


Reproduction         التكاثر

1. Vegetative Reproduction الخضريالتكاثر

2. Asexual Reproduction (spores) الالجنسيالتكاثر

3. Sexual Reproduction (gametes) الجنسيالتكاثر



Vegetative reproduction التكاثر الخضري

There are four methods of Vegetative reproduction:

:الخضريالتكاثرمنآلياتأربعهنالك

1. Binary fission: البسيطاإلنشطار

2. Fragmentation: الخيطتقطع

3. Hormogonia: الخيطيةالقطع

4. Propagules: الدرنات



Vegetative reproductionالتكاثر الخضري  : أواًل 

:يحدث التكاثر الخضري في الطحالب بعدة طرق وكما يلي 
ويحاادث فااي Cell divisionويساامب باالنقساااا الخلااوي Binary fissionاالنقساااا الثنااا ي 1.

.Euglena spوChlamydomonasو Gleocapsaاألنااواا الوحياادة الخلياااط مثاا  طحلااب 

حلاط البلاو،   والذي يبدا بانقساا الخليط طوليا بعد ان تص  الخليط للحجا الطبيعي وتصا  الاب مر .
ثاا  Plasma membraneاذ تنقسا النواة ثا يتبعها الساايتوبزما ثاا تكاوان الء ااب البزمماي 

وناط فاردين ان وجد ثا تنفص  الب خليتين متسااواتين ومت اابهتين مكCell wallالجدار الخلوي 
.جديدين 



Gleocapsa sp.
Binary fission 

Chlamydomonas sp. Euglena  sp.



:Fragmentation , Hormogonia and Propaguls - فاي األناواا التقطا يحادث   2
ذو Microcystisالخيطياط البسايطط والمساتعمراب وبعاج األجناات المتعاددة الخزياا مثا  طحلاب 

Palmelloidالبالميليةالتجمعات  aggregation colonies   وهاي الطحلبياط األجاماب تنفصا  إذ
الخيطياطوفاي األناواا. لتكون أفاراد جديادة بعدها تنمو عبارة عن تجمعاب صءيرة  لخزيا الطحلب  

تنفصااااا  مجموعاااااط مااااان الخزياااااا تقااااا  باااااين حويصااااالتين مءاااااايرتين للطحالاااااب الخضااااار الممر اااااط
Heterocystsوتااااادعب هاااااذ  المجموعاااااط مااااان الخزياااااا بالهرموكونياااااا او  باااااين خليتاااااين ميتتاااااين

Hormogonia (ي الطحلباي الخيطاي فاوهاي عباارة عان  طا  صاءيرة ناتجاط مان تجام  الجساا
Nostocجاانتكمااا هااو الحااا  فااي (  تنمااو إلااب خااي  جديااد التااي الممر ااط و-الطحالااب الخضاار

التاااب  الااب الطحالااب البنيااطSphacelariaأمااا فااي طحلااب . Oscillatoriaو  Anabaenaو
تنفص  عان جساا Propagulesتسمب ت به درناب البطاطافتتكون تراكيب خضراط متعددة الخزيا

.األا لتنمو إلب طحالب جديدة الخليط 



Hormogonia formation in Nostoc  sp. Hormogonia formation in Phormidium sp.

Heterocyst in Nostoc  sp. Propagules  in Sphacellaria  sp.



Asexual reproduction الالجنسيالتكاثر

- There are three types of spores: هناك ثالثة أنواع من السبورات

1- Planospores (zoospores) السبورات المتحركة

2- Aplanospores المتحركةغيرالسبورات

- Hypenospores ا

-Autospores

3- Resting spores                                              السبورارت الساكنة

-Kinetes





بواسطة االسواط سابحة ن سبورات وهي عبارة عZoospores or Planospores :السبوراب المتحركط -1

.ط ااااااوتوجد في أنواا كثيرة من الطحالاااااب الخضر والصفر والبنيEye spotغالبيتها تحتوي على بقعة عينية 



هاذا الناوا مان السابوراب تكاون عاادة غيار متحركاط اي فا ادة :Aplanosporesالسبوراب غير المتحركاط  -2
:لزسواط وتضا عدة انواا 

Aplanospores ( Asexual rep.)  in green alga Haematococcus pluvalis



A- المتحركط السبوراب غيرHypnospores :عاد كون في  بدايط االمر  سابوراب متحركاط لكنهاا بهذ  السبوراب  ت
ج  كما  هو في تفقد اسواطها  وتتحو  الب سبوراب غير متحركط   ينمو بعدها ك  سبور الب  طحلب ناضفترة  صيرة

Dunaleillaالطحلب االخضر المتحم  للملوحط  sp..

Hypnospores ( Asexual rep.)  in green alga Dunaleilla sp.



B- السبوراب الذاتيطAutospores: ر حجما الخليط االا لكنها اصءت به في  كلهااا سبوراب غير متحركط ايضا
..Chlorella spالطحلب األخضرمنها كما في 

Autospores ( Asexual rep.)  in green Chlorella  sp. Chlorella Chlorella alga  alga Dunaleilla sp.



رة حااط بجادار ساميت متعادد الطبقااب لهاا القادتاعتيادياط وهاي خزياا خضاراط: Akineteطالساكنابالسبور -3
.Nostocو Aphazinomenonيعلب مقاومط الظروف البي يط غير المز مط كما هو الحا  في طحلب

Akinete in Nostoc  sp. Akinete in Aphanizomenon  sp.



Sexual reproduction التكاثر الجنسي

There are three methods of sexual reproduction:

:الجنسيللتكاثرآلياتثالثهنالك

- Isogamy            التكاثر الجنسي بواسطة الكميتات المتشابهة

-Anisogamy  التكاثر الجنسي بواسطة الكميتات غير المتشابهة

-Oogamy التكاثر البيضي



 Sexual reproductionالتكاثر الجنسي  : ثالثًا 

وااتا باتحااد Cyanophytaالممر اط –يحدث التكاثر الجنسي فاي معظاا الطحالاب عادا  ساا الطحالاب الخضار 
ثااا يتبعااه انقساااا Karyogamyيعقبااه اتحاااد نااووي Plasmogamyخليتااين إذ يتحااد البروتوبزسااب أواًل وااادعب 

والتااي  ااد تتكااون داخاا  الخزيااا الخضااراط Gametesلكميتااابويطلااع علااب الخزيااا التكاثراااط باMeiosisاختمالااي 
:والتكاثر الجنسي في الطحالب علب ثزثط أنواا Gametangiaاالعتياديط أو في خزيا متخصصط تدعب 

ًا مت اابهط مظهراافي هذا النوا من التكاثر تكون الكميتااب :Isogamyتكاثر جنسي باتحاد كميتاب مت ابهط  -1
.وفسلجيًا ولكنها مختلفط وراثيًا ومتحركط بواسطط األسواط 

مختلفاط فاي الحجاافاي هاذا الناوا مان التكااثر تكاون الكميتااب:Anisogamyتكاثر جنسي مختلف األم اا  -2
مثا  الكمياب والوراثط أحدهما كبير ويمث  الكميب األنثوي ويكون بطيب الحركط واآلخار صاءير سارا  الحركاط يوال ك 
.الذكري 

ما  Anthrozoidضاوادعب أيSpermذكري صءير كميب باتحاد حدث وي;Oogamyتكاثر جنسي بيضي -3
داخ  خزيا متخصصاط ذكرااط تادعبكميتابوتتكون هذ  الEgg or Ovumخليط أنثويط كبيرة ساكنط تمث  البيضط 

Antheridia وأنثويط تدعبOogonia و د يطلع عليه أيضًا بالتكاثر الجنسي المختلفHeterogamous وهاو
.Cladophoraو Ulvaأكثر أنواا التكاثر الجنسي تطورًا ويحدث في أنواا عديدة من الطحالب مثالها طحلب 



Types of  sexual reproduction in algae



 د  Zygoteتكاثر الجنسي تكوان البيضط المخصبط للطينتج من األنواا الثزث
وهذ OosporeأوZygosporeتحي  نفسها بجدار سميت  وتدعب عند ذ 

بعج لكنها في..الب طحلب جديدتنبب بعدهاتسبب لفترة طوالط من الممن 
ون عدة  األحيان تحي  نفسها بجدار ر يع وفي هذ  الحالط فأنها تنمو في غض

أي التعاني 2nثنا ي المجموعط الكروموسوميط طحلبساعاب  مبا رة الب 
أو أنها تعاني أنقسامًا Sporophytsطوري السبوري انقساا اختمالي ويسمب ال

ن ذ أحاديط المجموعط الكروموسوميط وتدعب حياختماليا فينتج عن ذلت طحالب
Gametophyte 1أي أن جمي  خزيا  أحاديط العدد الكروموسوميn .



zoospores

( 1n)

( 2n)

Life cycle of green alga  Chlamydomonas sp.  with No. of chromosmes numbers



اذ يطلع علب Charophyta د تكون الخزيا التكاثراط محاطط بخزيا غطا يط كما هو الحا  في الطحالب الكاراط 
أمااا فااي الطحالااب الحماار فتكااون األعضاااب . Globuleوالعضااو التكاااثري األنثااوي Nuculeالعضااو التكاااثري الااذكري 

وتتميام بكونهاا حاوياط علاب باروم Carpogoniaتادعب التاي التكاثراط فا دة لزسواط وتتكون داخ   األعضاب األنثويط 
ويسمب الخي  الطحلبيعلب نفت الذكراط واالنثويطكميتابو د تتكون الTrichogyneيسمب ب عيرة االستقبا امامي
أو Heterothallicمختلفاااين ويسااامب خيطاااينأو علاااب Monoeciousأو أحاااادي المساااكن Homothallicعند اااذ 

. Dioeciousثنا ي المسكن 

Sexual reproduction in green alga Char asp.  and their sexual organ



Life cycles     دورات الحياة

There are three types of life cycles in algae:

:هنالك ثالثة أنواع من دورات الحياة في الطحالب

1- Haplont األحادية

2-Diplont                    الثنائية

3-Diplohaplont    الثنائيةاألحادية

A- Isomorphic alternation of generation.

دورات حياة ذات تبادل أجيال متشابهة

B- Heteromorphic alternation of generation.

أجيال غير متشابهةذات تبادل دورات حياة 



 Life cycles in algaeأنواا دوراب الحياة في الطحالب 

:هنالت ثزثط أنواا من دوراب الحياة في الطحالب وهي كما يلي 
فااي هااذا النااوا ماان دوراب الحياااة يكااون الطااور الخضااري : Haploid life cycleدورة الحياااة األحاديااط -1

التاي تكاون Zygoteي جميا  المراحا  عادا البيضاط المخصابط فا1nالكروموساوميطللطحلب أحادي المجموعط 
طحلابكماا هاو الحاا  فاي Meiosisأختماليااً ولذا فهاي تعااني انقساامًا 2nالكروموسوميطثنا يط المجموعط 

Chara Chlamydomonasو. Oedogoniumومعظا الطحالب دورة حياتها من هذا النوا.



هاي دورة الحيااة التاي يكاون فيهاا الطحلاب فاي الطاور الخضاري ثناا ي: Diploid life cycleدورة الحياة الثنا يط -2
ما في وكذلت بقيط المراح  عدا مرحلط األم ا  التي تتكون بعد مرحلط االنقساا االختمالي ك2nالكروموسوميطالمجموعط 

. Fucusو طحلبAulacosieraطحلب



Diplohaploid( تباد  األجيا  ) دورة الحياة المعقدة -3 or Diplobiont

جنساي كميتاي يتعا اب ما  طاور Sporophyteالجنساي سابوري والتي تتميم بتعا ب طوران أحاددهما طاور 
Gametophyte د اذ بادوراب مظهراًا وتسامب دوراب الحيااب عنين مت ابهان السبوري والكميتي و د يكون الطور

ويمكان مزحظتهاا فاي بعاج Isomorphic alternation of generationتبااد  اجياا  مت اابه ذاب الحيااة 
طاااوران  أو  اااد يكاااون الCladophoraو Ectocrpusاجناااات الطحالاااب الحمااار والبنياااط والخضااار مثااا  طحلاااب 

 Heteromorphic alternation ofمتبايناطتبااد  اجياا ذابمظهرااًا وعند اذ تسامب بادوراب حيااةفاينمختل

generation  كما هو الحا  في طحلب البنيLaminaria.



وهي أحدى الظواهر المتواجدة في دورة حياة الطحالب والتي :  Alternation of generationظاهرة تباد  االجيا  
1nط يتبادالن بانتظاا خز  دورة الحياة أحدهما أحادي المجموعط الكروموسوميان يمتلت فيها الطحلب تواجد  طور 

السبوروفايتيوادعب بالطور 2nوالثاني ثنا ي المجموعط الكروموسوميط  Gametophyteيدعب الطور الكميتوفايتي 
Sporophyte  .

Alternation of generation life cycle diagram

1n

Fusion 

Male and female gamete

Meiosis

2n




