
 المحاضرة السادسة 

2-class: Charophyceae (stone worts   )                                                               

     صف الطحالب الكارٌة )الحشائش الحجرٌة ( 

                                                          Class:Charophyceae 

Order:Charales                                                                                

Family:Characeae                                                                           

Genus :Chara,Nitella                                                                      

تعتبر افراد هذا الصف حلقة وصل بٌن الطحالب الخضر والحزازٌات لذا فان افراد هذا الصف 

 تحوي صفات تتشابه بها مع الطحالب الخضر والممتمثلة بما ٌاتً :

 الجدار الخلوي سلٌلوزي  -1

بقٌة و  B-caroteneباالضافة الى   a,bمتمثلة بالدرجة االساس بكلوروفٌلالصبغات ال -2

 الصبغات الزانثوفٌلٌة المتواجدة فً بقٌة الطحالب الخضر 

 الغذاء المخزون ٌكون بشكل نشا  -3

 تتواجد عادة فً المٌاه  -4

 الصفات العامة الفراد هذا الصف والتً تتمٌز بها عن الطحالب الخضر وتعتبر ارقى منها :

الى مناطق عقد وسالمٌات ومزود بافرع ٌتكون جسم النبات من محور قائم ٌتمٌز  -1

 جانبٌه عند العقد وتكون ذات نمو محدود وتعرف باالوراق 

 االعضاء التكاثرٌة معقدة ومحاطة بخالٌا محٌطٌة  -2

تختلف االمشاج الذكرٌة فً الشكل عن االمشاج الذكرٌة فً بقٌة الطحالب الخضر  -3

 اذتكون ذات شكل لولبً مستطٌل ثنائً االسواط 

  Protonema stageزاٌكوت )البٌضة المخصبة (لٌعطً طور البروتونٌما ٌنمو ال -4

 قبل ان ٌنمو طحلب جدٌد 

 التتكاثر الجنسٌا اذ تتكاثر تكاثر خضري وتكاثر جنسً من النوع البٌضً  -5

 

 اوجه التشابه بين الطحالب الكارية والحزازيات 

 الشكل الخضري المتمثل بالمحور القائم والتفرعات السوارٌة الشبٌهة باالوراق  -1

 االعضاء التكاثرٌة متعددة الخالٌا  -2

 االمشاج الذكرٌة متطاولة وثنائٌة االسواط الملساء المتساوٌة بالطول  -3

 prtonemaنمو البوغ الى تركٌب خٌطً ٌعرف بالخٌط االولً  -4



التتكاثر تكاثر الجنسً بتكوٌن االبواغ وتتكاثر تكاثر خضرٌا بتكوٌن تراكٌب  -5

خضرٌةتنمو الى افراد جدٌدة بعد انفصالها على طحلب االم وتتكاثر جنسٌا من النوع 

 البٌضً 

 

 البٌئة والتواجد :

ا فً تتواجد اجناس هذا الصف فً المٌاه الراكدة والمٌاه النصف المالحة وٌمكن ان تعٌش اٌض

متراً فً البحٌرات والتً تحتوي قٌعانها على الرمل حٌث ٌمتص  11-1تتراوح بٌن من اعماق 

( وٌرسبها على جسمه لذا ٌطلق على على افراد Marlات مركبات الكالسٌوم والمغنسٌوم )النب

ٌضم هذا الصف رتبة واحدة  .  Stone wortsهذا الصف بالحشائش الصخرٌة او الحجرٌة 

 فقط هً 

                                         

Genus :Chara    

هذا الجنس واسع واالنتشار فً العالم وذو رائحة غٌر مرغوبة تشبه رائحة البصل بسبب 

 -5احتوائه على مركبات الكبرٌت .وٌتكون الثالوس من محور قائم متفرع ٌتراوح طوله من 

سم وٌثبت النبات بالمكان الذي ٌعٌش فٌه بواسطة تركٌب معقد من اشباه الجذور عدٌدة  111

ء القائم الى عقد وسالمٌات واضحة .وٌنشا من كل عقدة سوار من افرع خالٌا وٌقسم الجز

جانبٌه قصٌرة )اشباه االوراق ( تنمو الى مدى ثاٌت .كما تنمو فً اباط اشباه االوراق افرع غٌر 

على خلٌة واحدة كبٌرة موجودة فً على  Charaمحدودة النمو .وٌقتصر النمو الطولً فً الـ 

  قمة المحور .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لتكاثر :ا

تتكاثر الطحالب الكارٌة خضرٌا وجنسٌا فقط والتتكاثر تكاثر الجنسً بتكوٌن االبواغ او الخالٌا 

 الساكنة 

التكاثر الخضري :ٌحدث هذا النوع من التكاثر بتكوٌن تراكٌب خضرٌة تكاثرٌة على جسم 

 لجسم الطحلب وكما ٌاتً :فً مناطق العقد السفلٌة فً الطحلب االم وغالبا تتكون هذه التراكٌب 

تراكٌب نجمٌة : وهً عبارة عن تراكٌب نجمٌة الشكل مملوءة بالغذاء المخزون بشكل  -1

 تنفصل من العقد السفلٌة للطحلب االم لتبدأ بالنمو لتكون طحلب جدٌد نشا 

تراكٌب بصلٌة :تنشا على اشباه الجذور وتكون بشكل براعم تكبر بالحجم ثم تنفصل  -2

 ب جدٌدة لتنمو الى طحال

تكوٌن خٌوط من خالٌا خضراء : تنشا من العقد السفلٌة للطحلب االم بعد ذلك تنفصل  -3

 لتنمو الى طحلب جدٌد 

  Ovumالتكاثر الجنسً : تتكاثر الطحالب الكارٌة الى جنسٌا بتكوٌن البٌوض الساكنة 

ون النبات المتحركة اي ان التكاثر الجنسً ٌكون من النوع البٌضً , ٌكواالمشاج الذكرٌة 

اما احادي المسكن وتحمل االعضاء التكاثرٌة على نفس العقدة وٌكون موقع العضو االنثوي 

وقد   Nitellaالعضو الذكري )فً طحلب الكارا ( وبالعكس فً طحلب الـ منالى االعلى 

فس العقدة تحٌط بعضو انثوي واحد كمل فً ٌحمل اكثر من عضو ذكري واحد على ن

  Globuleوالعضو الذكري بـ   Nuculeوٌطلق على االنثوي بـ  Tolypellaطحلب 

وٌكون العضوي التكاثر الذكري الناضج بشكل تركٌب كروي وبلون برتقالً محمر اما 

خالٌا تاجٌة فً  5العضو االنثوي فٌكون تركٌب بٌضوي متطاول محاط من االعلى بـ

-5ٌحاط العضو االنثوي ب)وكما   Nitellaخالٌا تاجٌة فً طحلب الـ 11طحلب الكارا و

التً   Oogonium( خالٌا محٌطٌة غطائٌة ملتفة والتً تحٌط تماما بالخلٌة االنثوٌة 11

  Ovumتحٌط بخلٌة البٌضة 

االخصاب : بعد نضج البٌوض واالمشاج تتفتح االعضاء التكاثرٌة وتتحرر االمشاج وتسبح 

شق بٌن الخالٌا التاجٌة وقمة بالماء لتصل الى قمة العضو االنثوي حٌث تحدث فتحة او 

التً تكبر الخالٌا الغطائٌة وٌدخل احد االمشاج لٌخصب البٌضة وتتكون البٌضة المخصبة 

  Oosporeفً الحجم وتتسمك جدرانهاوتظهر بلون اسود وتسقط لتستقر فً الماء وتدعى 

لٌتٌن احداهما اسابٌع حٌث تنقسم النواة اختزالٌا فتتكون خ 4-1ثم تبدا بالنمو بعد فترة من 

طرفٌة تنمو الى تركٌب خٌطً قائم ٌنمو الى طحلب جدٌد وخلٌة قاعدٌة صغٌرة تكون خلٌة 

 شبه جذر .

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعبة الطحالب الٌوغلٌنٌة  -3

                                                Division Euglenophyta  

Class:Euglenophyceae                                                                            

Order:Euglenales                                                             

Family:Euglanacea 

Genus :Euglena  

 فات الممٌزة لهذه الشعبة الص

والموٌلحة وقلٌل منها فً المٌاه المالحة وفً فً المٌاه العذبة عة تعٌش افراد هذه المجمو -1

 Waterالعضوٌة وبصورة هائمة وقد تسبب ظاهرة ازدهار الماء الغنٌة بالمواد المٌاه 

bloom   وقد ٌتواجد البعض منها فً الطٌن الرطب او على بقاٌا بعض النباتات

 والبعض منها قد ٌعٌش داخل امعاء بعض البرمائٌات 

غالبٌة االجناس احادٌة الخلٌة متحركة والبعض منها تكون غٌر متحركة او تكون بشكل  -2

غٌر متحرك ,والقلٌل منها تكون بشكل  Pallmellaتجمعات تمثل الطور البالمٌلً 

 مستعمرات 

البالستٌدات تكون ذات اشكال مختلفة قرصٌة ,صفائحٌة ,شرٌطٌة ,نجمٌة حسب نوع  -3

كاروتٌنات وصبغات زانثوفٌلٌة باالضافة الى  a,bلوروفٌل الطحلب ,الصبغات تتمثل بك

 متعددة 



تفتقر الخالٌا الى وجود الجدار الخلوي )جدار سلٌلوزي ( وتحاط بالغشاء البالزمً  -4

وٌقع الى الداخل منه اشرطة ذات حافات او اخادٌد ٌطلق علٌها مع الغشاء البالزمً 

Periplast   تغٌر شكله مثل طحلب وقد ٌكون مرن مما ٌساعد طحلب علىEuglena  

او ٌحاط بما   Phucusاو قد ٌكون صلب فٌعطً الطحلب شكل ثابت كما فً طحلب 

 Trachelomonasالدرع البكتٌنً كما فً طحلب ٌشابه 

عبارة عن مركب عدٌد التسكر تخزن فً حبٌبات تسمى حبٌبات الغذاء المخزون  -5

وكوز وتخزن فً الساٌتوبالزم او البراملٌوم وتكون بشكل تجمعات مستقٌمة من الكل

 البالستٌدات.

تحوي الخالٌا على سوط واحد او سوطٌن اوثالثة اسواط من النوع الرٌشً وتبرز  -6

 عادتا من قاعدة المستودع فً مقدمة الخلٌة

 توجد فجوة متقلصة كبٌرة فً مقدمة الجسم قرٌبة من المستودع  -7

تقع عادتا فً الساٌتوبالزم على عكس البقعة العٌنٌة فً  Eye spotالبقعة العٌنٌة  -8

 الطحالب الخضراء والتً تقع فً داخل البالستٌدة .

ٌتمثل فً طحالب هذا القسم صفات لكائنات نباتٌة وصفات اخرى لكائنات حٌوانٌة فً  -9

نمط التغذٌة حٌث تتغذى بطرٌقة ذاتٌة التغذٌة كما تفعل النباتات او تتغذي بطرٌقة البلع 

 للمواد الغذائٌة كما فً الكائنات الحٌوانٌة 

 ها تكاثر جنسً الٌحدث فٌ Cyst تتكاثر خضرٌا باالنشطار الطولً وبالتحوصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال 

طحلب 

الـ 

Euglena  

وحٌد الخلٌة مغزلً الشكل ٌوجد فً البرك والمستنقعات كجسم بروتوبالمً عاري هز طحلب 

لٌس له جدار خلوي ولذلك كثٌرا ماٌتغٌر شكله اثناء الحركة ,فً مقدمة الخلٌة ٌوجد انتفاخ 



  Gulleteوقناة تسمى البلعوم   Reserviorجزؤه القاعدي متسع ٌمثل الخزان قاروري الشكل 

عند قاعدة االنتفاخ توجد البقعة العٌنٌة والتً تكون كبٌرة الحجم وتقع خارج البالستٌدة وهً 

التً تعطٌها اللون  B- caroteneعبارة عن مجموعة من القطٌرات الدهنٌة حاوٌة على صبغة 

وتظهر هذه القطٌرات بشكل عدسة ل قطٌرة تحاط بغالف خاص بها  البرتقالً المحمر وك

محدبة لها عالقة باالستجابات للحوافز الضوئٌة للخالٌا المتحركة كما ٌعتقد ان لها دور فً 

استالم الضوء والسٌطرة على الحركة الخلٌة .كما تحوي الخلٌة على ماٌتوكندرٌا وعلى اجسام 

ن احدهما قصٌر والٌبرز من قناة المستودع اما السوط كولجً كما تحوي الخلٌة على سوطٌ

تتكاثر   Pantonematicاالخر فٌكون طوٌل وٌساعد فً حركة طحلب وهو من النوع الرٌشً 

خضرٌا بواسطة االنشطار الطولً للخلٌة وقد ٌحدث االنشطار اثناءحركة طحلب وٌبدا 

نهاٌة الجسم واثناء ذلك تنقسم االنشطار من مقدمة الجسم اي من منطقة الخزان وٌستمر الى 

النواة انقسام اعتٌادي ٌعقبه انقسام البروتوبالست اما االسواط فقد ٌذهب السوط او السوطٌن مع 

اسواط جدٌدة او ٌنقسم السوط او  احدى الخالٌا المنقسمة وتبدا الخلٌة االخرى بتكوٌن سوط او

سوط االخر او تختفً االسواط ثم ٌذهب كل سوط مع احدى الخلٌتٌن وتبدأ كل خلٌة بتكوٌن ال

 تبدا بالتكوٌن بعد اكتمال االنقسام 

اوقد تنقسم الخالٌا وهً فً حالة سكون فً مرحلة التكٌس او مرحلة الطور البالمٌلً لتكون 

 خلٌتٌن او احٌانا اربع خالٌا كروٌة الشكل عند تحرر كل منها لتصبح طحلب جدٌد .

 

 

 

 

 

 

 

 


