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 Division: Chrysophyta(Golden algae)                شعبة الطحالب الذهبٌة  

 :الممٌزة الصفات

 مستعمرات بشكل تكون او ، متحركة غٌر او متحركة الخلٌة احادٌة اجناس تضم –1

 . انبوبٌة او خٌطٌة باشكال او غٌرمتحركة او متحركة

 . جدارٌة ، بٌضوٌة ، عدسٌة ، قرصٌة مختلفة باشكال البالستٌدات –2

 على ٌحتوي وبعضها Chl.a, cالكلوروفٌل بصبغات تتمثل لضوئٌةا الصبغات–3

 فتتمثل الزانثوفٌلٌة الصبغات اما كاروتٌن بٌتاو الفا صبغات عن فضال eكلوروفٌل

 Fucoxanthin ,Dinoxanthin،Neodinoxanthin, Diatoxanthinبـ

 زٌوت او دهون بشكل ذائبة غٌر تٌةكاربوهٌدرا مركبات بشكل المخزون الغذاء –4

 .Chrysolaminari او Leucosinاو

 فً االجناس المتحركة واالطوار التكاثرٌة المتحركة ٌالحظ تنوع فً النظم السوطٌة : -5

 .Pantanematic الرٌشً النوع من الموقع امامً واحد سوط –أ

 طوٌل Pantanematicرٌشً احدهما الطول فً مختلفة الموقع امامٌة سوطٌن–ب

 Acronematic قصٌر املس واالخر

 .Acronematic االملس النوع من الطول فً متساوٌٌن غٌر سوطان -جـ

 رٌشً واالخر Acronematic املس احدهما الطول فً متساوٌٌن سوطٌن–د

Pantanematic زائدة بٌنهما وٌوجد  Haptonemaاو قصٌرة الزائدة هذه تكون قد 

 . حلزونٌة او مستقٌمة طوٌلة

 ,Hypnosporesمتحركة غٌر او متحركة ابواغ بتكوٌن ٌحدث الالجنسً لتكاثرا -6

Aplanospores،Zoospores توازن ابواغ او اكٌاس او حوٌصالت بتكوٌن ،

Statospores 

 االمشاج مختلف او Isogamy االمشاج متشابه اما ٌكون الجنسً التكاثر -7

Anisogamy البٌضً النوع من او Oogamy 
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 : تضم هذه الشعبة ثالث صفوف هً :الذهبٌة الطحالب شعبة تصنٌف

                   Class : Xanthophyceaeالطحالب الخضر المصفرة               -1

  Class : Chrysophyceae                                      الطحالب البنية الذهبية -2

 Class : Bacillariophyceae(Diatoms)الطحالب العصوٌة )الداٌتومات(         -3

 Xanthophyceaeاوال: الطحالب الخضر المصفرة 

 الصفات العامة  

 تكون قد متفرعة غٌر أو متفرعة خٌطٌة مستعمرات أو الخلٌة احادٌة اجناس تضم  1-

 . سٌفونٌة اشكال أو شجٌرٌة

 حاوي ٌكون نمتساوٌٌ غٌر أو متساوٌٌن جزئٌن ذو بجدار تحاط او عارٌة اجناس تضم  2-

 . والسٌلكٌة والسلٌلوزٌة البكتٌنٌة المواد من نسبة على

الصبغات الكلوروفٌلٌة تتمثل ب البالستٌدات تكون قرصٌة او جدارٌة الشكل اما  -3

c،Chl.a  بعض االجناس تفتقر الى كلوروفٌلc  وقد تحتوي بعض االجناس علىChl.e 

 وصبغات زانثوفٌلٌة. β Carotene باالضافة الى 

وبعض االحٌان ٌكون بشكل  Leucosinالغذاء المخزون بشكل زٌوت  -4

Chyrysolaminarin.  

 قصٌر املس واألخر Pantanematic طوٌل رٌشً احدهما امامٌة ثنائٌة االسواط 5 -

Acronematic. 

 . الساٌتوبالزم فً االنوٌة تتعدد الساٌفونٌة االجناس وفً مفردة النواة 6-

 بطرٌقة أو فً االجناس االحادٌة الخلٌة  الطولً االنشطار او سامباالنق خضرٌا تتكاثر 7-

او غٌر  Zoosporesالالجنسً ٌتم بواسطة االبواغ المتحركة  تتكاثراما  ، التجزؤ

 بعض فً لوحظ الجنسً التكاثراو االبواغ الساكنة، اما  Aplanosporesالمتحركة 

 االمشاج.متشابة االمشاج او مختلف  أو بٌضً ٌكون قد االجناس
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 وٌضم هذا الصف العدٌد من الرتب منها:

1- Order : Heterochridales ex: Heterochloris 

2- Order : Tribonematales ex: Tribonema 

3- Order : Vaucheriales ex: Vaucheria 

  رتبةVaucheriales  :قد  او المالحة او العذبة المٌاه فًافراد هذه الرتبة  تتواجد

 مركزٌة فجوة ولها االنوٌة متعدد انبوبً الشكلعلى شواطئ االنهار  الطٌن على تنمو

 فٌها وتتوضحقرصٌة الشكل،  متعددة والبالستٌدات محٌطً البروتوبالست وٌكون كبٌرة

 أو المتحركة االبواغ بواسطة الجنسيا تتكاثر، Coenocytes الخلوي المدمج ضاهرة

 .سً من النوع البٌضًاما التكاثر الجن االكياس بتكوين تتكاثر

 ال  طحلب الرتبة على مثال Vaucheria 

الرطبة و أحٌاناً  التربة الراكدة أو على أسطح المٌاه العذبة كائانات وحٌدة الخلٌة تعٌش فً

فً المٌاه المالحة . ٌتكون الثالوس من شكل أنبوبً كثٌر التفرغ عدٌد األنوٌة الحقٌقٌة ، و ال 

لثالوس بالشكل األنبوبً أو المدمج توجد أٌة فواصل داخلٌة أو جدر مستعرضة ، و ٌسمى ا

الخلوي. و ال تتكون الجدر العرضٌة إال وقت حدوث التاكثر ، و توجود أشباه جذور قاعدٌة 

، أما البالستٌدات الخضراء فهً قرصٌة تعمل على تثبٌت الطحلب فً الطٌنعدٌمة اللون 

لجدار ٌتركب من مادتً ، االجدارالشكل تتمركز ناحٌة الطبقة الخرجٌة من السٌتو بالزم تلى 

 .على هٌئة زٌوت مخزونالغذاء ال اما، والبكتٌن السلٌوز

 ان الدراسات اثبتت ولكن اءالخضر بالطحال صف الى ٌعود الطحلب هذا ان عتقدٌ كان

 الصبغاتواالجناس التابعة للطحالب الخضراء من ناحٌة  الجنس هذا بٌن اختالفات هناك

ولكن فً  Chl. b على تحتوي ال كما الكلوروفٌلٌات من كبرا بنسبة تتواجداذ  الزانثوفٌلٌة

 ولكنه نشا بشكلالٌوجد  والغذاء المخزونفً االبواغ السابحة،  Chl. eالمقابل ٌوجد 

 غٌر تكون الذكرٌة االمشاج فً االسواط، Leucosi  بشكل او زٌوت بشكل ٌتواجد

 الطحالب فً اما قصٌر املس واالخر طوٌل رٌشً ٌكون احدهما الطول فً متساوٌة

 . ملساء الطول فً متساوٌة االسواط فتكون الخضر

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
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Division : chrysophyta 

Class : Xanthophyceae 

Order : Vaucheriales 

Family : Vaucheriaceae 

Genus : Vaucheria sp. 

 

...................................................................................................... 

 Class : Chrysophyceae                                 الذهبٌة البنٌة الطحالبثانٌا :

 : العامة الصفات

معظم افراد هذا الصف تكون احادٌة الخلٌة متحركة او بشكل مستعمرات او تكون احادٌة  -1

 الخلٌة امٌبٌة او بشكل تجمعات امٌبٌة او شٌجٌرٌة والقلٌل منها تكون بشكل خٌوط 

ري وقد غالبٌة االجناس تفتقر الى الجدار الخلوي السلٌلوزي اي ٌكون البروتوبالست عا -3

 Scalesٌحاط البروتوبالست بغالف مشبع بالمواد السلٌكٌة والمركبات الكلسٌة وبشكل حراشف 

 .اودروع

البالستٌدات بنٌه اللون او االصفر الذهبً وقلٌلة العدد وباشكال مختلفة والتحتوي على  -4

 المراكز النشوٌه 

 وصبغات زانثوفٌل   B- caroteneو -a,c  chالصبغات التمثٌلٌة تتمثل بصبغة الكلوروفٌل  -5

وكاربوهٌدرات من   Leucosinٌكون بشكل زٌوت من نوعالغذاء المخزون  -6

Chrysolaminarine فً الساٌتوبالزم واحٌانا فً البالستٌدات  ٌخزن عادة 

Vaucheria 
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ٌالحظ تنوع فً النظم السوطٌة فً االجناس المتحركة فقد تكون الخالٌا احادٌة السوط او  -7

السوط او قد تكون االسواط متساوٌة او غٌر متساوٌة فً الطول وٌكون احدهما رٌشً  ثنائٌة

وقد تكون   Hapotonemaطوٌل واالخر املس قصٌر وقد ٌوجد بٌن السوطٌن زائدة تسمى 

هذه الزائدة طوٌلة او قصٌرة او حلزونٌة وتستعمل احٌانا كعضو الستقرار جسم الطحلب فً 

 حالة عدم الحركة 

 على فجوة متقلصة او اكثر عند قاعدة السوط وٌا احادٌة النواة وتحوي على نوٌة واحدة الخال -8

تتكاثر اما خضرٌا باالنشطار الطولً او بالتجزؤ او الجنسٌا  فٌحدث بتكوٌن ابواغ متحركة    -9

لها سوط اوسوطٌن متساوٌٌن اوغٌر متساوٌٌن فً الطول او تتكاثر بواسطة االبواغ الساكنة او 

كوٌن الحوٌصالت الداخلٌة عند الظروف البٌئٌة غٌر مالئمة  اما التكاثر الجنسً فٌكون  قلٌل بت

  .ٌكون من النوع المتشابه االمشاجوان وجد الحدوث 

التغذٌة ذاتٌة او مختلفة وغالبا تكون حٌوانٌة التغذٌة، وفً بعض االحٌان ٌكون الطحلب  -11

 ذاتً التغذٌة وٌصبح مختلف التغذٌة.

 هذا الصف العدٌد من الرتب وقد اعتمد فً التصنٌف على الشكل الخضري  ٌضم

 وطبٌعة الحراشف وطبٌعة االسواط واعدادها، من هذه الرتب :

Ordedr : Dinophyciales 

  من االمثله على هذه الرتبه طحلبDinobryon  

طول االسواط ثنائٌة غٌر متساوٌة فً الهذا الطحلب بشكل مستعمرات متجمعة،  ٌتواجد

احدهما رٌشً طوٌل واالخر املس قصٌر ٌحتوي البروتوبالست على زوج من البالستٌدات 

الصفائحٌة باالضافة الى نواة والبقعة العٌنٌة ٌتكاثر هذا الطحلب باالنقسام الخلوي البسٌط 

بواغ الساكنة ٌتواجد هذا الطحلب فً المٌاه الراكدة والحاوٌة الكما ٌتكاثر الجنسٌا بتكوٌن ا

تراكٌز قلٌلة من الفوسفات والبوتاسٌوم والمغنسٌوم وٌعد من االدلة الباٌلوجٌة على  على

شخص اربعة ونقص هذه المواد وتواجده بكثرة ٌسبب انبعاث رائحة غٌر مستحبة فً المٌاه 

 انواع منها فً العراق فً شط العرب واالهوار .

 
Dinobryo

n 
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 Bacillarophyceae ( Diatoms )          صف الطحالب العصوٌة )الداٌتومات (ثالثا: 

 : العامة الصفات

 .تضم اجناس غالٌبٌتها احادٌة الخلٌة او تكون بشكل مستعمرات متجمعة او خٌطٌة -1

تدعى  مصراعٌن اي بعضعها فوق متراكبٌن نصفٌن من ٌتكون الداٌتومٌة الخلٌة جدار -2

Valves العلوي النصف ٌسمى Epitheca السفلً والنصف Hypotheca بٌن ٌربط 

 خلٌة ولكل Girdle بالحزام وتدعى Connecting bands رابطة اشرطة النصفٌن

 .Girdle view جانبً ومنظر Valve view سطحً منظر منظران داٌتومٌة

 وتعد من الصفات التصنٌفٌة. هندسً وبشكل السلٌكا بمادة مشبع الخلٌة جدار  -3

 فً اما وٌخزن Chrysolaminarina بشكل او دهنٌة مواد بشكل المخزون الغذاء -4

 البالستٌدات. فً او البالستٌدات

 تعطًالتً  الزانثوفٌل وصبغات β Carotene و a,c - Chl هً التمثٌلٌة الصبغات -5

 .القاتم البنً اللون الى المائل الزٌتونً اللون

 فً اما وٌخزن Chrysolaminarina بشكل او دهنٌة مواد بشكل المخزون الغذاء -6

 بالزم.الساٌتو فً او البالستٌدات

 .الرٌشً النوع من الموقع امامً واحد سوط على التكاثرٌة الخالٌا تحوي -7

 

 رتبتٌن الى التناظر اساس على الصف هذا افراد صنفت:  

 Order : Pennalesالرٌشٌة   -1

 Order : Centrales المركزٌة -2

 الرتبتٌن بٌن مقارنة

 Centralesالمركزٌة  Pennalesالرٌشٌة  

 )البحرٌة المٌاه فً غالبا( التناظر شعاعٌة .العذبة المٌاه فً غالبا واجدتت ( التناظر جانبٌة

 ٌحوي وقد جانبٌة النقوش وتنظم اخدود على الغالبٌة تحوي
 كاذب اخدود على البعض

 نقطة حول النقوش وتنظم االخدود على تحوي ال
 مركزٌة

 متعددة قرصٌة غالبا تالبالستٌدا ثنائٌة او مفردة جدارٌة او شرٌطٌة غالبا البالستٌدات

 تدعى حركة الحقٌقً االخدود على الحاوٌة االجناس فً تحدث
 الداٌتومٌة الحركة

 الداٌتومٌة الحركه اجناسها فً تحدث ال

 السوط ادٌةاح واالمشاج بٌضً الجنسً التكاثر لالسواط فاقدة االمشاج وتكون االمشاج متشابه الجنسً التكاثر

 Cyclotella  ل جنسمث Diatoma  ل جنسمث
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 فً التشخٌصٌة الصفات من الداٌتومٌة الخلٌة جدار على السٌلٌكٌة التثخنات تعد كما

 المجهر وتحت العلماء من عدد قبل من التثخنات هذه انواع درست وقد الداٌتومات

 : وهً السٌلٌكٌة التثخنات من انواع 4تماٌز الدراسات هذه من ضحوات االلكترونً

 هذه وتترتب الخلٌة جدار على نقاط او ثقوب بشكل ٌتكون: المثقب او المنقط الشكل 1-

 Striae تسمى مستقٌمة خٌوط بشكل الثقوب

 .الخلٌة جدار طول على تمتد صغٌرة قنوات بشكل التثخنات تظهر وفٌه: القنوي الشكل 2-

 لمادة الكثٌفة الترسبات نتٌجة تكونت اضالع بشكل التثخنات وتكون : عظمًال الشكل  3-

 .السٌلكا

 . صغٌرة غرف وبشكل جدا سمٌكة التثخنات وتكون : الغرفً الشكل - 4

 جدارٌة بالستٌدات رٌشً داٌتوم    قرصٌة بالستٌدات مركزي داٌتوم   


