وٌكون ترتٌب الخشب من نوع  6.وله فً الؽالبExarch   حٌث ٌقع .

الى الداخل )فً المركز ( وٌتألؾ من قصٌبات ذات تثخنات  Metaxylem .  الخشب التالً 

ات والمتمثل بأذرع الخشب فتكون القصٌبات فٌه ذ protoxylem . سلمٌة . أما الخشب االول  

تثخنات حلزونٌة . ٌقع نسٌج اللحاء بٌن أذرع الخشب وٌتألؾ من الخالٌا المنخلٌة المتطاولة 

وٌفتقر الى وجود الخالٌا المرافقة , وٌنعدم وجود اللب فً االجزاء القدٌمة من الساق قد ٌالحظ 

  siphonosteleفً االجزاء الفتٌة منه , وبذلك تصبح االسطوانة الوعائٌة من نوع 

 ريح الداخلي للريزومة التش

التشرٌح الداخلً للراٌزومة مع التشرٌح الداخلً للسٌقان الهوائٌة اال ٌنعدم وجود ٌتشابه 

ثؽوروالنسٌج الكلورنكٌمً تحت البشرة وتحتوي القشرة الخارجٌة على خٌوط الفطرٌات الداخلٌة 

Mycorrhizal fungi على السٌقان القائمة والتً قد تمثل  المحمولة. الزوائد الحرشفٌة ا

االوراق تكون خالٌة من العرق الوسطً وتحاط بطبقة خالٌا البشرة الخالٌة من الثؽور والخالٌا 

 الداخلٌة تحتوي على البالستٌدات الخضر وتمثل النسٌج المتوسط 

 

ت ثالثة التكاثر : ٌحمل النبات البوؼً العلب او الحوافظ البوؼٌة وتكون كروٌة الشكل ذا

فصوص على قمم فروع جانبٌة محورة محدودة النمو قرٌبة من قمة الساق الهوائٌة وتتكون 

محاطة بجدار متعدد الطبقات الطبقة الداخلٌة   Synangiumالعلب بشكل تجمعات ٌطلق علٌها 

 طبقة عند النضج العلبة البوؼٌة تحوي العلب البوؼٌةطبقة المؽذٌة وتتحلل خالٌا هذه التمثل ال

على ابواغ رباعٌة متشابهة تتصؾ االبواغ الناضجة بكونها كلوٌة الشكل عدٌمة اللون تحاط 

 بجدار ثنائً الطبقات الطبقات الداخلٌة تكون رقٌقة والخارجٌة تكون شبكٌة 

 النبات المشٌجً 

ٌبدا البوغ باالنبات بعد مدة تصل الى اربعة اشهر وٌكون نموه بطئ وٌتم انبات البوغ بتمزق 

طبقة الخارجٌة من جدار البوغ وتندفع الطبقة الداخلٌة مع محتوٌات البوغ الى الخارج وٌبدا ال

الذي ٌكون اسطوانً الشكل وٌحوي على تفرعات شوكٌة النمو لٌتكون النبات المشٌجً الناضج 

وٌفتقر الى وجود البالستٌدات الخضر حٌث ٌكون رمً التؽذٌة وٌحوي على هاٌفات فطرٌة 

خالٌا وٌكون النبات المشٌجً  3-2اعده فً نموه وله اشباه جذور رقٌقة مؤلفة من الداخلٌة تس

 احادي المسكن .



ٌبدا االخصاب بوجود الماء كماهو الحال فً الحزازٌات وٌبدا الطور البوؼً بتكون البٌضة 

المخصبة التً تنقسم انقسام مستعرض فتتكون خلٌتٌن خلٌة علوٌة تمثل خلٌة الساق حٌث ٌنشا 

هذه الخلٌة السٌقان الهوائٌة والراٌزومة اما الخلٌة السفلٌة فتمثل خلٌة القدم والتً تبقى  من

 متصلة من النبات المشٌجً لتوفر الؽذاء للنبات البوؼً .

 

 

 

 

  



  المحاضرة االولى 

 مقدمة فً الطحالب                                   

                Introduction in alagae                

 Alagaeالطحالب :ِ

هً مجموعة من النباتات الالزهرٌة الثالوسٌة ,وٌقصد بالنباتات الالزهرٌة هً 

الثالوسٌة فهً النباتات التً ٌتكون جسمها النباتات التً التكون ازهار ,اما النباتات 

ذلك تشمل من ثالوس اي الٌتمٌز تركٌبها الى جذور وسٌقان واوراق حقٌقٌة وهً ب

هً احتواءها على صبؽة  .ان اهم صفة تتمٌز بها الطحالبوالفطرٌات  الطحالب

 ضراء لذا فهً ذاتٌة التؽذٌة .الكلوروفٌل الخ

 ت الراقٌة الحاملة للكلوروفٌل اسس التفرٌق بٌن الطحالب والنباتا -

بساطة تركٌب اجسامها والتً تكون اما احادٌة الخلٌة او متعددة الخالٌا لكنها  -1

تفتقر الى وجود اوراق والسٌقان والجذور الحقٌقٌة فضال عن فقدانها انسجة 

 وعائٌة الناقلة

اعتٌادٌة وتصبح تكاثرٌة كٌب تكاثرٌة فقد تتمثل بخالٌا خضرٌة الترابساطة  -2

 :وهناك عدد من الحاالت منها 

 لاالحادي الخلٌة فان جسم الطحلب الخضري ٌتحولب حالة الطح فً  - أ

او اكثر كما  Gameteالى خلٌة تكاثرٌة ٌتكون فً داخلها مشٌج واحد 

فً الطحالب الخٌطٌة كما فً  ماا Chlamydomonasفً طحلب 

م لتكون احدى الخالٌا الخضرٌة تنقسفان محتوٌات  Ulothrixطحلب الـ 

 امشاجا فً مرحلة التكاثر الخضري للطحلب 

وقد ٌحدث فً بعض الطحالب ان تخصص بعض الخالٌا الى خالٌا  - ب

الخضرٌة فً الشكل  التكاثرٌة وتكون هذه الخالٌا ممٌزة عن الخالٌا

بعضها ٌتكون بانقسام محتوٌاتها الى امشاج ذكرٌة صؽٌرة والحجم , 

مسوطة وتمثل هذه االعضاء التكاثرٌة الذكرٌة اما الخالٌا التكاثرٌة 

االخرى فتكون محتوٌاتها خلٌة بٌضة ,والتً تكون كبٌرة الحجم ساكنة 

 وتمثل هذه الخلٌة العضو التكاثري االنثوي .

ثرٌة متخصصة او متعددة فً طحالب اخرى تكون االعضاء التكا -ج

الخالٌا الى ان جمٌع الخالٌا تكون خصبة وبذلك تختلؾ عن االعضاء 

التكاثرٌة فً النباتات الراقٌة التً تتمٌز بكونها متعددة الخالٌا محاطة 

 بجدار من الخالٌا العقٌمة .
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بساطة طرائق تكاثرها ,حٌث ان تكاثرها الجنسً ٌكون اما بواسطة امشاج  -3

او مختلفة متحركة او من النوع البٌضً والتنمو البٌضة  Isogamyمتشابه 

 المخصبة الى جنٌن كما هو الحال فً النباتات الراقٌة .

 

 التواجد واالنتشار -

تتواجد الطحالب وتنتشر فً مختلؾ البٌئات فً بقاع العالم . فهً تتواجد فً 

او على الٌابسة وٌسمى   Aquatic Algaeالبٌئة المائٌة وٌطلق علٌها 

Terrestrial algae  فً البٌئة المائٌة قد تتواجد قسم ,هوائٌة شبه طحالب او

وتسمى بالطحالب    Attachedمن الطحالب بشكل ملتصق على سطح ما 

التً تتحرك   Planktonicاوتتواجد بصورة هائمة  Benthic algaeالقاعٌة 

 محمولة مع التٌارات المٌاه والرٌاح وحركة مد وجزر .

 ٌمكن تقسٌم الطحالب القاعٌة الملتصقة حسب الوسط الذي تلتصق علٌها وكما ٌاتً 

 Epipelic algaeطحالب قاعٌة تنمو ملتصقة على الطٌن فً القاع وتسمى   -1

  Epipzamic algaeطحالب قاعٌة تنمو ملتصقة على الرمل وتسمى  -2

  Epilithic algaeطحالب قاعٌة تنمو ملتصقة على الصخور وتسمى  -3

طحالب قاعٌة تنمو ملتصقة على النباتات او على طحالب اخرى وتسمى  -4

Epiphytic  algae  

 Epizoicطحالب قاعٌة تنمو ملتصقة على اجسام بعض الحٌوانات  وتسمى  -5

algae   كما فً طحلبHyella الذي ٌنمو على درع السلحفاة 

طحالب تتواجد داخل اجسام بعض الحٌوانات او داخل اجسام بعض ناك ه -6

 النباتات 

اما الطحالب التً تتواجد هائمة فً المٌاه فتسمى الهائمات او العوالق النباتٌة 

phyloplankton   والتً تبقى عالقة ضمن عمود المٌاه ولهذه االنواع

ئً او على اساس تسمٌات مختلفة اٌضا على اساس الحجم او التوزٌع البٌ

 المنشا او المحتوى او دورة الحٌاة ومن انواعها

:وهً التً تقضً طٌلة فترة  Euphytic planktonهائمات حقٌقٌة  -1

 حٌاتها هائمة او عالقة خالل عمود المٌاه 

: وهذه الطحالب تكون Tychophytoplanktonهائمات ؼٌر حقٌقٌة  -2

مة بسبب بعض ملتصقة ومثبتة على احد السطوح لكنها تصبح هائ

الظروؾ البٌئٌة ولفترة محدودة .ومن هذه الظروؾ الرٌاح وحركة المد 
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والجزر والتٌارات .وبزوال المسبب تعود هذه الطحالب الى اصلها 

 الملتصق .

 ب التً تكون معرضة للهواء بدلالشبه الهوائٌة هً الطحال باما الطحال

 من انؽمارها الكامل فً الماء  

فقد تكون اما الطحالب الموجودة فً الٌابسة فهً تكون عادة ملتصقة , 

ملتصقة على سطح التربة الرطبة او على الصخور الرطبة والتً تسمى 

Lithophytes   او تنمو على الرمال فً الصحراء وتسمى

Epidaphics  او وقد وجدت بعض االنواع ملتصقة على على اوراق

 .وجذوع واؼصان االشجار 

 

  -موقع الطحالب فً المملكة النباتٌة : -

تدرس الطحالب عادتا ً فً البداٌة وذلك لعدة عند دراسة المملكة النباتٌة 

 االسباب هً

ان سمك المتحجرات اثبت بان اقدم الكائنات الحاوٌة على الكلوروفٌل  -1

ربما تكون الطحالب الخضراء المزرقة حٌث ٌعود تارٌخ تحجرها الى 

 ة بلٌون سن 3حوالً 

بساطة تكوٌن اجسام معظم الطحالب مقارنة مع المجامٌع النباتٌة االخرى  -2

 وخاصة النباتات الوعائٌة 

ان الطحالب تعتبر كائنات موضحة بصورة تفصٌلٌة للعدٌد من الظواهر  -3

جٌة المهمة مثل التكاثر الجنسً والتً تعتبر معقدة فً النباتات البٌولو

 ا .االخرى نتٌجة تداخل حقائق اخرى معه

 

 االهمٌة البٌئٌة واالقتصادٌة : -

 تلعب الطحالب دورٌن فً الطبٌعة احدهما ذو فائدة والثانً تحطٌمً 

 الفوائد  - أ

تلعب دورا هاماً جداً كمنتجات اولٌة للمواد العضوٌة فً البٌئة المائٌة  -1

بسبب قابلٌتها للبناء الضوئً وبذلك تحتل موقعا هاما فً السلسلة 

الطبٌعة,اذتعتبر مصدر ؼذائً رئٌسً لالسماك الؽذائٌة فً 

 والحٌوانات المائٌة االخرى .

الطحالب  نوع من07تستعمل كؽذاء لالنسان ,اذ تعتبر اكثر من  -2

الحمراء والبنٌة كؽذاء فً المناطق االستوائٌة وقسم قلٌل منها فً 
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 Palmariaوطحلب  .Porphyra sppالعالم العربً مثل طحلب 

spp. 

من عدد  Agarفً الصناعة ,اذ تستخلص مادة االكار الطحالب تدخل -3

من الطحالب الحمراء وتستخدم فً الطعام المعلب ,كما تعتبر فً 

صالبة اوساط النمو المستخدمة فً الدراسات الماٌكروبٌولوجٌة 

 وجعلها ذات قوام جٌالتٌنً 

 Digeniaتدخل فً انتاج العقاقٌر الطبٌة فمثال الطحلب االحمر  -4

simplex ي ٌكثر على ساحل ابً قٌر فً مصر ٌستخدم كشربة الذ

طاردة للدٌدان المعوٌة .كما ان هناك بعض الطحالب تستعمل لعالج 

 اضطرابات المثانة وامراض الكلٌة .

فً المناطق تستعمل كتسمٌد حٌوي ,اذتستعمل الطحالب الناعمة  -5

الساحلٌة لتحسٌن ملمس التربة الصخرٌة وكذلك كسماد وكما هو 

فً اٌرلندا ,كما وتعتبر الكثٌر من الطحالب  Aranً جزر الحال ف

 الزرقاء مثبتات للنتروجٌن العضوي .

 

 االضرار  -

نشر الرائحة والطعم واللونوالمواد الهالمٌة فً مٌاه الشرب ,وتكون  -1

طبقات طحلبٌة فوق اسطح البحٌرات وانبعاث الروائح الكرٌهة فً 

 شواطئها 

موت الكثٌر من االسماك والحٌوانات البحرٌة كالمحارات وقنافذ البحر  -2

بالطحلب وقشرٌات باعداد ؼفٌرة اثناء ؼارات من المد االحمر 

Gymnodium  spp  

عددكبٌر من االسماك السامة اكلة االعشاب التصبح سامة االبعد تؽذٌتها  -3

 على انواع معٌنة من الطحالب 

سانة والمعادن فً االنابٌب اما بصورة تساهم الطحالب فً تأكل الخر -4

مباشرة فً اماكن تواجدها او من خالل تؽٌرها لنوعٌة الماء كمٌاوٌا 

 وفٌزٌائٌا .
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 المحاضرة الثانٌة 

 :vegetative structureتركٌب الجسم الخضري للطحالب  

مٌكرون كما فً  1,5تختلؾ احجام واشكال الطحالب اختالفا كبٌرا فبعضها التزٌد احجامها عن 

اما  Chlorellaمٌكرون كما فً طحلب  5و قد تزٌد عن  Micromonas pusillaطحلب 

مترا كما فً  67التً هً من الطحالب فان اطوالها تصل الى  Seaweedsاالدؼال البحرٌة 

ٌصل طوله الى   Macrocystis purifera.وقد ورد بان طحلب البنً  Kelpsالطحالب البنٌة 

 متر وبذلك ٌعود من اكبر الطحالب ال بل من اكبر نباتات العالم  277قدم اي اكثر من  077

 مختلفة وتشمل ماٌلً : اما عن اشكال الطحالب فهً االخرى باشكال

  Unicellular formوحٌدة الخلٌة  -1

وٌتواجد هذا الشكل فً معظم الطحالب عدا الطحالب الحمر والبنٌة اللتان تنتجان اٌضا 

وحٌدة الخلٌة  باشكال وحٌدة الخلٌة فً مرحلة من مراحل حٌاتها .وقد تكون الطحال

 Euglenaالتً تمتلك اسواط كما فً الٌوؼلٌنا   Motileمتحركة 

التً Non – motileاو تكون ؼٌر متحركة    Chlamydomonasوالكالمٌدوموناس

 .Chlorellaالتمتلك اسواط كما فً طحلب 
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   Multicellular formمتعددة الخالٌا  -2

 وٌمكن مالحظة ستة اشكال رئٌسٌة للجسم الخضري فً الطحالب المتكونة من عدة خالٌا 

 Colonial formsمستعمرات )مجمعات (  - أ

وهً عبارة عن تجمعات لعدد محدد وثابت من الخالٌا وذات ترتٌب ثابت كما ان 

كون هذه المستعمرات وت ,الخالٌا التالفة فٌها ضللمستعمرة شكل ثابت والٌمكن تعوٌ

 Scenedesmusركة كما فً طحلب الفولفكس او ؼٌر متحركة كما فً طحلب ال متح

 وتكون خالٌا هذه المستعمرات مطمورة فً مادة هالمٌة ضامة متماسكة.

        
                              volvox         Scenedesmus 

 

  Aggregationsتجمعات  - ب

اتحاد( خالٌا لها القابلٌة  على عكس المستعمرات فالتجمعات عبارة عن تجمع )تكتل او

على التكاثر الخضري باالنقسام البسٌط لذاٌكون شكلها وحجمها لٌس ثابتا وٌزداد عدد 

 وهً توجد باشكال مختلفة الخالٌا اثناء النمو 

النوع البالمٌلً  كما فً طحلب  -1

Tetraspora  

 

 

 

 

 

 



 Dinobryonكما فً    النوع الشٌجٌري -2

 

 

 Chlorarachnionكما فً طحلب  النوع االمٌبً -3

 

 

 

  Filamentous formsاشكال خٌطٌة : -ج

 تنتظم خالٌا الثالوس على هٌئة خٌوط وتكون على نوعٌن 

 Simpleبسٌطة  -1

 Ulothrixرة عن تراكٌب خٌطٌة ؼٌر متفرعة كما فً طحلب اوهً عب

 

 

 

 



 

 Branchedمتفرعة :  -2

او ؼٌر منتظم    Cladophoraتكون الخٌوط متفرعة وقد ٌكون التفرع منتظم كما فً 

Pithophora  كما فً طحلب او ٌكون تفرع كاذبScytonema 

 

  
 

 

  Siphoneous formاشكال انبوبٌة  -د

ٌكون الثالوس على هٌئة خٌط ٌحتوي على عدة خالٌا لكن تنعدم فٌه الحواجز الخلوٌة وٌحتوي 

وتظهر فٌة ظاهرة المدمج الخلوي   Acellularٌة وٌسمى الثالوس بالالخلوي عدة انو

Coenocyte   كما فً طحلبVaucheria 

 

 

   Parenchyma formsاشكال برنكٌمٌة  -هـ

 Ulvaكما فً طحلب 

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight



  Erect thallus formاشكال ثالوسٌة قائمة : -ز

ه الساق وله ماٌشبه االوراق تلتؾ حول العقد وٌتمٌز فٌة جسم الطحلب الى الى محور قائم ٌشب

الموجود فً المحور القائم وتمتد من قاعدة المحور تراكٌب شعٌرٌة دقٌقة تشبه الجذور تثبت 

  Charaجسم الطحلب على الوسط الذي ٌنمو علٌه كما فً الطحلب الكارٌة مثل طحلب 

 

 

 االسس المعتمدة فً تصنٌؾ الطحالب 

ؾ فٌها مجموعة من الطحالب عن ؼٌرها لذا اعتمد خمس لسس فً هناك صفات عدٌدة تختل

 تصنٌؾ الطحالب الى مجامٌع رئٌسٌة وهً كاالتً 

  cell wall structureتركٌب الجدار الخلوي  -1

ٌعد تركٌب الجدار الخلوي من الصفات االساسٌة فً تصنٌؾ المجامٌع الطحلبٌة حٌث 

المزرقة تكون ,وفً الطحالب الخضر  تختلؾ الطحالب فً التركٌب الكٌمٌاوي لجدارها

هً المكون الرئٌس لجدران الخالٌا .وتعد  Mucopeptid componentsمركبات 

اللوٌفات  السلٌلوز وانصاؾ السلٌلوز المكونات االساسٌة لجدران خالٌا الطحالب 

 Alginicالخضر ,اما الطحالب البنٌة فباالضافة الى السلٌلوز هناك مكونات اخرى منها 

acid   متعددة السكرٌات وفً الطحالب الذهبٌة تدخل السٌلٌكا مكون ومركبات كبرٌتٌة

الرئٌسً لجدران خالٌا الداٌتومات اما الطحالب الحمر فٌحتوي الجدار على السلٌلوز 

 والزاٌلٌن وعدة مكونات كبرٌتٌة متعددة متعددة السكرٌات .

 

 

  Plastids and synthetic pigmentsالبالستٌدات والصبؽات التمثٌلٌة  -2

التصنٌفٌة االساسٌة للطحالب تعد اشكال البالستٌدات وتركٌبها الداخلً من الصفات  

والشبكٌة  stellateوالنجمٌة  Disciodوالقرصٌة   cup –shapeومن اشكالها الكاسٌة 
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Net-like  والشرٌطٌةBand-like  كما تختلؾ من حٌث الموقع فقد تكون مركزٌة

central  ارٌة او جدpartial  . 

ٌعد تركٌب البالستٌدة من الصفات التصنٌفٌة فً الطحالب.ففً الطحالب الخضر التوجد 

بالستٌدات ولكن تنتشر صفائح البناء الضوئً المفردة فً الساٌتوبالزم المحٌطً 

على حزم   phycobilosomesوالتً تسمى وتلتصق حبٌبات صبؽات البٌلوبروتٌنات 

thylakoids فً مجموعة طحالب الكربتات فتقع هذه الحبٌبات الصبؽٌة بٌن صفائح  اما

 البناء الضوئً .

اما فً الطحالب الحمروالخضر والكارٌة تحاط البالستٌدات فقط بالؽشاء الثنائً 

الطبقات ,اما فً الطحالب الٌوؼلٌنٌة والدوالبٌة فٌحاط ؼشاء البالستٌدة من الخارج 

بالزمٌة وفً الطحالب البنٌة والذهبٌة والكربتات تحاط واحد من الشبكة االندوبؽشاء 

 البالستٌدة من الخارج بؽشائٌن من الشبكة االندوبالزمٌة .

 

  Storage productsالؽذاء المخزون  -3

ٌعد الؽذاء المخزون كذلك من احد الطرق او االسس المعتمدة فً تصنٌؾ المجامٌع 

 الطحلبٌة وٌمكن معرفة بعض االمثلة 

 Cyanophyceanالطحالب الخضر المزرقة : ٌخزن الؽذاء بشكل نشا من نوع  -1

starch  اوMycophycean starch   وله تركٌب مشابه لتركٌب الكالٌكوجٌن

 الحٌوانً 

 Florideanالطحالب الحمر :ٌخزن الؽذاء بشكل نشا ٌسمى نشا الفلورٌدي   -2

starch   والذي ٌشابه فً تركٌبه النشا من النوع الـAmylopectin   فً النباتات

 الراقٌة 

الطحالب الخضر والكارٌة :ٌخزن الؽذاء بشكل حبٌبات توجد داخل البالستٌدات  -3

 الموجود فً النباتات الراقٌة  Starchوٌكون النشا هو النشا النباتً 

 Chrysolaminarin      :ٌخزن الؽذاء المخزون طحالب الذهبٌة او الداٌتومات  -4

(Leucosin  ) 

الذي ٌتواجد  Mannitolsاو  Laminarinالب البنٌة :ٌخزن الؽذاء بشكل الطح -5

 بشكل حبٌبات سائلة شبٌها بالزٌوت 

الطحالب الٌوؼلٌنٌة :ٌخزن الؽذاء بشكل حبٌبات محاطة بؽالؾ احادي ,تكون ذائبة  -6

  Paramylumفً الماء وتقع خارج البالستٌدة وتسمى 

 

  Flagellaاالسواط  -4

احدى اسس تصنٌؾ الطحالب من حٌث وجوده وعدمه وفً طبٌعة هذه تعد االسواط اٌا 

كان وضعها وعددها  وابتداءا فان جمٌع الشعب الطحلبٌة  مزودة باسواط االسواط  وم

عدا شعبتً الطحالب الخضر المزرقة والطحالب الحمر لذلك وجودها فً كثٌر من 

ً الطحالب من حٌث موقع .تختلؾ االسواط فاالشكال اما احادٌة الخلٌة او مستعمرات 
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اتصالها فً الخلٌة عددها ,طولها والزوائد فقد تتصل االسواط فً قمة الخلٌة الطحلبٌة 

 او تحت القمة بقلٌل او على السطح الجانبً 

وفً حالة وجود سوطٌن للخلٌة قد ٌكونان متساوٌٌن فً الطول وملساء كما فً ؼالبٌة 

طحة الخارجً املس بالسوط الكرباجً الطحالب الخضر وٌسمى السوط الذي ٌكون س

Acronematic flagella  اوWhiplish   ًاو قد ٌحوي السوط على سطحه الخارج

وقد تكون هذه الشعٌرات على احد سطحً السوط فقط   flimmersشعٌرات شعٌرات 

اما اذا كانت هذه الشعٌرات مرتبة على   Stichonematic flagellumوٌسمى بـ 

قد تكون هذه الشعٌرات  Flagellum pantonematicٌسمى بـ سطحً السوط فقط و

 رقٌقة وصلبة .

 Cell structureتركٌب الخلٌة :  -5

ٌختلؾ تركٌب الخلٌة حسب اقسام الطحالب فً  بعض االشكال فمثال ٌالحظ ان خالٌا 

وبالستٌدات وان   الطحالب الخضر المزرقة اولٌة النواة حٌث التوجد نواة حقٌقٌة

ؼٌر محاطة باؼشٌة محددة  فً حٌن ان الطحالب االخرى كون وٌة تالعضٌات الخل

حٌث تمتلك نواة حقٌقٌة محاطة بؽشاء وكذلك عضٌات  Eyocaryotesحقٌقٌات النوى 

 . لوٌة االخرى خ

 

 in algae  Growthالنمو في الطحالب

 هناك عدة اشكال للنمو فً الطحالب وكما ٌاتً 

 النمو العام او المنتشر  -1

قد ٌحدث النمو فً الطحالب المتعددة الخالٌا بان تنقسم جمٌع الخالٌا فً الجسم 

الطحلب فبذلك ٌكبر الطحلب وٌزداد فً الحجم وٌسمى هذا النوع من النمو بالنمو 

 . Ulvaالعام او المنتشر وٌالحظ هذا النوع فً طحلب الـ 

 النمو المحدود  -2

النمو تقع فً مواقع  محددة من جسم   هو االكثر انتشارا فً الطحالب حٌث الخالٌا 

سم لتضٌؾ خالٌا الى جسم وهناك عدة الطحلب .وهذه الخلٌة او الخالٌا هً تنق

 انواع من هذا النمو 

  Apical Growthالنمو القمً : - أ

خالٌا النمو فً قمة الجسم وهذا النوع من النمو هو  فٌه ٌتحدد موقع الخلٌة او

   Cladophoraو  Charaمن النمو هو مالحظ فً ؼالبٌة الطحالب مثل ال

  Basal growthالنمو القاعدي  - ب

 قد تقع خالٌا النمو فً قاعدة جسم الطحلب وهذا النوع قلٌل الحدوث 

خالٌا بٌنٌة فً جسم  نقسام الخلٌة اوالنمو البٌنً :هو النمو الذي ٌحدث با -ج

  Oedogoniumطحلب كما فً طحلب 

  Trichothallic growthالنمو الخٌطً  -3

ٌنمو الخٌط من  خالل االنقسام لعدد من الخالٌا المكونة  لذك الخٌط مثل طحلب 

Ectocarpus  



 

 

  Reproductionالتكاثر :

 ٌتم التكاثر فً الطحالب بثالثة اشكال هً 

  vegetative Reproductionالتكاثر الخضري  -1

وقد  cell divisionبعض الطحالب االحادٌة الخلٌة تتكاثر باالنقسام الخلبوي البسٌط 

اما   Binary fissionٌتكرر انقسام هذه الخلٌة بصورة متعاقبة وٌطلق علٌه احٌانا 

المتعددة  فً االجناس الخٌطٌة البسٌطة والمستعمرات المتجمعة وبعض االجناس

لنمو االجزاء  Fragmentationالخالٌا والثالوسٌة فقد تتكاثر احٌانا بطرٌقة التجزؤ 

 المنفصلة الى افراد جدٌدة 

  Asexual Reproductionالتكاثر الالجنسً  -2

ٌحدث عن طرٌق السبورات السابحة )االبواغ (او السبورات ؼٌر السابحة 

 الحوافظ السبورٌة  التً تتحرر من جسم الخلٌة االم اومن داخل

  Sexual reproductionالتكاثر الجنسً : -3

ٌحدث التكاثر الجنسً عن طرٌق اتحاد مشٌجٌن ذكري وانثوي مماٌؤدي الى 

تكوٌن الالقحة ,واالعتماد على مورفولوجٌا االمشاج الذكرٌة واالنثوٌة 

 وٌقسم التكاثر الجنسً الى 

   Isogamy Sexual reproductionتكاثر جنسً متماثل االمشاج  - أ

ومتحركة بواسطة ٌحدث بٌن مشٌجٌن متماثلٌن مورفولوجٌا وفسٌولوجٌا 

 زوج من االسواط 

 Anisogamy Sexual    reproductionتكاثر جنسً ؼٌر متماثل االمشاج  - ب

متحركٌن مختلفٌن احدهما صؽٌر الحجم ٌمثل المشٌج ٌحدث بٌن مشٌجٌن       

 ٌج االنثوي الذكري واالخر كبٌر الحجم ٌمثل المش

 Oogamy sexual reproductionتكاثر جنسً بٌضً  - ت

ٌحدث بٌن المشٌجٌن ؼٌر متماثلٌن حٌث ٌبلػ المشٌج االنثوي اضعاؾ حجم المشٌج 

    الذكري وٌفقد القدرة على الحركة تماماً 

 

 

 

 



 المحاضرة الثالثة 

 التصنٌؾ العام للطحالب :

تقسم الطحالب وفق االسس المعتمدة والتً سبق التطرق الٌها فً اعاله الى ثمان 

 رئٌسٌة وهً :  Divisionsاو اقسام  Phyllaشعب 

                      Cyanophyta -1                        شعبة طحالب الخضر المزرقة 

                                  Chlorophyta -2الخضر شعبة الطحالب

                         Euglenophyta -3شعبة الطحالب الٌوؼلٌنٌة 

                               chrysophyta -4شعبة الطحالب الذهبٌة 

                    Cryptophyta -5شعبة الطحالب الكربتٌة )الكربتات ( 

                    pyrrophyta -6الطحالب البروفاٌتٌة ) البروات ( : شعبة

                                               :phaeophyta -7شعبة طحالب البنٌة 

                                           Rhodophyta -8شعبة الطحالب الحمر 

 

               Division :cyanophytaشعبة الطحالب الخضر المزرقة :

(Blue green algae ) 

وذلك لكونها محاطة بؽمد جٌالتٌنً   Myxophytaتسمى اٌضا بالـطحالب الهالمٌة 

وذلك   Cynobacteria  وتدعى من قبل بعض العلماء بالبكترٌا الخضراء المزرقة 

 بعض اوجه التشابه بٌن افراد هذه وبٌن البكترٌا ومنها :لوجود 

 ن افراد كلتا المجموعتٌن بدائٌة النواة تكو  -1

 تكون فاقدة لالسواط  -2

اء تكاثر جنسٌة والٌحدث فٌها التكاثر الجنسً لذا وضعت هذه التحوي اعض -3

الطحالب فً التصنٌؾ الحدٌث للمالك الحٌاتٌة مع البكترٌا فً مملكة 

 (Moneraاالبتدائٌات )
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 البيئة والتواجد 

وتنتشر افرادها فً مختلؾ البٌئات المائٌة والٌابسة نوع  1577تضم هذه الشعبة 

 وكما ٌاتً :

 تتواجد بعض االنواع فً المٌاه البحرٌة اما بصورة هائمة او ملتصقة  -1

بعض االنواع قد تعطً صفة ممٌزة الماكن تواجدها كما فً حالة البحر  -2

ر المزرق سبب تسمٌته الى وجود الطحلب االخضاالحمر .والذي ٌعود 

Trichodesmume   باعداد كبٌرة وظهوره بلون االحمر لتواجده بعٌدا عن

 السطح .

ٌتواجد البعض منها فً المٌاه الملوثة بالمواد العضوٌة وبذلك تعتبر دالئل  -3

  Oscillatoriaعلى التلوث المٌاه بالمواد العضوٌة منها انواع من طحلب 

وتتمثل   water bloomالبعض منها ٌعتبر مسبب لظاهرة ازدهار الماء  -4

هذه الظاهرة بالزٌادة السرٌعة والمفاجئة فً اعداد نوع او اكثر من هذه 

الطحالب فً المٌاه وقد تحدث هذه الظاهرة فصلٌا او فً فترات متقطعة ومن 

مسببات حدوث هذه الظاهرة هو توفر المؽذٌات وعوامل بٌئٌة اخرى ومن 

 Anabaenaاالنواع المسببة لهذه هو طحلب 

واع فً المٌاه الٌنابٌع الكبرٌتٌة الساخنة والتً تتراوح شخصت بعض االن -5

وقسم من انواعها ٌتواجد فً حقول النفط وفً م(03-57درجة حرارتها بٌن )

 البرك النفطٌة 

بعضها ٌتواجد فً حالة تعاٌشٌة داخل اجسام بعض النباتات كما فً طحلب  -6

Nostoc  از الذي ٌتواجد فً حالة تعاٌشٌة داخل جسم النبات الحز

Anthoceros 

 

 الصفات المميزة لطحالب الخضر المزرقة :

اي تكون المادة النووٌة فاقدة للؽشاء   Prokaryoticالخالٌا بدائٌة النواة  -1

 النووي المحٌط بها 

تفتقر الى وجود البالستٌدات المحددة )اي بدون ؼشاء ( وتوجد الصبؽات  -2

 .على صفائح البناء الوئً المنتشرة فً البروتوبالست 
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 aالصبؽات المتواجدة على صفائح البناء الضوئً تتمثل بصبؽات كلوروفٌل  -3

باالضافة   Myxoxanthinوصبؽات زانثوفٌلٌة منها  B-carotineوصبؽة 

والمتمثلة بالصبؽة الخضراء  Biloproteinsالى صبؽات البلوبروتٌنات 

 C- phycoerthrinوالصبؽة الحمراء   C-phycocyaninالمزرقة 

 . Allo-phycocyaninالخضراء المزرقة المساعدة والصبؽة 

تفتقر الى وجود العضٌات الخلوٌة المتواجدة فً خالٌا الحقٌقٌة النواة  -4

,كأجسام كولجً والماٌتوكندرٌا والفجوات الحقٌقٌة والشٌكة االندوبالزمٌة 

 وقد تحوي بعض االنواع على الفجوات ؼازٌة او كاذبة .

وهو   Cyanophycean starchنوع  ؽذاء على بشكل نشا منلاٌخزن  -5

عبارة عن مركبات كاربوهٌدراتٌة شبٌهة بالكالٌكوجٌن الحٌوانً باالضافة 

 الى بروتٌنات ودهون 

ٌحاط الجدار الخلوي فً ؼالبٌة االجناس بمادة جٌالتٌنٌة تشكل ؼالؾ  -6

 خارجً وقد ٌكون شفاؾ ورقٌق او ٌكون سمٌك وملون 

 ط فً االشكال الخضرٌة والتكاثرٌة تفتقر الى وجود اهداب او االسوا -0

 تفتقر الى وجود االعضاء التكاثرٌة الجنسٌة ولم ٌالحظ فٌها التكاثر الجنسً .  -8

 

 الحركة في الطحالب الخضر المزرقة 

بالرؼم من عدم احتواء افراد هذه الشعبة على االسواط او االهداب الى انه لوحظت 

لبعض   creepingاو الحركة الزاحفة   gilndingنوع من الحركة التزحلقٌة 

,وفً بعض االنواع المتجمعة   Ossillatoriaاالنواع الخٌطٌة خاصة مثل طحلب 

الكروٌة وذلك عند تواجدها على اي سطح صلب دون ان ٌحدث اي تؽٌر فً شكل 

الطحلب وتكون الحركة اما  الى االمام او الى الخلؾ وتحدث الحركة اما بحركة 

ركة دورانٌة او حركة شبٌهة بحركة بندول الساعة وفً الحالتٌن ٌتم نهاٌة الخٌط ح

دفع الجسم الى االمام او الى الخلؾ ولم تفهم هذه الحركة  لحد االن ولو انها فسرت 

 على اساس بعض االفتراضات وهً

عبر هذه الثقوب مواد ان جدار الخلٌة ٌحوي على ثقوب حٌث ٌفرز   - أ

جٌالتنٌة من داخل الخلٌة والى السطح الخارجً للجسم فتساعد فً انزالق 

 جسم الطحلب 

هناك افتراض اخر وهو ان جدار الجسم ٌحوي لٌٌفات دقٌقة بتقلص وانبساط  - ب

 هذه اللٌفٌات تتم حركة الطحلب .
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 ظاهرة التكيف اللوني )ظاهرة جايدكوف(

Pigment  adaptation (Giadkoff  phenomenon)                      

تتمٌز افراد هذه الشعبة بقابلٌتها على ظهور باكثر من لون فقد تالحظ باللون 

االخضر المزرق او بالون االحمر او البنً او االسود ,وقد ٌعود السبب فً 

ذلك احٌانا الى الؽالؾ الجٌالتٌنً المحٌط بجسم الطحلب اما السبب االخر 

ى وجود الصبؽات البلوٌروتنٌة الخضراء المزرقة او الحمراء فٌعود ال

 بكمٌات كبٌرة داخل الخالٌا .

قد تزداد كمٌة الصبؽة الخضراء المزرقة فٌظهر الطحلب بلون اخضر 

مزرق او تزداد كمٌة الصبؽة الحمراء فٌظهر الطحلب بلون احمر او مائل 

الى االسود وقد الحظ العالم جاٌدكوؾ ان لعامل االضاءة اثر كبٌر فً ظهور 

 خالٌا واختفاء الصبؽات حٌث وجد ان الصبؽة الحمراء تزداد كمٌتها داخل ال

 وتختفً الصبؽة الخضراء المزرقة كلما كانت االضاءة قلٌلة .

فً حالة كون االضاءة شدٌدة تطؽً صبؽة الخضراء المزرقة وتقل او 

تختفً الصبؽة الحمراء فٌظهر الطحلب بلون اخضر مزرق والبعض ٌعتقد 

ان ظهور اواختفاء الصبؽات فً هذه االنواع قد ٌعود اٌضا الى عوامل 

ا قلة او نفاذ النتروجٌن من اماكن تواجد الطحلب او ٌعود الى اخرى منه

 عوائل بٌئٌة اخرى .

 التكاثر فً الطحالب الخضر المزرقة 

تتكاثر افراد شعبة الطحالب الخضراء المزرقة تكاثرا خضرٌا وتكاثر 

 الجنسٌا اما التكاثر الجنسً فلم ٌالحظ فً افراد هذه الشؽبة 

  Vegtative reproductionالتكاثر الخضري  -1

 ٌحدث هذا النوع من تكاثر بطرٌقتٌن 

  Binary fissionاالنقسام الخلوي البسٌط  - أ

فً االنواع االحادٌة الخلٌة تتكاثر باالنقسام البسٌط للخلٌة فتتكون 

خلٌتٌن جدٌدتٌن . وفً بعض االنواع تبقى الخلٌة المنقسمة داخل نفس 

ذه الخالٌا االنقسام مكونة الؽشاء الجٌالتٌنً للخلٌة االم وقد تعاود ه

تجمعات من الخالٌا داخل نفس الؽشاء الجٌالتنً كما فً طحلب الـ 

chroococcus   وطحلبGleocapsa 

     fragmentationالتجزؤ - ب

فً االنواع الخٌطٌة قد تموت بعض الخالٌا الخضرٌة البٌنٌة بسبب 

 seprating discالعمر او اي عامل اخر فتصبح اقراص انفصال 

جموعة الخالٌا الخضرٌة التً تنحصر بٌن هذه الخالٌا المٌتة لم
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وتبتعد هذه الخالٌا الحٌة عن جسم الطحلب االم وتتحرك تحركة 

تزحلقٌة واضحة ثم تبدأ بتكون طحلب جدٌد وٌطلق على هذه الخالٌا 

اما االنواع التً تتكون بشكل   Hormogoniaبالهرموكونٌا 

لمستعمرة لتبدا بتكوٌن مستعمرات مستعمرات فقد تتجزا بعض خالٌا ا

 جدٌدة .

 Asexual reproduction                                     التكاثر الالجنسً  -2

 هذا النوع من التكاثر بتكوٌن خالٌا او ابواغ متحركة وكما ٌاتً ٌحدث 

 الخلٌة الساكنة  - أ

هً عبارة عن خلٌة خضرٌة تكبر بالحجم وتمتلئ بحبٌبات الؽذاء 

وتحتوي على كمٌات   Cyanophycean granulesالمخزون 

وتحٌط نفسها بجدار سمٌك وقد ٌكون ملون  DNAكبٌرة من الدنا 

وتبقى هذه الخلٌة فً فترة راحة او سكون قد تستمر لسنوات طوٌلة 

سم محتوٌاتها مكونة عدد من لتنمو بعدها الى طحلب جدٌد او قد تنق

االبواغ فٌنمو كل منها بعد تحرره الى طحلب جدٌد ,تتواجدهذه الخلٌة 

,التتكون هذه الخلٌة   Anabaenaفً االجناس الخٌطٌة مثل طحلب 

  Osillatoriaceaفً افراد عائلة 

 : Hetrocystsالحوٌصلة المؽاٌرة  - ب

وهً خلٌة خضرٌة متحورة تحاط بجدار ثالثً الطبقات ولها محتوٌات 

 Cyanophycean granulesمتجانسة ومتكاثفة وخالٌة من محتوٌات 

(وتفتقر الى وجود الصبؽات البٌلوبروتٌنات aوتحوي على كلوروفٌل )

وتظهر صفائح البناء الضوئً بشكل شبكة منتشرة فً جمٌع اجزاء 

بالخالٌا او عقدتٌن قطبٌة تمثل مناطق اتصالها  الساٌتوبالزمولها عقدة

وفً هذه   Terminalون طرفٌة الموقع الخضرٌة المجاورة وقد تك

الحالة تحوي عقدة قطبٌة واحدة وتكون اما قمٌة او قاعدٌة او قد تكون 

بٌنٌة الموقع وفً هذه الحالة تحوي عقدتٌن قطبٌة وتمر عبر هذه العقد 

 المتجاورة والحوٌصلة المؽاٌرة .قنوات اتصال بٌن الخالٌا 

  Exosporesاالبواغ الخارجٌة : - ج

ٌتكون من نوع من   Chamaesiphonفً بعض االنواع مثل طحلب الـ 

ابواغ التكاثر الالجنسً الخارجٌة وهذه االبواغ تنشا بتخصر قمة الجدار 

الخلوي للخلٌة وانفصاله بشكل تركٌب كروي مع جزء من محتوٌات 
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لذي ٌشابه طرٌقه تكون الكونٌدات فً الفطرٌات وقد تبقى الخلٌة االم وا

هذه االبواغ متصلة بالخلٌة االم لتكون سلسلة متالصقة تسقط بعدها 

 وٌنمو كل منها طحلب جدٌد 

  Endosporesاالبواغ الداخلٌة   -د

تتكون هذه االبواغ بانقسام بروتوبالست الخلٌة مع المادة النووٌة الى 

جزاء تتحرر من الخلٌة االم لتنمو الى طحالب جزئٌن او عدد من اال

  Dermocarpaجدٌدة كما فً طحلب 

 Nanospore orاالبواغ الصؽٌرة او االكٌاس الصؽٌرة  -ه

Nannocysts  فً بعض االجناس مثل طحلبGleocapsa   ونتٌجة

لتوفر الظروؾ المالئمة ٌحدث انقسام الخلٌة البسٌط بشكل سرٌع ومتكرر 

 Nanospore orصؽر من الخالٌا االم تدعى فتتكون خالٌا ا

Nannocysts  تكبر بعدها فً الحجم مكونة طحلب ٌشابه الطحلب االم 

 تصنيف الطحالب الخضر المزرقة :

 صنفت افراد هذه الشعبة ضمن صؾ واحد :

       :Canophyacea               :  Classصؾ الطحالب الخضر المزرقة  -1

رتب وصنفت هذه على اساس التركٌب او الشكل وقد صنفت الى خمس      

الخضري والبٌئة والتواجد وطالق التكاثر فقد وضعت افراد الصؾ من 

 خمس رتب وهً كماٌاتً

A- Order :chamasiphonales 

Genus :chamasiphon  

B- Order :chroococcales  

Genus: Chroococcus,Gleocapsa  

C- Order:pleurocapsales    

Genus :Hyella 

D- Order:Nostacales  

Genus :Nostoc,Anabaena  

E- Order: Stigonematales  

Genus:Stigonema  
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 المحاضرة الرابعة 

           Division :Chlorophytaشعبة الطحالب الخضر 

Green Algae )) 

 الصفات العامة للطحالب الخضراء 

توجد الطحالب الخضراء فً البٌئات المائٌة )العذبة والمالحة (  -1

وكذلك فً معظم البٌئات الرطبة ,البعض منها ٌعٌش فً التربة 

 مثبتة على الصخور او على جذوع االشجار  الرطبة او

وتحتوي على  Eukaryotaتتنتمً هذه الشعبة الى حقٌقٌة النواة  -2

قٌقٌة واجسام فة )كالماٌتوكندرٌا ,والفجوات الحعضٌات خلوٌة محتل

 كولجً والشبكة االندوبالزمٌة (.

تظهر البالستٌدات تنوعا كبٌرا فً اشكالها فقد تكون كاسٌة او كوبٌة  -3

 دارٌة او نجمٌة او حلزونٌة او شرٌطٌة او قرصٌة .او ج

تحوي بالستٌدات على الصبؽات التمثٌلٌة بشكل كلوروفٌالت متمثلة  -4

 وصبؽات زانثوفٌلٌة . B- caroteneو bو aبكلوروفٌل 

ٌخزن الؽذاء بشكل كاربوهٌدرات )النشا( والذي ٌشابه الؽذاء  -5

ً الساٌتوبالزم او المخزون فً النباتات البذرٌة وقد ٌخزن الؽذاء ف

تتواجد بصورة مفردة او   Pyrenoidsداخل المراكز النشوٌة 

 متعددة داخل البالستٌدة.

الجدار الخلوي ٌحتوي على السلٌلوز وقد ٌحوي على البكتٌن او  -6

 الكاٌتٌن 

تتواجد االسواط فً بعض االجناس المتحركة او االطوار التكاثرٌة  -0

من النوع االملس المتحركة وتكون بشكل زوج او زوجٌن 

Achronematic  . متساوٌة فً الطول 

وفجوات   Eye spotتحتوي االجناس المتحركة على البقعة العٌنٌة  -8

متقلصة فً مقدمة الجسم وٌكون موقع البقعة العٌنٌة داخل 

 البالستٌدات .
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فهً اما احادٌة الخلٌة او شعبة تختلؾ اشكال الطحالب فً هذه ال -9

ت (او بشكل خٌوط وٌكون متفرع او ؼٌر عدٌدة الخالٌا )مستعمرا

 متفرع او ٌتاخذ شكل ساٌفونً او برنكٌمً او ثالوسً .

 

  البقعة العٌنٌةEye spot :    

ذات حجم وعدد عبارة عن طبقة او اكثر من القطٌرات الدهنٌة 

محدد وتحوي هذه القطٌرات على صبؽة الكاروتٌن التً تكسب 

اللون البرتقالً المحمر وتكون البقعة العٌنٌة حساسة  القطٌرات

 للضوء وتشارك فً عملٌة البناء الضوئً .

 

  Phototaxisظاهرة التوجه او االنتحاء الضوئي 

فً االجناس التً تحوي البقع العٌنٌة  والتً تكون حساسة للضوء ٌكون 

االنتحاء الضوئً والذي ٌحدث باحدى  لهذه االجناس قابلٌة على التوجه او

 الطرٌقتٌن 

 بواسطة حركة االسواط  -1

 بواسطة افراز مواد جٌالتنٌة عبر جدار الخلٌة . -2

لقد درست هذه من قبل بعض العلماء على عدد من االجناس 

االسواط او االطوار التكاثرٌة المتحركة المتحركة بواسطة 

ضاءة وقد ٌكون للطحلب انتحائً ضوئً موجب لشدة ا

ودرجة حرارة معٌنة وقد ٌكون له انتحاء ضوئً سالب فً 

 ودرجة حرارة مختلفة شدة اضاءة 

اما فً النوع الثانً من التوجه الضوئً فً الطحالب التً تفتقر الى وجود 

المتحركة اذ وجد ان لها نوع من  Desmidsاالسواط كما فً الدزمٌدات 

على سطح صلب اذ تحدث  الحركة عند وجودها على سطح الطٌن  او

حركتها بواسطة افراز مواد جٌالتنٌة عبر ثقوب موجودة فً الجزء العلوي 

ا من من الجدار الخلوي ٌساعد فً انزالق جسم الطحلب مبتعدا او مقترب

 االضاءة والحرارة .



       : Reproductionالتكاثر 

 تتكاثر الطحالب الخضر بالطرق االتٌة 

 بطرٌقة التجزؤ او االنقسام الخلوي البسٌط ث دالتكاثر الخضري :ٌح -1

التكاثر الالجنسً ٌحدث بتكوٌن انواع مختلفة من االبواغ )متحركة  -2

 وؼٌر متحركة (

ثر الجنسً ٌحدث بانواعة المختلفة اما باتحاد االمشاج المتشابه االتك -3

او من   Anisogamyاو باتحاد امشاج مختلفة   Isogamyمتحركة 

   Oogamyالنوع البٌضً 

ٌحدث   Zygonematalesاالجناس كما فً رتبة الـ  فً بعض

الذي ٌحدث اما  Conjugationثر الجنسً بطرٌقة االقتران االتك

 Scalariformبٌن الخالٌا طحلبٌن مختلفٌن وٌكون من نوع السلمً 

او ٌحدث بٌن خالٌا نفس الخٌط وٌكون من النوع الجانبً  

Laterial  

 تصنٌؾ الطحالب الخضراء :

وضعت عدة نظم تصنٌفٌة الفراد شعبة الطحالب الخضر وقد وضعت 

 تحت صفٌن هما :

          Class:chlorophyceaeصؾ الطحالب الخضر  -1

          Class : Charophyceae صؾ الطحالب الكارٌة  -2

رتبة وقد اعتمد فً التصنٌؾ على  14ضمن  ووضعت افراد الصؾ االول

وسؾ الشكل الخضري والتركٌب الخلوي وطرق التكاثر ودورات الحٌاة 

  ندرس الٌعض منها 

1-order: volvocales                                                                    

2-order :Chlorococcales                                                            

3-order:oedogonales                                                                 
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4-order:ulotrichales                                                                   

 5- Order:tetrasporales                                                            

   6-order: cladophorales      

7- order:zygnemtales  

 

1-order :volvocales 

 لصفات الممٌزة لهذه الرتبة 

تتواجد افراد هذه الرتبة فً المٌاه العذبة ,وبعض االنواع تتواجد   -1

 فً المٌاه المالحة 

بشكل مستعمرات  تضم هذه الرتبة اجناس احادٌة الخلٌة متحركة او -2

متحركة محددة وقد تتشابه خالٌا المستعمرة وقد تمر بعض االجناس 

 المتحركة بطور سكون فً دورة حٌاتها ٌمثل الطور البالمٌلً 

palamela stage   حٌث تنطمر الخالٌا المتحركة داخل كتلة

جٌالتنٌة وكذلك عندما تصبح الظروؾ البٌئٌة ؼٌر مالئمة لنمو 

 الطحلب .

لخالٌا عادة بجدار سلٌلوزي فً حٌن تكون فً بعض تحاط ا -3

 . Loricaاالجناس عارٌة او قد تحاط بتركٌب ٌشبه الدرع 

وتكون من النوع  8-2تحوي الخالٌا على اسواط ٌتراوح عددها من  -4

 متساوٌة بالطول ملساء 

ات تكون باشكال مختلفة كاسٌة او عدسٌة او جدارٌة دالبالستٌ -5

نٌة ؼالبا عند قاعدة االسواط باالضافة اوصفائحٌة وتوجد بقعة عٌ

 الى وجود فجوة او فجوٌتٌن متقصلة الخالٌا تكون احادٌة 

تتكاثر افراد هذه الرتبة تكاثر خضري باالنقسام الخلوي البسٌط وقد  -6

تتكاثر الجنسٌا بتكوٌن ابواغ متحركة او خالٌا ؼٌر متحركة او 

متماثل االمشاج او مستعمرات بنوٌة والتكاثر الجنسً ٌكون من نوع 

 ؼٌر متماثل االمشاج او من نوع البٌضً 



                 family: volvocacea-1تضم هذه الرتبة عائلتٌن هً  -0

 2-family:chlamydomonaceae                                        

         

 من االمثلة على هذه الرتبة جنس  -8

Volvox,Chlamydemonas,Gonum,Eudorina 

 وسندرس مثال على هذه الرتبة جنس 

Genus :Chlamydomonas                                                 

هو طحلب احادي الخلٌة ,شكل الخلٌة ٌكون بٌضوي او كروي او كمثري 

 الخلٌة زوج من االسواط,ٌحاط بجدار سلٌلوزي رقٌق ,وٌمتد من مقدمة 

الملساء المتساوٌة الطول .وعند قاعدة االسواط تقع زوج من الفجوات 

المتقلصة .تقع البفعة العٌنٌة فً مقدمة الخلٌة داخل البالستٌدة ,وقد تكون 

ا كاسٌة مفردة او متعددة قرصٌة ,النواة مفقودة احٌانا ,البالستٌدة ؼالب

 المفردة فً مقدمة الخلٌة 

الخلوي البسٌط وقد ٌنتج عنه عدد من ٌتكاثر هذا الطحلب باالنقسام 

( داخل جدار الخلٌة االم تشبه الطحلب اال انها اصؽر حجما 8-2االفراد)

تتحرر لتنمو الى افراد جدٌدة .فً بعض االحٌان وعندما تصبح الظروؾ 

البٌئٌة ؼٌر مالئمة تبقى االفراد الجدٌدة المنقسمة بداخل جدار الخلٌة االم 

نٌة وتمر بطور سكون ٌسمى الطور البالمٌلً وتطمر داخل كتلة جٌالت

pallamella stage  تتحرر منه بتوفر الظروؾ البٌئٌة المالئمة 

وٌتكاثر جنسٌا بتكوٌن امشاج متشابهة او مختلفة او ٌكون التكاثر من النوع 

 البٌضً .
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2-order :Chlorococales                                                            

 الصفات الممٌزة لهذه الرتبة

 تعٌش معظمها فً المٌاه العذبة  -1

تضم هذه الرتبة اجناس احادٌة الخلٌة او مستعمرات محددة ؼٌر  -2

 متحركة )فاقدة لالاسواط (

 التحوي على فجوات متقلصة او بقعة عٌنٌة  -3

ل مختلفة وقد تكون مفردة فً الخلٌة )كاسٌة شكاالبالستٌدة تكون با -4

 اوجدارٌة او مركزٌة الشكل ( 

تتكاثر الجنسٌا بتكوٌن ابواغ متحركة او ؼٌر متحركة وٌكون  -5

  Anisogamyاو   Isogamyالتكاثر الجنسً من نوع 

 تضم هذه الرتبة خمس عوائل  -6



Chlorellaceae,Scendesmaceae,Dictoyospheriaceae,

Hydrodictyaceae,protosiphoraceae                              

 

  Hydrodictyonمثال جنس  

ٌتواجد هذا الطحلب فً المٌاه العذبة وبخاصة فً مٌاه البرك والجداول 

فً المٌاه العراقٌة  والقنوات البطٌئة الجرٌان . وقد شخص هذا الطحب

وٌتكون الطحلب من خالٌا تترتب بشكل شبكة تطفو على سطح الماء 

سم  37وٌمكن مالحظته بالعٌن المجردة حٌث ٌصل طول المستعمرة الى 

خالٌاه اسطوانٌة سداسٌة الشكل  Water netلذا ٌطلق علٌه بشبكة الماء 

حٌة وتحوي وتتصل مع بعضها عند نهاٌات تحوي كل خلٌة بالستٌدة صفائ

على مركز نشوي واحد فً الخلٌة الفتٌة ونواة مفردة تصبح االنوٌة متعددة 

 وتعدد المراكز النشوٌة فً الخالٌا الناضجة .

ٌتكاثر الطحلب خضرٌا اما بطرٌقة التجزؤ او ٌتكاثر الجنسٌا بان ٌتكون 

داخل اي خلٌة خضرٌة عدد كبٌر من االبواغ المتحركة والتً قد ٌتجاوز 

بوغ وذلك بعد انقسام انوٌة الخالٌا سلسلة من االنقسامات  1777الـ عددها

االعتٌادٌة تبقى هذه االبواغ متحركة داخل الخلٌة ثم تفقد االسواط وتتركب 

بشكل شبكة من الخالٌا تشبه ترتٌب خالٌا المستعمرة االم الى انها اصؽر 

 بعدها تتحرر هذه المستعمرة لتنمو مكونة مستعمرة بحجم حجما 

المستعمرة االم .التكاثر الجنسً ٌحدث بتكوٌن امشاج متشابهة صؽٌرة 

الحجم وباعداد كبٌرة داخل الخالٌا الخضرٌة , تحرر هذه االمشاج لتتحد 

وتكون البٌضة المخصبة حٌث تكبر بالحجم وتنقسم نواتها اختزالٌا وٌتكون 

تفقد فً داخلها اربعة ابواغ متحركة تسبح هذه االبواغ لفترة قبل ان 

محتوٌات هذه تنقسم  polyhedral cellاالسواط وتكون خالٌا تسمى 

الخلٌة مع النواة لتبدأ بتكوٌن المستعمرة صؽٌرة داخله تتحرر لتنمو مكونه 

 مستعمرة جدٌدة تشابه المستعمرة االم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الخامسة 

  Chlorophyceaالطحالب الخضراء :

3-Order:Tetrasporales                                                                            

Family:Tetrasporaceae                                                                        

Genus:Tetraspora                                                                                

 : Tetrasporalesصفات رتبة 

 اد هذه الرتبة فً المٌاه العذبة تنتشر افر -1

االحادٌة   Volvocalesتضم اجناس تتشابه خالٌاها مع خالٌا افراد رتبة  -2

خلٌة المٌلً وتصبح الخالٌا الساكنة ,وتشابه الخلٌة عندما تمر بالطور الب

الكالمٌدوموناس باحتواءها على البقعة العٌنٌة والفجوات المتقلصة وماٌشبه 

 االسواط او االهداب االانها تكون ؼٌر متحركة .

تتجمع الخالٌا داخل كتل جٌالتنٌة ذات اشكال منتظمة اوؼٌر منتظمة وتكون  -3

ب عس وفً بعض االحٌان ٌكون من الصانبوبٌة او شجٌرٌة فً بعض االجنا

 .  Volvocalesتمٌٌز الطحلب او تصنٌفه ضمن هذه الرتبة او رتبة الـ 

تتكاثر افراد هذه الرتبة اما بانقسام الخالٌا البسٌط ,او بتكوٌن ابواغ  متحركة  -4

او خالٌا و ابواغ ساكنة فً حالة كون الظروؾ ؼٌر مالئمة لنمو الطحلب  

   Isogamyفٌكون من نوع الـ اما التكاثر الجنسً

  Tetraspora مثال على هذه الرتبة جنس

ٌتواجد هذا الطحلب فً المٌاه العذبة الجارٌة وٌظهر بشكل تجمعات او 

مستعمرات انبوبٌة ؼٌر منتظمة ٌصل طولها الى بضع سنتمترات ,تنمو فً 

. تتجمع الخالٌا داخل البداٌة ملتصقة ثم تصبح طافٌة بصورة حرة فً الماء 

مادة جٌالتنٌة شبه مائٌة وبشكل مجامٌع ثنائٌة او رباعٌة من الخالٌا ,الخالٌا 

القرٌبة من حافة المستعمرة الخارجٌة تحوي كل منها على زوج من 

.تحوي كل خلٌة البروزات الساٌتوبالزمٌة والتً تبرز خارج ؼمد المستعمرة 

نشوي واحد تنمو المستعمرة بانقسام على بالستٌدة كاسٌة الشكل لها مركز 

الخالٌا الى خلٌتٌن او اربع خالٌا تبقى ضمن ؼالؾ الخلٌة ثم تكبر بالحجم 

 وتندمج مع بقاٌا خالٌا المستعمرة 
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تتكاثر المستعمرة خضرٌا بالتجزؤ والجنسٌا بتكوبن ابواغ متحركة تتحرك 

تكوٌن تقر لتبدا بالمستعمرة وتسبح لفترة قبل ان تس من خارج ؼالؾ

 قبل ان ٌنمو الى مستعمرة جدٌدة  مستعمرة جدٌدة او قد ٌتحول الى بوغ ساكن

ٌحدث التكاثر الجنسً ٌتكوٌن امشاج متشابهة متحركة ثنائٌة االسواط تتكون 

امشاج  8-4داخل بعض الخالٌا الخضرٌة التً تنقسم محتوٌاتها لتكون 

 Zygoteمخصبة المستعمرة لتتحد وتكون البٌضة المتحركة تتحرر خارج 

والتً تسبح بواسطة زوجً االسواط قبل ان تفقدها وتستقر ثم تبدا باالنقسام 

 خالٌا متحركة تكون بانقساماتها المتكررة مستعمرة جدٌدة . 8-4لتكون من 

4-order:Ulotrichales                                                                               

Family :Ulotrichacea                                                                              

Genus:Ulothrix                                                                                        

  Ulotrichalesصفات رتبة الـ 

تتواجد افراد هذه الرتبة فً المٌاه العذبة والقلٌل منها ٌتواجد فً المٌاه  -1

 المالحة او على رتبة الرطبة 

م اشكال ذات اجناس خٌطٌة بسٌطة او برنكٌمٌة تنمو عادتا ملتصقة ضت -2

 Holdعلى الصخور بواسطة خلٌة قاعدٌة ممٌزة تسمى الخلٌة المثبتة )

fast cell  وقد ٌنفصل جسم الطحلب بعد فترة لٌصبح طافٌا على سطح )

 .الماء وقد نمو بعض االجناس بصورة طافٌة 

الخالٌا احادٌة النواة والبالستٌدة مفردة ,جدارٌة ,شرٌطٌة ,حزامٌة  -3

 ,تحوي على مركز نشوي واحد او اكثر 

ٌتكاثر خضرٌا بطرٌقة التجزؤ او الجنسٌا بتكوٌن ابواغ متحركة او  -4

,تتكاثر جنسٌا اما بتكوٌن االمشاج متشابهة ابواغ ساكنة  او ن خالٌابتكوٌ

مثال على هذه   Oogamyاو تكاثر جنسً بٌضً  Isogamyمتحركة 

  Ulothrixالرتبة جنس 

 Ulothrix جنس الـ 

بواسطة هو طحلب خٌطً ؼٌر متفرع ٌنمو ملتصق على الصخور 

عٌشة طافً فً الماء ٌصبح حر الم  hold fastالخلٌة القاعدٌة المثبتة 

بعد فترة من نموه .ٌتواجد فً المٌاه العذبة الجارٌة والبحٌرات مثبت على 

 الصخور بواسطة الخلٌة القاعدٌة المثبتة 
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ٌتكاثر الطحلب خضرٌا بالتجزؤ والجنسٌا بتكوٌن ابواغ متحركة تحوي 

من االسواط وتتكون داخل اي خلٌة خضرٌة عدا الخلٌة زوج او زوجٌن 

لفترة  القاعدٌة ثم تتحرر هذه االبواغ عبر فتحة فً جدار الخلٌة ثم تسبح

  قبل ان تستقر وتفقد االسواط لتبدأ بتكوٌن طحلب جدٌد .

ٌحدث التكاثر الجنسً بتكوٌن امشاج متشابهة متحركة وٌتكون داخل 

مشٌج كمثري وله بقعة عٌنٌه ,تتحرر هذه االمشاج  64-32الخلٌة بٌن 

لبٌضة المخصبة والتً تسبح لفترة قبل ان تفقد هذه وتتحد لتكون ا

االسواط وتستقر ثم لتبدا باالنبات امامباشرة او بعد فترة سكون تنقسم 

ابواغ متحركة رباعٌة االسواط تنمو بعد  4نواتها اختزالٌا لتكون 

 .تحررها الى افراد جدٌدة 

Oedogonales                                                                          :5-Order 

Family:oedogonaceae                                                                           

Genus:Oedogonium, Oedocladium 

  Oedogonialesصفات رتبة 

افراد هذه الرتبة فً المٌاه العذبة تنمو ملتصقةوقد تصبح الخٌوط  تتواجد -1

 ٌة بعد فترة طاف

 تضم اجناس خٌطٌة بسٌطة او متفرعة . -2

 خالٌاها احادٌة النواة ,البالستٌدة جدارٌة شبكٌة متعددة المراكز النشوٌة  -3

 النواة مفردة جانبٌة الموقع  -4

 النمو ٌكون من النوع البٌنً  -5

لتكاثر بالتجزؤ ,وتتكاثر بتكوٌن ابواغ المتحركة )لها خصلة من االسواط ا -6

فً المقدمة (او تتكاثر بتكوٌن ابواغ ؼٌر متحركة او خالٌا الساكنة ,التكاثر 

 مثال على هذه الرتبة طحلب   Oogamyالجنسً من النوع البٌضً 

Oodogonium 

 

 Oodogoniumجنس 

ٌتواجد هذا الطحلب بكثرة فً مٌاه البرك واالحواض مع ؼٌره من الطحالب 

الخضر الخٌطٌة ٌنمو ملتصقا على الصخور او على النباتات المائٌة او على 

فً الماء . وٌنمو ؼٌره من الطحالب وقد تنفصل الخٌوط وتصبح طافٌة 

 مثبت جسمه بواسطة خلٌة فاعدٌة مثبتة اما الخالٌا الخضرٌة فتكون

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight

al-yaqeen
Highlight



اسطوانٌه الشكل لها جدار خلوي ثالثً الطبقات الداخلٌة من السلٌلوز 

البالستٌدة شبكٌة ولها عدد من .والوسطى من البكتٌن والخارجٌة من الكاٌتٌن 

 المراكز النشوٌة .النواة مفردة جانبٌة الموقع وللخلٌة فجوة مركزٌة كبٌرة 

تعلوها حلقات على  ٌكون النمو فٌها من النوع البٌنً وهناك خالٌا بٌنٌة

   Apicall capsجدارها العلوي وتسمى 

تتكاثر خضرٌا بالتجزؤ اما التكاثر الالجنسً فٌحدث اما بتكوٌن ابواغ متحركة      

بواسطة خصلة من االسواط تظهر بشكل حلقة من مقدمة البوغ وتكون هذه االسواط 

بشكل مفرد داخل سوط وٌتكون البوغ  127متساوٌة بالطول وٌصل عددها الى الى 

وٌتحرر البوغ عبر   Sporangiumالخلٌة الخضرٌة محورة الى حافظة بوؼٌة 

فتحة تحدث الجدار الجانبً للحافظة وبعد فترة سباحة قصٌرة ٌفقد البوغ االسواط 

 سط لٌبدا باالنقسام والنمو لٌكون طحلب جدٌد وٌستقر من مقدمة الجسم على اي و

بٌضً وٌكون بطرٌقتٌن وفق طرٌقة تطوٌن النوع الاما التكاثر الجنسً ٌكون من 

 الحوافظ المشٌجٌة الذكرٌة وهما :

1- Macrandrous form  

فً هذه النوع نتٌجة تضخم الحدى   Oogoniumتتكزن الحوافظ المشٌجٌة االنثوٌة 

الخالٌا الخضرٌة فتصبح كروٌة الشكل وٌضمن الحجم االصلً تقرٌبا .وتتكون 

سام السرٌع الحدى الخالٌا الخضرٌة حٌث تتكون سلسلة من االنثرٌدات نتٌجة لالنق

مشٌج ذكري  2و1وفً كل انثرٌدٌوم ٌتكون  47-2االنثرٌدات ٌتراوح عددها بٌن 

 Oogoniumوٌسبح هذا المشٌج الذكري حتى ٌصل الى الحافظة المشٌجٌة االنثوٌة 

 وٌدخل خالل فتحة موجودة على جانب الجدار وٌتم التزاوج مع البوٌضة 

2- Nannadrous form  

فً هذا النوع من التكاثر تنقسم احدى الخالٌا الخضرٌة بصورة متتابعة تشبه 

طرٌقة التً تكون االنثرٌدات ولكن فً هذه الحالة ٌتكون ماٌسمى بالحافظة 

االندوسبورٌة .وفً كل واحدة من هذه الحافظة تكون سابحة ذكرٌة 

Andospore  ظة المشٌجٌة االنثوٌة الى وتسبح هذه السابحة باتجاه الحاف

انها التقوم بالتزاوج مع البوٌضة لكنه تتعلق بالمشٌجة االنثوٌة او باحدى 

.وتنمو السابحة الذكرٌة لتكون شكال خٌطٌا صؽٌرا الخالٌا القرٌبة منها 

ٌتكون من خلٌتٌن او ثالثة ٌسمى الذكر القزم عدة انقسامات لٌكون عددد من 

نتج االمشاج الذكرٌة وتقوم احدى هذه االمشاج االنثرٌدات الصؽٌرة التً ت

 Macrandrousالذكرٌة بتلقٌح البوٌضة وفً كلت الحالتٌن )
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&Nannandrous   تتكون الالقحة)Zygote  التً ٌصبح جدارها سمٌكا ثم

تنقسم انقساما اختزالٌا ثم اعتٌادٌا لتكون اربعة سبورات متحركة لتنمو الى 

 نبات جدٌد 

6-order:Zygnemetales                                                                           

A-Family :Desmidacea                                                                  

Genus :Colsterum ,Micrasterius 

Family :Zygnemaacea                                                                            

Genus :Zygnema ,Spirogyra 

   Zygnemetalesصفات رتبة الـ

 تضم عدد كبٌر من االجناس التً تعٌش فً المٌاه العذبة والتربة الرطبة او الطٌن  -1

تضم هذة االجناس اشكال خضرٌة مختلفة قد تكون خٌطٌة بسٌطة او متفرعة او احادٌة  -2

. 

 تحوي اشكال مختلفة من البالستٌدات  -3

التضم اشكال خضرٌة متحركة او تراكٌب تكاثرٌة مسوطة اي لٌس لها اطوار ذات  -4

 اسواط على االطالق 

سطة التجزؤ وتكاثر الجنسٌا بواسطة خلٌة الساكنة تتكاثر هذه الطحلب خضرٌا بوا -5

قة االقتران وٌحدث التكاثر الجنسً بتكوٌن امشاج ذات حركة امٌبٌة تتحد بطرٌ

Conjugation   والذي ٌكون على نوعٌن 

 وٌكون بٌن خٌطٌن مختلفٌن   Scalariform conjugationاالقتران السلمً  - أ

  وٌكون بٌن خالٌا المتجاورة  Lateral conjugationاالقتران الجانبً  - ب

  Spirogyraمثال على هذه الرتبة 

هو من الطحالب الخضر الواسعة االنتشار ,ٌتواجد فً المٌاه العذبة وفً المٌاه البرك 

.خالٌاها طافٌة او فً قاع المٌاه وهو طحلب ؼٌر متفرعواالحواض اما بصورة 

من البالستٌدات الحلزونٌة  0-1وهناك من  اسطوانٌة كبٌرة لها فجوة مركزٌة كبٌرة 

الستٌدة على عدد من المراكز وع (وتحتوي كل بالشكل داخل الخلٌة )تعتمد على الن

 النشوٌة والنواة مفردة .

الجنسً فٌحدث باالقتران ٌتكاثر الطحلب بالتجزؤ او تكوٌن خالٌا ساكنة .اما التكاثر 

وقد ٌكون االقتران اما جانبً او سلمً وفً كلتا الحالتٌن ٌحدث بروز فً جدار احدى 

ٌحدث بروز فً جدار كلتا الخلٌتٌن المتاجورة او  الخلٌتٌن المتقابلة او المتجاورة او

المتقابلة وٌستطٌل البروز الى ان تلتحم نهاٌاتها ثم ٌزول الحاجز الفاصل بٌن النهاٌات 
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ثم ٌتحول بروتوبالست الخلٌة   Conjugation canalوتتكون قناة تسمى قناة التزاوج 

المشاج تنتقل احدى الكتلتٌن عبر تمثل االمتجاورة او المتقابلة الى كتلتٌن صؽٌرة الحجم 

قناة التزاوج الى الخلٌة المقابلة او المجاورة بواسطة حركة امٌبٌة وتمثل هذه الكتلة 

مشٌج ذكري ومحتوٌات الخلٌة المستقبلة المشٌج االنثوي وباتحاد المشٌجٌن تتكون 

ر الخلٌة البٌضة المخصبة والتً تحٌط نفسها بجدار سمٌك وهناك مادة جٌالتنٌة بٌن جدا

التً تحوي البٌضة المخصبة وجدار البٌضة المخصبة ثم تمر البٌضة المخصبة بفترة 

 سكون لتنمو بعدها الى خٌط جدٌد بعد انقسام نواتها انقسام اختزالً .

  -Family:Desmidaceae  2 الدزمٌدات

تتواجد افراد هذه العائلة فً المٌاه الحامضٌة عادة الى ان الكثٌر من انواعها 

تالحظ فً مٌاه البرك وشخصت فً المٌاه العراقٌة والتً تتصؾ بكونها مٌاه قاعدٌة 

والخلٌة ذات تخصر وسطً ٌسمى تكون ؼالبٌة االجناس احادٌة الخلٌة  ,واالحواض

ٌربط بٌنهما برزخ او قناة   semi cellٌقسمها الى نصفٌن متماثلٌن  Sinusالـ 

تكون الخالٌا ذات باشكال مختلفة وتحوي الخلٌة على نواة  Isthemusتخصر 

وٌكون جدار مفردة تقع فً منطقة التخصر تكون البالستٌدة ذات عدة مراكز نشوٌة 

الخلٌة ثالثً الطبقات ,الداخلٌة سلٌلوزٌة رقٌقة والوسطى بكتٌنٌة سمٌكة والخارجٌة 

ون جٌالتنٌة من البكتوز تفرز مواد جٌالتنٌة عبر الثقوب تساعد فً حركة جسم تك

الطحلب االنزالقٌة قد ٌظهر الجدار الخلوي فً بعض االجناس بلون بنً محمر 

وذلك الحتوائه على امالح الحدٌد .ٌتكاثر هذا الطحلب باالنقسام الخلوي البسٌط 

خلٌتٌن من بعضهما وتحاط بؽالؾ حٌث تقترب الوٌتكاثر جنسٌا بواسطة االقتران 

جٌالتٌنً ثم ٌتكور البروتوبالست فً الخلٌتٌن المتجاورتٌن وٌنطلق البروتوبالست 

المكور )المشٌج (الى الخارج عبرالجدار المنشق وٌتحد المشٌجٌن فً منتصؾ 

المسافة وٌعقب اتخاد البروتوبالست اتحاد االنوٌة وتتكون البٌضة المخصبة التً 

بجدار ثالثً الطبقات وللطبقة الخارجٌة نقوش وزوائد مختلفة االشكال  تحٌط نفسها

 تنمو البٌضة المخصبة الى طحلب جدٌد بعد االنقسام االختزالً النوٌتها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة السادسة 

2-class: Charophyceae (stone worts   )                                                               

     صؾ الطحالب الكارٌة )الحشائش الحجرٌة ( 

                                                          Class:Charophyceae 

Order:Charales                                                                                

Family:Characeae                                                                           

Genus :Chara,Nitella                                                                      

تعتبر افراد هذا الصؾ حلقة وصل بٌن الطحالب الخضر والحزازٌات لذا فان افراد هذا الصؾ 

 تحوي صفات تتشابه بها مع الطحالب الخضر والممتمثلة بما ٌاتً :

 الجدار الخلوي سلٌلوزي  -1

بقٌة و  B-caroteneباالضافة الى   a,bمتمثلة بالدرجة االساس بكلوروفٌلالصبؽات ال -2

 الصبؽات الزانثوفٌلٌة المتواجدة فً بقٌة الطحالب الخضر 

 الؽذاء المخزون ٌكون بشكل نشا  -3

 تتواجد عادة فً المٌاه  -4

 الصفات العامة الفراد هذا الصؾ والتً تتمٌز بها عن الطحالب الخضر وتعتبر ارقى منها :

الى مناطق عقد وسالمٌات ومزود بافرع ٌتكون جسم النبات من محور قائم ٌتمٌز  -1

 جانبٌه عند العقد وتكون ذات نمو محدود وتعرؾ باالوراق 

 االعضاء التكاثرٌة معقدة ومحاطة بخالٌا محٌطٌة  -2

تختلؾ االمشاج الذكرٌة فً الشكل عن االمشاج الذكرٌة فً بقٌة الطحالب الخضر  -3

 اذتكون ذات شكل لولبً مستطٌل ثنائً االسواط 

  Protonema stageزاٌكوت )البٌضة المخصبة (لٌعطً طور البروتونٌما ٌنمو ال -4

 قبل ان ٌنمو طحلب جدٌد 

 التتكاثر الجنسٌا اذ تتكاثر تكاثر خضري وتكاثر جنسً من النوع البٌضً  -5

 

 اوجه التشابه بين الطحالب الكارية والحزازيات 

 الشكل الخضري المتمثل بالمحور القائم والتفرعات السوارٌة الشبٌهة باالوراق  -1

 االعضاء التكاثرٌة متعددة الخالٌا  -2

 االمشاج الذكرٌة متطاولة وثنائٌة االسواط الملساء المتساوٌة بالطول  -3

 prtonemaنمو البوغ الى تركٌب خٌطً ٌعرؾ بالخٌط االولً  -4
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التتكاثر تكاثر الجنسً بتكوٌن االبواغ وتتكاثر تكاثر خضرٌا بتكوٌن تراكٌب  -5

خضرٌةتنمو الى افراد جدٌدة بعد انفصالها على طحلب االم وتتكاثر جنسٌا من النوع 

 البٌضً 

 

 البٌئة والتواجد :

ا فً تتواجد اجناس هذا الصؾ فً المٌاه الراكدة والمٌاه النصؾ المالحة وٌمكن ان تعٌش اٌض

متراً فً البحٌرات والتً تحتوي قٌعانها على الرمل حٌث ٌمتص  11-1تتراوح بٌن من اعماق 

( وٌرسبها على جسمه لذا ٌطلق على على افراد Marlات مركبات الكالسٌوم والمؽنسٌوم )النب

ٌضم هذا الصؾ رتبة واحدة  .  Stone wortsهذا الصؾ بالحشائش الصخرٌة او الحجرٌة 

 فقط هً 

                                         

Genus :Chara    

هذا الجنس واسع واالنتشار فً العالم وذو رائحة ؼٌر مرؼوبة تشبه رائحة البصل بسبب 

 -5احتوائه على مركبات الكبرٌت .وٌتكون الثالوس من محور قائم متفرع ٌتراوح طوله من 

سم وٌثبت النبات بالمكان الذي ٌعٌش فٌه بواسطة تركٌب معقد من اشباه الجذور عدٌدة  117

ء القائم الى عقد وسالمٌات واضحة .وٌنشا من كل عقدة سوار من افرع خالٌا وٌقسم الجز

جانبٌه قصٌرة )اشباه االوراق ( تنمو الى مدى ثاٌت .كما تنمو فً اباط اشباه االوراق افرع ؼٌر 

على خلٌة واحدة كبٌرة موجودة فً على  Charaمحدودة النمو .وٌقتصر النمو الطولً فً الـ 

  قمة المحور .
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 لتكاثر :ا

تتكاثر الطحالب الكارٌة خضرٌا وجنسٌا فقط والتتكاثر تكاثر الجنسً بتكوٌن االبواغ او الخالٌا 

 الساكنة 

التكاثر الخضري :ٌحدث هذا النوع من التكاثر بتكوٌن تراكٌب خضرٌة تكاثرٌة على جسم 

 لجسم الطحلب وكما ٌاتً :فً مناطق العقد السفلٌة فً الطحلب االم وؼالبا تتكون هذه التراكٌب 

تراكٌب نجمٌة : وهً عبارة عن تراكٌب نجمٌة الشكل مملوءة بالؽذاء المخزون بشكل  -1

 تنفصل من العقد السفلٌة للطحلب االم لتبدأ بالنمو لتكون طحلب جدٌد نشا 

تراكٌب بصلٌة :تنشا على اشباه الجذور وتكون بشكل براعم تكبر بالحجم ثم تنفصل  -2

 ب جدٌدة لتنمو الى طحال

تكوٌن خٌوط من خالٌا خضراء : تنشا من العقد السفلٌة للطحلب االم بعد ذلك تنفصل  -3

 لتنمو الى طحلب جدٌد 

  Ovumالتكاثر الجنسً : تتكاثر الطحالب الكارٌة الى جنسٌا بتكوٌن البٌوض الساكنة 

ون النبات المتحركة اي ان التكاثر الجنسً ٌكون من النوع البٌضً , ٌكواالمشاج الذكرٌة 

اما احادي المسكن وتحمل االعضاء التكاثرٌة على نفس العقدة وٌكون موقع العضو االنثوي 

وقد   Nitellaالعضو الذكري )فً طحلب الكارا ( وبالعكس فً طحلب الـ منالى االعلى 

فس العقدة تحٌط بعضو انثوي واحد كمل فً ٌحمل اكثر من عضو ذكري واحد على ن

  Globuleوالعضو الذكري بـ   Nuculeوٌطلق على االنثوي بـ  Tolypellaطحلب 

وٌكون العضوي التكاثر الذكري الناضج بشكل تركٌب كروي وبلون برتقالً محمر اما 

خالٌا تاجٌة فً  5العضو االنثوي فٌكون تركٌب بٌضوي متطاول محاط من االعلى بـ

-5ٌحاط العضو االنثوي ب)وكما   Nitellaخالٌا تاجٌة فً طحلب الـ 17طحلب الكارا و

التً   Oogonium( خالٌا محٌطٌة ؼطائٌة ملتفة والتً تحٌط تماما بالخلٌة االنثوٌة 17

  Ovumتحٌط بخلٌة البٌضة 

االخصاب : بعد نضج البٌوض واالمشاج تتفتح االعضاء التكاثرٌة وتتحرر االمشاج وتسبح 

شق بٌن الخالٌا التاجٌة وقمة بالماء لتصل الى قمة العضو االنثوي حٌث تحدث فتحة او 

التً تكبر الخالٌا الؽطائٌة وٌدخل احد االمشاج لٌخصب البٌضة وتتكون البٌضة المخصبة 

  Oosporeفً الحجم وتتسمك جدرانهاوتظهر بلون اسود وتسقط لتستقر فً الماء وتدعى 

لٌتٌن احداهما اسابٌع حٌث تنقسم النواة اختزالٌا فتتكون خ 4-1ثم تبدا بالنمو بعد فترة من 

طرفٌة تنمو الى تركٌب خٌطً قائم ٌنمو الى طحلب جدٌد وخلٌة قاعدٌة صؽٌرة تكون خلٌة 

 شبه جذر .
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 شعبة الطحالب الٌوؼلٌنٌة  -3

                                                Division Euglenophyta  

Class:Euglenophyceae                                                                            

Order:Euglenales                                                             

Family:Euglanacea 

Genus :Euglena  

 فات الممٌزة لهذه الشعبة الص

والموٌلحة وقلٌل منها فً المٌاه المالحة وفً فً المٌاه العذبة عة تعٌش افراد هذه المجمو -1

 Waterالعضوٌة وبصورة هائمة وقد تسبب ظاهرة ازدهار الماء الؽنٌة بالمواد المٌاه 

bloom   وقد ٌتواجد البعض منها فً الطٌن الرطب او على بقاٌا بعض النباتات

 والبعض منها قد ٌعٌش داخل امعاء بعض البرمائٌات 

ؼالبٌة االجناس احادٌة الخلٌة متحركة والبعض منها تكون ؼٌر متحركة او تكون بشكل  -2

ؼٌر متحرك ,والقلٌل منها تكون بشكل  Pallmellaتجمعات تمثل الطور البالمٌلً 

 مستعمرات 

البالستٌدات تكون ذات اشكال مختلفة قرصٌة ,صفائحٌة ,شرٌطٌة ,نجمٌة حسب نوع  -3

كاروتٌنات وصبؽات زانثوفٌلٌة باالضافة الى  a,bلوروفٌل الطحلب ,الصبؽات تتمثل بك

 متعددة 
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تفتقر الخالٌا الى وجود الجدار الخلوي )جدار سلٌلوزي ( وتحاط بالؽشاء البالزمً  -4

وٌقع الى الداخل منه اشرطة ذات حافات او اخادٌد ٌطلق علٌها مع الؽشاء البالزمً 

Periplast   تؽٌر شكله مثل طحلب وقد ٌكون مرن مما ٌساعد طحلب علىEuglena  

او ٌحاط بما   Phucusاو قد ٌكون صلب فٌعطً الطحلب شكل ثابت كما فً طحلب 

 Trachelomonasالدرع البكتٌنً كما فً طحلب ٌشابه 

عبارة عن مركب عدٌد التسكر تخزن فً حبٌبات تسمى حبٌبات الؽذاء المخزون  -5

وكوز وتخزن فً الساٌتوبالزم او البراملٌوم وتكون بشكل تجمعات مستقٌمة من الكل

 البالستٌدات.

تحوي الخالٌا على سوط واحد او سوطٌن اوثالثة اسواط من النوع الرٌشً وتبرز  -6

 عادتا من قاعدة المستودع فً مقدمة الخلٌة

 توجد فجوة متقلصة كبٌرة فً مقدمة الجسم قرٌبة من المستودع  -0

تقع عادتا فً الساٌتوبالزم على عكس البقعة العٌنٌة فً  Eye spotالبقعة العٌنٌة  -8

 الطحالب الخضراء والتً تقع فً داخل البالستٌدة .

ٌتمثل فً طحالب هذا القسم صفات لكائنات نباتٌة وصفات اخرى لكائنات حٌوانٌة فً  -9

نمط التؽذٌة حٌث تتؽذى بطرٌقة ذاتٌة التؽذٌة كما تفعل النباتات او تتؽذي بطرٌقة البلع 

 للمواد الؽذائٌة كما فً الكائنات الحٌوانٌة 

 ها تكاثر جنسً الٌحدث فٌ Cyst تتكاثر خضرٌا باالنشطار الطولً وبالتحوصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال 

طحلب 

الـ 

Euglena  

وحٌد الخلٌة مؽزلً الشكل ٌوجد فً البرك والمستنقعات كجسم بروتوبالمً عاري هز طحلب 

لٌس له جدار خلوي ولذلك كثٌرا ماٌتؽٌر شكله اثناء الحركة ,فً مقدمة الخلٌة ٌوجد انتفاخ 
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  Gulleteوقناة تسمى البلعوم   Reserviorجزؤه القاعدي متسع ٌمثل الخزان قاروري الشكل 

عند قاعدة االنتفاخ توجد البقعة العٌنٌة والتً تكون كبٌرة الحجم وتقع خارج البالستٌدة وهً 

التً تعطٌها اللون  B- caroteneعبارة عن مجموعة من القطٌرات الدهنٌة حاوٌة على صبؽة 

وتظهر هذه القطٌرات بشكل عدسة ل قطٌرة تحاط بؽالؾ خاص بها  البرتقالً المحمر وك

محدبة لها عالقة باالستجابات للحوافز الضوئٌة للخالٌا المتحركة كما ٌعتقد ان لها دور فً 

استالم الضوء والسٌطرة على الحركة الخلٌة .كما تحوي الخلٌة على ماٌتوكندرٌا وعلى اجسام 

ن احدهما قصٌر والٌبرز من قناة المستودع اما السوط كولجً كما تحوي الخلٌة على سوطٌ

تتكاثر   Pantonematicاالخر فٌكون طوٌل وٌساعد فً حركة طحلب وهو من النوع الرٌشً 

خضرٌا بواسطة االنشطار الطولً للخلٌة وقد ٌحدث االنشطار اثناءحركة طحلب وٌبدا 

نهاٌة الجسم واثناء ذلك تنقسم االنشطار من مقدمة الجسم اي من منطقة الخزان وٌستمر الى 

النواة انقسام اعتٌادي ٌعقبه انقسام البروتوبالست اما االسواط فقد ٌذهب السوط او السوطٌن مع 

اسواط جدٌدة او ٌنقسم السوط او  احدى الخالٌا المنقسمة وتبدا الخلٌة االخرى بتكوٌن سوط او

سوط االخر او تختفً االسواط ثم ٌذهب كل سوط مع احدى الخلٌتٌن وتبدأ كل خلٌة بتكوٌن ال

 تبدا بالتكوٌن بعد اكتمال االنقسام 

اوقد تنقسم الخالٌا وهً فً حالة سكون فً مرحلة التكٌس او مرحلة الطور البالمٌلً لتكون 

 خلٌتٌن او احٌانا اربع خالٌا كروٌة الشكل عند تحرر كل منها لتصبح طحلب جدٌد .
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 المحاضرة السابعة 

          Division :Chrysophyta(Golden algae)      شعبة الطحالب الذهبية

تنتشر فً البٌئات المائٌة العذبة والمالحة بصورة هائمة او ملتصقة وعلى تربة الرطبة وجذوع 

 االشجار والجدران الرطبة 

 الصفات المميزة لهذه الشعبة 

الخلٌة متحركة وؼٌر متحركةاو تكون بشكل مستعمرات متحركة او  تضم اجناس احادٌة -1

 او باشكال انبوبٌة او خٌطٌة ؼٌر متحركة 

الصبؽات التمثٌلٌة تتمثل وٌة ,جدارٌة ضالبالستٌدات باشكال مختلفة قرصٌة ,عدسٌة ,بٌ -2

 -b,&وصبؽات الكاروتٌن  eتحوي كلوروفٌل والبعض من االجناس   a,cبصبؽات الكلوروفٌل 

carotene  وتسود صبؽات الزانثوفٌالت على بقٌة الصبؽات والمتمثلة بالـFucoxanthin  , 

Dinoxanthin   

اوكاربوهٌدرات ؼٌر ذائبة  من   Leucosinالؽذاء المخزون ٌكون بشكل زٌوت من نوع  --3

 Chrysolaminarineنوع 

 ٌالحظ تنوع النظم السوطٌة فقد تحوي على : -4

 Acronematicامامً الموقع من النوع االملس سوط واحد   -ا

طوٌل واالخر   Pantonematicسوطٌن امامٌة الموقع مختلفة فً الطول احدهما رٌشً  -ب

 املس قصٌر 

 Acronematicج_ سوطان ؼٌر متساوٌٌن فً الطول من النوع االملس 

  Haptonemaسوطان متساوٌة بالطول احدهما املس واالخر رٌشً وٌوجد بٌنهما زائدة  -د

 قد تكون هذه الزائدة قصٌرة او طوٌلة مستقٌمة او حلزونٌة 

ٌصالت او التكاثر الالجنسً ٌحدث بتكوٌن ابواغ متحركة او ؼٌر متحركة اوبواسطة حو -5

 واالتكاثر الجنسً فٌكون اما متشابه االمشاج  ماااكٌاس او ابواغ الساكنة )ابواغ التوازن (

 من النوع البٌضً  مختلؾ االمشاج المتحركة او

 تصنيف شعبة الطحالب الذهبية 

 صنفت افراد هذه الشعبة الى ثالث صفوؾ 

  Xanthophyceae                           خضر المصفرة الطحالب الصؾ  -1
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                                       chrysophyceaeالطحالب البنٌة الذهبٌة  -2

            Bacillariophyceae(Diatoms )تومات ( الطحالب العصوٌة )الداٌ -3

 Xanthophyceae                            مصفرةالالخضر صف الطحالب  -1

كانت افراد هذا الصؾ تصنؾ ضمن الطحالب الخضر فً صؾ متباٌن االسواط 

(class:Heterokonate امابقٌة)  الطحالب الخضراء فكانت تصنؾ ضمن الطحالب المتشابهة

( لكن اثبت الدراسات الحدٌثة ان افرادهذا الصؾ تختلؾ عن  Class:Isokanete)االسواط 

 افراد صؾ الطحالب الخضر بما ٌاتً 

ولذلك تكون صبؽات الزانثوفٌالت والكاروتٌنات بنسبة اكبر من الصبؽات الكلوروفٌلٌة  -1

  bدات بلون اخضر مصفر وعدم احتواءها على كلوروفٌل تظهر البالستٌ

او دهون   Chrysolaminarineاو   Leucosinالؽذاء المخزون ٌكون بشكل زٌوت  -2

 والٌخزن على شكل نشا 

جدار الخلٌة ٌحتوي على مواد بكتنٌة اكبر من نسبتها من جدران خالٌا افراد صؾ الطحالب  -3

سلٌكا على جدران الخالٌا بحٌث ٌبدو جدار الخلٌة وكانه الخضرباالضافة الى ترسب مادة ال

 مكون من نصفٌن 

ار المتحركة تحوي على زوج من االسواط االمامٌة  الموقع والتً تكون ؼٌر متساوٌة االطو -4

 فً الطول الطوٌل رٌشً والقصٌر املس 

 

 خضر المصفرة لصف الطحالب ال عامة الصفات ال

او مستعمرات خٌطٌة متفرعة او ؼٌر متفرعة قد تكون بالمٌلٌة او تضم اجناس احادٌة الخلٌة  -1

 شجٌرٌة او اشكال سٌفونٌة 

بجدار ذو جزئٌن متساوٌٌن او ؼٌر متساوٌٌن ٌكون حاوي على تضم اجناس عارٌة او تحاط  -2

 نسبة من المواد البكتٌنٌة والسلٌلوزٌة والسٌلٌكٌة 

بعض االجناس تفتقر الى وجود   a,cتتمثل بكلوروفٌل  الصبؽات الممٌزة فً البالستٌدات -3

 eوقد تحوي اجناس اخرى على كلوروفٌل   Vauucheriaكما فً طحلب   cكلورفٌل 

 وصبؽات الزانثوفٌل والبالستٌدات تكون قرصٌة او جدارٌة   B-carotene,&باالضافة الى 

والٌخزن   Chrysolaminarineو احٌانا   Leucosinالؽذاء المخزون ٌكون بشكل زٌوت  -4

 على شكل نشا اطالقا 

 امامٌة الموقع  احدهما رٌشً طوٌل واالخر املس قصٌر ةاالسواط تكون ثنائٌ -5

 وفً االجناس الساٌفونٌة تتعدد االنوٌة فً الساٌتوبالزم النواة مفردة  -6
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ً فً االجناس صؾ خضرٌا بطرٌقة االنقسام او االنشطار الطولالتكاثر :تتكاثر افراد هذا ال -0

او االبواغ  zoosporeاالحادٌة او بالتجزؤ اما التكاثر الالجنسً فٌتم بواسطة االبواغ المتحركة 

والتكاثر الجنسً لوحظ فً بعض قد ٌكون بٌضً او متشابه ا  Aplanosporeالؽٌر متحركة 

 . االمشاج او مختلؾ االمشاج 

  فقطوسوؾ ندرس رتبة واحدة ٌصنؾ هذا الصؾ الى ستة رتب 

1- order:vaucheriales                                                                                           

تتواجد فً المٌاه العذبة او المالحة او تنمو فً الطٌن وتضم اجناس انبوبٌة متعددة االنوٌة ولها 

ضح فٌها ظاهرة مدمج خلوي والبالستٌدات متعددة قرصٌة وتتوفجوة مركزٌة كبٌرة 

Coenocytes   تتكاثر الجنسٌا بواسطة االبواغ المتحركةzoospores  او تتكاثر بتكوٌن

 . Oogamyاالكٌاس ,التكاثر الجنسً من النوع البٌضً 

  Vaucheriaمثال على هذا الجنس 

       ي وتتوضح فٌها ظاهرة مدمج خلو قلٌل التفرع متعدد االنوٌة  عبارة عن ثالوس انبوبً

Coenocytes  كبٌرة والساٌتوبالزم محٌطً وٌحوي عدد كبٌر من االنوٌة فجوة مركزٌة  له

تحتوي على بالستٌدات قرصٌة الشكل وتكون فاقدة للمراكز النشوٌة للطحلب تفرعات عدٌمة 

اللون تثبت جسم الطحلب على الطٌن ٌتكاثر هذا الطحلب عن طرٌق االبواغ المتحركة تتكاثر 

االبواغ بصورة مفردة فً حوافظ طرفٌة تتكون بانتفاخ الطرؾ البعٌد الحد الفروع ثم ٌتكون هذ 

وٌتكون داخل هذا االنتفاخ والذي ٌمثل الحافظة  , جدار عرضً بعٌد قلٌال عن منطقة االنتفاخ

البوؼٌة بوغ واحد ٌكون متعدد االسواط ؼٌر متساوٌة فً الطول والمتعدد االنوٌة حٌث تصبح 

ٌتتحرر البوغ بعد   zoosporeٌة فً موقع قرٌب من سطح الجسم وٌطلق على هذا البوغ االنو

ٌسبح البوغ بعد تحرره الى لفترة  ,من قمة الحافظة بعد ان تصبح جٌالتنٌة وتتمزقنضجه 

 قبل ان ٌفقد االسواط وٌبدا بالنمو الى طحلب جدٌد .قصٌرة 

النبات او على  عضاء التكاثرٌة اما على نفساما التكاثر الجننسً فٌكون من البٌضً وتحمل اال

 وتكون االعضاء التكاثرٌة اما جالسة او محمولة على حامل نباتٌن مختلفٌن 

تنشا االعضاء التكاثرٌة االنثوٌة بشكل انتفاخ بٌضوي او كروي الشكل وٌنفصل على جسم 

نتفاخ بالعودة الى الطحلب بحاجز قبل اكتمال الحاجز تهاجر جمٌع االنوٌة التً دخلت الى اال

جسم الطحلب االم ماعدا نواة واحدة تبقى لتكون نواة البٌضة المفردة التً تتكون داخل العضو 

ولكن تبقى  طرٌقة تكوٌن العضو االنثوي االنثوي اما العضو التكاثر الذكري فٌكون بنفس 

انبوب ملتوي  االنوٌة المتعددة داخل انتفاخ العضو الذكري والذي ٌكبر وٌتطاول لٌظهر بشكل

احدهما رٌشً طوٌل وٌتكون بداخله عدد من االمشاج الذكرٌة المسوطة بزوج من االسواط 

جها من فتحة فً قمة العضو الذكري وتسبح لتصل واالخر املس قصٌر تتحرر االمشاج بعد نض

والتً تكون بشكل ٌشبه المنقار تتمزق هذه القمة وتدخل االمشاج  الى قمة العضواالنثوي 

ب البٌضة من قبل مشٌج واحد وتتكون البٌضة المخصبة والتً تحاط بجدار سمٌك وتخص
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وتحرر لتمر بفترة سكون قبل ان تبدأ باالنبات مكونة  طحلب جدٌد بعد ان تنقسم نواتها اختزالٌا 

. 

  Class: chrysophyceae (golden brown algae )صؾ الطحالب البنٌة الذهبٌة  -2

 صؾ الصفات المٌٌزة لهذا ال

 تتواجد فً المٌاه العذبة واالؽٌر ملوثة والمٌاه الباردة وتنمو هائمة او ملتصقة  -1

معظم افراد هذا الصؾ تكون احادٌة الخلٌة متحركة او بشكل مستعمرات او تكون احادٌة  -2

 الخلٌة امٌبٌة او بشكل تجمعات امٌبٌة او شٌجٌرٌة والقلٌل منها تكون بشكل خٌوط 

االجناس تفتقر الى الجدار الخلوي السلٌلوزي اي ٌكون البروتوبالست عاري وقد ؼالبٌة  -3

 Scalesٌحاط البروتوبالست بؽالؾ مشبع بالمواد السلٌكٌة والمركبات الكلسٌة وبشكل حراشؾ 

  loricaاودروع 

البالستٌدات ذهبٌة اللون وقلٌلة العدد وباشكال مختلفة وقد تحوي او التحوي على مراكز  -4

 وٌة  نش

 وصبؽات زانثوفٌل   B- caroteneو  a,cالصبؽات التمثٌلٌة تتمثل بصبؽة الكلوروفٌل  -5

وكاربوهٌدرات من   Leucosinٌكون بشكل زٌوت من نوع الؽذاء المخزون  -6

Chrysolaminarine  ٌخزن عادتا فً الساٌتوبالزم واحٌانا فً البالستٌدات 

جناس المتحركة فقد تكون الخالٌا احادٌة السوط او ٌالحظ تنوع فً النظم السوطٌة فً اال -0

ثنائٌة السوط او قد تكون االسواط متساوٌة او ؼٌر متساوٌة فً الطول وٌكون احدهما رٌشً 

وقد تكون   Hapotonemaطوٌل واالخر املس قصٌر وقد ٌوجد بٌن السوطٌن زائدة تسمى 

ا كعضو الستقرار جسم الطحلب فً هذه الزائدة طوٌلة او قصٌرة او حلزونٌة وتستعمل احٌان

 حالة عدم الحركة 

الخالٌا احادٌة النواة وتحوي على نوٌة واحدة وتحتوي على فجوة متقلصة او اكثر عند قاعدة  -8

 السوط 

تتكاثر اما خضرٌا باالنشطار الطولً او بالتجزؤ او الجنسٌا  فٌحدث بتكوٌن ابواغ متحركة   -9

اوٌٌن اوؼٌر متساوٌٌن فً الطول او تتكاثر بواسطة االبواغ او سوطٌن متسعارٌة لها سوط   

الساكنة )ابواغ التوازن (او بتكوٌن الحوٌصالت الداخلٌة عند الظروؾ البٌئٌة ؼٌر مالئمة حٌث 

تسحب الخلٌة االسواط وتصبح كروٌة الشكل وٌنكمش البروتوبالست بعٌدا عن ؼالؾ الخلٌة 

ست ثم ٌتكون جدار سلٌلوزي وٌزداد بالسمك وٌكون وٌتكون ؼطاء جٌالتٌنً حول البروتوبال

ذي اشواك وتترك فتحة صؽٌرة فً الجدار تمتلئ بالمادة الجٌالتنٌة التً تؽطً فتحة  او املس

الجدار وتتحرر البروتوبالست العاري بشكل امٌبً لٌكون طحلب جدٌد او قد تنقسم 

تتحرر عبر فتحة لٌنمو كل منها الى طحلب جدٌبد ابواغ متحركة عارٌة  4-2البروتوبالست الى 

 اما التكاثر الجنسً فٌكون من قلٌل الحدوث وٌكون من النوع المتشابه االمشاج 
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 تصنؾ الطحالب البنٌة الذهبٌة الى عدد رتب سوؾ ندرس رتبة واحدة فقط

Dinophyciales                                                                                          :Order 

ط احدهما طوٌل رٌشً ٌة او مستعمرات ولها زوج من االسواتضم هذه الرتبة افراد احادٌة الخل

 وقد ٌكون بروتوبالستها عاري او محاط بدروع سٌلٌكٌة او قشور سٌلٌكٌة واالخر املس قصٌر 

Genus : Dinobryon                                                                                              

 

مفتوحة وتتصل ٌكون هذا الطحلب بشكل مستعمرات متجمعة وتحاط الخالٌا بدروع ذات قمة 

بقاعدة الدرع بواسطة ذراع ساٌتوبالزمٌة تكون االسواط ثنائٌة ؼٌر متساوٌة فً الطول احدهما 

البروتوبالست على زوج من البالستٌدات الصفائحٌة لس قصٌر ٌحتوي رٌشً طوٌل واالخر ام

اثر باالضافة الى نواة والبقعة العٌنٌة ٌتكاثر هذا الطحلب باالنقسام الخلوي البسٌط كما ٌتك

ٌتواجد هذا الطحلب فً المٌاه الراكدة والحاوٌة على تراكٌز قلٌلة  الجنسٌا بتكوٌن ابواغ الساكنة

وم وٌعد من االدلة الباٌلوجٌة على نقص هذه المواد وتواجده من الفوسفات والبوتاسٌوم والمؽنسٌ

بكثرة ٌسبب انبعاث رائحة ؼٌر مستحبة فً المٌاه شخص اربعة انواع منها فً العراق فً شط 

  العرب واالهوار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bacillarophyceae      ( Diatoms ))الداٌتومات (صؾ الطحالب العصوٌة  -3

 الصفات المميزة 

% تتواجد فً المٌاه البحرٌة والباقً ٌتواجد فً بقٌه انواع 47تتواجد فً مختلؾ البٌئات  -1

 المٌاه بصورة هائمة او ملتصقة وقد تزدهر فً فصلً الربٌع والخرٌؾ 

 تضم اجناس ؼالٌبٌتها احادٌة الخلٌة او تكون بشكل مستعمرات متجمعة او خٌطٌة  -2
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بانماط واشكال مختلفة وباالخص الهائمة منها وقد تاخذ  تكون االشكال الخضرٌة لهذه الشعبة -3

 شكل قرصً او ابري او خٌطً او مستعمرات نجمٌة او ذات اؼلفة هالمٌة 

تتمٌز الخلٌة الداٌتومٌة باحاطتها بجدار مكون من نصفٌن متراكبٌن فوق بعضهما النصؾ  -4

والنصؾ السفلً ٌكون اصؽر وٌسمى   Epithecaالعلوي ٌكون اكبرحجما وٌسمى 

Hypotheca  وٌربط بٌن النصفٌن اشرطة رابطة وتدعى بالحزامGirdle  وٌسمى كل جزء من

 Girdleولكل خلٌة داٌتومٌة منظران جانبً او حزامً  Valveالجدار بالمصراع او الصمام 

view  ًومنظر سطحً او مصراعValve view 

لٌكا وبشكل هندسً وتثخنات مختلفة ومعقدة وبشكل خٌوط جدار الخلٌة مشبع بمادة السٌ  -5

  Costaeاو تكون بشكل متثخن وتسمى  Striaeتدعى 

 % فقط من مواد بكتٌنٌة اخرى 1% من تركٌب الجدار وتحوي 57تشكل مادة السٌلٌكا  -6

& وصبؽات الزانثوفٌلٌة وهذه  B-carotene,و  a,cالصبؽات التمثٌلٌة هً كلوروفٌل  -0

المائل الى اللون البنً القاتم والبالستٌدات قرصٌة او جدارٌة ت تعطً اللون الزٌتونً الصبؽا

 ثنائٌة المجموعة الكروموسومٌة  2nوتحوي على مراكز نشوٌة وتحوي على نواة 

وٌخزن اما فً   Chrysolaminarineالؽذاء المخزون بشكل مواد دهنٌة او بشكل  -8

 البالستٌدات او فً الساٌتوبالزم 

تحوي الخالٌا التكاثرٌة على سوط واحد امامً تمتاز بعدم احتواءها على االسواط فقط  -9

 الموقع من نوع الرٌشً 

 تتكاثر تكاثر خضري وجنسً والجنسً  -17

 رٌشٌة ومركزٌة صنفت افراد هذا الصؾ على اساس التناظر الى رتبتٌن  -11

على حفر تفصل الصفٌن من النقوش فً كل صمام تدعى هذه  تحوي االشكال الرٌشٌة -12

 وتفصل بواسطة مساحة واضحة من تسمى باالخدود الكاذب  Rapheالحفر باالخدود 

 

 تصنؾ افراد هذا الصؾ على اساس التناظر الى رتبتٌن 

 Pennalesالرٌشٌة   -1

  Centralesالمركزٌة  -2

 مقارنة بٌن الرتبتٌن 

 Centralesالمركزٌة     Pennales  الرٌشٌة            

 شعاعٌة التناظر)ؼالبا فً المٌاه        -1جانبٌة التناظر)تتواجد ؼالبا فً المٌاه المالحة (         -1
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 البحرٌة ( 

 التحوي على اخدود وتنظم النقوش  -2وتنظم نقوش     Rapheتحوي الؽالبٌة على اخدود  -2

 حول نقطة مركزٌة                 كاذب  جانبٌة وقد تحوي البعض على اخدود

 التحوي على العقد القطبٌة  -3عند اقطاب االخدود تتكون عقد تدعى العقد القطبٌة     -3

Polar nodules  وعقدة مركزٌةcentral nodules        ومركزٌة 

 قرصٌة  البالستٌدات ؼالبا -4البالستٌدات ؼالبا شرٌطٌة او جدارٌة مفردة او ثنائٌة     -4

 التكاثر الجنسً بٌضً واالمشاج  -5التكاثر الجنسً متشابه االمشاج وتكون االمشاج          -5

 السوطاحادٌة                                                           فاقدة لالسواط

 Coscinodiscus  مثال جنس Pinnulariaمثال جنس

 

 

 

 

 

 

 

على جدار الخلٌة الداٌتومٌة من الصفات التشخٌصٌة فً الداٌتومات اذ  تعد التثخنات السٌلٌكٌة

 توجد اربعة انواع من التثخنات السٌلٌكٌة 

  Punctateالشكل المنقط او المثقب  -1

وٌتكون بشكل ثقوب او نقاط على جدار الخلٌة وتترتب هذه الثقوب بشكل خطوط مستقٌمة تسمى 

Striae 
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     Canaliculiالشكل القنوي  -2

 وفٌه تظهر التثخنات بشكل قنوات صؽٌرة تمتد على طول جدار الخلٌة 

 

 

  Costaeالشكل العظمً  -3

 وتكون بشكل اضالع تكونت نتٌجة الترسبات الكثٌفة لمادة السٌلٌكا 

  Aerolaeالشكل الؽرفً  -4

 ثخنات سمٌكة جدا وبشكل ؼرؾ صؽٌرةالتوتكون 

  

 الحركة في الدايتومات 

تمتاز الداٌتومات الرٌشٌة والتً تحتوي على االخدود الحقٌقً بقابلٌتها على الحركة وتكون 

الحركة اما على شكل مستقٌم او تكون بشكل خط منحنً وقد تعتمد الدٌتومات على تٌارات الماء 

سطح نهارا وبالعكس قً اللٌل  وقد فسرت هذه  او االضاءة فقد ٌتحرك الداٌتوم من االعماق الى

 الحركة على اساس 

 والتً تكون عكس حركة جسم الطحلب االعتماد على حركة الساٌتوبالزم فً منطقة االخدود  -1

وجود جهاز لٌفً  له قابلٌة على التقلص واالنبساط المستمر الذي ٌعطً ضؽط لدفع جسم  -2

 الطحلب وحركته 

ى اجسام بلورٌةداخل الساٌتوبالزم وتقوم هذه االجسام بطرح مواد جٌالتنٌة تحتوي الخلٌة عل -3

 على السطح الخارجً للخلٌة تساعد فً انزالق جسم الطحلب 

 

 التكاثر في الدايتومات 

 التكاثر الخضري  -1

 ٌحدث هذا النوع من التكاثر باالنقسام البسٌط للخالٌا الداٌتومٌة وٌتم ذلك بابتعاد المصراعٌن عن

بعضهما قلٌال وتزداد كمٌة البروتوبالزم فً الخلٌة ثم تنقسم النواة وٌعقبها انقسام الساٌتوبالزم 

وٌزداد تباعد جزئً الجدار عن بعضهما ثم ٌنفصل كل جزء من جزئً الجدار مع جزء من 

ة البروتوبالست المنقسم مع النواة وتبدا كل خلٌة جدٌدة بتكوٌن جزء اخر من جدار الخلٌة الجدٌد

وٌنتج من هذا االنقسام خلٌتٌن احداهما بحجم خلٌة االم واالخرى اصؽر حجما وتستعٌد هذه 
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فً    Auxosporeالخلٌة الصؽٌرة حجمها الطبٌعً وذلك عن طرٌق تكوٌن االبواغ النامٌة 

 التكاثر الجنسً 

 التكاثر الالجنسً  -2

اذ   Resting cellاو   Resting sporeتكاثر بتكوٌن ابواغ ساكنة او خالٌا ساكنة ٌحدث هذا ال

ة من حٌاتها تكون جدار سمٌك ذات نقوش مختلفة ان بعض الخالٌا الداٌتومٌة فً اوقات مختلف

وتسمى هذه التراكٌب باالبواغ الساكنة وتسقط هذه الخالٌا من المنطقة الهائمة الى المنطقة 

لخالٌا اصؽر من حجم الخلٌة القاعٌة بانتظار الظروؾ المالئمة وٌكون حجم هذه االبواغ او ا

االصلٌة اما الخالٌا الساكنة فتكون بنفس حجم وشكل الخلٌىة االصلٌة وتختلؾ عن االبواغ 

 الساكنة بعدم تثخن جدرانها الخارجٌة 

اذ تتكون هذه االبواغ من اتحاد  Auxosporeاما التكاثر الجنسً فٌكون بواسطة االبواغ النامٌة 

الذكري فً االنواع المركزٌة من النوع المتحرك بٌنما ٌكون المشٌج  مشٌجٌن وٌكون المشٌج

 نثوي ؼٌر متحرك اما فً االنواع الرٌشٌة فٌكون كال المشٌجٌن ؼٌر متحركٌن اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الثامنة 

 ةشعبة الطحالب البروفاٌتٌة او الطحالب الدوارة او السوطٌات الدوار

Division :Pyrrophyta  

 الصفات الممٌزة لهذه الشعبة 

منها تعٌش فً المٌاه العذبة  والبعتعٌش افراد هذه الشعبة فً مٌاه البحار الدافئة  -1

 وتتواجد فً مٌاه البرك والبحٌرات الصؽٌرة فً المٌاه العذبة 

تحوي على الؽالبٌة العظمى من اجناس هذا الصؾ تكون احادٌة الخلٌة متحركة  -2

و تكون ؼٌر مسوطة ا Dinoflagellates     اسواط لذا تسمى السوطٌات الدوارة

عٌش هذه الطحالب المتعلقة بالنباتات والطحالب وعادتا ت  phytodinalesوتدعى 

االخرى فضال عن وجود اجناس متطفلة على الحٌوانات اما تعٌش على سطحها او 

 داخل اجسامها 

الصلب او تحاط بجدار خلوي  periplastتكون االجناس اما عارٌة وتحاط بـ  -3

قد تحتوي على  وٌكون بشكل صفائح سلٌلوزٌةوٌكون السلٌلوز المكون االساس له 

نقوش او قرون او اشواك او تتصل مع بعضها بتدارٌز ٌطلق على هذه االجناس 

 Armored dinoflagellatesٌاالجناس المدرعة 

وٌوجد على سطح   cingulmتحتوي ؼالبٌة االجناس على اخدود مستعرض  -4

وجزء سفلً  Epiconالخلٌة وٌلتؾ حوله وٌقسمها الى جزئٌن جزء علوي 

Hypocon  ًاو قد ٌحوي احد الؽافٌن العلوي او السفلً على على اخدود طول

Sulucs  وفً بعض االجناس ٌكون ؼالؾ الخلٌة مقسوم الى جزئٌن بواسطة اخدود

 طولً ٌمتد من قمة الخلٌة الى نهاٌتها 

الجسم وٌكون احدهما طوٌل االجناس المتحركة تحوي سوطٌن تنشأ فً منطقة  -4

خر قصٌر ملتؾ على قاعدة السوط االول بشكل قائم ,وقسم وٌمتد الى االمام واال

االملس ٌلتؾ احد السوطٌن وهو رٌشً  داخل االخدود العرضً بٌنما السوط الثانً 

 خلؾ الخلٌة . ٌمتد 

البالستٌدة متعددة قرصٌة او صفائحٌة او مفصصصة وقد تحوي او التحوي  -5

 -Bو  chl. a ,cٌل على مراكز نشوٌة وتحتوي على صبؽات تتمثل بكلوروف

carotein   وصبؽات زانثوفٌلٌة مثل صبؽةPiridinin   وFucoxanthine  
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وتظهر البالستٌدات بلون ٌمٌل الى االصفر او البنً المحمر او مسمرة مائلة الى 

 الخضرة اوبنٌة ذهبٌة وفق سٌادة احدى الصبؽات المذكورة 

 النواة واضحة وكبٌرة  -6

بشكل نشا وٌخزن اما داخل البالستٌدات او فً الؽذاء المخزون ٌكون  -0

 الساٌتوبالزم 

تكون التؽذٌة فً ؼالبٌة االجناس ذاتٌة الى ان بعض االجناس تكون مختلفة  -8

التؽذٌة اما رمٌة او متطفلة داخل او خارج اجسام بعض االحٌاء المائٌة كاالسماك 

اجسام بعض االحٌاء  وبعض االحٌاء الالفقرٌة او تكون فً حالة تعاٌشٌة فً داخل

 المعوٌة 

تتكاثر افراد هذه الشعبة خضرٌا باالنقسام الخلوي البسٌط وفً االجناس المدرعة  -9

قد تتحرر البروبالست خارج الجدار الخلوي ومن ثم ٌبدا باالنقسام  بعد انقسام النواة 

 جزئٌن كل جزء ٌبدا باحاطة نفسه بجدار سٌلٌلوزي اوقد ٌنفصلاالعتٌادي وٌصبح 

البروتوبالست المنقسم داخل جدار الخلٌة وٌبدا بتكوٌن جدار اخر وقد ٌكون انقسام 

 الخلٌة طولً او مستعرض او مائل 

او قد ٌتكاثر الجنسٌا بتكوٌن ابواغ متحركة بشكل ازواج  او بصورة منفؤدة تنمو 

 بعد تحررها الى افراد جدٌدة اما التكاثر الجنسً فقد ٌالحظ فً بعض االجناس

وٌكون اما من نوع متشابه االمشاج او مختلؾ االمشاج وٌتم اتحاد االمشاج ام من 

نوع متشابه االمشاج او مختلؾ االمشاج وٌتم اتحاد االمشاج اما من نفس النوع ا 

واو من طحلبٌن مختلفٌن ٌاتحاد االمشاج تتكون البٌضة المخصبة والتً تمر بفترة 

االنبات ٌحدث انقسام النواة ووتتكون ابواغ وتسمى باالكٌاس الساكنة وعند سكون 

 تتحرر لتنمو الى طحالب جدٌدة

 التصنٌؾ 

 صنفت افراد هذه الشعبة ضمن صفٌن وكل صؾ ٌضم عدد من الرتب 

1- class: Desmophyceae                                                                         

Order:  Prorocentrales                                                                         

       Ex: Prorocentrum                                                                         
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2- class: Dinophyceae 

Order:Gymnodiniales , 

Ex: Gymnodium   

Peridiniales :peridinium , Ceratium  

  Desmophyceaeالصفات الممٌزة لصؾ 

ؼالبٌة االجناس بحرٌة المعٌشة وٌحوي على جدار الخلٌة على اخدود طولً ٌمتد  -1

والٌوجد اخدود مستعرض اجناسها تكون احادٌة عارٌة من قمة الخلٌة والى قاعدتها 

طوٌل  او محاطة بجدار واالسواط امامٌة الموقع تبرز من مقدمة الخلٌة احدهما

ذاتٌة التؽذٌة وتتكاثر خضرٌا واالخر قصٌر ٌبقى عند قاعدة السٌوط الطوٌل 

 باالنقسام الطولً للخلٌة وعلى طول االخدود الطولً .

  Dinophyceaeالصفات الممٌزة لصؾ 

تسبب ظاهرة االزدهار وتتواجد فً تضم اجناس ؼالبٌتها بحرٌة والبعض منها  

لها اخدود مستعرض واخر طولً على سطح الخلٌة  المٌاه العذبة وؼالبٌة االجناس

وتكون اما احادٌة الخلٌة متحركة او ؼٌر متحركة او بشكل مستعمرات خٌطٌة او 

تجمعات وتكون خالٌا عارٌة محاطة فقط بالبرٌبالست الصلب او تحاط بجدار 

لها زوج من االسواط تنشا من منطقة صفائحً سلٌلوزي ,االجناس المتحركة 

لمستعرض التؽذٌة ذاتٌة او مختلفة )متطفلة او رمٌة ( اوتكون فً حالة االخدود ا

تعاٌشٌة وتتكاثر خضرٌا باالنقسام الخلوي البسٌط والجنسٌا بنكوٌن االكٌاس او 

 االبواغ العارٌة المتحركة 
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 المحاضرة التاسعة 

 شعبة الطحالب الحمراء

Rhodophyta 

 ة الطحالب الحمراء الصفات العامة لشعب

 على اعماق بعٌدة فً البحار والمحٌطات طحالب بحرٌة تعٌش  -1

تضم اجناس ذات اشكال خضرٌة مختلفة فهناك عدد قلٌل من االجناس االحادٌة  -2

او ذات اشكال برنكٌمٌة كاذبة او الخلٌة او تكون بشكل خٌوط بسطة او متفرعة 

 ثالوسٌة ؼشائٌة وقد تكون خٌطٌة احادٌة المحور او متعددة المحاور 

وقد  الجدار الخلوي ٌكون من السلٌلوز والبكتٌن او استرات متعددة الكبرٌتات -3

   Xylanٌدخل فً تركٌبها 

ٌة تحوي او متععدة قرصالبالستٌدة تكون مفردة نجمٌة فً االفراد البدائٌة  -4

الذي ٌتواجد فً االجناس  chl a,dالبالستٌدة على صبؽات وعلى كلوروفٌل 

وصبؽات زانثوفٌلٌة وصبؽات   B- caroteneالمتطورة فقط باالضافة الى 

والصبؽة الخضراء   phycoerythrineالبلوبروتٌنات المتمثلة بالصبؽة الحمراء 

حالب الحمر الوان ووجود هذه الصبؽات ٌعطً الط  Phycocynineالمزرقة 

مختلفة كاالحمر والبنفسجً والزٌتونً واالخضر المزرق ولها ظاهرة التكٌؾ 

 اللونً 

ٌخزن فً   Floridean starchالؽذاء المخزون ٌكون بشكل نشا فلورٌدي  -5

 Cyanophyceanوهو ٌشابه النشا الموجود فً الطحالب الزرقاء الساٌتوبالزم 

starch  

توجد جدر عرضٌة فاصلة تحتوي على فتحات تشبه فً معظم الطحالب الحمر  -6

بٌن الخالٌا كما   Plasmodesmataالثقوب حٌث تسمح باالتصال الساٌتوبالزمً 

 ٌحدث فً النباتات الراقٌة عن طرٌق النقر .

 النمو ٌحدث من النوع القمً او من النوع البٌنً  -0

المرجانٌة حٌث تصبح جدر خلوٌة مشبعة تعرؾ هذه الطحالب بالطحالب  -8

 بكربونات الكالسٌوم وقد لعبت هذه الطحالب دوراً هاماً فً بناء الطبقات المرجانٌة 
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ٌكون التكاثر فً االجناس االحادٌة الخلٌة باالنقسام الخلوي البسٌط ,وتتكاثر  -8

 Bisporesاو ابواغ ثنائٌة  Monosporesالجنسٌا بتكوٌن ابواغ الجنسٌة احادٌة 

. تتكون اما داخل خالٌا متخصصة الى حوافظ او داخل خالٌا خضرٌة اعتٌادٌة

 Monosporangium حافظة احادٌة  فاالبواغ االحادٌة تتكون داخل حافظة تتدعى

نبات سوؾ تعطً عند انباتها وهً لسٌت نتاج االنقسام االختزالً وهذه االبواغ  

ناك ابواغ تتكون من البٌضة وه , ثنائً المجموعة الكروموسومٌة2nبوؼً 

وتتكون فً بعض االجناس من  carposporesالمخصبة تدعى باالبواغ الثمرٌة 

االنقسام االختزالً لنواة البٌضة المخصبة او فً اجناس اخرى فان البٌضة 

وتنمو عند انباتها نباتات بوؼٌة ,كما  2nالمخصبة تنتج بوغ ثمري واحد وٌكون 

داخل حوافظ تدعى حوافظ االبواغ الرباعٌة وتنشا رباعٌة  وتنمو فً االجناس ابواغ

وٌكون ثنائً   Tetrasporophytaهذه الحوافظ على نبات بوؼً ٌسمى 

وتنمو هذه االبواغ الى   1nالمجموعة الكروموسومٌة ولكن تكون ابواغ تكون 

 نباتات مشٌجٌة 

فاقدة وتكون االمشاج الذكرٌة  Oogamyالتكاثر الجنسً ٌكون من البٌضً 

تتكون داخل حوافظ تدعى  Spermatiaلالسواط كروٌة الشكل تدعى 

Spermatangia  اما العضو االنثوي فٌدعىcarpogonium  وٌتمٌز الى خلٌة لها

وجزء  Trichogyneالمستقبلة لشعٌرةتدعى بامكونة نمو خٌطً نهاٌة مستدقة 

ء نحو العضو قاعدي متسع ٌحوي خلٌة البٌضة المفردة تنتقل االمشاج فً الما

االنثوي وتستقر على الشعٌرة المستقبلة وبعد حدوث االخصاب قد تنقسم البٌضة 

 ثمرٌة وهذه تنمو الى طحالب جدٌدة.المخصبة مباشرة لتكون ابواغ 

 

 

 

 

 

 

 



 بين الطحالب الخضراء المزرقة والطحالب الحمراء  اوجه التشابه

  ؼٌاب االسواط فً كال الشعبتٌن -1

والتً تسود على الكلوروفٌل هً صبؽة االصباغ المساعدة تكون  -2

Phycocyanine  االزرق والـphycoerthrin   االحمر 

 الؽذاء المخزون ٌكون بشكل نشا  -3

 اما اواوجه االختالؾ بٌن الطحالب الحمراء والخضراء المزرقة 

لى طحالب الحمراء تحتوي )أ ,د( بٌنما الطحالب الخضراء المزرقة تحتوي ع -1

 كلوروفٌل )أ ( فقط

تتكاثر الطحالب الحمراء جنسٌا والجنسٌا بٌنما تفتقر الطحالب الخضر المزرقة  -2

 الى تكاثر جنسً 

 الطحالب الحمراء حقٌقٌة النواة والطحالب الخضر المزرقة بدائٌة النواة  -3

 تصنيف الطحالب الحمر 

 وضعت الطحالب الحمر ضمن صؾ واحد وهو :

Class: Rhodophyceae                                                                             

 وٌضم هذا الصؾ مجموعتٌن تحت الصؾ وهً :

وقد اعتمد فً هذا التصنٌؾ على الشكل الخضري والتركٌب الخلوي والتكاثر 

 وصفات اخرى 

Sub-class: Bangiophycidae                                                                   

             

Sub-class:Floridephycidae                                                                    

         

 : للطحالب البدائٌة  الصفات الممٌزة

تكون  تكون االجناس بسٌطة اما وحٌدة الخلٌة او خٌطٌة او ؼشائٌة معظمها -1

 ملتصقة على ؼٌرها من الطحالب 
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 الجدار الخلوي فاقد للسٌلوز وٌحتوي على البكتٌن والزاٌلٌن -2

 الت النقرٌة تكون مفقودة فً ؼالبٌة االجناس ااالتص -3

 ٌكون النمو من النوع القمً المنتشر  -4

 ٌتم التكاثر الالجنسً بتكوٌن ابواغ احادٌة وتتكاثر بعض االجناس االحادٌة -5

الخلوي البسٌط اما التكاثر الجنسً ؼالبا ماٌكون مفقود وفً حالة الخلٌة باالنقسام 

انثوٌة وخالٌا اخرى حدوثه تتحور بعض الخالٌا الخضرٌة الى اعضاء الجنسٌة 

تنقسم محتوٌاتها لتكون عدد من االمشاج الذكرٌة وتتحرر هذه االمشاج لتنتقل الى 

كون البٌضة المخصبة التً تنقسم مباشرة العضو االنثوي وبعد حدوث االخصاب ت

  ة.غ ثمرٌابوعدد من اال

 ٌضم رتبتٌن -5

1-Order :composopogonales                                                               

          

Family :composopogoniaceae                                                            

Genus : compsopogon                                                                         

   2- order:Bangiales                                                                                

Genus :Bangia, porphyra                                                                     

 

 Floridephycidaeالطحالب المتقدمة 

 الصفات الممٌزة 

ظمى من الطحالب الحمر وتضم االجناس المتطورة وتكون تضم الؽالبٌة الع -1

 رٌة من االعشاب البح مثل الجزء االكبرعظمى بحرٌة المعٌشة وتؼالبٌتها ال

 متفرعة احادٌة المحور او متعددة المحاور تضم اشكال خٌطٌة  -2

 وجود االتصاالت النقرٌة بٌن الخالٌا المتجاورة  -3
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السٌلوز هو المكون الرئٌسً للجدار الخلوي باالضافة الى المكونات االخرى من  -4

العدٌد من االجناس  البكتٌن ومركبات االسترات متعددة الكبرٌتات وٌستخلص من

 مثل االكار العائدة لهذه المجموعة مواد جٌالتنٌة 

متمٌزة التكاثر الالجنسً ٌحدث بتكوٌن ابواغ احادٌة داخل الحوافظ متخصصة  -5

امٌبً عاري ت عن بقٌة الخالٌا الخضر ٌة تتحرر هذه االبواغ على شكل بروتوبالس

 .حلب جدٌدنمو مباشرة الى طبعد تحرره وٌبجدار  ٌحٌط نفسه

اما التكاثر الجنسً فتكون هناك اعضاء تكاثرٌة متخصصة وٌطلق على العضو 

وٌحمل فً نهاٌة االفرع الخاصة ٌكون عددخالٌا هذا   Carpogoniumاالنثوي 

هذه خلٌة فً بعض االجناس وتسمى  12خالٌا قد ٌصل الى  4-3االفرع بٌن 

ٌتمٌز العضو  Carpogonial Filament       الخٌوط بالخٌوط الكاربوكونٌة

فً احد اطرافه اما العضو التكاثر   Trichogyneاالنثوي بوجود الشعٌرة المستقبلة 

ٌتحول اذ   Spermatangiumالذكري او الحافظة المشٌجٌة الذكرٌة 

البروتوبالست خلٌة العضو الذكري او خلٌة الحافظة المشٌجٌة الذكرٌة الى مشٌج 

ٌمة اللون عارٌة تتحرر بعد تمزق جدار الحافظة ذكري واحد وتكون االمشاج عد

وعند االخصاب تنتقل احد االمشاج الذكرٌة رقٌق  المشٌجٌة وتحٌط نفسها بجدار

ثم تتحلل قمة الشعٌرة وٌدخل  نثويوتلتصق بقمة الشعٌرة المستقبلة للعضو اال

رٌة بعد ثم تنمو هذه االبواغ الثم ثم تكون االبواغ الثمرٌة  المشٌج لٌخصب البٌضة 

تحررها الى نباتات بوؼٌة حرة المعٌشة تمثل الطور البوؼً الرباعً وٌنتج هذا 

   Tetrasporangiumداخل حوافظ تدعى  tetrasporesالطور ابواغ رباعٌة 

تنمو هذه االبواغ بعد  1nوتكون هذه االبواغ احادٌة المجموعة الكروموسومٌة 

 تحررها الى نباتات مشٌجٌة جدٌدة 

 ذه المجموعة رتبتٌن تضم ه -6

1- Order: Nemalionales                        

Ex:Nemalion                                                                                        

2- Order:Ceramiales                                                                               

Ex: polysiphonia                                                                                  
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 محاضرة العاشرة 

 )االعشاب البحرية (الطحالب البنية شعبة 

Division :Phaeophyta_ Brown Algae (Seaweads) 

 الصفات المميزة لهذه الشعبة :

تعتبر الطحالب البنٌة من ارقى الطحالب واكثرتعقٌدا من حٌث التركٌب الداخلً  -1

 والخارجً 

تتواجد فً المٌاه المالحة البحرٌة ماعدا خمس اجناس تتواجد فً  جمٌع االجناس -2

المٌاه العذبة وتنمو ملتصقة على الصخور او على اجسام طحالب اكبر منها او داخل 

 اجسامها 

تضم اجناس ذات اشكال مختلفة الحجم فقد تكون مجهرٌة او ٌصل طول البعض  -3

وتكون اشكالها فً الؽالب   Kelpsمتر وتسمى باالدؼال البحرٌة  07منها الى 

وتحوي ؼالبٌة  ثالوسٌة او خٌطٌة متباٌنة الشعٌرات او برنكٌمٌة حقٌقٌة 

 stipاالجناس على جزء قاعدي مثبت ٌتصل به جزء ضٌق ٌمثل عنق 

طحالب -وحجمه باختالؾ االجناسٌختلؾ فً شكله  Bladeونصل  

 ؼٌر متحركة ولٌست وحٌدة الخلٌة .هذه المجموعة 

تحاط الخالٌا بجدار ثنائً الطبقات الطبقة الداخلٌة تتكون من لوٌٌفات  -3

 .   Alginوالخارجٌة من مادة االلجٌن  السٌلٌلوز

دد من الصبؽات وع  B- caroteanو chl a,c تحتوي على -4

 Fucoxanthine, Violaxanthine ,Dinoxanthine, الزانثوفٌلٌة منها

 تعطً اللون البنً للطحلب  وهذه الصبؽات  

  Laminarineدرات ذائبة تسمى الؽذاء المخزون بشكل كاربوهٌ -5

  Mannitoleباالضافة 

 تحوي االطوار التكاثرٌة المتحركة )االبواغ واالمشاج (عادة على  -6
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على زوج من االسواط الجانبٌة الموقع او التً تقع تحت القمة بقلٌل  -أ

وٌكون من نوع الرٌشً وٌكون طوٌل واالخر  احدهما ٌتجه الى االمام

 ٌتجه الى خلؾ وٌكون قصٌر او املس 

او قد تحوي االمشاج فً بعض االجناس على سوط واحد جانبً  -ب

 الموقع رٌشً 

ج_ او قد تحوي سوطٌن جانبٌة الموقع المتجه الى االمام ٌكون رٌشً 

 قصٌر والمتجه الى الخلؾ ٌكون املس طوٌل 

 كاثر الطحالب البنٌة بالطرق التالٌة التكاثر :تت -0

تكاثر الخضري وٌحدث بطرٌقة التجزؤ او ٌتكوٌن تراكٌب تكاثرٌة  -أ

خضرٌة متعددة الخالٌا وتنفصل عن جسم الطحلب االم تنمو الى طحلب 

 جدٌد 

  Asexual reproductionالتكاثر الالجنسً  -ب

ٌة الشكل ثنائٌة ٌحدث هذا النوع من التكاثر بتكوٌن ابواغ متحركة كمثر

االسواط داخل حوافظ اما مؤلفة من خلٌة واحدة وتسمى حافظة االبواغ 

او تتكون داخل حوافظ   Unicellular sporangiumوحٌدة الؽرفة 

متعددة الخالٌا وتسمى حافظة االبواغ متعددة الؽرؾ او قد ٌكون التكاثر 

 بواسطة االبواغ الرباعٌة او ابواغ ؼٌر متحركة احادٌة 

  Sexual reproductionالتكاثر الجنسً  -ج

او  Isogamyتتكاثر الطحالب البنٌة اما بتكوٌن امشاج متشابه متحركة 

  Oogamyاو من النوع البٌضً   Anisogamyامشاج مختلفة متحركة 

وقد ٌحدث فً بعض االجناس تكاثر دون اتحاد االمشاج اي تنمو االمشاج 

م ٌسمى هذا النوع من التكاثر بالتكاثر الى طحالب جدٌدة تشابه الطحلب اال

  parthenogenesisالعذري 

دورة الحٌاة تكون اما من النوع االحادي البسٌط او تكون ثنائٌة بسٌطة  -8

وٌكون و طور مشٌجً طور بوؼً او تكون معقدة بطورٌن متعاقبٌن 
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النبات البوؼً مشابه للنبات المشٌجً وتدعى دورة حٌاة فً هذه الحالة 

Isomorphic diplobiontic  او ٌكون النبات المشٌجً مختلؾ تماما عن

 Heteromorphicالنبات البوؼً وتدعى دورة الحٌاة فً هذه الحالة 

diplobionitic   

النمو تختلؾ طرٌقة النمو فً الطحالب البنٌة باختالؾ الشكل الخضري  -9

 للطحلب فالبعض ٌكون 

وفٌه لكل خلٌة القابلٌة على االنقسام   Diffused growthالنمو المنتشر  -ا

 واضافة خالٌا جدٌدة له 

 النمو من النوع المحدد وقد ٌكون من النوع القمً او بٌنً  -ب

ٌالحظ فً الطحالب البنٌة الكبٌرة وجود نوع من التماٌز فً بٌن  -17

 الخالٌا وتتمٌز الى : 

 منطقة البشرة  -أ

وتحتوي لها القابلٌة على انقسام او النمو  وتكون هذه الخالٌا مرٌستٌمٌة اي

 على البالستٌدات 

 القشرة  -ب

 وهً خالٌا تلً خالٌا البشرة وتكون خازنة للمواد الؽذائٌة عادتا 

  Medullaالنخاع :  -ج

وهً خالٌا داخلٌة تكون متطاولة للبعض منها مهاٌات منتفخة تدعى 

فائح المنخلٌة فً وتحتوي صفائح مثقبة تشبه الص  Hyphaeالهاٌفات 

 انابٌب اللحاء فً النباتات الوعائٌة 

 تصنٌؾ الطحالب البنٌة 

صنفت شعبة الطحالب الى ثالثة صنوؾ باالعتماد على نوع دورات الحٌاة 

 وهً 
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 صؾ الطحالب البنٌة المتماثلة االجٌال  -1

Class: Isogenerate                                                                     

 صؾ الطحالب البنٌة المتباٌنة االجٌال  -2

Class :Heterogenrate                                                           

 صؾ الطحالب البنٌة ذات دورة الحٌاة الثنائٌة )مستدٌرة االبواغ (  -3

Class : Cyclosporeae                                                           

  Isogenerateصؾ الطحالب البنٌة المتماثلة االجٌال 

 الصفات الممٌزة :

 تضم اجناس لها اشكال خضرٌة خٌطٌة متفرعة او مختلفة الشعٌرات  -1

 ؼالبٌة االجناس التحوي على انسجة داخلٌة متخصصة  -2

 ٌكون النمو من النوع القمً او البٌنً المنتشر  -3

 ٌحدث التكاثر الالجنسً بتكوٌن ابواغ متحركة او ؼٌر متحركة  -4

 Isogamy ,Anisogamyٌكون التكاثر الجنسً اما من نوع  -5

,Oogamy  

 دورة الحٌاة المعقدة متماثلة  -6

مثل جنس   Ectocarpalesٌضم هذا الصؾ عدد من الرتب منها رتبة 

Ectocarpus 
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  Heterogenrateصف الطحالب البنية المتباينة االجيال 

 الصفات المميزة 

او اشكال برنكٌمٌة   Heterotrichousتضم اشكال خٌطٌة متباٌنة الشعٌرات  -1

 كاذبة او برنكٌمٌة حقٌقٌة 

 ٌكون النمو من النوع الشعٌري او من النوع البٌنً  -2

 ط ٌالحظ التماٌز النسٌجً فً ؼالبٌة االجناس -3

ٌحدث التكاثر الالجنسً على النبات البوؼً ٌتكوٌن ابواغ متحركة او ؼٌر  -4

 متحركة 

 التكاثر الجنسً ٌكون من النوع متشابه االمشاج او مختلؾ االمشاج او بٌضً  -5

تمثل دورة الحٌاة بتعاقب طورٌن طور بوؼً سائد كبٌر الحجم ٌرى بالعٌن   -6

 ٌختلؾ تماما عن الطور البوؼً  المجردة والثانً مشٌجً خٌطً مجهري

  Laminariaومثال علٌها جنس   Laminarialesتضم عدة رتب منها رتبة  -0

 صف الطحالب البنية ذات دورة حياة الثنائية )مستديرة االبواغ (

Cyclosporeae                                                                                  

 الصفات العامة 

 وضوح التماٌز لنسٌجً للثالوس  -1
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 النمو من النوع القمً  -2

تتكون االعضاء التكاثرٌة اما داخل حوافظ جنسٌة او داخل بثرات على سطح  -3

 الثالوس والتكاثر الجنسً من النوع البٌضً 

االمشاج الذكرٌة قد تكون احادٌة السوط الرٌشً الجانبً الموقع او ثنائٌة  -4

الجانبٌة الموقع المتجه الى االمام ٌكون رٌشً قصٌر والمتجه الى الخلؾ السواط ا

  Fucusٌكون املس طوٌل كما فً طحلب 

وتتمٌز بعدم وجود ظاهرة تبادل األجٌال وٌمثل الثالوس ثنائً المجموعة  -5

 طوال دورة حٌاته . الكروموسومٌة 

 Fucusا فً جنس كم  Fucalesٌضم هذا الصؾ بعض الرتب منها رتبة  -6
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 عشر  لحادٌةالمحاضرة ا

 تصنيف الحزازيات 

نوعا منها  05نوعاً من الحزازٌات ,تم تشخٌص بحدود  2677هناك اكثر اكثر من 

  العلماء شعبة الحزازٌات الىفً العراق وقد قسم العدٌد من 

  Hepaticopsida (Liver worts)صؾ الحزازٌات الكبدٌة او المنبطحة  -1

  Musci (Mosses)او الورقٌة صؾ الحزازٌات القائمة  -2

  Anthocerotopsida ( horn worts)صؾ الحزازٌات القرنٌة  -3

 Hepaticopsida (Liver worts)*الحزازٌات الكبدٌة او المنبطحة 

تمثل اوطأ مجامٌع الحزازٌات وتنشر على الٌابسة فً المناطق الرطبة والمظللة 

الٌنابٌع وقد تنمو على الصخور او  على حافات الجداول واالنهار وبالقرب من مٌاه

 على جذوع االشجار فً الؽابات االستوائٌة تتواجد بعض االنواع فً البٌئة المائٌة

 الصفات العامة 

النبات المشٌجً ٌكون بشكل ثالوس ذاتً التؽذٌة متفرع ومفصص بصورة  -1

 منتظمة او ؼٌر منتظمة وٌنمو بشكل منبطح على التربة وٌتصل بواسطة اشباه

الجذور احادٌة الخلٌة وحراشؾ  او قد ٌكون النبات المشٌجً بشكل محور شبه قائم 

 ٌحاط باشباه اوراق صؽٌرة وله اشباه الجذور احادٌة الخلٌه فقط 

 قد ٌحتوي السطح الظهري للثالوس على ثؽور او فراؼات هوائٌة  -2

الخالٌا المواجهة  التركٌب الداخلً للثالوس قد ٌظهر تماٌز بٌن الخالٌا حٌث تمثل -3

للمنطقة الظهرٌة للثالوس خالٌا البناء الضوئً حٌث تحوي على البالستٌدات الفاقدة 

للمراكز النشوٌة اما خالٌا المنطقة البطنٌة فتحتوي على الؽذاء المخزون وتمثل 

 المنطقة الخازنة 

 قد ٌحتوي الثالوس على ماٌشبه العرق الوسطً على سطحه الظهري  -4

المنشاة العضاء التكاثرٌة من خالٌا مفردة قرٌبة من منطقة وتمثل الخالٌا تنشا ا -5

تكون االعضاء التكاثرٌة اما مطمورة فً النسٌج الثالوس او محمولة على  -6

 حوامل خاصة وبشكل مفرد او بشكل تجمعات 



 الطور البوؼً متطفل تماما على الطور المشٌجً  -0

واحد وهً العلبة البوؼٌة كما فً نبات الـ ٌتالؾ الطور البوؼً اما من جزء  -8

Riccia   او ٌتكون من ثالثة اجزاء هً القدم والحامل والعلبة البوؼٌة 

التحتوي العلبة البوؼٌة فً مركزها على خالٌا عقٌمة والتً تكون العوٌمد  -9

Columella   

 تنمو االبواغ بعد سقوطها على التربة الى نبات مشٌجً مباشرة  -17

 ٌضم هذا الصؾ ثالثة رتب هً و -11

1- Order : Marchantiales                                                                    

2- Order:Sphaerocarpales                                                                

3-order: Jungermaniales                                                                  

   Marchantialesرتبة تصنيف 

1- Order : Marchantiales                                                                      

A- Family :Ricciaceae                                                                            

GENUS :Riccia                                                                                      

B- Family :Marchantiacea                                                                   

            Genus :Marchantia                                                                     

  Marchantiaالصفات العامة لرتبة 

 النبات المشٌجً ٌكون الثالوس ثنائً التفرع وثنائً التفصص منتظم  -1

 ي للثالوس وجود الثؽور او الفراؼات الهوائٌة على السطح الظهر -2

 Tuberculateوالمدرنة   smoth rhizoidsوجود اشباه الجذور ملساء  -3

rhizoidبوظٌفة التثبٌت  ماالحادٌة الخلٌة والتً تمتد من السطح البطنً للثالوس تقو

 واالحتفاظ بالرطوبة على السطح البطنً للثالوس 



كل مفرد وقرٌبة االعضاء التكاثرٌة تكون اما مطمورة فً النسٌج الثالوس وبش -4

 من مناطق النمو او تحمل على حوامل الخاصة وبشكل تجمعات 

 صفوؾ من خالٌا الجدار العقٌم  6عنق  االركٌكونة ٌحاط بـ  -5

الطور البوؼً ٌتكون من اما من علبة  البوؼٌة فقط او من اجزاء الثالثة القدم  -6

 والحامل والعلبة البوؼٌة 

 لعلبة البوؼٌة بطبقة واحدة من جدار الخالٌا العقٌم االعضاء التكاثرٌة واتحاط  -0

ٌكون تفتح العلبة البوؼٌة اما بتحلل جدارها او بواسطة شقوق ؼٌر منتظمة تمتد  -8

 الى منتصؾ او نهاٌة العلبة 

  Ricciaجنس 

البٌئة المائٌة ٌتواجد هذا النبات فً البٌئات الرطبة والمظلله وهناك انواع تتواجد فً 

 دائمٌة بصورة 

 النبات المشٌجً 

ٌكون بشكل ثالوس منبطح ثنائً التفرع وثنائً التفصص منتظم وقد ٌنمو الثالوس 

وٌقل  بشكل تجمعات تظهر بشكل ٌشبه الزهرة وٌكون الثالوس سمٌك فً الوسط

وتمتد من السطح البطنً للثالوس اشباه الجذور احادٌة الخلٌة سمكه باتجاه الحافات , 

ومدرنة تتصل بالتربة فتقوم باالمتصاص والتثبٌت وٌنعدم وجودها ملساء الجدران 

الى تراكٌب متعددة الخالٌا تمثل الحراشؾ االنواع المائٌة المعٌشة باالضافة فً 

Scales   وتتواجد على السطح البطنً بشكل صفوؾ ؼٌر منتظمة عددها ٌتراوح

تفاظ بالرطوبة من صؾ الى صفٌن وتقوم بوظٌفة التثبٌت وامتصاص الماء واالح

 فً خالٌا السطح البطنً للثالوس 

 التركٌب الداخلً للثالوس 

فً المقطع العمودي للثالوس ٌمكن مالحظة نوع من التماٌز النسٌجً والذي ٌتوضح 

 فً منطقتٌن 

 المنطقة الظهرٌة : -1

وتتالؾ من صفوؾ عمودٌة   Photosynthetic Zoneتمثل منطقة البناء الضوئً 

لصؽٌرة التً تحوي عدد كبٌر من البالستٌدات وٌنتهً كل صؾ من من الخالٌا ا

االعلى بخلٌة اكبر حجماً وفاقدة للبالستٌدات وتكون صؾ من الخالٌا السطحٌة التً 



وٌفصل بٌن هذه الخالٌا فراؼات  Upper Epidermsتمثل خالٌا البشرة العلوٌة 

نوات بٌن صفوؾ تفصل هذه القتؤدي الى قنوات هوائٌة   Air Spacesهوائٌة 

 الخالٌا الخضراء العمودٌة 

  Storage zoneالمنطقة البطنٌة وتمثل المنطقة الخازنة  -2

تتمٌز الخالٌا فً هذه المنطقة والتً تواجه السطح البطنً للثالوس بكونها برنكٌمٌة 

متراصة فاقدة للبالستٌدات الخضر ولكنها تحوي على الؽذاء مخزون ,الصؾ 

لهذه المنطقة تكون الخالٌا فٌه صؽٌرة الحجم متراصة وتمثل خالٌا  البطنً االخٌر

البشرة السفلٌة وتمتد من خالٌا هذا الصؾ اشباه جذور احادٌة الخلٌة بنوعٌها ملساء 

والمدرنة باالضافة الى حراشؾ متعددة وبسمك طبقة متعددة وٌنمو الثالوس بوجود 

 خالٌا مرستٌمٌة قمٌة 

 

 

 

 



 التكاثر :

 تكاثر خضرٌا وتكاثر جنسٌا   Ricciaٌتكاثر النبات الـ 

 التكاثر الخضري : -ا

 وٌجدث هذا التكاثر بعدة طرق وهً 

  Fragmentationالتجزؤ : -1

فً بعض االحٌان تموت بعض الخالٌا القدٌمة من جسم الثالوس وٌمتد موت وتحلل 

ن بعضها لٌبدا كل الخالٌا الى منطقة التفرعات والفصوص الفتٌة والتً تنفصل ع

 منها بالنمو الى ثالوس جدٌد 

  Formation of Adventitous branchesتكوٌن التفرعات المستعرضة  -2

قد تنشا من السطح البطنً من الثالوس وعلى جانبً االخدود الوسطً تراكٌب 

 خضرٌة متفرعة تنفصل على الثالوس االم لٌنمو كل منها الى ثالوس جدٌد 

  Tuber Formationتكوٌن الدرنات  -3

فً الظروؾ البٌئٌة ؼٌر مالئمة تنشا من قمم الفصوص تراكٌب كروٌة الشكل 

وكثٌفة تسمى الدرنات تسقط على التربة بعد دقٌقة سمٌكة الجدران تؽطى بشعٌرات 

 عند توفر الظروؾ البٌئٌة المالئمة موت الثالوس ثم تبدا باالنبات مكونة ثالوس جدٌد 

 

 

  persistent apices:مٌة بقاء القمة النا -4

عندما تصبح الظروؾ البٌئٌة ؼٌر مالئمة لنمو الثالوس ٌموت الثالوس وتبفى الخالٌا 

القمة النامٌة محتفظة بحٌوتها وتسقط على التربة لتبدا بتكوٌن ثالوس جدٌد عند توفر 

 الظروؾ البٌئٌة المالئمة 

  Rhizoidal tipsقمم اشباه الجذور  -5

قد تبدا بعض الخالٌا اشباه الجذور المفردة بانقسام لتكون تركٌب الخالٌا ٌنفصل عن 

 الثالوس لٌنمو الى ثالوس جدٌد 

 التكاثر الجنسً : -ب



اي ٌكون النبات قد تحمل االعضاء التكاثرٌة الذكرٌة واالنثوٌة داخل الثالوس نفسه 

ن مختلفٌن اي ٌكون النبات احادي المسكن او تحمل االعضاء التكاثرٌة على نباتٌ

ثنائً المسكن .تكون االعضاء التكاثرٌة مطمورة فً النسٌج الثالوس ومواجهة 

 للسطح الظهري له 

 االخصاب 

عند نضج التراكٌب التكاثرٌة الذكرٌة واالنثوٌة وبوجود الماء ٌبدأ تفتح االنثرٌدات 

بوجود الماء حٌث تفتح ؼرفة االنثرٌدة اوال الى  واالركٌكونات وٌتم تفتح االنثرٌدات

الخارج مقابل القنوات الهوائٌة كما ٌتسرب الماء الى داخل الؽرفة االنثرٌدة التً 

تحوي مواد جٌالتنٌة تنتفخ بامتصاصها للماء فتولد ضؽط على جدار االنثرٌدة العقٌم 

ؼرفة خارج الى  Androcyte cellحٌث تتمزق خالٌاه وتحرر خالٌا الجنسٌة 

االنثرٌدة مع الماء وبمجرد مالمسة الخالٌا الجنسٌة للماء ٌتحلل جدارها وتنطلق من 

 كل خلٌة منها مشٌج ذكري مسوط ٌسبح الى العضو االنثوي الناضج 

اما تفتح االركٌكونة فٌتم بوجود الماء وبعد نضج البٌضة عندها ٌمتص الماء عبر 

س المحٌطة باالركٌكونة فٌتم ولوجود مواد خالٌا الجدار العقٌم من خالٌا الثالو

جٌالتنٌة بٌن خالٌا قناة العنق والخلٌة البطنٌة القنوٌة والتً تمتص الماء فتفتح وتولد 

القنوٌة وجدران خالٌا قناة العنق تتمزق وتندفع بقاٌا ضؽط على جدار الخلٌة البطنٌة 

كٌمٌاوٌة فً حامض هذه الخالٌا مع المواد الجٌالتنٌة والتً تحوي على المواد 

الى االعلى وتضؽط على الجدران الخالٌا الؽطائٌة فتمزقها  Malic ACIDالمالٌك 

وتندفع بقاٌا الخالٌا الى خارج قناة العنق وتصبح قناة العنق مهٌاة لدخول احد 

االمشاج الذكرٌة الناضجة والذي ٌصل الى البٌضة فً منطقة البطن وٌخصبها 

 .دا الطور البوؼً وبتكون البٌضة المخصبة ٌب

 الطور البوؼً 

زٌادة فً الحجم وبتسمك جدارها قلٌال وعندها تسمى بالبوغ تبدا البٌضة المخصبة بال

الالقحً ثم ٌبدا البوغ الالقحً باالنقسامات المستعرضة اوال ٌلٌها انقسامات عمودٌة 

اوح عددها ثم تنقسم هذه الخالٌا باتجاهات مختلفة لتكون كتلة كروٌة من الخالٌا ٌتر

خلٌة وتنقسم هذه الخالٌا انقسام محٌطً مكونة حلقة خالٌا خارجٌة  47-27من 

وهذه الخالٌا بانقساماتها المتكررة تكون طبقة الجدار  Amphitheciumتسمى 

 Endotheciumالعقٌم التً تحٌط بالعلبة البوؼٌة اما حلقة الخالٌا الداخلٌة وتسمى 

امات نوعٌن من الخالٌا خالٌا كبٌرة تمثل الخالٌا والتً تكون بعد سلسلة من االنقس

وتكون كل خلٌة من هذه الخالٌا بعد انقسام   Spore mother cellsاالمٌة لالبواغ 



نواتها االختزالً الى اربعة انوٌة كل نواة تحاط بجزء من بروتوبالست الخلٌة 

بشكل مجامٌع رباعٌة فً مراحل النضج االخٌرة  لتكون بوغ وبذلك تتكون االبواغ

 .للطور البوؼً 

  Marchantiaجنس 

ٌتواجد هذا النبات على حافات الجداول واالنهار وفً المناطق الرطبة والمظلله وقد 

 لوحظ فً شمال العراق على حافات السواقً وفً مناطق الشالالت 

 المظهر الخارجً للثالوس )النبات المشٌجً ( 

الثالوس بشكل شرٌطً منبطح اخضر اللون له تفرعات وتفصصات ثنائٌة ٌكون 

منتظمة ٌقل سمك الثالوس باتجاه الحافات وعلى السطح الظهري للثالوس ٌوجد 

عرق وسطً واضح باالضافة الى وجود مساحات مضلعة سداسٌة تتوسطها ثقوب 

ق على هذه الى تجاوٌؾ الؽرؾ الهوائٌة فً داخل نسٌج الثالوس ٌطلصؽٌرة تودي 

كما ٌالحظ فً منطقة العرق الوسطً تراكٌب تكاثرٌة كأسٌة  Aerolaeالتراكٌب 

وتضم فً داخلها تراكٌب  Capsule Gemmaeالشكل تمثل كوؤس الجٌمات 

ومن السطح البطنً للثالوس  Gemaeخضرٌة تكاثرٌة صؽٌرة تدعى الجٌمات 

ٌة قد تكون جدرانها وعلى جانبً العرق الوسطً تمتد اشباه جذور احادٌة الخل

رنة تمتد للتثبٌت واالمتصاص باالضافة داو م  Rhizoids smothالداخلٌة ملساء 

الى وجود تراكٌب متعددة الخالٌا تمثل الحراشؾ والتً تقع بصفوؾ منتظمة عددها 

وظٌفة هذه الحراشؾ التثبٌت وامتصاص الماء ان انتظام موقع صفوؾ  4-5

  Ricciaالـ  ذا النبات اكثر تحمال للجفاؾ من نباتالحراشؾ وزٌادة صفوفها ٌجعل ه

 التركيب الداخلي للثالوس 

 فً المقطع العمودي للثالوس ٌمكن تمٌز ثالثة مناطق 

 Upper Epidermsالبشرة العلوٌة  -1

توجد فً السطح الظهري للثالوس وتمثل البشرة العلوٌة وتحوي خالٌاها على 

 بالستٌدة او اكثر 

    photosynthetic zoneمنطقة بناء الضوئً  -2



تلً طبقة البشرة العلوٌةوتواجه السطح الظهري للثالوس وتتألؾ من صفوؾ 

عمودٌة من الخالٌا الصؽٌرة التً تحوي على عدد كبٌر من البالستٌدات وتحصر 

 Air chambersهذه الصفوؾ بٌنها ؼرؾ هوائٌة 

  Storage zoneالمنطقة الخازنة  -3

الؾ هذه الطبقة من عدد من الخالٌا برنكٌمٌة متراصة خالٌة من البالستٌدات تت

الخضر الى انها تحتوي على الؽذاء المخزون وقد ٌكون بشكل حبٌبات من النشا او 

 قد ٌكون بشكل قطٌرات دهنٌة او مواد جٌالتنٌة 

 Lower epidermisالبشرة السفلٌة :  -4

خالٌا المنطقة الخازنة وتكون خالٌاها وهً تمثل الصؾ البطنً االخٌر من ال

احادٌة الخلٌة ملساء والمدرنة  صؽٌرة الحجم متراصة تمتد منها اشباه جذور 

باالضافة الى الحراشؾ التً تقع بصفوؾ منتظمة على جانبً العرق الوسطً 

 Ricciaوالتً تحتفظ بالرطوبة فتساعد النبات على تحمل الجفاؾ اكثر من نبات الـ 

 التكاثر 

 خضرٌا وجنسٌا ً   Marchantiaٌتكاثر نٌات الـ 

 التكاثر الخضري 

 ٌتكاثر خضرٌا بثالث الطرق هً

: تبدأ بعض الخالٌا القدٌمة والمتواجدة عند قاعدة الثالوس الناضج التجزؤ  -1

بالتحلل وٌستمر موت وتحلل الخالٌا لٌصل الى منطقة التفرعات او التفصصات 

وٌبدا كل جزء تفرع او فص بالنمو الى ثالوس  فتنفصل هذه االجزاء عن بعضها

 جدٌد 

  Formation of adverntious branchesتكوٌن التفرعات المستعرضة : -2

تنشا من السطح الداخلً للثالوس وفً منطقة العرق الوسطً تفرعات صؽٌرة 

 تنفصل عن نبات االم لٌنمو كل منها الى ثالوس جدٌد 

ثر الخضري فً هذا النبات والجٌمات الشائعة للتكالجٌمات وهً الطرٌقة تكوٌن ا -3

هً عبارة عن تراكٌب الخضرٌة صؽٌرة متعددة الخالٌا تنشا داخل تراكٌب كوبٌة 

ولها تركٌب الشكل تقع على السطح الظهري للثالوس وفً منطقة العرق الوسطً 

تنشا الجٌمات داخل   Gemmae capsuleالداخلً نفسه للثالوس وٌطلق علٌها 



ركٌب الكوبً من خالٌا تظهر بشكل حلٌمات تنقسم انقسام مستعرض اولً لتعطً الت

خلٌة قاعدٌة تمثل خلٌة الحامل لجسم الجٌمة اما الخلٌة العلوٌة فتستمر باالنقسام 

,ٌفصل بٌن الجٌمات داخل التركٌب الكوبً شعٌرات تفرز مواد  لتكون الجٌمات

كما تساعد فً انفصال الجٌمات الناضجة الجٌالتنٌة تحافظ على الجٌمات اثناء نموها 

عن حواملها وذلك لكونها تمتص الماء من قطرات الندى او المطر تنتفخ وتضؽط 

على الجٌمات المجاورة فتنفصل عن حواملها وتسقط على سطح التربة حٌث تبدا 

باالنبات بنمو خالٌا اشباه جذور والتً تمتد داخل التربة كما تبدا خالٌا النمو فً 

تكوٌن هذه التراكٌب  رطق التخصر باالنقسامات لٌبدا تكون الثالوس الجدٌد وٌستممنا

هذا النبات بصورة واسعة فً اماكن النمو للنبات مما ٌسهل انتشارطٌلة فصل 

 تواجده 

 

 



 

 التكاثر الجنسً :

ثنائً المسكن وتحمل االعضاء التكاثرٌة الذكرٌة على  Marchantiaٌكون نبات 

ا هذه الحوامل على السطح الظهري للثالوس وفً مناطق حوامل خاصة تنش

 ن االعضاء التكاثرٌة مكا التفصص والتفرع وٌتوقؾ نمو الثالوس

 :االخصاب

بعد عند نضج البٌوض  تفتح االركٌكونات بوجود الماء حٌث تتم عملٌة االخصاب 

الذكرٌة السابحة فً الماء واتحاده مع خلٌة البٌضة وبتكوٌن  دخول احد االمشاج

 البٌضة المخصبة ٌبدا الطور البوؼً 

ان عملٌة انتقال االمشاج الذكرٌة من النبات الذكري الى النبات االنثوي تتم باحدى 

 الطرق االتٌة 

كري قد تنتقل احد االمشاج الذكرٌة بواسطة الماء وعند تواجد  احد النباتٌن الذ -1

 واالنثوي قرب حافات الجداول والسواقً 

 قد تنتقل االمشاج الذكرٌة بواسطة القطرات المطر او قطرات الندى  -2

 قد تساعد بعض االحٌاء الدقٌقة فً حمل االمشاج الذكرٌة الى النبات االنثوي  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ة عشر نيالمحاضرة الثا

                 Anthocerotopsida (Horn worts)صف الحزازيات القرنية  -2

نوع وتنتشر هذه االنواع فً  377اجناس وبحدود  6هذا الصؾ بحدود ٌضم  

المناطق االستوائٌة وتنمو على الصخور او التربة الرطبة والمظلله وقد تتواجد 

 المرتفعة  بعض االنواع فً المناطق

 الصفات العامة 

 وتشمل ماٌاتً 

ٌكون النبات المشٌجً ثالوسً مفصص ومتفرع بصورة ؼٌر منتظمة وقد تكون  -1

 هذه الفصوص والتفرعات متراكبة فوق بعضها .

 8-1وتحوي الخالٌا من الٌالحظ فً التشرٌح الداخلً للثالوس تماٌز نسٌجً  -2

)وبهذه الصفة  pyreniod  نشوي واضح بالستٌدات وتحوي البالستٌدة على مركز 

تتشابه مع الطحالب ( وهذا ماجعل بعض العلماء ٌعتقدون ان اصل هذا النبات من 

الطحالب وتمتد من خالٌا السطحً البطنً للثالوس اشٌاه الجذور احادٌة الخلٌة 

 ملساءفقط 

 ٌنعدم وجود الثؽور والثقوب والؽرؾ الهوائٌة فً نسٌج الثالوس  -3

تنشا االعضاء التكاثرٌة من خالٌا سطحٌة وتختلؾ فً نشؤها عن نشوء  -4

فً الحزازٌات الكبدٌة ومن جهة تشابه نشوء االعضاء التكاثرٌة االعضاء التكاثرٌة 

 فً السرخسٌات 

حاط بخالٌا نسٌج الثالوس فقط ركٌكونات بخالٌا الجدار العقٌم وتالتحاط اال -5

فً السرخسٌات وتختلؾ عن بقٌة الحزازٌات ٌهذه وتتشابه بذلك مع االركٌكونات 

 الصفة 

وارقى من الطور البوؼً فً الحزازٌات بوؼً ٌتمٌز بكونه اكثر تعقٌدا الطور ال -6

حٌث ٌتمٌز الى ثالثة اجزاء تتمثل بالقدم ومنطقة بٌنٌة مرستٌمٌة الكبدٌة 

Intremediate zone ) )Merstematic zone  ٌر ولهذه المنطقة دور فً كب

عمر الطور البوؼً حٌث تستمر باضافة خالٌاجدٌدة للعلبة البوؼٌة اما فً اطالة 

( 6-4)العلبة البوؼٌة فتكون متطاولة او اسطوانٌة وجدارها العقٌم متعدد الطبقات 

 طبقات 



ٌحوي جدار العلبة على نسٌج برنكٌمً خالٌاه تحوي بالستٌدات خضر وتحوي  -0

ذا ٌتضح ان للطور البوؼً قدرة فً االعتماد على بٌنها على مسافات بٌنٌة ومن ه

 نفسه جزئٌا فً التؽذٌة 

العقٌم والذي ٌتوسط العلبة البوؼٌة وٌمثل هذا   Columellaوجود نسٌج العوٌمد  -8

 النسٌج بداٌة للحهاز الوعائً الناقل 

ٌكون تفتح العلبة البوؼٌة وانتشار االبواغ بصورة منتظمة تشابه طرٌق تحررها  -9

 فً بعض النباتات البذرٌة 

  ان بساطة الطور المشٌجً وزٌادة تعقٌد الطور البوؼً وبدء اعتماده على

 نفسه فً التؽذٌة وزٌادة نسبة االنسجة العقٌمة فٌه ٌعتبر من الصفات

 ورا من الحزازٌات الكبدٌة كونه اكثر تطالتطورٌة الفراد هذا الصؾ و

  ٌضم صؾ الحزازٌات القرنٌة رتبة واحدة وعائلتٌن 

                                                Anthocerotales  order: 

  1-Family:Anthocerotaceae                                                     

Genus: Anthocerose                                                          

2- Family :Notothyllacea                                                        

Genus :Notothyllas                                                           

         Anthoceroseالمظهر الخارجً للثالوس 

ٌتمٌز النبات المشٌجً بكونه ثالوسً بسٌط اخضر اللون ,متفرع ومفصص بصورة 

وٌكون سمٌك ؼٌر منتظمة وقد تكون الفصوص والتفرعات متراكبة فوق بعضها 

ولحمً وٌقل سمكه باتجاه الحافات وٌكون السطح الظهري للثالوس املس او خشن 

لٌة ملساء والتوجد وٌمتد من السطح البطنً للثالوس اشباه جذور احادٌة الخ

 الحراشؾ فً هذا النبات 

 التركٌب الداخلً للثالوس 

ٌكون التركٌب الداخلً للثالوس ؼٌر متمٌز الى منطقة البناء الضوئً ومنطقة خازنة 

الستٌدة مضلعة الشكل وتحوي كل خلٌة على ب حٌث تكون جمٌع الخالٌا متشابهة

بالستٌدة واحدة وٌتوسط  خضراء مفردة وقد تحوي الخالٌا الداخلٌة اكثر من



البالستٌدة مركز نشوي واحد صؾ الخالٌا المواجهة للسطح الظهري ٌمثل البشرة 

العلوٌة وتكون فاقدة للثؽور او الثقوب الهوائٌة الصؾ البطنً االخٌر من الخالٌا 

حادٌة الخلٌة ا هذا الصؾ الجذور االنبوبٌة االٌمثل البشرة السفلٌة وتمتد من خالٌ

محاطة بخلٌتٌن حارستٌن لٌس   SLIME PORES فتحاتكما ٌالحظ وجود الملساء 

لها قدرة على فتح او ؼلق الفتحة تودي الى تجاوٌؾ داخل نسٌج الثالوس وبمواجهة 

السطح البطنً له .تمتلئ هذه التجاوٌؾ بمواد جٌالتنٌة وتحوي هذه التجاوٌؾ على 

تكافلٌة مع ثالوس هذا والذي ٌكون فً حالة تعاٌشٌة   Nostcمٌتعمرات طحلب 

النبات حٌث ٌوفر النبات الحماٌة للطحلب فً حٌن ٌقوم الطحلب بتثبٌت النتروجٌن 

 الجوي 

 

 

 

 التكاثر 

 عن طرٌق التجزؤ وتكوٌن الدرنات تكاثر خضري   -أ

المسكن او ثنائً المسكن فً بعض االنواع  لتكاثر الجنسً ٌكون النبات احاديا -ب

 فً المحاضرة السابقة  وٌتم االخصاب كما ذكره



 الطور البوؼً 

 ٌتمٌز الطور البوؼً الناضج الى ثالث مناطق هً  

  Footالقدم -1

هو الجزء القاعدي من الطور البوؼً وبصلً الشكل ٌنطمر تماما فً نسٌج الثالوس 

صؽٌرة الحجم . وقد تمتد من بعض الخالٌا بروزان وتكون خالٌاه رقٌقة الجدران 

خل نسٌج الثالوس تقوم بوظٌفة امتصاص الماء والؽذاء وقد تمتد هذه انبوبٌة تمتد دا

البروزات احٌانا لتخترق نسٌج الثالوس لتصل الى تربة وتقوم بوظٌفة نقل الماء 

والمواد الؽذائٌة واٌصالها الى اجزاء الطور البوؼً وبوجود البالستٌدات الخضر 

طور البوؼً من صنع الؽذاء والنسٌج البرنكٌمً لجدار العلبة البوؼٌة ٌتمكن ال

 وٌصبح معتمد على نفسه  كلٌا فً التؽذٌة وتحدث هذه الحالة عند موت الثالوس 

 المنطقة البٌنٌة او الوسطى االنتقالٌة  -2

تقع فوق القدم مباشرة وٌنعدم وجود الحامل وتكون خالٌاه هذه المنطقة المرستٌمٌة 

والى جدار العلبة  خالٌا جدٌدة الى خالٌا العوٌمد وتضٌؾ بانقساماتها المتكررة 

 وتكون هذه المنطقة ضٌقة 

 العلبة البوؼٌة  -3

تمثل الجزء العلوي من الطور البوؼً وتظهر بشكل تركٌب اسطوانً متطاول ذات 

قمة مدببة وتكون بلون اخضر فاتح ٌتحول الى اللون البنً عند نضج العلبة ٌتوسط 

لعوٌمد العقٌم والذي ٌتالؾ من خالٌا متطاولة ضٌقة .ٌقوم العلبة البوؼٌة نسٌج ا

نسٌج العوٌمد بوظٌفة االسناد والدعم للعلبة البوؼٌة وٌعتقد العلماء انه بداٌة الجهاز 

الوعائً الناقل كما انه ٌساعد فً تحرٌر االبواغ الناضجة خارج العلبة الناضجة 

 المتفتحة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               class: Bryopsida or Musciصؾ الحزازٌات القائمة )الورقٌة (  -3

تعد هذه المجموعة من اكبر مجامٌع الحزازٌات الورقٌة واكثرها تطورا وتضم      

نوع وتنتشر فً مختلؾ البٌئات وفً جمٌع انحاء  2577جنس وبحدود  677حوالً 

  Sphagnum   ئٌة كما فً نمو النبات العالم وٌنمو البعض منها فً البٌئات الما

الذي ٌنمو فً برك والمستنقعات الحامضٌة او قد ٌنمو البعض منها على الصخور 

 الكلسٌة او السٌلٌكٌة اوتنمو على جذوع االشجار .

فهً من تعد ذات اهمٌة اقتصادٌة لنموها الكثٌؾ على سطح التربة والصخور 

 ة . التربالعوامل المقاومة لتعرٌة

 :  الصفات العامة  

 الطور المشٌجً :هو السائد وٌتمٌز الى مرحلتٌن : -1

 protonemaالبروتونٌما )الخٌط االولً (: -أ

هً المرحلة التً تنتج من انبات البوغ .وبعد سقوطه على سطح التربة ٌكون 

تركٌب خٌطً متفرع تحمل خالٌاه عدد من البالستٌدات الخضر وتفرعات اخرى 

 من البالستٌدات الخضر التً تمثل خالٌاها اشباه الجذور تخلو خالٌاها 

  Leafy Gametophyte: النبات المشٌجً الورقً  -ب



ٌنشا من براعم خاصة تنمو على الخٌط االولً وٌنمو كل برعم الى نبات مشٌجً 

 ورقً قائم 

ذو محور ورقً قائم ٌمتد من قاعدته اشباه ٌكون النبات المشٌجً الناضج   -2

متعددة الخالٌا داخل التربة وٌحمل المحور تفرعات الجانبٌة واالوراق  الجذور

ملتفة بشكل حلزونً على المحور تحوي على ورق الوسطً بسمك طبقتٌن من 

الخالٌا والنباتات قد تكون احادٌة المسكن او ثنائٌة المسكن وتحمل االعضاء 

ٌة باوراق ضٌقة خضر التكاثرٌة فً قمم االفرع والمحاور .وتحاط االعضاء التكاثر

  Paraphysisباالضافة الى وجود الخٌوط العقٌمة   Pericheatial leavesتسمى 

 لالركٌونة بخالٌا متكاثفة بٌن االعضاء التكاثرٌة لحماٌتها وتحاط منطقة 

الى ثالث اجزاء القدم والحامل والعلبة البوؼٌة وتحوي  ٌتمٌز الطور البوؼً -3

على عدد كبٌر من البالستٌدات  8-3خالٌا جدار العلبة البوؼٌة المتعددة الطبقات 

باالضافة الى وجود الثؽور والخالٌا الحارسة وتفتح العلبة البوؼٌة بواسطة االؼطٌة 

 تصنؾ الى ثالثة رتب منها رتبة  -4

Order: Sphagnales                                                                          

Family :Sphangnaceae                                                                   

Genus :Sphagnum                                                                          

   

 



 عشر  ثالثةالمحاضرة ال

 شعبة السرخسٌات) البترٌدٌات (

Division: Ptreridophyta 

تعد السرخسٌات من النباتات التً تكبفت للمعٌشة على الٌابسة وتعرؾ اٌضا بالنباتات الوعائٌة 

 وعائٌة الالزهرٌة التً احتوت على اوعٌة ناقلة كماتفتقرذرٌة حٌث تمثل اولى النباتات الالالب

الى تكوٌن االزهار  والثمار والبذور وتضم اجناس تتواجد فً البٌئة المائٌة وبصورة دائمٌة 

 اٌضا . هناك اكثر من اعتقاد على اصل نشوء السرخسٌات منها 

هو من اصول طحلبٌة مختلفة ولٌس من اصل واحد وٌعود سبب ان اصل نشوء السرخسٌات  -1

التً ٌعتقد انها تعود الى طحالب بحرٌة كبٌرة من  هذا االعتقاد الى اكتشاؾ بعض المتحجرات

الطحالب البنٌة او من الطحالب الخضر الخٌطٌة التً تطورت الى السرخسٌات البدائٌة التً 

 تطورت السرخسٌات المتواجدة على الٌابسة حالٌا 

االعتقاد الثانً لنشوء السرخسٌات هو ان اصل نشوء السرخسٌات ٌعود الى الحزازٌات  -2

وسبب هذا االعتقاد هو التشابه بٌن الطور البوؼً لهذا النبات  Anthoceros رنٌة ولنبات الالق

بوجود نسٌج العوٌمد الذي ٌعد بداٌة الجهاز الوعائً الناقل الذي ٌظهر فً السرخسٌات كما ان 

وجود النسٌج البٌنً المرستٌمً واستمرارٌة نمو الطور البوؼً واعتماده على نفسه جزئٌا 

 نا كلٌا فً التؽذٌة واحٌا

 الصفات العامة 

بصورة تتواجد السرخسٌات بصورة عامة على بٌئة الٌابسة اال انها تضم اجناس تتواجد  -1

 ها تعٌش فً المناطق الرطبة الظلٌلة اعائٌة وقسم من انودائمٌة فً البٌئات الم

ري الذي ٌتمٌز ( وتمثل بالنبات الخض2n)  Sporophytaالطور السائد هو الطور البوؼً  -2

 الى سٌقان وجذور عرضٌة واوراق حقٌقٌة الى انه ٌعتمد فً بداٌة نموه على الطور المشٌجً 

ٌكون النبات متكٌؾ للمعٌشة على الٌابسة حٌث ٌحتوي على الكٌوتكل الذي ٌحمً النبات من  -3

بٌت الجفاؾ لذا فان الجسم الخضري للنبات ٌكون اعقد من الحزازٌات حٌث ٌشمل انسجة تث

 وتصنٌع الؽذاء والخزن 

ٌكون النبات المشٌجً صؽٌر الحجم مختزل وٌنمو على الٌابسة واحٌانا قد ٌكون نامٌا على  -4

او ٌكون بنً قد ٌكون النبات المشٌجً اخضر اللون ذاتً التؽذٌة   Epiphyticنباتات اخرى 

حٌث ٌعتمد فً تؽذٌته فً هذه الحالة على فطرٌات تنمو فً   Saprophyticاللون رمً التؽذٌة 

داخله وٌنمو النبات المشٌجً لفترة طوٌلة ولحٌن تكون النبات البوؼً الفتً وبدءه االعتماد على 

نفسه فً التؽذٌة عندها ٌذبل النبات المشٌجً  وٌموت وٌكون الطور المشٌجً معتمدا على 

 نواع النبات البوؼً فً معٌشته فً بعض اال



ٌحتوي النبات البوؼً على االنسجة الوعائٌة التً ٌفتقر النبات المشٌجً لوجودها وتتكون  -5

االنسجة الوعائٌة من الخشب واللحاء وٌنعدم وجود الكامبٌوم مابٌن الحزم فال ٌحدث النمو 

 السرخسٌات ماعدا بعض النباتات الثانوي فً 

كٌما الخشب والقصٌبات وٌقتفر اللحاء الى الخالٌا ٌفتقر الخشب الى االوعٌة وٌتكون من برن -6

 المرافقة وٌتكون من خالٌا المنخلٌة وبرنكٌما اللحاء .

وفً هذا النوع قد تكون   Protosteleاالسطوانة الوعائٌة تكون بانواع مختلفة منها البدائٌة  -0

او قدٌكون  Haplosteleالخشب بشكل كتلة مركزٌة وٌحاط باللحاء وتدعى فً هذه الحالة بـ 

او قد  Actinosteleالخشب بشكل اذرع واللحاء ٌحتل مسافات بٌن االذرع وتدعى االسطوانة 

ٌكون الخشب بشكل صفائح وٌقع اللحاء بٌن هذه الصفائح وتدعى االسطوانه عندئذ 

Plectostele االنواع االخرى من االسطوانه الوعائٌة والتً تالحظ فً بعض افراد  ماا

 اطئة من السرخسٌات وتمثل باالنواع االتٌة المجامٌع الو

: فً هذا النوع ٌكون النسٌج الخشب واللحاء حول نسٌج اللب المركزي   Siphonostele -أ

وقد ٌحاط الخشب بحلقتٌن من اللحاء الداخلً والخارجً وتسمى االسطوانه فً هذه الحالة بـ 

Amphilic Siphonostele  ٌة بالخشب تدعى هذه االسطوانة اوٌكون اللحاء بشكل حلقة خارج

Ectophloic siphonostele   وهذا النوع من االسطوانه ٌالحظ فً الخنشارٌات 

: تتكون االسطوانه الوعائٌة من حزم وعائٌة صؽٌرة تحٌط بنسٌج اللب وٌفصل Eustele -ب

الحزم من الخشب واللحاء وٌالحظ هذا فً مجموعة  الحزم عن بعضها نسٌج برنكٌمً وتتالؾ

 اذناب الخٌل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  وعندها ٌسمى النبات مل سٌقانه اوراق حرشفٌة صؽٌرة النبات البوؼً قد تح -8

Microphyllousتحمل السٌقان اوراق كبٌرة مركبة ٌدعى النبات فً هذه الحالة  وقدا

Megaphyllous  

التراكٌب التكاثرٌة والعلب البوؼٌة وهناك انواع من التراكٌب التكاثرٌة  ٌحمل النبات البوؼً -9

فقد تحمل العلب البوؼٌة فً ابط اوقواعد او حافات اوراق بوؼٌة تتكاثؾ فً قمة الساق او 

او   Strebiliخاصة فً قمم الساق وٌطلق علٌها فً هذه الحالة المخارٌط او حوامل حول تحمل 

داخل تراكٌب ذات اشكال دائرٌة متطاولة تقع عند حافات الورٌقات او  قد تحمل العلب البوؼٌة

او قد  Soriعلى سطحها السفلً او على جانبً العرق الوسطً وتدعى هذه التراكٌب بالبثرات 

توجد العلب داخل اجسام ثمرٌة  كروٌة الشكل او شبٌهة بحبة الحمص تحمل فً نهاٌة حوامل 

االوراق او على االوراق وتدعى االجسام الثمرٌة  خاصة او تحمل مباشرة على حوامل

Sporocarps  

قد تحوي التراكٌب التكاثرٌة نوع واحد من االبواغ اي جمٌع االبواغ تكون متشابهة فً  -17

او قد تحوي التراكٌب التكاثرٌة على نوعٌن من   Homosporousالحجم عندها تدعى النبات 

وتحوي  Microsporangiumاالبواغ داخل نوعٌن من الحوافظ .حوافظ االبواغ الصؽٌرة 

وحوافظ االبواغ الكبٌرة تدعى  Microsporesابواغ صؽٌرة الحجم وتدعى 

Megasporangium   تحوي ابواغ كبٌرة الحجمMegaspores  وٌطلق على النبات

.Heterosporous  

النبات المشٌجً ٌكون احادي المسكن او ثنائً المسكن وعندها ٌكون النبات البوؼً من  -11

الى نباتات مشٌجٌة انثوٌة  Megasporesتنمو االبواغ الكبٌرة  Heterosporousنوع 

 تنمو الى نباتات مشٌجٌة ذكرٌة  Microsporesواالبواغ الصؽٌرة 

تكون اما مطمورة داخل نسٌج الثالوس االولً او تكون مرتفعة االعضاء التكاثرٌة الجنسٌة  -12

 على الى اال

تتكاثر السرخسٌات خضرٌا بتكوٌن تراكٌب خضرٌة على النبات البوؼً او على النبات  -13

 المشٌجً 

 بتعاقب طورٌن طور بوؼً وطور مشٌجً تتوضح ظاهرة ظاهرة تعاقب االجٌال  -14

 سرخسيات اوجه التشابه بين الحزازيات وال

 :بالرؼم ان السرخسٌات اكثر تطورا من الحزازٌات اال ان هناك صفات مشتركة بٌنها 

 االمشاج الذكرٌة المتحركة -1

 التكاثر الجنسً من النوع البٌضً  -2



 ٌحدث االخصاب فقط بوجود الماء  -3

 نمو البٌضة الى كتلة من الخالٌا تدعى الجنٌن  -4

 وضوح ظاهرة ترادؾ االجٌال  -5

 تصنيف السرخسيات 

من قبل العدٌد من العلماء وضمن اكثر من نظام تصنٌفً وقد صنفها العالم صنفت السرخسٌات 

Smith   الى اربعة صفوؾ وهناك الكثٌر من المصادر التً اتبعت هذا التصنٌؾ  1955عام

 والذي ٌتمثل بالصفوؾ االتٌة :

  Psilophytaصؾ النباتات الساٌلوتٌة  -1

  Lycopodineaeتات الهراوٌة صؾ النبا -2

  Equisetineaeصؾ اذناب الخٌل  -3

  Filicinaeصؾ الخنشارٌات  -4

 

 

 صف النباتات السايلوتية 

هذا الصؾ من ابسط النباتات الوعائٌة واقلها تعقٌدا واقدمها والتً انتشرت على تعد افراد  -1

وتضم جنسٌن حٌٌٌن فقط هما  ملٌون سنة فً العصر الداٌفونً 477سطح االرض قبل حوالً 

اما بقٌة النباتات العائدة لهذا الصؾ فهً منقرضة وقد   Tmesiptrisوجنس   Psilotiumجنس 

 وجدت بشكل متحجرات على الصخور 

ٌتمٌز النبات البوؼً وهو السائد فً دورة الحٌاة الى راٌزومة افقٌة ٌنشا منها والى االعلى  -2

ات ثانوٌة واالوراق ؼالبا ماتكون مفقودة او قد تظهر بشكل سٌقان خضراء قائمة تتفرع تفرع

 اوراق حرشفٌة صؽٌرة ومتباعدة على الساق وتقوم السٌقان بعملٌة البناء الضوئً 

 وٌمتد من الراٌزومة وداخل التربة اشباه الجذور ٌنعدم وجود الجذور الحقٌقٌة  -3

ائٌة وبصورة عارٌة اي التوجد بشكل تحمل العلب البوؼٌة بصورة مفردة على التفرعات الثن -4

 مخارٌط او بثرات او اجسام ثمرٌة 

اخل علب متشابهة وجدار العلب ٌكون متعدد الطبقات وتكون الحوافظ دتكون االبواغ  -5

 البوؼٌة محمولة على افرع جانبٌة قصٌرة 

   Protosteleتكون االسطوانه الوعائٌة للسٌقان والراٌزومة من النوع البدائً  -6



الطور المشٌجً ٌكون صؽٌر الحجم رمً التؽذٌة وٌحمل االعضاء التكاثرٌة الذكرٌة  -0

 واالنثوٌة اي ٌكون احادي المسكن 

 االمشاج الذكرٌة تحمل عدد كبٌر من االسواط  -8

 ٌعتقد هذا الصؾ تطورت منه النباتات الخنشارٌة والبذرٌة  -9

 :تصنيف النباتات السايلوتية 

 ذا الصؾ رتبتٌن وهما ٌضم ه

1- Order: Psilophytales                                                                                           

متحجرات عاى الصخور ومن االمثلة تضم هذه الرتبة االجناس المنقرضة والتً وجدت بشكل 

 Rhyniaعلٌها نبات 

2- Order :Psilotales                                                                                                

 Psilotiumوتضم هذه الرتبة عدد من االجناس المنقرضة وجنسٌن من االجناس الحٌة وهما 

,Tmesipteris   

 

 Psilotiumجنس 

والمظلله وداخل ٌنتشر هذا النبات فً المناطق االستوائٌة وشبه االستوائٌة وعلى التربة الرطبة 

الحفر الصخرٌة ٌحتل هذا النبات موقع وسط بٌن الحزازٌات وبقٌة السرخسٌات ,ٌتمٌز هذا 

سم او اكثر تحمل زوائد  37النبات البوؼً الى سٌقان قائمة ثنائٌة التفرع ٌصل طولها الى 

ٌة تمثل االوراق وتكون السٌقان خضراء تقوم بعملٌة البناء الضوئً حٌث ٌقع النسٌج حرشف

الكلورنكٌمً تحت البشرة تنشا السٌقان من راٌزومة افقٌة وٌنشا من بعض خالٌا البشرة اشباه 

 د الجذور الحقٌقٌة جذور تمتد داخل التربة وتتكون من خلٌة الى ثالث خالٌا وٌنعدم وجو

 لً للسٌقان التشرٌح الداخ

 عند اخذ مقطع مستعرض للساق نالحظ المناطق االتٌة 

: تتمثل بصؾ واحد من الخالٌا الصؽٌرة المتراصة وتوجد بٌنها الثؽور  Epidermsالبشرة  -1

 وتحاط بطبقة سمٌكة من الكٌوتكل المحاطة بالخالٌا الحارسة وتكون مطمورة قلٌال 

 وتتكون من ثالث مناطق Cortex :القشرة  -2

المنطقة الخارجٌة تكون الخالٌا فٌها رقٌقة الجدران تحوي على البالستٌدات وتمثل النسٌج -أ

 الكلورنكٌمً الذي ٌقوم بعملٌة البناء الضوئً 

 المنطقة الوسطى : تكون الخالٌا سمٌكة الجدران سكلر نكٌمٌة وخالٌة من البالستٌدات . -ب



تمثل القشرة الداخلٌة , خالٌاها تكون رقٌقة الجدران تحوي على الؽذاء  ة الداخلٌة :قطج ـ المن

 المخزون . 

: هً صؾ واحد من الخالٌا الذي ٌحٌط بخالٌا الدائرة  Endodermisالداخلٌة  ـ البشرة 3

 .pricycleالمحٌطٌة 

وٌكون الخشب شعاعً  protostele: تكون من النوع البدائً  steleـ االسطوانة الوعائٌة 4

Actinostele اذرع . وٌكون ترتٌب الخشب من نوع  6.وله فً الؽالبExarch   حٌث ٌقع .

الى الداخل )فً المركز ( وٌتألؾ من قصٌبات ذات تثخنات  Metaxylem .  الخشب التالً 

ات والمتمثل بأذرع الخشب فتكون القصٌبات فٌه ذ protoxylem . سلمٌة . أما الخشب االول  

تثخنات حلزونٌة . ٌقع نسٌج اللحاء بٌن أذرع الخشب وٌتألؾ من الخالٌا المنخلٌة المتطاولة 

وٌفتقر الى وجود الخالٌا المرافقة , وٌنعدم وجود اللب فً االجزاء القدٌمة من الساق قد ٌالحظ 

  siphonosteleفً االجزاء الفتٌة منه , وبذلك تصبح االسطوانة الوعائٌة من نوع 

 ريح الداخلي للريزومة التش

التشرٌح الداخلً للراٌزومة مع التشرٌح الداخلً للسٌقان الهوائٌة اال ٌنعدم وجود ٌتشابه 

ثؽوروالنسٌج الكلورنكٌمً تحت البشرة وتحتوي القشرة الخارجٌة على خٌوط الفطرٌات الداخلٌة 

Mycorrhizal fungi على السٌقان القائمة والتً قد تمثل  المحمولة. الزوائد الحرشفٌة ا

االوراق تكون خالٌة من العرق الوسطً وتحاط بطبقة خالٌا البشرة الخالٌة من الثؽور والخالٌا 

 الداخلٌة تحتوي على البالستٌدات الخضر وتمثل النسٌج المتوسط 

 

ت ثالثة التكاثر : ٌحمل النبات البوؼً العلب او الحوافظ البوؼٌة وتكون كروٌة الشكل ذا

فصوص على قمم فروع جانبٌة محورة محدودة النمو قرٌبة من قمة الساق الهوائٌة وتتكون 

محاطة بجدار متعدد الطبقات الطبقة الداخلٌة   Synangiumالعلب بشكل تجمعات ٌطلق علٌها 

 طبقة عند النضج العلبة البوؼٌة تحوي العلب البوؼٌةطبقة المؽذٌة وتتحلل خالٌا هذه التمثل ال

على ابواغ رباعٌة متشابهة تتصؾ االبواغ الناضجة بكونها كلوٌة الشكل عدٌمة اللون تحاط 

 بجدار ثنائً الطبقات الطبقات الداخلٌة تكون رقٌقة والخارجٌة تكون شبكٌة 

 النبات المشٌجً 

ٌبدا البوغ باالنبات بعد مدة تصل الى اربعة اشهر وٌكون نموه بطئ وٌتم انبات البوغ بتمزق 

طبقة الخارجٌة من جدار البوغ وتندفع الطبقة الداخلٌة مع محتوٌات البوغ الى الخارج وٌبدا ال

الذي ٌكون اسطوانً الشكل وٌحوي على تفرعات شوكٌة النمو لٌتكون النبات المشٌجً الناضج 

وٌفتقر الى وجود البالستٌدات الخضر حٌث ٌكون رمً التؽذٌة وٌحوي على هاٌفات فطرٌة 

خالٌا وٌكون النبات المشٌجً  3-2اعده فً نموه وله اشباه جذور رقٌقة مؤلفة من الداخلٌة تس

 احادي المسكن .



ٌبدا االخصاب بوجود الماء كماهو الحال فً الحزازٌات وٌبدا الطور البوؼً بتكون البٌضة 

المخصبة التً تنقسم انقسام مستعرض فتتكون خلٌتٌن خلٌة علوٌة تمثل خلٌة الساق حٌث ٌنشا 

هذه الخلٌة السٌقان الهوائٌة والراٌزومة اما الخلٌة السفلٌة فتمثل خلٌة القدم والتً تبقى  من

 متصلة من النبات المشٌجً لتوفر الؽذاء للنبات البوؼً .

 

 

 

 

  


