


3- Order : Zygnematales

1-Family : Zygnemataceae

Genus : Zygnema ,  Spirogyra 

الطىنن  ، والرطبىة اعلى  الترةىة ملتصقة واتضم هذه الرتبة عدد من األجناس ، تتواجد في المياه العذبة 
كاال خضىرية والتضىم اشىالخليىةقد تكون أحاديىةغنر متفرعة و أشكالها الخضرية خيطية بسيطة متفرعة أو 
حلزونيىىة اشىىكاال مختلفىىة منهىىا الجداريىىة والالخضىىرات تاخىىذات او تكاثريىىة متحركىىة علىى  االطىىالس ، البالسىىتند

والجنسىىيا زؤ عدنىىدا البىىانرينود والنىىواا مفىىردا ، تتكىىاثر خضىىريا بىىالتجوغالبىىا مىىاتكون صىىفايحية الالنجميىىة و و 
مىى  تتحىدلتىي ابيىة مناالحركىة الذات الكمنتىات ويحىد  التكىاثر الجنسىي بتكىوين السىاكنةالسىبوراتبتكىوين
.Conjugationبطريقة األقتران  بعضها

SpirogyraوZygnemaطحلبىيلمثمتفرعةغنرخيطيةبانهاZygnemataceaeعايلةرادافتتمنز

طافيةبصورانتواجدواألحواضالبركومياهالعذبةالمياهفيألنتشاراواس طحلب:Spirogyraبطحل.
من(7-1)منتحتوي خليةوكلكبنرافجواتمتلكالحجمكبنرااسطوانيةخالياه،قاعالفيملتصقاو

بواسطةالخليةداربجترتبطمفرداالنواا،البانرينويدمتعددا،النوععل أعتماداالشكلالحلزونيةالبالستندات
التكاثرأماAkineteساكنةالالسبوراتبتكوينوالجنسياؤبالتجز خضرياالطحلبنتكاثر،ةسانتوبالزميروابط

.األقترانبطريقةحد فيالجنسي





Scalariformوقىىد يحىىد  األقتىىران بىىنن خيطىىنن مختلفىىنن متقىىابلنن ويسىىم  فىىي هىىذه الحالىىة بىىاألقتران السىىلمي  .

conjugationأو قد يحدث االقتران بين الخاليا المتجاورة في نفس الخيط الطحلبي ويسمى باالقتران الجاانبيLateral

conjugation قنىاا او ةمكونىوفي كال النوعنن من األقتران يحد  بروز في جدار احىد  الخلنتىنن المتقابلىة او المتجىاورا
يتحاو  بروتوبالساا الخالياا المتلابلا  او المتجااورة الاى  تلتاين اذ، Conjugation canal or tubeانبىوب التىزاو  

باتجاه اة التزاوج عبر قنال ميا الذ ري نتل  ي، ال ميا الذ ري واالخر يمث  ال ميا االنثوي صغيرة الحجم بروتوبالزميتين 

والتاي  Zygoteتت اون البيةا  المخصاب  بعاداا الخلي  الملابل  او المجااورة بواساط  حر ا  اميبيا  ال ميا االنثوي  في 

دة انلسااماا يعلبهاا عاانلسااما اختزالياا بعاداا تعااني ، تحيط نفسها بجادار سامي، ، تمار البيةا  المخصاب  بفتارة سا ون 

ائع  و الشاانااوا  ماان اال.ينبااا  اا  خاايط طحلباي فتااي الااى خاايط  طحلباي ناةاا  ، اعتياديا  لت ااوين عاادد ماان الخياوط الفتياا  

.S. maximaو Spirogyra crassaالمشخص  في العراق 









ألحىواض هذا الطحلب م  غنره من الطحالب الخيطية في المياه العذبة في البرك وانتواجد : Zygnemaطحلب
يىة باضضىافة وهو طحلب خيطي غنر متفرع ، خالياه ضيقة متطاولة تحوي كل خلية عل  نىواا مفىردا تتوسىط الخل

تحىوي كىل منهىا على  مركىز نشىوي واحىد ، نتكىاثر الطحلىب Stellate chloroplastsتننجمنىإلى  بالسىتندتنن 
.Conjugationاالقتران بواسطة وجنسياوالجنسيا بتكوين السبورات الساكنة,بالتجزؤخضريا 

2-Family : Desmidaceae ( Desmides الدزمندات  (

تتصف بكونهىا افراد هذه العايلة في المياه الحامضية اال ان معظمها شخصت في المياه العراقية والتيتتواجد 
يقسىىمها الىى  نصىىفنن Sinusاألجنىىاس وحنىىدا الخليىىة ذات تخصىىر فىىي الوسىىط يسىىم  غالبيىىة ، ميىىاه قاعديىىة 
، تحاوي الخليا  علاى ناواة واحادة تلا  Isthmusنرةط بننهما برزخ او قناا التخصىر Semicellمتماثلنن 

راد ااذه او ثنائيا  او رباعيا  ولهاا عادة مرا از نشاوي  ، يت ااثر افامفاردة اا البالساتيدوفي منطل  التخصار 

، Cosmariumالطحالااال التاااي تنةاااوي تحاااا ااااذه العائلااا  ومااان ، نلساااام البسااايطباالالعائلااا  خةاااريا 
Micrasterias،Closterium،Staurastrum  .



CosmariumClosterium



Staurastrum Micrasterias



:مجموعة الثالثة ال
1. Order : Siphonocladales

Genus : Siphonocladus

وةيىىة او بشىىكل افىىراد هىىذه الرتبىىة فىىي الميىىاه البحريىىة وغالبىىا فىىي المنىىاطق األسىىتوايية وتضىىم اجنىىاس ذات اشىىكا  خيطيىىة او انبتتواجىىد 
كمىىا . Siphonoxanthinةهىي صىبيحويصىالت متعىددا االنويىة ، البالسىتندات شىبكية ومىن الصىىبيات الممنىزا ألفىراد هىذه الرتبىة 
ويقصىد Segregation cell divisionتتصف افراد هذه الرتبة بنوع خاص مىن االنقسىام الخلىوي يطلىق عليىن باالنقسىام االنعزالىي 

فىي لزيىادا تبىدأ ابهذا النوع مىن األنقسىام هىو انفصىا  البروتوبالسىت المتعىدد األنويىة الى  اجىزات متعىددا كىل جىزت يحىوي نىواا واحىدا 
أو قد تتضخم هذه األجىزات وتنضىيط مى  بعضىها لتكىون Voloniaكما في طحلب صلة يالحووالتضخم وقد تكون تركنب يشبن الحجم 

.  Siphonocladusتفرعات جانبية شبين بالسنبلة كما في طحلب فرع تمتركنب يظهر بشكل محور 

ا فيىىن ظىىاهر تظهىىرقىىايم متعىىدد األنويىىة ثىىالس طحلىىب بحىىري المعيشىىة يظهىىر بشىىكل : Siphonocladusطحلىىب 
حىوي كىل منهىا هىذه الكتىل التىي تتتضىخم ، كتل دايريىة مختلفىة األحجىام ال البروتوبالست تلنتكاذالخلوي االندما 

االنقسىام بوهىذا مايسىم  كىل منهىا بتكىوين بىروزات الى  الخىار  وتبىدأ الىبعض عل  نىواا مفىردا وتنضىيط مى  بعضىها 
.بشكل محور قايم ذو تفرعات جانبية شبين بالسنبلة الثالس الخلوي االنعزالي وةذلك يظهر 



Volonia



Siphonocladus



2- Order : Chaetophorales

Genus : Chaetophora , Stigoclonium

وبذلك يسمى Errectواألخر قائم Prostrateاحدهما منبطح جزأين منكونممتفرعة تفرعا حقيقيا خيطية طحالبهذه الرتبة تضم 

ق منبسطة تلتصق على السطح ومنها تنبثمن صفيحية وتتكون المجموعة المنبطحة Heterotrichousالشعيرات ين بابالثالس المت

المناطق أفراد هذه الرتبة في مواطن مختلفة مثلتتواجد . السطحتحمل االعضاء التكاثرية على رعة فمتوالتي تكون ةالقائمالخيوط 

مثلجذوع األشجار وعلى .Fristschiellaلـــــــــــــــوفي التربة مثوالبحيــــــــــــــــــــــــــــــــرات البحـــــارالساحلية في 

Pleurococcus.

الصةخور اوعلةى الملتصةقةوااو الجاريةة الراكةد  نوعا تقريبا من طحالب المياه العذبةة 35هذا الجنس يضم :Stigocloniumطحلب

ة التفةرع برنكيميةا متفرعةا بصةور   يةر منتومةة ويحمةل عةد  فةروع منتصةبة قليلةكونة  مةن الطحلةب المنةبطح الجةزء تميةز ، ياألخشاب

ي ا لةب االحيةان تعةدد  الخييةا وتكةون الفةروع الجانبيةة فةمويكون التفرع متبادل او متقابل وتستدق فروع  الجانبية الى شةعيرات طويلةة 

.كاذبة محاطة بغيف هيمي عريض وقد ينمو الثالس الى كتلة برنكيمية 

نسةيا والجمركةز نشةوي واحةد ، يتكةاثر افةراد هةذا الجةنس خضةريا بةالتجز  تحةوي وبيستيد  محيطيةةعدد من االنوية علىتحوي الخلية

.ي تكاثرالبيضوجنسيا بالبواسطة اربعة اسواط  المتحركة بالسبورات



Fristschiella



Stigoclonium



3-Order : Cladophorales

Genus : Cladophora

أو طحالل خيطي  غير متفرع   ما في Cladophoraاذا الجنس طحالل خيطي  متفرع   ما في طحلل يةم 

غ  الخاليا الخةري  عادة متعددة األنوي  وتحوي الخلي  على فجوة متللص  تش،Chaetomorphaطحلل 

متعددة  Parietal reticulateوتحوي    خلي  على بالستيدة خةراء شب ي  محيطي  الخلي  معظم 

اط او بت وين رباعي  األسوالمتحر   بت وين السبوراا التجزؤ والجنسيا الت اثر الخةري بواسط  ، البايرينويد 

ثنائي  األسواط Isogamyالت اثر الجنسي فيتم باتحاد ال ميتاا المتشابه  اما Akineteالسبوراا السا ن  

Isomorphicحياتها او حصو  ظاارة تباد  االجيا   المتماثل  في دورة افراد اذه الرتب  ما يميز وان 

alternation of generation



Cladophora Chaetomorpha




