
 شعبة طحالب الخضراء

Division: Chlorophyta                                                                                            

Class: chlorophyceae 

1_ Order : Chlorellales 

A_ Family : Chlorellaceae 

Genus:Chlorella  

B_ Family: Scendesmaceae 

Genus: Scendesmus 

C_ Family: Dictyospheriaceae 

Genus:Dictyospherium 

D_ Family: Hydrodictyaceae 

Genus: Hydrodictyon   , Pediastrum  

2_ Order : Volocales  

A_ Family: Chlamydomonaceae  

Genus: Chlamydomonas 

B_ Family: Volvocaceae 

Genus: Volvox , Pandorina , Eudorina , Gonium 

 الصفات الممٌزة لشعبة الطحالب الخضراء

 افرادها حقٌقة النواة وتحتوي على العضٌات الخلوٌة كالبالستٌدات والماٌتوكندرٌا / 1

 الجدار الخلوي مكون اساسا من مادة السلٌلوز بالضافة الى البكتٌن والكاٌتٌن / 2

 افرادها تتواجد فً المٌاة العذبة والمالحة/ 3

 و زانثوفٌالت   Lactinو  B_ carotin و  chl. a ,b: اهم الصبغات الموجودة هً / 4

  Amylopectinو   Amyloseالغذاء المخزون بشكل نشأ / 5

 افرادها متحركة وغٌر متحركة واالفراد غٌر المتحركة تحتوي اطوار متحركة/ 6



 :تتكاثر افرادها جنسٌا باربع طرق هً / 7

1_ Isogamous    2_ Anisogamous   3_ Oogamous  4_  Conjucation 

.......................................................................................................... 

Genus:Chlorella  

تتكاثر بتكوٌن االبواغ , النواة مفردة , البالستٌدة كأسٌة , ٌتألف من خلٌة كروٌة الشكل . طحلب احادي الخلٌة 

 الذاتٌة

 

Genus: Scendesmus 

 ٌتكاثر هذا الطحلب الجنسٌا بتكوٌن المستعمرات الذاتٌة غٌر متحركة( 16_  2)مستعمرة تتراوح عدد خالٌاها 

 

Genus:Dictyospherium 

ترتبط الخالٌا مع بعضها بروابط جٌالتٌنٌه وٌظهر بشكل هائم على . ٌتواجد هذا الطحلب بشكل مستعمرات شٌجٌرٌة 

 والصفة الممٌزة له هو ان جمٌع خالٌاه متشابهه فً الشكل والحجم.المسطحات المائٌة 

 

 



Genus: Hydrodictyon    

تتكاثر . سداسٌة الشكل وتتصل مع بعضها عند النهاٌات وذلك الن خالٌاها اسطوانٌة ( بكة الماءش)االسم الشائع 

 بوغ  1000الجنسٌا بتكوٌن عدد كبٌر من االبواغ المتحركة ٌصل الى 

 

Genus: Pediasteum 

 مستعمرة محددة منتظمة خالٌا المحٌط تكون حاوٌة على بروزات اما ثنائٌة او احادٌة البروز

 

Genus: Chlamydomonas 

البالستٌدة كوبٌة الشكل وٌتكاثر الجنسٌا , طحلب احادي الخلٌة متحرك ٌمتلك زوج من االسواط 

 باالنقسام الخلوي البسٌط وجنسٌا بطرٌقة البٌضً 

 

Genus: Volvox 

 1000_500تحوي على عدد من الخالٌا ٌصل من مستعمرة محددة متحركة كروٌة الشكل 

 وٌحوي اربع انواع من الخالٌاخلٌة واكثر 



                                            Vegetative cellخالٌا خضرٌة _ 1

  Gonidial cellخالٌا كونٌدٌة _ 2

 Antheridiumخالٌا جنسٌة ذكرٌة _ 4

  Oogoniumخالٌا جنسٌة انثوٌة _ 3

 

 

Pandorina 

تحتوي على ,(32-16)قلٌلة العدد,ٌرة الحجمكب, مستعمرة محددة متحركة خالٌاة كمثرٌة الشكل

 التكاثر الجنسً من النوع متشابة االمشاج,اسواط طولها مساوي لطول الخلٌة

 

Eudorina 

تحتوي على االسواط , (64-16)كثٌرة العدد,صغٌرة الحجم,مستعمرة محددة متحركة خالٌاه كروٌة الشكل

 الجنسً من نوع مختلف االمشاجالتكاثر ,وٌكون طولها مساوي لضعف طول الخلٌة

 



Gonium 

خلٌة وتكون مطمورة ( 16-4)مستعمرة صفائحٌة مسطحة محددة ٌتراوح عدد خالٌاها بٌن 

 داخل غمد جٌالتٌنً وترتبط مع بعضها بخٌوط جٌالتٌنٌة 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  


