






 

طبقة الليف النباتي-

طبقة املغذيات-

الطبقة الساندة-

الطبقة الداعمة-

الكثبان الرملية -

 

    

  

  

  مقدمة مختصرة حول براءة الاختراع :

همي تتلخص فكرة هذا الاخرتاع حول تصنيع غطاء اخرض طبيعي يس تخدم الس تصالح الارايض الرملية او تثبيت الكثبان الرملية  اعامتداً عىل  مفا

تطوير وخلق انسجة متخصصة تعمل عىل واسس التقنيات اليت حتقق معايري التمنية البيئية والاقتصادية املس تدامة من خالل توظيف الكتةل احليوية 

معاجلة التصحر واليت مصمت لالس تجابة مع مجموعة متنوعة من املتغريات مثل وابلتايل طرائق الانتاج والاس تصالح الزراعي لالرايض الرملية 

احليوية اليت  اربعة طبقات مش تقة من الكتةل حيرض الغطاء من  .ارتفاع درجة احلرارة وحشة املياه وتناقص الغذاء والطاقة و زايدة امللواثت عامليا  

 اليت تتلخص بــــ تكون متوفرة سواء يف العراق او يف منطقة اخلليج العريب بشلك عام،

 

  الطبقة الاولى

يمت تشكيلها بشلك مظفور )نس يج( ليك 

تدمع طبقات الغطاء املتبقية و اليت تعلوها 

وتساعد يف تثبيت الغطاء عىل سطح 

الرمال لكوهنا ذات سطح خشن متجانس 

امتسك متنع وتعزل حماوةل قطرات وقوام م

املياه اليت قد تصل الهيا من الترسب حنو 

 .الاسفل ابجتاه الرمال

 

  الثانية الطبقة

ويه الساندة للطبقة الاوىل واحلافظة 

للمحتوى الرطويب وقطرات املياه اليت 

تنفذ الهيا من طبقيت اجلل املايئ 

واملغذايت، ان هذه الطبقة تعطي مرونة 

للغطاء وخازنة للمياه والرطوبة كبرية 

بدرجة مناس بة الس مترار منو وامتداد 

جذورالنبات حنو الاسفل ابجتاه الرمال 

حبيث تعمل عىل تثبيهتا مع الغطاء بعمق 

   .كطبقة واحدة

 

  الطبقة الثالثة

ويه طبقة املغذايت املكونة من اجلل املايئ 

عضوي حرض بطريقة العرص  لبولميري

املياكنييك ومزجت مع مسحوق متجانس 

غين ابلعنارص املعدنية، لغرض توفري البيئة 

الغذائية املناس بة لمنو النبات من خالل 

تقوية اجملموع اخلرضي هل فوق سطح الغطاء 

طاء و لمنو اجلذور واخرتاقها لطبقات الغ

 .حنو الاسفل ابجتاه طبقة الرمال متجهة

 

  رابعةالطبقة ال

من طبقة اجلل املايئ املثبت  تكونت 

كطالء عىل ليف نبايت لغرض امتصاص 

املياه الساقطة عليه وحامية بذور النبات 

املزروعة )املبذورة( عليه من اجلفاف 

واملؤثرات اجلوية وتثبيت جذوره يف 

الليف النبايت وامتدادها حنو طبقة 

 .املغذايت نزوال اىل الاسفل

 

 

 ترتيب طبقات الغطاء الاخرض ذات التنصيب الغري معقديبني خمطط 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ا هتواهجالتحدايت اليت مصمت الرباءة مل

 حشة املياة

 ص الغذاءتناق

 ارتفاع درجة احلرارة 

 البيئية زايدة امللواثت

طبقات الغطاء  اعامتدأ ً عىل تقريباً  شهرينملدة تراوحت  زراعةخالل فرتة  عش يبنبات ل مراحل منو اجملموع اخلرضي تبني افية صور فوتوغر 

 .العراقمجهورية  – افظة اببلشامل حمة الواقعيف انحية النيل  ملية(الكثبان الر ) من منطقة التصحر رمال مأ خوذةو  ةاخمللق الاخرض

 

 ءة :اقتصادية اليت قدمهتا الرب احللول الا

أ ماكنية اس تخدام اخمللفات الغذائية او الغةل الزراعية الغري صاحلة لالس تخدام البرشي يف انتاج 

تأ مني حفظ املياه والرطوبة لفرتة من الزمن وايضًا توفري خليط متجانس من املادة اليت تعمل 

املغذايت اليت حيتاهجا النبات لتكوين اجلزء اخلرضي وان العملية برمهتا هادفة اىل تدوير 

النفاايت العضوية اليت تعمل بدورها عىل اعادة التوازن العضوي للرتب الرملية، ابالضافة اىل 

ة اىل  توظيف تقنيات مياكنيكة تقليدية غريملكفة اقتصاداًي يف معلية حتضري ذكل تعمتد الرباء

اغلب املواد الاساس ية ادلاخةل يف صناعة الطبقات الالزمة يف ماكحفة التصحر واخريًا تشجع 

الرباءة عىل دمع الفئات العاملية ذات ادلخل املنخفض حمققة مردوًا ماليًا وامنًا غذائيًا يسهم يف 

 الاجيال القادمة. حفظ حاجة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

اجلهاز املركزي للتقيس من قبل املمنوحة  2019لعام  6063 لرمقذات االاخرتاع  براءة

 العراقمجهورية  -وزارة التخطيط التابع لوالس يطرة النوعية 
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