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 المقدمة

نعااني فاي ونتناا الحااالي مان عادة مشاةالو بيميااة واقتماعياة وانت اادية م اا  
الزياااادة الساااةانية الةبيااارة وماااا يرافق.اااا مااان مشاااةالو   واألزمااااو ا نت اااادية 
وا حتبااااس الحااارار    ناااد يةاااون الحااا  ل.اااتق المشااااة  فاااي المساااتقب  بسااايط 

الةامناااو الراااراء ال االيرة المنتشاارة فااي ا  وهااو تلاا   وموقااود امااام اعيننااا
ةا  مةااان و التاي تاادعح بالطحالاال ف.اي  المنااتلم األساساي للمااادة العاااوية 

ماااان سااااط   %10األوليااااة فااااي قميااااا األوساااااط الماميااااة التااااي تلطااااي نحااااو 
األرض، وهااااي فاااااال  عاااان تلاااا  تقااااوم بإاناااااء هااااتق األوساااااط وقااااو األرض 

، ولقيام األحيااء الدنيقاة بادورها باألةساقين الارور  لتنفس األحياء األررى
فااي التنقيااة التاتيااة للمياااق وايرهااا مااان الفوامااد التااي ساانتعرف علي.ااا فااي هاااتا 

 البحث   

 

 إشةالية البحث:

  ما هي الطحالل؟؟وه  هي نباتاو ؟؟؟؟0

  مما تترةل الرلية الطحلبية؟4

  ةيف تتلتى هتق الةامناو؟؟وه  تتحر ؟؟واين تعيش؟؟3

 وان.ا؟؟ ما سبل تعدد ال2

  ما الفوامد التي تقدم.ا لنا؟؟2
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 الطحالل: 
 

مقموعاو ارمة ومتنوعة من  Algae'sالطحالل 
حقيقياو النوى اة ر بدامية من النباتاو ,متباينة في 

الشة  والحقم والتشة  ونمط الحياة ,تحتو  اليراور 
 1وتقوم بالترةيل الاومي  

 

بنية الرلية الطحلبية :   
وهي تام اللالبية العظمح من الطحالل، وتحتو   الطحالل حقيقية النوى: 

 الراليا في هتق الحالة علح المةوناو األساسية المعروفة لدى الرلية النباتية عموما :

طبقاو القدار الرلو  ب رانت.ا ومرونت.ا وترةيب.ا الةيميامي من  ترتلف  القدار الرلو :0
طحلل آلرر وب ورة عامة تةون الطبقة الدارلية سليلوزية والرارقية بةتينية , ويحفظ القدار 

 الرلية من التأ ير الشديد الحمواة والقلوياو 

الطحالل الراراء تةون معظم الطحالل تاو راليا وحيدة النواة  فيما عدا راليا  النواة:4
 المزرنة التي تحتو  رالياها علح انوية اير متعاية  

توقد عادة ال بغ الاومية )اليراور(في البالستيدة  البالستيداو ومراةز تةوين النشاء :3
 الراراء والت  يتونف ترةيبه وعددق ومونعه في الرلية علح نوع الطحلل 

 2عن اقسام بروتينية عديمة اللون محاطة ب فام  من النشاء  عبارة:مراةز تةوين النشاء

انماطا  متعددة من األ بلة تأرت الوانا  مرتلفة مما يؤد   تحو  الطحالل :ا األ بلة 2
 رتالف الوان الطحالل تبعا  لنوعية هتق األ بلة اإلاافية وازارت.ا ةما هي الحا  في 

                                                             
11ecology of phytoplankton  
 03-العوالق النباتية2

1ي توضيح رسم  

 طحالب خضراء
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والةزنتوفيالو,  سمراء حيث تلزر ا بلة القزريناوالطحالل التهبية والمشطوراو والطحالل ال
اما الطحالل الحمراء والزرناء فيعود لون.ا لوقود ا بلة حمراء وزرناء من فمة األحادياو 

  Phycobiliprotéinesال فراوية الطحلبية 

  المدَّرراو والمةتنفاو الرا ة:2

مرتلفااااة تميااااز مقموعات.ااااا ينااااتم ماااان الترةياااال الاااااومي واسااااتقالل الراليااااا فااااي الطحالاااال مااااواد 
الت ااانيفية، فالطحالااال الرااااراء تااادرر النشااااء ب اااورة اساساااية بينماااا تااادرر مقموعااااو الطحالااال 

 األررى سةاةر مرةبة مرتلفة عن النشاء 

لمقموعاااااااااو الطحالاااااااال اهم.ااااااااا اوتحتااااااااو  فقااااااااواو الراليااااااااا علااااااااح مرةباااااااااو را ااااااااة وممياااااااازة  
وتحتاو   الطحالال الحماراء علاح narinechrysolami 3والةريزو مينارينlaminarineالالمينارين

راليااا مفاارزة لليااود والبااروم، ةمااا ان لة ياار  ماان الطحالاال المقاادرة علااح تةااديس عنا اار ومرةباااو 
 معدنية بترةيز يفوق ما هو عليه في ماء البحر بمماو او آ ف المراو 

سااوطي وند  يتةااون الواحااد ماان ليفااين إلااح تسااعة الياااف و األرياارة توقااد داراا  امااد األسااواط: 6
تةاااون األساااواط متسااااوية فاااي الطاااو  او ايااار متسااااوية  وناااد يةاااون الساااوط املاااس تا قااازء ناعاااد  

  لل وقزء طرفي املس   

وهي تام الطحالل الزرناء وطالمااا الطااحالل الراراء الطحالل طالمعية النواة: 

Prochlorophyta4, )من حيث عدم وتشبه بنية رالياها الدنيقة بنية القرا يم )البةتيريا
وقود اشاء نوو  واشاء محيط بال انعاو، وعدم وقود ميتوةوندرياو وق.از اولقي، 

 وترتلف عن.ا بوقود عنا ر البنية الدنيقة  ووقود ا بلة الترةيل الاومي 

الوظامف الحيوية:   
 تةا ر الطحالل: 

                                                             
 العوالق النباتية3
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با نقسام الريطي في الطحالل الوحيدة الرلية،  يتحقق التةا ر اإلعاشيالتةا ر اإلعاشي:
 وبتقطا المشرة او بتةوين اعااء برعمية في الطحالل المتعددة الراليا  

 يتحقق بتةوين ابواغ سابحة او ساةنة التةا ر الال قنسي : 

 يبد  انماطا  متعددة   نقد نظيرا  لتنوع.ا في األحياء األررى التةا ر القنسي: 

 

    2 توضيحي رسم

 طرق تكاثر الطحالب

 تلتية الطحالل: 

تعتمد الطحالل علح القيام بعملية الترةيل الاومي من اق  ت نيا اللتاء ا  ان.ا ةامناو تاتية 
المنح  في الماء  CO2التلتية  ف.ي تستردم الطانة الاومية للح و  علح الةربون اعتبارا  من 

قية العنا ر من امالح.ا المعدنية المنحلة في الماء  ,ةما تح   علح اآلزوو و الفوسفور و ب
ولةن بعا.ا يمةن ان يتطلل وقود مرةباو عاوية بسيطة للقيام بالترةيل الاومي، في حين 
توقد طحالل متعايشة ما احياء اررى و سيما ما الفطرياو، حيث يعطي هتا التعايش انواَع 

رها من األحياء الحيوانية  واريرا  توقد بعض ، وما المرقانياو وا سفنقياو وايLichensاألشن
 الطحالل عديمة اليراور، وتعتمد في تلتيت.ا علح المواد العاوية القاهزة 

 الحرةة:  

 حرةة رال  دورة حيات.ا وهي تمت تمتل  االبية الطحالل ماعدا الحمراء راليا مت 
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 يساعدها علح التنق  في الوسط بإحدى الوسام  التالية:ق.از حرةي راص 

  األرق  القترانية وهي راليا مؤنتة 0

  األهدال :بنياو عديدة ن يرة يتراوح عددها بين باا عشراو إلح باا مماو 4

  السياط:يفيد في تأمين الحرةة للرلية وترتلف السياط بارتالف الطحالل 3    

م بتاااة علاااح ال ااارور الشااااطمية او القااااع ال ااارر ،  تنماااو معظااام الطحالااال الةبيااارة 
ويت بااو بعااا.ا علااح طحالاال اةباار 
حقماااااااا  او نباتااااااااو رانياااااااة او نواناااااااا 
الرروياااااو  وترتلااااف طريقااااة الت بااااو 
وادواتاااااااه بااااااااارتالف األناااااااواع  ففااااااااي 
األنااااااواع الريطيااااااة ال ااااااليرة يةااااااون 
بوسااااطة اساااتطا و بسااايطة للرالياااا 
القاعدية، وفي األنواع األةبار حقماا  

 rhizoid'sيةاااون بوسااااطة قترياااداو

متعاااااادخدة الراليااااااا يمةاااااان ان يقتمااااااا 
بعاااااا.ا ماااااا بعاااااض لتؤلاااااف نر اااااا  
شااديد ا لت اااق بالسااط  ال اارر   

امااا فااي الطحالاال الساامراء الةبياارة ماان رتبااة الالميناريااا فيتمااايز عاااو مرلبااي ااارم 
العااوم ف.ااي  نساابًيا  لمقاومااة ا نااتالع وا نقااراف بالحرةاااو العنيفااة للمياااق، امااا ادواو

ان  اهمياة وهاي ت اادف را اة عناد الطحالال السامراء الةبيارة ةالساررس والفاونس 
FucusوالماةروسيسااااتسMacrocystis   احيث تتماااااايز حوي ااااالو هوامياااااة ةبيااااارة

نساابيا  و ساايما فااي الن ااف العلااو  ماان النباااو،, يةااون ماان شااأن.ا ان تساااعد النباااو 
القاعياة، او طافياا  علاح الساط  ةماا فاي  علح البقاء منت با  امن الماء في األنواع

 5حالة بعض انواع السررس 

                                                             
 الموسوعة العربية 5

 3 توضيحي رسم
 طرق التثبيت عند الطحالب
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بيمة الطحالل:   
  توقد بقعة علح سط  األرض رالية من الطحالل، ف.ي موقودة في التربة وعلح         

سط  ال رور والقدران وقتوع األشقار وفوق القليد وال لم القطبي وحتح في ال حارى 
األرحل  نتشارها وتنوع.ا تتم   في األوساط المامية والبيماو الرطبة  القافة، ولةن المقا و 

اعتبارا  من البحار والمحيطاو إلح قميا اشةا  المياق العتبة من بحيراو و ينابيا و قداو  و 
  ان.ار 

 

 ت نيف الطحالل: 
 ت نف الطحالل علح اساس:

 المدررة  طبيعة المواد 0

 طرق التةا ر ودورة الحياة  4

 الحرةة ونوع.ا  3

 الترةيل الةيميامي للقدار الرلو   2

 نوعية وترةيل ا باغ البناء الاومي:وتقسم بحسل تل  إلح: 2

:تعااد انااواع الطحالاال الزرناااء واسااعة ا نتشااار فااي المياااق الطحالاال الراااراء المزرنة

 4توضيحي رسم

 صور لبعض الطحالب في الماء
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 الةلوروفياااااا  األرااااااار و الفيةوساااااايانينالعتبااااااة والمالحااااااة,ويعود لون.ااااااا إلااااااح وقااااااود 
 النوست  ,األنابينا     األزرق م ا :طحلل

 
األفااراد االبااا  ريطيااة او مشاارة علااح ال اارور و االبيت.ااا فااي البحااار ويعود   الطحالاال البينيااة

الفيوةاااااااوزان ين البناااااااي  الزان وفيااااااا اللاااااااون إلاااااااح وقاااااااود الةلوروفيااااااا  األراااااااار و الةااااااااروتين و 
 الع وية م ا :الطحالل 

 : ريطياة او متفرعاة وربماا مفاردة الرلياة وتوقاد فاي الميااق العتباة واالباا   الطحالل الحماراء    
البحار ,ويعود اللون لوقود  بلة فيةوار ين تاو اللون األحمار بةمياة ةبيارة   م اا    في 

 :البليوماريا و القليديوم 

تحرةة وهي واسعة ا نتشار في : طحالل وحيدة الرلية متحرةة او اير م الطحالل ال فراء
 الفتراو الباردة ,م ا  الفيوشيريا 

 

 

 

 

 

 .الطحالل الراراء:

 (في المياق العتبة والباني في البحار  %01تنتشر الطحالل الراراء )

نوعا  وتتنوع هتق 1211تعتبر الطحالل الراراء اةبر انسام الطحالل وتحتو  علح حوالي 
 الطحالل في شةل.ا    
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 ر امص الطحالل الراراء:

 تحتو  علح الةلوروفي  ) ا ، ل ( باإلاافة إلح الزان وفي  و الةاروتين    – 0

يتةون مرةز نشو  او اة ر في دار  البالستيداو يعرف بمرةز تقما النشاء ) البيرونويد(  – 4
peronoid  

 يتةون القدار الرلو  من مادة السيلليوز   – 3

 سو إلح سيتوبالسما ونواة حقيقية ةما تتةون الفقواو الع ارية يتميز البروتوبال – 2

 ت نيف الطحالل الراراء:

وفي.ا يةون قسم الطحلل مةون من رلية واحدة,ند تةون طحالل وحيدة الرلية متحرةة: 0
بياوية والرلية تاو سوطين يوقدان في الناحية األمامية للطحلل  ةروية او

  (Chlamydomonas) م   :الةالميدموناس

 

وفي.ا يةون قسم الطحلل مةون من رلية    طحالل وحيدة الرلية اير متحرةة : 4
  6واحدة, تةون ةروية بدون اسواط 

مااان عااادة رالياااا متقمعاااة ,و   تتةاااونمساااتعمرة طحلبياااة ايااار رانياااة : 3
يوقااد تقساايم عماا  بااين الراليااا باا  تقااوم ةاا  رليااة بقميااا الوظااامف الحيويااة 

 م   مستعمرة الباندورينا  

 مستعمرة الباندورينا                                                                                                  
تتةااون ماان عااادة راليااا متقمعااة ترتلاااف فااي اشااةال.ا من.اااا مااا هاااو ة: مسااتعمرة طحلبيااة رانيااا2

متر ااااص بعمليااااة الترةياااال الاااااومي  ومن.ااااا متر ااااص للتةااااا ر او متر ااااص بالحرةااااة م اااا  
    (Volvox)مستعمرة الفولفوةس

                                                             
 03-الطحالب  6
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 الفولفوكسمستعمرة                                                                                     

يبدو الريط الطحلبي علح شة  اسطوانة مستطيلة مقسمة إلح العديد من  طحالل ريطية :2
 الراليا تحتو  علح عديد من النوى موزعة في سيتوبالسما الرلية :

 ا ريط اير متفرع م   السبيروقيرا 

 ل  ريط متفرع م   الةالدوفرا 

                                

 طحلب السبيروجيرا                                                                                         

  7:وهي طحالل  الوسية متقدمة في تراةيل قسدها ,م ا  رس الماء الطحالل ال الوسية2

 :اماةن انتشارها

بقا راراء علح األشقار او  توقد انواع من الطحالل الراراء وحيدة الرلية تنمو علح هيمة
 علح ظ.ور السالحف او تنمو بلزارة علح فرو بعض حيواناو اللابة   

 وتنتشر في المستنقعاو وبر  الماء العتبة واألن.ار ومن.ا ما يوقد البحار والمحيطاو   

 :فوامد الطحالل واستعما ت.ا

  تم   الطحالل حلقة في السلسلة اللتامية:0

تعد الطحالل مواد عاوية اتامية,شأن.ا في تل  شأن النباتاو الرانية ومن المعروف ان 
األسما  وايرها من الحيواناو المامية المرتلفة تعتمد بطريقة مباشرة او اير مباشرة علح 

                                                             
 العوالق النباتية 7
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الطحالل ةمواد اتامية  فإن الطحالل وبما تحتويه من مواد اتامية مرزنة تعد حلقة في السلسلة 
 ة اللتامي

  الطحالل تاو اهمية في المزارع السمةية:4

تستعم  الطحالل ةمواد اتامية للمزارع السمةية  حيث تااف مزرعة الطحالل من قنس  
SCENDESMUS  8عادة ةمواد اتامية لبعض المزارع السمةية  

 تلعل الطحالل دور م.م في معالقة مياق ال رف ال حي وفي عملية التنقية  3
 التاتية للمياق:

يأتي دور الطحالل من رال  نيام.ا بعملية الترةيل الاومي الت  ينتم عن.ا إطالق األوةسقين 
 مما ينشط عم  البيةتريا لتقوم بدورها في معالقة المياق الملو ة 

  التنقية التاتية:
    تتمتا المياق الطبيعية بر امص رامعة من.ا القدرة

علح التنقية التاتية وتشار  األحياء الدنيقة المستوطنة 
بالدوراو الحيوية األراية الةيميامية للمادة والطانة ,ففي 

ي  المرةباو الةيميامية االبيت.ا  ل.ا القدرة علح تفة
المعقدة المرتلفة وتحويل.ا إلح مرةباو بسيطة وقع  
الة ير من.ا ناب  لالمت اص م   )الطحالل(والتي تس.م 
بشة  واسا في عملياو التنقية التاتية التي تقر  ب ورة 
طبيعية في المياق ويفيد العديد من.ا ةد  و لنوعية 

وتعتبر نظرية  األاشية البيولوقية  من احداث النظرياو بإزالة الملوحة والتي اساس عمل.ا  المياق
  فيحاو او وريقاو  نامية   

     ( اظ.رو نتامم هتق الدراسة الفعالية العالية  ستردام الطحالل الدنيقةmicroalgae في )
رو إلح ان هتق الطحالل الدنيقة امت اص العنا ر ال قيلة وتحديدا  الحديد والةادميوم، ةما اشا

اة ر ةفاءة من استردام الةامناو الدنيقة األررى ةأنواع البةتيريا المرتلفة والفطرياو او الطحالل 
البحرية, نتيقة لحقم.ا الدنيق وس.ولة استزراع.ا بةمياو ةبيرة في المرتبراو بتةاليف بسيطة  

علح بيمة بحرية رالية من الملو او والسموم، هتق الطحالل الدنيقة ستشة  امال  نريبا  للح و  
                                                             

 الطحالب 8

وجود الطحالب الدايوتومية في 

المياه داللة على أن المياه مالحة 

ووجود الطحالب في المياه 

المالحة يدخل في تركيبها 

الكالسيوم والصوديوم 

 والبوتاسيوم ,.والمغنزيوم
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 وتامن حياة  حية لإلنسان والةامناو األررى  
  الطحالل ةم در لتةوين البترو  واللاز :2

من المعروف ان الطحالل تحو  الطانة الشمسية إلح مادة عاوية  وتعد الطحالل اتاء م.م 
النباتاو والطحالل اللنية بالمواد العاوية للةامناو الحيوانية البحرية وبعد موو هتق الحيواناو و 

,تتراةم في ناع المسطحاو المامية وتةوف في معز  عن األوةسقين الطليق فتقوم البةتريا 
 الالهوامية بتفةية.ا ومما يؤد  لتشة  البترو  

  الطحالل ةم در اتاء لإلنسان :2

ن ,حيث تعد م درا  للمواد تستردم العديد من الطحالل ةإاافاو تدر  في تةوين اتاء اإلنسا
 الةربوهيدراتية والفيتاميناو والمواد اير العاوية )م   اليود(  

 إلح الشا  األرار   Cholorella ellipsoidesفي اليابان يااف مسحوق الطحلل 

 الطحالل في الطل: 6

:يحار من بعا.ا مواد ةيميامية تدر  في تراةيل األدوية يستررج 0
من بعض الطحالل  الحمراء اآلقار وهو يستردم في الطل ةمادة ملينة 

 تل  ألنه  ي.ام في اعااء اإلنسان 

وهو مادة معقمة تستردم في  :اليود يستررج من بعض الطحالل 4
 الطل 

التي نام ب.ا األطباء الباح ون ان بعض : اظ.رو نتامم الدراساو تحسين ندرة ق.از المناعة 3
 انواع الطحالل التي تحتو  علح اربا مواد طبيعية ملونة اساسية، هي: الةلوروفي  والبيتاةاروتين

التي ُتحفز نظام المناعة بدرقة ةبيرة، وتحسن ندرة القسم  Phycocyaninوفايةوةيانين  وزا وفي
، T، راليا Bعلح إنتاج راليا الدم الفتية القديدة، وتزيد من تةا ر راليا النراع السُّاللية، راليا 

الراليا القاتلة طبيعي ا، وُتعق  وتنشط إنتاج األقسام الُماادة والةيتوةيناو مما ُيشة  حماية 
ا يم للقسم، وتزيد من ةفاءة األعااء الحيوية م  : الطحا  واللدة افا  اد ازو القر 

التيموسية، والةبد والعقد الليمفاوية واللوز ونراع العظام، وتحسن من ندرت.م علح مواق.ة 

هو عبارة عن اآلجار:

 مستخلص غروي جالتيني

 الملمس 
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البةتيريا الُمةونة العوام  الممراة سواء ةانو سُموم ا او ةامناو دنيقة، ةما ان اإلسبيرولينا تبنح 
الالةتي ( في األمعاء، مما يزودنا ب الث فوامد رميسية: هام وامت اص ) يللحامض اللبن

  افا  والوناية من العدوى وتحفيز ق.از المناعة

 في المقا  ال ناعي: دورها 1

 م   معاقين األسنان ومنظفاو البشرة ومزيالو الرامحة :تدر  في بعض ال ناعاو 
والورق الم قو  وال ناعاو النسيقية، ومواد  , ناعة المواد الال قة، والمواد المانعة للرطوبة،

 التقمي  وال ناعاو الدوامية واللتامية 
 : استرراج الونود الحيو 

يحظح الونود الحيو  بتأييد ةبدي  مستدام للونود الحفر   ويتمإنتاج معظم انواع الونود الحيو  
قيد ا  إلح الطحالل باعتبارها ريارا   ُينَظر والطحالل و الُمَ نََّعة اليوم من المحا ي  النباتية

 .إلنتاج ةمية ةبيرة من الونود، من دون التعد  علح األرااي الزراعية

فاي إنتااج  يمةان ان تةاون مقدياة انت ااديا   ,حيث يمةن ان تحتو  علح ةمياو ةافية مان الطاناة 
 الحيو    الونود

 

 

 

 
 

 1 توضيحي رسم 
 مفاعالت حيوية الستزراع الطحالب إلنتاج الوقود الحيوي
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  :طرق استزراع الطحالب

 هنددا ف علددن نددوع الطحلددب المددراد اسددتزراع  اع الطحالددب اعتمدداد كليددا  رسددتزاتعتمددد عمليددة 

التدي تكدون فيهدا المناسبة يجب اختيار وتحضير البيئات  العذبةفي المياه  تعيش لطحالب التيا

البيئة،وكذل  الطحالدب التدي تعديش عنصرا أساسيا في تركيب  (Fresh water)العذبة المياه 

التدي تكدون فيهدا المناسدبة يجدب اختيدار وتحضدير البيئدات  ((Salt waterفدي الميداه المالحدة 

 .البيئةعنصرا أساسيا في تركيب  المالحة المياه

، لددب المددراد اسددتزراع (الطعم) الطحوفددي االسددتزراع، المسددتخدمة األدواتباإلضددافة ىلددن 

 9.البيئيةوالعوامل 

 

 اخلامتة:  

علااح ال اارور وفااي ,الموقااودة فااي ةاا  مةااان  علااح هااتق الةامناااو ال االيرةفااي هااتا البحااث تعرفنااا 
عاد ت   والتايلناا  .االتاي تقادمالفواماد  و,وعلح بنيت.ا وااشةال.ا والوان.اا القميلاة المستنقعاو والبحار 

 فإن.اا,  عديادة مقاا و فاي تساتردم ان.اا وبمايقل علينا ان نست مر هتق ال روة الةبيرة ح ح ت  و 
 تطااوير الممةاان فماان   ب.ااا زاراارة بحااارا   تملاا  التااي للاادو  ةبياارة انت ااادية  ااروة و مرزونااا   تعتباار

 علااح انواع.اا عادد يزياد التاي الطحالال هاتق مان اةبار بشاة  ا ساتفادة سابي  فاي العلمياة الدراسااو
لتةون   هاتق الطحالال هاي الاتهل األراار الات  ساينقت العاالم مان عادة   العالم حو  نوع 0211

 مشةالو )انت ادية وبيمية(     وليح   مةان  التهل األسود     

لتل  يقل ا هتمام ب.تا المواوع والبحث به اة ر لةي نساهم فاي تطاور بلادنا ونسااعد علاح حا  
 وا نت ادية   ف.ي املنا في مستقب  افا     الة ير من المشةالو البيمية 
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 وشكرا

 

 الفهرس
 رقم الصفحة العنوان

 2 المقدمة

 2 إشكالية البحث

 0 تعريف الطحالب 

 0-0 بنية الخلية الطحلبية

 الوظائف الحيوية
 التكاثر  
 التغذية  
 الحركة  

0 
0-5 
5 
5-6 

 تصنيف الطحالب
 الطحالببيئة 

7 
7 

 8 الطحالب الخضراء 

 9 خصائص الطحالب الخضراء  

 03-9 تصنيفها    

 03 أماكن االنتشار

 00--03 فوائد الطحالب

 التنقية الذاتية 
 المجال الطبي   

 المجال الصناعي

00 

02 

00 

 00 طرق استزراع الطحالب

 00 الخاتمة
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Ecology of phytoplankton  

 


