
 تستغل ثمارھا شجرة الزیتون:

الستخراج الزیت ویستعمل 

خشبھا للوقود وتقدم أوراقھا 

 كغذاء لبعض الحیوانات.

النباتات المغروسة والنباتات التلقائیة 
 

النباتات المغروسة: 

انتقى اإلنسان من الطبیعة أنواعا من النباتات واعتنى بھا لتوفر لھ أنواع من األغذیة النباتیة كالخضر 

والحبوب والفواكھ. وتتمثل عنایة اإلنسان بھذه النباتات في التحسین من ساللتھا وكذلك في مداواتھا إذا 

اقتضى األمر وحراثة األرض والسقي والتسمید والتقلیم وإزالة األعشاب الطفیلیة. 

من بین النباتات المغروسة نذكر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمتاز بثمارھا اللذیذة شجرة البرتقال:

التي توفر لإلنسان السكریات 

والفیتامینات. 

متاز ببذوره التي ي الفول:

تستعمل في طھي بعض 

األطعمة. 
 القمح والشعیر والحنطة:

یستخرج من البعض منھا 

الطحین الذي یقع تحویلھ إلى 

خبز وكسكس ویقدم البعض 

اآلخر كغذاء للدواب. 

 ھي خضروات الفلفل والطماطم:

تستعمل في طھي األطعمة فتفید جسم 

اإلنسان بأمالحھا وفیتامیناتھا. 

    



النباتات التلقائیة: 

ھي نباتات لم تحض بعنایة اإلنسان في وقت مضى، أما في وقت حاضر فقد أبدى اإلنسان اھتماما 

خاصا بھا، فاعتنى باألشجار الغابیة للمحافظة على أدیم األرض ولتوفیر الخشب، وصان الغابات التي 

 بالمائة من سطح الیابسة وخصص أماكن للمرعى التي توفر الغذاء للحیوانات 20تغطي حوالي 

العاشیة. كما اعتنى ببعض الحشائش التلقائیة الستغالھا في إحضار األدویة. 

وتوجد من بین ھذه النباتات التلقائیة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وللنباتات سواء أكانت تلقائیة أو مغروسة منافع كثیرة لعل أھمھا یتمثل في توفیر غاز األكسجین 

الضروري لتنفس جمیع الكائنات الحیة بحیث تقوم النباتات بدور مصفاة المحیط فضال عما تكسبھ 

 للطبیعة من جمال.

 توجد في الجبال، وفي المناطق الساحلیة ذات المناخ شجرة الصنوبر:

المعتدل. تحتفظ شجرة الصنوبر بأوراقھا في فصل الشتاء. یستخدم 

الصنوبر في صناعة الخشب وصناعة األبواب والنوافذ، ألنھا أشجار تنمو 

 بسرعة. یمكن لشجرة الصنوبر أن تعمر أكثر من أربعة آالف ستة.

 یوجد أغلبھا في مناطق البحر األبیض شجرة البلوط:

المتوسط وجنوب أوروبا. وھي رمز الصالبة وقوة 

االحتمال. خشبھا شدید الصالبة والقوة، ینتج من خشب 

البلوط نوع جید من الفحم. 

توجد في األماكن التي تكون التربة فیھا من الجیر أو شجرة الّزان: 

الحجر الجیري، وكثیرا ما تزرع شجرة الّزان للزینة، في الحدائق 

أو على جانبي الطریق. 
 

 موطنھا األصلي منطقة بالد البلقان وھي شجرة الكستناء:

أساس للزینة. 

تزرع بصورة أفضل في األجواء األكثر دفئا خاصة 

لخشبھا، ویمكن أن تعیش أكثر من ألف سنة. 

    


