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        الموقع
 /٩٠أأ 
 ٤٦٩٩٧٦٥: تلیفون 

    مقدمة
تخدام التقنیات الحدیثة في  یق الداخلي،  إنتاجاس نباتات الزینة والزھور والتنس

ما بخدم ب تطویر المتنزھات الوطنیة والمواقع الطبیعیة، رفع كفاءة المسطحات الخضراء
نب  فة،  اإلبداعجوا یة المختل ن قدرات لدى المراحل الس یة المھارات وال والتمیز وتنم

ین نمو  یة  أزھارونوعیة  وإنتاجیةوإمكانیة تحس باتات الزینة تحت الظروف البیئ ون
تخدام التقنیات الحیویة الحدیثة. یة باس ل  القاس اعد  محالیل حافظة إنتاج إليوالتوص تس

  الزھریة الداخلیة. تنسیقاوالتعلي زیادة عمر األزھار المقطوفة في 
    عملأھداف الم

 .أجراء البحوث التطبیقیة في مجال نباتات الزینة والزھور 
 في تطویر وتحسین نمو وإنتاجیة أزھار  (المیكروھیزا) استخدام التقنیات الحیویة

 ونباتات الزینة.
 تثمار  رتطوی راء وواس طحات الخض المنتزھات الوطنیة والمواقع الطبیعیة المس

 ً  .الواعدة سیاحیا
  سیقیة في الحد تلالستخداماالنباتات البریة ومدي مالئمتھا  علىدراسات ائق التن

 والشوارع والمیادین.
  یق الحدائق من الھیئات الحكومیة وغیر ین في مجال تنس ص تدریب المتخص

 الحكومیة.
  عالة في تخدام التقنیات الحدیثة في مجال زیادة تركیز المواد العطریة والف اس

  النباتات الطبیة والعطریة.
  الفریق البحثي

 أ.د./ عبد الواسع بن عبد الغفور أسرار .١

 أ.د./ فھد بن عبد العزیز المانع .٢

 أ.د./ جمال محمود عبد الفتاح عوف .٣

 ./ خالد محمد حامد الھنديأ.د .٤

 علي أحمد ىد. / یحی .٥

 د./ یاسر إسماعیل النشار .٦
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 طالب الدراسات العلیا  
 إسالم محمد عبد السالم 
 أحمد فتحي شرف الدین 
 محمد علي حمود أحمد  

  االھتمامات البحثیة
 .التقنیات الحدیثة في إنتاج نباتات الزینة والزھور والزراعة المحمیة  
  ادیة والمقطوفة، وعمل ویق األزھار االقتص الیب إنتاج وتداول وتس تقنیات وأس

  الزھریة. توالتنسیقا
 ینا تخدام تقنیات المیكروھیزا في تطویر وتحس نمو وإنتاجیة ونوعیة أزھار  س

  الزینة خاصة تحت الظروف البیئیة القاسیة. تونباتا
 :استخدام التقنیات الحدیثة خاصة التقنیات الحیویة وتقنیات النانو في اآلتي  

o  إنتاج محالیل حافظة كیمیائیة تساعد على زیادة عمر األزھار المقطوفة
  في التنسیقات الزھریة المختلفة.

o  كیمیائیة تساعد على بطء /أو زیادة تفتح البراعم الزھریة إنتاج محالیل
  المقطوفة.

o  زیادة تركیز المواد العطریة والفعالة في بعض النباتات العطریة والطبیة
  .واألسمدة الكیمیائیةباستخدام منظمات النمو أو/ 

o  رفع كفاءة األشجار والغطاء النباتي في امتصاص ملوثات الھواء الصلبة
  والغازیة.

 میم حدائق ریاض األطفال بما یخدم جوانب اإلبداع والتمیز وتنمیة تط ویر وتص
  المھارات والقدرات لدى األطفال في ھذه المرحلة من العمر.

  أھمیة تحقیق الوظائف الجمالیة والبیئیة والھندسیة للنباتات مع اعتبارات السالمة
  والمیادین.عند تصمیم وتنسیق حدائق الشوارع 

 سبل تطویر واست.ً   ثمار المنتزھات الوطنیة والمواقع الطبیعیة الواعدة سیاحیا
 .السیاحة البیئیة وأھمیة المنتزھات الوطنیة  
  یقیة في تخدامات التنس ة النباتات البریة المحلیة، ومدى مالءمتھا لالس دراس

  الحدائق والشوارع والمدن.
  ،حة وجمال البیئة والحد من دور وكفاءة الغطاء النباتي في المحافظة على ص

  ظواھر التلوث البیئي.
 لحراري، األمطار الحامضیة، الدخانالتلوث البیئي وظواھره (مثل: االحتباس ا( 

 وآثاره السلبیة على جمیع صور الحیاة والجماد.
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  والبیئة خدمة المجتمع
  

  الحدائقمرئیة ومسموعة عن تنسیق وتصمیم تقدیم برامج توعویة وثقافیة.  
  الدراسات العلیا.أجراء أبحاث لطالب  
  راء دورات تدریبیةتقدیم طحات الخض یق الزھور والعنایة  في مجال المس تنس

  .بالنباتات الداخلیة"
  ارات علمیة عن كیفیة تش  نباتات الزینة المقطوفة وغیر على المحافظةتقدیم اس

  المقطوفة.
  اعد على زیادة عمر األزھار المقطوفة في إنتاج محالیل حافظة كیمیائیة تس

 .لتنسیقات الزھریة المختلفةا
  تخدم بات حیویة تس ع لزیادة نمو  علىإنتاج مخص أزھار  وإنتاجیةنطاق واس

 نباتات الزینة تحت الظروف البیئیة القاسیة.
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  قائمة بأجھزة المعمل
  

Centrifuge 
 جھاز طرد مركزي

Digital Drying 
Oven 

 فرن تجفیف رقمي
Drying Oven 

 فرن تجفیف

Inverted Microscope 
with Camera 

میكروسكوب مقلوب مزود 
 بكامیرا

Portable Leaf 
Area Meter 

جھاز قیاس المساحة 
 الورقیة المحمول

Portable 
Photosynthesis System 

جھاز قیاس معدل التمثیل 
 الضوئي المحمول

Microscope with 
Camera 

مزود بكامیرامیكروسكوب   

Wet Sieving 
Apparatus 

جھاز المناخل المائیة 
لعزل فطریات 
 المیكروھیزا

Shaking Water bath 
 حمام مائي ھزاز
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Magnetic Stirrer 
 مقلب مغناطیسي

Chlorophyll 
Fluorometer 
مقیاس سطوع 

 الكلوروفیل

Spectrophotometer 
 جھاز قیاس الطیف الضوئي

  

Anthocyanin Content 
Meter 

قیاس محتوى النبات من 
 األنثوسیانین

Waterproof pH-
Ec System 

جھاز قیاس درجة 
الحموضة ودرجة 
 التوصیل الكھربي

Osmometer 
 جھاز قیاس األسموزیة

  


