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 Occurrence and Distribution                   التواجد واالنتشار

او محمولة تتواجد الطحالب فً مختلف البٌئات العالمٌة, فهً تتواجد فً البٌئٌة المائٌة والٌابسة 

على الهواء على حد سواء, ففً البٌئة المائٌة قد تتواجد قسم من الطحالب بشكل ملتصق وتسمى 

Periphyton  او متحركة على سطح القاع وتسمى القاعٌةBenthic algae  او تتواجد بصورة

 التً تتحرك محمولة مع تٌارات المٌاه والرٌاح وحركة المدوالجزر. Plannktonicهائمة 

 :ًٌمكن تقسٌم الطحالب القاعٌة الملتصقة حسب الوسط الذي تلتصق علٌها وه 

 Epipelic algaeملتصقة على الطٌن فً القاع  -1

  Epipzamic algaeملتصقة على الرمل  -2

  Epilithic algaeملتصقة على الصخور  -3

  Epiphytic algaeملتصقة على النباتات او طحالب اخرى  -4

   Epizoic algaeملتصقة على اجسام بعض الحٌوانات  -5

  Endoozoic algaeالطحالب المتواجدة داخل اجسام بعض الحٌوانات داخل المٌاة  -6

 الذي ٌتواجد داخل جسم الهاٌدرا او البرامٌسٌوم. Zoochlorellaمثل طحلب 

 

  والتً تبقى عالقة ضمن عمود المٌاه وتقسم الى:الطحالب التً توجد هائمة فً المٌاة 

: هً التً تقضً طٌلة فترة حٌاتها هائمة او Euphytoplanktonهائمات حقٌقٌة  -1

 عالقة خالل عمود المٌاه

: تكون هذه الطحالب ملتصقة ومثبتة Tychophytoplanktonهائمات غٌر حقٌقٌة  -2

 على السطوح ولكنها تصبح هائمة بسبب بعض الظروف البٌئٌة ولفترة محدودة.
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 على االختالف فً كمٌة االوكسجٌن المذاب  اعتمادا المائٌة اٌضا  م الطحالبوتقس

واالس الهٌدروجٌنً والملوحة ودرجات الحرارة على سبٌل المثال تتواجد بعض 

اما الطحالب التً  Halphytesالطحالب فً المٌاة ذات الملوحة المرتفعة وٌطلق علٌها 

ٌطلق علٌها  ºم 55-35تتواجد فً مٌاة ذات درجات حرارة مرتفعه تتراوح من 

Thermophytes  كما فً الطحالب التً تعٌش فً الٌنابٌع الحارة فً المقابل هناك

لصفر المئوي ٌطلق علٌها الطحالب بعض االنواع تعٌش فً درجات حرارة تحت ا

 .Crypphytesالثلجٌة 

  طحالب الٌابسةTerrestrial algae  وهً الطحالب التً تتواجد فً بٌئة الٌابسة :

لتصقة على سطح التربة الرطبة او الصخور الرطبة او وتكون عادة ملتصقة فقد تكون م

تنمو على الرمال او داخل الرمال او تتواجد داخل الحفر والشقوق الصخرٌة وقد وجدت 

بعض االنواع ملتصقة على اوراق وجذوع واغصان االشجار وٌطلق علٌها 

Epiphyllophytes  او تنمو داخل قلف االشجار وتسمىEpiphlopytesكما تنمو , 

بعض الطحالب داخل اجسام بعض الفطرٌات وتكون فً حالة تعاٌشٌة معها 

Symbiotic algae  كم هو الحال فً االشناتLichens. 

وقد تتطفل بعض انواع الطحالب داخل اجسام بعض الحٌوانات او على اوراق بعض 

 . Algae Parasiticالنباتات وتسمى الطحالب الطفٌلٌة 

وهناك العدٌد من التسمٌات االخرى التً تطلق على الطحالب المتواجدة فً المٌاة البحرٌة 

والعضوٌة او المشتقات اعتمادا على مناطق المصبات او المٌاه الملوثة بالمواد الكٌماوٌة 

 النفطٌة وغٌرها.
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  احجام واشكال الطحالب: 

مٌكرون كما  1.5ٌد حجمها عن تختلف احجام واشكال الطحالب اختالفا كبٌرا بعضها التز

مٌكرون كما فً طحلب  5او قد تزٌد عن  Micromonas pusillaفً طحلب 

Chlorella اما االدغال البحرٌة ,Seaweeds  متر كما فً  66قد تصل اطوالها الى

 الطحالب البنٌة.

 اما اشكال الطحالب فهً االخرى تختلف وتشمل العدٌد من الصور منها:

  unicellular formوحٌدة الخلٌة اوال: 

ٌتواجد هذا النوع فً معظم الطحالب عدا الطحالب الحمراء والبنٌة التً تتواجد فٌها هذا الشكل 

كما فً  motilفً مرحلة معٌنة من دورة حٌاتها, وقد تكون الطحالب الوحٌدة الخلٌة متحركة 

Euglena  او تكون غٌر متحركة اي التمتلك االسواط مثلChlorella . 
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 multicellularثانٌا: متعددة الخالٌا 

ٌمكن مالحظة العدٌد من االشكال الرئٌسٌة للجسم الخضري فً الطحالب المتكونه من خالٌا 

 عدٌدة وهً:

: وهً عبارة عن تجمعات لعدد محدد وثابت من الخالٌا colonial formsمستعمرات  -1

وتكون هذه المستعمرات متحركة والٌمكن تعوٌض الخالٌا التالفة وذات ترتٌب محدد, 

 .Scendesmusاو غٌر متحركة كما فً  Volvoxكما فً طحلب 

: هً عبارة عن تجمعات من الخالٌا لٌس لها عدد وشكل Aggregationsتجمعات  -2

 محدد وٌمكن تعوٌض الخالٌا التالفة, ولها اشكال مختلفة مثل:

 form palemlloidالنوع البالمٌلً - أ

 dendroid formالنوع الشجٌري  - ب

 .ameoboid formالنوع االمٌبً  - ت

تنتظم خالٌا الثالوس على هٌئة خٌوط وٌمكن للخالٌا ان  Filamentousاشكال خٌطٌة  -3

 تنقسم وتنتظم فً صف واحد او مستوى واحد.

ٌتكون الثالوس من عدة خالٌا تنعدم فٌها الحواجز الخلوٌة  Siphoneousاشكال انبوبٌة  -4

 .coenocyteوتستوضح فٌها ظاهرة المدمج الخلوي 

 

 

 


