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 التصنٌف العام للطحالب 

الى  سابقاتقسم الطحالب وفق االسس المعتمدة والتً سبق التطرق الٌها 

 رئٌسة وهً: ال Divisionاو اقسام  Phyllamشعب ال العدٌد من

                 Cyanophyta -1شعبة الطحالب الخضر المزرقة                   

 Class: Cyanophyceaeصف الطحالب الخضر المزرقة                       

 Chlorophyta -2                               شعبة الطحالب الخضر          

 Class: Chlorophyceaeصف الطحالب الخضر                                 

 Class: Charophyceae     صف الطحالب الكارٌة                           

 Euglenophyta -3شعبة الطحالب الٌوغلٌنٌة                                  

   :Euglenophyceae Classصف الطحالب الٌوغلٌنٌة                         

 Chrysophyta -4شعبة الطحالب الذهبٌة                                       

   :Xanthophyceae                  Classضر المصفرة      صف الطحالب الخ

                         Class: Chrysophyceaeصف الطحالب البنٌة الذهبٌة      

           Class: Bacillariophyceaeصف الطحالب العصوٌة )الداٌتومات(   
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               Chryptophyta -5شعبة الطحالب الكربتٌة )الكربتات(              

                Class: Cryptophyceaeصف الطحالب الكربتٌة )الكربتات(      

                          Pyrrophyta -6شعبة الطحالب البروفاتٌة )البروات(       

   Class:Desmophyceaeصف الطحالب الدوارة                              

Class:Dinophyceae         

                 Phaeophyta -7شعبة الطحالب البنٌة                               

Isogenerate                                                                             :Class 

                                               Class:Heterogenerate                

                                                   Class:Cyclosporeae             

                  Rhodophyta-8شعبة الطحالب الحمر                              

                                                           Subclass: Bangiodae 

                                             Floridoidae              SubClass: 
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 شعبة الطحالب الخضر المزرقة

                phylam : Cyanophyta (Blu green algae)       

وذلك لكونها محاطة بغمد جٌالتٌنً, وتدعى   Maxophytaتسمى اٌضا بالطحالب الهالمٌة 

وذلك لوجود بعض اوجه  Cyanophytaمن قبل بعض العلماء بالبكترٌا الخضراء المزرقة 

 التشابه بٌن افراد هذه الشعبة وبٌن البكترٌا ومنها:

 تكون افرادها اولٌة النواة -1

 تكون فاقدة لالسواط -2

 ثر الجنسًال تحوي اعضاء تكاثر جنسٌة وال ٌحدث فٌها التكا -3

لذا وضعت هذه الطحالب فً التصنٌف الحدٌث للممالك الحٌاتٌة مع البكترٌا فً مملكة 

 (.Moneraاالبتدائٌات )

 البٌئة والتواجد :

 فً مختلف البٌئات المائٌة والٌابسة وكما ٌأتً: تنتشر افراد هذه المجموعة

 صقة.بحرٌة اما بصورة عالقة او ملتتتواجد بعض االنواع فً المٌاه ال -1

 Nostocوفً حالة تعاٌشٌة كما فً طحلب تنمو بعض االنواع داخل اجسام النباتات  -2

 .Anthocerosالذي ٌنمو داخل جسم الحزاز 

 تتواجد بعض االنواع فً حقول النفط وفً البرك النفطٌة. -3
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بعض االنواع تعطً الصفة الممٌزة ألماكن تواجدها كما فً حالة البحر االحمر والذي  -4

االخضر المزرق  Trichodesmiumٌعود سبب تسمٌته بهذا االسم هو وجود طحلب 

 .هوره باللون االحمر وتواجده بعٌدا عن السطحة لظبأعداد كبٌر

قد تعد هذه االنواع كدالئل ٌتواجد البعض منها فً المٌاه الملوثة بالمواد العضوٌة و -5

وال  Oscillatoriaللتلوث العضوي للمٌاه وقد اثبتت البحوث ان انواع طحلب ال 

Spirulina و Merismolpedia .هً دالئل تلوث المٌاه بالمواد العضوٌة 

قد ٌتسبب تواجد بعض االنواع بصورة هائمة فً المٌاه العذبة بحدوث ظاهرة ازدهار  -6

وهذه الظاهرة تتمثل بالزٌادة السرٌعة والمفاجئة فً اعداد انواع  Water bloomالماء 

او اكثر من هذه الطحالب فً المٌاه وقد تحدث هذه الظاهرة فصلٌا او فً فترات متقطعة 

ومن مسببات حدوث هذه الظاهرة هو توفر المغذٌات وعوامل بٌئٌة اخرى. ومن 

وال  Anabaenaوال  Microcystisالطحالب التً تسبب هذه الظاهرة فٌها انواع  

Aphanizomenon 

شخصت بعض االنواع فً مٌاه الٌنابٌع الكبرٌتٌة الساخنة والتً تتراوح درجة حرارتها  -7

وقد تقوم هذه الطحالب بترسٌب امالح الكالسٌوم والمغنسٌوم بشكل  °م 73 -55بٌن 

 .Travertineطبقات ملونة فوق اجسامها تدعى 

اولى من اقدم مجامٌع الطحالب على الكرة االرضٌة و تعد الطحالب الخضر المزرقة -8

 النباتات التً تنو على االراضً الحدٌثة التكوٌن.
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 الصفات الممٌزة:

 .بهاووٌة فاقدة للغشاء النووي المحٌط النواة أي المادة الن بدائٌةتكون  -1

ت على صفائح البناء الضوئً تفتقر الى وجود البالستٌدات المحددة وتحل الصبغا -2

 رة فً البروتوبالست المحٌطًالمنتش

وصبغة      aالصبغات المتواجدة على صفائح البناء الضوئً تتمثل بصبغات كلوروفٌل  -3

B-Carotine  وصبغات زانثوفٌلٌة منها Myxoxanthin   وZeazanthin  باالضافة

    والمتمثلة بالصبغة الخضراء المزرقة       Biloprotiensالى صبغات البٌلوبروتٌنات 

C-phycocyanin  والصبغة الحمراءC-phycoeryhrin  والصبغة الخضراء المزرقة

 .Allo-phycocyanin المساعدة 

تفتقر الى وجود العضٌات الخلوٌة المتواجدة فً خالٌا الطحالب الحقٌقٌة النواة كأجسام  -4

وي بعض توقد تحالحقٌقة والشبكة االندوبالزمٌة  كولجً والماٌتوكندرٌا والفجوات

 االنواع على فجوات غازٌة او كاذبة 

وهو عبارة عن  Cyanophyacean starch ٌخزن الغذاء بشكل نشأ من نوع  -5

 مركبات كاربوهٌدراتٌة  شبٌهة بالكالٌكوجٌن الحٌوانً باالضافة الى بروتٌنات ودهون

ٌحاط الجدار الخلوي فً غالبٌة االجناس بمادة جٌالتٌنٌة تشكل غالف خارجً وقد  -6

 ف ورقٌق او ٌكون سمٌك وملونٌكون شفا

 تفتقر الى وجود االسواط او االهداب فً االشكال الخضرٌة والتكاثرٌة  -7

 .تفتقر الى وجود االعضاء التكاثرٌة الجنسٌة ولم ٌالحظ فٌها التكاثر الجنسً -8
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تظهر خلٌة الطحلب االخضر المزرق تحت : Cell Structureالتركٌب الخلوي 

ي وطبقة رقٌقة من مادة جٌالتٌنٌة تكون اما شفافة او المجهر وهً محاطة بجدار خلو

ملونه ومنطقة  chromoplastسمٌكة, والبروتوبالست ٌتمٌز الى منطقتٌن الخارجٌة تدعى 

ٌختلف التركٌب الداخلً لخالٌا .  centroplasmداخلٌة مركزٌة غٌر ملونه تدعى 

الطحالب الخضراء المزرقة عن غٌرها من الطحالب اذ الٌمكن التمٌز بٌن محتوٌات الخالٌا 

  هذه التراكٌب تكون بدائٌة النواه.من حٌث النواة والبالستٌدات والنوٌة اذ جمٌع 

وٌحاط به ٌتألف الجدار الخلوي من طبقة داخلٌة وخارجٌة  :cell wallالجدار الخلوي 

من الخارج بغالف جٌالتٌنً ٌتمٌز اما ان عدٌم اللون ومتجانس ورقٌق او سمٌك وملون 

 ومحبب وٌعتبر الغالف الجٌالتٌنً من الصفات الممٌزة الفراد هذه المجموعة.

 نسبة عالٌة من الكاٌتٌن.ٌتركب الجدار الخلوي عادة من ثالث مواد السلٌلوز والبكتٌن و

تظهر المادة الننوٌة بشكل مادة حبٌبٌة عدٌمة اللون   : Centroplasmالمادة النووٌة 

 والذي ٌفتقر بدورة الى وجود بروتٌن الهستون.  DNAوهً عبارة عن لوٌٌفان من 

تنتشر بصورة حرة فً  التًالراٌبوسومات وهناك محتوٌات خلوٌة اخرى مثل 

والبروتٌن, فضال  RNAالساٌتوبالزم لعدم وجود الشبكة االندوبالزمٌة وتحتوي على مادة 

ومركبات فوسفاتٌة متعددة مرتبطة مع  Cyanophycineعن وجود حبٌبات النشأ من نوع 

البروتٌن وتظهر بشكل تراكٌب عصوٌة مع وجود اجسام متعددة االضالع ٌطلق علٌها 

polyhedral bodies .ًٌعتقد انها تحوي على انزٌمات البناء الضوئ 

بالرغم من انعدام وجود االسواط او االهداب الحركة فً الطحالب الخضر المزرقة: 

من نوع خاص تدعى التزحلقٌة او الزاحفة فً افراد هذه المجموعة اال انه وجدت حركة 
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creeping  طحلب مثل الخٌطٌة االنواع لبعض Ossillatoria  ًاالنواع بعض وف 

 شكل فً تغٌر اي ٌحدث ان دون صلب سطح اي على تواجدها عند وذلك الكروٌة المتجمعة

 نهاٌة بحركة اما الحركة وتحدث الخلف الى او االمام الى  اما الحركة وتكون الطحلب

 الى الجسم دفع ٌتم الحالتٌن وفً الساعة بندول بحركة شبٌهة حركة او دورانٌة حركة الخٌط

 بعض اساس على فسرت انها ولو االن لحد  الحركة هذه تفهم ولم الخلف الى او االمام

 مواد الثقوب هذه عبر ٌفرز حٌث ثقوب على ٌحوي الخلٌة جدار ان وهً االفتراضات

او  الطحلب جسم انزالق فً فتساعد للجسم الخارجً السطح والى الخلٌة داخل من جٌالتنٌة

 حركة تتم اللٌفٌات هذه وانبساط بتقلص دقٌقة لٌٌفات ٌحوي الجسم جدار انافتراض اخر 

 . الطحلب

تتكاثر خضرٌا والجنسٌا والٌالحظ فٌها التكاثر التكاثر فً الطحالب الخضر المزرقة: 

 الجنسً :

: ٌحدث هذا النوع من التكاثر  Vegetative reproductionالتكاثر الخضري  -1

 بطرٌقتٌن :

: ٌحدث هذا النوع من االنقسام فً االنواع  binary fissionاالنقسام الخلوي البسٌط  - أ

االحادٌة الخلٌة اذ تتكون خلٌتٌن جدٌدتٌن من الخلٌة االم كما فً طحلب 

Chroococcus. 

: فً االنواع الخٌطٌة من الطحالب قد تموت الخالٌا  fragmentationالتجزؤ  - ب

 separatingانفصال الخضرٌة بسبب العمر او اي عامل بٌئً اخر فتتكون اقراص 

التً تنحصر بٌن هذه الخالٌا المٌتة وتبتعد هذه الخالٌا الحٌة لمجموعة الخالٌا الخضرٌة 

عن جسم الطحلب وتتحرك حركة تزحلقٌة واضحة ثم تبدا بتكوٌن طحلب جدٌد وٌطلق 
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اما فً االنواع التً تكون بشكل مستعمرات فقد  Hormogoniaعلى هذه الخالٌا 

 ا المستعمرة لتبدأ بتكوٌن مستعمرات جدٌدة.تتجزء بعض خالٌ

: ٌحدث هذا النوع من التكاثر بعدة   Asexual reproductionالتكاثر الالجنسً  -2

 اشكال:

: وهً عبارة عن خلٌة خضرٌة تكبر بالحجم وتمتلئ بحبٌبات  Akineteالخلٌة الساكنة  - أ

ر سمٌك وقد وتحٌط نفسها بجدا DNAالغذاء المخزون وتحتوي على كمٌة كبٌرة من 

ٌكون ملون وتبقى فً فترة سكون قد تستمر لسنوات طوٌلة لتنمو بعدها الى طحلب 

 .  Anabaenaجدٌد, تتواجد هذه الخلٌة فً االجناس الخٌطٌة مثل 

: وهً خلٌة خضرٌة متحورة تحاط بجدار ثالثً  Heterocystsالحوٌصلة المغاٌرة  - ب

وتمثل هذه الخلٌة وسٌلة  aروفٌل الطبقات ولها محتوٌات متجانسة وتحتوي على كلو

التً تنفصل عن الطحلب االم لتكوٌن  Hormogoniaللتكاثر اذ لها القدرة على تكوٌن 

طحلب جدٌد, وٌعتقد انها تمثل اعضاء تكاثر مختزلة حٌث اثبتت الدراسات ان لهذه 

الخلٌة القدرة على االنبات وتكوٌن طحلب جدٌد, ولهذه الخلٌة القدرة على تثبٌت 

 .Nitrogenaseالنتروجٌن الجوي الحتوائها على انزٌم 

: تنشأ هذه االبواغ بتخصر فً قمة الجدار الخلوي  Exosporesاالبواغ الخارجٌة  - ت

للخلٌة وتنفصل بشكل تركٌب كروي الشكل مع جزء من محتوٌات الخلٌة االم لتنمو الى 

 طحلب. 

: تتكون هذه االبواغ بانقسام بروتوبالست الخلٌة مع  Endosporesاالبواغ الداخلٌة  - ث

المادة النووٌة الى جزٌئٌن او عدد من االجزاء تتحرر من الخلٌة االم لتنمو الى طحالب 

 جدٌدة.
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: تتكون من حدوث انقسام الخلٌة البسٌط بشكل سرٌع Nannospresاالبواغ الصغٌرة  - ج

بعدها فً الحجم مكونه طحلب ٌشبة  ومتكرر فتتكون خالٌا اصغر من الخالٌا االم تكبر

 الطحلب االم.

 تصنٌف الطحالب الخضر المزرقة :

 class: Cyanophyceae                                  صف الطحالب الخضر المزرقة  

 صنفت الى العدٌد من الرتب وهً :

1_ order: Chamaesiphonales  

بٌئات المٌاه المالحة جد غالبٌتها فً جناس التً تتواتضم هذه الرتبة العدٌد من اال

والبعض منها تتواجد فً المٌاه العذبة تنمو عادة ملتصقة على الصخور او على النباتات 

او غٌرها من الطحالب الخٌطٌة, تضم اجناس احادٌة الخلٌة او بشكل مستعمرات 

 .Cladophoraوتتكاثر بتكوٌن االبواغ الخارجٌة كما فً طحلب 

2_ order: Nostocales  

العذبة والمالحة والموٌلحة, وقد ٌسبب البعض منها ظاهرة المٌاه  ها فًتتواجد افراد

, توجد اما بصورة هائمة او ملتصقة على الطٌن او water bloomازدهار الماء 

الصخور, تتكاثر اما بتكوٌن الهرموكونٌا او بتكوٌن الحوٌصالت المغاٌرة او الخالٌا 

الذي تكون خالٌاه خضرٌة كروٌة الشكل وتتصل مع  Nostocالساكنة مثل طحلب 

بعضها البعض بشكل سلسلة شبٌهة بالمسبحة وتكون خلٌة الحوٌصلة المغاٌرة بٌنٌة 

 الموقع ومشابهة فً حجمها لحجم الخالٌا الخضرٌة. 

وتتمٌز خٌوطه الذي ٌتواجد فً المٌاة بشكل مفرد او تجمعات  Anabaenaوطحلب 

خضرٌة اسطوانٌة او برمٌلٌة الشكل, وتوجد خالٌا الحوٌصالت المغاٌرة بكون الخالٌا ال
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والخلٌة الساكنة بٌن الخالٌا الخضرٌة, وقد تظهر الحوٌصلة المغاٌرة اما طرفٌة او بٌنٌة 

بعدم وجوده بشكل مستعمرات وباختالف شكل  Nostocالموقع وٌختلف عن طحلب 

 .الخالٌا وحجمها وموقع الحوٌصلة المغاٌرة

  Giadkoff Phenomenon(  جاٌدكوف ظاهرة )  اللونً التكٌٌف ظاهرة

 باللون تظهر فقد لون من الظهوربأكثر على بقابلٌتها الرتبة هذه أفراد تتمٌز

 وجود الى السبب ٌعود وقد,  االسود أو البنً أو االحمر أو المزرق االخضر

 داخل كبٌرة بكمٌات الحمراء أو المزرقة الخضراء البٌلوبروتٌن صبغات

 : جاٌدكوف العالم الحظ وقد ,الخالٌا

حٌث تزداد , الصبغات الضوئٌةأثر كبٌر فً ظهور  االضاءةان لعامل  -1

الحمراء وتقل الصبغة الخضراء المزرقة عندما تكون  كمٌة الصبغة

صبغة فً وتزداد التالحمراء أو تخ تقل الصبغة فً المقابل قلٌلة االضاءة

 شدٌدة االضاءةالخضراء المزرقة عندما تكون 

 من النتروجٌن نفاذ أو قلة منها مؤثرة أخرى بٌئٌة عوامل هناك أن ٌعتقد -2

 .تواجد أماكن

 بجسم المحٌط الجٌالتٌنً الغالف الى احٌانا ذلك فً السبب ٌعودو -3

 .الطحلب

 تأثٌرات السلبٌة للطحالب الخضر المزرقة : ال

 والتً تقسم فسلجٌا الى نوعٌن : cyanotoxinsتفرز هذه الطحالب سموم تدعى 

 Alkaloids: وهً مركبات من نوع القلوٌدات  Neurotoxinsسموم عصبٌة  -1

والتً تعمل على توقف االشارات بٌن الخالٌا العصبٌة وكذلك بٌنها وبٌن العضالت 

  Oscillatoria و Anabaen فً كل من الحٌوانات واالنسان وتفرز من قبل 
 .Saxitoxin و Anatoxinويعرف نوعين من هذه السموم 
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وهً السموم التً تعمل كمثبطات لبروتٌن انزٌم  : Hepatoxinsسموم كبدٌة  -2

حٌث ٌتسبب بنزٌف فً الكبد وٌوجد  Phosphatases 1and 2Aالفوسفاتٌز 

والذي ٌفرز من طحلب  microcystisنوعٌن من هذه السموم النوع االول 

Anabaena, Nostoc   ًوالنوع الثان nodularins الذي ٌفرز من طحلب

Nodularia. 

تفرز هذه الطحالب مركبات الخضر المزرقة بنوعٌة المٌاة : تأثٌر الطحالب 

والتً تدعى بالمركبات العضوٌة الطٌارة والتً تكون مسؤوله  Terpenoidsتربٌنٌة 

عن الرئحة الموحلة او المتعفنة فً المٌاة الصالحة للشرب وتكون موجودة فً المٌاة 

 النسان.وتتجمع داخل االسماك وتكون سامة للفقرٌات ومن ضمنها ا

تستخدم هذه الطحالب كغذاء لالنسان والحٌوان ففً الصٌن ٌستخدم  االهمٌة الغذائٌة :

كغذاء وتكون مدعومة من المفوضٌة االتحادٌة للعلوم والتكنلوجٌا  Spirulinaطحلب 

فً الٌابان كطبق  sacrumكبرنامج ستراتٌجً طبٌعً فً الصٌن, واستخدم طحلب 

 Aphanizomenonاما فً كالٌفورٌنٌا استخدم طحلب  اضافً ضمن الوجبات الغذائٌة

flos-aquae كمادة غذائٌة . 

 و Nostoc لوحظ ان بعض الطحالب الخضر المزرقة ومنهااستصالح االراضً: 

Anabaena و Scytonema   تعمل على استصالح االراضً القاعدٌة اذ لها القدرة

وتهٌئة الظروف المناسبة لنمو  7.6الى  9.7على خفض درجة االس الهٌدروجٌنً من 

البادرات فضال عن استخدامها كسماد نتروجٌنً الن بعض الطحالب لها القدرة على 

 تثبٌت النتروجٌن الجوي فً التربة.


