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آبي و دياتومه مي باشند. جلبك هاي سبز- آبي به صورت سلول هاي واحد و 
يا زنجيره اي در كنار هم زندگي مي كنند. بيشتر آن ها در خاك و عده اي نيز 

در ميان گلسنگ ها به سر مي برند.  
كالميدوموناس

جلبك ريز تك سلولي است كه در آب هاي شيرين زندگي مي كند. اين 
جلبك به تعداد آن چنان زيادي در اين آب ها يافت مي شود كه رنگ آب را 
سبز نشان مي دهد. كالميدوموناس داراي دوتاژك مي باشد كه توسط آن ها 
شنا مي كند. كالميدوموناس با دو يا چند قطعه شدن مي تواند به راحتي 

توليدمثل كند.  
پنجه گرگ

اگر چه پنجه گرگيان خويشاوندان سرخس ها مي باشند، ولي چندان 
شباهتي به آن ها ندارند. يكي از نمونه هاي مشهور پنجه گرگيان؛ پنجه 
گرگ مي باشد. چندين گونه پنجه گرگ وجود دارد كه بيشتر آن ها در 
مناطق كوهستاني و زمين هاي باير مي رويد. اين گياهان معموالً بر روي 
زمين مي خزند و اغلب شبيه شاخه هاي سروي مي باشند كه بر روي خاك 
دراز كشيده باشد. در فاصله هاي معيني از ساقه ي گياه، ريشه هايي خارج 

شده و در زمين فرو مي روند.  
سالژينال

سالژينال يا علف خوك نيز اگر چه استوانه اي شكل تر از پنجه گرگ 
است، ولي شبيه به آن بوده و يكي از گونه هاي پنجه گرگ مي باشد كه در 
جلبك هاي مرطوب مي رويد. ريشه هايش مستقيماً از شاخه ها نمي رويند، 

بلكه از شاخه هاي بدون برگي كه ريزوفور نام دارد به وجود مي آيند.  
ايزوئيت ها

ايزوئيت ها يا كوئيل روت يكي از عجيب ترين عضو خانواده ي پنجه 
گرگيان مي باشد. خود گياه شبيه علف بوده و بيشتر گونه هاي آن در زير آب 
كناره هاي درياچه ها مي رويد. چرخه ي زندگي ايزوئيت ها شبيه چرخه ي 

زندگي علف خوك است.  
مخروطيان

مخروطيان درختاني نظير كاج و سرو و غيره مي باشند كه دانه هايشان 
را در داخل مخروط هاي چوبي به وجود مي آورند. در اين گياهان گل وجود  
ندارد و مخروط هاي نر و ماده جدا از هم بوده و گاهي بر روي دو درخت 

جدا مي رويند. 
سرخس هاي نخلي

گياهان مخروط داري هستند كه با مخروطيان خويشاوندي دارند. 
احتمال مي رود سرخس هاي نخلي اولين گياهان دانه دار روي زمين بوده 
باشند. سرخس هاي نخلي، ساقه هاي بدون شاخه ي ضخيمي دارند كه در 
انتهاي اين ساقه ها تاجي از برگ قرار گرفته است. بعضي از اين ساقه ها كم 

و بيش شبيه ساقه ي آناناس مي باشند. 
دسميدها

گياهان سبز تك سلولي هستند كه در آب هاي شيرين زندگي مي كنند. 
شكل دسميدها  فوق العاده متنوع است ولي در بيشتر آن ها ديواره اي 
سلولزي به صورت دونيمه وجود دارد. اين گياهان تك سلولي با دونيمه 

شدن توليد مثل مي كنند.  
دياتومه ها

جلبك هاي تك سلولي ريزي هستند كه به وسيله ي جعبه هاي شيشه اي 

نازك و ظريفي پوشيده شده اند. دياتومه ها در آب هاي شيرين و شور زندگي كرده 
و بعضي از آن ها نيز در خاك زندگي مي كنند. رنگ تمامي دياتومه ها متمايل به 
زرد است، زيرا يك نوع رنگيزه ي زرد، رنگ سبز كلروفيل را مي پوشاند. دياتومه ها 

با دونيمه شدن توليد مثل مي كنند.  
اوگلنا

موجود ريز تك سلولي است كه هميشه زيست شناسان را متعجب مي سازد، 
زيرا معلوم نيست كه اين موجود يك گياه است يا يك جانور. چندين نوع 
اوگلنا وجود دارد. بعضي از آن ها داراي كلروفيل بوده و مانند جلبك هاي ديگر 
ماده سازي مي كنند، اما بعضي ديگر از آن ها بدون كلروفيل بوده و مانند جانوران 
از غذاي جامد استفاده مي كنند. تمامي انواع اوگلناها در داخل آب زندگي كرده 

و توسط حركت تاژك درازي كه دارند جابجا مي شوند.  
سرخس ها 

سرخس ها از نظر اندازه به طور قابل مالحظه اي با همديگر فرق دارند و 
اندازه شان از سرخس هاي تك سلولي و ريز آبزي گرفته تا گياهان غول پيكري 
كه در حدود 21 متر بلندي دارند فرق مي كند. به غير از سرخس هاي درختي، 
ساقه ي سرخس هاي ديگر كامًال كوچك بوده و كم وبيش در زير زمين قرار 
دارد. سرخس ها گياهان بادوامي هستند به اين معني كه مي توانند چندين 

سال زندگي كنند.  
دم اسبيان

دم اسبيان اگرچه خويشاوندي چندان نزديكي با هر دو گروه سرخس ها 
و پنجه گرگيان ندارند، ولي جزء اين گروه بزرگ به حساب مي آيند. البته دم 
اسبيان شبيه آن ها نيستند. دم اسبيان ساقه هاي بند بندي دارند كه معموالً 

حلقه هايي از شاخه هاي ظريف در اين بندها مشاهده مي شود.  
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