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اطالعات علمى

در واقع هيچ فرقي بين قسمت هاي مختلف جلبك ها مشاهده نمي شود. خزه ها  
تمام سلول هاي اين گياهان كم و بيش شبيه هم بوده و تنه ي گياه را يك 
تال يا ريسه تشكيل مي دهد. جلبك ها رنگ هاي مختلفي دارند، ولي به طور 
عمده به رنگ هاي سبز، قهوه اي  و قرمز ديده مي شوند. با اين حال همه ي 
آ ن ها داراي كلروفيل هستند. در جلبك هاي قهوه اي و قرمز كلروفيل توسط 
رنگ دانه هاي ديگر پوشانده شده و در نتيجه به رنگ قهوه اي و قرمز، ديده 

مي شوند كه اگر آن ها را بجوشانيم رنگ سبز آن ها ظاهر مي گردد.  
جلبك هاي سبز در آب هاي شيرين يافت مي شوند و بيشتر آن ها مانند 

كالميدوموناس گياهاني تك سلولي اند.
جلبك هاي قهوه اي تقريباً شامل تمامي جلبك ها بوده و بيشتر آن ها از نظر 
اندازه نيز بزرگند. جلبك صابوني و پارويي و بند پوتيني از بهترين نمونه هاي 
شناخته شده ي جلبك هاي قهوه اي مي باشند. جلبك هاي قهوه اي معموالً 
در مناطق متوسط ساحل درياها زندگي مي كنند. آن ها اغلب به طور فراوان 
در بعضي مناطق سواحل صخره اي براي بدست آوردن غذا يا براي لقاح دور 
هم جمع مي شوند. بعضي از جلبك هاي قهوه اي نيز بهترين منبع يد براي 
بدن هستند. جلبك هاي قرمز معموالً كوچكتر و ظريف تر از جلبك هاي 
قهوه اي هستند. اين جلبك ها در مناطق عميق ساحلي و در اطراف يا زير 
سطح جزر و مدي زندگي مي كنند و بعضي از آن ها پوشيده از اليه هاي 
آهكي هستند. گروه هاي كوچكتري از جلبك ها شامل جلبك هاي سبزـ   خزه ها گياهان ظريف و سبز رنگ ساده اي هستند كه بندرت طولشان به هفت 

و نيم سانتيمتر مي رسد. خزه ها بر روي زمين، صخره يا روي تنه ي درختان، 
طبقات حصيري يا بالش مانندي به وجود مي آورند. هر يك از اين بالشتك ها 
شامل تعداد زيادي گياه جدا از هم است. به اين صورت خزه ها با تجمع در 
كنار هم سعي مي كنند با خشكي مبارزه كرده و همديگر را مرطوب نگه دارند. 
خزه ها گياهان بسيار ظريفي هستند و در محيط هاي خشك به سرعت پژمرده 
مي شوند. اگرچه بعضي از گونه ها محيط خشك را تحمل كرده و با پژمردگي 
مبارزه مي كنند ولي تا زماني كه محيط مرطوب نباشد نمي توانند توليدمثل 

كنند. 
نهانزادان آوندي

نهانزادان آوندي داراي ريشه هاي واقعي اند كه اين ريشه ها مي توانند آب و 
امالح را از زمين جذب كرده و در اختيار گياه قرار دهند. همچنين در داخل 
اين گياهان سيستمي از لوله ها (شبيه آوند) وجود دارد كه در تمام گياه آب در 

داخل آن ها حركت مي كند. 
نهانزادان آوندي جزء قديمي ترين گروه هاي گياهي هستند، در واقع اولين 
گياهان خشكي زي كه شناخته شده اند به اين گروه تعلق دارند. آنها حدود 350 
ميليون سال قبل مي زيسته اند. احتماالً خزه ها قبل از نهانزادان آوندي زندگي 
مي كرده اند، اما هيچ گونه آثار زمين شناسي (فسيل) از خود باقي نگذاشته اند.  

عده اي از اين گياهان در پيدايش و بوجود آمدن ذغال سنگ نقش بسيار 
مهمي داشته اند. در آن زمان آن ها مثل امروز گياهان نسبتاً كوچك و ظريفي 
نبودند، بلكه درختان چوبي عظيمي بودند كه بلنديشان به بيش از 30 متر 

مي رسيد.  
جلبك ها

جلبك ها گياهان ساده اي هستند كه اندازه ي آن ها از موجودات گياهي تك 
سلولي گرفته تا جلبك هاي بزرگ فرق مي كند، بيشتر آن ها درآب زندگي كرده 
ولي بعضي از جلبك ها نيز وجود دارند كه در خاك هاي مرطوب زندگي مي كنند. 
به نظر مي رسد كه بعضي از جلبك ها داراي ريشه و ساقه و برگ هستند، ولي 


