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 الرحميات الكورمية

 
 تقسم إلى:  Archegoniataeالرحميات 

   Procormobinta archegoniataeرحميات طالئعية الكورمات :  -1
 تقسم إلى  : Cormobinta archegoniataeرحميات كورمية      -2
 تضم :   Pteridophytaشعبة التريديات  -1-1
 Lycopodiophytaنباتات أرجل الذئب :   -1-1-1
   Equisetophytaنباتات أذناب الخيل :  -2-1-1
  Polypodiophytaنباتات كثيرة األرجل :  -3-1-1
 Gymnospermae (Pinophyta)شعبة عريانات البذور )النباتات الصنوبرية (  -2-1

 و النباتات الصنوبرية –و سوف ندرس في جلستنا هذه النباتات كثيرة األرجل 

 Polypodiophyta : النباتات كثيرة األرجل 

 تضم هذه الشعبة ثالثة صفوف هي : 

 Primofilipsidaصف سراخس بدائية  -1

        Eufilipsidaصف سراخس حقيقية -2
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 Leptofilipsida  صف سراخس نحيلة  -3

 الصفات العامة للسرخسيات:

الوعائية هذه المجموعة بالنباتات تتباين السرخسيات أو التريديات تباينًا كبيرًا حجمًا وشكاًل وتركيبًا. وتعرف نباتات 
وخالفًا للنباتات البذرية فإن  ،وتتميز النباتات التريدية بوجود النسيج الوعائي المكون من الخشب واللحاء الالبذرية.

 التريديات ال تنتج بذور.

 

 :تتميز السرخسيات

ما يعرف بالمجموع الجذري  وتميزه إلى جذور وسيقان وأوراق، تشكل الجذور( 2N)الطور الجرثومي  سيادة -1
والذي يقوم بتثبيت النبات وامتصاص الماء واألمالح من التربة. وتعرف السيقان وما تحمله من أوراق بالمجموع 

 الخضري وتقوم السيقان بحمل األوراق حتى تستطيع استقبال الضوء والقيام بالبناء الضوئي.

األوراق ونقل المواد الغذائية المصنعة في األوراق عن طريق النسيج الوعائي بنقل الماء واألمالح إلى  يقوم -2
 البناء الضوئي إلى باقي أجزاء النبات. 

ومما ساعد على سيادة الطور الجرثومي ونموه بأحجام كبيرة وارتفاعات عالية قدرة النبات على إنتاج اللجنين 
خ المياه ضذلك الخاليا المسؤولة عن الذي أضاف الصالبة إلى جدران الخاليا المسؤولة عن تدعيم الجسم وك

 .«الخشب»
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مر يضفي السرخسيات يكون عادة على شكل ثالوث رقيق  (1Nالعروسي ) حين أن النبات المشيجي في -3
. (عدا أمثلة قليلة جداً  فيما) فة كلها عبارة عن النباتات الجرثوميةالمكتشولذلك فالحفريات السرخسية  ويتحلل بسرعة

 .ثومي العديد من الحوافظ الجرثوميةينتج النبات الجر 

 :نتجة في السرخسيات قد تكونالجراثيم الم  

 Lycopodiumرجل الذئب ) : أي من نوع واحد من الجراثيم مثل نباتHomosporousجراثيم متشابهة أ( 
clavatum )ت على تحمل األنثريدات واألرشيجونا الجراثيم المتشابهة نباتات مشيجية أحادية المسكن أي يوتعط

 .نفس النبات المشيجي

من نوعين متباينين في الحجم من الجراثيم مثل نبات  أيHeterosporus: :(متشابهةغير )جراثيم متباينة ب( 
وجراثيم  سيالجينال الذي ينتج نوعين من الجراثيم أحدهما جراثيم صغيرة وعندما تنبت تعطي نباتات مشيجية مذكرة،

تحمل الحوافظ الجرثومية على أوراق تعرف باألوراق الجرثومية ، ة مؤنثةكبيرة والتي تعطي نباتات مشيجي
Sporophyll .أو عند آباط األوراق 

رتبة  )صف السراخس النحيلة( يضم هذا الصف مقارنة بالحزازيات التي تنتج حافظة جرثومية واحدة لكل نبات.
نوع السرخس المذكر )المجنح  – Polypodiaceaeفصيلة كثيرات األرجل  –( Filicalesهامة هي السراخس )

 .((Dryopteris,filix-mas السندياني المذكر(
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 المذكردورة حياة السرخس 

( سم 3-2) وقطره سم 33يصل طوله الى  يشتمل على جذمور مائلضخم نبات عشبي معمر  : هوالبوغيالنبات 
على السطح  منضمة. وتنمومل سطحه السفلي جذور عارضة دقيقة سطحه العلوي معاليق أوراق ميتة ويح يكسو

العلوي من الجذمور باقة من األوراق الخضراء الفتية منها تأخذ شكل حلزوني أما األوراق الناضجة فهي مركبة 
 .متطاوالً  شكال اهليلجياً مضاعفة( وتأخذ )أي مركبة ريشية  ثنائية الريش

بدورها إلى وريقات أدق من الدرجة الثانية ذات حافة  األولى، تتجزأرجة يتألف قرص الورقة من وريقات من الد
 مسننة وقمة مستديرة، يستر المعالق الورقي أوراق حرشفية كثيفة.

مجموعة  الصرة:على جانبي أضالعها المتوسطة ) Soriتنتشر على السطح السفلي لوريقات الدرجة الثانية صرات 
 (indusiumيات تدعى الستر من المباوغ المستورة بين ثنايا ط
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يزداد عدد أفراد هذا النوع بواسطة االبواغ التي تعطي بعد انتاشها في الشروط المالئمة مشرات عروسية خنثوية 
لذلك خضعت النقسام منصف قبل انتاشها و كونها  1Nجميع هذه األبواغ بصيغة صبغية احادية وتمتاز  )البروتال(

 ية التي تعطيها بصيغة صبغية احادية.تتمتع جميع المشرات العروس

وتأخذ شكل صفيحة ورقية ( مم 1-1.1تتراوح ابعادها بين ): فيتألف من مشرة ضعيفة التمايز أما النبات العروسي
خلوية واحدة في المحيط وعدة طبقات خلوية في المركز تحمل على وجهها البطني قلبية الشكل تتكون من طبقة 
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ند طرفها المدبب جذريدات عديدة كما تتمايز على هذا الوجه أعضاء التكاثر الجنسي القريب من سطح التربة وع
تنتشر األرحام في الطرف العريض من المشرة بينما تتمايز المناطف في الطرف االخر المدبب ما بين حيث 

رحام وتفرز سياط تسبح النطاف في قطيرات الماء متجهة نحو األبحزمة من ال، تكون النطاف مزودة الجذريدات
يبدأ الجنين بالتطور  ،األرحام حمض التفاح الذي يعمل على جذب النطاف وتسهيل دخولها الى الرحم عبر العنق

داخل الرحم متطفال على النبات العروسي ريثما تتشكل أول ورقة خضراء وتنمو الجملة الجذرية داخل التربة يذبل 
 بالموت وينتقل النبات البوغي الى حياة ذاتية مستقلة.    النبات العروسي خالل ذلك تدريجيا الى أن ينتهي

يسيطر على حلقة و  (1N)تمايزًا من النبات العروسي أكثر تطورا و  (2N)يتضح مما سبق أن النبات البوغي 
كونها تعطي مشرات  فيزيولوجياً و  االبواغ متماثلة مورفولوجياً المذكر بعكس النباتات البريوية و حياة السرخس 

 روتال(.)بخنثى
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 عريانات البذورشعبة 

 Gymnospermae(Pinophyta) 

 أن:  في Angiospermsمغطاة البذور  عن  Gymnospermsتختلف معراة البذور

 فية تعووووورفأوراق حرشوووووعلوووووى تكوووووون بوووووذورها معرضوووووة للجوووووو مباشووووورة تحمووووول  :Gymnospermsمعرررررراة البرررررذور
 مرتبة في صورة مخاريط.Ovuloferous scales باألوراق الحرشفية البيضية 

توجوووود البويضووووات داخوووول كرابوووول مغطوووواة، و ل الثموووورة : فتوجوووود بووووذورها داخووووAngiospermsمغطرررراة البررررذور أمووووا 
وتمتوووووود أنبوبووووووة اللقوووووواح حتووووووى تصوووووول إلووووووى البويضووووووة داخوووووول  مغلقووووووة، وتقووووووع حبوووووووب اللقوووووواح علووووووى ميسووووووم الكربلووووووة

 .المبيض

 

 :لصفات التاليةوتشترك معراة البذور ومغطاة البذور في ا

 ةوهذه تعتبر خطو  يسيج الطور الجرثوممختزل وميكروسكوبي، ينشأ محاط بن العروسي )المشيجي(النبات -1
 يجي من ظروفالجرثومي يعطي حماية للنبات المش تطورية هامة فاختزال النبات المشيجي ونشأته محاط بالنسيج

 من ول على ما يحتاجه من الغذاءالحصيجي من المشت ن النباكذلك يمك  ، البنفسجية الجفاف ومن األشعة فوق
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                          .ت البوغي )الجرثومي(.                                                                               النبا
يل من الجراثيم الكبيرة تعطي عند قل تنتج النباتات البذرية جراثيم متباينة. تنتج الحافظة الجرثومية الكبيرة عدد -2

توجد جرثومة واحدة كبيرة فعالة. في حين تنتج الحافظة الجرثومية  ؤنثة، وفي الغالبالميجية شالنمو النباتات الم
المشيجي المؤنث داخل  يجية مذكرة. ينمو النباتمشغيرة كثيرة العدد، عند انباتها تعطي نباتات جراثيم ص غيرةصال

ينمو النبات المشيجي المذكر داخل حبة اللقاح. بعد اإلخصاب تتحول البويضة المخصبة إلى  البويضة، في حين
 البذرة.

 :Pinophytaت أو الصنوبرياGymnospermae    التنوع في معراة البذور

 : رتب 01 على موزعة وفصف ثالثة الى  Pinophytaالصنوبريات شعبة تقسم

                                        Cycadopsidae السيكاسيات صف-0 

 Cycas. نوعًا ومنها نبات السايكس 130وتضم  Cycadales السيكاسيات رتبة منها

 منها:   Coniferopsidae        المخروطيات صف -2 

 Pinus . نوعًا ومنها نبات الصنوبر  600ضم وت Pinales الصنوبريات رتبة -

 (Ginkgoales)  الجنكيات رتبة -

 منها :   Chlamydospermatopsida           البذور غمديات صف -3

     Ephedra. اإلفدرا نبات ومنها نوعا  57 وتضم   Ephedrales االفدرات رتبة     -

    :    (Gymnospermaeأو عريانات البذور ) Pinophytaأهم صفات شعبة الصنوبريات 

 وتمتاز النباتات عاريات البذور بأن:

 البذور تكون عارية على الورقة البوغية الكبيرة . -1

ة أزهارها مختزلة إلى حد كبير خاصة وأن بعض هذه يعتبر البعض النباتات عاريات البذور أنها نباتات زهري -2
  . النباتات لها أزهار بدائية
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جميع النباتات عاريات البذور خشبية معمرة، فهي إما أشجار أو شجيرات وال يوجد منها نباتات عشبية،  -3
 وغالبيتها مستديمة الخضرة. 

 تكون خشب ولحاء ثانويين . يوجد بالنباتات نسيج كامبيوم ولهذا فيحدث لها نمو عرضي في -4

  . يتكون الخشب في غالبية األجناس من قصيبات وال توجد أوعية خشبية -1

 ، وينمو في أنسجة النبات البوغي معتمداً الطور السائد هو الطور البوغي، أما الطور العروسي فصغير جداً  -6
  هفي تغذيته علي

الحياة األول للنباتات الوعائية ومن ثم انقرضت معظمها أغلبها نباتات معمرة سكنت الكرة األرضية منذ فجر 
وحتى على مستوى رتب بكاملها وتوجد بعض الرتب لم يتبقى منها سوى نوع واحد مثل رتبة الجنكيات  

(Ginkgoales     ممثلة بالنوع )Ginkgo biloba 

 من رتبة  Pinus Sylvestrisيالصنوبر الحرجنبات  كمثال عن دورة حياة عريانات البذور سوف ندرس
  .Pinaceaeالصنوبرية التي تضم الفصيلة  Pinalesالصنوبريات 

 الفوارع:وهو نبات شجري يحمل نموذجين مختلفين من 

 فوارع عادية طويلة وأخرى قصيرة تجتمع االوراق البوغية مع بعضها مشكلة نمطين من المخاريط:

لمخاريط الذكرية ومخاريط كبيرة أنثوية تنتشر بصورة تنتظم بجانب بعضها مشكلة سنابل من ا :مخاريط ذكرية
 األنثوية في الصنوبر على نبات واحد فالنبات وحيد المسكن.، تتشكل المخاريط الذكرية و منفردة على النبات

 : المخاريط الذكرية -1

 (1 -3.1)ن قطره مسم و  2-1بيضويًا يصل طوله إلى  يأخذ المخروط الذكري في سنبلة المخاريط الذكرية شكالً 
 .ورقة حرشفية عقيمة على فارع قصيرتشكل في إبط يسم و 

تقابل  هذه األوراق البوغيةة حلزونية أوراقًا بوغية صغيرة و يحمل بصور خروط المذكر فارع ذا محور طويل و يعد الم
 .األسدية في مغلفات البذور

 صغيرين.سفلي مغلفين بوغيين كل ورقة بوغية صغيرة تأخذ شكل صفيحة رقيقة بيضوية تحمل على سطحها ال
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 تطور المشرة العروسية الذكرية في الصنوبر الحرجي:

المحاطة الصغيرة  لألبواغالخاليا االم المولدة  عدد كبير من تمايزينتهي في الخريف ضمن هذه المباوغ الصغيرة 
أربع  (2N) خلية أمالنقسام منصف حيث تشكل كل هذه الخاليا في ربيع العام التالي وتتعرض بطبقة مغذية 

أبواغ صغيرة وحيدة الصيغة الصبغية كل بوغة مؤلفة من نواة وسيتوبالسم وغالف مضاعف داخلي وخارجي 
ينفصل الغالفان من جانبي البوغة الصغيرة لتشكيل كيسين هوائيين شبكيين خالل ذلك يبدأ تمايز المشرة الذكرية 

شكل نتيجة ذلك خليتان مشريتان تضمران بسرعة. بعد ذلك تنقسم فتنقسم نواة البوغة الصغيرة انقسامات خيطية وتت
عاشية تساعد في ايصال االعراس الذكرية عديمة الحركة الى ا  يرة ثانية وتتشكل خليتان مولدة و نواة البوغة الصغ

بة )ح بالمشرة العروسية الذكرية الخلية البيضية بواسطة االنبوب الطلعي ويبقى غالف البوغة الصغيرة محيطاً 
وعندما تنضج حبات الطلع تتفتح المباوغ الصغيرة وفق شق طولي وتتحرر منها االبواغ المنتشة حيث  الطلع(

 تساعد االكياس الهوائية في انتقال حبات الطلع بواسطة الهواء.
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 المخاريط األنثوية : -2

تتمتع ببنية أكثر تعقيدًا من مثيلتها و  بعاد كبيرة نسبياً أوتأخذ  الفتيةتتشكل المخاريط األنثوية في نهاية الفوارع 
الذكرية تنتظم على المحور الرئيس للمخروط المؤنث حراشف غشائية عقيمة تسمى القنابات في ابط القنابات 

 .أو الحراشف البذرية  Megasporophyllsتتشكل االوراق البوغية الكبيرة 

، ضونتان حيث تتألف البيضونة الفتية من نوسيل ولحافةبيالكبيرة  ةقاعدة السطح العلوي لألوراق البوغييتمايز عند 
يلتحم في المحيط مع اللحافة التي تترك ثقبا صغيرا في قمتها بالقرب من محور يأخذ النوسيل شكل بيضوي و 

 المخروط تدعى الكوة.
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 تطور المشرة العروسية المؤنثة في الصنوبر الحرجي:

صيغة الصبغية تتمايز بعدئذ في الجزء المتوسط من السيل في المراحل األولى من خاليا متجانسة ثنائية يتألف النو 
 .الوحيدة المولدة لألبواغ الكبيرةالتي تعد الخلية األم و  (2N  (النوسيل خلية ضخمة تدعى البوغة األولية

لصيغة الصبغية تضمر ثالثة منها وتزول اتتشكل أربع أبواغ كبيرة وحيدة و  منصفاً  تنقسم هذه الخلية انقساماً 
تنقسم نواة البوغة المتبقية مرات عديدة خيطيًا ثم يفصل بين  البعيدة عن الكوة تتابع تطورها.تدريجيًا أما الرابعة و 

تتشكل نتيجة ذلك المشرة العروسية المؤنثة تدعى في و النوى المتشكلة جدر خلوية بدءأ من المحيط نحو المركز 
 .1Nصيغتها و  بالبذراء الداخليةلبذور عريانات ا
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ن خليتين من خاليا البذراء الداخلية القريبة من الكوة رحمان فقط )أعضاء التكاثر األنثوي( أهم جزء يتمايز بدءًا م
 تلقح هذه الخلية بعد عشرين شهر من بداية تشكل البيضونة.الخلية البيضية شديدة التمايز و  بالرحم

 

 رجيورة حياة الصنوبر الحد

 :التأبير-أوالً 

تنتقل حبات الطلع بفضل االكياس الهوائية بواسطة الرياح من المخاريط الذكرية الى البيضونات في المخاريط 
اشها االنثوية تنفذ حبة الطلع عبر الكوة الى حجيرة صغيرة في قمة النوسيل تسمى الغرفة الطلعية حيث تتابع انت

ذب حبة اغ مابين النوسيل واللحافة. يؤدي جفاف هذا السائل الى جيمأل الفر فتمتص قطيرات من سائل كثيف 
 الداخلي،ويؤدي انتباج حبة الطلع الى تمزق نهاية غالفها الخارجي وتطاول غالفها ، الطلع لجسم البيضونة بقوة

رة الى مباش اإلعاشيةالخلية  االرحام. تدخلمخترقا خاليا النوسيل ومشكال االنبوب الطلعي الذي ينمو باتجاه 
 متجانستين: المولدة التي تنقسم مباشرة الى خليتين وظيفيتين غير االنبوب الطلعي عند تكوينه ثم تنفذ اليه الخلية

 .تنقسم قبيل االلقاح مباشرة مشكلة نطفتين مجردتين من السياط للنطاف. وهذهخلية قاعدية وخلية مولدة 
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 االخصاب: –ثانيًا 

م ويالمس الخلية البيضية حيث تنفجر نهايته بسبب انتباجه ويتحرر محتواه في يخترق االنبوب الطلعي عنق الرح
 ( بينما تتالشى2N) سيتوبالسم الخلية البيضية. تلتحم احدى النطفتين مع نواة الخلية البيضية لتشكيل الزيغوت

وانطباق االوراق  تماماً  بعد االلقاح مباشرة يجري التئام الكوة وانغالقها وتموت النطفة الثانية اإلعاشيةة الخلي
 بعضها.البوغية الكبيرة في المخروط االنثوي على 
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شهر تتمايز الزيغوت  13االخصاب نحو ن التأبير و يفصل بي طويالً  ن االخصاب في الصنوبريات يحتاج وقتاً إ
 الداخلية.البذراء إلى بداءة جنين ثم إلى جنين حقيقي مستهلكًا خالل ذلك المواد االدخارية في 

جنين واحد فقط  واحدة، لكنذلك عندما ينتشر في الغرفة الطلعية أكثر من حبة طلع يمكن أن يتلقح الرحمان معًا و 
بعض عريانات البذور اذ يمكن ان تتشكل  في  Polyembryonyايضا ظاهرة تعدد االجنة  نموه. نالحظيتابع 

 .فقط يتابع النمو واحداً  لكن جنيناً ة بعد تجزئتها و بيضة ملقحة واحد من جنة بدءاً أاحيانا عدة 



 التصنيف النباتي      الخامسة الجلسة

 18الصفحة  كاحالض ىيلل .د –مرعي غضنفر  .د–عملي  -

 

 

 }انتهت الجلسة{


