
 Eukaryota حقيقية النواة فوق المملكة :
 اتلنباتا مملكةاً : ثالث

 البناء بعملية تقوم الخاليا من دعد من مكونة.  حقيقية نواة ذات حية مخلوقات:  هي النباتات
 مادة من مركبة انجدر لها وخالياها)الكلوروفيل(  اليخضورمادة  على الحتوائها الضوئي
 ( . الظاهرية الحركة)  األحيان أغلب في الحركة وعديمة السليلوز

 
 The Plantae Kingdomمملكة النبات 

تقوم بعملية البناء الضوئي  Eukaryotesيشمل هذا العالم نباتات حقيقية النوى       
 وعديدة الخاليا اال القليل منها . يقسم هذا العالم الى ست شعب هي :

 شعبة الطحالب الحمر مثالها البوليسيفونيا . -1
 وكس .شعبة الطحالب البنية مثالها الفي -2
 شعبة الطحالب الخضر مثالها اليلوثركس . -3
 الكاروفايتا مثالها الكارا .شعبة  -4
 . سفاكنملكبديات القائمة الشعبة الحزازيات مثالها بالنسبة للكبديات الماركانشيا وبالنسبة ل -5
 شعبة النباتات الوعائية مثالها النباتات الزهرية . -6
 

 األهمية االقتصادية 
أهم الخدمات التي تقدمها لنا الطحالب هي ادامة التوازن بين غاز ثنائي اوكسيد من       

% من مجموع البناء الضوئي 09الكاربون وغاز االوكسجين في الجو وفي المياه وطالما كان 
تلعب دورًا كبيرًا في اعادة  فإنهايتم في النباتات البحرية وال سيما الطافية منها ، لذلك 

تكون الطحالب الطافية اساس السلسلة الغذائية وتعتبر المنتج الى الطبيعة . االوكسجين الحر 
االول للغذاء في البيئات المائية ، وهي الوحيدة التي تمكن الحيوانات المائية من البقاء . ولقد 
اشير سابقًا الى ان بعض الطحالب يستعمل كطعام لإلنسان ويستفاد من البعض االخر كعلف او 

اضافة الى هذا فهنالك العديد من المستحضرات الطحلبية التي تدخل في . يصنع كسماد 
 صناعة المرطبات والحلويات . 

 Peatفتتمثل في السفاكنم المعروف بالبيت موس أما األهمية االقتصادية للحزازيات      
Moss  . فالطري منه يستعمل في تعبئة الفواكه لقابليته على االحتفاظ بكميات كبيرة من

الماء ، كما انه يستعمل في بعض األقطار بعد معاملته بطرق معينة ليتم تحويله الى ما يعرف 
وتفيد الكبديات في الحفاظ على التربة كما ان تحلل أجسامها بعد موتها يزيد المواد  Peatبالـ 

 تي تحتاجها التربة .العضوية ال
السيما الصنوبريات التي تعتبر المصدر االول لمعظم أما األهمية االقتصادية لعارية البذور      

االخشاب التي تستعمل في بناء البيوت الخشبية وفي صناعة الورق . كما تستخلص منها 
وهو  Amberنبر المواد الدباغية والمواد الراتنجية والزيوت والتربنتين وغيرها . أما الع

يستعمل في العديد من الصناعات التحفية فان  Fossilized Resinمادة راتنجية متحجرة 
معظمه يعود في االصل الى النباتات عارية البذور . هذا وان عددًا من انواع هذه النباتات 

 تستعمل كأشجار زينة منها السايكاد والصنوبر والسرو .
غطاة البذور فهي تفوق جميع النباتات االخرى من حيث أهميتها أما األهمية االقتصادية لم    

لإلنسان فهي كمحاصيل زراعية تشكل مصدرًا أساسيًا لغذائه ، اذ تكاد ان تكون جميع النباتات 
التي تجهزنا بالغذاء من مغطاة البذور وما الحبوب والخضراوات والفواكه اال أمثلة على ذلك . 

نأكل لحومها تعيش كليًا او جزئيًا على هذه المجموعة من  كما ان معظم الحيوانات التي
ألدوية والزيوت النباتات وبالتالي تكون المصدر لهذه اللحوم . باإلضافة الى هذا فهي تجهزنا با

 وعددًا من ألياف النسيج .


