
  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 صبغة  .ان اهم صفة تتمٌز بها الطحالبوالفطرٌات  الطحالب

 ضراء لذا فهً ذاتٌة التغذٌة .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 صغٌرة 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 تختلف عن االعضاء 

التكاثرٌة فً النباتات الراقٌة التً تتمٌز بكونها متعددة الخالٌا محاطة 

 بجدار من الخالٌا العقٌمة .



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 مختلف 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 غٌر حقٌقٌة  -2

مة بسبب بعض ملتصقة ومثبتة على احد السطوح لكنها تصبح هائ

الظروف البٌئٌة ولفترة محدودة .ومن هذه الظروف الرٌاح وحركة المد 



والجزر والتٌارات .وبزوال المسبب تعود هذه الطحالب الى اصلها 

 الملتصق .

 ب التً تكون معرضة للهواء بدلالشبه الهوائٌة هً الطحال باما الطحال

 من انغمارها 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 واغصان 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 غذائً رئٌسً لالسماك الغذائٌة فً 

 والحٌوانات المائٌة االخرى .

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

الحمراء والبنٌة كغذاء فً المناطق االستوائٌة وقسم قلٌل منها فً 



 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 غفٌرة اثناء غارات من المد االحمر 

Gymnodium  spp  

عددكبٌر من االسماك السامة اكلة االعشاب التصبح سامة االبعد تغذٌتها  -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 تغٌرها لنوعٌة الماء كمٌاوٌا 

 وفٌزٌائٌا .

 

  


