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 Charophyceae( stone worts)  (الحشائش الحجرية(صف الطحالب الكارية 

, لذا فان افراد هذا تعد هذه الطحالب حلقة وصل بٌن الطحالب الخضراء و الحزازٌات

 الصف تحوي صفات تتشابة مع الطحالب الخضراء مثل:

 الجدار الخلوي سلٌلوزي -1

-Bباالضافة الى  bو aصبغات البناء الضوئً متمثلة بالدرجة االساس بكلوروفٌل  -2

Carotene .وبقٌة الصبغات الزانثوفٌلٌة المتواجدة فً بقٌة الطحالب الخضراء 

 الغذاء المخزون بشكل نشأ. -3

 تتواجد عادة فً البٌئة المائٌة. -4

من التخصص فً ودرجة تعرف افراد هذه المجموعة بالحشائش الحجرٌة تتمٌز بشكل معقد 

وٌعد هذا الصف ارقى من صف الطحالب الخضر, وٌختلف عن نوع التكاثر الجنسً 

 الطحالب الخضراء بما ٌأتً:

ٌتكون جسم النبات من محور قائم ٌنقسم الى عقد وسالمٌات وجسم النبات مزود بأفرع  -1

 جانبٌة عند العقد.

 اعضاء التكاثر معقدة ومحاطة بنسٌج عقٌم. -2

كونها ذات شكل لولبً مستطٌل لذكرٌة تختلف عن صف الطحالب الخضراء االمشاج ا -3

 ثنائً االسواط.

التكاثر الجنسً من النوع البٌضً وتكون االركٌكونة محاطة بغمد من خالٌا عقٌمة  -4

 وتكون محمولة على االوراق.
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 البيئة والتواجد:_

تتواجد االجناس العائدة لهذا الصف فً المٌاة الراكدة )مٌاة البرك والمستنقعات( وفً المٌاة 

متر والتً تحوي فً القاع على الرمل حٌث  11الى  1الموٌلحة وعلى اعماق تتراوح من 

ٌمتص النبات مركبات كاربونات الكالسٌوم والمغنٌسٌوم وٌرسبها على جسمة لذا ٌطلق على 

وعائلة واحدة  Charalesشائش الصخرٌة, وٌضم هذا الصف رتبة واحدة افرادها بالح

Characeae اجناس  4نوع وقد شخص فً العراق  292اجناس فقط واكثر من  8و

 وخاصة فً االهوار الجنوبٌة.

 : Growth_ النمو 

 الساٌتوبالزم, كثٌفة قمٌة خلٌة توجد حٌث القمً النوع من النمو ٌكون الكارٌة الطحالب فً

 األولٌة العقدة خلٌة تمثل العلوٌة الخلٌة خلٌتٌن فتتكون مستعرض انقسام الخلٌة هذه تنقسم

Primary node cells مركزٌتٌن خلٌتٌن عنها ٌنتج عمودٌة انقسامات الخلٌة هذه تنقسم 

 منطقة فً المحٌطٌة التفرعات انقساماتها من تنشأ المحٌطٌة الخالٌا محٌطٌة, بخالٌا محاطة

( Charaالـ طحلب فً كما) السالمٌة بخلٌة تحٌط التً القشرٌة الخالٌا منها تنشأ كما العقدة

 انقسام من الناتجة السفلٌة الخلٌة التكاثرٌة لألعضاء المنشئة الخالٌا تمثل الخالٌا هذه وبعض

 فً وتزداد الحجم فً تكبر فقط انقسامات بأي تمر ال والتً السالمٌة خلٌة تمثل القمٌة الخلٌة

 .Cell Central المركزٌة المفردة السالمٌة خلٌة لتكون الطول

 : Reproduction_التكاثر 

االبواغ او  بتكوٌن جنسً ال تكاثر تتكاثر وال فقط وجنسٌا خضرٌا الكارٌة الطحالب تكاثر

 الخالٌا الساكنة.
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 التكاثر الخضري :

 وغالبا األم الطحالب جسم على تكاثرٌة خضرٌة تراكٌب بتكوٌن التكاثر من النوع هذا ٌحدث

 : ٌأتً وكما الطحلب لجسم السفلٌة العقد مناطق فً التراكٌب هذه من تتكون

 المخزون بالغذاء مملوءة تكون Starch amylum stars الشكل نجمٌة تراكٌب -1

 .جدٌد طحلب مكونة بالنمو لتبدأ األم للطحلب السفلٌة العقد من وتنفصل نشأ بشكل

 فً تكبر براعم بشكل وتتكون الجذور أشباه على تنشأ Bulbili الشكل بصٌلٌة تراكٌب -2

 .جدٌدة طحالب إلى لتنمو تنفصل ثم الحجم

 تنفصل االم للطحلب السفلٌة العقد من Protonema خضراء خالٌا من خٌوط تكوٌن  -3

 .جدٌد طحلب إلى لتنمو ذلك بعد

 :الجنسً التكاثر

المتحركة  الذكرٌة واألمشاج الساكنة البٌوض بتكوٌن جنسٌا   الكارٌة الطحالب تتكاثر

Oogamous الذكرٌة التكاثرٌة األعضاء حملوت المسكن أحادي إما النبات, ٌكون 

 كما , الذكري العضو من أعلى األنثوي العضو موقع ٌكون قدالعقد و نفس على واألنثوٌة

 هو كما , األنثوي العضو أعلى الذكري العضو ٌكون أو , Chara طحلب فً الحال هو

 .  العقدة نفس على يذكر تكاثري عضو من أكثر ٌحمل قدو.  Nitella طحلب فً الحال
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Division :Charophyta 

Class : Charophyceae 

Order : Charales 

Family : Characeae 

Genus : Chara , Nitella   

 

  Chara طحلب

 الحتوائه البصل رائحة تشبه مرغوبة غٌر رائحة ذو و العالم فً االنتشار واسع الجنس هذا

 سم 112-5 من طوله ٌتراوح متفرع قائم محور من الثالوس ٌتكون الكبرٌت مركبات على

 تركٌب بواسطة فٌه ٌعٌش الذي المكان فً نفسه النبات  وٌثبت وسالمٌات عقد الى ٌتمٌز

 خلٌة  على الطولً النمو وٌقتصر القمً النوع من النمو البسٌطة الجذور اشباه من معقد

 برتقالً لون ذو  Antheridia الذكري التكاثري العضو,المحور قمة فً موجودة كبٌرة

 ذو ٌكون Oogonium االنثوي العضو اما ,الفرع تحت او فوق ٌقع الشكل كروي احمر

 تسمى واحدة حلقة شكل على خمسة عددها ٌكون بخالٌا االعلى من ومحاط بٌضوي شكل

 والتجزئة بالتقطٌع:  خضرٌا تتكاثر( Coronal cell) التاجٌة بالخالٌا القمٌة الخالٌا هذه

 Antheridia بتكوٌن تكاثرالبٌضً بواسطة وتتكاثرجنسٌا إطالقا جنسً ال تكاثر والٌوجد

 .Oogonium و

 

 

 



 فاضل زينة غنيم.    واالركيكونيات النظري         الطحالب              السادسةالمحاضرة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
5 

 : Nitellaطحلب 

وٌصل  Charaهذا الجنس اكثر انتشارا من طحلب الكارا واكثر اخضرارا ورائحة شبٌة 

 السالمٌة لمنطقة المركزٌة الخلٌة تحاط Chara الـ طحلب فً, سم 32 حوالً إلىطولة 

 إلى Nitella الـ طحلب وٌفتقر Cortical cells القشرٌة الضٌقة الخالٌا من بمجموعة

 تحتوي قد كما.  فقط المركزٌة الخلٌة من مؤلفة السالمٌة منطقة وتكون الخالٌا هذه وجود

 وجود عدم أو وجود وٌعتبر أشواك وبشكل البروزات أو الزوائد بعض على السالمٌة منطقة

 .التصنٌفٌة الصفات من التراكٌب هذه

 

 


