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Division :Bryophyta 
Class (1) :Hepaticopsida (Hepaticeae)  
Order     : Marchantiales  
Family   : Ricciaceae 

  .sp RicciaGenus    :   

  -: :Ricciaالصفات العامة للـ * 
  

  -:یمثل :  Gametophytic generationالطور الكمیتوفایت   -1

ویالحظ العرق الوسطي  سمكھ باتجاه الحافات لمنتظم ، سمیك الوسط ویق ، ثنائي الفصوص صغیر یكون أخضر اللون لحميالثالوس  -1

 .على سطح الثالوس ویكون منتھي بثغور

تؤدي الى قنوات  air chamberتحتھا غرف ھوائیةیقع air poresیظھر على السطح العلوي للثالوس فتحات مضلعة ھي فتحات ھوائیة  -2

التي یمتد منھا أشباه الجذور وحید الخلیة  lower epidermis، أما السطح السفلي یوجد البشرة السفلى تفصل ھذه  air canalsھوائیة 

 .وبسمك طبقة واحدة scalesالحراشفملساء وباالضافة الى وجود تراكیب متعددة الخالیا تمثل 

 :مقطع عمودي في الثالوس نالحظ انھ یتألف من عند عمل  -3

 upper epidermisبشرة علیا  -

 photosynthetic tissueنسیج تمثیلي  -

 storage tissueنسیج الخزن  -

 lower epidermisبشرة سفلى  -

 :تكاثراً خضریاً وجنسیاً  Ricciaیتكاثر الـ -4

ثنائي (، وتكون محملة على حوامل ، وھي ثنائیة المسكن  الجنسیة أو التكاثریة من السطح العلوي من الثالوس األعضاءتنشأ  -

وینتھي ھذا الحامل بتراكیب  قصیر archegoniophoreیدعى بالحامل االركیكوني  األنثويوالتركیب الذي یحمل العضو ) الجنس

ع األعضاء التكاثریة قمة نامیة تنمو لألسفل لذلك تنشأ من السطح السفلي لألذرة أذرع ذات مؤلفة من ست أشعةفصوص او تشبھ 

 .والتي یكون أعناقھا باتجاه األسفل) االركیكونات( االنثویة 

وینتھي الحامل ویكون قصیر  antheridiophoreي الذكري یدعى بالحامل االنثریدي أما التركیب الذي یحمل العضو التكاثر -

 Antheridialتراكیب قاروریة الشكل تمثل غرفة االنثریدة ویتكون االنثریدة داخل غرفة أو ) . االنثریدة( بتركیب كمثري الشكل 

chamber  الحاویة على فتحة تسمى فتحة االنثریدةAntheridial pore  اوostiole . الشكل محاطة بصف من كمثریة االنثریدة

  .الخالیا العقیمة ومحمولة على عنق قصیر داخل غرفة االنثریدة وبداخل االنثریدة نسیج مولد للسبیرمات

  
 

  :  Sporophyticgererationالطور البوغي  -2

 . Setaوالحامل  footفقط ، یفتقر الى القدم  Capsuleیتألف من العلبة السبوریة او البوغیة 

  :ھي من ثالث طبقات  sporeالبوغ  ویتكونتركیب كروي الشكل :  Capsuleالعلبة 

 exosporiumطبقات خارجیة رقیقة   - أ

 . mesosporiumطبقة وسطیة سمیكة   -  ب

  . endosporiumطبقة داخلیة رقیقة  -جـ

وقطرات زیتیة، ولونھ اصفر او  proplastidsوبالستیدات اولیة ) 1n(یحتوي البروتوبالست على نواة احادي المجموعة الكروموسومیة 

  .برتقالي او اسود
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 Antheridiaو  Archegoniaثالوس الریكسیا یوضح الثالوس الذي یحمل 
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Division :Bryophyta 
Class (1) :Hepaticopsida (Hepaticeae)  
Order     : Marchantiales  
Family   : Marchantiaceae 

  Genus : Marchantia sp.  

  -: Marchantiaالصفات العامة للـ  * 
  

  -:یمثل :  Gametophytic generationالطور الكمیتوفایت   -1

 .الثالوس یكون أخضر اللون داكن ، ثنائي التفصص ویالحظ العرق الوسطي على سطح الثالوس ویكون منتھي بثغور -5

، أما السطح  air chamberیقع تحتھا غرف ھوائیةair poresیظھر على السطح العلوي للثالوس فتحات مضلعة ھي فتحات ھوائیة  -6

 .التي یمتد منھا أشباه الجذور والحراشف lower epidermisالبشرة السفلى السفلي یوجد 

 :عند عمل مقطع عمودي في الثالوس نالحظ انھ یتألف من  -7

 upper epidermisبشرة علیا  -

 photosynthetic tissueنسیج تمثیلي  -

 storage tissueنسیج الخزن  -

 lower epidermisبشرة سفلى  -

) ثنائي الجنس(لتكاثریة من السطح العلوي من الثالوس ، وتكون محملة على حوامل ، وھي ثنائیة المسكن تنشأ األعضاء الجنسیة أو ا -8

وینتھي ھذا الحامل بتراكیب تشبھ األشعة مؤلفة  archegoniophoreوالتركیب الذي یحمل العضو األنثوي یدعى بالحامل االركیكوني 

والتي یكون ) االركیكونات( نشأ من السطح السفلي لألذرع األعضاء التكاثریة االنثویة من تسعة أذرع ذات قمة نامیة تنمو لألسفل لذلك ت

 .أعناقھا باتجاه األسفل

وینتھي الحامل بقرص یتجھ نحو األعلى antheridiophoreأما التركیب الذي یحمل العضو التكاثري الذكري یدعى بالحامل االنثریدي 

الحاویة  Antheridial chamberیوجد تراكیب قاروریة الشكل تمثل غرفة االنثریدة وعلى ھذا القرص . مكون من ثمانبة فصوص

االنثریدة كرویة أو صولجانیة الشكل محاطة بصف من الخالیا العقیمة ومحمولة .   Antheridial poreعلى فتحة تسمى فتحة االنثریدة 

  .سبیرماتعلى عنق قصیر داخل غرفة االنثریدة وبداخل االنثریدة نسیج مولد لل

  

  إن أحد طرق التكاثر الخضري ھو تكوین الجیمات ، فالجیمةGemma :-  تركیب متعدد الخالیا ینشأ على السطح العلوي للثالوس وتنشأ

والجمیات محمولة على عنق قصیر ، وھناك  gemma cupداخل تراكیب كأسیة الشكل ذات حواف مسننة یطلق علیھا الكأس الجیمي 

لھا القابلیة على التشبع بالماء وبذلك تنتفخ وتسبب انطالق الجیمات من   mucilageلصولجانیة الشكل خیوط ھالمیة بین ھذه التراكیب ا

 .حاملھا ومن جسم الثالوس ثم تنمو وتعطي نبات كمیتي جدید

 

  :  Sporophyticgererationالطور البوغي  -2

  :یتألف من 

  .ارتباط النبات السبوري بالكمیتي ویتم من خاللھ االمتصاصمجموعة من الخالیا تمثل منطقة : Footالقدم -1

  نـلیل مـن الخالیا الحاویة على عدد قـمودیة مـن عدة صفوف عـمجموعة من الخالیا تربط القدم والعلبة ومؤلف م: Setaالحامل  -2

  .یاً على النبات الكمیتيالخضراء التي تقوم بالبناء الضوئي لذلك النبات السبوري یعتمد جزئیاً أو كل البالستیدات

  :تركیب كروي الشكل محاط بصف من الخالیا وحاویة على نوعین من الخالیا ھي:  Capsuleالعلبة  -3

 .خالیا مولدة للسبورات  - أ

أثناء الجفاف تلتف ھذه التراكیب على نفسھا وعند  elatersخالیا حلزونیة ذات نھایات مدببة وجدران مثخنة حلزونیة تسمى المناثیر  -  ب

نضج العلبة وبمالمستھا للماء تنتفخ ھذه التراكیب وترجعإلى وضعھا الطبیعي وبھذا یحدث تمزق للعلبة ثم تنطلق السبورات إلى 

 .الخارج وتنمو إلى نباتات كمیتیة ذكریة أو انثویة

  



        Lab. 2                                                       
                 0Date:     /    / 202  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------  

Marchantia 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

antheridium 

Antherdia 
chamber 

Ostiole or 
antheridia 

pore 

Gemma cup 

Gemma 

                                                     Subject: Division Bryophyta
  Class: Hepaticeaeین             ابر          

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marchantia  , antheridia                         Marchantia

  

  
  
  
 

          ص. م.و مفاتح  شیماء .د                
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  
  

, archegonia                        Marchantia
  

Ovum  
 

neck 


