


قسم الطحالب الخضر

Division : Chlorophyta

غامبيتهممماقتت لجممملقيممم قلمبيممما قلم ا ممم قوممم  ق6500جمممو ق ق450همممالقلم حممم ق ممم لم قيضممم 
Fresh algae  بحريو  ليعييةو   %10وحووليMarine algae وقو  كوووه ئمةعو  لو

عووعلى علكصق  على ليصخور لو ليكرب  لو على لينبمكمت لو ليطحميب لألخرى وليوبي  عناوم ين

. نمت  لألةووعووا ليرطريوومت يكوووويه بيوو  لنولعاووم ويكيوومي  لجسووما لألحيوومال لييةقريوو  ليعمةيوو  

: ويكعيز لةرل  ئذل ليقسا بي ة صرمت يعوه كلخيصام بعميل   



.خل ي قلم ضياتقب اط ق اغشي بك واتأيقلنقجبيعEukaryotaلمو لةقط امبق  ي ي ق1.

يعنك عو  لالةومل ليخضوري  ككعلول بمالةوومل ليوحيو ة  ليخليو   ليعكحروو  وليلمبكوج  وليكجعيومت ليعنك عو  و يور ل-2.

. ةضي عه لالةومل ليخيطي  وليبرنويعي  وليسيروني  

،قوجبيمم قParietal،قجللايمم قCup shapeي مملقتنمم نقك حممي قمهاتظهمماقلم تحممتيللتقتو كممااقكبيممالاقيمم قلشممكا3.
Stellateق لز وي ق،Spiralقشايطي ق،Band shapeل ققاصي قDiscoid.

- لمناا تيوممماتقلمتممم قتتبفممم قb قaصممم  اتقلمتاكيمممبقلمضممم ب قتتبفممم ق كل ا ييممم ق4. caroteneßصممم  اتقلم ق
   مممألقلاجوممما قلمحممميي وي قت ممم يقصممم   قNeoxanthin قZeaxanthin قLuteinلمزلوف ييليممم قبتبفلممم 

Siphonin Siphonoxanthin.
يشا هقلموشم قلمبخمز نقيم قلمو اتماتقلمالقيم قلمايTrue starchلمب للقلم البي قلمبخز و قتتبف ق اموش قلم  ي  ق5.

 لمت قتن نقبيالةقل قبت للةقللخ قPyrenoids قلقيخزنقي قلمحايت  تز قل قللخ قلمبالنزقلموش ي قلم ايايو يلق
.لم تحتيلةق

 قملقمنم قيصم اقلنفماقصمت  ق لمنمايتينقPectinلم كتمينقيضافقلميهق قلقCellulosicل زيقليلمجللاقلمخل يقح6.
.ب واتقلمنامحي  ق لمب وحي  قي قتاكيبقلمجللاقأيضااقااقتلخ قباك اتقك

 جمينقبمنقل قلاط لاقلمتنافاي ق تنم نق شمك قز اقل قزقلط لاهاقلم ضاي قكولقتت لجلقلاح لطقي ق  ألقلاجوا 7.
.لمبتحا ي قي قلمط لقAchronematicلمو  قلابل ق

Contractleوةجولت عكقلص  Eye spotت  يقلاجوا قلمبت اك قكلىق    قكيوي ق8. vacuolesب ب للمي ق.



المتنافاقي قلمط امبقلمخض
:تتنافاقلمط امبقلمخضاق امطاققلمتامي ق

. ي لثق طاي  ققلمتجزؤقل ق ااو حا قلم حيطق: Vegetative reproductionلمتنافاقلمخضايق1.

 لمتمم قSporesي مملثقبتنمم ينقأومم ل قبختليمم قبممنقلمحممب التق: Asexual reproduction: لمتنممافاقلمتجوحمم ق2.

.ل قغياقبت اك ق قلقتن نقحانو قبت اك قن نقت

بتشممابه قبت اكمم قكبيتممات ي مملثق  و لكممهقلمبختليمم قلبمماق ات ممالق:  Sexual reproduction: لمتنممافاقلمجوحمم ق3.

Isogamyبختلي قبت اك قكبيتاتأ قأت القAnisogamyبيضم أ قلت مالقبمنقلموم  قلمOogamy وليوذ  يوكا

 يمم ق  ممألقليمماللقات مم ق. Ovumبممعقختيمماقلوف يمم قكبيمماةقلم جمم قAnthrozoidsذوريوو  صوو يرة وعيكوومت بمكحووم  

Zygnematalesي لثقلمتنافاقلمجوح ق طاي  قلاقتمالنقConjugation وليوذ  يحو ا لعوم بويه خييوم طحلبويه

أ قي لثقبينقختياقبنقوي قلمخيطق يكم نقبمنقلموم  قScalariformخيطييه عخكلريه ويووه عه لينوع ليسلع  

.Lateralلمجاوب ق



 Life cyclesل التقلم ياةق

تتبفمم قبممل اةقDiplohaploidفوابيمم ق–ل اليمم قأ Diploidأ قفوابيمم قHaploidتنمم نقلبمماقأ اليمم ق

ليقلوهمماقتظهمماقHeteromorphicبختليمينقطمم اينقالتقنقتنمم  قأIsomorphicطمم اينقبتشمابهينقالتق يماة

Alternation of generationييهاقظاهاةقت اللقلاجيالق

Classifiction:تصويفقلمط امبقلمخضاق of green algae

: قلق ض تققت تقصيينقابيحيينقهباقلقهالقلم ح  ض تقكلةقوظ قتصوييي قايال

: Classصفقلمط امبقلمخضاق1. Chlorophyceae

Class : Charophyceaeصفقلمط امبقلمنااي ق2.

: لمت ققتبفلتق باقيل قبجابيعقكلىقلحا قلمشك قلمخضايق كللقلاو ي قىقلابعقلمضاقح قصفقلمط امبقلمخ



  ِ
حم ط  تبتلم قوم لةق ل ملةق لغلمبقلو لكهماقبتجب ماتلمت قت م يقط اممبق  يملةقلمخليم قل ق شمك قتض قفتثقاتبق : مبجب ك قلال مىقل1.

: ه ق
.2

Volvocalesات  ق1.

Chlorococcalesات  ق2.

Tetrasporalesات  ق3.

: ه قلمت قت  يقط امبقخيطي قلمشك ق لمخلي قت  يقو لةق ل لةق قاتبقتض قلابعقق: بجب ك قلمفاوي قلم3.

Ulothricalesات  ق1.

.2Chaetophorales

Oedogonalesات  ق3.

Zygnematalesات  ق4.

:ه ق قلمت قت  يقط امبقخيطي ق لمخلي قت  يقكلىقكللقبنقلاو ي ققتض قحتقاتبق : لمبجب ك قلمفامف ق. 3

Achrosiphonalesات  ق-1

Shiphonocladalesات  ق-2

Dasychladalesات  ق-3

Cladophoralesات  ق-4

Sphaeroplealesاتي ق-5

Caulerpalesات  ق-6

: هباط امبقباوكيبي انلمت قت  يتض قاتبتانق : بجب ك قلمال   قلم. 4

Ulvalesات  ق-1

Prasiolalesات  ق-2



1- Order : Chlorococcalesلمبجب ك قلال مىقققققققق

:تتبيزقها قلمات  ق امخصابصقلمتامي ق

. لمتنافاي قلالط لابت اك قكللق  ألقغياقختياها, تجب اتط امبق  يلةقلمخلي قأ ق شك ق1.

– Cupلمشمك لمخضمال قك حمي قلةقحمتيتلمي2. shapeتشم  قب ظم قلمخليم قأ قجاوبيم قParietalل قشم كي ق

Reticulate.

ل قلمحمب التقلمبت اكم قAutosporesلمحب التقلمالتيم قب لحط قتتنافاقخضاياق ااو حا قلم حيطق الجوحياق3.

Zoospores  وككوملر جنسيم  بمكحم  ليوعيكمت ليعكةمباIsogamous.

:تض قها قلمات  قفتثقك لب قه 

1. Family : Chlorococcaceae

2. Family : Hydrodictyaceae

3. Family : Scenedesmaceae



1-Family : Chlorococcaceae

Genus : Chlorella , Chlorococcum

تش  قلمشك قط لبقأخضاق  يلقلمخلي قكا يقلمشك قي ت يقكلىق تحتيلةقخضال قكاحي ق: Chlorellaط لبق

حيطق الجوحياخضاياقب لحط قلالوشطااقلم لمط لبقغياقبت ا ق يتنافاق.  ا ي قكلىق ايايو لق ل لق,  ظ قلمخلي قب

ويي  عه ليطحميب ليعاع  عه لينمحي  لألقكصم ي  لذ يحكو  على Autosporesكنقطايققلمحب التقلمالتي ق

عص ر  ذلة  عاا يينسمه وليحيوله وعليج ييكبر عه ليوزه ليجمف%70-60مت نسب  عميي  عه ليبروكين

.Zooplanktonمت ليحيولني  عوليامة



تقبك و قبنق ل المشك قش كي قلتقبوتظب لمشك قلمخضايقملط لبقبهيب قبحت باق: Hydrodictyonط لب

طاقلمبا قيلكىقتتص قبعق  ضهاقلم  ألقمت ط قتاكي اقش كياقطايياقكلىقح,لمشك قلاحط لوي لمختياقحللحي ق

ليسبورلت بولسط  يكوملر الجنسيم , Reticulateلم تحتيلةقلمخضال قش كي قلمشك ق, Water net ش ك قلمبا ق

.Isogamousلكحم  ليوعيكمت ليعكةمبا  بولسط  وجنسيم Zoosporesليعكحرو  

2- Family : Hydrodictyaceae



يالمختبنحلحل بنبك و بوتظب لتبحت باقكنك ااةملط لبلمخضايقلمشك :Scenedesmusط لب

متفبتأش ل أ با زلتكلىلمطايي لمختيا  أل ت ت يقتياخ8-4بينكللهايتال حلمشك لمب زمي 

.لمطي  حاب أ لىنوهام قمل اك أكضا ل الت ييهت يشلمايلم حطكلىويحها

3- Family : Scenedesmaceae

Genus : Scenedesmus



2- Order : Volvocales
Family : Volvocacease

Genus :  Volvox , Eudorina , Pandorina

شمكلهاقلمخضمايقكلمىقهيبم قبحمت بالتقكا يم ,لمبل فم قيض قهالقلمجو قأو ل قكليلةقت طنقلمبيا ق: Volvoxط لبق

خليم ق كمالةقت ماطق  متفقجيتتيوم ق5000–500طايي قكلىقحطاقلمبا قيتمال حقكمللقختياهماقبمينقبوتظب قلمشك 

لموم  قلالبلم قبمنلبمابيينقح طينقتت ا قب لحط قمتتباح قلمختياقبعق  ضهاقلم  ألقلمختياقلمخضاي قكا ي قلمشك ق

.ي قب لب قلمخلي     قكيوي قيضتقكنق ج لق



واتجم قبمنقتخصمصق  مألقلمختيماقلمخضماي ق هم قGonidiaلمن ويملياقتملكىتنم ينقختيماقيتنافاقلمط لمبقالجوحمياقب

نقلمختيماقك ااةقكنقتالنيبقكا ي قلمشك قالتقجللاقحبي قلنباق جباقبنقلمختياقلمخضاي قلاقتو ح قب ت ياتهماقلممىقكمللقبم

. Daughter colonyف قتزلللقي قلم ج قمتن نقبحت باةقجليلةقت افق امبحت باةقلمبو ي قPlakeaلمص ياةقلمت قتلكى



 اكاي قOogoniaتن ينقأكضا قتنافاي قأوف ي قتلكىقنقطايققكي ص قبنقلمو  قلمبيض ق:لمتنافاقلمجوح 

ي قلمب لب قأباقت عقخصل قبنقلاح مطب لحط لمنبيتاتقلماكاي قص ياةقلم ج قتت ا Antheridiaتلكىق

ماكاي ق لاوف ي ي ص قلت القبينقلمنبيتاتقل.  غياقبت اك تن نقكبياةقلم ج غام اقباقلاوف ي ققلملتنافاي قلمختياق

ييقيج ع ة لنقسمعمت لعكيم ي  عؤ يم ليى كوويه Meiosisليذ  ييمن  أنقسمعم أخكزلييم Zygoteتنقلمزليك قيتن قم

م ة ةرلز علع   عه ليخييم ليعسوط  ليك  كسبح ة  ليعمال وليك  كحمول له ككجعا عا بيضام ليبي  عه طريق 

.ج ي ة عنك ع  جييكيني  عوون  عسكيعرة



3- Order : Tetrasporales
Family : Tetrasporaceae

Genus : Tetraspora

اطمم لاقغيمماقبت اكمم قباكممللقل مم قختيمماقبتبتممازقليمماللقهمما قلمات مم ق  وهمماقغام مماقبمماتن نق شممك قبحممت بالتقبك ومم قبممنقأاق

نممافاقكبمماقت تمم يق  ممألقلو لكهمماقكلممىقلهممللبقل قشمم يالتق منوهمماقالقت مملق حمماب قمل اكمم ققق،قتتZoosporesلمتنافايمم ق

مبيتماتقلمبتشمابه قأياللهاقخضمايااق ااوشمطااقلم حميطق الجوحمياقبتنم ينقلمحمب التقلمحمانو ق لمبت اكم ق جوحمياق ات مالقل

Isogamous.

شك قختياقلمشك قلمخضايقملط لبقبهيب قبحت بالتقحانو قغياقبت اك قكا ي قلمشك قت جلق : Tetrasporaط لبق

.اباكي ق كالةقت جلقأنفاقبنقبحت باةقبات ط قبعق  ضهاقلم  ألقمتن نقبحت باةقكبياةق



Tetraspora sp.



:لمبجب ك قلمفاوي ق
1- Order : Ulothricales

Family : Ulothricaceae

Genus : Ulothrix

لمخل  . غياقبتيا ق غياقبحتلققلموهاي ق كليلقلمختياقلمشك قلمشك قلمخضايقاياللقها قلمات  قخيط ق

فااتتن، غام اقبات ت يقكلىق ايايو يلق ل لقGirdle shapeأ الي قلمو لةق،قلم تحتيلةقلمخضال ق زلبي ق

.Isogamousلمنبيتاتقلمبتشابه قبتن ينق جوحياقلمبت اك لمحب التقب لحط قالجوحياق

طيل قغياقبتيا قق غياقبحتلققلموهاي ق،قلمختيماقبحمتلمشك قط لبقأخضاقخيط ق: Ulothrixط لبق

ىقوم لةق،قت تم يقلمختيماقلمط لبيم قكلم( هتبيم ق) أقصماقبمنقكاضمهاق ب اطم ق بمالةقجيتتيويم قمهالمشك قط ق

تشمم  قب ظمم قلمخليمم ق ت تمم يقكلممىقGirdle chloroplastلمشممك ق ل مملةق كلممىق تحممتيلةق ل مملةق زلبيممه

كلبيوت مو يركاوHold fastلمباحم قبخليم قتتبيمزقلمخليم قلمطاييم قبت  اهماقمممىقبايملكىق  ايايو يلق ل لق

الناوم خمييو  Photosynthesisليطحلب ة  ليوسط ليذ  ييي  ةيج والكقوا ئوذ  ليخليو  بميكرويوب ليضووة  

.عه كلك ليصب مت وعم أنام  ير قمبل  يينقسما وو يركام ليكلبيت ةقط





لالبابيمم قاحمم لطقاباكيمم قلالجوحمميااقبتنمم ينقلمحممب التقلمبت اكمم  يمم ملخللم حمميطقلمط لممبقخضممايااق ااو حمما قيتنممافا

 قب لحمط قكملو حاباتقأكتيالي قبك وم قكمللقبمنقلمحمب التقلمبت اقلمخضاي قكلةقلمخلي قو ح قلمبتحا ي قي قلمط لق،قلاقت

خليم قلممىقخميطق تت  لقلمىقختياقحانو قلاقتوب قك ام قت قتح اقي قلمبا قميتاةقبنقلمزبنقتي لهاق  لقمأح لطق للاب  ق

.يلط لب قجل



 ق،قلاقتومت قلمختيماقلماكايم قكبيتماتقاكايم ق لمختيماقلاوف يمIsogamyأباقلمتنافاقلمجوح قيه قبنقلمو  قلمبتشما هق

. ي قلمط لقبح ط قبز اقبنقلاح لطقلمبلحا قلابابي قلمبتحا ي توت قكبيتاتقأوف ي ق كتقلمو كينقبنقلمنبيتات

 يو  أنقسومعم  لخكزلييوم  ييقبوج عو ة أنقسومعلت أعكيمكو  كيومن ليZygoteيوت قبمنقلمتل مياقتنم ينقلمبيضم قلمبخصم  ق

Mitosisخلي  سومبح  16-4كوويه يZoosporesق لمتم قتي ملقأحم لطهاقييبماق  ملقمتنم نقختيماقحمانو قيوبم قكم 

.بوهاقلمىقخيطقط لب قجليلق





2- Order : Oedogonales
Family : Oedogonaceae

Genus : Oedogonium

 هقل قغياقلمبتشما هقلمتيا قلمبتشا،قيبتازقأياللقها قلمات  ق اوهاقخيطي ق قح قبوهاقبتيا ق لنق جلقيه قبنقلمو  قلم  ي  ق

ع يوو ة Parietal reticulate،قكمم قخليمم قت تمم يقكلممىقومم لةق ل مملةق  ي يمم ق يتحممتيلةقبممنقلمومم  قلمشمم ك قلمب يطمم ق

:ليبميرينوي  ، وعم ككصف لةرل  ئذ  ليركب  بصرمت كعيزئم عه بقي  ليركب وككعلل بعم يل  

ليكو  ككوووه نكيجو  لألنقسوما Cup cellsت ت يقخي طقها قلمات  قكلىقختياقخاص قت افق امختياقلم   ي ق1.

.لألعكيم   يبي  خييم ليطحلب والسيعم ليطرةي  عنام 

.مب قعقلمتنافاقلمتجوح قيت قكنقطايققتن ينقلمحب التقلمبت اك قب لحط قخصل قبنقلاح لطقلابابي قل2.

.Nanandrous لاخاقيحبىقMachandrousيك نقو كانقبنقلاشكالقلمخضاي قأ لهباقيحبىق3.



اةقت  يقك قخلي قكلىقو لةق ل لةق اازةقكبي قط لبقأخضاقخيط قغياقبتيا قبت للقلمختياق: Oedogoniumط لبق

وهاي قلمخيطقلم ج قو كااقباقلضاي قلمىق تحتيلةقخضال قش كي قب يطي قلمب قعقت  يقكللقكبياقبنقلم ايايو يلق،قت  يق

. لمت قتوت قكنقطايققلمتنافاقلمخضايقملط لبقCup cellsكلىقلمختياقلم   ي ق



:لمتنافاقلمتجوح ق

اي قلفومما قيتمماةق قبممنقت مم اقب ت يمماتق  ممألقلمختيمماقلمخضمموممتيتنممافاقلمط لممبقالجوحمميااقبتنمم ينقلمحممب التقلمبت اكمم ق لمتمم قت

ك قل قكا يم قلمتنافاقلمىقحب اق ل ملقي مطقمنم قخليم قخضماي قبتخصصم قمهمالقلموم  قبمنقلمتنمافاق،قلمحمب التقبيضم ي قلمشم

حممانو ق تت مما قب لحممط قخصممل قبممنقلاحمم لطقلابابيمم قلمب قممعق لمتمم قتحمم اقميتمماةقبممنقلمممزبنقفمم قتي مملقلاحمم لطق تصمم ا

Resting cellsلمت قتوبتقييباق  لقمت ط قخيطااقيتيااقجليللاقيوب قلمىقخيطقواض قييباق  لق .



:لمتنافاقلمجوح ق

ف يم قلمبتبفلم و،قماقتتن نقلاكضا قلمتنافاي قلاقOogamyلمتنافاقلمجوح قي قهالقلمط لبقبنقلمو  قلمبيض ق
ليكوو  كووووه Antheridiaولعضوومال ليكوووملر ليذوريوو  ليعكعللوو  بمألنلري يوو  Oogonia ام ايظمماتقلمنبيتمم قلاوف يمم ق

خوويط ، كووووه لألعضوومال ليكوملريوو  ليذوريوو  ولألنلويوو  علووى نروو  ليليوعيكوومت ليعكحرووو  بولسووط  خصوول  عووه لالسووولط

وليذ  يحو  لألعضمال ليذوري  ولألنلوي  Machandrousطحلب وي عى لالةومل ليخضري  يلليطحلب  ويي  ئذل لح  
.ليخييم ليقبيي  ةضي عه كووه ليطحلب على نر 

باقغابقق،قلباقكلىقبيض قكبياةقلم ج قبيض ي قلمشك قالتقم نقأ لوف ي قكولقوض قلمخيطقلمط لب قت ت يقك قخلي ق
 لطق،قلفوما قبيضم ي قلمشمك قبت اكم قب لحمط قخصمل قبمنقلاحميتتن نقللخ قلمختيماقلماكايم قق تنم نقلماكاي لمنبيتات

ابق منمنقيم قكبلي قلاخصابقتطلققها قلمنبيتاتقلمىقلمبيب قلمبابيم ق تتجمهقو م قلمبيضم قم ماألقلتبما قكبليم قلاخصم
ي قلمخلي قلم اكليم قلاقتلتصق،  ألقلا يانقيانقتل قلمنبيتاتقالتص قلمىقلمبيض قب اشاةقاح ابقبيبي قل قيحلجي ق

يمزق تو حم قلممىقلحي قلم ايظ قلمنبيتي قلاوف ي ق ي قبف قتل قلم االتق كولقتتب قلمنبيتماتقلماكايم قتلم قلمخليم قتت 
ب مملةقملحممب التقفمتثقختيما،قلمخليمم قلمحميلي قبوهمماقتملكىق امخليمم قلم اكليم قلبمماقلمخليتمينقلم لمم يتينقيتملكىق امختيمماقلم

Androsporangia وليك  كووه عسكقبي  ع  ل عه ليسوبورلت كسوعىAndrosporesلنقبجبم  قلمختيماقلممفتثق 
 يحبىقلمشك قلمخضايقلمايقي  يقلم ايظم قdwarf Male plantلم اكلي ق لمب ملةقتلكىق امو اتقلم زب ققلماكايق

 ه قلمشك قلمخضايقلمفماو قيم قل اةق يماةقلمط لمبقNannandrousاتقلم زب قلماكايقبو اتق لمنبيتي قلاوف ي ق لمو
 لمتمم قهمم قأيضممااقحممب التقبيضمم ي قAndrospores   مملقتنمم ينقلمحممب التقبممنقومم  ق. Oedogoniumلاخضمماق

  ق  لقلاخصابقتتن نقلمبيض قلمبخص. متخصيبقلمبيض قOogoniumلمشك ق تت ا قبخصل قبنقلاح لطقتجا قلمممق
Zygoteحب التقبت اك قبخصمل قبمنقلاحم لطقلمتم قتي ملهاق  مل4أو حاباقأكتيالياقبك واق   هو ح قأختزلميااقيتت لم

.  يباق  لقلمىقخيطقط لب قجليلقييتاةقبنقلمزبنق تت  لقلمىقختياقحانو ق لمت قتوبتق






