
Phycology علم الطحالب 

 :  ٌصطلح لعلم الطحالب بمصطلحٌن وهما

Phycology  و واالخرAlgology  وٌطلق على المختصٌن
ومصطلح .  Phycologistsفً هذا المجال من العلم ب 

Phycology  مشتق من الكلمة االغرٌقٌةPhykos  ًوالت
فً حٌن ان المصطلح الثانً   . تعنً العشب البحري

Algology  تعنً العلم المختص بدراسة الطحالب كما هو
(  Webster’s dictionary)   مؤشر فً قاموس وٌبستر

ولكن ٌتجنب الكثٌر من العلماء استخدامها النها تشبة مصطلح 
لذلك ٌفضل . والتً تعنً انتاج االلم( algogenic)اخر ٌدعى 

 .استخدام المصطلح االول فً هذا الفصل الدراسً

 



والتً تعنً ان  Thallophytesالطحالب هً من الثالوسٌات•

) الجسم النبات خالً من الجذور والسٌقان واالوراق الحقٌقة 

وتحتوي (  ماذا ٌعنً الجذور والسٌقان واالوراق الحقٌقٌة؟

)  على كلوروفٌل أ كصبغة اساسٌة للبناء الضوئً 

Photosynthesis ) وتكون الخالٌا التكاثرٌة الجنسٌة وحٌدة

ماعدا  الوحدات التكاثرٌة الجنسٌة فً الطحالب )الخلٌة  

وتفتقد الى وجود ( حٌث تكون متعددة Bryophytaالبنٌة 

 Sterile jacket)   غالف عقٌم حول االعضاء الجنسٌة 
layer) 



بالرغم من ان هذا التعرٌف البسٌط للطحالب وضع من قبل •
Fritsch    اال انها تمثل تعرٌفا شامال للطحالب 1935فً سنة .

فً نفس الوقت بعض الطحالب تكون اقرب الى البكترٌا منها الى 
بقٌة انواع الطحالب االخرى كما هو الحال فً طحالب الخضر 

كذلك بعض (  Cyanbacteriaحالٌا تعرف ب ) المزرقة 
ابحثً عن الصفات المشتركة بٌن . ) االنواع الشبٌة بالحٌوانات

البكترٌا والطحالب الخضر المزرقة ؟ وماهً الطحالب الشبلٌة 
 (.بالحٌوانات

تعتبر الطحالب من الكائنات الحٌة  وخاصة النباتات االخرى التً •
 3500x 106وهً تعود الى ) تواجدت منذ القدم على االرض 

وقد ذكرت الطحالب فً ادبٌات الصٌن القدٌمة باسم تاسو (. سنة
(Tsao  ) وعند الرومان باسم فٌوكس(Fucus  ) وعند االغرٌق

 . وقد استخدمت الغراض التجمٌل(  Phykos)  باسم الفاٌكوس 

 



نوعا التً تتباٌن  21.000جنس و  1800قد سجل تقرٌبا •

من حٌث بٌئاتها وحجمها و تركٌبها الخلوي و الفسلجٌة 

وقد شخصت .  وكٌمٌاء الحٌاتٌة لخالٌاها وكذلك تكاثرها

حٌث . ,وحدة تصنٌفٌة للطحالب فً العراق  2312حوالً 

تسود الطحالب العائدة للداٌتومات على بقٌة انواع الطحالب 

 . المشخصة فً العراق

 



 :الصفات التً تتمٌز بها الطحالب عن بقٌة المجامٌع النباتٌة•

)  من الممٌزات التً تتصف بها الطحالب عن النباتات الالزهرٌة •
cryptogams ) هً افتقادها على جدار متعدد الخالٌا المحٌطة لكل من

مع (  Gametangia)  والمشٌجٌة (    Sporangia)الحوافظ البوغٌة 
 Charophyceae)االخذ بنظر االعتبار وجود ذلك فً الطحالب الكارٌة 

وتتمٌز بفقدانها (. Aantheridium)  فً االعضاء التكاثرٌة الذكرٌة ( 
على الخالٌا العقٌمة حول االعضاء التكاثرٌة االنثوٌة فً حٌت تتصف بها 

(.  والنباتات الراقٌة   Bryophytaمثل )   المجامٌع النباتٌة االخرى 
وتكون الحوافظ البوغٌة واالعضاء التكاثرٌة الجنسٌة فً الطحالب  اما 

 (.fertile)  وتكون كل الخالٌا خصبة , وحٌدة الخلٌة او متعددة 

تتصف الطحالب من الناحٌة الكٌمٌاء الحٌوٌة والفسلجٌة مع بقٌة المجامٌع •
حٌث تمتلك على نفس التفاعالت االٌضٌة والصبغات الكلوروفٌلٌة . النباتٌة

ونواتج المركبات المتكونة مثل الكاربوهٌدرات والبروتٌنات كتلك 
 .الموجودة فً النباتات الراقٌة االخرى

 



 

ومن ناحٌة التركٌب الخلوي للطحالب نالحظ وجود نوعٌن •

(    Prokaryotic)  من التركٌب الخلوي وهما بدائٌة النواة 

على الطالبات مراجعة ( )   Eukaryotic)وحقٌقٌة النواة  

وتمثل الطحالب (. االختالفات بٌن هذٌن التركٌبٌن الخلوٌٌن

 prokaryoticالعائدة لطحالب الخضر المزرقة النوع االول 

وتعتبر بقٌة المجامٌع الطحلبٌة من النوع الثانً 

eukaryotic  ( 2و 1الحظ االشكال  ) 

 



 

 



• A eukaryotic cell ( Fig. 2) is often surrounded 
by a cell wall composed of polysaccharides 
that are partially produced and secreted by 
the Golgi body. 

 

Fig 2: Drawing of a cell of the green alga Chlamydomonas showing the organelles present in 

a eukaryotic algal cell. (C) Chloroplast; (CV) contractile vacuole; ( E. R.) endoplasmic 

reticulum; (F) flagella; (G) Golgi body; (M) mitochondrion; ( N) nucleus; ( P) pyrenoid; (S) 

starch; (V) vacuole; ( W) wall.  



 

 

تتواجد الطحالب فً بٌئات مختلفة على سطح كوكب االرض •

فً المٌاه العذبة والمالحة وكذلكك فً بٌئات غٌر طبٌعٌة 

واخرى طبٌعٌة كتواجدها على قلف االشجار و اسالك 

التلفونات وعلى الصخور وتتواجد فً الٌنابٌع الحارة وفً 

وٌمكن تقسٌم الطحالب على اساس تواجدها فً . الجلٌد
 : البٌئات المختلفة 

 









 vegetative)  وتتباٌن الطحالب فً تركٌبها الخضري •
structure:) 

 :وٌمكن ان تقسم التراكٌب الخضرٌة للطحالب بماٌلً•

 The motile typeاالنواع المتحركة •

  Coccoid formsاالشكال المكورة  •

 Siphonousاالشكال السٌفونٌة •

 Palmelloid and dendroidاالشكال البالمٌة والشجٌرٌة •
types 

 Filamentousاالشكال الخٌطٌة •

 Advanced typeاالشكال المتقدمة •



وتمثل ابسط االشكال تكون متحركة : االشكال المتحركة•

واجسامها . وتتباٌن اشكالها من نوع الى اخر. ووحٌدة الخلٌة 

)  اعداد ونوع السوط (. Flagellate) تكون مسوطة

Flagella )اجسامها قد تكون عارٌة . اٌضا تكون متباٌنة

 Cell) او حاوٌة على جدار خلوي(  Naked) الجدران 
wall  .) اما من حٌث الشكل فهً متباٌنة من امٌبٌة الشكل او

 Encapsulated)   محاطة بشكل محفظة غٌر ملونة 
colourless ) او بشكل مستعمرة منتظمة او غٌر منتظمة    (

Irregular or regular colony ) او بشكل افراد مضاعفٌن

  (Double individuals  )0 

 :                      فٌماٌلً بعض االجناس كأمثلة على هذه المجموعة •

• Volvox, Eudorina, Chlamydomonas    etc. 

 



تمثل البالٌمً مرحلة من حالة : االشكال البالمٌة والشٌجٌرٌة•

المستعمرة فً الطحالب متكونة من عدد غٌر محدود من 

) الخالٌا مفردة غٌر متحركة مطمورة فً كتلة مخاطٌة 

Mucilaginous matrix   ) كما هو فً طحلب

Chlamydomonas  تحث لفترة محددة من دورة حٌاتها  .

ولكن هذه الحالة تكون مستمرة فً اجناس اخرى مثل طحلب 

Tetraspora    حٌث تكون اجسام هذه الطحالب محاطة

اما ( .    Mucilaginous covering)    ببالمادة المخاطٌة 

االشكال الشٌجٌرٌة فً مغاٌرة للبالٌمً حٌث تتكون المادة 

المخاطٌة فً قاعدة الخلٌة والجزء االخر من المستعمرة 

 (.  اي متفرعة)  تكون شجٌرٌة 



 :                      فٌماٌلً بعض االجناس كأمثلة على هذه المجموعة •

•  Teteraspora ,                      Prasinocladusr 

                                



فً هذه الطحالب تكون فاقدة لالسواط : االشكال المكورة •

)  وٌصبح اجسامها مدورة وغٌر قادرة على التكاثر الخضري 

vegetative reproduction  ) وتكون شائعة فً افراد

 مثل Chlorococcalesرتبة 

•                    Chlorococcum humicola 

 



بعضها تكون بسٌطة كما هو فً طحلب و :  االشكال الخٌطٌة•

Spirogyra  او ان تكون متنوعة  (Heterotrichous  )

او ان تكون  Stigeocloniumكما هو الحال فً جنس 

او    Ulvaكما فً جنس (  Foliaceous)  ورقً الشكل 

كما هو الحال فً جنس (  Tubular)  درنٌة الشكل 

Enteromorpha    او قرصٌة الشكل  (Discoid  ) كما

 . هو الحال فً جنس  

.  بسٌطة غٌر متفرعة Spirogyraو  Ulothrixتكون خٌوط •

فٌتكون جسم الطحلب من جزئٌن  Heterotrichousاما فً 

وعادة (  prostrate)  والمنبطح (  erect)  هما القائم 

 ٌكون الجزء المنبطح صغٌر مقارنة بالجزء العلوي القائم

 





جسم الطحلب متكون من خٌوط متفرعة :  االشكال السٌفونٌة•

تحتوي على انوٌة متعددة والتوجد حواجز بٌن الخالٌا 

افضل . وتتكون الحواجز فقط عند تكوٌن االعضاء التكاثرٌة 

  Vaucheriaمثال لهذا النوع من االشكال هو طحلب 

 



قد تكون هذه االشكال خٌطً احادٌة :  االشكال المتقدمة•

(  Multiaxial)  او متعددة المحاور (  uniaxial)  المحور 

فً احادٌة ( . Parenchymatous)  خٌطٌة او برانكٌمٌة 

المحور تكون خٌط المحور الرئٌس نظام مغلق من الخٌوط 

)  لتكوٌن جسم برنكٌمً كاذب 
pseudoparenchymatous thallus  ) من االمثلة على

 التً تعدو الى الطحالب الحمر Dumontiaذلك طحلب 

 



وفً متعددة المحاور هناك عدة خٌط محوري وتفرعات •

واحٌانا بشكل  compact cortexومكونة مع بعضها شكل 

كما هو فً (   truly parenchymatous)برنكٌمً حقٌقً 

 laminaria, Fucus, Sargassum ofطحالب 
Phaeophyceae 



 تكملة المقدمة

 ِ  Alga   الطحالب وهي جمع ل Algaeيمثل المصطلح 

 . اي طحلب

 وطرق االستمرار في لحياةالتكاثر في الطحالب 

Reproduction and methods of perennation  

Perennation : surviving from year to year by 
vegetative means 

 ماذا نقصد بالتكاثر؟ وماهي انواعا بشكل عام ؟ 



او افراد  (Cells)انتاج خالٌا:  Reproductionالتكاثر •
(individuals ) تشبه الخالٌا االم او االباء خالٌا من خالل 

 (  ةاو جنسٌ ةالجنسٌخضرٌة او) ةعملٌات مختلف

 :نالحظ هنا ثالث طرق شائعة  للتكاثر فً الطحالب وهً •

  Vegetativeالخضري . 1

       Asexualالالجنسً . 2

  Sexualالجنسً . 3

باالضافة الى هذه الطرق توجد عدة طرق الستمرار بالحٌاة من 
 Perennationموسم الى الذي بعده وهذا ماٌسمى ب 

ابحثً )وٌواجه الطحلب بهذه الطرق الظروف الغٌر عادٌة  
عن هذه الطرق وارسلٌها الى البرٌد االلكترونً للدرس خالل 

 (( 24/10/2010اخر موعد )االسبوعٌن القادمٌن 

 



• Vegetative reproduction: A form of asexual 
reproduction in plants, in which unicellular or 
multicellular structures become detached from 
the parent plant and develop into new individuals 
that are genetically identical to the parent plant.) 

 تتضمن هذه الطرٌقة عدة طرق •

تنقسم الخالٌا االمٌة   by cell divisionاالنقسام الخلوي البسٌط •
mother cells  والخالٌا الجدٌدة تنمو لتكون طحلب جدٌد واذا

 Binaryتكررت انقسام الخلٌة بصورة متعاقبة ٌطلق علٌها 
fission  . وٌمكن مالحظة هذه الطرٌقة فً طحلب

Pleurococcus  وبعض الدزمٌدات Desmids ( مثل طحلب
Closterium )    والداٌتوماتDiatoms  والطحالب الٌوغلٌنٌة

 .الخ.... 

 



One individual can produce copies of itself  



 طرٌفة التجزؤ •
• Fragmentation(colonies or filaments break into 

two to several pieces that continue to grow) 
تنمو  fragmentجسم الطحلب تتكسر قطع متعددة وكل قطعة •

وهذا شائع فً الطحالب الخٌطٌة  مثل . الى طحلب جدٌد
Ulothrix  وSpirogyra  كذلك التجزؤ تحدث فً . واخرى

 Blueالمستعمرات فً مجموعة الطخالب الخضر المزرقة 
greens    مثلAphanocapsa    وAphanothece  و
Nostoc       .....الخ. 

فً بعض   Hormogone formationتكوٌن الهورموكونٌا •
للطحالب ( لماذا؟   Trichomesونقصد  ) االجناس الخٌطٌة 

الخضر المزرقة تنفصل من التراٌكوم قطع صغٌرة من خلٌتٌن او 
اكثر عادة تكون محصورة بٌن خلٌتٌن مٌتتٌن وتدعى هذه القطع 

وتنمو كل قطعة الى فرد جدٌد مثل     Hormogonesب 
Oscillatoria  وNostoc ....الخ 

 



 Hormospores orالسبورات او االكٌاس الهورموكونٌٌة •
hormocysts  ًتصبح جدران قطع الهورموكونٌا سمٌكة ف

 .بعض الظروف الغٌر مناسبة مثل الجفاف 

 

  

فً بعض اجسام  Adventitious thalliاالجسام العرضٌة •

الطحالب توجد تراكٌب تساعد الطحلب فً التكاثر وتدعى 

 ,Bryopsisفً طحالب   Propagulaهذه التراكٌب ب 
Sphacelaria, and Nereocystis 



 

بواسطة اجسام تنمو فً المراحل االولٌة فً االمشجاج •

وهً     By primary secondary protonema الطحلبٌة

فً بعض الحاالت كما هو فً  thread-likeشبٌه بالخٌط 

 .  والتً تساعد فً عملٌة التكاثر Charaطحلب الكارا 

عادة هذه االجسام تكون مدورة ومملؤة  Tubersالدرنات •

بالنشأ وكل جسم منها تنمو الى طحلب جدٌد  كما هو فً 
 .  Charaطحلب الكارا 

سجلت فً طحلب الكارا اجسام خاصة نجمٌة الشكل من النشأ •

تنمو الى ( Starch or amylum stars)او النشأ االماٌلم 

 .طحلب جدٌد 

 



 

تنمو عادة . تراكٌب برعمٌة صغٌرة  Bulbilsبواسطة براعم •

 Charaفً طحلب الكارا  Rhizoidsعلى اشباه الجذور 
وكل برعم تنمو الى طحلب   Bulbilsوتدعى ب براعم   

 .جدٌد

وهً شائعة فً بعض  Akinetesالسبورات الساكنة •

و بعض انواع  Nostocو  Anabenaالطحالب مثل 

حٌث تتحول (    Ulothrixمثل ) الطحالب الخضر 

واحٌانا   Akineteالبروتوبالزم لكل خلٌة الى خلٌة ساكنة 

تكون سلسلة من هذه الخالٌا وتنمو كل واحدة الى طحلب 

 . جدٌد 

 



  Asexual Reproductionالتكاثر الالجنسي 

عادة تنقسم بروتوبالزم الخلٌة الى عدد من البروتوبالزم ومن ثم تهرب خلٌة االم وتنمو الى طحلب •
 :  وهناك وحدات مختلفة من الوحدات التكاثر الالجنسً. جدٌد

 

• spore,  a reproductive cell capable of developing into a new individual without 
fusion with another reproductive cell. Spores thus differ from gametes, which 
are reproductive cells that must fuse in pairs in order to give rise to a new 
individual. Spores are agents of asexual reproduction, whereas gametes are 
agents of sexual reproduction. 
 

 : Zoosporesاالبواغ المتحركة •

• Zoospores are flagellated reproductive cells from which a new 
individual/colony can grow; sometimes the spores begin to develop within the 
mother cell and lack flagella 
 

وتنتج من الخالٌا القدٌمة من الخٌط الطحلبً حٌث ٌنقسم ساٌتوبالزم لتكوٌن االبواغ المتحركة ثم تخرج     
وتكون هذه االبواغ اما . من الخلٌة االم وهذه عادة تحصل فً الظروف االعتٌادٌة اي المناسبة للتكاثر 

 Stephanokontean او حلقة من االسواط   Tetra flagellateاو رباعٌة  biflagellateذو سوطٌن 
 .  Vaucheriaceaeكما فً صف  Compoundاو مركبة  Oedogonialesكما فً رتبة  



وهً ابواغ غٌر متحركة تنتج فً   Aplanosporesاالبواغ •
.  الظروف غٌر المالئمة للنمو وتكون هذه االبواغ محاطة بجدار

 .  عادة تنتج من الطحالب التً تنمو على الترب الطٌنٌة

 

وهً ابواغ الغٌر متحركة ولكن تحاط  Hypnosporesاالبواغ •
وتنتج . بغالف سمٌك وهً اٌضا تنتج فً الظروف الغٌر طبٌعٌة

 . Vaucheriaو   Pediastrumمن قبل الطحالب 

 

وهذا  Palmella stage  (Palmelloid المرحلة البالٌمٌه•
الوصف عادة ٌطلق على مستعمرة طحلبٌة تتكون من عدد غٌر 
محدود لخالٌا مفردة وغٌر متحركة مطمورة فً مادة جٌالتٌنٌة 

Mucillaginous matrix  .) عدد من االجٌال تتنقسم ثم تحاط
بغالف جٌالتٌنً حولها كما هو ٌحدث فً طحالب 

Chlamydomonas  وUlothrix  ...الخ. 

 



وهً تشبة االبواغ الغٌر  Autosporesاالبواغ الذاتٌة •

ولكن اصغر حجما وهً تشبة   Aplanosporesالمتحركة 

. الخالٌا التً تكونت منها من حٌث الشكل ولكن بحجم اصغر

ثم تنمو الى نبات جدٌد وهذه السبورا موجودة فً رتبة 

Chlorococcales . 

تتكون هذه االبواغ داخل  Endosporesاالبواغ الداخلٌة •

الخالٌا عادو فً الطحالب الخضر المزرقة والداٌتومات 
Diatoms  وفً حالة توفر الظروف المناسبة للنمو تبدا هذه

 .  االبواغ بالنمو الى طحلب جدٌد

وهً اٌضا شائعة فً صف  Auxosporesاالبواغ الخارجٌة •

Bacillariophyceae (الداٌتومات ) وكل بوغ ٌنمو الى

 طحلب جدٌد



وتتكون داخل حافظات   Carposporesاالبواغ الكاربٌة •
خاصة فً طحلب الالجنسً ل الطحالب الحمر  وتدعى ب 

carposporohytes  وكل بوغ ٌنمو الى طحلب جدٌد. 

•  

وهذه االبواغ التتكون  Neutral sporesاالبواغ المتعادلة •
وهذه االبواغ مسجلة .  Sporangiaداخل الحوافظ البوغٌة 

 ( . Rhodophyceae)فً الطحالب الحمر 

 

وهذه االبواغ تنشأ فً   Monosporesاالبواغ المنفردة •
وكل بوغ ٌنمو الى  Monosporangiaالحوافظ الوحٌدة 

طحلب جدٌد وهذه موجود فً كثٌر من افراد طحالب الحمر 
(Bangia, Porphyra, porphyridium, ect. 



وهً اٌضا مسجلة فً افراد من  Parasporesابواغ بارا •

 الطحالب الحمر

وهذه االبواغ موجودة فً صفً طحالب   Statosporesابواغ •

Xanthophyceae   وBacillariophyceae  وتعمل كاجسام

 . perennating bodiesمعمرة 

وهذه المستعمرات  Daughter coloniesالمستعمرات البنوٌة •

بشكل  Chlorococcalesو  Volvocalesتتكون فً رتب 

 .الجنسً

 



ٌنقسم  Gongrosira stage of Vaucheriaطور •

الى عدة اقسام مكونه  Vaucheria   البروتوبالست طحلب

وهذه تشبه  Cystsاو االكٌاس  Hyposporesابواغ من نوع 

 . Gongrosiraالى حد ما خٌوط طحلب 

    Microsporesاالبواغ الدقٌقة •

 ؟ وفً اي االجناس تتواجد؟ Akinetesابحثً عن •

 



 Sexual Reproductionالتكاثر الجنسي 

التكاثر الجنسً ٌحدث من خالل اتحاد الكمٌتات الجنسٌة •

gameteالكمٌتات او االمشاج . او الكمٌت الذكري واالنثوي

قد تكون متشابه فً الشكل والحجم عندئذ ٌطلق علٌها ب 

او قد تكون االمشاج مختلفة او ( isogamy)متشابه االمشاج 

 (heterogamy)متباٌنة عندئذ ٌطلق علٌها بمتابٌنة االمشاج 
 conjugationوقد ٌكون التكاثر الجنسً بطرٌقة االقتران .  

   Spirogyraكما هو الحال فً طحلب 

 اذن لماذا كل هذه الطرق تعتبر تكاثرا جنسٌا ؟ فسر ذلك •



 هناك عدة طرق للتكاثر الجنسً فً الطحالب •

Isogamy: both gametes look 

identical  

Heterogamy: both gametes 
look unidentical 

Aplanogamy or conjugation: 
two filamentous strands (or two organisms) of the 

same algae species exchange genetic material through 

the conjugation tube. 



ٌحصل اتحاد بٌن : Isogamyالتكاثر بطرٌق متشابة االمشاج 
 .  كمٌتات متشابه كل كمٌت من افراد او خٌطٌن مختلفٌن

ٌحصل االتحاد : Heterogamyطرٌق التكاثر بكمٌتات غٌر متشابه 
وهذه الطرٌقة اما ان تكون . عن طرٌق كمٌتات غٌر متشابه

 :بواسطة 

.1Anisogamy  باتحاد كمٌتات غٌر متمٌزة جنسٌا ولكنها مختلفة
او متغٌرة بالسلوك ( Morphology anisogamy) بالمظهر 
 ( Physiology anisogamy)الفسلجً 

هنا تتمٌز الكمٌتات جنسٌا ذكرٌة :  Oogamyالبٌضً 2.
antherozoid   وانثوٌةOogonia or female egg . 

ٌحدث اتحاد بٌن : Conjugation or Aplanogamyاالقتران 3.
وتكون (  Aplanogametes)كمٌتات غٌر متحركة او امٌبٌة 

 هذه الكمٌتات متشابه مظهرٌا ولكنها مختلفة فسلجٌا



ٌعتبرالتكاثر الجنسً احسن وسٌل لالستمرار فً الحٌاة من •

النها تكون من خالل (  Perennation)  موسم الى اخر 

 Zygote or)هذه الطرٌقة بٌضة مخصبة ذات جدران سمٌكة 
oospore ) 

 :من الظروف التً تشجع الطحالب على التكاثر الجنسً هً•

 بعد توفر المواد المغذٌة وذروة نشاط الخالٌا الخضرٌة. 1

 وجود الضوء الساطع ٌحفز تكوٌن الكمٌتات. 2

 المالئم للتكاثر    pHقٌمة االس الهٌدرجٌنً. 3

 درجة الحرارة المثلى للتكاثر الجنسً. 4

 



 :  بعض المصطلحات المهمة •

• Monecious: both gametes produced by the same 
individual 

• Diecious: male and female gametes are produced by 
different individuals 

• Homothallic: gametes from one individual can fuse 
(self-fertile) 

• Heterothallic gametes from one individual cannot fuse 
(self-sterile) 

• Antherozoid: male gamete of an alga. 
 

• Antheridium: part of an alga that produces    
                              antherozoids. 

Oogonium: organ in which the oospheres form. 
 

      Oosphere: female gamete of an alga. 
 

 



 :بعض الحاالت الخاصة فً التكاثر   

من كمٌتات انثوٌة بدون ان ٌتم   Zygoteانتاج زاٌكوت . 1

عملٌة االتحاد الكمٌتً حٌث تتطلق على هذه العملٌة ب 

Parthenogenesis  وٌطلق على هذا الزاٌكوت ب

azygospores   اوParthenospores  . ًوهذا ٌحدث ف

 وفً اجناس اخرى   Spirogyra, Oedogoniumاالجناس 

2 .Autogamy  وهذه الظاهرة تحدث باتحاد بروتوبالست

البنوٌة او االنوٌة المنقسمة للخلٌة بدون ان تتحرر من الخلٌة 

وهذا ٌحدث فً الداٌتومات وبعض الطحالب ثنائٌة . االم

 .االسواط





ٌمكن مالحظة ثالثة انواع من دورات الحٌاة فً الطحالب •
 meiosisاعتمادا على موقع حدوث االنقسام االختزالً 

ونوع الخالٌا المتكونة و على وجود اكثر من مرحلة حرة 
 . فً دورة الحٌاة free-living stageالمعٌشة 

  

 (Life-cycle I) 1دورة الحٌاة نموذج .  1

فً دورة (vegetative phase)معظم المرحلة الخضرٌة 
  haploid stateالحٌاة هً احادٌة المجموعة الكرموسومٌة 

وتنتج عن االنقسام االختزالً الذي ٌحدث فً الزاٌكوت 
(zygotic meiosis)  وٌطلق على هذا النوع من الدورات

 الحاوٌة على سٌادة احادٌة المجموعة الكروموسومٌة 

Haplontic life cycle 





 

 

 ( Life-cycle II) 2دورات الحٌاة نموذج . 2   

 

تكون المرحلة الخضرٌة ثنائٌة المجموعة الكروموسومٌة 

وٌحدث االنقسام االختزالً لتكوٌن الكمٌتات ولهذا ٌطلق علٌه 

او ٌشار بانها دورة ثنائٌة لسٌادة  gametic meiosisب 

 Diplontic lifeمرحلة ثنائٌة المجموعة الكروموسومٌة 
cycle 





 

 ( Life-cycle III) 3دورات الحٌاة نموذج . 3

وهً  multicellular phasesتوجد ثالث مراحل متعددة الخالٌا 
وطورالالجنسً واحد او  gametophyteاطوار النبات الجنسً 

 sporophyte(s)اكثر 

 

 1. Gametophyte: typically haploid, produces gametes 
by mitosis  
 

2. Sporophyte: typically diploid, produces spores by 
meiosis  
 

 3. Isomorphic: sporophyte and gametophyte look 
alike  
 







• Significance to humans  
• Beneficial algae  

– Base of the aquatic food chain- especially important are the diatoms and 
dinoflagellates 
a. Seaweeds are not only food, but shelter for aquatic organisms- especially 
important are the kelps, which form underwater forests; Sargasso Sea 
community 
b. Some red algae are reef builders in tropical seas; as important or more 
important than coral animals  

– Other (e.g., fertilizer, fodder, etc.) 

• Harmful algae- excess growth causes:  
– Clogging of waterways, streams, and filters- when water is polluted with 

nutrients such as fertilizer or sewage  
• A bad taste to water when present in large numbers  
• Toxicity to animals (paralytic shellfish poisoning, red tides- both caused by 

dinoflagellates)  

• Commercial uses of algae  
– Algin- thickening agent in ice cream, marshmallows- from brown algae; 

carrageenan- in foods, puddings, laxatives, toothpaste- from red algae  
– Iodine- from brown algae  
– Agar- from red algae  
– Food- especially reds and browns- important in East Asia   
– Diatomaceous earth used for filtering, insulating, and soundproofing  

 



 المحاضرة الثالثة

 Classification of Algae: تصنٌف الطحالب



 ,  1880فً سنة •

الى ( Cryptogamic plants)  النباتات الالزهرٌة قسمت •
 : ثالث مجامٌع رئٌسة وهً 

وتشمل كل من البكترٌا والطحالب  Thallophytaالثالوسٌات •
 والفطرٌات

  Bryophytaالحزازٌات •

  Pteridophytaالسرخسٌات •

 :وقبل القرن العشرٌن فقط اربعة صفوف كانت معروفة وهً •

•Chlorophyceae طحالب الخضر 

•Phaeophyceae  الطحالب البنٌة 

•Rhodophyceae  الطحالب الحمر 

•Myxophyceae الطحالب الخضر المزرقة 



وضع , حٌث كانت الداٌتومات ضمن صف الطحالب البنٌة •

) سابقا علماء الحٌوان االنواع المتحركة من الطحالب 

ضمن صف من االبتدائٌات تحتوي على سوط ( السوطٌات
فً كائنات حٌوانٌة احادٌة   Mastigophoraواحد او اكثر 

فً سنة   Rabenhorstووضع العالم  . Protozoaالخلٌة

مجموعة الطحالب وحٌدة الخلٌة والمستعمرات التً  1863

 Chlamydomonas – Volvox) تحتوي على اسواط  
series  )ضمن طحالب الخضرChlorophyceae . ًوف

بداٌة القرن العشرٌن فصلت صف الخضر المصفرة 

Xanthophyceae   من الطحالب الخضر. 

 ؟  Wittklerماهو موقع الطحالب ضمن تقسٌم العالم  •

 



وصنفت الطحالب على اسس مهمة بعضها مورفولوجٌة •

ابحثً عن هذه ) واخرى خلوٌة وكٌمٌاء حٌاتٌة الطحلب 
 (: االسس 

 تركٌب الجدار الخلوي•

 الصبغات والبالستٌدات•

 ناتج البناء الضوئً•

 االسواط •

 التنظٌم الخلوي•

 



اعتمد التصنٌف الحدٌث على تسلسل النٌوكتاٌد •

(Nucleotides  )ًفDNA    

•Nucleotides : هً متكونة من قاعدة ناٌتروجٌنٌة و سكر

للتذكٌر راجعً محاضرات ) راٌبوز و حامض الفسفورٌك 

 (.  حول الموضوع اعطت فً الصف االول

حٌث ان كل نوع من الطحالب تسلسل معٌن من •
واالختالف فً هذه  DNAالنٌوكلوتاٌدات المكونة ل 

النٌوكلوتاٌدات  ممكن ان تستخدم لبٌان التارٌخ التطوري 

 PCR   (Polymerase chainوتعرف هذه التقنٌة ب. للخلٌة
reaction ) 

 



المتسلسلة والمفٌدة فً هذا المجال هو  DNAان اكثر النٌوكلوتاٌدات ل     
DNAs (rDNAs  ) حٌث تكون نٌوكلوتاٌداتrDNA  الجٌن التً تشفر
وتوجد . Ribosomesوهذه موجودة فً الراٌبوسومات  rRNAsلتكوٌن 

)  ثالث انواع من الراٌبوسومات والتً تكون الوحدات الصغٌرة والكبٌرة 
large and small subunit: ) 

وهً )  s 70وتكون من وحدات كبٌرة ب : الراٌبوسومات بدائٌة النواة 1.
.  بروتٌنات راٌبوسومٌة 34باالضافة الى rRNAsل  23sو  5sتضم 

 21منفردة و  rRNAsل  16sتمتلك على ) 30sوزالوحدة الصغرى 
 .بروتٌن

وهً )  s 60وتكون من وحدات كبٌرة ب : الراٌبوسومات حقٌقة النواة2.
.  بروتٌنات راٌبوسومٌة 49باالضافة الى rRNAsل  5.8sو  28sتضم 

 .بروتٌنا 33منفردة و  18sتمتلك على ) 40sوزالوحدة الصغرى 

وعادة  Mitochondrial ribosomesراٌبوسومات الماٌتوكوندرٌا 3.
 PCRالتستخدم فً تقنٌة 

 





 :الرتب التصنٌفٌة والمعتمدة بشكل عام فً تصنٌف النبات •

•Phylum – phyta 

•Class – phyceae 

•Sub-class- phycideae 

•Order – ales 

•Sub-order-inales 

•Family – aceae 

•Sub-family- oideae 

•Genus 

•Species  

 



وتجدون هناك عدة تصانٌف لمجموعة الطحالب اعتمادا على •

بعض الخصائص االساسٌة ورؤٌة العالم المصنف ولذلك من 

المهم ذكر اسم العالم المصنف عند ترتٌب التصنٌفً للطحالب 

اطلعً على تقسٌم العالم . ) فً دراسة ما او بحث علمً

Prescott  المتوفر لدٌكم فً مختبر الطحالب

 (واالركٌكونٌات



 :ٌقسم بعض العلماء الطحالب الى اربع مجامٌع وهً•
 فقط مجموعة الطحالب الخضر المزرقة هً بدائٌة النواة: بدائٌة النواة •
 twoالطحالب ذو حقٌقة النواة والبالستٌدات محاطة بغالفٌن حولها  •

membranes envelope كما فً الطحالب الخضر والحمر والكارٌة 
الطحالب ذو حقٌقة النواة والبالستٌدات محاطة بغشاء  واحد من شبكة •

 one membrane of chloroplast endoplasmicاالندوبالزمٌة 
reticulum  كما فً الطحالب الٌوغلٌنٌة و الدوالبٌة 

الطحالب ذو حقٌقة النواة والبالستٌدات محاطة بغشائٌن للشبكة االندوبالزمٌة •
two membranes of chloroplast endoplasmic reticulate 

 



Classification Scheme of the Different Algal Groups 
Kingdom                      Division                Class 
Prokaryota eubacteria           Cyanophyta                  Cyanophyceae 
  
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                           Prochlorophyta             Prochlorophyceae 
  
 
   Eukaryota                     Glaucophyta                  Glaucophyceae 
                                             
                                            Rhodophyta                   Bangiophyceae 
                                                                                   Florideophyceae 
                                             
                                            Heterokontophyta          Chrysophyceae 
                                                                                   Xanthophyceae 
                                                                                   Eustigmatophyceae 
                                                                                   Bacillariophyceae 
                                                                                   Raphidophyceae 
                                                                                   Dictyochophyceae 
                                                                                   Phaeophyceae 
                                           
                                           Haptophyta                     Haptophyceae 
                                         
                                          Cryptophyta                    Cryptophyceae 
                         
 



                                          Dinophyta                       Dinophyceae 
  
                                          Euglenophyta                  Euglenophyceae 
  
                                         Chlorarachniophyta         Chlorarachniophyceae 
  
                                        Chlorophyta                      Prasinophyceae 
                                                                                  
                                                                                 Chlorophyceae 
                                                                                 
                                                                                 Ulvophyceae 
                                                                                 
                                                                                 Cladophorophyceae 
                                                                               
                                                                                 Bryopsidophyceae 
                                                                              
                                                                                Zygnematophyceae 
                                                                            
                                                                               Trentepohliophyceae 
                                                                         
                                                                               Klebsormidiophyceæ 
                                                                       
                                                                              Charophyceae 
                                                                              Dasycladophyceae 
 



 الطحالب الخضر المزرقة

• Canophycophyta- Myxophyceae-  

• Blue gree Algae – Cyanobacteria 

 



لها القدرة الكائنات الحٌة تمثل هذه المجموعة من الطحالب ابسط •
وهً من  Photoautotrophsعلى القٌام  بالبناء الضوئً  

وٌطلق علٌها حالٌا .  Prokaryoteمجموعة الكائنات بدائٌة النواة 
 او البكترٌا الخضر المزرقة Cyanobacteria ب 

ٌعطً انطباع على مدى تقارب هذه المجموعة من الطحالب وهذا •
البدائٌة النواة مع البكترٌا لذلك بعض الكتب تصنف هذه الكائنات 

 بانها بكترٌا وهً ضمن المجموعة الحادٌة عشر 

ابحثً عن اسباب وضع هذه المجموعة من الطحالب ضمن ) •
ترسل . البكترٌا موضحة الصفات المتشابه والمختلفة مع البكترٌا 

االجابات على البرٌد الاللكترونً للدرس خالل االسبوع االول من 
 (.   2010نوفمبر 

معظم العلماء خالل ربع القرن الماضً بان هذه المجموعة اعتقد •
بلٌون سنة ولكن االن معظم علماء علم  3.5تعود الى حوالً 

الطحالب ٌرفضون هذا االفتراض وٌعتقدون ان وجود هذه المجموعة 
 .بلٌون سنة  2.7تعود الى 



 المميزة للطحالب الخضر المزرقةالصفات 

 وأ –تمتلك على صبغات الكلوروفٌل : الصبغات •

 β-carotene ِ وAntheraxanthin  وZeaxanthin  و

Aphanocinin  وFlavacin  وLutein وMyxoxanthin 

و  Oscilloxanthinو  Myxoxanthophyllو  

Allophycocyanin وPhycocyanin  و

Phycoerythrin . 

الشبٌه )  Cyanophyceanنشأ  :المواد الغذائٌة المخزونة •

(  Volutin)و حبٌبات الفوسفات المتعددة ( بالكالٌكوجٌن

 Cyanophycinوبروتٌن 

 



حرة المعٌشة او  unicellularتكون اشكالها الخضرٌة  وحٌدة الخالٌا •
 cellularتكون داخل غالف جٌالتٌنً بشكل تجمعات خلوٌة 

aggregates الشعٌرة    او بصف من الخالٌا تدعىTrichomes  
او ذو تفرع كاذب (  Oscillatoriaمثل )وعادة تكون غٌر متفرعة 

او تفرع حقٌقً كما هو الحال فً طحلب (  Scytonemaمثل )
Nostochopsis  . 

• Trichome: a row of cells without the sheath in the 
cyanobacteria. 

 Gram-negativeالخلٌة تشبه جدار خلٌة بكترٌا الكرام السالبة جدار •
bacteria   .    ٌكون طبقة من بولٌمرpeptidoglycan    خارج

-Nالسكرٌات ومتكون من مشتقات  cell membraneغشاء الخلٌة 
acetylglucosamine   وN-acetylmuramic acid  وعدد من

والى خارج هذه الطبقة توجد فراغ . االحماض االمٌنٌة المختلفة 
periplasmic space  ٌملئ بالٌافpeptidoglycan  وتحاط من

 .الخارج بغشاء 



 

وهذه  Glidingتتمكن بعض هذه الطحالب من الحركة االنزالقٌة •
تعنً الحركة الفعالة للكائن على جسم صلب على طول المحور 

السٌنً للجسم وتتقاطع الحركة من حٌن الى اخر باالتجاه 
 مخاطًاثر وراءه المعكوس وهذه الحركة ٌرافقها افرازات ٌترك 

و   Phormidiumالطحالب الخضر المزرقة مثل بعض •
Oscillatoria  تدور خالل هذا االنزالق والبعض االخر التسطٌع
 .   Anabaenaالدوران مثل 

فً حٌن نالحظ فً البكترٌا القادرة على االنزالق تمتلك على  •
فً الطحالب التً لها القدرة .  طبقات اضافٌة خارج جدار الخلٌة 

طوله  Junctional poresعلى االنزالق تمتلك مسامات االلتقاء 
نانومٌتر وٌغطً كامل الجدار الخلوي وهذه  80الى  70من 

المسامات متكونه من ماٌشبه تركٌب ابوبً ومسامات خارجٌة 
 (  الحظ الشكل ادناه )

 





ولٌمر خارج خلوٌة متكونه من مواد بهً :   Sheathsاالغماد •
مخاطٌة و كمٌات صغٌرة من السلٌلوز وموجود بشكل شائع فً 

. وهً تحمً الخالٌا من الجفاف .  الطحالب الخضر المزرقة
وقد لوحظ بان . وهذه االغماد تكون ضروري لنمو الفعال 

متكونه من  .Gloeothece spاالغماد التً تحٌط طحلب 
   Uronicوحامض السكرٌات المتعددة و السكرٌات المتعادلة 

 .  بروتٌن واحماض دهنٌة وفوسفات% 2وتحتوي فقط 

عادة هذه االغماد ملونه وقد تدل على مكان تواجد هذه وتكون •
سبٌل المثال اذا كانت تعطً لون احمر فان وعلى الطحالب 

تتواجد فً ترب ذات حامضٌة عالٌة اما اللون االزرق فان التربة 
.  متعادلة اما اللونٌن االصفر والجوزي فً المناطق المالحة جدا 

هذه االغماد ٌصد الحبر الهندي لذلك تستخدم هذه االحبار 
 لمشاهدة االغماد



 

عند تناقص : هذه االغماد تعتمد على الظروف البٌئة تكوٌن •

كمٌات الثانً اوكسٌد الكاربون فان عملٌة تكوٌن هذه االغماد 

العكس فً الطحلب وعلى تتوقف وتنفصل هذه االغماد عن 

 .حالة زٌادة تثبٌت ثانً اوكسٌد الكاربون 



معظم التراكٌب البروتوبالزمٌة الموجودة فً : التراكٌب البروتوبالزمٌة•
فً وسط البروتوبالزم . البكترٌا موجودة فً الطحالب الخضر المزرقة 

فً  DNAكمٌة (  Histones)الغٌر مرتبطة بالبروتٌنات  DNAتوجد حلقة 
,  .دالتون  x 109 8.6الى  x 109 1.6 الطحالب احدادٌة الخلٌة تتراوح من 

 x 109  1.0 x 109 3.6 -)   وهً تشبه بذلك حجم المركز الوراثً للبكترٌا 
 (دالتون  

 

 Thylakoidsبروتوبالزم المحٌطً توجد صفائح البناء الضوئً وفً •
المرتبطة بها باالضافة الى   Phycobilisomesوالصبغات البٌلوبروتٌنٌة 

فً  70Sوتنتشر الراٌبوسومات من نوع . حبٌبات شبٌهة بالكالٌكوجٌن 
   nucleoplasm الخلٌة  ولكنها تتركز فً المنطقة المحٌطة ببالزما النواة

وهو بولٌمر متكون من  Cyanophycinوتتواجد فً الخلٌة سٌانوفاٌسٌن 
و مرتبة على متعدد  aspartic acidو  arginineكمٌات متساوٌة من 

  polyaspartateاالسبارتٌت 

•Arg     Arg    Arg              

•H2N-Asp- (ASP)n- ASP-COOH 



ووظٌفتها كمستودع للنتروجٌن فً الطحالب المثبتة للنتروجٌن •
Nitrogen –fixing  وعادة تتجمع فً حالة انتقال الخلٌة النامٌة من

  Stationaryالى طور المستقر  phase Exponentialاالسًطور 
عدد الخالٌا النامٌة تساوي الخالٌا ) وتختفً عندما ٌتوازن النمو 

 (  المٌتة

فً طحالب  phycobilisomesٌخزن فً حبٌبات والنتروجٌن •
 .  الخضر المزرقة التً التستطٌع تثبٌت النتروجٌن

( Polyhedral boodies) تراكٌب متعددة االضالع•
وهً تراكٌب موجودة فً )  Carboxysomesاوالكاربوكسٌسومس 

مثل بكترٌا  chemoautotrophicبعض البكترٌا كٌمٌائٌة التغذٌة 
Thiobacillus  تحتوي هذه التراكٌب على انزٌم المثبت لثانً اوكسٌد

 الكاربون وهً      

•    ribulose-1,5,bisphosphate carboxylase 

 



فً الطحالب الخضر المزرقة تشابه تلك الموجودة فً •
 :اال انها تتواجد بنوعٌن وهما, البكترٌا

.1 α- carboxysomes   

  carboxysomes β -و2.

 

من حٌث التكوٌن البروتٌنً حٌث تتواجد االولى وتختلفان      
فً مٌاه )فً بٌئة التكون فٌه الكاربون الذائب محدد 

واما الثانً (  Oligotrophicالمحٌطات ذو التغذٌة الفقٌرة 
 .تتواجد فً البٌئات تكون الكاربون الذائب محدد 



 Polyphosphate( اوحبٌبات الفولٌوتٌن)اجسام البولً فوسفات 
bodies (Volutin granules 

وتحتوي . تكون كروٌة تشبه االجسام الدهنٌة لخالٌا حقٌقة النواة 

هذه االجسام على الفوسفات وتختفً فً الخالٌا الحدٌثة التكوٌن 

ولكنها تتواجد , او فً الخالٌا النامٌة فً مزارع ناقصة الفوسفات
 .  فً الخالٌا القدٌمة

  Polyglucan granules(α-granules)حبٌبات البولٌكلوكان   

فً  Thylakoidsوهً شائعة فً الفراغ الموجود بٌن الثالٌكوٌد 

وتحتوي هذه الحبٌبات على . الخالٌا الفعالة بالبناء الضوئً 

,  جزٌئة من الكلوكوز  16الى  14الكاربوهٌدراٌت متكونه من 

 amylopectinوبذلك تشبه 



  Gas vacuolesالفجوات الغازٌة 

وهً متكونه من حوٌصالت غازٌة او اسطوانات مجوفة         
وهً التمتلك على غشاء بروتٌنً , متجمعة ذات نهاٌات قمعٌة 

وٌمكن تمٌز . ولكن تحاط بصف من البروتٌنات, دهنً حقٌقً 
الخضر المزرقة التً تمتلك هذه الفجوات الطحالب من نوعٌن 

 . الغازٌة الى مجموعتٌن من الناحٌة الفسلجٌة والبٌئة 

هً تلك الطحالب التً تمتلك الفجوات فً مرحلة معٌنة االولى 1.
من دورة حٌاتها  او فً نوع معٌن من الخالٌا ففً 

Gloeotrichia ghosei  وفً بعض انواعTolypothrix و
Calothrix  تظهر هذه الفجوات فً الهورموكونٌا

Hormogonia . 

اما المجموعة الثانٌة توجد فً الطحالب الخضر المزرقة الهاائمة  2.
Planktonic  مثلAnabaena وGloeotrichia الخ ..... و .

 .  Buoyancyوتكون مهمة فً عملٌات الطفو ل

 



 Pigment( ظاهرة جاٌدكوف)ظاهرة التكٌف اللونً •
adaptation or Giadkoff phenomenon                    

                                                 

ظاهرة تغٌر لون الطحلب باكثر من لون اعتمادا على الضوء •

 (. راجعً الكتاب المنهجً )الساقط علٌها 



توجد هذه الخالٌا فً شعٌرات  Heterocystsالحوٌصالت المغاٌرة •
trichomes  عدد كبٌر من الطحالب عدا طحلبOscillatoria  .

وكل حوٌصلة لها شكل كروي الى بٌضوي ومحاطة بغالف سمٌك 
 : بطبقتٌن 

   inner investmentالطبقة الداخلٌة رقٌقة وتدعى 1.

   outer investmentالخارجٌة تدعى 2.

.  او طرفٌة  intercalaryوالحوٌصالت تكون اما مابٌن الخالٌا •
 توجد فتحة فً منطقة اتصالها بالخالٌا الخضرٌة للطحلب 

 وعادة تكون الحوٌصالت الموجودة مابٌن الخالٌا ذو فتحتٌن•
Bipored  اما الطرفٌة منها فتمتلك على فتحة واحدةmonopored 

راجعً الكتاب . )هناك عدة فرضٌات حول وظٌفة هذه الخالٌا . 
 (.82ص    15وشكل رقم , حول هذه الفرضٌات

 





التوجد فً هذه المجموعة من الطحالب اي تكاثر جنسً •

و  cell divisionوهً ) وتكاثرها ٌتم بالطرق الخضرٌة 

fragmentation  وhormogones  وhormocystd  و

Akinete  ) ًاو بواسطة التكاثر الالجنس (endospores 

 ( exosporesاو 

التوجد اسواط فً هذه المجموعة من الطحالب او فً اي •

 .  مرحلة من دورة حٌاتها

 



صنف هذه المجموعة تحت صف واحد هو •

cyanophyceae  الثالثة , رتب وتحت هذه الصف خمسة

االولى هً بدون هورموكونٌا  اما البقٌة فانها تمتلك 

الهورموكونٌا وفٌما ٌلً الرتب اعتمادا على التصنٌف  

 ICBN (International Code ofالمعتمد من قبل 
Botanical Nomenclature) 



Orders 
1. Chroococcales: they are unicellular or colonial; they 

reproduce by cell division and endospores. 
2. Chamaesiphonales: they are unicellular or colonial; 

epiphyte or lithophytes; they reproduce by end- or 
exoospores. 

3. Pleurocapsales: they are non – heterotrichous 
filamentous types; heterocyst absent; reproduce by 
endospores. 

4. Nostocales: they are non – heterotrichous filamentous 
types; heterocyst present; reproduction by hormogones, 
hormospores and Akinetes. 

5. Stigonematales: they are non – heterotrichous 
filamentous types with true branching; mostely 
heterocyst present; reproduction take place by 
hormogones, hormospores and rarely by Akinetes. 

 



تتصف بان افرادها احادٌة الخلٌة  Chroococcalesرتبة •

تعٌش بشكل حر او بشكل تجمعات من خلٌتٌن او اكثر 

وتتواجد فً المٌاه . محاطة بغالف جٌالتٌنً شفاف او سمٌك 

 تضم هذه الرتٌة عائلتٌن وهما . العذبة او الموٌلحة والمالحة

1. Family: Chroococcaceae 

2. Family: Entophysalidaceae 

 



تكون مستعمرة   Chroococcaceaeمعظم افراد العائلة •
colonial  والقلٌل منها احادٌة الخلٌةunicellular  من اجناسها 

 :  وموقعها التصنٌفً

Systematic position 
Division- Canophcophyta 
Class- Cyanophyceae (or Myxophyceae) 
Order- Chroococcales 
Family- Chroococcaceae 
Genera: Chroococcus 
                Gloeocapsa 
                Microcystis 
              Merismopedi 

 
 



تحاط بغالف جٌالتٌنً  احادي الخلٌة Chroococcusجنس •

او تتجمع الخالٌا داخل اغماد جٌالتٌنٌة على شكل كروي او 

مسطحة وتضم عدد صغٌر من الخالٌا  وتظهر الخالٌا 

المنقسمة بشكل انصاف الخالٌا محاطة باغماد رقائقٌة 

lamellated sheath . وتكون االغماد الجٌالتٌنٌة اما

 . تتواجد بشكل ملتصق او هائم . متجانسة او محببة 

 



  وهً تشبه خالٌا الطحلب Gloeocapsaجنس •
Chroococcus  وتكون االغماد ملونه باللون االصفر او

وتحاط الخلٌة او . جوزي او احمر او ازرق او بنفسجً

مجموعة الخالٌا باغماد مزدوجة وكل خلٌة فٌها منطقة غٌر 

ومحاطة بمنطقة  central bodyملونه فً المركز وتدعى 

 .ملونه ٌنتشر فٌها الصبغات 

 



تتواجد فً المٌاه العذبة وتتاخذ اشكاال    Microcystisجنس •

غٌر منتظمة متكونه من كتلة من الخالٌا كروٌة الشكل 

وعادة تمتلك الخالٌا فً . مغمورة فً مادة جٌالتٌنٌة شفافة

  Pseudovaculesهذه المستعمرات على فجوات كاذبة 
 .  وتتكاثر بطرٌقة االنقسام البسٌط او التجزؤ



تكون تجمعات مغمورة بمادة   Merismopediجنس •

جٌالتٌنٌة تاخذ شكال منتظما وٌتواجد بشكل هائم او ملتصق 

 .  على طٌن

 



 



 المحاضرة الرابعة



Orders 
1. Chroococcales: they are unicellular or colonial; they 

reproduce by cell division and endospores. 
2. Chamaesiphonales: they are unicellular or colonial; 

epiphyte or lithophytes; they reproduce by end- or 
exoospores. 

3. Pleurocapsales: they are non – heterotrichous 
filamentous types; heterocyst absent; reproduce by 
endospores. 

4. Nostocales: they are non – heterotrichous filamentous 
types; heterocyst present; reproduction by hormogones, 
hormospores and Akinetes. 

5. Stigonematales: they are non – heterotrichous 
filamentous types with true branching; mostely 
heterocyst present; reproduction take place by 
hormogones, hormospores and rarely by Akinetes. 

 



تتصف بان افرادها احادٌة الخلٌة  Chroococcalesرتبة •

تعٌش بشكل حر او بشكل تجمعات من خلٌتٌن او اكثر 

وتتواجد فً المٌاه . محاطة بغالف جٌالتٌنً شفاف او سمٌك 

جنسا   22وقد سجل فً العراق .والمالحةالعذبة او الموٌلحة 

 تضم هذه الرتٌة عائلتٌن وهما 

1. Family: Chroococcaceae 

2. Family: Entophysalidaceae 

 



تكون مستعمرة   Chroococcaceaeمعظم افراد العائلة •
colonial  والقلٌل منها احادٌة الخلٌةunicellular  من اجناسها 

 :  وموقعها التصنٌفً

Systematic position 
Division- Canophcophyta 
Class- Cyanophyceae (or Myxophyceae) 
Order- Chroococcales 
Family- Chroococcaceae 
Genera: Chroococcus 
                Gloeocapsa 
                Microcystis 
              Merismopedi 

 
 



تحاط بغالف جٌالتٌنً او  احادي الخلٌة Chroococcusجنس •
تتجمع الخالٌا داخل اغماد جٌالتٌنٌة على شكل كروي او مسطحة 

وتضم عدد صغٌر من الخالٌا  وتظهر الخالٌا المنقسمة بشكل 
.  lamellated sheathانصاف الخالٌا محاطة باغماد رقائقٌة 

تتواجد بشكل . وتكون االغماد الجٌالتٌنٌة اما متجانسة او محببة 
نوعا تعود الى هذا الجنس فً  24وقد سجل .ملتصق او هائم 

 ;C. dispersus; C. limneticus; C. minorالعراق منها  
ect. 

 



 Chroococcus وهً تشبه خالٌا الطحلب Gloeocapsaجنس •
وتكون االغماد ملونه باللون االصفر او جوزي او احمر او 

وتحاط الخلٌة او مجموعة الخالٌا باغماد . ازرق او بنفسجً
مزدوجة وكل خلٌة فٌها منطقة غٌر ملونه فً المركز وتدعى 

central body  ومحاطة بمنطقة ملونه ٌنتشر فٌها الصبغات
 .Gنوعا منها فً العراق لحد االن ومنها  17وقد سجل .

aeruginousa ; G. kuetzingginana; ect. 

 



تتواجد فً المٌاه العذبة وتتاخذ اشكاال غٌر    Microcystisجنس •
منتظمة متكونه من كتلة من الخالٌا كروٌة الشكل مغمورة فً مادة 

وعادة تمتلك الخالٌا فً هذه المستعمرات على فجوات . جٌالتٌنٌة شفافة
. وتتكاثر بطرٌقة االنقسام البسٌط او التجزؤ  Pseudovaculesكاذبة 

نوعا منها فً العراق لحد االن وهً من الطحالب التً  13وقد سجل 
ومن االنواع المسجلة فً   Microcystinتفرز سموم معروفة باسم 

  M. aeruginosa ; M. flos-aquae ; ectالعراق 



تكون تجمعات مغمورة بمادة جٌالتٌنٌة   Merismopediجنس •
طٌن وقد تاخذ شكال منتظما وٌتواجد بشكل هائم او ملتصق على 

 .M. elegans; M. انواع منها فً العراق لحد االن 10سجل 
major; ect. 

 



 Circadian Rhythmنظام يوماي 

  (Diurnal Rhythm  :) 
 

فً الطحالب الخضر المزرقة كما هو فً الطحالب حقٌقة •

 Circadian)النواة تحدت فٌها هذا النظام او االٌقاع 
Rhythm  ) فً عملٌات البناء الضوئً وتثبٌت النتروجٌن

 . وانقسام الخالٌا 

دورة ذات فترات نشاط وخمول تحدد : ونعنً بهذا النظام •

 ساعة 24بالمٌكانٌكات الداخلٌة وتتكرر كل 



 :ٌتطلب هذا االٌقاع الى ماٌلً

 

ساعة  24ان تكون الدورات للعملٌات الباٌولوجٌة خالل .   1

 .  Environmental cycleتقرٌبا حتى فً غٌاب الدورة بٌئٌة 

 

 متزامنة مع البٌئة من خالل الضوء او منبهات بٌئٌة .  2

 Environmental cues . 

 

المحافظة  على فترة ثابثة تقرٌبا على مدى من الفعالٌات .  3

 . الفسٌولوجٌة ذات صلة بدرجات الحرارة

 



 

 : Cyanotoxinsالسموم التً تفرزها هذه الطحالب تسمى ب 

 

بعض طحالب الخضر المزرقة تفرز سموم وهً ٌمكن ان تقسم 

 :  فسلجٌا الى قسمٌن

   Neurotoxinsسموم عصبٌة  1.

 Hepatoxinsسموم كبدٌة 2.
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