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  Division: Euglenophyta                                شعبة الطحالب الٌوغلٌنٌة

 البيئة والتواجد: _ 

 والموٌلحةالعذبة  المٌاه فً عادة وتنتشر نوع 453 و جنس 33 حوالً لشعبةا هذهتضم 

 بالمواد والغنٌةالصغٌرة  البرك مٌاه فً عادة وتالحظ البحرٌة المٌاه فً ٌتواجد منها والقلٌل

 البعض ٌتواجد وقد water bloom االزدهار ظاهرة تسبب وقد هائمة وبصورة العضوٌة

 الرمٌة األجناس بعض ومنوت األنهار، مصبات مناطق فً Epipelic الرطب الطٌن على

 قد أو القشرٌات منوالهائمة  الصغٌرة األنواع على أو النباتات بقاٌا على اللون العدٌمة

 .البرمائٌات بعض أمعاء داخل منها البعض ٌعٌش

 الصفات المميزة :

غالبٌه اجناسها احادٌة الخلٌة متحركة والبعض منها غٌر متحرك او تظهر بشكل  -1

 غٌر المتحرك. palmella stageتجمعات وتمثل بهذا الطور البالمٌللً 

البالستٌدات ذات اشكال مختلفة قرصٌة او صفائحٌة او تشبة الحزمة او نجمٌة او  -2

 B-caroteneو bو aاو شبكٌة، والصبغات متمثلة بصبغات الكلوروفٌل ة شرٌطٌ

والتً تعطً اللون  Haematochromوصبغات زانثوفٌلٌة متعددة والتً تدعى 

 االحمر فً البرك التً ٌنمو فٌها الطحالب الحاوي على هذه الصبغة.

بما ٌشبة  تفتقر الى وجود الجدار الخلوي وتحاط بالغشاء البالزمً او تكون محاطة -3

 البكتٌنً. Loricaالدرع 

الغذاء المخزون عبارة عن مركبات عدٌدة السكرٌات تخزن فً حبٌبات تسمى  -4

paramylum . 

الخالٌا تحوي على سوط واحد او اثنٌن او ثالثة وتكون من النوع الرٌشً وتبرز عادة  -5

 من قاعدة المستودع فً مقدمة الجسم.

 جسم قرٌبة من المستودع.توجد فجوة متقلصة كبٌرة فً مقدمة ال -6

البقعه العٌنٌة تقع فً الساٌتوبالزم على العكس مما هً علٌه فً الطحالب الخضراء  -7

 والتً تقع فً البالستٌدات.
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  التغذية: 

او قد تكون  Autotrophicتختلف تغذٌة الطحالب الٌوغلٌنٌة فقد تكون ذاتٌة التغذٌة 

اي القدرة على النمو فً الظالم عند توفر مصدر  Heterotrophicمختلطة التغذٌة 

 كاربونً، والبعض االخر قد تكون تغذٌة حٌوانٌة بطرٌقة التهام الغذاء عبر المستودع.

 التكاثر في الطحالب اليوغلينية:

تتكاثر خضرٌا بطرٌقة االنشطار الطولً اذ ٌبدا من مقدمة الجسم الى نهاٌة الجسم 

قسام اعتٌادي ٌعقبة انقسام للبروتوبالست، اما االسواط فقد واثناء ذلك تنقسم النواة ان

ٌذهب السوط او السوطٌن مع احدى الخالٌا المنقسمة وتبدأ الخلٌة االخرى بتكوٌن 

اسواط جدٌدة، وقد تنقسم الخالٌا وهً فً حالة السكون او الطور البالمٌللً لتكوٌن 

لب جدٌد، اما التكاثر الجنسً فلم خلٌتٌن واحٌانا اربع خالٌا كروٌة الشكل تنمو الى طح

 تتوفر االدلة لحدوثة بٌن افراد هذه الشعبة.

 

 تصنيف الطحالب اليوغلينية :

Class: Euglenophyceae 

Order: Euglenales 

Family: Euglenaceae 

Genus: Euglena , Phacus , Astasia 

 

 : Euglenaومن االجناس الشائعة هو طحلب 

وهو طحلب احادي الخلٌة له نهاٌة دائرٌة او مدببة، ٌوجد فً مقدمة الجسم انتفاخ 

وقناة  Reservoirقاروري الشكل ٌتمٌز الى جزء قاعدي متسع ٌسمى المستودع 

تسمى البلعوم وٌبرز من قاعدة المستودع سوط ٌمتد الى الخارج، البالستٌدات تظهر 

قرصٌة او شرٌطٌة او نجمٌة، النواة كبٌرة بأشكال مختلفة حسب نوع الطحلب فقد تكون 

 paramylumتتوسط الساٌتوبالزم واحٌانا تقع فً الثلث الخلفً من الخلٌة، حبٌبات 

 تظهر باشكال قرصٌة او عصوٌة فً الساٌتوبالزم.
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  التركيب الخلوي الدقيق للطحلب :

ٌظهر الطحلب تحت المجهر وهو محاط بغشاء بالزمً وٌالظ تحته اشرطة تدعى 

periplast  الذي ٌكون مرن مما ٌسمح للطحلب تغٌر شكلة اثناء الحركة، المكون

هو البروتٌن باالضافة الى نسبة قلٌلة من الدهون  periplastالرئٌسً ل 

وقد تحوي البالستٌدة على  والكاربوهٌدرات، البالستٌدات تحاط بغشاء ثنائً الطبقة،

 مراكز نشوٌة.

الغذاء المخزون ٌظهر فً الساٌتوبالزم بشكل اجسام مختلفة فً الحجم والشكل ولها 

ٌوجد فً مقدمة وهٌدراتٌة غٌر ذاشبة تشبة النشأ، مركز مجوف هو عبارة عن مادة كارب

ن كبٌرة الحجم الخلٌة انتفاخ قاروري الشكل عند قاعدتة توجد البقة العٌنٌة والتً تكو

وتقع خارج البالستٌدات وهً عبارة عن مجموعة من القطٌرات الدهنٌة حاوٌة على 

والتً تعطٌها اللون البرتقالً المحمر، وكل قطٌرة محاطة  B-caroteneصبغة 

بغالف خاص بها وتظهر بشكل عدسة محدبة لها عالقة باالستجابات للحوافز الضوئٌة 

ا تسٌطر على توجٌه السوط، كما تحتوي الخلٌة الطحلبٌة للخالٌا المتحركة وٌعتقد انه

 على الماٌتوكندرٌا والتً تظهر بشكل تراكٌب متطاولة.

اما جهاز كولجً فقد تحتوي الخلٌة اما على جهاز واحد او عدة اجهزة تنتشر داخل 

الخلٌة، وتوجد فجوات متقلصة تقع عند قاعدة المستودع لها عالقة بتنظٌم الجهد 

تحوي الخلٌة على سوطٌن احدهما قصٌر الٌبرز خارج قناة ، للخلٌة االزموزي

 المستودع اما االخر طوٌل ٌساعد فً حركة الطحلب.

 


