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  Growth in algaeالنمو في الطحالب 

 هناك العدٌد من اشكال النمو فً الطحالب وهً :

: فً هذا النوع من النمو تنقسم جمٌع الخالٌا فً   Generalized growthالنمو العام  -1

 Ulvaجسم الطحلب ومما ٌساهم فً زٌادة حجم الطحلب, كما فً طحلب 

: وهو النمو االكثر انتشارا فً الطحالب حٌث ان  Localized growthالنمو المحدد  -2

هنالك خالٌا متخصصة تقع فً اماكن محددة من جسم الطحلب لها القدرة على االنقسام 

لتضٌف خالٌا جدٌدة الى جسم الطحلب مما تساهم فً النمو, وهناك انواع من هذا 

 النمو:

مة جسم الطحلب تنقسم : فً هذا النوع توجد خالٌا فً ق Apica growthالنمو القمً  - أ

 Charaلتزٌد من الحجم مثل 

: تقع خالٌا النمو فً قاعدة جسم الطحلب وهذا النوع  Basal growthالنمو القاعدي  - ب

 Bulbochaeteمن النمو قلٌل جدا كما فً طحلب 

: وهو النمو الذي ٌالحظ فً بعض االجناس  Trichothallic growthالنمو الخٌطً  - ت

ة حٌث ٌنمو الخٌط الطحلبً من خالل االنقسام لعدد من الخالٌا التابعة للطحالب البنٌ

 Ectocarpus المكونه لذلك الخٌط كما فً طحلب 

  التكاثر في الطحالبReproduction in algae 

 هناك انواع من التكاثر فً الطحالب منها :

: ٌشمل هذا النوع من التكاثر جمٌع  Vegetative reproductionالتكاثر الخضري  -1

الحاالت التً ٌنفصل فٌها اجزاء من الطحلب االصلً معطٌا افراد جدٌدة, كما فً 
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الذي ٌحدث فً الطحالب االحادٌة الخالٌا, اما  cell devisionاالنقسام الخلوي البسٌط 

بطرٌقة  البسٌطة والمستعمرات المتجمعة والثالوسٌه فقد تتكاثرفً الطحالب الخٌطٌة 

اذ تنفصل اجزاء من الطحلب االم لتنمو الى طحلب جدٌد,  fragmentationالتجزء 

فً بعض االجناس الخٌطٌة من الطحالب الخضر المزرقة تنفصل من جسم الطحلب 

خلٌة خضرٌة او مجموعة من الخالٌا الخضرٌة ذات قابلٌة على الحركة لتنمو مكونه 

شائعة فً والتً تعتبر ظاهرة  Hormogoniaطحلب جدٌد وٌطلق على هذه الخالٌا 

 الطحالب الخضر المزرقة.

الخالٌا التكاثرٌة التً تنمو الى طحلب :  Asexual reproductionالتكاثر الالجنسً  -2

وهً عبارة  sporesجدٌد دون ان تتحد مع غٌرها من الخالٌا االخرى وٌطلق علٌها 

عن خالٌا مفردة وتعتبر وسٌلة للتكاثر الالجنسً وتتكون فً الغالبٌة العظمى من 

او غٌر  zoosporesٌطلق علٌة الطحالب وتكون على انواع منها ماٌكون متحرك 

والتً عادة ماتكون فً الطحالب التً تنمو على الترب  aplanosporesمتحركة 

ر المتحركة عندما تكون محاطة بجدار سمٌك الطٌنٌة وهذا النوع من السبورات غٌ

وهنك انواع مختلفة من االبواغ غٌر المتحركة التً  Hypnosporesٌطلق علٌها 

 Tetraspores, Monospores , Carposporesتتكون فً المجامٌع الطحلبٌة منها 

    Paraspores, Auxospores اما فً بعض الطحالب الخضر المزرقة والخضراء ,

الٌا خضرٌة شبٌهة باالبواغ تكون محاطة بجدار سمٌك متعدد الطبقات تتكون خ

 . Akineteومقاومة للظروف البٌئٌة غٌر المالئمة تسمى الخلٌة الساكنة 

: وهو التكاثر الذي ٌحدث باتحاد خلٌتٌن  Sexual reproductionالتكاثر الجنسً  -3

لق على الخالٌا التكاثرٌة تكاثرٌتٌن, اذ ٌتحد البروتوبالست ٌعقبة اتحاد لالنوٌة وٌط

 وٌكون على ثالث انواع: Gametesباالمشاج 



 فاضل زينة غنيم.    واالركيكونيات النظري         الطحالب                 لثالثةالمحاضرة ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
3 

الذي ٌحدث باتحاد  : التكاثر Isogamousتكاثر جنسً متشابه االمشاج المتحركة  - أ

 امشاج متشابه مظهرٌا وفسلجٌا ومتحركة بواسطة زوج من االسواط.

: التكاثر الذي ٌحدث بأتحاد  Anisogamousتكاثر جنسً مختلف االمشاج المتحركة  - ب

كبٌر مشٌجٌن متحركٌن متختلفٌن احدهما صغٌر الحجم ٌمثل المشٌج الذكري واالخر 

 الحجم ٌمثل المشٌج االنثوي.

:  التكاثر الذي ٌتم باتحاد مشٌج ذكري صغٌر  Oogamousتكاثر جنسً بٌضً  - ت

, وتكون هذه ovumمع خلٌة انثوٌة كبٌرة ساكنة تمثل البٌضة  spermومتحرك 

الخالٌا التكاثرٌة داخل خالٌا متخصصة الى اعضاء تكاثرٌة ذكرٌة تسمى 

Antheridia  واعضاء تكاثرٌة انثوٌة تسمىOogonia. 

 Ulvaٌعد التكاثر الجنسً البٌضً من اكثر االنواع تطورا وٌمكن مالحظتة فً طحلب 

 .Cladophoraو

ن اتحاد الى افراد جدٌدة بالتكاثر العذري وهناك نوع من التكاثر ٌتم فٌه نمو االمشاج بدو

Parthenogenesis. 

 االسس المعتمدة فً تصنٌف الطحالب :

وفٌها تفتقر  prokaryoticٌالحظ فً الطحالب نوعٌن من الخالٌا, خالٌا تكون بدائٌة النواة 

جسام المادة النووٌة الى الغشاء النووي وفاقدة للعضٌات مثل البالستٌدات والماٌتوكندرٌا وا

كولجً والفجوات الحقٌقٌة واالسواط, وٌتمثل هذا النوع من الخالٌا بالطحالب الخضر 

وتتمثل ببقٌة المجامٌع الطحلبٌة والتً  eukaryoticالمزرقة. اما النوع االخر حقٌقٌة النواة 

تحتوي خالٌاها على نواة حقٌقٌة وبقٌة العضٌات. وهناك صفات عدٌدة تختلف فٌها الطحالب 
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وعة الى اخرى, واعتمدت خمس اسس فً تصنٌف الطحالب الى المجامٌع الرئٌسٌة من مجم

 :وهً 

: ٌعد تركٌب الجدار الخلوي من cell wall structureاوال: تركٌب الجدار الخلوي 

الصفات االساسٌة فً تصنٌف المجامٌع الطحلبٌة حٌث تختلف الطحالب فً التركٌب 

هً  mucopeptidالكٌمٌاوي لجدرانها, ففً الطحالب الخضر المزرقة تكون مركبات 

المكون الرئٌسً لجدران الخالٌا, فً المقابل تعد لوٌٌفات السلٌلوز وانصاف السلٌلوز 

ونات االساسٌة للجدران, فً حٌن تكون الطحالب البنٌة جدرانها تحتوي مكونات المك

alginic acid  ومركبات كبرٌتٌة متعددة السكرٌات باالضافة الى السلٌلوز اما الطحالب

 الذهبٌة تدخل السلٌكا المكون الرئٌس لجدران الخالٌا.

 : plastids and synthetic pigmentsثانٌا : البالستٌدات وصبغات البناء الضوئً 

تعد اشكال البالستٌدات وتركٌبها الداخلً من الصفات التصنٌفٌة للطحالب ومن اشكالها 

والشبكٌة والشرٌطٌة,  stellateوالنجمٌة  discoidوالقرصٌة  cup shapeالكأسٌة 

او جدارٌة   centralباالضافة الى الشكل االختالف ٌكون فً الموقع فقد تكون مركزٌة 

partial. 

 وتحتوي البالستٌدات على الصبغات الضوئٌة مختلفة والتً تتمثل باالنواع التالٌة: 

التذوب فً الماء ولكن تذوب فً جمٌع الكلورفٌالت  chlorophyllsالكلوروفٌالت  - أ

والتً ٌتواجد فً جمٌع انواع  aالكحول واالٌثر والبنزٌن واالسٌتون, وتشمل كلوروفٌل 

العامة وهذه الصبغة تتواجد فً النباتات الواطئة والعلٌا,  الطحالب لذلك ٌسمى بالصبغة

ٌوجد فً الطحالب الخضر والكارٌة والٌوغلٌنٌة فقط وله نفس  bاما كلوروفٌل 
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اذ ٌتواجد كلوروفٌل  c2و c1ٌوجد بنوعٌن  c, اما كلوروفٌل aمواصفات كلوروفٌل 

c2 ًحٌن كلوروفٌل  فً الطحالب الوالبٌة والذهبٌة والخضر المصفرة والبنٌة فc1 

فً بعض االجناس المتطورة  dٌكون مفقود فً الطحالب الدوالبٌة وٌتواجد كلوروفٌل 

 فً الطحالب الخضر المصفرة فقط. eمن الطحالب الحمر وٌتواجد كلوروفٌل 

: وهً الحبٌبات التً تعطً اللون االحمر والبرتقالً  carotenoidsالكاروتٌنات  - ب

 فً الماء والكحول واالٌثر واالسٌتون وتوجد بنوعٌن: واالصفر وتذوب هذه الصبغات

a-  الكاروتٌنcarotene  البرتقالٌة( : وهً هٌدروكاربونات خالٌة من االوكسجٌن(

وٌكون البٌتا كاروتٌن هو االكثر تواجد فً المجامٌع الطحلبٌة المختلفة اما االلفا 

كاروتٌن تكون متوجدة مع البٌتا كاروتٌن فً الطحالب الخضر والكارٌة والذهبٌة اما 

 الطحالب الحمراء ٌوجد فقط بٌتا كتروتٌن.

b- ٌالت الزانثوفxanthophylls  هً هٌدروكاربونات مؤكسدة تتواجد فً الطحالب :

 الخضر تشابة الموجودة فً النباتات الراقٌة.

: وهً صبغات ذائبة فً الماء وتكون اما حمر  phycobiliproteinsالبٌلوبروتٌنات  - ت

او خضر مزرقة تتواجد فً الطحالب الخضر المزرقة والحمراء وهذه الصبغة مرتبطة 

 تٌن.بالبرو

: ٌعد الغذاء المخزون احد االسس المعتمدة فً storage productsثالثا: الغذاء المخزون 

فً  cyanophycean starchالتصنٌف, مثال ٌخزن الطحالب بشكل نشأ من نوع 

الطحالب الخضر المزرقة والذي له تركٌب مشابة لتركٌب الكالٌكوجٌن الحٌوانً, اما فً 

الطحالب الحمراء ٌخزن الغذاء بشكل نشأ فلورٌدي والذي ٌشابة النباتات المخزونة, اما فً 
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الطحالب الخضراء ٌخزن بشكل نشأ نباتً الموجود فً النباتات الراقٌة, فً حٌن ٌكون فً 

 . paramylumٌوغلٌنٌة من نوع الطحالب ال

: تعد االسواط احدى اسس التصنٌف من حٌث وجودها وعدم  flagellaرابعا: االسواط 

وجودها وعددها ومكان تواجدها, فأن جمٌع المجامٌع الطحلبٌة تكون مزودة باالسواط 

ماعدا الطحالب الخضر المزرقة والطحالب الحمراء, وتختلف االسواط فً الطحالب من 

الموقع والعدد والطول, فقد تتصل االسواط بالقمة الطحلبٌة او تحت القمة او السطح  حٌث

الجانبً, وفً بعض االنواع ٌوجد سوط واحد وفً انواع اخرى سوطٌن وفً حاله وجود 

اثنان من االسواط قد ٌكونان متساوٌن فً الطول وملساء كما فً الطحالب الخضراء او 

 ات.ٌحتوي سطحة الخارجً على شعٌر

: ٌختلف تركٌب الخلٌة حسب اقسام الطحالب من  cell structureخامسا: تركٌب الخلٌة 

حٌث النواه اذ تكون الطحالب الخضراء المزرقة بدائٌة النواه فً المقابل تكون بقٌة المجامٌع 

حقٌقٌة النواة, باالضافة الى االختالف فً العضٌات اذ تكون الماٌتوكندرٌا اما كروٌة او 

نٌة والمسؤوله عن الفعالٌات التنفسٌة فً الخلٌة, اما اجسام كولجً هً عبارة عن اسطوا

تراكٌب غشائٌة او حوٌصالت مختلفة االحجام موجودة فً جمٌع الطحالب حقٌقٌة النواه, 

ووجود الشبكة االندوبالزمٌة والتً تكون على نوعٌن الخشنة والملساء فضال عن وجود 

طحالب المتحركة على فجوتٌن متقلصة لها دور مهم فً الحفاظ الفجوات اذ تحتوي غالبٌة ال

وتتمٌز بتواجدها غالبا فً طحالب المٌاة العذبة فً حٌن على التوازن المائً داخل الخلٌة 

 ٌقل تواجدها فً طحالب المٌاة المالحة. 


