


Introductionالمقدمــــــــة

الطحالببعلمAlgaeالطحالببدراسةيختصالذيالعلميدعى

PhycologyمقطعينمنيتالفالذيPhykosتعني(أغريقية)يونانيةكلمةهيو

طلقتكماالعلممعناهاLogyوSeaweedsالبجريةحشائشالأوالبحريةاألعشاب

البالطحعلميعرف.استعماالاقلماتكونغالباانكليزيةكلمةوهيAlgologyكلمة

والفسلجيةالبيئيةمنهاالمتعددةالجوانبمنالطحالببدراسةيختصالذيالعلمانهعلى

الطحالباهميةبتتمثلوالتيلهاالحيويةالتقناتدراسةعنفضالوالوراثيةوالتصنيقية

اجانتفياهميتهاعنفضالوالصناعيوالزراعيوالصيدالنيالطبيالجانبفي

.الحيويالوقودوانتاجالتجميليةالمركبات



انوالسيقالجذورالىالفاقدةالحيةالكائناتمنمجموعةنهااعلىالطحالبتعرف

تحتويكونهاAutotrophicذاتيةتغذيتهاوالبذور،والثمارواالزهارواالوراق

عنفضالالضوئيالبناءعمليةفياساسيةكصبغةaكلوروفيلصبغةعلى

وغيربسيطةتكونالتكاثريةاعضائهاانكما،اساسيةالغيراالخرىالصبغات

.الراقيةالنباتاتمستوىالىالترتقىبحيثعقيمبجدارمحاطة



قىالتروالتيالتغذيةالذاتيةالكائناتكلأنهاعلىFritschفريتشالعالمعرفهاوقد

وما(اتوالسرخسيالحزازيات)االركيكونيةبالنباتاتالخاصالتباينمستوىإلى

تكونفيهاالجنسيالتكاثرأعضاءاناذراقيةاتاتنبمنالتطورسلمفييعلوها

Sterileالعقيمةالخاليامناكثراوصفمنمكونبجدارمحاطة cells،فيبينما

كميتيةوالالسبوريةبالحوافظوالمتمثلةفيهاالتكاثرأعضاءتكونعموماالطحالب

.الطحالبانواعاغلبفيعقيمبجدارمحاطةوغيرعارية



كيكونيكات االروحسب تقسيم العالم فرتش فان الطحالب تمتلك  صكفات اقكل تطكورا مكن 

:يمكن تلخيصها بما يلي والتي النباتات الراقيةو

فتقكر توأما أن تكون وحيكدة الخليكة أو متعكددة الخاليكا فهي بساطة تركيب أجسامها -1

فتقارهكا فضال عن  اواالزهار والثمار والبذور الى الجذورالحقيقية والسيقان واألوراق 

.الوعائية الى الحزم 

:التكاثرية وكما يلي اعضائها بساطة تركيب-2

a-الخليةالوحيدةاالنواعفيUnicellular algaeخليةالىالطحلبيتحول

كماأكثراوواحدSporeسبورأوGameteواحدمشيجداخلهافييتكونتكاثرية

.Chlamydomonasطحلبفي

b-طحلبمثلالخيطيةالطحالبUlothrixمنعدداوالخالياأحدىمحتوياتفان

.أنثويةأوذكريةأمشاجالتكونتنقسمالخاليا



Classification Of Organisms

Linnaeus (1707 – 1778)

1- kingdom: Plants

2- kingdom: Animals

- Eichler (1883)

kingdom : plants

subkingdom : Cryptogamy subkingdo: phanerogame

1- Division : Thyllophyte 1- Division : Angiosperms

2- Divison :  Bryophyta 2-Division : Gymnosperms                             

3- Division : Pteridophyta



 1- Division : Thallophytes

 a – Class : Algae 

 b- Class : Fungi

 c- Class : Lichens 

 2- Division : Bryophyta

 a- Class: Mosses 

 b- Class  : Liverwots

 3- Division: Pteridophyta

 a- Class : Lycopoods

 b- Class : Horsetails

 c- Class : Ferns



 - Whitelacker (1969) the living organisms

 classified        

 into five  kingdoms, these are : 

 Kingdom: Monera (Cyanobacteria – prochlorophyta

 and Bacteria) 

 Kingdom: Protista (Other algae + protozoa)

 Kingdom: Mycota (Fungi) 

 Kingdom: Metaphyta (Higher  plants) 

 Kingdom : Metazea (Animals)



:موقع الطحالب بين الكائنات الحية

وهككو مككايطلق عليككه kingdomsتقسككم الكائنككات الحيككة بصككورة عامككة إلككى خمكك  ممالكك  

Fiveبنظام الممال  الخمسة   –kingdom system  والتي تتمثل بما يلي:

Moneraاألوليات   1.

      Protistaالطليعيات    2.

    Fungiالفطريات        3.

   Plantaeالمملكة النباتية  4.

Aimaliaالمملكة الحيوانية 5.

Eukaryoticوفي هذا التصنيف العام وضكعت الطحالكب الحقيقيكة النكواة  algae ضكمن

والتككي تشككمل جميككم أقسككام الطحالككب ماعككدا قسككم الطحالككب Protistaمملكككة الطليعيككات 

، إذ وضككككعت Prokaryoticالبدائيككككة النككككواة Cyanobacteriaالمزرقككككة  –الخضككككر 

. Eubacteriaمم البكترية الحقيقية Moneraاألخيرة تحت مملكة األوليات   



There are tow groups of algae:

A- Prokaryota:

1- Originals are not surrounding with plasma membrane 

2- Non-flagellates.

3- Non-sexual reproduction 

4- Sensitive of antibiotics

Division: Cyanophyta (Cyanobacteria) - Prochlorophyta



B- Eukaryota: 

1- Originals are surrounding with plasma membrane 

2- flagellates are found.

3- sexual reproduction is found. 

4- Non-Sensitive of antibiotics

Divisions: Chlorophyta

Glaucophyta

Euglenophyta

Heterokontophyta

Haptophyta

Cryptophyta

Dinophyta

Rhodophyta



  Occurrence and distributionالتواجد واالنتشار

فكي البيئكة تتواجد الطحالكب فكي مختلكف البيئكات فهكي تعكد ذات انتشكار عكالمي فقكد توجكد

Aquaticالمائية ويطلق عليها  algae أو على اليابسة وتسمىTerrestrial algae أو

ككالتي Aerial algae (Acrophytes)تسكمى طحالكب هوائيكةاء ومحمولة في الهو

.تنمو على قلف الشجار او على اوراق النباتات 

وتسكمى  Attached algaeوفكي البيئكة المائيكة قكد تتواجكد الطحالكب بشككل ملتصكق 

periphyton و قككد تكككون متحركككة علككى سككطت القككاع  وتسككمى بالطحالككب القاعيككة

Benthic algae أو قككد تتواجككد بصككورة هائمككةPlanktonic algae  والتككي تتحككر

. Tideمحمولة مم تيارات المياه والرياح وحركة المد والجزر  



ى ماياتي ويمكن تقسيم الطحالب القاعية والملتصقة حسب الوسط الذي تلتصق علية ال :

Epipelicطحالب قاعية تنمو ملتصقة على الطين في القاع وتسمى 1. algae.

Episamicطحالب قاعية تنمو  ملتصقة على الرمل في القاع وتسمى 2. algae.

Epilithicطحالب قاعية تنمو  ملتصقة على الصخور في القاع وتسمى3. algae .

4-طحالب قاعية تنمو  ملتصقة على النباتات او علىى طحالىب اىىرو  وتسىمىEpiphytic

algae.

5- طحالب قاعية تنمو  ملتصقة على أجسام بعض الحيوانات وتسىمىEpizoic algae كمىا

.الذي ينمو على درع الساحفاة Hyellaفي طحلب 

6- طحالب تتواجد داىل الجسم النباتي وتسمىEndophytic algae .



والتىىي تبقىىى Phytoplanktonتتواجىىد هائمىىة فتسىىمى بالهائمىىات النباتيىىة الطحالككب التككي مككا أ

عالقىىىىىة فىىىىىي عمىىىىىود المىىىىىات وهىىىىىي علىىىىىى أنىىىىىواع فقىىىىىد تكىىىىىون هائمىىىىىات حقيقيىىىىىة وتسىىىىىمى 

Euphytoplanktonميىا  وهي التي تقضي طيلة فترة حياتها هائمة او عالقة ىالل عمود ال

وهىىي طحالىىب ملتصىىقة ولكنهىىا تصىىب  Tychophytoplanktonاو هائمىىات ريىىر حقيقيىىة 

. هائمة تحت ظروف بيئية مؤثرة كالرياح والمد والجزر والتيارات المائية 

 Saltلمالحة كذلك تتواجد الطحالب في بيئات قاسية تتمثل بالملوحة العالية كالبرك ا

ponds مثالها الطحلب األىضرDunaliella salina . وتسمى تلك الطحالب

Halophytic algae  Halophytoplankton)  ) 35أو تتواجد في ميا  الينابيع الحارة-

Thermophyticدرجة مئوية وتسمى 85 algae كما في أنواع الجنسChamesiphon

، كما ان بعض الطحالب تتواجد على الثلوج ويطلق عليها بالطحالب الثلجية 

Cryophytes algae   مثالها الطحلب االىضرChlamydomonas nivalis.



Terrestrialعليهافيطلقاليابسةطحالباما algaeملتصقةعادةوهيالتربةسطتعلىفتوجد

AttachedوتسمىالرطبةالصخورأوالرطبةالتربةسطتعلىملتصقةتكونفقدLithophytes algae

EpidaphicsوتسمىالصحراءرمالعلىتنمواوPrasiolaجن فيكما algaeوعلىالرمالداخلاو

Endodaphicsوتسمىسنتمتراتبضمعمق algaeالصخريةوالشقوقالحفرداخلتتواجدالتيتل أما

Chasmolithicsفتسمى algae.

وتسمىةمنفعتبادلأيتعايشيةحالةفيالفطرياتبعضاجسامداخلالطحالببعضتنموكما

Symbiotic algaeاالشناتفيالحالهوكماLichensبينتعايشحالةعنعنعبارةهيوالتي

.AnthocerousالحزازيالنباتجسمداخلNostocطحلبيوجدوكذل ،والفطرياتالطحالب

اوراقعلىاواألنسانجسماوعلىالحيواناتبعضاجسامداخلالطحالبانواعبعضتتطفلوقد

Parasiticالطفيليةبالطحالبوتسمىالنباتاتبعض algaeطحلبفيالحالهوكماCephalouros.



: األسس المعتمدة في تصنيف الطحالب 

خصائص هنال  ثماني أس  يجب مراعاتها في العملية التصنيفي للطحالب بجميم أقسامها وهي

:أو صفات تفريقية تمكن الباحث من التفريق بين األنواع والتي تتمثل بما يلي 

Type of photosynthetic pigmentsنوع صبغات التركيب الضوئي 1.

Storageنوع المواد الغذائية المخزونة 2. products  

cellنوع مكونات الجدار الخلوي 3. wall structure  

 flagellaنوع األسواط وعددها وموقعها إن وجدت 4.

الصفات الخاصة في تركيب الخلية 5.

التطور الوراثي على المستوى الجزيئي 6.

  Morphologyعلم الشكل  7.

.أو بيئة الطحلب Ecologyعلم البيئة 8.




