
 المحاضرة الثالثة 

 التصنٌف 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 الٌوغلٌنٌة 

                               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 بغمد 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 التصنٌف الحدٌث للمالك الحٌاتٌة مع البكترٌا فً مملكة 

 (Moneraاالبتدائٌات )

 



 

 البيئة والتواجد 

وتنتشر افرادها فً مختلف البٌئات المائٌة والٌابسة نوع  1511تضم 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 المغذٌات 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(33-51درجة 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 للغشاء   Prokaryoticالخالٌا بدائٌة النواة  -1

 النووي المحٌط بها 

تفتقر الى وجود البالستٌدات المحددة )اي بدون غشاء ( وتوجد الصبغات  -2

 .على صفائح البناء الوئً المنتشرة فً البروتوبالست 



 aالصبغات المتواجدة على صفائح البناء الضوئً تتمثل بصبغات كلوروفٌل  -3

باالضافة   Myxoxanthinوصبغات زانثوفٌلٌة منها  B-carotineوصبغة 

والمتمثلة بالصبغة الخضراء  Biloproteinsالى صبغات البلوبروتٌنات 

 C- phycoerthrinوالصبغة الحمراء   C-phycocyaninالمزرقة 

 . Allo-phycocyaninالخضراء المزرقة المساعدة والصبغة 

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

,كأجسام كولجً والماٌتوكندرٌا والفجوات الحقٌقٌة والشٌكة االندوبالزمٌة 

 وقد تحوي بعض االنواع على الفجوات غازٌة او كاذبة .

وهو   Cyanophycean starchنوع  غذاء على بشكل نشا منلاٌخزن  -5

عبارة عن مركبات كاربوهٌدراتٌة شبٌهة بالكالٌكوجٌن الحٌوانً باالضافة 

 الى بروتٌنات ودهون 

ٌحاط الجدار الخلوي فً غالبٌة االجناس بمادة جٌالتٌنٌة تشكل غالف  -6

 خارجً وقد ٌكون شفاف ورقٌق او ٌكون سمٌك وملون 

 ط فً االشكال الخضرٌة والتكاثرٌة تفتقر الى وجود اهداب او االسوا -3

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

 

 الحركة في الطحالب الخضر المزرقة 

بالرغم 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 تغٌر فً شكل 

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

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

دفع الجسم الى االمام او الى الخلف 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 .

 



 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 الغالف الجٌالتٌنً المحٌط بجسم الطحلب اما السبب االخر 

ى وجود الصبغات البلوٌروتنٌة الخضراء المزرقة او الحمراء فٌعود ال

 بكمٌات كبٌرة داخل الخالٌا .

قد تزداد كمٌة الصبغة الخضراء المزرقة فٌظهر الطحلب بلون اخضر 

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

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

 خالٌا واختفاء الصبغات حٌث وجد ان الصبغة الحمراء تزداد كمٌتها داخل ال

 وتختفً الصبغة الخضراء المزرقة كلما كانت االضاءة قلٌلة .

فً حالة كون االضاءة شدٌدة تطغً صبغة الخضراء المزرقة وتقل او 

تختفً الصبغة الحمراء فٌظهر الطحلب بلون اخضر مزرق والبعض ٌعتقد 

ان ظهور اواختفاء الصبغات 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 الشغبة 

  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 الغشاء الجٌالتٌنً للخلٌة االم وقد تعاود ه

تجمعات من الخالٌا داخل نفس الغشاء 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



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 الغذاء 

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 المغاٌرة  - ب

وهً خلٌة خضرٌة متحورة تحاط بجدار ثالثً الطبقات ولها محتوٌات 

 Cyanophycean granulesمتجانسة ومتكاثفة وخالٌة من محتوٌات 

(وتفتقر الى وجود الصبغات 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 المغاٌرة .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 



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 الصغٌرة او االكٌاس الصغٌرة  -ه

Nannocysts  فً بعض االجناس مثل طحلبGleocapsa   ونتٌجة

لتوفر الظروف المالئمة ٌحدث انقسام الخلٌة البسٌط بشكل سرٌع ومتكرر 

 Nanospore orصغر 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 صف واحد :

       :Canophyacea               :  Classصف الطحالب الخضر المزرقة  -1

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

الخضري والبٌئة والتواجد وطالق التكاثر فقد وضعت افراد الصف 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  

 



 

 

 

 

 

  

 

 


