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 : بعض المصطمحات والمفاهيم
نستطيع بيا التعامؿ مع أنكاع متعددة مف  : ىك عممية عقمية منظمة Designingالتصميم  .1

دماجيا في مجمكعة كاحدة كاضحة لتمؾ األفكار، كعادة مف األفكار كاالنتياء برؤية  المعمكمات كا 
في شكؿ رسكمات أك جدكؿ زمني كالتصميـ يتضمف الطريقة كالمنتج في نفس  تظير ىذه الرؤية

 .الكقت 
 ،تتضمنو مف مفاىيـ عممية كتقنية فضالن عمافنية  (Skill)ميارة  كأيضان يعرؼ التصميـ عمى أنو

ة ػػػة المتفرقػػحكيؿ تمؾ العناصر الفكرياذ ينضكم ىذا المفيكـ عمى عممية تجميع االفكار كمف ثـ ت
كاف عممية تخيؿ شيء غير مكجكد  (Three-dimensional form)ى شكؿ ثالثي االبعاد لا

 . تخمك مف الصعكبات كمف ثـ ادراكو بشكؿ مرئي كمنظػكر ىػي بحػد ذاتيا عمميػة ال
المتفرقة اك المجزئة فضالن عف : ىك عممية الترتيب المنطقي كالشامؿ لمعناصر  (Order)النظام  .2

 تنظيـ كعالقة كؿ عنصر بغيره مف العناصر .
ىك النكعية التي تييج االحاسيس كتعمؿ عمى اثارة الفكر، كتخمؽ نكعان مف  : (Beauty)الجمال  .3

 المتعة الجمالية مف خالؿ االنطباع البصرم الظاىرم لمشكؿ .
قات بيف ىذه المفردات لبمكغ درجة الكماؿ، إتساؽ جميع المفردات المككنة لمشكؿ كالعالأك ىك 

بحيث اف أم إضافة أك حذؼ يككف ليا تأثير سمبي عمى اإلعتبارات الجمالية كالبصرية إلدراؾ 
الشكؿ، كاف العناصر المككنة لمجماؿ متككنة مف نسقيف عنصر باطني كىك المضمكف كعنصر 

عنصر الباطف يظير في الشكؿ خارجي يفيد في الداللة عمى ىذا المضمكف كفي تميزه، فال
الخارجي فيعرؼ عف نفسو مف خاللو، أما العنصر الخارجي فيزيح الستارة بدكره عف الباطف 

 كيكشفو لنا .
ىك نسب العناصر قياسان الى عناصر اخرل تحدد مف قبؿ المصمـ بالشكؿ  : (scale)المقياس  .4

 . بعضالذم يخمؽ نكعان مف التجانس في عالقة العناصر مع بعضيا ال
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 . كيقسـ إلى : جناسب ثابث يسحعمل في جقرير القياسات واالبعادويعرف أيضًا بأنه 
عمػى  ىك العممية المتبعة لتحقيؽ التمازج بيف نظػاميف أك أكثػر يرتبطػاف : Integrationالتكامل  .5

 .إلى تكحيدىا كفؽ مستكيات محددة ىدفيا التنسيؽ بيف تمؾ المجمكعة كصكالن 
نضماـ إلى شئ آخر لتشػكيؿ كحػدة أك كػؿ شػامؿ إلظيػار مػزيج ىك اإل Integrateكفعؿ التكامؿ 

شػياء لتعمػؿ نو فعالية الترابط ألثنيف مف األأبقامكس اككسفكرد التكامؿ  كيعرؼ . مف الخصائص 
 . سكيان 

 كيػػةفيزيا : تعػػرؼ الحركػػة عمػػى أنيػػا فعاليػػة بحػػد ذاتيػػا بكصػػفيا ظػػاىرة (Movementالحركةة)   .6
 ، كمػػف جانػػب آخػػر تعػػد الحركػػة أداة لمتعبيػػر عػػف مسػػتكل اإلتصػػاؿتسػػتكجب فعػػؿ اإلزاحػػة المكانيػػة
الفضػاءآت تصػاؿ فػي لمتعبيػر عػف مسػتكل التػرابط أك اإل كمؤشػر بيف األفراد كالفعاليات، كتسػتعمؿ

 . ارجية لمحـر الجامعي عمى حد سكاءالداخمية كالخ
مبناء، كالمخصصة لزراعة النباتات بحسب ترتيب : ىي تمؾ االرض المتممة ل Gardenالحديق)  .7

خاص كتنسيؽ معيف باعتبارىا حالة تعبيرية لخمؽ لكحة فنية ذات تنسيؽ بديع يخمط مككناتيا 
االساسية كالتكميمية مصمـ الحدائؽ باستخداـ المعايير التصميمية كاالدراؾ الحسي لتعطي معنى 

 متعة كالجماؿ .معيف لخمؽ جنة في البيت نجد فييا الفائدة كال
: تعرؼ الفضاءآت الخارجية بأنيا ذلؾ الجزء الذم ينسؽ  Landscapeالفضاءآت الخارجي)   .8

حكؿ األبنية كالطرؽ كالمرافؽ العامة حتى الطبيعة الكاسعة،  بفعؿ اإلنساف إبتداءان مف الفضاءآت
مف خالؿ تككيف عالقات بيف األبنية كالسطكح كاليياكؿ الخارجية كاألرضيات كأشكاؿ الصخكر 
كالمسطحات المائية كالنباتات مع التأكيد عمى المحتكل اإلنساني كالعالقة بيف اإلنساف كالفضاء 

 عمى التغير كالنمك  . اقدرتي فضالن عفكنكعان  الخارجي بأبعاده الثالثة كمان 
كيعرؼ الفضاء الخارجي بأنو العالقة بيف الكتمة كالفراغ، أك إنو المنظكمة الفضائية المتككنة مف 
تكزيع الكتؿ في الفراغ، كىك محاط بكاجيات كسطكح متنكعة لكتؿ بنائية أك نباتية تعرؼ بكضكح 

ة كالكظيفية بحيث تمكف اإلنساف مف إدراؾ الفضاء خصائص شكمو اليندسي كقيمتو الجمالي
 الخارجي كفضاء معرؼ .

كيعرؼ الفضاء الخارجي عمى إنو فف تركيب كنظـ كؿ مف شكؿ األرض كالماء كالزرع كاألبنية 
 . عمى حد سكاء كما بينيا إلحداث فضاء خارجي جذاب كمتميز

 -:  كيقسـ الى
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لتككف تنظيـ األرض كتخطيطيا لذم يختص ب: ىك العمـ ا LANDSCAPE DESIGN .أ 
 . الشكارع اك المحالت كاألسكاؽ ...الػخصالحآ اما لمسكف اك المدارس اك  مكاف

: ىك العمـ الذم يختص بالحدائؽ كلكف باقامة  LANDSCAPE ARCHITECTURE .ب 
كالنافكرات كالنصب كالمنحكتات كالمماشي  HARD SCAPEالمنشآت البنائية فقط 

 . كالمسقفات ...الػخكالساللـ كالقمريات 
الذم يختص بتنسيؽ الحدائؽ نباتيآ : ىك العمـ   LANDSCAPE GARDENING .ج 

SOFT SCAPE ككؿ ما تتطمبو النباتات المتنكعة . 
 يمي : كىناؾ تقسيـ أخر تتبعو بعض الجامعات اك الدكؿ كما

LANDSCAPE ARCHITECTURE : pranch to :- 
 LANDSCAPE GARDENING  -ب       LANDSCAPE DESIGN .أ 

 

: يعرؼ تصميـ الفضاءآت الخارجية   Landscape Designingتصميم الفضاءآت الخارجي) .9
بأنو إختيار كترتيب العناصر المككنة لمفضاء الخارجي كيسعى إلى إعداد مساحات جميمة 

)الطبيعية أك التي ىي مف  كمريحة لجميع الحكاس، بيئة منسجمة في عالقتيا مع البيئة الفيزياكية
 صنع اإلنساف( كبيئة تعمؿ كظيفيان كبيئيان .

كيعرؼ بأنو حرفة تكامؿ الفف كالعمـ إلدارة كتخطيط كتصميـ مجمكع الفضاء الخارجي الفيزيائي 
كالثقافي، أك ىك المينة التي تعنى بإستعماالت األرض كالتصميـ الخارجي كاإلستفادة مف السمكؾ 

ادة تركيب الفضاءآت الخارجية كفؽ اإلمكانيات المتكفرة، أم إنو ينظر إلى اإلجتماعي في إع
الفضاء كمادة أكلية تتداخؿ مع التصرفات كالسمكؾ اإلنساني كالكظيفة ككؿ األجزاء بطريقة معقدة 

 متداخمة .
ىي مجمكعة مف االجزاء كالعناصر كالنظـ كىي ايضان تمثؿ سمسمة :  Environmentالبيئ)  .11

تمتاز بتعددىا كتعدد سبؿ تصنيفيا ك  ،غيرىا مف التصنيفاتف العالقات بيف عناصرىا، ك مترابطة م
مع بعضيا ضمف الكؿ يتـ كفؽ درجات  العناصر كالمككناتكالتعامؿ معيا، كما اف ترابط تمؾ 
 . عالية مف النظاـ )الضمني كالبٌيف(

: يمثؿ اإلحساس الخطكة األكلى لإلدراؾ السميـ، فاإلحساس ىك األثر  Sensationاإلحساس  .11
 النفسي الذم ينشأ مباشرة مف إنفعاؿ حاسة أك عضك حساس كتأثر مراكز الحس في الدماغ بو .

ف اإلنساف يصبح  أك ىك األثر النفسي الذم يحدث في الجياز العصبي نتيجة لمنبو )مثير( كا 
 طريؽ حكاسو . كاعيان بالعالـ المحيط بو عف
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كتتـ عممية اإلحساس مف خالؿ كصكؿ المثيرات الى أعضاء الحس )المستقبالت( ككذلؾ نتيجة 
لممتغيرات التي تحدث في البيئة الداخمية أك الخارجية، التي تؤدم إلى إثارة األعضاء الحسية، 

لعصبية كالتي تستثير بدكرىا األعصاب الحسية . كتقكـ األعصاب الحسية بنقؿ السياالت ا
الحسية الى المركز العصبي الذم يقكـ بدكره بإعطاء األكامر الى أعضاء اإلستجابة )العضالت 
كالغدد( . إذف فالجياز العصبي ىك الذم يشرؼ عمى النشاط الحسي كالحركي الذم يصؿ بيف 

 الكائف الحي كبيئتو .
 :  كىيمراحؿ ثالث فاإلحساس ىك عممية فيزيقية، فسيكلكجية، نفسية تتـ عمى 

المرحمة األكلى )الفيزيقية( : تصؿ التأثيرات الفيزيقية الى عضك الحس الخارجي )العيف  -
 الذكؽ( . –الجمد  –األنؼ  –اإلذف  –
الفسيكلكجية( : ينفعؿ عضك الحس بيذه المؤثرات، ثـ ينقؿ ىذا التأثير (المرحمة الثانية  -

 المخ .بكاسطة األعصاب المكردة الى المراكز العصبية في قشرة 
المرحمة الثالثة : يتحكؿ التأثير الكاصؿ الى المراكز العصبية في المخ لكي يتـ  -

 اإلحساس .
كالتي ينتح عنيا  تفاعؿ اإلنساف كفؽ معطيات البيئةكجكد ثالث مراحؿ في  آخرذكر باحث ك 

التقييـ ك  (Cognition)اإلدراؾ المعرفي ك  (Perception) اإلدراؾ الحسيأيضان كىي  اإلحساس
(Evaluation )  .في الشكؿ أدناه كالمكضحة : 

 
  اإلدراك الحسي(Perception)  يمثؿ اإلدراؾ الحسي مقدار الكضكح الذم يمكف بو إدراكيا :

كتمييزىا كتعريؼ ىكيتيا كمدل إمكانية ربط عناصرىا مع أحداث كأمكنة أخرل ضمف صكرة 
ذىنية متماسكة تمثؿ المكاف كالزماف كترتبط بمفاىيـ كقيـ مرتبطة بتمؾ الفضاءات الخارجية 

 السلسلة المحصلة

 تفاعؿ اإلنساف مع المعطيات البيئيةمراحؿ 

االدراك 

 المعرفي
 الحقييم

االدراك 

 الحسي
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ية مف جية كعمميات اإلدراؾ كالفيـ اإلنساني كىذا ىك المفصؿ بيف شكؿ الفضاءات الخارج
 مف جية أخرل . 

يعتمد اإلدراؾ الحسي عمى شكؿ الفضاءات الخارجية كخصائصيا النكعية ، كما يعتمد عمى 
ثقافة المتمقي كمزاجو ككضعو االجتماعي كخبراتو كأغراضو ، لذلؾ فأف اإلدراؾ الحسي 

خص إلى آخر، كما تختمؼ قدرة كؿ شخص بالفضاءات الخارجية سكؼ يختمؼ بالتأكيد مف ش
 عمى إدراؾ أشكاليا المختمفة .

  اإلدراك المعرفي(Cognition)  ىك عممية الربط بيف ما يحسو الشخص نتيجة مشاىدتو :
لمكضكع معيف كبيف الخبرات كالتجارب السابقة لذلؾ الشخص، كالتي تدكر حكؿ المكضكع 

دد بمكجبو االنفعاؿ نحك الجماؿ كاألفكار المعبرة المشاىد إلعطاء اإلحساس المناسب الذم يتح
كالراحة النفسية كغيرىا، مما يكجو المشاىد نحك تقييـ معيف لذلؾ المكضكع، فيك يصؼ 
الطريقة التي يفيـ بيا الناس ىيكؿ البيئة كتعمميا بإستخداـ المخططات الذىنية فيك يتعامؿ مع 

، أم إف الفرد المدرؾ يستنتج المعمكمة أك كيفية تنظيـ المعمكمات كىك إختيارم بشكؿ كبير
 الخاصية أك صفة الجسـ منطقيان .

فاإلدراؾ المعرفي ىك عممية عقمية تتـ بيا معرفتنا لمبيئة الخارجية كمككناتيا، كما يمثؿ اإلدراؾ 
نتاج المعرفة . كالشيء الميـ ىنا ىك طريقة فيـ الناس لمعاني  المعرفي عممية المعرفة كالفيـ كا 

 الفضاء الخارجي كالتخطيط الذم يستخدمو في ىيكمة البيئة في مخيمتيـ .

  التقييم(Evaluation)  كىك آخر مراحؿ اإلحساس كيمثؿ عممية اإلدراؾ الحسي كالذىني :
 النكعية لمبيئة كتعزيز األفضمية كالمكازنة كاإلختيار، أم أنو يمثؿ مرحمة إتخاذ القرار.

 لذم تجرل فيو مختمؼ الفعاليات كالجمكس كالقراءة كغيرىا( .: ىك الفضاء ا الفضاء الموجب .12
 : ىك الفضاء الخالي مف أم فعاليات )عكس الفضاء المكجب( . الفضاء السالب .13
 كىذه الفضاء الخارجي، كأبعاد المباني أرتفاع بيف التناسب ىيالفضائي :  حتواءاإل درج) .14

 مف قبؿ بو كاإلحساس إدراكو كطريقةالفضاء  تحديد خكاص عمى كبير تأثير ذات العالقة
 اإلنساف .

 تمثؿ الحد الذم°( 54الزاكية ) اف مف بالرغـ ،°(06بحدكد ) نظر بزاكية محددة البشرية العيف إف
 أقؿ بحدكد ( أك1) العدد مف تقترب النسبة كانت التفاصيؿ، ككمما كؿ فيو العيف تدرؾ أف يمكف
 الفضاء . ذلؾ لمستعممي كالحماية باإلحتكاء  اإلحساس خمؽ كمما معينة

 كبعبارة أخرل :
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ىك ارتفاع المباني  (H)تعني عرض الفضاء الخارجي ك  (D) : حيث (D\H=1)عندما تككف  -
الفضاء ،  ذلؾ لمستعممي كالحماية المحيطة بالفضاء الخارجي ، فيذا يعطي إحساسان باالحتكاء

 °( .54(بزاكية نظركيمكف لمعيف البشرية أف تدرؾ كؿ تفاصيؿ المبنى 
 . °(72: يمكف لمشخص أف يرل كؿ المبنى بزاكية نظر ) (D\H=2)كعندما تككف  -
: أم إف الشخص يرغب في رؤية أكثر مف بناية كاحدة أك إف ىذا  (D\H=3)أما عندما تككف  -

الشخص يرغب في رؤية ىذه البناية كجزء مف مجمكعة ، في ىذه الحالة يمكنو النظر بزاكية 
 كالشكؿ أدناه يكضح درجات الحقؿ البصرم : ( .◦18تقارب )

 
: إف اإلنغالقية الفضائية شعكر فطرم يعطي احساس بالحيزية ، كعمى  الفضاء انغالق درج) .15

 إلى استنادان  كذلؾ لكنيا قد تعطي شعكران باإلحاطة مفتكحة الخارجية الفضاءات ككف مف الرغـ
 كما يأتي : الفضاء حكؿ ترتيب المباني كيفية
محكمة كال  إحاطة األربعة جياتو بو مف تحيط المباني كانت : إذا الفضاء الخارجي المغمق -

. كحتى عند سحب أحد الكاجيات  تكجد فتحات كفكاصؿ بيف ىذه المباني ، كما في الشكؿ )أ(
 ؽ ، كما في الشكؿ )ب(.لمداخؿ فإف الشكؿ سكؼ يكتمؿ بصريان ليعطي اإلحساس باإلنغال

: الفضاء الخارجي في ىذه الحالة تحيط بو المباني مف جياتو  الفضاء الخارجي األقل انغالقا -
كعندما  . المباني، ككما مبيف في الشكؿ )ج( ىذه بيف فتحات كفكاصؿ كيحتكم عمى األربعة

تككف ىناؾ بنايتيف متناظرتيف حكؿ ممر مؤدم الى فضاء خارجي آخر فإف ىذا يعطي الفضاء 
الخارجي اآلخر أىمية بالرغـ مف إف اإلنغالقية ضعيفة بسبب إف العيف تتجو الى حافة مجكفة، 

 كما في الشكؿ )د( .

 

 
 

شكؿ يكضح درجات الحقؿ 
 البصرم
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، ككما في الشكؿ  بالمباني محاطة الثالثة أطرافو : عندما تككف المغمق شبه الفضاء الخارجي -
)ىػ( كالذم يكضح إف الفضاء الخارجي محاط باألبنية مف ثالث جيات بينما الجية الرابعة خالية 

 مما يجعمو فضاءان شبو مغمؽ كما يعطي إتجاىية نحك الجية غير المحاطة .
كالذم ، ككما في الشكؿ )ك(  مفتوحاً  الخارجي الفضاء يككف عندئذ ذلؾ مف كاف أقؿ إذا أما -

يظير فيو الفضاء الخارجي محاطان باألبنية مف جيتيف متعامدتيف بينما الجيتيف األخرل خالية 
مما يعطي الفضاء الخارجي انفتاحية كلكنيا في نفس الكقت ال تعطي تناسقان في االتجاىية، أما 

منو  الشكؿ )م( فيك أيضا مف نكع الفضاء الخارجي المفتكح كلكف تكقيع المباني عمى جيتيف
 بشكؿ متكازم يعطيو اإلنفتاحية مع اإلتجاىية .

 
 

 
 

 
 )أ( يكضح الفضاء الخارجي المغمؽ 

 

)ب( يكضح الفضاء الخارجي يبقى مغمؽ 
 بصريان عند سحب أحد الكاجيات لمداخؿ 

 

 
)ج( يكضح الفضاء الخارجي األقؿ 

 إنغالقان 
 

 
)ىػ( يكضح الفضاء الخارجي شبو المغمؽ 

 بإتجاىية نحك الجية غير المحاطة
 

 
 

)ك( يكضح الفضاء الخارجي المفتكح 
 غير المتناسؽ اإلتجاىية

 

 
)م( يكضح الفضاء الخارجي المفتكح   

 غير المتناسؽ اإلتجاىية

 

 

 

 

 يوضح درجات إنغالق الفضاء شكل

 
)د( الفضاء الخارجي األقؿ إنغالقان عمى 

متناظرتيف حكؿ ممر شكؿ بنايتيف 
 مؤدم الى فضاء خارجي آخر

 



8 

 

: تعني الشعكر بالسعادة كالرضا كاالرتياح، كسركر  (Sensory Pleasureالمتع) الحسي)   .16
الحكاس، كاالسترخاء كالتسمية بشيء مميز كبعيدان عف الركتيف اليكمي، كىي المصدر لمسعادة 

 كالفرح كالرضا .
بأنيا مشاعر تيثار حسيان )بصريان كسمعيان كلمسيان كشميان( بتأثير كتعرؼ المتعة الحسية أيضان : 

األسس كالقكاعد كالعناصر كالخصائص التصميمية لمفضاءات الخارجية كبفعؿ مككنات ىذه 
الفضاءات المتمثمة بالنبات كالماء كالعناصر الصناعية ككجكد الكائنات الحية، كتتضمف مشاعر 

 سركر كالراحة كالتعجب .التشكيؽ كالمفاجأة كالبيجة كال
يقكـ بدراسة تساعد عمى أعداد التصميـ المناسب ىك شخص مختص :  Designerالمصمم  .17

حيث يقكـ بخمط مككنات التصميـ األساسية كالتكميمية باستخداـ المعايير التصميمية كاإلدراؾ 
 بتصميميا . الحسي لتحقيؽ الفائدة كالمتعة كالجماؿ لمحدائؽ كالفضاءآت الخارجية التي يقكـ

 كىناؾ مجمكعة مف المكاصفات التي تككف شخصية مصمـ الحديقة أىميا :
امتالؾ الرغبة كالحافز كالقابمية ، لذا فاف ألمينو ستككف المدرسة الحقيقية لتككيف مصمـ  .أ 

 الحدائؽ .
كجكد الخياؿ الخصب الكاسع ليككف األساس في عممية اإلبداع ، بحيث يتصكر الحديقة ال  .ب 

حجاميا المتكاممة .عند اإلن  شاء بؿ عندما تكبر نباتاتيا بعد عدد مف السنيف كتأخذ إشكاليا كا 
الدراية المتقدمة بالعمكـ الزراعية كمعرفة شاممة بنباتات الزينة مف حيث طبيعة نمكىا كطرؽ  .ج 

إكثارىا كمكاعيد تزىيرىا كالظركؼ البيئية المالئمة لنمكىا ككذلؾ المامو بباقي العمـك كالفنكف 
 (. 7665ذات العالقة ) القيسي، 

اإلحساس بالجماؿ كحبو الغريزم  لمطبيعة  ككنكزىا  كيمكف لممصمـ اكتساب تمؾ الصفات مف  .د 
خالؿ الدركس الخاصة بتنمية الحس الفني في الجامعات كبكثرة المشاىدة كالممارسة ماداـ لديو 

 الرغبة كقكة المالحظة لمجماؿ أينما كاف .
كفف تصميـ الحدائؽ عبر العصكر المختمفة لمكقكؼ عمى العمـ كاالقتباس  اإللماـ بتطكير عمـ .ق 

 الذم يراه كيمكف تطبيؽ فيما يقكـ بو .
 دراسة نفسية الشعكب كعاداتيـ كتقاليدىـ كرغباتيـ لتقديـ ما  يتالءـ معيا . .ك 
 امتالكو أساسيات ىندسية في العمؿ التصميمي . .ز 

 
 



 القسم : البستنة وهندسة الحدائق

 المرحلة : الرابعة

 المادة الدراسية : هندسة الحدائق

المحاضرة : 2 
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 المقدم) :
ييعد تصميـ الحدائؽ مف العمكـ التي إرتبطت إرتباطان كثيقان بتطكر الشعكب كعاداتيا كتقاليدىا 
ختالؼ أديانيا منذ بدأ اهلل الخمؽ، كلقد تعمـ اإلنساف تنسيؽ الحدائؽ مف مشاىدتو لمطبيعة التي تظير  كا 

الية . ))كاألىرضى مىدىدناىا كأىلقىينا ًفييا قدران عظيمان مف الترابط كالتكازف بيف عناصرىا النباتية كالحيكانية كالجم
كف كاًسيى كأىنبىتنا ًفييا ًمف كيًؿ شىيءو مَّكزي  .  11سكرة الحجر اآلية  ))رى

تبرز أىمية الحدائؽ ككنيا الرابط بيف اإلنساف كالبيئة المحيطة، إذ تعد مكاف لمتبادؿ الثقافي 
كالترفييية ألنيا تعد مكانان لميدكء كالراحة في عالـ  كاإلجتماعي كتكفير الراحة النفسية كالخدمات البيئية

 . مميء بالضكضاء فضالن عف إنيا تعطي فرصة لإلنساف كي يتأمؿ الطبيعة المحيطة بو
تيعد الحدائؽ كالفضاءآت الخارجية الجزء الميـ كالمكمؿ لعمكـ البيئة الحضرية، فإذا كانت األبنية 

الخارجية بينيا تمثؿ الفضاء التكاممي المفتكح، إذ إف اإلنساف  تمثؿ الجزء المغمؽ فالحدائؽ كالفضاءآت
 . يتعرض لمفضاءآت الخارجية كيككف بتماس مباشر معيا قبؿ تعرضو لمفضاءآت الداخمية

إفَّ تكامؿ مكاقع األبنية كالحدائؽ كالفضاءآت الخارجية يجعؿ البيئة مفيكمة لممستخدـ كتمنحو 
، كىذا يتطمب تصميـ فضاءآت خارجية ذات كظيفة مالئمة إلستعماؿ إحساسان باألماف كالتكجو كالجماؿ

األفراد، كفي الكقت نفسو تككف ذات خصائص بيئية متميزة تحقؽ راحة اإلنساف كتجدد حيكيتو كتتكامؿ 
مع مكاقع األبنية التي تحتكييا كظيفيان كحسيان كبيئيان كذلؾ يتحقؽ مف خالؿ دراسة العالقة بيف المعالـ 

لممكقع مع المعالـ التي ىي مف صنع اإلنساف كبما يرفع مف القيمة النفعية كالجمالية لممكقع  الطبيعية
فضالن عف إنشاء مساحات جميمة كمريحة لمحكاس تعمؿ عمى تعزيز التفاعؿ اإلجتماعي بيف األفراد كتسيـ 

 في إغناء التجربة الفكرية كالركحية .
األخيرة نحك أىمية تصميـ الفضاءآت الخارجية،  تكجو إىتماـ المخططيف كالمصمميف في اآلكنة

ففي السابؽ كاف ينظر إلى الفضاءات المفتكحة كناتج عرضي لمخططات األبنية، كما أنيا خالية مف أية 
نشاطات كلذلؾ فيي غير مستخدمة معظـ الكقت، كلذلؾ فقد أخذكا يركزكف عمى كيفية جعميا مكاقع 

حساس بيا كتعزيزىا باألنشطة اإلجتماعية المختمفة لتعزيز التفاعؿ بيف مناسبة إلدراؾ البيئة الطبيعية كاإل
 .أفراد المجتمع 
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 عالق) تصميم الحدائق بالعموم والفنون األخرى
فضاءات خارجية  أف لعمـ كفف تصميـ الحدائؽ عالقة كثيقة بعدد مف العمكـ كالفنكف المختمفة أليجاد

مالئمػػة لمراحػػة كاالسػػتجماـ كامتػػدادىا نحػػك الفضػػاءات الداخميػػة، كمػػا يػػرتبط ايضػػا بمعظػػـ العمػػـك الزراعيػػة 
المصػمـ نباتػات التشػكيمية الجميمػة حينمػا يسػتخدـ األخرل . كيعد ىذا االختصاص ذا ارتباط كثيؽ بالفنكف 

الفنػػكف فػػي كثيػػر مػػف المجػػاالت المككنػػة ليػػا  الزينػػة فػػي القػػص كالتشػػكيؿ، كمػػا يشػػترؾ ىػػذا العمػػـ مػػع تمػػؾ
كالخيػػاؿ كالحػػس المرىػػؼ كالمسػػحة الجماليػػة المبيجػػة ، كاف أسػػاس العمػػؿ فػػي تصػػميـ الحػػدائؽ ىػػك الخيػػاؿ 
الخصػػػب، كمػػػا بػػػيف العالقػػػة المباشػػػرة ليػػػذا االختصػػػاص بعمػػػـ البيئػػػة مػػػف ناحيػػػة الطقػػػس كالتربػػػة كالتصػػػحر 

قػػػة المباشػػػرة ليػػػذا االختصػػػاص بالتكنكلكجيػػػا الحديثػػػة لمحسػػػابات كالػػػتممح كالتعريػػػة، كأشػػػار كػػػذلؾ إلػػػى العال
دامتيػا  كالتقنيات المتنكعة الحديثة كالمقننات المائية كاآلالت كالمكائف الحديثة فػي خدمػة تصػميـ الحػدائؽ كا 
.. كغيرىػػػا . فضػػػالن عػػػف عالقػػػة ىػػػذا العمػػػـ بعمػػػكـ الرياضػػػيات  فػػػي حسػػػاب مسػػػاحة الحديقػػػة كالفضػػػاءات 

حجـ كالكزف كالنسبة المئكية كعمؿ إشكاؿ ىندسية. كمػا أف ليػذا العمػـ عالقػة كطيػدة بػالتخطيط المفتكحة كال
 )تخطيط المدف( . الحضرم

  Elements of Gardens Designعناصر تصميم الحدائق  
كىػي خصػػائص ميمػػة تكمػػف فييػا القػػيـ الحسػػية لمككنػػات الحديقػة االساسػػية كالتكميميػػة كتحػػدد ىػػذه 

كالمممػػػس كالقيمػػػة سػػػبعة عناصػػػر ىػػػي الخػػػط كاالتجػػػاه كالشػػػكؿ كالحجػػػـ  كىػػػيكف المرئيػػػة العناصػػػر فػػػي الفنػػػ
 . الضكئية كالمكف

في الفنكف المرئية يتككف الخط مف تالصؽ النقاط مع بعضيا، كىي أقدـ كاسطة :    Lineالخط  .1
كمكاد اخرل  فعند البدء بتصميـ الحديقة ال بد مف أف تمجأ إلى الكرقة كالقمـ.لمرسـ كالتمثيؿ الفني 

( تحكم مككنات الحديقة االساسية كالتكميمية ابتداءن sketchلكضع الصكر التخيمية عمى شكؿ )
مف النقطة كالخط كباقي عناصر التصميـ كانتياءن بتككيف الصيغة النيائية لمعمؿ الحدائقي، في 

ية حركة اف الحدائؽ يتككف الخط مف الممرات كالكاح االزىار... الخ، كيرتبط الخط بانسياب
الخطكط ليا دالالت كمعافو فالخطكط االفقية تكحي بالثبات كاليدكء، كالخطكط العمكدية تكحي 
بالقكة كالشمكخ كالكقار، ك الخطكط المنحنية فترمز لمكداعة كالرشاقة كالرقة، كالخطكط الدائرية 

اما الخطكط المائمة تشير إلى الالبداية كالالنياية، كالخطكط الحمزكنية ترمز لمداء كالحصار، ك 
ترمز لعدـ التكازف، ك تشير الخطكط الشعاعية لمسيادة أك مركز النظر، كترمز الخطكط المتقاطعة 
إلى الصراع كالصداـ كالمقاكمة، كتثير الخطكط غير المنتظمة االحساس باالرتباؾ كعدـ 
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الحدائؽ اكثر . كتبيف مف دالالت الخطكط اف الخطكط المنحنية مرغكبة في تصميـ  االستقرار
 . مف الخطكط المستقيمة ذات القكة كالصالبة

اف شكؿ ام جسـ ىك صفة أك تعبير عف مظيره الخارجي، كعند تصميـ :  Formالشكل   .2
الحديقة تحدد اشكاؿ النباتات عند بمكغيا الحجـ النيائي كىذا يجب أف يؤخذ في نظر االعتبار، 

كقد . دائرية أك اليرمية كأخرل غير منتظمة الشكؿ كلالشجار اشكاؿ مختمفة فمنيا البيضكية أك ال
صنفت استعماالت االشجار كالشجيرات عمى كفؽ اشكاليا المتعددة، فاألشكاؿ الكركية مثالن 
تستخدـ لمؿء الفراغات أك نماذج مفردة اما الشكؿ اليرمي فيستخدـ بيف المجاميع النباتية االخرل 
عنصر جذب، ك تستعمؿ االشجار المظمية الشكؿ لغرض ايجاد صكرة ظمية، اما الشجيرات 

يرة أك المنتشرة فانو يمكف استخداميا مغطيات تربة، أما الشجيرات المنتشرة ذات الفركع القص
. اف االعتبارات  المتشابكة فأنيا تستخدـ عناصر تكرار ضمف خط نباتي أك مجمكعة نباتية

الجمالية كالبصرية ألدراؾ شكؿ الحديقة تككف ذات تأثير إيجابي عند تناسؽ جميع مككنات 
، أف عمى المصمـ مراعاة الشكؿ الذم ضمف الشكؿ النيائي لبمكغ الكماؿ القات فيالحديقة كالع

يجب أف يحقؽ المتطمبات االساسية مف تظميؿ كحماية بيئية كقيـ االحتكاء اضافة إلى القيـ 
 .حسية المطمكبة كاالبعاد ال

ك ىذه  اف التأثيرات المممسية لالجساـ تدرؾ كتحس بالممس،:   Textureمممس  النسج)(   .3
التأثيرات تدرؾ بالعيف بالنسبة لمنباتات، فالعيف الحساسة تدرؾ الفرؽ بيف المممس الناعـ كالخشف، 

كالمممس ىك الجزء الرئيسي الكحيد الذم يالمس البيئة ، كالمممس الناعـ اكثر جاذبية مف الخشف 
ؤدم قكة كاتجاه الضكء كيتاثر بكؿ ظكاىرىا كقيميا، كما اف المكف كالمممس تكأماف ال ينفصالف، كت

كيحاكؿ مصمـ الحدائؽ استخداـ انكاع مختمفة مف . ب مممس السطكح تأثيران كاضحان في استيعا
النباتات ذات النسجات المتباينة مع استعماؿ التدرج في ىذه النسجات مف نسجة خشنة ثـ 

قة كإليجاد التنكع متكسطة إلى ناعمة، كذلؾ لغرض التميز بيف انكاع النباتات المختمفة في الحدي
، فمثالن شيد بحيث ال يككف مفاجئان لمنظرايضان مما يجعؿ العيف تتكيؼ كتتأقمـ تدريجيان لمم

النباتات ذات االكراؽ الكبيرة كالسيقاف السميكة أك التي تحتكم عمى براعـ كبيرة تعطي انطباعان 
شكميا كىيئتيا الخارجية بصريان عمى اف النبات ذك نسجة خشنة، كما أف نظاـ ترتيب االكراؽ ك 

 تؤثر في نسجة النبات، فاألكراؽ البسيطة تبدك خشنة النسجة كاالكراؽ المتباعدة أيضان تعطي
 .نفسو الشعكر 
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يبيف عالـ الجماؿ )جكرج سانتانا( اف الفضاء ىك الظاىرة االزلية التي :  Spaceالفضاء    .4
    لتعطيو جماالن كاسعان في التأمؿ كلنسج افكاره كخيالو فيو ليخمؽ ما نقص منو  خمقت لالنساف

    كما يحتاجو فيما يفكر أك فيما يبدع، كالفضاء مف العناصر الميمة جدان بالعممية التصميمية
   التي يجب االىتماـ بيا، فعند غرس االشجار بشكؿ متقارب يسبب اكتظاظيا كتزاحـ الفضاء 

نسبة أفتراشيا فذلؾ يسبب  الشعكر بالضيؽ، كعكس ذلؾ عند غرس االشجار بحسب مما يكلد
        نمك النبات كاخذه الكضع الطبيعي في الفضاء مما يكلد الشعكر بالراحة كاالتساع، ـ انتظا

      كالرغبة المصممة في الحصكؿ عمى مؤثرات غير مضادة يخمؽ اسمكبية خاصة بو ببركزات 
  ات ذكية بيف االشكاؿ المحدبة، كالمقعرة، كىذه تخمؽ تأثيرات بصرية قكية كثنايات كمتضاد

داخمي                       لتككيف فضاء داخمي كاسع كصميـ، كبذلؾ تحقؽ الحديقة مع المبنى استمرارية المنظر ال
(Interior view كتكفر كتحقؽ التدفؽ الفضائي بيف الداخؿ كالخارج ). 
يشير المقياس إلى كيفية ادراكنا حجـ عنصر معيف أك فضاء فيو نسبة إلى  : Scaleالمقياس   .5

، كلمقياس تعمؿ في تقدير القياسات كاالبعاداشياء اخرل، كعميو فالمقياس ىك تناسب ثابت يس
الرسـ في تصميـ الحدائؽ دكر ميـ في معرفة النسب بيف محتكيات الحديقة عند عمؿ الرسـك 

ف معرفة حجكـ االشجار كالشجيرات كغيرىا مف النباتات كمقارنتيا التكضيحية فمف خالليا يمك
بالمحتكيات التكميمية كالمعدات أك المنشات المعمارية ثـ معرفة مدل االنسجاـ مع ما يحيط بيا 

 : (، كىناؾ نكعاف مف المقياس1181)محمكد كاميف، 
كشكميا يعرؼ بانو حجـ العناصر :  Generic scaleالمقياس العام  الشامل(   . أ

نسبة إلى مجاكرتو في المحيط كىك يقضي اف تتناسب عناصر التصميـ فيما بينيا في 
 . المساحة كاالرتفاع لكي تبدك العناصر كميا في مجمكعة متجانسة

اف العالقة بيف حجـ عناصر أك مككنات :  Human scaleالمقياس االنساني   . ب
يقة متصمة اتصاالن عضكيان الفضاء نسبة إلى ابعاد جسـ االنساف، لما كانت الحد

بحاجات االنساف فجدير أذف اف يتخذ المصمـ االنساف نفسو مقياسان كمرجعان ألبعاد 
 .منشآتو 

يعد المكف احد مظاىر االستيعاب البصرم الذم مف خاللو يمكف التمييز بيف :   Colourالمون   .6
يجة التأثير الفسيكلكجي الذم االجساـ كتأكيد شخصيتيا مف خالؿ ابراز شكميا أك مكادىا، كذلؾ نت

يحدث عمى شبكة العيف نتيجة االحساس الضكئي الذم ينتقؿ إلى المخ كىذا التأثير يسمى المكف، 
 : كالمكف تحدده ثالثة عكامؿ
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: الصبغة التي تميز ام لكف مف االخر ك نسميو باسميا، كىذه تحددىا  Hueالصبغ)  .أ 
 ات )احمر، ازرؽ، اصفر...الخ(.طكؿ المكجة ليذا المكف، كانيا تترجـ بالصبغ

: يقصد بيا درجة النصكع أك الممعاف أك كمية الضكء المنعكس مف  Valueالقيم)  .ب 
 المكف.

: يقصد بيا درجة التشبع، كىذه الشدة تكصؼ أك تميز بمقدار  Intensityالشدة  .ج 
 .كنقائيا كغنائيا الصبغة المعينة 

كىك مف اىـ العناصر االساسية لتصميـ الحدائؽ كىك التصكر الصحيح لما :  Timeالزمن   .7
كىذا ما يسمى بالكساء  ،عند اكتماؿ نمكىا بعد مركر سنكاتستحتمو النباتات مستقبالن كالسيما 

الزمني فالحديقة ال تصبح متكاممة إال بعد عدة سنكات كيستمر عطاؤىا ينمك مع نمكىا جماليان 
م رسالتيا في تحقيؽ االىداؼ التي أنشئت مف اجميا، فيككف انجازىا عمى كانسانيان، كىي تؤد
 .الصبر كالتفاؤؿ  مراحؿ كىذا يتطمب

مف الضركرم كجكد اضاءة جيدة طبيعية أك :    Light  and Shadowالضوء و الظالل  .8
لالضاءة، اصطناعية لالستمتاع بالتأثيرات الحسية كيمكف لممصمـ تحقيؽ ذلؾ باستخدامو الماىر 

الف الضكء يكلد الشعكر باالرتياح ك التفاؤؿ، اف ضكء النيار يتغير باستمرار، اذ يستطيع الضكء 
تحديد نكع المككنات االساسية ك التكميمية كابعادىا ككمياتيا، كيؤثر الضكء في تكجيو الحديقة 

كء الشمس ك كلض.  اء كمف يكـ الى يكـ بشدتو كلكنوكمناخيا، كيتغير مف الصباح حتى المس
الظؿ تأثيره كاضحه في الكاف النباتات في الحديقة كالسيما النباتات المزىرة، فاالزىار البيضاء المكف 
ك االزىار الشاحبة المكف ال تظير الكانيا عمى نحك كاضح في الجك المشمس لذا يفضؿ كضعيا 

التي تككف براقة ة في اماكف مظممة بعيدان عف اشعة الشمس عكس االزىار ذات االلكاف القاتم
 . كتستخدـ االضاءة الصناعية بعد الغركب الطالة فترة االستمتاع بالحديقة ،تحت اشعة الشمس
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 األسس والقواعةد األسةاسةي) في تصميم الحدائق والفضاءات الخارجي)
طػػرؽ كطػػرز  ىنالػػؾ أساسػػيات فػػي ىندسػػة كتصػػميـ الفضػػاءات الخارجيػػة تبقػػى ثابتػػة ميمػػا أختمفػػت

التخطيط كالتصميـ كأشكاؿ كأحجاـ الحدائؽ،كأف المظير النيائي لمحديقة يحػدده عػدد مػف األسػس كالقكاعػد 
لكػػػي تكػػػكف الحديقػػػة متناسػػػقة فػػػي أخراجيػػػا تحػػػت أم ظػػػرؼ مػػػف الظػػػركؼ البيئيػػػة كالطكبغرافيػػػة كالعمرانيػػػة 

 : تصميمية كمف أىـ ىذه القكاعد ىيكالسكانية كال
تعتبر البساطة األتجاه الحديث في تخطيط كتنسيؽ الحدائؽ فأزدحاـ  : SIMPLICITYالبساط)   .1

في شكؿ العاـ لمتصميـ  الحدائؽ بالنباتات كالمنشأت أك المباني الكثيرة يسبب أرباؾ كعدـ  أنسجاـ
عالكة عمى ارتفاع النفقات التي تصرؼ ألقامتيا كصيانتيا، فالحدائؽ البسيطة غيػر المعقػدة تكػكف 
تكػػػاليؼ أنشػػػائيا أرخػػػص مػػػف الحػػػدائؽ المعقػػػدة حيػػػث يكتفػػػى بأسػػػتعماؿ عػػػدد أقػػػؿ مػػػف العناصػػػر 

اـ كأأللػػكاف فػػي كالمككنػػات ألخػػراج الحديقػػة فػػي تصػػميـ سػػميـ كجميؿ.بأألضػػافة اف أنسػػجاـ األحجػػ
الحػػدائؽ البسػػيطة يزيػػد مػػف جماليتيػػا كنمػػك النباتػػػات بدرجػػة أفضػػؿ يظيػػر دقػػة التصػػميـ كالتنفيػػػذ، 

 . كيسيكلة صيانتيا كالعناية بنباتاتيا مما يزيد في أظيار عناصرىا الجميمة
كىي مف أىـ العناصر في التخطيط التي تظير الحديقة بشكؿ  : UNITYالوحدة أو   الترابط (   .2

تػرابط، كىػي أيضػآ عبػارة عػف كحػدة الصػػكرة النيائيػة لمحديقػة كتػرابط عناصػرىا المختمفػة ببعضػػيا م
كتألفيا كتكافقيا باألضافة الػى التكافػؽ مػابيف الحديقػة لجميػع أكجييػا كالمجػاكرات كالمبػاني المحػيط 

منػػزؿ ككػػأف يكػػكف طػػراز المبنػػى كػػالمنزؿ متكافقػػآ مػػع طػػراز الحديقػػة بحيػػث تظيػػر الحديقػػة كال بػػو،
ككحػػػػدة كاحػػػػدة، كمػػػػف العكامػػػػؿ األخػػػػرل التػػػػي تػػػػربط الحديقػػػػة بػػػػالمبنى ىػػػػك أسػػػػتخداـ المتسػػػػمقات أك 
األسػػيجة المرتفعػػة عمػػى جػػدراف األبنيػػة، كمػػا أف الحديقػػة كنباتاتيػػا يجػػب أف تتماشػػى مػػع المنشػػآت 

مكاد الصناعية كالمعمارية بيا فتككف ىذه المنشآت مع طراز الحديقة، كأف أمكف فتككف مف نفس ال
المككنػػػو لممنػػػزؿ حتػػػى تظيػػػر الحديقػػػة كالمنػػػزؿ بفكػػػرة كاحػػػده مرتبطػػػة يعمػػػؿ كػػػؿ جػػػزء منيػػػا أظيػػػار 

كما طكبغرافية األرض يؤثر في أيجاد الكحدة في الحديقة، فالحديقػة المسػطحة  . العناصر األخرل
كمػػا أف شػػكؿ كنػػكع التصػػػميـ  . يجػػب أف ال يقطػػع أمتػػداد سػػطحيا أرتفاعػػآ مفاجئػػػآ أم كػػاف نكعػػو

تكافؽ مع نكع خاص في التخطيط فالبمكف أف تككف الكحدة بأسػتعماؿ خطػكط مسػتقيمة مػث  فػي ي
حػػدائؽ طبيعيػػة ذات خطػػكط كمماشػػي متعرجػػة، قػػد تختمػػؼ كحػػدة الحديقػػة كذلػػؾ بتكػػرار عنصػػر أك 
شػػػػػػكؿ أك مكػػػػػػكف كػػػػػػأف يتكػػػػػػرر التنػػػػػػاظر أك المسػػػػػػطحات المائيػػػػػػة أك الخضػػػػػػراء أك النػػػػػػافكرات أك 

ي الحػػػػػدائؽ األيطاليػػػػػة كالفرنسػػػػػية، كقػػػػػد تعمػػػػػؿ النباتػػػػػات الكبيػػػػػرة كاألشػػػػػجار أأللػػػػػكاف...الخ كمػػػػػا فػػػػػ
كالشػػػجيرات بتالمسػػػيا مػػػف األعمػػػى آليجػػػاد خػػػط أنسػػػيابي كاحػػػد لمحػػػدائؽ كمػػػا أف األلػػػكاف كتكافقيػػػا 
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كأنسػػػجاميا كعػػػدـ تنافرىػػػا فػػػي أيجػػػاد الكحػػػدة بػػػيف أجػػػزاء التصػػػميـ. تسػػػتخدـ بنجػػػاح فػػػي الحػػػدائؽ 
 . ـ األلكاف ىك المكف لممسطح كاألشجار تحيط كتحدد السياج الخمفيالصغيرة المساحة كمف دعائ

كيقصػد :  ELEMENTS PRERALENTالشخصةي) الااتيةه لمحديقة) وسةيادة أوجةه الحديقة)  .3
بيػػا سػػيادة كجػػو مػػف أكجػػو الحديقػػة أك شػػكؿ معػػيف أك عنصػػر معمػػارم أك بقيػػة مككنػػات الحديقػػة، 

قػػة يسػػػكد فييػػا األشػػكاؿ المسػػتطيمة أك المربعػػػة أك فمػػث  حديقػػة يسػػكد فييػػػا الشػػكؿ الػػدائرم أك حدي
أنشائي معيف كالشرفات أك النافكرات أك التماثيػؿ أك يسػكد فييػا عنصػر نبػاتي كاألزىػار...الخ كقػد 
تككف الحديقة متميزة بما بيا مف منػاظر طبيعيػة ككجػكد شػكاطئ أنيػر أك بحػار أك غابػات أشػجار 

ـ الحػدائؽ المعػالـ الثابتػو المرئيػو المختمفػة مثػؿ بركػة أك نخيؿ أك جباؿ ككدياف، كيراعى في تصػمي
ماء، حديقة صخرية أك صحراكية أك أم شكؿ أك مبنى زخرفي كأف يككف لكؿ جزء منيا شخصػية 
ذاتيػػة مسػػتقمة بحيػػث يفصػػميا عػػف بعضػػيا، بعػػض المسػػاحات سػػكاء كانػػت خضػػراء)ثيؿ( أك غيػػر 

كػي تػػؤدم الغػرض الػذم أنشػئت مػف أجمػػو مزركعػة. كمػا يجػب مراعػاة العنايػػة بشػكؿ ىػذه األكجػو ل
 .كلكي ال تتغير معالميا أذا ما أىممت فتفقد شخصيتيا 

كيقصػػد بػػو سػػيادة لػػكف معػػيف أك اكثػػر لمعظػػـ  : COLOUR PREVALENTسةةيادة المةةةةون   .4
معػػالـ الحديقػػة عمييػػا، ألنيػػا تتماشػػى كالمكػػاف الػػذم تنشػػأ فيػػو الحديقػػة كىػػذا ال يمنػػع مػػف أسػػتخداـ 

رل المكممة ليا كلكف بدرجة قميمة كغير مركزة. فمث  الحػدائؽ التػي تنشػأ عمػى سػكاحؿ األلكاف األخ
 البحػػػار يجػػػب أف تسػػػكدىا األلػػػكاف السػػػائدة فػػػي ىػػػذه المنػػػاطؽ بدرجػػػة أغمػػػؽ مثػػػؿ المػػػكف البنفسػػػجي
الضارب الى الحمرة أك األزرؽ، الى جانب المكف األخضر، كيمكف أسػتعماؿ األلػكاف األخػرل مثػؿ 

بدرجػػػة غيػػػر سػػػائدة حتػػػى تظيػػػر مػػػع غػػػركب الشػػػمس، أمػػػا األلػػػكاف التػػػي تسػػػكد فػػػي  األحمػػػر كلكػػػف
الحدائؽ الصحراكية فيي المكف األصػفر كالبرتقػالي كاألحمػر مػع المػكف األخضػر كقػد تسػتعمؿ فييػا 

 . الكاف أخرل كلكف بكميات قميمة كغير مركزة
لمتنػػػػكع تػػػأثير نفسػػػي ميػػػػـ عمػػػى ركاد الحديقػػػػة  : VARIATIONالةتةنةةةةوع    التكةةةةرار المتنةةةا م (  .5

كيقصد بو التنكع في أختيار العناصر كالمككنػات مثػؿ النباتػات كالمنشػآت كالفعاليػات التػي تضػميا 
الحديقػػة، مػػف المعػػركؼ اف األنسػػاف يمػػؿ بسػػرعة مػػف مشػػاىدة الحػػدائؽ الخاليػػة مػػف عنصػػر التنػػكع 

ة بترتيػػػب كتنسػػػيؽ يظيػػػر فػػػي كػػػؿ منيػػػا مفاجػػػأة كالمفاجػػػأة، فػػػالتنكع يشػػػمؿ تكزيػػػع النباتػػػات المختمفػػػ
كجمػػاؿ. كمػػا أنيػػا تظيػػر جميعيػػا أك بعضػػيا تنكعػػآ جمػػي  يػػريح الػػنفس لمػػا فييػػا مػػف حيػػاة كذكؽ 
كتغييػػر، كػػذلؾ يشػػمؿ تنػػكع المنشػػآت مػػف أحػػكاض زىػػكر كمػػاء كنصػػب كتماثيػػؿ كجمسػػات كمقاعػػد 

مسػاحات لمزاكلػة الرياضػة لمكبػار باألضافة الى تنكع الفعاليات التي تمارس فييا كػأف تكػكف ىنػاؾ 
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كاألطفاؿ كأماكف لميدكء كالقراءة كقد يستعمؿ التنكع ككسيمة مف كسػائؿ التقكيػة فػي التصػميـ كلكػف 
يجب المالحظة مف عدـ المبالغة الزائد في التنكع، فيجب أختيار التنكع الذم يتماشى مع التصميـ 

تو، فقد يككف التنكع فػي أنشػاء مجػرل مػاء اك كعدـ األخالؿ في عنصر الترابط فتبدكا الحديقة مشت
مماشػػػي كممػػػرات منحنيػػػة اك فػػػي أخػػػتالؼ طكبغرافيػػػة األرض بتمكجيػػػا كيكػػػكف التنػػػكع طبيعيػػػآ مػػػف 
خػالؿ اسػتخداـ العناصػر النباتيػػة المختمفػة كالتػي تختمػؼ فػػي أشػكاليا كأرتفاعاتيػا كالكانيػا لممجمػػكع 

معماريػػػة ذات األشػػػكاؿ كاألحجػػػاـ المختمفػػػة الخضػػػرم كاألزىػػػار، كػػػذلؾ فػػػأف اسػػػتخداـ العناصػػػر ال
يعطػػػي نكعػػػآ مػػػف التغييػػػر كأف تغييػػػر  أشػػػكاؿ كمكاقػػػع أحػػػكاض األزىػػػار مػػػابيف فتػػػرة كأخػػػرل يػػػكفر 

 . عنصر التنكع كالمفاجأة كيزيد جماؿ الحديقة
أختيػار العناصػر المختمفػة ككضػعيا فػي مكاقػع تجػذب النظػر مػف  :   BALANCESالةةتةةوازن   .6

زيػػع النباتػػات بشػػكؿ متجػػانس بحيػػث التكػػكف ىنػػاؾ منطقػػة خاليػػة أك قميمػػة الجػػذب المحػػكر فمػػث  تك 
 SYMMETRICALكأخرل كثيفػة كقػكة جػذب عاليػة جػدآ. كالتػكازف نكعػاف األكؿ تػكازف  متنػاظر

BALANCE  الغيػػػر متنػػػاظر  كالثػػػاني التػػػكازفUNSYMMETRICAL BALANCE   حيػػػث
.  ة الجػػذب كلكػػف بأشػػكاؿ كمضػػاميف مختمفػػةتسػػتعمؿ العناصػػر كالمككنػػات المتنكعػػة ليػػا نفػػس قػػك 

كذلؾ التكازف مع كػؿ العناصػر المتنكعػة فػي الحديقػة كمتكائمػة مػع المسػاحة كالشػكؿ كالنظػاـ العػاـ 
 كالغرض مف أنشائيا كالكظائؼ المتكخاة منيا كما يحيط بيا .

أف كجػػكد العناصػػر الثابتػػو فػػي  : PROPORTIONAL & SCALEالةتةنةاسةةةب والةمقةيةةةاس   .7
الحديقػة أصػ ، مػػث  كجػكد بنػاء )بيػػت( يحػدد أسػػتعماؿ األشػجار، حيػث التسػػتعمؿ أشػجار مرتفعػػة 
بالقرب مف البناء )البيت( ألنيا ستجذب النظر أكثر مف البناء كذلؾ يجذب أبػراز العنصػر النبػاتي 
 بحيث يستعمؿ لكف النبات مغاير لمكف البناء ككذلؾ مف الضػركرم كجػكد التناسػب فػي القػكاـ مػث 

 أستعماؿ نباتات ذات قكاـ ناعـ قرب الجدار الناعـ .
مػػػف الضػػػركرم كجػػػكد نقطػػػة معينػػػة تجػػػذب النظػػػر أكثػػػر مػػػف بػػػاقي  :  EMPHASISالتةوكةيةةةةد   .8

المكاقػػع، مػػث  كضػػع بركػػة أك حػػكض مػػاء صػػغيرة ىندسػػية ككسػػطيا نصػػب أك تمثػػاؿ بػػارز بألكانػػو 
متػكفرة فػي عناصػر  اذبيػة عاليػة غيػركحجمػو. التأكيػد يػأتي بأسػتعماؿ عناصػر أك مككنػات ذات ج

مثؿ نبات األلبيزيا شجرة ظميو مفترشة ) مظمة الشكؿ ( بنتشر المجمكع الخضػرم الػى كػؿ ، أخرل
الجكانب أكثر مف ثماف امتار يعطييا نقطة جذب أذا أستعمؿ مع نباتات ذات أفرع قائمػة كالعكػس 

كػػػذلؾ يجػػػب   SPECIMEN م يجػػػذب يكػػػكف نقطػػػة جػػػذبصػػػحيح. اف العنصػػػر اك المكػػػكف الػػػذ
 . مالحظة عدـ كضع أكثر مف نقطتي جذب في المكقع الكاحد أك الحديقة الصغيرة
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يعتبػػػر التتػػػابع مػػػف األسػػػس الميمػػػة فػػػي تصػػػميـ كتنسػػػيؽ الحػػػدائؽ ،  : SEQUENCEالتةتةابةةةةة   .9
فالترتيػػػب كالتتػػػابع فػػػي خػػػط النظػػػر لممشػػػيد ) المنظػػػكر (، فػػػالعيف تنظػػػر كتتحػػػرؾ عمػػػى العناصػػػر 

 نات التي ليا سيادة المشيدية أكآل ثـ الى العناصر األقؿ سيادة، فالتتابع يككف في الشكؿ أككالمكك 
حسػػاس الفمسػػفي. كيحػػدث التتػػابع فػػي تغييػػر أشػػكاؿ لمػػكف أك المممػػس أك الكظيفػػة أك اإلالحجػػـ أك ا

مػػف  يكػػكف ىنػػاؾ تػػدرج فػػي األرتفػػاع لمنباتػػات المختمفػػة كأحجاميػػا العناصػػر المختمفػػة فمػػثالن  كأحجػػاـ
حيػػث  TEXTURE. كػػذلؾ ىنػػاؾ تتػػابع فػػي المممػػس  الصػػغير الػػى الكبيػػر ثػػـ الصػػغير مػػرة أخػػرل

يمكػػف أحػػداث تتػػابع تػػدرجي مػػف المممػػس النػػاعـ الػػى المتكسػػط ثػػـ الخشػػف كالعكػػس صػػحيح. أيضػػآ 
يكػػكف تتػػابع فػػي األلػػكاف مػػف المػػكف الفػػاتح الػػى المتكسػػط ثػػـ الػػداكف كالعكػػس صػػحيح. ىػػذه األمثمػػة 

حساس بكجكد كحدة كبسيكلة تحرؾ العيف في أجزاء كاإل ان أك المنظر متجانس تنسيقي تجعؿ المشيد
 . الحديقة، كما أف التتابع يخمؽ سيادة  أك تككيد في عناصر كمككنات الحديقة

ىػك عبػارة عػف خػداع لمنظػر،  اإلتسػاع:  ENLARGMENT OR EXTENSIONتةسةةاع  إل ا .11
ب األحيػػػاف عنػػػدما يكػػػكف أكثػػػر مػػػف المعػػػركؼ لمعظػػػـ النػػػاس أف األنسػػػاف يشػػػعر بالراحػػػة فػػػي أغمػػػ

، كنظػػرآ ألف الطبيعػػة تكػػكف فييػػا المشػػاىد ممتػػدة الػػى مسػػافات بعيػػدة كتبػػدكا غيػػر محػػدكدة، ان أتسػػاع
بخطػػػكط األشػػػجار كىػػػذا مػػػا تػػػـ تكظيفػػػو بشػػػكؿ كاضػػػح فػػػي تصػػػميمات الحػػػدائؽ الفرنسػػػية القديمػػػة) 

(. فمث  عند كضع  أثػاث ضػخـ أك   HA HAكالشجيرات ( كالحدائؽ األنكميزية القديمة) بأسيجة 
عمؿ مماشي كاسعة في فضاء حديقة محدكدة األبعاد تبدك أصغر مف الكاقع كالعكس صحيح تبدك 

رة فػأف أكبر مف الكاقع عند تنسيؽ أثاث صغير. كػذلؾ عنػد تنسػيؽ أشػجار كبيػرة فػي مسػاحة صػغي
المساحة تبػدك أصػغر مػف الكاقػع كالمصػمـ النػاجح ىػك الػذم يجعػؿ تصػميمو أكثػر أتسػاعآ فػالحجـ 
كالشػػػكؿ كالمػػػكف المناسػػػب لممكقػػػع المحػػػدد فػػػاأللكاف البػػػاردة كالمكقػػػع المفتػػػكح كبػػػاألخص فػػػي الكسػػػط 

قػة بػيف عال كتجنب التقسيـ يؤدم الى األحساس  باألتساع الغير حقيقي لممكقع لمناظر، ليذا تكجد
 . المساحة كالحجـ المخصص لمفضاء المحدد كحجـ األشياء المستعممة فيو

: لكػؿ حديقػة محاكرىػا كىػي خطػكط كىميػة فمنيػا المحػكر    Design Axialمحةور التصةميم  .11
الرئيسػػي الطػػكلي كمحػػكر أك اكثػػر ثػػانكم أك عرضػػي عمػػكدم عمػػى الرئيسػػي، كلكػػؿ محػػكر بدايػػة 
كنيايػػػة كػػػأف يبػػػدأ بنػػػافكرة فػػػي طػػػرؼ يقابميػػػا مقعػػػد فػػػي الطػػػرؼ المقابػػػؿ . كال يقتصػػػر كجػػػكده فػػػي 

نظاـ الطبيعي، كألىمية ىػذا المحػكر فػي الحديقػة الحدائؽ اليندسية المتناظرة، بؿ يكجد ايضان في ال
يجب العمؿ عمى تقكيتو كاظياره كذلؾ باخالئو مف ام عائؽ يحجب خط النظر عف الكصكؿ إلى 
نيايتو فػال تػزرع عميػو اشػجارن أك غيرىػا ممػا يحجبػو، كلمعمػؿ عمػى اظيػاره كتمييػزه يجػب اف تكػكف 



18 

 

كتمثػؿ المحػاكر عػادة فػي تحديػد مكاقػع الطػرؽ  المحاكر االخرل الثانكيػة اقػؿ فػي العػرض كالطػكؿ، 
ككػػذلؾ تحديػػد اكجػػو الحديقػػة المختمفػػة . لمحػػدائؽ الصػػغيرة خاصػػة المنزليػػة منيػػا تصػػميـ ذك طػػابع 
خاص يعتمد عمى قدر أقؿ مف النباتات كالمنشآت، كال تنطبؽ عميو جميع اسس كمبػادئ التصػميـ 

حدائؽ اليندسية تكػكف اكثػر كضػكحان، كامػا كالتخطيط عمى نحك دقيؽ . كاف محاكر التصميـ في ال
الحػػػدائؽ الطبيعيػػػة فتحتػػػاج ابػػػراز محاكرىػػػا عنػػػد التصػػػميـ إلػػػى المعرفػػػة العمميػػػة كالعمميػػػة كالتصػػػكر 

 الحقيقي لمخطط الحديقة مستقبالن .
ىػػػػك تشػػػػابو عنصػػػػريف متكػػػػامميف فػػػػي الشػػػػكؿ أك الحجػػػػـ أك المػػػػكف أك :  Symmetryالتنةةةةاظر   .12

بالنقطػة التػي خرجػا منيمػا كمػع مػا يحػيط بيمػا، كالتنػاظر قػد يكػكف عمػى المممس كلو عالقة كثيقػة 
 . ظير في كحدة كاحدة بعد النمكجانبي محكر رئيسي أك محاكر ثانكية، كقكة تصميـ التناظر ت

كال يعتمػػػد التنػػػاظر فػػػي الحػػػدائؽ طبيعيػػػة الطػػػراز كىػػػك يعػػػد ركنػػػان اساسػػػيان فػػػي الحػػػدائؽ اليندسػػػية  
 :كلمتناظر عدة أكجو منيا 

التناظر الثنائي: كفيو تتكرر كحدة التصميـ عمى جانبي المحكر االساس كيمكف تنفيذه في  .أ 
 المداخؿ كفي المساحات الصغيرة.

التناظر المضاعؼ: كتتكرر فيو كحدة التصميـ عدة مرات عمى جانبي المحكر االساسي أك  .ب 
 المحاكر الثانكية.

بشكؿ دائرم أك بيضاكم حكؿ كحدة دائرية التناظر الدائرم )البيضاكم(: كتتكرر فيو اجزاؤه  .ج 
 أك بيضاكية في كسط الحديقة كيمكف اف يككف ثنائيان أك مضاعفان.

التناظر الشعاعي: كفيو تتكرر اجزاء الحديقة بحيث تككف جميعيا خارجة مف مصدر  .د 
 .اشعاعات  16-8اعية عف دائرم كاحد أك بيضاكم كاحد كال تزيد ىذه االجزاء الشع

يعتبػػر العامػػؿ الزمنػػي ميػػـ فػػي ىندسػػة كتصػػميـ  :  TIME FACTPORةني  العةةةامل الزمةة .13
الفضػػػاءات سػػػكاء كانػػػت بمسػػػاحات كبيػػػرة أك صػػػغيرة ،مػػػف المعػػػركؼ اف فػػػف تصػػػميـ الحػػػدائؽ لػػػو 
خصكصية يختمؼ عف غيره مف الفنػكف ىػك الديناميكيػة ام النمػك كالتطػكر كىنػا يظيػر جميػآ تػأثير 

يػػو الكقػػت كبيػػر فيػػك اليػػتـ بػػيف يػػـك كليمػػة كغيػػره مػػف الفنػػكف عامػػؿ الكقػػت ، أف الػػدكر الػػذم يمعبػػو ف
فالحدائؽ التػي تعتمػد فػي جمػاؿ شػكميا عمػى  . كاألعماؿ كأف أستغرؽ بعضيا كقتآ طكي  ألنجاحو

التصػػػميـ الكاضػػػح كالتػػػي تكػػػكف عناصػػػره المتنكعػػػة كاألشػػػجار أك الشػػػجيرات أك المتسػػػمقات أك أم 
حتػى يكتمػؿ نمكىػا كتأخػذ الشػكؿ المطمػكب كمتػى كصػؿ النمػك  نباتات اخرل ،تستغرؽ كقتآ طػكي 

الى ىذه الدرجة يمكف اف تتكضح الصكره النيائية لمتصميـ مف قبؿ مصمميا بعدىا يمكف لمحديقة 
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أف تبقػػى مػػدة طكيمػػة قػػد تصػػؿ الػػى مئػػات السػػنيف دكف اف تتطمػػب المزيػػد مػػف العنايػػة ) بػػاألخص 
حتى لك تجاكز نمكىا الحد المرسـك ليا مثؿ ما حدث في  لمنباتات الكبيرة ( كتظؿ محتفظة بشكميا

حدائؽ فرسام فأف قكة التصميـ لكؿ مف الحدائؽ كىندسة المباني كالمنشأت حافظت عمى ركحيػا، 
 . كحتى األسراؼ في نمكىا أعطاىا شك  جمي  ممفتآ لألنظار عما كاف شكميا في بدء نمكىا

حتػػى كصػػػمت تصػػػميماتيا الػػى درجػػػة الكمػػػاؿ فيػػػي ال  لقػػد أسػػػتغرقت الحػػػدائؽ الشػػييرة كقتػػػآ طػػػكي 
تحتاج الى بستاني فقط ألكماليا كصيانتيا كلكف الى فناف ايضآ حتى تحتفظ بشكميا كتحافظ عمى 
ركحيا كطابعيػا. كيػرل المصػممكف صػكرة مػا سػكؼ تكػكف عميػو ىػذه الحػدائؽ عنػد التصػميـ كبعػد 

بفضػؿ خصػكبة خيػاليـ كذكقيػـ الرفيػع بفضػؿ التنفيذ بالرغـ مف عدـ بمكغيػا النضػج كقتػذاؾ كذلػؾ 
الػدكر الكبيػػر الػػذم يمعبػو طػػابع األرض كالمػػاء كالنباتػات ككػػذلؾ المنشػػاءات كالمبػاني فػػي التكػػكيف، 
كما أف جماؿ التصميـ ذم النسب اليندسية المناسبة يظير لممشػاىد بمجػرد رؤيتػو حتػى لػك كانػت 

حدائؽ عمى جماؿ النباتات الطبيعػي كلػذلؾ فيػـ ال تزاؿ في دكر النمك كالتطكر. كيعتمد ميندسك ال
يضػػطركف لألنتظػػػار طػػػكاؿ مػػػدة نمػػػك النباتػػػات حتػػػى يكتمػػػؿ كتظيػػػر لمحديقػػػة بياءىػػػا كركنقيػػػا. أف 

...الػػػخ تظيػػػر الفنػػػكف كاألعمػػػاؿ المتنكعػػػة مثػػػؿ  فػػػف الرسػػػـ اك المكسػػػبقى اك حتػػػى كتابػػػة الشػػػعر 
ك أم شئ أخر كتككف ىي الصػكرة النيائيػة فكر أألنتياء مف ذلؾ العمؿ الفني ا جماليتيا ككظائفيا

لو ثابتو ال تتغير في معظـ األحياف بينما نالحظ اف في مجاؿ تصميـ الفضاءات  )الحدائؽ( فأف 
الصػػػكرة النيائيػػػة لػػػو قػػػد تسػػػتغرؽ عػػػدة أشػػػير اك عػػػدة عشػػػرات السػػػنيف حسػػػب متطمبػػػات التصػػػميـ 

فصكؿ السنة اك حتػى خػالؿ اليػـك  كالظركؼ المحيطة بو كفي أكثر األحياف تتنكع الجمالية حسب
 الكاحد .



 القسم : البستنة وهندسة الحدائق

 المرحلة : الرابعة

 المادة الدراسية : هندسة الحدائق

المحاضرة : 4 
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 : الفضاءآت الخارجيةالحدائق و أهداف تصميم 
إف إعداد بيئة خارجية مالئمة كمريحة لإلستعماؿ تعتمد بدرجة أساس عمى كيفية تصميـ حدائقيا 
كفضاءآتيا الخارجية التي تجمع ما بيف تكفير اإلستعماالت المختمفة لألفراد كبيف تكفير المتعة، إذ إف 

كما إف رجية تككف أكبر مف نسبة مساحة الفضاءآت الداخمية، نسبة مساحة الحدائؽ كالفضاءآت الخا
جتماعية مثؿ المحيط الكفاء بحاجات الفرد الحسية كاإليجب  إذ ضركرم بالنسبة لألفراد تكامؿ البيئة

المفرح كالبيئة المميمة كجك الصداقة كالجك الذم يعطي الشعكر بالراحة كاألماف كالمحيط الممكف كالمتناسؽ 
ف ىذه اإلحتياجاتدـ التحديدكالشعكر بع الحدائؽ كالفضاءآت الخارجية  إال مف خالؿال يمكف تكفيرىا  ، كا 

ىي عممية تخطيط كتصميـ البيئة  ة التي تقع عمى عاتؽ مصمـ الفضاءآت الخارجيةمف المياـ األساسيك 
بناء اإلنساف جتماعية في ئمة تتحقؽ مف خالليا األىداؼ اإلبيئة مال خارجية بالشكؿ الذم ينتج عنوال

غناء عقم  و كركحو كبناء شخصيتو فضالن عف تزكيده بالعمـ كالمعرفة .كزيادة إدراكو الحسي كا 
 : ائؽ كالفضاءآت الخارجية بما يميتصميـ الحدكيمكف تحديد أىداؼ  
تكافر ُمناخ فكرم مالئـ كبيئة خارجية مريحػة كمميمػة لألفػراد تمػنحيـ اإلحسػاس باألمػاف كالجمػاؿ  .1

 كتعزز النكاحي الكظيفية كالبيئية كتحفزىـ كتشجعيـ عمى البقاء أطكؿ فترة ممكنة .كالتكجو 
إعداد مجتمع تعميمي متكامؿ مف خالؿ تمبيػة حاجػة اإلنسػاف إلػى التفاعػؿ اإلجتمػاعي كاإلنتسػاب  .2

تبػادؿ المختمفػة للتخصصػات إلى مجاميع كالمشاركة كزيادة فرص اإللتقاء العشػكائي كالمتعمػد بػيف ا
 كاألفكار كالتجارب كتشجيع نطاؽ حر ككاسع مف العالقات بيف المستخدميف . اآلراء

( مريح ضمف البيئة الخارجيػة كتػكفير فضػاءآت خارجيػة Micro Climateإعداد مناخ مصغر ) .3
 * .راحة اإلنسانمالئمة إلستعماؿ أفرادىا كضمف حدكد مقاربة لنطاؽ 

ر افمػع تػك كممارسة النشاطات الحركيػة كالقراءة إستعمالية لمتحرؾ كالتجمع كالراحة  فضاءآتر افتك  .4
سػػتعمالي ليػػا يػػة لتحقػػؽ الغػػرض اإلاك كػػؿ الخػػدمات الخاصػػة بيػػا كتنظػػيـ مككناتيػػا الطبيعيػػة كالفيزي

 . كبأعمى كفاءة ممكنة
القيـ المثالية لمراحة الحرارية لإلنساف في المدف العراقية ذات المناخ الحػار الجػاؼ عمػى  ة :ـظـالحـم*

 : ص ىيكجو الخصك 
 الرطكبػػة النسػػبية تتػػراكح بػػيف ـ، °22–20بػػيف درجػػة الحػػرارة تتػػراكح ) الموســم الوــتوي

 . ـ/ثا 0.1–0.07 )سرعة الرياح( الحد األعمى لمتحرؾ اليكائي، 40-60%
 ( الرطكبػة النسػبية تتػراكح بػيف ، ـ°28–26تراكح بػيف درجات الحرارة تالموسم الصيفي

 . ـ/ثا 0.25–0.1يتراكح بيف )سرعة الرياح( ؾ ىكائي تحر ، 30-50%
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 : ستعماالت النباتات والعناصر في تصميم الفضاءات الخارجيةإ
طمػػػػكب ىنػػػػاؾ أسػػػػتعماالت عديػػػػدة كمتنكعػػػػة لمنباتػػػػات كالعناصػػػػر حسػػػػب األىػػػػداؼ كالكظػػػػائؼ الم        

 -ســـتعماالت بيئيـــة  إ -ســـتعماالت هندســـية إ -ســـتعماالت معماريـــة إتحقيقيػػػا كقػػػد قسػػػمت كمػػػا يمػػػي : 
 . إستعماالت إجتماعية -ستعماالت جمالية إ

 Architectural  Uses  الستعماالت المعماريةأواًل : ا
يعنػػي زراعػػة نباتػػات تعطػػي فكػػره عػػف المكػػاف أم زراعػػة نباتػػات سػػائدة فػػي مكقػػع  : تعريــف المو ــ  -أ

معيف كبذلؾ يمكف تمييزه، تككف نباتات مف نكع مميز بشكؿ كاضح كجمػي تجػذب 
 ؼ عمى تفاصيميا  الذم يعكس اىمية ذلؾ المكقع. الناظر لمتعر 

أم أسػتعماؿ نباتػات كسػياج عػازؿ كمػانع لمتجػاكز العشػكائي  كتسػتعمؿ :  الحجـب وتحييـق العةلـة -ب
كػػذلؾ لمنػػع تطفػػؿ األنظػػار فػػي مكاقػػع يػػراد حجبيػػا كأحيانػػ  لحجػػب كتغطيػػة عيػػكب 

 البناء. 
ــط الفضــاءات -ج خارجيػػة، كلجعػػؿ الحديقػػة مترابطػػة عضػػكي   تعػػرؼ الحديقػػة معماريػػ  أنيػػا غرفػػة:  رب

بأنشػػػػاء مسػػػػالؾ كممػػػػرات تػػػػربط بػػػػيف اجػػػػزاء الحديقػػػػة كبػػػػاألخص الحػػػػدائؽ الكبيػػػػرة 
 .  كالمتنزىات )الباركات( مثؿ أستعماؿ الياس لممشى معيف

كأف نضع مجمكعة نباتات ذات شكؿ كمكاصفات محددة لمتاكيد عمى أىمية  :لمتأكيد عمى األهمية  -د
 يان  تنسؽ نباتات نادرة اك فريدة لتأكيد أىمية ذلؾ البناء. المبنى كأح

بكضع نباتات اسيجة مانعة كمحددة مرتفعة اك كاطئة قابمو لمقص : السيطرة عمى حركة المواة -هـ
كالتشكيؿ اك نباتات عشبية ال تسمح بتجاكز المشاة كمرتادم الحديقة كتحدد 

 سيرىـ ضمف منافذ كمسالؾ كاضحة المعالـ.
 

 Engineering  Uses    االستعماالت الهندسيةيًا : ثان
عنػد كجػكد مسػطح منحػدر لمحفػاظ عميػو يػزرع بنباتػات ذات جػذكر : من  تعرية التربـة واألنجـراف  -أ

شبكية ليفية كسػطحية لمنػع تعريػة التربػة بسػبب الميػاه اك الريػاح كتسػتعمؿ خاصػة 
 (.ر كشجيراتاك تستعمؿ مصدات رياح )أشجا  Lawnsالمسطحات الخضراء 

لػػكحظ اف كضػػع النباتػػات فػػي طريػػؽ المكجػػات الصػػكتية التػػي تػػؤثر : الســيطرة عمــى الضوضــاء  -ب
عمػػػى األنسػػػاف تخفػػػؼ ىػػػذه المكجػػػات اك تشػػػتتيا، فػػػاألكراؽ التػػػي حكامميػػػا الكرقيػػػة 
طريػػػة كمتمكجػػػة الصػػػغيرة الحجػػػـ تعتػػػرض األصػػػكات أكثػػػر كتخفػػػؼ المكجػػػة عػػػدة 

 الزغب المكجكد عمى الكرقة. مرات كاألعتراض يككف ايض  مف قبؿ
ىناؾ معامػؿ كمصػانع تطمػؽ غػازات كثيػرة تػؤثر عمػى صػحة األنسػاف : تحسين وتمطيف الجو  -ج  

فأسػػتعماؿ بعػػض النباتػػات تػػدخؿ الغػػازات عػػف طريػػؽ الثغػػكر تخفػػؼ مػػف حػػدة ىػػذه 
. درجػػػػات الحرارةالمنبعثػػػػة مػػػػف المكػػػػائف المختمفػػػػة ىػػػػي مرتبطػػػػة بػػػػالعالج الغػػػػازات

 رجات الحرارة المنبعثة مف الشمس فيي سبب بيئي.اليندسي اما د



 00 

فػي الجػك عػف طريػؽ عمميػة التركيػب  CO2يخفػؼ غػاز : األوكسجين)األكسـجة   ضـ عممية  -د
الضػػكئي حيػػث تمتصػػو النباتػػات كنتيجػػة ليػػذه العمميػػة ينطمػػؽ األككسػػجيف كبػػذلؾ 

 تحافظ عمى التكازف البيئي لألككسجيف.
عمى الضكء الصناعي كتقميمو الناتج مف الكيرباء اك بأم كسيمة  مكف السيطرةي: تيميل الوهج   -هـ

مػػف صػػنع األنسػػاف )كىػػج الشػػمس كعالجػػو بالنباتػػات يطمػػؽ عميػػو بػػالعالج البيئػػي( 
 شعاعات.يفضؿ زراعة النباتات في طريؽ اإل كبصكرة عامة

    Environmental Uses   ستعماالت البيئيةاالثالثًا : 
تػػتـ المعالجػة عػػف طريػػؽ أعتػراض األشػػعة كأمتصاصػػيا حيػػث  : الســيطرة عمــى أوــعة الوــم  - أ

األكراؽ تمتص قسـ مف األشعة ككذلؾ بعػض األكراؽ المماعػة )يكسػكىا نسػبة مػف 
 الشمع( تعكس األشعة اك كجكد زغب عمييا يقمؿ الضكء اك حتى درجة المكف.

بػاردة لمنػع تطػاير تخفؼ النباتات مػف حػدة الريػاح سػكاء كانػت حػارة اك :  السيطرة عمى الرياح -ب
 .التربة كتعريتيا كأثارة الغبار ككذلؾ تخفؼ مف حدة األمطار كالثمكج المتساقطة

تسػػتخدـ ىػػذه العمميػػة فػػي منػػاطؽ كسػػط كجنػػكب العػػراؽ حيػػث : الســيطرة عمــى درجــات الحــرارة  -ج
تخفػػؼ مػػف حػػدة درجػػات الحػػرارة ألف النباتػػات تمػػتص الحػػرارة ككػػذلؾ بعمميػػة النػػتح 

لرطكبػة فػأف اليػكاء المحػيط سػتنخفض درجػة حرارتػو ككػذلؾ فأشػعة عندىا تنبعث ا
(،  النسػػػػبيةالشػػػػمس يكػػػػكف تأثيرىػػػػا أقػػػػؿ فػػػػي اليػػػػكاء الرطػػػػب المشػػػػبع ) الرطكبػػػػة 

كالنباتػػػات أيضػػػ  بعمميػػػػة النػػػتح ترفػػػع درجػػػػات الحػػػرارة فػػػي الشػػػػتاء كبػػػاألخص فػػػػي 
ض المنػػػاطؽ الشػػػمالية مػػػػف العػػػراؽ ألف قطػػػػرات المػػػاء سػػػتفقد حرارتيػػػػا لكػػػي تػػػػنخف

كتتساكل مع درجات الحرارة المحيطة. أألشجار كالشجيرات الكبيرة تحدث ظؿ فػي 
المكقع لذلؾ تنخفض درجات الحرارة. كمف الدراسة كجد أف الفرؽ بػدرجات الحػرارة 
بػيف مكقػػع مظمػؿ ببنػػاء كمكقػع مشػػمس مفتػػكح ضػئيؿ، أمػػا الفػرؽ  بػػدرجات الحػػرارة 

س مفتػػػػكح كبيػػػػر كمحسػػػػكس مػػػػف مكقػػػػع مظمػػػػؿ بالنباتػػػػات كاألشػػػػجار كمكقػػػػع مشػػػػم
 . كالسبب يعكد الى درجة حرارة الماء النكعية كالسعرات الحرارية

    Esthetic Uses  ستعماالت الجماليةرابعًا : اال
يعتبر اليػدؼ الرئيسػي مػف تصػميـ الحػدائؽ ىػي لمقيمػة الجماليػة عنػد اسػتخداـ النباتػات المتنكعػة      

 -ككمايمي:
كالعناصػػر األخػػرل فػػي التصػػميـ، تصػػبح  التػػي تحػػدثيا النباتػػاتالظػػالؿ : عناصــر  تات بعــدين  .أ 

علىى بىل    للمشاهد أي بمعنى مككنات الحديقة ذات بعديف كمساحة كليست حجـ

كعػػرض لشػػكميا األصػػمي كطػػكؿ كعػػرض لظميػػا  المثىىات بحىىلش الشىىا ط ل ىىا  ىى ت
 . سكاء كاف افقي اك عمكدم حسب المكقع كاألضاءة المستخدمة في التصميـ
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ــ .ب  كىػػي النباتػػات التػػي يمكػػف قصػػيا كتشػػذيبيا بأشػػكاؿ معينػػة :  ات اليابمــة لمتوــكيل المجســمالنبات
سػػػكاء كانػػػت األشػػػكاؿ ىندسػػػية اك طبيعيػػػة مشػػػابية لمنصػػػب كالتماثيػػػؿ كالتػػػي ينػػػتج 

 منيا أشكاؿ ثالثية األبعاد مجسمة لممشاىد.
سيقية في التصػميـ كألبػراز تعتبر األلكاف لمعناصر ميمة جدآ لما ليا مف تأثير لمقيـ التن: األلوان  .ج 

جمالية العناصر كػ  عمػى حػدة فعمػى سػبيؿ المثػاؿ يجػب أختيػار األلػكاف المتنػافرة 
 ألبراز كؿ عنصر كعدـ حدكث التداخؿ فيما بينيا كالعكس صحي

 بكاسػػػطة تحػػػدث النباتػػػات نتيجػػػة لحركػػػة المجمػػػكع الخضػػػرم )األكراؽ كاألغصػػػاف(: األصـــوات  .د 
الية ) القيمة الجمالية ىنا ىي رغبة األنسػاف لمبقػاء فػي الرياح يزيد مف القيمة الجم

المكقع مدة أطكؿ ( ككذلؾ أصكات الحيكانات كالحشػرات التػي تنجػذب ألنػكاع مػف 
 النباتات كبعض العناصر األخرل تخمؽ قيمة جمالية عالية. 

تعطػػػي النباتػػػات خطػػكط ضػػػمف فتػػرات نمكىػػػا كحياتيػػػا كالتػػي تػػػكحي بالحركػػػة : خطــوط النباتـــات  .ه 
النشاط فعمى سبيؿ المثاؿ ) األشجار الكبيرة المسنة كالخطكط العمكديػة اكاألفقيػة ك 

 تكحي بالعمى كالشمكخ كالطمأنينة (.
يتفػاكت أنبعػػاث الػػركائح مػف نبػػات الػػى أخػر حسػػب طبيعتيػػا. ىنػػاؾ : الــروائا المنبعثــة العطريــة  .و 

كاء كػاف نباتات تنبعث الركائح مف أزىارىا كمنيا تنبعث مف المجمػكع الخضػرم سػ
 .اؽ اك األغصاف اك مف قشرة    جذكعيا مف األكر 

 اإلجتماعية ستعماالت اال
تعمؿ الحدائؽ كالفضاءآت الخارجية عمى زيادة ركح التعاكف كتحمؿ المسػؤكلية مػف خػالؿ المحافظػة 
 عمييػػا كخػػدمتيا، كمػػا اف كجػػكد النباتػػات كالمككنػػات الصػػناعية )مقاعػػد الجمػػكس كالمسػػقفات كالقمريػػات ...
الػػ ( فػػي الحػػدائؽ يعمػػؿ عمػػى تشػػجيع ممارسػػػة الفعاليػػات اليكميػػة لإلنسػػاف مثػػؿ الجمػػكس كالراحػػة كتنػػػاكؿ 
قامػػة الحفػػالت كالمناسػػبات كغيرىػػا، كاف كػػؿ ىػػذا يسػػيـ فػػي زيػػادة العالقػػات كالػػركابط اإلجتماعيػػة  الطعػػاـ كا 

عف تشجيعيـ عمى التسػمية كزيادة فرص اإللتقاء كاإلختالط بيف مستعممي ىذه الحدائؽ كالفضاءآت فضالن 
قامة الفعاليات الرياضية المتنكعة .  كا 
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  : ت الخارجيةالحدائق والفضاءآنظم هندسة  
طػػار كشػػعكب نظػػـ مختمفػػة مػػف اجػػؿ ىندسػػة كتصػػميـ الفضػػاءات الخارجيػػة فػػي  كثيػػر مػػف أق ظيػػرت

 ة .العالـ نتيجة لطابع كؿ بمد كعاداتو كمدل تنكع البيئة كالحضارة كالميكؿ األجتماعي

  Engineering System النظام الهندسي  -:أواًل 
 بػ :يتميز ىذا النظاـ           

تكػػكف الخطػػكط مسػػػتقيمة اك دائريػػة اك بيضػػكية اك أم شػػػكؿ ىندسػػي بصػػكرة تتناسػػػب مػػع شػػػكؿ  -0
 .التصميـ اك حتى انحناءات منتظمة الـ األرض اك متطمباتالمبنى اك مع

يضـ عناصر ىندسية الطراز مثؿ المربع اك المثمث اكمسػتطيؿ ...الػػ  كالمماشػي تكػكف منتظمػة  -1
 كالتكجد تعرجات.

 . تنسؽ العناصر المككنة التي تدخؿ في التصميـ عمى الخطكط المستقيمة -2

بكضػع منػتظـ مثػؿ اليػـر أك المخػركط أك الكػرة اك يمكف كضع المككنات كمنيا النباتػات كتشػكؿ  -3
 . األسطكانة

 شبكة الرم اك الكيرباء عمى شكؿ ىندسي أم السكاقي أك اعمدة األنارة مستقيمة لحد ما. -4

 النظاـ اليندسي يمتاز بسيكلة التصميـ كالتنفيذ كالصيانة ... . -5

 . ضمف ىذا النظاـ نبدأ مف نقطة معينة النباتاتعند تحديد مكاقع  -6
 يضـ الكاح كأحكاض األزىار ذات أشكاؿ ىندسية منتظمة مثؿ مستطيؿ... . -7
 يضـ العناصر كمنيا النباتات بكضع متدرج اكثر مف الطبيعي أم حسب األطكاؿ كالحجـ. -8

  ASYMMETRICAL أك غير متناظر   SYMMETRICALالنظاـ يككف متناظر  -01
المماشػػي كيجػػب اف تكػػكف  .تكػػكف عناصػػر التصػػميـ متشػػابية عمػػى جيتػػي المحػػكركالتنػػاظر: 

 . نخفاضات متجانسةبإرتفاعات كا   داخؿ النظاـ اليندسي المتناظر كغير المتناظر
 . يتالئـ ىذا النظاـ بشكؿ رئيسي الحدائؽ ذات المساحات الصغيرة كالحدائؽ األمامية لممباني -00
 .ال  ...  يمتاز بكجكد نقطة جذب لمنظر كأف تككف نافكرة أك نصب أك نباتات مميزة -01

 . تتجمى جماليتو بنظره كاحده أك أكثر بقميؿ -02

 Natural System            النظام الطبيعي ثانيًا :
بمحاكاة الطبيعة كعمى عدـ التكػرار مػع المحافظػة عمػى التػكازف مػف ناحيػة تكزيػع  ىذا النظاـ يتميز       

يسػػي الحػػدائؽ الكبيػػرة أك المككنػػات كالعناصػػر المقػػررة كتنسػػيقيا فػػي المكقػػع المخصػػص كيناسػػب بشػػكؿ رئ
 فيات المختمفة كبالنقاط التالية :المتنزىات ذات المساحات الشاسعة كالطكبغرا

الخطكط التػي تحػدثيا عناصػر التصػميـ خطػكط غيػر ىندسػية كػأف تكػكف أنحنػاءات مفاجئػة مػا  -0
 بيف النباتات كالمسافات المكجكدة ما بيف عناصر التصميـ غير متنظمة.

مجػػاميع األشػػجار كالشػػجيرات كأنيػػا مػػف تكزيػػع الطبيعػػة كتضػػـ مجػػاميع  تضػػـ العناصػػر كمنيػػا  -1
 عطرية بيف ىذه األشجار كالشجيرات كتضـ مسطحات خضراء مختمفة مابيف تككينيا كشكميا.
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يجػػػػب مراعػػػػاة األنحنػػػػػاءات فػػػػي الممػػػػػرات كالمماشػػػػي بحيػػػػػث ال نجعميػػػػا مفاجئػػػػػة بشػػػػكؿ مفػػػػػرط  -2
بيعػػي ألف األنحنػػاءات قػػد تسػػبب حػػكادث كبػػاألخص عنػػد تصػػميـ الحػػدائؽ كالباركػػات بشػػكؿ ط

 خاصة في الطرؽ المخصصة لممركبات كالمكائف.

ال يضػػـ عناصػػر ىندسػػية أال لمضػػركرة مثػػؿ أيجػػاد مبػػاني ىندسػػية  كأذا كجػػدت ألىميتيػػا يجػػب  -3
تغطيتيا بعناصر طبيعية ككذلؾ أذا كجدت تماثيؿ أك نصب يفضػؿ أخفاءىػا قػدر األمكػاف بػيف 

 النباتات.

 جميع نكاحي الحديقة الطبيعية بنظرة كاحدة كذلؾ ألتساعيا كطبيعتيا. ال يمكف شمكؿ -4

أبقػػػاء قػػػدر األمكػػػاف نمػػػك النباتػػػات كبػػػاألخص األشػػػجار كالشػػػجيرات كالمتسػػػمقات بػػػدكف تقمػػػيـ أك  -5
 تجذيب. نمك طبيعي أك مماثؿ لمطبيعة.

بعكػس مػا يػدكر تعتبر النظاـ الطبيعي أصعب كأكثر كمفػة بالتنفيػذ كاألدامػة بالمقارنػة باليندسػي  -6
 بالذىف ألكؿ كىمة. 

        Mixed System النظام المختمط ًا :ثالث
يجمع ىذا النظاـ النظاميف السابقيف في تصميـ الحدائؽ كفػي طريقػة كشػكؿ العناصػر المككنػة ليػا 
كلكف مع المحافظة عمى خصكصية كؿ نظاـ بككف الحديقة اليندسية أصغر مف الحديقة الطبيعيػة كأيضػ  

ـ تطمبػػات التصػػميـ العػػاـ.مع المحافظػػة عمػػى ركح البسػػاطة كاألبتعػػاد عػػف التعقيػػد كمػػف ىػػذا النظػػاحسػػب م
 .  متداد كتطكير لواستحدث النظاـ العصرم الحديث كإ

        Modern System رابعًا : النظام الحديث
ف كمػا كػاف بعد المسيرة لفف تصميـ كتنسيؽ الحدائؽ في العالـ الطكيمة كاف التطكر حميػؼ ىػذا الفػ

لغيره مف الفنكف كالعمكـ ككاف البد اف تتماشى مع صكرة الحياة الحديثػة كماصػاحبيا مػف تقػدـ مسػتمر فػي 
جميع نكاحي الحياة كأزدىار المدنية كالحضارة كالتقدـ في العمـك كالفنكف، كذلؾ فأف نظرة األنساف كطريقػة 

عظمة كالثراء فأصػبحت الحػدائؽ جػزء ميػـ معيشتو أصبحت نظرة عممية أكثر مما ىي خياؿ كتفاخر في ال
 : يتميز بالنقاط األتية النظام الحديثفي الحياة كليذا فأف 

أصبح التصميـ بسػيط  خاليػ  مػف التعقيػد كمػا فػي كسػائؿ حياتػو كمعيشػتو كالمسػكف  كالممػبس  -0
 . كالمكاصالت كاألتصاالت كحتى في الفنكف األخرل المعاصرة

س كيتخػػرج فيػػو ميندسػػكف متخصصػػكف مػػف جامعػػات العػػالـ، أصػػبح لػػو قكاعػػد ثابتػػة كعمػػـ يػػدر  -1
لػػذلؾ كنظػػرآ لمتكسػػع العمرانػػي كأنشػػاء المػػدف الحديثػػة كشػػبكات المكاصػػالت المتطػػكرة اخػػذ ىػػذا 

 . الفف كعمـ الجديد القديـ بالتطكر السريع

أف طبيعػػػػة الحيػػػػاة كماصػػػػاحبيا مػػػػف مشػػػػاكؿ كجيػػػػد فػػػػي العمػػػػؿ جعمػػػػت األنسػػػػاف يميػػػػؿ الػػػػى  -2
 ية كالداخمية ليرتاح مف عناء يكمو كأصبح لمحديقة كظيفة خاصة عممية.الفضاءات الخارج

رض نظػػرآ لقمػػة األراضػػي كأزديػػاد اعػػداد البشػػر فأصػػبح الغػػرض أقصػػى أنتفػػاع مػػف قطعػػة األ -3
 . زدادت مساحة المسطحات الخضراءكليس فقط بتجميميا كعمى ذلؾ إ



 04 

ة بػيف بمػداف العػالـ فمػف يبقػى نظرآ لتطكر العالـ الحضارم كأنتشار كسػائؿ األتصػاالت السػريع -4
طػػراز الحػػدائؽ لشػػعب معػػيف مػػف شػػعكب العػػالـ حيػػث اف سػػرعة تقػػدـ تنسػػيؽ الحػػدائؽ كسػػرعة 

 . قاؿ األفكار مف مكاف الى أخر سيالن كسريعان أنت

ألف حقػ  كانت الحدائؽ قػديم  مقتصػره عمػى طبقػة معينػة الحاكمػة أك الغنيػة كلكنيػا أصػبحت ا -5
 . ستعماؿتالؾ كاإللكؿ أنساف في التمتع كاإلم

أصبح النظاـ الطبيعي البسيط كالمتنػاغـ كالسػيؿ أداة لطبيعػة الحديقػة  المطعػـ باليندسػي ىػك  -6
السػػػائد حيػػػث يعطػػػي أكبػػػر قػػػدر مػػػف المنفعػػػة كتتماشػػػى مػػػع الخطػػػكط المعماريػػػة الحديثػػػة غيػػػر 

 . المتناظرة

القديمػة فػأف  بالرغـ مف تطكر فػف تنسػيؽ الحػدائؽ فػي الكقػت الحاضػر كتعػديؿ بعػض القكاعػد -7
النظػػاـ الحػػديث فػػي التصػػميـ ال يعتبػػر نظامػػ  جديػػدآ متكػػام  فيػػك أيضػػ  مػػأخكذ مػػف الطػػرز 

 . القديمة كاليزاؿ تنشأ حدائؽ بيف النظاـ المتناظر القديـ كالطبيعي

التصػميـ الحػػديث يتبػع فيػػو معظػـ سػػمات النظػػاـ الطبيعػي مػػع مراعػاة فيػػو األنتظػاـ فػػي تكزيػػع  -8
لمعماريػػػة،كتمتاز بالتحديػػػد فػػػي خطكطيػػػا كمنحنياتيػػػا كطرقيػػػا كمماشػػػييا العناصػػػر النباتيػػػة كا

المرصكفة كزيادة أماكف ممارسة الرياضػة كاألسػتجماـ كلعػب األطفػاؿ كالكبػار ثػـ المجمكعػات 
 . النباتية المختمفة

) الحػػدائؽ  المختمفػػةأسػػتخداـ التكنمكجيػػا الحديثػػة فػػي تصػػاميـ الفضػػاءات الخارجيػػة بأنكاعيػػا  -01
 . الػ  الكبيرة ( كالمتنزىات ...الصغيرة ك 

حػػد ممكػف بعكػػس ككيفيػػة تقميمػو الػػى أقصػى يعتبػر العامػػؿ الزمنػي ميػػـ فػي العصػػر الحػديث  -00
 . الحديقة ألكثر مف عشرات السنيفد يستغرؽ استكماؿ كنضكج المفيـك القديـ كالذم ق
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 : تصميم الفضاءات الخارجية مستويات
يـ بشػػػػكؿ مبسػػػػط كمفيػػػػـك كمفصػػػػؿ قسػػػػمت الػػػػى ثػػػػالث لغػػػػرض تسػػػػييؿ كتكضػػػػيح خطػػػػكات التصػػػػم       

   The Base Plane   المستوى الياعدي   ) أوالً      : مستكيات كىي كما يمي
   The Overhead Plane  المستوى فوق الرأ  ) السيفي    ) ثانياً                              
   The Vertical Plane  المستوى العمودي   ) ثالثاً                              

صػػناعية كلممسػػتكل العمػػكدم أىميػػة خاصػػة لعالقتػػو المباشػػرة ىػػذه المسػػتكيات قػػد تكػػكف طبيعيػػة أك        
 ،سػتكيات الفضػاء كعالقتيػا مػع بعضػيابمستكل النظر لذا فيك أكثر كضكح  لعيف الناظر. أف لمتالعب بم

تػػأثير كبيػػر عمػػى شػػاغمي الفضػػاء كردكد أفعػػاليـ تجاىػػو لػػذا فالفضػػاء الخػػارجي قػػد يكلػػد رد فعػػؿ مباشػػر أك 
 . سمسمو مف ردكد األفعاؿ

   The Base Plane   المستوى الياعدي   ) أوالً  
التكػػكيف كالتشػكيؿ المػكقعي المقتػػرح كىػك الجػزء الميػػـ أف المسػتكل القاعػدم مػرتبط بشػػكؿ قػكم مػع 

المسػػتخدـ فػػي التصػػميـ أذ ال يمكػػف اف يكػػكف ىنػػاؾ تصػػميـ كاقعػػي لمكقػػع مػػا مػػالـ يػػتـ تخطػػيط لممسػػتكل 
القاعدم مرتبط  بنكعية األستعماؿ كتحديد العالقات مابيف األستعماالت األخرل. يصمـ المستكل القاعدم 

ك التربة الظاىرية مع قميؿ مف العمؽ كمدل رطكبتيا كأحتكاءىا عمى المكاد كالمقصكد ىك لسطح األرض أ
 الغذائية كالنباتات كالكائنات الحية كأحتماؿ كجكد الصخكر كاألحجار.

أف نجاح التصميـ العاـ لمكقع ما يككف بمراعاة القكاعد التصميمية كالمتطمبػات الضػركرية لتشػكيؿ 
ات مػػف فكػػرة التصػػميـ الػػى التنفيػػذ كحتػػى األدامػػة كالصػػيانة بشػػرط كتكػػكيف مسػػتكل القاعػػدة كتشػػمؿ العمميػػ

 خفض الجيد كالماؿ المصركفيف ألكتماؿ األىداؼ المرجكه.

   The Overhead Plane  المستوى فوق الرأ  ) السيفي    ) ثانياً  
د أف تصميـ المستكل العمكم أك السقفي قد بككف حر كسقؼ السماء أك األشجار أك المتسمقات، كق

يككف  سقؼ أصطناعي. ترل عيف الناظر مشيد السماء الالمنتيي كأكبر سقؼ فكقنا عمػى شػكؿ قبػو ليػا 
 حدكد أفتراضية في األفؽ. 

أف مستكل السقؼ لو جمالية ككظائؼ متعدده فالقبػو السػماكيو تػزداد جماليػة كزخرفيػة عنػدما تتػدلى 
ف تألأل النجـك كالقمػر يكسػب المشػيد سػحر السحب كالغيكـ كسقؼ أخر أصغر كأكطئ نيارآ أما لي  فيكك 

كجمػػاؿ أخػػر ىػػذه المشػػاىد تختمػػؼ مػػف مكقػػع ألخػػر كحسػػب زاكيػػة النظػػر، فمػػث  المشػػيد فػػي الصػػحراء أك 
األماكف المفتكحة يختمػؼ المشػيد فػي منػاطؽ المػدف أك الجبػاؿ، كػذلؾ األحسػاس بالنعكمػة فػالجك الصػافي 

كالثمكج، أيض  يؤثرشدة أنتشار كنكعيػة الضػكء فػي المكقػع يككف ناعـ بينما يصبح ثقيؿ عند ىطكؿ المطر 
كالضكء الحميبي أك المصفر أك المخضػر أك البنفجػي عمػى نفسػية المشػاىد مػف الصػفاء الػى الك بػو، كػذلؾ 
نسبة األماكف المضممة . أف تعدد انكاع السقكؼ كباألخص األصطناعية مثؿ القمريػات كاألقػكاس كأكشػاؾ 

نائيػػة أك الخشػػبية أك المعدنيػػة كحتػػى القماشػػية ترفػػع مػػف مسػػتكل الجماليػػة لممكقػػع الجمػػكس أك المنشػػ ت الب
 باألضافة لمكظائؼ العديدة المتكخاة منيا. 
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   The Vertical Plane  المستوى العمودي   ) ثالثاً 
تنسػػػؽ العناصػػػر العمكديػػػة لتقسػػػيـ اك تجػػػزءت الفضػػػاء الخػػػارجي لمحجػػػكـ الثالثيػػػة األبعػػػاد، كتعتبػػػر        

لعناصر العمكدية مف أسيؿ عناصر التصميـ لغرض التكظيؼ مع العمـ اف ىناؾ كظائؼ كثيرة كمتنكعة ا
كمػػف اىميػػا العػػزؿ اك تحقيػػؽ الخمػػكة فػػالعزؿ امػػا مفتػػكح أك مغمػػؽ بػػدرجات حسػػب متطمبػػات التصػػميـ.  أف 

ألفػراد سػكاء العزؿ التاـ ىك تحقيؽ خمكة خاصة شخصية كىي راحة شخصػية ألفػراد قميمػة اك مجػاميع مػف ا
كاف ألبعاد عيكف الفضكلييف أك لمحماية مف الضكضاء أك األتربة ...ال  كباألخص في األماكف المكتظػة 

 كالمزدحمة. 
العزؿ بأنكاعو يككف ضػمف الفكػرة التصػميمية لممكقػع كمػرتبط بقػكة بالتصػميـ الكمػي. أف المنػاطؽ المعزكلػة 

بركػػة مػػاء أك بحيػػرة أك مالعػػب رياضػػية أك اف تكػػكف اك المقسػػمة فػػي التصػػميـ فػػد تكػػكف مسػػرح مفتػػكح أك 
منػاطؽ لمراحػة اك السػفرات الجماعيػة . كيمكػف تقسػيـ الفضػاءات الػى خمسػة منػاطؽ اك أجػزاء كظيفيػة فػػي 

 -( :  PARKSالحدائؽ الكبيرة كالمتنزىات ) 
 منطقة التركيح كالنزىة كالتثقيؼ الجماعي. -0
 منطقة الراحة كاألستجماـ اليادئ. -1

 رياضة كالفعاليات المتنكعة.منطقة ال -2

 منطقة األطفاؿ. -3

 منطقة األدارة كالخدمات . -4

تعػػددت نكعيػػة عناصػػر التصػػميـ العمػػكدم كػػأف تكػػكف عبػػارة عػػف أخػػدكد صػػخرم طبيعػػي أك حتػػى 
بمكاصفات عالية مثؿ السيراميؾ كالمكازئيؾ اك مف األخشاب اك  المعادف اك القماش أك أم مادة تكنمكجيو 

 لمعنصر الرئيسي الميـ ىك النباتات بأنكاعيا.متطكره. باألضافة 
اف المنػػاظر ) المشػػاىد ( ضػػمف التصػػميـ الكاحػػد يمكػػف تطكيرىػػا لألجمػػؿ بكاسػػطة عمميػػة التػػأطير 

فتحديػػد المشػػيد بكاسػػطة التصػػميـ العمػػكدم يعطػػي المشػػيد أكثػػر   VISUAL CONTROLالمشػػيدم 
لتصميـ العمكدم مف عناصر تأثيثيو جماليو مثؿ %. يتككف ا011أثارة كتشكيؽ بالمقارنة بالمشيد المفتكح 

الرسكمات كالمنحكتات كالنصب المتنكعة كالنباتات النصبيو مف األشجار كالشجيرات كالمتسمقات كغيرىػا ) 
 كعة.مثؿ المانكليا كالعفص كاليككا ( ككذلؾ حركة المياه الى األعمى اك الجكانب كتدفؽ النافكرات المتن

اليػػة لممشػػيد العػػاـ ) المنظػػر الطبيعػػي ( بكضػػع تكػػكيف نصػػبي ) كتصػػميـ يمكػػف تعزيػػز القػػكه الجم
عمػػػػكدم ( أمػػػػاـ المشػػػػيد ) الفضػػػػاء الخػػػػارجي المفتػػػػكح ( كبمعنػػػػى أخػػػػر كممػػػػا أزدادت تككينػػػػات التصػػػػميـ 
العمكدم النصبيو ما بيف عيف الناظر كالفضاء الخارجي المفتكح خمفو أدل ألرتفاع مستكل الجمالية الكمية 

 .  ELEMENTS WITHIN A VOLUMEما يطمؽ عميو   لممشيد كىذا
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 : الحدائق والفضاءآت الخارجيةتصميمية مراحل 
بيئػػػػة خارجيػػػػة مالئمػػػػة  بتػػػػكفيرالخارجيػػػػة تتمثػػػػؿ  كالفضػػػػاءآتؽ ف ميمػػػػة تخطػػػػيط كتصػػػػميـ الحػػػػدائإ

ىػذه  الػذيف يقضػكف معظػـ كقػتيـ ضػمف ألفػرادلفرىػا اعػة الكاجػب تك ستعماؿ تتكازف فييا الكظيفػة مػع المتلإل
بػػر بيئػػة ذات ىيكػػؿ كاضػػح كمع إعػػداد كتييئػػةف ا  يعممػػكف كيميػػكف، ك ك يتعممػػكف ك البيئػػة كالتػػي فييػػا يعيشػػكف 

كالتكجػػػو مفيكمػػػو لممشػػػاىد كالزائػػػر كالسػػػاكف يكػػػكف مػػػف خػػػالؿ تخطػػػيط ، تمػػػنح إحسػػػاس باألمػػػاف كالجمػػػاؿ
 فالتصميـ، كامؿ المكقعالت األرض كفقان لعستعماا  الخارجية كتنظيـ الحركة ك  كالفضاءآتكتصميـ الحدائؽ 

الناجح ىك الذم يشرؾ المعالـ الطبيعية لممكقع مع المعالـ التي ىي مف صنع اإلنساف كبما يغني الحدائؽ 
 يمكػػف تحديػػد أىػػـ عكامػػؿ المكقػػع المػػؤثرة عمػػى، فػػع مػػف قيمتيػػا الجماليػػة كالنفعيػػةالخارجيػػة كير  كالفضػػاءآت

 : يمي الخارجية ككماكالفضاءآت تخطيط كتصميـ الحدائؽ 
ف كجدت كمحاكلػة إقع المنحدرات الطبيعة الطكبكغرافية لممكقع كتحديد تدرجات سطح األرض كمكا .1

ستفادة القصػكل مػف التضػاريس األرضػية كالمسػتكيات الطبيعيػة كالتعػايش مػع الطبيعػة المكجػكدة اإل
حداث ا  كمكازنة عمميتي الحفر كاإلمالء . قؿ تغيرات ممكنة في الطكبكغرافيةكا 

التػػػرب كالصػػػخكر كأصػػػناؼ  فرىػػػا كأنػػػكاعاالعكامػػػؿ الطبيعيػػػة مثػػػؿ مصػػػادر الميػػػاه كمػػػدل تك تحديػػػد  .2
ختيػػار النباتػػات كتحديػػد مسػػاحة المسػػطحات الخضػػراء كطػػرؽ إىػػذه العكامػػؿ تػػؤثر عمػػى ، النباتػػات

 اإلركاء المناسبة .
لحجبيػا  سػمبيةالتصميـ كتحديػد المعػالـ ال ستغالليا فيلـ الطبيعية الجذابة في المكقع إلتحديد المعا .3

ستغالؿ المسطحات المائية المكجكدة في المكقع كعنصر جذب تصميمي إعف النظر، فمثالن يمكف 
سػػػتعماالت الرياضػػػية سػػػتعماالت األرض مثػػػؿ اإلإحػػػاجز بػػػيف ك كأ الخارجيػػػة كالفضػػػاءآتلمحػػػدائؽ 
 المحيطة . كالفضاءآتك كعنصر عاكس لألبنية أكالترفييية 

لتقػػاء لتحديػػد النقػػاط المنطقيػػة لػػدخكؿ المكقػػع المقتربػػات كنقػػاط اإل كػػة المػػركر فػػيتجػػاه كحجػػـ كحر إ .4
 كمغادرتو .

يجابيػػة فمػػثالن السػػمبية كزيػػادة تػػأثير العكامػػؿ اإلتحديػػد العكامػػؿ المناخيػػة لمحػػد مػػف تػػأثيرات العكامػػؿ  .5
ف يػػؤثر عمػػى تحديػػد مكقػػع المماشػػي ضػػمف أالتيػػارات اليكائيػػة السػػائدة يمكػػف تجػػاه مسػػارات إتحديػػد 
 .ع المكق

دان عمػػػى طبيعػػػة البيئػػػة عتمػػػاإالعكامػػػؿ يمكػػػف تكجيػػػو النظػػػر نحػػػك البيئػػػة المحيطػػػة كعمػػػى ضػػػكء ىػػػذه 
لصػمة بطبيعػة المكقػع كثيػؽ ا الخارجيػة كالفضػاءآتالمبػدأ التصػميمي لمحػدائؽ  ، كيجػب أف يكػكفكجاذبيتيا

ؿ المنػػاظر سػػتغالإة كالمتعػػة فييػػا متكازنػػة مػػف خػػالؿ تكػػكف الدراسػػ فضػػاءآتك  حػػدائؽ لػػىإبيػػدؼ الكصػػكؿ 
 . عالطبيعية كالطكبكغرافية لممكق

 يمي : ت الخارجية إلى ماتصميـ الحدائؽ كالفضاءآمراحؿ  تقسيـيمكف كبناءان عمى ما ذكر سابقان 
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 Site Selection & Planning Stage  ختيار المو  ا  مرحمة توخيص و  -1
، الخارجيػػة ئؽ كالفضػػاءآتيا فػػي إقامػػة الحػػداسػػتعمالمسػػاحات كاسػػعة إلختيػػار إبىػػذه المرحمػػة  تتمثػػؿ

سة تحميمية لممؤثرات البيئة كالعمـك الطبيعية كالقانكف مع درا أسسعمى  كيتـ إختيار ىذه المساحات إستنادان 
غػػرض جابيػػات الكامنػػة فػػي كػػؿ منيػػا لالطبكغرافيػػة كالبيئػػة كتحديػػد اإليك قتصػػادية اإلك الثقافيػػة ك جتماعيػػة اإل

تيتـ ىذه المرحمة بالحفػاظ عمػى مراحؿ الالحقة مف التصميـ . كما ك اإلستفادة منيا كأخذىا بالحسباف في ال
كالمصػػػادر الطبيعيػػة كتنػػػتيج سياسػػة المسػػػكحات كالدراسػػات كالتحميػػػؿ كتػػدخؿ فييػػػا عػػدة مجػػػاالت  األنظمػػة

 األرضكتخطػػيط  Master Planning األساسػػيالتخطػػيط ك  Urban Designكالتصػػميـ الحضػػرم 
Land Planning  كتخطيط المكقعSite Planning كالتخطيط المجتمعي Social Planning . 

 Site Analysis Stage  مرحمة تحميل المو   -2
نشػػاء الحػػدائؽ كالفضػػاءآت الخارجيػػةسػػتعمالمكقػػع إلختيػػار الإ ف يػػتـأبعػػد  تبػػدأ مرحمػػة  و فػػي إقامػػة كا 

ثػـ التكفيػؽ كمػف  قترحػة مػف جيػة أخػرلسػتعماالت المتػار مػف جيػة كلإلتحميؿ متكامؿ لعكامؿ المكقع المخ
 مميػػة تحميػػؿع، كتشػػمؿ سػػي لممكقػػعثنػػيف بيػػدؼ الخػػركج بمقتػػرح تصػػميمي عمػػى ىيئػػة مخطػػط أسابػػيف اإل
ت كالتقاليػػػػػد كالتنظػػػػػيـ العػػػػػادا، تػػػػػكفير الميػػػػػاه، الغطػػػػػاء النبػػػػػاتيك كامػػػػػؿ المتعمقػػػػػة بالمنػػػػػاخ تحميػػػػػؿ العالمكقػػػػػع 

 التربػػػػػة كمككناتيػػػػػاك  عػػػػػيتصػػػػػريؼ الميػػػػػاه الطبيك  قػػػػػعالخصػػػػػائص الطبيعيػػػػػة )طبكغرافيػػػػػة المك ، جتمػػػػػاعياإل
 اإلنسػافمػا ىػك مػف صػنع  ، ككػؿنػكاع النباتػات(أسػتكاىا ك الميػاه الجكفيػة كمك  المسطحات المائيػة الطبيعيػةك 

لػى جانػب بعػض الخصػائص الحسػية إطػرؽ المشػاة كالسػيارات ، مة مف ماء ككيرباءخطكط الخد، كاألبنية
المميػزة كالمقػاييس التػي  كاأللػكافلتػي تحػيط بػو ا كاألصػكاتلممكقػع )نقػاط النظػر مػف كالػى المكقػع كالػركائح 

تعطػػي المكقػػع شخصػػيتو التػػي يمكػػف عكسػػيا فػػي المقتػػرح التخطيطػػي كأخيػػران المحػػددات القانكنيػػة كالخمفيػػة 
 . التأريخية

الحػػػػػدائؽ كمسػػػػػتعممي  صػػػػػاحب المكقػػػػػع لتػػػػػي تعتمػػػػػد عمػػػػػىكا لممكقػػػػػع سػػػػػتعماالت المختمفػػػػػةإلتحميػػػػػؿ ا
، كبعػػد إجػػراء بجػػكاره أكفػػي المكقػػع المكجػػكدة سػػتعماالت األبنيػػة ميػػؿ إفضػػالن عػػف تح خارجيػػةال كالفضػػاءآت

المتبعػػة فػػي تصػػميـ  المعػػاييربسػػتعانة حتياجػػات باإلكضػػع برنػػامج متكامػػؿ باإل تحميػػؿ تفصػػيمي لممكقػػع يػػتـ
الحػػدائؽ كالفضػػاءآت الخارجيػػة إذ تتبػػايف فػػي معاييرىػػا التخطيطيػػة حسػػب مكاقعيػػا كسػػعتيا فػػالمكاقع داخػػؿ 

لمصػػمـ بإعتمػػاد المحػػددات التخطيطيػػة المخطػػط ك ا لحضػػرية لممدينػػة تكػػكف محػػدكدة نتيجػػة إللتػػزاـالمراكػػز ا
كمػػا ذكػػر سػػابقان، أمػػا المكاقػػع التػػي تبتعػػد عػػف المركػػز الحضػػرم لممدينػػة فتكػػكف  لممدينػػة كضػػركرة األخػػذ بيػػا

 مساحتيا أكبر كأكثر إتساعان .

 Detailed Design Stageالتصميم التفصيمي مرحمة  -3
لممكقع  األساسيف المخطط إ، أم متدادان لياإلممكقع كتعد  األساسيتمي مرحمة كضع المخطط كىي 

 لمحػػػػدائؽ كالفضػػػػاءآتف التصػػػػميـ التفصػػػيمي إسػػػتعمالية كخطػػػػكط الحركػػػة فػػػػي حػػػيف يؤشػػػر المسػػػػاحات اإل
ثير كؿ أكدراسة تالطبيعية كالصناعية الداخمة في التصميـ  ختيار كتحديد المككناتإعممية  يمثؿ خارجيةال

كجماليػػان  كبيئيػػان  كظيفيػػان  خارجيػػةت الآالفضػػاءالحػػدائؽ ك  عماؿسػػتخػػر لمخػػركج بحمػػكؿ مالئمػػة إلمنيػػا عمػػى اآل
ضػػػمف  الخارجيػػػة تآمفضػػػاءلمحػػػدائؽ كلي إعطػػػاء خصكصػػػية ف مرحمػػػة التصػػػميـ التفصػػػيمي تعنػػػ، إكنفسػػػيان 
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 ساسػيان أ كانيػات المتاحػة لمصػيانة دكران مستعماؿ كاإلقافية كالتقاليد كالمناخ كنمط اإلالخمفية الث معبالمكقع كت
 . فييا

 Implementation Stageمرحمة التنفيت رابعًا :  -4
ختيػار ح كما يستغرقو مف كقت كال بد مػف إنتياء مف عممية التصميـ يحدد مكعد التنفيذ المقتر بعد اإل

ات الجػك عمػى العكػس المكعد المناسب لما لذلؾ عالقة مباشرة بحياة النباتات كصمتيا بفصػكؿ السػنة كتقمبػ
ف الجدكلػػة المناسػػبة لممكاعيػػد تسػػيـ فػػي ، إذ أمػػف المشػػاريع العمرانيػػة التػػي ال تتػػأثر كثيػػران بػػالظركؼ البيئيػػة

دارة عمميػػػة التنفيػػػذ بالمسػػػتكل المطمػػػكب، إذ تمػػػة مراحػػػؿ إنشػػػاء الحػػػدائؽ ف مرحمػػػة التنفيػػػذ ىػػػي خاإ قيػػػادة كا 
 التي أجريت في المراحؿ السابقة . لدراسات المتعددةاكالفضاءآت الخارجية كمحصمة الجيكد المبذكلة ك 

 Maintenance & Lasting Stageمرحمة الصيانة واإلدامة   -5
فػي عمميػة إنشػاء الحػدائؽ كالفضػاءآت الخارجيػة كالتػي يأخػذىا مصػممكا  ىذه المرحمة ميمة جػدان ُتعد 

أك فشؿ جيكدىـ التصميمية، جاح عتمد عمييا نالحدائؽ بنظر اإلعتبار في المراحؿ التصميمية األكلى إذ ي
العامػؿ الحاسػـ فػي  أحيانػان تكػكف ك  الخارجيػة الفضػاءآتالحدائؽ ك الصيانة تحافظ عمى مظير كجمالية  فأل

يشػجع  الفضػاءآتف التصػميـ الجيػد ليػذه كمػا إ ،فييػا كالصػناعيةالطبيعيػة  مككنػاتالتسقيط أماكف  إختيار
، كلػػذلؾ عمييػا شػعكران مػنيـ بالمسػؤكلية لممشػػاركة بالحفػاظ عمػى عػدـ العبػث بمككناتيػا كيػدعكىـيا مسػتعممي

ال سػػػكؼ يشػػػكه مظيػػػر ىػػػذه الفضػػػاءآت كبالتػػػالي ينػػػتج عنيػػػا تشػػػكيو  يجػػػب اإلىتمػػػاـ بإدامتيػػػا كصػػػيانتيا كا 
 . بالمظير العاـ لممكقع كجماليتو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القسم : البستنة وهندسة الحدائق

 المرحلة : الرابعة

 المادة الدراسية : هندسة الحدائق

المحاضرة : 6 
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 الفضاءات الخارجية :الحدائق و  مكونات هندسة
 المكونات الطبيعية : وتومل : .1

   The Plant Elements  )النباتات  اصر النباتيةأواًل : العن
ف تغيراتيػا الفصػمية كنمكىػا رة فػي الفضػاءآت الخارجيػة إذ إالنباتات مف العناصر الطبيعية المػؤث ُتعد

الفضػػاءآت نكعػػان مػػف الديناميكيػػة فضػػالن عػػف دكرىػػا فػػي تحقيػػؽ المتعػػة  مػػع مػػركر الػػزمف كحيكيتيػػا تكسػػب
ع كأشكاؿ مختمفة، كتتميز النباتػات بإمتالكيػا عػدد مػف الخصػائص التنسػيقية الحسية، كتكجد النباتات بأنكا

يعتمد عمييا مصمـ الفضاءآت الخارجية في تصميمو إلظيار الفضػاءآت الخارجيػة بػأبيى صػكرىا ككأنيػا 
 لكحة فنية تثير البيجة كالسركر كالراحة النفسية، كتشمؿ ىذه الخصائص :

كألػكاف  لنباتػات مػف العناصػر الحسػية الميمػة، فبصػريان تمتمػؾ أشػكاؿ: تعػد ا المميةات الحسـية لمنباتـات .أ 
أكراؽ كمممػػػػس متنػػػػكع كسػػػػمعيان تصػػػػدر أصػػػػكات بفعػػػػؿ حركتيػػػػا بػػػػاليكاء إضػػػػافة إلػػػػى مممػػػػس 

اف كأزىػػار النباتػػات المختمفػػة، عػػالكة عمػػى التػػأثير البصػػرم كالسػػمعي كالممسػػي لمنباتػػات كأغصػػ
فػػػػي إسػػػػتعماؿ النباتػػػػات فػػػػي الفضػػػػاءآت  يسػػػػتطيع المصػػػػمـ اإلعتمػػػػاد عمػػػػى الحػػػػكاس األخػػػػرل

الخارجية مثؿ المميزات العطرية )الركائح(، إف أثػارة األحاسػيس غيػر البصػرية يمكػف أف تثيػر 
اإلشارات المستممة مف قبؿ العيكف، كأف ىػذه األحاسػيس تعمػؿ معػان فمػكف األزىػار ربيعػان يقػكل 

ة حسػية مسػأل كالتػي ُتعػد و الراحػة، كتؤثر النباتات عمى اإلنساف كتػكفر لػالزىكربكاسطة عبير 
، فػػأف صػػكت حركػػػة تمعػػب حاسػػػة السػػمع دكران ال بػػأس بػػػو، كمػػا رئيسػػية فػػي تصػػميـ النباتػػػات

 . النباتاتاألشجار أك أكراقيا يكلد نكعان مف اإلحساس بديناميكية 
ار مػف بإسػتمر  : تنفرد النباتات بككنيا عنصران ينمػك كيغيػر حجمػو كسػماتو الجانب الةمني في النباتات .ب 

، كتمتمؾ النباتات عالقات متبادلة مع الزمف تظير كالمممس خالؿ تغير حالة األكراؽ كاأللكاف
مػػف خػػػالؿ الميػػػزات الفصػػػمية كالتػػػي تظيػػػر بتػػأثير الفصػػػكؿ بشػػػكؿ كاضػػػح عمػػػى شػػػكؿ النبػػػات 

كىػذا النػكع مػف النباتػات يسػتعرض ميػزات اتػات نفضػية كأكراقو كأزىػاره كتنقسػـ النباتػات إلػى نب
ؿ األربعة ففي فصؿ الصيؼ تككف خضراء مكرقة كذات ألػكاف غامقػة نكعػان مػا أمػا فػي الفصك 

، كمف ثـ تبدأ بالتساقط أما باأللكاف الخريؼ فتتغير ألكانيا نحك اإلصفر كتتكلد نكع مف اإلثارة
فػي الشػتاء فأنيػا تكػكف عاريػة بػدكف أكراؽ كيظيػر مممػس الجػذع كاألغصػاف كبعػض النباتػات 

، أمػػا النباتػػات الممكنػػة زىػػكر ممكنػػة مػػع بعػػض األكراؽ الخضػػراء كالصػػفراء أك فػػي الربيػػع تنػػتج
دائمة الخضرة فيظير تغير الفصكؿ عمييػا مػف خػالؿ زىكرىػا فيػي تظيػر دائمػان مكرقػة بػألكاف 

بشػكؿ عػاـ أقػؿ  يػاغامقة كتبدأ في الربيع في عرض األلكاف المشرقة لزىكرىػا أك ألكراقيػا كلكن
، أما بالنسبة لمميزات التتابعية ليػا فتػرتبط بعالقػة نباتات النفضيةية عف التأثران بالميزات الفصم

الػزمف كالنباتػػات مػػف خػػالؿ النمػػك كالتطػػكر مػف شػػتالت صػػغيرة إلػػى أشػػجار أك شػػجيرات كبيػػرة 
كقػػد تكػػكف النباتػػات بطيئػػة النمػػك فتكػػكف طكيمػػة العمػػر كأخػػرل سػػريعة النمػػك قصػػيرة العمػػر لػػذا 
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خارجيػػة إلسػػػتخداـ خمػػيط مػػف ىػػػذه النباتػػات فػػػي فضػػاءآتيـ لكػػػي يمجػػأ مصػػممكا الفضػػػاءآت ال
يضػػمنكا كجػػكد النباتػػات بشػػكؿ دائػػـ فالسػػريعة النمػػك تيػػيمف عمػػى التكػػكيف فػػي السػػنيف األكلػػى 

، أما بالنسبة لمتتػابع الفضػائي فيقػـك ئة النمك كىيمنتيا عمى مر الكقتكمف ثـ يبدأ تأثير البطي
تحقيقػػو مػػع النباتػػات كعنصػػر مػػؤثر فػػي عمميػػة تػػكفير مصػػمـ الحػػدائؽ كالفضػػاءآت الخارجيػػة ل

، الخارجيػة التتابع الفضائي عمى طكؿ المسار الذم  يقطعو المشاىد في الحدائؽ كالفضاءآت
غيػػػر المرغػػػكب بيػػػا، إذ تعمػػػؿ النباتػػػات عمػػػى تحقيػػػؽ ىػػػذا التتػػػابع مػػػف خػػػالؿ حجػػػب المنػػػاظر 

يجػػأخػػرل،  كمػػف ثػػـ فتحيػػا لكشػػؼ فضػػاءآتأخػػرل منػػاظر تػػأطير ك  اد كتػػؿ نباتيػػة تغيػػر مػػف كا 
 .قكاعد الحركة كبالتالي تحقؽ تتابع فضائي

كالنسػػيـ  : تتمثػػؿ الحركػػة فػػي النباتػػات بحركػػة األكراؽ كاإلغصػػاف بفعػػؿ الريػػاح الحركــة فــي النباتــات .ج 
اليػػادمء كىػػػذا النػػػكع مػػػف الحركػػػة يمتمػػػؾ فاعميػػػة فػػػي الفضػػػاءات الخارجيػػػة إذ أنيػػػا تنتقػػػؿ إلػػػى 

طح المحيطػػة بالنباتػػات كتظيػػر أنماطػػان مػػف الظػػالؿ المختمفػػة أسػػطح أخػػرل كػػاألرض أك األسػػ
بفعػػؿ ىػػذه الحركػػة ممػػا يكلػػد نػػكع مػػف الديناميكيػػة المركبػػة لتمػػؾ الفضػػاءآت، كيالحػػظ أنػػو فػػي 
األجكاء الباردة تضيؼ ىذه الحركة نكعان مف الحياة عمى المشاىد الجامدة كالساكنة كأيضان في 

اليػػػكاء كتكلػػػد نػػػكع مػػػف الشػػػعكر بالراحػػػة النفسػػػية لػػػدل  األجػػكاء الحػػػارة فأنيػػػا تؤكػػػد عمػػػى حركػػػة
 .المشاىد 

: بعض النباتات ليا ىذه الخاصية سكاء بشكميا الطبيعػي أك  النباتات كيطعة فنية )نموتج تصويري  .د 
بػػػالقص كالتشػػػكيؿ، ىػػػذه النباتػػػات تمتػػػاز سػػػكاء بشػػػكميا أك لػػػكف أكراقيػػػا أك سػػػيقانيا أك أزىارىػػػا 

 .عمى عممية تنسيؽ كتصميـ الحدائؽ ؿ منظرىا كتأثيرىا الكبيربككنيا تمثؿ نقطة جذب لجما
كالناتجػة مػف  : تستخدـ العناصر النباتية لكسػر حػدة الخطػكط اليندسػية المممػة إضافة الطبيعة لممكان .ه 

عطاء صكرة طبيعية لمتصميـ عف كالمماشي  الشكارع كاألبنية طريؽ تجميػؿ المبػاني بزراعػة كا 
جماليػا كيربطيػا مػع الحػدائؽ كالفضػاءآت المجػاكرة  اني ُيظيػرحزاـ أخضػر نبػاتي يحػيط بالمبػ

 إلعطاء تكامؿ لممكقع كجعمو يبدك كقطعة فنية كاحدة .
تسػػتخدـ النباتػػات لتكمػػؿ صػػكرة أك مبنػػى أك فػػراغ فػػي سػػكر مبنػػى ككػػذلؾ :  النباتــات كعنصــر تكميمــي .و 

خفػي المنػاظر غيػر تستخدـ إلبراز العناصر الجميمة كالتحؼ الفنية كتخفي عيكب المبنػى أك ت
 . مكقع مميز المرغكب بيا أك قد تكجو النظر إلى حديقة أك فضاء أك
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 The Trees :األوجار    -1
تػاج فػي األعمػػى عمػى كجػػو األرض ليػا سػاؽ كاحػد كاضػح ك  تعتبػر مػف أكبػر النباتػات حجمػان كعمػران 

فػػػرادم أك مجػػػاميع.  فتراش التػػػاج ككحػػػاجز نبػػػاتي كبيػػػر، تنسػػػؽ عمػػػى شػػػكؿ أنبػػػإ فقػػػط ، تسػػػتعمؿ  كسػػػقؼ
األشجار اما أف تككف ناشئة في نفس المكقع )مسػتكطنة( كتفاعمت مع جميع الظركؼ مثؿ صػنكبر زاكيتػا 

مثؿ اشجار استكائية التي تحتػاج  كىناؾ أشجار مستكردة مف  الخارجكالبمكط كالصفصاؼ الباكي كغيرىا. 
لمظػركؼ المحميػة  أخيػران كمػف ثػـ تأقمميػا  تيراداالسػفي بداية  اإلمكافالى ظركؼ معينة نحاكؿ تكفيرىا قدر 

)مػف المالحػظ اف النباتػات المسػتكردة ىػي  كنيا كاليككػالبتس كغيرىػا.ثؿ المطػاط كنخيػؿ الكنػارم كالكاشػنطم
 لدل الناس في البداية لندرتيا ( .المفضمة 

ية التنسػػػق إسػػتعمالتيااك حسػػب شػػكميا اك حسػػب  اإرتفاعيػػىنػػاؾ تقسػػيمات عديػػدة ليػػا مثػػؿ حسػػػب 
الكظيفيػػة كالجماليػػة اك حسػػب مقاكمتيػػا اك حسػػب لكنيػػا العػػاـ اك لػػكف ازىارىػػا كمكعػػده اك حسػػب كثافتيػػػا 

 كنسجتيا . 

  The Shrubsالوجيرات    -2
سػطح األرض كتػاج مالصػؽ لػألرض ليػا تأتي بعد األشجار بالحجـ ليا اكثر مف ساؽ يخػرج مػف 

اك جمػاعي كيمكػف تقسػيـ  انفرادمجمالي اك كظيفي  ستعماالت تنسيقية في الفضاء الخارجي ككنيا جدارإ
 الشجيرات كما في األشجار. 

يشػػاىد الفضػػاء الخػػارجي مػػف بعيػػد بشػػكؿ رئيسػػي ككتػػؿ كبيػػرة مػػف تركيبػػات مختمفػػة مػػف األشػػجار 
كفي الفضاءات اليندسية تككف النباتات عمػى شػكؿ  انفراديةكانت بمجمكعات أك بصكرة  سكاءان كالشجيرات 

فػػي مسػاحات ىندسػػية ال تعتبػر غابػػة كال  االصػطناعيأك مسػػاحات خضػرية. اف تشػػجير  خطػكط مسػتقيمة
كتقسػيـ الكتػؿ كالمجػاميع المتكاجػدة  تجزئػةبمكف اف تشكؿ في تككيف الحديقة حيث انيا تخضع مػف خػالؿ 

كبيػػر حيػػث يجػػب المحافظػػة عمػػى النباتػػات المعينػػة .  اىتمػػاـكتحتػػاج  االصػػطناعيةعنػػد الزراعػػة لمنباتػػات 
عػػػدة أنػػػكاع عمػػػى  كػػػكف المجمكعػػػة الشػػػجرية عػػػادة مػػػف مجمكعػػػة أشػػػجار اك شػػػجيرات مػػػف نػػػكع كاحػػػد اكتت

مسػافات محػددة بػيف نبػات كأخػرل بشػرط اف كػػؿ شػجرة  اك شػجيرة تكػكف مالمػح خطكطيػا كاضػحة لتكػػكف 
أثير لممشػػيد. كلغػػرض التػػ مػػف الكتػػؿ الكثيفػػة كال تمثػػؿ حػػاجزان كثيفػػان  المجمكعػػة ليػػا تػػأثير فنػػي جمػػالي أكثػػر

 2الجمالي كالطبيعي فأف مجاميع األشجار اك الشجيرات  يجب اف تتشػكؿ مػف عػدد فػردم مػف النباتػات ) 
 ...الػػ  ( كلتأثيرىػػا الجمػػالي يبػػرز بعػػد عػػدة سػػنيف حسػػب نكعيػػة النباتػػات. امػػا األشػػجار اك00. 8، 6، 4،

عمػى  عنصػران نباتػات المنفػردة نفرادم حيث تؤثر بشػكميا كلكنيػا كتمثػؿ الالشجيرات المنفردة فتنسؽ  يشكؿ إ
حساب المجمكع المشػكؿ بػالحجـ التػي تػؤثر فػي المنظػر العػاـ لمفضػاء المعػيف بػالمكف. كأف تغػرس بمسػافة 
مناسػػبة عػػف الكتػػؿ كعمػػى المكػػاف المرتفػػع الػػذم يشػػاىد مػػف بعػػد اك فػػي المنػػاطؽ الكاسػػعة مثػػؿ المسػػطحات 

 اليندسي .في التككيف  معينان  فنيان  تأثيران الخضراء حيث تعطي 
ـ( كعنػػػدما  04–2تغػػرس األشػػجار اك الشػػجيرات عمػػى مسػػافات معينػػػة بمكجػػب حجػػـ التػػاج مػػف )

.  كعنػدما كانػت النباتػات عمػى مسػافات متسػاكية كبيػرة نباتيػان  جػداران تككف الكاحدة جنب األخرل فأنيا تمثؿ 
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كجية أك أكثر كيمكف اف تشكؿ منفردة أك ز ، كاالرتفاعف تككف مختمفة الحجـ كيمكف ا متساكيان  تذبذبان تشكؿ 
 : ما يأتي

 * خطكط نباتات مف نكع كاحد
 كركم مثالن * خطكط نباتات مختمفة مف شكؿ كاحد 

 * خطكط مختمفة ألشجار كشجيرات
مػػف قبػػؿ المصػػمـ لمنباتػػات  تنظيمػػان ىندسػػيان * المسػػاحات الخضػػراء ) الغابػػة الصػػغيرة ( كتمثػػؿ 

 اء الكالسيكية كانت تمثؿ حاالت خضرية .بمماشي محكرية شعاعية ، المساحات الخضر 

       Flowering & Vegetative Herbsةاألعواب المةهرة والخضري – 3

كىػػي مجمكعػػة نباتػػات عشػػبية تنسػػؽ فػػي الفضػػاءات الخارجيػػة لغػػرض رئيسػػي ىػػك جماليػػة أزىارىػػا 
اط  الجػػذب البصػػرم ف مػػف أقػػكل نقػػالرائحػػة العطريػػة لػػذا تكػػك  أحيانػػان الحجػػـ اك  المػػكف اك سػػكاء بالشػػكؿ اك

 FLOWER BORDERSضػمف أحػكاض اك الػكاح خاصػة تغػرس FOCAL POINTSكاالىتمػاـ 

OR FLOWER BEDS    . 
اك المعمػػرة   Biennialsاك المحكلػػة ذات السػػنتيف   Annualsمػػف األزىػػار مػػا ىػػك حػػكلي سػػنكم 

Perennials . رتفاعاتيا الى :كيمكف تقسيـ األزىار حسب ا- 
مثػػؿ الختمػػة، أسػػتر، ليمػػيـ ،منقػػار   ســم   75) أكثــر مــن  االرتفــاععاليــة األعوــاب المةهــرة ال -0

الطيػػر ، تػػرمس الزىػػكر، شػػبكم، الجعفػػرم، دـ العاشػػؽ، ككزمػػكس، دكار الشػػمس، كرد الكاغػػد، 
 شعر البنات، زينيا، حمؽ السبع.

مثػؿ أنيمػكف، اككليجيػا، داككدم السػنكم، جبسػكفيال،     سـم 75 – 44األعواب المتوسطة )  -1
رككػػػػػالس، خشػػػػػخاش، أنشػػػػػكزا، أركتػػػػػكتس، أقحػػػػػكاف، ككريكبسػػػػػس، لؤلػػػػػؤة أفريقيػػػػػة، خشػػػػػخاش ىم

أمريكػػػي، كالرديػػػا، جيرانيػػػكـ، قرنفػػػؿ، سػػػنانير، كرد البػػػكرم، عػػػرؼ الػػػديؾ، كرد الحنػػػة، سػػػمفيا، 
 سجاد، قديفة.

مثػػؿ كزانيػػا، اليسػػـ )كرد الفضػػة(، حسػػف يكسػػؼ،   ســم   44األعوــاب اليصــيرة  ) أ ــل مــن  -2
 ككس، بريمكال، سيدـ، كرد الصكرة، التيني، حمؽ البزكف، مينا عشبية، أجيراتـ.كانديتافت، فم

 -يمكف تقسيـ النباتات العشبية المزىرة حسب أحتياجيا ألشعة الشمس الى : أيضان 
مثػػؿ كرد الفضػػة، األقحػػكاف، كانػػديتافت،   األعوــاب المةهــرة التــي تحتــاج الــى أمــاكن مومســة .أ 

بزاليػػػػا عطريػػػػة، الفمػػػػككس، سػػػػيداـ، الزينيػػػػا، القديفػػػػة، النػػػػرجس، األيػػػػرس، كرد البػػػػكرم، القرنفػػػػؿ، 
 التيكلب، دكار الشمس، كرد الحنة، تبغ الزينة، الداككدم، الكزانيا.

مثػؿ السػجاد، البنفسػج، الجربػرا،    األعواب المةهرة التـي تحتـاج الـى أمـاكن نصـف مومسـة  .ب 
، البمككنيػػا، منقػػار الطيػػر، كرد حمػػؽ السػػبع، عػػرؼ الػػديؾ، ايككليجيػػا، األيػػرس، بريمػػكال، أنيمػػكف

 الكاغد، بيككنيا، لكبميا، كرد الصكرة.
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مثػؿ الصػكرة، مكزالكنػا،  األعواب المةهرة التي ال تحتاج ألوعة الوم  المباورة )أماكن ظل  .ج 
أسػػتر، أيبػػػرس، ليمػػيـ، أمػػػرلس، أنيمػػػكف، فمػػككس، سػػػمفيا، جيرانيػػػكـ، عػػيف البػػػزكف، التينػػػي، كرد 

 ، سنانير، ىمركمس.الدكمة، أنيمكف، أسبركس

 *بعض األعواب المةهرة والتي أةهارها صالحة لميطف :
مثؿ معظـ األيصاؿ، الجربػرا، القرنفػؿ، الػداككدم، الػداككدم السػنكم، حمػؽ السػبع، تػرمس الزىػكر، 
         جبسكفيال، لؤلؤة األفريقية، عرؼ الديؾ، فمككس، كرد الكاغد،البزاليا العطرية،دكار الشمس، األستر

ؿ القرنفػػػؿ، الشػػػبكم، الجعفػػػرم، القديفػػػة، العطػػػرة، الجيػػػرانيـ، كرد الفضػػػة، البزاليػػػا العطريػػػة، تبػػػغ مثػػػ
 الزينة، بعض األبصاؿ، المكتس.

 *النباتات العوبية تات األوراق الجميمة :  
مثػؿ  ككليػكس، شػعر البنػات، بيككنيػا، دـ العاشػػؽ، سػنتكريا الفضػية، الجيرانيػكـ، الشػيح، بعػػض           

 اتات الظؿ العشبية، األنتراف، الكزانيا. نب
 *النباتات العوبية الصالحة لمتحديد :

ألنتػػراف، السػػنتكريا الفضػػػية، دـ العاشػػؽ، كرد الفضػػة، األجيػػػراتـ، كرد الدكمػػة، حمػػؽ السػػػبع، مثػػؿ ا        
 بعض األبصاؿ الصغيرة، لكبيميا، يمدز.

 Lawnsالمسطحات الخضراء  -4
أىـ العناصر النباتيػة المككنػة لمفضػاءآت الخارجيػة إذ تػؤثر بشػكؿ كبيػر ُتعد المسطحات الخضراء 

عمػػى البيئػػة كتػػنعكس تأثيراتيػػا عمػػى مسػػتعممي الفضػػاء مػػف حيػػث سػػيكلة اإلنتقػػاؿ بػػيف أجػػزاء الفضػػاءآت 
الخارجيػػػة إذ تسػػػيـ فػػػي ربطيػػػا ببعضػػػيا، كتشػػػغؿ المسػػػاحات الخضػػػراء جػػػزءان رئيسػػػيان مػػػف مسػػػاحة معظػػػـ 

% مػػف المسػػػاحة الكميػػة لمحػػػدائؽ. كتعػػد المسػػػطحات الخضػػػراء 61بتيا ألكثػػر مػػػف كقػػػد تصػػؿ نسػػػ الحػػدائؽ
الػػركف األساسػػي لمنظػػر الفضػػاء ألنيػػا تحػػدد مكاقػػع ألػػكاح الزىػػكر المزركعػػة حكليػػا كأمػػاكف الشػػجيرات التػػي 
تغرس عمى أطرافيا . كيجب أف تككف المسػطحات الخضػراء كاسػعة كغيػر مجزئػة ألف ذلػؾ يفقػدىا ركنقيػا 

تفضؿ األنكاع التي تقاـك كتتحمػؿ ظػركؼ البيئػة  الحدائؽكعند إختيار المسطحات الخضراء في  كبيجتيا،
ف أكثػػر  المسػػطحات المسػػتعممة ىػػي خمطػػات مػػف بػػذكر المسػػطحات التػػي  أنػػكاعكالمكقػػع المزركعػػة فيػػو، كا 

 . تعطي نتائج مرضية جدان، كالتي تكافؽ بيئة المكقع 

 -: Ground Coversمغطيات التربة    - 5
أك مػكازم لسػطح  باتجػاهسـ كنمكىا العاـ يككف  41عف  ارتفاعياتطمؽ عمى النباتات التي ال يزيد 

األرض كقيمتيا التنسيقية كىي ككنيا أرضية الفضاء الخارجي. كقد تككف ىذه المغطيات أبرية أك عريضة 
ضػػيا تكػػكف أفرعيػػا األكراؽ مسػػتديمة اك متسػػاقطة . بعضػػيا عبػػارة عػػف شػػجيرات صػػغيرة أفرعيػػا مػػدادة كبع

عشػبية تمػػكت أذا كانػػت مكسػػمية فػػي الشػػتاء ) مػػف المعػػركؼ اف المغطػػي األرضػػي ال يكػػكف متسػػمؽ كلكػػف 
 المتسمؽ يككف مغطي أرضي (.
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كػذلؾ النباتػػات العشػػبية المزىػػرة الحكليػػة كالمحكلػػة كالمعمػػرة يمكػػف اف تنسػػؽ كمغطػػي أرضػػي بشػػرط 
الترجيػػة كالكزانيػػا كأقحػػكاف كغيرىػػا ، امػػا الغيػػر الخضػػرية سػػـ مثػػؿ الالتينػػي ك  41عػػف  ارتفاعيػػاأف ال يزيػػد 

كالتػػي أزىارىػػا ال قيمػػة ليػػا تنسػػيقية كعمػػى رأسػػيا حشػػائش المػػركج كمنيػػا الثيػػؿ تعتبػػر مػػف مغطيػػات التربػػة 
 . كالثيؿ يشغؿ أكبر مساحة مف أرضية الحديقة

 -:  Climbers or Vinesالمتسـميات   - 6
بػػأف قيمتيػػا التنسػػيقية تسػػتعمؿ كمغطيػػات أرضػػيو أك جػػدار أك  تتميػػز ىػػذه المجمكعػػة مػػف النباتػػات

سػقؼ كبػذلؾ فيػي أكثػر مركنػة عػف بقيػة عناصػر الحديقػة . المتسػمؽ يحتػاج الػى دعامػة عنػدما نحتػػاج اف 
يككف في التصميـ جدار اك سػقؼ نبػاتي . مػف الضػركرم معرفػة طبيعػة تسػمؽ كػؿ نبػات ألختيػار الكسػيمة 

  TWININGما طرؽ ككسائؿ التسمؽ لمنباتػات فعديػدة مثػؿ التسػمؽ باأللتفػاؼ المناسبة لألسناد كالدعـ. ا
كىنػػػا نحتػػػاج الػػػى محػػػكر أك عمػػػكد ليسػػػيؿ عمميػػػة التفػػػات النبػػػات كالنمػػػك لألعمػػػى .  امػػػا التسػػػمؽ بكاسػػػطة  

كػػأفراز مػػاده لزجػػة ، اك بكاسػػطة مخالػػب اك بكاسػػطة محػػاليؽ اك بكاسػػطة    HOLD FASTاأللتصػػاؽ
بكاسػطة األشػكاؾ ( الجينميػة كشػكؾ الشػاـ الػكرد المتسػمؽ. ) بكاسػطة المػادة االصػقة (  األشكاؾ ككأمثمػة )

األنكمػػش آيفػػي بكنكنيػػا الحمػػراء. ) بكاسػػطة األلتفػػاؼ ( بكنكنيػػا الحمػػراء كرد العسػػؿ خػػانممي ككرد السػػاعة 
الخشػػػػف كأرسػػػػتكلككيا  كالتمفػػػػكف كالمػػػػبالب كياسػػػػميف مػػػػاكم ككيسػػػػتريا. ) بكاسػػػػطة المخالػػػػب ( مخمػػػػب القػػػػط 

كالنػػاعـ. ) بكاسػػطة المحػػاليؽ ( العنػػب كانتيكػػكنف ككرد السػػاعة كبكنكنيػػا بربريػػا.) بكاسػػطة الػػربط كالتثبيػػت ( 
 انكاع جنس الياسميف كالككيسكالس) ياسميف أحمر(.



 القسم : البستنة وهندسة الحدائق

 المرحلة : الرابعة

 المادة الدراسية : هندسة الحدائق

المحاضرة : 7 



 المواصفات المظهرية لمعناصر المنسقة في الحدائق
  THE  FORMشكل العنصر   -1
يقصد به المظهر الخارجي لمعنصر ويبرز الشكؿ عندما تكوف األضاءة أشد قوة مف األضاءة         

 األمامية ففي أوقات الشروؽ والغروب يبرز شكؿ العنصر أكثر.
معوامػػؿ البيةيػػة والوراثيػػة وتػػداخمهماا يتغيػػر الشػػكؿ والةجػػـ الشػػكؿ العػػاـ لمعنصػػر النبػػاتي يتةػػدد نتيجػػة ل

لمنيػػات عنػػدما عنػػدما يكػػوف صػػغير وييخػػخ شػػكؿ معػػيف أخػػر عنػػدما يصػػؿ مرةمػػة البمػػوغ. عنػػدما يكػػوف 
مصػػدر األضػػاءة مػػف الخمػػؼ اكثػػر شػػدة مػػف األضػػاءة األماميػػة تتشػػكؿ صػػورة ظميػػة  شػػبةية  يطمػػؽ 

أللبيزيػا الصػورة الظميػة تكػوف مظمػة والسػرو األفقػي .فمػث  لشػجرة ا  SILHEUETTEعميها سمويت 
تكوف مخروط والسرو العمودي بشكؿ مستطيؿ اسطواني والفمفؿ عريض األوراؽ كروي الشكؿ...الػػ..                               

أف أشػػػكاؿ النباتػػػات تختمػػػؼ مػػػف منطقػػػة  ألخػػػرا ونتيجػػػة لتيثرمػػػا بػػػالظروؼ البيةيػػػة المةيطػػػة. ينتخػػػب 
لمتنسيؽ في الموقع نتيجة لشكمه العاـ بالدرجة الرةيسػية وةسػب ممةمتػه لممجػاورات كػيف يكػوف النبات 

بنػاء او أي شػكؿ اخػػر. فمػث  أخا وجػد بنػػاء مرتفػع يمكػف زراعػػة أشػجار عاليػة مسػػتقيمة بجػوار . كػػخلؾ 
الشػػكؿ. زوايػػا أركػػاف البنػػاء يمكػػف كسػػرما  تغطيتهػػا  بيسػػتعماؿ نباتػػات خات تيجػػاف كرويػػة أو بيضػػوية 

وتستعمؿ النباتات في أبعاد النظر عف األشػكاؿ ييػر المريوبػة كػالخطوط الكثيػرة والمتعارضػة والزوايػا 
 العديػػػػػػػػدة فػػػػػػػػي األبنيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػبب ممػػػػػػػػؿ لمناظر.وتقسػػػػػػػػـ األشػػػػػػػػجار اسػػػػػػػػتناد  ألشػػػػػػػػكالها البناةيػػػػػػػػة

STRUTURAL FORM : الى 
 :  FASTIGATE TREES= األشجار المخروطية  1        
  المتنزمػػات   أمػػا راعػػة األشػػجار الكبيػػرة منهػػا عمػػى شػػكؿ مجػػاميع فػػي الةػػداثؽ الكبيػػرة يفضػػؿ ز  

السػػرو ي الةػػداةؽ الهمدسػػية مثػػؿ الصػػغيرة فػػيمكف زراعتهػػا كنمػػاخج فرديػػة وبػػاألخص فػػ األشػػجار
 والكازورينا والصنوبر وأألروكاريا والثويا.

 :  UMBRELLA LIKE OR HORIZONTAL TREES المظمية= األشجار المنتشرة  2     
الكبيػػػػرة تشػػػػرة أفقيػػػػا ومػػػػي تناسػػػػب الةػػػػداةؽ تتميػػػػز مػػػػخ  األشػػػػجار بتاجهػػػػا المسػػػػط  وأفرعهػػػػا المن

أو تػزرع بشػكؿ مجػاميع  والمتنزمات وتستعمؿ قرب أماكف الجموس والراةػة لتػوفير الظػؿ أو تػزرع
 زيتوف.وفمفؿ عريض األوراؽ وال شوؾ القدس واألكاسياومف أمثمتها األلبيزيا والجكرندا و 

 : ROUNDED TREES= األشجار المستديرة القمة 3        
ج منفػػردة أو عمػػى قمتهػػا مسػػتديرة الشػكؿ أو تيخػػخ شػػكؿ نصػؼ كػػرة ويمكػػف تنسػيقها كنمػػاخ أشػجار

 المطاط وخؼ الجمؿ والخروب واألرجواف. ميةة مجاميع مثؿ
 : WEEPING TREES= األشجار المتهدلة 4       

متهدلػػػة وتسػػػتعمؿ كنمػػػاخج منفػػػردة أو بهيةػػػة مجػػػاميع عمػػػى ضػػػفاؼ ومػػػي التػػػي تكػػػوف أيصػػػانها 
 األنهار والبرؾ والبةيرات مثؿ الصفصاؼ الباكي البابمي  وفرشة البطؿ.

 VERTICAL TREES :   = األشجار األسطوانية العمودية 5       

 والسرو العمودي والبموط العمودي والثويا العمودية.مثؿ القوغ العمودي 
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 -لشجيرات ةسب شكمها العاـ الى:كخلؾ تقسـ ا
 : ERECT SHRUBSأ= الشجيرات القاةمة         

تعتبػػػر مػػػخ  الشػػػجيرات مثاليػػػة فػػػي وضػػػعها كنباتػػػات تةديػػػد فػػػي تنسػػػيؽ الةػػػداةؽ وخلػػػؾ لطبيعتهػػػا 
القاةمة والتي تجعؿ خطوط التةديد خات شخصػية واضػةة وألف سػيقانها تنمػو الػى أعمػى بطريقػة 

 يها:                منظمة ومرتبه ومثاؿ عم
Cotoneaster        parneyi 

Camellia              japonica   

Cestrum             nocturnum     

Euonymus          japonica    erectus 

Jacobinia            carnea 

Hibiscus             rosa-sinensis 

Lagestroemia      indica 

Laurus                nobilis 

Prunus                glandulosa 

Ligastrum            spp. 

Buddlia               asiatica 

Myrtus                communis 

Pyracantha           spp. 

Rhus                    integrifolia 

 

 : SPREADING SHRUBSب= الشجيرات خات األنتشار         
ر عف نفسػها بػخلؾ النمػو الكبيػر لتاجهػا ولػخلؾ تةتػاج الػى أمػاكف واسػعة نوعػا بالمقارنػة عػف وتعب

مثيمتها األخرا لتنمو في أةسػف ةاتتهػاا وتسػتعمؿ عنػدما يتطمػب مػؿء فػراغ مػا فػي التصػميـ. 
 وكيمثمة لها

Pittosporum           tobira 

Ribes                     spp. 

Carissa                   grandiflora 

Jasminium               primulinum 

Lantana                   camara 

Lippia                     citriodora 

 

 : SPRAWLING SHRUBSج= الشجيرات المتسطةة         
ت أو تمييز بينتشار أفرعها السفمى وأرتكازمػا عمػى األرض بكامػؿ ةجمهػا مػف األوراؽ أو الوريقػات

األفرع الثانوية. وقد تيخػخ مػخ  األفػرع فػي النمػو الػى الةػد الػخي يجعمهػا تزيػد عػف أرتفػاع الشػجيرة 
 وأخا ما كاف مناؾ متسع في الموقع المةدد لها ومف أمثمتها

Jasminum                 spp. 

Juniperus                  spp. 

Lonicera                   spp. 

Plumbago                 capensis 

Acacia                      longifolia 

Atriplex                    breweri 

Rosa                        spp. 
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Santolina                  chamaecypaissus 

Euphorbia                 splendens 

Grevilla                     obtusifolia 

 

 : STRAGGLING SHRUBSد= الشجيرات الغير منتظمة النمو       
ومي شجيرات ليس لهػا تكػويف خػاص ويمكػف أسػتخدامها فػي األمػاكف التػي تقػؿ بهػا العنايػة ومػف 

 أمثمتها
Artemisia                 tridentate 

Poinciana                gilliesi 

Rosmarinus             officinalis 

Tamarix                   spp. 

Wigandia                 carcasana 

Lonicera                  nitida 

    
 :  RECURVING SHRUBSمػ= الشجيرات المقوسة التفريغ  

ومػػي شػػجيرات شػػبه القاةمػػة التػػي ييخػػخ تفريعهػػا شػػك  مقوسػػا أو متهػػد  فػػي بعػػض الةػػاتت ومػػي 
 ى ةدود المسطةات ومف أمثمتها مف أجمؿ النباتات التي تستعمؿ عم

Buddleja                 magnifica 

Plumbago               capensis 

Cestrum                  elegans 

Abelia                     spp. 

Jasminum                grandiflorum 

Weigela                   florida 

 

 :  SELECT SHRUBSالخاصة و= الشجيرات خات الصفات 
ومي عبارة عػف شػجيرات لهػا صػفات خاصػة مػف الترتيػب وطريقػة نمػو مهخبػة وتنسػؽ فػي أمػاكف 

  PHأمامية ومهمػة فػي الةديقػة أعطػت تنسػيقا راةعػا لممكػاف المغروسػة بهػا وأيمبهػا نباتػات خات 
 واطئ فقط أو متعادؿ مثؿ            

Euonymus              microphyllus 

Nandina                 domestica 

Viburnum               carlrsi  
Abelia                    floribunda 

Cassia                   artemisoides 

Aucuba                 japonica 

Azalia                   indica 

Berberis               spp. 

Buxus                  spp. 

Camellia               spp. 

Escallonia             glasniriensis 
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 :  FACERS SHRUBSز= شجيرات الوجهات األمامية 
ومي خات طبيعة قصيرة في النمو أو منخفضػة وتسػتعمؿ أليػراض التػدري  مػف أرتفػاع الػى أخػر 

 ولتغطية قواعد األشجار والشجيرات التي تكوف سيقانها عارية مثؿ 
Carrisa                  grandiflora 

Jasminum              primulinum 

Plumbago             capensis 

 
 : ULTIMATE SIZEالحـجـم النـهـائـي -2

  كؿ نبات يعيش في ظروؼ نمو طبيعية سيصؿ في النهاية الى ةجـ معػيف عنػد  يتوقػؼ نمػو        
أو بمعنػػى يصػػؿ الػػى أقصػػى ةجػػـ لػػه. لهػػخا يجػػب معرفػػة الةجػػـ النهػػاةي الػػخي ستصػػمه النباتػػات عنػػد 

 -يقة وقد قسمت األشجار الى :أختيارما في مواقع الةد
متػر تنسػؽ فػي مواقػع خارجيػة لمةديقػة وفػي الةػداةؽ  22كبيرة الةجػـ أرتفاعهػا أكثػر مػف  .أ 

 الكبيرة والباركات  المتنزمات  مثؿ البمبكس واليوكالبتس واألثؿ والكازورينا...الػ.

 والخضػػػراءتكػػػوف أقػػػرب لممسػػػطةات الماةيػػػة  متػػػر  22-12المتوسػػػطة الةجػػػـ أرتفاعهػػػا   .ب 
 . مثؿ ألبيزيا والمطاط واشجار الفاكهة الكبيرة

متر تستعمؿ داخؿ التصميـ وفي الةػداةؽ الصػغيرة  12الصغيرة الةجـ أرتفاعها أقؿ مف  .ج 
وأرجػػػواف وفرشػػػة البطػػػؿ والفمفػػػؿ شػػػوارع المدينػػػة مثػػػؿ خػػػؼ الجمػػػؿ والمنزليػػػة وفػػػي تنسػػػيؽ 
 . العريض والرفيع األوراؽ

 -تقسـ الى : والشجيرات ايضا  
متػػر مثػػؿ ورد القهػػوة والشػػي  والدفمػػة وزعػػرور زينػػة  3رات المرتفعػػة تكػػوف أكثػػر مػػف الشػػجي .أ 

 سيسباف وكؼ مريـ.
 متػػػر مثػػػؿ ممكػػػة الميػػػؿ وبتسػػػبوـر ودورنتػػػا  3-1الشػػػجيرات المتوسػػػطة يكػػػوف أرتفاعهػػػا     .ب 

 ودودونيا وياس والجماؿ وبنت القنصؿ وةمؽ السبع الشجيري.

متر مثؿ الػورد والشمشػار والرمػاف  1اعها في ةدود الشجيرات الواطةة والصغيرة يكوف أرتف .ج 
 الزينة نانا والكاردينيا والياس القزمي والكاريسا. 

 

  نموما لموصوؿ لمةجـ النهاةي الى :تقسـ النباتات ةسب سرعة 
النباتػػػات السػػػريعة النمػػػو  مثػػػؿ معظػػػـ أنػػػواع اليوكػػػالبتس والقػػػوغ والصفصػػػاؼ والجنػػػار والبيزيػػػا  -1

 زورينيا والزاف والمبمب الخارجي والمطاط والجكرندا وييرما.والتيف والبنبر والكا
النباتات خات المتوسطة النمو  مثؿ المس والنبؽ والسرو والعرموط واألثؿ والسبةب  والصنوبر  -2

 والجوز واألكاسيا سيانوفيم والنخيؿ والةمضيات وييرما.

الشمشػار والزيزفػوف والزيتػوف وةبػة النباتات خات البطيةة النمو  مثؿ المانوليا والعرعػر والثويػا و  -3
 رز والفستؽ وييرما .خضرة واأل
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 : TEXTURE( الـقـوام أو الـتـركيـب 3)
يقصػػػد بػػػالقواـ مػػػو طريقػػػة تفػػػرع األيصػػػاف وةجػػػـ األوراؽ وزاويػػػة أتصػػػالها عمػػػى األيصػػػاف ومػػػدا        

األميركػػي يعتبػر مػف أنعػـ القػػواـ  كثافتهػا مػا بػيف الفػػروع مقاسػا بالمقارنػة بػيف النباتػػات المختمفػة فمػث  الثيػؿ
بالمقارنػة بػالتيف أو البنبػر والتػي تعتبػر مػف أخشػف القػواـ. المممػس أو القػواـ لػيس بػالممس األعتيػادي ولكػف 

 بالمشامدة والنظر اليها عف بعد. وقد يتيثر المممس بشدة وزاوية سقوط الضوء والظمؿ. 
نبػات نػاعـ وكممػا التفػرع بزاويػة قاةمػة أو منفرجػة يكػوف أخا كاف شكؿ التفرع لأليصاف بزاوية ةادة يكوف ال

خشف القػواـ. السرخسػيات تكػوف متوسػطة القػواـ ومنػاؾ ناعمػة جػد . والنبػؽ نػاعـ القػواـ بالمقارنػة بالمطػاط 
األعتيادي والمقارنة مع األلبيزيا يكوف متوسػط الفػواـ  ولكػف بالمقارنػة بالثيػؿ يعتبػر النبػؽ خشػف القػواـ. أف 

لقػػػواـ مهػػػـ التصػػػميـ فػػػي الةػػػداةؽ ومػػػو لمتمييػػػز بػػػيف العناصػػػرالمختمفة سػػػواء كػػػاف مػػػف العناصػػػر أسػػػتعماؿ ا
المعمارية او النباتية أو المكونات األخػرا مثػؿ الصػخور واألةجػار والةصػى والتػرب وةتػى الميػا  وألبػراز 

ز الجماليػػة وأضػػافة جماليػػات لمتصػػميـ فمػػف المعػػروؼ أف التضػػاد فػػي القػػواـ أي النػػاعـ بجانػػب الخشػػف تبػػر 
 في الموقع بيبراز أةدمما لألخر ولكف تدرج القواـ في بعض األةياف سوؼ تخفض الجمالية.

لنباتػػات األشػػجار والشػػجيرات كثافػػة ةيػػث لهػػا عمقػػة وثبقػػة بمػػدا صػػمةيتها ألسػػتعماتت عديػػدة        
أو كةجػػػػب أشػػػػعة الشػػػػمس وقابميتهػػػػا عمػػػػى أمتصػػػػاص جػػػػزء مػػػػف الضوضػػػػاء أو أمتمكهػػػػا خاصػػػػية جمػػػػع 

الجزيةػػات الصػػمبة المتطػػايرة األخػػرا أو تخفيػػؼ تػػيثير زخػػات المطػػر القويػػة عمػػى تعريػػة التربػػة أو ةجػػب 
 ا او صد الرياح ومناؾ تقسيـ الى:الرؤي

أ. النباتػػػات الكثيفػػػة مثػػػؿ الثويػػػا والمطػػػاط واأللبيزيػػػا والتػػػيف واألكاسػػػيا سػػػيانوفيم والسػػػرو والنبػػػؽ والعرمػػػوط 
 رما.والصنوبر والجوز والياس ويي

ب. النباتػػػػات المتوسػػػػطة الكثافػػػػة مثػػػػؿ األروكاريػػػػا والنخيػػػػؿ واألثػػػػؿ والقػػػػوغ والصفصػػػػاؼ البػػػػاكي والجكرنػػػػدا 
 والسبةب  والروبينيا والفمفؿ العريض األوراؽ والجنار وييرما.

* النباتػػػات  خات األوراؽ الكبيػػػرة   المركبػػػة والبسػػػيطة   مثػػػؿ المانوليػػػا والكتالبػػػا ولسػػػاف الطيػػػر والجػػػوز   
 . لجنار والنخيؿ والروبينيا الفمفؿ العريض األوراؽ والبنبر واأللبيزيا والقوغ وخؼ الجمؿ وييرماوا
 
 : COLORالـمـون  (  4) 

لكػػؿ عنصػػػر ومكػػػوف فػػي تصػػػميـ الةػػػداةؽ لػػوف مةػػػدد الػػػى ةػػد مػػػا وتػػػؤثر عميػػه العوامػػػؿ البيةيػػػة          
لػػواف الطيػػؼ الطبيعػي أو األصػػطناعي عمػػى والوراثيػة وبػػاألخص لعنصػر النبػػات. مػػخا المػوف مػػو أنعكػاس أ

عيف الناظر.  فموف العنصر الظػامر لمعػيف مػو نتيجػة أمتصػاص  مػخا العنصػر لكػؿ األلػواف مػا عػدا خلػؾ 
 الموف. 

مث  أوراؽ النباتات التي تكسوما طبقة شمعية أو تكسوما الوبرالغزير يؤدي الى ةدوث أختمؼ في الموف. 
سػػػية مػػػي األةمػػػر واألصػػػفر واألزرؽ ولغػػػرض التعػػػرؼ عميهػػػا  بشػػػكؿ دقيػػػؽ مػػػف المعمػػػـو أف األلػػػواف األسا

 وواض  وضعت داةرة أطمقت عميها الداةرة المونية.
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ألبراز ألواف العناصر المتنوعػة ومػف ضػمنها النباتػات تسػتعمؿ األلػواف المتضػاد . األلػواف القريبػة لألصػفر 
واف الثانوية مػي البرتقػالي واألخضػر والبنفسػجي واألةمر مي األلواف الدافةة ألنها تمتص شعاع أكثر. األل

ومخ  ناتجة مػف المػزج بػيف لػونيف   الصػبغات النباتيػة مػي التػي تعطػي األلػواف   لهػخا يجػب معرفػة شػاممة 
لمنباتات وطباةع نموما والوانها ومف أمـ الفواةد التي تعود عمى الةديقة بػالنفع مػي الخبػرة التػي يتمييػز بهػا 

قػػاةـ بػػالتخطيط فػػي معرفػػة األلػػوافا أخ يػػتمكف أف يصػػم  بعػػض األجػػزاء الغيػػر مريوبػػة المصػػمـ المقتػػدر ال
المنظر في الةديقة اخا أضاؼ اليهػا النبػات المػوف المناسػب ليةجػب خلػؾ وليوجػد تناسػبا وتوازنػا بينػه وبػيف 

معظػـ زمػور ما يجاور  مف العناصر المستعممة ا ومناؾ عمقة بيف مواسـ السػنة والػواف األزمػار واألوراؽ ف
الشػػتاء تميػػؿ لمػػوف األصػػفر الػػخمبي واألبػػيض ويػػيتي الربيػػع بيلوانػػه األرجوانيػػة والورديػػة والبيضػػاء والصػػفراء 

 أيضا والصيؼ باألزرؽ واألةمر واألبيض والخريؼ بيلوانه البرونزية والةمراء.
عمػػى أسػػتقبالهـ  أف تػػيثير الضػػوء والظػػؿ واأللػػواف مهػػـ التركيػػب الفضػػاةي لمةديقػػة ةيػػث أف عممهػػـ يعتمػػد

الموني في الشػمس أو الظػؿا كػخلؾ تتغيػر كثػافتهـ المونيػة وأمتزاجهػاا فمػث  المػوف األةمػر البرتقػالي عنػدما 
تكػػػوف مضػػػاءة بشػػػدة والشػػػمس عاليػػػة يظهػػػر وكينهػػػا بنفسػػػجيةا واألخضػػػر الفػػػات  بمػػػوف أصػػػفرا واألخضػػػر 

 الغامؽ بموف أزرؽ زمكخا.
واج الواسػعة لمػوف األخضػر التػي يػتـ عميهػا سػقوط األلػواف األخػرا يتكػوف المشػهد المػوني لمةديقػة مػف األمػ

 عندما تزمر النباتات. 
األلػواف الةػػارة تظهػر النباتػػات أقػػرب بعكػس األلػػواف البػػاردة فتبعػدماا وعنػػدما تبعػػد األلػواف فػػالموف األخضػػر 

كبر أما الزرقاء يتةوؿ الى أزرؽ والبنفسجي واألصفر يصب  أخضر. كخلؾ العناصر الةمراء الموف تبدو أ
الموف فتبدو أصػغر مػف الواقػع. يفضػؿ تجميػع النباتػات المزمػرة مػف نػوع واةػد فػي مكػاف واةػد بػدؿ مػف أف 
تكػػػوف مبعثػػػرة ا النبػػػات المزمػػػر بػػػيلواف زاميػػػة وخو خمفيػػػة خضػػػراء يبػػػرز بشػػػكؿ واضػػػ  ويرفػػػع مػػػف جماليػػػة 

 الموقع.
ةػدودةا ةيػث أف أشػكاؿ النباتػات الكبيػرة   المشهد في الةديقة يجب أف ينسػؽ ويشػكؿ مػف أنػواع نباتػات م

األشػػجار والشػػجيرات   واأللػػواف لهػػا أمميػػة فػػي أبػػراز التػػيثير الةجمػػي لألشػػجار والشػػجيرات وبقيػػة النباتػػات 
التػػي تبػػدو أكبػػر بػػاأللواف الغامقػػة بةػػدود واضػػةةا ففػػي الةػػدود الكثيفػػة يقػػوي التػػيثير الةجمػػي لمنبػػات امػػا 

 المتنوع فيضعفه.
  

 ق النباتات :لون أورا-   
معظػػـ النباتػػات تمتمػػؾ المػػوف األخضػػر ومػػخا المػػوف متبػػايف بػػيف األخضػػر                                

الفات  الى الغامؽ او المزرؽ وبعض خمطات األلواف األخرا ا فض  عف خلػؾ فػيف منػاؾ تةػوتت عديػدة 
المتعػػددة. ومنػػاؾ تقسػػيـ لمنباتػػات ةسػػب تطػرأ عمػػى مػػخ  األلػػواف خػػمؿ مراةػػؿ النمػػو المختمفػػة فػػي الفصػػوؿ 

 -ألواف أوراقها الى :
أ:  النباتات خات اوراؽ خضراء فاتةة  مثؿ لساف الطير والتيف والدورنتا الجيرانيـو والبمكونيا والثيؿ والنبؽ 

 والسبةب  والصفصاؼ الباكي واليوكالبتس وييرما.
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يػػػػػا والقػػػػػوغ وكورديػػػػػا والجنػػػػػار والروبينيػػػػػا واليػػػػػاس ب:  النباتػػػػػات خات األوراؽ الخضػػػػػراء  مثػػػػػؿ ألبيزيػػػػػا والثو 
 والةمضيات والتوت وألنتراف والنرجس وفرشة البطؿ ومخمب القط ولساف العصفور وييرما.

ج:  النباتػات خات األوراؽ الغامقػػة  مثػؿ النبػػؽ والكاريسػػيا والشمشػار والصػػنوبر والمانوليػا والبنبػػر والمطػػاط 
 ـر و يفي األنكميزي وزعرور زينة ومظمة الشرطي والروز وييرما.والقوغ األسود والدودونيا والبتسبو 

د:  النباتات خات األوراؽ الخضراء الرمادية او الفضية والمبيضة  مثؿ صفصاؼ وقػوغ األبػيض والزيتػوف 
والكزانيا والسنتوريا الفضية وبصؿ  يرس والزيزفػوف وخػؼ الجمػؿ الشمشػار الممػوف واألمػازوف وصػبار تػيف 

 رشوؼ وييرما.الشوكي والخ
  معظـ النباتات تنت  األزمار بيلواف عديدة ةسب نوعيتها ويمكف تقسيـ مخ  النباتات ةسب ألػواف

 -أزمارما المتكونة عميها:
النباتػػػات خات األزمػػػار البيضػػػاء  مثػػػؿ الػػػروز األبػػػيض والياسػػػميف األبػػػيض والرازقػػػي والقرنفػػػؿ  -1

انوليػػػا والشػػػي  الشػػػجيري والكاردينيػػػا والزينيػػػا والةمضػػػيات و خػػػؼ الجمػػػؿ والعرمػػػوط البػػػري والم
 والدفمة والبديميا والجهنمية الجربرا والكزانيا والزعرور زينة وييرما.

برتقالية  مثؿ ياسميف أصفر واألكاسيا وكاسيا ندوسا وروز أصفر -النباتات خات أزمار صفراء -2
واف والػداوودي السػنوي شوؾ القدس والسنتوريا الفضية والقرنفؿ والجربػرا والدفمػة والكزانيػا واألقةػ

 ومخمب القط وييرما.

النباتػػػات خات األزمػػػار الةمػػػراء   مثػػػؿ روز أةمػػػر واألثػػػؿ ومينػػػه شػػػجيري والدفمػػػة والكاردينيػػػا  -3
الةمػػراء وشػػوارب الممػػؾ وبيبػػي متػػو وفرشػػة البطػػؿ ورد القهػػوة الةمػػراء الػػروز األةمػػر والقرنفػػؿ 

 وييرما. والجربرا والكزانبا والمتسمؽ بوقي والياسميف األةمر

النباتات خات األزمار الزرقاء   مثؿ مانوليػا زرقػاء والياسػميف مػاوي والجهنميػة والمينػه شػجيري  -4
 والبنفس  والتراجي والروز والجكرندا وجماؿ سوري والكزانيا والجربرا والتيولب وييرما.
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 القسم : البستنة وهندسة الحدائق

 المرحلة : الرابعة

 المادة الدراسية : هندسة الحدائق

المحاضرة : 8 



   The Waterثانيًا : المــاء
ضاءآت الخارجية لكاسع في الفذات اإلستعماؿ ايمثؿ الماء بأشكالو المتعددة أحد المككنات الطبيعية 

كعنصػران أساسػػيان فػػي تصػػميميا لمػا لػػو مػػف تػػأثيرات إيجابيػة عمػػى حاسػػة البصػػر كالسػمع فضػػالن عػػف مكانتػػو 
ف إ نقطػة جػذب ميمػة إلييػا،الرمزية التي أغنت التراث ككنو يمثؿ الحياة ليذه الفضاءآت فضالن عف ككنػو 

عػو بحػد ذاتػو بػدكف كجػكد مػا يحتكيػو، لػذا المػاء بحػد ذاتػو لػيس لػو مميػزات تصػميمية تمكننػا مػف التعامػؿ م
ػى ا لسػػياؽ البيئػػي الػػذم يحتكيػػو ، كمػػف السػػمات البصػػرية لممػػاء ىػػي المركنػػة يعتمػػد المػػاء فػػي تصػػاميمو عمػ

تتأثر ىذه السػمات بحجػـ المحتػكل كشػكمو كمممسػو كدرجػة حػرارة اليػكاء كالديناميكية ك  نعكاسيةكالحركة كاإل
ف سػػمة الخػػط التػػي يشػػكميا إ ناعية .أك الصػػمكجػػكدة سػػكاء الطبيعيػػة اإلضػػاءة ال المحيطػػة كحركتػػو كأيضػػان 

بشػكؿ خػط  أكفػي الطبيعػة  مكػاف أف تكػكف بشػكؿ خػط نػاعـ أممػس منسػاب فػي حالػة كجػكده حػران الماء باإل
إلػػػى بالمػػػاء تممػػػح  مسػػػتقيمة كباإلمكػػػاف تحقيػػػؽ خطػػػكط ،اليندسػػػي النظػػػاـفػػػي  عػػػرج عػػػالي السػػػيطرة كمػػػامت

يػػة الحػػادة المشػكمة بالمػػاء فتمػػنح الطاقػة، كإلعطػػاء حػػس الغمػكض تحجػػب حافػػة اك ز أمػػا الخطػكط ال ،العمػارة
مكاف الحصكؿ عمػى السػمات الخطيػة مػف خػالؿ سػطح المػاء الػذم ، كباإلالحكض المائي بالنباتات المائية

الخطػكط التػي  أكيحتكم عمى خطكط إيقاعية لألمكاج التػي تتحػرؾ عمػى طػكؿ سػطحو تحػت تػأثير اليػكاء 
ف الحصكؿ عمى سمسمة مف حمقات دائرية نحك الخارج عندما يضرب شيء ما سطحو، كيمك شكؿتنبض ب

كأف  ،كقيػا المػاء مػف األعمػى نحػك األسػفؿالخطكط العمكدية التي تتشكؿ بمعالجة الحافة التػي يسػقط مػف ف
كػكف ما تعنػد التممػيح بػربط األرض كالسػماء كالسػيما ة عمػىك ىذه الخطكط تؤكد عمى اإلتجاه العمػكدم عػال
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بإرتفاعػػات عاليػػة نكعػػا مػػا، أمػػا شػػكؿ المػػاء فيتخػػذه مػػف شػػكؿ المحتػػكل الػػذم يضػػمو سػػكاء كػػاف حػػكض أك 
نعكػاسالػذم يضػمو  للكف المحتك ك  ميزة التشتيت لمماءأما لكنو فيتخذه مف خالؿ  ،مجرل طكلي كغيرىا  كا 

بػالمممس  كف يػكحيالماء مممسو مف خالؿ سككنو أك حركتو فالسػطح السػاكيكتسب ، المحيطة بو اإلضاءة
، أمػػا السػػطح المػػائي المتحػػرؾ فأنػػو يتػػأثر بفعػػؿ عمػػؽ اإلحتػػكاء كعرضػػو كشػػكمو الصػػقيؿ كالنػػاعـ كالعػػاكس

الجريػاف كمممسو كالتي تؤثر عمى سرعة جريانػو كبالتػالي فػأف أم تككينػات أك نتػؤات تسػبب إضػطراب فػي 
قكط المػاء كجريانػو مػف منحػدرات ، كىنالػؾ أيضػان المممػس المتكػكف نتيجػة سػتػؤثر عمػى مممػس سػطح المػاء

، كمػا يمكػف عمػى سػطح المنحػدر بدرجة ميالف معينة فباإلمكاف تشكيؿ أنكاع مختمفػة مػف المممػس اعتمػادان 
، كمػػف كالمحتكيػػة عمػػى الفقاعػػات اليكائيػػةتشػػكيؿ مممػػس مضػػطرب مػػف خػػالؿ النػػافكرات المتدفقػػة بسػػرعة 

يجة جريانو كسقكطو إلى تصميـ راقص مف نقاط كؿ النكاحي المطيفة بالماء أف باإلمكاف تحكيؿ سطحو نت
 منيا تعكس الشمس كاإلضاءة .

تختمؼ التأثيرات التي يحدثيا الماء بإختالؼ المعالجات التصميمية، فالماء المتدفؽ يمػنح اإلحسػاس 
بالحيكية كالنشاط لمفضاء كمستعمميو كيعزز الصفة الحسية لمعظـ األمػاكف، كمػا اف إسػتخداـ المػاء يمكػف 

رض معيػا كفػي كمتػا الحػالتيف فػإف يتعػا أكمف ناحيػة إضػفاء الشػعكر بالطبيعػة  الفضاءآتيتطابؽ مع  اف 
يضػفي  فػإف ذلػؾجامػدة  فضػاءآتضػمف يضػفي الشػعكر بالنعكمػة كالميكنػة، أمػا عنػد إسػتعماؿ المػاء  الماء

ة لمفضػػاء ممػػا جماليػػة خاصػػ الشػػعكر بالحيكيػػة، فضػػالن عػػف التػػأثيرات الحسػػية فػػإف إسػػتعماؿ المػػاء يضػػفي
المياه  إستخداـكما تسيـ األصكات الصادرة عف  في إستعماؿ الفضاء كالبقاء فيو، يعمؿ عمى زيادة الرغبة

المػػػاء السػػػاكف غيػػػر إف  ضػػػاء الخػػػارجي طابعػػػان حيػػػان كمميػػػزان .فػػػي صػػػكرة متحركػػػة إكسػػػاب الحيػػػاة داخػػػؿ الف
بالتكسػر كالتحػرؾ ممػا فيبػدأ سػطحو  انػان يتعػرض لمحركػة بفعػؿ اليػكاء أحيفي الفضاءآت الخارجية المتحرؾ 

أف حركػػػػة المػػػػاء تكلػػػػد صػػػػكتان يضػػػػيؼ متعػػػػة حسػػػػية كمػػػػا  ،التأمػػػػؿ يػػػدعك مسػػػػتخدمي ىػػػػذه الفضػػػػاءآت إلػػػػى
كمما دفع عاليان بػ الت ميكانيكيػة  إذبية األرضية اذباإلمكاف تحقيؽ حركة الماء بفعؿ الج كأيضان  فضاءآتلم

عمػى السػطح الػذم يسػقط عميػو  رتفاعػو كعمػى كميتػو كأيضػان عمى إمختمفة تعتمد يعكد فيسقط مكلدان أصكاتان 
 أككيظيػػر المػػاء بعػػدة أشػػكاؿ عنػػد حركتػػو فأمػػا أف يكػػكف بشػػكؿ قنػػكات  مػػادة صػػمدة، أكمػػاء  سػػكاءان كػػاف

إف خريػػر المػػاء المتسػػاقط الجػػارم يسػػاعد عمػػى  نػػافكرات . أكمنحػػدرات مائيػػة  أكمسػػاقط مائيػػة كشػػالالت 
المرغػػكب فييػػا، بينمػػا سػطح المػػاء السػػاكف يمػػنح اإلحسػػاس باليػػدكء كالصػػفاء الػتخمص مػػف األصػػكات غيػػر 

فضالن عف أىميتو في عكس المحيط الذم يحيطو، إذ إف خاصية اإلنعكاس لمماء ممتعة جدان فسطح الماء 
المسػتقر فػػي بركػة سػػاكنة يعمػػؿ كمػرآة عاكسػػة تكػرر األشػػكاؿ كتكسػػع الفضػاء إلػػى مػا كراء الحػػدكد الماديػػة 

ف ليذه الخاصية في الفضاءآت الخارجيػة تػأثير نصػبي، بينمػا فػي الفضػاءآت الصػغيرة المحاطػة حيث يكك 
فإف ىذه الخاصية تمنح اإلحساس بالسعة كالسيما فػي الفضػاء المظمػـ كالمغمػؽ إذ يمكنيػا أف تضػيؼ إنػارة 

ر ربػط بػيف لمفضاء مف خالؿ إنعكاس السماء كالضػياء فييػا، أمػا المػاء المنسػاب فػي القنػكات فيمثػؿ عنصػ
الفضػػػاءآت كأجػػػزاء الحديقػػػة كيمنحيػػػا نكعػػػان مػػػف الشػػػفافية كالتػػػداخؿ، فضػػػالن عػػػف إسػػػتعماؿ المػػػاء كعنصػػػر 
لمسػػيطرة عمػػى الحركػػة كالعػػزؿ الفيزيػػاكم لمحػػدائؽ فػػي الكقػػت الػػذم يحػػافظ عمػػى اإلسػػتمرارية البصػػرية بػػيف 

 . كيربطيا بصريان الخارجية أجزاء الحدائؽ كالفضاءآت 
 عنصر جمالي في تنسيؽ الحدائؽ بثالث حاالت :كبستعمؿ الماء ك
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 القسم : البستنة وهندسة الحدائق

 المرحلة : الرابعة

 المادة الدراسية : هندسة الحدائق

المحاضرة : 9 



الحالة الساكنة كىي بأستعمالو في حكض اك بركة أك بحيرة تعكس صكر السماء كاألرض  .0
 كالمجاكرات 

الحالػػة المتحركػػة كىػػي جريػػاف المػػاء امػػا بشػػكؿ ىػػادمء اك بشػػكؿ سػػريع متمػػكج كصػػاخب  .1
 ضمف مجرل خاص اك حكض.

لمجكانب اك لألسفؿ كما في النافكرات كالشالالت سكاء  الحالة المتدفقة كىي اما لألعمى اك .2
 كاف تدفقو بضغط أك كسيؿ.

كتنتج كظائؼ كفكائد بيئية مف أستعماؿ الميػاه، بترطيػب جػك المكقػع كتمطيفػو صػيف  كشػتاءآ ككػذلؾ        
اصػػدار اصػػكات مرغكبػػة كأنبعػػاث ركائػػح عطريػػة تيػػدمء مػػف الػػنفس كاألعصػػاب.كيمكف اف يكػػكف مجمػػع 

 ه كخزيف أحتياط )ستكؾ( لرم النباتات كلتنظيؼ المكقع عند الحاجة .الميا

 المكونات الصناعية )غير الطبيعية  : وتومل : .2
    Ground Patternالمماوي والممرات والطرق  أواًل : 

تعتبػػػر المماشػػػي الييكػػػؿ الميػػػـ فػػػي الفضػػػاءات الخارجيػػػة ) الحػػػدائؽ الصػػػغيرة كالكبيػػػرة كالمتنزىػػػات 
يرة. كأنيػػا تصػػمـ كفػػؽ نظػػاـ حركػػة مسػػتخدمي الحػػدائؽ مػػع األخػػذ بنظػػر األعتبػػار مسػػببات كالغابػػات الصػػغ

 ىذه الحركة كأىدافيا كاألماكف التي تنتيي الييا.
التػػأثير الجمػػالي لممماشػػي يظيػػر مػػف خػػالؿ تكافقيػػا مػػع الحركػػة ككػػذلؾ طكليػػا كعرضػػيا كالمقيػػاس 

مسػػػارىا ضػػػمف فضػػػاءات متغيػػػرة ) مفتكحػػػة،  المناسػػػب مػػػع بػػػاقي المككنػػػات المحيطػػػة بيػػػا، باألضػػػافة الػػػى
شريطية، نصؼ مغمقة، مغمقة ( كمف الضركرم اف تؤمف الكحدة بيف خط الممشى كمادة تغميػؼ األرضػية 

 كالتشكيؿ الفضائي لممنظكر.
عنػػدما يكػػكف الممشػػى طػػكي  كمسػػتقيم  أك شػػبو مسػػتقيـ فمػػف األفضػػؿ أف تجػػزئ بكاسػػطة فضػػاءات 

تنكعة مثؿ النباتات أك المنش ت ( لتحجب داخميا نقاط جػذب غيػر متكقعػة. مغمقة أك مفتكحة ) بعناصر م
اف خطػػػػكط الحركػػػػة تمػػػػنح عػػػػدة مكاقػػػػع متنكعػػػػة بمنظػػػػكر دينػػػػاميكي لتكضػػػػيح الضػػػػكء، كالمػػػػكف، كالظػػػػالؿ، 
كاألنعكػػػاس. يتغييػػػر المنظػػػر مػػػع كػػػؿ خطػػػكة قػػػدر األمكػػػاف كشػػػبكة الحركػػػة تعكػػػس بشػػػكؿ كاضػػػح التكػػػكيف 

 جيكمترم اليندسي أك عضكم الحر أك المختمط. المصمـ لمفضاء سكاء كاف

 طرق في هندسة الفضاءات الخارجية :أهمية الممرات والمماوي وال
تعتبػر الطػرؽ فػػي الحػدائؽ الجػزء الػػذم يكصػؿ معػػالـ الحديقػة ببعضػيا كيعرضػػيا لممشػاىد كيعرفيػػا 

عنصػر أك جػػزء أك  عمييػا بتكزيػع منػػتظـ عممػي كفنػي بحيػػث يبػدأ فػي منطقػػة كينتيػي بػأخرل دكف تػػرؾ ام
نبػػات أك تكػػكيف اك نػػافكرة كغيرىػػا بػػدكف مشػػاىدة. كفػػي ىػػذه الحالػػة يمعػػب المصػػمـ أك الفنػػاف الػػدكر الميػػـ 
الرئيسي في ىندسة كتصميـ منظكمػة الحركػة بكػؿ أنكاعيػا كتفاصػيميا ككيفيػة ربػط أجػزاء الحديقػة الميمػة. 

ب مػػػػع مسػػػػاحة الحديقػػػػة كالغػػػػرض مػػػػف ككػػػػذلؾ كيفيػػػػة أسػػػػتخداميا كنكعيػػػػا كطريقػػػػة أنشػػػػاءىا بحيػػػػث تتناسػػػػ
أسػتخداميا فيمػا اذا كانػت فقػط لمسػير عمػى أألقػداـ كمػدل سػرعتو أك لمػركر المركبػات ) كىػذه تسػتخدـ فػػي 
المتنزىػػات الكبيػػرة ( . كضػػع خطػػكط الحركػػة يختمػػؼ حسػػب نظػػاـ تصػػميـ الحديقػػة ففػػي الحػػدائؽ الطبيعيػػة 

كية فػػي بعػػض األحيػػاف. بينمػػا تكػػكف الطػػرؽ بأشػػكاؿ تأخػػذ الطػػرؽ األشػػكاؿ الطبيعيػػة المنحنيػػة كالغيػػر مسػػت
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ىندسػية كمسػتكية فػي الحػدائؽ ذات النظػاـ اليندسػي كفػي كػال النظػاميف تأخػذ الطػرؽ المسػاحات المطمكبػة 
كالقانكنية بحيث تككف الطرؽ الرئيسية أك المداخؿ الخاصة أعرض الطرؽ كتقؿ في العػرض كممػا تشػعبت 

سػػـ كيكػػكف سػػي  سػػكاء لمػػركر  041الطريػػؽ الغيػػر المسػػيج عػػف  الطػػرؽ كفػػي كػػؿ األحػػكاؿ ال يقػػؿ عػػرض
 شخص أك شخصيف .

أف تصػػميـ الفضػػاءات الخارجيػػة كطرقيػػا يجػػب أف يأخػػذ بنظػػر األعتبػػار ىػػؿ اف الفضػػاء عػػاـ أك 
راد اليػػكمي خػػاص باألضػػافة الػػى مكقعيػػا فػػي مركػػز حسػػاس مػػف المدينػػة اـ خارجيػػا كمعػػدؿ أسػػتخداـ األفػػ

 .جتماعيكمستكاىـ الثقافي كاإل
كالطريؽ ىك الذم يربط المػدخؿ الرئيسػي بػأىـ المبػاني المكجػكدة كتػرتبط معػو مثػؿ الطػرؽ الثانكيػة 
كالفرعية التي تقؿ في العػرض حسػب التػدرج فػي األىميػة. ككػذلؾ يتناسػب طكلػو مػع حجػـ المبنػى المػؤدم 

الطػػرؽ مػػع بعضػػيا اليػػو . ككػػذلؾ يكػػكف الطريػػؽ عػػريض اذا كػػاف مكصػػؿ بػػيف بنػػايتيف كبيػػرتيف. كتقػػاطع 
يفضؿ أف يككف متعامدة سكاء في النظاـ اليندسي أك الطبيعي. كيستحسف اف ال تككف نقاط التقاطع حادة 
بؿ يفضػؿ اف تكػكف مسػتديرة كذلػؾ تسػيي  لممػركر داخػؿ معػالـ الحديقػة أك المتنػزه. قػد تسػتغؿ ىػذه النقػاط 

لمكقػع كتأثرىػا بحركػة المركبػات بأنكاعيػا بنسيؽ نباتات عشبية مزىػرة قصػيرة األرتفػاع حسػب كضػعيا فػي ا
 أك الظركؼ البيئية المباشرة حيث اف كؿ ىذه العكامؿ تؤخذ بنظر األعتبار عند األختيار.

في الفضاءات الخارجية ذك الطكبغرافية الغير مستكية يجػب اف نختػار الطػرؽ فػي المنػاطؽ القميمػة 
تص أك يقمػػػؿ مػػػف شػػػدة األنحػػػدار أك تقسػػػـ الػػػى األنحػػػدار اك ذات األنحػػػدار التػػػدرج، حيػػػث يمػػػر بمسػػػمؾ يمػػػ

مػػدارج ألمتصػػػاص األنحػػػدار ظاىريػػػ ، كعػػرض ىػػػذه المػػػدارج يعتمػػػد عمػػى شػػػدة األنحػػػدار كالمسػػػاحة الكميػػػة 
لممكقػع فػي لمفضػػاء المحػدد .كمػا كينصػػح اف ال تنتيػي الطػرؽ الػػى مسػالؾ مقفمػة ألنيػػا غيػر مرغكبػة أثنػػاء 

كف مطعمػ  أك بركػة مػاء تيي الطريؽ الى ىدؼ معيف كأف يكػالتجكاؿ داخؿ الفضاء الخارجي.كيجب أف ين
 كغيرىا.أك ممعبان 

فػػي بعػػض المتنزىػػات الكاسػػعة التػػي تتكاجػػد فييػػا المقاعػػد لألسػػتراحة عمػػى الطرقػػات أك عنػػد الطػػرؽ 
المنحػػدرة كخاصػػة فػػي التصػػميـ الطبيعػػي يجػػب اف ال ترصػػؼ عمػػى الطريػػؽ كتأخػػذ مػػف عرضػػو كتضػػايؽ 

 تمفة بؿ يجب اف تدفع الى خارج الطريؽ بشكؿ كامؿ مشاة أك المركبات المخ
تنسػػؽ الطػػرؽ المتنكعػػة فػػي الفضػػاءات الخارجيػػة الكبيػػرة ضػػمف مرجعيتيػػا الػػى) المطػػاعـ، حكانيػػت 
كأسكاؽ، ممعب رياضي، مناطؽ مسرح كمكسيقى...ال  ( اما مرجعية الطرؽ في الفضاءات الصغيرة تعكد 

 ة، نافكرة، شالؿ، قمرية، نصب فني...ال  (.الى التفاصيؿ الصغيرة ) مقاعد األستراح
 -كتتنكع المماشي كالممرات حسب المكاد المستخدمة في انشائيا الى مايأتي :

سـ  4-2ضافة مف الرمؿ أألصفر أك أألحمر سمكيا تنشأ بإ:   Sandy Walks  مماوي الرمل ) 1) 
اليؼ كسػػػيمة األنشػػػاء الػػػى األرض المخصصػػػة ألقامػػػة الممشػػػى كمػػػف مميزاتيػػػا انيػػػا رخيصػػػة التكػػػ

كتتناسػػب مػػع المػػكف األخضػػر لمنباتػػات كالمسػػطحات الخضػػراء كرغػػـ ىػػذه األمتيػػازات فػػأف عيكبيػػا 
كثيػػرة. حيػػث اف األدغػػاؿ سػػيمة النمػػك كتحتػػاج الػػى التعشػػيب بأسػػتمرار باألضػػافة الػػى أف األمطػػار 

لمنظػػػر العػػػاـ كميػػػاه السػػػقي كالريػػػاح سػػػكؼ تجػػػرؼ الرمػػػؿ كتتمػػػؼ الممشػػػى كتشػػػكه منظػػػره كبالتػػػالي ا
 لمحديقة.
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تعتبر المماشي الخضراء مف المماشي الجميمة اذا احسف :  Green Walks  المماوي الخضراء ) 2) 
أنشاؤىا كأستخداميا كصيانتيا حيػث اف أنشػاءىا يتكقػؼ عمػى مػدل أسػتعماليا كعمػى مػدل الحركػة 

ؿ المكجػػكد اصػػ  بػػالمكقع كالسػػير فكقيػػا فيجػػب اف يػػتـ اختيػػار النبػػات المغػػاير بػػالكف كالنسػػجة لمثيػػ
 ككذلؾ يتحمؿ الضعط كالدىس الشديد.

كىػي أكثػر أنػكاع المماشػي :   Cement & Asfalt Walks  المماوـي األسـمنتية واألسـفمتية ) 3) 
أستخدام  كأنتشارآ ألف سػطحيا شػديد التحمػؿ لممشػي كحتػى المركبػات كلككنيػا سػيمة التنظيػؼ مػف 

. كطريقػػػػة أنشػػػػائيا تكػػػػكف سػػػػيمة كسػػػػريعة عنػػػػد تجييػػػػز الخمطػػػػة األتربػػػػة كاألكراؽ المتسػػػػاقطة عمييػػػػا
المالئمة لمكظيفة المطمكبة ،كذلؾ األسفمت مادة أنشاء تتحمؿ بشػكؿ رئيسػي حركػة المركبػات عميػو 

 ،لذا فاألسفمت يعتبر مف ارخص المكاد المستديمة المستعممة في المماشي.
الحجػػارة الطبيعيػػػة المسػػتكية الكجػػػو تسػػتعمؿ :   Constructed Walks  المماوــي المرصـــوفة )4) 

كالمختمفة األحجاـ كاألشػكاؿ بشػرط اف تكػكف زكاياىػا غيػر متعامػدة أك قائمػة . كىػي مػف المماشػي 
التػػي تضػػيؼ منظػػرآ جمػػي  لمفضػػاء الخػػارجي . قػػد ترصػػؼ بشػػكؿ متالصػػؽ مثبتػػو باألسػػمنت أك 

رع بالنباتػات العشػبية مثػؿ سػـ تػز  4برصفيا مع بعضيا مع ترؾ مسافة تمأل بالتربة التتجاكز عػف 
الثيػػؿ أك أم نبػػات أخػػر. يجػػب اف تكػػكف الحجػػارة متينػػة كغيػػر ناعمػػة المممػػس أك متمكجػػة لتسػػييؿ 

 المشي عمييا.
يسػػتعمؿ الطػػابكؽ لرصػػؼ المماشػػي كيمكػػف اف يتفػػنف  :  Bricks Walks  المماوــي الطابو يــة ) 5) 

التصػػميـ العػػاـ لمفضػػاء الخػػارجي  المصػػمـ فػػي تنسػػيقو كزخرفتػػو حسػػب لكنػػو كنكعيتػػو كحسػػب كحػػدة
المطمػػكب فمػػث  عنػػدما يكػػكف البنػػاء مكسػػك بنكعيػػة طػػابكؽ معينػػة يمكننػػا اف ننشػػأ المماشػػي بػػنفس 
نكعيػػػة الطػػػابكؽ كبػػػذلؾ نرفػػػع مػػػف مسػػػتكل الجماليػػػة لممكقػػػع. كيعتبػػػر مػػػف المػػػكاد األنشػػػائية المتينػػػة 

 كالمستديمة  كالمتكسطة الكمفة .
كىػػػي مماشػػػي تنشػػػأ مػػػف بالطػػػات ككنكريتيػػػة مسػػػبقة :   Blocks Walks  المماوـــي البالطيـــة  ) 6) 

التجييز قكية كمتينة بأشكاؿ ىندسية متنكعة ) المربعة كالمستطيمة كالسداسية كالدائرية البيضكية ( 
األنكميػزم كيمكػف كػذلؾ اف تكػكف ممكنػػة  Lبأبعػاد مختمفػة كقػد تكػكف بأشػكاؿ خاصػة كشػكؿ حػرؼ 

 حسب مقتضيات التنسيؽ .
سػػػتعمؿ ىػػػذا النػػػكع مػػػف المماشػػػي فػػػي ي:   Tiled Walksالمماوـــي اليرميديـــة والســـيراميكية )   7) 

الحػػدائؽ الحديثػػة العامػػة كالخاصػػة كذات مسػػتكل تصػػميمي راقػػي ككمفػػة عاليػػة  كلقػػد اسػػتعممت فػػي 
الحػػػدائؽ ذات الطػػػابع األيطػػػالي سػػػابق  . يعتبػػػر ىػػػذا النػػػكع مػػػف أجمػػػؿ المماشػػػي ألف الكانػػػو زاىيػػػة 

كتعطػػي لممكقػػع طابعػػ  خاصػػ  يتناسػػب كيتناسػػؽ مػػع نكعيػػة مػػكاد البنػػاء الحديثػػة كعناصػػر كجميمػػة 
كمككنػػات الفضػػاء األخػػرل كبػػاألخص النباتػػات. حيػػث اف الكانػػو كأشػػكاؿ زخرفيتػػو  تػػكحي لمخيػػاؿ 
كأبراز معالـ الحديقة بكؿ صكر الفف الجميؿ كمف عيكبو انو فقط لممشػي كاليتحمػؿ حركػة العربػات 

 اج الى تنظيؼ باستمرار ألبراز معالمو كألكانو الزاىية في الحديقة. الصغيرة كيحت
تنشأ المماشي الخشبية مف مقاطع األشجار كالشجيرات :   Woody Walks  المماوي الخوبية ) 8) 

سكاء كانت طكلية مستطيمة اك مربعة اك عرضية بشكؿ أقراص دائرية اك نصؼ دائرية ، عمى اف 
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نكاع نباتات خشبيا قػكم كمتػيف. يجػب اف يعامػؿ الخشػب بمػكاد حافظػة سـ أل 2اليقؿ سمكيا عف 
ضد التعفف كالحشػرات بغمػره كبػاألخص الجػزء السػفمي كالجكانػب بمحمػكؿ كريػكزكت السػاخف كلمػدة 
كافيػػػة كمعاممػػػة السػػػطح العمػػػكم بأحػػػدل مركبػػػات الفينػػػكؿ اك الػػػكرنيش ليظيػػػر شػػػكؿ كلػػػكف الخشػػػب 

البكتيريػا كالفطػر. تػرص األخشػاب بػأم شػكؿ كمػف ثػـ تمػأل الطبيعي ككمػادة حافظػة مػف الرطكبػة ك 
 الفراغات بينيا اما بالرمؿ اك حصى ناعـ اك كسر حجر ناعـ .  

يستعمؿ قي ىذا النكع مف المماشػي :   Colure Gravel Walks  المماوي الحصوية الممونة ) 9) 
ف . تكضػػػع خمطػػػػة الحصػػػى الممػػػكف بأحجامػػػػو المختمفػػػة حبػػػػث يحتػػػاج الػػػى عػػػػزؿ األحجػػػاـ كاأللػػػػكا

األسمنت في مكقع الممشى مف ثـ يثبت الحصى عميو بشرط اف تغرز باألسمنت اكثر مف نصفيا 
عمػػى األقػػؿ بشػػكؿ جيػػد بحيػػث تسػػيؿ السػػير عمييػػا كتنظيفيػػا برسػػـ زخرفػػي ممػػكف كقػػد ينسػػؽ بعػػد 

 تكسير الحصى الى قطع صغيرة كغرزىا باألسمنت عمى غرار الكاشي المكزائيؾ.
كىػي المماشػي التػي تسػتخدـ فييػا عػدة مػكاد مػع :   Composite Walksي المركبـة )  المماوـ 14) 

بعضيا ألنشػائيا مثػؿ الحجػارة المنتظمػة األبعػاد اك البالطػات الككنكرتيػة اك األخشػاب اك الثيػؿ اك 
الحصػػػى...كغيرىا بأسػػػتعماؿ نػػػكعيف اك اكثػػػر بشػػػكؿ فنػػػي منسػػػؽ فػػػي الممشػػػى الكاحػػػد كبيػػػذا ينػػػتج 

 عالية بالمقارنة بالممشى األحادم التككيف. ممشى ذك جمالية 

  Flower's Borders or Bedsألواح النباتات المةهرة والخضريةأحواض أو  ثانيًا :
تحتػػؿ احػػكاض اك الػػكاح األزىػػار المكاقػػع الميمػػة فػػي ىندسػػة الفضػػاءات الخارجيػػة ألنيػػا تمثػػؿ مػػف 

كنيػا تحتػؿ أجػزاءآ كثيػرة منكعػة كمػدل كاسػع أرقى نقػاط الجماليػة الدينماكيػة المتجػددة ككمركػز جػذب ، كلك
مف أألشكاؿ كاألحجاـ كألكاف كمكزعة عمى مناطؽ مختمفة كؿ حسب تنسيقو كتأثير جمالو في المنطقة لذا 
فيي تحتاج الى عناية كخدمة خاصة لتربي فييا ما خمقو اهلل عز كجؿ. كنظرآ ألخػتالؼ أنكاعيػا كأشػكاليا 

ىيرىػا فػأف أختيارىػا كتنسػيقيا يعتمػد عمػى المصػمـ .تنشػأ أحػكاض األزىػار كألكانيا كطبيعة نمكىا كمكعػد تز 
حسب متطمبات النصميـ كالفكرة الرئيسية منيا ، ىػي عبػارة عػف مكػاف مػا مخصػص لزراعػة مجمكعػة مػف 

سػـ بػأم 14النباتات المزىػرة بحيػث تحتػاج الػى نفػس المتطمبػات لمنمػك الجيػد، اليقػؿ عمػؽ تربتيػا أقػؿ عػف 
ؿ يكػكف الحػكض أمػا مفتػكح الجكانػب اك مغمػؽ بػأم مػادة مثػؿ الككنكريػت أك البالطػات اك حاؿ مػف األحػكا

أألحجار ...ال  عند تنسيؽ عدة أنكاع مف أألزىار في الكح الكاحد فينا يجب معرفة كيفية تنسيقيا لتحقيؽ 
اف النباتػات التدرج في الشكؿ كالحجـ لمنباتات كبالتالي تحقيؽ التػدرج المشػيدم لمحػكض . فمػف المعػركؼ 

سػػـ .يراعػػى عنػػد أنشػػاء 064سػػـ كىنػػاؾ نباتػػات قػػد يصػػؿ أرتفاعيػػا أكثػػر مػػف 04المزىػػرة قػػد تكػػكف بأرتفػػاع 
الحػػكض مراعػػاة حجػػـ الفضػػاء كطػػرازه بحيػػث يتناسػػب كحجػػـ المكقػػع ، فػػأذا كانػػت ىندسػػية يجػػب اف يكػػكف 

يػ  فػالحكض يأخػذ سػـ ، امػا أذا كػاف التصػميـ طبيع041-41الحكض ىندسي  كبخطكط مستقيمة كبعػرض 
الكضػػػع المنحنػػػي .فػػػي أكثػػػر أألحيػػػاف يكػػػكف مكقػػػع الحػػػكض بجانػػػب المسػػػطح األخضػػػر ) الثيػػػؿ ( كخمفػػػو 
الشجيرات كاألشجار اك قػد ينسػؽ حػكؿ قكاعػد األشػجار أك كسػط المكاقػع مثػؿ الجػزرة الكسػطية فػي الشػارع 

 اك بجانب مقاعد الجمكس ...ال .
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 القسم : البستنة وهندسة الحدائق

 المرحلة : الرابعة

 المادة الدراسية : هندسة الحدائق

المحاضرة : 10 



   Sitting Placesمياعد الجمو   ثالثًا :
الرئيسػػية كمػػف ثػػـ جمػػالي ، كىػػك لتػػكفير الراحػػة لمسػػتخدمي بالدرجػػة  ليػػدؼ كظيفػػيتعمػػؿ المقاعػػد 

لػػػذلؾ  كلػػػركاد الحػػػدائؽ المختمفػػػة كمكػػػاف لألجتماعػػػات كتنػػػاكؿ الطعػػػاـ مػػػع تػػػكفر المناظػػػد المناسػػػبة لممكقػػػع.
ي أمػاكف محميػة مػف فالمقاعد الطبيعية تككف مظممة بأألشجار كالشجيرات صيف ، كالمقاعد الشتكية تككف ف

الرياح الباردة. تتنكع مكاد أنشاء المقاعد مف المقاعد الطبيعية المظير مػف جػذكع كأغصػاف النباتػات اك قػد 
تكػكف مػف الخشػػب المصػنع اك األسػػمنت أك المعػدف أك البالسػػتيؾ...ال . أيضػ  أشػػكاليا كأحجاميػا تنكعػػت 

ا المناضػػد فتعمػػػؿ كمػػا فػػػي أك متحػػرؾ . امػػػفمنيػػا لمجمػػػكس القصػػير أك الطكيػػػؿ لػػو ظيػػػر اك بػػدكف ،ثابػػػت 
 المقاعد .

 Pergolas & Overhangsظالت  مال اليمريات أو رابعًا :
مػػف أشػػكاليا كجماليػػا كالتمتػػع بظميػػا صػػيف  تعمػػؿ عػػادة مػػف الخشػػب كػػذلؾ  لالسػػتفادةتنشػػأ القمريػػات 

ات المزىرة كالخضرية يمكف اف تعمؿ مف المعدف اك حتى الككنكريت كتربى عمييا اك تغطى عادة بالمتسمق
مثؿ الجينمية كالميناشجيرم كالكيستريا كالياسميف كمخمػب القػط كالمبالب...كغيرىػا، كقػد يربػى عمييػا نبػات 
العنػػػب. كتنشػػػأ ىػػػذه المنشػػػ ت فػػػي منػػػاطؽ مختمفػػػة الفضػػػاء الخػػػارجي تبعػػػ  لممكقػػػع المناسػػػب كالغػػػرض مػػػف 

ى يمكػػػف السػػػير تحتيػػػا لشخصػػػيف سػػػـ حتػػػ041أنشػػػائيا كفػػػي كػػػؿ األحػػػكاؿ يجػػػب اف اليقػػػؿ عرضػػػيا عػػػف 
سػػػـ كتعمػػػؿ مػػػف اعمػػػدة امػػػا خشػػػبية اك اسػػػمنتية اك معدنيػػػة اك 111متجػػػاكريف ،كاف اليقػػػؿ أرتفاعيػػػا عػػػف 

طابكقية اك غيرىا، اما السطح اك الجزء العمكم اما مستكم اك مقعر اك محدب اك ام شكؿ اخر، تستعمؿ 
 كعفد األجتماعات ككستيج لمرقص اك فعالية.لغرض التمشي اسفميا اك الجمكس كالراحة كتناكؿ الطعاـ 

  Archways & Arborsاأل وا  والعيود  خامسًا :
تقػػػاـ األقػػػكاس كالعقػػػكد عنػػػد مػػػداخؿ الحػػػدائؽ الرئيسػػػية أك عمػػػى أمتػػػداد الطػػػرؽ كالمماشػػػي الرئيسػػػػية 

عناصػر كالفرعية حيث اف كجكدىا يؤكد أىمية المػداخؿ اك الطػرؽ اك المماشػي باألضػافة الػى ككنيػا مػف ال
التجميمية حيث تربػى عمػى مشػبكاتيا نباتػات متسػمقة مزىػرة جميمػة تفػكح بشػذاىا كعطرىػا اذا كانػت عطريػة 
كبجماؿ ازىارىا اذا كانت غير عطرية كقد تكػكف ىػذه العقػكد عمػى شػكؿ انصػاؼ اقػكاس اك قائمػة بأشػكاؿ 

الحػػػدائؽ كاصػػػكات الطيػػػكر جميمػػػة تربػػػى عمييػػػا المتسػػػمقات كتنشػػػأ تحتيػػػا مقاعػػػد لألسػػػتراحة لمتمتػػػع بجمػػػاؿ 
كاستنشاؽ اليكاء النقي كغالب  ما تنشأ عمى جانبي الممػرات أمػا متقابمػة اك بالتبػادؿ اك عمػى حػدكد الحديقػة 

سػػـ كأرضػػية العقػكد مػػف مػادة مختػػارة تتميػػز 111.كتصػنع امػػا مػف المعػػدف اك الخشػػب ارتفاعيػا اليقػػؿ عػف 
 مع كضع مقاعد لمجمكس.سـ 041عف باقي المككنات كأف اليقؿ عرض العقد عف 

  Gazebosالمحمية  ستراحةاال موا   سادسًا :
تنشػػػأ ىػػػذه اليياكػػػؿ  فػػػي الفضػػػاءات الخارجيػػػة الكبيػػػرة )المتنزىػػػات( كتكػػػكف ألغػػػراض مختمفػػػة منيػػػا 
األشػػراؼ عمػػى المنطقػػة اك مكػػاف لبػػث األغػػاني  كالمكسػػيقى اك قػػد تسػػتعمؿ لتربيػػة نباتػػات الزينػػة الخاصػػة 

ماؾ الزينػػػة كقػػػد تتكاجػػػد ىياكػػػؿ لتنػػػاكؿ الشػػػام كالمرطبػػػات كلبيػػػع األشػػػياء التذكاريػػػة كلمزىػػػكر كطيػػػكر كاسػػػ
كاليدايا، اف مكقعيا يككف حسب الغرض مف أنشائيا كحسب مساحة الحديقػة ككثافػة ركاد المكػاف كبصػكرة 
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 عامة يجب اف يككف المكقع بارز ككاضح لممشاىد. ىػذه األغػراض السػالفة الػذكر لمتككينػات المحميػة ىػي
مػػف مككنػػات المتنزىػػات العامػػة الحديثػػة امػػا فػػي الحػػدائؽ التأريخيػػة فكػػاف األشػػكرييف اكؿ مػػف انشػػائيا عمػػى 
قمػـ المرتفعػات لغػرض اسػتراحة ركاد الحديقػة الطبيعيػة األشػكرية الخاصػة لمصػيد كالرياضػة كركػكب الخيػؿ 

ألنكميزيػة لغػرض الراحػة كالخيػاؿ. ثـ فػي الحػدائؽ الصػينية كاليابانيػة ثػـ فػي الحػدائؽ األيطاليػة كالفرنسػية كا
يمكػف كصػفيا عمػى انيػا منشػػ ت قاعػدتيا  ىندسػية الشػكؿ امػا مربعػػة اك دائػرة اك ام شػكؿ اخػر كارتفاعيػػا 

سػػـ كقػػد تصػػنع مػػف المػػكاد األنشػػائية األعتياديػػة اك مػػف الخشػػب اك المعػػدف كتتميػػز بكثػػرة 111اليقػػؿ عػػف 
الشػػػػمس كاليػػػػكاء الطمػػػػؽ اك تغمػػػػؽ لغػػػػرض حمايػػػػة % لػػػػدخكؿ 011النكافػػػذ المحيطػػػػة سػػػػكاء كانػػػػت مفتكحػػػػة 

الجالسيف داخميا مف الظركؼ البيئية الخارجية مثػؿ ىطػكؿ المطػر اك البػرد القػارس. كػذلؾ يمكػف تغطيتيػا 
 بالمتسمقات.

       Fountains & Cascadesالنافورات والوالالت  سابعًا :
ألساسػػية لتكممػػة الجماليػػة فػػي المكقػػع تعتبػػر النػػافكرات كالشػػالالت مػػف العناصػػر الميمػػة كالرئيسػػية كا

المصمـ كباألخص في حدائؽ المناطؽ الحارة كما يعتقػد سػابق  حيػث كجػدت النػافكرات كالشػالالت فػي كػؿ 
 41الػى  21-الحدائؽ التأريخية األكربية كاألسيكية كاألفريقية كاألميركية ) التي تتراكح درجات الحرارة مػف 

ارة تمطؼ الجك كتبعث الرطكبػة لتخفػؼ مػف الجفػاؼ . ينػدفع المػاء فػي درجة مئكية ( فقط في الحدائؽ الح
النػػافكرة بأشػػكاؿ كأرتفاعػػات مختمفػػة بحيػػث تزيػػد مػػف جمػػاؿ الفضػػاء كقػػد تنشػػأ النػػافكرات بمسػػتكيات مختمفػػة 
تصػػب الكاحػػدة فػػي األخػػرل فتسػػبب حركػػة فػػي تيػػار المػػاء لػػو جماليتػػو الخاصػػة عنػػد النػػزكؿ تنػػدمج مػػع فػػف 

ء كالمكاد المسػتخدمة مػف المرمػر اك السػيراميؾ الممػكف التػي تػبطف بيػا األحػكاض .تفػنف صنع أحكاض الما
مصػممكا الفضػػاءات الخارجيػػة فػي جماليػػات النػػافكرات منػذ بػػدايات الحػػدائؽ التأريخيػة حيػػث اسػػتفادة بشػػكؿ 

لفرنسػية ، جيد مف قانكف األكاني المستطرقة كايض  في انشػاء الشػالالت العظيمػة فػي الحػدائؽ األيطاليػة كا
كقد استخدمت في النافكرات العصرية المكسيقى المتناغمة مع قكة أندفاع المياه باألضافة الى فف األضاءة 

 الميمية الممكنة .
مػػف المعػػػركؼ اف انشػػػاء النػػػافكرات كالشػػػالالت منػػػذ القػػػدـ ترافػػػؽ مػػػع اتشػػػاء النصػػػب كالتماثيػػػؿ فكػػػاف 

لي رفيػع المسػتكل قػد يكػكف  المحػكر  اك نقطػة الجػذب انسجاـ كامؿ ما بيف ىذه الفنكف ليخرج تكػكيف جمػا
الرئيسػػػي بػػػدكف منػػػازع فػػػي المكقػػػع ألنيػػػا باألضػػػافة لجماليػػػة التكػػػكيف ليػػػا جماليػػػة الحركػػػة كالصػػػكت كالمػػػكف 
كالرائحة كترطيب الجك ك لرسـ صػكرة القػكس قػزح فػي السػماء بتطػاير الػرذاذ مػع أشػعة الشػمس، كيسػتعمؿ 

 المائية كيمكف تربية اسماؾ الزينة.الحكض لزراعة كنمك النباتات 

    The Statuesالنصب والتماثيل  ثامنًا :
األبػػػػػػيض اك مػػػػػػف الخشػػػػػػب اك  تصنع األعماؿ الفنية النحتية مف الرخاـ اك األحجار اك مف الجبس

مػػػف المعػػػادف اكمػػػف المػػػكاد الصػػػناعية الحديثػػػة كعنػػػد كضػػػعيا فػػػي الفضػػػاء الخػػػارجي يجػػػب أختيػػػار المكػػػاف 
بدقػػػة لكػػػي تتنػػػاغـ مكقعيػػػ  لمػػػا يحيطيػػػا بيػػػا بشػػػكؿ متػػػكازف بعػػػد معرفػػػة كدراسػػػة اليػػػدؼ مػػػف المناسػػػب ليػػػا 

كضػػػعيا.ىناؾ التماثيػػػؿ الصػػػغيرة كأخػػػرل بأبعػػػاد كاقعيػػػة كأخػػػرل بأبعػػػاد كبيػػػرة جػػػدآ . تكضػػػع عمػػػى األرض 
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مباشػرة اك بقاعػدة صػػغيرة اك كبيػرة قػػد تصػمح امػػا أحػكاض مػاء اك أزىػػار اكحتػى لمجمػػكس ، تعتبػر النصػػب 
 لتماثيؿ مف عناصر الجذب في المكقع أك لنياية ممر اك ممشى.كا

       The Terracesالورفات  تاسعًا :
كىػػي المنطقػػة القريبػػة مػػف البيػػت كالفضػػاء الخػػارجي، كىػػي منطقػػة أتصػػاؿ الحديقػػة بػػالمبنى كمػػا انيػػا 

يا مف المبنى. عبارة عف منطقة مكشكفة ممحقة بالبناء اك قد تككف مغطاة مف أكثر مف جانب حسب مكقع
كىي تستعمؿ لمجمػكس فػي اليػكاء الطمػؽ سػكاء المنػزؿ اك نػادم اك كػازينك اك فػي متنػزه عػاـ لتنػاكؿ الشػام 
كالمػػػأككالت كالمقػػػابالت فػػػي األجػػػكاء الحسػػػنة كأثنػػػاء الربيػػػع كفػػػي الميػػػالي الصػػػيفية كقػػػد تكػػػكف مرتفعػػػة عػػػف 

زعجػػػػة لتبعػػػػث البيجػػػػة كالسػػػػركر مسػػػػتكل الحديقػػػػة لتشػػػػرؼ عمػػػػى معالميػػػػا، كتجيػػػػز بأنػػػػارة خاصػػػػة غيػػػػر م
 كاألستمتاع بأطكؿ فترة ممكنة كالجمكس فييا كقد تككف كاسعة فتحاط بأحكاض مائية أك أزىار صغيرة. 

مف مككنػات الشػرفات مقاعػد الجمػكس المريحػة كالمظػالت اذا دعػت الضػركرة، كمػا تجيػز بػالمراجيح 
تجيػػػػز األحػػػكاض القريبػػػػة مػػػف ىػػػػذه الشػػػػرفات لمتمتػػػع بكػػػػؿ معػػػالـ الترفيػػػػو كالسػػػعادة كاليػػػػدكء النفسػػػػي، كقػػػد 

بالمتسػػمقات الجميمػػة العطريػػة منيػػا. كقػػد تسػػتخدـ ىػػذه المنطقػػة لميػػك األطفػػاؿ كتمبيػػة ىكايػػاتيـ نيػػارآ. يمكػػف 
استخداميا شتاءآ كصيف  في األياـ الباردة كالحارة كالممطرة كالمغبرة  بتغميفيا بالزجاج  بكضع أجيزة تدفئة 

 ية نباتات الظؿ كبيت زجاجي كالجمكس في كسطيا.كتبريد كبذلؾ يمكف ترب

  The Lighting: االضاءة عاوراً 
االضاءة مف العناصر الميمة في ىندسة كتصميـ الفضاءات الخارجية سكاء كانت كبيػرة اك صػغيرة 
خاصػػة اـ عامػػة اذا كػػاف المكقػػع المصػػمـ اليػػدؼ بجماليتػػو نيػػارآ كلػػي  ، فبكاسػػطة األنػػارة الميميػػة يمكػػف اف 

بػػرز جماليػػة أضػػافية لممكقػػع . اف انػػارة الحديقػػة  تحتػػاج الػػى خبػػرة تصػػميمية حػػكؿ كفػػاءة األنػػارة كأنكاعيػػا ت
.مػػف المعػػركؼ اف األنػػارة األصػػطناعية يجػػب معرفػػة شػػدتيا الضػػكئية ) شػػمعة/قد ، لػػككس ( كدرجػػة لػػكف 

 منتشر .األنارة ككذلؾ نكعية األنارة في مدل أنتشار ضياءىا ىؿ ىك يشكؿ بقعة ضكئية اك 
يػػتـ أختيػػار األضػػاءة الصػػناعية فػػكؽ مجمكعػػة مػػف النباتػػات المزىػػرة تعطػػي جمػػاآل ككضػػكح  لأللػػكاف 
الزاىيػػة ، كتبػػػرز معالميػػػا كىػػػذه األضػػاءة تبعػػػث السػػػركر فػػػي نفػػػس الػػركاد كتشػػػجعيـ عمػػػى أرتيػػػاد الحػػػدائؽ 

يػػؼ .  يجػػب اف تكػػكف كالمتنزىػػات كتزيػػد مػػف فتػػرة األرتيػػاد لػػي  كنيػػارآ خاصػػة فػػي الربيػػع كالصػػيؼ كالخر 
األضاءة في ارتفاع مالئـ تحاكي الضكء الطبيعػي، كيمكػف تسػميط األضػاءة عمػى أألمػاكف الميمػة كالكثيػرة 
األستعماؿ كمناطؽ الجمكس األجتماعي عمى أمػاكف احػكاض الزىػكر كمالعػب األطفػاؿ كالرياضػية بعكػس 

 اشرة.مناطؽ الجمكس لألسترخاء كالخياؿ حيث يحبذ ابعاد األضاءة المب
يفضػػؿ اف تكػػكف أضػػاءة المنػػاطؽ اليادئػػة كالمنسػػقة بنباتػػات خضػػرية أك مزىػػرة قصػػيرة ارتفاعيػػا فػػي 

سـ بتسميط األنارة عمييا فقػط كعمػى مكاضػع األقػداـ دكف كقػكع أشػعة األنػارة عمػى عيػكف المشػاة  41حدكد 
قكيػػة المرتفعػػة فػػي الممػػرات كالجالسػػيف يطمػػؽ عمييػػا ) األنػػارة المخفيػػة ( . ىػػذا اليمنػػع أسػػتعماؿ األضػػاءة ال

الرئيسػػية كالمػػداخؿ كفػػي بعػػض المناسػػبات األحتفاليػػة كالميرجانػػات ، كأسػػتعماؿ البركجكتػػرات خمػػؼ بعػػض 
النباتػػات كأشػػجار اك شػػجيرات ألبػػراز صػػكرة ظميػػة سػػمكيت اك تثبيتيػػا عمػػى جػػذكع األشػػجار العاليػػة لتنيػػر 
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م أنيا تضعؼ كمما أبتعدنا عف المداخؿ الرئيسية منطقة التيجاف . يفضؿ اف تككف شدة األضاءة تنازلية أ
 حتى تطفي الجك اليادمء بالضكء الخافت كتتعكد العيف عمى األضاءة الضعيفة بعد الدخكؿ.

تسػػتخدـ بعػػض انػػكاع الخاصػػة لممكاقػػع كػػأف تكػػكف مكجيػػة لنصػػب فنػػي اك مسػػرح اك مصػػدر مػػاء اك 
 نافكرة اك شالؿ .

 حركة حسب المتطمبات المكقعية كالبيئية كالمكسمية.يمكف اف تقسـ األنارة الى ثابتة كمت

    Other Componentsالمكونات األخرى  : أحد عور
 -ىناؾ مككنات عديدة تستعمؿ في تصميـ الفضاءات الخارجية ككما يمي:

كىي أكاني لنمك النباتات بمكاصفات خاصة :  Plants Containersأواني وأوعية النباتات  -0
لى الكبيرة جدآ كبأشكاؿ متنكعة عديدة المخركطيػة كاألسػطكانية كالمكعبػة بأحجاـ مف الصغيرة ا

كالكركيػػة...ال  كمصػػنعة مػػف مػػكاد مثػػؿ الطػػيف كالفخػػار كالمعػػدف كاألسػػمنت كالمػػكاد الصػػناعية 
 . الحديثة. جميع األكاني يجب اف تحتكم عمى منافذ لتصريؼ الماء الزائد

يمػة لمعرفػة الكقػت تتػدرج بػالحجـ مػف الصػغيرة المزكلة ىي الة قد:  The Sundialالمةولة   -1
سـ المالئمة لمفضاء الصغير  31×31سـ كبقاعدة مساحتيا 011يتجاكز ارتفاعيا عف  التي ال

سـ ، كتنشأ مػف مػكاد امػا  411سـ كبقاعدة اكثر مف  211كالكبيرة قد يصؿ ارتفاعيا أكثر مف 
زكلة في منطقة مشمسة عمى مدار معدنية اك ككنكريتي اك خشبية كغيرىا. يجب اف تكضع الم

اليػػـك كالسػػنة. تنسػػؽ المزكلػػة فػػي مكقػػع مركػػزم كسػػطي يجػػذب النظػػر اك فػػي نيايػػة طريػػؽ اك 
 ممشى.

الفكػػػرة األساسػػػية لحمػػػاـ الطيػػػكر ىػػػك تسػػػييؿ عمميػػػة الشػػػرب :  Birds Poolحمـــام الطيـــور  -2
 2-1اء بعمػؽ كاألستحماـ لمطيكر كيتركب مف قاعدة كقاعدة المزكلة الصغيرة كفكقيا حكض م

 . سـ ، تكضع في اماكف محمية مف اشعة الشمس بقدر ما كبعيد عف اماكف الجمكس كالطعاـ
ىي اماكف خاصة لرمي الميمالت مكجكد في كؿ :  The Refuse Binsحاويات المهمالت  -3

حسػػػب طبيعػػػة  شػػػكاؿ متنكعػػػةة سػػػكاء الخاصػػػة اك العامػػػة كتكػػػكف بإانػػػكاع الفضػػػاءات الخارجيػػػ
ما تككف ثابتو اك متحركة كبيرة اك صغيرة معدنية اك بالستيكية ثافة ركادىا فإة كالتصميـ كدرج

 . اك خشبية اعدادىا كمكاقعيا حسب الحاجة
 تصاالت ودورات المياهالعالمات اإلروادية واجهةة اإل  -4

The Signs , Commination Points & W.C.  
 .ة كتعتبر مف مكمالت التأثيثالعامكضركرية كباألخص في الحدائؽ الكبيرة ك  ىي أشياء ميمة
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 :: .المعايير التخطيطيت إلوشاء الحذائق والمىتزهاث العامت 

رزٛلف اٌّؼذالد اٌزخط١ط١خ ٌٍذذائك ٚإٌّزض٘بد ثصفخ ػبِخ ػٍٝ اٌظشٚف اٌّذ١ٍخ ٌىً ِذ٠ٕخ 

  : ٠ٚخصص ٌىً فشد ِٓ سىبْ اٌّذ٠ٕخ ِسبدخ ِذذدح ِٓ اٌّسبدبد اٌخعشاء ٚرمسُ ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ

  ث١ٓ اٌّسبوٓ .ِٕبغك خعشاء  

 سى١ٕخ .ٌٍثبٌّذ٠ٕخ ِٕٚٙب ِشوض اٌّجبٚسح  ِٕبغك خعشاء فٟ اٌّشاوض اٌّخزٍفخ  

 . ِٕبغك خعشاء أٚ ػبِخ ػٍٝ ِسزٜٛ اٌّذ٠ٕخ  

سى١ٕخ رذزست ِسبدزٙب ثٕبء ػٍٝ ػذد ٌٍّشوض اٌّجبٚسح اٌزشف١ٗ ػٍٝ ِسزٜٛ ٕٚ٘بن ِٕطمخ ٌٍزش٠ٚخ ٚاٌ

  : ٚاٌؼب١ٌّخ فٟ ٘زا اٌّجبي ِب ٠ٍٟ سىبْ اٌّجبٚسح ِٚٓ ثؼط اٌّؼب١٠ش اٌؼشث١خ

  ٌٍشخص وذذائك ػبِخ . 4َ 2.4فٟ جّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ  

  ٌٍٗشخص وذذائك ػبِخ . 4َ 42فٟ اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١  

  رزشاٚح اٌّؼذالد اٌؼب١ٌّخ ٌٕسجخ إٌّبغك اٌّفزٛدخ ِٓ ِسبدخ اٌّجبٚسح اٌسى١ٕخ ٌجؼط

  % .21% ، اٌّجش 23.1% ، اٌؼشاق  73أٌّب١ٔب % ،  42اٌذٚي وزبٌٟ : إٔجٍزشا 

  ٌٌٍٟفشد ، أٞ أْ  ٠6.2َ4خصص ٌٍفشد ِٓ اٌذذائك اٌؼبِخ داخً اٌّجبٚسح اٌسى١ٕخ دٛا /

  . 7666َ4ٔسّخ = 1666ِسبدخ اٌذذ٠مخ اٌالصِخ ٌٍّجبٚسح اٌسى١ٕخ ٚاٌزٟ رزىْٛ ِٓ 

 

ير التخطيطيت الحذائق والمىتزهاث المعايوعموماً يجب أن يراعي المخطط في اختيار مواقع ومساحاث 

 التاليت:

أْ رزٕبست اٌّسبدبد اٌّخصصخ ٌٍذذائك ٚإٌّزض٘بد ِغ وضبفخ اٌسىبْ اٌز٠ٓ رخذُِٙ ٘زٖ  .2

ٔسّخ ٚأْ رىْٛ اٌّسبدخ اٌّطٍٛثخ 1666-4166اٌّشافك ثذ١ش ٠جت رٛف١ش دذ٠مخ ٌىً ِٓ 

  ٌىً ٔسّخ . 26َ4-4ٌٍذذ٠مخ رزشاٚح ث١ٓ 

اٌذذ٠مخ أٚ إٌّزضٖ ِٕبسجبً دست اٌغشض ِٓ االسزخذاَ ٠ٚفعً أْ ٠ىْٛ خبسط أْ ٠ىْٛ ِٛلغ  .4

ٔطبق رٛسغ ِجبٟٔ اٌّذ٠ٕخ فٟ اٌّسزمجً ١ٌجمٝ ِىبٔٙب ثؼ١ذاً ػٓ اصددبَ اٌّذ٠ٕخ ٚفٟ ِىبْ آِٓ 

  ثؼ١ذاً ػٓ دشوخ اٌس١بساد اٌسش٠ؼخ .

بِخ ِٕبغك رشف١ٙ١خ ِشاػبح اإلسزفبدح ِٓ غجٛغشاف١خ األسض ِٓ شؼبة ٚأٚد٠خ ٚججبي ٚرٌه ثئل .7

  ِٕٚزض٘بد ػ١ٍٙب ٚاٌّذبفظخ ػٍٝ غجٛغشاف١خ اٌّٛالغ اٌطج١ؼ١خ ٚرٕس١مٙب وز١ّض ث١ئٟ ٌٍذٟ.

٠ؼًّ ػٍٝ رذذ٠ذ اٌشٛاسع اٌّذ١طخ ثبٌذذ٠مخ أٚ إٌّزضٖ ٚوزٌه اٌشٛاسع اٌّؤد٠خ إٌٝ اٌّذاخً  .2

ِٓ  4َ 766اٌشئ١س١خ ٌٙب ِغ ِشاػبح رٛفش ِٛالف ٌٍس١بساد لش٠جخ ِٕٙب ٚثٛالغ ِٛلف ٌىً 

 ِسبدخ األسض.

ػضي اٌذذ٠مخ اٌؼبِخ ػٓ اٌشٛاسع اٌّذ١طخ ثٙب ثأسٛاس ِشرفؼخ أٚ أس١جخ وض١فخ ِٓ األشجبس  .1

ِٚصذاد اٌش٠بح ٚرٌه فٟ دبٌخ إٔشبئٙب داخً اٌّذ٠ٕخ أٚ ثبٌمشة ِٕٙب. إال أٔٙب ال رؼضي فٟ دبٌخ 

 ٌّٕبظش اٌطج١ؼ١خ.إٔشبء دذائك ِٕٚزض٘بد اٌّشافك اٌؼبِخ فٟ إٌّبغك اٌزٟ رذ١ػ ثٙب ا



٠ؼًّ ػٍٝ رص١ُّ اٌطشق فٟ داخً اٌذذ٠مخ اٌؼبِخ ٌزىْٛ فٟ شىً دائشٞ غ١ش ِٕزظُ ٠ٚشاػٝ  .2

ػذَ اإلوضبس ِٕٙب دزٝ ال رىْٛ ػٍٝ دسبة اٌّسبدبد اٌّضسٚػخ ف١ٙب ٚأْ ٠ؤدٞ وً غش٠ك إٌٝ 

  ػٕصش ِؼ١ٓ أٚ ِفبجأح ٌٍضائش اٌزٞ ٠س١ش فٟ اٌذذ٠مخ.

ٌزشف١ٙ١خ فٟ اٌذذائك ٚإٌّزض٘بد ثشىً ٠ذمك اإلوزفبء اٌزش٠ٚذٟ ِشاػبح رٛف١ش ج١ّغ اٌؼٕبصش ا .3

  ٌسىبْ اٌّخطػ ٚاٌزٟ رشًّ :

رٕٛع إٌّبظش اٌزٟ ٠شا٘ب اٌضائش فٟ اٌذذ٠مخ اٌؼبِخ ثبإلظبفخ ٌٍّٕبظش اٌطج١ؼ١خ ٚرٌه  - أ

ِٓ خالي صساػخ أٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ األشجبس ٚاٌشج١شاد ٚإٌجبربد اٌؼشج١خ اٌّض٘شح 

 .ػٍٝ جبٔجٟ اٌطش٠ك

ِسبدبد ٚاسؼخ ِٚىشٛفخ ِٓ اٌّسطذبد اٌخعشاء ٚسػ اٌذذ٠مخ ٚفٟ األِبوٓ  - ة

اٌّخصصخ ٌٍجٍٛط ٚاإلسزشادبد ٚاٌؼًّ ػٍٝ ص١بٔزٙب ثصٛسح ِسزّشح ٚدّب٠زٙب 

ِٓ اٌّشٟ أٚ اٌجٍٛط ػ١ٍٙب ٚرٌه ثزذذ٠ذ غشق ِٚشب٠بد ٌٍضٚاس ٌٍّشٟ ػ١ٍٙب 

 ٚأِبوٓ ٌٍجٍٛط ٚاالسزشادبد .

سٕٛاد ِٚالػت س٠بظ١خ ٌٍىجبس فٛق سٓ ػشش ِالػت أغفبي رذذ سٓ ػشش  - د

 سٕٛاد.

أِبوٓ خبصخ ٌٍجٍٛط ٚاإلسزشادبد ِجٙضح ثبٌخذِبد اٌّسبٔذح ٚاٌّشافك اٌعشٚس٠خ  - س

ِضً اٌّمبػذ ، أِبوٓ اٌشٛاء ، أِبوٓ ث١غ اٌّأوٛالد ٚاٌّششٚثبد ، ١ِبٖ اٌششة ، 

  ِسجذ ، ٚدٚساد ١ِبٖ .

 

 ّٕزض٘بد ِضً ٚجٛد ١ٙب فٟ رٕس١ك اٌذذائك ٚاٌٚجٛد ثؼط ػٕبصش اٌزٕس١ك اٌزٟ رجزة إٌظش إٌ .8

اٌذذائك اٌصخش٠خ أٚ اٌشالالد ٚاٌجذ١شاد اٌصٕبػ١خ أٚ اٌّجسّبد اٌجٕبئ١خ أٚ صساػخ ثؼط 

 إٌجبربد إٌبدسح.

ٚجٛد ٔٛع ِٓ اٌزشاثػ ث١ٓ أجضاء ٚألسبَ اٌذذ٠مخ اٌّزجبػذح ػٓ ثؼعٙب إلظٙبس٘ب ثصٛسح  .9

 اٌّسزخذِخ فٟ اٌذذ٠مخ.ِٕفصٍخ رشثطٙب ثجؼعٙب ػٕبصش اٌزٕس١ك 

 رخص١ص غشفخ دبسط ٌٍذذائك اٌؼبِخ. .26

 (( اٌّؼب١٠ش اٌزخط١ط١خ ٌٍذذائك ٚإٌّزض٘بد )فٟ اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ2جذٚي سلُ )

 

 

  اٌزص١ٕف
ػذد اٌسىبْ 

  اٌّخذ١ِٚٓ ٔسّخ

اٌّسبدخ ) 

4َ)  

ٔص١ت اٌفشد 

  4َ/ ٔسّٗ

ٔطبق اٌخذِخ 

  ()َ.غ
  ِٛالؼٙب

ػذد ِٛالف 

  اٌس١بساد

أٌف ِٕزضٖ ٚغٕٟ 

  ِٕٚزضٖ اٌّذ٠ٕخ
  5.000  1.5 – 0.5  أٌف 50-20  100-150

٠ؼزّذ ػٍٝ رٛفش 

  األسض
500  

دذ٠مخ اٌذٟ 

  اٌسىٕٟ
  1 – 0.4  أٌف 30-10  أٌف 20-30

1.000-

1.500  

ثجٛاس ِذاسط ِزٛسػ 

  أٚ صبٔٛٞ
50  

  آالف 10 – 5  ٍِؼت أغفبي
200 – 

4000  
0.4  500  

ثجٛاس سٚظخ أغفبي 

  أٚ ِذساط اثزذائ١خ
10  
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 [[ الحدائق تات مكونات متخصصةتنسييات ]] أنواع 
تمتػػػاز ىػػػذه التصػػػميمات لمفضػػػاءات الخارجيػػػة بالجماليػػػة الرفيعػػػة بالمرتبػػػة الرئيسػػػية لخصكصػػػية تككيناتيػػػا 
دة كمككناتيػا المتنكعػػة كالتػػي يمكػػف تصػػميميا فػػي ام فضػػاء خػػارجي بشػػرط مراعػػاة بعػػض العكامػػؿ المسػػاع

 -كفيما يمي أنكاع ىذه التنسيقات:
 -: Water Gardens  الحدائق المائية   1) 

ىي نػكع مػف الحػدائؽ الطبيعيػة كاألصػطناعية التػي تسػتعمؿ فػي الػبالد الحػارة لتمطيػؼ الجػك كتزيػد 
و مف جمػاؿ الحديقػة كتييئػة أجػكاء مناسػبة كبيئػة صػالحة لتربيػة أسػماؾ الزينػة كتربيػة النباتػات المائيػة كشػب

المائية كأف تختار األماكف المنخفضة مف الحديقة أك المتنػزه كفيمػا يػأتي مجمػؿ لػبعض النقػاط المتبعػة فػي 
 : الحدائؽ المائية كتصميـ اختيار

يختػػار المكػػاف المػػنخفض فػػي المكقػػع عمػػى اف تكػػكف تربػػة القػػاع طينيػػة أك ثقيمػػة لحفػػظ  -0
انػػػت التربػػػة رمميػػػة كيغمػػػؼ بػػػالحجر المػػػاء أك يعمػػػؿ الجػػػدراف كالقػػػاع مػػػف طبقػػػة الككنكريػػػت اذا ك

 سـ. 011 – 64كالصخكر كال تككف اعمؽ مف 

 
يتـ أختيار النباتات المائية كشبو المائيػة مثػؿ الكػاال كالكنػا كالبػردم كالسرخسػيات كأذاف  -5

 كقمب الفيؿ كمظمة الشرطي كاأليرس الريزكمي كالزنابؽ المائية كالمكتس كغيرىا.
البػرؾ المحبػة لممػاء مثػؿ القػكغ كالصفصػاؼ كالجنػار  أختيار األشجار كالشػجيرات حػكؿ -6

 كفرشة البطؿ كالفايكس بأنكاعو.
تنظـ أماكف الجمكس كالمقاعد حكؿ البركة أك البحيػرة فػي أمػاكف مختػارة ككػذلؾ تنسػيؽ  -7

 خطكط الحركة كالمماشي كالممرات بشكؿ ممتع لمناظر كالزائر لممكقع.
 .باستمرارالبحيرة تصميـ نظاـ كفكء في تغيير ماء البركة أك  -8
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 : Rock Gardens  الحـدائق الـصخرية  2)
ىػػذا النػػكع مػػف الحػػدائؽ فػػي أنحػػاء العػػالـ بعػػد اف كػػاف التصػػميـ الرئيسػػي لمحػػدائؽ  اسػػتعماؿأنتشػػر 

التأريخية الصينية كاليابانية، كقد أخذت مكاف ال بأس بػو فػي تصػميمات الفضػاءات الخارجيػة سػكاء عامػة 
 أنشائيا في جزء صغير كلكف اختيار المكقع يحتاج الى خبرة مصمـ حدائؽ.  أك خاصة كذلؾ ألمكانية

تنسػػػؽ الحديقػػػة بشػػػكؿ يحػػػاكي الطبيعػػػة فعػػػدـ أسػػػتكاء األرض مطمػػػكب بتمػػػكج بسػػػيط فػػػي الحػػػدائؽ 
الصػخرية الصػغيرة. كيمكػػف اف تكػكف الحديقػػة كبيػرة نكعمػػا، عنػد ذلػؾ تكػػكف التمكجػات األرضػػية أكبػر كقػػد 

طمػػؽ عمييػػا بالحديقػػة الجبميػػة (. الميػػـ فػػي التصػػميـ كجػػكد عنصػػريف رئيسػػيف ىػػي تشػػكؿ تػػالؿ بسػػيطة ) ي
الصخكر بمختمؼ أحجاميا التي تتناسب مع حجـ الحديقة الكمي كنكعية الصخكر المحمية كالثاني مختمؼ 
أنػػكاع النباتػػات كاألحجػػاـ. فمتكزيػػع الصػػخكر كالنباتػػات ميػػـ كيتطمػػب خبػػرة فنيػػة كعمميػػة لمعرفػػة طبيعػػة نمػػك 

ؿ نبػات كحجمػو كشػػكمو النيػائي كمػا يتطمبػػو مػف ظػركؼ معينػػة لنمػكه كمكاسػـ تزىيػػره حتػى يسػتمر جمػػاؿ كػ
الحديقة عمى مدار السنة. ليذا يجب مالحظة اف تككف نسبة الصخكر كتكزيعيا في الحديقة أقؿ مف نسبة 

و جبػؿ ، كفػي النباتات كتكزيع الصخكر عشكائي  كتككف اما شكؿ تمكجات بسيطة أك عمى شكؿ تؿ أك شػب
الحػػدائؽ الصػػخرية الكبيػػرة يعمػػؿ ممػػرات كمماشػػي بػػيف ىػػذه الصػػخكر كقػػد يضػػاؼ عنصػػر المػػاء لمحديقػػة 
كبركػػػة مػػػاء أك قنػػػاة  أك مجػػػرل مػػػائي أك عمػػػى شػػػكؿ شػػػالالت أك عمػػػؿ نػػػافكرات بسػػػيطة كبػػػذلؾ يضػػػاؼ 

يعي حر عضػكم لمتصميـ القناطر كالجسكر الصغيرة ) كؿ ىذه التككينات كالمككنات تصمـ اما بشكؿ طب
 % اك بتصميـ حديث عصرم (.011

                    : Sunk  Gardens  الـحـدائـق الـغـاطـسـة   3) 
كل منخفض عف مستكل العاـ لمفضاء الخارجي كتحدد جكانبيا أمػا تنشأ الحدائؽ الغاطسة في مست

كاسطة مدرجات ) ساللـ ( كعند بمنحدرات طبيعية أك بجدراف ساندة كيمكف أتصاؿ المباني بيذه الحدائؽ ب
تصميـ الحدائؽ الغاطسة يجب أيجاد كسيمة ناجعة لمشاكؿ الصرؼ لككنيا عرضػة لتجمػع الميػاه. أف نػكع 

 د أنشػاء مثػؿ ىػذه الحػدائؽ مػاالتصميـ المالئـ لمعظـ الحدائؽ الغاطسة ىك اليندسي المنتظـ، كيراعػى عنػ
 نظرة كاحدة.أف تنشأ في مكاف يمكف رؤيتيا بسيكلة مف . 0   يمي :

أف يعتنى بممراتيا فتفرش بالرمؿ أك الحصى أك ترصؼ بمادة أنشائية مطابقة لنكعية المادة  .1
 المستعممة في الشرفات أك الجدراف الساندة أك المبنى المجاكر.

تسػػتخدـ عػػادة فػػي مثػػؿ ىػػذه الحػػدائؽ الحجػػارة الممكنػػة التػػي تػػكزع عمػػى جكانػػب ممراتيػػا مػػع  .2
 كالتنظيؼ ليا حتى تحافظ عمى نظارتيا كجماليا. مراعاة تتابع عمميات الرش

يفضػػؿ عػػدـ تنسػػيؽ نباتػػات مرتفعػػة عػػف المسػػتكل العػػادم العػػاـ ألرض الفضػػاء الخػػارجي .  .3
كأف تككف ىذه النباتات مف النكع المنتظـ الشكؿ طبيعي  مثؿ السايكس كالكنارم كالكاريسا ك 

العاليػػة المنتظمػػػة عمػػى جكانبيػػػا الثكيػػا كالبتسػػبكـر كسػػػنا ناعمػػة، كمػػػا تػػزرع بعػػض األشػػػجار 
المرتفعة لكي تبدك الحديقة أكثر عمق  مف كاقعيا، يعتبر أدخاؿ عنصر الماء بعمؿ أحكاض 
خاصػػة قػػي كسػػط الحديقػػة الغاطسػػة كمػػف حكليػػا ممػػرات مبمطػػة كقػػد يػػزركش الجػػدار السػػاند 

 بزراعتو ببعض النباتات المتدلية أك المدادة بالممكنة أك المزىرة.
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  The Rose Gardensائـق الـورد    حـد 4) 
تعتبػػر حػػدائؽ الػػكرد ذات قيمػػة حضػػارية عريقػػة حيػػث تحػػتفظ بطػػابع خػػاص مػػف التصػػميـ كالجمػػاؿ 
كتػػكحي لمنػػاظر أنيػػا ذات مكاصػػفات متميػػزة عػػف غيرىػػا لمػػا تحتكييػػا مػػف فػػف التنسػػيؽ كتنػػكع فػػي األصػػناؼ 

 كاأللكاف كالتربية كالتشكيؿ .
اك كأجزاء مف الفضاءات الخارجية العامة كالحدائؽ النباتية كلكنيا ال تقاـ حدائؽ الكرد اما مستقمة 

تػػزاؿ تحػػتفظ بعزليػػا كخصكصػػية فنيػػا المتميػػز، حيػػث أف ىػػذه الحػػدائؽ تجمػػع بػػيف األصػػناؼ المختمفػػة مػػف 
الػػػػكرد بمجاميعػػػػو الػػػػثالث الرئيسػػػػية كىػػػػي زىػػػػكر القطػػػػؼ كالػػػػكرد الشػػػػجيرم كالػػػػكرد المتسػػػػمؽ فػػػػي تنسػػػػيقات 

ة مػػػف حيػػػث األلػػػكاف كاألصػػػناؼ سػػػكاءآ أكانػػػت ىػػػذه المجػػػاميع فػػػي األحػػػكاض أك عمػػػى كتشػػػكيالت متكافقػػػ
األسيجة أك عمى القمريات كعمى األغمب يككف تخطيط حدائؽ الكرد ىندسػي ، كيعتبػر الػكرد لجمالػو كألكانػو 

سػػيؽ الزاىيػػة المتعػػددة لمعنصػػر النبػػاتي الكحيػػد السػػائد فػػي ىػػذه الحػػدائؽ، كيراعػػى فػػي حػػدائؽ الػػكرد دائمػػ  تن
 111بعض النصب كالتماثيؿ البسػيطة كاألحػكاض القائمػة الزكايػا حيػث أف عػرض األحػكاض ال يزيػد عػف 

سـ ، كلتكممة جمالية حدائؽ الكرد لما  011سـ في أغمب األحياف كالمسافة بيف حكض كأخر ال تزيد عف 
حسػب الظػركؼ تحكييا مف فف كتنسيؽ حيػث تػزرع المسػافات بػيف أحػكاض الػكرد بالمسػطحات الخضػراء ك 

 الجكية المحيطة بالمنطقة أيض  كحسب التربة المتكفرة.
تنسػػؽ بعػػض القمريػػات كاألقػػكاس كالجمسػػات المحميػػة فػػي أمػػاكف معينػػة مػػف حديقػػة الػػكرد كالمػػداخؿ 
كاألركػػاف لتتسػػمؽ عمييػػا أنػػكاع الػػكرد المتسػػمؽ كتكػػكف بأشػػكاؿ ىندسػػية كفنيػػة جميمػػة كمناسػػبة لتربيػػة الػػكرد. 

رد باألسيجة النباتية ) ياس، دكدكنيا، دكرنتا، الفايكس الناعـ كغيرىا ( كقد يتكسػط حديقػة كتحدد حديقة الك 
 -الكرد حكض ماء أك نافكرة كتضـ عدد مف مقاعد الجمكس كيراعى عند تنسيؽ حديقة الكرد مايأتي :

 أختيار المكاف المناسب ألنشائيا مف حيث المساحة كالمكقع كالتأثير النفسي لممنطقة. -0
 التربة خصبة كجيدة الصرؼ كغنية بالمكاد العضكية. تككف -1

تكػػكف األصػػناؼ المختػػارة لمتنسػػيؽ ذات مكاصػػفات عاليػػة مػػف النقػػاكة كمقاكمتيػػا لألمػػراض  -2
 كالحشرات.

يفضػػؿ اف تػػزرع األحػػكاض بصػػنؼ كاحػػد كبدرجػػة نمػػك كاحػػدة كلػػكف كاحػػد مػػع عػػدـ تكػػرار  -3
 المكف.

ؿ التربيػػة مػػف شػػجيرم كمتسػػمؽ كقػػائـ يفضػػؿ أف تحتػػكم الحديقػػة عمػػى مختمػػؼ أنػػكاع كأشػػكا -4
 كعمى أكتاد.

ألبراز األلكاف كتشكيالتيا في حدائؽ الكرد يجب أف تتناسب األلكاف في األحكاض المتقاربة  -5
مػػع بعضػػيا مػػع مراعػػاة التضػػاد فػػي األلػػكاف. فمػػث  تػػزرع األلػػكاف الداكنػػة ) كػػالقرمزم ( فػػي 

ة أك القرنفمي في الكسط كالبرتقػالي الحكض الكسطي كاأللكاف الفاتحة في األحكاض المحيط
 أك األصفر في األطراؼ أك األبيض مع األحمر.

 يتـ تتدرج أطكاؿ النباتات حسب جية كزاكية النظر. -6

 % بشكؿ جيد.011يحتاج الركز الى مكاف مفتكح مشمس  -7
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 الحدائق الجافة     حـدائـق الصبيرات والعصاريات ) الحدائق الصحراوية  أو 5) 
 Cacti & Succulent Gardens                                              

تتميػز ىػػذه الفضػػاءات بػػأف نباتاتيػا تتصػػؼ بمكاصػػفات خاصػػة تميزىػا عػػف بقيػػة أجػػزاء الحػػدائؽ أك 
النظـ أك األنكاع األخرل مف الحدائؽ لما تحتكييا مػف نباتػات غريبػة فػي التنػكع كالسػمكؾ كاألزىػار. كتضػـ 

اتػػات الصػػبارية ) الشػػككية ( كالعصػػارية حيػػث تنمػػك فػػي بيئػػات قاسػػية كجافػػة نسػػبي  تنسػػؽ ىػػذه الحػػدائؽ النب
ألنتظػػػاـ شػػػكميا كغرابتيػػػا فػػػي النمػػػك أك ألحجاميػػػا المختمفػػػة كلبعضػػػيـ أزىػػػار ذات جماليػػػة غريبػػػة متميػػػزة 

 بالمقارنة بالنباتات األعتيادية األخرل .
 لنبات .تنسؽ عمى أنفراد أك عمى شكؿ مجاميع حسب شكؿ كنمك ا

حػػدائؽ الصػػبيرات كالعصػػاريات تكػػكف معزكلػػة قػػدر األمكػػاف عػػف بػػاقي أجػػزاء الفضػػاءات األخػػرل. 
كذلؾ لترسب  الشعكرلمزائر بالبيئة الصحراكية الجافة كالتي تتناقض بشكؿ قكم عند كجكد الميػاه كػالبرؾ أك 

جيػػػكمترم اك عمػػػى النظػػػاـ النػػػافكرات كالشػػػالالت. أف تصػػػاميـ الحػػػدائؽ تكػػػكف امػػػا عمػػػى النظػػػاـ اليندسػػػي ال
ألظيار اعمى قيمة جمالية لمنباتات العصارية تنسؽ بشكؿ مجػاميع عممػ  بأنيػا  عضكم.  الطبيعي الحر ال

كاطئػة األرتفػػاع ، امػا بالنسػػبة لمنباتػات الصػػبارية فقيمتيػػا الجماليػة تبػػرز بتنسػيقيا بشػػكؿ أنفػرادم كالتػػي ليػػا 
رتبػػة معماريػػ  صػػغيرة كحتػػى الكبيػػرة كالتػػي قػػد يصػػؿ أرتفاعيػػا شخصػػية سػػيادية مميػػزة بأشػػكاليا الغريبػػة كالم

 أكثر مف خمسة أمتار.
تحتاج الحدائؽ الجافة الى ترب خفيفة رممية كالى رم قمبؿ،  الماء الكثير يؤدم الى تعفف النباتات 
كمكتيا كيفضؿ رييا بكاسطة الرم الرذاذم، كالى مكقػع مفتػكح مشػمس بشػكؿ جيػد ، يجػب حمايػة النباتػات 

 كباألخص العصاريات مف األنجماد شتاءآ.
لغػػػػرض رفػػػػع القيمػػػػة الجماليػػػػة لمحػػػػدائؽ الصػػػػبيرية كالعصػػػػارية يمكػػػػف تنسػػػػيؽ الصػػػػخكر كاألحجػػػػار 

     كالحصى بمختمؼ األحجاـ بيف النباتات المنسقة بشرط تنسيؽ األلكاف، مع مراعاة التدرج بالترتيب.          
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 : أنواع الفضاءات الخارجية
  -يمي لتسييؿ فيـ كؿ فضاء خارجي عمى حده: يمكف تقسيـ الفضاءات الخضراء الى ما     

 : The Parksالمتنةهات   } أوالً  {
المتنزىػات بأنكاعيػا فػي المدينػة ىػك لتأثيراتيػا الحسػية العاليػة كالتػي ال يمكػف  امػةإقأف الغرض مػف 

تثمينيا فيي تعطي قيم  جماليػة منظػكرة ال غنػى ألم مجمعػات سػكنية حديثػة عنيػا فيػي بػدكنيا جػرداء ال 
د ىػػػػذه ( تضػػػػيؼ المػػػػكف كالحركػػػػة كالحيػػػػاة كأف لكجػػػػك )مصػػػػانع الحيػػػػاةحيػػػػاة فييػػػػا كال ديناميكيػػػػة، فالنػبػاتػػػػػات 

المساحات الخضراء مكقع  في أقامة الظركؼ المالئمة لمقياـ ببعض أنكاع الرياضة الخفيفػة كالتمشػي فيػي 
أذف تساعد عمى خمؽ ظركؼ مالئمة لمراحة النفسية كالنشاط الذىني. كذلؾ لغرض األستفادة منيا بتأثيرىا 

كتقػػـك بتصػفية كميػػات   O2مػػف اليػكاء كتطمػؽ   CO2المػكقعي عمػى الصػػحة العامػة حيػث أنيػػا تمػتص 
كبيرة مػف المػكاد الصػمبة العالقػة فػي اليػكاء كػذلؾ الغبػار كالرمػاد كالكػاربكف ) السػخاـ ( كمػكاد أخػرل عالقػة 
عضكية كغير عضكية كمػا أنيػا تقػكـ عمػى خمػؽ منػاخ مػكقعي أكثػر أعتػداآل مػف حيػث درجػات الحػرارة أك 

 الضكضاء كغيرىا. كيمكف تقسيميا الى نكعيف:الرطكبة أك سرعة الرياح أك األنعكاسات الضكئية أك 

 :  Center Parksالمتنةهات المركةية .1

المتنزىػات نػػكع مػف أنػػكاع المسػاحات الخضػػراء الكبيػرة مصػػممة كمنسػقة كمغركسػػة بػأنكاع كبيػػرة 
مف النباتاتة المختمفة كمجيزة بأنكاع متعددة مف المرافؽ التي تتيح لمزائر فرص  متنكعة ألجؿ الراحػة 

 رسة شتى أنكاع األنشطة . كمما
اف معظػػـ المػػدف الكبيػػرة فػػي العػػالـ انشػػئت فييػػا باركػػات كبيػػرة بمغػػت مئػػات أك األؼ الػػدكنمات 
اطمؽ عمييا بالمتنزىات المركزية نسؽ بيا اعدادآ كبيرة مف النباتػات المختمفػة التػي تكػكف بمجمكعيػا 

اليندسية كالمعمارية كالبيئية كالجماليػة. مع المنشأت الفنية األخرل مؤاتية ألبراز جميع األستعماالت 
تخطػط كتصػمـ المتنزىػػات المركزيػة عمػػى أسػاس أسػػتعماالتيا المتعػددة مػػف كافػة شػػرائح المجتمػع لػػذا 
نجػػد بػػأف قسػػم  منيػػا مخصػػص ألقامػػة الحفػػالت كقسػػم  أخػػر لممارسػػة مختمػػؼ أنػػكاع الرياضػػة كقسػػـ 

 بيع المأككالت اك المطبكعات.أخر لممطالعة كأخر لمعب األطفاؿ كىناؾ أماكف خاصة ل
اف تصػػميـ المتنػػزه يمكػػف اف يكػػكف ىندسػػي  اك طبيعيػػ  اك مختمطػػ  كاف أكلػػى المككنػػات الرئيسػػو 

 لممتنزه التي تحتؿ الجزء األعظـ مف المساحة ىك المسطح األخضر.
 تصمـ حافات الطرؽ الرئيسية كالفرعية لممتنزه اما بتنسيؽ األشجار اك الشجيرات بشػكؿ متتػالي
الكاحدة بجانب األخرل اك يصكرة أنفرادية اك اف تنسؽ النباتات العشبية التي يمكف بكاسػطتيا تحديػد 

 نيايات المسطحات الخضراء.
تنسؽ األشجار كالشجيرات عمى شكؿ مجاميع في النظاـ الطبيعي داخػؿ المسػطحات الخضػراء 

...الػػػػ  كمػػػػف الضػػػػركرم  4،  2،  0بحيػػػػث اف ال تكػػػػكف زكجيػػػػ  أم عمػػػػى شػػػػكؿ متتاليػػػػات أنفراديػػػػة 
أنتخاب بعض األشجار الصغيرة اك الشجيرات القابمة لمقص كالتشكيؿ لتنسيقيا اما بشكؿ أنفرادم اك 
مجػػاميع أك عمػػػى شػػػكؿ خطػػكط عنػػػد ضػػػركرة عمػػػؿ عػػزؿ كفصػػػؿ مػػػا بػػيف األجػػػزاء ألخػػػتالؼ نكعيػػػة 

 الفعاليات .
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ة فػػػأف مػػػف األمػػػكر الكاجػػػب امػػػا المكاقػػػع المخصصػػػة مػػػف المتنػػػزه لألطفػػػاؿ كألداء لعػػػبيـ المختمفػػػ
األنتبػاه الييػػا ىػػك تقميػػؿ جيػد األمكػػاف تنسػػيؽ أحػػكاض الزىػػكر فييػا كالتركيػػز عمػػى التصػػميـ الطبيعػػي 
البسػػػيط كالمسػػػطح األخضػػػر ىػػػك المسػػػيطر الػػػذم يكػػػكف أكثػػػر مالءمػػػة ألداء جميػػػع ألعػػػاب األطفػػػاؿ 

كالكضػكح كيفتػرض اف تكػكف بحيث تككف الصفة المميزة ليذا التصميـ ىك البساطة كاألتػزاف كالسػعة 
األشػػجار كالشػػجيرات قكيػػة األغصػػاف ال تتكسػػر بسػػيكلة كالنباتػػات العشػػبية ذات أزىػػار جميمػػة كأكراؽ 

 .  لماعة
الفضػػػاءات الخارجيػػػة يجػػػب اف تحتػػػكم عمػػػى منػػػاظر كمشػػػاىد جميمػػػة كعناصػػػر أثػػػارة كمفاجػػػأة 

 الفعالة كالمشي . ستراحةاالألداء عممية كتشكيؽ لكي يمكف خمؽ األجكاء المريحة كالمالئمة 
المتنزه بأكممو باألحزمة الخضراء الكاقية التي تمتص جزء كبيػر مػف غبػار كدخػاف  إحاطةيجب 

كضكضػػاء المدينػػة كبػػاألخص فػػي المػػدف ذات الكثافػػة السػػكانية العاليػػة، كػػذلؾ طكبغرافيػػة المكقػػع ليػػا 
ي المتمكجػػػة، كيمكػػػف أثػػػر كبيػػػر عمػػػى أظيػػػار جماليػػػة المتنػػػزه بشػػػكؿ كاضػػػح كبػػػاألخص فػػػي األراضػػػ

 صميـ كأنشاء المتنزىات المركزية:تمخيص بعض الشركط الكاجب مراعاتيا عند ت
 األبتعاد قدر األمكاف عف المناطؽ القريبة مف المعامؿ كالمصانع الممكثة لميكاء. -0
=     =    =     =     =    التػػي تسػػبب الضػػجيج العػػالي كػػالطرؽ العامػػة كمحطػػات   -1

 المطارات.المترك كالقطارات ك 

 عدـ األنشاء فرب المستشفيات كالمناطؽ المعالجات الصحية كالنقاىة. -2

 أختيار قدر األمكاف المناطؽ ذات الترب الجيدة المكاصفات. -3

أختيػػػار المنػػػاطؽ ذات مسػػػتكل مػػػائي مػػػنخفض خكفػػػ  مػػػف ظيػػػكر البػػػرؾ كالمسػػػتنقعات فػػػي  -4
 المستقبؿ.

ف المدينػة الفعمػي ) عػدـ أحتسػاب اف مساحة المتنزه المركػزم تعتمػد اساسػ  عمػى عػدد سػكا
األفػػراد الػػداخميف لممدينػػة سػػكاء لمعمػػؿ اك الزيػػارة ( عمػػى أفتػػراض أف الفػػرد الكاحػػد مػػف ركاد 

 31متػػػػر مربػػػػع كعميػػػػو أف المسػػػػاحة ال تقػػػػؿ عػػػػف  51 – 41المتنػػػػزه يشػػػػغؿ مااليقػػػػؿ عػػػػف 
 فرد . 010111دكنـ ( لػ  051ىكتار) 

 : Local Parksالمتنةهات المحمية   .2
نشاء المتنزىات المركزية في المدف الكبيػرة التػي يبمػغ عػدد سػكانيا أكثػر مػف المميػكف نسػمة أف أ

كتحتػػؿ مسػػاحة كبيػػرة غيػػر كافيػػة مػػف الػػكجيتيف النظريػػة كالعمميػػة لتغطيػػة حاجػػة جميػػع السػػكاف مػػف 
حيػػػث األسػػػتعماالت األساسػػػية ليػػػذه المسػػػاحة الخضػػػراء فػػػأف األتجػػػاه الػػػى أنشػػػاء مسػػػاحات خضػػػراء 

ي األحيػػػاء المتعػػػددة لممدينػػػة يكػػػكف ضػػػركري  لتكممػػػة األداء الػػػكظيفي األساسػػػي لممتنزىػػػات أضػػػافية فػػػ
 المركزية كالتأثيرات البيئية كالصحية كاألجتماعية المختمفة.

أف كجكد ىذا النكع مف الفضاءات الخضراء يساعد عمى خمؽ أجكاء مالئمة لمراحة التامة لحػي 
ىػػذه الحالػػة خصكصػػ  أذا مػػا كػػاف ىنػػاؾ بعػػض الحػػكاجز معػػيف مػػف األحيػػاء السػػكنية. كتتحقػػؽ مثػػؿ 
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 القسم : البستنة وهندسة الحدائق

 المرحلة : الرابعة

 المادة الدراسية : هندسة الحدائق

المحاضرة : 13 



الطبيعية كغير الطبيعية كاألنيار كالبرؾ كالسكؾ الحديد اك طرؽ السير السػريع كغيرىػا، حيػث تنشػأ 
 مثؿ ىذه المساحات الخضراء لتككف مساعدة كمتممة لممتنزه المركزم.
زه المركػزم كػذلؾ فػي التصػميـ، أف أداء المتنزه المحمي لجميع كظائفو المختمفة ىك مشابو لممتنػ

كلكػػكف المسػػاحة الكميػػة أقػػؿ فػػأف بعػػض أجػػزاء المتنػػزه تختػػزؿ عػػادة أسػػتنادآ الػػى الظػػركؼ الكقعيػػة أك 
األجتماعيػػة أك البيئيػػة ، كأف أسػػتيعاب المتنػػزه المحمػػي بػػالطبع ىػػك أدنػػى مػػف المتنػػزه المركػػزم كأدنػػى 

 . دكنـ 31مساحة مقترحة ىك 

 :  الريفية – مجم  سكني واحد -لمجموعة مجمعات سكنية )خارجية الفضاءات ال } ثانياً   {
ىذه المساحات مكممة لممساحات الخضراء في المدينة كىي محؿ أستراحة لسكنة المنطقة ذاتيػا اك 
لخدمػػة المشػػػاة مػػػف المنػػػاطؽ الغيػػر القريبػػػة عػػػدا بعػػػض المسػػاحات الصػػػغيرة ذات التخصػػػص ألداء بعػػػض 

         يمي: يا تقسيـ ىذه الحدائؽ الى مافعاليات األطفاؿ كيمكن

 : فضاءات المجمعات السكنية الخارجية .1
أف ليذه الفضاءات الخضراء صفة تميزىا عف باقي األنكاع كذلؾ بكصفيا منطقػة تحػكؿ أك أنتقػاؿ 
بػػػيف المتنزىػػػات المحميػػػة مػػػف جيػػػة كبػػػيف الميػػػاديف ) تقاطعػػػات الطرقػػػات ( مػػػف جيػػػة أخػػػرل كتقػػػع ىػػػذه 

دكنػػـ  11 – 7ت السػػكنية كتتػػراكح مسػػاحتيا مػػف الفضػػاءات عػػادة فػػي المنػػاطؽ التػػي تنشػػأ فييػػا المجمعػػا
 في المتكسط يمكف أف تزداد أحيان .

أف تصػػػميـ ىػػػذه الفضػػػاءات تقػػػع ضػػػمف التصػػػميمات األساسػػػية لممكاقػػػع المزمػػػع أنشػػػاء المجمعػػػات 
السكنية فييا. أف ىذه الفضاءات تخدـ سػكنة المنطقػة لغػرض األسػتراحة اك التمشػي اك لسػكنة المنػاطؽ 

لعابريف منيـ كليس فييا منػاطؽ متخصصػة ألداء الفعاليػات الرياضػية. كأنيػا تختمػؼ مػف المجاكرة مف ا
حيث التصميـ كالمساحة مع األنكاع مف المساحات الخضراء األنفة الذكر كتتفؽ مػع بعضػيا مػف حيػث 
األداء الػػػػكظيفي فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف األكجػػػػو. انيػػػػا تفتقػػػػر الػػػػى الحػػػػكاجز النباتيػػػػة التػػػػي تقػػػػع بػػػػيف األجػػػػػزاء 

صصػػة فييػػا كتضػػـ مسػػاحات متخصصػػة لمعػػب األطفػػاؿ كاألداء الػػكظيفي ليػػذا النػػكع مػػف الحػػدائؽ المتخ
كػـ .اف ليػذا النػكع مػف الحػدائؽ تصػميمو الخػاص الػذم  004 – 0بخدـ منطقة تتراكح سػعة قطرىػا بػيف 

يتجو نحك اليندسي اك الحديث في الغالب مقارنة مع المساحات الخضراء األنفة الذكر كاف لممسطحات 
الخضػػراء كاألعشػػاب المزىػػرة بمختمػػؼ أنكاعيػػا كظيفػػة ميمػػة فػػي التصػػميـ كتنسػػؽ األشػػجار كالشػػجيرات 
التي تتحمؿ القص كالتشكيؿ كعمى شػكؿ حػكاجز أك أشػكاؿ ىندسػية تزيػد مػف ركعػة كجمػاؿ الحديقػة كال 

مػػػداخؿ تسػػػتبعد العناصػػػر الفنيػػػة كالتماثيػػػؿ كالمنحكتػػػات المختمفػػػة عػػػف مككنػػػات الحديقػػػة األساسػػػية. اف 
الحديقة الرئيسة تزييف بنباتات ذات قيمة جمالية عالية مف أشجار كشجيرات ىرمية اك عمكدية ، تنسػؽ 
الحدائؽ أحيان  بأضافة لمتصميـ بعض األشجار كالشجيرات العالية ذات األشػكاؿ المظميػة اك البيضػكية 

ر كالضكضػػػاء فػػػي المكقػػػع لتػػػكفير الظػػػؿ الكػػػافي لممنتػػػزه. كػػػذلؾ تنسػػػيؽ مصػػػدات لمريػػػاح الشػػػديدة كالغبػػػا
المطمػػػكب تصػػػميمو، فالمصػػػمـ النػػػاجح يمكنػػػو مػػػف الممارسػػػة العمميػػػة كالعمميػػػة المختمفػػػة خمػػػؽ المنػػػاظر 
الطبيعيػػػة الخالبػػػة المبيػػػرة لمنػػػاظر التػػػي تكػػػكف مػػػع المحتكيػػػات الفنيػػػة كالمعماريػػػة لكحػػػة رائعػػػة كقػػػد يمجػػػأ 

اف المنسػػػػجمة فيمػػػػا بينيػػػػا مػػػػع أحاطتيػػػػا لتصػػػػميـ المككنػػػػات النباتيػػػػة ذات األرتفاعػػػػات المتدرجػػػػة كاأللػػػػك 
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بمسػػاحات مػػف الفراغػػات الفضػػائية ألمكانيػػة التمتػػع بمناظرىػػا الجذابػػة عػػف كثػػب أك كػػأف يمجػػأ الػػى فػػتح 
بعض الفراغات فيما بيف ىذه المجاميع النباتية تتيح لمناظر عمػى سػبيؿ المثػاؿ مشػاىدة بعػض القصػكر 

مة كيمكف أدخاؿ بعض العناصر الفنية األخرل كاألحكاض اك المباني السكنية أك المشاىد األثرية الجمي
المائية ، كال تخمك ىذه المساحات الخضراء مف أماكف لعب األطفاؿ بنباتات كثيفة لعزليا عػف المنػاطؽ 
المجػػاكرة بشػػكؿ جيػػد، أمػػا تػػأثير ىػػذه المسػػاحات الخضػػراء عمػػى البيئػػة المكقعيػػة كالعامػػة أقػػؿ درجػػة مػػف 

 ية. الحدائؽ المركزية كالمحم

 لمجم  سكني :ت الخارجية الفضاءا .2
ت البينيػػة لمجمػػع سػػكني كاحػػد كىػػي أحػػدل أنػػكاع المسػػاحات الخضػػراء التػػي تحتػػؿ مباشػػرة الفضػػاءا

ميـ لمثػؿ ىػذه الفضػاءات يعػد مػف األعمػاؿ الفنيػة الدقيقػة حي عمارات السػيدية اف كضػع التصػاكمجمع 
 في مجاؿ ىندسة الحدائؽ.

أف مسػػألة الكحػػدة كالتػػػرابط بػػيف المنشػػأت المعماريػػػة كالعناصػػر كالمككنػػات األخػػػرل مثػػؿ العناصػػػر 
النباتية كالفنية األخرل مف أساسيات التصميـ في مثػؿ ىػذه الفضػاءات الخضػراء كقػد أتجيػت كثيػر مػف 

الـ المتحضر في ىذا القرف ألتشاء مثؿ ىذه المجمعات السكنية الحديثة التي يراعى فييا مسألة دكؿ الع
فييا أدخػاؿ العناصػر النباتيػة بشػكؿ كػاؼ لسػد بعػض متطمبػات اك الرغبػات لألنسػاف المعاصػر. كيعتقػد 

 .%  31بأف أنسب مساحة يحتميا ىذا النكع مف المساحات الخضراء الكمية في المدينة ىك 
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 ضاءات الخارجية لووارع المدينة :الف } ثالثاً  {
أحػػدل األنػػكاع الميمػػة مػػف المسػػاحات الخضػػراء التػػي تأخػػذ صػػفة البرمجػػة فػػي تخطيطيػػا المػػدني 
الحديث ىي المساحات الخضراء الممتدة عمى طكؿ الشراييف الرئيسة لحركة المركر داخؿ المدينة سكاء 

اك في كسػطيا. اف ليػذا النػكع مػف المسػاحات الخضػراء أىميتػو الكبيػرة فػي تصػميـ عمى جانبي الشكارع 
الفضػػاءات الخارجيػػة الخضػػراء لممػػدف الكبػػرل. اف برمجػػة كتخطػػيط ىػػذا النػػكع مػػف المسػػاحات الخضػػراء 
داخؿ المدف لو أىمية كبيرة كمكقع خاص مف بيف جميع األنػكاع المتبقيػة فيػك فػي بعػض األحيػاف يأخػذ 

عة مػف المدينػة كمػا حػدث فػي تصػميـ بعػض المػدف األسػكندنافية كأصػبحت المدينػة داخػؿ مساحات كاس
غابػػػة اك تقػػػؿ فػػػي بعػػػض األحيػػػاف كتأخػػػذ مسػػػاحة معينػػػة ألداء بعػػػض الكظػػػائؼ الميمػػػة كىػػػي الصػػػيغة 
الشائعة لتنسيؽ الفضاءات الخضراء لجميع مدف العالـ. أف ىذا النكع مف الفضاءات الخضراء ىك جػزء 

الكمػػي لممسػػاحات الخضػػراء داخػػؿ المدينػػة كخارجيػػا لػػذا فػػأف كظائفػػو الميمػػة الرئيسػػة ىػػي مػػف المجمػػكع 
تكممػػة كظػػائؼ المسػػاحات الخضػػراء المتبقيػػة لممدينػػة كخارجيػػا كأف تأديػػة الكظػػائؼ بشػػكؿ كفػػكء يعتمػػد 
أساسػػ  عمػػى تطبيػػؽ األسػػس الصػػحيحة فػػي التصػػميـ كاألنشػػاء كاألدامػػة. حيػػث نجػػد بأنػػو مثممػػا لمتشػػجير 

ر كبير عمى صد كسككف حركة الرياح فأف ىناؾ تأثيرآ أخر عمى خمؽ حركة رياح بطيئة جػدآ فيمػا تأثي
بيف الفضاءات الخضراء نفسيا مف جية، كبيف المدينة كخارجيػا مػف جيػة أخػرل كذلػؾ نتيجػة لمتغيػرات 

الضػػكئي  النكعيػػة التػػي تطػػرأ عمػػى مككنػػات اليػػكاء جػػراء عمميػػة التبخػػر كالنػػتح كالتػػنفس كعمميػػة التمثيػػؿ
 ككذلؾ الفارؽ في درجات الحرارة بيف بقعة كأخرل. 
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اف لكجػػكد الفضػػاءات الخضػػراء داخػػؿ طػػرؽ المدينػػة الرئيسػػة كالفرعيػػة تػػأثيرآ كاضػػح  عمػػى درجػػات 
الحرارة لسطح أرضية الطرؽ اك جدراف المباني عالكة عمى كسر شدة الشمس القكية التي ترىػؽ البصػر 

مكف األخضر اليادمء المريح كبالنتيجػة فأنػو يمكػف التكصػؿ الػى خمػؽ كتعريض المكف الساطع القكم بال
مناخ مكقعي داخؿ المدينة أفضؿ بكجكد ىػذه الفضػاءات الخضػراء كخاصػة اذا مػا تػذكرنا بػأف العتصػر 
النبػػاتي بمختمػػؼ أحجاميػػا كأشػػكاليا تػػأثير كبيػػر عمػػى أمتصػػاص كجمػػع كميػػات ىائمػػة مػػف جميػػع أنػػكاع 

 تعتبر بحؽ رئة المدينة. العكالؽ في اليكاء كأنيا
تعتبر الناحية الجمالية مكفع خاص بػيف األسػتعماالت المتعػددة التػي تسػدييا النباتػات لممدينػة كبمػا 
أف ليػػذا النػػكع مػػف الفضػػاءات الخضػػراء داخػػؿ المػػدف منػػاطؽ متعػػددة تحتميػػا مػػف حيػػث مكقعيػػا بالنسػػبة 

 -كاع األتية التي كرد ذكرىا مسبق  كىي :لمشكارع كمف حيث أداؤىا الكظيفي لذا فقد أمكف تمييز األن
 الفضاءات الخضراء عمى جانبي الشكارع الرئيسية. .أ 
 =         =     أماـ األبنية الضخمة كجزء متمـ لمفضاءات عمى جانبي الشكارع.    .ب 

 الفضاءات الخضراء لمتقاطعات ) الجزرات الكسطية ( .ج 

 ات كالبحار ) داخؿ المدف (.الفضاءات الخضراء عمى أمتداد ضفاؼ األنيار كالبحير  .د 

 الفضاءات الخضراء المحاذية ألعمدة الكيرباء كالتمفكف كماشابو ذلؾ. .ق 

كلكػػػػؿ مػػػػف ىػػػػذه الفضػػػػاءات الخضػػػػراء بعػػػػض المكاصػػػػفات الخاصػػػػة التػػػػي تػػػػدخؿ ضػػػػمف المنػػػػاطؽ 
الخضػػػراء لمشػػػكارع داخػػػؿ المػػػدف يراعػػػى فػػػي تصػػػميميا كأنشػػػائيا الخػػػكاص المكفعيػػػة لكػػػؿ منيػػػا كنكتفػػػي 

 . األنؼ الذكر فقط بتعدادىا

 الخاصة : الفضاءات الخارجية تات المواصفات } رابعاً  {
 Industrial  Gardensالفضاءات الخارجية لممصان  أو المعامل   ] 1 [

بأنشػػػاء الفضػػػػاءات الخضػػػػراء حػػػػكؿ كداخػػػػؿ   Urban Planييػػػتـ مكضػػػػكع تخطػػػػيط المػػػػدف 
لمعمػػػاؿ كرفػػػع كفػػػاءة العمػػػؿ كقػػػد دلػػػت المصػػػانع كالمعامػػػؿ كذلػػػؾ لتحسػػػيف الظػػػركؼ البيئيػػػة كالصػػػحية 

 اقتصػادمالتجارب في معظـ الدكؿ الصناعية عمى أنشاء مثؿ ىذه المساحات الخضراء تػأتي بمػردكد 
لمعمػػػػاؿ كيتضػػػح تػػػػأثير ىػػػػذه  اإلنتاجيػػػةعػػػػف طريػػػؽ زيػػػػادة  اإلحصػػػائية اسػػػػتنتاجاتيـكذلػػػؾ مػػػػف خػػػالؿ 

 يمي : لمساحات الخضراء مف خالؿ ماا
الجزيئػػػػات ت السػػػػمبية لمغػػػػازات السػػػػامة اك دم الػػػػى تقميػػػػؿ التػػػػأثيراأف الفضػػػػاءات الخضػػػػراء تػػػػؤ  .أ 

 نتاج.خرل عمى جميع العامميف في حقؿ اإلالصمبة األ

 المساحات الخضراء تساعد عمى خمؽ مناخ مكقعي أكثر مالئمة لمعمؿ. .ب 

 حدكد المصنع.راحة ضمف ستئـ لقضاء بعض أكقات الفراغ أك اإلتككف المساحات مكقع مال .ج 

 نسػػيؽ بعػػض العناصػػر النباتيػػة ىندسػػيان كمعماريػػان خضػػراء مػػف خػػالؿ التصػػميـ كتالمسػػاحات ال .د 
كػالمطعـ اك النػادم اك السػينما اك  تساعد عمى عزؿ بعض المناطؽ بعضيا عف بعض داخؿ

 .ستقراران كتييء ظركفان مكقعية أكثر ىدكء كا  لمناطؽ المخصصة لمسكف ا

 المكضعي.ارة الغبار ساعد عمى أثكفة التي تالمساحات الخضراء تقمؿ مف المناطؽ المكش .ق 
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يبعث عمػى التأمػؿ  الية لممصنع كما حكلو كتييء جكان الفضاءات الخضراء تزيد مف القيـ الجم .ك 
 كالبيجة كالسركر.

مف الميـ ذكره في عمميػة تخطػيط كتنفيػذ ىػذه الفضػاءات الخارجيػة الخضػراء ىػي أقامػة أحزمػة 
كانػت مػف داخػؿ اك مػف خػارج المصػنع ( كيجػب كاقية كمصػدات الريػاح الشػديدة ك) الضكضػاء سػكاء 

البػػػػدأ بتنفيػػػػذ تصػػػػميـ الفضػػػػاءات الخارجيػػػػة كأدامتيػػػػا فػػػػكر البػػػػدء بأقامػػػػة المصػػػػنع نفسػػػػو مػػػػع مالحظػػػػة 
 األستراتجية المستقبمية مف التكسعات كالتطكيرات لممصنع.

   School Gardens  والتعميمية الفضاءات الخارجية المدرسية  ] 2  [
رجية لممػدارس صػفات تميزىػا مػف بػاقي أنػكاع الفضػاءات الخارجيػة الخضػراء أف لفضاءات الخا

 -كذلؾ لمكظائؼ الخاصة التي تؤدييا كىي كمايأتي :
تييئػػة ظػػركؼ صػػحية مكقعيػػة جيػػدة لجميػػع العػػامميف فػػي المدرسػػة مػػع الطػػالب كتخفيػػؼ شػػدة  .أ 

 الحرارة ككسر قكة الرياح كتقميؿ الغبار.
ة لتخفيؼ شػدة الضكضػاء الصػادرة مػف المنػاطؽ المجػاكرة اذا تييئة أجكاء أكثر مالئمة لمدراس .ب 

 كاف مصدر الضكضاء شكارع رئيسية اك مناطؽ كثيفة سكاني .

 أيجاد المكاف المالئـ ألداء األعماؿ الرياضية كقضاء أكقات الفراغ. .ج 

رفع كفاءة تذكؽ الطالب الفني كأحساسيـ الجمالي مف خالؿ ما يحيط بيـ مف نباتات جميمػة  .د 
 لمقيـ الفنية المعمارية المتمثمة في أبنية المدارس. مكممة

تييئػة أجػكاء جماليػة كالمسػػاعدة الطػالب عمػى أسػتيعاب الػػدركس العمميػة التػي تخػص الزراعػػة  .ق 
 كالعمـك كالنباتات.

أف تخطيط كتصميـ ىذه الفضاءات الخارجية الخضراء يعتمد بصكرة مباشرة عمى حجػـ كشػكؿ 
اك الطػػالب كىنػػاؾ بعػػض األراء كالمقترحػػات بشػػأف أنتشػػار مثػػؿ ىػػذا  كأسػػتيعاب المدرسػػة مػػف التالميػػذ

النكع مف الحدائؽ التي تضع عدد الطالب معيارآ اك عام  رئيسي  فػي أحتسػاب المسػاحة المخصصػة 
 متر مربع.  11 – 04لمحديقة في المدرسة ككمعدؿ مقترح بأف المساحة االزمة لكؿ طالب 

% مػػف المسػػاحة الكميػػة  41راء يػػتـ عمػػى أسػػاس نسػػبة كأف تخطػػيط الفضػػاءات الخارجيػػة الخضػػ
% مػػف المسػػاحة المخصصػػة  ألداء األلعػػاب  24لممدرسػة يخصػػص لممسػػاحة الخضػػراء مػػف ضػمنيا  

% مػػػػػف المسػػػػػاحة مخصصػػػػػػة  01ك الرياضػػػػػية كالتمشػػػػػي كقضػػػػػػاء أكقػػػػػات األسػػػػػتراحة ) الفػػػػػػرص (. 
 % مف المساحة لألبنية المساعدة. 4، ك لألرصفة

المدرسة يجب األخذ بنظر األعتبار المسػافة مػا بػيف البنػاء كالسػياج المحػاذم  عند تصميـ أبنية
متػر لكػي  04كباألخص المالصؽ لمشكارع الرئيسية اك ذات الكثافة السػكانية العاليػة يجػب اف ال يقػؿ 

 تصمـ المنطقة المحصكرة كحديقة مالئمة كظيفبة أكآل ثـ جمالي  .
ىػػك المسػػطح األخضػػر كالنباتػػات بشػػكؿ شػػجيرات  أف أىػػـ مكقػػع فػػي فضػػاء المدرسػػة الخػػارجي

منفردة اك مجاميع اما ىندسي  اك طبيعية كأستعماؿ األشجار كالشجيرات كحكاجز لكسر أشػعة الشػمس 
كالرياح كتقميؿ تأثير الغبار كالضكضاء . تنسؽ حكاجز نباتية كثيفػة حػكؿ المالعػب الرياضػية كعزليػا 
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الػزخـ  الحركػة  السػتيعابة تكػكف المماشػي عريضػة كمتينػقدر األمكاف عف قاعات كحجرات الدراسة ك 
 كباألخص عند المداخؿ. العالي

    Children's Gardensفضاءات رياض األطفال الخارجية  ] 3  [
لفضاءات رياض األطفاؿ كالحضػانات خصكصػية لكػي تػتالئـ مػع أعمػارىـ كحركػاتيـ كبالتػالي 

 -ينتج مف تخطيط كتصميـ فكائد عديدة منيا :
 يئة المساحة المنتظمة كالنظيفة لمقياـ بالعابيـ المختمفة.تي .أ 
تربيػػة األطفػػاؿ كتعكيػػدىـ عمػػى الحفػػاظ كاألعتنػػاء كالتمتػػع بالنباتػػات المختمفػػة كزيػػادة حػػبيـ  .ب 

 ليا.

 مساعدة األطفاؿ عمى األنتباه كالتعرؼ عمى األعداد المتكفرة مف النباتات المحيطة بيـ. .ج 

 خمؽ مناخ مكقعي أكثر أعتداآل. .د 

 يمي: ف مساحة الفضاءات الخارجية كما في الفضاءات المدرسية يجب مراعاة ماأ
 زراعة أشجار كشجيرات التي تككف أغصانيا مقاكمة لمكسر بسيكلة. .أ 
زراعػػػة أشػػػجار كشػػػجيرات التػػػي تمتمػػػؾ صػػػفة التجديػػػد السػػػريع ألغصػػػانيا الخضػػػرية مثػػػؿ  .ب 

 الصفصاؼ كالقكغ كالدكرنتا...ال .

 ككية.األبتعاد عف النباتات الش .ج 

 =    =     =    السامة.   .د 

 المسطح األخضر يككف مستكم بشكؿ جيد. .ق 

تغطية سطح التربة المكشكفة بمكاد تقمػؿ مػف تطػاير األتربػة عنػد الحركػة كأسػتعماؿ الرمػؿ  .ك 
 اك قطع حجر صغير محدكؿ.

تػػػزييف الفضػػػاءات بتماثيػػػؿ كمنحكتػػػات مختمفػػػة تمثػػػؿ كائنػػػات حيػػػة متعػػػددة بأحجػػػاـ كالػػػكاف  .ز 
جيع األطفػػػاؿ عمػػػى القيػػػاـ بألعػػػابيـ عمػػػى أتػػػـ كجػػػو مػػػع تييئػػػة أمػػػاكف لممارسػػػة مالئمػػػة لتشػػػ

 باأللعاب المختمفة.

  The House Gardensالحـدائـق المـنةليـة   ]   4  [
الحدائؽ المنزلية ليا أىمية كبيرة في المدينة مف الناحية الجمالية كالبئية كالنفسػية عمػى سػاكنييا 

 -ألىمية بمايأتي:كعامة المجتمع كيمكف تمخيص ا
الحػػػدائؽ المنزليػػػة جػػػزء مػػػتمـ لمفضػػػاءات الخضػػػراء داخػػػؿ المدينػػػة كتأثيرىػػػا مػػػتمـ لتػػػأثير  .أ 

 الفضاءات الخضراء األخرل.
 ليا قيمة فنية كجمالية لمبيت كالمدينة. .ب 

 لمحدائؽ المنزلية أستعماالتيا اليندسية كالمعمارية المتعددة. .ج 

دكد أقتصػػادم البػػأس بػػو فػػي أنتػػاج بعػػض الحػػدائؽ الكبيػػرة كالمتكسػػطة المسػػاحة لمػػا مػػر  .د 
 الفاكية كالخضركات.
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 القسم : البستنة وهندسة الحدائق

 المرحلة : الرابعة

 المادة الدراسية : هندسة الحدائق

المحاضرة : 14 



الحػػدائؽ المنزليػػػة أحػػػب مكػػػاف لمعائمػػػة الشػػػرقية التػػػي ال تػػػزاؿ تمتمػػػؾ بعػػػض صػػػفات التػػػي  .ق 
 تجعميا ترغب بالعزلة كاألنفراد كالخصكصية.

الحػػدائؽ المنزليػػة ذات المسػػاحات المتكسػػطة كالكبيػػرة مكػػاف جيػػد لمقيػػاـ بػػبعض أألعمػػاؿ  .ك 
الزراعية المختمفة باألضافة الى أداء بعض الفعاليات الرياضية الخفيفة كلمعب كاليكايات 
 األطفاؿ.

 -كتقسـ الحدائؽ المنزلية الى ثالث أحجاـ حسب مساحتيا الفعمية:
 متر مربع. 011حدائؽ منزلية صغيرة تبمغ مساحتيا في حدكد  .أ 
 ( متر مربع. 411 – 011حدائؽ منزلية متكسطة مساحتيا )  .ب 
     ( متر مربع.    0111 – 411زلية كبيرة ) حدائؽ من .ج 
 متر مربع (. 0111) أكثر مف  حدائؽ منزلية كبيرة جدان  .د 

  Hospital Gardensالفضاءات الخارجية لممستوفيات والمستوصفات والمراكة الصحية  ] 5[ 
تحتػػاج الفضػػاءات الخارجيػػة المراكػػز الصػػحية الػػى مكاصػػفات خاصػػة فػػي التصػػميـ التػػي تػػدخؿ 

 ليذا المكاصفات خكاص أساسية ىي : المجمكع الكمي لممساحات الخضراء داخؿ المدينةضمف 
خمػؽ الظػركؼ الصػحية الجيػدة كالنظافػة العامػة كذلػؾ مػف خػالؿ التػأثير عمػى درجػات الحػرارة   -أ 

الضػػػػغرل كالعظمػػػػى ككسػػػػر شػػػػدة الريػػػػاح كتقميػػػػؿ نسػػػػبة الجزيئػػػػات الصػػػػمبة فػػػػي اليػػػػكاء كشػػػػدة 
 ماكف المجاكرة.األصكات المزعجة مف األ

تييئػػة جػػك مناسػػب فيػػو مػػف الجمػػاؿ كالمتعػػة كالراحػػة النفسػػية مػػا يسػػاعد عمػػى الشػػفاء العاجػػؿ  –ب 
 لممرضى.

تسييؿ عممية تقسيـ الفضاءات البينية فيما بيف المرافؽ المختمفػة كاألبنيػة المتعػددة لممستشػفى  -ج 
ى عػػزؿ بعػػض األقسػػاـ أك كذلػػؾ فػػي خػػالؿ األسػػتعماالت المعماريػػة لمنباتػػات ممػػا يسػػاعد عمػػ

 تغطية بعض األبنية اك الكاجيات.
% مف المساحات الكمية لػألرض كالبػاقي فضػاءات خارجيػة  11 – 04مالحظة ميمة ىك اف يككف البناء 
 -خضراء. مع مالحظة النقاط التالية:

يصمـ الجزء الكاقع في مقدمة المستشفى كالذم يككف المدخؿ الرئيسي بشكؿ ىندسي متنػاظر  .أ 
 ـ أجمؿ األعشاب المزىرة كالشجيرات ذات األزىار الكثيفة كالرائحة العطرية .كيض

يفضػػػؿ أختيػػػار األشػػػجار كالشػػػجيرات العديمػػػة الثمػػػار السػػػكرية أك األزىػػػار مثػػػؿ التػػػكت كالتػػػيف  .ب 
كالنخيؿ كالنبؽ كالزعركر كالدفمػة كالشػبك ليمػي كالتػيف الشػككي كالمينػا شػجيرم كالعنػب كمتسػمؽ 

الذم يؤدم الى تجمع الحشرات كالطيكر. كيختار أشجار اليككػالتس التػي  كرد العسؿ كغيرىا،
(. أك الصػػنكبر الثمػػرم ANOPHELESطػػايرة تقضػػي عمػػى بعػػكض المالريػػا )تفػػرز مػػكاد مت

ذات الرائحػػػة المتميػػػػزة التػػػػي تقضػػػػي عمػػػػى البكتريػػػا الضػػػػارة كػػػػذلؾ األلبيزيػػػػا كالجكرنػػػػدا كلسػػػػاف 
 ة الجمالية العالية .العصفكر كلساف الطير كغيرىا ذكات القيم
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التنسػػػيؽ بعمػػػػؿ مصػػػػدات ريػػػاح كأحزمػػػػة كاقيػػػػة مػػػػف الغباركاألتربػػػة النتطػػػػايرة كالضكضػػػػاء مػػػػف  .ج 
 األشجار كالشجيرات في الفضاءات الخارجية.

مراعاة تجنب بعض أنكاع النباتات التي تؤدم الى حدكث حساسية عند مستخدمي المساحات  .د 
اء حػػػكؿ بػػػذكرىا أثنػػػاء نضػػػجيا مثػػػؿ الجنػػػار الخضػػػراء نتيجػػػة تطػػػاير شػػػعيرات دقبقػػػة فػػػي اليػػػك 

 كالدردار كالدفمة كالسبحبح كغيرىا.

   Botanical Gardensالحـدائـق النـبـاتـيـة   ] 6   [
كىي حدائؽ عممية ثقافية كترفييية الغرض منيا جمع أكبر عدد ممكف مف رتب كعكائؿ كانػكاع 

البيئػات، كتربيتيػا كتصػنيفيا كذلػؾ بتنسػيقيا كاصناؼ كأفراد النباتات مف مختمؼ أنحاء العمـ كمختمػؼ 
في مجاميع أك نماذج منفػردة حسػب ترتيػب كتقػارب العكائػؿ النباتيػة كذلػؾ بقصػد البحػث العممػي كرفػع 
مسػػػتكل الثقافػػػة لمشػػػعب نباتيػػػ  . ككػػػذلؾ كظيفيػػػة الغػػػرض لمترفيػػػو كالنزىػػػة فييػػػا كلمتػػػأثير المنػػػاخي لتمػػػؾ 

  Jardin Des Plantsكحديقػػة النبػػات ببػػاريس   Kew Gardensالمنطقػػة. كمػػا فػػي حػػدائؽ كيػػك 
كتتميػز ىػذه    Messori Botanical Gardensرليف النباتيػة  كحديقػة ميػزكرمكحػدائؽ نيكيػكرؾ كبػ

الحػػدائؽ بتػػكفير أحزمػػة كقائيػػة نباتيػػة، كطػػرؽ رئيسػػية كفرعيػػة كمماشػػي، كبيػػكت زجاجيػػة كبالسػػتيكية 
مخصصػة لألسػتراحة كالتمشػي كبعػض الكازينكىػات   كظمؿ متنكعة ، شبكات المػاء كالكيربػاء كمنػاطؽ

كالمطػػػػاعـ كحػػػػدائؽ األطفػػػػاؿ كأبنيػػػػة األدارة كالمخػػػػازف كالمختبػػػػرات كقاعػػػػات الدراسػػػػة كعػػػػرض األفػػػػالـ 
 كالساليدات كمتاحؼ كمعاشب.

كتككف مساحة الحديقة النباتية بصكرة عامػة كبيػرة جػدآ ال يقػؿ عشػرات اليكتػارات كىنػاؾ أيضػ  
رة ال تتجػػػاكز مسػػػاحتيا مئػػػات األمتػػػار تكػػػكف تابعػػػة لمراكػػػز البحػػػكث كالمؤسسػػػات حػػػدائؽ نباتيػػػة صػػػغي

 التعميمية.

   Roof Gardensحـدائـق األسـطـا   ] 7 [
تصمـ ىذه األنكاع مف الحدائؽ بكثػرة فػي المػدف المزدحمػة كذات األبنيػة الشػاىقة كالمدينػة ذات 

العمػارات كالفنػادؽ كالشػركات بأنشػاء  المساحة المنخفضة مػف المسػاحات الخضػراء فقػد أتجػو أصػحاب
حدائؽ عمى أسطح األبنية كالتي تميز بمكاف رائع لمتػركيح عػف الػنفس كالتمتػع بجمػاؿ النباتػات ضػمف 
المنظر العاـ لممدينة أك لمعزؿ عف المنشأت كالتمتع البيئية الطبيعية داخؿ بػارؾ مصػغر كألنشػاء مثػؿ 

 -ىذه الحدائؽ يفضؿ مراعاة مايمي:
أكػػػد مسػػػبق  مػػػف حداثػػػة كقػػػكة المبنػػػى كأستشػػػارة لممينػػػدس المصػػػمـ لمبنايػػػة حػػػكؿ ذلػػػؾ يجػػػب الت -0

 كحساب الثقؿ عمى البناية كدراسة أنشاء الحديقة يشكؿ تفصيمي.
سـ حتػى ال تشػكؿ طبقػة  41يجب مراعاة سمؾ الطبقة الترابية في مثؿ ىذه الحدائؽ ال تزيد  -1

 سميكة ثقيمة.

 كبة بمكاد مانعة لمرطكبة كبالنكعية الجيدة.يجب حماية السطكح كالجدراف مف الرط -2

 تكفير مياه السقي كعمؿ منظكمة بزؿ جيدة لتصريؼ الماء الزائد مف السقي كالمطر. -3
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تصػػمـ الحػػدائؽ حسػػب اليػػدؼ مػػف أنشػػاءىا، مثػػؿ حػػدائؽ فنػػادؽ، أبنيػػة سػػكنية، كازينكىػػات  -4
 كغيرىا.

ف كيفضػؿ اف تعمػؿ سـ كافية لمركر شخصػي 011 – 011تككف الممرات كالمماشي بعرض  -5
 المماشي قرب الجدراف كالجسكر الساندة لمسطح.

 مالحظة عند تصميـ الحديقة تكزيع األكزاف عمى جسكر كىياكؿ سطح المبنى. -6

ناصػػػر كالمككنػػػات كالتككينػػػات المقاكمػػػة لمظػػػركؼ تنسػػػؽ حػػػدائؽ األسػػػطح بشػػػكؿ كاضػػػح بالع -7
القاسية مثؿ النصب كالتماثيؿ كالنافكرات كالشالالت المالئمػة كالقمريػات كاألقػكاس كالمظػالت 
الثابتػة كالمتينػة كالمزىريػات. كتنسػػؽ بعػض النباتػات ذات الفيمػة الجماليػػة العاليػة فػي سػػناديف 

ي أمػػاكف خاصػػة كػػالبيكت الزجاجيػػة أك كأكعيػػة خاصػػة يمكػػف تحريكيػػا أك رفعيػػا ككضػػعيا فػػ
 البالستيكية عند الظركؼ الجكية القاسية.

أختيػػػار النباتػػػات الصػػػغيرة كالمتكسػػػطة نكعمػػػا لمالئمتيػػػا لحػػػدائؽ األسػػػطح الصػػػغيرة المسػػػاحة  -8
 نكعما قياس  ألنكاع الحدائؽ األخرل.

ر كحتػػى ال أختيػػار األشػػجار كالشػػجيرات ذات الجػػذكر السػػطحية كليسػػت كتديػػة العميقػػة الجػػذك  -01
 تتأثر بعمؽ التربة اك قد تؤثر عمى أرضية السطح.

تسػػييج أك تغميػػؼ المػػداخف كأنابيػػب شػػبكات المػػاء كالتبريػػد كالتدفئػػة عمػػى سػػطح العمػػارة بعمػػؿ  -00
 مشبكات تسمح بتنسيؽ المتسمقات عمييا ألخفاء ىذه المنشأت مف النظر.

 تعتبر األنارة ميمة جدآ في حدائؽ األسطح. -01

   Window & Balcon Gardensالنوافت والورفات  حدائق   ] 8  [
يقصد بيذه الحدائؽ بشكؿ رئيسي التنسيؽ فػي األكانػي كاألكعيػة سػكاء كانػت أحػكاض مسػتطيمة 
اك مربعة اك مخركطية الشكؿ اك سناديف متنكعة األشكاؿ كاألحجاـ كالمصنعة مف مكاد متنكعة ، كقد 

سـ  تنسؽ كتكضع  41اف ال يتجاكزعمقيا عمى  ينشأ أحكاض ضمف البناء بمكاصفات خاصة، بشرط
ىػػػذه األكانػػػي عمػػػى حافػػػات النكافػػػذ مػػػف الػػػداخؿ اك الخػػػارج، اك داخػػػؿ الشػػػرفات يػػػتـ أختيػػػار النباتػػػات 
كأكعيتيا حسب جية المكقع كطبيعة التنسػيؽ ، مثػؿ نباتػات الصػبيرات كالعصػاريات كالنباتػات المزىػرة 

مقة كالمػػػدادة كالمتيدلػػػة، كيػػػدخؿ ضػػػمف ىػػػذه الحػػػدائؽ سػػػالؿ كالكرقيػػػة كالجذابػػػة، كػػػذلؾ النباتػػػات المتسػػػ
 التعميؽ كالتي ليا مكاصفات خاصة. 

   Cemetery Gardensـابـر  حـدائـق المـي   ] 9 [
 و كتقسـ أرض المقبرة الى مايمي :ليذا النكع مف الحدائؽ حرمتو كقدسيت

 طرؽ كممرات الحديقة.ب.            المدخؿ الرئيسي لمحديقة.  .أ 

 المقابر.د.         ية حكؿ الحديقة.األحزمة الكاق . ج

أف تصميـ أرض المقبرة يتـ بالنظاـ اليندسي كتقسـ الى قطع متساكية كغالب  مػا تكػكف مسػاحة 
القطعػػػة الكاحػػػدة ىكتػػػار كاحػػػد تغػػػرس عمػػػى حػػػدكدىا أشػػػجار كشػػػجيرات عمػػػى شػػػكؿ صػػػفكؼ مسػػػتقيمة 
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ي  مالئمػ  تعطػي احادية اك مزدكجة، مف المستحسف اف تتحمؿ القص كالتشػكيؿ لغػرض تشػكيميا ىندسػ
 الييبة كالكقار كالسكينة كالسرك كالثكيا كالفايكس كالياس كالديدكنيا كالدكرنتا كغيرىا.

أف أىػػػـ جػػػزء فػػػي حػػػدائؽ المقػػػابر ىػػػك المػػػدخؿ الرئيسػػػي الػػػذم يػػػتـ التركيػػػز فػػػي تنسػػػيقو بأجمػػػؿ 
تميػػػزة فػػػي النباتػػػات مػػػف األعشػػػاب المزىػػػرة كالشػػػجيرات كاألشػػػجار الصػػػغيرة ذات الصػػػفات التنسػػػيقة الم

 الشكؿ كالمكف كالنسجة ككذلؾ المزىرة .
تمتػػد شػػراييف ىػػذه الحديقػػة الكاجيػػة الػػى داخػػؿ المقبػػرة عمػػى شػػكؿ مسػػاحات أصػػغر منسػػقة فييػػا 
أنكاع الكركد كاألزىار فض  عما يقكـ بو أىالي المتكفيف بزراعة بعض المساحات الصغيرة جدآ حكؿ 

األشػػػجار كالشػػػجيرات لمثػػػؿ ىػػػذه  اختيػػػارأف  أكاليػػػؿ الزىػػػكر.القبػػػكر بػػػأنكاع نباتػػػات الزينػػػة أك الفاكيػػػة ك 
الفضاءات الخضراء يقع عمى النباتات المرتفعة الداكنة الخضرة كاألشكاؿ اليرمية كالعمكدية التي تدؿ 
عمى الكحدانية كالرىبة كالخشكع هلل عزكجؿ كاألحساس بأف كؿ شيء فاف كالبقػاء هلل الػرحمف الػرحيـ . 

ينة مف أشجار الصنكبر يككف كجكدىا لممساعدة عمى قتؿ بعض أنكاع البكتريا يفضؿ زراعة نسبة مع
 المنتشرة في اجكاء المقابر.

   Zoo Gardensحدائق الحيوان   ] 14 [
أف حػػدائؽ الحيػػكاف تيػػتـ األمػػاكف بتييئػػة األمػػاكف كالمالئمػػة ألكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف الحيكانػػات 

شػابية لظػركؼ معيشػتيا األصػمية قػدر المسػتطاع كغالبػ  المحمية كالغربية في ظركؼ تييأ ليػا تكػكف م
ما تككف ىذه الظركؼ عمى شكؿ حدائؽ طبيعيػة تعكػس الصػكرة لمػكطف الحيػكاف كتسػمح لػو بػالتحرؾ 
كالعػػيش بحريػػة تامػػة. تضػػـ الحػػدائؽ مرافػػؽ كسػػاحات كمنصػػات كطرقػػ  كممػػرات كحكانيػػت ككثيػػرآ مػػف 

 المنش ت الفنية كالمعمارية األخرل . 
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 : دامة الفضاءات الخارجيةتنفيت وا  مف تصميم و حساب ك
 كتشمؿ جزئيف ىي : كىي الكمؼ المقدرة مف بداية التفكير بأستحداث حدائؽ أك متنزىات في مكقع ما

  Cost of Proposal Designكمفة التصميم الميترح أنواءه    1)   
 -ختصاصات مختمفة كتكجز بما يمي:كىي كمؼ متنكعة كبإ

شػػؼ المػػكقعي كالمختبػػرم مثػػؿ نكعيػػة التربػػة كالمسػػببات المرضػػية كالحشػػرية ، كمفػػة أجػػراء الك .ب 
التضػػاريس األرضػػػية، تػػكفر الميػػػاه كمسػػتكل المػػػاء األرضػػي، معرفػػػة الظػػركؼ البيئيػػػة لممكقػػػع 
درجػػات الحػػرارة كالرطكبػػة النسػػبية كالريػػاح كاألمطػػار كشػػدة أشػػعة الشػػمس خػػالؿ فصػػكؿ السػػنة 

يا ...ال  كضع ىذه البيانات ضمف تقريػر أك مخطػط تفصػيمي كالمجاكرات كتأثيرات كاالتجاىية
 . االجتماعيةكدراسة العادات كالسمككيات 

زالػة المعكقػات مثػؿ كجػكد الصػخكر أك إكمؼ تييئة المكقػع مثػؿ التعػديؿ كالتسػكية أك العكػس،  .ج 
ضافةأك األبنية أك النباتات ككذلؾ جمب ترب مزيجية   األسمدة بأنكاعيا. كا 

 المعمارية كالمكاد األخرل. اإلنشائيةالعناصر كمؼ المككنات ك  .د 

 كمؼ العناصر النباتية. .ه 
 . تتأثر هته الكمف التصميمية باألسعار السائدة في السوق:  مالحظة*

 ي ماىيػػػة التصػػػميـ مػػػف المعػػػايير األساسػػػية التػػػي يجػػػب مراعاتيػػػا عنػػػدما يػػػراد أنشػػػاء فضػػػاء خػػػارج
 . ( مع تفاصيمو)المخطط األصمي

 خػارجي )ب( بػنفس المكاصػفات تقريبػان فضاء خارجي )أ( ال ينطبؽ عمى فضػاء التصميـ الكاحد ل ،
 . بينما المكقع الكاحد يمكف تطبيؽ عميو عدة تصاميـ

  تعمػػؿ جػػداكؿ كميػػات بعػػد تصػػنيفيا لمعناصػػر األنشػػائية كالمػػكاد األخػػرل كجػػداكؿ لمعناصػػر النباتيػػة
 .و النقؿ كالعمؿ كاألشراؼ الفني كتحسب مجاميعيا كيضاؼ الي

 . % ألسكء الظركؼ مع تحديد فترة زمنية ليذا العرض01بعد ذلؾ يككف الرقـ النيائي + 

  Cost of Landscape  Maintenance   كمف الصيانة واألدامة  2) 
نتيػػػاء مػػػف عمميػػػة التنفيػػػذ كتسػػػميـ المكقػػػع المصػػػمـ حسػػػب المكاصػػػفات المتفػػػؽ عمييػػػا يػػػتـ فػػػكر اإل

كباألخص الزراعية كبالتحديد عممية رم النباتات كترطيبيا اليكمية كقػد  المباشرة بعمميات األدامة كالصيانة
تجػػػرل مػػػرتيف حسػػػب نكعيػػػة المنػػػاخ، كترافقيػػػا البػػػدء ببػػػاقي العمميػػػات الزراعيػػػة كػػػالترقيع كالتربيػػػة كالتسػػػميد 
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كالتسػػكية كالتعشػػيب كالعػػزؽ...ال . كػػذلؾ بصػػيانة كأدامػػة بػػاقي المنشػػ ت بصػػكرة عامػػة كمجػػاالت الحركػػة 
 تصاالت...ال  .كط الكيرباء كالماء كالمجارم كاإلاعيا كالمماشي ككسائؿ التأثيث كخطبأنك 

متػر مربػع كتكػكف ىػذه العمميػات أمػا دائميػة  011تحسب في الحدائؽ كالمتنزىات عادة عالمي  كػؿ 
أك مؤقتػػػػو أمػػػػا شػػػػيرية أك فصػػػػمية أك سػػػػنكية حسػػػػب األتفػػػػاؽ. تتضػػػػمف كػػػػؿ مسػػػػتمزمات العمػػػػؿ مػػػػف فنيػػػػيف 

  جميع المجاالت كعماؿ كمستمزمات كأدكات كاليات متخصصة . أختصاص في
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 القسم : البستنة وهندسة الحدائق

 المرحلة : الرابعة

 المادة الدراسية : هندسة الحدائق

المحاضرة : 15 
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 وبعض مواصفاتهاالحدائق والفضاءآت الخارجية  التي تنجح زراعتها فينخيل الزينة  : أهم أنواع (1) الملحق

 انزشثخ انًالئًخ انٕطف انُجبرً نهٕسلخ انًالزظبد
ؽشٌمخ 

 انزكبثش

اسرفبع 

 انُجبد
 االعى انؼهًً انؼبئهخ

االعى 

 انؼشثً
 د

فً ٕو ٌٔزسًم انجشد، ٌضسع زغبط نهسش انشذٌذ ٔانغً

 ٌٔؼزجش يٍ اخًم شدٍشاد انضٌُخ. سذائكان

َخٍم  ربج فً لًخ انغبق رشجّ سٌشٍخ يدزًؼخ فً

 . انزًش نكٍ ألظش ٔاعًك ٔانٕسٌمبد أطفش ٔاَؼى

خفٍفخ خٍذح 

 انظشف
 خهفبد

 و 3- 2
Cycadaceae Cycas revoluts عبٌكظ 

1 

 سذائكشد ٌٔظهر نهضساػخ فً اسكبٌ انٌزسًم انج

 خًٍغ اَسبء انمطش.ٌضسع فً ، ب  ٔٔعطٓ

ساق يشٔزٍخ لهجٍخ رمشٌجبً فً شكهٓب انؼبو أٔ

 . ٔيفظظخ رفظٍظبً ػًٍمبً 
 2 عجبل Pulmaceae Sabal palmello و 5 ثزٔس خًٍغ انزشة

ٌدٕص صساػزّ فً انظم ٔانشًظ ٌٔضسع فً داخم 

 .ّانًُضل ٔخبسخ

ساق رشجّ َخٍم انزًش إال آَب اطغش َغجٍبً ٔدلٍمخ ٔاأل

 . انشكمعشخغٍخ 
 Pulmaceae Phoenix roeblenii و 2-1 ثزٔس خًٍغ انزشة

فٍُكظ 

 انمظٍش
3 

ٌدٕص صساػزّ فً انظم ٔانشًظ ٌٔضسع فً داخم 

 .ّانًُضل ٔخبسخ

سالّ اسق ٔاكثش إٌْٔٔٔشجّ َخٍم انزًش رًبيبً إال اٌ 

 . ػذداً ٔاخًم، كًب أٌ ثًبسِ غٍش لبثهخ نالكم
 Pulmaceae Phoenix canariensis و 3 ثزٔس خًٍغ انزشة

فٍُكظ 

 كُبسي
4 

نغشعٓب فً انسذٌمخ  رظهر نهغشف ٔانظبالد كًب رظهر

 . انمطش اَسبءفً  يؼظى 

الغبو ػذٌذح زبدح  إنىشجّ يغزذٌشح يمغًخ يشٔزٍبً 

 . لغًٍٍ إنىانطشف ٔيشمٕلخ يٍ اػهى 

خفٍفخ خٍذح 

 انظشف

فغبئم 

 ٔثزٔس
 5 كبيشٔثظ Pulmaceae Chamaerops humilis و 1

رضسع فً انسذٌمخ ثبيبكٍ يسًٍخ يٍ انشٌبذ ٔانشًظ 

ٌٍ فخبسٌخ نزضٌٍٍ أٔانمٌٕخ كًب رضسع فً ثشايٍم ٔ ا

 . انظبالد ٔانًذاخم

ٌشٍخ انزشكٍت يكَٕخ يٍ ٔسٌمبد ػشٌؼخ كثٍفخ س

 . يزمبثهخ داكُخ ٔصاٍْخ انخؼشح

خفٍفخ خٍذح 

 انظشف
 6 كبَزٍب .Pulmaceae Kentia sp و 3 ثزٔس

رضسع فً انسذٌمخ ثبيبكٍ يسًٍخ يٍ انشٌبذ ٔانشًظ 

اًَ فخبسٌخ نزضٌٍٍ أٔانمٌٕخ كًب رضسع فً ثشايٍم ٔ

 . انظبالد ٔانًذاخم

ساق كفٍخ داكُخ يشٔزٍخ يغزذٌشح انشكم يفظظخ ٔاأل

فظٕص يهغبء يشٔزٍخ، ٔػُك انٕسلخ ؽٌٕم  إنى

ثهٌٕ ازًش فً كثٍش يٍ أيهظ يهٌٕ ػُذ انسٕاف 

 . االزٍبٌ

خٍذح خفٍفخ 

انظشف يغ 

اػبفخ عًبد 

 يغسٕق انؼظبو

 7 نزبٍَب Pulmaceae Latania borbonica و 2 ثزٔس

 

(2007القيعي،و  2006عبد الرحمن،و  1989وأمين،ومحمود  1984الغيطاني،المصادر :  )
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 وبعض مواصفاتهاالحدائق والفضاءآت الخارجية في التي تنجح زراعتها  جشجاراأل: أهم  (2) الملحق

 انؼبئهخ االعى انؼهًً االعى انؼشثً د
ؽجٍؼخ 

 انًُٕ
 ٔلذ انضٍْش ؽشٌمخ انزكبثش

نٌٕ 

 االصْبس

اسرفبع 

 انُجبد
 انًالزظبد Me/Fr انُغدخ انزشثخ انًالئًخ

1 
اكبعٍب 

 عٍبَٕفٍال
Acacia cyanophylla Leguminosae E خًٍغ انزشة و 6 طفشاء انشثٍغ ثزٔس، ػمم F 

Fr 

Me 

رغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك ٔرزأثش 

 ثبالَدًبد انشذٌذ

 M Me رشة اػزٍبدٌخ و 33 زًشاء انشثٍغ ثزٔس، ػمم D ـــــ Bombax malabaricum ثٕيجبكظ 2
 نهضٌُخ فً انسذائكغزؼًم ٌ

 ٔانًزُضْبد

 ٌضسع ثكثشح ندًبل يُظشِ ٔثًشِ ـــــ M خًٍغ انزشة ـــــ ـــــ انشثٍغ ثزٔس، ػمم Morus pendula Moraceae D زٕد انجبكًان 3

 ـــــ F خًٍغ انزشة و 15 صسلبء انشثٍغ ثزٔس، ػمم Jucaranda ovalifolia Bignoniaceae D خكشَذا 4
زغبعخ ، رضسع ندًبل اصْبسْب 

 نهجشد انشذٌذ ٔ االَدًبد

 سثٍغ، خشٌف ثزٔس Robinia pseudoacacia Leguminosae D سٔثٍُب 5
اثٍغ، 

 ٔسدي
 M خًٍغ انزشة و 5-7

Fr 

Me 

فً انسذائك ٔانًزُضْبد رضسع 

،  زؼًم خشجٓب فً ثُبء انغفٌٍٔغ

رغزؼًم نهضٌُخ ٔرثجٍذ ػفبف 

 االَٓبس

 عشٔ 6
Cupressus sempervires 

verticals 
Pinaceae E و 15 ـــــ ـــــ ثزٔس 

خًٍغ انزشة خٍذح 

 انظشف
F Me 

االثٍُخ ٔفً يذاخم  فًرغزؼًم 

 اسخبء انسذٌمخ نمهخ افزشاشٓب

 انشثٍغ انًجكش ثزٔس، ػمم Tecomella undulate Bignoniaceae D شدشح انؼغم 7
اطفش، 

 ثشرمبنً
 ـــــ M خًٍغ انزشة و 8-13

نهضٌُخ ٔانخشت نالثبس انًُضنٍخ 

 ٔانضخبسف انًُسٕربد انخشجٍخ

 و 23 ـــــ انشثٍغ ثزٔس، رطؼٍى Pinus halepensis Pinaceae E زهجًطُٕثش  8
خٍذح انظشف 

 ٔانطٍٍُخ
F 

Fe 

Me 

ٌضسع ندًبل شكهّ انطجٍؼً 

 ٔنخشجّ انثًٍٍ ٔثزٔسِ

9 
نغبٌ 

 انؼظفٕس
Ficus religiosa Moraceae D خًٍغ انزشة و 33 ـــــ ـــــ ػمم M سالّ ٔثًبسِأٌٔضسع ندًبل  ـــــ 

 ـــــ F خًٍغ انزشة و 33 ـــــ ـــــ ػمم Ficus nitida Moraceae E ػبدي فٍكظ 13

ثشكم أشدبس أٔسالّ ٌضسع ندًبل 

نهمض ٔ  نمبثهٍزّيفشدح أٔ اعٍدخ 

 انزشكٍم

 ـــــ F خًٍغ انزشة و 43-33 ـــــ ـــــ ػمم Ficus elastic Moraceae E فٍكظ ُْذي 11
ًبػخ فً هناسالّ أٌٔضسع ندًبل 

 انسذائك

 ػمم، خهفبد Ailanthus glandulosa Simarubaceae D نغبٌ انطٍش 12
نٍظ نالصْبس 

 اًٍْخ
 ٌضسع نهضٌُخ فً انسذائك M Me خًٍغ انزشة و 33-23 ـــــ
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 انؼبئهخ االعى انؼهًً االعى انؼشثً د
ؽجٍؼخ 

 انًُٕ
 ٔلذ انضٍْش ؽشٌمخ انزكبثش

نٌٕ 

 االصْبس

اسرفبع 

 انُجبد
 انًالزظبد Me/Fr انُغدخ انزشثخ انًالئًخ

 Magnolia grandiflora Magnoliaceae E يُٕنٍب 13
رطؼٍى، رشلٍذ، 

 ثزٔس
 F خفٍفخ خٍذح انجضل و 33-25 ثٍؼبء انشثٍغ

Fr 

Me 

رزأثش ثبالَدًبد ًْٔ يٍ صْٕس 

 انمطف انًؼًشح

 ٌغزخذو نهضٌُخ ٔنهظم ٔنثًبسِ B Me خًٍغ انزشة و 33 ـــــ ـــــ ثزٔس، فغبئم Phoenix ductylifera Palmaceae E َخٍم انزًش 14

 ـــــ F خًٍغ انزشة و 33 ــــ انشثٍغ ، ػمم ثزٔس Casuarina equisetfolia Casuarinaceae E كبصٔسٌُب 15

رغزؼًم كًظذاد سٌبذ خٍذح ، 

عشٌؼخ انًُٕ ٔيمبٔيخ نهسشاسح 

 ٔيمبٔيخ نهًهٕزخ انًشرفؼخ

 M خًٍغ األساػً و 43 اثٍغ ــــ ثزٔس ، خهفبد Eucalyptus camaldulensis Myrtaceae E انٍٕكبنجزٕط 16
Fr 

Me 

عشٌؼخ انًُٕ ٔرغزؼًم كًظذاد 

نهشٌبذ ٔيمبٔيخ نهسشاسح انًشرفؼخ 

انغبيخ انزً رُزدٓب ٔانزأثٍشاد 

 انًظبَغ

17 
انثٌٕب 

 انششلٍخ
Thuja orientalis Cupressaceae E انزشة انثمٍهخ و 15 ـــــ ــــ ، ػمم ثزٔس F ـــــ 

رؼزجش يٍ ازغٍ انُجبربد انزً 

ًٌكٍ اعزؼًبنٓب فً انسذائك 

انُٓذعٍخ انطشاص ، رظهر نؼًم 

االعٍدخ انُجبرٍخ ، ثطٍئخ انًُٕ 

 ٔيمبٔيخ نهظمٍغ ٔااليشاع

 ــــ M خًٍغ األساػً و15-13 ــــ ــــ انجزٔس Tamarix articulata Tamaricaceae E األثم 18
رغزؼًم كًظذاد نهشٌبذ فً 

 انًُبؽك اندبفخ ٔانظسشأٌخ

 سثٍغ يجكش ثزٔس Bauhenia variegate Leguminosae D خف اندًم 19
 ٔسدي

 ثُفغدً
 B خٍذح انظشف و5-13

Fr 

Me 
 ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك

 
 نباتات طبية Meنباتات عطرية ،  Frخشنة( ،  Bمتوسطة،  Mناعمة ،  Fنباتات دائمة الخضرة، نسجة الورقة ) Eنباتات متساقطة األوراق ،  Dحيث 

(2006وعبد الرحمن، 2004والقيسي، Hessayon،1999و  1989محمود وأمين،و  1984)الغيطاني،المصادر : 
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 وبعض مواصفاتهاالحدائق والفضاءآت الخارجية في التي تنجح زراعتها جشجيرات الهم أ:  (3) الملحق

 انُغدخ Me/Fr انًالزظبد
انزشثخ 

 انًالئًخ

َغجخ 

 االفزشاػ

اسرفبع 

 انُجبد
 انضٍْشٔلذ  نٌٕ االصْبس

ؽشٌمخ 

 انزكبثش

ؽجٍؼخ 

 انًُٕ
 د االعى انؼشثً االعى انؼهًً انؼبئهخ

ٌغزؼًم َجبد صٌُخ 

 ٔاعٍدخ
Me M 

خًٍغ 

 انزشثخ
 و 2 و 2

ثشرمبل 

 ٔثُفغدً

انشثٍغ 

 ٔانخشٌف

ػمم، 

 رمغٍى
E Acanthaceae Adhatoda vasicanees 

زهك انغجغ 

 انشدٍشي
1 

ٌغزؼًم أعٍدخ ٔسلٍخ ٔنّ 

انمبثهٍخ ػهى انمض 

 ٔانزشكٍم

Fr 

Me 
F 

خًٍغ 

 انزشة
 ثٍؼبء و 4-1 و 1-3

انشثٍغ، 

 ٔانخشٌف
 2 طاَ E Myrtaceae Myrtus communis ػمم

ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك 

 ٔلبثم نهمض ٔانزشكٍم

Fr 

Me 
F 

خٍذح 

 انظشف
 E Lablata Rosmarinus officinalis ػمم انشثٍغ ثُفغدً و 2-1 ـــــ

اكهٍم اندجم 

 )زظب انجبٌ(
3 

ٔلبثم نهمض  نهضٌُخ

 عٍدخأٔك  ٔانزشكٍم

Fr 

Me 
F 

خًٍغ 

 انزشة

63-73 

 عى
 انشثٍغ اثٍغ و 2-3

ػمم 

 ؽشفٍّ
E Pittosporaceae Pittosporum tobira 4 ثزغجٕسو 

 Me M ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك
انغٍُخ 

 انخفٍفخ
 و 5-3 و3.5 

اطفش، 

 ثشرمبنً
 E Apocynaceae Thevetia neriefolia ثزٔس سثٍغ

رفشٍب )دفهخ 

 يظشٌخ(
5 

ٌغزؼًم كُجبد صٌُخ فً 

انسذائك ٌٔزأثش ثبنجشد 

 انشذٌذ

Me M 
خٍذح 

 انظشف
 اطفش و 6-4 و 3

انشثٍغ، 

 انظٍف

ثزٔس، 

 ػمم
D Bignoniaceae Tecoma stans 6 رٍكٕيب 

رغزؼًم نهضٌُخ ٔالغشاع 

 َفؼٍخ

Fr 

Me 
F 

خًٍغ 

 انزشة
 انشثٍغ ثٍؼبء و 8-2 و 3

ثزٔس، 

 ػمم
D Lythraceae Lawsonia inermis 7 زُبء 

شكبل أٌغزؼًم نهضٌُخ ك

كبعٍدخ ٔلبثهخ  أٔيفشدح 

 نهمض ٔانزشكٍم

Me M سثٍغ ثُفغدً و 5-4 و 3 خفٍفخ 
ثزٔس، 

 ػمم
E Verbenaceae Duranta plumier 8 دٔسَزب 

 لبشككأٌغزؼًم نهضٌُخ 

اعٍدخ ٔلبثهخ  أٔيفشدح 

 نهمض ٔانزشكٍم

Me M ثزٔس سثٍغ اطفش يخؼش و 5 عى 75 خفٍفخ E Sapindaceae Dodonaea viscose 9 دٍَٔبٔد 

 Me M ٌغزؼًم اعٍدخ صٌُخ
انزشثخ 

 خفٍفخ
 انشثٍغ زًشاء و 1 عى 53

ػمم، 

 ثزٔس
D Punicaceae Punica nana 

سيبٌ صٌُخ 

 لظٍش
13 

ٌغزؼًم نهضٌُخ ٔاعٍدخ 

نهمض ٔ انزشكٍم  ٔلبثم

ٔزغبط نالشؼبع 

 انشًغً

 F ـــــ
انغٍُخ 

 انخفٍفخ
 11 شًشبس E Buxaceae Buxus sempervirena ػمم ـــــ ـــــ و 8 و 1
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 انُغدخ Me/Fr انًالزظبد
انزشثخ 

 انًالئًخ

َغجخ 

 االفزشاػ

اسرفبع 

 انُجبد
 انضٍْشٔلذ  نٌٕ االصْبس

ؽشٌمخ 

 انزكبثش

ؽجٍؼخ 

 انًُٕ
 د االعى انؼشثً االعى انؼهًً انؼبئهخ

 F ـــــ ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك
يخزهف 

 انزشة
 زًشاء و 4-2 عى 53

انشثٍغ، 

 انظٍف
 E Leguminosae Caesalpinia giiliesii ثزٔس

شٕاسة 

 انًهك
12 

ٌغزؼًم كُجبد صٌُخ فً 

 انسذائك

Fr 

Me 
M 

خفٍفخ 

 غٍُخ
 انشثٍغ طفشاء صٌزٍخ و 4-1.5 و  2.5

ػمم، 

 ثزٔس
E Solan aceae Cestrum mecturnum 

شجٕي نٍهً 

 )يهك انهٍم(
13 

ٌغزؼًم نهضٌُخ كبعٍدخ 

ٔنّ انمبثهٍخ ػهى انمض ٔ 

 انزشكٍم

Fr 

Me 
F و 3 -1 و 1 انخفٍفخ 

ػُبلٍذ زًشاء 

 طفشاء أٔ
 انشثٍغ

ثزٔس، 

 ػمم
E Leguminosae Spartium junceum 

 رشٍ

 شدٍشي
14 

ٌغزؼًم كُجبد صٌُخ فً 

 انسذائك

Fr 

Me 
M 

خًٍغ 

 انزشة
 و 5 عى 75

ثٍؼبء 

 يظفشح
 E Anacardiaceae ػمم انشثٍغ

Schinus 

terebinthflolius 

فهفم ػشٌغ 

 ساقٔاأل
15 

ٌغزؼًم كُجبد صٌُخ فً 

 انسذائك

Fr 

Me 
F 

خفٍفخ 

غٍُخ ثًبدح 

 انسذٌذ

 انشثٍغ ثٍؼبء و 2-1 و 2

ثزٔس، 

ػمم، 

 رطؼٍى

E Rabiaceae Gardenia yasminali 16 كبسدٌٍُب 

ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك 

 ٔلبثم نهمض ٔانزشكٍم
Me F 

ؽٍٍُخ ، 

 سيهٍخ
 انشثٍغ اثٍغ و 3-2 و 1-3

ثزٔس، 

 الالو
E Apocynaceae Carissa grandiflora 17 كبسٌغٍب 

 رغزخذو نهضٌُخ فً انسذائك
Fr 

Me 
F 

خًٍغ 

 انزشة
 عى 75

83-233 

 عى
 18 كبعٍب َبػًخ E Leguminosae Cassia artemisoides ثزٔس انشثٍغ طفشاء

ً انسذائك  ٌغزؼًم نهضٌُخ ف

 اعٍدخ أٔثشكبل يفشدح  
 B ـــــ

خًٍغ 

 انزشة

43-53 

 عى

53-233 

 عى
 يزؼذد االنٕاٌ

سثٍغ، 

 خشٌف

ثزٔس، 

 ػمم
E Verbenaceae Lantana camara 19 يٍُب شدٍشي 

نّ يكبَخ الئمخ فً زذائك 

ٔانمظٕس ٌٔغزؼًم انًذٌ 

نهضٌُخ فً انسذائك، ٌٔضْش 

فً انشزبء ٔلذ ال رٕخذ 

اصْبس اال لهٍالً ٌٔغزؼًم 

 كضْٕس لطف

Fr 

Me 
B 

خًٍغ 

انزشة ػذا 

 انًبنسخ

63-73 

 عى
 يزؼذد االنٕاٌ و 3

سثٍغ، 

خشثف، 

 شزبء

 23 ٔسد .Rosuceae Rosa spp ـــــ ػمم
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 انُغدخ Me/Fr انًالزظبد
انزشثخ 

 انًالئًخ

َغجخ 

 االفزشاػ

اسرفبع 

 انُجبد
 انضٍْشٔلذ  نٌٕ االصْبس

ؽشٌمخ 

 انزكبثش

ؽجٍؼخ 

 انًُٕ
 د االعى انؼشثً االعى انؼهًً انؼبئهخ

 Me M ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك

خًٍغ 

انزشة ػذا 

 انشيهٍخ

75-83 

 عى
 و 1-3

ازًش، ٔسدي 

 ثشرمبنً

سثٍغ، 

طٍف، 

 خشٌف

 D Malvaceae ػمم
Hibiscus rosa 

sinerasis 
 21 ٔسد اندًبل

ٌغزؼًم َجبٍد صٌُخ فً 

 انسذائك
Me M 

خًٍغ 

 انزشة
 و 6-3 و 4

ٔسدي -ثٍؼبء

 ثُفغدً

انشثٍغ، 

 انظٍف

ثزٔس، 

 ػمم
D Lythraceae Lagerstroemia indica 22 ٔسد انمٕٓح 

 Me M ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك
خًٍغ 

 انزشة
 انشثٍغ يأٔي ـــــ ـــــ

ثزٔس، 

 ػمم
E Plumbaginaceae Plumbage capensis 

ٌبعًٍٍ 

 يأٔي
23 

 

 ةنباتات طبي Meنباتات عطرية ،  Frخشنة(،  Bمتوسطة،  Mناعمة ،  Fنباتات دائمة الخضرة، نسجة الورقة ) Eراق ، و نباتات متساقطة األ Dحيث 
 
 

 (2006عبد الرحمن،و  2004القيسي،و  2004جاسم،و  2002يري،ز شاربا) :المصادر 
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 وبعض مواصفاتهاالحدائق والفضاءآت الخارجية في  التي تنجح زراعتها المسطحات الخضراء أهم:  (4) الملحق

 ٔطف انٕسلخ انسبيم انضْشي انًالزظبد
انًٕلغ 

 انًالئى

انزشثخ 

 انًالئًخ
 انُغدخ انزكبثش

ؽجٍؼخ 

 انًُٕ

دٔسح 

 انسٍبح
 د االعى انؼشثً االعى انؼهًً انؼبئهخ

كثٍشاً ٌزسًم انذْظ 

ٌٔزسًم انمض ٔال ٌُدر 

نظم ْٕٔ اكثش االَٕاع افً 

 شٍٕػبً فً انجٍئخ انًسهٍخ

انُٕسح انضْشٌخ ثٍؼبء 

يظفشح يُزششح ثشكم 

االردبْبد  إنىشؼبػً 

 انًخزهفخ

ششٌطٍخ سفٍؼخ ساق أٔ

 خؼشاء داكُخ انهٌٕ
 يشًظ

رشثخ خفٍفخ 

خٍذح 

 انظشف

ثبنجزٔس 

ٔانغٍمبٌ 

انًذادح 

 )انشاٌضٔيبد(

F D 

ػشت 

 1 ايشٌكًثٍم  Graminaea Cynodon dactylon يؼًش

ٌزسًم انذْظ كثٍشاً ٌٔزأثش 

 سالّأٔثجشد انشزبء فزسًش 
 انُٕسح انضْشٌخ

ساق ػشٌؼخ خؼشاء أٔ

 يغُُخ زبدح صاٍْخ انهٌٕ
 يشًظ

رشثخ خفٍفخ 

خٍذح 

 انظشف

 M E ثبنشاٌضٔيبد
ػشت 

 يؼًش
Graminaea 

Stenotaphrum 

secumdatum 
 2 فشَغًثٍم 

سثٍخ ٌؼًش ٔفً انًُبؽك األ

انجٍئخ فً  ػذح عُٕاد ايب

فٍزأثش ثسشاسح  انًسهٍخ

 انظٍف ًٌٕٔد

 ــــــ
ساق خٍطٍخ ؽٌٕهخ أٔ

 خؼشاء صاٍْخ
 ظهً ثبسد

رشثخ خفٍفخ 

خٍذح 

 انظشف

 F D ثبنجزٔس

ػشت 

زٕنً 

 شزٕي

Graminaea Lolium perenn ٌٔ3 خبص 

الٌزسًم انذْظ فهزنك 

ٌغزخذو فً انًُبؽك 

 انًشرفؼخ ٔفً انضخشفخ

انُٕسح ثُفغدٍخ 

 طغٍشح

ساق لهجٍخ يغزذٌشح أٔ

 رمشٌجبً خؼشاء انهٌٕ
 M E ثبنشاٌضٔيبد رشثخ يهسٍخ َظف ظهً

ػشت 

 يؼًش
verbenaceae Lippia nodiflora 4 نٍجٍب 

ال ٌزسًم انذْظ ٌٔزأثش 

ثبنجشد كثٍشاً ٔخزٔسِ 

 عطسٍخ

 ثُفغدٍخ

ساق ششٌطٍخ سفٍؼخ خذاً أٔ

َبػًخ خؼشاء صاٍْخ 

 رشجّ انثٍم االيشٌكً

 يشًظ

رشثخ خفٍفخ 

خٍذح 

 انظشف

 F D ثبنشاٌضٔيبد
ػشت 

 يؼًش
Graminaea 

Cynodon 

transvaalensis 
 5 ٌٕخبَذا

             

 خشنة( Bمتوسطة،  Mناعمة ،  Fنباتات دائمة الخضرة، نسجة الورقة ) Eنباتات متساقطة األوراق ،  Dحيث 

 (2007والقيعي، (2006عبد الرحمن،)و 2003وبدر وآخرون، (1992المصادر : )السلطان وآخرون،
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 خلطات منوعة من بذور المسطحات الخضراء: ( 5)المحلق 
 ن قبل د. محمد داود الصوافللعراق مأدخلت 

 ت النسبة نوع المسطح األخضر
Festuca arundinacea Cochise. 35% 

1 

Festuca arundinacea Lara. 35% 

Raygrass ingles sun. 10% 

Poa pratensis platini. 10% 

Cynodon dactylon. 10% 

Raygrass ingles sun. 20% 

2 
Poa Pratensis blucchip. 10% 

Festuca arudinacea Cochise. 35% 

Festuca arudinacea cortez. 35% 

Raygrass ingles sun. 50% 

3 

Poa pratensis Platini. 10% 

Festuca rubra Conmutata Suzette. 15% 

Festuca rubra rubra Jasper. 20% 

Agrostis tenuis highland. 5% 

 في المناطق المظللة يصلح للزراعة

4 

Lolium perenne sun. 20% 

Festuca rubra rubra Jasper. 40% 

Festuca rubra conhutata Victory. 30% 

Poa trivialis dasas. 10% 

 يناسب المناطق الحارة والجافة يجدد نموه طول السنة

5 
Poa pratensis platini. 5% 

Festuca arundinacea Cochise. 50% 

Festuca arundinacea lara. 45% 

 يصلح للمالعب الرياضية

6 

Festuca arundinacea lara 35% 

Festuca arundinacea Cochise. 30% 

Lolium perenne sun. 10% 

Poa pratensis platini. 5% 
 

(2004المصدر : )جاسم،
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 وبعض مواصفاتهاالحدائق والفضاءآت الخارجية التي تنجح زراعتها في ( : أهم مغطيات التربة 6) الملحق

 د االعى انؼشثً االعى انؼهًً انؼبئهخ انًالزظبد

 1 خجغٕفال Caryophyllaceae Gypsophlia repens غطبء كثٍف يضْش نهًُبؽك انًشًغخ اندبفخ

 2 زً ػهى .Aizoaceae Mesembranthemum sp غطبء كثٍف يضْش نهًُبؽك انًشًغخ انخبطخ

 3 صثشاٍَب Commelinaceae Zebrine pendula ساق يخططخ نهًُبؽك انظهٍهخٔغٍش يضْش كثٍف األ

 4 فهٕكظ .Polemonia Phlox drummondil sp غطبء كثٍف يضْش نهًُبؽك انًشًغخ انخبطخ

 5 يٍُب صازفخ Verbenaceae Verbana hybrid غطبء كثٍف يزؼذد االنٕاٌ

 6 ْبٌذسا Araliaceae Hedera helix غطبء كثٍف غٍش يضْش نهًُبؽك انظهٍهخ

 
(2006وعبد الرحمن، 2004والقيسي، 2003وبدر واخرون، (1992والسلطان واخرون، 1989المصادر : )محمود وأمين،
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 وبعض مواصفاتهاالحدائق والفضاءآت الخارجية ( : أهم األزهار العجشبية الحولية الجشتوية التي تنجح زراعتها في 7) الملحق

 انًٕلغ انًالئى انًالزظبد
انزشثخ 

 انًالئًخ

افزشاػ 

 انُجبد
 اسرفبع انُجبد

Fr / 

Me 
 د االعى انؼشثً االعى انؼهًً انؼبئهخ ٔلذ انزضٍْش نٌٕ االصْبس

 ـــــ عى 23 عى 33 خفٍفخ يشًغخ انسذائك ٔاصْبس لطفٌضسع نهضٌُخ فً 
اطفش، 

 ثشرمبنً
 1 رًٍُال Tropacolaceae Tropacolum انشثٍغ

ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك ندًبنّ، 

 ٔاصْبس لطف.
 ـــــ عى 75-15 عى 53-33 خفٍفخ ٔخبفخ ظهٍهخ

اثٍغ، 

ٔسدي، 

 ثُفغدً

 Compositae انشثٍغ
Callistephus 

chinensis 
 2 اعزش

يٍ اشٓش االصْبس انًشغٕثخ فً انسذائك 

 ٌٔغزؼًم اصْبس لطف
 عى 53-33 عى 35-33 خفٍفخ ٔخبفخ يشًغخ

Fr 

Me 

اطفش 

 ثشرمبنً
 3 السٕاٌ Compositae Calendula officinalis انشثٍغ

ٌضسع نهضٌُخ ٔاصْبس لطف راد سائسخ 

 ػطشٌخ
 يزغهك عى 23-15 خفٍفخ ٔخبفخ يشًغخ

Fr 

Me 

ٔسدي، 

 ثُفغدً
 4 ثضانٍب ػطشٌخ Leguminosae Lathyrus odorata انشثٍغ

رضسع نهضٌُخ فً انسذائك نُدبزٓب يُز 

 انمذو
 Me عى 33-23 عى 25-23 خًٍغ انزشة ظهٍم أٔيشًغخ 

اثٍغ، 

ٔسدي، 

 ثُفغدً

 Solanaceae Petunia hybrida انشثٍغ
ثٍزٍَٕخ )ٔسد 

 انجٕسي(
5 

ٌغزؼًم ثكثشح فً انسذائك، ٌٔغزخذو 

 لطف.كضْٕس 
 عى 43-23 عى 33-23 خفٍفخ َظف ظهٍم

Fr 

Me 

خًٍغ 

 االنٕاٌ
 6 زهك انغجغ Scrophularia Antirrhinum majus انشثٍغ

ٌضسع نهضٌُخ فً انسذائك فً انخطٕؽ 

 انخهفٍخ
 Me عى 73-33 عى 53-23 خفٍفخ ٔخبفخ يشًغخ

ازًش، 

 ثُفغدً
 7 خشخبػ صٌُخ Papaveraceae Papaver rhoeas انشثٍغ

ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك، ٔاصْبس 

لطف، ٌٔضسع فً انخطٕؽ انخهفٍخ 

 ألسرفبػّ.

 ـــــ عى 133-73 عى 33 خفٍفخ ٔخبفخ يشًغخ
يزؼذد 

 االنٕاٌ
 .Compositae Chrysathemum sp انشثٍغ

ٔدي أٔد

 عُٕي
8 

 يشًغخ ٌضسع نهضٌُخ فً انسذائك ٔاصْبس لطف
خفٍفخ غٍش 

 غٍُخ خذاً 
 ـــــ عى 53-33 عى 43

ٔسدي، 

ي، أٔي

 ثُفغدً

 9 عزبرظ Plumbaginaceae Statice sinuate انشثٍغ

ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك ٌٔجكش فً 

 انزضٍْش ٌٔظهر  اصْبس لطف.

ظم  أٔيشًغخ 

 خضئً
 عى 63 عى 33-25 خفٍفخ ٔخبفخ

 ـــــ
 Compositae Centaurea cyanus انشثٍغ صسلبء

عُزٕسٌّ 

 يٕعًٍخ
13 

 ظم االيبيٍخٌضسع فً انخطٕؽ 
خفٍفخ 

 ٔسؽجخ
 ـــــ عى 63-33 عى 25

اصسق، 

اثٍغ، 

 اسخٕاًَ

 11 عُشاسٌب Compositae Cineraria cruenta انشثٍغ
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 انًٕلغ انًالئى انًالزظبد
انزشثخ 

 انًالئًخ

افزشاػ 

 انُجبد
 اسرفبع انُجبد

Fr / 

Me 
 د االعى انؼشثً االعى انؼهًً انؼبئهخ ٔلذ انزضٍْش نٌٕ االصْبس

 ـــــ عى 23-15 عى 23 خفٍفخ ٔخبفخ يشًغخ رضسع فً انسذائك يسذداد َجبرٍخ نهثٍم

اثٍغ، 

ثُفغدً، 

 اطفش

انشثٍغ 

 ٔانظٍف
Cruciferae Malcomia maritime 

)يُثٕس شجكخ 

 فشخٍُب(

12 

 يشًغخ ٌضسع نهضٌُخ فً انسذائك ٔاصْبس لطف
خًٍغ انزشة 

 ػذا انطٍٍُخ
 عى 63-43 عى 33

Fr 

Me 

خًٍغ 

 االنٕاٌ
 Cruciferae Mathiola incana انشثٍغ

شجٕي 

 )انًُثٕس(

13 

ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك ٔراد اصْبس 

 ػطشٌخ
 عى 33 عى 33-25 خفٍفخ ٔخبفخ ظهٍهخ

Fr 

Me 
 شجٕي اطفش Cruciferae Cheiranthus cheiri انشثٍغ اطفش

14 

ٌضسع نهضٌُخ فً انسذائك فً انخطٕؽ 

 االيبيٍخ
 ـــــ عى 43-23 عى 23 زشةخًٍغ ان ظم أٔيشًظ 

يزؼذد 

 االنٕاٌ
 فهٕكظ Polemoniaceae Phlox drummondil انشثٍغ

15 

ٌغزخذو نهضٌُخ فً انسذائك ٔكزنك كضْٕس 

 لطف نطٕل فزشح انزضٍْش

يشًظ َٔظف 

 ظهٍهخ
 ـــــ عى 83-53 عى 33 خفٍفخ

يزؼذد 

 االنٕاٌ
 Compositae انشثٍغ

Helichrysum 

broctcatum 
 كبغذ

16 

ٌغزخذو نهضٌُخ فً انسذائك ٔكزنك كضْٕس 

 لطف نطٕل يذح  انزضٍْش

يشًظ َٔظف 

 ظهٍهخ
 ـــــ عى 43-33 عى 33 خفٍفخ

اثٍغ، 

 ٔسدي
 كبغذ Compositae Acroclinum roseum انشثٍغ

17 

رًثٍم  أٌٔضسع نهضٌُخ فً االيبكٍ االيبيٍخ 

 يدبيٍغ
 ـــــ عى 53-33 عى 23-15 خفٍفخ ٔخبفخ يشًغخ

اثٍغ، 

لشيضي، 

 ثُفغدً

 كبَذٌزبفذ Cruciferae Iberis umbellatus انشثٍغ
18 

 ٌضسع فً انسذائك نهضٌُخ
ظم  أٔيشًغخ 

 خضئً
 كزبٌ ازًش Linaccae Lirum grandiflorum انشثٍغ ازًش Me عى 63-43 ـــــ خفٍفخ ٔخبفخ

19 

رجكش فً انزضٍْش ٔرطٕل  إررضسع نهضٌُخ 

 يذح رضٍْشْب، ٔرظهر اصْبس لطف
 يشًغخ

خفٍفخ خذح 

 انظشف
 ـــــ عى 53-33 عى 33

يزؼذد 

 االنٕاٌ
 كالسدٌب Compositae Caillardia pulcnella انشثٍغ

23 

ٌضسع نهضٌُخ ٔاصْبس لطف راد سائسخ 

 ػطشٌخ
 نجزٕصٌٍ Compositae Leptosyne stillmanii انشثٍغ اطفش ـــــ عى 53 عى 33 خفٍفخ ٔخبفخ يشًغخ

21 

 َظف ظهٍهخ ٌضسع فً انخطٕؽ انخهفٍخ ٔاصْبس لطف
خفٍفخ 

 ٔسؽجخ
 عى 123-15 عى 23-25

Fr 

Me 

اصسق، 

اثٍغ، 

 لشَفهً

 22 يُمبس انطٍش Ranunculaceae Delphinium ajacis انشثٍغ

 عى 33 عى 15 خفٍفخ يشًغخ نهضٌُخ ٔيغطٍبد رشثخٌضسع 
Fr 

Me 

اثٍغ، 

ٔسدي، 

 ثُفغدً

 23 يٍُب )فشثٍُب( .Verbenaceae Verbena sp انشثٍغ
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 انًٕلغ انًالئى انًالزظبد
انزشثخ 

 انًالئًخ

افزشاػ 

 انُجبد
 اسرفبع انُجبد

Fr / 

Me 
 د االعى انؼشثً االعى انؼهًً انؼبئهخ ٔلذ انزضٍْش نٌٕ االصْبس

رضسع نهضٌُخ فً انخطٕؽ انخهفٍخ 

ألسرفبػٓب ٔرغزًش ثؼغ االزٍبٌ نًذح 

 نىٔاكثش ٔرضْش فً عُخ األ أٔعُزٍٍ 

يشًظ َٔظف 

 ظهٍهخ
 عى 2.5-23 عى 63-53 خفٍفخ

Fr 

Me 

يزؼذد 

 االنٕاٌ
 24 ٔسد انخزًخ Malvaceae Althoea rosea انشثٍغ

ٌضسع نهضٌُخ فً انخطٕؽ االيبيٍخ نمظٕس 

 اسرفبػّ ٔزغبط نهسش ٔانغًٕو.

 أٔسؽت يشًظ 

 َظف ظهٍم

خفٍفخ سؽجخ 

 ثبسدح
 ـــــ عى 123-83 عى 15-23

ازًش، 

اثٍغ، 

 لشَفهً

 Compositae Bellis Perennis انشثٍغ
انذكًخ ٔسد 

 شزٕي
25 

رضسع نهضٌُخ ٔفً انخطٕؽ االيبيٍخ 

 نمظشْب ٔيشغٕة فٍٓب  خذاً فً انٕعؾ.

 أَٔظف ظهٍهخ 

 يشًغخ
 Me عى 23-15 عى 15 انزش

يزؼذد 

 االنٕاٌ
 Violaceae Viola tricolor انشثٍغ

ٔسد انظٕسح 

 )انثبنٕس(
26 

رغزؼًم فً انخطٕؽ االيبيٍخ يٍ انسذٌمخ 

كًسذداد نهثٍم، ٌٔغزخذو كزنك فً  أٔ

 انسذائك  انظخشٌخ

 27 ٔسد انفؼخ Cruciferse Alyssum maritimum شزبء ٔسثٍغ ثٍؼبء ـــــ عى 23-15 عى 13 خفٍفخ ٔخبفخ ظهٍم أٔيشًظ 

ٌضسع نهضٌُخ فً االيبكٍ االيبيٍخ ٔفً 

 االخؼش
 ـــــ عى 15-13 عى 23-15 خفٍفخ يشًغخ

يزؼذد 

 االنٕاٌ

انشثٍغ 

 ٔانخشٌف
 ـــــ

Mesembryanthemum 

criniflorum 
 28 ٌهذص شزٕي

       

Fr   ، عطريMe طبي 
 

 (2007والقيعي، 2005ومراد، 2004والقيسي، Hessayon،1996المصادر : )
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 مواصفاتهاوبعض الحدائق والفضاءآت الخارجية ( : أهم األزهار العجشبية الحولية الصيفية التي تنجح زراعتها في 8) الملحق

 انزشثخ انًالئًخ انًٕلغ انًالئى انًالزظبد
Fr/ 

Me 
 نٌٕ االصْبس اسرفبع انُجبد افزشاػ انُجبد

ٔلذ 

 انزضٍْش
 د االعى انؼشثً االعى انؼهًً انؼبئهخ

رضسع كُجبربد صٌُخ ٌٔزأثش ثبنجشد انشذٌذ، 

 ٔرغزؼًم اصْبس لطف

يشًغخ 

 ٔانُظف ظهٍهخ
 Compositae انخشٌف صسلبء انهٌٕ عى 45-15 عى 25-23 ـــــ خفٍفخ

Ageratum 

houstonianum 
 اخشارى

 )صْشح انسشٌش(
1 

 سالّأٌٔضسع كُجبد صٌُخ ندًبل 

انسبسح 

انًشًغخ، 

 ٔانُظف ظهٍهخ

 Euphorbiaceae انشثٍغ لُبثبد زًشاء عى 63-43 عى  45 ـــــ خفٍفخ
Euphorbia-

heterophylla 
 2 ثُذ انمُظم

 خفٍف انظم سائسخ ػطشٌخكُجبد صٌُخ ٔاصْبسِ راد 
غٍُخ ثبنًٕاد 

 انؼؼٌٕخ

Fr 

Me 
 عى 133-83 عى 53-63

ازًش، 

ثُفغدً، 

 لشَفهً

انظٍف 

ائم أٔ إنى

 انشزبء

Solanaceae Nicotiana affinis 3 رجغ صٌُخ 

 ؽٍٍُخ خفٍفخ انًشًظ َجبد صٌُخ ٌٔضسع فً انخطٕؽ انخهفٍخ
Fr 

Me 
 4 خؼفشي Compositae Tagetes erecta انخشٌف اطفش، ثشرمبنً عى 153-63 عى 53-63

ٌضسع كُجبد صٌُخ فً انسذائك ٌٔضسع 

 اصْبس لطف
 عى  43 عى 33-23 ـــــ خفٍفخ يشًظ زبس

اثٍغ، ازًش، 

 ثُفغدً
 Amarantacrae انخشٌف

Gomphrena 

globosa 
 5 دكًخ طٍفً

 عى 43-33 ـــــ يخزهف انزشة انًشًظ َجبد صٌُخ
عى  33-43

 زغت االطُبف

اطفش يجمغ 

 ثبالعٕد
 6 سٔدثٍكٍب Rudbeckia bicolor ـــــ انظٍف

 7 صٌٍُب Compositae Zinnia elegans انخشٌف يزؼذد االنٕاٌ عى 133-33 عى 53 ـــــ خفٍفخ غٍُخ انًشًظ َجبد صٌُخ ٌٔضسع فً انخطٕؽ انخهفٍخ

ٌضسع كُجبد صٌُخ رغزًش ثبالصْبس يٍ 

 ائم انظٍف ززى انشزبءأٔ
 عى 63-23 عى 43-33 ـــــ انخفٍفخ انفٍُخ يشًغخ

لشيضي، اطفش 

 رْجً
 8 ػشف انذٌك Amarantaceae Celosia cristata انخشٌف

 ؽٍٍُخ خفٍفخ انًشًظ َجبد صٌُخ ٌٔضسع فً انخطٕؽ انٕعطٍخ
Fr 

Me 
 عى 43-33 عى 33-43

اطفش يجمغ 

 ثبالزًش
 9 ٌفخزل Compositae Tagetes patula انخشٌف

 عى 183-123 عى Me 43-53 سيهٍخ خفٍفخ فمٍشح يشًغخ صٌُخ فً انسذائكٌضسع كُجبد 
اثٍغ، ازًش 

 لشَفهً
 13 كٕصيٕط .Compositae Cosmos sp انخشٌف

ٌضسع كُجبد صٌُخ فً انسذائك ندًبل 

نى ٔسالّ ٔالعًٍب  فً انغُخ األأٔ

 ٔزغبط نهجشد

 11 كٕنٍٕط Lablatae Coleus blumej انخشٌف صسلبء طغٍشح عى  75 عى Me 33 سيهٍخ خفٍفخ َظف ظهٍهخ
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 انزشثخ انًالئًخ انًٕلغ انًالئى انًالزظبد
Fr/ 

Me 
 نٌٕ االصْبس اسرفبع انُجبد افزشاػ انُجبد

ٔلذ 

 انزضٍْش
 د االعى انؼشثً االعى انؼهًً انؼبئهخ

عٍبج  أٔرضسع كُجبد صٌُخ ثشكم يفشد 

 لظٍش ثدًبل شكهّ انًخشٔؽً
 Chenopodiaceae ـــــ ـــــ عى 73-63 عى 63 ـــــ خفٍفخ يشًظ كثٍشاً 

Kochia scoparia 

trichophila 
 12 شؼش انجُبد

 عى 53-43 عى 43 ـــــ ؽٍٍُخ ػؼٍفخ ظم خفٍف ٌضسع َجبد صٌُخ فً انسذائك

اثٍغ، 

ثُفغدً، 

 لشرفهً، ازًش

 Balsaminaceae انخشٌف
Impatiens 

balsamina 
 13 ثهغى

سذائك ٔرًُٕ ٔرضْش انَجبد صٌُخ فً 

 سغى االًْبل انشذٌذ
 Portulacaceae انخشٌف يزؼذد االنٕاٌ عى 23-15 عى 15-13 ـــــ خبفخ فمٍشح انًشًظ

Portulaca 

grandiflora 
 14 ٌهذص طٍفً

 

 

Fr  ، عطريMe طبي 

 
 (2006وعبد الرحمن، 2005ومراد، 2004يسي،والق Hessayon،1996ر : )المصاد

 
1.  
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 وبعض مواصفاتهاالحدائق والفضاءآت الخارجية التي تنجح زراعتها في  )ذات السنتين( المحولة : أهم األزهار العجشبية (9) الملحق

 انًالئًخانزشثخ  انًٕلغ انًالئى Fr/ Me انًالزظبد
افزشاػ 

 انُجبد

اسرفبع 

 انُجبد
 د االعى انؼشثً االعى انؼهًً انؼبئهخ ٔلذ انزضٍْش نٌٕ االصْبس

َجبد صٌُخ ٌٔضْش فً عُزٍٍ 

ٔزغبط ألشؼخ انشًظ انمٌٕخ 

 ٔسٌبذ انغًٕو

Fr 

Me 
 ظم خفٍف

انخفٍفخ انغٍُخ 

ثبنًٕاد 

 انؼؼٌٕخ

 عى 53-33 عى 33-53
ازًش، ٔسدي، 

 اثٍغ
 Caryophyllaceae انشثٍغ

Dianthus 

barbatus 
 1 زغٍ ٌٕعف

َجبد صٌُخ فً انسذٌمخ، ال ٌضْش فً 

نى ٌضْش فً انثبٍَخ ٔانغُخ األ

 ًٌٕٔد

 ـــــ

خفٍفخ انظم 

ثبسد زغبط 

 نهسش انشذٌذ

 انخفٍفخ
 عى 83-63 عى 53

شًبسٌخ اصسق 

ثُفغدً، اثٍغ، 

 ٔسدي

 Campanulaceae انشثٍغ
Campanula 

medium 
 2 صْشح اندشط

َجبد صٌُخ ٌٔضْش فً عُزٍٍ 

ٔزغبط ألشؼخ انشًظ انمٌٕخ 

 ٔسٌبذ انغًٕو

Fr 

Me 
 يشًظ

انخفٍفخ انغٍُخ 

ثبنًٕاد 

 انؼؼٌٕخ
 عى 33-25 عى 23-25

االزًش انمبًَ، 

 انمشَفهً ٔانٕسدي
 Caryophyllaceae انشثٍغ

Dianthus 

chinensis 
 3 انمشَفم انظًٍُ

               

Fr   ، عطريMe طبي 

 

 (2007والقيعي، 2006وعبد الرحمن، 2004المصادر : )القيسي،
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 وبعض مواصفاتهاالحدائق والفضاءآت الخارجية التي تنجح زراعتها في  المعمرة : أهم األزهار العجشبية (10) المحلق

 انزشثخ انًُبعجخ انًٕلغ انًُبعت انًالزظبد
Fr/ 

Me 

افزشاػ 

 انُجبد
 د االعى انؼشثً االعى انؼهًً انؼبئهخ انزكبثش ٔلذ انزضٍْش نٌٕ االصْبس انُجبداسرفبع 

 ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك

ٌزأثش ثبنشًظ فً 

انظٍف ٔال ٌزسًم 

انجشٔدح ٔاالَدًبد 

 َٔظف ظهٍهخ

يضٌدٍخ، سيهٍخ 

 خٍذح انظشف
 سثٍغ ػذٌذح االنٕاٌ عى 63-43 عى 53-43 ـــــ

 ثزٔس

 رمغٍى
Ranuncluceae Aquilegia hybrid 1 اكٌٕهدٍب 

ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك 

 انشؽٕثخ فً انزشثخ إنىٌٔسزبج 
 ؽٍٍُخ خفٍف انظم

Fr 

Me 
 ثُفغدً عى 23 عى 23

شزبء ٔسثٍغ 

 ٔانظٍف

 ثزٔس

 رمغٍى
Violaceae Viola odorata 2 ثُفغح 

ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك 

 ٔاصْبس لطف
 َظف ظهٍهخ

خفٍفخ غٍُخ 

 انؼؼٌٕخثبنًٕاد 
 يزؼذد االنٕاٌ عى 23-15 عى 33 ـــــ

انشثٍغ، انظٍف 

 ٔانخشٌف

 ثزٔس

 رمغٍى
Compositae Gerbera Jamesoni 3 خشثشا 

ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك ْٕٔ 

 زغبط نالَدًبد ٔانغًٕو
 سيهٍخ خفٍفخ َظف ظهٍهخ

Fr 

Me 
 عى 45 عى 45

ازًش، ٔسدي 

 اثٍغ
 خشٌف ٔسثٍغ

 الالو

 ثزٔس
Geraniaceae Pelargonium sp. 4 خٍشإٌُو 

رغزؼًم نهضٌُخ ٔزغبعخ خذاً 

 نشذح االشؼبع انشًغً

يشًظ َٔظف 

 ظهٍم
 خفٍفخ

Fr 

Me 
 5 عهفٍب Libiatae Salvia splendens ثزٔس انشثٍغ ٔانخشٌف ازًش، اصسق عى 93 عى 45

ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك ْٕٔ 

 يشغٕة فٍٓب  خذاً نغضاسح اصْبسِ
 خفٍفٕ َظف ظهٍهخ

Fr 

Me 
 ثُفغدً ٔاثٍغ عى 53-33 عى 33-53

انشثٍغ، انظٍف 

 ٔانخشٌف
 6 ػٍٍ انجضٌٔ Apoeynaceae Vinca rosea ثزٔس

هضٌُخ فً انسذائك ٌغزؼًم ن

ح سائسزّ ٔندًبل اصْبسْب ٔزأل

 انؼطشٌخ

يشًظ يسًً يٍ 

االَدًبد ٔانغًٕو 

 ٔانسشاسح انؼبنٍخ

يضٌدٍخ خفٍفخ 

غٍُخ ثبنًٕاد 

 انؼؼٌٕخ

Fr 

Me 
 انشثٍغ ٔانخشٌف ػذٌذح االنٕاٌ عى 63-53 عى 33-35

 ثزٔس

 ػمم

 رشلٍذ

Caryophyllaceae 
Dianthus 

caryophyllus 
 7 لشَفم

ٌغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك، ْٕٔ 

 زغبط خذاً نهجشد انشذٌذ
 يشًظ ٔدافًء

خفٍفخ غٍُخ 

 ثبنًٕاد انؼؼٌٕخ
 عى 15-13 عى 53-23 ـــــ

اطفش، ٔسدي 

 يخطؾ،لشيضي

انشثٍغ، انظٍف 

 ٔانخشٌف

 ثزٔس

 رمغٍى
ComPositae Gazania splendens 8 كضاٍَب 

رغزؼًم نهضٌُخ فً انسذائك 

يغبفبد ٔاعؼخ  إنىًٌٔزذ 

نغٕٓنخ اَزشبسْب ٔرغزخذو 

 الغشاع انزذٌٔش ٔانزسذٌذ

 انشثٍغ ٔانخشٌف صسلبء عى 15 ـــــ ـــــ خفٍفخ يشًظ
 ػمم

 ثزٔس
Verbenaceae Verbena venosa 

يٍُب انًؼًشح 

 انضسلبء
9 

رغزؼًم نهضٌُخ، ٔعٍبخبً يؤلزبً 

 فبطالً داخم انسذٌمخ، َٔجبد ؽجً
 اطفش، ثُفغدً عى 83-63 عى 33 ـــــ خفٍفخ ػؼٍفخ خفٍف انظم

انظٍف 

 ٔانخشٌف
 13 الال ػجبط Nyctaginaceae Mrarabilis jalapa ثزٔس

Fr  ،عطريMe طبي           ( : المصادرHessayon،1996 ،2006وعبد الرحمن، 2004والقيسي) 
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 ٚثؼط ِٛاصفبرٙباٌسذائك ٚاٌفعبءآد اٌخبسخٍخ  اٌزً رٕدر صساػزٙب فً( : أُ٘ ِزغٍمبد 11خذٚي )
 

 اٌّالزظبد
Fr/ 

Me 
 اٌزشثخ اٌّالئّخ إٌغدخ

اسرفبع 

 إٌجبد
 ٌْٛ االص٘بس

ٚلذ 

 اٌزضٍ٘ش

غشٌمخ 

 اٌزىبثش

دٚسح 

 اٌسٍبح

غجٍؼخ 

 إٌّٛ
 د االعُ اٌؼشثً االعُ اٌؼًٍّ ئٍخاٌؼب

 B  ٌّزبص ثغشػخ ّٖٔٛ ٚوثبفزٗ
خٍّغ اٌزشة اٌسبسح 

 اٌّؾّغخ
 ثزٚس اٌشثٍغ خٍّغ االٌٛاْ َ 2-3

زًٌٛ 

 صٍفً
D convolvulaceae Ipomoea sp. 1 اثٍٍِٛب. 

 Me M ٌغزؼًّ ٌزغطٍخ اٌؼشائؼ
رشثخ غٍٕخ ثبٌّٛاد 

 اٌؼعٌٛخ
10 َ 

ِجمغ اسخٛأً 

 ٚاثٍط

خشٌف 

 ٚؽزبء
 .2 اسعزٌٛٛخٍب )ٚسد اٌجطخ( E Aristolochiacea Aristolochia chgens ِؼّش ثزٚس، ػمً

 اٌشثٍغ ثٍعبء ِخعشح َ 2-1.5 خٍّغ اٌزشة Me F ٌٕدر فً االِبوٓ اٌظٍٍخ
ثزٚس، 

 رمغٍُ
 .3 اعٍشوظ .E Liliaceae Asparagus sp ِؼّش

 اٌشثٍغ لشٔفًٍ ٚسدي َ 14-10 خفٍفخ ِؾّغخ M  ٌزأثش ثبٌجشد اٌؾذٌذ

ثزٚس، 

ٚخزٚس 

 دسلٍخ

 E Polygonaceae Antigonan leptopus ِؼّش
أزً وٛٔٓ )ِشخبْ 

 ِزغٍك(
4. 

ِشغٛة فً اٌسذائك ٌٛفشح 

 اص٘بسٖ اٌدٍٍّخ ٚػطش٘ب.

Fr 

Me 
B ثزٚس اٌشثٍغ ٚسدي ثٕفغدً َ 3 خفٍفخ 

زًٌٛ 

 صٍفً
D leguminosae Lathyrus odorata .5 ثضاٌٍب ػطشٌخ. 

ش ٌزغطٍخ االِبوٓ غٍ

 اٌّشغٛة فٍٙب
 B 

غٍٕخ خفٍفخ عٍٙخ 

 اٌصشف
5-8 َ 

ثٍعبء ِؾٌٛخ 

ثبالسخٛاْ اٚ 

 اٌٛسدي

 ثزٚس اٌشثٍغ
زًٌٛ 

 صٍفً
D convolvulaceae I. diversifolia ْٛ6 رٍف. 

ِٓ اخًّ اٌّزغٍمبد اٌّض٘شح 

 ٌٚغزؼًّ وأعٍدخ.
 M 

خٍّغ اٌزشة 

اٌّؾّغخ اٌشغجخ 

 ػذا اٌّبٌسخ

 .7 خًّٕٙ االزّش E Nyctaginacea B. spectabilis ِؼّش رشلٍذػمً،  اٌشثٍغ لٕبثبد ازّش َ 6-8

ِٓ اخًّ اٌّزغٍمبد اٌّض٘شح 

 ٌٚغزؼًّ وأعٍدخ

Fr 

Me 
M 

خٍّغ اٌزشة 

اٌّؾّغخ اٌشغجخ 

 ػذا اٌّبٌسخ

 .8 خًّٕٙ اٌجشٔمبًٌ E Nyctaginacea B. proetorious ِؼّش ػمً، رشلٍذ اٌشثٍغ لٕبثبد ثشرمبًٌ َ 6-8

اٌّض٘شح  ِٓ اخًّ اٌّزغٍمبد

 ٌٚغزؼًّ أعٍدخ
 M 

خٍّغ اٌزشة 

اٌّؾّغخ اٌشغجخ 

 ػذا اٌّبٌسخ

 .9 خًّٕٙ اٌجٕفغدً E Nyctaginacea Bougainvillea glabra ِؼّش ػمً، رشلٍذ اٌشثٍغ لٕبثبد ثٕفغدً َ 6-8

ِؼشٚف ػٕذ اٌؼشة فً 

 اؽؼبسُ٘ ٚلصصُٙ

Fr 

Me 
M اثٍط َ 3 خٍّغ اٌزشة 

سثٍغ 

 ٚخشٌف
 .10 ساصلً D Oleaceae J. sambac ِؼّش ػمً، رشلٍذ

 B  ٌٗ ثّبس غشٌجخ االؽىبي

غسٍٍٕخ عٍٙخ 

اٌصشف غٍٕخ 

 ثبٌزشعبي

 ثزٚس اٌشثٍغ ثٍعبء َ 3-4
زًٌٛ 

 صٍفً
D Cucurbitaceae Cucurbita la sp. 11 لشع اٌضٌٕخ. 

 B  ٌّزبص ثغشػخ ّٖٔٛ ٚوثبفزٗ
غٍٕخ خفٍفخ عٍٙخ 

 اٌصشف
 ثزٚس اٌشثٍغ خٍّغ االٌٛاْ َ 2-3

زًٌٛ 

 ًصٍف
D convolvulaceae I. pururea 12 ِزغٍك اٌجٛسي. 

 .13 ِزغٍك اٌجٛلً D Bignoniacea Campsis radicana ِؼّش ػمً ٚثزٚس اٌشثٍغ اصسق َ 10 خفٍفخ ِؾّغخ B  ٌغزخذَ ٌٍضٌٕخ فً اٌسذائك

 ٚ٘ٛ ؽدٍشح ِزغٍمخ
Fr 

Me 
B ِؼّش ػمً، رشلٍذ اٌشثٍغ اثٍط ِصفش َ 6-5 اسض غٍٕخ ِظٍٍخ E Caprifoliaceae Lonicera Japonica ً14 ِزغٍك اٌؼغ. 
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 اٌّالزظبد
Fr/ 

Me 
 اٌزشثخ اٌّالئّخ إٌغدخ

اسرفبع 

 إٌجبد
 ٌْٛ االص٘بس

ٚلذ 

 اٌزضٍ٘ش

غشٌمخ 

 اٌزىبثش

دٚسح 

 اٌسٍبح

غجٍؼخ 

 إٌّٛ
 د االعُ اٌؼشثً االعُ اٌؼًٍّ ئٍخاٌؼب

ِٓ اُ٘ اٌّزغٍمبد فً أسبء 

اٌؼشاق ألٔٗ ال ٌسزبج إٌى 

 إعٕبد

 B االسثٍغ ثشرمبًٌ َ 15-10 خفٍفخ ِؾّغخ 
ػمً أٚ 

 ثزٚس
 .15 ِخبٌت اٌمػ اٌخؾٓ D Bignoniacea Bignonia   vensta ِؼّش

ِزغٍك دائُ اٌخعشح ٌسزبج 

 إٌى إعٕبد.
 M 

ٍخ ثبٌّٛاد رشثخ غٕ

 اٌؼعٌٛخ
 اٌشثٍغ اصفش ٌّبع َ 8-10

ثزٚس، ػمً 

 خؾجٍخ
 .16 ِخبٌت اٌمػ إٌبػُ E Bignoniacea Bignonia unguis-cati ِؼّش

ٌغزؼًّ ِزغٍمبً ِٚغطبد 

 رشثخ
Me M 4.5-3 رشثخ غٍٍٕخ َ - - 

ثزٚس، 

 رشلٍذ
 .17 ٘بٌذسا ٘ىٍظ E Araliaceae Hedera helix ِؼّش

ثً ٌضسع فً اٌٛعػ اٌدٕٛ

 ٚزغبط ٌٍجشد اٌؾذٌذ

Fr 

Me 
M 10 ِؾّؾخ سغجخ َ 

اصسق 

ٚاسخٛأً 

 ٚاثٍط

 E Passifloraceae P. coerulex ِؼّش ثزٚس، ػمً اٌشثٍغ
اٌغبػخ  اصسق   ٚسد

 ٚاسخٛأً
18. 

 ٌضسع فً خٍّغ أسبء اٌؼشاق
Fr 

Me 
M 10-7 غٍٍٕخ غٍٕخ َ 

اسخٛأً، 

 خفٍف
 .19 ٚسد اٌغبػخ اثٍط E Passifloraceae Passiflora incarneda ِؼّش ثزٚس، ػمً اٌشثٍغ

ٌضسع فً اٌٛعػ اٌدٕٛثً 

 ٚزغبط ٌٍجشد اٌؾذٌذ

Fr 

Me 
M ِؼّش ثزٚس، ػمً اٌشثٍغ اثٍط ِسّش َ 10 ِؾّؾخ سغجخ E Passifloraceae P. quadrangularis 20 ٚسد اٌغبػخ اثٍط ِسّش. 

 ال ٌزسًّ سٌبذ اٌغَّٛ
Fr 

Me 
M خٍّغ اٌزشة 

اوثش ِٓ 

10 َ 
 اٌشثٍغ ءصسلب

خٍفبد، 

 ػمً
 .21 ٚعزشٌب .D Leguminosae Wisteria sp ِؼّش

ِٛخٛد ِب ٘ٛ ِزغٍك ِٚب 

 ٘ٛ ؽدٍشي

Fr 

Me 
M اصفش َ 3 خٍّغ اٌزشة 

سثٍغ 

 ٚخشٌف
 .22 ٌبعٍّٓ اصفش لطّش D Oleaceae J. primulinum ِؼّش ػمً، رشلٍذ

ِؼشٚف ػٕذ اٌؼشة ِٕز اٌمذَ 

 ٌؼطشٖ اٌّزٍّض

Fr 

Me 
M اثٍط َ 3 خٍّغ اٌزشة 

سثٍغ 

 ٚخشٌف
 .23 ٌبعٍّٓ االثٍط D Oleaceae Jasminum grandiflora ِؼّش ػمً، رشلٍذ

ال ٌٕزًّ ٌؼبئٍخ اٌٍبعٍّٓ 

 ٚ٘ٛ ِزغٍك
 B ِؼّش ثبٌؼمً اٌشثٍغ ازّش َ 3 ِؾّؾخ سغجخ D Combretaceae Quisqualis indica 24 ٌبعٍّٓ االزّش. 

ِؾٙٛس ثشائسخ اص٘بسٖ 

 اٌضوٍخ

Fr 

Me 
M  اصفش َ 3 اٌزشةخٍّغ 

سثٍغ 

 ٚخشٌف
 .25 ٌبعٍّٓ االصفش D Oleaceae J. nudiflorum ِؼّش ػمً، رشلٍذ

ٌغزخذَ اعٍدخ دائٍّخ ٚلبثٍخ 

 ٌٍمص ٚ اٌزؾىًٍ ٚ اٌضخشفخ
 F 

خٍّغ اٌزشة اٌسبسح 

 اٌشغجخ
 اثٍط َ 10

اٌشثٍغ، 

 اٌصٍف
 .26 ٌبعٍّٓ اٌضفش E Verbenaceae Clerodendron inerme ِؼّش ثبٌؼمً

ٌٕزًّ ٌؼبئٍخ اٌٍبعٍّٓ  ال

 ٚ٘ٛ ِزغٍك ٚغٍش ِزغٍك
Me M اصسق َ 3 ِؾّؾخ سغجخ 

اٌشثٍغ 

 ٚاٌصٍف
 .27 ٌبعٍّٓ اٌّبٚي E plumbaginaceae Plumbago capensis ِؼّش ثبٌؼمً

ٌغزخذَ وبعٍدخ ٚزغبط 

 ٌؾذح االؽؼبع اٌؾّغً
 M ِؼّش ثزٚس، ػمً اٌشثٍغ ازّش َ 3 خٍّغ اٌزشة E Verbenaceae Clerodendron foetidum 28 ٌبعٍّٓ اٌّصشي. 

 ٚ 2005آٍِ، ؛ 2005؛ِسّٛد، 2004؛ اٌمٍغً، 2004؛ خبعُ، Hessayon ،1999 ؛1989؛ ِسّٛد ٚأٍِٓ، 1985؛ اٌؾسبد، 1984؛اٌغٍطبًٔ،  1967)اٌجؼًٍ، *اٌّصبدس 

     (2005،ِشاد

 ٔجبربد غجٍخ Meٔجبربد ػطشٌخ ،  Frخؾٕخ(،  Bِزٛعطخ،  Mٔبػّخ ،  Fٔجبربد دائّخ اٌخعشح، ٔغدخ اٌٛسلخ ) Eٔجبربد ِزغبلطخ االٚساق ،  Dزٍث 
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 وبعض مواصفاتهاالحدائق والفضاءآت الخارجية  التي تنجح زراعتها في(: اُ٘ اػؾبة اٌضٌٕخ اٌٛسلٍخ 12خذٚي )

 Fe/Me اٌّالزظبد
اٌّٛلغ 

 إٌّبعت

افزشاػ 

 إٌجبد
 ٌْٛ االٚساق اٌزىبثش اسرفبع إٌجبد

إٌغد

 ح

غجٍؼخ 

 إٌٛ

دٚسح 

 سٍبحاٌ
 د االعُ اٌؼشثً االعُ اٌؼًٍّ اٌؼبئٍخ

ِٓ االػؾبة اٌؾبئؼخ اٌّزذٌٍخ 

ٌزضٌٍٓ اٌسذائك ٚاالصص ٚاٌغالٌُ 

 ٚاٌؾشفبد.

Me 

ِؾّغخ 

ِٚظٍٍخ 

 ٚسغجخ

 1.5َ-1 ع30ُ
ثزٚس، 

 رمغٍُ
 .1 اعجشوظ خؾٓ Liliaceae Asparagus sprengeri ِؼّش F E اخعش لبًٔ

ِٓ االػؾبة اٌؾبئؼخ اٌّزذٌٍخ 

 .ً األصص ٌزضٌٍٓ اٌغشفٌٚضسع ف
Me 1.5َ-1 ع25ُ ِظٍٍخ 

ثزٚس، 

 رمغٍُ
 .2 اعجشوظ ٔبػُ Liliaceae Asparagus plumosus ِؼّش F E اخعش داوٓ

 .3 اعجٍذ عزشا Liliaceae Aspidistra lurida ِؼّش B E اخعش داوٓ رمغٍُ ع50ُ-40 ع30ُ ٔصف ظٍٍٍخ  ٌضسع ٌدّبي اٚسالٗ.

بي فً ِٓ االػؾبة اٌؾبئؼخ االعزؼّ

 إٌمؼ ٚاٌىزبثخ ٚرسذٌذ االٌٛاذ
 

اِبوٓ 

 ِؾّغخ
 عُ 30 ع10ُ

ػمً، 

 رمغٍُ
 .4 أزشاْ ازّش Amarntaceae Alternanthera amoena زًٌٛ F D ازّش

ِٓ االػؾبة اٌؾبئؼخ االعزؼّبي فً 

 إٌمؼ ٚاٌىزبثخ ٚرسذٌذ االٌٛاذ
 

اِبوٓ 

 ِؾّغخ
 ع30ُ ع10ُ

ػمً 

 رمغٍُ
 .5 أزشاْ اصفش ِخعش Amarntaceae A. chromaptella زًٌٛ F D اصفش ِخعش

ِٓ االػؾبة اٌؾبئؼخ االعزؼّبي فً 

 إٌمؼ ٚاٌىزبثخ ٚرسذٌذ االٌٛاذ
 

اِبوٓ 

 ِؾّغخ
 عُ 30 ع10ُ

ػمً 

 رمغٍُ
 .6 أزشاْ ثشرمبًٌ ِسّش Amarntaceae A. paronychiodes زًٌٛ F D ثشرمبًٌ ِسّش

ٌغزؼًّ فً رسذٌذ االٌٛاذ ٚاالص٘بس 

 ٚػًّ إٌمٛػ

Fe 

Me 
 ع50ُ-30 ع40ُ ِؾّغخ خبفخ

ثزٚس، 

 رمغٍُ
 .7 ثضسٔىٛػ Labiatae Origanum majorana ِؼّش F E اخعش سِبدي

زغبط ٌٍسش اٌؾذٌذ ٚاالٔدّبد 

 ٌٚغزخذَ ٌٍضٌٕخ فً اٌسذائك.

Fr 

Me 
 geramaceae ِؼّش M E اخعش ػمً عُ 50-40 ع50ُ ِؾّغخ

Pelargonium 

odoratissimum 

خٍشأٍَٛ اٌؼطشٌخ 

 ٌؼطشح()ا
8. 

ٌغزؼًّ ِسذداد ٔجبرٍخ ٚػًّ 

 إٌمٛػ ٌدّبي اٚسالٗ
 

ِؾّغخ 

 ِدّذح

40-

 ع50ُ
 .9 خٍٕٛسا Gynura aurantiace  ِؼّش M E ازّش غبِك ػمً َ 1

 .ٌغزؼًّ ٌٍضٌٕخ 
Fe 

Me 

فً خٍّغ 

 اٌظشٚف

50-

 ع70ُ
 ع50-70ُ

ثزٚس، 

 رمغٍُ
 عذاة Rutaceae Ruta graveolens ِؼّش F E اخعش فبرر

10

. 

سع ٌض٘بء اٚسالٙب ٌزسذٌذ االٌٛاذ رض

ٚفً إٌمؼ وزٌه ٌزسًّ االّ٘بي ٌسذ 

 ِسذٚد ٚاٌدفبف ٚاٌغجبس ٚاٌذخبْ

 
ِؾّغخ 

 ٚخبفخ
 عُ 50 ع50ُ

ثزٚس، 

 ػمً
 عٕزٛسٌب فعٍخ Compositae Centaurea candidissima ِؼّش M E فعً

11

. 

ٌغزؼًّ فً رسذٌذ االٌٛاذ ٚاالص٘بس 

 ٚػًّ إٌمٛػ

Fe 

Me 
 ع50ُ-30 ع20ُ ِؾّغخ خبفخ

رمغٍُ، 

 ػمً
 ؽٍر ثٍدً Compositae Chamaecy parissus ِؼّش F E فعً سِبدي

12

. 

ٌضسع فً اٌسذائك ثؾىً ِفشد أٚ 

 .ىشٚيعٍبج ٌدّبي ؽىٍٗ اٌ
 ِىبٔظ Chenopodiaceae Kockia tricophylla زًٌٛ F D اخعش ثشاق ثزٚس عُ 70-60 ع60ُ ِؾّغخ وثٍشاً  

13

. 

                                                                                                                   (     2005آٍِ،  ٚ 2005ِسّٛد، ؛ 2004؛ اٌمٍغً،  1985اٌؾسبد، ؛ 1967اٌجؼًٍ،   اٌّصبدس *)                                      

 ٔجبربد غجٍخ                                                                                                     Meٔجبربد ػطشٌخ ،  Frخؾٕخ(،  Bِزٛعطخ،  Mٔبػّخ ،  Fد دائّخ اٌخعشح، ٔغدخ اٌٛسلخ )ٔجبرب Eٔجبربد ِزغبلطخ االٚساق ،  Dزٍث 
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 ٚثؼط ِٛاصفبرٙباٌسذائك ٚاٌفعبءآد اٌخبسخٍخ  اٌزً رٕدر صساػزٙب فًاٌمص ٚ اٌزؾىًٍ  (: اُ٘ ٔجبربد اٌضخشفخ ٚ 13خذٚي )

 ٌْٛ االٚساق Fr/Me اٌّالزظبد
اٌزصٍٕف 

 إٌجبرً

دٚسح 

 زٍبرٗ

E/

D 
 د االعُ اٌؼشثً االعُ اٌؼًٍّ اٌؼبئٍخ

 .1 آط E Myrtaceae Myrtus communis ِؼّش ؽدٍشح اخعش ثشاق Fr/Me لبثً ٌٍمص ٚاٌززؾىًٍ

 .2 اعٍشوظ خؾٓ E Liliaceae Asparagus sprengeri ِؼّش ػؾجً ِزذًٌ عش ثشاقاخ  لبثً ٌٍمص

 .3 اوًٍٍ اٌدجً E Labiatae Rosmarinus officinalis ِؼّش ؽدٍشح اخعش سِبدي Fr/Me لبثً ٌٍمص

 .4 أزشاْ ازّش D Amarntaceae Alternanthera amoena زًٌٛ ػؾجً ٚسلً ازّش  لبثً ٌٍمص ٚاٌضخشفخ

 .5 أزشاْ اصفش ِخعش D Amarntaceae A. chromaptella زًٌٛ ػؾجً ٚسلً اصفش ِخعش  ٍمص ٚاٌضخشفخلبثً ٌ

 .6 أزشاْ ثشرمبًٌ ِسّش D Amarntaceae A. paronychiodes زًٌٛ ػؾجً ٚسلً ثشرمبًٌ ِسّش  لبثً ٌٍمص ٚاٌضخشفخ

 .7 ثزغجٛسَ E Pittosporaceae Pittosporum tobira ِؼّش ؽدٍشح اخعش ٌّبع Fr/Me لبثً ٌٍمص ٚاٌزؾىًٍ

 .8 ثضسٔىٛػ E Labiatae Origanum majorana ِؼّش ػؾجً ٚسلً اخعش سِبدي Fr/Me لبثً ٌٍمص ٚاٌضخشفخ

 .9 خٍٕٛسا E  Gynura aurantiaca ِؼّش ػؾجً ٚسلً ازّش غبِك  لبثً ٌٍمص ٚاٌضخشفخ

 .10 دٚدٍٚٔب E Sapindaceae Dodonea viscosa ِؼّش ؽدٍشح اخعش ثشاق Me لبثً ٌٍمص

 .11 دٚسٔزخ E Verbenacea Duranta plumieri ِؼّش ؽدٍشح اخعش/ ِشلػ Me لبثً ٌٍمص ٚاٌزؾىًٍ

 .12 عٕزٛسٌٗ فعٍخ E Compositae Centaurea candidissima ِؼّش ػؾجً ٚسلً فعً  لبثً ٌٍمص فمػ

 .13 ؽّؾبس E Buxaceae Buxus sempervirena ِؼّش ؽدٍشح اخعش غبِك  لبثً ٌٍمص ٚاٌزؾىًٍ ٚاٌضخشفخ

 E Compositae ِؼّش ػؾجً ٚسلً سِبدي فعً Fr /Me ٌٍضخشفخ ٚ اٌمص ٚ اٌزؾىًٍ  لبثً
Santolina 

chamaecyparissus 
 .14 ؽٍر ثٍدً

 .15 ؽٍر ؽدٍشي E Leguminosae Spartium Junceum ِؼّش ؽدٍشح اخعش سِبدي Fr / Me لبثً ٌٍمص ٚ اٌزؾدًٍ

  اٌزؾىًٍلبثً ٌٍمص ٚ
ِشلػ اخعش 

 ٚاصفش
 .16 فٍىظ ثٕدبٍِٕب E Moraceae Ficus lagrata ِؼّش ؽدٍشح

 .17 فٍىظ ٔزذا E Moraceae Ficus nitida ِؼّش ؽدٍشح اخعش ٌّبع  لبثً ٌٍمص ٚاٌزؾىًٍ

 .18 وبسٌغٍب E Apocynaceae Carissa grandiflora ِؼّش ؽدٍشح اخعش ثشاق Me لبثً ٌٍمص ٚ اٌزؾىًٍ

 .19 الفٕذس .E Labiatae Lavandula sp ِؼّش ؽدٍشح فعً Fr/Me ٌٍمص لبثً

 .20 صفش  ٌبعٍّٓ E Verbenaceae Clerodendron inerme ِؼّش ِزغٍك اخعش غبِك  لبثً ٌٍمص ٚاٌزؾىًٍ

     (2005، ٚآٍِ 2005؛ِسّٛد، 2004؛خبعُ، 1989؛ ِسّٛد ٚأٍِٓ، 1985؛ اٌؾسبد، 1984؛اٌغٍطبًٔ،  1967)اٌجؼًٍ، اٌّصبدس *

 ٔجبربد غجٍخ Meٔجبربد ػطشٌخ ،  Frخؾٕخ(،  Bِزٛعطخ،  Mٔبػّخ ،  Fٔجبربد دائّخ اٌخعشح، ٔغدخ اٌٛسلخ ) Eٔجبربد ِزغبلطخ االٚساق ،  Dزٍث 
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 ٚثؼط ِٛاصفبرٙباٌسذائك ٚاٌفعبءآد اٌخبسخٍخ  اٌزً رٕدر صساػزٙب فً اٌضٌٕخ (: اُ٘ اثصبي14خذٚي )

 اٌّالزظبد
اٌّٛلغ 

 إٌّبعت
 اٌزشثخ اٌّالئّخ

Fr/ 

Me 
 اسرفبع ػّك افزشاػ

غشٌمخ 

 اٌزىبثش

 ٌْٛ

 االص٘بس

ٚلذ 

 اٌزضٍ٘ش

ِٛػذ 

 اٌضساػخ

ػذد 

 اٌفٍمبد

دٚسح 

 اٌسٍبح
 د االعُ اٌؼشثً االعُ اٌؼًٍّ اٌؼبئٍخ

اص٘بس٘ب صبٌسخ ٌٍمطف 

ِٚشغٛة فٍٙب  خذاً ٌىجش 

زدّٙب ٚخّبٌٙب ٚ٘زا ٌزطٍت 

اظبفخ عّبد فغبئً اثٕبء إٌّٛ 

 ٚلجً اٌزضٍ٘ش

 ِؾّغخ

ٍفخ ِؾّغخ خف

ِخٍٛغخ 

 ثبٌغّبد

Me 
40-

 ع50ُ

10-

 ع15ُ
 عُ 50

ُ ٍمغر

االثصبي 

 اٌمذٌّخ

ازّش 

 لشٔفًٍ
 اٌشثٍغ

اٌٍٛي، 

 اراس

فٍمخ 

 ٚازذح
 ِؼّش

Amaryl

lidaceae 
Hippeastrum sp. 1 اِشٌظ. 

االص٘بس صبٌسخ ٌٍمطف، ٚرضسع 

اٌىٛسِبد ثذفؼبد ِززبٌٍخ 

ٌٍسصٛي ػٍى ِٛعُ رضٍ٘ش 

 غًٌٛ

 ِؾّظ
ِضٌدٍخ خٍذح 

 ٌصشفا
Me 15ُع30ُ-20 ع8ُ-6 ع 

 خزٚس

وٛسٍِخ 

 ٚدسٔبد

ِزؼذد 

 االٌٛاْ
 فٍمزٍٓ 2،د1د اٌشثٍغ

زًٌٛ 

 ؽزٛي

Ranunc

ulacea 
Anemon coronaria ٍّْٛٔ2 ا. 

االص٘بس صبٌسخ ٌٍمطف اٌّجىش 

زدّٙب ٚثمبئٙب فً اٌّبء 

غٌٛالًٌٚسزبج إٌجبد إٌى وٍّبد 

 وجٍشح ِٓ االعّذح

ِىؾٛفخ 

لٍٍٍخ 

 اٌؾّظ

 Me خفٍفخ
100 

 عُ
 عُ 15

30-

 ع120ُ
 دسٔبد

ِزؼذد 

 االٌٛاْ
 اٌشثٍغ

ٔصف 

اراس إٌى 

اٚاعػ 

 ٍٔغبْ

 فٍمزٍٓ
زًٌٛ 

 صٍفً

Compo

sitae 
Dahlia Rosea 3 داٌٍب. 

اص٘بس٘ب صبٌسخ ٌٍمطف ٚراد 

سائسخ ػطشٌخ لٌٛخ ٚرضسع فً 

 االصص ٚاٌسذٌمخ.

 ِؾّغخ
خفٍفخ غٍٕخ 

 ثبٌّٛاد

Fr 

Me 

30-

 ع35ُ

8-

 ع10ُ
 اٌىٛسِبد ع40-50ُ

اثٍط 

 ٔبصغ
 اٌخشٌف

اراس 

ٚاٚائً 

 ٍٔغبْ

فٍمخ 

 ٚازذح

زًٌٛ 

 صٍفً

Amaryl

lideceae 
Polianthes tuberosa 4 صٔجك. 

اثصبي ِشغٛة فٍٙب  ٌمذسرٙب 

ػٍى رسًّ خٍّغ اٌظشٚف 

 اٌجٍئٍخ

خٍّغ 

اٌّٛالغ 

 اٌشغجخ

خٍّغ اٌزشة 

 اٌشغجخ
 

40-

 ع50ُ
 ع5-8ُ

50-

 ع120ُ

ثزٚس، 

 دسٔبد
 اصفش

اٌشثٍغ 

ٚاٌخش

 ٌف

اراس 

ٚائً ٚا

 ٍٔغبْ

فٍمخ 

 ٚازذح
 ِؼّش

Liliacea

e 
Hemerococallis sp. 5 صٔجك االصفش. 

فً إٌّبغك اٌسبسح ٌمً 

ٚخٛد٘ب ٔٛػبً ِب ٌٚضسع ٌدّبي 

 اص٘بس٘ب

ِؾّغخ 

ثؼٍذح ػٓ 

 اٌشٌبذ

خفٍفخ سغجخ 

 خٍذح اٌصشف

Fr 

Me 

12-

 ع15ُ

15-

 ع20ُ
 ع30-50ُ

ُ ٍمغر

االثصبي 

 اٌمذٌّخ

ِزؼذد 

 االٌٛاْ
 اٌشثٍغ

اٚاخش 

ٛي اٌٍ

ٚأٚائً 

 1د

فٍمخ 

 ٚازذح

زًٌٛ 

 ؽزٛي

Liliacea

e 
Hyacinthus orientalis )6 عٕجً )اٌٙبٌغٕذ. 

ٌض٘بس٘ب صبٌسخ خذاً ٌٍمطف 

 ِٚشغٛثخ ػبٌٍّبً 
 ِؾّغخ

خفٍفخ سغجخ 

 خٍذح اٌصشف
Me 

15-

 ع25ُ

8-

 ع10ُ
 وٛسِبد ع30-60ُ

ِزؼذد 

 االٌٛاْ

اٌشثٍغ 

ٚاٌخش

 ٌف

 اٌٍٛي
فٍمخ 

 ٚازذح
 ِؼّش

Iridace

ae 
Iris sp. ٓ7 عٛع. 

ٌؾجٗ االٌّْٕٛ فً  وثٍش ِٓ 

اٌصفبد إٌجبرٍخ ٚاالززٍبخبد 

اٌضساػٍخ ٌٚخزٍف ػٕٗ 

ثأززٍبخبرٙب إٌى اِبوٓ خفٍفخ 

اٌظً ػىظ االّٔٛي ٌسزبج 

 ِىبْ ِؾّظ.

خفٍفخ 

 اٌظً

خفٍفخ خٍذح 

 اٌصشف
Me 

10-

 ع12ُ
 اٌىٛسِبد ع30ُ-25 ع5ُ

ِزؼذد 

 االٌٛاْ
 اٌشثٍغ

ٚ  1د

 2د
 فٍمزٍٓ

زًٌٛ 

 ؽزٛي

Ranunc

ulaceae 
Ranunculus asiaticus ْ8 ؽمبئك  إٌؼّب. 

 ٌٍمطف صبٌسخاص٘بسٖ 

ِىؾٛق 

لًٍٍ 

 ٌٍؾّظ

 عُ 50  خٍذح اٌصشف
10-20 

 عُ
1 َ 

ُ ٍمغر

االثصبي 

 اٌمذٌّخ

ثشرمبًٌ 

 ِجشلؼ
 اٌؾزبء

اٌشثٍغ 

 ٚاٌخشٌف

فٍمخ 

 ٚازذح
 ِؼّش

Mascac

eae 
Strelitzia reginae 9 ػصفٛس اٌدٕخ. 
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 اٌّالزظبد
اٌّٛلغ 

 إٌّبعت
 اٌزشثخ اٌّالئّخ

Fr/ 

Me 
 اسرفبع ػّك افزشاػ

غشٌمخ 

 اٌزىبثش

 ٌْٛ

 االص٘بس

ٚلذ 

 اٌزضٍ٘ش

ِٛػذ 

 اٌضساػخ

ػذد 

 اٌفٍمبد

دٚسح 

 اٌسٍبح
 د االعُ اٌؼشثً االعُ اٌؼًٍّ اٌؼبئٍخ

ٌمصش٘ب رضسع فً اٌسذٌمخ 

 ٚرؼذد اٌٛأٙب

ِؾّغخ 

 ثبسدح

خفٍفخ سٍٍِخ 

 خٍذ اٌصشف
Me 10ُع25ُ-20 ع5ُ-3 ع 

وٛسِبد، 

 ثزٚس

ِزؼذد 

 االٌٛاْ
 اٌشثٍغ

-اٌٍٛي

 2، د1د

فٍمخ 

 ٚازذح

زًٌٛ 

 ؽزٛي

Iridace

ae 
Freesia hybrid فشٌضٌب 

10

. 

صٕفبً   80ٕ٘بن ال ٌمً ػٓ 

اؽٙش٘بوٛوظ اٌضػفشاْ 

الززٛاءٖ ػٍى خٍٛغ اٌضػفشاْ 

 زؼطٍش ٚرٌٍٛٓ اٌّأوٛالدٌ

ِؾّظ 

 ٚظًٍٍ

ِضٌدٍخ خٍذح 

 اٌصشف
Me 5-8ُوٛسِبد ع30ُ-20 ع8ُ-5 ع 

ِزؼذد 

 االٌٛاْ
 اٌخشٌف اٌخشٌف

فٍمخ 

 ٚازذح
 ِؼّش

Iridace

ae 
Crocus sp. وشٚوظ 

11

. 

 ٌٍمطف خٌسبصاص٘بس 
خفٍفخ 

 اٌظً
 عُ 40  خٍذح اٌصشف

10-20 

 عُ

60-100 

 عُ
 ثبٌزمغٍُ

ٚسدي، 

 اثٍط
 اٌصٍف

 اٌشثٍغ

 ٚاٌخشٌف
 ِؼّش 

Amaryl

lidaceae 
Crinum spp. ٌُٕوش 

12

. 

رؼزجش ً٘ إٌجبربد إٌصف 

ِبئٍخ زٍث رضسع فً زٛافً 

اٌغٛالً ٚاالزٛاض اٌطجٍؼٍخ 

ٚرزشن إٌجبربد ٌزغزّش فً 

 االسض

 ِؾّغخ
سغجخ خٍذح 

 اٌصشف
 ع40ُ 

10-

 ع20ُ
 عُ 50

ُ ٍمغر

االثصبي 

اٌمذٌّخ 

 ٚاٌخٍفبد

 اراس اٌخشٌف اثٍط
فٍمخ 

 ذحٚاز

زًٌٛ 

 صٍفً

Aracea

e 
Zantedeschia sp. وال 

13

. 

ٌؼزجش ِٓ اص٘بس اٌمطف 

اٌّشغٛة فٍٗ  خذاً ٚرسزبج 

إٌجبد إٌى عّبد ٚسغٛثخ 

ٚػضق ٚدػبِبد ٌالعٕبد 

 ثبعزّشاس

ِؾّغخ 

ثبسدح ثؼٍذح 

ػٓ اٌشٌبذ 

 ٚاٌغَّٛ

خفٍفخ سٍٍِخ 

 خٍذ اٌصشف
Me 

12-

 ع15ُ

8-10 

 عُ
 دسٔبد ع50-60ُ

ِزؼذد 

 االٌٛاْ
 اراس غاٌشثٍ

فٍمخ 

 ٚازذح

زًٌٛ 

 ؽزٛي

Iridace

ae 
Gladiolus sp. والدٌٌٛظ 

14

. 

ِٓ اثٙى االص٘بس اٌصٍفٍخ 

 ٚاخٍّٙب ِٕظشاً 
 ِؾّغخ

خفٍفخ  خٍذح 

اٌصشف ِغ 

عّبد االٚساق 

 زسٍٍخاٌّ

Fr 

Me 

30-

 ع50ُ

10-

 ع20ُ
1-2َ 

ُ ٍمغر

االثصبي 

اٌمذٌّخ اٚ 

 اٌجزٚس

ر٘جً 

ٚازضِٗ 

ِسّشح 

 ِٓ

 اٌخبسج

اٌشثٍغ 

ٚاٌخش

 ٌف

 اراس
فٍمخ 

 ٚازذح
 ِؼّش

Liliacea

e 
Lilium sp. ٌٍٍٍُ 

15

. 

 ِؾّظ رضسع فً خٍّغ اسخبء اٌؼشاق
ِضٌدٍخ خٍذح 

 اٌصشف
 

30-

 ع50ُ

10-

 ع15ُ
1-2َ 

زٚس خ

 وٛسٍِخ

ِزؼذد 

 االٌٛاْ

سثٍغ، 

 خشٌف

اٚاخش 

ؽجبغ 

 ٚاراس

فٍمخ 

 ٚازذح
 ِؼّش

Cannac

eae 
Canna sp. ًِٛص اٌفس 

16

. 

ِٓ اؽٙش االٌصبي اٌؾزٌٛخ 

اوثش٘ب أزؾبساً فً اٌؼشاق ٚ

 ٚرصٍر ص٘ٛس لطف

خفٍفخ 

 اٌظً

خفٍفخ غٍٕخ 

 ثبٌّٛاد

Fr 

Me 

10-

 ع15ُ

15-

 ع20ُ
 ع30-50ُ

ُ ٍمغر

االثصبي 

 اٌمذٌّخ

وشًٌّ 

ٚربج 

اٌض٘شح 

اصفش 

 غبِك

 اٌشثٍغ

ٔصف 

اٌٍٛي ٚ 

 1د

فٍمخ 

 ٚازذح

زًٌٛ 

 ؽزٛي

Amaryl

lideceae 
Narcissus tazetta ٔشخظ 

17

. 

ٚآٍِ،  2005؛ِسّٛد، 2004؛ اٌمٍغً، 2004؛ خبعُ، Hessayon ،1995 ؛1989ِسّٛد ٚأٍِٓ، ؛ 1988سعٛي، ؛ 1985؛ اٌؾسبد، 1984؛اٌغٍطبًٔ،  1967)اٌجؼًٍ، اٌّصبدس *

2005)    Fr  ،ػطشيMe ًغج 
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 ٚثؼط ِٛاصفبرٙباٌسذائك ٚاٌفعبءآد اٌخبسخٍخ  اٌزً رٕدر صساػزٙب فً: اُ٘ إٌجبربد اٌصجبسٌخ ٚاٌؼصبسٌخ  (15خذٚي )

 زظبداٌّال
Fr/

Me 

اٌّٛلغ 

 اٌّالئُ

اٌزشثخ 

 اٌّالئّخ

اسرفبع 

 إٌجبد

 ٌْٛ

 االص٘بس
 اٌزىبثش ٚلذ اٌزضٍ٘ش

ٍ٘ئخ 

 إٌجبد

رصٍٕف 

 إٌجبد
 د االعُ اٌؼشثً االعُ اٌؼًٍّ اٌؼبئٍخ

ُِٙ ِٓ اٌٛخٙخ االلزصبدٌخ 

 ٌٚزضٌٍٓ اٌسذائك ٚاٌّزٕض٘بد
Me ِؾّظ 

خفٍفخ خٍذح 

اٌصشف 

 خبفخ

1-15َ 
صفشاء 

 ِزذٍٔخ

ازذح وً ِشح ٚ

 ػذح عٕٛاد

ثزٚس، 

 فغبئً
 .1 اوبف اصسق Amaryllidaceae Agave franzosini ػصبسي لبئُ

ُِٙ ِٓ اٌٛخٙخ االلزصبدٌخ 

 ٌٚزضٌٍٓ اٌسذائك ٚاٌّزٕض٘بد
Me ِؾّظ 

خفٍفخ خٍذح 

اٌصشف 

 خبفخ

1-1.5َ 
صفشاء 

 ِخعشح

ِشح ٚازذح وً 

 ػذح عٕٛاد
 .2 اوبف اِشٌىً Amaryllidaceae Agave americana ػصبسي لبئُ رمغٍُ

ٌغزخشج ِٕٗ اٌصجش اٌطجً ِٓ 

ثؼط أٛاػٗ ٌٚغزؼًّ ٌٍضٌٕخ فً 

 اٌسذائك اٌصخشٌخ ٚإٌّضٌٍخ

Me ِؾّظ 

خٍّغ اٌزشة 

اٌدٍذح 

 اٌصشف

3 َ 

زّشاء،

صفشاء 

 ثشرمبًٌ

االص٘بس ٌٍظ 

 ٌٙب لٍّخ

فغبئً، 

 ثزٚس

ؽجٗ 

 ؽدٍشح
 .3 أٌٛي Liliaceae Aloe arboreslens ػصبسي

ً االصص ٚ ٌغزخذَ ٌٍضٌٕخ ف

 اٌسذائك اٌصخشٌخ ٚ إٌّضٌٍخ
 

ِؾّظ 

 زبس

خٍّغ اٌزشة 

اٌدٍذح 

 اٌصشف

 .4 ثشثٍٓ صٌٕخ .Crassulaceae Bryophyllum sp ػصبسي لبئُ ثبٌؼمً اٌؾزبء ازّش َ 4 -3

ٌغزخذَ ٌٍضٌٕخ فً االصص ٚ 

 اٌسذائك اٌصخشٌخ ٚ إٌّضٌٍخ
 

ِؾّظ 

 زبس

خٍّغ اٌزشة 

اٌدٍذح 

 اٌصشف

6-7 َ 
صفشاء ، 

 ءزّشا
 اٌشثٍغ

ثزٚس، 

 ػمً

ؽدٍشي 

 لبئُ
 .5 رٍٓ  اٌؾٛوً .Cactacea Opuntia sp صجبسي

ٌضسع فً االصص ٚاٌسذائك 

 اٌصخشٌخ ٚإٌّضٌٍخ
 

ٔصف 

 ظًٍ

خٍّغ اٌزشة 

اٌدٍذح 

 اٌصشف

5-100 

 ُع

ِجشلؼ 

فً ثؼط 

 اؽىبٌٗ

 اٌصٍف

ثبٌؼمً 

اٌٛسلٍخ

 ،

ٚرمغٍُ 

 إٌجبد

 Liliaceae Sanseveria cylindrical ػصبسي ِفزشػ
خٍذ إٌّش )ٌغبْ 

 اٌسّبح(
6. 

رضسع فً اٌسذائك اٌصخشٌخ ٚرزأثش 

 ثشٌبذ اٌغَّٛ اٌّسشلخ
 رشثخ خبفخ ِؾّظ 

20-

 ع30ُ

ثٍعبء أٚ 

 لشٔفٍٍخ

سثٍغ، صٍف 

 ٚخشٌف

ثزٚس، 

 ػمً

صازف 

 ِٚمشػ
 Aizoaceae ػصبسي

Mesemb ranthemum 

sp. 
 .7 زً ػٍُ

ٌضسع فً االصص ٌٚزضٌٍٓ 

اٌسذائك إٌّضٌٍخ ٚاٌصخشٌخ 

 ٚرزأثش ثبالٔدّبد اٌؾذٌذ

 ِؾّظ 

خٍّغ اٌزشة 

اٌدٍذح 

 اٌصشف

َ أٚ 1

 اوثش

صفشاء 

 ٚزّشاء
 .8 ٍرؽٛن اٌّغ Euphorbiaceae Euphorbia spiendens ػصبسي ؽدٍشح ثبٌؼمً اٌشثٍغ

ٌزٍّض إٌجبد ثّٕٖٛ ػٍى ؽىً 

لعجبْ ػّٛدٌخ لبئّخ ثغٍطخ أٚ 

ِفضػخ ٚرّٕٛ فً وثٍش ِٓ ٘زٖ 

 ٍخ.االٔٛاع إٌى اؽدبس ػبٌ

 

خٍّغ 

اٌظشٚ

 ف

 خٍّغ اٌزشة

1 – 17  َ

زغت 

 االصٕبف

 اٌشثٍغ ثٍعبء
ثزٚس، 

 ػمً

ؽدٍشي 

 لبئُ
 .9 صجبس اٌؾّؼخ .Cactaceae Cereus  sp صجبسي

ٌغزؼًّ ٌٍضٌٕخ فً االصص 

ٚاٌسذائك اٌصخشٌخ ٚإٌّضٌٍخ 

ثّبسٖ رغزؼًّ ٌالوً، ٌٚغزؼًّ 

 أعٍدخ ِبٔؼخ ٌٍجغبرٍٓ ٚاٌسذائك

 ِؾّظ 

خفٍفخ خٍذح 

ف اٌصش

 خبفخ

50-

 ع100ُ

زّشاء، 

 صفشاء
 اٌصٍف

ثزٚس، 

 فغبئً
 Cactacea صجبسي وشٚي

Echinocactus 

grausonii 
 .10 صجبس اٌىشٚي

ٌضسع فً االصص ٚاٌسذائك 

 اٌصخشٌخ ٚإٌّضٌٍخ
 

ِؾّظ 

 زبس

خٍّغ اٌزشة 

اٌدٍذح 
 .11 عٍٛالوشا Crassulaceae Crassula arboresceus ػصبسي لبئُ ثبٌؼمً اٌؾزبء ٚسدي عُ 40
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 زظبداٌّال
Fr/

Me 

اٌّٛلغ 

 اٌّالئُ

اٌزشثخ 

 اٌّالئّخ

اسرفبع 

 إٌجبد

 ٌْٛ

 االص٘بس
 اٌزىبثش ٚلذ اٌزضٍ٘ش

ٍ٘ئخ 

 إٌجبد

رصٍٕف 

 إٌجبد
 د االعُ اٌؼشثً االعُ اٌؼًٍّ اٌؼبئٍخ

 اٌصشف

ٌضسع فً االصص ٚاٌسذائك 

 اٌصخشٌخ ٚإٌّضٌٍخ
 

ِؾّظ 

 زبس

خٍّغ اٌزشة 

اٌدٍذح 

 اٌصشف

20 – 25 

 عُ

زّشاء، 

 صفشاء
 ؽزبء ، سثٍغ

ػمً، 

 ثزٚس
 .12 والٔؾٛ Crassulaceae Kalanchoe marmorata ػصبسي لبئُ

ٌضسع فً االصص ٚاٌسذائك 

 اٌصخشٌخ ٚإٌّضٌٍخ
 

ِؾّظ 

 زبس

خٍّغ اٌزشة 

 اٌدٍذح

 اٌصشف

 لشٔفًٍ َ 4 -3
اص٘بسٖ صغٍشح 

 ال لٍّخ ٌٙب
 ثبٌؼمً

ؽدٍشي 

 لبئُ
 Portulaceae Portulacaria afra 13 ٌشثٍٓ ؽدٍشي. 

ٌضسع ثىثشح فً اٌسذائك اٌصخشٌخ 

 ٚإٌّضٌٍخ ٌدّبي اؽىبٌٙب اٌطجٍؼٍخ
 

خٍّغ 

اٌظشٚ

 ف

 خٍّغ اٌزشة

1-5  َ

زغت 

 االصٕبف

ؽّشاش 

 اثٍط
 اٌشثٍغ

ثزٚس، 

 فغبئً

ؽدٍشي 

 ئُلب
 .14 ٌٛوب Liliaceae Yacca filamentous ػصبسي

 
  (2005ٚآٍِ،  2005؛ ِسّٛد، Hessayon ،1997 ؛1989؛ ِسّٛد ٚأٍِٓ، Innes  ،1988؛  1985؛ اٌؾسبد،  1967)اٌجؼًٍ، اٌّصبدس *          

Fr  ،ػطشيMe ًغج 
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 ٚثؼط ِٛاصفبرٙباٌسذائك ٚاٌفعبءآد اٌخبسخٍخ  اٌزً رٕدر صساػزٙب فً(: اُ٘ ٔجبربد اٌزٕغٍك اٌذاخًٍ 16خذٚي )

 اٌزىبثش ٌْٛ االٚساق دٚسح اٌسٍبح اٌّالزظبد
ٍ٘ئخ 

 إٌجبد
 د االعُ اٌؼشثً عُ اٌؼًٍّاال اٌؼبئٍخ

 .1 اعجشوظ خؾٓ Liliaceae A. sprengeri ِزذًٌ رمغُ اخعش ثشاق ً ِؼّشِزذٌ إٌجبد اوثش رسّالً ِٓ االعٍشوظ إٌبػُ ٌٍظشٚف اٌجٍئٍخ

ٌسزبج إٌى ِغبٔذ ٌزغٍمٗ ٚال ٌزسًّ اؽؼخ اٌؾّظ ٌٚزأثش 

 ثبٌدفبف
 .2 اعجشوظ ٔبػُ Liliaceae Asparagus plumosus ِزغٍك ػمً عبلٍخ اخعش ِؼّش ِزغٍك

 ٌزطٍت ِىبٔبً ِعٍئبً ِؾجؼبً ثبٌشغٛثخ ِغ زشاسح ػبٌٍخ
ؽجٗ ؽدٍشي 

 ِؼّش

ِخططخ 

ثبٌشِبدي 

 ٚاالخعش

 .3 اوٍٍّٛٔب Araceae Aglaonema crispum لبئُ ثبٌؼمً

 اخعش ِجشلؼ ِؼّش ػصبسي ٔجبد ثؼعٗ لبئُ ٚثؼعٗ ِزغٍك
ػمً عبلٍخ 

 ٚٚسلٍخ
 .5 ثجشٍِٚخ .Piperaceae Pepromia sp ِفزشػ

 اززٍبخٙب ٌعٛء اٌؾّظ اٌّجبؽش لًٍٍ
ؽجٗ ؽدٍشي 

 ِزغٍك

خزاثخ راد 

 اٌٛاْ ِخزٍفخ

ػمً ٚسلٍخ، 

 رمغُ
 .6 ثٍىٍٛٔب .Begoniaceae Begonia  sp ِفشػ

 ػمً عبلٍخ اخعش ِٚخطػ ؽجٗ ؽدٍشي االص٘بس ثٍعبء ٌسزبج إٌى سغٛثخ ٚاظبءح خٍذح
ؽدٍشي 

 لبئُ
Liliaceae Dracena pragrans 7 دساعٍٕب. 

ٌسزبج إٌى ِٕبش ِؼزذي إٌى دافًء ٌّٚىٓ اْ ٌؼٍؼ رسذ ظٛء 

 اٌؾّظ
 ػؾجً ِؼّش

ِخططخ 

ثبٌمشِضي 

 ٚاالخعش

ثبٌؼمً 

اٌٛسلٍخ 

 ٚاٌغبلٍخ

 .8 صٌشأٍب Commelinaceae Zebrine pendula صازف

إٌجبد ػذٌُ اٌغبق، ٚاالٚساق رّٕٛ ػٍى عٌٛك ٔبًِ ِٓ 

فغدٍخ، ٌضسع فً االِبوٓ اٌّسٍّخ ِٓ اٌشاصٌِٛبد، االص٘بس ثٕ

 اؽؼخ اٌؾّظ اٌّجبؽشح.

 ػؾجً ِؼّش
اخعش أٚ 

 ِخطػ
 .9 عجبد عزشا Liliaceae Aspidistra lurida ِفزشػ رمغٍُ

 .10 عىغً فشاوب Saxifragaceae Saxifraga sarmen ِفزشػ ، رمغٍُثالثً ثٍٕخ اٌٍْٛ ؽجٗ ؽدٍشي االص٘بس صغٍشح ثٍعبء، ٌدٛد فً االِبوٓ اٌظٍٍٍخ ٚإٌصف ظٍٍٍخ

  االٚساق ِغزذٌشح ، االص٘بس صغٍشح ثٍعبء
اخعش ِجمغ 

 ثبٌشصبصً
 .11 صبٌْٛ Liliaceae Ruscus hypoglossum لبئُ رمغٍُ

اٌغبق ػجبسح ػٓ صٌضِٚبد ٌسٍّخ، االص٘بس ثٍعبء ٌسزبج ِٕبخبً 

 ِؼزذالً ثؼٍذاً ػٓ اٌسشاسح اٌؼبٌٍخ.
 ػؾجً ِؼّش

ِخطػ اثٍط 

 ٚاخعش
 Liliaceae ِفزشػ مغٍُثالثً، ر

Chlorophytum 

elatumvarigatum 
 .12 ػٕىجٛد

ٔجبد ِض٘ش، ٌْٛ االص٘بس ثشرمبًٌ، أٚ اصفش اٚ لشِضي، ٌسزبج 

 إٌى ظٛء ِزٛعػ ٚزشاسح ِزٛعطخ

 ؽجٗ ؽدٍشي

 ِؼّش

اخعش داوٓ 

ٚاٌؼشٚق 

 ؽبزجخ ثٍعبء

 .13 فالٔذسا Acantba Aphelandra spuarrosa لبئُ ػمً غشفٍخ

أٛاع ِزذٌٍخ ٌّٕٚٛ فً اٌظً اٌخفٍف، ٌسزبج إٌّبش  رٛخذ ِٕٗ

 دافًء، ٌزطٍت رغٍّذاً  وً اعجٛػٍٓ ِشح.

ِزغٍك اٚ 

 ِزذًٌ
 اخعش ٌّبع

ػمً غشفٍخ 

 ٚعبلٍخ
 .14 فٍٍٛدٌٕذسْ .Avaceae Philodendron sp ِزغٍك

ٌؼطً إٌجبد خزٚساً ٘ٛائٍخ رغبػذٖ فً اٌزغٍك، ٌسزبج إٌى 

 اٌسشاسح ٚسغٛثخ ِزٛعطخ.

ؽدٍشي  ؽجٗ

 ِزغٍك

خعشاء فٍٙب 

 ؽمٛق

ثزٚس، ػمً 

 عبلٍخ
 .15 لفص صذسي Araceae Monstera deliciosa ِزغٍك

ٌسزبج إٌى اظبءح ؽّظ وبفٍخ، ػٕذِب ٌٕعح  crolonٌغّى 

 إٌجبد رزسٛي اٚسالٗ ٌألخعش
 ِؼّش

ِزؼذد االٌٛاْ 

ػٍى إٌجبد 

 اٌٛازذ

 ػمً  عبلٍخ

ؽجٗ 

 ؽدٍشي

 لبئُ

Euphorbiaceae Codiaeum sp. ْٛ16 وشٚر. 

 ِزغٍك ٌسزبج إٌى اِبوٓ دافئخ ٚظٛء ٚفٍش ٌضٌذ ِٓ رجمغ االٚساق
ٍِشفؼ اخعش 

 ٚاصفش

ػمً عبلٍخ 

ٚرشلٍذ 

 اسظً

 .17 ٌجالة Avaceae Scindapsus aureas ِزغٍك

 ِؼّش ِزغٍك االٚساق ِفصصخ
اخعش أٚ 

 ؼٍِشف

، ػمً ذرشلٍ

 عبلٍخ
 .18 ٘بٌذسا ٍ٘ىظ Araliaceae Hedera helix ِزغٍك

 




