
 النباتات 

غالًب��ا ك��ل ی��وم ف��ي ص��ورة أزھ��ار  النبات��ات ف��ي جمی��ع بق��اع الع��الم تقریًب��ا، ون��رى تنم��و النبات��ات    
كذلك على قمم الجبال، وفي المحیطات، وفي العدید من الصحاري،  النباتات وأعشاب وأشجار. وتنمو

 .والمن�����������������������������������������������������������������������������������������������������اطق القطبی�����������������������������������������������������������������������������������������������������ة
ال یمك��ن أن توج��د ف��ي األرض حی��اة ب��دون النبات��ات، فكم��ا ال یس��تطیع الن��اس الحی��اة ب��دون الھ��واء أو 
 الطعام، فإنھم ال یستطیعون الحیاة كذلك بدون النباتات؛ فاألكسجین الذي نتنفس�ھ ین�تج ع�ن النبات�ات،

أو الحیوان��ات الت�ي تتغ�ّذى ب��دورھا بالنبات�ات، ونبن��ي  النبات�ات ونحص�ل عل�ى الطع��ام ال�ذي نقتات�ھ م��ن
المس��اكن، ونص��نع العدی��د م��ن المنتج��ات الّنافع��ة، م��ن األخش��اب، وُتص��نع غالبی��ة مالبس��نا م��ن ألی��اف 

 .نباتات وھي أیًضا القطن،

نوٍع من النباتات، حسب تقدیر العلم�اء، غی�ر أن األم�ر ال ُیع�رف  ۳٥۰,۰۰۰یوجد ما یزید على       
الصغیرة جًدا الت�ي تنم�و عل�ى أرض الغاب�ة،  النباتات على وجھ الدقة. ویمكن بصعوبة مشاھدة بعض

تعلو نباتات أخرى شاھقًة فوق الناس والحیوانات. وُتعدُّ أشجار السكویا العمالقة في كالیفورنیا بینما 
بالوالیات المتحدة األمریكیة أكب�ر الكائن�ات الحی�ة عل�ى وج�ھ األرض؛ حی�ث یزی�د ارتف�اع بعض�ھا ع�ن 

د ب�دأ نم�و إح�دى م، ویقدر قطرھا بأكثر من تسعة أمتار والنباتات أقدم الكائنات الحیة عم�ًرا. فق�۸۸۸
 .س�����نة ٥,۰۰۰إل�����ى  ٤,۰۰۰أش�����جار الّص�����نوبر ذات المخ�����اریط الھالبی�����ة ف�����ي كالیفورنی�����ا من�����ذ 

 

یقسم العدید من العلم�اء جمی�ع الكائن�ات الحی�ّة إل�ى خم�س مجموع�ات رئیس�یة تس�مى ممال�ك.         
-٥ات)، الطالئعی��ات (الفرطیس��ی -٤الفطری��ات، -۳الحیوان��ات، -۲النبات��ات، -۱وھ��ذه الممال��ك ھ��ي: 

بدائیات النواة (المونیرا). یضم العلماء الكائنات الحیة في مملك�ة مح�ددة ألنھ�ا تش�ترك ف�ي خص�ائص 
أساس��یة معین��ة، وم��ن ھ��ذه الخص��ائص التركی��ب الطبیع��ي، ووس��ائل الحص��ول عل��ى الغ��ذاء، وط��رق 

 .التكاُثر

بمجموع��ة م��ن الخص��ائص تمیّزُھ��ا ع��ن الكائن��ات الحی��ة األخ��رى. فعل��ى س��بیل  النبات��ات تتص��ف       
والحیوانات كائنات حّیة معقدة، تترك�ب م�ن خالی�ا متع�ددة األن�واع. وم�ع ذل�ك  النباتات المثال: كلٌّ من

میكة تتركب من مادة تسمى السلیلوز، بینما تفتق�ر خالی�ا الحی�وان إل�ى ھ�ذه فخالیا النبات ذات جُدر س
ف�إن خالی�ا أولی�ات الن�واة، وبع�ض الطالئعی�ات تحت�وي عل�ى ج�در  النبات�ات المادة. وكما ھو الحال في

ئعیات كائنات حیة بسیطة، تتركب م�ن خلی�ة واح�دة، أو م�ن سلیلوزیة وإن كانت أولیات النواة والطال
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بضعة أنواع من الخالیا. وُتعدُّ البكتیریا، والطحالب الخضراء المائلة إلى الزرق�ة م�ن ب�دائیات الن�واة، 
 .بینما تشتمل الطالئعیات على بقیة الطحالب، والدیاتومات، واألولیات

م��ن ش��كل ص��غیر ج��ًدا للنب��ات یع��رف ب��الجنین بینم��ا ال تنم��و أولی��ات الن��واة،  النبات��ات تنم��و جمی��ع
والطالئعیات، والفطریات مثل األعفان وعیش الغراب من األجنة. تحصل الّنباتات على غ�ذائھا بط�رق 

تقریًبا في مك�ان  النباتات جمیعتختلف عن تلك التي تستخدمھا معظم الكائنات الحیة األخرى. وتمكث 
واحد طوال حیاتھا، وتحصل على غذائھا من الھواء، وضوء الشمس، والماء بوساطة عملیة تس�مى 

مث�ل الھ�الوك والح�امول لیس�ت خض�راء الل�ون، وال تن�تج غ�ذاءھا  النبات�ات التركیب الضوئي. وبعض
بوس����اطة التركی����ب الض����وئي، ب����ل تع����یش متطفل����ة وتحص����ل عل����ى غ����ذائھا م����ن نبات����ات أخ����رى. 

الجذر المرجاني رمیة وتتغ�ذى بنب�ات األخرى مثل نبات الغلیون الھندي واألركید ذي  النباتات وبعض
می��ت، أو م��ادة حیوانی��ة. وال تس��تطیع الفطری��ات إنت��اج غ��ذائھا، وتحص��ل عل��ى م��ا تحتاج��ھ م��ن م��واد 
غذائی�ة م�ن الحیوان��ات، والنبات�ات والم��واد المتحلل�ة الت�ي تع��یش علیھ�ا. ك��ذلك ال تس�تطیع الحیوان��ات 

 .بحًث�����������ا عن�����������ھإنت�����������اج غ�����������ذائھا، لك�����������ن تس�����������تطیع غالبی�����������ة الحیوان�����������ات الحرك�����������ة 
لإلنس�ان، وتص�ف  النباتات تقدم ھذه المقالة معلومات عامة عن مملكة النباتات، وتوضح مدى أھمیة

المجموع��ات الرئیس��یة م��ن النبات��ات، وأی��ن توج��د، وكی��ف تع��یش. وتتض��من ج��دوال تص��نیفًیا للمملك��ة 
 النباتیة. 

 

 

 

 

 

 

 

 م.د. بان عبد الحسین الخفاجي
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