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الملخص
تتناول هذه الدراسة إستخدام النباتات المحلية في دولة االمارات العربية المتحدة من أجل اإلستدامة في تنسيق المواقع في المناطق
القاحلة كبديل للنباتات غيرالمحلية و المستخدمة حاليا والتي تعتبر مستنزفة للموارد الطبيعية .إن النباتات المحلية متأقلمة بيئيا
للعيش في المناخ الصحراوي القاسي مما يجعلها تلعب دورا مهما و حيويا في إتجاه اإلستخدام المستدام للموارد الطبيعية.عطفا
على ما ذكر اعاله فقد تم عمل الدراسة من خالل تقييم و تحليل و عمل التجارب على أنواع مختلفة من النباتات المحلية لمعرفة
مالئمتها و امكانية إستخدامها في تنسيق المواقع .حيث يبين هذا البحث نتائج استكشاف تلك النباتات و مناسبتها لإلستخدام االمثل
للموارد الطبيعية و بشكل مستدام .فقد اشتملت الدراسة على المسح الميداني لعدة مواقع و كذالك دراسة استجابة انواع مختلفة
من الحشائش و ا لشجيرات المحلية لمستويات مختلفة من الري ,ودراسة إلستنبات بذور بعض من تلك النباتات .كما شملت
الدراسة اإلكثار النسيجي لبعض النباتات المهددة باإلنقراض وإمكانية التخزين طويل االمد لها.من خالل البحث الميداني و
اإلستكشاف تم تحديد  63من النباتات المحلية ذات مواصفات مناسبة لإلستخدام في تنسيق المواقع ,حيث تم تقييم تلك النباتات
بناء على الخواص الشكلية و المقومات الجمالية وتم اختيار  31من تلك النباتات من مختلف االشكال النباتية الجل االستخدام
المستقبلي في تنسيق المواقع .باإلضافة الى ذلك ,تم تحديد مغطى تربة ( )Digitaria spp.والذي يصلح لالستخدام في
االراضي القاحلة  ,و مقارنته بأربعة اصناف من مغطيات التربة في مجال ستهالك المياه .حيث تم تحليل اإلستجابة لتحمل
الجفاف عن طريق تحليل الحالة الشكلية ( ) morphologicalو تحليل العناصر و انزيمات مضادات األكسدة بعد تعرضها
الى مستويا ت مختلفة من الري .باالضافة الى ذالك وفي تجربة اخرى للري ,تم استخدام أربعة تردادات من الري على 9
شجيرات و نوع واحد من الحشائش .حيث تم تحليل تحمل الجفاف للنباتات و تأثيره على الحالة الشكلية لها وكذالك تحليل المادة
الجافة لمعرفة حالة العناصر ,و العناصر الصغرى و التي بدورها تؤثر على نمو وتطور النباتات .و في تجربة االستنبات ,تم
اختيار بذور  14صنفا من النباتات المحلية لمعرفة نسبة وفترة االنبات و ذالك باستخدام حمض الجلبرك أسيد ) )GA3بتركيز
 400ملغم/لتر و  200ملغم/لتر لتسيرع االنبات ,حيث ان بعض بذور النباتات الصحراية تكون (ريكالسلترنت) في
الطبيعة( ,(recalcitrantحيث انه اثرفي زيادة نسبة اإلنبات ,وقلل من متوسط وقت اإلنبات ( .)MGTباإلضافة لذالك تم عمل
تجربة لإلكثار النسيجي لثالثة اصناف من األشجار المهددة باألنقراض وهي Haloxylon , Moringa peregrina,
 persicumو  . Acridocarpus orientalisحيث استخدمت تقنية ( )In vitroو تم توحيد قواعد اإلكثار لألشجار
اعاله بإستخدام االكثار المباشر ,وذالك بهدف المحافظة عليها و اإلكثار السريع لها .كما تم عمل تجربة التخزين طويل األمد
لألنسجة ( ,)Cryopreservationلألصناف السابقة باستخدام تقنية التجميد و التجفيف.استنادا الى النتائج و التجارب في
الدراسة المذكورة اعالة نجد أن إستخدام النباتات المحلية لدولة االمارات العربية المتحدة في مجال الزراعة التجميلية سوف
يؤدي الى األستدامة في تنسيق المواقع و في المحافظة على الموارد الطبيعية.
كلمات البحث الرئيسية :النباتات المحلية ،تنسيق وتجميل المواقع ،إنبات ،الري ،زراعة األنسجة ،المحافظة.

