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 يةمملكة النباتال

Kingdom: Plantae 
الشتراكهما في العديد من الصفات:  يعتقد أن النباتات األرضية والطحالب الخضراء نشأت من أصل واحد 

كائنات عديدة الخاليا، وحقيقية النواة، وذاتية التغذية من خالل البناء  فالنباتات األرضية والطحالب الخضراء
 .الضوئي

على كلوروفيل )أ، ب(.  ي في كل منهما من السليلوز. وتحتوي البالستيدات الخضراءيتكون الجدار الخلو 
الكيموحيوية والصفات الجينية. سوف نتناول بالتفصيل  باإلضافة إلى صفات مشتركة أخرى مثل بعض التراكيب

األربعة وهي: وأهم مميزات المجموعات الرئيسية  الخصائص العامة للنباتات، والتنوع في المملكة النباتية،
 ، معراة البذور، ومغلفات البذور.الحزازيات، السرخسيات

 :يةالنبات للمملكة العامة الخصائص: أولا 

-4- المعيشة على اليابسة على متكيفة -3-النواة  حقيقية -2-عديدة الخاليا كائنات-1 :تتميز النباتات بأنها 
فيما عدا القليل من  -5-البحرية المائية أو الحشائش  باتات تعيش في الماء وتعرف بالنباتاتالبعض من الن هناك

 يتكون الجدار -6-تعتبر النباتات ذاتية التغذية تصنع غذاؤها من خالل البناء الضوئي  النباتات المتطفلة،
 .ة تبادل األجيالتتميز دورة حياة النباتات بظاهر  -7 -وزلالخلوي من السليل

 صفات تميز النباتات فقط:

الخلوي وينتج  االنقسام ، وهي مناطق يحدث فيها)الميرستيم( تتميز النباتات بوجود األنسجة اإلنشائية القمية -1
 الخضري والمجموع الجذري. عن ذلك الزيادة في الطول وتتواجد في نهايات المجموع

 الخاليا  عديدة جرثومية حوافظ داخل الجدر عديدة جراثيم تالنباتا تنتج -2

 باألرشيجونات تعرف األنثوية التكاثر اءأعض. الخاليا عديدة اجاألمش تنتج التي التكاثر اءضأعتنتج  -3
(Archegonia )باألنثريدات الذكرية التكاثر اءأعض وتعرف(Antheridia)   

 .األم أنسجة داخل تظل والتيzygote   ةالالقح نمو عن وينتج الخاليا عديد النباتي الجنين -4
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  :Archegonium األرشيجونة

 يعرف منتفخ قاعدي اأحدهم جزئين من يتركب كلشال قاروري جسم عن عبارة وهي أنيثالت وضع يجونةرشاأل
 هي السفلى خليتين على البطن ويحتوي. غيرص حامل يجونةلألرش ويوجد بالعنق يعرف علوي واآلخر بالبطن
 ويوجد. العقيمة الخاليا من واحدة طبقة سمكه جدار يجونةشباألر  ويحيط البطنية القنوية ةالخلي هي والعليا ةالبيض
 خاليا عدة العنق أعلىب ويوجد واحد فص في مرتبة وهي العنقية القنوية الخاليا باسم تعرف يقةض قناة بالعنق

 تساعد في إغالقه.

 

 Antheridium األنثريدة: 

 من واحدة طبقة سمكه عقيم خارجي جدار ولها كلالش يةبيض أو كروية عادة وتكون التذكير وضع األنثريدة
 كبير عدد من النسيج هذا ويتكون الذكرية للسابحات المولد بالنسيج يعرف با  صخ نسيجا   بداخله يحتوي الخاليا،

( المذكرة اج)األمش الذكرية السابحات أشتن منها ألن الذكرية للسابحات األم الخلية سمبا منها كل تعرف الخاليا من
 .األهداب عديدة أو ثنائية كلالش حلزونية أو كمثرية تكون وهذه
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 Life cycle and Alternation of Generationsاألجيال:  تبادل وظاهرة الحياة دورة

 يجونات،شواألر  نثريداتاأل وهي متباينة تكاثرية بتراكيب وتميزت النباتية المملكة في األجيال تبادل تطورت ظاهرة
 :التالي النحو على النباتات في األجيال تبادل ظاهرة فوص ويمكن الجرثومية، الحوافظ إلى افةضإ

 يجيشالم الطور أنهب جوناتوأرشي أنثريدات، من الجنسية اءضاألع يحمل الذي النباتي الطور يعرف
 المذكرة اج، األمشوالمذكرة ؤنثةالم عرا(()األ اجشاألم ينتج الذي الطور أي  Gametophyte (1N)العروسي()

 الماء في وتسبح الذكرية السابحات أو المذكرة اجشاألم تتحرر األنثريدات جضتن وعندما األنثريدات داخل توجد
 الخلية وكذلك العنقية القنوية خالياها وتحللت جتضن قد األخرى هي تكون التي يجونةشاألر  إلى لصت حتى

 .ؤنثالم يجشالم أو ةالبيض خلية سوى بها يبق ولم البطنية القنوية

 السابحات فتمر كيميائيا   جذبا   الذكرية السابحات جذب على يعمل سائل يجونةشاألر  عنق فتحة من يخرج وعادة
 مع واحدة ذكرية سابحة وتتحد المؤنث يجشالم إلى لصت حتى العنق قناة خالل تسبح ثم العنق فتحة خالل الذكرية
 (.2N) (Zygote) .يةزيجوتال الالقحة تتكون وبذلك ةالبيض نواة مع السابحة نواة وتندمج ةالبيض
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 (2N)البوغي( ) Sporophyteوتعتبر الالقحة أول خلية في الطور الثاني من دورة الحياة وهو الطور الجرثومي 
مكونة الطور الجرثومي  انقسامات عديدة متتالية وتكون نواة الالقحة ثنائية المجموعة الصبغية ثم تنقسم الالقحة

 الخاليا األم للجراثيم وتنقسم كل خلية منها انقسامين أحدهما انقسام اختزالي وتتميز بداخل الطور الجرثومي
الصبغية وتعتبر  وبذلك ينتج عن كل خلية أربع جراثيم وتكون نواة كل جرثومة أحادية المجموعة )منصف(

ر الجراثيم وتنتشر وتنبت كل جرثومة عندما تتوفر الظروف تتحر ، الجرثومة أول خلية في الطور المشيجي
الجرثومة التي نشأ منها  لتعطي نباتا  مشيجيا  جديدا  تكون جميع خالياه أحادية المجموعة الصبغية مثل المالئمة

 ثم ينضج النبات المشيجي ويكون أنثريدات وأرشيجونات.

 على (2N) الجرثومي بينما يعتمد الطور( 1N)المشيجي  أن الطور السائد فيها هو الطورالحزازيات  تتميز -1
 .عنه ستقال  ش مأن يعييمكنه  أو جزئيا  واليجي اعتمادا  كليا  المش

 يستقل ثم يجيشلى الطور المع حياته بداية في يرةصق لفترة يعتمد الجرثومي الطور أن سرخسياتال تتميز-2
)مشرة  غيرا  ص ثالوثا   عادة (1N)يجيشبينما يكون الطور الم، ةالحيا دورة في سائدا  باتا  كبيرا  ن بحصوي بنفسه

 صغيرة(.

 الطور يكون بينما السائد هو ا  يضأ (2N) الطور الجرثومي أنطاة البذور ومغ معراة البذور تتميز-3
 الجرثومي ويعتمد لنباتا على ومحموال   ضئيال   (المجهر تحت إال ؤيتهر  يمكن ال أي) ميكروسكوبي (1N)يجيشالم

 عليه كليا .
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 مالحظة هامة:

 . يجونياتشباألر  تعرف وكذلك الالزهرية، بالنباتات البذور ومعراة والسرخسيات الحزازيات تعرف -1

 . الالزهرية الوعائية بالنباتات البذور ومعراة السرخسيات تعرف -2

 .الوعائية بالنباتات البذور ومغطاة البذور ومعراة السرخسيات تعرف -3

 مغطاة البذور بالنباتات الزهرية تعرف -4
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 الرحميات

Archegoniatae 

 تقسم إلى :  Archegoniataeالرحميات 

 تضم :  Procormobinta archegoniataeرحميات طالئعية الكورمات :  -1

 :قسم إلىي Bryophytaشعبة النباتات البريوية  -

 Hepaticopsidaبريويات المنبطحة( صف الكبديات )ال – 1

 Bryopsidaصف البريويات القائمة : -2

 تقسم إلى  : Cormobinta archegoniateرحميات كورمية      -2

 تضم :   Pteridophytaالتريديات شعبة  -1-1

 Lycopodiophytaنباتات أرجل الذئب :   -1-1-1

   Equisetophytaنباتات أذناب الخيل :  -2-1-1

  Polypodiophytaنباتات كثيرة األرجل :  -3-1-1

 Gymnospermae (Pinophyta)عريانات البذور )النباتات الصنوبرية ( شعبة  -2-1

 (الحزازية) البريوية النباتات

Bryophyta 

 .(أوراقو  وسيقان جذور) باهأش من تتكون ثالوثية نباتات الحزازيات -1

 . للحاءا ونسيج بالخش نسيج على تحتوي ال أي وعائية غير نباتات -2

نوع نباتي و هي نباتات قريبة من الطحلبيات بتعضيها العام و  (30333ريوية أكثر من )تضم شعبة النباتات الب

 بيئتها الغذائية و ينحصر التشابه فيما يلي :

        .يالحظ في بعضها جذريداتوقد جذريا   وال تملك مجموعا  البريويات كالطحلبيات نباتات غير وعائية  -1
الكبديات ثنائيا  أي بصورة مطابقة لتفرع المشرة في  كمثاليات تتفرع العضوية النباتية في بعض البريو  -2

 الطحلبيات.
 .تالحزازيا في ولحاء بخشيوجد  ال -3
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 :منها سبابمن الطحالب لعدة أ تعتبر الحزازيات والتريديات أكثر تطورا  
 )والتذكير)األنثريدات وجود طبقة من الخاليا العقيمة تحيط بأعضاء التأنيث )األرشيجونات( -1
 .)إلى جنين عديد الخاليا داخل عضو التأنيث )األرشيجونة )الزيجوت(يز الالقحة اتتم -2
 .األولى من النمو اعتماد الطور الجرثومي على الطور المشيجي على األقل في المراحل -3

(على حلقة تطور النباتات البريوية تعد هذه الخاصية أهم صفة Gamytophaseيسيطر الطور العروسي )
و لهذا السبب ينظر لها كحلقة مستقلة تماما من حلقات ، ثةالبريويات عن جميع نباتات اليابسة الحديتميز 

 تطور العالم النباتي .
غالبا  ساق قصيرة ووريقات دقيقة خضراء اللون وجذريدات  Gamytophyte (N1)يملك النبات العروسي  

فيزيولوجية وتختلف اله الجذور من الناحية الشكلية و شبال تجانسها إذ أنها تدقيقة )وهي أعضاء تشبه الجذور و 
 .(األصلعنها بالبنية و 

مل يتألف من سويقة محورية تحبدور ضعيف في حياة النبات و ( N2) (Sporophyte)يتمتع النبات البوغي 
أن ( بعد Spores()N1يشكل األبواغ )غ و ابو يتمايز داخلها نسيج مولد لألية في قمتها عليبة كروية أو بيضو 

 نبات العروسي ألنه يشتمليعيش النبات البوغي متطفال  على ال، يطرأ انقسام منصف على الخاليا المولدة لها
غذائية من النبات المواد الفهو غيري التغذية يستمد الماء و  بالتاليعلى نسيج يخضوري ضعيف التمايز و 

 .العروسي مباشرة
 أهمية النباتات البريوية: 

 انتها المتميزة بالعالم النباتيمكمساحة شاسعة من اليابسة وهو دليل قاطع على أهميتها و نباتات تحتل هذه ال
مرتفعرة حيرث يسرود المنراب البررارد فري الجبرال اللنصرف الشرمالي مرن الكررة األرضرية و تنتشرر بصرورة واسرعة فري ا

 .كثيفا   هذه الحالة بساطا  أخضرا  التنوب فتشكل في درجة الرطوبة في غابات الصنوبر و ترتفع و 
جرذوع األشرجار كمرا أنهرا تنمرو علرى ، في المنراطق الجبليرة والغابرات الرطبرةكما تساهم في تنظيم عملية البخر 

 .بيرة في الغابات المدارية الرطبةفوارعها لذلك تتمتع بأهمية كو 
( بعررد حرقهررا بخاصررة تلررك الترري تنمررو علررى سررطح Sphagnumتترررك بعررض البريويررات مررن جررن( السررفغنوم )

 .ستنقعات كمية قليلة من الرماد ولهذا السبب تعد وقودا  ممتازا  وبخاصة في المحطات الكهربائيةمال
 أقسام النباتات البريوية: 

  تقسم النباتات البريوية إلى صفين :
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  Hepaticopsida:المنبطحة(الكبديات )البريويات  –أوال  
 أن بعض ى الوسط الذي تنمو عليه عادة إالذلك لنمو الطور العروسي منبطحا  علوسميت بهذا االسم و 

 .األجنا( لها فروع قائمة
يغلب انتشارها في كما توجد في المناطق المعتدلة و  يكثر وجود نباتات هذا القسم في المناطق االستوائية

عادة تموت األجزاء المسنة في ظروف منها يمكنه تحمل الجفاف و  المناطق الظليلة الرطبة إال أن بعضا  
 .ألمطار التالي فتنمو بسرعة فائقةحية حتى موسم اما النموات الحديثة تبقى ساكنة و اف أالجف

منبطح ورقي مفلطح كبدي                     سم أبسط أنواع النباتات الحزازية. جسم النباتات العروسي تعتبر نباتات هذا الق 
 الشكل عادة.

 :Marchantia polymorpha ندرس كمثال عنها نبات الماركان متعدد األشكال 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 .ويوجد في األماكن الظليلة على جوانب األنهار وبالتربة الغدقة االنتشارنبات ماركانتيا واسع  انتشاره:
بطني تستلقي  –تناظر ظهري ة خضراء اللون ذات حواف مشرشرة و صفيحة ورقية رقيق :العروسيالنبات 

جذريدات تقوم بوظيفة  الوجه البطني سم. يحمل 21-11يتراوح طولها بين  وتتفرع ثنائياالمشرة على األرض 
 من الخاليا السطحية للوجه البطني(. تتمايز بدءا  من خلية واحدة و  تتألفالجذريدات )التثبيت. و االمتصاص 

 .ة تشكيالت تدعى الحوامل العروسيةو في نهاية قوائم دقيقيحمل الوجه الظهري 
 ventilatingفي النبات العروسي بأنه يوجد وجود بشرة عليا تتخللها فتحات تهوية العرضي  يوضح المقطع

pores، يلي ثم ، ويليها إلى أسفل نسيج تمثتتكون من أربعة صفوف من الخاليا تحاط كل منها بقناة قصيرة
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المظهر هر في ، تظمناطق فتحات التهوية غرف هوائية يوجد أسفل البشرة العليا في، نسيج مخزن ثم بشرة سفلى
. وتحدد الغرف الشكل عادة وفي وسط كل منها ثقب السطحي عند الفحص بعدسة كمساحة مضلعة سداسية

 . خاليا في اإلرتفاع 4 – 3كونة من الهوائية بحواجز م
يتكون النسيج التمثيلي من خيوط قد تكون متفرعة مكونة من خاليا غنية بالبالستيدات الخضراء توجد داخل 

وائية . يتكون النسيج المخزن من خاليا برنشيمية ، يخزن بكثير منها حبيبات نشا وحبيبات زيتية ومواد الغرف اله
 . لبشرة السفلى أشباه جذور وحراشيفهالمية . تنمو من بعض خاليا ا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : كاثر الماركانت
، وينمو كل جزء إلى نبات عروسي  المسنةالنبات عند موت أجزائه يتجزأ  :)اإلعاشي( التكاثر الخضري  -1

 .جديد
العروسي   لوثللثا، فيتكون على السطح العلوي gemmaeبتكوين جيمات يحدث  : التكاثر الالجنسي -2 

، وكل كأ( جيمي يحتوي بداخله على كتل من gemmae، تسمى كؤو( الجيمات نموات  كأسية الشكل
. تتصل كل جيما بقاعدة الكأ( الجيمي gemmaها بالجيما الخاليا الخضراء العدسية الشكل تسمى كل من

. تنفصل الجيمات وتحمل بواسطة الرياح وعند سقوطها على مكان مناسب ةيبساق مكونة من خلية واحدة عماد
 .عروسي جديد ثالوثفإنها تنبت لتكون 
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 . ت آخر، وأعضاء تأنيث على نبابتكوين أعضاء تذكير على نبات: يحدث  التكاثر الجنسي -3
لى حوامل خاصة ترفعها عن الجسم ع (ألنثريداتا)المؤنثة )األرشيجونات( والمذكرة  حمل األعضاء الجنسيةت  

فتتكون أعضاء التذكير على السطح العلوي لقرص مفصص إلى ثمان فصوص  العروسي.الخضري للنبات 
يوجد  ،Antheridiophoreيحمل القرص على حامل انثريدي و  التذكير،يحمل كل فص منها صف من أعضاء 

تفتح للخارج أثناء  Antheridial Chamberكل عضو تذكير داخل حجرة مغلقة تسمى حجرة عضو التذكير 
أطول  Archegoniophoreوتحمل أعضاء التأنيث على قرص محمول على حامل ارشيجوني  بفتحة.النضج 

 raysعلى هيئة أصابع تعرف باألشعة  تسعة نتوءاتمنه  وفتنم القرص،ص يزداد تفصي األنثريدي،من الحامل 
توجد أعضاء التأنيث في صفوف بين األشعة ويحيط كل عضو  السن.تنحني نهايتها ألسفل كلما كبرت في 

وأعضاء  ستارة.على هيئة  involuereتأنيث غالف كما يحيط كل صف من أعضاء التأنيث غالف عام 
وتفتح أعضاء التأنيث عند النضج على السطح  الداخل.لسن كلما اتجهنا من الخارج إلى التأنيث تصغر في ا

  للقرص.السفلى 
تدخل إلى عضو التأنيث  الماء،ينضج عضو التذكير وتتكون األعرا( الذكرية ذات السوطين التي تسبح في 

نبات الجرثومي لنبات ماركانتيا وال الجرثومي.وتخصب إحداهما البيضة ويتكون الزيجوت الذي ينمو إلى النبات 
 وهي:أكثر تطورا يتميز إلى ثالثة أجزاء 

 تستخدم في امتصاص الماء والغذاء من النبات العروسي كما تعمل على تثبيت النبات الجرثومي  :footقدم  .1
: وهو قصير ولكن تستطيل خالياه طوليا فجأة عند تمام النضج مسببة تمزق جدار البطن فتدفع setaعنق  .2

 للخارج.العلبة ب
تنقسم خاليا  الجرثومي،خلية واحدة يوجد بداخله النسيج  سمكهطرفية كبيرة ولها جدار  :capsuleعلبة  .3

والمناثير هي خاليا عقيمة  ،elatersهما الجراثيم والمناثير  الخاليا،النسيج الجرثومي مكونة نوعان من 
 .valvesوتفتح بواسطة عدد من المصاريع تنضج العلبة ويصبح لونها أصفر  التغلظ.طويلة حلزونية 

تنبت  الجو.تنتشر الجراثيم بقوة ويساعدها في ذلك المناثير التي يتغير الحلزون فيها بامتصاص الرطوبة من 
 جديدة.الجراثيم لتعطي نباتات عروسية 
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 aidsBryopالقائمة(: البريويات الحقيقية )البريويات  –ثانيا  
وتمتاز  الظليلة.عددا كبيرا من النباتات المنتشرة في المناطق الممطرة الرطبة  mossesتشمل الحزازيات القائمة 

الطور األول خيطي الشكل ويخرج منه أشباه جذور قرصية  العروسي،نباتاتها بوجود طورين من أطوار النمو 
ى البروتونيما مكونة ، والطور الثاني يبدأ ظهوره كبراعم تنشأ علProtonemaويعرف بالبروتونيما  عادة،الشكل 

 حلزوني. عسيقان تحمل عليها أوراق صغيرة مرتبة في وض
وكثيرا ما تتكون أشباه جذور  الثاني،وتثبيت الطور العروسي  االمتصاصوتعمل البروتونيما وأشباه الجذور على  

ية من األنسجة الناقلة جميعها خال الجذور،سيقان النباتات واألوراق واشباه  الساق.أخرى عديدة الخاليا من قاعدة 
 األنواع.من خاليا سطوحها الخارجية في معظم  باالمتصاصوتقوم جميعها  الحقيقية،
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الذي ينمو على سطح المستنقعات، ويستخدم في  Sphagumنبات  االقتصاديةومن الحزازيات القائمة ذات القيم  
ن . وملك يزيد من السعة المائية للتربةاء وبذبالم االحتفاظالحدائق وزراعات الفاكهة وذلك لقدرته العالية على 

 .نبات فيوناريانباتاتها أيضا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ندرس كمثال عنها نبات الفيوناريا
Funaria hygrometrica: 

فيوجد النبات  الظليلة.يكثر نبات الفيوناريا في األماكن الرطبة 
  جذور.العروسي ناميا على التربة ومتصال بالتربة بأشباه 

 الجرراثيم األحاديرة األسرا( بإنبراتر الطور العروسي يبدأ ظهو 
عة سمكها ، وهي خيطية متفر الكروموسومي معطية البروتونيما

، وبعرد فتررة مرن نموهرا تظهرر عليهررا خليرة واحردة خضرراء اللرون
برررراعم تعطررري نمررروات سررراقية خضرررراء اللرررون أسرررطوانية الشررركل 

الورقة سمكها خلية واحدة ماعدا فري منطقرة  صفوف،في ثالثة أوراق مرتبة ترتيبا حلزونيا  عليهاتنمو رأسيا وتحمل 
 .لعرق الوسطي فسمكها أكثر من خليةا

. تتجه أشباه الجذور في نموها عديدة الخاليا عديمة اللون عادة ينمو من البروتونيما ومن قاعدة الساق أشباه جذور
 للضوء.إذا عرضت  خضراء لداخل وسط النمو وتتحول إلى بروتونيما

 أنسجة:طع العرضي في ساق النبات العروسي يالحظ أنه يتكون من ثالثة يوضح المق
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 على كلوروفيل  هاتوجد للخارج وتحتوي خاليا epidermisبشرة  -
  cortexثم يليها للداخل نسيج قشرة  -
وخالياها متطاولة وال تحتوي على وحدات  central cylinderالمركزية  األسطوانةويوجد في الداخل  -

 الغذاء.لى خشب ولحاء إال أنه يمكنها القيام بعملية توصيل ناقلة مميزة إ
يحاط التخت بأوراق  بالتخت.تتكون األعضاء الجنسية على قمة النبات العروسي التي قد تنتفخ قليال وتسمى 

واألزهار وحيدة الجنس والنبات ثنائي  .moss flowerويسمى هذا التركيب بالزهرة الحزازية  ،involucreغالفية 
واستعمال لفظي التخت والزهرة هو استعمال مجازي بحت وهذه ليست لها عالقة  األنواع.مسكن في معظم ال

 تشابهها.بالزهرة العادية مطلقا أو حتى 
 قصير.عضو التذكير صولجاني الشكل يحمل على عنق  عقيمة.يوجد بالزهرة المذكرة أعضاء تذكير وخيوط 

تتحرر من خالل ثقب  سوطان،كرية سابحة ملتوية الشكل وذات التذكير الناضج على أعرا( ذعضو يحتوي 
 كروية.وتتكون الخيوط العقيمة من عدة خاليا تحتوي على بالستيدات خضراء وتنتهي بخاليا  فمي.

يوجد بالزهرة المؤنثة أعضاء تأنيث وقد تحتوي على خيوط عقيمة ال تنتهي بخاليا كروية. يحمل عضو التأنيث 
 وعنق.كون من بطن ويت قصير،على ساق 

يتكون  البيضة.يحدث اإلخصاب وذلك بدخول أعرا( ذكرية خالل قناة العنق حتى تنجح واحدة في أخصاب 
يثقب  أسطواني،الزيجوت ويفرز حول نفسه جدارا رقيقا وينقسم انقسامات عديدة ويكبر في الحجم مكونا جنين 

 العروسي،و الجنين معتمدا في غذائه على الطور ينم العروسي.جزؤه السفلي ساق عضو التأنيث وقمة النبات 
إال أنه بعد فترة يفوق نمو الجنين نمو الجدار الذي يتمزق ويحمل جزء منه  التأنيث،وأثناء ذلك ينمو جدار عضو 

يكبر وينضج النبات الجرثومي ويصبح  يسقط.ت الجرثومي ال يلبث أن النباعلى قمة  calyptraيعرف بالقلنسوة 
 أجزاء،ويتميز النبات الجرثومي الناضج إلى ثالثة  الضوئي.يعتمد على نفسه جزئيا في التمثيل لونه أخضر و 

 العلبة.وتتكون الجراثيم داخل  الغذاء،ينغم( القدم في النبات العروسي المتصاص  والعلبة.القدم والعنق 
الكوليوميلال  تسمىنة العلبة بيضاوية إلى كمثرية الشكل تتكون من جزء وسطي من خاليا عقيمة غير ملو 

columella تحاط الكوليوميلال بالنسيج الجرثومي .sporogenous tissue  الذي يحتوي عند النضج على
 . لصيغة الصبغيةاالجراثيم األحادية 

يتصل بالعلبة بحلقة من خاليا  ،Operculumعند نضج العلبة تتحول الصفوف العليا من خالياها إلى غطاء 
 Peristomeويوجد أسفل الغطاء مجموعتين من األسنان البريستومية  ،annulusتسمى الطوق رقيقة الجدر 



 التصنيف النباتي      الرابعة الجلسة

 15الصفحة  د.ليلى الضحاك –د. مرعي غضنفر –عملي 

 

teeth  سيليلوزية.تكون صف خارجي وآخر داخلي وخاليا جدرها الخارجية والداخلية غليظة وجدرها الفطرية رقيقة 
ال وتتمزق خاليا الطوق الرقيقة فتنثر الجراثيم في فراغ الكوليوميل منها.عند النضج تتحلل الكوليوميلال أو جزء 

وحيث أن األسنان البريستومية هيجروسكوبية فإنها تنحني للخارج بفعل الجفاف  الغطاء.الجدر وينفتح ويسقط 
 بالهواء.فتنتثر الجراثيم نتيجة الهتزازها واهتزاز العلبة 
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