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التقنات النباتية

االهوار الطبيعية Natural wetlands
رتاهت
تعتبرراالهوا راهاالهعيب ع رراالمهةالهاي رراالقب راتالوب ررحيالهعتلررامالهعب ررااالعاليررحيالهعب مرراالهعيررحماالاارراال ر يالي ر اله ر ال
هعليحيالهعب ماالهعفعحلالاالحكالهابعاالي ياعحةالام

االهدهاتال

االي الهوااهاالهعيب ع االاا -:ال

 -1هوااهاالهعهحيش االFring wetlandsالاتتضي الهعي تل عحةالهعيحعباsalt marshesالاي تل عحةال حلبالهعبب اتالهعتراال
تتدفقالف هحالهعي حهالفاالهت حا اليتعحق

ال/اليتأثاتالبحعيدالهع يااالLaunat tideالا/هااليدالهععحصفا .ال

 -2هااهاالهعضفحفالRiverine wetlandsالاااالتغياالهع هالالهعف ض االاتتي العحدتالبتدفقالهعي حهالبحتبحهالاهبدال.
 -3هوا راهاالهولافحض ر االDepressional wetlandsاليثررلالهاحد رردالهعي هاعرراالهعترراالتحاررماليعيررياليحمهررحالعررحدتالي ر الي ررحهال
هوييحاالهع حا االعاىالهع يحالا/هاالهعي حهالهع اف االهعيت اباالبدوالي الي يبحةالهعي رحهالهع ريب االابحعترحعاالفرح الفتراتال
ب حيالهعي حهالبهحالتقا الهيالال.
 -4ه هاضرراالهعا ر الPeatlandsالاف هررحاله ضررحالتقررا الفت راتالب ررحيالهعيررحياليا ارراالاعق ر الهعا ر الهعيت راهقيالي ر التباررلالهول ر اال
هعلبحت اال م حال ااقالليحيالا دااعا االفا دال اتافالع الهلاهمالهوااهاالهعثالثاالهع حب ا.ال

إدارة اراضي الفيضانManagment of flood lands

تافضالهعياهدالهعا اب االهعيعدل االاهععضا االاقي حةالي الهعيغم حةالهعتاالتل لالع اليا قالهعلهاالهثلحيالهعفض ح الامعكالير ال
ار رراللالعيا ر رراالهعتا ر ر بالاتافر ررضالقي ر ررحةالهعلتر رراا

الع ر ر اليا ر ررقالتلي ر ر يالي ر ررتا الهعير ررحيالعتبض ر ر االتفر ررحعالةالعق ر ر ال

هعلتا راdenitrificationالارراللالعيا ررحةالوااهم را.الا يقر اله ضررحاله رتاال
ت هلالي الهعليحيالهعلهااالبحعبصحد.
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هلسمات االجتماعية واالقتصادية للتقنات النباتية
اوالً :فوائد تطبيقات التقنات النباتية :

 -1رحدتالدررداتالتشررغ لالهولييراالهعب م رراالابحعتررحعاال رحدتالد يرراال ها الهعيررحلالهعيب عراالاهعاررديحةالهعيب ع رراالهعتراالت ررديهحالاررمهال
هولييرراالققررلال.اله اليصررياحالاررديحةالهعليررحيالهعب مرراال )ecosystem servicesالهاالهعاررديحةالهعيب ع رراال Natural

 servicesال علرراالهعشرراايالاهععيا ررحةالهعترراالير الاالعهررحالت ررتياالب ررحتالهول ررح ال الااررااللت رراالهعرردااتالهعيب ع رراالهعيع رردتال
هعتاالتافااحالهعيحداالهعشي االيؤثاتالعاىالعيلالهعيب يالهعب ااالفاالعددالي الهعياقالهعياتافا.
ال
 -2اديحةالهعليحيالهعب ماالتبحفيالعاىالهعتلامالهعب ااالاهلتحجال اعالهعليحيالهعب مااليثلالهعغرمهيالاهعيراهدالهعداهم راالاهعصرلحع اال
اهوع حةالهعيب ع االاهعاشب.
 -3بيح رراالي ررت يعحةالهوييررحاالاترراف االب مرراالعالل راهمالهعبا رراالات ا ررلالهعتعا رراالاهعتحقررلالاهعي ررحاياالفرراالتلي ررفالات د رردال
هولييا.
تعتباالهعلبحتحةال يهاله ح ر حالير ال ها الهعيرحلالهعيب عراالهععرحعياالب رببالهعارديحةالهعتراالت رديهحالاتر دهدالد يراالهعر ها الهعيرحلال
ب حدتالدداتالهوليياالهعب م االعاىالهععيلالبقفحيتالاي الهايالهعفاهمدالهعتاالت ديهحالامهالهوليياالاا :ال
-1تل االهعهاهيالاهعيحي ال
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-2تاف فالهعف ضحلحةالاهع فحف .ال
-3ه هعاالهع ي االاتبا لالهعلفح حة .ال
-4تاع دالات د دالهعتاباالااصاباالهواض .ال
-5ل لالهعيغم حة .ال
-6يقحفباالهعبشاهة .ال
-7هلتحجالقتااالب االBiomassالي الهععلحصاالهعب ياالااللالعيا االهعتيث لالهعضاما .ال
تالاداتالهعا ححالاباقاالهوياهجال .ال
-8تاف ضالدا االهعب هاا ال
تعتباالتقلاعا حاله تادهيالهعلبحتحةالهبدالهعت ل حةالهعب م االهعيلافضاالهعتقحع فالفهاالتافاالقفحيتالب م االعحع االبتقحع فالدا اراال
ات دياليلحفعاله تيحع االاهدتصحد االيثلال -:ال
-1تاف االيصحداالبد ااالعايحداال هعيحداالهعب ا اال)Bioenergyال .ال
-2يصداالياصبالعا اهعاالاعاايالهعغحبحةالاي هامالهعيحداالهعب ا اال .ال
-3هلتحجالهعياهدالهعضااا االعبلحيالهعي حق الاهعغمهيالاهععافالايصحداالهعداهيال .ال
-4ااقالفا العيلالعا قح الهعيبا
-5تب

 .ال

الهعيع شاالي الااللالهعتلي االهعا ف االاهعيد الهوقثاالصالب االعاع ش .ال

-6هعي حاياالفاالتقا ال ها الهعيحلالهعلحتجالي الهعلشحيحةالهعيعتيدتالعاىال ادتالهعي حهالاهعب ماال يثلالهع حبا).

ثانياً :فعالية تطبيقات التقنات النباتية

تعتيرردالفعحع رراالتيب ررحةالهعت لررحةالهعلبحت رراالعاررىالهيررتالكالقررلالي ر الهع حعرردتالهععا ضرراالاهعاب راتالهععحع رراالفرراالتيا ااررحالاتبل هررحال
اياهدبتهحالهعي تدهياالا باله ال شتاكالفاالمعركالهعبقايرحةالاهع يرحمالهعارح

الاهعيراهيل الاتؤ ر الهلييراالع يرعالاتاق ربال

اها حمالهعيعاايحةالاهعيعافاالبحعت لحةالهعلبحت االا باله التلحدشالهع ضرح حالاهعيارحافالبح راابالشرفحفالاياثراقالبرعالاتاضرعال
تاهت

تح الهعتادع.

اهعيياابال تاهت

حةالعاتغ ا :ال

اهبدتالدص اتالهعيد الاااال تاهت
اهعثحل االبع دتالهعيد الااراال رتاهت
عا هح.اله اله تاهت
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االيتا ياالاتق ف االعتبيلالهعب حمقالهو ح االقيحالاا .ال
االبلرحيالثحل راالعتح ر

الهاردهفالشرحيااالعاليراالهعي رتياالاهعي رتدهيالاهعتاير يالعابصرالال

حةالهعتادعالتتضي الهعي حاي الاااالييااباالفاالهابعاالل حيالبح يا-:
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 -1افعالهعاعاال Awareness raisingال
 -2هعشفحف االاهعي ؤاع اTransparency and Accountabilityال
 -3هعتعا يحةالهعفعحعاالEffective regulations
 -4هععايالاهعتقلاعا حال Science and Technology

ف يحال ا

الافعالهعاعاال بالهععيلالعا ىالتعا يالهعي تف د الاتح

عاىالضاااتالتح

الداهعدالب حلحةاليتقحفااالاشبقحةاليعاايحةالاهعتحق دال

الهادهفالهعليحيالهعب ماالابيح اال اليتعالاتيب قالا حاهةالهودهاتالهعيالميا .الهيحالهعشفحف االاهعي ؤاع اال

ف بالعاىالصلحمالهع اهاالهع ح االتيا االاتيب قالييحا حةالهعيبحفياالعاىالهعيصحداالهعيب ع االاهعتقلاعا حالهع ا ياال
ب م ح ال  ) ESTاليثل الهعت لحة الهعلبحت ا الهعتا التدعي الهعتلام الهعب اا الا اليا الهعليحي الهعب ما .الاباصا

الهعتعا يحة الهعفعحعاال

فحعبقاياالااالهعي ؤاعاالع الهعتلف مالاهوعت هيالبحعيعح االاهوليياالهعب م االاه الهعاديحةالتشيلالتيب حةاليتعددتالع ح ال
هعتعاض العالايحا الايصحدا الهعتاا الهعب ما الاتدااا الهولييا الهعب م ا الات ي التحث اهتهح الاه بحبهح الهيح الباصا

الهععايال

فاه العاىاليد التع دالهقت حبالاه تياهاالهعت لحةالهع ا ياالب م ح الاه التا عال
اهعتقلاعا حالفح الصلحمالهع ح اال باله ال تعا ال
هعببا اللباالهعباالالهعي تدهياالهعتاالتحاماليتيابحةالهعليحيالهعب ماالفاالهعب بح ال

األراضي الرطبة المصطنعةConstructed Wetland
یطلق على محطات المعالجة بالنباتات و التي تمر فیھا المیاه الملوثة المعالجة أولیا "عبر أحواض مزروعة النباتات باألراضي

الرطبة المصطنعة.ال هد الهعتعرافالعارىالدرداتالهواراهاالعارىالتاشر حالاهيتصرح

الاه رضالهعيراهدالالهععحع راالاهعمهمبراالهعرىاله رحفال

عيا حةالت ف فالهوااهاالفاالهععد دالي الهعباده الافاالبعضالهعباده التيالهعحدتالتحا رلالهواراهاالهعتراال ربقالت ف فهرحال.الفضرالال
ع ر المع رركالفررح الهععاي ررحيال عياررا الهو العيبحق ررحةالاررمهالهوليي رراالهعيب ع رراالعق رراالتبتررا الا/هاالتع ررحعجالهعفضررالةالهاالهعي ررحهال
عالعاىالبلحيالهوااهاالهعهلد ر االهوصريلحع االعاتغاربالعارىالهعتارا الهعلرحتجالير الهع هاعراالاا هلرحةال
ال
هع اهع االهع حا االييحالش
هعصافالهعصباالاهعيصحداالهواا  .ال
بناء االهوار الهندسية االصطناعية Construction of artificial wetlands
اارراالت لررحةال مهبرراالاهدتصررحد االعايعحع رراالبح ررتادهيالهعلبحتررحةالاهعترراال يقر اله الت ررتاديالعا ر ياتالعاررىالهعتارا الهعلحشررمالير ال
هعيصحداالهعيلتشاتالاعيعحع االهولاهمالهعياتافاالي الي حهالهعفضالةاليثلالي حهالهعفضالةالهعلحت االي الي هامالهوعبح الاي حهال ال
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هعتعد الهعيااثاالاي حهالفضالةالهعصلحعاالافضالةالهعياهب الاقمعكالعهحالهع داتالعاىالهع ياتالعاىالهعلتاا

ال

اهعتاا الهعيعدلا الهعث ل ال .القيح ال يق اله التبلى العيعحع ا الهعي حه الهع حا ا الهعي تاديا العالغاهض الهع اهع ا الهاال
هعيصحدا الغ ا الهعيبددت الهواا الاي الهعفاهمد الهواا  :التاش ح الهعلتاا

الاهعيحي الهعيحعح الاهويدهد البحعيحي الاهعياهدال

هعيغم ا الاهلتحج الهعغمهي الادعي الهولاهم الهعيعاضا العاايا القيح ال يق اله ال د الهعي ه ح الهودتصحد ا الي حالا البياقال
هعيعحع االهعت ا د ا.اله الدداتالهوااهاالهوصيلحع االقيا االعاتل االهعمهت االا دةالتيب حةالاه عاالفاالعددالي ال
هعدالالهعلحي االيثلالهعص ال الهعفاب
عتبا التب
تيت

الالهعهلد .ال

ال ادت الهعي حه الي الاالل التيب حة اله تادهي الهعلبحتحة الهعيحف ا التيب ق اليهي العات لحة الهعلبحت ا الب ال

الهعلبحتحة الهعلتاا

الغ ا الهععضاا الاهعف فاا الابعد المعك التبصد الامه الهعلبحتحة الات تادي القغمهي العي هامال

هو يدتالاهعي هامالهعب اهل االقيحاله ال مااالهعلبحت حةال يق اله الت تاديالعيعحع االهعب ايالهعصغ اتالعي حهالهعفضالةال
هعيبا ا.ال اتعتباالهعي هامال ا عاالهعلياالهعيتاصصاالاهعتاالتتيابالي حهالاياهداليغم االيا االاا صاالافعحعاالعتدا اال
ي حهالهعفضالةالفحوش حاالتيت

الهعيحيالهعال يالععيا حةالهعلتحالاهو ضالاتبالالهععلحصاالهعق ي حم االااللالهلتحجال

قتلالهعاشبالهععضا ا .ال
إ هعدا ا هععحع ا عاتلام هعب اا هعيا اد ضي الامهالهأللييا ت يح ببدا آع حة يتلاعا عاتبالالعاعد د ي
هعياقبحة اب اعا أقبا عيح تي فا يبيحة هعيعحع ا هعب اعا ا هعي قحل ق ا اهعتا تعتيدالف ي عاى بعض
هأللاهم ي

هعاغي ي
هعقحملحة هعدد ا فا هعيعحع ا .عاى ال

قا الامه الهعت ل ا تعتيد الهعا حمل هعيب ع ا فا

هعيعحع ا إو ألهح أثبتة داتهح اقفحيتهح فا عيا ا هعتلي ف اهعيعحع ا ب
يتلام ده ا

أ اليبتاهھه ي هعقحملحة هعدد ا

د عاى  5000لام ياتاف ي هعبقتا ح بحعي حالا يعال 300-200لام ي هعبقتا ح هعيا ادت

فا غ اھه ي ألييا هعيعحع ا هعت ا د ا .قيح أ يبيحةالهعيعحع ا بحألاهضا هعايبا و تتياب ت د ي تها ا
ي قحل ق ا ا يح اهفق معك ي ه تهالك قب ا عايحدا.الال
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تصنيف محطات المعالجة بالنباتات األراضي الرطبة
یمكن تصنیف األراضي الرطبة تبعا "للنباتات المائیة المستخدمة ضمنھا أو تبعا "لنوع جریان میاه
المجاري عبرھا:
أ -تصنيف األراضي الرطبة تبعا "للنباتات المستخدمة ضمنھا:
 )(Floating plantsمحطة المعالجة ذات النباتات الطافیة )(Submerged plantsمحطة المعالجة ذات النباتات المغمورة )(Rooted emergent plantsمحطة المعالجة بالنباتات ذات الجذور المغمورة والسوق الظاھرةب -تصنيف األراضي الرطبة تبعا التجاه تدفق المياه عبر الميدیا
 -1محطة المعالجة ذات الجریان السطحي الحر  Free water surfaceویرمز لھا).( FWS
 -2محطة المعالجة ذات الجریان تحت السطحي األفقي  Subsurface horizontal flowویرمز لھا ).( SHF or HF
 -3محطة المعالجة ذات الجریان تحت السطحي الشاقولي  Subsurface vertical flowوعادة ما یرمز لھا( (SVF or VF
 -4محطة المعالجة ذات الجریانات المتنوعة (أفقي  +شاقولي..الخ ( hybrid system

الشكل یبين أنواع محطات المعالجة بالنباتات حسب اتجاه و نوع الجریان
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