
Division: Bryophyta 

Class: Anthocertopsida 

Order: Anthocerotales 

Family: Anthocerotacea 

Genus: Anthoceros 
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 .عوٌمد 

Anthoceros 

نالحظ فً الجهة الظهرٌة , ٌتكون هذا النبات من جسم ثالوسً مفصص ومسطح من الجهتٌن 

اما من الجهة البطنٌة  Nostocللثالوس بقع صغٌرة ذات لون اخضر مزرق وهً مستعمرات 

 ,اما الحراشف فتكون مفقودة, نالحظ نوع واحد من اشباة الجذور الملساء

ٌتمٌز الثالوس بعدم وجود تماٌز , معٌشة تكافلٌة مع هذا النبات  Nostocتعٌش مستعمرات 

نسٌجً بٌن الصف العلوي والسفلً كما الٌوجد تخصص بٌن مناطق التركٌب الضوئً ومناطق 

 .تكون جمٌع الخالٌا بارنكٌمٌة ولكل خلٌة بالستٌدة واحدة ومركز نشوي واحد الخزن حٌث

 

 

 

 

 

 



 مقطع طولي في االنثريديا

توجد االنثرٌدٌا داخل . االعضاء التكاثرٌة تكون محمولة بأتجاة السطح العلوي فً الثالوس

 غرف خاصة وغالبا ماٌالحظ وجود اكثر من انثرٌدٌا داخل الغرفة الواحدة 

 

 

 مقطع في االركيكونة

باتجاة السطح  التحاط بجدار عقٌم  النها تنمو داخل نسٌج الثالوستتمٌز االركٌكونة بكونها 

خالٌا اما منطقة البطن تحتوي على ( 6_4)العلوي اذ تكون دورقٌة الشكل وتضم منطقة العنق 

 .خلٌة واحدة هً البٌضة

 

 

 

 

 

 

 



Sporophyte 

القدم , قاعدتة تحاط بظرف وٌتالف من منطقتٌن هً القدم والعلبة ٌتمٌز بكونة اسطوانً الشكل 

اذا تعرض الثالوس للموت تمتد من منطقة القدم تراكٌب متطاولة تعمل , مطمور فً الثالوس

قة تعرف بالمنطقة البٌنٌة وتلٌها نالحظ وجود بعد منطقة القدم منط.على تثبٌت النبات البوغً 

القابلٌة على االنقسام المتكرر الذي ٌعمل على اضافة خالٌا جدٌدة  المنطقة المرستٌمٌة والتً لها

نحو االعلى تلٌها منطقة تعرف بالمنطقة الخصبة فً هذة المنطقة تتكون خالٌا دائرٌة ومتطاولة 

خالٌا تلتحم مع بعضها  5الى  3اما المتطاولة فكل  sporemotherالدائرٌة تكون ماٌعرف, 

تثخنات حلزونٌة تعرف بالمناثٌر وتمٌز بعدها الخالٌا االمٌة الى  بعد النضج لتكون خالٌا ذات

صفوف من الخالٌا اضافة الى نسٌج  6_4تحاط الحافظة البوغٌة , tatrasporeخالٌا رباعٌة 

وٌعتبر العومٌد بداٌة لنشوء االنسجة الوعائٌة الناقلة اذ ٌتألف من  columallaٌعرف بالعوٌمد

 .ات الدعامة واالسناد وكذلك ٌساعد فً عملٌة انطالق االبواغصف من الخالٌا ٌعطً النب 16

 


