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  Examples of Applications of Phytotechnologiesامثلة على تطبيقات التقنات النباتية:

 

للتلاث   nonpoint sourcesوغيا  الم ادرة  Point sourcesدرة  التقليل من حدة المشاكل المتعلقة بالمصاار  الم ا-1

وت سااين عثةيااة المياااا مواال التثتااا  ااه اتااتطداع ا اااثا  العييعيااة او ا سااعتاةية وارا ة المسااع ا  الما يااة  ااه 

اتاا  العا ياة المتاطق الته تم  بم احل بيئية اعتقالية وا  اضه الته تتتظ  اةارة الغم  بالمياا وتعييقا  اتتطداع التي

Floating macrophytes .والتياتا  الجذ ية  ه التظم الييئية الما ية 

 

تسهيل ةملية معالجة التظم الييئية والت ب المتداث ة مول ال قثل الييئية وم اكا  المثاعاا الصاتاةية و اه معالجاة  -2

 حقثل التتقيب ةن المعارن ومقالب المطلفا .

 

ثتا ه اوكسيد الكا بثن لتقليل اثا  التغي  المتاخه مان خاالل الم ا ظاة ةلاغ الغاباا  اتتغاللها  ه اةدار احثاض  -3

 والتشجي .

 

زيارة القد ة الييئية للمتاطق ال ضا ية لتطفياا ا ثاا  المسايئة للولاث  والتقليال مان ا تاتطداع ال ا اد للعاعاة موال  -4

 اء( لعا ل اليتاياا  ح ا يااا با ضاا ة الاغ التقليال اتتطداع التياتا  ةلغ اتقا التياتا  او ما يسمغ )ا تقا الطض

 من الج   ال  ا ية با ضا ة الغ زيارة المساحة الطض اء ا جمالية والتتثع الييثلثجه  ه المتاطق ال ض ية.

 

 امثلة على تطبيقات التقنات النباتية في االدارة المتكاملة لمستجمعات االمطار

 Integrated Watershed Management (IWM) 

( اااث ت سااين عثةيااة IWMان الهاادا ا تاتااه لتعييااق التقتااا  التياتيااة  ااه ا را ة المتكاملااة لمسااتجمعا  ا معااا  )

 -وكمية المياا اضا ة الغ الم ا ظة ةلغ تثازن الدو ة الهيد ولثجية ويعثر ذلك  الغ الطصا ص التالية:

 

 الته تتظم رو ة الماء  ه مستجمعا  ا معا . الغعاء التياته اث اكو  المكثعا  الدايتاميكية الفعالة -1

 

الغعاء التياته له اامية كي ى  ه معد   التتح والتيط  من تعح ا  ض  هث يطفا من اثا  الفيضاعا  والجفاا  -2

 والتع ية.

 

 هاه تارث  تمتاز التياتا  باعها العامل المسيع  ةلغ العمليا  الييئية مول تد ق العاعة والات كم  اه رو ة الغاذاء لاذا  -3

 ةلغ الت مل الغذا ه وال فاظ ةلغ الييئة ا عتقالية بين الماء وا  ض.
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 اه.اهم تطبيقات التقنات النباتية في مجال ادارة مصادر المي

 

ارا ة الغعاء التياته )ال  اةة وةلام الغاباا (  غا اض السايع ة ةلاغ رو ة الميااا ةلاغ تاعح ا  ض وتطفاي  -1

  معد   التع ية و قدان المغذيا   ه متعقة تجما ا معا .

 

 صار  الما ية.معالجة التياتا  للت بة والمياا لت سين عثةية المياا العذبة وتقليل ا ثا  ا  ضية الضا ة ةلغ الم -2

 حماية واةارة تاايل الييئة ا عتقالية لتطفيا معد   التلث  من ا  اضه ال  اةية وغي اا. -3

 

تطفيا اثا  التلاث  العااع مان خاالل اتاتطداع عظااع ب يا ا  ا كسادة لمعالجاة التفاياا  واتاتطداع التياتاا  العا ياة  -4

 داع الم ا ع كثتيلة معالجة لمياا الفضال .وجذو  التياتا  واعشاء ا اثا  ا سعتاةية واتتط

 

 ضية.يت سين جثرة المياا والسيع ة ةلغ التغذية الفا قة من خالل اتتطداع ا اثا  العييعية وارا ة السهثل الف -5

 ت سين التتثع الييثلثجه من خالل اعماء التياتا  الما ية. -6

 

 Ecolone Protection and Augmentationحماية وزيادة المناطق البيئية االنتقالية
 
اه متاطق اعتقال بين مجتمعين بيئين متجاو ين مول المتعقة الثاععة بين الييئة ا  ضاية والييئاة الما ياة  Ecotonesالـ

)متعقة حا ة الماء( وتعتي  م دراا مهماا ل ماية اذا ا عظمة الييئية من تااثي ا  ا عساان وتعاد وتايلة معالجاة بالتقتاا  

ة اذ اعها تمتا اعتقال الملثثا  الغ الي ي ا  والمصار  الما ية وت مه الش يط الساحله واه عاار ة ةلاغ ت ثيال التياتي

او امتصاص معظم الملثثا  كلياا او ج  ياا  ه حادور معيتاة وباذلك يمكان ان يطفا  بشاكل مل اثظ امكاعياة التااثي ا  

ككل وما اذا  هه  تعمل ك اج  للملثثاا   قاط واعماا ايضااا غي  القابلة لالععكاس ةلغ مستجمعا  ا معا  او المياا 

 كييئة متتجة  عثاع مثجثرة  ه ا عظمة الييئية المجاو ة.

 

وخالل العقثر القليلاة الماضاية وعاا ضا   كييا  ةلاغ ااذا المتااطق ا عتقالياة بسايب بتااء ال اثاج  الط تااعية ل ماياة 

عياة ولكان متاذ  تا ة وجيا ة تغيا   ااذا الفكا ة  تاتغالل عاد ة التتقياة الشثاطئ وزيارة تا ةة التياا ا  الما ياة العيي

الذاتية  ه مسع ا  المياا العذباة وا عهاا  وان اةاارة تلايال المتااطق ا عتقالياة مان خاالل تعيياق تكتثلثجياا اتاتطداع 

 التياتا  تمح بالتمث العييعه للتياتا   ه اذا  المتاطق مررياا الغ ت سن  ه جثرة المياا.
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Phytoremediation   فوائد للعدة  هناك

 المعالجة بالتقنات النباتية:فوائد 

 

ا ة للتظم الييئية ا خ ى موال_اتتطداع التياتا  ل ل مشاكل التلث  او ال د متها والته تكثن ض 1 

 اتتطداع ا  اضه ال طية لمعالجة مياا الص ا

 

ل مشاكل التلث  مول اعشاء عظم بيئة او ب ي ا ي_اةارة تك ا ا التظاع الييئه او المجتمعا  التياتية لتقل2  

 او ا اضه  طية لمعالجة المياا الضا عة او المصار  غي  الم درة للتلث 

 

اتا  لتسهيل اععاش التظم الييئة بعد ان تداث   بشكل كيي  مول اةارة تاايل ا اثا _اتتطداع التي3  

 والي ي ا  وا عها  الته جففت  ه الع اق

 

 اتتطداع التياتا  لفثا د اجتماةية رون تط يب التثازن الييئه أي اتتطداع التظم الييئية بع يقة بيئية-4

 .جديد المصار  العييعيةمول ال  اةة المتكاملة ما ا را ة لت    

 

 اتتطداع التياتا   زالة وت ليل الملثثا  من الماء او الت بة والم تيا  أي ا سالح الييئه -5

 .بثاتعةالتياتا     

 

 .ت سين عيمه التتثع ا حيا ه من خالل عمث الغعاء التياته الما ه6- 

 

 .تكثن ا خص من التقتيا  ا خ ى -7

 

 لل يثاعا ، وتع ز التتثع الييثلثجه، وتساةد ةلغ ت ةة اتتعارة التظم طنلتياتية المثعد تث   المعالجة ا -8

 اإليكثلثجية الته ةعلت  ه السابق بسيب التشاط اليش ي  ه المثعا.   

 

 أو غي اا من المثاعاة  ه المثاعا الييئية الته تعالج بهذا الع يقة جماليحالة يتث يمدياتيثن افال تث   -9

 ثة.الملث    

 

 وعد يساةد الغعاء التياته ةلغ تقليل التع ية بال ياح أو الماء -10

 وعد تث   األشجا  الم  وةة أيضا الظل للمياعه، مما يساةد ةلغ خف  اتتهالك العاعة. -11

 ساةدة  ه احتجاز الك بثن المتيعث من اي ي من الغعاء التياته كمغسل للك بثنوتعمل الغابا  وغي اا   -12

 مصار  أخ ى.      

 


