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   Bryophyta(االركيكونات)الحزازيات 

 . وجائت تسمٌتها بهذا االسم نسبه الى اسم العضو التكاثري االنثوي االركٌكونٌوم 

 :اهم مميزات الحزازيات

 تحتاج الى الماء لتتم عملٌة االخصاب . تعتبر حلقة وصل بٌن الطحالب والسرخسٌات / 1

رقٌا تتواجد فً الترب الرطبة قرٌبا من الماء لذلك أطلق بعض العلماء علٌها اسم النباتات  الحزازٌات نباتات اكثر/ 2

 . البرمائٌة 

تكاثرها الخضري فقط وٌكون اما بالتجزء او تكوٌن ( أ)تتمٌز الحزازٌات بالنمو الكثٌف ولمنطقة محددة ؟ وسبب ٌعود / 3

االبواغ التً تكونها الٌحملها الهواء الى قرٌبة من سطح التربة لذلك تنمو بأرتفاعات قلٌلة ( ب)جٌمة او الطرٌقة الخٌطٌة 

 مسافات بعٌدة بل ٌنقلها الى مسافات قرٌبة جدا من بعضها 

الصفة المهمة للحزازٌات ان دورة حٌاتها تمر بطورٌن طور بوغً وطور مشٌجً هو الطور السائد اما البوغً فتنمو 

 .معتمدا على الطور المشٌجً 

 : لحزازيات الى ثالث صفوف هيتقسم ا_ 

           Class: hepaticpsida الحزازيات الكبدية

 سمٌت بالكبدٌة الن شكل الثالوس ٌكون مفصص ذو تفرع ثنائً مشابه للكبد 

Order : Marchantiales  

Famly: Ricciaceae 

Genus: Riccia 

من الجهة البطنٌة ٌحتوي اشباة . وردة الجوري  جنس مفصص الشكل ذو فصوص ثنائٌة اما ان ٌكون بشكل الكبد او

جذور وحراشف وتكون الجذور احادٌة الخلٌة اما الحراشف فتكون متعددة الخالٌا وظٌفتها حفظ نسبة الرطوبه فً البٌئة 

 .لجذور وظٌفتها التثبٌت واالمتصاصاما ا. التً تعٌش فٌها 

 مقطع عرضي في الثالوس 

مكونة من صف من الخالٌا  upper epidermis layerبع طبقات الطبقة االولى تسمى ٌتألف الثالوس من ثالث الى ار

تحتوى هذة الطبقة على بالستٌدات للقٌام بعملٌة  photocyntheticاما الطبقة التً تلٌها تعرف بطبقة البناء الضوئً 

ة بثالث صفوف والتحتوي على تتكون من خالٌا برنكٌمٌة مضغوط storg layerالطبقة الخازنةتلٌها ,البناء الضوئً 

تخرج منها تركٌب تعرف بأشباة الجذور وتكون اما ملساء او  lower epidermis layerتلٌها طبقة , مسافات بٌنٌة 

 .درنٌة ونالحظ وجود الحراشف

 



 مقطع عرضي في االنثريديا

. وتحاط بصف من الخالٌا العقٌمة  مطمورة داخل نسٌج الثالوس وتتكون من حامل وجسم االنثرٌدٌا anthrdiaتكون 

 . وللداخل توجد خالٌا امٌة مولدة anthrdia chamberوتوجد االنثرٌدٌا داخل غرفة تعرف ب 

 

 مقطع عرضي في االركيكونة

وكذلك  4عددها  cover cellمطمورة داخل النسٌج وتحاط من الخارج بطبقة من الخالٌا العقٌمة تتالف من خالٌا غطائٌة 

ونالحظ وجود خلٌة خلٌة قرٌبة من منطقة البطن تعرف بالخلٌة البطنٌة  neck cellخالٌا تعرف بخالٌا عنقٌة  6_4وجود 

ventral cell والى الداخل منة نالحظ وجود المبٌض حاوي على بٌضة واحدة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  sporophyteمقطع عرضي في 

ٌتالف من الخارج من طبقة خالٌا تحٌط . المحفظة وٌكون مطمور داخل النسٌج   capsulٌتالف الطور البوغً من جزء واحد فقط هو 

تكون مولدة لالبواغ ثنائٌة المجموعة  mother cellاضافة الى خالٌا امٌة  calyptraبالحافظة البوغٌة تعرف ب القلنسوة

 tetra sporreة تسمى سبورات رباعٌة الكروموسومٌة تمر بأنقسام اختزالً منشأة اربع خالٌا احادٌة المجموعة الكروموسومً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


