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  Division :Chlorophyta (Green Algae)شعبة الطحالب الخضر_ 

الشعبة فً البٌئات المختلفة غالبٌتها تتواجد فً المٌاه العذبة والبعض تنتشر افراد هذه  

% تتواجد فً المٌاه البحرٌة, تنمو اما بصورة هائمة او ملتصقة على  01منها حوالً 

 الطحالب االخرى.او النباتات او  الصخور او التربة

 الصفات المميزة : 

وتحتوي على عضٌات خلوٌة  Eukaryotaتتنتمً هذه الشعبة الى حقٌقٌة النواة  -0

 محتلفة )كالماٌتوكندرٌا, والفجوات الحقٌقٌة واجسام كولجً والشبكة االندوبالزمٌة(

 الخالٌا عدٌدة او الخلٌة احادٌة اما فهً مختلفة  الشعبة هذه فً الطحالب اشكال -2

 ساٌفونً شكل ٌاخذ او متفرع غٌر او متفرع وٌكون خٌوط بشكل او(  مستعمرات)

 . ثالوسً او برنكٌمً او

والكاٌتٌن وقد تدخل الجدار الخلوي ٌحتوي على السلٌلوز وقد ٌحوي على البكتٌن  -3

 .مركبات كربونات الكالسٌوم والمغنٌسٌوم فً تركٌب جدار بعض االنواع

الغذاء المخزون بشكل كاربوهٌدرات )النشا( والذي ٌشابه الغذاء المخزون فً  -4

النباتات البذرٌة وقد ٌخزن الغذاء فً الساٌتوبالزم او داخل المراكز النشوٌة 

Pyrenoids  . 

تظهر البالستٌدات تنوعا كبٌرا فً اشكالها فقد تكون كاسٌة او كوبٌة او جدارٌة او  -5

طٌة او قرصٌة, اما الصبغات الضوئٌة تظهر بشكل نجمٌة او حلزونٌة او شرٌ

 وصبغات زانثوفٌلٌة . B- caroteneو bو aكلوروفٌالت متمثلة بكلوروفٌل 

الحركة بواسطة االسواط المتواجدة فً بعض االجناس المتحركة او االطوار  -6

التكاثرٌة المتحركة وتكون بشكل زوج او زوجٌن من النوع االملس  متساوٌة فً 

 الطول .

 فً متقلصة وفجوات  Eye spot العٌنٌة البقعة على المتحركة االجناس تحتوي -7

 . البالستٌدات داخل العٌنٌة البقعة موقع وٌكون الجسم مقدمة
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 االشكال الخضرية:

: قد تكون هذه الخالٌا متحركة بواسطة  unicellular formاحادي الخالٌا  -0

او غٌر متحركة كما فً  Chlamydomonasاالسواط كما فً طحلب 

Chlorella. 

: قد تكون هذه المستعمرات اما بشكل  colonial formالمستعمرات  -2

او مستعمرات  Volvexمستعمرات كروٌة او محدودة متحركة كما فً طحلب 

 .Pediastrumفً محدودة غٌر متحركة كما 

 Cladophora: قد تكون خٌطٌة متفرعة كما فً   Filementousالخٌوط  -3

 Ulothrixاو خٌطٌة غٌر متفرعة مثل طحلب 

4- Siphonous  مثل طحلبSiphonocladus 

 Ulvaكما فً طحلب  Parenchymatousالبرنكٌمً  -5

 .Charaتكون الطحالب ذات محور قائم متفرع كما فً   Thallusالثالوسً  -6

 طحلبعند دراسة التركٌب الخلوي ٌتم التطرق الى   التركيب الخلوي :

Chlamydomonas  الذي ٌعتبر الطحلب االخضر انموذجً عن الطحالب

الخضراء لما تتمثل فً من صفات ممٌزة لبقٌة الطحالب, اذ ٌظهر بشكل خلٌة 

بٌضوٌة او كروٌة الشكل ٌحتوي على بالستٌدة كأسٌة تحتوي على مركز نشوي 

واحد وفً مقدمة الجسم تقع البقعة العٌنٌة فضال عن احتوائه على زوج من االسواط 

المتساوٌة فً الطول, ٌحاط الجسم بجدار خلوي رقٌق مؤلف من طبقتٌن لملساء ا

خارجٌة من البكتٌن وداخلٌة من السلٌلوز وفً بعض االنواع قد ٌكون الجدار 

طبقات, الى الداخل من الجدار الخلوي ٌالحظ الغشاء  7الخلوي مؤلف من 

باالسواط, البالستٌدة  البالزمً الذي ٌمتد فً مقدمة الجسم لٌكون الغالف المحٌط

تكون غالبا مفردة وكأسٌة الشكل او تتواجد باشكال مختلفة حسب نوع الطحلب, 

تحوي البالستٌدة على مركز نشوي واحد ٌظهر بشكل مركز تتجمع حولة حبٌبات 

النشأ بشكل صفائح مضغوطة وٌعد المركز النشوي مركز خزن للمواد الغذائٌة 

ٌة والناتجة من عملٌة البناء الضوئً, النواة واضحة النشوٌة الفائضة عن حاجة الخل

ومحاطة بغالف نووي وتحوي على موٌة فضال عن احتواء الساٌتوبالزم على 

 فجوات حقٌقٌة واجسام كولجً والماٌتوكندرٌا والشبكة االندوبالزمٌة.
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 البقعةفً االجناس التً تحوي على : Phototaxisظاهرة االنتحاء الضوئي 

 ذات الدهنٌة القطٌرات من اكثر او طبقة عن عبارةوالتً هً  Eye spot العٌنٌة

 القطٌرات تكسب التً الكاروتٌن صبغة على القطٌرات هذه تحوي محدد وعدد حجم

 العٌنٌة البقعة وتكون الضوئً البناء عملٌة فً تشارك المحمر البرتقالً اللون

التوجه او االنتحاء الضةئً مما ٌعمل على قابلٌة هذه االجناس على  للضوء حساسة

 والذي ٌحدث بأحدى الطرٌقتٌن :

 حركة االسواط  -0

 افراز مواد جٌالتٌنٌة عبر جدار الخلٌة -2

 المتحركة االجناس من عدد على العلماء بعض قبل منالظاهرة  هذه درست لقد

 ضوئً انتحائً للطحلب ٌكون وقد المتحركة التكاثرٌة االطوار او االسواط بواسطة

 شدة فً سالب ضوئً انتحاء له ٌكون وقد معٌنة حرارة ودرجة اضاءة لشدة موجب

 فً الضوئً التوجه من الثانً النوع فً اما, مختلفة حرارة ودرجة اضاءة

 المتحركة Desmids الدزمٌدات فً كما االسواط وجود الى تفتقر التً الطحالب

 صلب سطح على او  الطٌن سطح على وجودها عند الحركة من نوع لها ان وجد اذ

 الجزء فً موجودة ثقوب عبر جٌالتنٌة مواد افراز بواسطة حركتها تحدث اذ

 من مقتربا او مبتعدا الطحلب جسم انزالق فً ٌساعد الخلوي الجدار من العلوي

 . والحرارة االضاءة

: ٌحدث النمو فً الطحالب الخضر بطرق مختلفة قد ٌكون من   Geowthالنمو 

او من النوع المحدد او القمً  Ulvaكما فً طحلب  generalizedالنوع العام 

Apical .وهو النوع االكثر حدوثا بٌن افراد هذه الشعبة 

 الطحالب الخضراء بالطرق االتٌة :تتكاثر  : Reproductionالتكاثر 

  البسٌط الخلوي االنقسام او التجزؤ بطرٌقة ٌحدث: الخضري التكاثر -0

 وغٌر متحركة) االبواغ من مختلفة انواع بتكوٌن ٌحدث الالجنسً التكاثر -2

 ( متحركة
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 متحركة المتشابه االمشاج باتحاد اما المختلفة بانواعه ٌحدث الجنسً التكاثر -3

Isogamy  مختلفة امشاج باتحاد او Anisogamy  البٌضً النوع من او 

Oogamy  ًالـ رتبة فً كما االجناس بعض ف Zygonematales  ٌحدث 

 الخالٌا بٌن اما ٌحدث الذي Conjugation االقتران بطرٌقة الجنسً التكاثر

 خالٌا بٌن ٌحدث او  Scalariform السلمً نوع من وٌكون مختلفٌن طحلبٌن

 .Laterial الجانبً النوع من وٌكون الخٌط نفس

وضعت عدة نظم تصنٌفٌة الفراد شعبة الطحالب الخضراء وقد  تصنيف الطحالب الخضراء :

 وضعت تحت صفٌن :

A- الخضر الطحالب صف Class:chlorophyceae          

B- الكارٌة الطحالب صف  Class : Charophyceae          

 الحٌاة ودورات التكاثر وطرق الخلوي والتركٌب الخضري الشكل على التصنٌف فً اعتمد 

 :  منها عضالب ندرس وسوف

Division : Chlorophyta 

A- Class : Chlorophyceae 

1-Order : Volvocales 

تتواجد افراد هذه الرتبة فً المٌاه العذبة, وبعض االنواع تتواجد فً المٌاة المالحة ومن الصفات 

 الممٌزة لها:

تضم اجناس احادٌة الخلٌة متحركة او بشكل مستعمرات متحركة وقد تمر بعض  -0

 البالمٌلً. ٌمثل الطوراالجناس المتحركة بطور سكون فً دورة حٌاتها 

تحاط الخالٌا بجدار سٌلٌلوزي فً حٌن تكون بعض االجناس عارٌة او تحاط بتركٌب  -2

 ٌشبه الدرع.

وتكون من النوع الملساء متساوي  8-2تحوي الخالٌا على اوساط ٌتراوح عددها من  -3

 فً الطول.

 البالستٌدات تكون بأشكال مختلفة كأسٌة او جدارٌة او صفائحٌة. -4

جنسٌا باالنقسام الخلوي البسٌط او بتكوٌن ابواغ متحركة او غٌر تتكاثر افرادها ال -5

 anisogamousاو  isogamousمتحركة والتكاثر الجنسً ٌكون من النوع 

 . oogamousاو
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a- Family : Chlamydomonaceae 

Genus : Chlamydomonas 

 الغنٌة المناطق فً وٌكثر , الرطبة والتربة العذبة المٌاه فً الطحلب هذا ٌعٌش

 طرفها الشكل بٌضاوٌة والخلٌة , متحرك , الخلٌة وحٌد طحلب التركٌب.باألمونٌا

 وبقعه متقلصتان فجوتان توجد كما , متساوٌان سوطان منه وٌخرج مدبب األمامً

   النشوي المركز على تحتوي الشكل  كاسٌة  كبٌرة البالستٌدة و للضوء حساسة عٌنٌة

pyreniod  األمامٌة الجهة فً السٌتوبالزم فً نواة وتوجد. 

b-Family: vovocaceae 

Genus: Volvox 

مستعمرات كروٌة كبٌرة الحجم ٌتراوح ٌتواجد هذا الطحلب فً مٌاه البرك العذبة وبشكل 

خلٌة او اكثر, وتترتب الخالٌا عند المحٌط وتكون  0111-511عدد خالٌاها من 

جٌالتٌنً واضح وتترتب الخالٌا مع بعضها المستعمرة مجوفة من الوسط ولكل خلٌة غمد 

 وابط بروتوبالزمٌة, التكاثر الجنسً من النوع البٌضً.بر

2-Order : Chloroccales 

تضم الرتبة اجناس احادٌة الخلٌة او مستعمرات محددة غٌر متحركة التحوي على فجوات 

ة او مركزٌة متقلصة او بقعة عٌنٌة, البالستٌدات تكون باشكال مختلفة كأسٌة او جدارٌ

وتتكاثر الجنسٌا بتكوٌن ابواغ متحركة او غٌر متحركة وٌكون التكاثر الجنسً من نوع 

isogamous او anisogamous. 

a-Family: Chloroccaceae 

Genus: Chlorella 

وهو طحلب احادي الخلٌة ٌعد مهما فً الدراسات الوراثٌة وذلك لسهولة الحصول على 

قبل رواد الفضاء فً المركبات الفضائٌة لتزوٌدهم باالوكسجٌن  الجٌل الثانً كما ٌستخدم من

والغذاء وذلك الحتوائة على نسبة عالٌة من البروتٌن, ٌحوي بالستٌدة كأسٌة الشكل كبٌرة 

الحجم, النواة مفردة وٌتكاثر بتكوٌن ابواغ ذاتٌة غٌر متحركة وهً ابواغ شبٌهة بالخلٌة االم 

 ولكنها اصغر حجما.

b- Family: Scenedesmaceae 

Genus: Scenedesmus 

هذا الطحلب فً المٌاه العذبة وبشكل هائم وقد شخص العدٌد من انواعه فً المٌاة ٌتواجد   

وقد تصل  8-2ٌتراوح من العراقٌة, وٌكون الطحلب بشكل مسعمرات محددة عدد خالٌاها 
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الجنسٌا خلٌة, وتحوي على بالستٌدة جدارٌة واحدة ومركز نشوي واحد, ٌتكاثر  06الى 

بتكوٌن ابواغ داخلٌة او مستعمرات ذاتٌة وٌتكاثر جنسٌا بتكوٌن امشاج متشابهة متحركة, 

 .سٌولوجٌةالخلوٌة والفوٌستخدم بكثرة فً الدراسات 

3: Order : Ulotrichales 

افراد هذه الرتبة فً المٌاه العذبة والقلٌل منها توجد فً المٌاه المالحة, اجناسها ذات ٌتواجد 

بواسطة خلٌة قاعدٌة ة على الصخور عادة ملتصق اشكال خٌطٌة بسٌطة او برنكٌمٌة تنمو

ستٌدة مفردة , تكون الخالٌا احادٌة النواة والبال Hold fast cellممٌزة تسمى الخلٌة المثبتة

بطرٌقة جدارٌة او شرٌطٌة وتحوي مركز نشوي واحد او اكثر, ٌتكاثر افرادها خضرٌا 

التجزؤ او الجنسٌا بتكوٌن ابواغ متحركة او االبواغ الساكنه وتتكاثر جنسٌا اما بتكوٌن 

 امشاج متشابة متحركة او البٌضوي.

a- Family: Ulotrichaceae 

Genus:Ulothrix 

خٌطً غٌر متفرع ٌنمو ملتصق على الصخور بواسطة الخلٌة القاعدٌة المثبتة طحلب 

Hold fast cell مفردة وبالستٌدة جدارٌة حزامٌة  تحوي الخالٌا على نواةGirdle 

وعلٌها مركز نشوي واحد او اكثر, ٌتكاثر الطحلب خضرٌا بالتجزؤ والجنسٌا بتكوٌن ابواغ 

لجنسً بتكوٌن امشاج متشابهة متحركة تحوي زوج او زوجٌن من االسواط والتكاثر ا

 متحركة, وقد شخص فً المٌاه العراقٌة عدة انواع من هذا الجنس.

Zygnematales  :Order :4 

هذه الرتبة عدد كبٌر من االجناس تتواجد فً المٌاه العذبة تضم اجناس لها اشكال تضم 

, فاقدة لالسواط خضرٌة مختلفة فقد تكون شرٌطٌة او خٌطٌة بسٌطة او متفرعة

تكون باشكال مختلفة منها تكون جدارٌة والبعض منها حلزونٌة والملتوٌة البالستٌدات و

 لنواة تكون مفردة,والنجمٌة وغٌرها وتحوي البالستٌدة على عدد من المراكز النشوٌة وا

التكاثر بواسطة التجزؤ او الخالٌا الساكنة وٌحدث التكاثر الجنسً بتكوٌن امشاج ذات حركة 

 . Conjugationان او االندماج المتخصص امٌبٌة تتحدد بطرٌقى االقتر
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Family: Zygnemataceae 

1-Genus : Spirogyra  

الطحالب الخضراء الواسعة االنتشار ٌتواجد فً المٌاه العذبة وفً مٌاه البرك من 

غٌر متفرع خالٌاه  واالحواض اما بصورة طافٌة او فً قاع المٌاه, وهو طحلب خٌطً

 تمتد حلزونٌة خضراء واحدة بالستٌدة وتوجد .,لها فجوة مركزٌة كبٌرةاسطوانٌة كبٌرة 

 فجوة تشغلها الخلٌة وبقٌة , النشا مراكز بداخلها وتنتشر الخلٌة طول بامتداد متعرج بشكل

 رقٌقة سٌتوبالزمٌة خٌوط بواسطة المحٌطً بالسٌتوبالزم تتصل نواة ٌتوسطها كبٌرة

 الخٌط ؤتجزالب  ٌحدث الخضري التكاثر .وجنسٌا جنسٌا وال خضرٌا ٌتكاثرالطحلب

 و التكاثر جدٌد طحلب مكونة المنفصلة األجزاء هذه وتنمو أكثر, أو جزٌئٌن إلى الطحلبً

 تكوٌن طرٌق عن وٌكون ٌوجد, منها القلٌل فً ولكن معروف غٌر الالجنسً التكاثر

هذه  من وكل akinetes الساكنةاالبواغ  أو aplanospores متحركة الغٌر بواغاال

االقتران  بطرٌقة التكاثر الجنسً  وٌحدث جدٌد طحلب لتعطً تنمو ذكرها السالف بواغاال

Conjugation  السلمً بالتزاوج وٌعرف مستقلٌن لخٌطٌٌن متقابلتٌن خلٌتٌن بٌن إما 

Scalariform Conjugation  وٌعرف الخٌط نفس فً متجاورتٌن خلٌتن بٌن ٌحدث أو 

 . Lateral Conjugationالجانبً بالتزاوج

 : Sclariform conjugation السلمً التزاوج 0-

 االثنتٌن من خلٌه كل محتوٌات وتتجمع المتزاوجٌن الخٌطٌن بٌن تقارب أوال ٌحدث

 زائدة إلى ٌكبر بروز ٌنشا   الوقت نفس وفً متحرك غٌر واحد مشٌج لتكون المتقابلتٌن

 تتالمسان حتى االستطالة فً وتزداد المتقابلتٌن الجهتٌن فً منهما خلٌة كل فً أنبوبٌة

 أمٌبٌة بحركة المشٌجان ٌنتقل ذلك بعد التزاوج, قناة وتتكون بٌنهما الفاصلة الجدر وتختفً

 المتزاوجتان الخلٌتان كانت إذا التزاوج قناة فً أما البروتوبالزمٌة محتوٌتهما وتندمج

 الالقحة وتتكون فسٌولوجٌا المتباٌنة الخٌوط فً األنثوٌة الخلٌة فً أو فسٌولوجٌا متشابهتان

 ثنائٌة النواة تنقسم اإلنبات وعند الملقحة الجرثومة لتكون سمٌك بجدار نفسها تحٌط التً

 انوٌه أربع لتعطً اختزالً انقسام أولهما مرتٌن الملقحة لالبواغ  الكروموسومٌة موعةالمج

 .إنباتها عندجدٌد  طحلب لتكون تستمرالرابعة بٌنما منها ثالثة تتحلل
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 : Lateral conjugation الجانبً التزاوج -2

 فً متجاورتان تكونان المتزاوجتان الخلٌتان أن إال السلمً التزاوج طرٌقة بنفس وٌحدث

 إذا إما التزاوجٌة القناة فً الالقحة تتكون فسٌولوجٌا الخلٌتان تشابه حالة وفً الخٌط نفس

 األنثوٌة الخلٌة إلى المذكر المشٌج انتقل فسٌولوجٌا مختلفٌن المتزاوجتان الخلٌتان كانت

 نفس تحدث وبعدها , ٌتحلل حتى الخٌط بداخل وتظل , االخٌرة الخلٌة فً الالقحة وتكونت

 .تماما السلمً التزاوج فً كما االختزالً االنقسام بعد الالقحة أنبات خطوات

 

 

 


