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 Phycology علم الطحالب

 : مقدمة في علم الطحالب 

تعرؾ الطحالب بأنها نباتات بدائٌة النواة ذاتٌة التؽذٌة بسٌطة التركٌب تحتوي على كلوروفٌل أ  

كصبؽة اساسٌة للبناء الضوئً وتكون الخالٌا التكاثرٌة الجنسٌة وحٌدة الخلٌة ماعدا الوحدات 

سٌة. التكاثرٌة فً الطحالب البنٌة فضال عن افتقارها الى وجود ؼالؾ عقٌم حول االعضاء الجن

 الجذور من خال ًالنبات الجسم ان ًتعن ًوالت Thallophytes اٌتٌالثالوس من الطحالبتعد 

  قٌقٌة.لحا واالوراق قٌانٌوالس

 مستوى إلى ترتقً ال التؽذٌة ذاتٌة نباتات عن عبارة الطحالب بأن Fritsch قد عرؾ العالم

 من الراقٌة النباتات بقٌة عن تختلؾ الطحالب أن ٌعنً وهذا الراقٌة بالنباتات الخاص التباٌن

 :اآلتٌة الصفات خالل

 إلى تفتقر لكنها الخالٌا متعددة أو الخلٌة أحادٌة إما تكون والتً أجسامها تركٌب بساطة. 1 

 .الناقلة الوعائٌة األنسجة فقدانها عن فضال الحقٌقٌة، والجذور والسٌقان األوراق وجود

 عدد وهناك تكاثرٌة، وتصبح اعتٌادٌة خضرٌة بخالٌا تتمثل فقد التكاثرٌة التراكٌب بساطة. 2

 :منها الحاالت من

 تكاثرٌة خلٌة إلى ٌتحول الخضري الطحلب جسم فإن الخلٌة األحادي الطحلب حالة فً -أ 

 فً ماا Chlamydomonas طحلب فً كما أكثر أو Gamet واحد مشٌج داخلها فً ٌتكون

 لتكون تنقسم الخضرٌة الخالٌا إحدى محتوٌات فإن Ulothix طحلب فً كما الخٌطٌة الطحالب

 . للطحلب الخضري التكاثر مرحلة فً أمشاجا

 الخالٌا هذه وتكون تكاثرٌة خالٌا إلى الخالٌا بعض تتخصص أن الطحالب بعض فً ٌحدث -ب

 أمشاج إلى محتوٌاتها بانقسام ٌتكون بعضها. والحجم الشكل فً الخضرٌة الخالٌا عن ممٌزة

 أما الذكرٌة التكاثرٌة األعضاء الخالٌا هذه وتمثل Anthrozoids مسوطة صؽٌرة ذكرٌة

 الحجم كبٌرة تكون والتً ،Ovum البٌضة خلٌة محتوٌاتها فتكون األخرى التكاثرٌة الخالٌا

 .Oogonium األنثوي التكاثري العضو الخلٌة هذه وتمثل ساكنة
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 :الصفات التً تتمٌز بها الطحالب 

.  النباتٌة المجامٌع باقً مع األعضاء ووظائؾ الحٌوٌة الكٌمٌاء حٌث من الطحالب مٌزاوال: تت

 مثل المتكونة، المركبات نواتجو الكلوروفٌل، وأصباغ األٌضٌة، التفاعالت اذ تمتلك نفس

 .األخرى الراقٌة النباتات فً الموجودة تلك مثل ، والبروتٌنات الكربوهٌدرات

الخلوي نالحظ فً الطحالب وجود نوعٌن من التركٌب الخلوي وهما ثانٌا: من ناحٌة التركٌب 

كما فً االنواع التً تعود الى الطحالب الخضر المزرقة وحقٌقٌة   Prokaryoticبدائٌة النواة 

 كما فً بقٌة المجامٌع الطحلبٌة. Eukaryoticالنواة 

 :موقع الطحالب بٌن الكائنات الحٌة 

 كبٌرتٌن وهما: الكائنات الحٌة الى مملكتٌن  Linnaeusوضع العالم السوٌدي لٌنٌوس 

 Plant Kingdomالمملكة النباتٌة  -1

 Kingdom Animal المملكة الحٌوانٌة -2

قسم المملكة النباتٌة الى مجموعتٌن اعتمادا على بعض العالقات  Eichlerاما العالم االلمانً 

 الوراثٌة وهما:

 شمل ثالثة اقسام وهً :وت Gryptogamaeاوال: النباتات الالزهرٌة 

 وٌضم صفٌن: Thallophytaقسم الثالوسٌات  -1

 Algaeصؾ الطحالب  - أ

  Fungiصؾ الفطرٌات  - ب

 وٌضم صفٌن : Bryophytaقسم الحزازٌات  -2

 Hepaticaeصؾ الكبدٌات  - أ

 Musciصؾ الحزازٌات  - ب

 وٌضم ثالث صفوؾ : Pteridophytaقسم البترٌدٌات  -3

 Equisetineaeصؾ اذناب الخٌل  - أ

 Lycopodineaeصؾ الالٌكوجودٌات  - ب

 Filicineaeصؾ السراخس  - ت
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 وتشمل قسمٌن هما: Spermatophytaثانٌا: النباتات البذرٌة 

 Gymnospermaeعارٌة البذور  -1

 وٌضم صفٌن : Angiospermaeمؽطاة البذور  -2

 Mnocotyledoneaeصؾ ذوات الفلقة الواحدة  - أ

 Dictyledoneaeصؾ ذوات الفلقتٌن  - ب

اقترح كل من ماركلٌس وشوارتز نظاما تصنٌفٌا استخدم فٌة خمسة ممالك  1892وفً عام 

 وهً :

 Prokaryotaeاوال: مملكة بدائٌة النواة 

 وتكون خالٌاها بدائٌة النواة وتشمل :

 Bacteriaالبكترٌا  -1

 Blue Green Algaeالطحالب الخضر المزرقة  -2

 Protistaثانٌا: مملكة الطالئعٌات 

 Fungiثالثا: مملكة الفطرٌات 

وتشمل الفطرٌات وهً كائنات مختلفة التؽذٌة ؼٌر متحركة تقوم بهضم الؽذاء خارج اجسماها 

 والناتج من عملٌة الهضم ٌتم امتصاصة.

 Plantaeرابعا: مملكة النباتات 

 وتشمل النباتات حقٌقٌة النوى ذاتٌة التؽذٌة ؼٌر المتحركة.

  Animaliaخامسا: مملكة الحٌوانات 

 ات حقٌقٌة النواة مختلفة التؽذٌة ومتحركة وتهضم ؼذائها داخل اجسامها.وتشمل الحٌوان
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 الحٌة لوحظ ان الطحالب تقع فً مملكتٌن هما:وفً التصنٌؾ الحدٌث للكائنات 

: التً تشمل البكترٌا والطحالب الخضر المزرقة وهً Prokaryotaeاوال: مملكة بدائٌة النواة 

ملٌون سنة، كما انها اصؽر الكائنات  3533قبل حوالً  من اقدم الكائنات الحٌة حٌث ظهرت

 ماٌكرون. 13 – 3.5الحٌة التً ٌبلػ معدل قطر خالٌاها بٌن 

ى وعددا منها ٌكون احادٌة الخلٌة، : وهً كائنات حقٌقٌة النوProtistaالطالئعٌات  ثانٌا: مملكة

طئة للعدٌد من االسباب الطحالب تدرس كمجموعة اولٌة من النباتات كونها تعد نباتات وا وان

 وتشمل:

والتً تم تشخٌصها من تعد الطحالب من اقدم النباتات التً تحوي صبؽه الكوروفٌل أ  -1

بلٌون سنة وبالتالً تلتقً مع بقٌة النباتات الواطئة  3.1المتحجرات وٌعود تارٌخها الى 

 والراقٌة بوجود هذه الصبؽة الخضراء وقٌامها بعملٌة البناء الضوئً.

 تركٌب اجسامها فهً احادٌة الخلٌة او متعددة الخالٌا ثالوسٌة. بساطة -2

 بساطة التراكٌب التكاثرٌة. -3

بساطة طرائق التكاثر مما سهل على المختصٌن دراسة فسلجة التراكٌب الخضرٌة  -4

  وفسلجة تكاثرها.

 ٌتجاوز قسما منها بضعة اٌام. دورة حٌاتها قصٌرة ال -5

 

 


