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امروزه در جهان حدود 400000 نوع گياه مختلف وجود دارد. از اين 
تعداد حدوداً 1/3 آن را گياهان بي گل تشكيل مي دهد. گياهان بي گل به 4 

گروه عمده تقسيم مي شوند: 
1- ريسه داران (تالوفيت ها ) 

2- خزه اي ها
3- نهانزادان آوندي

4- مخروطيان يا بازدانگان
ريسه داران

گياهاني كه در اين گروه قرار مي گيرند، ريشه و ساقه و برگ ندارند. اندام 
اين گياهان را ريسه مي نامند. از ريسه داران مي توان جلبك ها، قارچ ها، 

گلسنگ ها و باكتري هاي ميكروسكوپي را نام برد.  
جلبك ها داراي كلروفيل هستند و غذاي خود را از طريق فتوسنتز 
مي سازند. يك نظريه وجود دارد كه ممكن است گياهان اوليه ي كره زمين 

نوعي جلبك بوده باشند. 
قارچ ها برخالف بيشتر گياهان ديگر، كلروفيل ندارند و به دو نوع عمده 

تقسيم مي شوند: 
1ـ قارچ هاي گندروي: اين قارچ ها غذاي خود را از گياهان و جانوران مرده  

تهيه مي كنند. 
2- قارچ هاي  انگلي: اين قارچ ها غذايشان را از گياهان و يا جانوران زنده به 

دست مي آورند. 
گلسنگ گياهان بي گل

رزا  بداغيـ  كارشناس باغباني 

 گلسنگ ها گياهان بي نهايت  بادوامي بوده و مي توانند بر روي صخره هاي 
عريان، ديوارها و تنه ي درختان برويند. بيشتر گياهان قله ي كوه ها و مناطق سرد 
قطبي را گلسنگ ها تشكيل مي دهند. در حقيقت يك گلسنگ، اجتماعي از يك 
قارچ و نوعي جلبك ريز مي باشد، ولي شبيه هيچ كدام از آن ها نيست. بيشتر 
گلسنگ ها كامًال خشك و پودري شكلند. جلبك گلسنگ مي تواند به تنهايي 
زندگي كند، ولي قارچ گلسنگ هرگز به تنهايي ديده نشده است. جثه يا تنه ي 
گلسنگ از ريسه هاي قارچ كه به طور انبوه درهم بافته شده اند تشكيل يافته 
است. جلبك هاي كوچك در ميان اين ريسه ها به طور پراكنده و معموال نزديك 
به سطح فوقاني قرار دارند. گلسنگ ها ريشه و ساقه و برگ نداشته و بنابراين 
تنه ي اين گياهان را تال مي گويند. قارچ و جلبك موجود در ساختمان گلسنگ 
از نظر غذايي وابسته به يكديگر بوده و همياري عالي و با ارزشي دارند، زيرا در 
جاهايي كه گلسنگ ها مي رويند هيچ گياهي نمي تواند به تنهايي زندگي كند.  

خزه اي ها
خزه اي ها گياهان سبز كوچكي هستند كه بلنديشان بندرت به بيش از 8 
سانتيمتر مي رسد. خزه اي ها شامل خزه ها و هپاتيك ها هستند. خزه ها و بيشتر 
هپاتيك ها داراي ساقه و برگ هستند، اما بعضي از هپاتيك ها اندامي مسطح و شبيه 
جلبك دارند. در اين اندام ريشه ي واقعي وجود ندارد، ولي رشته هاي مومانندي 
وجود دارد كه ريزوئيد ناميده مي شود كه گياه را در سطح محل زندگيش محكم 
نگاه داشته و در جذب آب نيز به آن كمك مي كند. اين گياهان مانند هر گياه 
سبز ديگري داراي كلروفيل بوده و مانند آن ها از طريق فرايند فتوسنتز براي 
خودشان غذاسازي مي كنند.   بيشتر هپاتيك هاي برگ دار به سختي از خزه ها 
قابل تشخيص اند. اختالف اساسي بين اين قبيل هپاتيك ها و خزه ها در كپسول 
آن هاست. كپسول خزه معموالً سبز بوده و ميتواند مدت زيادي به زندگي ادامه 
دهد، در حالي كه كپسول يك هپاتيك معموالً سياه يا قهوه اي بوده و وقتي  هاگ ها 

رسيدند اين كپسول شكافته شده و خشك و پژمرده مي شود.  
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