
Division : Bryophyta 

Class : hepaticopsida 

Order : Marchantiales 

Family : Marchantiacea 

Genus : Marchantia 

  مقطع فً الثالوس 

من الجهه البطنٌة حاوي على اشباة , النبات عبارة عن ثالوس منبطح ٌعٌش فً المناطق الرطبة 

اما المنطقة الظهرٌة تحتوي على . الجذوروالتً تكون اما درنٌة او ملساء اضافة الى الحراشف

 . capuleتراكٌب كوبٌة الشكل 

نالحظ الثالوس ٌتكون من ثالث طبقات البشرة العلٌا وتتكون من صف من الخالٌا حاوٌة على 

تلٌها طبقة  من خالٌا برنكٌمٌة تكون بشكل اعمدة او خٌوط ونالحظ . ثقوب وجود خالٌا حارسة 

ثم طبقة الخزن والتً تستخدم لخزن . وجود الغرف الهوائٌة وتسمى بطبقة البناء الضوئً 

 .زٌتٌه والجٌالتٌنٌة وخزن النشأ بعدها البشرة السفلى والتً تنشأمنها الجذور والحراشفالمواد ال

Capule : عبارة عن تراكٌب كوبٌة الشكل موجودة فً الثالوس من المنطقة الظهرٌة وتكون

وهً اعضاء تكاثرٌة : ذات حافات مرتفعه تشبة الكأس ترتبط معها تراكٌب تسمى الجٌمات

 الجنسٌة

  

 

 

 

Anthridia  

توجد االنثرٌدٌا داخل غرف , تكون محموله بواسطة حامل ٌنتهً بتركٌب كأسً الشكل مسنن 

خالٌا امٌة مركزٌة ترتبط بالحامل بواسطة الساق تحتوي على . تحاط بصف من الخالٌا العقٌمة 

 ostioleتخرج اثناء النضج عن طرٌق فتحة 



 

Archegonium 

حالة عدم نضج االعضاء ٌكون اتجاة المظلٌة نحو النبات لكن فً , تكون محمولة مظلٌة الشكل 

 (العنق_ البطن )مؤلفة من ثالث مناطق او منطقتٌن .فً حالة النضج تتجة المظلة نحو االعلى 

هً خلٌة البٌضة اما البطن تكون محاطة بصف من الخالٌا وتكون حاوٌة على خلٌة واحدة , 

 . الى زوج من الخالٌا الغطائٌةخالٌا اضافة  8العنق ٌحتوي ٌحتوي على 

 

 

 

sporophyta 

القدم مؤالف من خالٌا ,  capsulaوالحافظة  stalkوالحامل  footمناطق القدم  3ٌتالف من 

برنكٌمٌة الغراض التثبٌت اما الحامل مؤالف من خالٌا متعددة الصفوف ٌصل بٌن القدم 

خالٌا امٌة من االبواغ الرباعٌة وخالٌا اما الحافظة تحتوي على نوعٌن من الخالٌا , والحافظة 

المناثٌر وهً عبارة عن تراكٌب خٌطٌة حلزونٌة تستخدم فً عملٌة تفتح  Eletarsتسمى 

 .الحافظة ودفع السبورات نحو الخارج 

 Marchantiaو   Ricciالفرق بٌن 



Ricci :1 / الخالٌا  /3, تتفتح العلبة بواسطة تحلل الجدار / 2, االعضاء التكاثرٌة مطمورة

 . الطور البوغً ٌتكون من العلبة فقط/ 4, ( 6_4)العنقٌة عددها 

Marchantia  :1/ شقوف ( 6_4)تتفتح العلبة بواسطة / 2, االعضاء التكاثرٌة محمولة ,

 .الطور البوغً ٌتكون من ثالث اجزاء القدم والحامل والحافظة/ 4,  8الخالٌا النقٌة عددها / 3

 

 


