


الخضرالطحالبإنFossilsالمتحجراتعلمفيالباحثونأشار

وقدةالحيالكائناتأقدممنتعدمنهاالخيطيةاألنواعوخصوصا ًالمزرقة–

اتالكائنمنوتعتبرالميالدقبلسنةبليون3.5منأكثرإلىعمرهايصل

الوكسجيناتنتجاذالضوئيالبناءبعمليةالقياماستطاعتالتياالولىالحية

Myxophytaالهالميةالطحالبأيضا ًتسمى،العمليةمننهائيكناتج

ريابالبكتالعلماءبعضقبلمنوتدعىجيالتينيبغالفمحاطةلكونها

.Cyanobacteriaالمزرقةالخضراء



:خص بما يلي أوجه التشابه بين أفراد هذا القسم وبين البكتريا والتي تتل

.Prokaryotic organismsتكون أفرادها بدائية النواة 1.

.تكون فاقدة لألسواط 2.

.التحتوي أعضاء تكاثر جنسية وال يحدث فيها التكاثر الجنسي 3.

.Antibioticsحساسيتهما للمضادات الحيوية 4.

لهمااااااا تركياااااام جاااااادار خلااااااوي متشااااااابه مكااااااون ماااااان مااااااادة الببتاياااااادوك يكان 5.
Peptidoglycanدار المزرقة مشابه لتركيام جا-وتركيم جدار الطحالم الخضر

.  Gram negative bacteriaالبكتريا السالبة لصبغة كرام 



المزرقة–الصفات العامة المميزة للطحالم الخضر 
General characteristic of Blue-green algae

.ها المحيط بلخلوي فاقدة للغشاء امكونات عضياتهابدائية النواة أي أن طحالم 1.
وئيجاااد الصااابغات علااا  صااافائ  البنااااء الضااااتو توتفتقااار  لااا  وجاااود الب ساااتيدات2.

.في البروتوب ست المحيطي (الثايلوكويدات )

أوًاألهددابًفديًاألشدكالًالخضدريةً flagellatesتفتقار جمياأ أنواعهاا  لا  اطساواط 3.

. أوالتكاثريةً

لنااواة تفتقاار  لاا  وجااود العضاايات الخلويااة المتواجاادة فااي خ يااا الطحالاام الحقيقيااة ا1.
وقااد تحااوي كأجسااام كااولجي والمايتوكوناادريا والفجااوات الحقيقيااة والشاابكة اطندوب زميااة

.بعض انواعها عل  فجوات غازية 



Myxophyceanالمواد الغذائية المخزونة بشكل نشأ من نوع 1. starch وهو عبارة عن مركبات
.كاربوهيدراتية شبيه بالك يكوجين الحيواني باإلضافة  ل  البروتينات والدهون 

.تفتقر  ل  وجود اطعضاء التكاثرية الجنسية ولم ي حظ فيها التكاثر الجنسي 2.

فضا  عان الصابغات المسااعدة ( a)لاااااااااااااااااااصبغات التركيم الضوئي المتواجدة تتمثل بكلوروفي3.
، Myxoxanthinة منهااا ااااااااااااااااااات زانثوفيليااااااااااااااااوصبغß-caroteneبغة  بصااالمتمثلااة

ZeaxanthinًإضدددافةًإلدددىًصدددبغاتBiliproteinsالمتمثلاااة بالصااابغة الخضاااراء المزرقاااة
C-Phycocyanin والصاااابغة الحمااااراءC-Phycoerythrin والصاااابغة الخضااااراء المزرقااااة

.Allo-phycocyaninالمساعدة 

ون يحاااط الجاادار الخلااوي فااي غالبيااة اطجناااي بمااادة جي تينيااة تشااكل غاا   خااارجي وقااد يكاا1.
.شفا  ورقيق أو سميك وملون 



 Environments and occurrenceوالتواجدالبيئة

البيئةطنيقبعضهاوواليابسةالمائيةالبيئاتمختلففيوتنتشرنوع1500الشعبةهذهتضم
فيلحالاهوكماتواجدهاطماكنالمميزةالصفةتعطياطنواعبعضوانملتصقةأوعالقةبصورةالبحرية
Redاطحمرالبحر seaالطحلبوجودإلىاالسمبهذاتسميتهسببيعودإذTrichodesmun sp.

فيمنهاديدالعيتواجدكما،السط عنبعيدا  وتواجدهاطحمرباللون لظهورهكبيرةبأعدادالمزرق -اطخضر
SpirulinaوOscillatoriaاطنواعمثلللتلوثدالئلتعدوالتيالعضويةبالموادالملوثةالمياه

.Merismopediaو

Trichodesmun sp.

Merismopedia sp. Spirulina Oscillatoria sp.



أوءالماازدهارظاهرةبحدوثالعذبةالمياهفيهائمةبصورةأنواعهابعضتواجديسبمقد
أواحدو نوعأعدادفيوالمفاجئةالسريعةبالزيادةتتمثلالتيالظاهرةوهيBloomingاالزدهار
هذهحدوثتمسبباومنمتقطعةفتراتفيأوفصليا  تحدثقدوالتيالمياهفيالطحالممنأكثر

إلضاءةواالحرارةكدرجةالبيئيةوالعواملمنهاالعضويةوخصوصا  المغذياتتوفرهوالظاهرة
معظمفيسامطحلموهوMicrocystisاالزدهارتسبمالتياطنواعهذهومنللنموالم ئمتين
الينابيأفيأنواعهابعضشخصت.AphanizomenonوAnabaenaطحلموأنواعه

الثلوجعل القطبيةالمناطقفيأوم73-50بينحرارتهادرجةتصلالتيالساخنةالكبريتية
بعضوتتواجدكما،ChlamydomonasالجنيأنواعوبعضPhormidiumطحلممثالها
عل لتصقماليابسةعل يتواجدمنهاكبيروقسمالنفطيةالبركوفيالنفطحقولفيأنواعها
داخلNostocالطحلمفيكماالنباتاتأجسامداخلمتعايشةأوالرطبةوالجدرانوالصخورالتربة
مايسم مكونةالفطرياتمأمتعايشةاطحيانبعضوفيAnthocerosالحزازي النباتأنسجة

..ScytonemaوNostocالطحلبمعالحالهوكماLichensباطشنات



structure cell of cyanophytaالمزرقة -تركيم الخلية في الطحالم الخضر

الماازرق تحاات المجهاار الضااوئي وهااي محاطااة بجاادار –تظهاار خليااة الطحلاام اطخضاار 
ت ، أمااا خلااوي وطبقااة خارجيااة ماان مااادة جي تينيااة تكااون شاافافة رقيقااة أو سااميكة متعااددة الطبقااا

:البروتوب ست فيتكون من طبقتين هما
.Chromoplastمنطقة خارجية ملونة تدع  1.
.Centroplastحبيبية غير ملونة تدع  تكون منطقة داخلية مركزية 2.

Gasوقاااد ي حاااظ داخااال البروتوب سااات فاااي بعاااض اطناااواع الهائماااة فجاااوات كاذباااة أو غازياااة 

vacuolesنديًالجيالتيظهرًبلونًأسودًتحدتًالمجهدرًالضدوئيًتحداطًالخليدةًمدنًالخداردًبالغمددت

للجدزءًسئيويعددًالسدليلوزًالمكدونًالدر. وقدًيظهرًبشكلًشفافًأوًسميكًمتعددًالطبقداتًوملدونً

نًمدوادًالداخليًمنهًوتظهرًلييفاتًالسليلوزًبشكلًشبكيً،ًأماًالجزءًالخارجيًمنهًفهوًعبدار ًعد

.ةًنيبكتي



Cell wallالجدار الخلوي 

يقاااااأ  لااااا  الاااااداخل مااااان الغماااااد الجي تيناااااي ويكاااااون معقاااااد التركيااااام ويتكاااااون مااااان ماااااادة 
Peptidoglycan وهي مادة متبلمرة من وحدات مكوناة أصاغر تتمثال بااN-acetylglucose amine

N-acetylmuramicوماااادة  acid والتاااي تااارتبط ماااأ بعضاااها الااابعض بواساااطة اطحمااااض اطمينياااة
Muramic acid  ،Alanine ،Glutamic acid وGlucosaminic acid . يحااوي الجاازء
8-7كين اء الضاوئي المفاردة والمفلفاة مان غشاائين ساميناست عل  صفائ  الب المحيطي من البروتوب

. Phycobilisomesانكستروم تفصالهما مساافة قصايرة، تتركاز علا  هاذه الصافائ  الحبيباات الصابغية 
الحااال فااي وتتميااز صاافائ  البناااء الضااوئي بانتشااارها فااي السااايتوب زم وعاادم أحاطتهااا بغشاااء كمااا هااو
ق أخار  مان الطحالم الحقيقية النواة التاي تحاوي ب ساتيدات محاددة وقاد تتواجاد تلاك الصافائ  فاي منااط

.السايتوب زم اعتمادا  عل  عمر الخلية 





المزرقة –اطشكال الخضرية في الطحالم الخضر 
Vegetative structure of blue-green algae

تعدد المزرقة أشكال خضرية متعددة فالبعض منها يكون أحادي الخلية أو م-تضم الطحالم الخضر
:الخ يا بشكل مستعمرات أو تجمعات أو تكون خيطية وكما يلي 

Unicellular  formالشكل الخضري اطحادي الخلية 1.

نما وهذا الشكل نادر طن الخلية اطحادية عند انقسامها االعتيادي ال تنفصل  ل  خليتين مست قلتين وا 
تجمعات من تكون لوقد يتكرر االنقسام داخل هذا الغمد . تبق  في نفي الغمد الجي تيني للخلية اطم 

و Chroococcusالخ يا وكل خلية متجمعة هي عبارة عن طحلم مستقل كما هو الحال في طحلم 
Gleocapsa تأخذ اشكال محددة كروية أو مسطحة لوقد يزداد عدد الخ يا داخل هذه التجمعات

.Microcystisو Aphanocapsa ،Merismopediaمنتظمة أو غير منتظمة كما في الطحالم 



Chroccocus sp. Gleocapsa sp. Aphanocapsa sp.

Merismopedia sp. Microcystis sp. 



 Multicellular formالخ ياةالمتعددةالخضرياالشكال

ئاذ بالشاعيرات ماد جب تيناي وتسام  حينغغير محاطة بعند انقسام الخ يا باتجاه واحد يتكون صف من الخ يا
TrichomesًولكدددنًعنددددًأحاطتهددداًبالغمددددًتددددعىًبدددالخيوطFilamentsًكمددداًهدددوًالحدددالًفددديًاألجنددداس

Oscillatoria ،LyngbyaوPhormidium . واطشاكال الخيطياة هاي اطكثار شايوعا  فاي هاذا القسام مان
شدكلًحلزونديًكمداًفديًطحلدبًاوًبOscillatoriaالطحالم ، وقد تظهر الشعيرة بشكل مستقيم كما في طحلم 

Spirulina وAnthrospira أو قاااد تكاااون أكثااار ماااان شاااعيرة داخااال الغماااد الجي تينااااي كماااا فاااي طحلاااام
Microcoleus .فااي أو تظهاار الشااعيرات داخاال كتاال جي تينيااة بشااكل منااتظم أو غياار منااتظم كمااا هااو الحااال

بعااض وقااد تتشااابه جميااأ الخ يااا فااي الشااعيرة أو قااد ت حااظ بعااض الخ يااا المختلفااة ، فاايNostocطحلاام 
بعااض . Gleothicaو CalothrixوRivulariaفااي طحلاام الطحالاام تكااون نهايااة الشااعيرة مسااتدقة كمااا

ة ينشااأ ماان تكساار الغمااد الجي تينااي وانحاارا  خ يااا الشااعير False branchesتتفاارع تفاارع كاااذم ت الشااعيرا 
ن وقد يكون التفرع حقيقي والخيط متعدد الصافو  ماScytonemaونموها داخل هذه التفرعات كما في طحلم 

. Stigonemaالخ يا نتيجة اطنقسام في أكثر من مستو  كما هو الحال في طحلم 



Spirulina sp.



Microcoleus sp.

Calothrix sp.
Rivularia sp.



Oscillatoria sp.
Scytonema sp.

Stigonema sp.




