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  بسم 
 الرحمن الرحيم
التعليم الفنى الزراعى  بجمھورية مصر العربية من حي�ث تط�وير إستمرارا للنھضة التى يشھدھا 

يس�مح للطال�ب بإكتس�اب المھ�ارات المعرفي�ة والفني�ة الحركي�ة والحس�ية ال$زم�ة بم�ا المقررات الدراس�ية 
نفخ�ر فإنن�ا . ف�ى  ال�داخل أو الخ�ارج لبناء خريج فنى زراعى قادر على المنافسة ف�ى س�وق العم�ل س�واء

الث�انوى الزراع�ى  الثال�ثبأن نتعاون مع وزارة التربية والتعل�يم ف�ى إص�دار ھ�ذا الكت�اب لط�$ب الص�ف 
  . آملين أن ينفع : به كل من يدرسه

المسطحات الخض�راء م�ن حي�ث أھميتھ�ا ويحتوى الكتاب على عدد من الموضوعات تبدأ بدراسة 
اعتھا وصيانتھا، ث�م دراس�ة مغطي�ات الترب�ة ونبات�ات التحدي�د م�ع تن�اول أمثل�ة >ھ�م وأنواعھا وطرق زر

دراس�ة أغ�راض زراع�ة ا>ش�جار الخش�بية م�ن الناحي�ة يل�ى ذل�ك  .النباتات التى تتب�ع ك�ل مجموع�ة منھ�ا
اCقتص��ادية والبيئي��ة، وإس��تخدام ا>ش��جار ف��ى تش��جير الم��دن والض��واحى والط��رق الزراعي��ة وا>حزم��ة 

وت��م تن��اول أح��د الموض��وعات الجدي��دة . ، وتثبي��ت الكثب��ان الرملي��ةء والواقي��ة ومص��دات الري��احالخض��را
أيض�ا ت�م  .، م�ع دراس�ة أمثل�ة >ھ�م أن�واع ا>ش�جار الخش�بية)ف�ن البونس�اى(والشيقة وھو تقزيم ا>ش�جار 

ني��ة إنش��اء ب ميزااتن��اول ط��رز ونظ��م تنس��يق الح��دائق والعناص��ر النباتي��ة والبنائي��ة المختلف��ة وكيفي��ة حس��
وف�ى ....... مختلفة للح�دائق مث�ل ح�دائق المي�ادين والح�دائق المنزلي�ة وغيرھ�ا نواعحديقة، كما تم تناول أ

ب تم تناول اCحتياج�ات البيئي�ة للنبات�ات المنزلي�ة وكيفي�ة العناي�ة بھ�ا، م�ع دراس�ة >ھ�م نبات�ات نھاية الكتا
  .ن المختلفة بالمنزلالتنسيق الداخلى وكيفية إختيارھا وتنسيقھا فى ا>ماك

الوضوح فى تناول الموضوعات المختلفة مع ذكر أمثلة لتيسير فھم الموضوعات م�ع ولقد راعينا 
المھ�ارات الفني�ة الت�ى بك�ل ب�اب  وخت�اممع اCستعانة بالصور وا>شكال التوضيحية ، البعد عن التكرار، 

ك فقد إنتھى كل باب بملخص >ھ�م كذل. يجب إجادتھا، وذكر بعض ا>نشطة المناسبة لموضوعات الباب
ال��ى نم��اذج إختب��ارات  ةلت��دريب الط��$ب عليھ��ا، باCض��اف لHس��ئلةالنق��اط الت��ى ت��م تناولھ��ا بالب��اب وبأمثل��ة 

  .نھائية مع حلولھا النموذجية فى نھاية الكتاب

  و: الموفق

        
  المؤلفان                                                                                                            
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  اب ا�ولـالب

  المسطحات الخضراء

  :ا�ھداف

  :نھاية ھذا الباب يستطيع الطالب أنفى 
  .يذكر أھمية نباتات المسطحات الخضراء ومغطيات التربة ونباتات التحديد �

  .يتعرف على بعض نباتات المسطحات الخضراء ومغطيات التربة ونباتات التحديد �

  .يزرع ويصون نباتات المسطحات الخضراء ومغطيات التربة ونباتات التحديد �

  

  

  :المحتويات
عملي���ات الص���يانة ا>ساس���ية  –أنواعھ���ا  ط���رق زراعتھ���ا  –أھميتھ���ا (حات الخض���راء المس���ط �

  ).والتكميلية

  .مغطيات التربة �

 .نباتات التحديد �
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  المسـطحـات الخـضـراء
  : تعريفھا و أھميتھا

المسطح ا>خضر ھو مساحة من الحديقة تزرع بنباتات عشبية قصيرة تنمو نموا كثيف�ا، مغطي�ة 
يتم قصه على إرتفاعات منخفضة تت�راوح م�ن  روعة بھا ومكونة بساط أخضر جميلتماما المساحة المز

  .بضعة ملليمترات الى بضعة سنتيمترات

  

  أھمية المسطحات الخضراء

   فوائد تنسيقية وجمالية –أو

وتعتب���ر  تش���كل المس���طحات الخض���راء الج���زء ا>كب���ر م���ن المس���احة الت���ي تش���غلھا أي حديق���ة -١
  .خلفية التي تتوزع عليھا باقي عناصر التنسيقالمسطحات الخضراء ھي ال

جم��ال ا>ل��وان ا>خ��رى ف��ى  يعم��ل الل��ون ا>خض��ر لنبات��ات المس��طحات الخض��راء عل��ى إب��راز -٢
  .الحديقة

تعتب��ر المس��طحات الخض��راء أح��د المس��تويات الرئيس��ية ف��ي ت��درج اCرتفاع��ات بالحديق��ة، عل��ى  -٣
الش�جيرات فالنبات�ات العش�بية وأخي�را المس�طح إعتبار أن ا>ش�جار تش�كل أعل�ى مس�توى، و تليھ�ا 

  .ا>خضر

ص��خرية بطبق��ة الرملي��ة أو كم��ا ف��ى تغطي��ة ا>راض�ى التغطي�ة عي��وب ا>رض و اCس��تفادة منھ�ا  -٤ 
  .بنباتات المسطحات الخضراء وزراعتھارقيقة من التربة 

ك��ذلك و اتالن��افورو التماثي��لكيعم��ل المس��طح ا>خض��ر عل��ى إب��راز جم��ال المنش��آت الص��ناعية  -٥
  .عناصر التنسيقجميع المباني والطرق وأحواض الزھور، ويحقق الربط بين 

  

  فوائد بيئية –ثانيا 

تعم��ل المس��طحات الخض��راء عل��ى تلطي��ف المن��اخ ع��ن طري��ق خف��ض درج��ات الح��رارة، ورف��ع  -١
  .الرطوبة النسبية فى الجو عن طريق النتح

  .لكربون في الجو نتيجة عملية التمثيل الضوئيزيادة نسبة ا>كسجين وتقليل نسبة ثاني أكسيد ا -٢

تنقية الجو من التلوث الصوتي، حيث أن النباتات يمكنھا أن تمتص الموجات الصوتية، فتقل�ل م�ن  -٣
  .الضوضاء

ح���ول الط���رق و  خاص���ة طحـن الت��ي ي���زرع بھ���ا المس���ـمن��ع إث���ارة ا>ترب���ة والغب���ار ف���ي ا>ماك��� -٤
  .وا>دخنة إمتصاص الغازاتكذلك تقوم ب، المطارات

  .الصفات الطبيعية والكيماوية لھا ينـرافھا و تحسـمنع تعرية التربة وإنج -٥
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تعـمل المسـطحات الخضراء على تقليل إنتش�ـار الميكروب�ات ف�ي الھ�واء ع�ن طري�ق تقلي�ل إث�ارة  -٦
  .ا>تربة و الغبار الحامل للميكروبات

  
  فوائد إجتماعية –ثالثا 
وتعمل كوسادة في الم$ع�ب  لخضراء في زراعة الم$عب الرياضيةتستخدم نباتات المسطحات ا -١

  .الرياضية لحماية ال$عبين و تقليل إصاباتھم

إنشاء المسطحات الخض�راء ح�ول المستش�فيات والمراك�ز الص�حية والمنش�ـآت التعليمي�ة المختلف�ة  -٢
Cضافة إلى جمال منظرھايؤدى إلى تلطيف الجو وتنقيته، با.  

 حات الخضراء كأماكن للجلوس أو للع�ب ا>طف�ال ف�ى الح�دائق العام�ة أو الخاص�ةتستخدم المسط -٣

  .لمجتمعاواعة روح ا>لفة والمودة على نطاق ا>سرة ـويؤدى ذلك إلى إش

  .الجمال والذوق لدى أفراد المجتمعتعمل الخضرة على تنمية الشـعور ب -٤

  

  أنواع نباتات المسطحات الخضراء

  :الخضراء تبعا Cحتياجاتھا البيئية إلىتنقسم نباتات المسطحات 

  نباتات الموسم الدافئ –أو� 

أثن��اء موس��م نش��اطھا، أى خ��$ل ) م °٣٥-١٨(و ھ�ى تحت��اج إل��ى درج��ات ح��رارة مرتفع��ة نس��بيا 
وأوائل الخريف، ف�إذا م�ا أقب�ل الش�تاء وإنخفض�ت درج�ات الح�رارة، ت�أثرت ھ�ذه النبات�ات ت�أثيرا  الصيف

ونباتات الموسم الدافئ معم�رة مم�ا  .يتشوه شكلهوصبح المسطح أصفر اللون سيئا ودخلت فى سكون، وي
عندما تبدأ درجات الحرارة فى اCرتف�اع معتم�دة عل�ى الريزوم�ات والس�يقان يجعلھا تعاود النشاط والنمو 

  :ومن أھم نباتات ھذه المجموعة .المدادة وما بھا من غذاء مخزن

  Bermudagrassالنجيل  -١

وھ�و نب�ات معم�ر زاح�ف يتمي�ز بق�وة نم�وه . فى مص�ر ت المسطحات موافقة للبيئةأكثر نباتامن 
، ويتحم�ل )العق�ل أو الغ�رز(ويتكاثر النجيل بسـھولة بواسـطة البذور أو السوق الم�دادة . وسرعة إنتشاره

  . و تعد البرمودا من أھم أصناف النجيل .القص والدھس الشديد

وي�زرع بالب�ذور  ،م�ل درج�ات الح�رارة المنخفض�ةأھم عيوبه فى مصر ھو ع�دم قدرت�ه عل�ى تح
  .التى تستورد من الخارج

  Uganda Grass  النجيل السودانى  -٢

يمت��از بنعوم��ة أوراق��ه و لون��ه ا>خض��ر الزاھ��ي، وھ��و كثي��ف النم��و يتحم��ل درج��ات الح��رارة 
. لجف��افويحت��اج النجي��ل الس��وداني إل��ى ري وفي��ر وV يتحم��ل ا. لمنخفض��ة فتك��ون فت��رة الس��كون قص��يرةا

ويتكاثر النجيل السوداني بالعقل التي تؤخذ م�ن الس�وق الم�دادة، وك�ان يس�تعمل لفت�رة طويل�ة ف�ى زراع�ة 
  .سنوات ٥م$عب الجولف والكروكيه قبل ظھور ا>صناف الجديدة، ويفضل تجديد زراعته كل 
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ل�دى النجي�ل البھج�ن ب�ين ھذا و قد ظھرت فى السـنوات ا>خيرة عدة أصناف جديدة عبارة ع�ن 
 ، وھى أصناف تتميز بأن درجة تحملھا للبرودة أكث�ر م�ن النجي�ل الع�ادي، ول�ذلك فھ�ى تح�تفظوالسودانى

كم��ا أنھ��ا تتمي��ز ب��بعض الص��فات الت��ى تجعلھ��ا ص��الحة ل��بعض  بلونھ��ا ا>خض��ر خ��$ل فص��ل الش��تاء
. رق الخض�رية، ولكن V يتوفر لھا بذور حيث أنھا ھجن عقيمة لذا ي�تم إكثارھ�ا ب�الطاCستخدامات بعينھا

  :ھذه ا>صناف من أھم

و ھو صنف متوسط النعومة، كثي�ف النم�و، ذو ل�ون أخض�ر داك�ن، يس�تعمل ف�ى   Tifway ىاوتيف -
تنسيق الحدائق، وفي الم$عب الرياضية نظ�را لتحمل�ه ال�دھس و قدرت�ه العالي�ة عل�ى تجدي�د النم�و، 

  .اج إلى مسطح مستوى تماما أما في م$عب الجولف فيستخدم بكثرة في المناطق التي V تحت

و ھو صنف ن�اعم ج�دا، و يتحم�ل تركي�زات مرتفع�ة نس�بيا م�ن الملوح�ة  Tifdwarf  تيف دوارف -
ھ�و أكث�ر ا>ن�واع إس�تخداما ف�ي و. تحم$ للدھس وللبرودة  Tifwayفي ماء الري، إV أنه أقل من 

ال��ـ من��اطق و Teeل��ـ من��اطق ا(المن��اطق م��ن م$ع��ب الجول��ف الت��ي تحت��اج لمس��طح ع��الي النعوم��ة 
Green. (  

  

   St. Augustine Grassالنجيل الفرنساوى -٣

س��$مياته قص�يرة وا>وراق عريض��ة . نب�ات معم�ر زاح��ف تمت�د س��وقه أفقي�ا ف�وق س��طح الترب�ة
. الح�دائق العام�ة  يتحمل ال�دھس ل�ذلك يس�ـتخدم ف�ى بطئ النمو .لونھا أخضـر مائل إلى الزرقة  ،وخشنة

ك ينجح ف�ى المن�اطق الس�احلية الرطب�ة، كم�ا يمت�از بقدرت�ه عل�ى النم�و ف�ي ا>م�اكن V يتحمل الجفاف لذل
 .و يتكاثر النجيل الفرنساوي بالعقل إذ أن بذوره غير متوافرة تجاريا .النصف مظللة

  

  Zoysia Grassالزويسيا  -٤

>ش�جار سيا ھو تحملھا للظل وبذا فيمكن زراعتھا فى المن�اطق الت�ى تظللھ�ا ايأھم ما يميز الزو
تمت���ـاز بمقاومتھ���ا لHم���راض و تتحم���ل العط���ـش والملوح���ة وإرتف���ـاع درج���ة الح���رارة أو المب���انى كم���ا

أن��واع . البن��ي عن��د تعرض��ه للص��قيع الل��ون ب��طء إنتش��ار النب��ات وتح��ول لون��ه إل��ى ويعيبھ��ا. والحش��رات
بذريا وخض�ريا، يتم إكثار بعض أنواعھا  .صر رغم م$ءمتھا للظروف البيئيةالزويسيا غير شائعة فى م

بينم�ا ي�تم إكث�ار بع��ض الھج�ن أو ا>ص�ناف المنتخب��ة ح�ديثا والت�ى تتمي�ز بص��فات عالي�ة الج�ودة خض��ريا 
  . للحفاظ على ھذه الصفات

  

   Paspalumلم ابـالبس -٥

ھو من أنسب ا>نواع التي تم إدخالھا إلى مصر ف�ى الس�نوات ا>خي�رة، متوس�ط النعوم�ة، داك�ن 
يتمي�ز بتحمل�ه الش�ديد . س�ريع النم�ولى مدار العام، V يتحمل الدھس الشديد، الخضرة، يحتفظ بخضرته ع

جزء في المليون، ل�ذلك ي�زرع كثي�را ق�رب  ٥٠٠٠-C٣٠٠٠رتفاع الملوحة التي قد تصل تركيزاتھا إلى 
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يس��تخدم ف��ى تنس��ـيق . الس��واحل وف��ي المن��اطق العمراني��ة الجدي��دة الت��ي تعتم��د عل��ى مي��اه اYب��ار ف��ي ال��ري
  .يتم إكثارة بالطرق الخضرية .و الم$عـب الرياضية الحدائق

  

  نباتات الموسم البارد –ثانيا 

وتنتش�ـر ف�ى ا>م�اكن  المعتدل�ة  ) م ١٥º-١٢(جات حرارة منخفضـة لنموھا روھى تحتاج إلى د
، وعن�د )م�ن أكت�وبر إل�ى أبري�ل(والباردة، وتنمو جيدا فى مصر خ$ل فصول الخريف والش�تاء والربي�ع 

ل�ذا  نموھا، بل إن الكثير منھا يم�وت بس�بب إرتف�اع درج�ات الح�رارة يقفدرجات الحرارة صيفا  إرتفاع
فھى تعامل معاملة النباتات الحولية تحت ظروفنا حتى وإن كان بعضھا فى موطنة معمر كما ف�ى بع�ض 

 .أنواع الجازون

  

  :و أھم نباتات ھذه المجموعة

   Ryegrassالجازون أو حشيشة الراى  -١

وھ�و نب�ات ق�ائم كثي�ف . معمر في المناطق الباردة، و لكنه يعامل فى مص�ر كنب�ات ح�ولينبات 
V يتحم�ل . يكون مسطح ناعم، أوراق�ه زاھي�ة الخض�رة، يتحم�ل الظ�ل الخفي�ف ويج�ود نم�وه ف�ى الش�مس

 ٤-٣، ويق�ص عل�ى إرتف�اع )أكت�وبر( يزرع بالبذرة ف�ى الخري�ف. وھو متوسط التحمل للملوحة ،الجفاف
  . سم في ا>راضي الخفيفة ٥-٤د إلى سم، تزدا

  

  Fescueنباتات الفسكيو -٢

نبات��ات معم��رة كثيف��ة النم��و، تتحم��ل ا>راض��ي الفقي��رة والرملي��ة المض��اف إليھ��ا م��واد عض��وية، 
يتك���اثر . ، تتحم���ل ال���دھسيتحم���ل الظ���ـل الخ���ـفيف، مق���اوم لHم���راض والحش���رات والجف���اف والملوح���ة

  .أوراقه ناعمة اYخرتاته خشنة الملمس ونبا ويضم قسمين أحدھما  بالبـذور،

   Kentucky Bluegrassحشيشة كنتكي الزرقاء  -٣

وا>وراق لونھ��ا أخض��ر  ، يتمي��ز بتحمل��ه اCنخف��اض الش��ديد ف��ي درج��ات الح��رارةس��ريع النم��و 
يتك�اثر . V يتحم�ل الظ�ل أو الجف�اف أو قل�ة خص�وبة الترب�ة أو إرتف�اع الح�رارة. داكن مائ�ل إل�ى الزرق�ـة

  .بذور وبتقسيم الريزوماتبال

   Bent Grassesالحشائش المعوجة  -٤

و الس��بب ف��ي تس��ميتھا ھ��و أن��ه عن��د خ��روج النبات��ات م��ن ا>رض فإنھ��ا تنم��و نم��وا أفقي��ا موازي��ا 
  . لسطح التربة إلى مسافة قصيرة، وبعدھا تغير إتجاھھا فتنمو نموا رأسيا كباقي النباتات
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  :ء�نوع المسطحات الخضرا طرق التكاثر

ب�ذور وت-زرع  .س�يايبع�ض أن�واع الزو -الج�ازون  –البرمودا  –كما فى النجيل البلدى : البذور -١
بينم�ا ت�زرع مس�طحات الموس�م الب�ارد ) ش�ھر م�ارس(مسطحات الموسم الدافئ فى باية الربي�ع 

  .)شھر أكتوبر(فى الخريف 

 :طرق خضرية -٢

الم�دادة إل�ى أج�زاء بط�ول ح�والي  بتقس�يم الس�وق تجھ�ز : Sprigs العقل أو الغرز أو الفسوخ  –أ 
، كم��ا يمك��ن أخ��ذ العق��ـل )١ش��كل ( س��م بحي��ث يحت��وي ك��ل ج��زء عل��ى بع��ض ا>وراق والج��ذور ١٠

  Tifwayمث�ل التيف�واى  بھ�ذه الطريق�ة ات الموس�م ال�دافئحمعظ�م مس�ط ويمكن إكثار .بدون أوراق

  .والباسبلم Tifdwarfدوارف والتيف 

  

جھز العقل من السيقان المدادة أو الريزومات بأطوال تصل إل�ى ت:  Stolonsالسيقان المدادة  –ب 
  .)٢شكل ( النجيل البلدى والسودانى الفرنساوى كما فى  سم، وتحتوى العقلة على عدة عقد ٢٠

    

قط�ع كامل�ة م�ن مس�طح ق�ديم ،  باس�تخدام : Plugs )أو الجل-ف الرق-ع(قط-ع م-ن مس-طح ق-ديم  -جـ 
كم�ا ف�ى النجي�ل الس�ودانة والباس�بلم  س�م ١٠-٥ة بقط�ر ح�والي وتكون تل�ك القط�ع مربع�ة أو مس�تدير

  .)٣شكل ( سيايوالزو

  

، )٤ش�كل ( حيث توجد مشاتل أو مزارع Cنت�اج نبات�ات المس�طحات : Sodsلفائف أو ب;طات  –د 
ت��زرع فيھ��ا مس��احات كبي��رة بالمس��طحات الخض��راء، و ت��زال أج��زاء م��ن ھ��ذه المس��طحات بواس��طة 

عل�ى  سم ٤-٣مك حوالي ـيع ھذه ا>جزاء على شكل لفائف أو ب$طات بسماكينات خاصة تسھل تقط
ويمك�ن ال�تحكم ف�ى الط�ول حس�ب ). ٥ش�كل (س�م  ١٠٤س�م وطولھ�ا  ٤٨شكل مس�تطي$ت عرض�ھا 

  .الرغبة بينما V يمكن زيادة العرض عن ذلك لطبيعة اVYت السائدة فى مصر

  

تقطيع ا>جزاء المأخوذة من المسـطح القديم إل�ى حيث يتم  : )المفرومة(ا<جزاء الخضرية الصغيرة  -ھـ
ش�كل  (  Verticut machineالرأس�ى قط�ع ص�غيرة بواس�ـطة ماكين�ات خاص�ة تس�مى ماكين�ات الق�ص 

التيف�واى ويمك�ن إس�تخدام ھ�ذه الطريق�ة م�ع  .، وعادة V تحتوى ھذه القطع على أكثر من عق�دة واح�دة)٦
Tifway   والتيف دوارفTifdwarf سيايوالزو والباسبلم.  

  

إكثار أنواع وھجن المسطحات الخض�راء المس�تنبطة ح�ديثا خض�ريا فق�د ت�م إنش�اء مش�اتل  ونظرا >ھمية
  :ومزارع المسطحات الخضراء لHغراض اYتية

  .إنتاج ا>نواع والھجن التى تتميز بصفات خاصة وV تنتج بذور ويتم إكثارھا خضريا فقط -أ 
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غير مختلطة بأنواع أخرى وV حش�ائش غريب�ة وھ�ذا يص�عب تحقيق�ه إنتاج ا>نواع فى صورة نقية  -ب 
  .فى اCكثار بالبذور

  .إنتظار إنبات البذور وتمام التغطية بدونبسرعة  المسطح ا>خضرإستخدام اللفائف فى إنشاء  -جـ 

ة ال�ثمن والت�ى تتمي��ز بص�فات خاص�ة مرغوب��ة Cنتاجھ�ا خض�ريا م��ع ع��زراع�ة ب�ذور ا>ن�واع المرتف –د 
  .ةعافظة على صفاتھا بدV من شرائھا باستمرار بأسعار مرتفالمح

 

  : مزرعة المسطحات الخضراءإنشاء 

يفضل إنشاء المزرعة فى أرض رملي�ة بك�ر ل�م يس�بق زراعتھ�ا حت�ى تك�ون خالي�ة م�ن الحش�ائش  .١
  .الغريبة والمسببات المرضية، ويفضل أن تكون بعيدة عن مزارع الخضر والفاكھة

ويمك�ن إض�افة الكبري�ت  )pH = 6.5 - 7.5(دل�ة والت�ى تمي�ل للحامض�ية  تفضل ا>راضى المتعا .٢
  .فى حالة ا>راضى القلوية  pHفدان لخفض ال / طن  ٠.٥بمعدل 

ج�زء ف�ى  ١٥٠٠تختبر ملوحة التربة وع$قتھا بملوحة مياه الرى ويفضل ال يتج�اوز مجم�وعھم  .٣
  .المليون

 .رضالتأكد من مدى توفر مياه الرى ال$زمة لمساحة ا> .٤

عل�ى ا>ق�ل بنم�ا  رمت ١يتم إنشاء نظام رى بالرش تكون فيه الخطوط الرئيسية مدفونة على عمق  .٥
فوق سطح التربة حتى يمك�ن  المرن تكون الخطوط الفرعية عبارة عن خراطيم من البولى إيثيلين

 حتى V تعوق العمل وحتى V تلحق ا>ض�رار بالش�بكة م�ن الحصاد القص لفھا ونقلھا وقت عملية

  .، ويتم تركيب الرشاشات على ھذه الخطوطسكاكين اVYت

المعالج�ة،  ، وھى عبارة ع�ن مخلف�ات الص�رف الص�حى اYدمي�ة"الحمأة"(إضافة المادة العضوية  .٦
وخلطھا فى الطبقة السطحية لعمق ) فدان/ ٣م٢٠٠-٨٠(فوق سطح التربة بمعدل ) .أو الكمبوست

  .سم ٢٥

  .كنةإجراء عمليات التسوية بأقصى دقة مم .٧

 .يتم تعقيم التربة للتخلص من أى حشائش غريبة أو مسببات مرضية .٨

 :الزراعة تتم بإحدى الطرق اYتية .٩

 .بواسطة آVت خاصة تشبه سيارات المطافئ البذوريمكن نثر -أ 

أو  باس�تخدام  باليد  وتغط�ى باس�تخدام الھراس�ة أو بالتس�فيف ث�م الھراس�ة البذوريمكن نثر -ب
  .سم ثم الھراسة V٢.٥ تخترق اسلحته التربة لعمق أكثر من  محراث دورانى بشرط ا

س�م ث�م  ٣٠ - ١٥س�م وتبع�د ع�ن بعض�ھا  ٢.٥ف�ى أخادي�د عمقھ�ا  الب�ذور يمك�ن زراع�ة -ج�ـ 
 . تغطى بالتربة من حافة ا>خاديد ثم تستخدم الھراسة

 س�م ث�م ٣٠ - ١٥س�م وتبع�د ع�ن بعض�ھا  ٢.٥فى ج�ور بالي�د عمقھ�ا البذور يمكن زراعة -د 

 . تغطى بالتربة باستخدام الھراسة
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 .يمكن زراعة البذور  فى المزرعة إما يدويا أو بآلة نثر الحبوب فى اتجاھين متعامدين -ھـ 

لم��دة V تق��ل ع��ن ع��ام حت��ى تنم��و الج��ذور تتك��ون  ي��تم رعاي��ة النبات��ات ب��الرى والتس��ميد والق��ص .١٠
 جديد تلقائيا بعد حص�اد اللف�ائف، ستقوم بالتريزومات قوية >ن ھذه الجذور والريزومات ھى التى 

فى العام من م�رتين ال�ى ث$ث�ة م�رات طبق�ا للظ�روف البيئي�ة واCھتم�ام بعملي�ات  الحصاد ريتكرو
وھ�ى عب�ارة  Sod Cutterخاص�ة تس�مى حص�اد الخدمة، وتجرى عملية الحصاد باستخدام اYت 

المس�طح للحص�ول عل�ى س�م أس�فل  ٢عن آله بھا سكين يخترق الطبقة السطحية من الترب�ة بعم�ق 
  ).٧شكل (المسطح فى صورة شرائح أو لفائف أو ب$طات 

 

  :بالمكان المستديم   المسطح ا�خضر زراعة

  :عدة خطوات متتالية يجب إتباعھا تتلخص فيما يلي  تتم عملية زراعة المسطح ا<خضر من خ;ل

ع��ديل الحموض��ة، إض��افة ج��بس زراع��ى لتك(لع��$ج م��ا بھ��ا م��ن عي��وب إن وج��دت : دراس--ة الترب--ة -١
تركيب شبكة صرف فى حالة وجود طبقة صماء، تعقيم التربة فى حالة وجود بذور حشائش أو مس�ببات 

  ).إلخ... مرضية بدرجة كبيرة، 

  .يتم تنظيف التربة من ا>حجار أو الصخور الكبيرة: تنظيف التربة -٢

تحدي�د ا>ن�واع النباتي�ة ل وذل�ك من حيث نوعيتھا وكميتھا ودرجة الملوحة بھا: دراسة مصدر المياه -٣
  .التى يمكن زراعتھا، وكمياتھا

لتحديد الكميات المطلوبة من الب�ذور : مساحة ا<رض المخصصة لزراعة المسطح  ا<خضرقياس  -٤
أو غير ذلك من ا>جزاء الخضرية المستخدمة ف�ى زراع�ة المس�طحات، ك�ذلك تحدي�د كمي�ات مي�اه ال�رى 

س��اب كمي��ات ا>س��مدة العض��وية والكيماوي��ة المطل��وب المطل��وب توفيرھ��ا للمس��طح ا>خض��ر، وف��ى ح
  .إلخ... شراؤھا، 

ي��تم ردم ا>م��اكن المنخفض��ة م��ن ا>رض، وإزال��ة المرتفع��ات،  حي��ث: التس--وية المبدئي--ة للترب--ة -٥
م�ا يمك�ن إل�ى اCس�تواء م�ا ل�م يك�ن ھن�اك طل�ب بحيث يصبح شكل ا>رض للعين المج�ردة أق�رب 

  .يوللعمل تشكي$ت خاصة من تباب أو م

تح��رث ا>رض حرث��ا عميق��ا ع��دة م��رات وت��زال أي حش��ائش : ية النھائي--ةتس--والإع--داد الترب--ة و -٦
غريبة، ثم تروى ا>رض وتترك فترة كافي�ة Cنب�ات ب�ذور أى حش�ائش غريب�ة، وت�زال الحش�ائش 

، وھ�ى "الحم�أة" وق�د تض�اف ،ثم تضاف ا>سمدة العضوية النظيف�ة المتحلل�ة. النابتة عند ظھورھا
س��ماد  يض��افك��ذلك . أو الكمبوس��ت، المعالج��ة ع��ن مخلف��ات الص��رف الص��حى اYدمي��ة عب��ارة

بع�د ذل�ك يس�وى س�طح الترب�ة . فوسفاتي، وتحرث ا>رض مرة أخرى لتقلي�ب ا>س�مدة ف�ي الترب�ة
جيدا حتى V تكون ھناك بقعا منخفضة تتجم�ع فيھ�ا الب�ذور و المي�اه، وبقع�ا مرتفع�ة تنج�رف منھ�ا 

Vويراعى في حال�ة إنش�اء المس�طح بج�وار مبن�ى أن . فايتھا من ماء الري تحصل على كالبذور و
  .يعمل ميل بسيط نحو الحدود الخارجية للمسطح
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ال�رى عل�ى ع�دة مراح�ل تب�دأ ع�ادة بع�د اCنتھ�اء م�ن التس�وية  ي�تم تركي�ب ش�بكة: شبكة ال-ريركيب ت -٧
يك�ون عب�ارة ع�ن ماس�ورة ذات  تركي�ب خ�ط المي�اه الرئيس�ى للش�بكة، وع�ادة م�احيث ي�تم  المبدئية للتربة

مت�ر، أم�ا بع�د التس�وية النھائي�ة في�تم تركي�ب المح�ابس و  ١قطر كبير نسبياً يتم دفنھ�ا عل�ى عم�ق ح�والى 
-٣٠وھى عبارة عن مواسير أو خراطيم صغيرة ا>قطار، ت�دفن عل�ى عم�ق ح�والى ( الخطوط الفرعية 

خاص�ة عن�د إس�تخدام (ھاء من زراع�ة المس�طح ، أما تركيب الرشاشات ف$ يتم عادة إV بعد اCنت)سم ٤٠
، و ذلك للتأكد من تركيب الرشاشات عل�ى المنس�وب الس�ليم )Pop-up sprinklersالرشاشات الغاطسة 
   .بمحاذاة سطح التربة

  

  :بالمكان المستديم  الزراعةطرق  -٨

 الزراعة بالبذور : أو�ً 

و الصنف المطلوب زراعته، حي�ث تزرع المسطحات الخضراء بالبذور عند توفر بذور النوع أ
أن الكثير من ا>نواع وا>صناف V توجد لھا بذور، و يعتبر زراعة المس�طحات بالب�ذور م�ن أق�ل ط�رق 

  :الزراعة من حيث التكلفة، إV أنه يؤخذ عليھا ما يلى

 .V تصلح فى حالة المنحدرات الشديدة خاصة مع إستخدام نظام الرى بالغمر -

 .فى حالة ھبوب رياحصعوبة زراعة البذور  -

 .وسائل اCكثار الخضرىب مقارنة إلى شكلھا النھائى لتصلتستغرق وقتاً طوي$ً  -

فى أوائل االربيع، أما حشائش الموس�م ) مثل البرمودا(وفى مصر تزرع حشائش الموسم الدافئ 
-٣٠راع�ة و يكف�ى الكيل�وجرام م�ن الب�ذور لز. فتزرع بذورھا فى أواخر الخريف) مثل الجازون(البارد 

فى حالة ا>نواع ذات البـذور الدقيقة مثل النجيل والبرمودا، أما ا>ن�واع ذات الب�ذور الكبي�رة مث�ل  ٢م ٤٠
أيام تبعا لنوع النبات ودرج�ة  ١٠-٤ويتم اCنبات خ$ل . ٢م ٢٠الجازون فيكفى الكيلوجرام منھا لزراعة 

  .ةخالية من بذور الحشائش الغريب، خزنةغير م عالية الحيويةأن تكون  البذور الحرارة ، ويراعى في

تخلط الب�ذور بكمي�ة قليل�ة م�ن الرم�ل لض�مان تج�انس التوزي�ع، وتقس�م المس�احة  عند الزراعةو 
ھذا ويتم نثر البذور م�ن الش�مال إل�ى  .فجزء المطلوب زراعتھا إلى أجزاء إذا كانت كبيرة وتزرع جزءاً 

يراع�ى ع�دم الزراع�ة إذا كان�ت ھن�اك ري�اح حت�ى V الجنوب، ثم يع�اد النث�ر م�ن الش�رق إل�ى الغ�رب، و 
وبعد الزراعة تغطى البذور بطبقة رقيقة من الطمي، وقد يجرى  ذلك عن طريق تمش�يط . تتطاير البذور

ويفضل بعد ذلك أن تجرى التسوية النھائي�ة للترب�ة المزروع�ة ع�ن ". الكرك"سطح التربة جيدا بإستخدام 
ث�م ت�روى الترب�ة ري�ا خفيف�ا عل�ى فت�رات . عليھ�ا") الرولل�ة"ف بإس�م تعر(طريق تمرير أسطوانة معدنية 

ھذا وتجرى الزراعة يدوياً فى حالة المساحات الص�غيرة، أم�ا  .حتى يتم اCنبات فى صورة رذاذ متقاربة
  .فيفضل إستخدام آVت نثر البذور) مثل الم$عب الرياضية(فى المساحات الكبيرة 
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  ريةطرق الخضالزراعة بال: ثانياً 

و تعتمد ھذه الطريق�ة عل�ى أخ�ذ . معظم حشائش الموسم الدافئ يمكن إكثارھا بالطرق الخضرية
  .أجزاء نباتية من مسطح قائم، ثم زراعتھا فى المنطقة المطلوب إنشاء مسطح أخضر بھا

  :و عند الزراعة با<جزاء الخضرية يراعى اHتى

ق�وى النم�و خ�الى م�ن ص�نف المطل�وب، من مسطح مطابق للن�وع والا>جزاء االخضرية  تؤخذأن  -
  .الغريبة والحشائش ا>مـراض واYفات

حي��ث تحف��ظ ف��ى مك��ان مظل��ل،   م��ن الجف��اف،حماي��ة ا>ج��زاء الخض��رية المس��تخدمة ف��ى الزراع��ة  -
  .ين الزراعةرطوبتھا لحوترش بالماء، أوتغطى بخيش مبلل لحفظ ا

 .ء الخضرية من الجفافلحماية ا>جزا رطوبة تكفىأن تحتوى التربة أثناء الزراعة  -

فى بداية فص�ـل الربي�ع حت�ى تكتم�ل تغطي�ة المس�ـطح وإنتش�ار المجم�وع الج�ذرى  الزراعة تجرى -
تص�بح النبات�ات أكث�ر ق�درة عل�ى مقاوم�ة الجف�اف  وحت�ى قبل أن ترتفع الحرارة فى فصل الصيف

ات بب�رودة V ينصح بالزراعة فى فصل الخريف حتى V تتأثر المس�طحو. الناتج عن حرارة الجو
  .فصل الشتاء

  :ق الرئيسية التاليةطرالزراعة با<جزاء الخضرية الو تشمل  

   : Sprigging )الغرز أو الفسوخ( الزراعة بإستخدام العقل -أ

ث�م ، عق�ـل مع�اً  ٥ حيث يمسك العامل فى يده بحوالىسم بالتبادل،  ٢٠-١٥تزرع في جور على مسـافات 
في الجـورة ث�م تك�بس الت�ـربة جي�دا ح�ول  كثر من نصف طول العقلأدفن يويقوم بحفر جورة بالشقرف، 

مت�راً مربع�اً ف�ى الي�وم، و يحت�اج الف�دان  ١٥٠-١٠٠ويقوم العامل الواحد بزراع�ة ح�والى  .العقـل لتثبيتھا
  .جوال من العقل ١٤-١٢إلى حوالى 

   

  :  Stolonsسيقان المدادة الزراعة بإستخدام ال - ب

 تل��كل م��ن الس��يقان الم��دادة أو الريزوم��ات ب��أطوال أكب��ر م��ن و ف��ى ھ��ذه الطريق��ة تؤخ��ذ العق��

س�م، وتحت�وى العقل�ة عل�ى ع�دة  ٢٠، حيث يصل طول العقلة إل�ى ح�والى ةالمستخدمة فى الطريقة السابق
إل�ى  ١٠سم، وتبعد عن بعضھا بمسافة تتراوح من  ٧-٥في صفوف تحفر بعمق  تزرع ھذه العقلو. عقد
، وت�رص فيھ�ا العق�ل عل�ى مس�افات )تغطية، وحسب الن�وع المس�تخدمحسب السرعة المطلوبة لل(سم  ٣٠
بحي��ث تك��ون متبادل��ة ف��ي الص��فوف المتتالي��ة، ث��م ) حس��ب الن��وع ومع��دل التغطي��ة المطل��وب(س��م  ٤٠-٢٠

 .توالى بالرى الخفيف على فترات متقاربةتمرر الروللة بعد الزراعة لردم الصفوف وتسوية التربة، و

  

  : Plugs )أو الجلف الرقع(ع من مسطح قديم قطالزراعة بإستخدام  -جـ

-٥حيث تؤخذ قطع كاملة من مسطح قديم ، وتكون تلك القطع مربعة أو مستديرة بقطر ح�والي 
وبعد إعداد ا>رض للزراعة تزرع الرقع بالتبادل في جور يتم عملھا بنفس قطر الرقعة وعل�ى . سم  ١٠
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المسافات بين الجور ، قصرت الفترة التي يص�ل و كلما كبر حجم الرقعة وضاقت . سم ٣٠-١٥مسافات 
بإس��تخدام منق��رة أو ھ��ذا وتؤخ��ذ الرق��ع وي��تم حف��ر الج��ور بإس��تخدام . خ$لھ��ا المس��طح إل��ى ش��كله النھ��ائي

  .شقرف أو كوريك صغير

  

  : Soddingالزراعة باللفائف أو الب;طات  -د

للزراع�ة ف�ي المك�ان   حاتنبات�ات المس�ط إنت�اجمشاتل أو مزارع  من تنقل اللفائف أو الب$طات
وتفضل ھذه الطريقة في ا>راض�ي الت�ي يص�عب زراعتھ�ا بالب�ذور مث�ل المنح�ـدرات، وك�ذلك . تديمـالمس

وعن��د الزراع��ة باللف��ائف أو  .)٨ش��كل ( عن��دما ي��راد الحص��ـول عل��ى مس��طح أخض��ر ف��ي وق��ت قص��ير
يفض�ل ع�دم الزراع�ة عن�د والب$طات يمكن الزراعة فى أى  وقت بدءاً من أول الربيع وحت�ى الخري�ف، 

  .اCرتفاع الشديد فى درجات الحرارة

  :يراعى ما يلي ةو عند زراعة المسطحات بھذه الطريق

منخفض�ا ع�ن المس�توى النھ�ائي  قب�ل الزراع�ة يراعى أن يكون مستوى سطح التربة بع�د التس�وية -١
  . سم، وأن تكون التربة رطبة نوعا وقت الزراعة ٤-٣المطلوب بحوالي 

دم تركھ��ا متراكم��ة ف��وق بعض��ھا وع��وص��ولھا مك��ان الزراع��ة،  ف��وراللف��ائف أو الب$ط��ات  رعت��ز -٢
  .>كثر من يوم واحد، وفي الجو الحار توالى بنثر الماء عليھا حتى V تجف

الب$ط�ات إل�ى ج�وار أط�ول ض�لع مس�تقيم لقطع�ة ا>رض المطل�وب زراعتھ�ا،  أواللف�ائف  ترص -٣
. عملي�ة تقطي�ع اللف�ائف أو الب$ط�ات لتأخ�ذ ش�كل ح�دود ا>رض وذلك حتى نقلل بقدر اCمكان من

د خيط أو رسم خط مستقيم عل�ى ا>رض، و تب�دأ ـوفي حالة المساحات غير منتظمة الشكل، يتم ش
  .الخط الزراعة بجوار ھذا

تس�تخدم آداة ح�ادة لقط�ع اللف��ائف والب$ط�ات ف�ي ا>م�اكن المج��اورة لح�دود قطع�ة ا>رض، ليأخ��ذ  -٤
  .الشكل المطلوبالمسطح 

  .يؤدي لوجود أماكن منخفضة حتى �المرصوصة  الب$طاتعدم ترك مسافات بين  -٥

 .لة على المسطح لتحقيق التداخل بين حواف القطع المتجاورةرو تمرراعة بعد الزر -٦

 .بالطمى أو الرملإن وجدت  فراغات بين اللفائف المتراصةال تم� -٧

 

  : )المفرومة(با<جزاء الخضرية الصغيرة الزراعة  -ھـ

عند الزراعة تعامل ھ�ذه القط�ع معامل�ة الب�ذور، حي�ث ي�تم نثرھ�ا عل�ى س�طح الترب�ة، ث�م تغط�ى 
. بطبقة رقيقة من الرمل أو الطمى، وتوالى بالرى على فترات متقاربة حتى يتكون مجموع ج�ذرى ق�وى

  ).كما فى م$عب الجولف(ويقتصر إستخدام ھذه الطريقة على زراعة المساحات الواسعة 
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  : صيانة المسطحات الخضراء

   :أو' عمليات الصيانة ا�ساسية

  -:  رىـــال-١

ويتجن��ب ال��ري الغزي��ر حت��ي V  ،ي��روي المس��طح بع��د الزراع��ة ري��ا خفيف��ا عل��ي فت��رات متقارب��ة         
، مع مراعاة عدم تعريض المسطح لفترات جف�اف ب�ين الري�ات،تنجرف البذور او تتعفن العقل الخضرية 

بع�د  ٠أي فترة جفاف ولو قصيرة خ�$ل مراح�ل النم�و ا>ول�ى للنبات�ات ت�ؤثر عليھ�ا ت�أثيرا س�يئا نأحيث 
عدة أسابيع تزداد كمية المياه حتي تساعد علي تعمق الجذور مما يؤدي الي عدم اق�ت$ع النبات�ات بس�ھولة 

 . عند القص

غي��ر مرغوب��ة  ريق��ةط اV أنھ��ا ،باس��تخدام الخرط��وم وب��الرغم م��ن انتش��ار طريق��ة ال��ري ب��الغمر
يفض��ل اس��تخدام ش��بكات ال��ري . نظ�را Vس��تھ$ك كمي��ات كبي��رة م�ن الم��اء مم��ا يض��ر بالمس��طح ا>خض�ر

 تختل�ف لتر م�ن الم�اء تقريب�ا ١٠ -٦حوالي ويحتاج المتر المربع يوميا الي  ،)٩شكل (  Pop-upبالرش

  :للعوامل اYتية تبعا

م�اء ال�رى أق�ل، و لك�ن يك�ون ال�رى عل�ى فت�رات فى التربة الرملي�ة تك�ون مع�دVت : نوع التربة -أ 
 .متقاربة

  .أنواع الموسم الدافئ إحتياجاتھا المائية أقل من أنواع الموسم البارد: نوع المسطح المنزرع -ب 

كميات م�اء ال�رى تك�ون أعل�ى عن�د إرتف�اع درج�ة الح�رارة ف�ى فص�ل : درجة الحرارة السائدة -جـ 
  .الصيف

يحق�ق وف�راً كبي�راً ف�ى كمي�ات المي�اه ) ب�الرش(ى بشبكات الرى الحديثة الر: طريقة الرى المتبع -د 
  .المستخدمة، بالمقارنة بالرى بالغمر

  

 ،يجب أV يحتوى الم�اء المس�تخدم لل�ري عل�ى تركي�زات عالي�ة م�ن ا>م�$ح الذائب�ة بصفة عامة
س�تثناء مس�طح إب، ج�زء ف�ي الملي�ون  ١٥٠٠ -١٠٠٠ويفضل اV يزيد تركيز ا>م$ح في مياه الري عن 

 ٥٠٠٠الذي ينمو جي�دا عن�د ري�ه بم�اء تص�ل ب�ه نس�بة الملوح�ة ال�ي  Paspalum vaginatumالبسبالم 

  ٠جزء في المليون دون انخفاض مستوي صفات الجودة للمسطح

  

   -: القص-٢

وھ�ي تج�ري بإزال�ة ،تعتبر عملية القص م�ن أھ�م العملي�ات الت�ي تج�ري للمس�طحات الخض�راء 
ض�رورية للحف�اظ عل�ي  نموات الخضرية فوق سطح الترب�ة، وھ�ى عملي�ةلواالسيقان جزء من اVوراق و

يتم قص النباتات >ول م�رة بع�د زراعتھ�ا  ٠الشكل المرغوب للمسطح وتشجيع تفريع النباتات وانتشارھا
  ٠سم ٨-٧عندما يصل طولھا ألي حوالي 
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  -:العوامل التى يتوقف عليھا إرتفاع القص

 )س�م ٣(حم�ل الق�ص الم�نخفض تت) ىدل�النجي�ل البمث�ل (ا>ن�واع المفترش�ة  :طبيعة نمو النبات-ات -أ 

 ٥-٤( إرتف�اع أكب�رل�ي ع )الج�ازون والحش�ائش الزرق�اءمث�ل (تقص ا>ن�واع ذات النم�و الق�ائم بينما 
  .)سم

كم��ا ف��ى (بع��ض المس��طحات يل��زم أن تك��ون ش��ديدة اCس��تواء  :الغ--رض م--ن إس--تخدام المس--طح -ب 
تص�ل  لذلك تقص عل�ى إرتفاع�ات منخفض�ة ج�داً ) فناطق م$عب الجولم$عب الكروكيه وبعض م

 .الى عدة ملليمترات ويتم القص فيھا يوميا أو يوم بعد يوم

ف��ى الترب��ة الرملي��ة تق��ص المس��طحات الخض��راء عل��ى إرتف��اع أكب��ر م��ن الترب��ة  :ن--وع الترب--ة -ج--ـ  
 .الطينية الثقيلة

  

 :ما يراعى فى قص المسطحات الخضراءأھم 

حت��ى V يح��دث خل��ل  ي��تم إزال��ة أكث��ر م��ن ثل��ث إرتف��اع المس��طح ا>خض��ر أثن��اء عملي��ة الق��ص � –أ 
س�م  ٤خض�ر عل�ى إرتف�اع �ظ عل�ى إرتف�اع المس�طح اابمعنى إذا كان الغرض ھو الحف�. فسيولوجى

سم يتم ضبط إرتفاع القص فى آل�ة الق�ص عل�ى إرتف�اع  ٦فكلما وصل إرتفاع المسطح ا>خضر الى 
  .القص سم وتجرى عملية٤

، ويس�ھل إص�ابتھا )١٠ش�كل (حت�ى V يح�دث تھت�ك ف�ى ا>نس�جة  ان تكون أسلحة الق�ص ح�ادة -ب 
  .بالمسببات المرضية

  ٠جراء عملية القص والنباتات مروية او مبتلةإعدم  -جـ 

  .إزالة قطع الحجارة حتي V تكسر أسلحة القص -د 

م�ن الم�واد العض�وية الت�ى تأخ�ذ وقت�ا ق�ة إزالة ناتج القص حتى V يؤدى تراكم�ه إل�ى تك�وين طب -ھـ 
  .طوي$ لحين تحللھا تصبح فيه مأوى للحشرات ومسببات ا>مراض

  

  :قصـآ'ت ال

  :وتختلف آ�ت القص وتتباين تبعا للغرض منھا كآ�تي 

  Rotary mower machineآ�ت القص الدوارة -١

 س�رعة ترددي�ة عالي�ةل المرك�ز بمثبت من مركزة ويدور ح�و) سكين( ذات س$ح مبطط أVت 

او الكھرباء، كذلك منه م�ا ھ�و ذو دف�ع ذات�ي او يحت�اج ال�ي ) بنزين( ومنه ما يعمل بالوقود  ،)١١شكل (
 .في الحدائق العام�ة والخاص�ة وھذا النوع من اVYت شائع اVستخدام .دفع من جانب القائم بعملية القص

أج�راء الق�ص عل�ي  عا>Vت أنھ�ا V تس�تطييعي�ب ھ�ذه . نظرا Cعتدال س�عره وإنخف�اض تك�اليف ص�يانته
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لذا V تصلح لaستخدام فى م$عب الكروكي�ه وبع�ض من�اطق ملع�ب الجول�ف الت�ى  سم ٢ارتفاع اقل من 
 .يتم قصھا على إرتفاعات منخفضة

  

   Reel mower machineآ�ت القص ا<سطوانية-٢

تتمي�ز بق�درتھا عل�ي الق�ص عل�ي  ).١٢ش�كل ( وھذه اVYت ذات س$ح أسطواني يدور ح�ول مح�وره    
يعيبھ�ا إرتف�اع و Greensمم  كما في م$عب الكروكي�ة والجول�ف ف�ي منطق�ة  ٣-٢ارتفاعات تصل الي 

   .تكلفة صيانتھا مقارنة باVYت الدوارةسعرھا و

  

  Flail mower machine  آ�ت القص اLھتزازية -٣

زارع المس�طحات الخض�راء وھ�و يش�به ال�ه ويوجد في عدد قليل ج�دا م�ن م�، وھى نوع غير منتشر     
 Yأو  Tح��رف عل��ي ش��كل  تك��ونويوج��د أس��فلھا ا>س��لحة الت��ي ) الت��ي تعم��ل كخ��زان ( ال��دراس الكبي��رة 

للم�زارع  إVھ�ذه اVYت V تص�لح يعي�ب و ).١٣ش�كل ( علي عمود أفق�ي دوار ومعلقة تعليق حر مقلوب
C حتياجھ���ا ال���ي ج���رار كبي���رV ت بأنھ���ا تص���لح . دارتھ���اوالمس���طحات الكبي���رة نظ���راVYوتتمي���ز ھ���ذه ا

  .لHراضى التى ينتشر بھا الحصى >ن ا>سلحة تمتص الصدمات وV تنكسر نتيجة التعليق الحر

  

  ـ التسميد ٣

ومس��تمر ط��وال الع��ام بس��ماد متكام��ل يحت��وى عناص��ر  تحت��اج نبات��ات المس��طح ال��ي تس��ميد ك��افي        
ا لعملي��ات الق��ص المس��تمر الت��ي تج��ري لھ��ا والت��ي تزي��ل ج��زءا نظ��ر النت��روجين والفوس��فور والبوتاس��يوم

كم�ا ان�ه ،وعنصر النتروجين مھم جدا في تكوين مجموع خضري ق�وي  ٠كبيرا من مجموعھا الخضري
ومدي تحمله للحرارة والب�رودة ،  وقدرة النبات علي مقاومة ا>مراض،  ا>خضر يؤثر علي كثافة اللون

كم�ا يحت�اج أيض�ا ال�ي عنص�ر   ٠عل�ي تع�ويض ا>ج�زاء المقصوص�ة ويؤثر ف�ي ق�درة النب�ات، والجفاف
 ٠الفس��فور ال��ذي ي��دخل ف��ي العدي��د م��ن العملي��ات الحيوي��ة وي��ؤثر ف��ي نم��و الج��ذور واكتم��ال نم��و النب��ات 

ف�ي نم�و النب�ات وي�دخل ف�ي العدي�د م�ن  ت�ؤثرالتى  مةاالعناصر الغذائية الھ نالبوتاسيوم يعتبر موعنصر 
ويؤثر في تحم�ل النب�ات للجف�اف ، ثر في نمو الجذور والريزومات والسيقان المدادةالعمليات الحيوية ويؤ

  .يزيد من قدرة المسطح على تحمل الدھسوالحرارة والبرودة ومقاومة ا>مراض و

ف��ي حال��ة وف��ى   أ٢ب��و  ١:   ٥أ٢ف��و ١:  ن ٢ أفض��ل نس��بة س��مادية >غل��ب المس��طحات الخض��راء ھ��ى
م��ع )  ٥ا٢ف��و% ٥,١٥(م��ع س��وبر فوس��فات الكالس��يوم ) ت��روجينن% ٥,٣٣(اس��تخدام نت��رات النش��ادر 

س��ماد س��وبر فوس��فات ج��م  ١٦ :، ويمك��ن عم��ل المخل��وط كالت��الى)أ ٢ب��و% ٥,٤٨(س��لفات البوتاس��يوم 
س���ماد س���لفات النش���ادر ج���م  ٢٤أو ( %٣٣.٥س���ماد نت���رات النش���ادر ج���م  ١٥+  %١٥.٥الكالس���يوم 

 المسطح ا>خضر مربع منمتر /  %٤٨سلفات بوتاسيم جم  ٥) + %٢٠.٥
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فتتب�اين م�ن اCض�افة ، وتتباين ط�رق إض�افة ا>س�مدة تبع�ا لaمكاني�ات ون�وع الس�ماد والمس�احة
الس��ائلة والعناص��ر  ا>س��مدة أم��ا) ١٤ش��كل (الجاف��ة والمحبب��ة  اليدوي��ة او باس��تخدام آVت نث��ر ا>س��مدة

 .)Fertigation(م�ن خ�$ل نظ�م ال�ري ب�الرش أو ) ١٥شكل (الصغرى فتضاف من خ$ل موتور رش 

للحص��ول عل��ي الل��ون  ا>خض��ر كم��ا ينص��ح بإض��افة الحدي��د المخلب��ي والماغنس��يوم رش��ا عل��ي المس��طح
  . ا من دور ھام في تكوين الكلوروفيلما>خضر الزاھي لما لھ

  

  : التكميليةعمليات الصيانة  :ثانيا

  إزالة الحشائش الغريبة -١

وترج�ع ، نبات�ات المس�طح وتش�ويه ش�كلهكثيرا ما تنمو حشائش غريبة بالمسطح فتسبب ضعف 
 :الى سباب إنتشار الحشائش فى المسطحات الخضراءأ

  .خت$ط بذورھا ببذور النبات المستعملإ �

  .قبل الزراعة زالتھا جيداً إعدم  �

  .نتشار الحشائش الغريبة في المسطحات التي V ت$قي عناية كافيةإيزداد  �

  .من المسطحأراضى موبوءة بالحشائش الغريبة قريبة وجود  �

  

 :طرق مقاومة الحشائش الغريبة

  .نظيفة عند الزراعة) بذور أو أجزاء خضرية(إستخدام تقاوى  �

  .الحرث أو إستخدام المبيدات المناسبةسواء بالزراعـة  قبلمن الحشـائش  التخلص �

  .اCزالة اليدوية للحشائش التى تظھر بعد الزراعة أوVً بأول �

  .لهالحشائش  لمنع غزو السمادية والمائية صيانة المسطح وتوفير إحتياجاته �

 ).مثل جرنستار( بمبيدات الحشائش المتخصصةالحشائش عريضة ا>وراق مقاومة  �

  

  :التھوية -٢

للدھس المستمر تصبح التربة شديدة اCندماج س�يئة التھوي�ة،  المسطحات الخضراءعند تعرض 
ل�ذا نلج�أ  .لنم�و الج�ذور وإنتش�ارھا ف�ى الترب�ة يتسبب اCندماج الشديد للتربة فى حدوث إعاقة ميكانيكيةو

عبارة عن أص�ابع معدني�ة إم�ا مجوف�ة أو  الفعاللتھوية التربة بأجھزة ميكانيكية خاصة يكون فيھا الجزء 
  .وتفضل ا>صابع المعدنية المجوفة. )١٦شكل (مصمته 

  

  مقاومة ا%فات الحشرية  -٣

 :موعاتتنقسم الحشرات التي تصيب المسطحات الي ث$ث مج



 

١٧ 
 

 ،وتتغ���ذى الحش���رة الكامل���ة او اليرق���ات عل���ي ج���ذورالنباتات :حش---رات تع---يش تح---ت س---طح الترب---ة-١
 ٠علي شكل مناطق جافة جرداء ميتة وتظھرأعراض اCصابة بعد ان يقع الضرر للمسطح

ثق�وب ب�ا>وراق وم�وت الس�يقان  وتظھرتتغذى يرقاتھا علي اVوراق أثناء الليل  :الحشرات القارضة -٢
  ٠مساحات ميتة بنية اللون من المسطح تتشابه مع أعراض الجفاف تظھر كذلك

 .ويموتضعف النبات ي حيثتمتص عصارة النبات مثل الحشرة القشرية  :ماصة للعصارة حشرات -٣

 اYف��ات الحش��رية الت��ى تص��يب ويرق��ات الجع��ل والخن��افس ھ��ى أھ��مالدي��دان القارض��ة تعتب��ر و

يفض�ل إج�راء  .الريلدان لمقاومتھاالسليكرون أو و أم ال$نيت ويستخد ،)١٧شكل ( المسطحات الخضراء
 .الرش بعد غروب الشمس

  

  :مقاومة ا%فات المرضية -٤

تلعب الفطريات والبكتريا والفيروسات والنيماتودا دورا في ظھور بعض ا>عراض المرض�ية  
 Dollar spotوم��ن اش��ھر ا>م�راض بقع��ة ال��دوVر  ٠ف�ي ص��ورة تبقع��ات وتل��ون >ج�زاء م��ن المس��طح

ت�زداد م�ع قل�ة النت�روجين وجف�اف  ، )١٨(ش�كل  ويظھر في صورة بقع لونھا بني ف�اتح تح�يط ب�ا>وراق
   ٠ ا>رض وارتفاع الرطوبة الجوية

  

  : الحدية -٥

يقص��د بالحدي��ة تھ��ذيب ح��دود المس��طح حت��ى V يمت��د إل��ى م��ا يج��اوره م��ن أح��واض زھ��ور أو 
عن�د إج�راء الحدي�ة  . وض�ح م�دى اCھتم�ام ب�هيا>خض�ر والمظھ�ر الجم�الى للمس�طح  مما يبرز، مشايات

تجرى الحدي�ة و .سم خالية من النباتات وتحيط بالمسطح من كل جانب ١٠-٥تترك مسافة بعرض حوالى 
 .)١٩شكل ( بعض اVYت الحديثة، أو بإستخدام )منقرة -شقرف (إما بواسطة أدوات يدوية بسيطة 

  

  :التسفيف -٦

من��اطق م��ن المس��طح ا>خض��ر الت��ى تظھ��ر بھ��ا إنخفاض��ات ف��ى منس��وب س��طح تج��رى ھ��ذه العملي��ة ف��ى ال
، أيضا قد يجرى التسفيف عند زراعة مساحات كبيرة خضريا عن طريق الغ�رز أو الفس�وخ بقص�د التربة

  .تثبيتھا وحمايتھا من حرارة الشمس

س��ببات الخ��الى م��ن الم يج��رى التس��فيف ع��ن طري��ق إض��افة الرم��ل، أو مخل��وط م��ن الرم��ل والكمبوس��ت  
ي�تم تمري�ر  الخضراء  وفى المسطحات .فى ا>ماكن المنخفضة) ١:٤(المرضية وبذور الحشائش الغريبة 

إزال��ة بقاي��ا الرم��ل أو مخل��وط الرم��ل  بغ��رض )٢٢ش��كل ( ش��بكة معدني��ةأو ) ٢١ش��كل (فرش��اه خاص��ة  
تم�رر عليھ�ا  تروى ا>رض رياً غزي�راً، ث�مذلك بعد . ا>خضر أوراق المسطحوالكمبوست من فوق بقايا 

  .رولة ثقيلة

  

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 

١٨ 
 

  :  ترقيع المسطح ا*خضر -٧

إزالة ج�زء مي�ت أو ت�الف أو موب�وء  إعادة زراعة مساحة من المسطح ا>خضر بعد  يقصد به
ت�تم عملي�ة إع�ادة الزراع�ة بإس�تخدام اللف�ائف س�ابقة التجھي�ز و . بالحشائش الغريبة من المسطح ا>خض�ر

ويج���ب أن يك���ون ن���وع المس���طح ا>خض���ر . رية أو بالب���ذورأو الزراع���ة ب���ا>جزاء الخض���)  ٢٣ش���كل (
  . المستخدم فى عملية الترقيع مماثل لنوع المسطح ا>خضر ا>صلى

    

 : تجديد المسطح ا*خضر -٨

ش�كل ( قد يحدث ت�دھور للمس�طح ا>خض�ر نتيج�ة إھم�ال عملي�ات الخدم�ة ا>ساس�ية والتكميلي�ة
ت الخدم�ة ا>ساس�ية وبع�ض عملي�ات الخدم�ة التكميلي�ة ويلزم لتجديد المسطح ا>خضر أداء عمليا. )٢٤

بتسلس��ل خ��اص وبدق��ة ش��ديدة، وق��د يل��زم إع��ادة الزراع��ة ل��بعض ا>ج��زاء الج��رداء الخالي��ة م��ن نبات��ات 
  :وتتم عملية التجديد للمسطح ا<خضر كالتالى. المسطح ا>خضر تماما

إس��تخدام أح��د المبي��دات يس��تلزم ا>م��ر  وق��د. إزال��ة ك��ل الحش��ائش الغريب��ة م��ن المس��طح ا>خض��ر -١
  .ا>خضر اCختيارية التى تقضى على الحشائش الغريبة دون نباتات المسطح

حس��ب مواص��فات آل��ة (ق��ص المس��طح ا>خض��ر عل��ى إرتفاع��ات منخفض��ة ال��ى أقص��ى ح��د ممك��ن  -٢
ويفضل إجراء ھذه العملية تدريجيا أى يتم القص أوV عل�ى إرتف�اع ق�ص مق�دارة ). القص المتوفرة

س��م >ن ق��ص مس��طح ٢أن تت��رك آل��ة الق��ص ليب��رد الموت��ور ي��تم الق��ص عل��ى إرتف��اع س��م،  وبع��د ٥
ثم يتم إج�راء . أخضر مرتفع على إرتفاع قص منخفض مرة واحدة قد يؤدى Cحتراق موتور اYلة

لتخليص المسطح من الطبقات الميت�ة والمتحلل�ة  م�ن المس�طح   Verticuttingعملية قص رأسى 
 ).٢٥(ا>خضر 

  ).٢٦شكل (نباتية باستخدام الكرك  جمع أى بقايا -٣

  ).٢٧شكل (تھوية التربة بإستخدام جھاز التھوية ذو ا>صابع المعدنية المفرغة  -٤

بغ��رض تس��وية ) ٤:١(إج��راء عملي��ة تس��فيف للمس��طح ا>خض��ر بخل��يط م��ن الرم��ل والكمبوس��ت  -٥
درتھا عل�ى اCرتفاعات واCنخفاضات ورفع محتوى التربة من المادة العضوية مما يؤدى لزي�ادة ق�

  ). ٢٨شكل (اCحتفاظ بالماء وإمداد المسطح ا>خضر بالعناصر الغذائية الكبرى والصغرى 

  ).٢٩شكل ( زراعة المساحات الجرداء من المسطح ا>خضر -٦

ش��كل (ض��رورة اCھتم��ام بتس��ميد المس��طح وري��ه ري��ا غزي��را حت��ى يكتم��ل نم��و المس��طح ا>خض��ر  -٧
اسية والتكميلية بدق�ة حت�ى V يت�دھور المس�طح ا>خض�ر ، كما يلزم أداء عمليات الصيانة ا>س)٣٠

 .مرة ثانية

  



 

١٩ 
 

  

  
  Sprigs لعقل أو الغرز أو الفسوخ ا): ١(شكل 

  

 

 

 

  
  Stolons السيقان المدادة  ): ٢(شكل 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
  )Plugs(الرقع أو الجلف    ):٣(شكل 

  
 مزرعة مسطحات خضراء  ):٤(شكل 
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  )Sods(ٍاللفائف أو الب+طات    ):٥(شكل 
  

  
 آلة القص الرأسى) : ٦(شكل 

 

 

  

 

  الب;طات واللفائف) تقليع(آلة حصاد ) : ٧(شكل 

  

  
 
  

  إستخدام اللفائف فى إنشاء مسطح أخضر كامل التغطية فى وقت قصير ):٨(كل ش
  



 

٢١ 
 

    
  

  PoP-Upرى المسطح اBخضر برشاشات غاطسة ): ٩(شكل
  
  

  
  

  

  

  
  القص بسكاكين غير حادةتھتك أنسجة نباتات المسطح واصفرارھا نتيجة ): ١٠(شكل 

  

  آMت قص مسطحات خضراء دوارة): ١١( شكل  
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  أ�ت قص مسطحات خضراء إسطوانية): ١٢(شكل
  

  
  

  أ�ت قص مسطحات خضراء إھتزازية): ١٣(شكل
 
 
  
  

  

  

  
  

  آHت نثر ا<سمدة الجافة والمحببة) ١٤(شكل 
  



 

٢٣ 
 

  أHت رش ا<سمدة السائلة والعناصر الصغرى): ١٥(شكل   
  

  )يسار(والمجوفة ) يمين(أHت تھوية المسطحات ذات ا<صابع المعدنية المصمتة ): ١٦(شكل   
  

  عض ا<فات الحشرية التى تسبب أضرار للمسطح ا<خضرب): ١٧(شكل   
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  مظاھر مرض بقعة الدو�ر على المسطح ا<خضر): ١٨(شكل 
   

    
  

  آ�ت حدية وتھذيب حواف المسطح ا<خضر): ١٩(شكل 
  

  
  

 Topdressorآلة تسفيف ): ٢٠(شكل 
  

آلة بھا فرش خاصة Lزالة بقايا ): ٢١(شكل 
  .الكمبوست بعد التسفيف



 

٢٥ 
 

    
  

تمرير شبكة معدنية على المسطح ): ٢٢(شكل 
  .Lزالة بقايا الكمبوست بعد التسفيف

  

  
  إجراء عملية ترقيع المسطح ا<خضر): ٢٣(شكل 

  

  
  

 مسطح أخضر متدھور): ٢٤(شكل 
  

مع  القص على إرتفاعات منخفضة): ٢٥(كل ش
إجراء قص رأسى للتخلص من بقايا المسطح 

  الميتة والمتحللة
 

  
  

  
تكريك التربة لجمع كل المخلفات ): ٢٦(شكل 

  من تربة المسطح

  
التھوية للتربة بآلة إجراء عملية ): ٢٧(شكل 

  .تھوية ذات أصابع مجوفة
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  راء التسفيفإضافة الكمبوست وإج): ٢٨(شكل 

 

  
 زراعة اBجزاء الجرداء بالبذرة): ٢٩(شكل 

 
  

 المسطح اBخضر بعد تجديده): ٣٠(شكل 
  



 

٢٧ 
 

  طيات التربةـمغ
 

ھ��ى مجموع��ة م��ن النبات��ات العش��بية الزاحف��ة س��ريعة النم��و، منھ��ا ال��ورقى ال��ذى يمت��از بمجم��وع 
  . خضرى ذو لون أخضر أو ملون ومنھا المزھر بأزھار جميلة ا>لوان

وم�ن تل�ك الط�رق .  تعدد طرق تكاثر مغطيات التربة وتتباين من نبات Yخر ب�إحت$ف الج�نس والن�وعت
وت�زرع ع�ادة . التكاثر بالعقل  الماخوذة من السوق المدادة أو بالتفصيص او بالترقيد ا>رضى أو بالبذور

الص��يف مغطي��ات الترب��ة ف��ى الربي��ع ب��نفس طريق��ة زراع��ة المس��طح ا>خض��ر، ويمك��ن زراعتھ��ا ف��ى 
والخري��ف بش��رط حمايتھ��ا م��ن الح��رارة الش��ديدة ص��يفا والري��اح ف��ى الخري��ف والش��تاء ف��ى بداي��ة النم��و 

إ� أنھ-ا وبالرغم من عدم تحمل معظ�م  مغطي�ات الترب�ة لل�دھس أو الس�ير . بتغطيتھا بالقش أو بالبيتموس
  :تتميز باHتى

 .كثير من مغطيات التربة مزھر -١

  .فى الصيانة وV تحتاج لقص منتظمV تحتاج لمجھود وعناية كبيرة  -٢

يوجد منھا انواع تتحمل الظل يمكن زراعتھا تحت ا>شجار ب�دV م�ن المس�طح ا>خض�ر ال�ذى يفش�ل  -٣
 .نموه تحت ظل ا>شجار، ومنھا أنواع تتحمل الحرارة العالية والجفاف

       ة الت��ى تص��لح للزراع��ة ف��ى ا>راض��ى الرملي��ة والمن��اطق الجاف��ة والص��حراوية والمن��اطق  المنح��در -٤

 ). ٣١ شكل(يصعب زراعتھا بالمسطح ا>خضر 

 .كثير منھا يتحمل الظروف البيئية السيئة -٥

  

  :أمثلة لبعض نباتات مغطيات التربة

   Aptenia cordifolia أبتنيا  -١

ا>زھ��ار ص��غيرة حم��راء أو بنفس��جية ف��ى الربي��ع . نب��ات عص��ارى زاح��ف أوراق��ه قلبي��ة غض��ة متقابل��ة
  ). ٣٢ شكل(والصيف والخريف 

  .بالعقل التى تزرع مباشرة فى ا>رض: التكاثر

  

  Phyla nodifloraالليبيا  -٢

النب�ات س�ريع النم�و . )٣٣ ش�كل( نبات معم�ر زاح�ف أوراق�ه ص�غيرة لحمي�ة وا>زھ�ار بيض�اء بنفس�جية
. يجود بالجو الحار وجميع أنواع ا>راض�ى، ويتحم�ل الملوح�ة والعط�ش ويخت�زن الم�اء بأوراق�ه اللحمي�ة

  .لضوء الشمس وV يحتاج للقص ويتحمل السير عليهيحتاج 

  .بالتفصيص والتقسيم فى الربيع: التكاثر

 

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 

٢٨ 
 

  

   Wedelia trilobataوديليا  -٣

يج�ود ف�ى . )٣٤ ش�كل( نتشار، أوراقه مفصص�ة بدرج�ة بس�يطة وا>زھ�ار ص�فراء�نبات قصير سريع ا
  .حمل الصقيعينمو فى الشمس والظل وV يت. ا>راضى الرملية وبجوار شواطئ البحار

  .بالعقل وتقسيم النبات فى الربيع: التكاثر

 

   Mesembryanthemum الحى علم  -٤

نباتات معمرة، نموھا زاحف أو قائم، يختلف لون وشكل ا>وراق تبعا للنوع فمنھا ا>خض�ر أو ا>خض�ر 
ا>ل�وان  النب�ات س�ريع النم�و وأزھ�اره متع�ددة. المشوب باللون ا>حمر، كذلك منھا المضلع واCس�طوانى

  .تجود زراعتة فى ا>ماكن المشمسة الجافة). ٣٥ شكل(ويزھر فى الصيف والخريف 

  .بالعقل الساقية: التكاثر

  

  Portulaca grandifloraرجلة الزھور  -٥

نبات قصير زاحف، يعتبر من الحوليات الص�يفية، أوراق�ه ش�ريطية قص�يرة أو أس�طوانية لحمي�ة عص�يرية، 
  . يجود با>راضى الرملية والمشمسة). ٣٦ شكل(الصيف أزھاره متعددة ا>لوان فى 

 مايو –بالبذور فى شھر مارس : التكاثر

  

   

زراع����ة مغطي����ات الترب����ة عل����ى ): ٣١(ش����كل 
 المنحدرات والميول

  Aptenia cordifolia أبتنيا ): ٣٢(شكل 

  



 

٢٩ 
 

 

    

  Wedelia trilobataوديليا ): ٣٤(شكل   Phyla nodifloraالليبيا ): ٣٣(شكل 

   

 Mesembryanthemumالحى علم ): ٣٥(شكل 

    

  Portulaca grandifloraرجلة الزھور  ):٣٦(شكل 
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  نباتات التحديد
 ھى مجموعة من نباتات الزينة العشبية غزيرة التفريع منھا مس�تديم الخض�رة ومنھ�ا الح�ولى، : تعريفھا

تس��تخدم . منھ��ا ال��ورقى ذو ا>وراق الخض��راء أو الملون��ة ومنھ��ا المزھ��ر بأزھ��ار مختلف��ة ا>ل��وان  ك��ذلك
لتحديد ا>حواض والطرق والمشايات والرسم  والكتابة فى الحدائق العام�ة  وح�دائق المي�ادين ومع�ارض 

  .الزھور

  .لبذور أوالعقل أوالتفصيصتتكاثر نباتات التحديد بعدة طرق تبعا لنوعھا فمنھا ما يتكاثر با :التكاثر

تزرع ھ�ذه النبات�ات ف�ى المش�تل ف�ى أص�ص فخاري�ة أو أكي�اس ب$س�تيك ص�غيرة   :الزراعة فى الحديقة
وتختلف مس�افات الزراع�ة ب�إخت$ف . وعند الشراء تنتخب النباتات صغيرة العمر ليسھل قصھا وتشكيلھا
ت�زرع . ج�دا  أو بينھ�ا فراغ�ات واس�عة النوع المزروع ومدى إنتش�اره حت�ى V تظھ�ر النبات�ات متزاحم�ة

يح�يط ب�أحواض الزھ�ور أو المس�طح ا>خض�ر أو المش�ايات ) يس�مى الكن�ار( نباتات التحديد ف�ى مج�رى 
  ).٣٧شكل (خره �والطرق ، ويكون عرضه ثابتا من أوله 

يتم قص نباتات التحدي�د بإس�تخدام مقص�ات ا>س�وار بغ�رض تحدي�د نموھ�ا ف�ى الحي�ز   :القص والتشكيل
ويج�ب ). ٣٨ش�كل (المرغوب أو لتشيكلھا بأشكال محددة كما يحدث عند إستخدامھا ف�ى الكتاب�ة والرس�م 

منع الرى قبل القص بيومين حتى V تقتلع النباتات أو تتخلخل ج�ذورھا أثن�اء الق�ص، ك�ذلك يج�ب العناي�ة 
  .بالرى والتسميد للحصول على نمو كثيف وسريع يتحمل القص المستمر

  

  :باتات التحديدأمثلة لبعض ن

   Alternanthera sp.ألنتيرة  -١

ا>وراق صغيرة رمحية حمراء أو ص�فراء مبرقش�ة . سم ٢٥نبات ورقى معمر قصير إرتفاعه V يتعدى 
  ). ٣٩شكل (إستمرار القص يمنع التزھير والشيخوخة . أو خضراء

  .بالعقل والتفصيص فى الربيع والخريف:  التكاثر

  

  ’Artemisia schmidtiana ‘Nana)  أرتميزيا(الشيح  -٢

  ). ٤٠ شكل(نبات عشبى معمر أوراقه مركبة ريشية رفيعة لونھا فضى 

  .بالعقل و التفصيص:  التكاثر

  

   Centaurea cinerariزرناريا  -٣

نب��ات عش��بى معم��ر فض��ى الل��ون أوراق��ه ملعقي��ة الش��كل إل��ى بيض��ية الش��كل، ا>وراق كامل��ة الحاف��ة أو 
  ).٤١شكل (مفصصة والنورات صفراء 

  .بالتفصيص والعقل فى الربيع و الخريف: التكاثر



 

٣١ 
 

  

  Alyssum maritimumأليسم  -٤

نب��ات قص��ير أوراق��ه رمحي��ة متبادل��ة الوض��ع عل��ى الس��اق،  وأزھ��اره بيض��اء غزي��رة  ف��ى ن��ورات  -١
  ). ٤٢شكل (عنقودية من أسفل ومشطية من أعلى 

  .سبتمبر -بالبذور فى شھر يوليو :  التكاثر

  

  Chlorophytum comosumالف;نجيم  -٥

يج��ود ف��ى . نب��ات ورق��ى معم��ر،ا>وراق ش��ريطية مخطط��ة ب��اللون ا>خض��ر وا>ب��يض، كثي��ر الخلف��ات
  ).٤٣ شكل(ا>ماكن المشمسة و الظليلة 

 .بالتفصيص أو الب$بل:  التكاثر

  

  

  إستخدام نباتات التحديد فى تحديد أحواض الزھور والمسطحات الخضراء والطرق): ٣٧(شكل 

    

إستخدام نباتات التحديد فى الكتابة ): ٣٨(شكل 
  والرسم

  Alternanthera sp.ألنتيرة ): ٣٩(شكل 
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٣٢ 
 

 
 

  Centaurea cinerariزرناريا ): ٤١(شكل   Artemisia schmidtianaالشيح  ): ٤٠(شكل 

    

  Chlorophytum comosumالف�نجيم  ):٤٣( شكل  Alyssum maritimumأليسم   ):٤٢(شكل 

 



 

٣٣ 
 

  التدريبات العملية على الباب ا�ول
************************  

  طح أخضر بالبذورزراعة مس  ) :١(التدريب العملى رقم 

  

  -:اBھـــداف 

 -:بنھاية ھذا التدريب يكون الطالب قادراًعلى 

  .زراعة مسطح أخضر بالبذرة  -١

 .أن يتقن توزيع البذور توزيع منتظم اثناء البدار -٢

  .كرك  –حديد له رو –بذور برمودا جراس أوبذور جازون :    اBدوات ال+زمة

  فردى:  أسلوب التدريب

  
  -:خطوات التنفيذ 

  م$حظــــــــات  وصف الخطــــــــــوات  م

    .يتم تحديد كمية التقاوى ال$زمة لزراعة مساحة معينة   ١

فى حالة المساحات الكبيرة تقسم ا>رض أجزاء متساوية وتقسم التق�اوى   ٢
  .ال$زمة إلى كميات متساوية لكل مساحة

  

لتق�اوى ف�ى ي�دة يقوم الطالب  بعملية بدار التقاوى بأن يق�بض كمي�ة م�ن ا  ٣
اليمن��ى ويق��وم بالب��دار بحي��ث تخ��رج التق��اوى م��ن ب��ين إص��بعى الس��بابة 

  .والوسطى بمعدل ثابت 

  

نص���ف (ي���تم ب���دار التق���اوى ال$زم���ة للمس���احة ف���ى إتج���اھين متعام���دين   ٤
) م��ن الش��مال إل��ى الجن��وب التق��اوى م��ن الش��رق للغرب،النص��ف اYخ��ر

  .لضمان توزيع البذور توزيع جيد 

  

البذور يتم تكريك ا>رض بظھر الكرك لتغطية البذور ثم تك�بس  بعد نثر  ٥
  .حديدية  خفيفة لتثبيت التربة لهالتر بة بواسطة  رو

  

يتم رى ا>رض بعد الزراع�ة مباش�رة بواس�طة الرشاش�ات أو الخ�راطيم   ٦
  .مع مراعاة عدم جرالخراطيم بشدة حتى Vتؤثرعلى توزيع البذور 

  

  
  -:التقــــــويـم 

  -:ل لما يأتى عل:١س
  .تقسم المساحة والتقاوى إلى أجزاء وكميات متساوية  عند زراعة المسطح  -١
 .Vيتم نثر البذور فى حالة ھبوب الرياح  -٢
 .يتم تكريك ا>رض عقب بدار التقاوى  -٣
  .يفضل رى ا>رض بالرش عقب الزراعة  -٤

-------------------------------------------------------------------------------------  
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٣٤ 
 

  زراعة مسطح أخضر بنجيل سابق التجھيز  ) :٢(التدريب العملى رقم 

  

  -:اBھـــداف 

 -:بنھاية ھذا التدريب يكون الطالب قادراًعلى 

  .زراعة مسطح أخضر سابق التجھيز  -١

 .إنشاء مسطحات خضراء فى فترة زمنية قصيرة  -٢

  

 –حديAد لAه رو –سكينة لتقطيAع المسAطح  –ح أخضر مسط  -أو لقائف  -   ب<طات -:اBدوات ال+زمة

  .كومبست  -رمل ناعم 

  .جماعى :  أسلوب التدريب

  

  -:خطوات التنفيذ 

  م<حظــــــــات  وصف الخطــــــــــوات  م

الخAAالى مAAن  يAAتم حAAرث المسAAاحة حرثAAاً جيAAدا وتسAAمد بالسAAماد العضAAوى  ١
الAAرى وتسAAوى تسAAوية جيAAدة وتركAAب شAAبكات  بAAذور الحشAAائش الغريبAAة

  .ال<زمة 

  

يAAAتم فAAAرش المسAAAاحة بطبقAAAة رقيقAAAة مAAAن خلطAAAة مكونAAAة مAAAن الرمAAAل   ٢
  ) .١:١(الكومبست بنسبة و

  

بجAAوار بعضAAھا بحيAAث تكAAون فAAى  بلطAAات المسAAطح اUخضAAرتAAرص   ٤
  .وبدون تراكب لXطراف على بعضھا مستوى أفقى واحد

  

    .الحديد لهيتم كبس القطع بواسطة الرو  ٥

    .ة الرى حتى يعطى نموات جديدة يوالى المسطح بعملي  ٦

  

  -:التقــــــويـم 

  -:علل لما يأتى :١س

  .يتم تركيب شبكات الرى قبل زراعة المسطح  -١

  .يتم فرش طبقة رقيقة من الرمل والكومبست قبل الزراعة  -٢

  



 

٣٥ 
 

  أنشطة تدريبية على الباب ا�ول
**********************  

  

راع__ة المس__طحات بالب__ذرة والمس__طحات س__ابقة ت__دريب الط__+ب عل__ى عملي__ة إع__داد الترب__ة لز -١
  .التجھيز 

 .التدريب على التفريق بين أنواع بذور المسطحات المستديمة والمؤقتة واBجزاء الخضرية  -٢

 –الق__ص  –ال__رى (لت__دريب عل__ى خدم__ة المس__طحات الخض__راء وص__يانتھا م__ن حي__ث عملي__ات ا -٣

 ) .مقاومة اdفات –التسفيف  –المندلة  –الحدية 

 ).الخ ٠٠٠٠٠٠٠٠ -Mنتانا كمارا –حصاالبان  –الھيدرا (لى أنواع مغطيات التربة التعرف ع -٤

 ) .الزرناريا –الشيح  –النتيرا ( التعرف على نباتات التحديد  -٥

                                  ----------------------------------------  
                                       -------------------------  

                                             -------------  
                                                  ----  

                                                    -  
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  ر أنـتذك
  المسـطحـات الخـضـراء

  .مكونة بساط أخضر جميل قصيرة تنمو نموا كثيفاھو مساحة من الحديقة تزرع بنباتات عشبية 

  

  أھمية المسطحات الخضراء

 فوائد إجتماعية –ثالثا   فوائد بيئية –ثانيا  فوائد تنسيقية وجمالية –أو� 

  

  أنواع المسطحات الخضراء

  نباتات الموسم الدافئ –أو� 

   Bermudagrass  البلدى النجيل -١

  Uganda Grass النجيل السودانى -٢

   St. Augustine Grassالنجيل الفرنساوى -٣

  Zoysia Grassالزويسيا  -٤

  Paspalumالبسـبالم  -٥

  نباتات الموسم البارد –ثانيا 

  Ryegrassالجازون أو حشيشة الراى  -١

 Fescue (Festuca sp.)نباتات الفسكيو -٢

  Kentucky Bluegrassحشيشة كنتكي الزرقاء  -٣

  Bent Grassesالحشائش المعوجة  -٤

  

  طرق التكاثر

 البذور  -٣

 :طرق خضرية -٤

   Sprigs العقل أو الغرز أو الفسوخ  –أ 

   Stolonsالسيقان المدادة  –ب 

    Plugs) الرقع أو الجلف(قطع من مسطح قديم  -جـ 

  Cنتاجھا إنشاء مزرعة مسطحات خضراء Sodsلفائف أو ب$طات  –د 

  ) المفرومة(ا>جزاء الخضرية الصغيرة  -ھـ

  



 

٣٧ 
 

  صيانة المسطحات الخضراء

 : أو� عمليات الصيانة ا<ساسية

  ـ التسميد ٣  القص   -٣  رىـــال-١

  

  : عمليات الصيانة التكميلية: ثانيا

 مقاومة اYفات الحشرية التھوية إزالة الحشائش الغريبة 

 التسفيف الحدية مقاومة اYفات المرضية 

  تجديد المسطح ا>خضر ترقيع المسطح ا>خضر  

  

  : مغطيات التربة

تص�لح للزراع�ة ف��ى .ھ�ى مجموع�ة م�ن النبات�ات العش�بية الزاحف�ة س��ريعة النم�و، وV تحت�اج لق�ص
  .ا>راضى الرملية والمناطق الجافة والصحراوية والمناطق  المنحدرة

  :أمثلة لبعض نباتات مغطيات التربة

   Aptenia cordifolia أبتنيا  -٦

  Phyla nodifloraالليبيا  -٧

   Wedelia trilobataوديليا  -٨

   Mesembryanthemum الحى علم  -٩

  Portulaca grandifloraرجلة الزھور  -١٠

  

  : نباتات التحديد  

ھ��ى نبات��ات عش��بية غزي��رة التفري��ع مس��تديمة الخض��رة أو  حولي��ة، تس��تخدم لتحدي��د ا>ح��واض والط��رق 
  .والمشايات والرسم  والكتابة فى الحدائق

  يصبالبذور أوالعقل أوالتفص:  التكاثر

  :أمثلة لبعض نباتات التحديد

   Alternanthera sp.ألنتيرة  -٦

  ’Artemisia schmidtiana ‘Nana)  أرتميزيا(الشيح  -٧

   Centaurea cinerariزرناريا  -٨

  Alyssum maritimumأليسم  -٩

 Chlorophytum comosumالف$نجيم  -١٠
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  على الباب ا�ول أسئلة
  وضح أھمية المسطحات الخضراء؟ .١

  المسطحات الخضراء ؟أذكر أنواع نباتات  .٢

موس��م : م��ن حي��ث النجي��ل الس��ودانى  والنجي��ل الفرنس��اوىو  البل��دىالنجي��ل كي��ف تف��رق ب��ين نبات��ات  .٣
   ٠وسيلة التكاثر –الزراعة 

 :أكمل ما يلى  .٤

ويعيبھ��ا ................. و.............. و ...................س��يا ھ��و تحملھ��ا ل��ـيأھ��م م��ا يمي��ز الزو -  أ
  ........................ ...و.............

ي��تم إكث��ارة .و....................ويس��تخدم ف��ى تنس��ـيق .................البس��ـبالم بتحمل��ه ل��ـ يتمي��ز - ب
  ......................بـ

تنم�و  ...................... و.................نباتات الموسم البارد من المسطحات الخضراء مث�ل  - ت
 ....................ل جيدا فى مصر خ$ل فصو

بينم��ا ت��زرع مس��طحات الموس��م ............... ش��ھر ب��ذور مس��طحات الموس��م ال��دافئ ف��ى ت��زرع - ث
  ..........................شھر البارد فى 

................ بتقس�يم الس��وق الم�دادة إل��ى أج�زاء بط��ول العق�ل م��ن المس�طحات الخض��راء تجھ�ز - ج

  .بھذه الطريقة .........و.............ويمكن إكثار ..............بحيث يحتوي كل جزء على 

عل��ى زراع��ة  )المفروم��ة( المس��طحات الخض��راء ب��ا>جزاء الخض��رية الص��غيرة زراع��ةيقتص��ر  - ح
أن�واع ويمك�ن إس�تخدام ھ�ذه الطريق�ة م�ع  ..................كما فى م$ع�ب ............المساحات 

 .................و................و..............

  

  إشرح طريقة تكاثر المسطحات الخضراء بواسطة السيقان المدادة والرقع والب$طات؟ .٥

  إنشاء مشاتل ومزارع المسطحات الخضراء ؟  لماذا يتم -٦

  مزرعة المسطحات الخضراء ؟ إنشاءلنقاط التى يجب مراعاتھا عند ا ام -٧

  ح ا>خضر فى حديقة ؟ ما ھى الخطوات التى  يجب إتباعھا عند زراعة المسط -٩

  كيف تتم  زراعة المسطحات باللفائف أو الب$طات ؟-١١

   

  :أمام العبارة الخاطئة) ×(أمام العبارة الصحيحة وع;مة ) √(ضع ع�مة  -١٢

  (    )     أكبر من التربة الطينية  فى التربة الرملية تقص المسطحات الخضراء على إرتفاع •

  (    )         .إحتياجاتھا المائية أقل من أنواع الموسم البارد الموسم الدافئ مسطحات  أنواع •

  (    )         .ينصح بإضافة الحديد المخلبي والماغنسيوم رشا علي المسطح ا>خضر •



 

٣٩ 
 

ع��ال عب��ارة ع��ن أص��ابع معدني��ة إس��تخدام أجھ��زة ميكانيكي��ة خاص��ة يك��ون فيھ�ا الج��زء الف فض�لي •
                (    ) لتھوية التربة   .مجوفة

  (    ).م قص نباتات التحديد بإستخدام مقصات ا>سوار عند إستخدامھا فى الكتابة والرسميت •

   

 تكلم عن أھم ما يراعى فى قص المسطحات الخضراء ؟-١٣

م�ن  وآVت الق�ص اCھتزازي�ة  آVت الق�ص ا>س�طوانيةو  دول بين آVت القص الدوارةجقارن فى  -١٤
  حيث العيوب و المميزات ؟

  ؟ ترقيع المسطح ا>خضرو  التسفيف،  ديةعرف الح -١٥

  فماذا تفعل لتجديده ؟. تدھور المسطح ا>خضر فى حديقتهمن  شكى لك أحد ا>شخاص  -١٦

 وما ھى طرق زراعتھا ؟  ؟مغطيات التربةما ھى مميزات  -١٧
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  الباب الثانى

 ا�شجار الخشبية

  :ا�ھداف

  :فى نھاية ھذا الباب يستطيع الطالب أن

  .بعض أنواع ا>شجار الخشبية يتعرف على �

  .يكثر ا>شجار الخشبية بالبذور و العقل �

  .يذكر أھم طرق تقزيم ا>شجار �

  

  

  :المحتويات
  ).أغراض بيئية  –قتصادية ٳأغراض ( أغراض زراعة ا>شجار  �

  .تشجير المدن و الضواحى �

 .تشجير الطرق الزراعية و ا>حزمة الخضراء و الواقية و مصدات الرياح �

 .لكثبات الرمليةتثبيت ا �

 .تقزيم ا>شجار �

 - الس�نط الخ�روب  -الح�ور  - س�رو- الكاي�ا  -مثل الكافور:دراسة بعض أنواع ا>شجار الخشبية  �

  ).التكاثر  - قتصادية�ا>ھمية ا -الوصف الخضرى: ( من حيث .السواك - التمر ھندى



 

٤١ 
 

  Treesجار ـــا�ش
م ف��ي بع��ض  ٢٠م وق��د يص��ل إل��ى  ٤الش��جرة  عب��ارة ع��ن نب��ات خش��بي V يق��ل ارتفاع��ه ع��ن 

م عل�ى  ٣ا>صناف عن�د البل�وغ ول�ه س�اق أص�لي خش�بي ق�ائم يتمي�ز بخل�وه م�ن ا>ف�رع الجانبي�ة لمس�افة 
  .ا>قل فوق سطح التربة ويحمل تاج مميز

  أغراض زراعة ا�شجار

 أغراض إقتصادية: أو

اك ع��دة فوائ��د ثانوي��ة ت��زرع ا>ش��جار بص��فه أساس��يه للحص��ول عل��ى ا>خش��اب كمن��تج رئيس��ى ولك��ن ھن��
  :وفيما يلي أھم منتجات ا>شجار . باCضافة إلى ا>خشاب يمكن الحصول عليھا من ا>شجار

  :ا<خشاب -١

ا>خش��اب ف��ى عدي��د م��ن  لتعتب��ر ا>خش��اب المن��تج ا>ساس��ي ال��ذي م��ن أجل��ه ت��زرع ا>ش��جار، وت��دخ
لبن��اء وف��ى ص��ناعة بع��ض الص��ناعات ف��ى ش��تى مج��اVت الحي��اة مث��ل بن��اء الس��فن وف��ى الموبيلي��ا وف��ى ا

ت��دخل  اا>دوات واVYت الزراعي��ة، كم��ا ت��دخل ا>خش��اب ف��ى ص��ناعة ال��ورق وعج��ائن الس��ليلوز، كم��
كم�ا ، وفى صناعة بع�ض ا>ق�$م وأع�واد الثق�اب، ا>خشاب فى صناعة صناديق النقل >غراض متنوعة

إس��تخدامات عدي��دة  باولHخش��، تس��تخدم ف��ى الص��ناعات اليدوي��ة مث��ل التح��ف وغيرھ��ا م��ن م��واد الزين��ة
خدامھا وا>خشاب التى V تصلح ف�ى اVس�تخدامات الس�ابقة Cنخف�اض جودتھ�ا يمك�ن اس�ت. أخرى مباشرة

  . فى صناعة الفحم أو الوقود

  

 :إنتاج الفلين-٢

، حيث ينتج الفلين م�ن قل�ف بع�ض أش�جار المن�اطق المعتدل�ة المزروع�ة ف�ى غاب�ات ص�ناعية أو طبيعي�ة
الفلين�ى وتنتش�ر زراعت�ه ف�ى أس�بانيا و من�اطق المغ�رب ) الس�نديان(أش�جار البل�وط وأفضل ا>نواع لذلك 

  .ھذا ويستخرج أيضا من قلف بعض ا>شجار مواد عازلة كما فى أشجار السيكويا. العربي

  

  إنتاج الصموغ و التانينات -٣

خرج كم��ا تس��توالس��نط العرب��ى،  حي��ث تس��تخرج الص��موغ م��ن بع��ض ا>ش��جار و أھمھ��ا الس��نط البل��دى 
  .ولھا استخدامات عديدة فى الصناعة مثل أعمال الدباغة ، التانينات من ثمار ھذه ا>شجار أيضا

  

  إنتاج المواد الراتنجية -٤

تس��تخدم الراتنج��ات ف��ى كثي��ر م��ن الص��ناعات الكيميائي��ة و ي��تم إنتاجھ��ا  بكمي��ات ض��خمة ف��ى الع��الم  
  .حوض البحر ا>بيض المتوسطشرة فى وتستخرج الراتنجات من بعض أشجار الصنوبر المنت
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٤٢ 
 

  إنتاج العصائر -٥ 

حيث يستخرج من بعض ا>شجار عصائر ذات قيمة غذائي�ة لaنس�ان كم�ا ف�ى ش�راب القيق�ب ال�ذى ين�تج 
كم�ا تس�تخرج بع�ض المش�روبات الكحولي�ة م�ن ثم�ار العرع�ر . من أشجار القيقب أو اVس�فندان الس�كري

  .وغيرھا

  

  إنتاج أشجار أعياد المي;د - ٦

ھى من الفوائد الغير مباشرة للغابات فى كثير من الدول ا>وروبية وأمريكا حيث تنتج م$يين م�ن ھ�ذه و
  .ا>شجار سنويا Vستخدامھا فى احتفاVت أعياد المي$د

  

  المراعى – ٧

يدخل فى التركيب الطبيعى للغابات ا>شجار ومجموع�ة م�ن الش�جيرات والنبات�ات العش�بية حي�ث تس�تغل 
  .ت إقتصاديا فى أعمال المراعىبعض الغابا

  

  إستخدام بعض ا<جزاء فى التغذية - ٨

و ، و الزيت�ون، حيث تستخدم بذور بعض ا>ش�جار كم�واد غذائي�ة لaنس�ان مث�ل ب�ذور الص�نوبر الثم�رى
وال�ذى  ، بعض البذور و الثم�ار كعل�ف للحي�وان مث�ل الروبيني�ا وا>كاس�يا والخ�روب مكما تستخد. الجوز

  .أيضا للتغذية تستخدم أوراقه

  

  إستخراج الزيوت والعقاقير الطبية - ٩

،  ق��د تس��تخرج م��ن أوراق بع��ض ا>ش��جار زي��وت عطري��ة وعق��اقير طبي��ة كم��ا ف��ى أوراق الصفص��اف
  .وكذلك بعض الزيوت الطيارة من أوراق الكافور، والحور والبلوط ، والغار  والخروب

  

  أغراض بيئية : ثانيا

  نھارحماية التربة و أحواض ا< - ١

حي��ث تعم��ل تيج��ان وأغص��ان وج��ذوع ا>ش��جار عل��ى تقلي��ل ش��دة ا>مط��ار الس��اقطة عل��ى الترب��ة كم��ا أن 
مخلفات ا>شجار على التربة سواء أوراق متساقطة أو أفرع تساعد على تكوين الدبال الذى يس�اعد عل�ى 

س�ك حبيب�ات الترب�ة زيادة نفاذية المياه وتقليل سرعة سريانھا على س�طح الترب�ة كم�ا أن�ه يس�اعد عل�ى تما
كم�ا أن ج�ذور ا>ش�جار تمت�د . فتزيد قدرتھا على تحمل حركة الماء وبالتالى يقل انجرافھا بمياه ا>مط�ار

لمسافات بعيدة فتعمل على تفكيك التربة وخلق قنوات بھا إلى حد يسمح بنف�اذ المي�اه الس�طحية إل�ى المي�اه 
  .الجوفية لتستفيد منھا ا>شجار مرة أخرى فيما بعد

  



 

٤٣ 
 

  حماية المزروعات - ٢

ل��ى أع��$، ٳت��ؤثر المجموع��ات الش��جرية إل��ى ح��د كبي��ر ف��ى س��رعة الري��اح حي��ث تعك��س تي��ارات الھ��واء 
وتؤثرفى درجة الحرارة وبالتالى الرطوبة خصوصا فى الجانب الغير مواجه للري�اح عل�ى إمت�داد مس�افة 

  .ة ضعف إرتفاع ا>شجارمر ٢٠قد تصل إلى 

  التحكم فى درجة الحرارة-٣

تنتج ا>ش�جار كامل�ة النم�و كمي�ة كبي�رة م�ن الم�اء يومي�ا ت�ؤدى لتبري�د الھ�واء ورف�ع نس�بة الرطوب�ة في�ه، 
شعاع الشمسى فا>شجار تحمى المن�ازل م�ن أش�عة الش�مس �ويرتبط التحكم بدرجة الحرارة بالتحكم فى ا

ل درج�ة الح�رارة بتوفير الظل وبالتالى تلطيف الجو فى الصيف وتوفر الدفء فى الشتاء عن طريق جع�
  . بالقرب من سطح ا>رض معتدلة

  

  تنقية الھواء الجوى -٤

تعتبر ا>شجار والشجيرات من أھم مصادر تنقية الھواء الجوى ومكافحة التل�وث، فھ�ي تق�وم بامتص�اص 
  . مھمة لتنفس اCنسانن وبالتالي تحافظ على نسبته وھي ثاني أكسيد الكربون وتعطي ا>وكسجي

  

  :واحي تشجير المدن و الض

ت��زرع ا>ش��جارفى الم��دن والض��واحى للتظلي��ل ص��يفا وتجمي��ل الش��وارع والتقلي��ل م��ن ت��أثير  أض��واء  
  :وعند التشجير يراعى ما يلى. السيارات المزعج  لي$ً 

الت�رام ومق�ام عل�ى ج�انبى  تزرع ا>شجار فى الجزء غير المعرض >س$ك التليفون أو الكھرب�اء أو -١
  .  الشوارع أو فى الوسط

م�ن حي�ث  تبعاً لظروف الش�ارعللتظليل الخيمى النمو ذات  متوسطة الحجم المزھرة ا>شجار تفضل -٢
 .متر بين المبانى وحد الطريق حتى V تسد ف�روع ا>ش�جار مناف�ذ المبن�ى ٣الرصيف ويترك  ٳتساع

ج�داً ف�يمكن زراعتھ�ا ب�أكثر  V إذا كان�ت الش�وارع طويل�ةإيزرع كل شارع بنوع واحد من ا>شجار 
   .نوعمن 

تع�وق حرك�ة الم�رور وكلم�ا  أمتار حت�ى V ٤أو ٣يراعى أن تكون السوق معتدلة V يقل طولھا عن  -٣
  . الربيع التى تزھر أزھاراً زرقاء فىمثل شجرة الجكرندا  .فضلأكان التفريع عالياً كلما كان 

ن وتغط��ى بش��بكة م�� م١ ×م  ١أمت��ار ف��ى ج��ور اتس��اعھا  ١٠ت��زرع ا>ش��جار عل��ى بع��د V يق��ل ع��ن  -٤
بشبكة من الحديد ف�ى الس�نتين  الحديد أو ا>سمنت المسلح حتى V يتشوه منظر الشارع وتصان أيضا

   .ا>وليتين من حياتھا

أV يتس�اقط  ويفض�ل  يمكن أن تزرع أشجار خضرية ويفضل منھا القابل للق�ص والتش�كيلفى المدن  -٥
   .ؤدى ذلك إلى قذارة الشارعحتى V ي أى جزء من أجزاء الشجرة مثل الورق أو الثمار أو القلف
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٤٤ 
 

مترب�ة ويتطل�ب ذل�ك تجدي�د  ھاشوارع الضاحية >ن فى يفضل أن تزرع ا>شجار المتساقطة ا>وراق -٦
مث��ل البونس��يانا الت��ى تزھ��ر أزھ��اراً حم��راء ف��ى  .ا>وراق ك��ل س��نة حت��ى V تتجم��ع ا>ترب��ة عليھ��ا

  .الصيف

وارع الضيقة المزدحمة و يترك بينھ�ا م�ن تفضل ا>شجار المنتظمة الضيقة مثل نخيل الزينة فى الش -٧
  .متر ٨-٥

  

  ا�حزمة الخضراء و الواقية ومصدات الرياحو تشجير الطرق الزراعية 

  

ة لتزيينھ��ا وكس��ر ح��دة الزراعي�� الط��رق عل��ى ج��انبى  ا>ش��جار ت��زرع :تش==جير الط==رق الزراعي==ة
  : مستخدمةتية فى ا>شجار ال�ويجب توفر الصفات ا نتاج ا>خشاب للصناعةٳالرياح و

كالكازورين�ا والك�افور وت�زرع عل�ى ج�انبى الطري�ق  القوي�ة  الس�ريعة النم�و تنتخب ا>شجار القائم�ة .١
  . يراعى أن تكون ا>شجار مقاومة ل$فات وا>مراض. بعضھا على بعد عشرة أمتار من

أو  خيمي�ة الش�كل إذا كان يحد الطريق من إحدى جانبية ترعة أو مجرى مائى فيمكن زراعة أش�جار .٢
ويفض�ل منھ�ا م�ن ل�ه مجم�وع ج�ذرى كبي�ر  لت�وفير الظ�ل للمس�افرين مدVه الفروع بجوار الماء

 وعلى الجانب ا>خر من الطري�ق ،يمكن استغ$له فى تثبيت جوانب ھذه الممرات المائية  حتى

ا>ش�جار ذات المجم�وع الج�ذرى الوت�دى المتعم�ق ف�ى  في�تم زراع�ة أى حدود ا>رض زراعية 
V جذورھا ا>رض الزراعية المجاورة لھا  تضرالتربة حتى.  

  بالوجه القبلى ا<نواع المناسبة للطرق  المناسبة للطرق بمنطقة الدلتا ا<نواع

 الكازوارينا البيضاء  - الكازوارينا الحمراء

 السرسوع - الكافور العادى

  

  الكازوارينا البيضاء و  الكازوارينا الحمراء

 لليمونىالكافور او  الكافور العادى

  )الماھوجنى ا>فريقى(الكايا  و التوتو  السرسوع

  

  تشجير ا�حزمة الخضراء و الواقية

ش��جار الت��ى يس��تھدف منھ��ا وقاي��ة الم��زارع والحق��ول وم��ا فيھ��ا م��ن حزم��ة الواقي��ة ھ��ى أس��وار م��ن ا>ا>
ش��جار عدي��دة م��ن ا> حزم��ة الخض��راء فھ��ى خط��وطأم��ا ا>. منش��أت م��ن ت��أثير الري��اح والزواب��ع الش��ديدة

التخفي�ف م�ن ت�أثير ش�جار والغط�اء النب�اتى بوج�ه ع�ام م�ن أج�ل ل�ى ا>إالمغروسة ح�ول الم�دن المفتق�رة 
ة ا<حزم---ة عن---د زراع--- وض---ع العوام---ل التالي---ة ف---ى ا�عتب---ار يج---بو، الزواب���ع الرملي���ة الرم���ال أثن���اء 

   :الخضراء



 

٤٥ 
 

 >ش�جار عل�ىصفوف عل�ى أن ت�زرع ا ١٠عريضة بحيث V تقل عن ا>حزمة الخضراء أن تكون  .١

 مس��افات مح��دودة لس��ھوله ريھ��ا باس��تخدام ال��رى ب��التنقيط أو ال��رى الس��طحى بعم��ل قن��وات ت��زرع

   .اا>شجار فى باطنھ

فى طولھا النھائى عن ا>نواع  أن يتواجد أكثر من نوع على أن تكون ا>نواع المواجھة للرياح أع$ .٢
  .كثيفة ا>خرى وأن تكون ذات جذوع مستقيمة وذات تيجان

س�تخدام ھ�ذه ا>م�اكن إ اع�ة ا>ش�جار الت�ى لھ�ا مظھ�ر جم�الى ف�ى الص�فوف الداخلي�ة حت�ى يمك�نزر .٣
  .ا>وراق للترويح ويمكن فى ھذه ا>ماكن زراعة ا>نواع متساقطة

  

  :تصلح للزراعة با�حزمة الخضراء حول المدن ا�نواع التى

   تزرع بھدف الحماية وإنتاج الخشب أنواع: أو�

ا>كاس�يا  - الس�رو  - الكافور الليم�ونىو الكافور العادى - الكازوارينا البيضاءو اءالكازوارينا الحمر
 .الكاياو ساليجنا

   جماليةقيمتھا اللالخشب و أنواع متساقطة Lنتاج: ثانيا

  أبو المكارمو  التوت - البامبوزيا و الفتنة - الحورو ا ياVستركول -السرسوع

  تشجير مصدات الرياح  
ش��جار يك��ون الغ��رض منھ��ا وقاي��ة البس��اتين والح��دائق ومن��ع تعري��ة ھ��ى خط��وط م��ن ا>مص��دات الري��اح 

  : فى ا�عتبار يجب وضع العوامل ا<تيةو ،ا>رض

عمودي�اً عل�ى اتج�اه الري�اح ونف�س  فأحس�ن ت�أثير للمص�د عن�دما يك�ون :ا�تجاه الذى تھب من-ه الري-اح .١
  .شجاربا على شكل خطوط متوازية من ا>تنشأ مصدات الرياح غال و.الشئ بالنسبة لHحزمة الخضراء

الت�ى ت�زرع أش�جارھا عل�ى  فالمص�دات الكثيف�ة ، ويقص�د بھ�ا نس�بة الفتح�ات بالمص�د : نفاذي-ة المص-د .٢
تك�ون عالي�ة الكثاف�ة وھ�ذه ق�د تس�بب  مسافات متقارب�ة والت�ى تك�ون أكث�ر م�ن ص�ف ب�ه ا>ش�جار متبادل�ة

ق�ل عل�ى خف�ض أمتوسطة النفاذية تكون ذات ت�أثير ال حدوث دوامات ھوائية خلف المصد بينما المصدات
م�رة  ٢٠الدوامات الھوائية كما أن تأثيرھا يستمر لمسافة تصل إل�ى  سرعة الرياح ولكن V تسبب حدوث

ث-ة أن-واع ھناك ث;و  .المصد عن طريق مسافات الزراعة نفاذيةويمكن التحكم فى ، ا>شجار إرتفاعقدر 
 :رئيسية لمصدات الرياح ھى 

ش�جار الري�اح حي�ث يتك�ون م�ن س�ور مني�ع م�ن ا> هوھ�و ذل�ك ال�ذى V تنف�ذ م�ن خ$ل� :لمصد الم-انعا -أ
  .الكثيفة الخضرية المتقاربة ذات الطبيعة

ن أش�جاره تك�ون ختراق�ة >إوھو المص�د ال�ذى يك�ون أق�ل ت�أثيرعلى من�ع الري�اح م�ن  :المصد المنفذ -ب
  .الخضرى وا>وراق من ناحية المجموعأكثر بعدا عن بعضھا وأقل غزارة 

  .ھو الذى تكثر فيه الفجوات التى يخترقھا الريح بسبب بعد المسافات بين أشجاره :المصد المسامى -ت
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٤٦ 
 

  :كمصدات للرياح الصفات ا<تية  المستخدمة  فى ا<شجارأن تتوفر  ويراعى

  .ارتفاع يمكنھا من صد الرياح فى وقت قصير تصل ا>شجار إلى حتى  :سرعة النمو -١ 

تخللھ�ا الري�اح دون أن تحت�ى يمك�ن أن   :بري-ة رفيع-ةٳأوراق  ا<ش-جار قائم-ة ذات يراع-ى أن تك-ون -٢
وتفض��ل ا>ش�جار قائم��ة النم�و حت��ى يمك��ن  ،نموھ�ا ش�وهتتجاھھ��ا فتمي�ل ا>ش��جار أو يف�ى إت�دفع الف��روع 

  .زراعتھا على مسافة مترين

ص�يل المج�اورة فتفض�ل الكازورين�ا V ت�ؤثر الج�ذور عل�ى المحاحت�ى  :ا<شجار ذات جذور متعمقة - ٣
   .على الكافور لعمق جذورھا فى التربة لھذا السبب

 ف��ى المس��تقبل ف��ى مص��دات الري��اح أش��جار تس��تغليمك��ن أن  :تفض--ل ا<ش--جار ذات الخش--ب الجي--د -٤

  .صناعات ا>خشاب

   : ستخدامھا كمصدات رياحالم;ئمة L نواعا<ومن 

  .تل أو العبلا> -الكافور البلدى -بيضاءالكازوارينا ال- الكازوارينا الحمراء

  

  : تثبيت الكثبان الرملية

 :ةالتشجير من انجح الطرق في تثبيت الكثبان الرملية وذلك للخصائص التالي يعتبر

 .الرمال من أسفل تماسكعلى الكثبان كما تعمل جذور ا>شجار على  ثر الرياحأيعمل على تخفيف  .١

  .جافة وشديدة الجفافالتوازن البيئي في المناطق الجافة وشبه ال تحافظ علىوستدامة صفة اC لھا .٢

تحس��ين خص��ائص الترب��ة وتحس��ين خص��وبتھا بزي��ادة الم��ادة العض��وية الناتج��ة ع��ن ت��راكم ا>وراق  .٣
باCضافة إلى ذلك توفر عنصر اYزوت الذي يتم تثبيت�ه  ،وا>غصان المتساقطة من ا>شجار والنباتات

 . لريزوبيوم التي تكون عقدا على جذور البقوليات كاVكاسيا وغيرھاا في التربة بواسطة بكتريا

المحيط�ة ب�الموقع م�ن  زيادة المساحة الخضراء وما إلى ذلك من تغي�ر بالبيئ�ةة لتحسين الظروف البيئي .٤
 .أماكن للتنزه والترفيه تلطيف للجو وتقليل درجة الحرارة وبالتالي إيجاد

 س��يانوفي$ وإنت��اج ا>خش��اب للوق��ود ول��بعض ا>كاس��ياكم�ا ف��ى مراع��ى للحيوان��ات تس�اھم ف��ى زي��ادة ال .٥

 .الصناعات وا>وراق

 تشجير الكثبان الرملية في الظروف البيئية الصعبة إل-ى ح-د كبي-ر عل-ى اختي-ار يعتمد نجاح عمليات و

ا<ن--واع الم;ئم--ة للحي--اة والنم--و تح--ت ھ--ذه الظ--روف الس--يئة ويك--ون ا�ختي--ار مرتك--زاً عل--ى المع--ايير 
  :مة التاليةالعا

  .طبيعة التربة . أ

  .رطوبة الجو، الرطوبة ا>رضية، لHشجار وا>مطار كمية ونوعية المياه المتاحة . ب

تجاه الرياح السائدة وأشعة الشمس خاصة في المراح�ل ا>ول�ى للتعرض C أن تكون النباتات قادرة . ت
 ه أي ب�أن تك�ونأن تكون ھذه ا>صناف م$ئمة لوسط الكثب�ان ال�ذي س�تزرع في� .ا>شجار من نمو

  .لھا القدرة الكافية على مقاومة الجفاف والحرارة والرياح وكل الظروف ا>خرى



 

٤٧ 
 

  .أن تكون سريعة النمو وذات قدرة على تغطية سطح التربة . ث

 .واصھا وذلك بإضافة الماد العضويةعلى تثبيت التربة وتحسين خ أن تعمل . ج

. جياً ومورفولوجي��اً للبيئ��ةوليوفس�� يفھ��اوتك .وق��درتھا عل��ى التك��اثر الطبيع��ي واVس��تمرار ف��ي النم�� . ح

الماء عند غرس ش�ت$تھا ب�الموقع فق�ط وم�ن  وكذلك اVستفادة من النباتات الرعوية التي تحتاج إلى
  .فيما بعد ثم اعتمادھا على مياه ا>مطار

  

  : الم?ئمة للزراعة بمناطق الكثبان وا�راضى الرملية ا�نواع
  : يتروجين الجوىأشجار تصلح للعلف وتثبيت الن -أ 

  البروسوبس أو المسكيت )-أكاسيا سيكلوبس(ا>كاسيا عريشى - )ا>كاسيا سيال(الطلح - الكاسيا ساليجنا

  اLتل أو العبل :تصلح كعلف أشجار � -ب 

 - الخ�روع )-معظم أنواعه تستخدم كعلف(القطف أو  اVتربلكس : لتثبيت الكثبان الرملية شجيرات تصلح

  الباركنسونيا

   

 تثبيث الكثبان الرملية مصدات رياح
  

   جارـزيم ا�شـتق
ا>ش�جار ومعالجتھ�ا ش�كليا ليص�بح ف�ي اCمك�ان عرض�ھا  بتقزيمھو الذي يعنى  Bonsai" البونساي"فن 

في اللغة الياباني�ة م�ن " بونساي"تتكون كلمة ، وداخل البيوت أو الغرف في أوعية من الخزف المزخرف
ويعن�ي البس�تنة أو العناي�ة بالبس�اتين، كم�ا " س�اي"طب�ق أو وع�اء؛ واYخ�ر  بمعنى" بون"مقطعين؛ ا>ول 

  .أيضا على ا>شجار المصغرة التي يتم الحصول عليھا عن طريق ھذا الفن" بونساي"يطلق لفظ 

يظن البعض أن ھناك أشجار أو شجيرات خاصة تستعمل للحصول على البونساي، وھ�ذا ل�يس بص�حيح 
ا>تروك�اربس –مال الشائع لبعض أنواع ا>شجار في ھذا الف�ن مث�ل الف�يكس على اCط$ق، فرغم اVستع

الزنزلخ��ت ، إV أن أش��جار البونس��اي أش��جار عادي��ة، إذا منح��ت كمي��ة واف��رة م��ن  –الفلف��ل  –الح��ور  –
فس�تنمو بش�كل طبيع�ي لتص�ل إل�ى الط�ول الكام�ل >ي ش�جرة  والعناصر الغذائي�ةالماء والھواء والضوء 
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 هش�جرة مناس�بة لبيئت� أن يخت�ار ك�ل مبت�دئ يرغ�ب ف�ي عم�ل بونس�اي خ�اص ب�هفعل�ى  من نفس الفصيلة
م�ن و ،فمث$ أھل المناطق الجبلية والباردة يفض�ل زراع�ة ش�جرة الف�يكس أو أي ن�وع آخ�ر هومناخ مدينت

يسكن في المناطق الصحراوية الحارة والجافة يفضل زراعة أشجار تتحمل الح�رارة وجف�اف الج�و مث�ل 
وعموماً  فإن أفضل ا<شجار التي تصلح للبيئة العربي-ة ھ-ي ش-جرة . أو البزروميا أو النيم شجرة السدر

  :السدر لZسباب التالية 

  .الرىقوة احتمالھا لجميع ظروف البيئية وقلة  -١

  .جمال أوراقھا وصغر حجمھا -٢

  .لين فروعھا عند الثني والتشكيل  -٣

  .جائر على أغصانھاسرعة نموھا مع إمكانية إجراء تعدي$ت وقص  -٤

  .طول عمرھا  -٥

يمكن زراعة البونساي من البذور أو ا>ج�زاء الت�ي ي�تم الحص�ول عليھ�ا م�ن الش�جرة ا>م، وك�ذلك   
ھن�اك بع�ض ا>ن�واع الت�ي . من الشت$ت الصغيرة أو حديثة النمو بنقلھا إلى أحواض صغيرة خاصة

وم��ن أش��ھرھا أش��جار ، ن البونس��اييس��ھل اVعتن��اء بھ��ا، مم��ا يزي��د م��ن نس��بة اCقب��ال عليھ��ا ف��ي ف��
الص��نوبر دائم��ة الخض��رة، وأش��جار ا>رز الياباني��ة، وأش��جار ال��دردار الص��ينية، >نھ��ا تع��يش لم��دة 

 خاص�ة تل�ك الت�ى يتغي�ر ش�كلھاوتس�تخدم ا>ش�جار متس�اقطة ا>وراق . طويلة ولھا خصائص ممي�زة

ق المكتمل��ة، ث��م إل��ى أل��وان الب��راعم المتض��خمة، إل��ى موس��م ا>ورا Yخ��ر فم��ن س��تمرار م��ن موس��مإب
الك��رز، والتف��اح، وأش��جار الفاكھ��ة ا>خ��رى  أش��جار وك��ذلك تس��تخدم  .الخري��ف، ث��م الف��روع العاري��ة

  ٠كماھو موضح بالشكل ا>تى  >زھارھا وثمارھا

      

 )البونساى(أمثلة لبعض ا>شجار المقزمة 

  

أما عن جعل البونساي تبدو صغيرة أو تتخ�ذ ش�ك$ معين�ا، ف�إن الس�ر ف�ي ذل�ك يكم�ن ف�ي النظ�ام الص�ارم 
  :الذي تعامل به تلك ا>شجار وھذا النظام يمكن تلخيصه في النقاط التالية

  .موع الخضرى والجذرىبين المجتقليم الفروع غير ال$زمة في محاولة لتحقيق توازن  -

  .ع والفروع لتغيير اتجاھھا أو إزالة بعض اVنحناءات غير الطبيعيةذلف سلك حول الج -

  .ن فترة وأخرى لتنشيط الشجرةم التغيير الدوري للحوض -
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  .ربط ا>غصان والجذع بأس$ك حتى تتخذ الشكل المطلوب والمرغوب به -

 .تغيير التربة بشكل دوري -

   .والجذور القديمة، والعناية بالجذورالرفيعة لمساعدتھا على النمو وامتصاص المياه البراعم إزالة-

  :أنظر ا>شكال ا>تية بالقدر الذى يسمح لھا بالحياهالتسميد المتوازن  -

 

 

 
 

 
تغطية فتحتى الصرف با#ناء بقطعتى شبك مع تثبيتھما بسلك وإدخال  -٢  تقصير المجموع الخضرى -١

  .أس+ك لتثبيت وتحديد نمو الجذور فيما بعد

 

 

 

 

 

  تقليم الجذور -٥  التخلص من وسط الزراعة -٤  إخراج الشتلة من  ا#صيص -٣

 
 

زراعة الشتلة فى وعاء البونساى  -٦
  .فى تربة البونساى الخاصة

  لف السلك حول المجموع الجذرى لتحديد نموه -٧
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إستخدام عصاه رفيعة لتوزيع  -٨
  التربة بتماثل وسد الفراغات

البونساى فى حوض به ماء بحيث يغطى الماء سطح  وضع وعاء -٩
  .دقيقة ١٥وعاء البونساى لمدة 

  

  :أشكال وتصميمات البونساي

متعرجا أو متموجا عل�ى ش�اكلة ا>ش�جار  أوتتخذ شجيرات البونساي عدة أشكال فيكون قوامھا منتصبا ، 
لش�جرة بش�كل طبيع�ي لتظھ�ر الموجودة في الطبيعة، ويكمن السر وراء ھ�ذا التن�وع ف�ي محاول�ة إظھ�ار ا

ا>ناناس أو الكاكي أفض�ل إذا زرع�ت بزاوي�ة  وكأنھا نمت في الطبيعة، فعلى سبيل المثال قد تبدو شجرة
  :وعموما فھناك خمسة أنواع أساسية لتشكيل أشجار البونساي وھي .كما لو أنھا قد تشكلت بفعل الرياح

  :ـ البونساي العمودي المنتصب ١

لش�كل المنتص�ب ف�ي أج�واء خارجي�ة مناس�بة ج�دا، وم�ن ص�فاتھا ا>ساس�ية أن يك�ون تنمو الش�جرة بھ�ذا ا
وآخ�ر،  جذعھا منتصبا تماما م�ن القاع�دة إل�ى ال�رأس، كم�ا يج�ب أن تك�ون ھن�اك مس�افة ب�ين ك�ل غص�ن

حتى تعطي منظرا متوازنا ومتساويا من كل الجھات، ويتطلب ھذا التصميم الكثير من الجھ�د والرعاي�ة، 
  .المناسبة لھذا التصميم العرعر والصنوبر ومن ا>نواع

  :ـ البونساي العمودي ال7منتصب ٢

عادة ما تميل ا>شجار إلى ناحية الضوء، مغي�رة اتجاھھ�ا بعي�دا ع�ن الظ�ل والري�اح وا>ش�جار ا>خ�رى، 
خص وفي ھذا التصميم يجب أن يميل الجذع قلي$ إما إلى اليسار أو اليمين، ولكنه V يمي�ل أب�دا تج�اه الش�

 Vيج�ب أن تمي�ل ا>غص��ان و V الن�اظر ل�ه، وھ�ي قاع��دة أساس�ية ف�ي جمي��ع تص�ميمات البونس�اي، حي��ث
  .الجذع باتجاه الناظر، وتناسب ھذا التصميم أغلب أنواع ا>شجار

  :ـ البونساي المائل ٣

ر، كم�ا V يختلف ھذا الشكل كثيرا عن الشكل العمودي ال$منتصب، إV أن الجزع يكون مائ$ بزاوية أكب
وذل��ك دعم��ا للت��وازن وتثبيت��ا  عيراع��ى أن تنم��و الج��ذور عل��ى س��طح الترب��ة، عك��س اتج��اه زاوي��ة الج��ذ

للش�جرة، وتس�تخدم ا>س�$ك المعدني�ة ف�ي ل�ي الج�ذوع وتوجيھھ�ا، وذل�ك بلفھ�ا ح�ول الج�ذع بحي�ث تجب��ر 
  .على سطح مائل الشجرة على النمو بالشكل المراد، أما الشكل المائل فيمكن تنفيذه بوضع الحوض نفسه

  :ـ البونساي الش7ل ٤

ھذا الشكل تمتد رأس النبتة إلى ما بعد قاعدة الحوض، أما الجذع فيبدو طبيعيا وتبدو ا>غصان كأنھ�ا  في
منتش��رة تبح��ث ع��ن الض��وء، أم��ا رأس الج��ذع فتب��دو مث��ل نھ��ر متف��رع يج��ري تح��ت جب��ل، ويناس��ب ھ��ذا 
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ھ�ذا التص�ميم إل�ى ح�وض طوي�ل وض�يق ونبت�ة مناس�بة، ويحت�اج  .التصميم أغلب النباتات غير المنتصبة
كما يجب أن يلف الجذع الرئيسي با>س$ك بطريقة تجعل�ه منح�درا >س�فل جوان�ب الح�وض، وم�ن الھ�ام 

  .جدا أن تزرع النبتة في وسط الحوض تماما، سواء في شكل البونساي الش$ل أو شبه الش$ل

  :ـ البونساي شبه الش7ل ٥

ھنا قلي$ عنه في شكل الش$ل فھو يشبه النباتات التي تنم�و عل�ى القم�م والمرتفع�ات، يختلف مظھر النبتة 
وتكون زاوية الجذع ھنا غير محددة، حيث إن مظھر النبتة يكون أفقيا تماما حتى لو نمت تح�ت مس�توى 

 نتص�بةحافة الحوض، وتناسب ھذا التصميم جميع النباتات تقريبا عدا النبات�ات ذات الج�ذوع العمودي�ة الم

  ٠) أنظر ا>شكال ا>تية (

  

  
   

  لش+لاشبه البونساي   البونساي الش+ل  البونساي المائل  المنتصب العمودي

  

  ا�صص وا�واني المناسبة للبونساي

تختلف ا>صص المس�تخدمة ف�ي زراع�ة البونس�اي ش�ك$ً وحجم�اً ب�اخت$ف أش�كال ا>ش�جار الموض�وعة 
أو الس��يراميك أو ار الص��يني فيھ��ا وحس��ب ذوق مرب��ي الش��جرة ولك��ن عموم��اً تك��ون مص��نوعة م��ن الفخ��

  )كال ا>تيةأنظرا>ش(لتسريب الماء الزائد  أو فتحتين فتحة واحدة مستديرة وتكون في أسفلھاالب$ستيك 

  

 
  

  :رعاية نباتات البونساى

يج�ب أV تتع�رض للري�اح والح�رارة حت�ى V تج�ف الترب�ة >ن ويجب الحف�اظ عل�ى الترب�ة رطب�ة  :الرى
   .من بقاء الشجرة خضراءقد يؤدى لموت الجذر بالرغم جفاف التربة 
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فم��نھم م��ن يخت��ار المخص��ب  المھتم��ين برعاي��ة البونس��اي باختي��ار المخص��ب المث��الي ختل��فٳ:تس;;ميدال
تك�ون خل�يط م�ن أن و الص�رفيشترط في التربة أن تك�ون جي�دة اوى، والكيم يفضلالعضوي ومنھم من 

   .صفراءوھى تربة  kanuma ـوتربة ال )akadama( بركانيـطين الوال، التربة والحصى الخشن 

نت�اج ج��ذور جدي�دة ويس��مح إمم�ا يس��اعد عل�ى  الت�دوير وتغيي��ر ا>ص�ص ك�ل س��نتين ت�تم عملي��ة :الت;دوير
  .متصاص الرطوبة بشكل أفضلإللشجرة ب

  .يجب ان تكون أشعة الشمس غير مباشرة: ضاءة�ا

  :كيفية تشكيل الجذع وا�غصان

يل ج�ذع البونس��اي تعتم�د بش�كل رئ�يس عل��ى الص�بر وھ�و أھ�م م��ا يج�ب أن يتحل�ى ب�ه مرب��ي عملي�ة تش�ك
البونساي؛ وكيفية تشكيل الجذع تعتمد على عمر النبتة المراد تقزيمھا فلو أردنا أن نب�دأ م�ن الب�ذرة وھ�ذه 

بت�ة ھي أفضل طريقة Cعطاء نبات فني أصلي غير تج�اري فنعتم�د ف�ي ھ�ذه الحال�ة عل�ى إمال�ة وع�اء الن
  .كما ھو موضح بالشكل التالى للتحكم في اتجاه نمو الجذع

    

  

  :وتوضح ا<شكال التالية بعض ا<دوات التى تستخدم فى تنفيذ ورعاية البونساى وكيفية إستخدامھا

  

  

  

    

أس+ك نحاسية لتعدديل   زراديات وشفرات حادة
  اDغصان

أدوات لتنظيف 
  التربة

أداة ضاغطة لتشكيل وثني 
  بالخش
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  إستخدام مشابك لتقريب اDفرع

  

  
  إستخدام أداة ضغط لثنى الجذع

  
  توجيه اDفرع أفقيا بربط سلك Dسفل

    
  

  
 إستخدام مشابك #بعاد اDفرع

  
لف سلك حول اDفرع لتشكيلھا 

  وتوجيھھا

  
  إستخدام أثقال لثنى الفروع Dسفل

  

  

  دراسة بعض أنواع ا�شجارالخشبية

  ) Eucalyptus camaldulensis : (  الكافور -١

راض��ى الغدق��ة ي��رة الحج��م مس��تديمة الخض��رة س��ريعة النم��و تتحم��ل ا>أش��جار كب :الخض--رى الوص--ف
  .الشكل ذات لون أخضر فاتح، ويوجد بنصل ا>وراق غدد زيتية رمحيةا>وراق  .والنصف جافة

ولك�ن يس�تخدم ، ا>ث�اث الكافور قليل الج�ودة وقل�ي$ً م�ا يس�تخدم ف�ى ص�ناعة خشب :قتصادية �ا�ھمية ا
بية حيث يستخرج منه زيوت تدخل فى كثي�ر م�ن طھمية وللنبات أ .اعيةفى صناعة بعض ا>دوات الزر

  .يدخل فى صناعة المبيدات الحشريةووكذلك الطاردة للديدان ، لبردالتى تستخدم لع$ج اا>دوية 

تجم�ع الثم�ار ث��م . داك�نلونھ��ا أحم�ر وتك�ون الب�ذور داخ�ل ثم��رة علب�ة عل�ى ش�كل قم�ع  ،بالب�ذرة :التك-اثر
وتغس�ل الب�ذور ث�م تجف�ف وتوض�ع ف�ى  زال�ة الق�ش وا>ترب�ة�ج البذور وتغرب�ل ستخروتتجفف وتھرس 

   ٠ كياس لحين زراعتھا فى الربيع التالىأ
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 الكافور

  ) Khaya senegalensis: ( الكايا  - ٢

  .الحجم كبيرة اتوالوريق شيةا>وراق ري .شجرة متساقطة ا>وراق  :الوصف الخضرى

ة الجي�دة وأقط�اره الكبي�رة ث�اث وذل�ك لمواص�فاتا> ص�ناعةيستخدم خشب الكايا ف�ى  :قتصادية�ا<ھمية ا
  .يمكن عمل مستخلص من مسحوق البذور يدخل فى بعض المبيدات الحشريةكما  .وليونته وأطواله

  ٠خ$ل فصل الخريف  بالبذرة :التكاثر

  

    

  الكايا

 

  ) Cupressus sempervirens : ( السرو -٣

مركب��ة والوريق��ات مجع��دة  أوراقھ��ا م��ن المخروطي��ات، ش��جرة مس��تديمة الخض��رة :الوص--ف الخض--رى
 .Horizontalو النط�اقى أ  Linear) السھمى(ويوجد نوعان من السرو العادى وھما القائم  .ومتزاحمة
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س�تخدام تعط�ى رائح�ة الليم�ون وھ�و ش�ائع اCووراقه ذات ل�ون ذھب�ى أن أيمتاز بالليمونى و كذلك السرو
  .فى التنسيق فى الحدائق الخاصة

مص�دات تثبي�ت الكثب�ان الرملي�ة وف�ى و خض�راءفى حماية البيئ�ة كأحزم�ة  يستخدم : قتصادية�ھمية اا<
الس�فن وعم�ل ف$نك�ات خشاب التى تستخدم فى صناعة قوى ا>أخشاب السرو من أن أھذا بجانب ، رياح

عتماد عليھ�ا نتشر اCإقتصادية الھامة والتى من النباتات اCوھو  .يضاً فى عمل السدود المائيةأو ،القطار
Yى السياحية فى الساحل الشمالىفى القر خيرة فى التزيين خاصةونة ا>فى ا.  

   .العقلة و تؤخذ العقل بجزء من خشب الساق –بالبذرة  :التكاثر

  

    

  السرو

 

  ) .Populus sp : ( الحور-٤

 Populusا>ب�يض  ومن�ه الح�ور. م ١٠ى ل�إ ھاطول صلي ا>وراق ةمتساقط أشجار :الخضرى الوصف

alba ا>وراق القمي��ة و ،أوراق��ه ذات زواي��ا ح��ادة مفصص��ة وعن��د نض��ج ا>وراق تعط��ي الل��ون ا>ب��يض
، السطح العلوي للورق�ة أخض�ر داك�ن والس�فلي أخض�ر ف�اتح زغب�ي فصوص  ٣الصغيرة مفصصة إلى 

والنص�ل بيض�ي غي�ر  راء داكن�ةخض� أوراقھ�ا Populus nigraالح�ور ا>س�ود و .وا>زھار في ن�ورات
  .مفصص

يمتاز الحور بوجود برعم طرفى يساعد على النمو القمى ويكون لھذا اھمية من ناحي�ة اس�تغ$ل الخش�ب 
ن تص�بح زراع�ة الح�ور أويساعد على سرعة نمو اVشجار  مما يؤدى الى ، حيث يقل الفقد فى التصنيع

  .م  فى السنة فى فترات النمو اVولى٢ لىإاVشجار إستطالة قتصادياً مربحة وتبلغ سرعة إ

خش��اب ا>بني��ة وا>خش��اب المقش��ورة والمجھ��زة ف��ى أساس��ية أس��تعماVت للح��ور إ :قتص--ادية �ھمي--ة اا<
وھن��اك بع��ض  .وراق الح��ور كعل��ف للحيوان��اتأالموس��يقية وك��ذلك تس��تخدم  ا>Yتوص��ناعة  .للك��بس
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بسيسك وذلك للمساعدة على تس�اقط ا>وراق العمليات التى تجرى على ا>شجار مثل الرش بھورمون ا>
  . التوريقب العمليةفرع الخشب بدون الورق وتعرف ھذه أويمكن التعامل مع 

   .أو السرطانات عقلالب :التكاثر

  

  

  الحور

  

  ) Acacia arabica: ( ي السنط العرب - ٥

ا>وراق . مت�ر ٨رتفاعھ�ا عن�د تم�ام النض�ج ال�ى إيص�ل  ش�جرة مس�تديمة الخض�رة :الخض-رى الوصف 
ساق الش�جرة لون�ه  ،والفريعات لونھا بني ا>فرع  ، الوريقات صغيرة ورفيعة متضاعفة، مركبة ريشية

ويوج�د ش�وكتين يعم�$ن م�ع  ي�ةأحمر داكن مائل للسواد ويوجد أشواك على الساق لونھا أبيض وھي قو
الثم��رة ق��رن ينض��ج ف��ي  ،ا>زھ��ار ص��فراء أو بنفس��جية .بعض��ھما زاوي��ة قائم��ة عن��د قاع��دة ك��ل ورق��ة

  .الخريف

 وا>دواتالزراعي�ة  ا>Yتالخشب ثقيل الوزن لون�ه أحم�ر ويس�تخدم ف�ى ص�ناعة  :قتصادية �ا�ھمية ا

وك��ذلك يس��تخرج م��ن ، جار الص��مغ العرب��ىيس��تخرج م��ن ا>ش��. زلي��ة ويظ��ل بحال��ة جي��دة م��دة طويل��ةالمن
  .وعمل ا>حبار باغة والصباغةدالالتى تدخل فى  التانيناتالثمار 

تنض��ج الب��ذور ف��ى الخري��ف وتك��ون الب��ذور ف��ى ثم��رة ق��رن تؤخ��ذ الثم��ار وي��تم فركھ��ا ، بالب��ذرة :التك--اثر
  .الزراعة فى الربيعويتم غسل البذور قبل الزراعة وتجفيفھا ثم تخزن لحين ميعاد ، البذورستخراج �
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  السنط العربى

 

  ) Ceratonia siliqua : ( الخروب -٦

، ا>وراق مت�ر ١٥يص�ل إل�ى شجرة ص�غيرة أو متوس�طة الحج�م مس�تديمة الخض�رة ارتفاعھ�ا  :الوصف
الوريق�ة عريض�ة أو مس�تديرة  وريق�ات،  ١٠-٦عدد الوريقات م�ن  جلدية الملمس، مركبة ريشية متبادلة

  .مبطط ا>زھار حمراء تظھر في الربيع و الثمرة قرن. ر غامق Vمع من السطح العلويلونھا أخض

والثمار تؤكل ويصنع منھ�ا . ثاثالخشب متين صلب لونه أحمر يصلح لصناعة ا> :قتصادية �ھمية اا<
  .وللثمار فوائد طبية عديدة. شراب

   .الصيف فى ابداخلھ البذور قرن تنضج الثمرة .والعقل والسرطاناتبالبذرة  :التكاثر

  
  

  الخروب
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  ) Tamarindus indica: ( التمر ھندي -٧ 

، ا>وراق مت��ر ٢٥ش��جرة كبي��رة الحج��م متس��اقطة ا>وراق ويص��ل اVرتف��اع إل��ى  :الخض--رى الوص--ف
 بل�بوريقة، الثمرة قرن والبذور داخل الق�رن محاط�ة  ٤٠-٢٠مركبة ريشية متبادلة، عدد الوريقات من 

  .لزج يستخدم في صناعة الشراب، الخشب صلب ومتين لونه فاتح

ن  الخش�ب ل�ه ص�فات جي�دة تح�ت الظ�روف أثاث وقد ثبت �يصلح الخشب لعمل ا :قتصادية �ا�ھمية ا
والذى له العدي�د  العربيهستخدامه للحصول على شراب التمر ھندى المفضل فى البjد إبجانب ، المحليه 

  .من الفوائد الطبية

  .بالبذرة :التكاثر

س�م وتك�ون ١س�م وبع�رض٨إل�ى   عن قرن كبير يصل طول�ه  عبارةوالثمرة  ،تتكون البذور داخل الثمار
  .وعند جفافه يستخدم فى صناعة شراب التمر ھندى لزجالبذور محاطه بلب 

    

  التمرھندى

 

  

  ) Salvadora persica : ( السواك -٨

ش�جرة مس�تديمة الخض�رة، تنم�و بري�اً ف�ي الص�حراء الش�رقية وش�به جزي�رة س�يناء،  :الوصف الخض-رى
فريقي�ا وك�ذلك ف�ى دول ش�رق أوس�ط وش�مال مية ف�ى منطق�ة الش�رق ا>س�$ستخدامه ف�ى ال�ب$د اCإشائع 

ادت رطوب�ة الترب�ة وجودتھ�ا، الف�روع دزإخ�ر حي�ث يزي�د الحج�م كلم�ا يختلف الحج�م م�ن مك�ان Y، سياأ
منتشرة مدVة عليھا أشواك، ا>وراق بيضاوية مدببة القمة لونھا أخضر قاتم من أعل�ى، ا>زھ�ار بيض�اء 

  .ات طرفيةمخضرة صغيرة في نور
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المش�روعات المس�تھدفة ف�ى ظ�ل من فوائد طبية، و من النباتات الھامة نظرا لما له :قتصادية �ا�ھمية ا
  .ھتمام بزراعته والعناية بهصبح من الضرورى جداً اCوأالطلب على النبات  زادفى صحراء سيناء 

  .العقل الساقية في فبرايرور في الربيع وببالبذ :التكاثر

  

    

 السواك
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  انىالتدريبات العملية على الباب الث
  تقليع شتHت اGشجار ملش ) : ١(التدريب العملى رقم   *************************

  

  -:اBھـــداف 

 -:بنھاية ھذا التدريب يكون الطالب قادراًعلى 

 .تقليع الشت<ت من اUرض ملش لXنواع المتساقطة اUوراق  -١

 .إجراء عملية التقليم للجذور المھشمة  -٢

  .راء لتتناسب مع حجم الجذور جزء من النموات الخض تقليم -٣

  .خيش مبلل –سلك رباط  –مقص تقليم  –مق<ع  –فأس  -: Bدوات ال+زمةا

  .جماعى :  أسلوب التدريب

  -:خطوات التنفيذ 

  م<حظــــــــات  وصف الخطــــــــــوات  م

    .يتم تحديد الشتلة المراد قلعھا من اaرض ملش   ١

والمقAA<ع مAAن حAAول الجAAذور مAAع يAAتم كشAAف التربAAة بواسAAطة الفAAأ س   ٢
  .المحافظة عليھا دون تقطيع 

  

٣  Uصلى للشتلةيتم ملش الشتلة مع الحفاظ على الجذر ا.    

    .يتم تقليم الجذور المھشمة والمجروحة للشتلة  ٤

    .يتم تقليم المجموع الخضرى ليتناسب مع المجموع الجذرى  ٥

لحAين نقلھAا وزراعتھAا يتم ربط الشت<ت فى حزم وتلف بالخيش المبلل   ٦
   .بالمكان الجديد

  

  

  -:التقــــــويـم 

  ؟أذكر نوعين من الشت<ت التى يتم قلعھا ملش :١س

  -:علل لما يأتى :١س

  ٠تقلم الجذور المھشمة من الشتلة قبل الزراعة  -  أ

  ٠يقلم النمو الخضرى للشتلة قبل الزراعة  - ب

-------------------------------------------------------------------------------------  
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  تقليع شتHت اLشجار بصHيا  ) : ٢(التدريب العملى رقم 

  

  -:اBھـــداف 

 -:بنھاية ھذا التدريب يكون الطالب قادراًعلى 

١- Uشجار بص<ياتقليع شت<ت ا.  

  .زراعة الشت<ت المقلوعة بأصص أو صفائح -٢

  .صص كبيرة الحجم أو صفائحأ –مقص تقليم  –مق<ع   :اBدوات ال+زمة

  .جماعى :  أسلوب التدريب

  -:خطوات التنفيذ 

  م<حظــــــــات  وصف الخطــــــــــوات  م

    .يتم تحديد الشتلة المراد قلعھا من اUرض بص<يا  ١

يحفر حول الشتلة مع مراعAاة تAرك مسAافة بAين الجAذع والحفAر تتناسAب مAع   ٢
ع الشتلة بھا بواسAطة المقA<ع وبعمAق حجم الص<يا وحجم الجذور المراد قل

  .مناسب ليتفادى منطقة الجذور

  

    .يتم قلع الشتلة بالص<يا مع الحفاظ عليھا من التفكك  ٣

    .يتم تقليم اUفرع المكسورة والجذور المجروحة والمھشمة  ٤

يمXAAA ثلAAAث اUصAAAيص أو الصAAAفيحة  بالتربAAAة وتوضAAAع الصAAA<يا ويسAAAتكمل   ٥
  .لتربة ويطرق على اaرض لتثبيت الشتلةاaصيص أو الصفيحة با

  

    .يتم رى الشت<ت  بعد الزراعة وتوضع فى مكان مظلل  ٦

  

  -:التقــــــويـم 

  -:علل لما يأتى :١س

  .يفضل رى أرض الشت<ت فبل التقليع بفترة مناسبة  -١

  .يطرق اaصيص على اaرض بعد الزراعة  -٢

  .توضع الشت<ت فى مكان مظلل بعد الزراعة  -٣

  

  -) :٣(دريب العملى رقم الت

  زراعة بذور اaشجار الخشبية                  

  

  -) :٤(التدريب العملى رقم 

  عمل و زراعة عقل  اaشجار الخشبية       
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  أنشطة تدريبية على الباب الثانى
**********************  

  .التدريب على عمليات رى اMشجار بالمشتل -

 .ائش من مشتل اMشجارالتدريب على عملية نقاوة الحش -
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  ر أنـتذك
م ل�ه س�اق خش�بي ق�ائم خ�الى م�ن ا>ف�رع الجانبي�ة  ٤الشجرة  نبات خشبي V يق�ل ارتفاع�ه ع�ن 

  .م على ا>قل فوق سطح التربة و يحمل تاج مميز ٣لمسافة 

  

  أغراض زراعة ا<شجار

  أغراض إقتصادية

  ناتإنتاج الصموغ و التاني -٣  إنتاج الفلين-٢  إنتاج اDخشاب-١

  إنتاج أشجار أعياد المي+د - ٦  إنتاج العصائر -٥  إنتاج المواد الراتنجية -٤

  استخراج الزيوت و العقاقير الطبية - ٩  التغذية أجزائھا فىاستخدام بعض  - ٨  المراعى – ٧

  

  أغراض بيئية 

  حماية المزروعات - ٢      حماية التربة و أحواض ا>نھار - ١

  تنقية الھواء الجوى-٤        رةالتحكم فى درجة الحرا -٣

  :كما تستخدم ا<شجار فى

  تشجير الطرق الزراعية -ب         تشجير المدن و الضواحي -أ 

  تشجير مصدات الرياح-د       تشجير ا>حزمة الخضراء و الواقية-ج 

  تثبيت الكثبان الرملية -ھـ 

  

  تقزيم ا<شجار

  أشكال وتصميمات البونساي

  ـ البونساي العمودي ال$منتصب ٢        بـ البونساي العمودي المنتص ١

  ـ البونساي الش$ل ٤          ـ البونساي المائل ٣

  ـ البونساي شبه الش$ل ٥

تج---رى زراع---ة أش---جار البونس---اى ف---ى أوعي---ة خاص---ة، ث---م تج---رى عليھ---ا عملي---ات تش---كيل الج---ذع  و
   .التدوير –التسميد  -الرىيجب المحافظة على أشجار البونساى من خ;ل وا<غصان، و

  : أنواع ا<شجارالخشبية من أمثلة

   - السواك   - التمر ھندي     - الخروب     - السنط العربي     -الحور  -السرو  - الكايا  - الكافور 
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  على الباب الثانى  أسئلة
  .زراعة ا>شجارلقتصادية �غراض اا>إشرح  -١

   .زراعة ا>شجارلغراض البيئية ا>أكتب ما تعرفه عن  -٢

  ؟يراعى عند  تشجير المدن و الضواحيماذا  -٣

  :، ما ھى صفات ا>شجار المستخدمة فيما يلى مع ذكر أمثلةلHشجار  فى ضوء  دراستك  -٤

  الكثبان الرملية تثبيت -ج   مصدات الرياح -ب   تشجير طريق زراعي  -أ   

  وضح دور ا>حزمة الخضراء فى المحافظة على البيئة ؟ -٥

  ثبيت الكثبان الرملية ؟تتبع الخطوات المتبعة فى  ت-٦

  ماذا يراعى عند زراعة حزام أخضر حول مدينتك ؟-٧

  بين كيفية جعل نباتات البونساي تبدو صغيرة أو تتخذ شك$ معينا ؟  -٨

  ماذا تفعل للحصول منھا على نبات بونساى؟. قمت بشراء شتلة نبات سدر -٩

  أشجار البونساي ؟ >شكالما ھى  ا>نواع ا>ساسية -١٠

  خت$ف بين البونساي الش$ل والبونساي شبه الش$ل ؟�ما ھى أو جه ا -١١

  التدوير ؟وماذا يراعى عند رعاية  نبات بونساى من حيث  الرى التسميد -١٢

  :تية�التكاثر لكل من ا>شجار اوطريقة  قتصادية�ھمية اا>أذكر  -١٣

 السواك -ھنديالتمر  -الخروب -السنط العربي -الحور -السرو -الكايا -الكافور
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  الباب الثالث

 تخطيط وتنسيق الحدائق

  :ا�ھداف
  :فى نھاية ھذا الباب يستطيع الطالب أن

  .يقارن بين طرز تنسيق الحدائق �

  .يقوم بتوقيع مكان المنشآت والنباتات على الطبيعة طبقا للتصميم �

 .يحسب ميزانية إنشاء حديقة �

 .يذكر أھم السمات التى تميز الحدائق المختلفة �

  .ون الحدائقيص �

  

  :المحتويات
  .نبذة تاريخية عن طرز تنسيق الحدائق �

  ).نظم التخطيط -القواعد الواجب مراعاتھا عند التصميم (أساسيات التخطيط و التصميم  �

 .ختيار النباتاتٳتنفيذ تصميم حديقة طبيعية وأخرى ھندسية وكيفية  �

 .............).-مشايات -طرق( نشاءات المختلفة بالحديقة �ا �

 .نشاء حديقة�عمل ميزانية  �

ح��دائق  -ح��دائق المي��ادين  -ح��دائق ا>طف��ال  -المنزلي��ة  –العام��ة (دراس��ة بع��ض أن��واع الح��دائق  �
 ).حدائق ا>سطح -الشرفات والنوافذ

قص  -قص المسطحات الخضراء -تقليم ا>شجار -قص وتشكيل ا>شجار( صيانة الحدائق  �
 ا>سيجة
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  تخطيط وتنسيق الحدائق

  ذة تاريخية عن طرز الحدائقنب

وھو م�ا يطل�ق علي�ه  ،زدھر وتطور عبر العصور وكان له فى كل أوان طابع خاصٳتنسيق الحدائق فن 
  :وفيما يلى التسلسل التاريخى لتنسيق الحدائق ،الطراز

  : )ألفى عام قبل المي?د (ة الطرز الفرعوني -١

 س��تخدم الفراعن��ةٳط��وط مس��تقيمة، والتص��ميم الفرع��وني بأن��ه ھندس��ي متن��اظر حي��ث الخ إش��تھر

 .تجاه لقص وتشكيل ا>ش�جار�وكان ا .على مسافات متساوية وفي وضع متناظر النماذج النباتية الفردية

عل�ى  الفس�اقى والعنص�ر الم�ائى متم�ث$ ف�ى  ،م�دخل الحديق�ةعل�ى ج�انبى  الفراعنة تماثيل اYلھ�ةستخدم إ
لحديق��ة تح��اط كان��ت ا .ى أبع��اد متس��اوية ومتن��اظرةش��كل مس��تطيل يح��يط بھ��ا أش��جار عل��ى الج��انبين وعل��

وف وك��ل ش��جرة تتوس��ط فص�� ف��ى أكبرھ��ا لع��دة أقس��ام ت��زرع ا>ش��جار ف��ى الحديق��ةتقس��م و عاليةبأس��وار
كم�ا  .الرم�انوالزيت�ون  العب�ل، الصفص�اف،وقاموا بزراع�ة  .حوضا مستديرا منزرع با>زھار القصيرة

  )الشكل ا>يمن أنظر (المشايات  الزھور فى أصص خزفية حمراء على جوانبزرعوا 

  

  اليابانيالطراز   ةالطرز الفرعوني

  

  :)سنة قبل المي?د ٦٠٠( الطراز الياباني -٢

وعل�ى ذل�ك ف�الطراز الياب�اني ط�راز طبيع�ي  ،ستمد أسسه من واقع الطبيعة المحيطةإطراز ھو 
 ئتأنش��و .أو الحج��ارة ھ��ا بالرم��ل ا>ب��يضنض عيس��تعأو أن المس��احات الخض��راء غي��ر منتش��رةب�� يتمي��ز

ليھ��ا بكب��ارى خش��بية أو حجري��ة تعل��و إمك��ن الوص��ول طبيعي��ة ف��ى وس��طھا ج��زر ي بحي��رات غي��ر عميق��ة
ح�ول البحي�رة ت�$ل و .وفى وسط الجزي�رة ت�زرع ش�جرة واح�دة كبي�رة متھدل�ة مث�ل الصفص�اف البحيرة،

لعم�ل   الحج�ارة المس�طحةكم�ا أس�تخدمت  .أماكن للجلوسعليھا  ئتوأنشتزرع عليھا أشجار وشجيرات 
زراع��ة النبات��ات مس��تديمة الخض��رة ع��ن متس��اقطة ى بويتمي��ز الط��راز الياب��ان .الش��كلمتعرج��ة مم��رات 
  ٠) لشكل ا>يسرنظراأ( .ا>وراق
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  : )بداية القرن السابع قبل المي?د (شورية و البابلية 
الطرز ا -٣

 .ھ�و التن�اظر الھندس�ى) الع�راق حالي�ا(الطراز السائد ف�ى ح�دائق م�ا ب�ين نھ�رى دجل�ة والف�رات 

تس��ويتھا كمص��اطب تعل��و بعض��ھا ك��درجات الس��لم ليتيس��ر ريھ��ا أقيم��ت الح��دائق عل��ى س��فوح الجب��ال بع��د 
ويوج�د  .أقيم�ت ا>عم�دة عل�ى الح�واف الخارجي�ة حت�ى V تنھ�ار المص�اطب. وأھمھا حدائق بابل المعلق�ة

-الرم�ان -الحور -سفل المصاطب فسقية أو بركة تخرج منھا المياه كش$ل ويزرع حولھا أشجار السروأ

التصميم عادة يكون عل�ى ش�كل  .>ول مرة كما أنشأوا حدائق الورد .بنفسجال -القرنفل - يرس�نباتات او
تمي�ز  .ثم يقسم بمح�اور عرض�ية وأخ�رى طولي�ة >قس�ام متس�اوية و متوازي�ة ومتماثل�ة مربع أو مستطيل

الزين�ة ع�ن  كث�ار م�ن الرس�م بالنبات�ات المقصوص�ة وٳس�تخدام التماثي�ل وت�م فص�ل ح�دائق�ھذا الطراز با
  ٠) أنظر الشكل الموضح (    الفاكھةحدائق الخضر و

  

  : )القرن الخامس قبل المي?د( الطراز الفارسي -٤ 

منھا المعلق ومنھا المسطح وكان ا>س�اس فيھ�ا  كانت تصميمات الحدائق  كلھا ھندسية منتظمة،
 .يتس��لق عليھ��ا العن��ب وال��ورد وتج��رى تحتھ��ا المي��اه وكان��ت عب��ارة ع��ن برجول��ة ف��ى الوس��ط المركزي��ة،

كانت الحديقة مربعة أو مستطيلة الشكل مقس�مة و .بتكر الحدائق المائية وحدائق الجدرانإلفرس أول من ا
وتحاط بأسوار عالية مزخرفة تتسلق عليھ�ا نبات�ات مزھ�رة ويح�يط بك�ل قس�م  بمحورين أو أربعة محاور

زراع��ة  وق��د انتش��رت .عش��بية مزھ��رة متع��ددة ا>ل��وان منھ��ا إط��ار زھ��رى عب��ارة ع��ن أح��واض نبات��ات
  )أنظر الشكل ا>يمن (.الزھور وٳستخراج العطور منھا مثل الفل والبنفسج

  

  : )القرن الثالث قبل المي?د( الطراز الھندى-٥

وكث�ر فيھ�ا التص�ميمات المائي�ة  تعتبر ھذه التصميمات مزيجا م�ن التص�ميمات الفرعوني�ة والفارس�ية
ه ل��تعكس ص��ورة المب��انى وبطن��ت بحي��ث كث��رت مس��احات المي��ا ف��ى ش��كل فس��اقى ومي��ادين مائي��ة

ھ�تم الط�راز الھن�دى بالمعم�ار عل�ى إ .أرضيات الفساقى بالجرانيت ا>سود وتمثلھا ح�دائق ت�اج مح�ل
  .حس��اب تنس��يق النبات��ات، وكث��ر إس��تخدام ا>ش��جار والش��جيرات المنتظم��ة النم��و مث��ل المخروطي��ات

                                       ٠) أنظر الشكل ا>يسر (
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 الطراز الھندى الطراز الفارسى
  

  : )القرن الثانى قبل المي?د( غريقي�او الطراز الروماني -٦

ظھ�ر فيھم�ا >ول م�رة م�ا يس�مى . غريقية تماما إV م�ن ف�روق بس�يطة ج�دا�تتماثل الحدائق الرومانية وا
ني�ة حي�ث توج�د تش�به الح�دائق الفرعو القص�ور كان�ت ح�دائق و .حدائق الميادين والحدائق العامة للش�عب

ك�ذلك . أقسام متناظرة ومنسقة بالنافورات والتكاعيب المقامة على أعم�دة مبني�ة ح�ول التماثي�ل ا>غريقي�ة
وأق�ام الروم�ان ن�افورات . مقارن�ة بف�ن تنس�يق النبات�ات كان لفن العم�ارة والنح�ت الي�د العلي�ا ف�ي التص�ميم

نتش�ر زراع�ة أش�جار البرتق�ال ف�ي أص�ص إوق�د . كعنصر سائد فى التصميم تمتاز بجمال النحتوفساقى 
  .والصنوبر سروا>شجار المنتظمة النمو كال إستعملتمن الخزف وكذلك 

  

  : )أواخر القرن السابع بعد المي?د(س?مى وا�ندلسى �االطراز  -٧

وبع�د توس�ع ، ح�ول من�ابع المي�اه زراعة النخيل فى مج�اميع علىس$مى �فى العصر ا الحدائق إقتصرت
المتن�اظر، ذات وح�دات مربع�ة أو  الط�راز الھندس�ي عل�ى س$مية ص�ممت الح�دائق العربي�ة�االفتوحات 
  .أرضيتھا الب$ط الملون وتقام عليھا التكاعيب يكسوطرق متعامدة مستطيلة و

حيث ظھ��ر >ول م��رة أنش��أ الع��رب الح��دائق عل��ى ص��ورة فن��اء داخ��ل القص��ربالنس��بة للط��راز ا>ندلس��ى، 
وك��ان . الرئيس��ى القص�ر ب��اب وV يمك�ن ال��دخول إلي�ه إV ع��ن طري�ق المن��زلف��ى وس�ط ) patio( الب�اثيو

والش��$Vت والفس��اقى  المي��اه والن��افورات مس��اقطس��تخدموا فإ الم��اء عنص��راً أساس��ياً ف��ي تنس��يق الح��دائق
س��تخدم ك��ذلك ٳ .جم��ال المنظ��رم��ع والمي��اه المتحرك��ة والمتدفق��ة ب��ين التماثي��ل لتحقي��ق الص��وت والحرك��ة 

س�تخدموا ا>عم�دة الرخامي�ة إه ولت�زيين ن�افورات المي�العمل التماثي�ل  والرسم على الخشب العرب النحت
أش�جار الفاكھ�ة ف�ي  واوزرع�. القوس الواصل بين ا>عمدة على صورة منحنى أعلى من ا>عم�دةفكرة و

س��تخدموا ك��ذلك المص��اطب ف��ي عم��ل الح��دائق ف��ي إوق��د ، والنبات��ات العطري��ة وا>وان الزاھي��ة أص��ص
  ٠ ) الموضح الشكلكما ب(  .ق الجبليةالمناط
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  : طرز أوروبا الغربية فى العصور الوسطى -٨

  : )أواخر القرن الخامس عشر(الفرنسى أو طراز لويس الرابع عشر الطراز  - أ

ش�وريون والھن�ود �قاده المھندس العبقرى الفرنسى لينوتر ومزج  الطراز الھندس�ى للفراعن�ة وا
وك��ان التص��ميم ھندس��ى متن��اظر  ،تمي��ز ھ��ذا الط��راز بكث��رة ٳس��تخدام المي��اه. ليب��دع ح��دائق قص��ر فرس��اى

 مت وس��ائلإس��تخدك��ذلك . خ��ت$ف مناس��يب الحديق��ةإماثي��ل والن��افورات وم��ع س��يادة الت مس��تقيم الخط��وط

ع�دم  إنش�اء أس�وار للحديق�ة لaس�تفادة بالمن�اظر الطبيعي�ة ح�ول :حس�اس بإتس�اع الحديق�ة ومنھ�ا�لتعطى ا
ح�ول  اCرتفاع�اتزرع�ت ا>ش�جار متدرج�ة  .ك�ذلك تض�ييق ع�رض الط�رق فيض�يق م�ع البع�د، الحديقة

اع�ة بي�نھم و مسافات الزر أطولھا فى المقدمة وأقصرھا فى أبعد نقطة، كوني الطرقات والمشايات بحيث
  ٠ الموضح تضيق تدريجيا مع البعد كما بالشكل

    

 

  )القرن الثالث عشر(يطالى �الطراز ا-ب

  :وفيه قسمت الحديقة لجزئين غريقي�او الرومانيھو خليط من الطراز 

القص��ر يلي��ه سلس��لة م��ن الش��رفات كان��ت الحديق��ة تتك��ون م��ن  :حديق--ة المل--وك و ا<م--راء -١
)Terraces (يفصل بينھ�ا أس�يجة Vالنباتي�ة وت�م . فى تصميم متناظر و Vو ل�م تش�يد ا>س�وار البنائي�ة و
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>ول م��رة الحيوان��ات المفترس��ة و أقف��اص  لأدخ��و .ا>س��تفادة م��ن المن��اظر الطبيعي��ة المج��اورة للقص��ر
  .الطيور النادرة

ت�م رص�ف الط�رق بالحص�ى  .ھندس�ية الط�راز حة نوع�ا،وھى واسعة المس�ا: حديقة الشعب -٢
كانت الحديق�ة عل�ى ھيئ�ة ش�رفات أو طواب�ق ف�ى  .ساد فيھا فن المعمار عن فن التنسيق بالنباتات .الملون

  .كما بالشكل كثر إستخدام النباتات منتظمة النمو مثل المخروطيات .مناسيب مختلفة

  

  )ثامن عشرالقرن ال( نجليزى أو التيودورى �الطراز ا-ج

يسود فيھا تشكيل ا>ش�جار والش�جيرات ف�ى أش�كال  ،تميزت حدائقه بالتصميم الھندسى المتناظر
ت�م و ،ھندسية منتظمة وكانت الطرق والمشايات مستقيمة ھندسية وظللت بالبرجوVت والنبات�ات المتس�لقة

ى حديق�ة ورد أو وكانت الحديقة تحتوى عل� .عزل أجزاء الحديقة عن بعضھا بأسيجة مقصوصة ومشكلة
  .حديقة أسماك أو حديقة نباتات شوكية وعصارية

  

  أساسيات التخطيط والتصميم

  -: القواعد الواجب مراعاتھا عند تصميم الحدائق

المطلق ويعبر عن النسبة بين ا>بع�اد الحقيقي�ة >ى عنص�ر ف�ى الحديق�ة  رسمالمقياس  ھوو :المقياس -١
يك�ون ف�ي  و ،نفسه  مرسوما على لوحة التصميم المقت�رح للحديق�ة بالمتر أو السنتيمتر  ٳلى أبعاد العنصر

أس��اس لتحدي��د أبع��اد   ويعتب��ر المقي��اس ٥٠:  ١وف��ي المس��احات الص��غيرة  ٥٠٠:  ١المس��احات الكبي��رة 
وعن طريق ھذا المقياس يمكن حساب مكعبات الحفر والردم  ،الطرق وأماكن الجلوس وأحواض الزھور

  .ير تكاليف التصميموعدد النباتات ال$زمة وتقد

  
ا>ج�زاء ا>خ��رى وك�ذا تتناس�ب عناص��ر  ك�ل ج�زء ف��ي الحديق�ة م�عيتناس��ب  يقص�د بھ�ا أن :التناس;ب-٢

ف$ تزرع أشجار أوراقھ�ا عريض�ة ف�ى حديق�ة ص�غيرة وV  .رتفاع�فى المساحة وا بعضھا التصميم  مع
ط�راز  :الحديق�ة عل�ىوتتوقف مساحة كل ج�زء م�ن  .تزرع أشجار كبيرة الحجم فى طرق صغيرة ضيقة

،الغ��رض م��ن )مس��احة الحديق��ةإل��ى لط��رق المس��احة المخصص��ة لت��زداد  ھندس��يةفف��ي الح��دائق ال( الحديق��ة
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زداد ع�دد ا>ش�جار ي�في الحدائق العامة تزداد مس�احة المس�طح ا>خض�ر وف�ي ح�دائق ا>ري�اف ( الحديقة
  .المزھرة

  
أو م�ن م�دخل الحديق�ة ) المركز( ھو خط النظر وعادة يمتد من منتصف الحديقة :محور التصميم -٢

ويمك�ن أن . أو أي نقطة ثابتة إلى نھاية الحديقة وعادة ما ينتھي ھذا المحور بنافورة أو مقعد أو برجول�ة
  .يكون للحديقة أكثر من محور

  
ھو تش�ابه نص�في الحديق�ة ح�ول المح�ور والممث�ل بخ�ط مس�تقيم وك�ذلك يمك�ن تقس�يم ك�ل  :التناظر -٣

  .عديدة التناظر تسمى الحديقة فى ھذه الحالةكثر من محور وبأتشابھين نصف إلى نصفين آخرين م

  
نتب�اه �ف�ى ج�ذب ا) ف�ى الح�دائق الھندس�ية(يجب أن تتساوى أجزاء الحديقة ح�ول المح�اور : التوازن -٥

  .خر�فمث$ تزرع شجرة كبيرة فى أحد الجوانب يقابلھا مجموعة شجيرات فى الجانب ا

  
ف�ي تص�ميم الحديق�ة  يمك�ن. ة عنصر م على بقية العناصر فى جذب اCنتب�اهويقصد به سياد :السيادة -٦

أن يلفت أحد العناصر النظر أكثر من العناصر ا>خرى المجاورة له و قد يكون آنية خزفي�ة أو تمث�ال أو 
  .نصب تذكاري

  
٧- Fخاص�ة  قيقي�ةمس�احتھا الحدائماً ما يلجأ المصمم إلى أن يشعر الزائر بأن الحديقة أكب�ر م�ن  :تساعا

  : في الحدائق المنزلية ويتم ذلك عن طريق

  .عدم تقسيم الحديقة إلى أقسام �

   .)النافورات –التماثيل  –البرجوVت (رتفاع �منخفضة ا الحديقة تآومنش إقامة أسوار �

   .عن ا>شجار القصيرة يفضل زراعة الشجيرات �

   .سطھاو ليس فى و زراعة ا>زھار في دواير على امتداد حدود الحديقة �

بوض�ع أحج�ار مس�توية  ستعاضة عن الطرق والمشايات�واالمسطحات الخضراء زيادة مساحة  �
   .أو ب$طات على المسطحات كمشايات

  .حديقة أو نھر مثلالمجاورة  الجميلةظراالمن من aستفادةعمل فجوات في سياج الحديقة ل �

  .اع الحديقةيعطي اتس بمسطح أخضر أو برجولة الحديقة ا>مامية والخلفية ربط �

  
ختي�ار أق�ل ع�دد م�ن إا>س�وار وش�بكة الط�رق والمس�طحات، وف�ى إختي�ار البس�اطة  تراعى :البساطة-٨

زدح��ام الحديق��ة با>ش��جار والش��جيرات أو المب��اني إا>ن��واع وا>ص��ناف بمق��دار ك��اف، واCبتع��اد ع��ن 
  .والصيانة والمنشآت العديدة وھذه تسھل عمليات الخدمة 
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والتواف�ق ھ�و  ،التنافر ھو عدم وج�ود ص�لة ب�ين عنص�رين م�ن عناص�ر التص�ميم :رالتوافق والتناف -٩
مث$ً الحدائق العصارية تزرع فيھا نباتات تتحمل العطش عكس الحديقة المائية الت�ي ت�زرع فيھ�ا  العكس،

ظھار سيادة عنصر فى الحديقة مثل زراع�ة قد يستخدم التنافر C .ا>شجار والشجيرات والنباتات العشبية
ي��ؤدى طبيع��ة إزھ��ار النبات��ات أو نموھ��ا الخض��رى إل��ى أيض��ا  .بانس��يه أزرق داك��ن ح��ول فس��قية بيض��اء

عن��د زراع��ة مجموع��ة  .إبري��ة ا>وراق تتن��افر م��ع ا>ش��جار ذات ا>وراق العريض��ة تنافرھ��ا فا>ش��جار
الخض�رى شجيرات أو أشجار بعيدة عن النظر فيراعى أن تتنافر مع بعضھا فى أالوان ا>زھار أو النمو 

، الحدائق فالطراز الفارسى وطراز العرب فى ا>ندلس متوافق�ة تتوافق وتتنافر طرزكما  .ا>نظار لجذب
  .تتنافر مع الطراز اليابانى بينما

  
ك��ل ل��ونين متج��اورين بي��نھم  س��تة أل��وان أساس��ية، م��ندائ��رة ا>ل��وان تتك��ون  :ا*ل;;وان ف;;ى الحديق;;ة-١٠

ا>لوان ا>ص�فر والبرتق�الى   ).Contrast(قابلين بينھم تضاد مت لونينكل  ، بينما)Harmony( توافق
خض�ر وا>زرق والبنفس�جى تس�مى ا>ل�وان بينم�ا ا> )Warm colors(تمث�ل ا>ل�وان الدافئ�ة  وا>حم�ر
يج��ب تقلي��ل ٳس��تخدام الل��ون  .تس��اع الظ��اھرى للحديق��ة�وتس��تخدم لتحقي��ق ا) Cool colors(الب��اردة 

   .تتنافر ألوان المبنى مع ألوان الحديقة يجب أV، وا>بيض فى التصميم

>ل��وان النبات��ات المخت��ارة حت��ى V يفس��د التص��ميم ف��ي  عن��د تص��ميم الحديق��ة يج��ب عم��ل تص��ور
إذا كان ل�دينا مجم�وعتين م�ن ا>ش�جار مختلفت�ين ف�ي أل�وان المجم�وع الخض�ري فيج�ب ال�ربط  ،المستقبل

مع ل�وني ك�$ المجم�وعتين الس�ابقتين وبحي�ث يك�ون بينھما بمجموعة شجيرية ثالثة تكون ألوانھا متوافقة 
ش�جيرات (لدينا درجات مختلف�ة م�ن الخض�رة فم�ث$ً ممك�ن الت�درج ف�ي المجموع�ات م�ن ا>خض�ر الق�اتم 

  .بوضع ثالث في وسطھم مثل الدورانتا الخضراء) الصفصاف( الفاتحإلى ا>خضر ) وياتال

 دوراً أساس�يا) البرج�وVت والتكاعي�ب(ت تلعب ألوان المنشآت المبني�ة ف�ي الحديق�ة مث�ل المظ�$

  .في التكوين اللوني في الحديقة فيجب وضعھا في اVعتبار عند تصميم الحديقة
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يحسن إتباع التكرار في بعض مكون�ات الحديق�ة م�ن نبات�ات وخ$فھ�ا بحي�ث   :التكرار والتنويع  –١١
ا>ش�جار عل�ى الطري�ق، أو مجموع�ة  زراعة بعضمثل تحقق التتابع بدون إنقطاع لربط أجزاء الحديقة، 

  .وجميلة الشكلللنظر وتكون ملفتة  Rhythmمن النباتات تتكرر بنفس النظام بحيث يكون لھا إيقاع 

ولكن يجب منع التكرار الممل عن طريق زراعة بعض النماذج الفردية أو إقام�ة مجس�مات أو  
ويتح��تم تك��رار . تنوع عك��س التك��رارالف�� ن��افورة أو غيرھ��ا حي��ث يح��دث ھ��ذا بع��ض التنوي��ع م��ع التك��رار

ف�ي تص�ميم الح�دائق يلع�ب التن�وع دورا ھام�ا عناصر التصميم في الحدائق الھندسية المتناظرة، في ح�ين 
  .الھندسية غير المتناظرة والحدائق الطبيعية الطراز

قليلة وك�ذلك اس�تخدام ن�وعين أو  من أنواعويفضل في التصميمات الحديثة إستخدام أعداد كبيرة 
ث$ثة للنماذج الفردية حيث يمكن تكرارھا في الحديقة في أكثر م�ن مك�ان م�ع مراع�اة البس�اطة والت�وازن 

  .المطلوب

  

  نظم تخطيط الحدائق
ٳس�تعراض لكيفي�ة  وفيم�ا يل�ى والح�ديث تشمل نظم تخطيط الحدائق النظ�ام الطبيع�ى والھندس�ى والمخ�تلط

  تنفيذ ھذه النظم

  :نظام الھندسىتنفيذ تصميم حديقة على ال: أو'

ويراعى أن تك�ون . الطرق والمشايات تكون مستقيمة أو دائرية أو متداخلة في أشكال ھندسية جميلة - ١
  .مربعة أو  دائرية أوأحواض الزھور ذات أشكال ھندسية بسيطة مثلثة 

تقص ا>شجار والشجيرات بحي�ث تعط�ي أش�كال جميل�ة وتس�تخدم  ، كمايراعى قص وحدية النباتات - ٢
للمس��طحات الخض��راء بحي��ث تظھ��ر ح��دود ا>ح��واض والط��رق، ھ��ذا بجان��ب اس��تخدام الق��ص  الحدي��ة

 .لHسيجة بحيث تعطي أشكال ھندسية جميلة

يزرع النخيل أو ا>شجار من الن�وع الواح�د متن�اظرة ف�ي ص�فين عل�ى ج�انبي الطري�ق وتك�ون عل�ى  - ٣
ى المبن�ى الرئيس�ي أو إل�ى أى أبعاد منتظم�ة وق�د يس�تخدم النخي�ل ف�ي تحدي�د اتج�اه الطري�ق الم�ؤدي ال�

 .ھدف في نھاية الطريق مثل نافورة

 التن��اظر ف��ى توزي��ع الوح��دات و النبات��ات ح��ول مح��ور التص��ميم إم��ا ثن��ائى أو رب��اعى أو ش��عاعى أو - ٤

ف��ى التن��اظر الثن��ائى يتك��رر الش��كل عل��ى ج��انبى المح��ور ا>ص��لى للحديق��ة ويس��تخدم ف��ى  .مض��اعف
 الروم��انى، ز الفرع��ونى،االمب��انى ذات ا>عم��دة كم��ا ف��ى الط��رالم��داخل والمس��احات الص��غيرة وم��ع 

أما فى التناظر الرباعى يكون كل أربعة أحواض متماثلة مع بعضھا عل�ى ج�انبى  .العربى أو اليونانى
و يص�لح للح�دائق الص�غيرة المربع�ة أو المس�تطيلة م�ع ) ف�ى ك�ل ناحي�ة حوض�ين( مح�ورين متعام�دين

 .)وضحالمكما بالشكل (  ٳستواء ا>رض
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مرك�ز ال�دائرة  .فى التناظر الشعاعى تتكرر الوحدات على شكل دائ�رة أو نص�ف دائ�رة أو بيض�اوى
برك��ة م��اء أو قاع��دة تمث��ال و تخ��رج الط��رق ف��ى ش��كل أش��عة خارج��ة م��ن المرك��ز أو  يك��ون ن��افورة

  .) الموضح كمابالشكل( ويناسب ھذا الشكل حدائق الميادين وحدائق الورد

  

  

التناظر المضاعف تتكرر فيه وحدة التصميم عدة مرات عل�ى ج�انبي المح�ور ا>ساس�ي أو المح�اور 
ستخدامه ف�ي المس�احات المتوس�طة أو الكبي�رة الت�ي ت�دعو الض�رورة إل�ى تص�ميمھا إالثانوية ويمكن 
 .بالنظام الھندسي

مث��ل  ياس��مين الزف��ر أو الجھنمي��ة أو الغي��ر مزھ��رةتس��تخدم المتس��لقات س��واء المزھ��رة مث��ل ال - ٥
بحي�ث يك��ون نموھ��ا  المتس��لقات بإنتظ��امھ�ذه  تقل��موذل��ك لتغطي��ة البرج�وVت ويج��ب أن  الفض�ية 

 .منتظم

ش�كل  المن�زل أو التجم�ع الس�كني ف ،النظم الھندس�ية كعنص�ر مكم�ل لتص�ميمات ا>بني�ة تستخدم- ٦
عناصر الجمال فى المبنى مث�ل الس�$لم الرخ�ام ھو ا>ساس وعلى ذلك يجب أV  تخفي النباتات 

كبي�رة أو الفخاري�ة الوان�ي ا> أوك�ذلك ف�ي حال�ة اس�تخدام التماثي�ل . ا>بيض أو الملون وا>عم�دة
  .فتكون ھذه العناصر ھى ا>ساس بينما توظف النباتات Cظھار جمال ھذه العناصرنافورة 

ة تس�تخدم فيھ�ا نبات�ات ذات طبيع�ة نم�و من�تظم الحدائق الھندس�ية تح�اط بأس�وار بنائي�ة أو نباتي� - ٧
  .لقص و التشكيلالتى تتحمل امثل المخروطيات أو ا>شجار و الشجيرات 
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  :طبيعىالنظام تنفيذ تصميم حديقة على ال: ثانيا

 الطبيع��ة لمحاك��اة الجمالي��ة تهلمس�� أن يض��ع اCنس��انيتمي��ز ھ��ذا النظ��ام بالص��بغة الطبيعي��ة وفي��ه يح��اول  

  .المساحات الكبيرة فىتات مع المسطح المائي والمسطح ا>خضر بتداخل النبا

  :إستخدام النباتات - ١

تعتب��ر المس��طحات الخض��راء أھ��م عناص��ر ال��نظم الطبيعي��ة، ي��زرع ح��ول المس��طح ا>ش��جار 
والشجيرات في مجموعات غير منتظمة الشكل، كذلك ت�زرع  ا>عش�اب المزھ�رة ف�ي تجمع�ات متداخل�ة 

V تخترق ھذه المسطحات ط�رق أو مش�ايات مم�ا ي�ؤدي إل�ى تقطي�ع المس�طح يفضل أ. واللون في الحجم 
تبع�د ع�ن ا>خضر ويفضل أن تستخدم المشايات ذات الخطوة الواحدة وھ�ي عب�ارة ع�ن اس�تخدام أحج�ار 

  .خطوة إنسان بعضھا بمقدار يساوى

ت تزرع ا>ش�جار و الش�جيرات ب�دون ترتي�ب مع�ين ف�ى مج�اميع غي�ر ھندس�ية الش�كل وعل�ى مس�افا
V يفضل قص ا>شجار والشجيرات بل تترك عل�ى ص�ورتھا . مقدار ما سيشغله النبات عند إكتمال نموهب

كم�ا  .وأV يكون السياج من أكثر م�ن ن�وع، كذلك غير مستحب قص ا>سيجة بصورة منتظمة  ،الطبيعية
   .يراعى أV تزرع نباتات مفردة >ن النباتات فى الطبيعة تنموغالبا فى مجاميع

وسط المسطح ا>خضر، وإنما توض�ع ف�ي نھاي�ة  وأعدم إقامة أحواض الزھور في وسط الحديقة عى يرا
كم�ا ( على الحواف تحت ا>شجار والشجيرات وV تحدد أشكالھا بخطوط مستقيمة أو ھندسية أو  الحديقة
  . ) الموضح يالشكل

  

  :الطرق -٢

كم��ا غيرمب��الغ في��ه  بانحن��اء  بش��كل طبيع��ي أو أكث��ر منحني��ة م��رة ،تك��ون الط��رق غي��ر مس��تقيمة
وV تس�تخدم م�واد الرص�ف الص�ناعية  ف�ى رص�ف الط�رق ب�ل  .يفضل أV تكشف أو تبرز نھاية الطريق

  .) الموضح كما يالشكل(  المسطحات الخضراءنباتات مل أو الحصى الرفيع أو ريستعان بال
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  :لمنشآتا -٣

 أو ش�جيرات أو ويمك�ن إخفاؤھ�ا بزراع�ة مج�اميع أش�جارالمبانى والمنشآت بألوان ھادئة  تطلى

بع�ض الم�واد  مث�ل الس�$لم و ا>بني�ة ف�ي عم�ل المنش�آت تس�تخدمكما يفضل أن . متسلقات حولھا فتغطيھا
جل�وس ال ع�دتص�نع منش�آت الحديق�ة مث�ل مقاكم�ا . الطبيعية مثل ج�ذوع ا>ش�جار أو ا>حج�ار والص�خور

ا>شجار وفروعھا أو تصنع من الحجارة ذات ا>شكال غي�ر  سيقانوالبرجوVت من المواد الطبيعية مثل 
ب��ل يج��ب أن يك��ون داك��ن  س��تخدم التماثي��ل التذكاري��ة يفض��ل أV يك��ون ل��ون التمث��ال ف��اتحعن��د إ .المنتظم��ة

  .الحديقة عناصرعن باقي  إليه بحيث V يلفت النظر

نخفاض��ات يب��رز جم��ال التنس��يق الطبيع��ى، ٳالحديق��ة  م��ن إرتفاع��ات و خ��ت$ف مناس��يب س��طحٳ
    . ) الموضح كما بالشكل( يتم تنفيذه صناعياطبيعيا أو  فى المنسوب خت$ف�ا ويمكن أن يكون
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  : ختلط فى تنسيق الحدائقالم نظامال :ثالثا

الھندس�ي والطبيع�ي ف�ي مس�احة واح�دة م�ع العناي�ة با>ش�كال الھندس�ية خليط بين النظامين  نظاموھو 
مي��ل واض��ح إل��ى إقام��ة المنش��آت المائي��ة الھندس��ية  النظ��اموف��ي ھ��ذا . والمحافظ��ة عل��ى المن��اظر الطبيعي��ة

م�ن  تص�نعوالفساقي الجميل�ة تتوس�طھا الن�افورات وك�ذلك التماثي�ل وا>كش�اك والمقاع�د والكب�اري، الت�ي 
وبأش��كال ھندس��ية منتظم��ة، وتنش��أ المس��طحات الخض��راء عل��ى  و م��ن الحدي��د والبن��اءخش��ب ا>ش��جار أ

ف��ي ا>رك��ان  بكث��رة المجموع��ات الش��جيريةتس��تخدم مس��تويات مرتفع��ة ومنخفض��ة دون تحدي��د لحوافھ��ا و
لھ�ا ص�فات خاص�ة بطريق�ة عش�وائية ف�ي الت�ى  الفردي�ة نم�اذجي�تم توزي�ع الوك�ذلك  ،وفي حواف الحديق�ة

أح�واض الزھ�ور  تتخ�ذف�ى ھ�ذا النظ�ام و. تقليم ب�ال ا>شجار والشجيرات تشكلو ،المختلفةأجزاء الحديقة 
م�ع رص�ف الط�رق والمش�ايات بالرم�ل أو ال�ب$ط أو الحص�ى المنق�وش  أشكاVً ھندس�ية زخرفي�ة مختلف�ة

  . النظاممثاVً لھذا  لجيزةتعتبر حدائق الحيوان باو. بأشكال ھندسية

  : سيق الحدائقفى تن الحديث نظامال : رابعا
وھ��و نظ��ام بس��يط V يتقي��د بقواع��د  .نظ��ام ا>وروب��ى أو نظ��ام أمريك��ا الش��ماليةال يطل��ق علي��هق��د 

تمي�ل التص�ميمات الحديث�ة إل�ى البس�اطة والبع�د ع�ن  ،التنسيق المعروف�ة مث�ل المح�اور والتماث�ل وغيرھ�ا
س��تخدام أق��ل ع��دد م��ن إتحري��ر الخط��وط الھندس��ية م��ن ح��دتھا وتحويلھ��ا إل��ى أش��كال مبس��طة، ووالتعقي��د 
  . خاصة جمالية اتذات صف على أن تكون  النباتات

  

  :كيفية إختيار النباتات المستخدمة في تنسيق الحدائق 
ويعتم��د . تعتب�ر النبات�ات العناص��ر ا>ساس�ية الت��ي تتك�ون منھ�ا الحديق��ة وتح�دد تص��ميمھا وتنس�يقھا

  :إختيار ا>نواع النباتية على عوامل عديدة أھمھا

الن��وع النب��اتى  للظ��روف البيئي��ة و ن��وع الترب��ة  بالحديق��ة والمك��ان ال��ذى س��يزرع ب��ه النب��ات   م$ئم��ة -١
  ).نصف مظلل -مظلل -مشمس(

وأن . ب�راز جم�ال ك�ل نب�ات�يراعى أن تكون نباتات المجموعة الواحدة ذات صفات خضرية متباينة  -٢
بج�وار نبات�ات من�اطق  )س�توائيةنبات�ات إ(تكون  من بيئة واحدة أو مشابھة ما أمكن ف$ ي�زرع النخي�ل 

 .باردة كما V تزرع نباتات صحراوية بجوار أخرى نصف مائية لتباين إحتياجاتھا

 .ف��$ ت��زرع أش��جار ض��خمة ف��ي حديق��ة ص��غيرة م��ع مس��احة الحديق��ةتواف��ق النب��ات م��ن حي��ث حجم��ه  -٣

 .ويراعى م$ئمة لون ا>زھار مع ألوان العناصر النباتية ا>خرى

  -عش��بي أو خش��بي-النب��ات وم$ئمت��ه للموق��ع ال��ذي ي��زرع في��ه ح��ولي أو معم��ر  طبيع��ة ومراح��ل نم��و  -٤

وك�ذلك الحج�م النھ�ائى للن�وع النب�اتى . مثم�ر أو غي�ر مثم�ر –مستديمة الخضرة أو متس�اقطة ا>وراق 
 . بعد سنوات من زراعته وما يشغله من فراغ فى حالة زراعته مفرد أو مع أنواع اخرى

 .اعة أنواع معينة من النباتات ومقدرته على صيانتھا بالحديقةرغبة صاحب الحديقة في زر  -٥
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  :يمكن تقسيم المجاميع النباتية المستخدمة في تنسيق الحدائق إلى اHتي

 :ا�شجار -١

ف�ي  لHل�وان كمص�درالظ�ل وكمص�دات للري�اح كم�ا تس�تخدم ا>ش�جار المزھ�رة  لت�وفيرتستعمل ا>شجار 
  .الحدائق كما تستخدم كستائر نباتية 

  :ھناك عدة إعتبارات يجب مراعاتھا عند إستخدام ا>شجار وتتمثل في اYتي 

 ع�نھممت�ر  ١,٥ر يجب أن تبعد مس�افة V تق�ل ع�ن اسو�في حالة زراعة أشجار بجوار المباني أو ا – أ

  . محتى V تؤثر عليھ

وقوع الظ�ل عل�ى المك�ان الم�راد تظليل�ه عل�ى م�دار الي�وم  عند زراعة أشجار الظل يجب التأكد من - ب
حساب ظ�ل الش�جرة م�ع (حتى V يأتي الظل في وقت من ا>وقات على مكان يرغب بدخول الشمس إليه 

  ).حركة دوران الشمس

مت�ر عل�ى ا>ق�ل م��ن  ٣يراع�ى أن ت��زرع عل�ى مس�افة ) أش�جار الظ�ل ( بالنس�بة لHش�جار الض�خمة  -ت
حت�ى V تعي�ق نم�و النبات�ات ا>خ�رى  الج�ذور وليست الس�طحية >شجار عميقة الجذورتختار ا .المشايات

  .V تتعارض مع العناصر البنائية فى الحديقةحتى و

   

  :الشجيرات -٢

    :الشجيرات في تنسيق الحدائق فيما يلي  إستخدامات تتضح

يج��ب أن  .لمس��احةت��زرع الش��جيرات ف��ي الح��دائق الص��غيرة المس��احة حي��ث يتناس��ب حجمھ��ا م��ع ا -أ 
تق��اطع ط��ريقين أو عن��د م��دخل  للتنوي��ه ع��ن  أوه ت��زرع بطريق��ة منتظم��ة عل��ى ج��انبي طري��ق لتحدي��د

ويراع�ى الت�وازن والتواف�ق  منحني�ات الط�رق عن�دف�ي الح�دائق الواس�عة ت�زرع ف�ي مج�اميع  .حديقةال
تزھي�ر حس�ب يختل�ف موس�م ال .النم�و النھ�ائي وتناس�ق ا>ل�وان وك�ذلك ا>زھ�ار ھا من حي�ث ش�كلبين

 ا>دھ�اتودافمنھا ما يزھر فى فصل واحد من فصول السنة أو يستمر التزھير طوال العام مث�ل  النوع

  .والسسترم

فردي�ة كنم�اذج ) شجيرات مخروطي�ة(مثل التويا  ذات الصفات المميزة ا>نواعيمكن زراعة بعض  
يرات الممي��زة ق��د الش��ج .عل��ى ش��كل شمس��ية مث��ل ال��وردأو وس��ط المس��طحات الخض��راء بمفردھ��ا أو

أو الرائح��ة العطري��ة مث��ل  ،يرج��ع تميزھ��ا للش��كل أو الملم��س أو الل��ون مث��ل ا>كاليف��ا ملون��ة ا>وراق
 .الياسمين الھندى

ت�درجاً ف�ي  حق�قا>زھ�ار لت تزرع كستائر نباتية ورقي�ة أو مزھ�رة أم�ام ا>س�وار وخل�ف دواي�ر  - ب
لتكس��و ج��ذوعھا بأوراقھ��ا  جارأس��فل ا>ش��ت��زرع و. أو لع��زل بع��ض أج��زاء الحديق��ة اCرتف��اع

ت�زرع الش�جيرات المخروطي�ة أو القابل�ة للتش�كيل  ح�ول المب�انى لربطھ�ا . العريضة مثل ا>راليا
  .بالحديقة
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يس�ھل  غزيرة التفريع صغيرة ا>وراق مثل ال�دورانتا و البتس�بورم و البزرومي�ا بعض الشجيرات -ج
 .مم��ا يعط��ي الحديق��ة منظ��ر ممي��زاً  مربع��ة ك��أن تظھ��ر  كروي��ة جالس��ة أو تش��كليھا إل��ى أش��كال عدي��دة

 .وبعضھا يعطى أزھار قطف مثل الورد والفل

ت��زرع بع��ض أن��واع . وار نباتي��ة خارجي��ة أو داخلي��ة بالح��دائقتس��تخدم بع��ض الش��جيرات كأس�� -د 
الشجيرات في دواير ا>زھار في صفوف متباعدة عن بعضھا خاصة الشجيرات المزھرة في مواس�م 

مث�ل السنس�يو والبلمب�اجو و الكاس�يا  زھارھ�اإوليات المزھرة عند انتھاء موسم عن الح عوضامختلفة 
 .بأنواعھا

أو جنوبھ��ا، وت��زرع الش��جيرات  ت��زرع الش��جيرات المحب��ة للش��مس ف��ى الجھ��ة القبلي��ة م��ن الحديق��ة -ه
 .حيث يقل ضوء الشمس) الشمالية(المحبة للظل فى الجھة البحرية 

 

 :ا�سيجة النباتية -٣

ص�ف من�تظم وتس�مى الس�ياج ف�ى  بعض النباتات المستديمة الخضرة كثيفة ا>فرع  زراعةيمكن 
ھيئ��ة عل��ى ا>س��يجة النباتي�ة نبات��ات تق��ص . Cحاط��ة المبن��ى أو الحديق��ة البنائي�ةب�دVً م��ن إقام��ة ا>س��وار 

ون ويمك�ن أن تك� ،الحائط لتأخذ الشكل المنتظم حول الحديقة من الخارج أو بين أقس�ام الحديق�ة الداخلي�ة
ورقي��ة س��يجة أ ھ��ى إم��او . للق��ص والتش��كيل قابل��ةم��ن نبات��ات ا>ش��جار أو الش��جيرات أو المتس��لقات ال

غي��ر أو  ) ذات أش��واك(أس��يجة مزھ��ر وا>س��يجة ق��د تك��ون مانع��ة أو  غي��ر مزھ��رة  ملون��ةخض��راء أو 
  ).بدون أشواك(مانعة 

  

  : متعددة منھا أغراض إستخدام ا*سيجة النباتية

أج��زاء  ع��زل .عم��ا حولھ��ا ھ��اوعزل م��ن دخ��ول الغي��ر أو الحيوان��اتايتھ��ا تحدي�د الحديق��ة وحم -  أ
الح�دائق  الفص�ل ب�ين نظ�م تنس�يقوع�ن ا>ع�ين لجل�وس اأم�اكن  حج�بالحديقة عن بعضھا مث�ل 

  . إذا وجد أكثر من نظام مجتمعين فى الحديقةالمختلفة 

 . حجب المناظر غير المرغوب فيھا داخل الحديقة - ب

  .لرياحمصد لف الرمال وا>تربة وكتعمل ا>سيجة على منع زح - ت

  .رزھولا أخضر >حواض و مجرات خلفي منظرتكون  - ث

   

 :المتسلقات والمدادات -٤

    :التنسيقالمتسلقات والمدادات في  اتإستخدامتتعدد 

لتحقي���ق  الم���داخل والبواب���ات والبرج���وVت والتكاعي���ب وأم���اكن الجل���وس ف���ي الحديق���ة تغطي���ة-أ
 ق�د تتس�لقو بنىالحديقة بالمربط تغطية واجھات المباني ل .ايتھالعزل الحديقة وحمالخصوصية و
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المن�اظر Cخف�اء بع�ض العي�وب المعماري�ة أو  ا>س�وار والج�دران بعض المتسلقات مثل البجنونيا
  .ةغير المرغوب

مث��ل  وف��ى الش��تاء كمص��در لل��ون ا>خض��ر وا>زھ��ار خاص��ة ف��ى الح��دائق ص��غيرة المس��احة-ب
بع��ض المتس��لقات أزھارھ��ا عطري��ة مث��ل ش��بر فاي��د  .ن و لونس��يرابجنوني��ا فنس��تا وكليرودن��درو

   .والياسمين البلدى

  .تزرع كمغطيات تربة-ج 

ھيئ��ة ش��جيرات متھدل��ة أو مش��كلة وتنم��و عل��ى دعام��ات ف��وق  كنم��اذج فردي��ة عل��ىت��زرع  –د  
وق�د تخت�ار متس�لقات مزھ�رة متس�اقطة ا>وراق ف�ى الش�تاء  .التراسات كبديل لزراعة شجرة ظل

  .صيفا الظلو أ ست الحسن والوستريا للتمتع بالشمس شتاءمثل 

  

  :مجموعة النباتات العشبية المزھرة الحولية والمعمرة -٥

النباتات العشبية الحولية والمعمرة بصفة عامة تلعب دوراً أساسياً ومھماً في تنس�يق الح�دائق س�واء 
ورة النھائي��ة للحديق��ة م��ع ا>ش��جار ف��ي الح��دائق العام��ة أو الخاص��ة، ووظيفتھ��ا ا>ساس��ية أن تكم��ل الص��
يمك�ن زراع�ة العش�بيات الطويل�ة  .والشجيرات وخصوصاً مع تعدد ألوانھ�ا وأش�كال أزھارھ�ا وأحجامھ�ا

وق�د  .كسياج أخض�ر أو مزھ�ر مث�ل عب�اد الش�مس و ق�د ت�زرع تح�ت ا>ش�جار مث�ل الونك�ا و أب�و خنج�ر
س��م وأن يك��ون ٥٠رتف��اع النب��ات ع��ن V يق��ل اأي��زرع اح��د النبات��ات فردي��ة عل��ى المس��طح ا>خض��رعلى 

م��ا اذا ك��ان النب��ات ح��ولى ، أزھ��اره طويل��ةإو تك��ون فت��رة أوراق��ه أعش��بى معم��ر ج��ذاب للمش��اھد لجم��ال 
بع�ض ا>ن�واع زاحف�ة و غزي�رة التفري�ع تس�تخدم  .زھاره مباش�رةإفيجب ان يزال من المسطح بعد فترة 

  .كمغطى تربة

  : ةأھم ما يراعى عند انشاء التنسيقات الزھري

نس��ب المس��احات المقترح��ة الت��ى ت��زرع بالعش��بيات المزھ��رة بالنس��بة للمس��احات الكلي��ة للح��دائق  -١
% ٢ -١,٤من المساحة الكلية، حدائق المنش�آت الخاص�ة% ١الحدائق العامة ذات المساحات الكبيرة 

  .من المساحة الكلية

بية المزھ�رة  بالمس�طح حاط�ة النبات�ات العش�ٳقد يعتمد التأثير  الجم�الى للتنس�يق الزھ�رى عل�ى   -٢
، قد ينشأ التنسيق الزھرى من الزھور فى مجاميع مع الش�جيرات )مسطح اخضر +زھور(ا>خضر 

  ).شجيرات وأشجار أ +زھور(و اVشجار أ

ذا تج��اور م��ع إو  ،و التماثي��لأق��د ينش��أ التنس��يق الزھ��رى ب��الجمع ب��ين  الزھ��ور م��ع ا>حج��ار  -٣
 .)كما بالشكل ا>يمن (ا>رضية التى سيقام عليھا التنسيق عتبار لونالمبلطة فيؤخذ فى اC المداخل

 .)كما بالشكل ا>يسر( الزھور والماء والحجارة تستخدم  فى الحدائق المائية والفساقى -٤
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طول شكال طبيعية ويراعى فيھا أن يكون الأبعض التنسيقات الزھرية ذات اشكال حرة تنفذ فى  -٥
عن�دما تك�ون ا>ن�واع المتاح�ة قليل�ة . ن�واع المس�تخدمة ذات ل�ون واح�دواحد وV يشترط ان تك�ون ا>

شكال ھندسية ويس�تخدم أويراعى عند التنسيقات التى تنفذ فى . ساس التضاد بين الوانھاأفتزرع على 
  . رتفاع واحد وحجم واحد ولون واحدإذات  أن تكوننواع أفيھا عدة 

  :زھرية ذات اشكال طبيعية تنسيقات: أو'

ن�واع مختلف�ة ت�زرع متج�اورة ف�ى ش�كل غي�ر أو أھ�ى ع�دد م�ن النبات�ات م�ن ن�وع واح�د  :المجموعة-١
متوس�طة اVرتف�اع والنب�ات  ٢٦ھندسى والعدد المقترح زراعته فى المتر المرب�ع م�ن الحولي�ات الطويل�ة 

كم���ا ( نب���ات ١٢-٩رتف��اع ة اCنب��ات والمتوس���ط ٢٥-٢٠العش���بيات المعم��رة القص���يرة ، نب��ات  ٤٦-٣٠
  . )بالشكل الموضح

  

وVب��د عن��د .ھ��ى مس��احة ص��غيرة ت��زرع بالعش��بيات المعم��رة ف��وق المس��طح اVخض��ر :جزي;;رة -٢
ن تك��ون أو .واح��د ن تش��اھد الجزي��رة م��ن جمي��ع الجوان��ب وتظھ��ر الجزي��رة كلھ��ا كعنص��رأ ئھانش��اإ

ق��د ن��واع المختلف��ة ودم العش��بيات المعم��رة ذات ا>س��تختو، ٢م ٢٥-٢٠حت��ى   ٢م ٦-٥المس��احة م��ن 
صناف لنوع واحد تختلف ف�ى ميع�اد التزھي�ر حت�ى تعط�ى أو عدة أيستخدم صنف واحد من كل نوع 

رتفاعھ��ا م��ن إرتف��اع بحي��ث ترت��ب حس��ب زھ��ار وتك��ون النبات��ات مختلف��ة اCإط��ول فت��رة أالجزي��رة 
ن أات وھ��ى الموج��ودة ف��ى المرك��ز يج��ب عل��ى النبات��أ ).المرك��ز(القص��ير حت��ى الطوي��ل نح��و ال��داخل

 .تساع الجزيرةإرتفاعھا مساوى نصف إيكون 
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وتختلAف المسAاحة  بالعش�بيات المزھ�رةوھى مساحة كبيرة نسAبياً مزروعAة :  المسطح الزھرى -٣
. وراق والزھAAور كمسAAطح واحAAدوتكAAون الزراعAAة كثيفAAة بحيAAث تظھAAر اU  ٢م١٠٠حتAAى   ٢م ١٠مAAن 

  .واع مختلفةنأن يكون المسطح من أويمكن 

و النAوعين أزھAار للنAوع الواحAد و نAوعين فقAط وتكAون اUأوينشأ من نوع واحAد  :اللون الزھرى -٤
زھAار تغطAى النباتAات تغطيAة شAبه وتكون مسافة الزراعAة صAغيرة واU  و لونين فقطأذات لون واحد 

  .جزاء النباتأوa تظھر باقى   تامة

و أم وينشAأ بجانAب ممشAى ٢ - سAم ٥٠يAل بعAرض تزرع الزھورعلى شكل شريط طو : الشريط -٥
 كمAAا بالشAAكل(لAAوانأو عAدة أو الشAAجيرات وقAAد يكAون لAAون واحAAد أشAAجار و حAAزام مAن اUأبجAوار مبنAAى 

 .) الموضح

 

نواع طAAوال وتAAزرع بAAاUسAAم وتختلAAف فAAى اU ٥٠-١٥ معمرة بإرتفAAاعيAAزرع زھAAور  :الب��رودرة - ٦
-٢تسAاعھا مAن ويكAون إ و حAوائطأشAجيرات أو  شAجارأبردورة تنشAأ بجAوار ال .القصيرة كثيفة الزھر

 .لى الطويل فى جوار الشىء المقامة بجوارهإزھار من القصير وترتب فيھا اU ، م٤

 وھAAى عبAAارة عAAن نظAAام مAAن المسAAاحات المشAAغولة باUزھAAار والمسAAطحات :اGرك��ان الخاص��ة  - ٧

فضAAل اaنAAواع لھAAذا التنسAAيق أو. لنظAAام الھندسAAىوقAAد يتخللھAAا شAAبكة طAAرق وتكAAون علAAى ا الخضAAراء
Uة .نواع الشجريةالسنانير والتيوليب واAات التربAن مغطيAأ مAفقى وينشaيق و تتكون من الغطاء اAالتنس

ينشأ من الزھور المتسلقة والملتفة مثAل بسAلة الزھAوروa يوجAد حAد فاصAل بAين الزھAور  الذى الرأسى
Uالموضح كما بالشكل(خضروالمسطح ا (.  
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  :تنسيقات زھرية ذات اشكال ھندسية : ثانيا

مثل المربع والمستطيل والدائرة غالبAاً مAا يAزرع مAن نAوع  :تنسيقات ذات اشكال ھندسية بسيطة -١
 .)كما بالشكل اUيمن ( واحد

 .)لكما بالشك( عندما تكون المساحة مختلفة اaرتفاعات تتم :تنسيقات ذات اشكال ھندسية معقدة -٢

    

شAكال ھندسAية أكثرھAا صAعوبة ويAزرع مAن عشAبيات معمAرة فAى أوھAو اجمAل التنسAيقات و :الموزايك-٣
وراقھAا ذات مسAاحات أرتفاعAات قصAيرة إن تكAون قابلAة للقAص والتشAكيل وذات أمتداخلة والنباتات يجب 

  .)كما بالشكل الموضح ( يسشكال جميلة مثل البيجونيا والكولأصغيرة و

  

  :ا�بصال المزھرة-٦

أم���ام  ا>بص���ال المزھ���رة عدي���دة ف���ي التنس���يق، حي���ث يمك���ن زراعتھ���ا ف���ي ا>ح���واض إس���تخدامات
وف�ي الح�دائق ،  ٢نب�ات لك�ل م  ٥٠بمع�دل  المج�رات ف�ىو بص�لة ١٢ -٦الشجيرات فى مج�اميع م�ن 

 زھ�ار وأل�وان�نواعھا فى ميع�اد اأخت$ف إوتمتاز بللقطف  كما يمكن إستخدامھا كأزھار ،الصخرية

  .ا>زھار

  

 :النباتات الشوكية و العصارية -٧

اCخ��ت$ف الكبي��ر والواس��ع >ش��كال وأل��وان وأط��وال النبات��ات ف��ي ھ��ذه المجموع��ة يعط��ي إمكاني��ات 
C البيئي�ة  خاصة أنھا تنمو فى م�دى واس�ع م�ن الظ�روفعديدة في التنسيق  ھا بطرقستخداماتواسعة
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ت�زرع النبات�ات كبي�رة الحج�م و المرتفع�ة ف�ى الخلفي�ة  عم�ل حديق�ة ص�خريةوعند  .وأنواع ا>راضى
وحولھا نباتات عصارية وشوكية متوسطة الحجم وبينھا تبعثر نبات�ات قزمي�ة وس يالسيرو مثل اليوكا

  .وتوزع صخور مختلفة الحجم بين النباتات صغيرةو

  :ائيةالنباتات المائية و النصف م-٨ 

 V عل��ى ح��وافبالم��اء وتع��يش  اإذا أس��تمر غمرھ�� اس��تطيع إس��تكمال نموھ��تالنبات��ات النص��ف مائي��ة 

يمك��ن أن تع��يش و تنم��و وتكم��ل دورة  مائي��ةالنبات��ات ال. الكن��ا والك��$ مث��ل البحي��رات والمس��تنقعات 
لم�اء أنواع مزھرة أي أنھا تزرع بغرض طفو ا>زھار ف�وق س�طح امنھا حياتھا تحت سطح الماء، و

اللوتس، وھذه ا>نواع لھا أصناف كثيرة جداً تختلف م�ن حي�ث ش�كل وحج�م وأل�وان ومثل ورد النيل 
، أزھارھا، كذلك منھا م�ا تتف�تح أزھارھ�ا ل�ي$ً، ك�ذلك بع�ض ا>ص�ناف ذات أزھ�ار عطري�ة الرائح�ة

  .نموذج فردى مثل البامبوكومنھا ما يصلح 

  

   :المسطحات الخضراء -٩

يلي���ة خض���راء معم���رة أو حولي���ة تغط���ي المس���احات الواس���عة م���ن الح���دائق ھ���ي نبات���ات عش���بية نج
ف�ي معالج�ة المن�اخ  ھ�اوباCض�افة إل�ى دور كمس�احة متكامل�ة V يقطعھ�ا نب�ات أو مش�اية زھاتتنوالم

، و الل�ون ا>خض�ر يعم�ل كخلفي�ة لب�اقى ا>ل�وان ف�ى فإنھا تحقق الوحدة والترابط ب�ين أج�زاء الحديق�ة
    .الحديقة

  

  : ت المختلفة بالحديقةا1نشاءا
  و تشمل العناصر البنائية والعناصر المائية

  العناصر البنائية: أو'

  :الطرق و المشايات -١

يوج��د ف��ي الحديق��ة ع��دد م��ن المم��رات أو المش��ايات الت��ي ت��ربط م��داخل الحديق��ة وأجزائھ��ا وتوص��ل إل��ى 
  -:عتبارات كاYتي راعى عدة إتا>ماكن المختلفة فيھا وعند إنشاء ھذه الممرات يجب أن 

  .  تجاه طولي أو عرضيإ٪ في ١,٥-١ميول ممرات وطرق المشاة في العادة يتراوح بين  -  أ

س�م ٦٠ع�ن  -بناء على عدد ا>ف�راد ال�ذين يم�رون متج�اورين  – يجب أV يقل عرض الممرات - ب
  . لكل فرد وذلك لتحقيق سھولة وراحة في المرور

أقصر طري�ق ب�ين  ميلھم إلى سلوكممرات المشاة خذ في اCعتبار عند تحديد أماكن ؤيجب أن ي - ت
 .نقطتين

يج��ب اCھتم��ام ب��النواحي البص��رية عل��ى جمي��ع مح��اور ومم��رات المش��اة وخاص��ة الت��ي ف��ي    - ث
  .  مستوى النظر Cعطاء متتابعات بصرية متنوعة وممتعة
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  :المواد المستخدمة في أرضيات الطرق و المشايات

ممرات المشاة يأخ�ذ أش�كال ومقاس�ات مختلف�ة إض�افة إل�ى التن�وع استخدام الخرسانة في  : الخرسانة -أ 
متداخلة بأش�كال متنوع�ة ف�وق طبق�ة الفي الملمس، ومن أكثر استخدامات الخرسانة شيوعاً ھي الب$طات 
كما يتيح إستخدام الخرس�انة مرون�ة  ،رملية وفي وھذه الحالة تتحمل ا>حمال الثقيلة مثل مرور السيارات

   .ب$طات بالموقع بأشكال مختلفة مع إمكانية التحكم في الملمس واللون والشكل النھائيشديدة في صب ال

شكال إضافة إلى قوة التحم�ل وع�دم أإن استخدام ا>حجار في الرصف يعطي إمكانيات و :ا*حجار –ب 
  . ويعتبر الجرانيت من أكثر أنواع ا>حجار تحم$ً . الحاجة إلى صيانة مستمرة

إس��تخدام البل��وك أو الط��وب ا>حم��ر ف��ي رص��ف مم��رات المش��اة تنوع��اً كبي��راً ف��ي يعط��ي  :الط;;وب–ت 
الملمس وا>لوان والمقاسات وا>شكال، كما يعطي سطحاً قوياً مقاوماً للعوامل الجوي�ة، كم�ا أن متطلب�ات 

  . الصيانة له قليل إذا ما قورنت بمواد أخرى

يي�ك أو الب$ط�ات الفخاري�ة ف�ي مم�رات المش�اة يمكن إس�تخدام ب$ط�ات الرخ�ام، أو الموزا : الب7ط –ث 
 V حي��ث يعط��ي تنوع��اً كبي��راً ف��ي ا>ش��كال والمقاس��ات وا>ل��وان، ولك��ن ي$ح��ظ أن ملمس��ھا بص��فة عام��ة

  . ساحات الكبيرةميت$ءم كثيراً مع التنسيق الخارجي وخاصة في ا>ماكن المزدحمة وال

 ،س�م ٣-٢ث تغطى بطبقة من الرم�ل بس�مك م�ن ستخدام الرمل في ممرات المشاة بحيإيمكن  :الرمل -ج
ولك��ن يع��اب عليھ��ا كث��رة نم��و  ،ويتمي��ز ب��رخص التك��اليف ويتناس��ب لونھ��ا م��ع الل��ون ا>خض��ر للحديق��ة

  .الحشائش بھا، كما أن مياه الري الزائدة أو ا>مطار وكذلك الرياح الشديدة تجرف جزء من الرمل

مش��اة وھ��و قلي��ل الحاج��ة إل��ى الص��يانة م��ع تحمل��ه س��فلت ف��ي مم��رات الس��تخدام ا>إيمك��ن  :اFس;;فلت -ح
  للحموVت الثقيلة والسيارات الكبيرة 

ينتخ�ب الخش�ب المت�ين المق�اوم للرطوب�ة  ء ذل�كقد تس�تعمل ا>ش�جار ف�ي الرص�ف، وCج�را :الخشب -ز
س�م وتقط�ع  ٢٠تخت�ار من�ه الس�يقان الت�ي V يق�ل قطرھ�ا ع�ن و. والعفن مثل الجمي�ز والس�نط والسرس�وع

سم ثم يغمر القط�ع الس�فلي ف�ي إح�دى مركب�ات الفين�ول أو ورن�يش ش�فاف ليظھ�ر  ١٥-١٠سمكھا أجزاء 
لون الخشب الطبيعي وحت�ى تتك�ون طبق�ة عازل�ة ف�وق س�طح الخش�ب تمن�ع تس�رب الفطري�ات والبكتيري�ا 
التي تسبب تعفن الخشب وتآكله، وCجراء عملية الرصف ترص ھذه القطع بعد معاملتھ�ا متج�اورة عل�ى 

ت مناس��بة ليس��ھل المش��ي عليھ��ا ث��م تم��H الفراغ��ات بينھ��ا ف��ي حال��ة رص��ف المش��ايات بالحص��ى أو مس��افا
ويختلف عرض المشايات ونوع الم�واد المس�تخدمة ف�ي أرض�يتھا حس�ب   .الطمى أو بنباتات المسطحات

  .حتھا وحسب طراز الحديقة وتصميمھانوع الحديقة ومسا

  :المقاعد وأماكن الجلوس -٢

الحديقة توفر أماكن للجل�وس خاص�ة ف�ي الح�دائق العام�ة الواس�عة وتك�ون مطل�ة عل�ى يراعى في تصميم 
كم�ا يتجن�ب وض�ع أم�اكن . ويعمل عل�ى رص�ف الط�رق المؤدي�ة إليھ�ا ،مناظر أساسية في تنسيق الحديقة

الجلوس على المسطحات الخضراء لرطوبتھا المستمرة بل يخصص منطقة للجلوس يوضع بھ�ا رم�ل أو 
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كما يتوقف تصميمھا على طراز الحديقة والغرض الذي تنشأ من أجله كمك�ان منع�زل و. ترصف بالب$ط
 ،يشعر فيه اCنسان بھدوء الطبيعة أو كمكان لتناول الطعام مع وج�ود بع�ض المقاع�د والط�اوVت البنائي�ة

 وعموما فإن أماكن الجل�وس يج�ب أV تعت�رض إنس�يابية. وقد تظلل بنباتات متسلقة تغطي مسطحاً يسقفھا

ف�ي المن�اطق الح�ارة يج�ب حماي�ة أم�اكن الجل�وس م�ن أش�عة . كة ف�ي المم�رات الرئيس�ية والس�احاتالحر
ستخدام المقاع�د الخرس�انية أو الخش�بية أو إويفضل .  ستخدام مواد تت$ئم مع الظروف المناخيةإالشمس و
أكث�ر احتياج�اً للص�يانة،  نھاأ� إن كانت المقاعد الخشبية ھي أكثر ھذه ا>نواع توفير للراحة إو ،الحجرية

ب��دون ( يمك�ن اس�تخدام المقاع�د الحجري�ة أو الخرس�انية . وف�ي ھ�ذه الحال�ة يمك�ن حماي�ة المقاع�د بتظليلھ��ا
  .) الموضح كمابالشكل( وفي ھذه الحالة يمكن استخدامھا كعناصر تشكيلية بتصميمات جذابة) ظھر

    

  : البرجوت   -٣
وھ�ي عب�ارة ع�ن  ،تعتبر من أھم العناصر البنائية في الحديقة والت�ي تض�في منظ�راً جمالي�اً وفني�اً للحديق�ة

المتس�لقة  تكعيبة تنش�أ عل�ى إمت�داد بع�ض الط�رق أو المش�ايات ف�ي الحديق�ة وترب�ى عليھ�ا بع�ض النبات�ات
  .وتؤدي ھذه البرجوVت إلى مكان معين ذو قيمة جمالية ومھمة في الحديقة ،لتغطي سطحھا

م�ن   ، وتص�نعوتقام البرجوVت  في ا>ماكن المشمسة أو في أركان الحديقة بھدف تھيئة العزلة والراح�ة
وب ا>حم��ر أو الخش��ب أو المب��اني أو ف��روع ا>ش��جار وأجملھ��ا المص��نوعة قواع��دھا وأعم��دتھا م��ن الط��

ا>بيض وقد تكون من الرخام وتزرع عليھا النباتات المتس�لقة المزھ�رة وبجوارھ�ا ا>س�يجة المقصوص�ة 
  .وكذلك أحواض الزھور لتكملة التنسيق 

  
  ) :العقود(ا*قواس -٤ 

 ،تعتبر ا>قواس من المنشآت المعمارية الت�ي تكم�ل جم�ال الحديق�ة، فھ�ي بس�يطة التك�وين V تكل�ف كثي�راً 
مداخل والبوابات وإذا وضعت فوق الطرق الطويلة فإنھا تكسر م�ن للتعتبر دعامات للمتسلقات وتجميل و

وتوضع ف�ي أول الطري�ق ونھايت�ه أو عل�ى أبع�اد منتظم�ة من�ه أو ف�ي . حدة ھذا الطول وما يبعثه من ملل
خش�ب الطبيع�ي وتكون ا>ق�واس ع�ادة م�ن ال.مفترق الطرق كما قد توضع عند فتحة سياج أو فوق بوابة 
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كم��ا بالش��كل (قم��ة الق��وس ش��ك$ دائري��اً أو ھرمي��ا أو المش��غول كم��ا ق��د تص��نع م��ن الحدي��د عل��ى أن تأخ��ذ 
  ٠)الموضح 

  

  :المجسمات البنائية -٥ 
صمم وتقام في بعض الح�دائق لتمث�ل فك�رة أو لتخلي�د ذك�رى معين�ة أو ت�راث وت�اريخ المجسمات البنائية ت
وتنش��أ ع��ادة ف��ي وس��ط الن��افورات أو ف��ي المي��ادين العام��ة أو ف��ي وس��ط الح��دائق  ،حض��اري للمجتم��ع

المتناظرة أو عند نھايات الطرق م�ع إب�راز معالمھ�ا بزراع�ة نبات�ات كمنظ�ر خلف�ي لھ�ا وتظھ�ر كعنص�ر 
حيط بھا سواء كانت ف�ي حديق�ة ھندس�ية أو ف�ي حديق�ة طبيعي�ة كم�ا يمك�ن أن تك�ون بع�ض سائد على ما ي

  .ھذه المجسمات نوافير للماء بأشكال جمالية جذابة

  
  
  :ض البنائيةا*حوا - ٦

تنشأ ا>حواض البنائية في أماكن م$صقة أو مجاورة للمنزل وقد تكون مبنية على جانبي م�دخل المن�زل 
  .وتستخدم لزراعة ا>زھار فيھا وتعمل بأشكال ھندسية منتظمة ومتوافقة مع تصميم المنزل والحديقة

  

  ):مسطحات مائية(عناصر مائية :ثانيا

المائي�ة المختلف�ة عنص�ر ج�ذب أساس�ي مث�ل  الش�$Vت الطبيعي�ة أو الب�رك   تعتبر النافورات والتكوين�ات 
كما ترجع أھمية استخدام العناصر المائية لتأثيراتھا الجمالي�ة والوظيفي�ة وذل�ك م�ن . أوا>شكال المعمارية
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خ$ل ش�كل التكوين�ات المائي�ة وحرك�ة الم�اء وخري�ر ص�وته ، باCض�افة إل�ى ال�دور الھ�ام ال�ذي تق�وم ب�ه 
  : و يجب مراعاة اYتي . مسطحات المائية في تلطيف درجة حرارة الجو وزيادة الرطوبة النسبيةال

  . الماء الناتج من العنصر المائى فى رى المسطحات الخضراء ونباتات الحديقةيمكن أن يتم إستغ$ل  -أ

  . الماءيجب مراعاة  مكان النافورة بالنسبة لضوء الشمس لدراسة اVنعكاسات من أو على  -ب

  .ثير جمالي إضافة إلى تأثير الماءاCضاءة الليلية في النافورات تعطي تأ -ت

  : ومن أھم المسطحات المائية التي تستخدم في تنسيق الحدائق ما يلي

تنشأ البرك والبحيرات الصناعية في الحدائق العام�ة ذات التص�ميم   :البرك والبحيرات الصناعية  -١
ويراع�ى أV . نوات غير منتظمة الشكل ويكون حولھ�ا مك�ان فس�يح للجل�وسالطبيعي وتغذى بالماء من ق

س�م للحماي�ة كم�ا  ٥٠فض�ل عم�ل س�ياج حولھ�ا بارتف�اع ييكون الماء عميقاً لحماية ا>طفال م�ن الغ�رق و
يمك��ن أن ترب��ي بع��ض الطي��ور المائي��ة ك��البط واCوز ف��ي البحي��رات لتكس��بھا ص��بغة طبيعي��ة كم��ا يمك��ن 

  .  يرات بالنباتات المائية أو تزويدھا ببعض أنواع ا>سماك الملونةزراعة بعض ھذه البح

ويمكن عمل ش$Vت صناعية م�ن من�اطق ص�خرية مرتفع�ة ف�ي الحديق�ة وينس�اب الم�اء :  الش7ت -٢
ويمك�ن زراع�ة جانبي�ه . منھا على صخورمنخفضة  بمناسيب مختلفة من أعلى إلى أسفل في شكل ش$ل

ويمك��ن إنش��اء ھ��ذه الش��$Vت ف��ي الح��دائق العام��ة وخاص��ة ف��ي الح��دائق ب��بعض النبات��ات النص��ف مائي��ة 
  .  الصخرية

تعتبر من عناص�ر التنس�يق الجذاب�ة ف�ي الح�دائق وتعم�ل الن�افورة عل�ى ق�ذف الم�اء إل�ى :  النافورات -٣
تجاھات مختلفة يتفق م�ع ق�وة ض�غط الم�اء وحس�ب التص�ميم المس�تخدم لھ�ا وال�ذي ينبغ�ي أن إأعلى وفي 

. وسط الحديقة أو قريبة م�ن نھاي�ة محورھ�ا ا>ص�لي  فى النافورة وتوضع ، صميم الحديقةيتماشى مع ت

ندفاع الماء منھا وقد ينساب الماء م�ن قم�ة الن�افورة إل�ى إتختلف النافورات في أشكالھا وألوانھا وطريقة 
  . اء خرج منھا الميويوجد بعضھا بأشكال فنية على ھيئة مجسمات وتماثيل . أسفل على شكل ش$ل

تق�ذف الم�اء إل�ى وھ�ى ويوجد ما يسمى بنافورة الجدار والتي يمكن إنشاؤھا بالحدائق الھندسية الص�غيرة 
أسفل في حوض وقد يكون ھ�ذا الج�دار ف�ي نھاي�ة طري�ق بالحديق�ة وي�زود بداخل�ة بماس�ورة تنس�اب منھ�ا 

  .)الموضحل كمابالشك( فم تمثالرأس حيوان أو  شكلفوھة ھذه الماسورة على  تكونالمياه و
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 ،س�تخدام الم�اء ف�ي تنس�يق الح�دائقإوھذه عبارة عن أحواض مائية تمث�ل ابس�ط وس�ائل :  الفسقيات -٤
إV  ،وتصمم بأشكال ھندسية فنية ت�ت$ءم م�ع تص�ميم الحديق�ة ومس�احتھا ويغل�ب عليھ�ا الش�كل المس�تطيل

  .يضاويه أو أي شكل ھندسي آخرأو ب يمكن أن تكون مربعة أو سداسية أو دائرية ھاأن

وتنشأ الفسقية في وسط المس�طح ا>خض�ر أو ف�ي وس�ط الحديق�ة ف�ي منطق�ة مكش�وفة غي�ر مظلل�ة لتس�قط 
ف�ع ع�ن ترتويفضل أن تكون الفسقية غاطسه في ا>رض وحافتھا V  .أشعة الشمس على سطح الماء فيھا

تساع مساحتھا وV يقل قطرھا إ سم حسب١٠٠ – ٥٠سم ويتراوح عمقھا بين  ٥سطح ا>رض أكثر من 
وقد تكون الفسقية وحدة قائمة بذاتھا أو مكملة لعنصر آخر أكث�ر أھمي�ة ف�ي تنس�يق الحديق�ة  ،سم١٨٠عن 

وت��رتبط بالس��$لم والش��رفات والتماثي��ل المبني��ة خلفھ��ا كم��ا ت��رتبط بالن��افورات الت��ي يص��ب فيھ��ا الم��اء ف��ي 
  .    قيةحوض وينساب من قاعه في مجرى ضيق ينتھي بالفس

وقد تستخدم التماثيل والنافورات في تجميل وتزيين الفسقية وتوضع ف�ي وس�طھا وتعم�ل الن�افورات عل�ى 
قذف الماء إلى أعلى ويتساقط الماء في داخل الفسقية وليس في خارجھا وتكون النافورات بسيطة الش�كل 

  . رتفاعھا مع مساحة الفسقيةإويتناسب حجمھا و

اع ا>سماك وكذلك زراعة بعض النباتات المائي�ة ف�ي الفس�قية والت�ي ينبغ�ي أن كما يمكن تربية بعض أنو
تكون مياھھا متحركة ومتجددة بصورة مستمرة ومن الن�وع النق�ي الص�الح للش�رب ويبن�ى ھيك�ل الفس�قية 
بالطوب أو الخرسانة المسلحة ويبطن قاعھا وجدرانھا بمؤونة ا>سمنت وبع�ض الم�واد العازل�ة للم�اء ث�م 

  .كما بالشكل الموضح  أو الفسيفساءطبقة من قطع الب$ط القيشاني أو السيراميك أو الرخام يغطى ب

  

    

  : عمل ميزانية 1نشاء حديقة  
ن زراع�ة ناتج�ة ع�ن حف�ر أم�اكال عددا>متار المكعب�ة م�ن الترب�ة مجموع نفقات قطع وإزالة و نقل يقدر-أ

  .سم ١٠٠شجار بعمق سم و ا>٧٥سم والشجيرات وا>سيجة بعمق ٢٠المسطحات بازالة 

  .للموقع بنفس الطريقة السابقة ھاونقل التربة الصالحة للزراعةمجموع ثمن  يقدر-ب
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ال��$زم لتس��ميد الحديق��ة قب��ل  الخالى م��ن ب��ذور الحش��ائش الغريب��ةيق��در مجم��وع ثم��ن الس��ماد العض��وٮ -ت
والت��ى تختل��ف طبق��ا لن��وع الترب��ة المس��تخدمة ف��ى الزراع��ة ون��وع النبات���ات متر المكع��ب الزراع��ة ب��ال

  .من كمية التربة التى يتم نقلھا للموقع% ٢٠المنزرعة، ويكون عادة 

  .>ماكن الزراعة التربة من مكان تشوينھالنقل  واVYت ال$زمة أجور العمال تقدر-ث 

  .تقدر تكلفة شبكة الرى إن وجدت  - ج

  .ال$زمة لتنفيذ عمليات الزراعة .......و ا>دوات مثل الخراطيم و المقاطف و الشقارف ثمن يقدر-ح

ع�دد النبات�ات يحس�ب عل�ى أس�اس مس�افات  - أسعار النباتات حسب عدد ك�ل ن�وع نب�اتى مطل�وب تقدر-د 
  .وعدد الصفوف إن وجدت كما فى نباتات ا>سيجة الزراعة

  . مقاعد و برجوVت ومواسير مياه و حنفيات للنوافير نشاءات الصناعية من�تكاليف ا تقدر-ذ

  .تقدير مصاريف الصيانة السنوية للحديقة-ر

  .٪ تحسبا لزيادة ا>سعار عند التنفيذ١٠يضاف  -ز  

  -: دراسة بعض أنواع الحدائق  

  :الحدائق العامة
مك�ن للزائ�ر وي ،عل�ى النظ�ام الطبيع�ي وتنس�ق يمتاز ھ�ذا الن�وع م�ن الح�دائق بمس�احاتھا الكبي�رة،

تس��اع مس��احة المس��طحات إالتج��وال ف��ي أجزائھ��ا المختلف��ة والتمت��ع بمناظرھ��ا الطبيعي��ة باCض��افة إل��ى 
ويت��وفر فيھ��ا معظ��م الخ��دمات وعوام��ل الراح��ة مث��ل . الخض��راء، وتن��وع ا>ش��جار والش��جيرات والزھ��ور

مش��روبات ومس��جد أم��اكن للجل��وس واCس��تراحات، وأم��اكن >لع��اب ا>طف��ال وأم��اكن بي��ع الم��أكوVت وال
 حديق�ة الحي�وان وتع�د .ودورات المياه، باCضافة إلى بع�ض الوس�ائل الترفيھي�ة المناس�بة للكب�ار والص�غار

تحت�وي عل�ى العدي�د م�ن الحيوان�ات البري�ة والمائي�ة والبرمائي�ة والزواح�ف والطي�ور، وتقس�م  حديقة عامة
الحيوان��ات باCض��افة إل��ى مب��اني الحديق��ة إل��ى أج��زاء يض��م ك��ل ج��زء فص��يلة أو مجموع��ة متش��ابھة م��ن 

  ).الموضح كما بالشكل( للحيوانات وعيادة بيطرية وأقفاص الطيور وبعض البرك المائية 
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  :الحديقة المنزلية
ھى الحديقة التى تحيط بالمنزل وغالبا تكون مس�احتھا ص�غيرة وتحق�ق رغب�ات الس�كان ف�ى الخصوص�ية 

ل�ى ث$ث�ة أج�زاء الحديق�ة ا>مامي�ة ٳة وتنقسم الحديق�ة المنزلي�ة والتمتع بجمال الطبيع وممارسة  الرياضة 
  .والحديقة الخلفية وحديقة الخدمات

الغ�رض من�ه دخ�ول المن�زل وربط�ه .ول ج�زء ي�تم مش�اھدته عن�د ال�دخول للحديق�ةأھى :الحديقة ا<مامية
  :ويراعى فى تنسيقھا بالحديقة وتجميل واجھته

  .قطعه أشجار أو شجيراتV ي ترك المسطح الخضر ا>مامى مكشوف .١

حجامھ�ا مناس�بة أن تك�ون أو ،ا>شجار والش�جيرات تح�يط ب�المنزل بحي�ث V تغط�ى النبات�ات المن�زل .٢
  لمساحة المنزل والحديقة

بج��وار  ض��خمةل��ى الم��دخل وV تس��تعمل نبات��ات ٳومس��تقيم يق��ود م��ن الش��ارع  يعم��ل طري��ق مباش��ر .٣
 .المدخل

قام�ة الحف�$ت وألع�اب ٳتن�اول الوجب�ات ويمكن وفيھا  ،زواروھى خاصة با>سرة أو ال :الحديقة الخلفية
  :ا>طفال وممارسة الرياضة وتكون خلف المنزل ويراعى فى تنسيقھا

  .ستعمال�ومناطق عناصر التصميم بحيث تريح النظر وا سرةتحديد رغبات ا> .١

   .وب فيھاخفاء المناظر الغير مرغٳطار خلفى للمنزل وعزل الحديقة با>سيجة وإزراعة أشجار ك .٢

 ،والتنوع فى النباتات  وعناصر التص�ميم زراعة نباتات سائدة ترى من ا>ماكن ا>خرى فى الحديقة .٣
  .متداد لغرف المنزلإك ساسية فى التنسيقو يعتبر المسطح الخضر الجيد المكشوف من العناصر ا>

يق��ة للخض��روات دھ��ى منطق��ة معزول��ة ع��ن الح��ديقتين ا>مامي��ة والخلفي��ة وتش��مل ح: حديق--ة الخ--دمات
منشر ومخزن ويراعى ف�ى  لكوالفاكھة وزھور القطف والنباتات الطبية والعطرية و كذ

  :تنسيقھا

  .ان تكون قريبة من المطبخ والجراج وطريق السيارات .١

  .كمابالشكل  ليھاٳتحجب عن الحديقتين ا>مامية والخلفية ويعمل لھا مدخل أو باب يسھل المرور  .٢
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  :حدائق ا�طفال
لمس�تقبل وھ�ي تھ�ذب س�لوكيات تعتبر حديقة الطفل من أھم أنواع الحدائق واCھتمام بھا ھو إھتمام بنبت ا

ا>طفال بتلمس الجمال وإرتقاء أذواقھم ولقد بدأ اCھتمام بھذه النوعية من الح�دائق ف�ي الس�نوات ا>خي�رة 
ولك�ي تحق�ق . وخاصة في المدن الجديدة التي تتوافر بھا مساحات واسعة لمثل ھ�ذه النوعي�ة م�ن الح�دائق

ب�د أن تح�وى ع�دة عناص�ر أساس�ية يج�ب أن يراعيھ�ا ھذه الحدائق أغراضھا التي ص�ممت م�ن أجلھ�ا ف$
 :المصمم وھي

 فق�ط الرئيس�ية ةلخ�روج أو ال�دخول م�ن البواب�ا ويك�ونأن تحاط الحديقة بسور من المبان أو الحديد   .١

وأن تصمم البوابات والمداخل بتصميمات محبب�ة لHطف�ال م�ن وح�ي مسلس�$ت وشخص�يات محبب�ة 
  .ا>طفال أو الحيواناتكالتى توجد فى أف$م كارتون  لديھم

مع مداومة الق�ص  دھستتحمل ال من ا>نواع التى  توافر مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء  .٢
 لوث��اتق الحرك��ة واCمتن��اع ع��ن تس��ميدھا بأي��ة أس��مدة عض��وية تح��وى أي��ة روائ��ح أو مي��حت��ى V تع

 ).لمترددين على الحديقةأواخر ديسمبر و يناير في فترة قلة ا فى شتاء النباتى يستعمل الكمبوست(

يفض�ل   .لجل�وسل أم�اكنتوافر أماكن مظللة بأشجار أو برجوVت عل�ى ح�واف المس�طحات أس�فلھا   .٣
  .من الحديقةفي جزء   كشك للموسيقى و جود مكتبة للطفلو

وق�وع وأن تك�ون المن مواد خشنة نوعا م�ا لتجن�ب و يات كبيرةنمنحبدون  الطرق والمشايات تكون  .٤
 .قدر المستطاع وحسب ما تسمح به مساحة الحديقة ومنشأتھا ذات عرض مناسب

يفضل وجود بعض التماثيل لحيوانات وطيور وشخصيات محبب�ة لHطف�ال س�واء مص�بوبة أو م�ن    .٥
نبات��ات مش��كلة أو تماثي��ل منحوت��ه حس��ب إمكاني��ات الحديق��ة كم��ا يفض��ل ا>طف��ال وج��ود فس��قيات 

غي�ر  ية مث�ل ا>وز والبج�ع بش�رط أن تك�ون المي�اهوبحيرات صناعية يتواجد بھا بعض الطيور المائ
 .عميقة

عل�يم توبع�ض الش�جيرات بقص�د  النباتات العشبية المزھ�رةفي جزء منعزل من الحديقة يتم زراعة    .٦
 .وتحبيب ا>طفال في إقتناء النباتات

  .أو مادة سامة وي حدائق ا>طفال على أية نباتات بھا أشواك أو نتوءاتتتح أVيجب   .٧

وافر مساحة في جزء من الحديقة تم�H بالرم�ل للع�ب ا>طف�ال ي�تم تنظيف�ه أوV ب�أول م�ن أي�ة ت يجب .٨
 .وقد يستبدل كل فترة Cستمرار نظافته ،عوالق بالتمشيط وقد يغسل بالماء أحيانا

يجب توافر دورات المياه في أماكن يسھل الوصول إليھا وكذا توافر ماء الش�رب وبع�ض ا>كش�اك   .٩
 .والمرطبات ولعب ا>طفال لبيع المسليات 

يمتنع تماما عن مكافحة أية أفات أو أمراض تظھ�ر بالمزروع�ات بأي�ة س�موم أو كيماوي�ات ب�ل ي�تم   .١٠
المكافحة بالتخلص من ا>جزاء المصابة وإستعمال الجاذبات والمصايد الضوئية والغذائية والجنس�ية 

م��اكن يص��عب وص��ول ا>طف��ال والزي��وت المعدني��ة والص��ابون م��ع وض��ع المص��ايد والجاذب��ات ف��ي أ
 .إليھا
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 .     )الموضحأنظر الشكل ( بعد غلقھا للزوار رى الحديقة لي$يفضل   .١١

  

  

  :حدائق الميادين
والطرق، وتكون الحدائق فيھا متمشية مع تنسيق الشارع أو الطري�ق، وت�زود  الميادين حدائقويقصد بھا 

بأعم��دة لaض��اءة وأم��اكن للجل��وس ومقاع��د باCض��افة إل��ى المس��طحات الخض��راء وع��دد م��ن ا>ش��جار 
وق��د تك��ون ھ��ذه الح��دائق محوري��ة تنش��أ عل��ى ھيئ��ة ج��زر وس��طية وعل��ى . النخي��ل والش��جيرات المزھ��رةو

م تزرع بالمس�طحات الخض�راء وبع�ض  ٢,٥الجانبين تمتد بإمتداد الطريق وV يقل عرض كل منھا عن 
  .)الموضحكما بالشكل (   ا>شجار

  

   :لشرفات و النوافذحدائق ا 
التراس�ات، والبلكونات واستغ$ل النوافذ  فقد تمنظرا >زمة وصعوبة الحصول على ا>راضي في المدن 

 ويمك��ن زراع��ة. ةبا>ص��ص وا>ح��واض المبني�� جار والش��جيرات وعش��بياتحي��ث يمك��ن تنس��يقھا با>ش��

 .النعناع وحشيشة الليمونو الشيحو العترو مثل الريحان النباتات الطبية والعطرية

 ١.٥ـ  ١س�م وارتف�اع م�ن  ٦٠بع�رض  دھونھذا ويمكن تغطية حائط البلك�ون بس�تائر م�ن البغ�دادلي الم�

ت�زرع  الت�ى ذات الجذور الس�طحية والمس�تديمة الخض�رة المزھرة متر وتتسلقھا بعض المتسلقات الخفيفة
حتياجاتھا الضوئية والغذائي�ة إوإذا زرعت نباتات مختلفة في نفس الحوض فيراعى تشابه  ،في الصناديق

في طريقة النمو ويفض�ل أن يك�ون أح�دھما متھ�دV مث�ل الب$رجوني�وم الم�داد أو  تكون مختلفة و والمائية
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ويك��ون اYخ��ر عش��بيا أو حولي��ا مزھ��را حت��ى يعط��ى الل��ون والت��أثير المطل��وب  )مس��اكيحب��ل ال(الھي��درا 
Cيك�ون ھن�اك مل�ل م�ن ا V وإذا أري�د زراع�ة نبات�ات ذات أحج�ام ، س�تمراريةوبحيث يمك�ن تغيي�ره حت�ى

. ح�د م�ن نم�و الج�ذور وبالت�الي م�ن نم�و النب�اتللكبي�رة أص�$ فت�زرع ف�ي أص�ص وت�دفن ف�ي الص�ندوق 

   .و الفراولة مثل الشبت والبقدونس تؤكل نباتات الزينة مع بعض النباتات التي زراعةيمكن و

التصميم المناسب بحي�ث V تح�دث أي مفاج�آت ف�ي واختيار المكان  يتمالبدء في إنشاء حدائق النوافذ قبل 
المس��تقبل مث��ل س��قوط أي م��ادة م��ن م��واد اCنش��اء عل��ى الم��ارة أو عل��ى الجي��ران ويج��ب أن تك��ون جمي��ع 

وصي$ت والدعائم قوية مؤمن�ة جي�دا ومدعم�ة ت�دعيما قوي�ا ويمك�ن أن تص�نع ح�دائق النواف�ذ م�ن م�واد الت
 تبن��ى كج��زء مكم��ل للبن��اء أو م��ن الخش��بالت��ى عدي��دة V تحص��ى ولك��ن أھمھ��ا ھ��ي الص��ناديق ا>س��منتية 

 . )وضحالمكما بالشكل ( من أنواع الب$ستيك المتين تصنعحديثا و المعامل ضد الفطريات والحشرات،

  
  

 : �سطححدائق ا
تص�الھم بالطبيع�ة والح�دائق ف�إنھم يقوم�ون بإنش�اء ح�دائق ف�وق ٳف�ي الم�دن المزدحم�ة  لكي V يفقد الن�اس

فورات اتحت���وى ھ���ذه الح���دائق عل���ى كثي���ر م���ن العناص���ر الص���ناعية كالن���. الفن���ادقالمن���ازل وأس���طح 
 .مس�احات خض�راء قليل�ةكأو  أص�ص أو لنباتية في أحواضوالبرجوVت والجلسات وقليل من العناصر ا

  :ما يلى  وإنشاء حدائق ا>سطح تصميمويراعى عند 

يتم عمل سور م�ن النبات�ات س�ريعة النم�و أو س�ور م�ن الخش�ب الخفي�ف وتربي�ة  ،لتوفير الخصوصية -١
نب�اتي أو  يوضع ف�ي الجھ�ة الت�ي تھ�ب عليھ�ا الري�اح مص�د عب�ارة ع�ن س�وركما  .بعض المتسلقات عليه

عمل مظ$ت صناعية حي�ث V يمك�ن ت�وفير يجب كما  ،سور من السلك المعدني أو الب$ستيك أو الخشب
  .الظل عن طريق النباتات

عزل أرضية السقف بمواد عازلة تمنع تسرب المياه من السطح، ويعمل توجيه لص�رف المي�اه الزائ�دة -٢
  .سواء من ا>حواض أو من سطح ا>رض

 ،نبات��ات والترب��ة وا>ص��ص والمنش��آت الص��ناعية وك��ذلك الع��دد المتوق��ع م��ن ال��زواريحس��ب ثق��ل ال -٣
  .حتى Vيحدث أضرار >رض السطح أو إنھياره جزئيا أو كليا ويراعى ذلك لحساب الحمل اCنشائي
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 .نباتات ذات مجموع جذري محدود ونمو محدود حتى ت�نجح ف�ي ا>م�اكن المخصص�ة لھ�ا يتم إختيار -٤

حيث إن النباتات في ا>ص�ص و  يراعى طريقة ري النباتاتو ة تات V تحتاج لصيانة كبيرختار نباتكما 
 ٠) الموضحكما بالشكل ( ا>حواض تحتاج لري أكثر من النباتات التي تزرع في ا>رض

    

  : صيانة الحدائق  
  

ص��يانة جمي��ع المس��طحات الخض��راء وا>ش��جار والش��جيرات وا>س��يجه  ص��يانة الح��دائق تش��مل
 كام��ل إنش��اءاتوباتي��ة والمتس��لقات والزھ��ور ومغطي��ات الترب��ة وأح��واض الزھ��ور وش��بكات ال��ري الن

   :عمال الصيانة كالتاليأيمكن إيجازو. الخدمات الزراعية المختلفةبوالقيام  الحديقة

  :قص وتشكيل ا�شجار -١

بس�يقان  وأ، راقب�ا>و م�اإساسا على ال�تحكم أوتعتمد  ،للنظر لفتم شكل جمالىھي عملية تنسيق النبات ب
وتش�كيل النب�ات  س�تخدم ق�صيو، لوانھاأو بالنبات كله حيث يتم التركيز على الزھور وأ، النبات وفروعه

ونج��دھا ، والش��وارع والمي��ادين، والمع��ارض الزراعي��ة، >غ��راض مختلف��ه فنج��دھا ف��ي الح��دائق العام��ه
و ي�تم الق�ص و التش�كيل .حت�رافبالدق�ة واV نتب�اه ال�زوار حي�ث تعط�ي إيح�اءإ ن كدعاية ولش�د�أتستخدم 
  :كالتالى

  :تشكيل اوراق  -أ 

وقد تطورت  .المستخدم تعتمد على المھارة والدقه ونوع النباتوالكثير من المھارة  وھي طريقه تتطلب
ترك النبات ينمو يو معدنية س$كأھذه الطريقه بصورة مذھله حيث يتم عمل الشكل المطلوب باستخدام 

لى ان يتم الحصول على الشكل إوراق ا> قص الزائد منيتم بالضبط و المعدنيةك س$ن يغطي ا>ألى إ
  .)كما بالشكل ا>يمن ( المطلوب ثم المحافظه عليه

 :تشكيل سيقان النبات وفروعه  -ب 

ن ألى وتس�تمرإ حي�ث ي�تم توجي�ه الف�رع أو الس�اق Cتخ�اذ ش�كل مع�ين، الطريق�ه تتطل�ب وق�ت طوي�ل ھذه
وق�د  زداد جم�ال الش�كلإوكلم�ا زادت الم�دة كلم�ا . إلى الح�د المطل�وب ساق النباتو أ يصل سمك الفرع 
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كمIا بالشIكل (.مش�اهمم�ر للكعم�ل عق�د لتغطي�ة الش�كل النھ�ائي لغ�رض  س�تخدامإتكون ھذه العملية بغرض 
  ٠)اDيسر 

    

 تشكيل سيقان النبات وفروعه تشكيل ا<وراق

  

  :التشكيل بالنبات كله -ج 

أل��وان  و ف��ي المي�ادين الرئيس��يه ف��ي الش�وارع وتعتم��د عل��ىأف��ي المع��ارض  وھ�ي طريق��ة تس��تخدم غالب�ا
 لتعم�ر >ط�ول فت�ره لمنطقه المزروعه فيھااٳستخدام نباتات من البيئه تتحمل جو يتم والنباتات وأحجامھا 

   راھ�ال�وان مبھج�ه ت�دخل الس�رور لك�ل م�ن يأتحتوي�ه م�ن  نواع القص والتشكيل لماأجمل أ ھىو  .ممكنه

 ٠)  الموضح كما بالشكل(

 

لھرم;;ى والكأس;;ى و المكع;;ب ل;;ى أش;;كال ھندس;;ية مث;;ل الش;;كل اٳيمك;;ن ق;;ص وتش;;كيل ا*ش;;جار 
  .وا*سطوانى

رتفاع المطلوب ثم تقرط لتش�جيع نم�و أف�رع جانبي�ة �تترك الساق ا>صلية لتنمو إلى ا: الشكل الھرمى -
ع الجانبية العليا تقليما جائرا مع التدرج فى التقليم >سفل حتى يتك�ون الش�كل وتقلم الفر .نتظام حولھاإب

  .يكس نيتداالھرمى أو المخروطى مثل تشكيل الف

رتف�اع المطل�وب ث�م تق�رط لتش�جيع نم�و �تترك الساق ا>صلية لتنمو إل�ى ا  :الشكل الكأسى أو القمعى -
ا>فرع الجانبية ثم تترك ا>فرع العليا لتنم�و بينم�ا تقل�م الس�فلية تقليم�ا ج�ائرا بش�كل ت�دريجى م�ن أس�فل 

 .سم ٢٠>على مع مراعاة إنتظام ا>فرع حول الساق الرئيسية على بعد 
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تترك الساق ا>صلية لتنمو ثم تق�رط لتش�جيع نم�و ا>ف�رع الجانبي�ة ث�م تقل�م بانتظ�ام  :الشكل ا<سطوانى -
  .من أعلى >سفل مع تساوى طول ا>فرع و إنتظام القص للحصول على الشكل ا>سطوانى المنتظم

  
   :تقليم ا�شجار 

ا>ف��رع إزال��ة  و في��ه ي��تمب للتقل�يم حج��م و ن�وع الش��جرة وف��ي الموس��م المناس�� ي�تم تقل��يم ا>ش��جار حس��ب 
   . الجافه والميته

  موعد التقليم 

  :يختلف موعد التفليم تبعا لنوع ا>شجار 

  .ا>شجار المزھرة تقلم بعد إنتھاء موسم التزھير -١

  .ا>شجار المستديمة الخضرة تقلم فى الربيع والصيف -٢

التقل�يم ف�ى فت�رة الس�كون ل�ه ع�دة و ،ا>شجار المتساقطة تقلم قبل خروج النموات الجديدة من البراعم -٣
 :مميزات كالتالى

  .شكل التفريع واضح فى عدم وجود ا>وراق •

  .ا>فرع أخف وزنا بدون ا>وراق •

 . الجروح بعد التقليم فى ھذا الوقت من العام يكون أمامھا فرصة موسم النمو كام$ لكى تلتئم •

  أنواع التقليم

للش��كل الممي��ز للن��وع والغ��رض المطل��وب >جل��ه، فق��د يك��ون يھ��دف ال��ى توجي��ه النب��ات  :تقل--يم تربي--ة -١
وقد V ي�زال . الغرض إعطاء نمو رأسى يتم بإزالة ا>فرع الجانبية على الساق حتى اCرتفاع المطلوب

  .أى نموات عندما يكون الغرض عمل ستارة نباتية تبدأ من سطح ا>رض

فرع الجافه والمص�ابه والمكس�ورة وتحدي�د زالة ا>إويھدف للحفاظ على شكل الشجرة و :تقليم سنوى -٢
  .نمو ا>فرع

يج��رى لHش��جار الت��ى أھم��ل تقليمھ��ا لفت��رة طويل��ة، أو لتخفي��ف ا>حم��ال عل��ى الس��اق  :تقل--يم تجدي--د -٣
  .متر فوق سطح التربة فى الربيع ثم التسميد والرى ٥ - ٣الرئيسى ويتم بقرط ا>شجار على إرتفاع 

  :د لNشجارالخطوط العريضة لعمل تقليم جي

قبل قطع أى جزء من الشجرة يجب إتخاذ القرار السليم لتقليمھا من عدمه واCجابة الواضحة ع�ن س�بب 
من المھم معرفة أجزاء الشجرة، وأفضل ا>وقات للتقليم، وكيفي�ة التئ�ام . إجراء التقليم قبل قطع أى جزء

  .جروح ا>شجار وكيفية التخلص من ا>فرع الكبيرة

ھو الفرع المركزى الذى يجب الحفاظ عليه عن باقى ا>فرع >نه يؤدى لنم�و الش�جرة،  :الفرع الرئيسى
ووجود أفرع مساعدة للفرع المركزى غير مرغوب في�ه، وف�ى حال�ة وج�ودھم ف�إنھم يعط�وا ش�كل غي�ر 

، ويج�ب أن ي�زال أح�د Vجذاب وت�ؤدى للحص�ول عل�ى زواي�ا ض�عيفة لتش�عب الج�ذع ف�ى ش�كل ح�رف 
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طريق�ة إتص�ال ھ�ذه ل السقالة تنمو جانبيا من الجذع، وأفرع بشككما توجد  .ا وجدتا>فرع المساعدة إذ
 .ا>فرع بالجذع تحسن أو تضعف ثباتھا واستقرارھا

 .وھر أفرع قوية ˚٩٠الى ˚٤٥تتصل ا>فرع بالجذع بزاوية من  :   Uأفرع متشعبة على شكل حرف 

من�اطق إتص�ال . ˚٤٥وية ح�ادة أق�ل م�ن تتصل ا>فرع بالجذع بزا :  Vأفرع متشعبة على شكل حرف 
 ھ�ذه ا>ف�رعتك�ون . ا>فرع بالجذع ضعيفة >ن القل�ف يتفت�ت ب�ين ا>ف�رع بنم�و الش�جرة وزي�ادة حجمھ�ا

 .عرضة للكسر فى الظروف الجوية الغير طبيعية

ھى نموات خض�رية لين�ة تنم�و رأس�يا م�ن أف�رع موج�ودة، ن�ادرا م�ا تزھ�ر  :ا<شطاء أو ا<فرخ المائية
إزالتھ�ا >نھ�ا ل�و ترك��ت لتنم�و ين�تج ع�ن ذل�ك تش��ابك ا>ف�رع، وباCض�افة ال�ى أن مظھ�ر تش��ابك  ويج�ب

ا>ف��رع غي��ر مس��تحب ف��إن Cحتك��اك ب��ين ا>ف��رع ق��د يس��بب ج��روح بھ��ا وبالت��الى اCص��ابة ب��ا>مراض 
 .توالحشرات، وتؤدى اCزالة المستمرة لHفرع النامية بإتجاه قلب الشجرة للقضاء على معظم التشابكا

ھى نموات خضرية لينة تنمو فى قاعدة الشجرة ول�يس لھ�ا قيم�ة بالنس�بة للش�جرة، ل�ذا Vب�د  :السرطانات
م�ن إزال��ة الس��رطانات م�ن النبات��ات الت��ى ت�م إكثارھ��ا ع��ن طري�ق التطع��يم نظ��را >ن ا>ص�ل ل��ه ص��فاته 

ل�ى الش�كل المميزة وللطعم صفات جودة خاصة به، كذلك ي�ؤثر نم�و الس�رطانات م�ن ا>ص�ل بالس�لب ع
 .المطلوب الذى يحققه الطعم

Vبد من إزالتھا لتقليل إنتشار اCصابة با>مراض، كما أن إزال�ة :  ا<فرع الميتة والمريضة والمكسورة
ا>فرع الميته تنھى عل�ى ا>خط�ار الت�ى ق�د تص�يب ا>ف�راد والت�ى ق�د تلح�ق بالممتلك�ات نتيج�ة س�قوطھا 

  ٠)أنظر الشكل ا>تى (  عليھم
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  :  مسطحات الخضراءقص ال

على اCرتفاع�ات الموص�ى بھ�ا كم�ا ذكرن�ا ف�ى  المختلفة ماكينات القصيتم قص المسطحات الخضراء ب
ويراعى عند القص أن يكون س$ح القص ح�اد حت�ى V تتم�زق النبات�ات كم�ا يج�ب أن ي�تم  .الباب ا>ول

  .عملية القص قبل أى أحجار بالمسطح التخلص منالقص وا>رض جافة نسبيا ، كذلك يجب 

  

  :قص ا�سيجة

إزال�ة أو تقص�ير النم�وات وت�تم أوV ب .يبدأ منذ المراح�ل ا>ول�ي وتك�ون ا>ف�رع غض�ة فيس�ھل توجيھھ�ا
يتم القص عل�ى  فى السنة ا>ولى من الزراعةو. الخارجة عن الشكل المرغوب باستخدام مقص ا>سوار

 الع�رضل�ى ٳمن السنة الثانية يتم ق�ص الجوان�ب  بداية .فى القاعدة سم لتنمو ا>فرع الجانبية ٥٠رتفاع ٳ

ل��ى ٳيش��كل أفقي��ا أو  الس��طح العل��وى للس��ياجيق��ص وق��د  .رتف��اع المح��دد�المطل��وب وتق��ص القم��ة عن��د ا
يمك�ن عم�ل فتح�ات مس�تديرة أو أو يعمل به أشكال ھندسية زخرفية، كما  نتظامإمرتفعات ومنخفضات ب

مراع�اة تس�اوي ع�رض الس�ياج م�ن كم�ا يج�ب . ا خلفھ�امستطيلة قرب السطح العلوى لتسمح بالرؤية لم
يجري القص طوال الع�ام فيم�ا ع�دا فص�ل الش�تاء حي�ث يك�ون و .أسفل ومن أعلي حتى V يضعف النمو

  .)انظر الشكل الموضح(يتم قص السياج المزھر بعد انتھاء موسم التزھير، و النمو بطئ

    

 

  : تجديد ا�سيجة

إج�راء ھ�ذه  ي�تم، ويتم عند تخشب النباتات وظھور فراغات في السياج لعدم قدرة النباتات علي التجدي�د 
يتم التسميد العضوي بوض�ع ، ثم سم ٥٠ – ٢٠قص السياج  قص جائر علي ارتفاع ب في الربيع العملية

  .سم  ثم الري الغزير فتندفع البراعم الساكنة للنمو ٥٠السماد في خندق مجاور للسياج بعمق وعرض 
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  التدريبات العملية على الباب الثالث

*************************  

  ) بصHيا –ملش (زراعة شتHت اGشجار فى الحدائق ) : ١(ب العملى رقم التدري

  

  -:اGھـــداف 

 :بنھاية ھذا التدريب يكون الطالب قادراًعلى 

 .الشت<ت من اUرض ملش أوبص<يا لXنواع المتساقطة والمستديمة اUوراق زراعة -٤

 .إجراء عملية التقليم للجذور المھشمة -٥

  .لخضراء لتتناسب مع حجم الجذورإزالة جزء من النموات ا -٦

  ).تربة  +خلطة سماد عضوى  ( –مقص تقليم  –مق<ع  –فأس  -: اBدوات ال+زمة

  

  .جماعى :  أسلوب التدريب

  

  -:خطوات التنفيذ 

  م<حظــــــــات  وصف الخطــــــــــوات  م

    .يتم تحديد المكان المراد زراعة الشجرة فية   ١

    .بواسطة الفأ س والكوريك  )م ١×  م١×   م ١( تحفر جورة   ٢

    .يردم ثلث الجورة بمخلوط السماد العضوى والتربة  ٣

    .على العمق المناسب للزراعة )ملش أو بص<يا (توضع الشجرة    ٤

يردم حول الشجرة وتكبس التربة حول الشجرة وتسند الشAجرة بدعامAة   ٥
  .خشبية أو البوص 

  

    .الشجرة فى وضع قائم  يتم رى الجورة مع الحفاظ على  ٦

  

  -:التقــــــويـم 

  -:علل لما يأتى :١س

  .يتم ردم ثلث الجورة بمخلوط من التربة والسماد العضوى -١

  .توضع سنادة من الخشب بجوار الشجرة  -٢

-------------------------------------------------------------------------------------  
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  على الباب الثالث أنشطة تدريبية

**********************  

  

  ).١٠٠:  ١(التدريب على عمل تصميم لحديقة طبيعية وأخرى ھندسية بمقياس رسم مناسب *

  -:التدريب على حساب تكاليف إنشاء حديقة لمساحة معينة من حيث *

 -أشAجار(تAات  النبAا –المسAطحات ) --------مقاعAد  –برجAوaت  -نAافورات(تكاليف المنشAآت الصAناعية 

  ) .-------عشبيات  -شجيرات

    -:التدريب على زراعة المجموعات النباتية المختلفة بالحديقة *

  -:أحواض زھور من حيث –مسطحات خضراء  –متسلقات–أسيجة –شجيرات 

طAرق الزراعAة  –مسافات الزراعAة لXنAواع النباتيAة طبقAاٌ للغAرض مAن الزراعAة  –تجھيزأرض الزراعة 
  .ن اUنواع النباتية لكل نوع م

  -:التدريب على عمليات الصيانة المختلفة للحدائق *

   .خدمة المسطحات والعشبيات –تشكيل اUشجار والشجيرات  –الرى 

       

              ********************************************  
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  ر أنـتذك

  : ز اHتيةتعددت طرز تنسيق الحدائق على مر العصور وإشتمل على الطر

الط��راز  –الط��راز الفارس��ي  –ش��ورية و البابلي��ة �الط��رز ا –الط��راز الياب��اني  –الط��رز الفرعوني��ة 
ط��رز اوروب��ا الغربي��ة ف��ى  –س��$مى و ا>ندلس��ى �الط��راز ا –غريق��ي �الط��راز الروم��اني وا -الھن��دى

الط���راز  –يط���الى �الط���راز ا -الط���راز الفرنس���ى أو ط���راز ل���ويس الراب���ع عش���ر( العص���ور الوس���طى 
  .طراز النھضة ا>وروبية  -) نجليزى أو التيودورى�ا

 –التن��اظر  –مح��ور التص��ميم  –التناس��ب  –المقي��اس : توج--د قواع--د لتخط--يط وتنس--يق الح--دائق وھ--ى

التك�رار  – مراع�اة ا>ل�وان ف�ى الحديق�ة -التواف�ق والتن�افر   –البس�اطة  –اCتس�اع  –السيادة  –التوازن 
  .والتنوع

  .والنظام الحديث –النظام المختلط  –النظام الطبيعى  -النظام الھندسى : يط الحدائقتشمل نظم تخط

  :تشتمل الحديقة على عناصر عديدة ھى

مجموعAAAة  –المتسAAAلقات والمAAAدادات  -اUسAAAيجة النباتيAAAة  -الشAAAجيرات  -اUشAAAجار : العناص___ر النباتي___ة -١
 –النباتAات الشAوكية والعصAارية  –ھAرة اUبصAال المز –النباتات العشبية المزھAرة الحوليAة والمعمAرة 

  .المسطحات الخضراء –النباتات المائية والنصف مائية 

 :المنشاءات وتشمل  - ٢

ا�ق��واس  –البرج��و�ت  –المقاع��د وأم��اكن الجل��وس  –الط��رق والمش��ايات  :العناص--ر البنائي--ة -أ 
  .ا�حواض البنائية –المجسمات البنائية  –والعقود 

  .الفسقيات –النافورات  –البرك والبحيرات الصناعية  :العناصر المائية –ب 

  

تك��اليف الس��ماد  -يل��زم تحدي��د تك��اليف مكعب��ات الحف��ر وال��ردم  : لعم;;ل ميزاني;;ة Fنش;;اء حديق;;ة
 -تكلف�ة العناص�ر النباتي�ة   –أس�عار ا�دوات  –تكلف�ة ش�بكة ال�رى  –أجور العمال�ة  –العضوى 

  .لزيادة ا�سعارتحسبا % ١٠ويضاف . تكلفة العناصر البنائية

  

الحديق�ة  -الحدائق العام�ة : يوجد العديد من أنواع الحدائق ولكل منھا خصائصه ومن ھذه الحدائق
  .حدائق ا>سطح -  حدائق الشرفات و النوافذ -حدائق الميادين  -حدائق ا>طفال  -المنزلية 

  

ق�ص : ن ھ-ذه العملي-اتيلزم إجرء بعض عمليات الصيانة للحفاظ عل-ى الحديق-ة ف-ى أجم-ل ص-ورھا، وم-
  .تجديد ا>سيجة -قص ا>سيجة  -قص المسطحات الخضراء   - تقليم ا>شجار -وتشكيل ا>شجار 



 

١٠٣ 
 

  على الباب الثالث أسئلة
  الھندى؟  -الفارسى  -الطراز الياباني   -ما ھى مميزات الطراز الفرعوني  -١

  ب فى ا>ندلس؟ما ھى خصائص طراز تنسيق حدائق بابل المعلقة وحدائق العر - ٢

  ما ھى مميزات الطراز الفرنسى؟ -٣

  ما ھى الطرق التى يتبعھا المصمم ليشعر الزائر بأن الحديقة أكثر إتساعا من مساحتھا الحقيقية؟ -٤

  :ماذا تعرف عن كل مما يأتى - ٥

  .التكرار والتنويع -التوافق والتنافر -السيادة  –محور التصميم  -المقياس 

النظام الھندسى و الطبيعى لتخطيط الحدائق من حيث الطرق ، إستخدام النبات�ات  قارن فى جدول بين -٦
  .و المنشآت

  .أكتب ما تعرفه عن النظام المختلط فى تنسيق الحدائق -٧

  ما ھى العوامل التى يتوقف عليھا إختيار ا>نواع النباتية المستخدمة في تنسيق الحدائق؟  -٨

  :أكمل ما يلى  -٩

.............. ع�ة أش�جار بج�وار المب�اني أو ا>س�وار يج�ب أن تبع�د مس�افة V تق�ل ع�ن في حالة زرا –أ 

يراع��ى أن ت��زرع عل��ى مس��افة ) أش��جار الظ��ل(بالنس��بة لHش��جار الض��خمة . ع��نھم حت��ى V ت��ؤثر عل��يھم
  .على ا>قل من المشايات.............

  ................. و..................و...............من أغراض إستخدام ا>سيجة النباتية -ب

  ...................و..............و...........إستخدامات المتسلقات والمدادات في التنسيقمن  -ج

  .............سم وتختلف فى ا>طوال وتزرع با>نواع.............تزرع زھور البرودرة بعرض  -د 

  ........................ و.............ديقة المنزليةالحديقة ا>مامية من الح يراعى فى تنسيق -ھـ

  .................................ھو ا>شجار المزھرة   تقليم موعد-و

  . أذكر بإختصار  أھم ما يراعى عند إنشاء التنسيقات الزھرية-١٠

  .صف طريقة توزيع النباتات فى حديقة صخرية -١١

  تراعى عند إنشاء الطرق والمشايات فى الحديقة؟عتبارات التى يجب أن �ما ھى ا– ١٢

  .أماكن الجلوس عند تنسيق الحديقة -النافورات  –تكلم عن أھمية البرجوVت  – ١٣

لكي تحق�ق ح�دائق ا>طف�ال أغراض�ھا الت�ي ص�ممت م�ن أجلھ�ا Vب�د أن تحت�وى عل�ى ع�دة عناص�ر  -١٤
  .العناصر إشرح ھذه العبارة موضحا ھذه.أساسية يجب أن يراعيھا المصمم

  .لى اDشكال الھندسية الھرمى والكأسى و المكعب واDسطوانىٳكيف يمكن قص و تشكيل اDشجار  -١٥

  .أنواع تقليم ا>شجاروضح  -١٦

  .فماذا أنت فاعل من حيث القص والتجديد.كلفت بصيانة سياج فى حديقة  -١٧
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  الرابع الباب

  خدمة ورعاية النباتات المنزلية

  :ا�ھداف
  :ة ھذا الباب يستطيع الطالب أنفى نھاي

  .يتعرف على ا0حتياجات البيئية للنباتات المنزلية �

  .يقوم بعمليات خدمة ورعاية النباتات المنزلية وصيانتھا �

  .يتعرف على ا�نواع النباتية التى تصلح للتزيين الداخلى �

  

  :المحتويات
  .التھوية -الرطوبة  –ة الحرار –الضوء : البيئية للنباتات المنزلية من حيث ا0حتياجات �

  .تلميع ا�وراق –التسميد  –الرى : العناية بالنباتات المنزلية من حيث �

 –ديفنباخي��ا  –ش��اميدوريا  إليج��انس  –الك��روتن : أمثل��ة ل��بعض النبات��ات المنزلي��ة الورقي��ة �

 .ھيدرا -دراسينا 

 –فل���ورنس بيجوني���ا س���مبر  –كليفي���ا مينيات���ا : أمثل���ة ل���بعض النبات���ات المنزلي���ة المزھ���رة �

 .يانمرأنتوريم شرز –فريسيا سبيلندنس  –سباثيفيليم 

 .كيفية إختيار النباتات المنزلية وتنسيقھا ووضعھا فى ا�ماكن المناسبة بالمنزل �
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   خدمة ورعاية النباتات المنزلية

  : المنزلية اOحتياجات البيئية للنباتات 

 قديمة ووطيدة فھو يتأثر بھ�ا وي�ؤثر فيھ�ا ، قةإن الع$قة بين اCنسان ونباتات الزينة المنزلية ع$

وإنم�ا تتوق�ف  Vتتوقف درجة النجاح فى تربية النباتات الداخلية على مقدار الجھد المب�ذول ف�ى رعايتھ�او
متطلب�ات النم�و ال$زم�ة لھ�ا عل�ي اخ�ت$ف  ر جمي�عت�وفيو تب�اع الط�رق الص�حيحة ف�ي العناي�ة بھ�اإعل�ى 

بالعوام�ل البيئ�ة الت�ي حول�ه ت�أثر ت الزين�ة ش�أنھا ش�أن أي ك�ائن ح�ي ينبات�اأنواعھا ، كل حسب حاجت�ه، ف
   .و التھوية والحرارة والرطوبة لضوء كا

  : ضوءال: أو'  

 المنزلي��ة تختل��ف النبات��ات يعتب��ر الض��وء م��ن العوام��ل المح��ددة لنج��اح نم��و النبات��ات المنزلي��ة، و

ف�ي  الض�وء ي�تحكمو .لظ�لتتحم�ل اات الداخلي�ة رغم ان ك�ل النبات� ،الضوء التى تحتاج اليھا بالنسبة لكمية
ھن�اك نبات�ات تحت�اج لض�وء الش�مس المباش�ر ط�وال فت�رات النھ�ار  التمثيل الض�وئي كم�ا أنعملية القيام ب

القريب�ة م�ن الض�وء الطبيع�ي بق�در اCمك�ان م�ع لفھ�ا  وضع النباتات في ا>ماكنويفضل  لتكوين ا>زھار
قل�ة  ، وف�ى حال�ةىساق مستقيمة وV تنحني في اتجاه الضوء الج�انبال حتى تنمو أسبوعيا في اتجاه الضوء

عن�د دراس�ة ت�أثير  .تس�تخدم اCض�اءة الص�ناعية )س�واء ش�دة اCض�اءة أو ط�ول الفت�رة الض�وئية( الض�وء
  -:تية�الضوء على نمو النباتات يجب دراسة النقاط ا

 نوعية الضوء -٣  طول الفترة الضوئية -٢  شدة الضوء -١

  

  :لضوءشدة ا -١

ض�اءة يب�دأ عن�دھا التمثي�ل الض�وئى إأو ب�اللكس، ولك�ل نب�ات ش�دة  ٢تقاس شدة الضوء بالشمعة قدم
ضاءة ومعدل سرعة التمثيل الضوئى طردي�ة �والع$قة بين شدة ا. فى النشاط وتعرف باسم نقطة التكافؤ

اءة ال�ى ث$ث�ة ض��وتقس�م ش�دة ا.عند توفر عوامل  النم�و ا>خ�رى مث�ل درج�ة الح�رارة والتس�ميد وال�رى
  :أقسام

  ٢قدمشمعة  ٧٥-٢٥ضاءة خفيفة من إ -١

  ٢قدمشمعة  ١٥٠-٧٥ضاءة متوسطة من إ -٢ 

  ٢قدمشمعة  ١٠٠٠-١٥٠ضاءة شديدة من إ -٣

  :لىإضاءة �وبناء عليه يمكن تقسيم غرف المنزل تبعا لشدة ا

الفيتوني�ا والف�يكس  ي�ة مث�لتنم�و فيھ�ا جي�داً النبات�ات الورقو: كثيف�ة الظ�ل (ة اCض�اءة ضعيف ا>ماكن  - ١
 ٠ بيومي$ وبعض السرخسيات

 تنمو فيھا بنجاح جميع النباتات الورقي�ة خصوص�اً  : النصف ظليلة المعرضة لضوء متوسط ا>ماكن -٢ 

  .النباتات التي تكون أوراقھا خضراء
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  .ھرةونباتات ا>صص المز النباتات الورقيةتنمو فيھا :  غير مباشر المعرضة لضوء ا>ماكن -٣ 

تنم�و  ):  إض�اءة ش�ديدة(  المعرضة لضوء الشمس المباشر ولكن لفترات محدودة أثناء اليوم ا>ماكن -٤
  .وكذلك جميع النباتات المزھرة ،وراقا>ملونة خاصة النباتات الورقية  فيھا بنجاح جميع

النبات��ات تنم��و فيھ��ا بنج��اح جمي��ع  : الش��مس المباش��ر ط��وال الي��وم أم��ا ا>م��اكن المعرض��ة لض��وء  -٥
  .العصارية والصبارات

  :ويمكن تقسيم النباتات المنزلية الى

 -دس�ترا سبا -ا  م�اجلوني : ) ٢ش�معة  ق�دم ١٠٠أق�ل م�ن  ( Cض�اءة  خافت�ة تحتاج  منزلية  نباتات -١

 .ميدورياشا –ديفنباخيا  - بوتس -دراسينا  -بيبروميا 

 تشمل كل من: تتحمل شدة اCضاءة منزلية نباتات  -٢

 دراسينا -بيروميا  -بيجونياركس  -سبر جس إ - روجيف –روكايا أ : ل ورقيةنباتات ظ  -  أ

  . جلد النمر -فيكس بنجامينا  -فيكس ديكورا  -

 –اراوV  -برمي��وV  -بنفس��ج  - كاميلي��ا -بيجوني��ا  -انت��وريم  : نبات��ات ظ��ل مزھ��رة - ب

 .ك$نشو

  وتشمل كل من): ٢شمعةقدم ٥٠٠أكثر من ( تحتاج إلى إضاءة عالية  منزلية  نباتات -٣

  .كروتن –ھيدرا  -فيكس  -الوى  -كوليس  -اجاف  -ا كليفي :باتات ظل ورقيةن  -أ 

   .ك$ -الجنة  عصفور -ورد  -جارونيا  : نباتات ظل مزھرة -ب 

تعريض النباتات ذات ا>وراق الصغيرة والرقيقة للفحه الضوء الساخن الش�ديد حت�ى  يجب تجنبو
ويجب أقلم�ة النبات�ات عن�د نقلھ�ا م�ن موق�ع ت�نخفض في�ه ش�دة اCض�اءة  .لنباتايذبل تحترق ا>وراق و �

يتبعھ�ا  بق�ع س�مراء عل�ى اVوراقمشمس ذو شدة إضاءة عالي�ة حي�ث ي�ؤدى ذل�ك ال�ى ظھ�ور  الى مكان 
  .وتجعدھا إلتفاف حواف ا>وراق

ث عملي�ة وذلك لعدم ح�دو ھايؤدى لموت مظلمة وضع النباتات فى أماكنوعلى العكس من ذلك فإن 
وتس�اقط ا>زھ�ار  رقشةبو المأوراق الملونة خضرارا>� ، كما أن ضعف اCضاءة يؤدى الضوئي البناء

، و لع�$ج ذل�ك وراق وض�عف الس�اقص�غر ا>كم�ا ت )الس�رولة ( بش�كل غي�ر مرغ�وب النب�اتستطالة وإ
إض�ائته موق�ع لنب�ات لم�ع نق�ل اكثيف�ة  وراق جدي�دةأظھ�ور لتشجيع التفريع الجانبى والساق Vبد من تقليم 

  .أقوى

  

  :طول الفترة الضوئية -٢

ساعة ض�وئية خ�$ل  ١٢-٨من( ضاءة المناسبة ولفترة زمنية كافية �يجب  تعريض النبات لشدة ا
ضاءة أع$ من نقطة التكافؤ تق�ل ط�ول الفت�رة �وعندما تكون شدة ا.للتأثير المفيد على نمو النبات) اليوم 

س�اعة ت�ؤدى ال�ى نت�ائج عكس�ية  ٢٤-١٨ض�اءة المس�تمرة م�ن �ات، أما اساع ٨-٦الضوئية ال$زمة الى 
  . حيث تضعف نمو النبات و تقلل من جودته الجمالية



 

١٠٧ 
 

   :نوعية الضوء - ٣

 :يوجد نوعان من اCضاءة التى تستخدم مع نباتات التنسيق الداخلى

ت ال��ذى يتك��ون م��ن موج��ات مختلف��ة ا>ط��وال يم��تص منھ��ا النب��ا الش��مس ض��وء إض��اءة طبيع��ة م��ن -١
 .ال$زمة للتمثيل الضوئى والنمو والتزھير لى الحمراءإا>شعة من الزرقاء 

لمب�ات  (إلى لمبات إضاءة شديدة ) إضاءة متوسطة نيون ذات(إضاءة صناعية من لمبات فلورسنت  -٢
  .سم  ٣٥بحيث تكون المسافة بين اللمبة والنبات V تقل عن  ) إسبوت تستخدم كصوديوم 

ب�يض منتش�ر وV أ>نھ�ا تعط�ى ض�وء  )الني�ون(لمبات الفلورس�نت ھى لصناعية اCضاءة ا وأفضل أنواع
ويتمث��ل تأثيرھ��ا عل��ى النم��و ف��ى زي��ادة التفري��ع الج��انبى لنب��ات ا عل��ى أوراق ح��رارة ت��ؤثر ايص��در عنھ��

أما فى ا>م�اكن الواس�عة  . وإستمرار التزھير فترة أطول على النبات ويصبح لون ا>وراق أخضر داكن
اCض�اءة الش�ديدة وتك�ون  تستعمل لمبات الص�وديوم ذاتفمداخل والصاVت الكبيرة المثل  حةالمسا كبيرة

دون التأثير عل�ى الش�كل الع�ام للنب�ات  على إرتفاع عالي من النبات وتعطى الضوء المطلوب لنمو النبات
إذا  البن�ي إحت�راق ح�واف ا>وراق ب�اللون تس�ببيمك�ن أن الت�ي و امن درجة الحرارة العالية الناتجة عنھ�

ف��ى زي��ادة س��مك الس��اق و ص��$بته و ت��أخير التزھي��ر  لنب��اتاعل��ى  ھ��اتأثير وض��عت قريب��ة منھ��ا، ويتمث��ل
  . ويصبح لون ا>وراق أخضر داكن

العدد  صغيرة الحج�م ذات  قليلة أزھار  ومن أعراض نقص اCضاءةعلى النبات توقف التزھير أو تكون
 .صغيرة الحجم ولونھا أخضر باھت ا>وراقوتكون الساق ضعيفة ورخوة وألوان باھتة ، 

  

   الحرارة درجة: ثانيا

 ٣٠  إل�ى ٢٠تت�راوح م�ن  تحتاج النباتات التي تزرع داخل المن�زل إل�ى درج�ات ح�رارة متوس�طة

حي�ث أن معظ�م النبات�ات الداخلي�ة إس�توائية الم�وطن  درجة مئوية Cكمال تكوين نموھ�ا الخض�ري بنج�اح
وتتباين النباتات فى إحتياجاتھا من درجات . لما توفرت رطوبة كافية بالجووتتحمل الحرارة المرتفعة طا

  :الحرارة فمنھا

  .ورايالجنوالمارانتا : مثل  م ٣٠ْ مننباتات تتطلب درجات حرارة أعلى  -١

  :مثلالنباتات يمكن أن تعيش في درجة حرارة منخفضة عن الدرجة الموصى بھا  -٢

  . فنباخيايد -سيسس –أنتوريم  -لونيماأج: م  مثل˚١٥نباتات تتحمل درجة حرارة  -  أ

 -سباثفيليم -كوليس -كروتن -بيجونيا -أكميا:  م  مثل˚ ١٢-١٠نباتات تتحمل درجة حرارة  - ب

 . ببروميا

  . سكاندابسس -قشطة  -جريفليا ھيدرا:  م  مثل˚٧نباتات تتحمل درجة حرارة  - ت

  . دندرنفلو -ھيدرا ھلكس -اسبدسترا :  م مثل˚٢نباتات تتحمل درجة حرارة  - ث

درج�ة الح�رارة العالي�ة ق�د تحف�ز نم�وا عن�د إنخف�اض درج�ة الح�رارة >ن  ضاءة�ايجب تقليل شدة 
V ض�اءة  الض�عيفة مواكبت�ه للنبات بدرجةCيج�ب إبع�اد النب�ات ع�ن النواف�ذ وأي ك�ذلك . تس�تطيع درج�ة ا
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>ن   إنخف��اض ش��ديد ف��ى درج��ات الح��رارة ل��ي$ً  الت��ى يح��دث بھ��ا المن��اطقف��ى  مص��در آخ��ر للص��قيع
Cمم�ا ي�ؤدىء ب�ارد ي�ؤدى لتس�اقط ا>وراق و التع�رض لتي�ار ھ�واأمفاجئ في درجة الحرارة النخفاض ا 

 يؤدى إلى إنخفاض نسبة الرطوبة الجوية إرتفاع درجة حرارة الجوويجب مراعاة أن . إلى موت النبات

 تاحمل��ه النب��يتذي عن��دما تتج��اوز درج��ة الح��رارة الح��د ال�� ، وھ��ذا يض��ر ب��بعض النبات��ات وم��ن ث��م موتھ��ا
س�ريع  س�قوطالحديث�ة ال�ى الل�ون ا>س�مر ال�داكن، وق�د يح�دث بخاصة ووراق وحواف ا> طرافأ تتحول

لزي��ادة ص��يص ف��وق ص��ينية حص��ى مبلل��ة ض��ع ا>و لتف��ادى ذل��ك  يو.  ف��ى النبات��ات المزھ��رة  زھ��ار�ل
  .الرطوبة 

  

  : الرطوبة: ثالثا

وھ�ذه النس�بة تعتب�ر غي�ر % ٩٠-٨٠ت�راوح ب�ين ف�ى رطوب�ة جوي�ة ت أغل�ب النبات�ات الورقي�ة تنم�و
يستدعى توفير ھذه النسبة م�ن الرطوب�ة ف�ى الج�و المح�يط بالنبات�ات ف�ى المن�ازل  متوفرة فى المنازل مما

  :منھا بعدة طرق

بالبي�ت م�وس المبل�ل ث�م تغم�ر في�ه القص�ارى م�ع اVحتف�اظ بالبي�ت م�وس م�بل$  يمH وعاء كبير .١
-٣رفع البيت موس م�ن الوع�اء ك�ل يتم  لرى اليومي للنباتات، مستديمة حتى يغنى عن ا بصفة

 .وتعريضه للشمس ليجف ثم يعاد استعماله شھور ٤

ي�وم بع�د   عادية على ا>وراق بإنتظامبرشاشة أو بخاخة مياه   يتم رش رذاذ: الصيف في فصل .٢
طوب�ة مبلل�ة دائم�ا للحف�اظ عل�ى ر) طيني�ة أو بيتم�وس( الح�رص عل�ى أن تك�ون الترب�ة ي�وم م�ع
  .الجذور

  

  :  التھوية: رابعا

ل�ذا . أوراق النبات�اتوجاذبي�ة وأل�وان وش�كل  جم�ال م�ن العوام�ل الھام�ة للحف�اظ عل�ىتع�د التھوي�ة 
يج�ب كم�ا  ، أو فتح�ات التھوي�ة معتدل�ة النواف�ذح�رارة الھ�واء ال�داخل م�ن  مراعاة أن تكون درج�ة يجب 

ل��تخلص م��ن ا>بخ��رة أو ا>دخن��ة الناتج��ة م��ن يج��ب ا ك��ذلك ،الح��رارة العالي��ة تجن��ب الص��قيع أو درج��ات
تؤدي الى غل�ق حيث ا>تربة على أسطح ا>وراق  ويجب منع تراكم. الدفايات وأدخنة السجائرالمطابخ و

فتكون طبقة عازلة تعمل على تقليل كف�اءة جمي�ع  الثغور الموجودة على السطح العلوي والسفلي لHوراق
. مم��ا ي��ؤدي ال��ى ع��دم ظھ��ور النب��ات ب��اللون ا>خض��ر الزاھ��ي تالعملي��ات الفس��يولوجية الخاص��ة بالنب��ا

جف�اف  أو ف�ي وق�ت واح�د ھاطار ع�دة  أوراق وس�قوتيارات ھواء يؤدى إلى اصفر وتعرض النبات إلى 
وض�ع النبات�ات المزھ�رة ف�ى ج�و  يفض�لوبص�فة عام�ة . النب�ات م�وت مما قد يؤدى الىوالتربة  ا>وراق

النبات�ات الورقي�ة ف�ى الظ�ل ف�$ تك�ون معرض�ة للھ�واء نما يفضل وضع بيكالبلكونة  متجدد الھواء مفتوح
  .الطلق
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  :  العناية بالنباتات المنزلية
من الھواي�ات المحبب�ة لHش�خاص ال�ذين يتمتع�ون بت�ذوق المنزلية  نباتات الزينةب العناية  V شك أن

حي��اة  مدة وتب��ث ف��يھروح��ا جدي�� مك��ي تض��يف إل��يھ مزلھن��اھ��ذه النبات��ات لم ونيض��يفف ،فن��ي وح��ب الجم��ال
وV  .لمفھ�وم الس�ائد أن تربي�ه نبات�ات الزين�ة ف�ى المن�زل م�ن الرفاھي�ةل مغ�ايرين البھجة والراح�ة النفس�ية

V بع�د ع�دة مح�اوVت لت�وفير إتى أV ت�نب�ات زين�ة صل اليھا لنج�اح نم�و ورعاي�ة ن نسى ان احسن نتيجةن
 ىروية م�ع اCھنم�ام بعملي�ات الخدم�ة م�ن ضوء وحرارة ورطوبة وتھ متطلبات النمو ال$زمة من جميع

طول فت�رة ممكن�ة أ نبات الزينة بقاءب نتمتع  وعندئذ .وتلميع ا>وراق وغيرھا من عمليات الخدمة وتسميد
وس�نحاول م�ن خ�$ل التع�رف عل�ى عملي�ات الخدم�ة والعناي�ة بالنبات�ات . وف�ى أحس�ن ش�كل داخل المنزل

يعتم�د عل�ى ا>س�س  وبوعي أكث�ر لفة وأبسط اCمكانيات المتاحةبنجاح بأقل تكالمنزلية تحقيق ھذا الھدف 
  .والخبرة العملية العلمية 

  :  الرى: أو'

 المنزلي�ة لمقنن�اتالنباتات  تحتاج .من العمليات الھامة للحفاظ على حياة النبات ونموه الرى  نإ

  :فمث$ نباتال حسب نوع من المياه  همحدد

 ت�روى عل��ى فت�رات متباع�دة وبكمي�ات قليل�ة Vنالنبات�ات العص�ارية مث�ل الص�بارات  .١

إبري��ة ومغط��اة بطبق��ة ش��معية تح��تفظ بالمي��اه فت��رة  أوس��ميكة وش��حمية  ةأوراقھ��ا غض��
ا>وراق العريض�ة الرقيق�ة الت�ي تحت�اج لل�ري  بالمقارن�ة بالنبات�ات ا>خ�رى ذات طويلة

  .بكميات أكبر

  .كثر من النباتات العشبيةالنباتات المائية والنصف مائية تحتاج لكميات مياه أ أما .٢

الج��ذور الليفي��ة الس��طحية مث��ل ا>بص��ال إل��ى ري عل��ى فت��رات  تحت��اج النبات��ات ذات .٣
  .المتعمقةبالمقارنة بالنباتات ذات الجذور  متقاربة

 .أكثر من النباتات بطيئة النمو لكميات مياهالنباتات السريعة النمو  تحتاج .٤

  .لنباتات الغير متسلقةتحتاج النباتات المتسلقة لكميات أكبر من ا .٥

نظرا لزراعتھ�ا ف�ى أم�اكن ظليل�ة  على فترات متباعدةوبصفة عامة تروى نباتات الزينة المنزلية  
 الت�ى بيئة البيتموس مثل ( بخرھا من وسط الزراعة المياه من النبات أو نتح$ توجد سرعة فى فورطبة 

نبات�ات الزين�ة  تحت�اج فص�ل الش�تاءف�ى ). بالمياه فترة طويلة قد تص�ل م�ن أس�بوع إل�ى عش�رة أي�ام تحتفظ
. أى ليست باردة أو دافئ�ة عادية ة ماء الرىدرجة حرارعلى أن تكون يوم  ١٥أو  ١٠كل  للري المنزلية

الجف�اف نتيج�ة  النب�ات م�ن للحف�اظ عل�ىم�رات أس�بوعياً  ٣-٢م�ن فت�روى النبات�ات الصيف  فصل فىأما 
 عن�ديج�رى ال�رى ولك�ن  وV يوج�د موع�د مع�ين لل�رى .ب�ةالتر البخ�ر م�نالمياه من النب�ات و نتحسرعة 

 ب�الرغم م�ن يب�دو جاف�ا مع ا>خذ فى اCعتبار أن س�طح الترب�ة ق�د  م$حظة جفاف التربة تماما من المياه
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ويج�ب  يؤثر بالسلب على حي�اة النب�ات ويس�بب ح�دوث تعف�ن للج�ذور مما قد الداخل من ةرطبالتربة   أن
  :ات عند رى النبات مراعاة اYتى

ب�ه النب�ات وكمي�ة مي�اه ال�ري  يجب أن يكون ھناك نسبة وتناسب ب�ين حج�م ا>ص�يص الم�زروع .١
بكمي��ات مي��اه قليل��ة مقارن��ة  ال$زم��ة ل��ه فف��ي ا>ص��ص الص��غيرة ت��روى عل��ى فت��رات متقارب��ة 

 . أو التي تم تدويرھا حديثا أكبرفي أصص  لنباتات المنزرعةبا

م�ن ثق�ب الص�رف الموج�ود ف�ي ق�اع  الج�ذور  ت�ؤدى لخ�روجلHص�يص  المض�افة نقص المياه  .٢
 .ا>صيص

للماء إلى ص$بة التربة وتماسك سطحھا ويعالج ذلك بعملية تفكي�ك  عدم امتصاص التربةيرجع  .٣
المقص��ود بھ�ا تقلي��ب س��طح الترب��ة لتھويتھ��ا  وھ��ذه العملي�ة(قب��ل ال��ري   ةالترب��ة بالش�قرف س�طح

الج�ذري للنب�ات ومن�ع تمل�يح  المجم�وعك�ل  داخ�ل الترب�ة وال�ى ولتسھيل وصول م�اء ال�ري إل�ى
 )سطح التربة من توالى الري المتكرر

وم�ن الخط�أ  النب�ات  تساقط أوراقو تعفن السيقان فى الشتاء تؤدى إلى اصة زيادة مياه الري خ .٤
يح�دث تس�اقط  الخلط بين أعراض نقص مياه الري وأعراض زيادتھا حيث أن فى كلت�ا الح�التين

خض�ر فيتح�ول لونھ�ا م�ن ا> ص�فرار ل�Hوراقإة مي�اه ال�ري يح�دث لHوراق لكن فى حال�ة زي�اد
على ا>وراق بقع بنيه كم�ا أن  أما فى حالة تعطيش النبات فتظھر ،الداكن إلى ا>خضر المصفر

 .التربة خضراء فوق سطحالطحالب ال زيادة مياه الري تؤدى إلى ظھور نمو

ف�ى بيئ�ة النم�و ف�إذا إلتص�ق ب�ه ج�زء  يمكن الحكم على حاجة النبات للرى بغرس اCصبع أو قلم .٥
رطب من البيئة  عند إخراجة فإن ذلك يعنى ت�وفر الرطوب�ة بالبيئ�ة وع�دم الحاج�ة لل�رى أم�ا إذا 

  .خرج جاف من البيئة وV يلتصق به شيئا كان ذلك دلي$ على حاجة النبات للرى

  ) :ھوية مع توفير الت(أثناء غلق المكان لفترة طويلة  رى النباتات ذاتيا كيفية

ي��ر دائ��رى او كبس��م ف��ى ان��اء  ٢٠ال��ى  ١٥قطرھ��ا م��ن  ص��ص الص��غيرة الت��ى يك��ونت��رص ا> -١
بحي�ث الى نصف حجمه و ترص في�ه النبات�ات  يصل  الماء به مستطيل به ماء وارتفاع مستوى

فتجھ�ز بفتي�ل س�م  ٧٠ال�ى  ٣٠ما اVصص كبيرة الحجم من أ. حافة ا>صصالماء الى  V يصل
 و النصف اVخ�ر مت�دلى به صيص المزروعة يكون جزء منھا فى تربة ا>قطني أو قطعة قماش

 س�فل ال�ىأالم�اء وع�ن طري�ق الخاص�ة الش�عرية تنتق�ل المي�اة م�ن  خزانمن فتحة الصرف الى 

   .على عن طريق قطعة القماش المبللةأ

 يش�غل ثلث�ى(مس�تويين المس�توى العل�وى  م�ن تتكونتباع فى اVسوق احواض نباتية ذاتية الرى  -٢

ويك�ون الق�اع اVس�فل ( المستوى الس�فلى و  عمق الحوض ويوضع به النبات بالتربة الخاصة به
 انب��وب المس��تويين  ب��ينويم��ر  )العل��وى ع��ن المس��توى بح��اجزللح��وض م��ن ال��داخل ومفص��ول 

المي�اة ف�ى اVنب�وب م�ن خ�زان المي�اة ال�ى  بص�عود تسمح  رأسية كلھا ثقوب جانبية أفقية  طويلة
كم�ا توج�د أش�كال اخ�رى >نظم�ة   .بالخاص�ة الش�عرية م�ن خ�$ل ثق�وب اVنبوب�ة التربة العلوي�ه
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الرى الذاتى التى تعتمد على تايمر يعمل بالكھرباء ويوصل بنقاطات أو رشاشات لرى النبات�ات 
 ).١شكل (

 ي��وم الدراس��ينا ٢٠ إل��ى ل غل��ق المك��ان عليھ��ا لفت��رة مح��دودة تص��لم��النبات��ات الت��ى تتح وم��ن أمثل��ة

عل�ى المرب�ى  الب�وتس  -الف�يكس  -نخي�ل الزين�ة ال�داخلي  - جلونيم�اا> -اليوك�ا بأنواعھ�ا  -نواعھ�ا أب
  .ھانجاتفى  ستيك وليسإ

  التسميد: ثانيا  

ا ت��زال م��ترب��ه البيئ��ة أو ال إذ أن ن��ادرا م��ا يحت��اج النب��ات الم��زروع ح��ديثا إل��ى تغذي��ة إض��افية ،
ع م��رور الوق��ت يح��ث إس��تھ$ك ت��دريجى م�� ولك��ن امحتفظ��ة بأغل��ب العناص��ر الغذائي��ة الض��رورية بھ��

ويج�ب  .نبات�ات إذا ل�م ي�تم تعويض�ة بإض�افة ا>س�مدةمما يؤثر على نمو ال لمحتواھا من العناصر الغذائية
 :مراعاة اYتى عند تسميد النباتات الداخلية

و  أش�ھر بس�ماد كام�ل مرك�ب م�ن النيت�روجين و الفوس�فور ث$ث�ة ك�ل ش�ھر إل�ى  النباتات تسمد  .١
 ف�ى ك�وب ، حيث يكفى إذابة ملعقة واحدة م�ن الس�ماد ١: ١:  ٣أو  ١:  ١:  ٢يوم بنسبة البوتاس

أم�ا ف�ى . إضافة السماد حت�ى V تتل�ف الج�ذور قبلماء ، ويضاف للتربة مع ضرورة ريھا ال من
 .حالة التسميد بسماد جاف فيتم الرى بعد التسميد مباشرة

 .ىا>زوت السماد من النباتات الورقية تتطلب نسبة عالية .٢

  .نسبة عالية من الفوسفورب التسميد  تتطلب النباتات المزھرة .٣

 .على تركيز ووضوح اللون النباتات ذات ا>وراق الملونة تحتاج إلى عنصر الحديد للمساعدة .٤

أو  خ��$ل فت��رة الراح��ة ويق��ل التس��ميد إل��ى أدن��ى مس��توىموس��م النم��و،  تض��اف اVس��مدة خ��$ل  .٥
 .السكون

 .من نوع من ا>سمدة بالتبادليفضل استعمال أكثر  .٦

الرى ويمك��ن ع��$ج ذل��ك ب��ي��ؤدى إل��ى ح��رق الج��ذور وم��وت النب��ات،  الغزي��ر التس��ميد الزائ��د .٧
 .المتكرر

لمنزل حتى يتكي�ف م�ع البيئ�ة لنتقاله إ V يسمد النبات قبل مرور ث$ثة أشھر على غرسه أو على .٨
  . ى النباتات قبل التسميدورتالمحيطة به ، و

  'وراقتلميع ا: ثالثا

أنھ�ا ت�ؤدى  ل�ىتشوه المنظر ا>خضر الجميل للنباتات باCض�افة إ يجب إزالة ا>تربة والغبار التي 
الثغور الموجودة على السطح العلوي والسفلي لHوراق فتكون طبقة عازلة مم�ا ي�ؤدى  إلى إنسداد فتحات

ا>نش��طة  ل ض��وئي وجمي��عكف��اءة العملي��ات الحيوي��ة الت��ي يق��وم بھ��ا النب��ات م��ن ت��نفس وتمثي�� تقلي��ل إل��ى
اCس�فنج أو ب�الرش  بمس�ح ا>ترب�ة بقطع�ة م�ني�تم تلمي�ع أوراق النبات�ات المنزلي�ة و .الفس�يولوجية للنب�ات

من على النباتات الش�وكية أو اCبري�ة  قطعة من القماش الجاف وتزال ا>تربةببالماء أو الغسيل بالماء أو 
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 أو  زي�ت الفول�ك مواد مختلفة مث�لمشبعة ببقطعة من القطن  تلميعاليتم ، ثم بالماء تغسل بفرشاة جافة ثم 

 تنظ�ف أوراق النب�ات م�ن ا>ترب�ة وب�يض الحش�رات باس�تخدام قطن�ةكذلك   .زيت الزيتون دون اCفراط

  .رمبللة بماء دافئ ، خاصة السطح السفلي لHوراق كل أسبوع حتى V تسد المسام والثغو

  

  : قيةأمثلة لبعض النباتات المنزلية الور 

  Codiaeum variegatum :كروتنال -١

نبات بطئ النمو يعطى أوراق ملونة بألوان مختلف�ة، توج�د من�ه أص�ناف عدي�دة، أوراق�ه بيض�اوية ملون�ة 
  ).٢شكل (

إل�ى ص�فر ا>م�ع م�دى م�ن اVل�وان م�ن باللون اVخضر  مبرقشة أوراقهشجيري نبات  :القيمة التنسيقية
  ا>حمر والبرتقالى

Lض��اءة ال��ي .ف��ى ض��وء الش��مس الق��وى والنص��ف مش��مس ينم��و  : ض--اءةاVتس��اقط  و ي��ؤدي نق��ص ا
  .اVوراق

  . درجة مئوية ٢٤الى  ٢٢ منيحتاج جو دافئ وحرارة متوسطة   :الحرارة

رش النبات��ات بالم��اء  يفض��ل .عل��ى الترب��ة رطب��ة باس��تمرار يحت��اج رطوب��ة عالي��ة م��ع الحف��اظ  :الرطوب--ة
  .بصورة مستمرة

  .فى الربيع اقيةبالعقل الس: التكاثر

   

  Chamaedorea elegans: شاميدوريا اليجانس -٢

نخلة قصيرة تعتبر من أجمل نباتات التنسيق الداخلى، يصل إرتفاع الساق الى مترين والساق عليھا عق�ل 
أوراق بك�ل منھ�ا  ٨-٦ا>وراق ريشية خضراء فاتحة اللون، وتحتفظ النخلة بع�دد . واضحة وتشبه الغاب

وتك�ون ال�وريقتين الط�رفيتين ملتحمت�ين م�ع وج�ود قمت�ين، . ن الوريقات الجلدية ال$معةزوج م ١٤ -١٠
  ). ٣شكل (كما يظھر العرق الوسطى للوريقات واضحا من السطح العلوى فقط 

من أكثر أنواع النخيل إستعماV فى التنسيق الداخلى بسبب حجمه القزمى الذى يجعل�ه : القيمة التنسيقية 
ص��غيرة ،و ف��ى ظ��روف اCض��اءة الجي��دة يزھ��ر النب��ات أزھ��ارا دقيق��ة مناس��با للغ��رف ال

اض�اءة متوس�طة وتفض�ل ا>م�اكن تتطل�ب : ض�اءةاC . صفراء يعقبھا تكون ثمار صغيرة
  .النصف مظللة

  .دافىءال يناسبه الجو : الحرارة 

يج�ب و. ف�ى ال�رى ويت�أثر بس�وء الص�رف ورك�ود الم�اء ف�ى منطق�ة الج�ذوراVعتدال  يحتاج  :الرطوبة
 .رش ا>وراق برذاذ من الماء عند وجود مدفأة بالغرفة

  بالبذور    : التكاثر



 

١١٣ 
 

    :Dieffenbachia picta ديفنباخيا -٣

ش�كل (نبات قائم س�اقه س�ميكة، ذو أوراق كبي�رة الحج�م مبرقش�ة ب�اللون ال�ذھبى أو ا>ب�يض أو الكريم�ى 
٤.(  

عم�ال التنس�يق ال�داخلي ف�ي يس�تعمل >، المبرقش�ة ةكبي�ريتميز النبات بجمال اوراقه ال  :التنسيقية القيمة
يس��تخدم النب��ات الكبي��ر كنم��وذج ف��ردى والص��غير . اتالص��الونو المكات��ب وأالمن��ازل 

ل�ذا  و الحل�ق  الف�معل�ى  سام عصارة النبات لھا تأثير  .كعنصر رئيسى فى المجموعات
 بعيدا عن متناول ا>طفال  النبات  يجب وضع

Lتجنب تعرضھا >شعة الشمس المباشرة،مع  توسطة الى شديدةاضاءة م تتطلب :ضاءةا.  

V تتحم��ل درج��ات الح��رارة المنخفض��ة أو . مئوي��ة درج��ة ١٥أV تق��ل ع��ن  بحي��ث ج��و داف��ئ:  الح--رارة
  .تيارات الھواء الباردة

 يوميا  رش النباتات بالماء و كذلك  حافظ على التربة رطبة دائماال يجب : الرطوبة

  . والخلفات لساقيةا بالعقل:  التكاثر

   .Dracaena sp:دراسينا  -٤  

نبات قائم يختلف سمك الس�اق ب�إخت$ف ا>ن�واع، ا>وراق ش�ريطية تتب�اين ف�ى ع�رض النص�ل م�ن ن�وع 
أو ذات نص�ل ض�يق مث�ل ) دراس�ينا ذره(Yخر فمنھا أنواع ذات نصل عريض مثل دراس�ينا فراج�رانس 

خضراء أو مبرقش�ة ب�اللون ا>ب�يض أو القرم�زى  أو ذات ا>وراق ). دراسينا زجاج(دراسينا مارجيناتا 
  )٥شكل (حافة ملونة باللون ا>حمر 

فخم�ة حي�ث تش�كل نم�وذج ف�ردى يج�ذب ات التنسيق الداخلى الورقية النباتيعتبر من   :التنسيقية القيمة 
 . ا>نظار فى مدخل صالة أو غرفة معيشة، و يناسب تزيين المبانى العامة

Lيمكن وضع النبات بجوار نافذة شرقية أو غربية.تظليل خفيفتتطلب  :ضاءةا.  

  .م˚١٢ن V تقل ع معتدلة بحيث درجة الحرارة :الحرارة

ترش ا>وراق برذاذ من الماء بانتظام ،مع الحفاظ على التربة رطب�ة  باس�تمرار وتقلي�ل ال�رى  :الرطوبة
  . فى الشتاء

  .ترقيد الھوائىوال الساقية بالعقل :التكاثر 

   

  الھيدرا -٤

  Hedera helix:                ھيدرا ھليكس   
  Canariensis      Hedera:  ھيدرا كنارينسس

نباتات متسلقة أوراقھا قد تك�ون خض�راء أو مبرقش�ة ب�اللون ا>ب�يض، ويختل�ف ش�كل تفص�يص ا>وراق 
  ).٦شكل (بإخت$ف ا>نواع 
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الت�ى تعتب�ر أح�د المكون�ات ا>ساس�ية لمجموع�ة  ات التنس�يق ال�داخلى الورقي�ةنبات�م�ن   :التنسيقية القيمة
كما أنھ�ا متس�لقات جي�دة س�ريعة النم�و، ويمك�ن زراعتھ�ا ف�ى ھانج�ات معلق�ة . ا>صص

  لتتدلى منھا ا>فرع بما تحوية من أوراق جميلة 

Lإضاءة جيدة فى الشتاء مع تجنب أشعة الشمس المباشرة فى الصيفتتطلب  :ضاءةا.  

  .المنخفضة بدون صقيع أو تدفئة صناعية ارةدرجة الحرتفضل  :الحرارة

ترش ا>وراق ب�رذاذ م�ن الم�اء بانتظ�ام ، م�ع الحف�اظ عل�ى الترب�ة رطب�ة  باس�تمرار و تقلي�ل  :الرطوبة 
  . الرى فى الشتاء

  .الساقية بالعقل :التكاثر 

    

  أمثلة لبعض النباتات المنزلية المزھرة
  
 Clivia miniata: كليفيا مينياتا -١

أنبوبي��ة  الش��كل برتقالي��ة محم��رة ف��ى ا>زھ��ار . وراق ش��ريطية جلدي��ة خض��راء قاتم��ة Vمع��ةنب��ات ذو أ
  )٧شكل (مجاميع طرفية تحمل قائمة على شمراخ زھرى طويل 

كم��ا أن ا>زھ��ار . تس��تخدم النبات��ات ف��ى التنس��يق ال��داخلى لجم��ال أزھارھ��ا وأوراقھ��ا :القيم--ة التنس--يقية 
  . تصلح للقطف

Lخفيف ظلكن الظليلة تناسب ا>ما :ضاءةا.  

  .خ$ل فترة النمو والتزھير وتكون فترة السكون في الشتاء البارد يفضل الجو المعتدل :الحـرارة

الص�يف  غزي�را ف�ي ي�روى النب�ات ري�ا .درج�ة الح�رارة يفضل رش النبات بالم�اء عن�د ارتف�اع :الرطوبة
 .ويقلل في فترة السكون

  .بالخلفات أو بالبذور :التكاثر

 

  Begonia semperflorens: سمبرفلورنس بيجونيا -٢

ا>وراق تت�درج ألوانھ�ا م�ن الل�ون ا>ص�فر المخض�ر  .س�م ٣٠النبات ذو طبيعة نم�و  ش�جيرية، إرتفاع�ه 
يزھر النبات طوال العام بألوان متعددة منھ�ا ا>ب�يض وال�وردى والبرتق�الى وا>حم�ر . الى ا>حمر القانى

  ).٨شكل (

  .ات لجمال أوراقه وأزھارهيزرع النب :القيمة التنسيقية 

Lي$ئمه  :ضاءةا Cرضوء الشمس المباش جيدة بعيداً عنالضاءة ا .  

الح�رارة  درج�ةف�ى  وي�ؤثر التغي�ر المف�اجيء ، م˚١٢وح�رارة V تق�ل ع�ن  داف�يء ج�ويحت�اج   :الحـرارة
  .على س$مة النبات

  .بدون إبت$ل ا>وراق ن الماءب اVوراق برذاذ ميترط، ويفضل ريلتزھلعالية يحتاج رطوبة : الرطوبة



 

١١٥ 
 

  .بالبذور :التكاثر

  

   Spathiphyllum wallisii :سباثيفيليم  -٣

يزھر النبات مرتين س�نويا ف�ى الخري�ف والربي�ع . النبات يعطى أوراق كبيرة شريطية لونھا أخضر Vمع
  ). ٩شكل (ويعطى نوره إغريضية ذات لون أبيض أو كريمى مصفر 

  . لنبات لجمال أوراقه ال$معة ونوراته اCغريضيةيزرع ا :القيمة التنسيقية 

Lبينم�ا التع�رض >ش�عة الش�مس المباش�رة ي�ؤدى . نصف الظل صيفاشتاء وضاءة جيدة يحتاج إ :ضاءة ا
  . لتلف ا>وراق

  ..الحرارة على س$مة النبات درجةفى  ويؤثر التغير المفاجيء ، دافيء جويحتاج   :الحـرارة

برذاذ من الماء بإنتظ�ام م�ع الحف�اظ عل�ى الترب�ة رطب�ة  باس�تمرار، كم�ا يج�ب ترش ا>وراق  : الرطوبة
  . تقليل الرى شتاء

  .بالتفصيص :التكاثر

  

  Vriesea splendens: فريسيا سبيلندنس  -٤

نبات ذو أوراق أرومية كبيرة لونھا أخضر داكن شحمية ، وقد تكون مخططة بل�ون بن�ى م�ن الس�طحين 
تخ��رج ا>زھ��ار ذات ل��ون أحم��ر أو . س��اق واض��حة ف��وق س��طح الترب��ةل��يس للنب��ات . العل��وى والس��فلى

  ).١٠شكل (برتقالى  فى نورة سنبلية ذات شمراخ طويل يخرج من قلب النبات 

م��ن نبات��ات التنس��يق ال��داخلى المزھ��رة والورقي��ة الت��ى ت��زرع لك��$ الغرض��ين جم��ال  :القيم--ة التنس--يقية 
  .  ھار على النبات عدة أشھرأزھارھا ولجمال أوراقھا ا>رومية و بقاء ا>ز

Lبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة ضاءة جيدةإلى إ يحتاج  :ضاءةا.  

فى دفع النبات لaزھار، أما بعد التزھير فيكف�ى  )م ˚٢٤أعلى من ( العالية الحرارة تساعد     :الحـرارة
  .رقية للنمو وكذلك ي$ئم ھذا الدفء نمو ا>نواع الو)  م˚١٠( الجو الدافئ العادى 

تروى النباتات بصب الم�اء ف�ى وس�ط ا>وراق ا>رومي�ة . ترش ا>وراق برذاذ من الماءصيفا :الرطوبة
وذلك قبل التزھير، ويرش  سطح التربة برذاذ من الماء كلما جف، وأحيان�ا يس�تبدل م�اء ال�رى 

 .بمحلول سمادى مخفف لتسميد النبات عن طريق ا>وراق

  .بالخلفات :التكاثر

  

    Anthurium scherzerianum :يانم رشرز أنتوريوم -٥

نب��ات ذو أوراق كبي��رة الحج��م لونھ��ا أخض��ر داك��ن كبي��رة الحج��م وذات أعن��اق طويل��ة، يعط��ى ن��ورات  
  ).١١شكل (إغريضية لونھا أحمر ناصع 
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 .يعتبر من أفخم نباتات الزينة المنزلية و يميزه جمال أزھاره وأوراقه على ح�د س�واء :القيمة التنسيقية 

 .، وت��دوم اVزھ��ار لع��دة أس��ابيعم��ن الربي��ع حت��ى أواخ��ر الص��يفالتزھي��ر  د موس��ميمت��

ف�ى قاع�دتھا ذي�ل ) اCغ�ريض(والنورة اCغريضية تتميز بورقة بيضاوية حم�راء ع�ادة 
ومناسبة لظروف  وھذا النوع ھو ا>كثر شيوعا .)المحور الزھرى(طويل ملتوى ملون 

  .النمو فى المنزل

Lضوء الشمس المباشرة جيدة بعيداً عن ضاءة� يحتاج: ضاءة ا .  

م ، وي��ؤثر التغي��ر  ١٥ْدرج��ة الح��رارة ف��ي الش��تاء ع��ن ويج��ب أV تق��ل  داف��يء ج��ويحت��اج ل  :الح--ـرارة
  .الحرارة على س$مة النبات درجةفى  المفاجيء 

 . معدة مرات في اليو ب اVوراق برذاذ من الماءيترط، ويفضل ريلتزھلعالية  رطوبةيحتاج ل: الرطوبة

  .بالتفصيص فى الربيع :التكاثر

  أنظمة الرى الذاتى) ١( شكل  
  

  كروتنال) ٢(شكل    
Codiaeum variegatum  

شاميدوريا اليجانس ) ٣(شكل   
Chamaedorea elegans 
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  ديفنباخيا )٤(شكل 
Dieffenbachia picta  

  دراسينا )٥(شكل
Dracaena sp.  

  )٦(شكل   
  كنارينسسھيدرا                                             ھيدرا ھليكس

helix Hedera                                             Hedera Canariensis 

  
  كليفيا مينياتا )٧(شكل 

Clivia miniata  
  فلورنسبيجونيا سمبر ) ٨(شكل 

Begonia semperflorens  
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  ليمسباثيفي ) ٩( شكل  
Spathiphyllum wallisii  

  

  فريسيا ) ١٠( شكل
Vriesea splendens  

  

  
  

  أنتوريوم )١١(شكل 
Anthurium scherzerianum  

  
 

  ماكنھا بالمنزلأوضعھا في و تنسيقھا و اختيارالنباتات المنزلية كيفية
 
  : ختيارالنباتات المنزليةإ

  
نباتات الزينة المنزلي�ة كلي�ة عل�ى تحدي�د ا>ھ�داف بدق�ة م�ن وراء إقتنائھ�ا وم�ن ث�م  إختياريعتمد 

  :بعض اLعتبارات التى يجب إتخاذھا عند إختيار النباتاتوفيما يلى  .السعى لتحقيق تلك ا>ھداف

م�ن الض�رورى إختي�ار حج�م  :ين;هيتز مس;احة المك;ان الم;رادبناء على  شكل النبات المطلوب .١
النبات وإرتفاعه وشكله بصوررة تتناسب م�ع الحي�ز ال�ذى سيوض�ع ب�ه، وتن�درج  النبات�ات المنزلي�ة 

  :لية عامة تحت واحد أو أكثر من المجموعات التا
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العش��بيات و منھ��ا م��ا يش��به النجيلي��ات أى ذات أوراق ش��ريطية ض��يقة، ونبات��ات أخ��رى أوراقھ��ا  -  أ
  .عريضة

  .نباتات شجيرية الشكل غزيرة التفريع - ب

  .أشجارمثل فيكس بنجامينا - ت

  .النخيل وأشباه النخيل - ث

  .النباتات المتسلقة والمدادة - ج

  .النباتات كروية الشكل مثل عمة القاضى - ح

  .وراق اللحمية مثل ا>لوى والبنفسج اVفريقىالنباتات ذات ا> - خ

  

لھا أو  لجمال أزھارھاأو  لجمال أوراقھاتقتنى النباتات المنزلية   :إقتناء ھذه النباتات الھدف من – ٢
    .عطرية المكان رائحة  نباتات عطرية تضفي علىأو فائدة منزلية مثل النعناع أو الصبار

  

  :ي سيوضع فيه النبات من حيثالتفصيلية للمكان الذ الدراسة - ٣

  .اتيتعرض لھا النب التىطول الفترة الضوئية من اليوم  - شدة اCضاءة ونوعھا -  أ

  .درجة الحرارة - ب

   .الرطوبة - ت

   .التدفئة والتبريد والتھوية - ث

  .وجدتن الشبابيك إ أماكنأبعاد المكان وحركة السير ووالحوائط وأثاث المنزل  لون - ج

  .نوعية مياه الرى المتوفرة - ح

الش��فليرا  للنم�و ف�ى اVم�اكن الظليل��ة الب�اردة أم�ا م��ن النبات�ات الت�ى تص��لح الھي��درا و الفلودن�درن :المث�
  .والكلوروفيتم يصلحان  للنمو فى مكان مشمس طوال اليوم

  

  اFلمام بطبائع نمو النباتات المنزلية وأحجامھا النھائية -٤

الغرف��ة العادي��ة بش��رط ت��وفير  ف��ي ظ��روف وھ��ى نبات��ات معم��رة: نبات��ات التنس��يق ال��داخلي الورقي��ة -أ
Cقيمتھ�ا الجمالي�ة بتق�دمھا ف�ي  ن�واعا> ط�وال الس�نة وتفق�د بع�ض جميل�ةأوراقھ�ا . لھ�ا ال$زم�ة حتياجاتا

  .العمر

زھ�ار ف�ي ظ�روف الغرف�ة العادي�ة ث�م ھى نباتات توفر عرض مؤق�ت لH : المزھرة صصنباتات ا> -ب
  .زھار، بل إن معظمھا يتم التخلص منه بعد ذلك�ا نتھاء فترةإالغرفة بعد  تزال من ھذه

وھ�ي  ويحمل بعضھا أش�واك ،وراقوتعتبر من الناحية العملية نباتات عديمة ا>: النباتات الكاكتوسية -ت
  .زھارويمكن دفع بعضھا لa العادية، معمرة في ظروف الغرفة نباتات
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ات الت��ى إش�تراھا ص��غيرة الحج�م نظ��را يج�ب أV يفاج��أ اCنس�ان بع��د ع�دة س��نوات بكب�ر حج��م النبات� –ث 
  . Ficus فيكس أو  Dracaenaنبات دراسينا>نھا ذات طبيعة نمو شجيرية أو شجرية كما فى 

  

حيث تتباين النباتات من حي�ث الخب�رة  :ھما لرعاية النباتاتتوفير الوقت الممكنالخبرة و مقدار -٥
  :عايتھا كاYتىال$زمة للتعامل معھا ومقدار الوقت ال$زم لخدمتھا ور

 ، Cissusفرنج��يا>عن��ب ال، Sansevieria النم��ر جل��د: تتحم��ل اCھم��ال مث��لالنبات��ات  بع��ض -أ 

ذا وذل�ك إ Succulents والنبات�ات العص�ارية ، Cactiالنبات�ات الكاكتوس�ية ، Aspidistraأسبيديس�ترا
  .الماء ذا توفر له الكثير منإCyperus  برديوكذلك ال ظروف جافة ، وضعت في

 لرعاي��ة لمبت��دئين أو م��ن ل��ديھم وق��ت قلي��لويس��تطيع االنبات��ات تع��رف بأنھ��ا س��ھلة التربي��ة  بع��ض –ب 

،  Aspidistraسبيديس�ترا، أ Asparagus س�برجسأ: ختيار من ھذه المجموعة مثلالمنزلية اC النباتات
 ف�يكس ، Dracaena marginata حم�راءال حاف�ةالدراس�ينا ذات ، الChlorophytum   $نجي�ومف

 . Philodendron، فيلودندرون   Hedera، حبل المساكين  Ficus elastic var. decoraديكورا

معين�ة مث�ل نم�و  ظ�روف وت�وفير  كبي�رة ل�ى رعاي�ةإتحت�اج صعبة في رعايتھا حي�ث  النباتاتبعض  -ت
 CaladiumكاVديومل المث رطوبة جوية طوال الوقت ري بطريقة معينة أو توفر وأدرجة حرارة ثابتة 

  . Gardenia جاردينيا، والCodiaeumكروتون، ال CalatheaكاVثيا، ال

  

 لوف أم نبات نادر؟أھل المطلوب نبات شائع وم -٦

رغم أن ، ب�المحبوبة المتوفرة في كل مكان أكثر من النباتات الن�ادرة المألوفةيفضل معظم الناس النباتات 
أس�ھل ف�ي   Beaucarnea لزل�وعث�ل نب�ات اخ�ر م�ج�داً وبعض�ھا ا جمي�ل الغي�ر ش�ائعة بع�ض النبات�ات

ومن أسباب ندرة وعدم شيوع بع�ض النبات�ات أنھ�ا ل�م تك�ن . المألوفة الشائعة النباتات كثير منتربيته من 
 . طويلةمن سنوات  متوفرة معروفة أو

  الميزانية المخصصة لشراء النباتات مقدار -٧

فان�ه  ينص�ح  مكاني�ات المالي�ة�م�ن ض�عف ا الرغمب� كبي�رة الحج�معند الرغبة في الحصول عل�ى نبات�ات 
ل��ى إنقلھ��ا (  م��ع القي��ام بتغ��ذيتھا وت��دويرھا النم��و الس��ريعة ص��نافش��راء نبات��ات ص��غيرة الس��ن م��ن ا>ب

  .دورية منتظمة بصفة) كبر كلما زاد حجمھاأ أصيص

  
  :داخليالتنسيق العند اختيار نباتات نصائح   

اكن الت-ي ستوض-ع بھ-ا النبات-ات مناس-بة وتق-ع ف-ى الم-دى م-ن أن الظ-روف البيئي-ة ف-ي ا<م- التأكد: أو�
  :المطلوب من حيث 

  ).الضوء الخافت(  المربعللمتر  قدمشمعة  V١٠٠ تقل عن  :الكثافة الضوئية - أ

  . ساعة ١٨ساعة يوميا وV تزيد على V١٢ تقل عن  : الفترة الضوئية - ب
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لمب�ات الاجة النبات من الضوء، ولذلك يجب إضافة فاللمبات العادية V تكفى لسد ح : نوع اCضاءة –جـ 
  .النيون العادية أو اللمبات المتخصصة وذلك لتعويض نقص اCضاءة الطبيعية

باCضافة إلي مراعاة درجة حرارة المنزل ودرجة رطوبته التي قد ت$ئم بع�ض أن�واع النبات�ات دون أن  
  .حتياجاتهإقدرتك على توفير التى تناسب  النباتات نتقاء أفضلإ يجبولذلك . ت$ئم البعض اYخر

  

  :فاتآفحص النبات بدقة 'كتشاف أي أعراض تدل على وجود أمراض أو  :  ثانيا 

 وراقالس��طح الس��فلى ل��Hيج��ب فح��ص ا>وراق الطرفي��ة والب��راعم الزھري��ة و : آف��ات ا>وراق –أ 

الب�ق ال�دقيقى : ف�ات مث�ل للبحث عن أي آ )أماكن إتصال ا>وراق بالساق(وخاصة فى آباط ا>وراق 
والحش��رات القش��رية وا>ك��اروس وغيرھ��ا م��ن اYف��ات، أو أى أع��راض تظھ��ر عل��ى ا>وراق تش��ير 

  .آفهلوجود 

قل��ب النب��ات بإبع��اد ا>وراق وأعناقھ��ا،  وي��تم بف��تح: أو ا>عف��انالبح��ث ع��ن ا>م��راض الفطري��ة  -ب
وخاص��ة عل��ى الف��روع  فح��ص داخ��ل النب��ات ع��ن أي م��واد غروي��ة أو عف��ن ط��رى عل��ى ا>وراقيو

   .وا>عناق

  

  :سلبية على النبات أو ا�صيص مثل  ع?مات م?حظة ظھور:  ثالثا 

 .وھذا يعني عدم وجود المزيد من البراعم الزھرية لتتفتح بعد ذلك: متفتحة جميع ا>زھار .١

 .على الساق بإنتظاما>وراق غير موزعة  .٢

ح��ظ أي عي��وب أو تل��ف ن البن��ى، ك��ذلك ي$ة أو أن حوافھ��ا ملون��ة ب��اللووراق ذابل��ة ومتھدل��ا> .٣
ھناك بعض النباتات التي V تنم�و نم�وا ف ،>وراق الكبيرة والتي يصعب إخفاؤھاتمزق ا وخاصة

 .إضافيا إذا ما تلف جزء من أطراف أوراقھا مثل نبات جلد النمر

 .سطح التربةعلى  وأ على جدار ا>صيص) طحالب (وجود مادة خضراء لزجة  .٤

وھ�ذا يعن�ى الحاج�ة Cض�افة المزي�د م�ن بيئ�ة  مخل�وط الترب�ة وج�دار ا>ص�يص وجود فراغ بين .٥
  .النمو أو التربة فى ھذا الفراغ أو أن النبات يحتاج إلى التدوير >صيص أكبر

وھ�ذا يعن�ى حاج�ة النب�ات للت�دوير وحاجت�ه >ص�يص  الج�ذور خ�ارج ثق�وب ق�اع ا>ص�يصنمو  .٦
 .كافية أكبر وأن كمية الماء المستخدمة فى الرى غير

  

  وقاية النباتات عند شرائھا : رابعا

معظ�م النبات�ات المنزلي�ة يجب حماية النباتات بعد شرائھا م�ن المش�تل حت�ى نقلھ�ا للمن�زل نظ�را >ن 
، وتعرض النباتات >ى تغير مفاجئ فى درجات الح�رارة أثن�اء نقلھ�ا تنمو تحت الصوب في المشتل

  .غطاء من الب$ستيك أثناء النقلقد يؤثر سلبا عليھا ويمكن حماية النبات ب
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  النباتات المنزلية السامةبتعاد عن إختيار �ا: خامسا

بعض النباتات المنزلية تسبب مشاكل صحية عند م$مس�تھا أو إب�ت$ع ا>طف�ال لج�زء م�ن أوراقھ�ا فعل�ى  
أو  الي�زاا>أو ق�د تتس�بب أوراق  ،س والقرنف�ليليلطف�ح جل�دي عن�د م$مس�ة ا>م�ر يح�دثق�د سبيل المثال 

نظ�را لم�ا  عناي�ة طبي�ة يتطل�ب مما  البطن اتسھال وتشنجأعراض الغثيان والدوار واCة فى ظھور الدفل
ل�ذا . التنفس�ي تتس�بب بعس�ر ھض�م أو بمش�اكل ف�ي الجھ�از مواد تھيج البشرة والفم واللسان أوتحتويه من 

 والياس�مين الجارديني�االبنفس�ج ، سام منھا على سبيل المث�ال  نباتات زينة ليس لھا مفعول Vبد من إختيار

 .وا>وركيد

  المنزليةتنسيق النباتات   
وعل�ى  بم�ا يحم�ل م�ن أف�رع وأوراقوحج�م وش�كل النب�ات  يعتم�د تنس�يق النبت�ات الداخلي�ة عل�ى نوعي�ة  

وم�ا ب�ه والجفاف، كما يعتم�د التنس�يق عل�ى نوعي�ة ال�ديكور المح�يط  وتحمله للظل والرطوبة هسرعة نمو
 . س�����تخدامھاإو ا>ث�����اث والس�����جاد وعل�����ى موق�����ع الغرف�����ة أو الص�����الةلك أل�����وان وك�����ذم�����ن 

 أو تش�كي$ت جمالي�ة متناس�قة حس�ب نوعھ�ا ف�ي ص�ورة فردي�ة ويتم تنسيق النباتات الداخلية بوضعھا ف�ي

ويمك;;ن تنس;;يق النبات;;ات  .م��ن خ��$ل مجموع��ة م��ن القواع��د الخاص��ة بتنس��يق النبات��ات مجموع��ات ف��ى
  :لتالىالمنزلية وعرضھا بعدة طرق كا

  .النموذج الفردى -١

  .مجموعة ا�صص -٢

  .الحديقة الداخلية -٣

  
  :النموذج الفردى

تب�دو ف�ى أجم�ل ص�ورھا إذا وض�عت بمفردھ�ا ف�ى مك�ان  -زھري�ة أو ورقي�ة  -ھناك بعض النباتات 
ختي�ار الس�ليم للنب�ات وللمك�ان ال�ذى �يجب ا. و يسمى النبات فى ھذه الحالة بالنموذج الفردى. ظاھر

  .ضاءة للوصول >فضل النتائج�وعاء والخلفية واسيوضع فيه وال

  

  ناء المناسب�ا: أو

  :ھناك ث$ثة أنواع من أوانى الزراعة وھى

ھو إناء ذو ثقب فى قاعه للص�رف وي�زرع في�ه نب�ات واح�د أو أكث�ر ويوض�ع : pot )(ا>صيص -١
م��ن الزائ�د، ويص�نع  س�تقبال م��اء الص�رف�داخ�ل حاوي�ة أص�يص أو يوض�ع تحت��ه طب�ق خ�اص ب�ه 

  .)١٢شكل(الفخار أو الب$ستيك الملون بألوان وأحجام مختلفة 
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ھ�و إن��اء غي��ر منف��ذ للم��اء وV يوج�د ثق��ب ف��ى قاع��ه للص��رف، : )pot holder( حاوي�ة أص��يص -٢
تعطى لنباتات النماذج الفردي�ة . يخفى ا>صيص بداخله ويمH الفراغ بالبيتموس وا>حجار الصناعية

  .)١٣شكل(صورة أفضل من ا>صص 

يستعمل لزراع�ة نب�ات واح�د أو . ھو إناء V يوجد ثقب فى قاعه للصرف: container)(الوعاء  -٣
توضع فى قاعه طبقة من الحص�ى الص�غير ث�م طبق�ة فح�م ث�م مخل�وط . حتواء عدة أصص�أكثر أو 
  .)١٤شكل (التربة 

  :ناء�ختيار اإما يراعى عند 

إن��اء ص��غير حت��ى V يح��د م��ن نم��و  V يوض��ع نب��ات كبي��ر ف��ى: ان يك��ون مناس��ب لحج��م النب��ات -١
  .جذوره

النبات�ات القائم�ة يناس�بھا ا>وان�ى المرتف�ة الض�يقة، بينم�ا النبات�ات القص�يرة ي$ئمھ�ا : ناء�شكل ا -٢
  .القصير الواسع

حي��ث تص��نع أوان��ى : ن��اء ورخ��ص ثمن��ه م��ع ق��وة التحم��ل وخف��ة وزن��ه وط��ول العم��ر�ت��وفر ا -٣
  .والب$ستيك والخزف الزراعة من خامات مختلفة مثل الخشب والفخار

  .عدم إستخدام حاوية متعددة اللوان مع نباتات ذات الوان عديدة -٤

  

  الخلفية المناسبة: ثانيا

  .بصفة عامة يعتبر الجدار فاتح اللون الخالى من النقوش أفضل خلفية �

  .تبدو النباتات المبرقشة أفضل أمام جدار داكن اللون �

  .ناسبھا الخلفية الملونة والمزخرفةالنباتات ذات ا>وراق  الخضراء البسيطة ي �

أو ذات ا>زھ���ار   Monsteraالنبات���ات ذات اا>وراق المفصص���ة مث���ل القش���طة الھن���دى �
  .فريقى تحتاج لخلفية بسيطة�الرقيقة مثل البنفسج ا

  

  طريقة عرض النبات: ثالثا

 -دراس�ينا   -ا ا>روكاري� –الدراسينا  –النباتات الكبيرة ذات الشكل الھندسى القائم  مثل النخيل  �

النبات��ات المزھ��رة المرب��اه عل��ى ، وش��يفليراال –يوك��ا  -قش��طة  -مين��ا اف��يكس بنج -ف��يكس ھ��واى 
المتس��لقات كبي��رة ا>وراق المرب��اه عل��ى دعام��ات مث��ل الفيلودن��درن والنبات��ات  -ش��كل ش��جرة 

ة أو الورقية متعددة ا>لوان تعطى إنطباع بإرتفاع السقف وتوضع كنم�اذج فردي�ة عل�ى ا>رض�ي
  .يوضع إثنين متماثلين منھا على جانبى باب المدخل

والمبرقش�ة مث�ل الب�وتس والف$نجي�وم ) أوراق�ه حم�راء(النباتات الورقية الملونة مثل الكوردالين  �
والھيدرا، وكذلك النباتات ذات ا>وراق متع�ددة ا>ل�وان مث�ل البيجوني�ا رك�س والك�روتن توض�ع 

  .على قطع ا>ثاث حتي يسھل رؤيتھا
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توضع النباتات الزاحفة والمتسلقات الورقية والمزھرة ف�ى س�$ل معلق�ة بخط�اف ف�ى الس�قف أو  �
ويمك��ن إس�تخدام وح��دة أرف��ف أو حوام��ل . عل�ى عم��ود نص��فى أو عل�ى حام��ل ب��ارز م�ن الج��دار

سم فى أحد ا>ركان ويوضع أصيص نباتى على كل رف أو تستعمل س�$ل  ١٠٠-٦٠ارتفاعھا 
التعلي��ق ق��د  يجع��ل الس��قف يب��دو  .)١٥ش��كل (ى لعم��ل تش��كيل عم��ودىتت��دلى الواح��دة تل��و ا>خ��ر

يج�ب التأك�د م�ن ق�وة سلس�لة . منخفضا فيفضل أن تك�ون قم�ة النب�ات عل�ى بع�د مت�ر م�ن الس�قف
ي�تم  كج�م وق�د٥سم مملوء بوسط الزراعة يكون وزن�ه ح�والى  ٣٠التعليق حيث ا>صيص قطر 

كن رفع وخفض النبات عند الحاجة Cجراء تركيب بكرة فى السقف وتثبت السلسلة فيھا حتى يم
 . عمليات الخدمة

س��بلينم �النبات��ات السرخس��ية ك��ا: يراع��ى أن يتناس��ب حج��م النب��ات م��ع حج��م الغرف��ة وأثاثھ��ا. �
ويع�د الف$نجي�وم م�ن . والفوجير تصلح للغرف الكبيرة، أما الغ�رف الص�غيرة فيناس�بھا الك�وليس

كنم�اذج فردي�ة، بينم�ا يع�د ا>س�برجس، الھي�درا، أفضل النباتات التى يمك�ن زراعتھ�ا ف�ى س�$ل 
البيجوني��ا، الببرومي��ا، الزبرين��ا والب��وتس م��ن النبات��ات الم��ؤثرة ج��دا عن��د زراعتھ��ا ف��ى ص��ورة 

  .مجموعات

 

  :مجموعة ا�صص

متج�اورة ) أص�يص ٢٤-٢(ھى مجموعة من النباتات كل منھا فى أصيص، وتعرض ھذه ا>صص 
رتفاع���ات وزخرف���ة حاوي���ات إت���ات بھ���ذه الطريق���ة عل���ى ويعتم���د نج���اح ع���رض النبا). ١٦ش���كل (

  :ويجب مراعاة القواعد اHتية. ا>صص

  .طار الدائم بينما توفر بعض النباتات المزھرة عنصر اللون�تشكل النباتات الورقية ا �

  .توضع النباتات ا>طول وا>دكن لونا وذات ا>وراق ا>كبر فى الخلف �

عتم�اد عل�ى نبات�ات ورقي�ة فق�ط �ل�وان وا>ش�كال ويمك�ن ايجب أV تستخدم تشكيلة كبيرة من ا> �
  .مختلفة فى أشكال ودرجات تبرقش ا>وراق

  .الموجودة فى مكان واحد مع بعضھا منعا للتنافر توراق النباتاأ وأحجام شكالأمراعاة  يجب �

ظھار �ما أن تكون أطول من الباقى أو ترفع عن ا>رض بأى وسيلة إحاوية اVصيص الخلفية  �
  .ات الذى بداخلھا وقد يستخدم فيھا نبات طويل مثل نخيل الكنتياالنب

حاوي��ة ا>ص��يص ا>مامي��ة تحت��وى أص��يص كبي��ر لنب��ات مزھ��ر يس��تبدل بع��د ذب��ول ا>زھ��ار،  �
بالنس�بة  التض�اد والتواف�ق وتحقي�قل�وان النبات�ات المزروع�ه م�ع بعض�ھا أ نس�جامإ يراع�ىو

  .لصفراءواالزرقاء زھار ا> مثل الجمع بين زھارا>وراق وا> للون

  .ا>وعية التى توضع وسط المجموعة يكون فيھا نبات زاحف أو مداد �

أبسط أشكال ھ�ذه الطريق�ة ف�ى ع�رض النبات�ات ھ�و تجمي�ع أص�ص ص�غيرة بھ�ا نبات�ات رھيف�ة مث�ل 
تص�لح لغرف�ة جوھ�ا . س�م٢‚ ٥س�م ف�ى قاعھ�ا حص�ى بس�مك  ٥البنفسج ا>فريق�ى ف�ى ص�ينية عمقھ�ا 
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وض�ع عل�ى رف م�دفأة أوعل�ى منض�دة، ويراع�ى أV يص�ل م�اء ال�رى لحاف�ة جاف نتيجة التكييف وت
  .الصينية والماء الزائد يتسرب للحصى ثم لطبق الصرف

  :وتستخدم ھذه الطريقة فى الحا�ت اHتية

فى المنازل العص�رية حي�ث يمك�ن  لھذه الطريقة تصلح للتنفيذ فى أركان المنزل، ويلجأ البعض  �
غ��رف الض��يوف والطع��ام (reception  س�تقبال�حة منطق��ة اأن تش�كل س��تارة لتقس��يم مس��ا

  .كبديل للجدران) والصالة بدون جدران فيما بينھا

فى بعض الغرف الت�ى تك�ون أبعادھ�ا غي�ر متناس�بة مع�ا فيك�ون الع�رض أق�ل م�ن الط�ول فتب�دو  �
الغرفة طويلة، فتوضع مجموعة م�ن النبات�ات الخض�راء ف�ى نھاي�ة الغرف�ة ب�العرض لتقلي�ل 

  . ظھار العرض أكثر من الحقيقة�الطول و

تناسب النباتات صغيرة ا>وراق مثل تراديسكانتيا وفيكس بي�ومي$ المتس�لق فعن�د تجمعھ�ا يك�ون  �
  ).١٧شكل(تأثيرھا العام أقوى 

خفاء بعض العيوب مثل خلو السيقان من ا>وراق أو تلف بعض ا>وراق أو تھدل جان�ب إيمكن  �
  .خر�من النبات أكثر من الجانب ا

تقليل مشقة الخدم�ة فيس�ھل إج�راء عملي�ات الخدم�ة والرعاي�ة لمجموع�ة أص�ص متج�اورة ع�ن ل �
  .أصص متفرقة ومتباعدة

  

  :الحديقة الداخلية

سطحه ال�داخلى مطل�ى بم�ادة عازل�ة للم�اء ق�د يوض�ع في�ه ع�دة  - containerعبارة عن وعاء كبير 
ات مباش�رة في�ه ولك�ن ا>فض�ل خفاء ا>صص عن ا>نظار، وقد ت�زرع النبات�إأصص بھا نباتات مع 

تركھا بأصصھا حتى يمكن لف النبات كل فترة فى إتجاه الضوء لمنع النمو على جانب واحد ولمن�ع 
والتنس�يق ا>مث�ل ھ�و وج�ود خلفي�ة دائم�ة م�ن ا>وراق . نتشار فى تربة الوعاء�الجذور من النمو وا

وق�د تحت�وى الحديق�ة ). ١٨ش�كل( الخضراء مع بقع متن�اثرة م�ن النبات�ات المزھ�رة كمص�در ل$ل�وان
الداخلية عل�ى خمس�ة نبات�ات ص�غيرة ف�ى وع�اء غي�ر عمي�ق ويوض�ع نب�ات ع�الى ف�ى الخلفي�ة وع�دة 

ض��فاء النعوم��ة عل��ى �نبات��ات ش��جيرية ص��غيرة ف��ى الوس��ط ونب��ات زاح��ف أو م��داد ف��ى الواجھ��ة 
  .الخطوط الحادة لحافة الوعاء

لعالي�ة وبع�د الج�ذور ع�ن التغي�ر المف�اجئ ف�ى درج�ة نمو أفضل للنباتات لت�وفر الرطوب�ة ا: مميزاتھا
  .الحرارة

زال��ة �ص��ابة بالحش��رات وا>م��راض نظ��را للت��زاحم، ل��ذا يل��زم  التقل��يم أو ا�قل��ة التھوي��ة وا :عيوبھ--ا
  .للنباتات المتزاحمة أوالمصابة
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  وضع النباتات المنزلية فى ا�ماكن المناسبة بالمنزل
م��ن جم��ال ألوانھ��ا وأش��كالھا،  الراح��ة النفس��يةوتبع��ث البھج��ة ول��ديكور ت��تمم االداخلي��ة  النبات��ات

 بق�رب الطبيع�ة ، والش�عورتضفي عل�ى المك�ان الش�عور باVتس�اع والفخام�ةصفاء الذھن، و علىوتشجع 

التوفيق ب�ين إحتياج�ات النب�ات  ويجب .جيد الجدران أو منظر غير حدألتغطية عيب في  كما تستخدم ،منا
 .وع�دم تعرض�ه للمخ�اطر داخ�ل المن�زل لض�مان المحافظ�ة عل�ى النب�ات ل�ه المخص�ص  الموق�ع وطبيع�ة

 :المختلفة لوجود ھذه النباتات ا<ماكن يتم عرضوس

 الـمدخــل: أو'

، كم��ا تعط��ي هع��ن مس��توى المس��كن وذوق أص��حاب يعط��ي الم��دخل اVنطب��اع ا>ول للض��يوف
الت��ي  النبات�ات ضبع� ل�ذا توض�ع  .ب�ه هاھتم�ام أص�حاب وا>زھ�ار الجميل�ة دل�ي$ عل�ى ا>وراق الخض�راء

نخي��ل الزين��ة، ش��جيرة مقصوص��ة،   الس��فندر،: مث��ل  ق��وىتفض��ل الح��رارة المنخفض��ة وذات النم��و ال
م�ن  م�ع التأك�د منض�دة بج�وار الب�اب ا>م�امىأو عل�ى  )١٩شكل ( بجوار احد أركان المدخل  اVسبدسترا

ف�ى بع�ض الح�اVت يك�ون الم�دخل . زلن�ل�ى داخ�ل المإأي ع�ائق لحري�ة الحرك�ة م�ن وتمثل � ن النباتاتأ
 اتم�ن المتس�لقات والم�دادعبارة عن ممر طويل، فى ھذه الحال�ة يمك�ن تعلي�ق أص�ص عل�ى ج�دار المم�ر 

ا>زالي��ا، : يمك�ن وض��ع نبات��ات عن�د قم��ة ال�درج مث��لكم��ا . إن وج�دت وخاص�ة أم��ام المراي��ا دراي��مث�ل الھ
  .ا>راولة والسنانير

   

   حجرة ا'ستقبال :ثانيا

الواس�عة والجي�دة  ا>م�اكنف�ردي ض�خم الحج�م أو إنش�اء حديق�ة داخلي�ة ف�ي  نم�وذجوضع يمكن 
موق�ع النبات�ات ف�ي اح�د الزواي�ا أو ا>رك�ان  ختيارإمع مراعاة أن يكون  والتدفئة شتاءا والتھوية اCضاءة

  :وتراعى اLعتبارات اHتية .) ٢١، ٢٠شكل (  لكى V يعيق حرية الحركة

 حج��رة نبات��ات كبي��رة الحج��م ف��يال، حي��ث أن مك��انم��ع حج��م ال لنبات��اتيتناس��ق حج��م ايج��ب أن  �

  . صغر من حجمھا الحقيقيأصغيرة سيجعلھا 

 -القش�طة -اVنت�وريم :لعط�ى إحس�اس الفخام�ة مث�لت وراق كبي�رة الحج�ما>نبات�ات ذات تفض�ل ال �

يوك�ا وبع�ض وال ا>رالي�ا مث�لك�ذلك النبات�ات الباس�قة  .الك$ديوم أو الفيكس المتھ�دل -الديفنباخيا 
  .أنواع النخيل

يمك�ن وض�ع نبات�ات ف�ى و رتفاعات مختلفةإسبتة المعلقة على السرخسية فى ا> النباتات تستخدم �
  .جوانبالحواض مستطيله على حوامل حديديه على أ

 -البيجوني�ا  -الس�نانير  -وV ي�البريم -بن�ت القنص�ل  :يمك�ن إض�افة نبات�ات أص�ص مزھ�رة مث�ل �

وأن  تظل مزھرة لفترة أطول خاص�ة حتىتوفر اCضاءة بشرط  ياجدرانيالھ و البنفسج اVفريقى
   .عن باقى الحجراتفى اCستقبال منخفضة  عادة الحرارة تكون
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 غرفــة النـــوم: ثالثا

المتوس��طة الفردي��ة ع��ن اس��تخدام المجموع��ات النباتي��ة  وأيفض��ل اس��تخدام الش��جيرات الض��خمة 
ف�ى الغ�رف الص�غيرة تس�تخدم الس�$ل المعلق�ة أو يوض�ع نب�ات عل�ى أم�ا ).  ٢٢شكل ( المتعددة الصغيرة

  .قطعة أثاث صغيرة

 وضعھا في الشرفة ع�ن طري�ق ح�دائق تفضل فضل وضع النباتات داخل الحجرة، ولكنت� ھناك أراء  

ا>صص المنزرع�ة فيھا  النوافذ، وھى عبارة عن صناديق ب$ستيك أو خشبية على حوامل حديد وتوضع
س��برجس الن��اعم �ا مث��ل الطبيعي��ة خ��ارج المن��زل لورقي��ة أو المزھ��رة الت��ي تتحم��ل ا>ج��واءبالنبات��ات ا

   .القطيفه والفل  – الجربيرا - السفندر - كاليفاا> - البيجونيا  -الجارونيا - سبدستراأ - والخشن

  

 غرفـــة الطعـــام: رابعا

ل�ذا تس�تخدم ات كثي�رة بھ�ا، بقط�ع ا>ث�اث وV توج�د فراغ� ف�ي الغال�ب تك�ون غرف�ة الطع�ام مليئ�ة
ف�ي ا>رك�ان نبات�ات ذات نم�و  توض�عو. التي يمكن وض�عھا ف�وق ا>رف�ف والشجيرات الصغيرةالنباتات 

 ةوالب�وتس الع�ريض، ويض�اف إليھ�ا النبات�ات متوس�ط ، الدراس�يناالف�يكس ديك�ورا قائم وحج�م كبي�ر مث�ل
يمك�ن وض�ع أص�يص جمي�ل مناس�ب وس�ط  كما .)٢٣شكل ( فيلودندرنالالشفليرا، الدراسينا و مثلالحجم 

  :تى�مائدة الطعام مع مراعاة ا

  .إختيارالنباتات القصيرة حتى V تحجب الرؤية وتجاذب الحديث أثناء تناول الطعام -١

زال��ة إأن تك��ون النبات��ات ف��ى حال��ة جي��دة خالي��ة م��ن ا>م��راض والحش��رات، ويراع��ى تلميعھ��ا و -٢
  .ا>وراق الميتة

 .الرائحة العطرية حتى V تطغى على روائح الطعام ستعمال النباتات قويةإتجنب  -٣

 

  هدورات الميــا: خامسا

وتعتب��ر بيئ��ة دورة المي��اه م��ن حي��ث . ةالفخام��ة والرفاھي��ب��رعن وج��ود نبات��ات ف��ي دورة المي��اه تع
، رومي�اببال الب�وتس ، الف�وجير،اس�برجس، ف�يكس، الھي�درا: النبات�ات مث�ل الرطوبة العالي�ة مناس�بة ل�بعض

Vتىفريقىالبنفسج اYثيا والمارانتا مع مراعة اVالكا ،:  

ينصح باVبتعاد عن اختيار النباتات كبي�رة زدحامھا با>دوات إالمياه و صغر مساحة دورةفى حالة  �
المدVه م�ن الس�قف أو توض�ع ف�ى سبتة فى ا> مثل كزبرة البئر النباتات السرخيسةوتستخدم  الحجم

  .ف أو خزانة أدواتأصص على حامل على الجدار أو على  أرف

  .نباتات مائيهوضع بھا ماء يوو الكاسات الزجاجيه وأيمكن عمل حوض من الزجاج  �

نظ�را لع�دم ت�وفر  ختي�ار نبات�ات أوراقھ�ا قوي�ة Vمع�ة مث�ل الفيلودن�درون، السيس�وس والب�وتسإيتم  �
  .التدفئة شتاء وإستخدام زجاج غير شفاف للنافذة
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أو ي�تم ترتي�ب النبات�ات  .)٢٤ش�كل (ف�ى الحمام�ات الواس�عة تستخدم النباتات كنماذج فردي�ة كبي�رة  �
على شكل مجموعة أصص أو حديقة داخلية تشمل نبات�ات مث�ل ا>س�برجس والھي�درا والنخي�ل م�ع 

  .بعض النباتات السرخسية

  

  المــطبــخ: سادسا

دي�د م�ن ، إV أن�ة يوج�د الع القوي�ة فوق حافة النافذة حي�ث اCض�اءة النھاري�ةتوضع عادة النباتات 
ش�كل ( .والج�دران ا>رف�ف وزواي�ا الخ�زائن العلوي�ة مث�ل التي يمك�ن وض�ع بع�ض النبات�ات فيھ�ا ا>ماكن

  :مع مراعاة اYتى) ٢٥

وإض�اءة قوي�ة  دائم�ة نظرا لوجود تي�ارات ھوائي�ة المطبخ النباتات ذات ا>وراق الرھيفة V تناسب �
تتحمل ھ�ذه  ذات أوراق عريضة اتاتوتستخدم النب. وحدوث تغيرات فى درجة الحرارة والرطوبة

  .والترادسكانتيابيجونيا  ال  الظروف مثل

  .البئر م وكسبرةيالف$نج: توضع بعض النباتات فوق ا>رفف وا>ماكن العالية مثل �

والنعن�اع ف�ي أص�ص ب$س�تيكية عل�ى  إنتشرت زراع�ة ا>عش�اب العطري�ة مث�ل الزعت�ر، الريح�ان �
   .حوامل رأسية  فى أحد أركان المطبخ

>ن أس�طح المناض�د يك�ون مح�دود  سبته مثل البوتسأفى الجدران يمكن وضع نباتات متدليه على  �
    .عادة و موجه أكثر >عمال المطبخ عن وضع النباتات عليھا

  

  حجرة المكتب: سابعا

 مجموع�ة توض�عفى  أو ،)٢٦(فى المكاتب  كنماذج فردية فى ا>ركان ستخدم النباتات المتوسطة الحجمت

 مث�ل ي�ةحوام�ل حديد عل�ىوأن خلفيه المكتب باCضافة لتوزي�ع بع�ض النبات�ات عل�ى أرف�ف المكتب�ة تكول

تراديس�كانتيا  -ف$نجي�وم  -الكليفي�ا  -ص�بار جل�د النم�ر -ن ولودندريف - ترادسكانتيا -مارنتا  -جلونيما �ا:
   . والك$نشو

 

  حمامات السباحة الداخلية:  ثامنا 

س�رة بقض��اء وق��ت ممت��ع ف��راد ا>ألجمي��ع  يس��محيناس��ب التقالي��د المحافظ�ة و حم�ام الس��باحة ال��داخلى فك�ر
وغالب�ا  للمنزل يحتاج الى ترتيبات كبيرة ف�ي مرحل�ة البن�اء اVولي�ة  داخليالوجود حمام السباحة . وسعيد

ويتمت�ع حم�ام الس�باحة بمناف�ذ  .أو فى جزء من ال�دور ا>رض�ىما يكون موقع حمام السباحة في البدروم 
النبات��ات و ا>ش��جار والش��جيرات وأح��واض الزھ��ورل��ذا فھن��اك فرص��ة Cختي��ار وتنس��يق . ة جي��دةتھوي��

  ). ٢٧شكل( من حيث الحرارة والرطوبة على أن تناسب الظروف البيئيةحواف الحول   الداخلية



 

١٢٩ 
 

  ) pot holder(  حاوية أصيص )١٣(شكل pots ) (ٍا�صص  )١٢(شكل   

   

 

 السFل المعلقة )١٥(شكل  container) (الوعاء  )١٤(شكل  
  

  

 )١٦( شكل

  ا�صص  مجموعة

 )١٧( شكل
النباتات صغيرة ا�وراق عند تجمعھا يكون 

  تأثيرھا العام أقوى
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  الحديقة الداخلية )١٨(شكل  

    
  حجرة ا�ستقبال ) ٢٠(شكل   المدخل)  ١٩( شكل

  
  غرفة النوم ) ٢٢(شكل   حجرة ا�ستقبال ) ٢١( شكل 
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  ة مياهدور )٢٤(شكل  غرفة الطعام )٢٣(شكل (
  

 

 

  مطبخ) ٢٥(شكل 
  

  حجرة المكتب) ٢٦(شكل    
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  حمام سباحة داخلى) ٢٧(شكل   
                 



 

١٣٣ 
 

  التدريبات العملية على الباب الرابع
*******************  

  .للنباتات المنزلية ) تلميع اUوراق  –مقاومة اvفات  –تسميد  –رى (التدريب على عمليات  -١

  .التعرف على اUنواع النباتية التى تصلح للتزيين الداخلى  -٢

  .التدريب على إستخدام البيئات المختلفة فى زراعة النباتات المنزلية  -٣

  .التدريب على إستخدام اUصص واUحواض والمكرميات فى زراعة النباتات المنزلية  -٤
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 تذكر أن
  :تات المنزلية يجب توفير اFحتياجات البيئية للنباتات  المنزلية وتشمللخدمة ورعاية النبا

  نوعية الضوء -٣        طول الفترة الضوئية -٢       شدة الضوء -١: ويشمل كل من :  الضوء: أو�

   التھوية: رابعا       الرطوبة: ثالثا        الحرارة درجة: ثانيا

  .تلميع اوراق   -التسميد   -الرى : ةمن أھم عمليات العناية بالنباتات المنزلي

  : أمثلة لبعض النباتات المنزلية الورقيةمن 

  ھيدرا كنارينسس  -ھيدرا ھليكس  -دراسينا   -   ديفنباخيا -شاميدوريا اليجانس   -الكروتن 

  :أمثلة لبعض النباتات المنزلية المزھرة

  يانم رأنتوريوم شرز - ريسيا سبيلندنسف -سباثيفيليم  - بيجونيا سمبرفلورنس - كليفيا مينياتا

  يتوقف على اFعتبارات ا%تية ختيارالنباتات المنزليةإ
 .ينهيتز مساحة المكان المرادبناء على  شكل النبات المطلوب -١

  .إقتناء ھذه النباتات الھدف من – ٢

 .التفصيلية للمكان الذي سيوضع فيه النبات الدراسة - ٣

 . اتات المنزلية وأحجامھا النھائيةاCلمام بطبائع نمو النب -٤

  .ھما لرعاية النباتاتتوفير الوقت الممكنالخبرة و مقدار -٥

 لوف أم نبات نادر؟أھل المطلوب نبات شائع وم -٦

  .الميزانية المخصصة لشراء النباتات مقدار -٧

  :داخليالتنسيق العند اختيار نباتات من أھم النصائح  

Vلبيئية في ا>ماكن التي ستوضع بھا النباتات مناسبة من أن الظروف ا التأكد: أو  

  :فاتآفحص النبات بدقة Vكتشاف أي أعراض تدل على وجود أمراض أو  :  ثانيا 

  :سلبية على النبات أو ا>صيص مثل  ع$مات م$حظة ظھور:  ثالثا 

  وقاية النباتات عند شرائھا : رابعا

 ية السامةالنباتات المنزلبتعاد عن إختيار �ا: خامسا

  تنسيق النباتات المنزلية طرق

  .النموذج الفردى -١

  .مجموعة ا>صص -٢

  .الحديقة الداخلية -٣

  .وتختلف طرق وضع النباتات المنزلية فى المنزل طبقا لطبيعة المكان وإستخدامه
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  على الباب الرابع سئلةأ
  إشرح العبارة السابقة. تختلف النباتات الداخلية فى إحتياجاتھا الضوئية -١

  .الوسائل التى تساعد على رفع نسبة الرطوبة با>ماكن الداخلية لتناسب إحتياج النباتاتأذكر  -٢

 . إشرح أھم ما يراعى فى رى النباتات الداخلية -٣

 .وضح عملية تلميع ا>وراق للمحافظة على النباتات الداخلية -٤

 .ما المقصود بطول الفترة الضوئية و نوعية الضوء -٥

  ھوية على نمو النباتات الداخليةالحرارة والن أذكر تأثير درجة -٦

 .)مع توفير التھوية(أذكر ما تعرفه عن رى النبات ذاتيا اثناء غلق المكان لفترة مؤقتة  -٧

 .ما ھى النقاط التى يجب مراعاتھا  إذا أسند إليك تسميد نباتات داخلية فى مطعم -٨

 :وإحتياحاتھا الحراريةالتكاثر  -أذكر ما تعرفه عن النباتات التالية من حيث القيمة التنسيقية -٩

 أنتوريوم شرزريانم  -فريسيا سبيلندنس -بيجونيا سمبرفلورنس -الھيدرا–الدراسينا  -الكروتن

أذكر أھم اCعتبارات التى يجب إتخاذھا عند إختيار النباتات للتنسيق ال�داخلى م�ع ش�رح إثن�ين منھ�ا  -١٠
  بالتفصيل

  .اخليبم  تنصح صديقك عند شراء نباتات التنسيق الد-١١

  .أكتب كلمة فى مجلة الحائط متناوV النباتات المنزلية السامة مع ذكر أمثلة -١٢

  :أكمل ما يلى -١٣

  ................ و.............سختيارھاإويراعى عند ............ .حاوية ا>صيص ھى -أ

ا>وراق  الخض�راء  الل�ون والنبات�ات ذات............تبدو النباتات المبرقش�ة أفض�ل أم�ام ج�دار  -ب 
  ....................البسيطة يناسبھا الخلفية 

  .............أو................مكان وضع النباتات الكبيرة ذات الشكل الھندسى القائم -ج

، ................لنج��������اح ع��������رض النبات��������ات بطريق��������ة مجموع��������ة ا>ص��������ص يراع��������ى  -د
، ................وتس���تخدم ھ���ذه الطريق���ة ف���ى الح���اVت ..... ...........و.............. ،..............

  .......................و............... 

  ما المقصود بالحديقة الداخلية؟ وما ھى مميزاتھا وعيوبھا؟ -١٤

  :ضع تصور لكيفية توزيع النباتات المنزلية فى حجرات المنزل مثل  -١٥

  .غرفـــة الطعـــام  -غرفــة النـــوم  -حجرة اVستقبال  
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  أسئلة عامة على المنھج وإجاباتھا النموذ جية
  )مجاب عنة ( )١(قم  إختبار نموذج

***********************************  
                                                 

أمام  العبارة الصحيحة صح  ع�مة  عجابة ثم ضإنقل العبارات ا<تية بورقة اL: السؤال ا<ول 
  :وع;مة خطأ أمام العبارةالخطأ 

  ٠فى الحديقة  يعمل اللون ا>حمرللمسطحات الخضراء على جمال ا>لوان ا>خرى -١

  ٠يعتبر نجيل البسبالم أنسب ا>نواع التى تتحمل الملوحة -٢

  ٠حبيبات التربة   رلمساقات بعيدة فى التربة فتعمل على تفكيك تمتد جذور ا>شجا  -٣

  ٠تبدأ من إنبات البذرة  مقزم نبات   أفضل طريقة Cعطاء -٤

  ٠ساحات الخضراء منتشرة بالحديقة ابانى طراز ھندسى  يتميز بأن المالطراز الي  -٥

  ٠يمتاز الطراز الفرعونى بزراعة الزھورفى أصص خزفية حمراء  – ٦

  ٠ تقاس شدة الضوء بالشمعة   -  ٧

  

   -:أكمل العبارات ا<تية ثم إنقلھا كاملة بورقة ا<جابة : ى السؤال الثان

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠يعتبر الجازون من نباتات الموسم  -١

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠  تتكاثر البرمودا جراس بواسطة   -٢

    ٠٠٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ البونساى  من أشكال وتصميمات  -٣

   ٠لثنى ا>فرع   ٠٠٠٠٠٠٠يتم ثنى ا>فرع عند تقزيم ا>شجار باستخدام   -٤

   ٠٠٠٠٠٠٠حدائق العصرا>شوري  حدائق من أشھر  -٥

     ٠٠٠٠٠٠٠لى  وضع النبات  فى مكان مظلم يؤدى إ  -٦ 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ى    النباتات الورقية تحتاج إلى سماد معدنى غن – ٧

  

  :إختر ا<جابة الصحيحة مما بين القوسين  : السؤال الثالث 

  ) الدورانتا   -الليبيا    -الكايا   –البوتس (٠٠٠٠غطيات التربة من أمثلة نباتات م -١

 )الخلفة  –التطعيم  -البذرة    -العقلة (٠٠٠٠٠٠تتكاثر نباتات حى العلم بواسطة  -٢

 ) ٣-  ٢- ٥ -١٠( ٠متر ٠٠٠٠٠٠مسافة تزرع ا>شجار بالطرق الزراعية على  -٣

 ) التطعيم –لبذرة ا –السرطان   -العقلة ( ٠٠٠٠٠٠٠يتكاثر التمر ھندى ب  -٤

 )ثحدي  -مختلط  -ھندسى    - طبيعى ( ٠٠٠٠٠يمتاز الطراز الفرنسى بأن نظام التنسيق للحدائق -٥

  )  شھور ٣  -شھر  -شھرين  (٠٠٠٠٠مرة واحدة كل  با>سمدة  المعدنية  تسمد النباتات المنزلية -٦

  )ن البذور تكوي -النمو    -اCنبات  (  ٠٠٠٠٠تضا ف ا>سمدة خ$ل موسم   - ٧
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  حدد الفوائد البيئية للمسطحات الخضراء؟ :السؤال الرابع 

  

  ؟حدد منھا ا>نواع المزھرة   -ا>نوع ا>تية نباتات تربى بالمنزل  :السؤال الخامس  

 ٠) بيجونيا سمبر فلورنس   -كليفيا    -الكروتن    -الفريسيا    -شاميدوريا (

 

 حديقة نظام ھندسى   ؟) تنفيذ (كيف يمكن تصميم : السؤال السادس  

                ****************************************************************  
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  ) ٢(رقم نموذج إختبا

************************  

جابة ثم ضع ع;مة  صح أمام  العبارة الصحيحة إنقل العبارات ا<تية بورقة اL: السؤال ا<ول 
  :مام العبارةالخطأ وع;مة خطأ أ

   ٠يعتبر النجيل من نباتات الموسم الدافئ    -١

  ٠النجيل الفرنساوى نبات معمر زاحف تمتد سيقانة أفقيا تحت سطح التربة  -٢

  ٠الحدائق الھندسية تمتاز بوجود ا>شجار ذات النمو الزاحف  -٣

   ٠يمتازالطراز ا>شورى بالتناظر الھندسى   -٤

  ٠ات ا>وراق الملونة بنجاح عند تعرضھا Cضاءة شديد ة تنمو النباتات ذ  -٥

  ٠ضعف ا>ضاءة يؤدى إلى إحمرار ا>وراق الملونة   -٦

  ٠تعتبر مصابيح الفلورسنت من مصادر ا>ضاءة الطبيعية   - ٧

  

   -:أكمل العبارات ا<تية ثم إنقلھا كاملة بورقة ا<جابة : السؤال الثانى 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠ يتكاثر النجيل السودانى  -١

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سمادية للمسطح ا>خضر ھى ) معادلة (أفضل نسبة  -٢

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فن البونساى يعنى  -٣

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠،٠٠٠٠٠٠٠٠مزيج بين الطراز   الطراز الھندى يعتبر -٤

  ٠٠٠٠٠٠٠٠تزال ا>تربة من على النباتات المنزلية  بواسطة  -٥

  ،٠٠٠٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠باتات يجب دراسة عند دراسة تأثير الضوء على نمو الن – ٦

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تتكا ثر أشجار الكافور ب   – ٧

  

  :إختر ا<جابة الصحيحة مما بين القوسين  : السؤال الثالث 

  )الورد   -الزرناريا    - البوانسيانا    - ا>قحوان (٠٠٠٠من أمثلة نباتات التحديد  – ١

  )الخلفة    -السوق المدادة    -البذرة  -العقلة  (٠٠٠٠٠٠٠يتكاثر نبات الجازون   - ٢

  )العقلة   -البذرة   -الترقيد    -التطعيم (٠٠٠٠٠٠٠يتكاثر الخرو ب بواسطة   -٣

(  ٠٠٠٠٠ألى أى نقطة ثابتة بنھاية الحديقة   محو ر متد من مركز الحديقة ميسمى خط النظر ال  -٤

  )التمثيل   -ا>ساس  -التصميم  

 -تماث�ل أح�ادى  (٠٠٠٠٠ما تقسم الحديق�ة الھندس�ية إل�ى نص�فين متش�ابھين يس�مى ھ�ذا النظ�ام عند  – ٥

  )تماثل رباعى      -تماثل ثنائى  

  )الربيع    -الصيف   -الشتاء  (٠٠٠٠٠٠يزرع  الجازون فى فصل  – ٦

  )المتسلقة   -ھرة  المز   -الورقية  (٠٠٠٠٠٠لمنزلية النباتات إسباثيفليم من ا يعتبر نبات   -  ٧



 

١٣٩ 
 

  ؟ حدد الفوائد ا>جتماعية للمسطحات الخضراء :السؤال الرابع 

  

 أكتب الخطوات المتبعة عند زراعة المسطح ا>خضر ؟: السؤال الخامس  

 

 ؟ أكتب أھم اCعتبارات التى تراعى عند زراعة ا>حزمة الخضراء  :السؤال السادس  

   

  :كل من أكتب ا>ھمية ا>قتصادية ل:السؤال السابع 

  ٠الكافور    – ٣السواك                    -  ٢الحور             -١

                    

  كيف يمكن إعطاء إتساع ظاھرى للحديقة  ؟:السؤال الثامن 

                ****************************************************************  
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  ) ١(رقم إجابة النموذج 

***********************  

  :إجابة السؤال ا<ول 

  ) × (       يعمل اللون ا>حمرللمسطحات الخضراء على جمال ا>لوان ا>خرٮفى الحديقة  -١

   )√    (                              ٠يعتبر نجيل البسبالم أنسب ا>نواع التى تتحمل الملوحة -٢

   )  √(      لتربة فتعمل على تفكيك حبيبات التربة تمتد جذور ا>شجارلمساقات بعيدة فى ا  -٣

   )  √  (                             ٠تبدأ من إنبات البذرة   مقزم أفضل طريقة Cعطاء نبات -٤

   )×  (    الطراز اليابانى طراز ھندسى  يتميز بأن المشساحات الخضراء منتشرة بالحديقة  -٥

   )  √  (               ٠اعة الزھورفى أصص خزفية حمراء يمتاز الطراز الفرعونى بزر – ٦

  )  √(  تقاس شدة الضوء بالشمعة                                                               -  ٧

  

  : السؤال الثانى إجابة 

  .الدافئ  يعتبر الجازون من نباتات الموسم -١

  .ةالبذرتتكاثر البرمودا جراس بواسطة    -٢

   .من أشكال وتصميمات  البونساى العمودى المنتصب ، العمودى ال$منتصب ،الش$ل  -٣

   .لثنى ا>فرع أداة ضغط  فرع عند تقزيم ا>شجار باستخدام يتم ثنى ا>  -٤

  ٠بابل من أشھر حدائق العصرا>شوري  حدائق  -٥

  ٠وضع النبات  فى مكان مظلم يؤدى إلى موتة   -٦

  ٠ورقية تحتاج إلى سماد معدنى غنى  بالنيتروجينالنباتات ال – ٧

  

  :إختيار ا<جابة الصحيحة مما بين القوسين  : السؤال الثالث  إجابة 

  ٠من أمثلة نباتات مغطيات التربة   الليبيا  -١

 ٠تتكاثر نباتات حى العلم بواسطة  العقلة  -٢

 ٠متر  ١٠تزرع ا>شجار بالطرق الزراعية على مسافة   -٣

 ٠ندى ب  البذرة يتكاثر التمر ھ -٤

 ٠ھندسى ٠يمتاز الطراز الفرنسى بأن نظام التنسيق للحدائق -٥

  ٠تسمد النباتات المنزلية با>سمدة  المعدنية  مرة واحدة كل شھر  -٦

  ٠النموتضا ف ا>سمدة خ$ل موسم    - ٧

  



 

١٤١ 
 

  :  لسؤال الرابع إجابة ا 

  :الفوائد البيئية للمسطحات الخضراء 

  لجو تعمل المسطحات على تلطيف ا -١

  كسجين فى الجو نتيجة التمثيل الضوئى ذيادة نسبة ا> – ٢

  منع إثارة ا>تربه والغبار فى المطارات  – ٣

  منع تعرية التربة وإنجرافھا  – ٤

  

  :إجابة السؤال الخامس 

  بيجونيا سمبر فلورنس       -كليفيا     -الفرسيا  :أنواع النباتات المنزلية  المزھرة 

  

  :سادس إجابة السؤال ال

  :تنفيذ حديقة ھندسية كيفية 

  تكون أحواض . الطرق والمشايات تكون مستقيمة أو دائرية أو متداخلة في أشكال ھندسية جميلة -١

يراعى قص وحدية النبات�ات، كم�ا تق�ص ا>ش�جار والش�جيرات بحي�ث تعط�ي أش�كال جميل�ة وتس�تخدم  -٢
  ٠ الحدية للمسطحات الخضراء

جار من الن�وع الواح�د متن�اظرة ف�ي ص�فين عل�ى ج�انبي الطري�ق وتك�ون عل�ى يزرع النخيل أو ا>ش -٣  
  أبعاد منتظمة

التن��اظر ف��ى توزي��ع الوح��دات و النبات��ات ح��ول مح��ور التص��ميم إم��ا ثن��ائى أو رب��اعى أو ش��عاعى أو  -٤ 
  .مضاعف

                **********************************************************************  
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  المراجع العربية
  

 .المملكة العربية السعودية –إنتاج نباتات الزينة ـ دار المريخ  ) ١٩٩٢(أبودھب محمد أبودھب 

  .المملكة العربية السعودية –ـ دار المريخ  نباتات الزينة المنزلية ) ١٩٩٤(أبودھب محمد أبودھب 

العربي�ة للنش�ر دار الـ  وتنسيق الحدائقميم تص ) ١٩٩٨(أبودھب محمد أبودھب، طارق أبودھب محمد 
  .جمھورية مصر العربية – والتوزيع

 –) ٢٠٠٤(بديعة حسن ديوان، تريزة لبيب يوسف، عبد المجيد عل-ى عب-د المجي-د وس-يد ف-رج خليف-ة 

 .الھيئة العامة المصرية للكتاب –أطلس نباتات حدائق القاھرة والجيزة 

عل--ى الب--اجورى، ع--اطف محم--د زكري--ا س--رحان، محم--د عب--د رفيع--ة س--عد ال--دين الض--بع، حم--دى محم--د 
مرك�ز جامع�ة  –نبات�ات الزين�ة ) ٢٠٠٤(الخالق الخطيب، سلوى سالم صقر وأبو دھب محمد أبودھب 

  .القاھرة للتعليم المفتوح

دار الم�ريخ  - ا>شجار والشجيرات والنخيل ودورھم فى التوازن البيئى) ١٩٩٣(طارق محمود القيعى 
  .عربية السعوديةالمملكة ال –

جمھوري�ة  –اCس�كندرية  – منش�أة المع�رف – تصميم وتنس�يق الح�دائق) ١٩٩٥(طارق محمود القيعى 
  .مصر العربية

المملك���ة العربي���ة  –دار الم���ريخ  - نبات���ات الزين���ة واليك���ور ال���داخلى) ١٩٩٦(ط---ارق محم---ود القيع---ى 
  .السعودية

  .ا>نجلو مكتبة –نباتات الزينة  –) ١٩٦٠(عبد العليم شوشان 

 ٤٠٨(محاضرات فى ا>شجار والشجيرات وع$قتھا بالبيئ�ة     -  )٢٠٠٩(محمد موسى محمد حسين 

  .جامعة القاھرة –كلية الزراعة ). ب ز ن

محاض��رات ف��ى تنس��يق الح��دائق      -   )٢٠٠٩( ، وئ--ام رمض--ان ص--قر محم--د موس--ى محم--د حس--ين
  .جامعة القاھرة –كلية الزراعة ). ب ز ن ٣٥٧(

محاضرات فى المسطحات الخض�راء  -)٢٠٠٩(محمد موسى محمد حسين عبد الجليل منصور،  حازم
  .جامعة القاھرة –كلية الزراعة ). ب ز ن ٦٥٦(

 –كلي�ة الزراع�ة ). ب ز ن ٣٥٧(محاضرات فى تنسيق الحدائق  -)٢٠٠٩(محمد موسى محمد حسين 

  .جامعة القاھرة

زت عب--د الق--ادر عل--ى وش--فيق أحم--د الجن--دى وف--اء محم--د نجي--ب الجن--دى، مني--ر س--ليمان غط--اس، ع--
وزارة التربي�ة  –قط�اع الكت�ب  –) الشعبة الزراعية(الزينة للصف الثانى الثانوى الزراعى  – )٢٠٠٥(

 .جمھورية مصر العربية -والتعليم  
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