


Classification of blue-green algae:   المزرقة –تصنيف الطحالب الخضر 

:المزرقة عادة الى خمسر رتب أساسية وهي كاآلتي -الطحالب الخضرتصنف

: Chroococcalesرتبة -1

ةد  انندوا  ب. هذه الرتبة أجناس تتواجدد يدي الميداه الةذبدة والمو وحدة والمالحدة وتنمدو بصدورة ها مدة تضم 
Merismopediaكمددا اب بةدد  انددوا  حددنس الطحوددب bloomingزدهددار ال الها مددة قددد تسددرب  دداهرة 

لخويددة أو اعترددر كدددليل لتوددوا الميدداه الةراقيددة بددالمواد الةضددوية  وتضددم ايددراد هددذه الرتبددة أجندداس أحاديددة ا
سدمي  مستةمرات منت مة أو غير منت مدة او تجمةدات لوخايدا وتحداس اجسدامها بيداي جياتيندي  د اي او

.  Nannpsporesالحويصددات الصددييرةرتثددو بوموددوب وتتثدداار بالن سددام الخوددو  البسدديؤ او التجددز  او 
والجددنس انخيددر Microcystisو Gleocapsa ،Merismopediaومددب انجندداس التابةددة لهددذه الرتبددة 

.لما ية ت رز بة  السموم التي ت د  الى موت بة  انحياء ازدهار وقد ال بة  أنواعه تسرب  اهرة 



:Chamaesiphonalesرتبة -2

وتصد ة عودى الميداه الةذبدة مري دةيديوالدبة  منهدا تةدي  بحر دة غالريتهدا انجنداستضم الرتبدة عددد مدب 
خويدة مادل الصخور أو النباتات او عوى غيرها مب الطحالب الخيطية وبةضها متط ل وتضم اجنداس أحاديدة ال

بالسدددرورات تتثددداار .Dermocarpaاو ب دددكل تجمةدددات خوويدددة مادددل طحودددب Chamaesiphonطحودددب 
وهو طحوب أحاد  الخوية محاس بيمد جياتيندي Chamaesiphonماالها الطحوب Exosporesالخارجية 

ل الطحوددب  دد اي ينمددو بصددورة موتصدد ة عوددى النباتددات الرذر ددة الما يددة أو عوددى بةدد  الطحالددب الخيطيددة مادد
اه وقد ينمو ملتصق على الصخور بعض  انواعضب بيريضا والضبع  ايخضر يلمض  الميضCladophoraانخضر 

.العذبا 



:Pleurocapsalesرتبة-3

وقدا يةالمالنباتاتاوالطيباوالصخورعوىموتص ةانجناسمبقويلعددالرتبةهذهتضم
متباينا ي ياحت رعامت رعةخيطيةالخضر ةان كال،الصخر ةال  وق داخلمنهاالبة ينمو

Heterotrichousأودواحجاهاتبالخوو  انن ساممبناتجةالخايامبكتلب كلتتثوب او
داخلEndosporesالداخويةالسروراتمبكريرةاعدادتثو بطر قعبرتتثاا،جاهيببات

مبخاليمت ر خيطيطحوبوهوsp.Hyellaالطحوبماالهاالخضر ةالخايابة 
مبغيرهوىعموتصقويةي الخايامتةددةص ويالىال اعديةالخيوستتميزقدالهرموكونيا
.الطحالب

Hyella sp.



: Nostocalesرتبا-4

ياه او انواع هذه الرتبا في المياه العذبا والماليا والمويليا اما بصورة هائما وقد تسبب األزدهار للمتتواجد 

جدرا  تكو  ملتصلا على المي  او الصخور او الرمال كما يوجد البع  منها على اليابسا والصخور الرمبا و

قد اشكالها الخضريا مختلفا قد تكو  خيميا مستليما او يلزونيا او ذات تفرع كاذب و. ايبار والكهوف 

ا اللسم تتجمع الخيوم داخل غمد جيالتيني فتكو  مستعمرات منتظما او غير منتظما  وهي اكبر رتبا في هذ

أو الخاليا السكنا Heterocystتتكاثر بتكوي  الهرموكونيا او بتكوي  اليويصالت المغايرة . م  الميالب 

Akinete  او بتكويHomospores  . وتضم هذه الرتبا أربعا عوائل هي:

1- Nostocaceae ---------- example :  Nostoc , Anabaena

2- Oscillatoriaceae ---------- =    : Oscillatoria

3- Rivulariaceae ---------- Rivularia ,   Calothrix

4- Scytonemataceae ------ Scytonema



: Stigonematalesرتبة -5

ل مددب هددذه  الرتبددة عدددد قويددتضددم ، الرمددالعددل الصددخور أو صدد ة تموتتواجددد ايددراد هددذه الرتبددة 
قدد يكدوب الت ر  وقد تثوب خيوس منبطحدة واخدرق قا مدة و الح ي ي انجناس ذات ال كل الخيطي  

مددب الخايددا وتحددو  الخيددوس عوددى الحويصددوة الميددايرة  واحدددصددفمددب اثاددر مددب لددف م  الخدديؤ 
الدددذ  يةدددود الدددى عا ودددة sp.Stigonemaالطحودددبوتتثددداار رتثدددو ب الهرموكونيدددا ماالهدددا 

Stigomemataceae اتيندي جيبياي الخيوس تحاس ، وهو طحوب خيطي مت ر  ت ر  ح ي ي
.نياالهرموكو سمي  ومووب ويكوب النمو يي هذا الطحوب مب النو  ال مي و تثاار رواسطة 



Reproductionالمزرقة -التثاار يي الطحالب الخضر

يدي أيدراد المزرقدة خضدر او ول جنسديا أمدا التثداار الجنسدي يودم ياحد -تتثاار الطحدال الخضدر

:هذه ال ةبة 

Vegetative reproductionالخضر   التثاار -1

:يحدا هذا النو  مب التثاار بطر  تيب 

يدي انندوا  الوحيددة الخويدة مادل طحودب يحددا  و:Binary fissionالخوو  البسديؤ  الن سام -1

Gleocapsa وChroococcusمة داخدل إذ تن سم الخوية انم إلى خويتيب جديددتيب أو تب دى الخايدا المن سد

.الي اء الجياتيني مكونة تجمةات مب الخايا



Fragmentationالتجز -2

انندوا بةد  ويحدا يي بة  اننوا  الخيطية والمستةمرات إذ تموت بة  الخايا الخضر ة الرينية يدي 

 Separatingمن صددوةأقددرا  ب ددكل يتصددب  ري ددي عامددل بسددرب الخيطيددة بسددرب الةمددر أو الطحوريددة

discsهضذه ، أو ييصل انفصال لمجموعضا مض  الخاليضا الميصضورة بضي  يويصضلتي  مغضايرتي  ويملضق علضى

.Anabaena spو sp. Nostocميلضبهضو اليضال فضي كمضا Hormogoniaالخاليا بالهورموكونيضا 

Oscillatoriaو sp.عمرة ، أما في أنواع الميالب التي هي بشكل مستعمرات فلد تتجزأ بع  خاليا المسضت

Microcystisلتبــدأ بتكوي  مستعمرة جديدة مثـل ميلب  sp. .

N. azolaeOscillatoria sp.



Aphanizomenon sp.



Asexual reproductionالتثاار الاجنسي 

:يحصل هذا النوع من التكاثر بإنتاج أنواع مختلفة من األبواغ تتمثل بما يلي 
Nostocaceaeو نت ددددددددر هددددددددذا النددددددددو  يددددددددي عا وددددددددة : Akineteالسدددددددداثنة  الخايددددددددا -1

طو وددة مددب الخايددا ساسددل اذ تتثددوب خويددة واحدددة او عدددد مددب الخايددا ب ددكلRivulariaceaeو 
السددداثنة والتدددي تتثدددوب مدددب خايدددا كريدددرة ذات جددددار سدددمي  وتحتدددو  عودددى تجمةدددات مدددب حريبدددات

.السيانويايسيب  

يددي اننددوا  التدديالسددروراتا النددو  مددبرهددذيحصددل التثدداار : Endosporesالداخويددة انرددوا  -2
ب هدددذا الندددو  مدددالخضدددر ة يدددي الحجدددم عندددد تثدددو ب الخايدددا بةددد  تدددزداد اذ هورموكونيدددا التثدددوب ل 

بصددورة تنمددوالداخويددةالسددرورات مددب كريددر عددددالددى الداخويددة هددامحتوياتالسددرورات بةدددها تن سددم 
.spو.Aphanizomenon spكمددا هددو الحددال يددي طحوددب السددباتمبا ددرة دوب أب تمددر بمرحوددة 

Dermocarpa.



Nannocystes:حويصات الدقي ة او السرورات الدقي ة ال-3 or Nannospores

ار دة تندت  عبارة عب أروا  داخوية متحورة وتتثوب مب جسيمات رروتوبازمية صييرة الحجم عوهي 
هدذه مب ان سام محتويات الخوية دوب حدوا أ  ازدياد موحوظ يدي حجدم الخويدة الخضدر ة وتتثدوب 

.spوsp.Aphanothecaوsp.Gleocapsaمنهدددايدددي أجنددداس عددددة لسدددروراتا

Microcystis.

ي دددؤ همدددا جنسددديب يحصدددل هدددذا الندددو  مدددب التثددداار يدددي : Exosporesالخارجيدددة انردددوا  -4
Chamaesiphon sp.وsp.Stichosiphon طر دق تمدزق جددار عدب لسدرورات اهدذه تتثوب اذ

وسوة مكونا يت طع ب كل سالخوية عند ن طة مةينة ام يررز إلى الخارج جزء مب الرروتوبازم والذ  
.مجموعة مب السرورات الخارجية 

Homosporesالمت دارهة أو انثيداس السدرورات -5 or Homocysts :  ويحددا يدي بةد
الري يدة ال دروييدي ن سدها رجددار سدمي  ةالطرييانجناس إذ تحيؤ مجموعة مب الخايا الخضر ة 

.spطحودبغير ما مة لوطحوب لحيب تدوير ال دروي الما مدة لانبدات والنمدو مدب جديدد كمدا يدي 

Westiella.



Chamaesiphon sp.

(Exospores)

Dermocarpa sp.
(Endospores)

Stichaosiphon sp. 

Exospor

e

Westiella sp.  ( homocyst or homospores )

Homospores



:Heterocystيرة االحويصات المي-6

تويدات وهي عبارة عب خايا خضر ة محاطة رجدار سمي  اااي الطب ات ولها مح
وتحتدو  aيدل متجانسة ومتثاا ة مب حريبات السيانويايسديب وتحتدو  عودى كووروي

موقدع، الوسدطية إذا كاندت تديبقطريع ددتيب واحدة اذا كانت طرييدة وع دة ىعو
الدى وت ت ر هذه الخايدا Nitrogenaseتمتاز باحتوا ها عوى أنز م النايتروجينيز 

عمضضل المنضضتل لالوكسضضج  ألنضضب يبمضضل Photosystem Пيالاددانالضددو ي الن ددام 

الخضضر وتعد اليويصالت المغايرة مريق للتكضاثر الالينسضي فضي الميالضب. األنزيم 
: المزرقا ألسباب التاليا 

.نيا الهرموكو عندها تةد المناطق التي تتثسر عندها خايا ال ةيرة وتتثوب •
ة عوددى يةت ددد أنهددا أعضدداء تثدداار مختزلددة وأارتددت الدراسددات أب لهددذه الخايددا ال دددر •

.اإلنبات تحت  روي مخترر ه 
بددال رب منهددا جةددل الددبة  يةت ددد أب لوحويصددوةAkineteوجددود الخايددا السدداثنة •

.المييرة عاقة بحدوا هذا النو  مب الخايا 



Motilityركة  حدددددال اهرة -1

بددالرغم مددب عدددم احتددواء أيددراد هددذا الصددنف عوددى انسددواس أو انهددداب ال اندده لوح ددت نددو  مددب 
ية خاصدة ددددددددددة  اننوا  الخيطدددددددلرCreepingة دددددددددددددة الزاح ددددددددددددددددأو الحركGlidingالحركة التزحو ية 

Oscillatoriaري ددددددددطحو sp.وSpirulina sp.  وقد تكو  هذه اليركا لألمام أو للخلف وهي ناتجضا

وفسضرت هضذه اليركضا علضى أسضا  بعض . ع  يركا نهايا الخضيم يركضا دورانيضا أو شضبيب بيركضا البنضدول 

يق جسضم األفتراضات منها أ  جدار الخاليا ييتوي على ثلضوب يفضرز عبرهضا مضواد جيالتينيضا تسضاعد فضي انضز

تزيلليضا الميلب وهناك افترا  اخر يلول بايتواء جدار الجسم على لييفضات دقيلضا اذ تضتم يركضا الميلضب ال

.بتللصها وانبسامها 

Oscillatoria sp. Spirulina sp.



(  اهرة جايدكوي )  اهرة التردل الووني

Pigment adaptation ( Gaidkoff phenomenon)

-انخضددرواحددد منهددا قارويددة ال هددور بددنثار مددب لددوب لهددا إب نيددراد هددذا ال سددم مددب الطحالددب 

طحودب أو المزرق  أو انحمر أو الرني أو انسود وقد يةود السرب إلدى اليداي الجياتيندي المحديؤ رجسدم ال

ةدالم جايددكوي وقدد لحد  ال. إلى وجود الصبيات الريووبروتينية المزرقة والحمراء بكميات كريرة داخدل الخايدا

ال ويودة أب لاضاءة دور كرير يي اخت اء و هور نو  مب الصبيات عوى حساب اآلخر ، ياح  أب اإلضاءة

.دة المزرقة و هور الصبية الحمراء وبالةكس عند اإلضاءة ال دي-تسرب اخت اء الصبية الخضراء



الميالب  في البيئات المائيا المختلفاازدهاراتصور توضح انواع والوا   



Mechanism of buoyancy in Cyanobacteria: المزرقة -ميكانيكية الط و يي الطحالب الخضر

ةمدمهحالدة طاييدات ، لدذا يةدد الط دو أو ها مدات هدي عبدارة عدبالمزرقدة -أب غالرية الطحالب الخضر
رب جدددا لهددذه الطحالددب وبمددا اب رروتددوبازم وجدددار الخويددة يجةددل الخويددة ذات ا ددل اثرددر مددب المدداء ممددا يسدد

يسدوجية ب ليدات قدد تثدووهدذه ال خاصة تساعدها عوى الط و اليات أو وسا ل ل   امتوثت لذصةوبة ط وها 
:مايوي هاومناو م هر ة 

.الط و بالهواء لمساعدتها عوىو هاموجود ال جوات المت وصة والياز ة لوتخو  مب الماء الزا د او •
 ودل مدب الدهوب يي الرروتوبازم اذ يةد الز ت المخزوب مصددر ادانو  لويدذاء واب قطدرات الز دت تخزب •

.السةة الوزنية وتساعد عوى الط و 
سداعد عودى مدادة هاميدة تحديؤ بالخايدا وتايراز الطحوريدة بدت وم بة  اننوا  اذأيراز المواد الهامية •

.ربؤ الخايا مع بةضها يتتماس  اثار وهذا يساعدها عوى الط و 
ويدي ن دس  كل ساسل كدي تحمدي ن سدها مدب الم ترسداتعوى التي تثوب تثو ب المستةمرات وخاصة •

.لوط و اليةالوقت تةد 



 Economic important: المزرقة -أهمية الطحالب الخضر

A :المزرقة-ال وا د التي تنت  عب الطحالب الخضر
Primary producerتعضد منتجضات اوليضا فهضي Food chainاليذا يدةتوةدب دورا مهمدا يدي السوسدوة •

.وخاصة يي الري ة الما ية 
.تةد مصدراو مهم لتويير انوكسجيب يي الري ة الما ية •
تةمل اننوا  ال ادرة لها اهمية اقتصادية  تتمال يي قدرتها عوى تاري النايتروجيب وتحو وه الى أمونيا أذ تس•

.عوى أتمام هذه الةموية يي زراعة المحاصيل الح وية المهمة كالرز مااو 
، Spirulinaنندوا  اماالهداتستخدم كيذاء خاصة يي الدول انير  ية ودول  رق اسيا كالصيب واليابداب •

Nostoc ،PorphyraوLaminaria.
كيددز المزرقددة ال ارويددة عوددى تر -تسددتخدم يددي مةالجددة ميدداه الصددري الصددحي أذ اب امة ددم الطحالددب الخضددر•

.الةناصر الزرة والسامة داخل خاياها وبتراثيز أثار مب الوسؤ الذ  تتواجد ييه 
-Bانهلوصبيات ممهم بةد البكتر ا وال طر ات وكذل  مصدر Antibioticsتةد مصدرا لومضادات الحيوية •

carotene  مب الطحوبSpirulina وال يتامينات مب طحالب أخرق كايرة.



Laminaria sp. Porphyra sp.



B:المزرقة -انضرار التي تسررها الطحالب الخضر:

Microcystisطحوددب أزدهددار بةدد  انواعهددا يددي الميدداه الةذبددة خصوصدداو • aeruginosa  والددذ
كذل  لوحيواندات يكوب يي مة م حالته ساماو لألحياء يي الري ة الما ية وخصوصاو الاروة السمكية و 

.التي ت رب مب تو  المياه 

.تسرب تيير طةم ورا حة المياه عند تواجدها ب كل كايف ييها •

أنواعهددددا تنددددت  سددددموم لهددددا تدددداايرات مميتددددة لثايددددر مددددب الحيدددداء منهددددا السددددموم الثرديددددة مة ددددم •
Hepatotoxins مال المايكروسستيناتMicrocystins والتي تنتجها انوا  مدب الطحالدب مادل

Microcystis ، وOscillatoria والسدددموم الةصدددريةNeurotoxins انجنددداس تجهدددا نتالتدددي
Nostoc ،Anabaena وAnabaenopsis .

تر ددي  يددي أناريددب الوخصوصدداو والمر ددحات غوددق انناريددب يددي تتماددل تسددرب  عرقوددة ميكانيكيددة •
.ويي محطات توليد الطاقة الثهربا يةالمةامل ومحطات مياه ال رب 

•






