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 أشكال البالستيدات 
 

 :Cup –shapeالشكل الكأسي  -1

والكالميدموناس طحاب متحرك يحتوي على   Chlamydomonasيوجد مثل هذا الشكل في الكالميدوموناس 

, كما توجد مثل هذه   pyrenoidبالستيدة كأسية الشكل أو كوبية الشكل تحتوي على مركز نشوي واحد 

 هو طحلب غير متحرك .    و  Chlorellaالبالستيدة في الطحلب 

 

                                 
 (          Chlorella(   و             )    Chlamydomonasشكل توضيحي ) بالستيدة كأسية  في        

 

 :Girdle- shapeالشكل الحزامي  -2

هر المناطق الجانبية أغمق وتكون تكون البالستيدة موجودة في كل الجوانب باستثناء الجانب األمامي لذلك تظ

 .  Ulothrixبسمك خليتين أما الجهة الخلفية فتكون أفتح لونا  بسمك خلية واحدة مثال على ذلك الطحلب 
 

 
 (  Ulothrixشكل توضيحي )بالستيدة حزامية في                                         

 

 :Discoid – shapeالشكل القرصي  -3

أخذ شكال قرصيا ملونا فيها نسبة األصباغ الزانثوفيلية والكاروتينية أكثر من الصبغات الخضراء البالستيدات ت

 .   Vaucheria, مثال على ذلك الطحلب 

 
Vaucheria 

 

تكون الخاليا اسطوانية متطاولة , البالستيدات شبكية وأثناء    :Reticular – shapeالشبكي الشكل  -4

في الخاليا الفتية تكون   Cladophoraالفحص نالحظ وجود نقاط المعة هي المراكز النشوية مثال عليها 

 ى الشكل الحبيبي . البالستيدات من النوع الشبكي , أما في الخاليا المتقدمة في العمر فتنحل وتتحول ال

 
 ( Cladophoraشكل توضيحي )بالستيدة شبكية في 
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 :Spiral –shapeالشكل الحلزوني  -5

في الخلية الواحدة حسب النوع وحافة البالستيدة  7-1تكون البالستيدة بشكل حلزوني يتراوح عددها من 

 .    Spirogyraلب مقرنصة وناعمة وتنتشر في البالستيدة المراكز النشوية  مثال على ذلك طح

 

                                                         

 
                                    

 ( Spirogyraشكل توضيحي )بالستيدة حلزونية في 

 

 

 : Parietal- shapeالشكل الجداري  -6

 .    Scenedesmusو    Pediastrumتكون البالستيدة بمحاذاة الجدار ومثال عليها طحلب 

                                                           
 

Pediastrum                                                                         Scenedesmus 
 

 : Twisted – shapeالشكل الملتوي  -7

 .     Mougeotiaتكون ملتوية داخل اسطوانة ومالصقة للجدار الداخلي مثال عليها 

                                               
 

    : Stellate – shapeالشكل النجمي  -8

النجمية كل بالستيدة تذهب الى طرف من الخلية مثال عليها كل خلية تمتلك زوج واحد من البالستيدات 

Zygnema                               . 

 
 ( Zygnemaشكل توضيحي )بالستيدة نجمية في                                      

 

 : Granular – shapeالشكل الحبيبي  -9

 .   Cladophoraدمة في العمر مثال عليها تكون البالستيدات بشكل حبيبات كما في الخاليا المتق

http://images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3DPediastrum%26ei%3DUTF-8%26fr%3Dyfp-t-471%26fp_ip%3DRU%26x%3Dwrt%26js%3D1%26ni%3D20&w=269&h=248&imgurl=www.hsu.edu%2FuploadedImages%2FBiology%2Fpediastrum.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.hsu.edu%2Fcontent.aspx%3Fid%3D1931&size=35.7kB&name=pediastrum.jpg&p=Pediastrum&type=jpeg&no=1&tt=394&oid=d5825c8be6316a90&ei=UTF-8
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Cladophora 

  Algae formsأشكال الطحالب : 
 

الطحالب كائنات واطئة مائية المعيشة غالبا ألن الماء ضروري جدا ألكمال دورة حياتها , وهي ذاتية التغذية 

تتميز ببساطة تراكيبها  ,ألحتواءها على الكلوروفيل ولكنها تخلو من الجذور والسيقان واألوراق الحقيقية 

 وطرق تكاثرها . 

 

 يا : أشكال الخال

  : Unicellular formsوحيدة الخلية  -1

 : وتقسم الى نوعين أي أن الطحلب يتواجد في الطبيعة بشكل خلية مفردة  

 : Motileمتحركة  -أ

وتتحرك بواسطة األسواط لكن في التحضيرات    Euglenaمثال عليها طحالب الكالميدوموناس وكذلك   

 الجاهزة تفقد اليوجلينا سوطها . 

  : Non motileغير متحركة  -ب

, الطحلب األول يتميز بغالفه الجالتيني الرقيق وعديم اللون    Gleoecapsaو     Chrococcusمثال عليها 

أما الثاني فغالفه الجالتيني يكون سميك وملون أثناء االنقسام  ,, وأثناء األنقسام يكون بشكل أنصاف دوائر 

 لك تظهر كانها مستعمرة ولكنها في الحقيقة أحادية الخلية . لذ ,يكون بشكل دوائر متكاملة ثنائية أو رباعية 

 

 
 

Chrococcus 
  :Colonialالمستعمرة  -2

 وتكون على نوعين 

  :Coenobiumالمحددة  -أ

وتتميز بأن أعداد الخاليا في المستعمرة يكون محدد حسب نوع كل طحلب وليس لها القابلية على تعويض 

 ت وأحيانا تأخذ أشكال هندسية منتظمة وتقسم الى نوعين : الخاليا الميتة لذلك يبقى عددها ثاب

   :Motileالمتحركة  -1

 50000- 50األول يتراوح عدد الخاليا في مستعمرته بين  Goniumوالطحلب   Volvoxمثال عليها طحلب 

 خلية تأخذ شكل رأس الدبوس , أما الثاني فيكون مضلع وفي كل ضلع أربع خاليا . 

 

                          
 

Volvox            Gonium                                                        
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 تمتلك كل خلية زوج من األسواط وعندما تموت الخلية يصبح مكانها فارغ ألنها التعوض . 

 

    non motileغير متحركة:   -2

 

وينتهي بزوج من البروزات خاصة الخاليا يكون شكله منتظم    Scendesmusمثال عليها طحلب          

 المحيطة .      

                           
 ( Scendesmusشكل توضيحي )طحلب 

  : Aggregateالمتجمعة  -ب

تتميز بأن أعداد الخاليا غير محدد في كل مستعمرة كما أن لها القدرة على تعويض الخاليا الميتة وتتميز بعدم 

, المستعمرة مربعة الشكل أو مستطيلة تحوي أزواج   Merismopediaسية ومثال عليها إنتظام أشكالها الهند

 لها Microcystiisمن الخاليا كل خليتين متقابلتين ضمن غالف شفاف جالتيني عديم اللون . مثال آخر عليها 

 يا غير متراصة أشكال كثيرة أما دائرية أو كروية أو غير منتظمة والغالف الخارجي يكون غير واضح والخال

 

   : Filamentousالخيطية  -3

 الفرق بين الخيط والشعيرة الخيط يكون محاط بغالف جالتيني واضح أما الشعيرة غير محاطة بغالف . 

  

 أنواع الخيوط : 

  Septateالمحجر :  -1

ية مثال يطلق عليه البسيط الن خيوطه غير متفرعة والخيط مقسم الى خاليا تفصل بينها حواجز أي جدران خلو

وهومن الطحالب الخضراء البسيطة غير متفرع ومقسم بواسطة الجدر الخلوية    Spirogyraطحلب   عليها

 وهذا الطحلب واسع االنتشار . 

 

   : Non septateغير المحجر  -2

       يكون الخيط غير مقسم بحواجز خلوية وتظهر فيه ظاهرة المدمج الخلوي   Siphonousيطلق عليه شكل 

دام الحواجز الخلوية وتعدد األنوية ( يكون الخيط حاوي على فجوة مركزية واألنوية والمادة الحية تكون ) إنع

 الذي يكون غير مقسم الحواجز والجدار يكون رقيق .   Vaucheriaقريبة من الجدار مثال عليها طحلب 

 

    :Fulse – filamentousالمتفرع الكاذب  -3

لتي تكون التفرعات الجانبية هي خاليا الخيط الرئيسي و أحيانا يحصل قطع في يسمى بهذا اإلسم ألن الخاليا ا

هذا الخيط نتيجة لبعض األسباب لذلك تبرز بروزات في مناطق القطع وتدخل خاليا الخيط الى داخل القطع 

د تتميز بغالف جالتيني سميك يكون ملون لوجو   Scytonemaفتكون فروع جانبية كاذبة مثال عليها طحلب 

 حويصلة مغايرة شكلها كروي جدارها سميك وحجمها صغير وبينية الموقع دائما . 

 

 
 

 (   Scytonema شكل توضيحي  ) طحلب
 

   :Branched filamentousالمتفرع الحقيقي  -4

سمي بهذا اإلسم ألن الخاليا التي تكون التفرعات الجانبية ناتجة من إنقسام خاليا الخيط الرئيسي والتي تكون 

 .    Cladophoraه التفرعات مثال عليها هذ
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 (   Cladophoraشكل توضيحي ) طحلب 

 

وهي طحالب خضراء مزرقة متفرعة تتميز بتفرعاتها الثنائية المتقابلة والخلية الموجودة في منطقة التفرع 

 تشبه رأس العظم . 

 

  Tubularالشكل االنبوبي : -5

 .    Eatromorphaمثال عليه 

 

   : Membranousئي الشكل الغشا -6

 .    Eatromorphaو     Ulraمثال عليه الطحلب 
 

   : Thallusشكل الثالوس  -7

 

يتكون جسم الطحلب من ثالوس متكون من عقد وسالميات له أشباه جذور تعمل    Charaمثال عليه طحلب    

 جانبية تترتب بشكل حلقي . على تثبيت الطحلب في بيئته التي يعيش فيها كما يحتوي على عقد تبرز فيها تفرعات

 

     
 

 ( Charaشكل توضيحي ) طحلب                     
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 : The prokaryotic algaeالطحالب بدائية النواة 
 

 : Divisionوجميعهللا تصلنح تحللت قسللم    Blue – green algaeتتمثلل بالطحالللب الخضللراء المزرقللة  

Cyanochloranta  ي يشللمل صللنفا واحللدا هللو والللذMyxophyceae   أوCyanophyceae   يبلللع عللدد ,

 جنس .  150نوع موزعة ضمن  1500األنواع المشخصة 

 

 أهم مميزاتها 

 

 خلوها من نواة حقيقية . -1

 خلوها من المايتوكوندريا والبالستيدات وأجسام كولجي والشبكة االندوبالزمية .  -2

 ات خلوية ) مستعمرات ( . تنمو بشكل خلية مفردة أو بشكل تجمع -3

 تنتشر في البيئات الهوائية والبرية والمائية .  -4

  allophycocyaninو األلوفايكوسلليانين       phycocyaninإحتوائهللا علللى صللبغات الفيكوسلليانين  -5

 .  Aإضافة الى كلوروفيل    phycoerythrinوالفيكوأرثرين 

واللللبعض منهلللا متغلللايرة التغذيلللة  Autotrophicمعظلللم الطحاللللب الخضلللراء المزرقلللة ذاتيلللة التغذيلللة  -6

Heterotrophic . 

 .   Calothrix و    Anabaenaو   Nostoc بعض أجناسها تستطيع تثبيت النتروجين الجوي مثل  -7

الغللذاء المخللزن عللللى شللكل حبيبلللات نشللوية شللبيهة بلللالكاليكوجين و كللذلك حبيبلللات عديللدة الفوسلللفات  -8

polyphosphate granules   تللدعىVolutin  أمللا المللادة البروتينيللة فتللدعى ,cyanophycin   

 وتوجد بشكل حبيبات تنتشر في السايتوبالزم . 

تحاط خلية الطحلب األخضر المزرق بجدار سيليلوزي ويحاط الجزء الخارجي ملن الجلدار الخللوي فلي  -9

فة اللى تعملل عللى حمايلة الخليلة ملن الجفلاف إضلا  skimy  materialالعديد من النواع بمادة مخاطية 

 كونها تعمل على حفظ وتماسك المستعمرة . 

وهلي أكيلاس غشلائية مسلطحة تحتلوي عللى   Thylakoidsتحتوي على تراكيب تعلرف بالثيالكويلدات  -10

 الكلوروفيل وتعمل عمل البالستيدات .

كملا يمكلن أن تتكلاثر   Binary  fissionتتكلاثر الطحاللب الخضلر المزرقلة باالنشلطار الثنلائي البسليط  -11

 واع الخيطية بعملية التجزئة والتكاثر الجنسي غير معروف في هذه الطحالب . األن

 

 

 

 للطحالب الخضر المزرقة ثالث أشكال مظهرية هي : 

 .   Unicellularوحيدة الخلية  -1

 .   Colonialخاليا مستعمرية  -2

  .   Filamentousخيطية  -3

 

 

    :Unicellularوحيدة الخلية  -1

توجلد    Chroococcusوجلنس كرواوكوكلاس    Gloeocapsa ملن طحاللب هلذه المجموعلة جلنس كليوكابسلة 

طحالب كرواوكوكاس غالبا خليطة مع طحاللب أخلرف فلي وحلل قلاع المواقلع المائيلة , أملا الكليوكابسلة فغالبلا ملا 

مزهلرة فلي البيلوت الزجاجيلة , توجد مع كرواوكوكاس على الصلخور والجلدران الرطبلة وعلصأصلص النباتلات ال

 تتميز خاليا الكليوكابسة بامتالكها غالف جالتيني )غمد( سميك مقارنة بالكرواوكوكاس . 

 

                       
                                 Chroococcus                               Gloeocapsa                    

   : Colonial cyanophytaالطحالب الخضر المزرقة المستعمرية  -2

يعتملد شللكل المسللتعمرة علللى طبيعللة االنقسللامات الخلويللة الفللراد الخليللة المكونللة للمسللتعمرة وكللذلك علللى مسللتوف 

ل خيلوط بسليطة أو متفرعلة أو بشلكل صلفائح االنقسام الواحدوطريقة ترتيلب األفلراد الناتجلة التلي قلد تترتلب بشلك

 مسطحة بسمك طبقة واحدة من الخاليا أو بشكل كروي مجوف أو بشكل مكعبات صغيرة . 

   Growth formsأشكال النمو : 
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 حيث تكون المستعمرة مسطحة طفيفة االنحناء .  Merismopedia مثال على ذلك طحلب 

 

 

 
 

 Merismopedia 

 

 

 : Filamentous cyanophytaالخيطية  الطحالب الخضر المزرقة -4

تؤدي االنقسامات الخلويلة باتجلاه واحلد اللى تكلوين صلح متصلل ملن الخاليلا وبلذلك يتكلون الجسلم الطحلبلي 

أبسلط أشلكال الخيللوط الطحلبيلة , حيلث تكلون الخاليللا    Nostocالخيطلي الشلكل , تعتبلر خيلوط النوسللتوك 

منهلا أنلواع بريلة وأخلرف مائيلة , يتميلز   Nostoc التابعلة لجلنس متساوية االبعاد . توجد العديد من األنواع 

تنشلأ الحويصلالت المتغلايرة   Heterocystsالخيط الطحلبي باحتواءه على ما يعرف بالحويصالت المغايرة 

بتحول الخاليا الخضرية , حيث يشمل هذا التحول توسع الخلية وتكون جدار عديد الطبقلات وقللة المحتويلات 

ملا علدا المنلاطق  uniformإعلادة تنظليم الثيالكويلدات , يكلون جلدار الحويصللة المغلايرة متناسلق الحبيبية و

 Polarالقريبلة االتصلال بالخاليلا المجلاورة حيلث يكلون الجلدار هنلا محلور مشلكال ملا يسلمى العقلد القطبيلة 

nodules   . 

 

 
Nostoc    نوستوك 

 

 

 
Oscillatoria     أوسيلوتوريا 
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 Green algae (Chlorophyta)الطحالب الخضراء 

 

( جللنس لهللا 450-400الللذي يشللمل )  Chlorophyceaeتضللم هللذه المجموعللة مللن الطحالللب صللنفا واحللدا هللو 

 ( نوع .  7500-7000حوالي)

 

 الصفات العامة : 
 حقيقة النواة . -1

 βو  Carotens αوكللللللذلك علللللللى كللللللاروتين  Bو   Chlorophyle Aغات تحتللللللوي علللللللى صللللللب -2
 .   Violxanthinو    Neaxanthinو    Zeaxanthinمثل   Zxanthophyleوالزانثوفيالت

يخزن في مراكلز كرويلة تتواجلد عللى البالسلتيدات تسلمى   Starchالغذاء المخزن يشمل النشا الحقيقي  -3

والزيلوت    Inolinتخزن في بعض األحيان النلادرة األينلولين كما يمكن أن  Pyrenoidsمراكز نشوية 

Oils  والشحومFats  . 

تحتللوي علللى معظللم العضلليات الخلويللة الموجللودة فللي الخاليللا النباتيللة الراقيللة فهللي تحللوي البالسللتيدات  -4

وشلللللبكة إندوبالزميلللللة  Mitochondriaوالمايتوكونلللللدريا  Golgi apparatusوجهلللللاز كلللللولجي 

Endoplasmic reticulum  إضافة الى بقيلة المحتويلات الخلويلة والننويلة الموجلودة فلي خليلة النبلات

 الراقي . 

تعيش في بيئات متباينة فهي تنتشر فلي الميلاه العذبلة كميلاه األنهلار والبلرك العذبلة كملا تنتشلر فلي الميلاه  -5

وجلذوع األشلجار المالحة كمياه البحار والبحيرات المالحة , كما تنمو على الصخور واألخشلاب الرطبلة 

 , كما تستطيع بعض األنواع العيش ملتصقة على أجسام نباتات أو طحالب أو حيوانات أخرف . 

بعض أنواع الطحالب الخضراء يعيش على شكل مستعمرات خيطيلة أو غشلائية أو ورقيلة أو أنبوبيلة أو  -6

 بشكل مدمج خلوي . 

ها بصلورة عاملة تمللك سلوطين أو أربلع تتكاثر الطحالب الخضلراء جنسليا والجنسليا , أبواغهلا وأمشلاج -7

أسلللواط وبعلللض األحيلللان عديلللدة األسلللواط , كملللا تكلللون بعلللض األنلللواع خاليلللا تكاثريلللة أميبيلللة الشلللكل 

Amoeboid  . 

 

 

  Chlamydomonas : الكالميدوموناس طحلب 

 

خلية التزيلد نوع جميعها وحيدة ال 400يمثل هذا الجنس الطحالب الخضراء المتحركة وحيدة الخلية ويضم حوالي 

وأحيانلا  Peariformأو كمثريلة الشلكل  Ovoidمايكروميتر . خليلة الطحللب بيضلية الشلكل  30أبعاد الخلية عن 

ومحاطة بجدار سلليليلوزي قلد يحلاط بطبقلة هالميلة . لخليلة الكالميلدوموناس بالسلتيدة مفلردة  Sphericalكروية 

مميلزا واحلدا أو أكثلر , وقلد تخللو ملن البايرينويلد  Pyrenoidكملا تحلوي بايرينويلدا   Cup –likeكأسية الشلكل 

 Contractileوهو مركز تكوين النشا وتجمعه , للخلية سوطين أماميين , تقع قرب قاعدتيهما فجوتان متقلصتان 

vacuoles  وهنللاك أيضللا بقعللة عينيللةEye spot   أو مللا يسللمىStigma  للخليللة نللواة واحللدة مطمللورة فللي ,

ك  الكالميللدوموناس واحللدة أو أكثللر مللن الميتوكونللدريات , جللدار الخليللة يفقللد السلليليولوز السللايتوبالزم , وتمتللل

 ويحتوي على عدد من وحدات من بروتينات سكرية ) بروتينات مقترنة مع السكر ( . 

م أو باالنقسلا Mitosisيتكاثر الكالميدوموناس جنسيا والجنسيا , يتم التكاثر الالجنسلي بواسلطة االنقسلام الخيطلي 

البسيط . عندما تتكاثر خلية كالميدوموناس الجنسيا تتوقح الخلية األم علن الحركلة ثلم تفقلد أسلواطها وتتخلذ شلكال 

جللزءا حيللث تتكللون جللدران لهللذه االجللزاء الناتجللة ثللم  16أو  8أو  4أو  2كرويللا  ثللم ينقسللم البروتوبالسللت الللى 

أو  Homothallicجنسي فقلد يكلون متماثلل الثلالس تتكشح األسواط لتتحرر وتكون طحالب جديدة . أما التكاثر ال

جللزءا تشللبه  64وأحيانللا  32أو  16, يللتم التكللاثر بانقسللام البروتوبالسللت الللى   Heteothallicمتغللاير الثللالس 

وفلللي بعلللض األحيلللان غيلللر متماثللللة األمشلللاج  Isogametesاألبلللواغ المتحركلللة وقلللد تكلللون متماثللللة األمشلللاج 

Anisogametes األمشللاج تتحللد بشللكل أزواج مكونللة بيللوض مخصللبة تحلليط أنفسللها بجللدران  بعللد إنطللالق هللذه

دقيقة  20 -15سميكة شائكة أو ملساء يبدأ االتحاد في البداية عن طريق األسواط ويستمر جانبيا حتى ينتهي خالل 

ط لتتكلون البيضللة المخصللبة ذات األربعللة أسللواط حيللث تسللتمر بالسللباحة وأخيللرا تسللكن ثللم تختفللي األسللواط وتحللا

خاليلا  4بالجدار السميك بعلد ذللك تملر البيلوض المخصلبة بفتلرة سلباة ثلم تنقسلم كلل منهلا إنقسلاما إختزاليلا منتجلة 

ولكل ميوسلبور سلوطين أي متحلرك حيلث    Meiosporeخلية كل منها يدعى مايوسبور  32ونادرا  16وأحيانا 

 ينمو الى طحلب جديد . 
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   Chlamydomonas الكالميدوموناس طحلب

 

 

 

 
 

 

                       

 Chlamydomonasالتكاثر الجنسي والالجنسي في طحلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volvoxطحلب فولفكس : 
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تحلاط   50000طحلب أخضر يعيش بشكل مستعمرة كروية كبيرة الحجم متحركة أعداد الخاليا كبيرة تصلل اللى 

أنلواع  4ءها زوج من األسواط تحتوي المستعمرة عللى المستعمرة بغالف جالتيني والخاليا المحيطة تتميز باحتوا

 من الخاليا . 

   : Vegetative cellالخاليا الخضرية  -1

تشكل نسبة كبيرة ملن خاليلا المسلتعمرة حامللة زوج ملن األسلواط كلل خليلة تشلبه طحللب الكالميلدوموناس , 

 . وتكون حاوية على بالستيدة كأسية الشكل تقوم بوظائح الخلية عدا التكاثر 

 : Conidial cellخاليا كونيدية -2

وهلي خاليلا كبيلرة الحجللم سلميكة الجلدران خازنلة للمللواد الغذائيلة لهلا القلدرة علللى االنقسلام المتكلرر لتكللوين 

 ( والتي تعتبر إحدف الوسائل الشائعة للتكاثر الخضري .  ( Daughter colonyالمستعمرات البنوية 

  : Anthrediaخاليا جنسية ذكرية  -3

 .  Anthrozoidوهي خلية مسؤولة عن تكوين األمشاج الذكرية صغيرة الحجم المتحركة  

  : Oogonial cellخاليا جنسية أنثوية  -4

 وهي خاليا مسؤولة عن تكوين الخلية األنثوية ) البيضة( التي تكون كبيرة وساكنة . 

 

 طريقة التكاثر : 
مرات حجمها الطبيعي أو أكثر , ثلم تفقلد  10خضرية الصحوالي يتم التكاثر في الفولفكس بكبر احدف الخاليا ال

ثلم تكبلر   Gonidiumأسواطها وينتج الجدار الهالمي لها نحو الداخل حيث تدعى كل خلية ملن هلذه الخاليلا 

الكونديم  وتنقسم انقسامات خيطية متعددة ينتج عنها كرة من الخاليا التي تؤدي الى تكوين المسلتعمرة البنويلة 

ثم يتغيراتجاه الخاليا ملن اللداخل اللى الخلارج وبعلد أن تلتم هلذه العمليلة تخلرج المسلتعمرة البنويلة ناميلة اللى 

 مستعمرة أكبر .  

فللي آخللر الموسللم عللادة حيللث تصللبح الكونيللدات حافظللات ألمشللاج ذكريللة  أمللا فللي التكللاثر الجنسللي فيحصللل 

اللذي  Oosporeمن الخلية األنثويلة ثلم يتحلد معهلا لتكلوين   Anthrozoidوانثوية  , يقترب المشيج الذكري

 يكون كبيرالحجم وسميك الجدار ومسنن . 

ود مشليج ذكلري متحلرك ملن النلوع البيضلي واللذي ملن شلروطه وجل  Volvoxنوع التكاثر الجنسي في ال 

 صغير وخلية بيضة كبيرة ساكنة . 

 

 

 

 
 

 

    Volvoxطحلب 
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 Volvoxالتكاثر الجنسي والالجنسي في طحلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Volvoxالتكاثر الالجنسي في طحلب 
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 Volvoxالتكاثر الجنسي في طحلب 
 

 

 

 
 

 Volvoxسبورات طور الراحة في طحلب 
 

 Ulothrix :طحلب يولوثركس               

  

وهو من الطحالب الخضراء الخيطية البسيطة المستقيمة غير المتفرعة , يمتلك بالستيدة حزامية  , يعيش في 

اليماه العذبة ملتصقا بالصخور واألحجلار وبعلض أنواعله تعليش فلي التربلة الرطبلة . خاليلاه متشلابهة ماعلدا 

. التكلاثر الجنسلي ملن النلوع    Holdfastحلور اللى تركيلب لصلتصلاق يلدعى المثبلت الخلية القاعدية التلي تت

, أملا التكلاثر   Zoosporeالمتماثل والالجنسي بواسطة التجزؤ  وبواسطة تكوين األبواغ المتحركة من نلوع 

, وتشللبه هللذه  Gametangiaفللي حافظللات مشلليجية  Isogametesالجنسللي فيللتم بتكللوين األمشللاج المتماثلللة 

 األمشاج األبواغ المتحركة غير أنها أصغر حجما وثنائية األسواط .  
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 thrixoUlثركس وب يوللطحالتكاثر في                     thrixoUl :ثركس وب يوللطح       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spirogyra :طحلب سبايروجيرا  

 

كلة , يعليش بشلكل مسلتعمرات خيطيلة كثيفلة أو بشلكل شكل الطحلب خيطي غير متفرع واليملك أبلواغ متحر

 Pecticكتل طافية يعيش في اليماه العذبة , الخيوط الطحلبية غير مرتبطة بشيء , يحاط الخيط بغمد بكتيني 

sheath  مخاطي الملمس ولزج  , يتكاثر الجنسليا بعمليلة التجلزؤFragmentation   أملا التكلاثر الجنسلي ,

أو اقتلران   Lateral  conjugationاللذي يكلون اقتلران جلانبي   Conjugation فيحدث بطريقلة االقتلران

 .    Scalariform conjugationسلمي 
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 Spirogyraطحلب سبايروجيرا  
 

 

                                                                                                                                                                                                 

                                      
 

    Spirogyraسبايروجيرا  إقتران سلمي في طحلب      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charophytaلكارية : الطحالب ا

 

تشبه الطحالب الخضراء من حيث الصلبغات األساسلية واألفعلال الحيويلة لكنهلا تتميلز علن الطحاللب           

 الخضراء بالنقاط التالية :

 للجسم النباتي محور قائم عادة له عقد وسالميات وفروع جانبية عند العقد ذات نمو محدود . -1

 وتمتاز بالتعقيد  . تحاط أعضاء التكاثر بنسيج عقيم -2

في الشكل عن أي نوع من المشاج الذكرية السلابحة   Antherozoidsتختلح األمشاج الذكرية السابحة  -3

 الخاصة بالطحالب  .

عنللد إنباتهللا ونموهللا الللى الطللور  Protonemaتكللون البيضللة المخصللبة طللورا يللدعى الخلليط األولللي  -4

 Classالللب الكاريللة صللنفا واحللدا هللو . تضللم الطح   Mature gametophyteالمشلليجي البللالع 

Charophyceae  ولهللذا الصللنح رتبللة واحللدة هلليOrder Charales  التللي تضللم عائلللة واحللدة هللي

Family Characeae  تضم الكاريات ثمانية أجناس أكثرها إنتشارا جنس كلاراChara   تنملو طحاللب

, لعلدد ملن األنلواع القلدرة عللى ترسليب  الكارا في مياه عذبة وتثبت نفسها في القيعان الطينية أو الرملية
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كربونات الكالسيوم حيث تغطي أجسلامها طبقلة كلسلية , يمتللك الطحللب أشلباه جلذور خيطيلة متفرعلة , 

والخاليلا القميلة خاليلا موللدة تكلون عنلد   Dome –shapedقبيلة الشلكل   Apical cellالخاليا القميلة 

 Inter nodalوخاليلا سلالمية  Nodal cellsيلة إنقسلامها خاليلا مستعرضلة أخلرف لتعطلي خاليلا عقد

cells  , البالستيدات صغيرة جدا ومحيطية الموقع وتتواجد في السايتوبالزم الذي يكون محيطلي الموقلع

 الفجوة واضحة مركزية الموقع في الخاليا السالمية المتطاولة . 

 

 التكاثر :

عللى شلكل  Tuberous out growthsيلة خارجيلة تتكاثرالطحالب الكارية الجنسيا بتكوين نموات ورق      

أشباه الجذور وهذه النموات غنية بالنشا وذات تنلاظر شلعاعي أو نجملي , أملا التكلاثر الجنسلي فهلو أووكلامي 

Oogamous  حيث تتكون المشلاج ملن تراكيلب خاصلة معقلدة تلدعى األنثريلداتAntheridia  ذكريلة ( و(

ألنثريدات تحت مستوف العقلد أملا األووكونيلات فتقلع فلوق مسلتوف )انثوية ( , موقع ا Oogoniaأووكونيات 

   Charaالعقد في جنس 

 

 

 

 

   

 

 

        
                               

 أ                                       ب                            

 (  Charaشكل توضيحي ) طحلب                     

 والعقد والسالميات  الشكل العام -أ

 أعضاء التكاثر  -ب

 

 

 

 

 

    Division : Euglenophytaقسم الطحالب اليوغلينية 

    

 

لله سلت رتلب يتميلز بعضلها علن بعلض   Class Euglenophyceaeيضلم هلذا القسلم صلنفا واحلدا هلو     

نوع  800شمل جنس من اليوغلينات ت 36بشكل أساسي بواسطة األسواط وبعض التركيبات األخرف . يوجد 

معظمهللا تعلليش فللي الميللاه العذبللة , بعللض األنللواع يحللوي بالسللتيدات خضللراء والللبعض ا خللر يخلللو مللن 

البالسللتيدات , بعللض السللالالت لهللا القللدرة علللى التحللول مللن ذاتيللة التغذيللة الللى متغللايرة التغذيللة وبللالعكس , 

والزانثلوفيالت  Quinonesنونلات والكي βوكلاروتين   Bو    Aالصلبغات الشلائعة فلي اليوغلينلا كلوروفيلل 

, الغلللذاء المخللللزن هلللو كاربوهيللللدرات         Neoxanthinو   Antheraxathinو   Diadinoxanhinمثلللل 

. اليوغلينللات طحالللب وحيللدة الخليللة مسللوطة ,   Paramylon) سللكريات عديللدة ( يطلللق عليهللا بللاراميلون 

ضر عديدة وصغيرة الحجم , كما تحتوي على نواة العديد منها متطاول ومعقد التركيب ويحتوي بالستيدات خ

وسوط طويل وآخر قصير أو أثري , البروتوبالست خال ملن الجلدار الخللوي ويحلاط بغشلاء بالزملي فقلط , 

يلرتبط بقاعلدة  Reserviorالجزء األمامي ملن الخليلة يحتلوي عللى فتحلة إخلراج بسليطة تقلود اللى مسلتودع 

ا خلر قصلير جلدا , توجلد خللح المسلتودع فجلوة متقلصلة واسلعة المستودع سوطين أحدهما طويل وبلارز و

تفلتح غللي المسلتودع عللادة كملا تحتللوي اليوغلينللا عللى الميتوكونللدريا , أملا البالسللتيدات فتختللح أشللكالها فللي 

اليوغلينات فمنها القرصية والمتطاولة والشبيهة بلالطبق , كملا يوجلد جهلاز كلولجي والشلبكة األندوبالزميلة , 



 16 

يللرة ومركزيللة الموقللع , كمللا تحتللوي علللى بقعللة عينيللة . تتكللاثر اليوغلينللات تكللاثرا الجنسلليا وجنسلليا النللواة كب

 .    Autogamyأما التكاثر الجنسي فهو  Binary fissionالتكاثر الالجنسي باالنشطار الثنائي 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Division : Chrysophycophytaقسم الطحالب الذهبية 

 

 من الطحالب هي :  تشمل ثالث أصناف

   Class : Xanthophyceae (Yellow – green algae )الطحالب الخضراء المصفرة  -1

          Class: Chrysophyceae (Golden – brown algae )الطحالب البنية الذهبية  -2

             Class : Bacillariophyceae ( Diatoms)الطحالب الداياتومية ) العصوية (  -3

 

 جنس .  30نوع  موزعة على  1000الطحالب الذهبية حوالي تضم    

 

 أهم مميزاتها : 

و    Fucoxanthinإضلللافة اللللى الزانثلللوفيالت مثلللل   Eو   Bو    Aتمتلللك صلللبغات كلوروفيلللل  -1

Diadinoxanthin   وHeteroxanthin    وAlloxanthin    وVaucheriaxanthin    و

Diatoxanthin  اروتين إضافة الى أصباغ الكCarotene    . 

المشلللابهة لملللادة الالمينلللارين  Leucosinالغلللذاء المخلللزون ملللواد كربوهيدراتيلللة شلللبيهة بالنشلللا أو ملللادة  -2

Laminarin   إضافة الى الدهون ومادة الكرايسوالمينارينChrysolaminarin  . 

 Siliceousسلليكاتية ملع ملواد  Pectic compoundsالجدار الخلوي يحتوي على المركبلات البكتينيلة  -3

materials  . إضافة الى السيليلوز والهميسيليلوز 

 منفصلين كما في الداياتومات .  Valvesالجدار الخلوي قد يكون بشكل مصراعين  -4

 بعضها وحيدة الخلية والبعض ا خر مستعمرية خيطية أو أنبوبية أو كروية .  -5
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بتكوين األبواغ , بعض األنواع تكلون نوعلا ملن األبلواغ يسلمى تتكاثر الجنسيا بواسطة االنقسام الخلوي و -6

وهي أبواغ غير مسوطة ومفردة , أملا التكلاثر الجنسلي فيلتم بواسلطة األمشلاج  Statosporesأبواغ التوازن 

وأحيانلا  Non flagellatedأو غيلر مسلوطة  Flagellatedالمتماثلة عادة وتكون هذه األمشاج أما مسلوطة 

 .  Oogamousأو بتكوين أمشاج بيضية   Heteogametesنسي بتكوين األمشاج المتغايرة يتم التكاثر الج

 

 

 

 Class: Xanthophyceaeأوال : صنف الطحالب الخضراء المصفرة 

  

 (    : Vaucheriaمثال ) طحالب الفوشيريا 

بلوبي , الخليلة نوعا . شكل الطحلب خيطي متفرع أو يسمى أحيانا خيطلي أن 40يضم جنس الفوشيريا حوالي 

الواحدة عديدة النوف وعديدة البالستديدات الخضر , يعيش هذا الطحلب في المياه العذبة وفلي التلرب الرطبلة 

 Rhizoidsوخصوصا في البيلوت الزجاجيلة , فلي حاللة األنلواع التلي تعليش فلي التربلة تكلون أشلباه جلذور 

الميلاه المالحلة , يحتلوي الطحللب عللى فجلوة عديمة اللون , تستطيع بعض األنواع من الفوشليريا العليش فلي 

رئيسية واحدة طويلة , البالستيدات عديدة وصغيرة قرصية الشكل , الجدار الخلوي رقيق ويدخل البكتين فلي 

تركيبه , التكاثر الجنسي عن طريق أبواغ عديدة األسواط واألنوية في األنواع المائية , أما فلي األنلواع التلي 

, أما التكاثر الجنسي فيتم عن طريق تكلوين   Aplanosporesن األبواغ غير متحركة تعيش في التربة فتكو

Antheridia    الذي يمثل عضلو التلذكير و الصووكونيلاتOogonia  التلي تمثلل عضلو التأنيلث عللى نفلس

. شلكل األنثريلديم شصلي وتتكلون داخلله العديلد ملن   Monoeciousالخيط أي أن الطحلب أحلادي المسلكن 

رمات ) الحيامن ( للسبيرم الواحد سوطين غير متساويين جانبيي الموقع , أما األووكونيلات فتكلون ذات السبي

شكل بيضي أو كمثري  , في البداية يكون عديلد النلوف ثلم تختفلي جميلع النلوف وتبقلى واحلدة فقلط تمثلل نلواة 

علد االخصلاب يتكلون جلدار البيضة . عند التلقليح يلدخل الحليمن علن طريلق فتحلة طرفيلة فلي األووكلونيم , ب

سميك للبيضة وتفقد صبغتها الخضراء وتنفصل األووكونيم الحاوية على البيضة المخصبة من الفلرع األم ثلم 

تمر البيضة المخصبة بفترة سبات قد تستمر بضعة أشهر وقد يتم االنقسلام االختزاللي خلالل هلذه المرحللة ثلم 

 تنبت معطية خيوط جديدة . 

               
 أ                                                                       ب                      

 

  Vaucheriaشكل توضيحي لطحلب فوشيريا  

 الشكل العام  -أ

 التركيب التكاثرية -ب                                                        

 

 

 

 

   Class: Chrysophceaeذهبية : صنف الطحالب البنية ال ثانيا

 

جنسا , تعيش فلي الميلاه العذبلة والمالحلة والقليلل منهلا يعليش عللى  70نوعا موزعة على  325تضم حوالي 

 التربة . 

 

 مميزاتها : 
( وبعلض الزانثلوفيالت ,  Caroteneβ-)  βوكلاروتين   Cو    Aأهم الصبغات التي تحويها كلوروفيلل  -1

 هبي الى زيادة نسبة صبغات الكاروتينات والزانثوفيالت . ويعزف لونها البني الذ
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األسواط متباينة بعضها يملك سوطا واحدا والبعض ا خر يملك سوطين وفي حاالت نلادرة ثلالث أسلواط  -2

 وقطرات زيتية .  Leucosinالغذاء المخزن بشكل ليكوسين  -3

 الجدار الخلوي سيليلوزي مشبع بالبكتين والسليكا .  -4

التكللاثر الالجنسللي فللي الطحالللب البنيللة الذهبيللة وحيللدة الخليللة بواسللطة االنقسللام الخلللوي الطللولي , أمللا  -5

الطحالب التي تعيش بشكل مستعمرات فيتم التكاثر الالجنسي بواسطة تجلزؤ المسلتعمرة اللى جلزئين أو أكثلر 

, األجنلاس غيلر المتحركلة  أو انفصال خلية من المستعمرة ونموها بواسطة االنقسلامات اللى مسلتعمرة جديلدة

كرويلة الشلكل , التكلاثر  Statosporesتتكاثر أفرادها بانتاج أبواغ متحركة عارية أو بتكوين أبواغ التلوازن 

و      Dinobryonو     Ochromonasالجنسللللي مشللللكوك فيلللله . مللللن األجنللللاس الشللللائعة لهللللذه الطحالللللب 

Gymnodinium   . 

 

 

 

             
 

  Ochromonas                                     Dinobryon                              Gymnodinium              

                          

 Class : Bacillariophyceae ( Diatoms)ثالثا : صنف الطحالب العصوية ) الدايوتومات ( 

  

 نوعا .  5500جنسا تشمل  170يضم هذا الصنح 

 

 ها : مميزات
  Radial symmetryأو ذو تنلاظر شلعاعي    Bilateral symmetryجسم الطحلب ذو تنلاظر جلانبي  -1

 Axial fieldالطحالب ذات التناظر الجانبي تحتوي على خط طولي على المصراع يدعى الحقلل المحلوري 

 Centralزيلة , يقلع فلي وسلط الرافيلة تلثخن يلدعى العقلدة المرك  Rapheيتوسطه شق طولي يسمى رافيلة 

nodule  وزوج مللن التثخنللات واحللد فللي كللل نهايللة مللن نهللايتي الرافيللة يسللميان العقللدتان القطبيتللانPolar 

nodules   . 

 يتكون جدار الخلية من مصراعين متركبين على شكل طبقي بتري . -2

 األسواط معدومة باستثناء سوط ريشي واحد في حيمن بعض األنواع .  -3

 بهيئة مستعمرات . تعيش منفردة أو -4

 تعيش في المياه العذبة والمالحة المعتدلة الحرارة والباردة , كما تعيش بعض األنواع في التربة الرطبة .  -5

 الجدار الخلوي غني بالسليكا والتي تأخذ أشكال نقوش وزخارف مميزة . -6

أحيانا والزانثوفيالت   Eتين وكارو βوكاروتين   Cو    Aالصبغات الشائعة في هذه الطحالب كلوروفيل  -7

 . Fucoxanthinو    Diadinoxanthinو    Diatoxanthinمثل 

 .  Leucosinوكميات قليلة من  Chrysolaminarinالغذاء المخزن الزيوت والكرايسوالمينارين  -8

النللواة السللايتوبالزم محيطللي الموقللع تتوسللطه فجللوة واسللعة , أمللا البالسللتيدات فجداريللة الموقللع وتكللون  -9 

 واضحة وتتعلق بحزم من السايتوبالزم  . 

تتكاثر الدايوتومات جنسيا والجنسليا , يلتم التكلاثر الالجنسلي بانقسلام الخليلة إنقسلاما خيطيلا اللى خليتلين  -10

احداهما لها نفس أبعاد الخلية األم وتمتلك المصراع العلوي من الجدار الخلوي , أما الثانية فتمتللك المصلراع 

تكون أصغر حيث يصبح هذا المصراع مصراعا علويا للخلية الجديلدة . تقلوم الخليلة البنويلة بلافراز التحتي و

النصلللح الثلللاني ملللن الجلللدار الكمالللله كمغللللح متكاملللل , أملللا التكلللاثر الجنسلللي فيلللتم بتكلللوين أبلللواغ النملللو 

Auxospores ج حيلث يتكلون ويمثل بوغ النموالواحد بيضة مخصبة , يبلدأ التكلاثر الجنسلي بتكلوين األمشلا

مشيج واحد أو مشيجين وعند اتحاد األمشاج تتكون البيضة المخصبة التي تحاط بجدار مطاطي من سلكريات 

عديدة , ثم تكبر الى أن تصبح أربع أضعاف حجمها األصلي مكونة ملا يسلمى بلوغ النملو اللذي يكبلر بلالحجم 

 ويكون فيما بعد جدارا ذو مصراعين . 

و   Naviculaو   Pinnulariaو    Melosiraو    inodiscusCoscمللللللللللللن األجنللللللللللللاس الشللللللللللللائعة  

Asterionella    وCocconeis    وStephanopyxis   . 
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   Asterionella               Cocconeis           Coscinodiscus       Melosira      Pinnularia        

 

 

                            
                              Navicula                    Stephanopyxis 
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 الطحالب البنية

 (Division : Phaeophyta ( Brown Algae 

 

ي البيئات البحرية وهنلاك حلوالي نوع تتواجد ف 1500جنس تشمل  250الشعبة حوالي تضم هذه 

أجنللاس تتواجللد فللي الميللاه العذبللة . الطحالللب البنيللة واسللعة االنتشللار فللي السللواحل البحريللة  5

الصخرية وفي المناطق المعتدلة وتمتد من المناطق الساحلية الى المنلاطق العميقلة , اللبعض منهلا 

قة عللى الصلخور أو عللى أجسلام م في المياه الصافية , تنمو علادة ملتصل 200يتواجد على عمق 

 طحالب أخرف أكبر حجماً . 

 تشمل شعبة الطحالب البنية ثالث صفوف وذلك إعتمادأً على دورات الحياة لصجناس .       

   Class: Isogenerateالطحالب متماثلة األجيال  -1

 Class: Heterogenerateالطحالب متباينة األجيال  -2

  Class: Cyclosporeaeدورة حياة ثنائية ( الطحالب مستديرة األبواغ ) ذات  -3

 

 

   Class: Isogenerateأوالً :الطحالب متماثلة األجيال 

 الصفات المميزة :     

 تضم أجناس لها أشكال خضرية خيطية متفرعة أو مختلفة الشعيرات . -1

 غالبية األجناس التحوي أنسجة داخلية متخصصة . -2

 أو البيني .يكون النمو من النوع القمي أو الشعري  -3

 التكاثر الالجنسي عن طريق تكوين أبواغ متحركة أو غير متحركة . -4

 .  oogamousأو  anisogamousاو  isogamousالتكاثر الجنسي أما من نوع  -5

 . Ectocarpusمن األجناس الشائعة التابعة لهذا الصح  جنس 

 

 

 
Ectocarpus 
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 Ectocarpusدورة حياة الطحلب 

 

 

 Class: Heterogenerateلب متباينة األجيال ثانياُ : الطحا

 

 الصفات المميزة :      

 أو اشكال برنكيمية  heterotrichousتضم أجناس ذات أشكال خيطية متباينة الشعيرات  -1

 كاذبة أو برنكيمية حقيقية .

 أو أبواغ متحركة .  neutral sporesالتكاثر الجنسي عن طريق تكوين أبواغ محايدة  -2

 أو من النوع البني .   trichothllicنوع الشعري النمو من ال -3

أو مختللللللح األمشلللللاج  isogamousالتكللللاثر الجنسلللللي ملللللن نلللللوع متشللللابه األمشلللللاج  -4

anisogamous  أو البيضيoogamous  . 

دورة الحيللاة تتضللمن تعاقللب طللورين األول بللوغي كبيللر الحجللم يللرف بللالعين المجللردة ,  -5

 ر البوغي . والثاني مشيجي خيطي مجهري  يختلح عن الطو

 . Laminariaجنس  من األجناس الشائعة التابعة لهذا الصح
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 Laminariaجنس 

 

 

 

  Class: Cyclosporeaeثالثاً : الطحالب مستديرة األبواغ ) ذات دورة حياة ثنائية ( 

 الصفات المميزة :       

 تضم أجناس ذات تمايز نسيجي واضح و أشكال ثالوسية . -1

 .    marginalأو الحافي  apicalي النمو من النوع القم -2

 .   Diploid life cycleدورة الحياة لغالبية أفراد هذا الصح من النوع الثنائي البسيط  -3

التكاثر الخضري عن طريق التجزؤ أو تكلوين الملدادات  أملا التكلاثر الالجنسلي إن وجلد  -4

فعلللن طريلللق تكلللوين سلللبورات غيلللر متحركلللة داخلللل حلللوافظ أحاديلللة الغرفلللة وتسلللمى 

tetrasporangium   . 

التكاثر الجنسي  من النوع البيضي علن طريلق تكلوين أمشلاج ذكريلة أحاديلة السلوط ملن  -5

النوع الريشي الجانبي الموقع أو ثنائية األسلواط أحلدهما ريشلي ويتجله لصملام وقصلير , 

أما السواألملس فيكون طويل ومتجه للخلح , أما األمشلاج األنثويلة فتكلون بيضلية حيلث 

لللى شللكل بثللرات علللى سللطح الثللالوس األنثللوي تحللوي كللل بثللرة علللى عللدد مللن تنمللو ع

 األعضاء األنثوية وتحاط األغضاء األنثوية داخل البثرات  بتراكيب عقيمة لحمايتها . 

 .   Fucusمن األجناس المعروفة التابعة لهذا الصح  جنس 
 

 

 
   Fucusجنس   

 

       
 
 


