
 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 الصبغات التمثٌلٌة بشكل كلوروفٌالت متمثلة  -4

 وصبغات زانثوفٌلٌة . B- caroteneو bو aبكلوروفٌل 

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

ً الساٌتوبالزم او المخزون فً النباتات البذرٌة وقد ٌخزن الغذاء 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  -7

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 .



فهً اما احادٌة الخلٌة او شعبة تختلف اشكال الطحالب فً هذه ال -9

ت (او بشكل خٌوط وٌكون متفرع او غٌر 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 صبغة 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

 وغٌر 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  

 تصنٌف الطحالب الخضراء :

وضعت عدة نظم تصنٌفٌة الفراد شعبة الطحالب الخضر وقد وضعت 

 تحت صفٌن هما :

          Class:chlorophyceaeصف الطحالب الخضر  -1

          Class : Charophyceae صف الطحالب الكارٌة  -2

رتبة وقد اعتمد فً التصنٌف على  14ضمن  ووضعت افراد الصف االول

وسف الشكل الخضري والتركٌب الخلوي وطرق التكاثر ودورات الحٌاة 

  ندرس الٌعض منها 

1-order: volvocales                                                                    

2-order :Chlorococcales                                                            

3-order:oedogonales                                                                 



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 الظروف البٌئٌة غٌر 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 غالبا 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 غٌر متحركة او 

متماثل االمشاج او مستعمرات بنوٌة والتكاثر الجنسً ٌكون من نوع 

 غٌر متماثل االمشاج او من نوع البٌضً 



                 family: volvocacea-1تضم هذه الرتبة عائلتٌن هً  -7

 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 غالب

 المفردة فً مقدمة الخلٌة 

الخلوي البسٌط وقد ٌنتج عنه عدد من ٌتكاثر هذا الطحلب باالنقسام 

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

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

البٌئٌة غٌر 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 الظروف البٌئٌة المالئمة 

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

 البٌضً .

 

 

 

 



 

 

2-order :Chlorococales                                                            

 الصفات الممٌزة لهذه الرتبة

 تعٌش معظمها فً المٌاه العذبة  -1

تضم هذه الرتبة اجناس احادٌة الخلٌة او مستعمرات محددة غٌر  -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 غٌر 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  33وٌمكن 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  1333الـ عددها

االعتٌادٌة تبقى هذه االبواغ متحركة داخل الخلٌة ثم تفقد االسواط وتتركب 

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

 بعدها تتحرر هذه المستعمرة لتنمو مكونة مستعمرة بحجم حجما 

المستعمرة االم .التكاثر الجنسً ٌحدث بتكوٌن امشاج متشابهة صغٌرة 

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 صغٌرة داخله تتحرر لتنمو مكونه 

 مستعمرة جدٌدة تشابه المستعمرة االم 

 



 

 

 


