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  أهمية الحديقة المنزلية
  

  أصل كلمة الزراعة التيني من : ما هي الزراعة
  

Agriculture   ومعناه  فالحة الحقل  
  Agri    الحقل  
  culture        فالحة 
   

Horticulture  وتعني فالحة الحديقة  
  Horti     الحديقة   
  culture         فالحة   
   

   . ربية والعناية بالنباتات والحيواناتهي تكنولوجيا الت :تعريف الزراعة 
  .النباتات تشمل نباتات البستنه والمحاصيل الحقلية

  :نباتات البستنه ما يلي تشمل
   .الخضروات .1
   .اشجار الفاكهة .2
   .نباتات الزينة .3
   .التوابل والنباتات الطبية والعطرية .4

  . ة ونباتات الزينة داخل الحديقة المنزليةوعليه فان العناية بالحدائق المنزلية تعني تربية الخضروات والفاكه
    

  : اهمية الحديقة المنزلية
   انتاج محصول أمن .1

وهذا ما يعرف الى حد ما ) متبقيات االسمدة والمبيدات ( انتاج محاصيل خالية او قليلة المحتوى من المواد الكيماوية 
   . بالزراعة العضوية

  زيادة دخل االسرة .2
  : مباشروذلك بطريقين مباشر وغير 

   . انتاج باقات الزهور والنباتات المزهرة: الطريق المباشر.       أ
   .   Backyard  حديقة النتاج الخضروات في الحديقة الخلفية

   يزيد من قيمة المنزل: رةغير مباشالطريق ال. ب
   . يقضي افراد االسرة اوقات فراغهم خاصة في العطل مما يقلل من المصاريف
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من اهداف زراعة الحدائق بشكل اساسي هو تجميل المنزل وما يحيط : ر الجمالي والحضاري للمنزلابراز المظه .3

  . كما توفر ملجأ للطيور, به وتوفر االشجار للظل وحماية المنزل من الرياح 
 حيث يخصص جزء الحديقة عادة كأماكن للعب ولهو االطفال وغالبا ما يكون  :ايجاد اماكن للراحة ولعب االطفال .4

  . في الحديقة الخلفية
تمثل زراعة الحدائق والعناية بها تمرينا وعمال لجميع افراد االسرة من االب واالم واالبناء كل : ممارسة الهوايات .5

, التسميد , الري , حسب جهده وذلك من خالل الزراعة والتقليم وحش المسطحات الخضراء ومقاومة االفات 
ويؤدي العمل بالحديقة المنزلية شعورا بالراحة النفسية . االزهارقطف , عمل االحواض , تحضير التربة 

  . والطمأنينة
   حيث ان تجمع افراد االسرة في الحديقة والعمل معا يؤدي الى زيادة الترابط بين افراد االسرة : ترابط افراد االسرة .6
من اهم مصادر الفيتامينات تعتبر الخضروات والفواكه : االستفادة من القيمة الغذائية للمحاصيل البستانية .7

  . واالمالح المعدنية والكربوهيدرات والدهون وتقل فيها نسبة البروتين
  . تنقية الجو، تقليل سرعة الرياح، الظل: الناحية البيئية .8
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  اقسام الحديقة المنزلية
   .نباتات والهندسة والتصميمهناك فرق بين الحديقة المنزلية في المدينة والقرية من حيث المساحة ونوعية ال

  : ولكن سواء كانت الحديقة في المدينة او القرية يجب ان تراعى االمور التالية عند انشائها
   .عزل الحديقة .1
   .المنشأت في الحديقة .2
   .اماكن الجلوس .3
  اماكن لعب االطفال .4

  
  :اليةوعند تنسيق الحديقة وبما يتناسب مع الظروف المحلية والمادية تراعى النقاط الت

   .النوعية الجمالية .1
   .االستخدام العملي للحديقة .2
  .رغبات افراد العائلة .3

  
  بناءا على ما تقدم تقسم الحديقة المنزلية الى قسمين وهي

  .الحديقة االمامية .1
  .الحديقة الخلفية .2

  
  الحديقة االمامية

  :ية وذلك على النحو التاليبناءا على التقسيم السابق للحديقة المنزلية فاننا سنبدأ بتنسيق الحديقة االمام
  . عمل ارضية حول المنزل لحماية المنزل من ماء المطر والري .1
  . من الباب الخارجي وحتى باب المنزل) رصيف ( عمل مدخل  .2
  :ييتم استغالل االرض المتبقية على النحو التال .3

  .زراعة شجيرات او نياتات اسيجة على جانبي الرصيف  
  .زراعة مسطح اخضر  
  .مزهرة عمل احواض  
  .على حافة السور) نباتات متسلقة ( زراعة متسلقات   
  .عمل دواير مزهرة  

  .مع مالحظة االنتباه للتدريج في الزراعة حتى ال يغطي نوع على اخر **
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  الحديقة الخلفية
فال نظرا وهو ذلك الجزء من الحديقة والذي يقع خلف المنزل وعلى جانبيه وتستعمل هذه الحديقة للجلوس ولعب االط

  . النعزالها عن الشارع وتعتبر اهم من الحديقة االمامية نظرا لتعدد فوائدها
  

  :النقاط الواجب مراعاتها عند تنسيق الحديقة الخلفية
   .تخصيص مساحة اكبر .1
   .العمل على عزلها عزال تاما عن الجدار .2
   .عدم التقيد بالتناظر المطلق .3
   .تخصيص مكان للجلوس يكون مظال .4
   .فصلها الى اجزاء يفضل عدم .5

  
  :عزل الحديقة الخلفية

   . زراعة صف من االشجار الشاهقة لتحجب العمارات المجاورة عن الحديقة .1
   . زراعة سياج من الشجيرات او المتسلقات .2
  . متر على حدود الحديقة 2بناء سور ارتفاعه حوالي  .3

  
  : تنسيق الحديقة الخلفية

  : علىيتم تنسيق الحديقة الخلفية بحيث تحتوي 
  . دواير ازهار .1
  . احواض ازهار .2
  . اماكن لعب لالطفال .3
  . حديقة خضروات .4
  . غراس من اشجار الفاكهة .5
  . المسطحات الخضراء .6

   
  : حديقة االطفال

   . المساحة صغيرة مع توفر ادوات اللعب .1
   . ان يكون المسطح االخضر مكشوفا .2
   . يمنع زراعة نباتات سامة او شوكية .3
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   :حديقة الخضروات
  :راعى في تصميم حديقة الخضروات ما يليي

   . تحديد مساحة في الحديقة الخلفية قريب من المطبخ .1
   . تحديد مساحات لكل محصول وتجميع الخضروات التي تزرع في موسم واحد .2
   . تطبيق الدورة الزراعية .3

   
  :حديقة اشجار الفاكهة

  : لتاليةيمكن االستفادة من الحديقة لزراعة اشجار الفاكهة لالسباب ا 
   . بعض الفاكهة يمكن انتاجها من نباتات عشبية .1
   . وجود اصول قزمية .2
   . 2م2/ شجرة , يوجد طرق تربية على اسالك  .3
   . زراعة اشجار مثل العنب .4

  
  : يراعى في تصميم حديقة الفاكهة ما يلي

   . تحديد انواع الغراس واماكن زراعتها .1
   . اختيار انواع ال تحتاج الى مهارات .2
   : ر االنواع المالئمة مناخيا من حيثاختيا .3

  . برودة للوزيات 
  . دافئ للحمضيات 

   . تحضير الجور في وقت مبكر .4
   

  : الشروط الواجب مراعاتها عند تقسيم الحديقة المنزلية
  : بما ان الحديقة صغيرة نسبيا واالحتياجات كثيرة واالراء مختلفة فان عملية التقسيم تكون عملية صعبة وتعتمد على

   
  . وان يكون المنزل هو السائد, يجب تحليل الموقع قبل بناء المسكن  :تحليل الموقع

  
  :تحليل احتياجات اصحاب الحديقة

  .عمر كل فرد من افراد العائلة وجنسه .1
  . انواع النباتات المحببة لكل فرد من افراد العائلة .2
  .مقدرة افراد العائلة على اجراء صيانةللحديقة .3
  .المنزل لالقامة الدائمة او لقضاء االجازاتمعرفة ما اذا كان  .4
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   نباتات الحديقة
  : تشمل نباتات الحديقة المنزلية انواعا عديدة من النباتات وهي

  .)رزهو( الحوليات الشتوية والصيفية  .1
  .النباتات العشبية المعمرة .2
  .النباتات الخشبية المعمرة .3
  .اشجار وشجيرات .4
  .االسيجة .5
  .المتسلقات .6
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  تصميم و تخطيط الحديقة المنزلية
تعتبر الناحية الجمالية من االهداف الرئيسية عند تخطيط الحدائق وقد تطور تنسيق الحدائق مع تطور الشعوب فلكل امة 

  . )طرازا( عصور ارتقت فيها الفنون الجميلة واتخذت الحدائق طابعا خاصا سمي   
   
  

  نظم تصاميم الحدائق
  
  :دسي أو المنتظمالتصميم الهن: أوال

يتميز هذا النظام بالخطوط الهندسية المستقيمة التي تتصل ببعضها بزوايا أغلبها قائمة وقد تكون أحيانا خطوط دائرية أو 
بيضاوية أو أي شكل هندسي متناسب مع معالم األرض كما في بعض الطرق أو أحواض الزهور ، مع مراعاة التناسب بين 

ويالئم هذا النظام الحدائق المقامة على مساحات صغيرة كما يالئمه . ومساحة الحديقةطول وعرض الطرق والمشايات 
  .النافورات واألحواض ودوائر الزهور في أوضاع مركزية

وفي النظام الهندسي المتناظر تلتزم أوجه الحديقة المختلفة أن تتمشى مع بعضها في تشابه متكرر حول المحور الرأسي الذي 
قسمها إلى نصفين متماثلين وتكون أحواض الزهور والمشايات على جانبي هذا المحور بشكل متوازي يخترق الحديقة وي

   .متناظر ، كما يمكن تقسيم الحديقة إلى نصفين متشابهين بأكثر من محور واحد تمر كلها بمركز التصميم
اض الزهور في التصميم مع حدود ويناسب هذا النظام المشايات المستقيمة والدائرية في انتظام وأن تنظم حدود أحو

المشايات الرئيسية أو الفرعية مع مراعاة التناظر والتماثل في توزيع األشجار والشجيرات وغيرها من النباتات من حيث 
التناسق في ألوان أزهارها وأوراقها ومن حيث أشكالها وأنواعها ويلتزم في هذا النظام زراعة األشجار المتماثلة من نوع 

  .ى أبعاد متساوية و منتظمة من بعضها وصيانة المسطحات الخضراء وقصها بإستمرار لتبدو منتظمة الشكلواحد عل
  

  :كما أن للنظام الهندسي المتناظر عدة أوجه منها
  

على جانبي المحور ) الخ…حوض الزهور، شجرة، مقعد،( وهو نظام هندسي تتكرر فيه وحدة التصميم  :التناظر الثنائي
  .ن تنفيذه في المداخل وفي المساحات الصغيرةاألساسي ويمك

  
وهو نظام هندسي تتكرر فيه وحدة التصميم عدة مرات على جانبي المحور األساسي أو المحاور الثانوية  :التناظر المضاعف

  .ويمكن استخدامه في المساحات المتوسطة أو الكبيرة التي تدعو الضرورة إلى تصميمها بالنظام الهندسي
  

وهو نظام هندسي تتكرر فيه أجزاؤه بشكل دائري أو بيضاوي حول وحدة دائرية أو  :لدائري أو البيضاويالتناظر ا
ويمكن إتباعه في الميادين العامة ذات الشكل الدائري أو في . بيضاوية في وسط الحديقة ويمكن أن يكون ثنائياً أو مضاعفاً 

  .ت بنائيةالحدائق التي تتوسطها نافورات أو تماثيل أو أي مجسما
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وهو نظام هندسي تتكرر فيه أجزاء الحديقة بحيث تكون جميعها خارجة من مصدر دائري واحد أو  :التناظر الشعاعي
ويتبع هذا النظام في حدائق الميادين العامة وفي . إشعاعات 10-8بيضاوي واحد وال تزيد هذه األجزاء الشعاعية عن 

  .الحدائق الصغيرة
  

  :عيوب النظام المتناظر
يحتاج إلى إقامة عدد من الطرق والمشايات مما يقلل المساحة المزروعة وبالتالي يصعب تنفيذ التناظر في الحدائق  .1

   .الصغيرة المساحة
يرى الزائر الحديقة ذات النظام المتناظر عناصرها كلها بمنظر واحد مما تفقد عنده عنصر المفاجأة والتشويق  .2

   .لمشاهدة محتوياتها عن كثب
ع النباتات في الحدائق المتناظرة وذلك ألنه في النظام المتناظر يستلزم تشابه مجموعة النباتات المزروعة قلة تنو .3

   .على الجانبين وتكرارها
    .يحتاج النظام المتناظر إلى عناية ودقة في عمليات الصيانة مما ينتج زيادة في الجهد والتكاليف .4

  
  

  التصميم الطبيعي: ثانيا
اعى محاكاة الطبيعة بقدر اإلمكان وعدم استخدام األشكال الهندسية ويناسب المساحات الكبيرة ويتميز بما في هذا النظام ير

   : يلي
   .تكون الطرق والمشايات منحنية بشكل طبيعي كما يفضل أال تكشف أو تبرز نهاية الطريق  .1
   . عدم زراعة األشجار والشجيرات في صفوف أو على أبعاد متساوية  .2
ة كبيرة ومكشوفة من المسطحات الخضراء وسط الحديقة وتصمم أحواض الزهور بشكل غير منتظم وجود مساح  .3

وتزرع األشجار والنباتات العشبية المزهرة في مجموعات وعلى مسافات غير منتظمة مع مراعاة التقليل من 
  .النباتات المزروعة إلى المسطح األخضر بقدر اإلمكان

ط الحديقة ووسط المسطح األخضر ، وإنما توضع في نهاية الحديقة أو على عدم إقامة أحواض الزهور في وس  .4
  .الحواف تحت األشجار والشجيرات وال تحدد أشكالها بخطوط مستقيمة أو هندسية

تصنع منشآت الحديقة مثل المقاعد للجلوس من المواد الطبيعية مثل سوق األشجار وفروعها أو تصنع من الحجارة   .5
  .منتظمةذات األشكال غير ال

االبتعاد عن عمليات القص وتشكيل األشجار والشجيرات واألسيجة وترك النباتات لتنمو على طبيعتها دون أن تتخذ   .6
  .شكالً منتظماً أو تبدو هندسية الشكل
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  التصميم المزدوج : ثالثا
لهندسية والمحافظة على المناظر وهو طراز خليط بين النظامين الهندسي و الطبيعي في مساحة واحدة مع العناية باألشكال ا

وفي هذا الطراز ميل واضح إلى إقامة المنشآت المائية الهندسية الجميلة تتوسطها النافورات وكذلك التماثيل . الطبيعية
واألكشاك والمقاعد والكباري ، التي تعمل بشكل طبيعي مهذب من خشب األشجار وفروعها وبأشكال هندسية منتظمة أو من 

بناء ، وتنشأ المسطحات الخضراء على مستويات مرتفعة ومنخفضة وتركها مكشوفة دون تحديد لحوافها ويعمل الحديد وال
على اإلكثار من المجموعات الشجيرية في األركان وفي حواف الحديقة وكذلك زراعة أكثر من نموذج فردي أو نماذج لها 

   .لفةصفات تصويرية خاصة بطريقة عشوائية في أجزاء الحديقة المخت
واتخاذ أحواض الزهور . ويعمل على إدخال الطراز الهندسي في هذا التصميم عن طريق األشجار والشجيرات بالتقليم 

أشكاالً هندسية زخرفية مختلفة ، مع رصف الطرق والمشايات بالرمل أو البالط أو الحصى المنقوش بأشكال هندسية والعمل 
وقد صممت الحدائق الفرنسية بهذا الطراز ، كما تعتبر حدائق الحيوان بالقاهرة  .على أن تكون غير مستقيمة كلما أمكن ذلك

والطراز المختلط يشبه إلى حد كبير الطراز الحديث حتى أن كثيراً من الكتاب يدمجون الطرازين معاً . مثاالً لهذا الطراز 
بين مجموعة شجيرية على جانب يقابلها  والتوازن على الجانبين قد يكون. تحت اسم واحد وهو الطراز الحديث المختلط

   . شجرة صغيرة متهدلة أو لها صفات تصويرية خاصة مثل الصفصاف على الجانب اآلخر
  

  :(Modern Or Free Style) التصميم الحديث أو الحر: رابعا
تات بأعداد قليلة كنماذج وهو نظام بسيط ال يتقيد بقواعد التنسيق المعروفة مثل المحاور والتماثل وغيرها وتوزع فيه النبا

حيث . ويجمع هذا النظام بين جمال الطبيعة والصور أو األشكال الهندسية بصورة غير متماثلة . فردية لها صفات مميزة 
أن الفكرة الرئيسية في هذا النظام هي تحرير الخطوط الهندسية من حدتها وتحويلها إلى أشكال مبسطة ، واستخدام أقل عدد 

وتميل التصميمات الحديثة اآلن إلى البساطة والبعد عن التعقيد وتقليل تكاليف . ات الصفة التصويرية الخاصة من النباتات ذ
  . الخدمة الزراعية

أدخل مهندسو الحدائق الكثير من المواد في التصميم واإلنشاء للحدائق مثل الخشب والخرسانة والمعادن والزجاج وعملوا لها 
كما كان لتطور هندسة البناء . هو موجود في الحدائق القديمة والتي كانت تستخدم الحجر المنحوتأشكاالً عديدة تختلف عما 

   .أثره على تطور الحدائق وتصميمها واستخدام النباتات كمادة حية يتوافق مظهرها وشكلها مع المنشآت األخرى في الحديقة
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  :العوامل التي تؤثر في تصميم الحديقة المنزلية
  : ناخالم

  . زراعة المصدات 
  . زراعة نباتات ذات اوراق المعة في المدن المحملة بالدخان 
  . يحدد مكان زراعة االزهار واماكن الجلوس 

 
   :التربة

  .نوع التربة 
  .ضعف التربة 

  
  :شكل االرض والمناظر المجاورة

  . اخفاء المناظر القبيحة 
  . حجب المباني العامة 
  . في التصميم دمج المباني الجميلة والمناظر 

 
  : االشجار القديمة في الحديقة

  . يعتمد على طبيعة االشجار وامكانية دمجها ضمن التصميم 
 

   : المنزل وعالقته بالحديقة
  . ال يكون اشجار قريبة اكثر من الالزم 
  . وعادة غرفة المعيشة, تكون الحديقة امتدادا لحجرة من حجرات المنزل  
   استغالل االرض المحيطة 

 
   . ن المباني وطرازهاالوا

                                                                   يفضل اللون االبيض للمنزل 
   ذوق المالك والقدرة المالية

 
   : صيانة الحديقة

                                             .اختيار نباتات سهلة الصيانة 
 

  . رغبات صاحب المنزل
  : االجتماعيةالصبغة 

  استخدام الحديقة للجلوس 
  . الفصل بين الجنسين 
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  نباتات الحديقة المنزلية
  

   النباتات العشبية .1
   االشجار والشجيرات والمتسلقات واالسيجة .2
  المسطحات الخضراء .3

  
  النباتات العشبية

  : تعتبر من اهم النباتات المستعملة في الحديقة المنزلية وتقسم الى 
،  وتقسم )موسم نمو ( وهي نباتات عشبية تكمل دروتها من البذرة الى البذرة في عام واحد او اقل  :ةالنباتات الحولي. أ

  :الى
تنمو وتزهر في فصل الشتاء والربيع حيث تبدأ زراعتها في فصل الخريف و تنمو في الشتاء : الحوليات الشتوية .1

  . والربيع وتنتهي قبل الصيف
 . ربيع وتزهر في فصل الصيفتزرع في فصل ال: الحوليات الصيفية .2

  
تنمو خضريا في السنة االولى وتزهر في , اكثر من سنة او اقل من سنتين الكمال دورة حياتها  :النباتات ذات الحولين. ب

   السنة الثانية، تشبه الحوليات في طريقة زراعتها
  
  .زراعتها سنويا كما في الحولياتهي نباتات عشبية يمكنها ان تعيش عدة سنوات وال تجدد  :العشبيات المعمرة. ت
  
تحت سطح التربة ) مخزن للمواد الغذائية ( هي نباتات عشبية تشترك جميعا في وجود عضو نباتي  :االبصال المزهرة. ث 

  :وبه تتكاثر هذه النباتات، وتقسم الى
  .مثل النرجس، الليليم، التيولب، االيرس: ابصال حقيقية 
  .يامثل الجالديول، الفريز: كورمات 
  .عصفور الجنة: الرايزومات 
 .مثل شقائق النعمان واالضاليا: جذور متدرنة 

  
   :النباتات الطبية والعطرية. ج
نباتات عشبية لها اهمية اقتصادية عالية تستخدم زيوتها في الطب، و حتى تعتبر النبات نبات طبي او عطري يجب ان  

  : يحتوي في احد اجزاءه على
      Alkaloids  القلويدات •
      Glycosides الجليوكوسيدات •
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     Volatile oils  زيوت طيارة •
   Bitter principles مواد مرة •
     Colouring agent مواد ملونة •
     Mucilage مواد هالمية •
   Tannins تانينات •
  مواد اخرى •
  

  العومل ألمؤثره في انتاج النباتات الطبيه والعطريه
  نباتات الطبيه والعطريه في أراضي خاليه من االعشابيجب زراغة ال: أالعشاب .1
  طريقة الجمع .2
  ال بد من الحرص عند تجفيفيها حتى التتطاير الزيوت الموجوده قيها :طريقة التجفيف .3

  
   : تحورات الساق

يتكون جسم البصلة من ساق قرصية قاعدية تحمل مجموعة من االوراق الحرشفية وتحيط : االبصال الحقيقية .1
  . في ويوجد براعم جانبية ايضاببرعم طر

  . منها برعم رئيسي وبراعم جانبية, صلب ومقسم الى عقد وسالميات , ساق ارضية متضخمة قصيرة : الكورمات .2
  . سوق متحورة وتحت سطح التربة بشكل افقي: الريزومات .3
  . سوق متحورة لحمية قصيرة: الدرنات .4

   
  

  الحوليات بنوعيها الصيفية والشتوية من الخضار
الباذنجان ، البندورة ، الفلفل الحلو ، الفلفل الحار ، الفاصوليا ، اللوبيا ، القرع ، الكوسا ،  :الحوليات الصيفية .1

  . البطيخ ، الخيار ، الشمام ، ذرة الحلوة ، بامية والملوخية
  . البطاطا ، بازيالء ، فول ، سبانخ ، الخس ، الخبيزة ، البقلة والكزبرة :الحوليات الشتوية .2
البركولي، الملفوف، الزهرة، اللفت، الرشاد، الفجل، البصل، الثوم، الشمندر، السلق،  :لخضراوات ذات الحولينا .3

  الجزر والكرفس
  

   أهم نباتات الزينة الحولية الصيفية والشتوية
 عرف الديك، عرف الديك الريشي، البلسم، مكنسة الجنة، القدسية، الكوزموس، عباد :نباتات الزينة الصيفية .1

  .الشمس، سالف العروس، زينيا، شب الظريف، البيتونيا، المحكمة، األدونيس وسالفيا
األقحوان، األستر الصيني، سنتوريا، عنبر كشمير، زهرة الخلود، األليس الثلجية، المنثور،  :نباتات الزينة الشتوية .2

  .قرنفل الصينيفم السمكة، العايق، البنسية، ستاتس، لوبيليا، قرنفل، اجيراتم، رودبيكيا وال
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   االسبرجس، النعنع، األرضي شوكي، البقدونس :النباتات العشبية المعمرة 
، فيربينيا ، الفضية ، الخبيزة اإلفرنجية ، الشكرية ، المسكة ، العطرة ، مارجريت ، ستساتس ، ) وينكا(فينكا  :نباتات الزينة

  . والقرنفل) الكاال(جازانيا ، جيربرا ، برميوال ، عصفور الجنة ، البطة 
  

  . أهم األبصال واألشكال المشابهة وموسم إزهارها
 

  موسم اإلزهار  الجزء النباتي االسم موسم اإلزهار الجزء النباتي االسم
  صيفي  كورمة  الجالديول  شتوي  بصلة حقيقية  التيولب
  شتوي  كورمة  )بخور مريم(السكالمن   شتوي  بصلة حقيقية  الليليم

  شتوي  كورمة  الفريزيا  شتوي  قيقيةبصلة ح  الهياسنت الخزامي
  صيفي  رايزوم  الكنا  شتوي  بصلة حقيقية  االمريليس

  صيفي  رايزوم  السوس الرايزوني  شتوي  بصلة حقيقية  السوس البصلي
  صيفي  رايزوم  االروم  شتوي  بصلة حقيقية  النرجس

  صيفي  رايزوم  عصفور الجنة  صيفي  بصلة حقيقية  )زعفران(كروكس 
  صيفي  جذور متدرنة  األضاليا  تزهر ال  درنات  الكالديوم

  شتوي  جذور متدرنة  شقائق النعمان  صيفي  درنات  الزنبق الطرابلسي
 

     
 
 
  النباتات الطبية والعطرية 

  النعنع نبات عشبي يتكاثر بواسطة الريزومات والمدادات .1
  شجيره مداده: الياسمين .2
  الخله .3
  شجيره عشبيه يستخدم بذوره: الخروع .4
  ي يستخدم كأسيجهنبات عشب: الحصلبان .5
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  الشجيرات واالسيجة والمتسلقات
  

   الشجيرات: أوالً
  . تزرع في الحدائق الصغيرة, متر  4-3نباتات خشبية معدل نموها  

   : استخداماتها
  . تزرع في الحدائق المنزلية الصغيرة بدال من االشجار .1
  . غني عن االزهار الحوليةتتميز بعض الشجيرات بطول موسم ازهارها ووفرة الوانها لذلك قد ت .2
  . تحتاج الى عناية وصيانة اقل من النباتات الحولية واالبصال المزهرة .3
  . تزرع بين االشجار واالزهار لتوجد تدرجا في االرتفاع .4
  . تزرع كنماذج متعددة .5
  . ( اسيجة( تزرع في مجموعات شجيرية متقاربة مع بعضها البعض لتكون كتلة خضرية واحدة  .6

  
   : شجيراتمواصفات ال

  . يفضل ان تكون مستديمة الخضرة .1
  . ان يتناسب حجمها مع حجم المكان .2
  . ان تكون غزيرة النمو وكثيرة التفرع .3

  
   : انواع الشجيرات

  . دورانتا, النتانا , الدودونيا , الورد الصيني , الثويا , مثل دفلة  :مستديمة الخضرة .1
  . الورد, الجمل خف , بنت القنصل , مثل الفتنة  :متساقطة االوراق .2

  
   : اين تزرع الشجيرات

  . في دواير االزهار .1
  . خلف دواير االزهار .2
  . نماذج متفردة على المسطحات الخضراء .3
  . سياج خضري لعزل اجزاء الحديقة عن بعضها, في مجموعات متقاربة  .4

  
   : عمليات الخدمة

  . شجيرة/ كغم  30-15بسماد عضوي متحلل تحتاج الى تسميدها سنويا بعد االنتهاء من عملية التقليم  :التسميد  .1
  . يخلط بالتراب ثم تروى بعد التسميد

  . بعد التقليم: الموعد 
  . تقلم الشجيرات سنويا ويختلف الموعد حسب موسم ازهارها :التقليم  .2
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  . الشجيرات التي تزهر في فصل الصيف او الخريف تقلم في اوائل الشتاء 
  . او الربيع تقلم في نهاية فصل الربيع واوائل الصيفالشجيرات التي تزهر في فصل الشتاء  

يؤدي اهمال التقليم عدة سنوات الى تخشب سيقان الشجيرة مع فقدانها لقيمتها التنسيقية وضعف مقدرتها : التجديد  .3
  : لذا يجب العمل على تجديد النموات الخضرية في اوائل الربيع كما يلي, على االزهار 

  . سم 100-50النمو ويقطع ما عداها على ارتفاع فروع حديثة  4-3اختيار  
  . ترش الشجيرات بالمبيدات المتخصصة لمقاومة اصابتها باالمراض والحشرات 
  . يضاف سماد عضوي متحلل ويقلب مع التربة ثم تروى االرض 

  
  

  المتسلقات: ثانياً
   تلتف حول دعامات –لمحاليق ا-.هى نباتات لها سيقان التقوى على النمو الراسي وانما تتسلق بطرق مختلفة 

   حبل الساكن) الهيدرا(تمتد فى الشقوق البناء .جذور هوائية 
  

  -:استخداماتها
   ( حبل الساكن(تغطية واجهات المبانى  و الجدران الخارجية   .1
   تغطية المداخل والبوابات  والطرقات و المنشأت الخشبية  الجهنمية .2
  ( الياسمين و الورد المتسلق.الجهنمية (قة حجب المناظر غير المرغوب فيها في الحدي .3
   ( الورد المتسلق(تزرع في شرفات المنازل لتدلى وتعطى منظرا جميال نزرع بعض االنواع المزهرة  .4
  تزرع كمغطيات للتربة هيدر .5

  
   مواصفات المتسلقات

   يفضل ان تكون مستديمة الخضرة ذات موسم أزهار طويل .1
   يةأن تكون النباتات سريعة النمو وقو .2
   ان تكون مختلفة في الوانها ومواعيد ازهارها .3
   ان تكون لها القدرة على التسلق .4
   ان تكون مقاومة لالمراض .5

  
  : عمليات الخدمة

  : الزراعة
   امتار3-2تزرع على ابعاد 

   متر 0.5وفي حالة زراعتها كاسيجة نزرع على مسافة 
  متر 0.5*0.5*0.5اعداد الجور 
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  1:1:2ماد عضوى متحلل س, رمل ,تمال بالخليط تربة 
  )ربيع أو خريف(نزرع 

  
   كما تم ذكرة :التسميد
   حسب الحاجة :الرى
  تجرى العملية سنويا للتخلص من االفرع الجافة والقديمة والمريضة ولتحسين التهوية واإلضاءة :التقليم

   كما تساعد من تخفيف من  ثقل المتسلق على المنشاة
  )ساقطةالمت(نقلم عادة فى اوائل الربيع 

  )المستديمة(بعد موسم االزهار 
  

  انواع المتسلقات
  :الجهنمية .1

لوان في المناطق الدافئة االرجوانى تصلح جميع اال –مستديم الخضرة ذات ازهار جميلة لونها وردى : الوصف
  والحارة
  بالعقل:تتكاثر 

  :الياسمين البلدى .2
   ةنبات متسلق مستديم الخضرة جميل المنظرواوراقها رفيع: الوصف

  بيضاء اللون: االزهار   
   بالعقل: التكاثر  

  : الهيدرا .3
نبات المتسلق وجمالها في اوراقها تصلح لتغطية الجدران واالعمدة دائم الخضرة وازهارها صغيرة : الوصف 

   مخضرة عديمة الرائحة
   بالعقل و الترقيد: التكاثر

  : زهرة الساعة .4
لساحات الخارجية أو المداخل العريضة تحتاج الى جو دافئ واشعة زهرة كبيرة تتميز بالقدرة على التسلق تالئم ا

  . الشمس المباشرة
  )الربيع أو الصيف(ازرق او بنفسجي : لون االزهار

  . تتكاثر بالعقل في بداية الربيع
  :الورد المتسلق .5

  .  متساقط االوراق. يصلح لتزين البوابات واالسوار يتحمل فترات العطش    
   )الربيع(ابيض .احمر.رى زه.اصفر : االزهار 
   . الترقيد.التطعيم .العقل : التكاثر 
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  االسيجة النباتية: ثالثاً
تتكون االسيجة النباتية من مجموعة من النباتات الخضراء غالبا ما تكون شجيرات تزرع بشكل منتظم حول الحديقة او جزء 

  .منها
  : لماذا تزرع االسيجة

  . تحديد الحديقة وطرقها .1
  . عن الخارج وعن انظار المارة حجب الحديقة .2
  . عزل اجزاء منها عن االخرى .3
  . ناحية جمالية .4

  
  : يراعى عند اختبار االسيجة النباتية ما يلي

  . ان تكون مستديمة الخضرة واوراقها صغيرة ما امكن .1
  . ان تكون قابلة للتشكيل .2
  . سريعة النمو وغزيرة التفرع .3
  . راتان تكون غير قابلة لالصابة باالمراض والحش .4

  
   : انواع االسيجة

تزرع نباتات ذات اشواك حادة حول المزارع لحمايتها، مثل الورد الشوكي، االكاسيا : اسيجة مانعة او شائكة .1
  .)الطلح(

, الدفلة , الالنتانا , الدورانتا , الدودونيا , الياسمين , مثل فيكس , تزرع لجمال اوراقها وازهارها : اسيجة الزينة .2
  . الورد الصيني

  
  : بعض انواع االسيجة النباتية

   : دودونيا
  . متر 4-2شجيرة او شجرة صغيرة دائمة الخضرة  
  . متطاولة لزجة: اوراقها  
  . المناطق المعتدلو والدافئة: المناخ المناسب  
  . بالبذور: التكاثر  

  
   : ليجستروم
  . شجيرة متوسطة الحجم 
  . واخضر فاتح من السطح السفلي, ن من السطح العلوي بيضاوية لونها اخضر داك, متوسطة الحجم : االوراق  
  . بيضاوية صغيرة في مجموعات: االزهار  
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  . في درجات الحرارة المنخضة: المناخ المناسب  
  . بالبذور والعقل: التكاثر  

  
  : الثويا

  . شجيرة صغيرة هرمية الشكل 
  . )المخروطيات( اوراقها حرشفية مستديمة الخضرة  
  . تتكاثر بالبذور 

  
  : المرجان

  . شجيرة طويلة يصل طولها الى حوالي مترين كثيرة التفرع 
  . المعة خضراء سمكية منها اصناف ذات اوراق مبرقشة باللون االصفر  ومنها باللون الفضي: االوراق  
  . تتكاثر بالعقل. لتالئمها مع المناطق الباردة ) االسيجة ( تعتبر من افضل اصناف نباتات الزينة  

  
  الخدمة لنباتات االسيجةعمليات 
  :زراعتها

  .م 0.5م و عرض  0.5يعمل خندق في المكان المراد زراعة السياج بعمق  
  1:1:2يوضع بة خليط من التربة و الرمل والسماد العضوى المتحلل  
  تزرع في الخندق في صف أو صفين  حسب العرض 

  
   المسافات

  . م2اشجار  -
  م 1.5شجيرات  - 
  م 0.5متسلقات   - 

   سماد عضوى سنويأ كما سبق ذكرة: التسميد **
   حسب الحاجة: الرى **

  
  القص والتشكيل

   تبدأعمليات القص و التشكيل بعد العام االول من زراعتها وتستمر هذة العمليات حسب الحاجة ومدة النمو 
   الياسمين، الدورينا) سريعة النمو(اسيجة تحتاج ألي قص مستمر  
 )مرجانال( اسيجة بطيئة مرة واحدة 

م .½فى حالة تعرية نباتات االسيجة من اسفل يصبح شكلها غير مرغوب لذا يجب قطع االفرع الرتفاع  :تجديد االسيجة 
   من سطح التربة في اوائل الربيع
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  . في حالة تلف السياج لقدمة أو الصابة باالمراض يقطع السياج باكملة بقرب سطح االرض
    جاور للسياج يمالء بالسماد العضوى المتحلل ويردم ويروى لتشجيع نموات جديدةعمل خندق م - :في بداية فصل الربيع 

        
  
  

  المسطحات الخضراء
  :أهمية المسطحات الخضراء

آو اكثر حسب نوع الحديقة % 70تعتبر الخلفية آلتي تظهر األلوان األخرى وتحتل مساحات كبيرة من الحديقة قد تصل إلى 
   في القرن الثالث عشروالغرض من إنشائها عرفت 

  : ويجب آن تتوفر في نباتات المسطحات الخضراء وآلتي يتبع معظمها العائلة النجلية ما يلي
   كثافة النمو وجودة التفرع و التغطية .1
   تحمل القص المتتالى .2
   توفر اللون االخضر المرغوب .3
  تحمل الدعس والسير  .4
   القدرة على تحمل الظروف البيئية .5
   غربيةمنافسة الحشائش ال .6

  
   اهمية المسطحات الخضراء

  تاثيرات البيئة .1
   تقليل درجة الحرارة بالصيف ورفعها بالشتاء 
   زيادة الرطوبة الجوية 
   زيادة األكسجين 
   اذا ما زرعت وسط المدينة % 60-30تقليل التلوث البيئة الغازى بنسبة تتراوح  
   %40-30حيث تمتص الموجات الصوتية ) الضوضاء(تقليل التلوث الصوتي  
  تقليل محتوى الهواء من التربة 

  
  تاثير جمالى آو نفسي .2

   راحة األعصاب 
   راحة العيون 
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  استخدامات المسطحات الخضراء
   استعمالها في المالعب الرياضية .1
   ممرات سباق الخيل .2
   في المطارات .3
  في تنسيق الحدائق .4

  
   انواع حشائش المسطحات الخضراء
لية لكن هذا اليعنى ان جميع تباتات العائلة النجيلية تصلح االستخدامها في المسطحات اغلب النباتات تتبع العائلة النجي

نوع من النجيليات يمكن استخدامها وهى تختلف في كثير من المواصفات لكنها جميعا تشترك  80الخضراء هناك حوالى 
لك يمكن للنبات ان ينمو و يعوض الجزء بصفة واحدة ان نقطة النمو و االستطالة تتركز فى الجزء السفلى من االوراق ولذ

   الفاقد منة
  

  وتقسم نباتات الحشائش الى مجموعتين
   نباتات الموسم الدافئ .1
  نباتات الموسم البارد .2

  
  نباتات الموسم الدافئ: إوال

  Bermudagrass (Cynodon dactylon ( النجيل .1
  اهم نباتات المسطحات الخضراء الموافقة للبيئتنا وقد نشا بلهند 
   كاثر بواسطة السوق المداد أو بالجذور آو البذوريت 
   ينمو في جميع انواع الترب ويفضل االراضى الثقيلة 
   يجود في درجات الحرارة المرتفعة 
   ال ينمو بنجاح في االماكن المظللة 
   عدم تحمل درجات الحرارة المنخفضة 

  
 )Stenotaphrum secondatum ( النجيل الفرنساوى .2

  Pennisetum clandstinum نبات الكيكويو  .3
  

  نباتات الموسم البارد: ثانيا
   Kentucky bluegrass  حشيشة كنتكى الزرقاء .1

   نبات معمر يكون مسطحا جميال بواسطة الريزومات 
   المسطح متوسط النعومة و الكثافة ولونة اخضر جذاب 
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    يتحمل درجة كبيرة من الجفاف 
  Fescue   نباتات الفسكيو .2

Tall tescue  
   حسن الملمس - أ       

يكون كمية كبير من األوراق ومجموعة قوية من الجذور الليفية  وهذه الصفة تجعله نبتا ممتازا  –قائم النمو  -
   خصوصا للمالعب الرياضية

   كثافة االوراق -
   تجعل من الصعب اقتالعة باالقدام: قوة تفرع الجذور -
   يمكن ان ينمو في الظل -
  Fescue rubra  ناعم الملمس-ب
  

  زراعة المسطحات الخضراء
  باستخدام االجزاء الخضرية .1
   ريزومات من سطح قائم .2
  اللفائف .3
   بالبذور .4

  
   العمليات الزراعية

  : تهيئة التربة
  : سم ضروريا30يجب ان تتوفر تربة صالحة بالحراثة والنتعيم  التقل عن عمق  

  )ةاالخشاب والحجار(مخلفات البناء  تنظيف التربة من .1
ربة بمحراث قرصى في فصل الخريف أو الربيع السابقين لموعد الزراعة ويمكن اضافة االسمدة حراثة الت .2

   دونم/3م 10العضوية وخلطها بالتربة بواقع 
   اذا كانت االرض موبوءةبمسببات االفات فيجب تعقيم التربة باحد المبيدات مثل بروميد الميثايل .3
  . )تحسين انبات البذرة(سم من سطح التربة  2-1عمق وخلطها على   Peatmoss  يضاف طبقة من البيموس .4
تسوية االرض يدويا باستخدام مشط الزراعة آو اليا بواسطة الزراعة و يراعى عمل ميل بسيط من الداخل الى  .5

   الخارج وذلك للتخلص من الماء الذائد
  

     زراعة البذور
  : يراعى بالزراعة بالبذور مايلي

   مالئمة الصنف للظروف البيئية .1
     تجهيز مهد البذرة .2
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    اختيار موعد الزراعة المناسب .3
   يفضل خلط عدد من االصناف .4

  
   معدل نثر البذور

بحيث التكون الزراعة كثيفة فنعمل  2سم 5-1يراعى في معدل نثر البذور ان تكون المساحة التى يشغلها النبات الواحد 
  )سنين 2-1(لمسطح على اضعاف المسطح آو خفيفة فنعمل على اطالة مدة اكتمال ا

   :ويتحكم في معدل كمية البذار 2م20/كغم1ينمو ما معدل 
   وجود بذور اعشاب في التربة .1
    نثر بذور المسطح في غير الموعد المناسب .2
   حيوية البذور .3
ملم في جميع االحوال ويراعى ان تكون سطحية حتى 10يكون عادة عمق البذور بسيطااليزيد عن  :عمق البذور .4

  . لجفاف اثناء االنباتالتموت من ا
   في اواخر الخريف وبداية الشتاء معدل االنبات بطئ لذا يجب رفع معدل البزار

   بشكل عام بذر حشائش الموسم البارد تزرع في اواخر الخريف اما حشائش الموسم الدافئ تزرع في اوائل الربيع
  
  

   طريقة نثر البذور
عد خلطها بالرمل آو تربة خفيفة لتوزيعها بانتظام و يمكن االستعانة بماكنة فى حالة الحدائق الصغيرة نثر البذور باليد ب

   البذار في المساحات الواسعة
   ملم5-1تغطى البذور بطبقة بسيطة من البيتموس او التربة الناعمة عمق :  تغطية البذور  -  أ
   تغطى البذور بطبقة من الخيش وذلك لعدم تحريك البذور اثناء الرى - ب

  . مبيدات حشرية تخلط بالتربة لقتل الحشراتتضاف 
  

  إنبات البذور وظهور البادرات
يعتبر الرى من اكثر العوامل أهمية في اثناء االنبات بينما يعتبر السماد النيتروجيني االكثر اهمية في اثناء تأسيس نمو 

   البادرات
   Bluegra وع وتمتد فترة االنبات الى شهر في حالة بذورتتمة االسب–) ايام دافئة (ايام 7-5تبدا البذور باالنبات عادة بعد 

   مرات يوميا ري خفيف اثناء عملية االنبات ويجب بقاءسطح التربة رطبا حتى ظهور البادرات 3-2ري المسطح 
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  زراعة اللفائف
   تجهيز االرض لتكون مستوية خالية من االرتفاعات واالنخفاضات .1
   عشاب الغريبةيجب ان تكون اللفائف خالية من اال .2
  سم 4-2يجب ان ال يزيد سمك اللفائف عن  .3
   يجب تسميد التربة بسماد غنى بالفسفور و البوتاسيوم قبل فرد اللفائف .4
   تغطى الفراغات بالرمل .5
   تتم عملية الرى بانتظام .6
  يجب عدم القيام بعملية القص للتجميل اال بعد التاكد من نبات اللفائف ونمو الجذور جيدأ .7

  
   بات تطول فترات الرى بالتدريجبعد االن

  2م100/كغم نيتروجين .¼يفضل اجراء التسميد مباشرة بعد استكمال االنبات 
   شهر حتى يقوى  تماما12- 5يحتاج المسطح  

  
   اعمال الصيانة للمسطحات الخضراء

    .تشمل الصيانة العمليات االساسية الحش، التسميد و الرى، مكافحة االعشاب واالمراض و الحشرات
  

          Mowingالقص
   :اهمية القص

  تكوين مسطح جديد .1
   تكون مسطح جديد .2
   القضاء على الحشائش الغريبة .3
  يدفع نباتات المسطح الى النمو الجيد .4

  
   المسافة الكائنة فوق سطح التربة التى يقضى عليها الحش: ارتفاع الحش

  )المدادة على ارتفاع اقل(طبقة النمو  
   العرض 
  )الفصول(الموسم 

  
   يضعف المسطح: في حالة القص على ارتفاع اقل من ما يتحمل 
  : في حالة القص على ارتفاع اعلى من المطلوب

  )المسطحات الدافئة(رخوآ  
  )في المسطحات الباردة(خشنا 
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   نصل الورقة 1/2-1/3القص الجيد يقطع 
   تتحمل القص اكثر إذا كانت في دور نشاطها

  
  خطوات القص

  .اد الصلبةجمع الحجارة والمو .1
  .يمنع الري لمدة يومين تتعلق النباتات بجوانب االسيجة .2
  .يجب آن تكون األسلحةحادة جدا .3

  . كي ال تتمزق االوراق 
  . تصاب بالبكتيريا 
  . بطيئة النمو 
  . تشوة 

  
  تثبت الجذور: قبل القص) المندلة(عملية الوصل 

  :ط النباتيتمش
   رفع اطراف النبات 
   تسهيل القص على ارتفاع ثابت 
   تنبية البراعم 

   يتم القص عكس اتجاة التمشيط
  

  فترات القص
   من الضرورى ان يتم القص على فترات منتظمة حسب برنامج مرن

   يفضل القص الخفيف المستمر
   ايام في الصيف 14-7ايام في الربيع  4-3قص المسطحات الباردة 

   القص المتباعد يؤدى الى لون باهت لسوق النباتات -
   المسطح -
   تدهور صفاتة –مسطح اخضر ضعيف  :عدم انتظام القص -
  يفضل قص المسطح مرة كل اسبوع -
  شتاءال في تطول -
  

   يجب ازالة مخلفات الحش لكى التشوة المسطح  اما اذا كانت قليلة يمكن تركها النها تتحلل: مخلفات الحش 
  ويفضل بقائها في الجد الرطب لحماية المسطح من الرطوبة ثم نزل
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  :هناك العديد من االالت القص:لحش االالت القص ا
  ماكنات يدوية .1
   ماكنات قطع ذات اسطوانة .2
   ماكنات ذات موتور ذو اسطوانة احتراق داخلى .3
   ماكنات قطع كهربائية .4
   ماكنات دائرية سكاكين تدور حول محول افقى .5
  رماكنات جانح وهى وحدات يجرها جرا .6

  
  : التسميد

   غزيرا بدون اضافة السماد النيتروجيني بكمية كافيةاليصبح السطح االخضر قويا 
   : يؤدى التسميد النايتروجيني الى

   تحسين لون المسطح .1
   يؤثر على طول الساق وارتفاع النبات .2
   يساعد على مقاومة الحشائش .3

  : بالمقابل نقص النايتروجين يؤدى الى
   يقلل عدد البراعم             التفرعات 
  متباعدة تنتظر البهتة تبدو النباتات رفيعة  

  
   يتم تسميد نباتات الموسم البارد في الخريف والشتاء

  )ثالث دفعات(حشائش الموسم الدافئ منذ الربيع وحتى نهاية الصيف على دفعات متساوية 
   بداية الربيع                 بداية الصيف          اغسطس

  
   كغم نيتروجين للدونم 50-30يضاف بمعدل 

   الدونم/كغم  8 الفوسفات
   يمكن استخدام سماد مركب

10:5:5  
N P K  
   الدونم/كغم  50-25بمعدل 

   :عند التسميد يجب مراعاة ما يلي ** 
  . نثر السماد واالرض جافة .1
  . نوزع كمية السماد بالتساوى .2
  . ال تعطى االسمدة دفعة واحدة .3
  . يتم رى المسطح ريا غزيرا .4
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  :التسميد
حات بالسبلة أو أي سماد عضوي يحمل روائح غير مرغوب فيها بقصد تدفئته أو تغذيته ، من األفضل عدم تغطية المسط

وذلك ألن هذه األسمدة تكون بيئة جيدة لنمو الميكروبات الضارة ومرتعاً ليرقات الذباب والناموس وهذا ال يتمشى مع مبدأ 
وال يخفى عنا األضرار التي . المرافق العامة نظافة الحدائق لروادها وخصوصاً إذا كانت حديقة خاصة بالمنزل أو حدائق

تجلبها أو المضايقات التي تحدثها تلك الحشرات باإلضافة إلى أن هذه األسمدة تحمل كثيراً من البذور التي يحملها الروث و 
التعب و تكون هذه البذور معرضة بعد ذلك لإلنبات فوق المسطح وبالتالي انتشار الحشائش الغريبه مما يسبب زيادة في 

الجهد للتخلص منها ،لذا فأنه إذا أريد تغطية المسطح بقصد تدفئته يفضل العمل على إضافة طبقة من الطمي النظيف بسمك 
  .سم إلى سطح التربة 2

من األزوت والفسفور  4 – 6 – 10أو  4 – 12 – 4بنسبة ) غير العضوية( وقد وجد أن مخلوطاً من األسمدة المركبة
كما أن التسميد . كجم للدونم تعطي نتائج حسنة للمسطحات الخضراء  25للتربة في شهر مارس بواقع  والبوتاسيوم تضاف

في األراضي الرملية أثبت  2م 1000/كجم نيتروجين صافي  6-4بأسمدة أزوتية مثل اليوريا أو بكبريتات األمونيوم بمعدل 
ق الرملية الساحلية بحيث يعطي دفعة منها في شهر نجاحاً كبيراً في تغذية المسطحات الخضراء وخصوصاً في المناط

   . (الربيع( والدفعة الثانية في شهر مارس أو أبريل ) الخريف( سبتمبر أو أكتوبر 
تروى المسطحات الخضراء للمحافظة عليها وعلى لونها االخضر الجذاب اال ان الرى الزائد يقلل من توفر : الرى 

   ن بالمقابل ال يؤدى الرى المستمر وبكميات بسيطة الى تحلل الماء في منطقة الجذوراالكسجين ويعمل على سحب النيتروجي
   مرة في االسبوع ويتوقف ذلك على درجات الحرارة وصفات التربة 2-1يروى المسطح االخضر 

  : يمكن تحديد حاجة المسطح للرى عند ظهور أول عالمة من العالمات العطش
   رقتحول لون االوراق لالخضر المز -
   تلتف االوراق على بعضها -
  )القص(–تغير لون االوراق الى البنى  -

   اسابيع 4-3يجب تباعد فترات ارى عند وصول المسطحات مرحلة السكون وتحويلها الى اللون البنى حيث تروى مرة كل 
  

  الساعة/ملم10-2.5 –كمية الرى 
   يفضل اجراء الرى في الصباح الباكر :الموعد

   للنبات وتقليص الباق بالتبخراستفادة قصوى  
   سرعة الرياح المتدنية في الصباح 
   قلة االصابة بالمرض 
   ضغط الماء من مصادرها في الصباح اكبر 
   : طرق الرى

  )الشائعةالطريقة (الرى الفوقي  .1
   الرى تحت السطحى .2
   الرى السطحى .3



Page 28 of 59 
 

  : مقاومة الحشائش
  . او غيره ( D 2,4( او استخدام مبيدات , ) ة الحراث( قبل ان يتم التخلص من الحشائش قبل الزراعة 

  . تنشيط النبات االصلي من اجل منافسة الحشائش: عند الزراعة 
  . يمكن استخدام المبيدات العشبية مرة اخرى ويراعى عدم قص المسطح قبل استخدام المبيدات

  
  : امراض المسطحات الخضراء 

  . ب البلدي والزريا بشدةيصي ,  .Helmenthosporium sp مرض تبقع االوراق .1
النباتات المصابة اقصر , بقع صفراء مشوه او ميتة في المسطح عليها بقع زيتية اللون متسخه وتكون سالميات : اعراضه 

  . طوال
  . البلدي مقاوم ,  Rhizoctonia solani   والمسبب   Brown spot  :مرض البقع البني .2
    Sclerotinia homoecarpa والمسبب   Dollar spot  مرض بقعة الدوالر .3

 –نوفمبر ( بقع صفراء غير منتظمة على مسافات متباينة من بعضها وتظهر في درجدات الحرارة المنخفضة : اعراضه 
  . ويصيب النجيل البلدي بشدة, ) ابريل 

  . يعالج بمركبات تحتوي على الزئبق والكادميوم
   : الحشرات الضارة .4

  . دودة ورق القطن -
  . لقارضةالدودة ا -
  . العناكب -
  . المن -
  . الحشرات القشرية -

  : عالجها
  . يجب قص النجيل. أ
  . الرش بالمبيدات الحشرية. ب
  

  : مالحظات حول زراعة النجيل بالظل
  : او الحدائق تحتوي على مناطق ظليلة وتتميز بما يلي) جولف ( ان معظم المسطحات الخضراء بالمنازل والمالعب 

  . حشائش رفيعة. أ
  . الجذور ضحلة وسطحية. ب
  . نموه مستقيم .ج
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   : رعايتها
   : التسميد
  . ( لتقوية نمو الجذور( خفض كمية النيتروجين الى النصف  .1
  . ( لتكوين جذور اقوى( زيادة سماد البوتاس بمقدار النصف  .2
  . راق بالخريفالتسميد في بداية الربيع قبل ظهور االوراق على االشجار ومرة اخرى عندما تسقط االو .3
   : القص
  .سم عن النجيل النامي بالشمس 3-2ارتفاع القص يجب ان يكون اعلى  .1
  . ( لتكوين مساحة اكبر لالوراق( يجب تقليل عدد مرات القص  .2
  . ازالة النجيل المقصوص اوال باول .3
  . عدم قص النجيل عندما يكون مبلال بالماء .4
   : الري

  . فيجب الري فقط عندما تظهر عالمات الجفا .1
  . يجب ان يتم الري بكميات قليلة الن المناطق الظليلة تجف ببطء .2
  . يجب ان يتم الري بمنتصف النهار لضمان جفاف االوراق .3
  . تجنب السير على النجيل النامي بالظل: السير

  . تجري عملية الترقيع بالبذور في اخر الصيف عند تساقط االوراق :الترقيع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Page 30 of 59 
 

  البيئية للنباتات الحديقة المنزليةاالحتياجات 
  الهواء 
  الضوء
  الماء

  ةالحرار 
   المعادن+الماء  
  
  

  :الماء
   أهمية بالنسبة الى النبات 

  95/1جزء كبير من االنسجة النباتية  .1
  )انتقال المواد الغذائية والمعدنية(مذيب  .2
   احد عمليات التمثيل الكلوروفيلى .3
   احد مكونات البروتينات .4
   التبريد .5

  
   النبات يحتاج الى الماء فى معظم  مراحل النمو:حتياجات الماء ا
  

  : قلة الماء تؤدى الى ضعف في
   و الزهري النمو الخضرى .1
  ( لزيادة الماء أو قلة الماء(تؤثر فى انتشار االمراض  .2
   نوعية المنتج .3

  
   يجب تقليل كمية الماء فى حالة ازهار االشجار

  
   :التربة

   خواص التربة
   يزيائيةالخواص الف .1
   الخواص الكيميائية .2
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   هي النسب المئوية لكل من الرمل، السلت و الطين  Texture Soil قوام التربة
  )التهوية(وهي طريقة ترتيب الحبيبات طريقة ترتيبها تؤثر على الفراغات  Soil stucture ترتيب التربة
 )مجموع المسامات(احد مكونات التربة الهواء الذي يتنافس مع الماء، وتعتمد تهوية التربة على المسامية : تهوية التربة

Total pore spaces   
  . Texture + Structure الفراغات تعتمد على

  )ري اقل( االرض الطينية قليلة التهوية  
   )ري اكثر( االرض الرملية عالية التهوية  

  
  :الكيميائية للتربة الخواص

  PH  )  حموضية التربة( تفاعل التربة  .1
                          Log [H+]1-  

  
                         PH= Log 1/[H+]      

  
   قاعدي 14-7متعادل،   7حامضي،   7-1:  14 -1رقم الحموضة يتراوح بين 

  )الزبل( فة السماد البلدي العضوي يمكن تعديل درجة الحموضة برفعها وتقليلها عن طريق اضا
  

Co2 + H2O  -------- >  H2Co3                    
H   في هذه المعادلة هي التي تقلل درجة الحموضة.  

  
     Cation Exchange Capacity التبادل الكاتيوني .2

قدرة التربة على االحتفاظ هي خاصية جذب االيونات الموجبة وتبادلها على سطح حبيبات التربة وهي خاصية مهمة تعكس 
  . بعناصر غذائية وتزويد النبات بها في الوقت المناسب

  
  :خصوبة التربة

  : مدى توفر العناصر القابلة لالمتصاص من التربة بواسطة النبات وتعتمد خصوبة التربة على ما يلي 
  . تفاعل التربة .1
2. CEC.  
  . درجة ذوبان العناصر .3
  . نوع التربة .4
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   :قة المنزليةالتربة في الحدي
  : تتميز التربة في الحديقة المنزلية بما يلي

  . تربة غير متجانسة وقليلة التطور -
  .  تربة محدودة الحجم واحيانا محدودة العمق -
  

  : لذلك تحتاج التربة بالحديقة المنزلية الى مجموعة من االصالحات
  . تحسين قوام التربة -
  . تحسين خصوبتها -
  . الزائد عما مصارف للماء -
  . تعديل الحموضة اذا لزم االمر -
   

   هناك ثالث طرق رئيسية للري في الحدائق المنزلية
  الري السطحي في أحواض وأتالم. 1

  : مساؤى الري السطحي
  فقدان الماء الزائد نتيجة الجريان السطحي 
   حدوث تشققات في التربة حال جفاف األرض 
   تحتاج إلى عمالة 
  انجراف الترب 
  م كميات أكبر من الماءاستخدا 

  
  : الري بالرشاشات. 2

  ( يحتاج إلى مساحات( عن طريق تحول الماء إلى رذاذ يطير 
   :مميزات الري بالرشاشات

   أكثر كفاءة من الري السطحي 
   يصلح في ميالن األرض 
   اقل عمالة 
  )درجة الحرارة(تلطيف الجو  

  )عيوبه(مشاكل الري بالرشاشات 
   تكلفة عالية 
   مراض الفطريةزيادة األ 
  تتأثر بالرياح 
   يحتاج الى ضعط 
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  :Drip Irrigation الري بالتنقيط. 3
  )نقطات( يتم إضافة الماء إلى النباتات بواسطة أنابيب عبر فتحات  

  :فوائد الري بالتنقيط
   يوفر من استخدام الماء 
   يقلل من نمو األعشاب 
        يمكن إضافة  األسمدة 
  رةيستخدم في األراضي المنحد 

  
   مشاكل الري بالتنقيط

 يحتاج الى ضغط 

   
  -:ويعتمد اختيار الطريقة المناسبة لري النباتات على

  مساحة األرض .1
  نوعية النباتات المزروعة .2
  كمية الماء المتوفرة .3
   ة التربة واألرضيعطب .4

  
   عالمات سوء الصرف

   وقف النمو الخضري و التحول إلى نمو زهري .1
    ضعف النبات و موته .2
   اجقلة اإلنت .3
   تباعد الري في بعض النباتات يؤدى إلى تغير في الطعم والنكهة .4

  
  

   الضوء
   الضوء هو المصدر الوحيد للطاقة ويتحول إلى صورة أخرى من الطاقة عن طريق عملية التركيب الضوئي

   المصدر الرئيسي للطاقة هو أشعه الشمس
  Electromagnetic spectrum  موجات كهرومغناطيسية

   دقائق 8ثانية تصل سطح األرض خالل \كم 300.000ه              سرعة االشع
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  :اإلضاءة لها ثالثة مكونات
   light qualityنوع الضوء .1
  light intensity     شدة الضوء .2
  photoperiod  فترة اإلضاءة .3

   نوع الضوء
   اإلشعاعات الشمسية

  ضوئيفقط في عمليه التمثيل ال% 2يستخدم % . 47تصل إلى سطح األرض 
   ويتم فلتره اإلشعاعات

  
     الضوء    

   موجات اقصر  400-760   موجات أطول   
   طاقة أكثر      طاقة اقل 

   
  طول الموجة هي نوعية الضوء

  :تؤثر طول الموجة في
   كمية االمتصاص و االنعكاس و التغذية .1
   التمثيل الكلوروفيلي األشعة الحرارية األكثر فعالية .2
   اإلزهار و النمو .3
   إنبات البذور .4

  
  :شدة اإلضاءة

   قدم\قياس لتركيز الموجات الضوئية  شمعة 
Micromote\cm2\sec   

   تتأثر عملية التمثيل الضوئي و التنفس  بشدة اإلضاءة
   في منطقة الظل______ نبات الظل  -
   نباتات الشمس -
  

   شدة اإلضاءة
   التمثيل الضوئي و النمو الخضري 
  نمو الجذور 
   التنفس 
   ة النباتحرار 
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  photoperiod  فترة اإلضاءة

  :هي عدد الساعات التي يتعرض لها النبات لإلضاءة تأثيرها على
   عملية النمو .1
  إلزهار .2

  
) نبات الغريب(وهذه المجموعة تزهر فقط إذا ما تعرضت لفترة ضوئية اقصر  :نباتات النهار القصير أو الليل الطويل

  والحوليات الشتوية
  سبانخ, البطاطا . وتزهر هذه ألمجموعه ما تعرضت لفترة معتمة اقصر نباتات الصيف المزهرة  :ويلنباتات النهار الط

عباد , البازيال , الذرة , البندورة (التتاثر هذه المجموعة بطول النهار آو قصره  : Day neutral نبتات النهار المتعادل
  )الشمس

  
   اإلضاءة في الحديقة المنزلية

) موقع المنزل ( حديقة المنزلية محاطة بالمنزل و مباني الجيران فال بد من األخذ بعين االعتبار غالبا ما تكون ال  
   حيث يؤثر على شرط اإلضاءة عند اختيار النباتات

   تتأثر عادة النباتات بكميات متفاوتة من اإلضاءة المنزلية  خاصة إذا توجد مصادر طاقة بجد يؤثر على النباتات  
  

  :الحرارة
   الحرارة على جميع العمليات الحيوية في النباتات تحتاج إلى أنزيمات توثر

   حرارة النمو لجميع النباتات 50-صفر 
   تحلل البروتين ___ 50

   النباتات يأخذ حرارته من الجو و بالتالي يتأثر بالحرارة الخارجية و ليس من السهولة التكيف و تقلل حرارته
  

   تأثير الحرارة على النبات
   تؤثر في عملية التيار آو التفاعل بغياب الضوء  :مثيل الضوئيالت .1
  سكر______ التفاعل بغياب الضوء الحرارة واألنزيمات يتحول ثاني اكسيد الكربون  :تفاعل الضوء .2
   هي عملية هدم الستخدام الطاقة المصنعة في التمثيل الضوئي وتميز هذه العملية بازدياد درجة الحرارة: التنفس .3
 تحتاج بعض النباتات إلى درجة حرارة منخفضة من اجل االستحثاث على اإلزهار: واألزهارالنمو  .4

Verbalization    االرتياع  أشجار العالية البد من تعريضها إلى درجات حرارة منخفضة في فترة السكون لعدد
   Chilling من الساعات لكي تتفتح براعمها الزهرية
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   ةالنتح وامتصاص المواد الغذائي
-1اليستطيع النبات تكيف درجة حرارته مع درجة الحرارة في الجو ولكن عملية النتح تؤدى إلى تقليل درجة الحرارة من 

   ْم  تزيد عملية النتح بارتفاع درجة الحرارة2
المواد تعتبر عملية النتح الدافع الرئيسي المتصاص الماء البارد و العناصر الغذائية  حيث توثر الحرارة على امتصاص 

   الغذائية من الجذر
   واذا ما انخفضت درجة حرارة التربة يمكن ان تقل عملية االمتصاص الماء و المعادن 
  

  :الهواء
   أهمية الهواء للنبات هي مكونات الهواء ونسبتها إلى بعضها تعتبر كامل محدد لنمو النبات وتطورة 
  

   :مكونات الهواء
  : ئيسيةالهواء الجوى يتكون من ثالث عناصر ر

  %21االكسجين 
  %78النيتروجين 

  %,0.3غاز ثاني اكسيد الكربون  
   بخار الماء+

  النسبة لألكسجين وثاني أكسيد الكربون ثابتة في الهواء
  

   :الهواء في التربة
   عناصر معدنية
   مواد عضوية

   هواء+ ماء 
   نفس المكونات لكن بنسب مختلفة

كسجين حيث إغراق التربة يؤثر على نقص االكسجين و ثاني اكسيد الكربون غالبا ما تحتوى على كميات قليلة من اال
   موجود فيه للتحليل و االكسجين مهم من اجل تنفس الجذور و بالتالي عمليات االمتصاص للمواد الغذائية

هم الطرق المتبعة مما يعيق نمو النباتات و من أ% 5في الحديقة يمكن ان تقل نسبة االكسجين في هواء التربة وقد تصل إلى 
  للتغلب على هذه الظاهرة

  )األصص أو التربة(صرف الماء الزائد  .1
  )فتح مساحات(نكش التربة أو قلبها  .2
   تحسين قوام التربة مثل إضافة الرمل و السماد الطبيعي .3
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   غاز ثاني اكسيد الكربون
مركبات سكرية تحتوى على مهم للنبات ألنة يدخل في عملية التمثيل الكلوروفيلى حيث يتم اختزالة إلى  

   الطاقة  وهذا ناتج من التنفس و تحلل المواد العضوية
يكون له تأثير سام على )حيث يزيد (زيادتة في الجو يزيد من عملية التمثل الضوئي زيادة في التربة  

   النباتات
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  العناية بناتات الحديقة المنزلية
  

   االسمدة و التسميد
هو عملية اضافة العناصر الغذائية للنبات أو الوسط الزراعى وذلك من اجل تزويد النبات بالعناصر الغذائية االزمة : التسميد
   للنمو

   عنصر من عناصر اساسية 16النبات يحتاج الى العناصر الغذائية المعدنية من اجل نموة يحتاج الى 
  :م هذة العناصر الى مجموعتينأي نقص فيها يضعف نمو النبات ويظهر اعراضا لذلك و تقس

   العناصر الكبرى
  )ىالصغر(العناصر الدقيقة 

        
   اهم مصادر العناصر الغذائية في التربة

   االسمدة الكيمياوية .1
   بقايا النبات .2
   االسمدة العضوية و الحيوية .3
   عناصر طبيعية .4
  ) مياة الرى الجو و محاصيل التربة(مصادر اخرى  .5

  
   االسمدة الكيماوية

   هو عبارة عن مركبات كيماوية تضاف الى التربة لتجديد العناصر الغذائية:  ريف السماد الكيماوىتع
  NH4NO3 يحتوى على عنصر واحد مثل نترات االمونيوم: سماد بسيط 
  KNO3 يحتوى فى تركيبتة على مجموعة من العناصر مثال نترات البوتاسيم: سماد مركب 
   نيتروجين و الفسفور و البوتاسيزود النبات بكل من ال: سماد كامل 
   N.P.K مركب اليحتوى العناصر االساسية الثالثة: سماد غير كامل 
هو النسبة المئوية للعناصر الغذائية المكونة للسماد المركب و تعبر عن ثالث ارقام تدل على : التحليل السمادى 

  K2O و   P2O5وN  نسبة
    مرتفعسماد ذات تحليل  30اذا كانت النسبة اكثر من 
  سماد ذات تحليل منخفض 30اذا كانت النسبة اقل من 
   سماد ذات تحليل  ضعيف 30اذا كانت النسبة اقل من 

  
  :السماد الفسفوري

عنصر غير قابل للحركة وتنبت بالتربة منة كمية كبيرة ولذلك يجب ان يضلف قبل موعد الزراعة و عند تحضير التربة 
  اليؤثر في تفاعل التربة
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   دونم و تزيد هذة الكمية في الخضراوات و البطاطا و الثوم/كغم20يضاف بمعدل  بشكل عام
الخضراوات البقولية من اكثر المحاصيل احتياطا الفسفور و ذلك لتشجيع نمو الجذور وزيادة نشاط البكتيريا المنبه 

   للنيتروجين
   ى نمو الجذر  ونكوين البذوريدخل  في تركيب االحماض االمينية وبروتينات و انتاج الطاقة و يؤثر عل

  
  :اعراض النقص

   توقف النمو .1
   قلة الثمار و البذار .2
  تكون لون ارجوانى في االوراق .3

  
  :البوتاس

  يتحكم بفتح و إغالق الثغور 
   ضروري االنتقال الكربوهيدرات من االوراق الى الجذور و الدرنات 
   مكون رئيسي االنزيمات 

  
   حتراق حواف االوراق واصفرارهانقص العنصر يؤدى الى ضعف النمو أوا

   
  :النيترجين

   هو مهم للنباتات ويحتاجة باستمرار وذلك لسرعة  تحول هذا العنصر في التربة 
   الكلوروفيل, االنزيمات , البروتينات 

  
  

  مصادر كيميائية
   في التربة  نسبة النيترجين  اسم المركب

   حامضي %46 اليوريا
  حامضي %33 نترات االمونيوم 

   متعادل %28 لوريد االمونيوم ف
  حامضي %20 سلفات االمونيال
  قاعدى %16 نترات الكالسيوم 
   قاعدى %14 نترات البوتاسيم 

  
   يفضل اضافتة على دفعات خالل نمو التباتات
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   :االسمدة العضوية
زود النبات بما يحتاجة على هى االسمدة الناتجة عن مخلفات النبات و الحيوان و االنسان تتحلل االسمدة العضوية ببطء و ت

   فترة طويلة
   اذن كمية العناصر الغذائية قليلة و اذا اردنا استخدامها للمحاصيل النسبية فإننا بحاجة الى كميات كبيرة

   :تاثير السماد العضوي
   زيادة قدرة التربة على امتصاص الماء و االحتفاظ بة .1
  ( القوام الكيميائية(تحسين خواص التربة  .2
   رارة التربة الناتجة عن تحلل العناصر العضويةزيادة ح .3
   زيادة نشاط االحياء الدقيقة .4

  
  :موعد اضافة االسمدة العضوية

بما ان االسمدة العضوية تتحلل ببطء لتزويد النبات بالعناصر الغذائية فالبد من اضافتها مبكرا أو استخدام سماد متحلل تكون 
  20-1عالية معقولة  N/2 نسبة

فة السماد العضوى فى موعد مبكر من بداية فصل الخريف الى بداية فصل الشتاء حيث تبدأ هذة المواد بالتحلل لذا يجب اضا
   و تكون جاهزة في اول الربيع و هى بداية نمو النبات

  
  :االسمدة الورقية

   :لجا احيانا الى التسميد عن طريق االوراق وذلكن
   باتالحاجة السريعة لتصحيح نقص عنصر معين في الن .1
   عدم توفر هذا العنصر بصورة قابلة لالمتصاص .2

  
  

  :التربية و التقليم
   يعتبر التقليم من اهم عمليات الخدمة البستانية

  ( تعليم التربية(اعطاء الشجرة الشكل و الحجم  المطلوب  
   االثمار و نوعيتة 

  
   وهو ازالة بعض اجزاء النبات: التقليم

  :االهداف
   يق تنظيم حمل الشجرةتحسين اثمار الشجرة عن طر .1

   :هناك ظاهرة شائعة في االشجار  الزيتون و الحمضيات  تبادل الحمل
   االشجار لحمل فى السنة بعينة كمية كبيرة من الثمار وفي السنة الثانية ال تحمل االكمية محددة
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   تقلل نمو الخشب الذى سيحمل في السنة القادمة 
  تقلل من االزهاز 

  ( جم و اللونالح(تحسين جودة الثمار  .2
مما يقلل التنافس من ) السكريات (تقليل الخشب يقلل الثمار  ويزيد من عدد االوراق التى ستزود الثمار  بالمواد الغذائية 

   الثمار  وكذلك فتح قلب  الشجرة يساعد على وصول الضوء و التهوية  مما يعطى ثمار ذات لون جيد
   اعطاء الشجرة و الشكل و الحجم  المناسب .3
زالة االفرع  المصابة و المريضة و المكسورة و التخلص من االغصان المتشابكة و المتداخلة مما يسل خدمة ا .4

   افضل
  ( السرطان و الخلفات(ازالة النموات غير المرغوب فيها .5

  
  :انواع التقليم

   يبدا بعد زراعة االشجار و حتى االثمار: تقليم تربية .1
   ل االغصان المصابة و المريضة  المكسور للحد من انتشار االمراضهو عالج الشجرة حيث تزا: تقليم عالجى .2
  تنظيم الحمل: تقليم اثمارى .3
   من اجل فترة الشباب للشجرة: تقليم التشبيب .4

  
  :حسب الموعد

  )االثمار(شباط  - كانون االول )سكون االشجار المتساقطة االوراق ( فصل الشتاء : تقليم شتوى .1
  )الهدف التربية االشجار(نمو يكون خالل فصل ال: تقليم صيفي .2

  
    كمية التقليم تعتمد على عدة عوامل

   يزداد التقليم اإزدياد عمر الشجرةو اكثر التقليم هو التشبيب :عمر الشجرة .1
   االصابة باالمراض و االفات تزداد باذدياد االمراض .2
   طريقة التربية .3
   هناك اصول مغرمة تحد من نمو:االصل المستعمل .4
  ( ونعنى مكان تكون البراعم الزهرية طبائع الحمل:( ارطبيعة حمل الثم .5
   قوة الشجرة .6

  
  :تقليم اشجار الفاكهة 

من اجل هدف تقليم اشجار الفاكهة وهذه تنظيم عملية االثمار و الحمل  البد من التعرف على طبائع الحمل و االزهار 
   الشجار الفاكهة

   :ع من البراعماالزهار تتكون في البراعم و لذا فهناك اربعة  انوا
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   تعطى نمو ورقى و تكون في القمم النامية  :البراعم الخضرية .1
هى البراعم التى تعطى عند نموها ازهار  وتكون منتفخة و اكبر حجما من البراعم الورقية   :البراعم الزهرية .2

   وتحمل على دوابر نمرية أو نموات صغيرة السن
  )التفاح واالجاص(تحها اوراق وازهار وهى البراعم التى ينتج عن تف :براعم مختلطة .3
  )مثال العنب(ينتج عنة غصن محمل و براعم و ازهار  :براعم مركبة .4

  
  : االشجار تقسم الى قسمين

   شهور من تفتحها 8-6تتفتح البراعم الزهرية في الربيع  وتكون قد تكونت قبل  :االشجار متساقطة االوراق .1
  االشجار دائنة الخضرة .2

  
   ة متساقطة االوراقتقليم وتربية شجر

   سم 90-70عند الزراعه تقص الشجرة على ارتفاع  .1
اغصان موزعة بصورة متوازنة حول الساق وتزال جميع اىغصان المتبقية و يتم  4في موسم التقليم يختار  .2

   سمstub2-3 اذا كانت ضعيفة تقص على) من هذة االغصان 1/3ازالة (تقصيير هذة االغصان لبرعم خارجى 
غصن على كل من السيقان الرئيسية ويتم تقصير هذة االغصان في التفاح و  2م القادم يتم اضافة في الموس .3

   الدراق و الكرز¸الكمثرى 
   في الموسم القادم تكون الشجرة قد وصلت مرحلة االثمار

                          : وتتكون من االغصان التالية
   اغصان ثمرية .1
   Primay scaflod غصن اساسي .2
   mian trunck لساق الرئيسيا .3

  
   تتم عملية التخفيف لهذة االغصان وال يفضل التقصير اال حالة الكرز الحلو

   وتزال االغصان المتشابكة 
  ( غير المرغوب فيها(و الماصات المائية  
   االغصان المكسورة و المريضة 

  
  :تقليم اشجار العنب

   يقلم العنب تقليما شديدا مقارنة مع باقى الفاكهة
  " يعتمد على طبيعة الحمل" تقليم قصبى                  -
     تقليم دابرة -
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   اذا لم يكن الشخص متاكد من طبيعة الحمل 
ترك اعداد مختلفة من البراعم ثم مالحظة حمل العناقيد الثمرية لمعرفة ايهما (تقليم بعض القصبات على اطوال مختلفة 

  ( الكم و النوع: افضل من حيث 
  : و تقليم العنبتربية 
       التربية الراسية .1
   التربية الكودونية على االسالك .2
  التربيه على معرشات .3

  
   اذرع رئيسية 7- 4تتكون العنبة في هذا الشكل من الساق الرئيسي وعلية : التربية الراسية
   :خطوات التربية

يار ساق واحدة وهى االقوى بعد الزراعة تقصر القصبة الرئيسة الى برعم او برعمين  في الصيف يمكن اخت .1
   وازالة االغصان االخرى

  سم فوق سطح التربة 80-60فى موسم التقليم الثانى تقص القصبة الناتجة الى  .2
   افرع وتزال باقى التفرعات 7-4اثناء الصيف يتم اختيار  .3
   في الشتاء تقصر هذه االفرع الى برعمين و تزال جميع القصبات االخرى .4
 2-1كما يتم اختيار قصبة  عيون حسب طبيعة الحمل 4-2على االفرع الرئيسية وتقلم  قصبات 4-2يتم اختيار  .5

 4-2وتقلم على عين واحدة الستخدامها للموسم القادم حيث يعطى نمو خضرى يستخدم للموسم القادم لتقليمة 
   للحمل

   تزال جميع القصبات االخرى و النموات غير المرغوب فيها
  
  

   زينةتقليم اشجار وشجيرات ال
   بسبب اختالف الهدف تختلف عملية تقليم هذة االشجار

تقلم اشجار وشجيرات الزينة في مواعيد مختلفة متساقطة االوراق في الربيع اواخر الربيع ويهدف التقليم لضبط الحجم 
   والشكل عن طريق اما الخف أو التقصير

  
  تقليم الورد

   التقليم فوق براعم متجهة للخارج ويكون جائراالغرض من تقليم الورد هو فتح قلب الشجرة وذلك ب
   قص جميع االفرع الصفرة والمصابة والمكسورة 
   افرع قوي6-3ازالة جميع االغصان ما عدا  
   تقصير االفرع المسقاة الى النصف أو التي فوق براعم قوية والمثنية للخارج 
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  تقليم االسيجة والمتسالقات
  :فاع معين من اجل نمو عرضي وبعد ذلك نعلم عدة مرات في السنة بناءتقليم االسيجة بعد زراعتها على ارت

   الظروف الجوية السائده .1
   نوع السياج وقوتة .2
   الخدمات البستانية من تسميد ومقاومة .3

  
  توجية المتسلقة نحو المكان لملئ الفراغ المحصن تقلم سنويا بواسطة الخف والتقصير: المتسلقات

  
 
 

  الحديقة المنزليةمقاومة اآلفات في نباتات 
   تشمل اآلفات مجموعة الممرضات 

  .، القوارض)التماتود(الفطريات، البكتيريا، الفيروسات، الحشرات والعناكب، الديدان الشعرية 
  :هذة االفات بانواعها المختلفة تسبب تلف للنبات وتؤدي الى خسائر عن طريق

  تقليل االنتاج .1
   ردائة االنتاج .2
   ارتفاع التكاليف .3

  
   اض النباتيةاالمر

  البياض الدقيقي: القطريات .1
  التدرن التاجي: المسببات البكترية .2
   حامض نووي وغالف بروتيني تجعد االوراقة التفافها في البندورة: الفيروسات .3
   تدرن جذور الخضروات: النيماتودا .4

  
   الحشرات

  لرأس و الصدر و البطنا :الحشرات ثالث جزاء
   ثالثة ازواج من االرجل

   رقة، العذراء فالحشرةيتتميز بدورة حياة تبدا من البيضة، الالحشرات 
  

  :االعشاب
   االعشاب هى نباتات تنمو و تتكاثر في المكان غير المرغوب وهى تنافس النبات على الماء و الغذاء و الضوء 

  القوارض و الحلزون، الفئران و الخلد
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  طرق المقاومة 
ويقضل استخدامها  في الحديقة المنزلية لتفادى مخاطر الطرق لالعشاب و القوارض  :المقاومة المكانيكية .1

   الكيماوية  و المساحة المحددة و يسهل التقاط الحشرات
   :الطرق و العمليات الزراعة .2

  )ملوخية, ملفوف,بندورة (تعاقب و تتابع المحاصيل الزراعية في االرض : الدورات الزراعية  
  )التقليم و التسميد: (تغذية النباتات  
   استخدام اصناف مقاومة االمراض  

  استخدام كائنات حية معادية للمسبب: المقاومة الحيوية، البيولوجية .3
   ونستخدم فيها المواد الكيمائية: مقاومة الكيماوية .4

   وتقسم الى قسمين حسب التاثير
  مبيدات بالمالمسة  
  )عصارية(مبيدات جهازية  

  
  

   امثلة على المبيدات
   العالج العائل المرض

   دونم/ سم 100- 60فيرتمك  الخضروات و االشجار  ذبابة االنفاق
   لتر\غم 2بريمور لمس  الخضروات و االشجار المن

   لتر لمس/  3أوجيت ا سم العديد العناكب
   دونم/  3سم 100سمش  خضروات ,الباذنجان , البندورة  الذبابة البيضاء

   تمارون عوائل كثيرة  الديدان القارضة 
  

  Damping off المفاجئ) موت البادرات ( مرض الذبول
   الخضروات الباذنجانية و القرعية 

    لتر ماء/ غم  2تعقيم التربة از استخدام بنلت بمعدل : المكافحة
  (لتر/ 3سم 1اوفير (الخيار , البطيخ , الشمام , الفلفل , الكوسا , الباذنجان : البياض الرقيقى 

     
  :ياويةمحاذير استخدام المبيدات الكيم

   تسبب المبيدات الكيماوية اضرار في البيئة .3
   تكتسب الحشرات مع الوقت مناعة لذلك يجب تغير المبيدات على فترات .4
   سمية العديد من المبيدات و خصوصا الحشرية العالية وتترك اثر متجمع في كبد االنسان .5
   يجب االهتمام بفترة االمان .6
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  طرق اكثار نباتات الحديقة المنزلية

  
   هو وسيلة حفظ الجنس و زيادة العدد وتكاثر النبات باحدى الطرق التالية:  تكاثرال

   وهو باستخدام البذور الناتجة عن التلقيح و االخصاب  : sexual التكاثر الجنسي .1
و يتم عن طريق استخدام االجزاء الخضرية بدون تلقيح أو : او التكاثر الخضرى Asexua التكاثر الالجنسي .2

   اخصاب
  
   ايا التكاثر البذريمز

  هى الوسيلة الوحيدة المتاحة الكثار  .1
   تكون خالية من الفيروسات  .2
   امكانية تخزين وحفظ البذرة  .3

  
  :عيوب التكاثر البذرى

   انعزال الوراثي و خصوصا في  النباتات ذات التلقيح الخاطى  مثل االشجار  .1
   طول فترة النمو الخضرى  .2

  
  :تخزين البذور

   ذور النباتات تحت ظروف عادية لفترة طويلةيمكن تخزين بعض ب
  100= نسبة الرطوبة ) +بالفهرنهايت (مجموع درجة الحرارة : هناك قاعدة 

  %80=اذا كانت الرطوبة 
  %20= الدرجة المثلى 

  
   فحص البذور
   نسبة التفاوة

  
  :المواد الغريبة

   بقايا اجزاء النباتات .1
   بذور نباتات اخرى .2

   الكمية المطلوبة يساعد الفحص  على تحديد
   %90كغم و كانت نسبة المقاومة  10دونم القمح يحتاج الى 
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   هى النسبة المئوية للبذور القابلة لالنبات: نسبة االنبات
   معاملة البذور قبل الزراعة

   نباتات تحتاج الى معاملة قبل الزراعة من اجل كسر طور السكون
   اجل كسر طور السكون نباتات ال تحتاج الى معاملة قبل الزراعة من

  
   كسر طور السكون

تجريح الغالف الصلب للبندورة بواسطة حكها باللرمل أو مواد خشنة او الماء الساخن أو ازالة   :Scartificationالتجريح
  القالت او االحماض

  عن طريق حفظ البندورة فى وسط رطب و بارد : stratification )التنضيد(الكمر البارد
   وتهدف هذة الطريقة للمساعدة في انبات بعض البذور صعبة االنبات  :واد الكيماويةالنقع في الم

  
  

  مواعيد زراعة البذور
   من اواخر الربيع الى اوائل الصيف: حوليات صيفية
   من اواخر الخريف او اوائل الشتاء: حوليات سنوية

  
  التكاثر الخضرى

   :منزلية  ومن اهم مزايا هذة الطريقةمن اكثر الطرق المتبعة االكثار نباتات الحديقة ال
   المحافطة على التركيب الوراثى للنباتات المراد اكثارها مما يعطى نباتات متجانسة .1
   امكانية الحصول على اعداد كبيرة من التباتات في فترة الخصوبة .2
   وجود النباتات الى مرحلة النضج المبكر .3
باتات التى ليس بمقدورها انتاج بذور حية او  البذور كالموز و تعتبر الوسيلة الوحيدة النتاج و تكاثر بعض الن .4

   العنب او بعض النبات المزهرة
  

   طرق التكاثر الخضرى
   العقل .1
   الترقيد .2
   التطعيم و التركيب .3
   زراعة االنسجة .4

  
   هى اجزاء خضرية: االكثار بالعقل

    عن تحضير العقلة عن طريق تجريح النبات: المبدا
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   ائية و المساعدة على تكوين الجذور فتكون الجذر اذا كانت الظروف مناسبةتتجمع المواد الغذ
  انواع العقل
   و النباتات العصرية, البيوجونيا ,تؤخذ من بعض انواع النباتات التى ال تنتج افرغ مثل البنفسج االفريقى : العقل الورقية

  )جلد النمر لسان الحماة،( ممكن ان تستخدم مع عنق  ممكن ان تستخدم بدون عنق
  

  )الكاوشوك(مثل اخذ اجزاء من الساق مع الورقة : عقل ورقة برعمية
  

  : هى وضع العقل فى ظروف مالئمة حتى تتم عملية تموين الجذر و السيقان سواء كانت:مبدا العقل 
  العقل ساقية تحتاج الى جذور

   العقل الورقية تحتاج الى جذور وسيقان
   الى جذورالعقل الورقية البرعمية تحتاج 

  
  :معاملة العقل بعد التجذير

يجب معاملة العقل المجذرة بعناية فائقة  خوفا من موت الجذور و تنفل الى مكان  مظلل ويستمر  اقل مما كانت علية اثناء 
   الحضانة  وعندما تتكون االوراق الجديدة يبدا بازالة التظليل و تعريضها تدريجيا الى ظروف الطبيعة الكاملة

  
   هى طريقة لزيادة اعداد النباتات عن طريق تكوين الجذور على االفرع  نوعان من الترقيد: قيدالتر

  )الكاوتشوك(تشجيع تكوين لجذور على اغصان دون ايصال الفرع الى االرض  : الترقيد الهوائي .1
   يتم الترقيد في االرض و يستخدم نباتات ذات افرع قابلة للثنى: الترقيد االرضي .2

  : عدة اشكالويوجد منة 
  يتم ترقيد القمة النامية : الترقيد الطرفي .1
   يتم ترقيد جزء من الساق بحيث تكون القمة النامية مكشوفة: الترقيد البسيط .2
   مجموعة من التراقيد البسيطة: الترقيد المركب .3
يدة فتكون توضع االغصان في خندق و قبل النمو يبدا بتغطية االغصان فتخرج النموات الجد: الترقيد الخندقي .4

   الجذور  عند قواعدها و في نهاية الموسم يزال التراب و يفصل النبات الجديد عن االم
   يستخدم في التفاحيات: الترقيد الهرمى .5

   سم فوق سطح التربة 3-2تزال القمم النامية للنباتات على ارتفاع 
   سم 12-7تخرج النموات حديثة يصل طولها الى 

   سم3.71حتى يصل تبدا بعض القواعد تدريجيا 
   في بداية الربيع, السفرجل , االجاص , شائعة االكثار اصول التفاح 
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  االبصال واالشكال المشابهة
  تعتبر االبصال و االشكال المشابهة وسيلة طبيعية للنكاثر و االنتقال االجيال من موسم الى اخر

1. scoping :   وتشكل  بصيالت جديدة حول االميتم ازالة القمة النامية وتشجيع البراعم الجانبية   
2. scoring  : يتم تشطيب قاعدة البصلة االم   
ساعة  يريد من تكوين البصيالت على  24-12لمدة  43ْمعاملة االبصال بالماء الساخن : استخدام المياة الساخنة  .3

   البصلة االم
   و تقسم مية البصلة الى عدة اقسام: التقسيم  .4

  
  التطعيم و التركيب

   على انة اتحاد نباتين أو جزء من نبات و جزء من نبات اخر يصبحا نباتا واحد ينمو وينتج: عيم و التركيبيعرف التط
   والجزء السفلي الذى يشكل المجموع الجذرى يسمى باالصل اما الجذر العلوي والذى يحمل االوراق و الثمار بالصنف

   يتم استخدام برعم كصنف: التطعيم
   اكثر يركب مع جزء اخر من النباتبرعم واحد أو : التركيب

  
  :حدود التطعيم

نسيج موسمى له القدرة على االنقسام  يقع بين الخشب و (يحدث  في نباتات ذات فلقتين و السبب وجود طبقة الكاميوم  -
  اللحاء
   يجب ان يكون هناك توامين من االصل و الطعم  -  

  )العائلة,الجنس , النوع (تطعيم نباتات من نفس 
 
   عود الى مواعيد التطعيم  قلنا ان هناك موعدين للتطعيمت

  التطعيم الشتوى و التطعيم الصيفى لماذا التطعيم الشتوى؟
مما يخفف من اثار  معظم اشجار الفاكهة بنوعتها دائمة الخضرة و متساقطة االوراق تكون في مرحلة سكون .1

   التطعيم على الشجرة
ر الفاكهة المتساقطة االوراق مما يسهل انتقاء االغصان و التعرف الى تكون االغصان و االفرع واضحة فى اشجا .2

   البراعم الزهرية خالل فصل الشتاء
  

  فوائد التطعيم الصيفي
   يستخدم في حالة التربية واختيار االغصان مما  يوفر الغذاء لالغصان .1
   ازالة النموات غير المرغوب فيها قبل اكتمال نموها .2
   مل الغزيرخف الثمار في سنوات الح .3
   التخلص من االغصان المصابة باالمراض قبل انتشار المرض .4
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  :العوامل المؤثرة على التطعيم و التركيب
  التوافق 
   المهارة و االدوات 
   الظروف البيئية 
   الرطوبة 
              االكسجين والظالم 
   ْم ورطوبة عالية من اجل تكوين الخاليا للنقسام 27-24درجة حرارة من  
   حتى يتم االنقسام و االلتحام بين االصل والطعم(الحالة الفسيولوجية : مو االصلحالة ن 
  خلو االم  من  االمراض 

  
  

  :فوائد التطعيم و التركيب
   اكثار بعض النباتات التى يصعب اكثارها بواسطة الطرق االخرى .1
  ( كاالصول المقترنة في التفاح(االستفادة من خواص بعض االصول  .2
   صول الى سن االثماراالسراع في اال .3
  تغير صنف نباتات مزوع .4
   اصالح االضرار على االشجار المزروعة .5
    دراسة االمراض الفيروسية .6

  
   طرق التركيب

   التطعيم بالعين .1
   رقعة دائرية

   رقعة مستطيلة
  اللوزيات

  
  :التركيب .2

  )في العنب و اللوزيات(عندما يتساوى االصل مع الطعم : التركيب السوطى أو اللسانى  
   التركيب اللحائي  

  
  اختيار مغازل التطعيم

   عمر المغزل اقل من سنة أو نموات الحديثة الجزء السفلى للغصن .1
   يجب ان يكون الخشب قوي ومتين ويجب عدم اخذ من نموات سرطانية .2
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   تؤخذ من اشجار في سن االثمار  ومعروفة من حيث المواصفات .3
   في الحمضياتيراعى ان يكون النمو دائريا وغير مضلع خاصة  .4

  
  
  

  نباتات الظل
  .هواياتهمتنشأ اهمية نباتات الظل كونها تمكن الناس الذين يسكنون الشقق من ممارسة  -
  .وتجملهتزين المنزل  -

  :شروط اختيار نباتات الظل
  .ان تكون متوسطة الحجم متناسقة النمو في جميع االتجاهات .1
  .ان ال تكون اوراقها متهدلة لالسفل .2
  .مريضة و خالية من الحشراتان تكون غير  .3
  .عند شراء تختار ذات االحجام المتشابهة وكبيرة الحجم والمستديرة .4
  .عند شراء البذار يجب ان تكون داخل اكياس محكمة .5

  . يجب عدم تعريضها لدرجات حرارة منخفضة جدا ولرياح شديدة: النقل *
  :المنزل *

  . يستحسن ريها مباشرة 
ة في مكان معرض الشعة الشمس وحمايتها من التيارات الهوائية مع ترطيبها عدم وضع النباتات غير المزهر 

   برش اوراقها
  . الحرارة, االضاءة , تنقل بعد ذلك الى المكان النهائي المالئم لها من حيث احتياجاتها من التهوية  
 . اما النباتات المزهرة فتنقل مباشرة الى مكانها الدائم 

 
  :تائج يفضل توافق متطلبات النبات مع ظروف المنزل من حيثللحصول على افضل نمو او ن 

فتوضع , واقلها الغرف الشمالية , اكثر المواقع اضاءة في المنزل هي الغرف الجنوبية وقرب النوافذ : االضاءة .1
  .النباتات حسب احتياجاتها

  .قلها الشماليةاكثر المواقع حرارة هي البيوت الزجاجية ثم الغرف والشرفات الجنوبية وا: الحرارة .2
  . ابعاد النباتات قدر االمكان عنها: التيارات الهوائية .3

  
  :توافق اشكال واحجام النباتات مع المواقع والزوايا في المنزل

  .توضع النباتات الكبيرة في القاعات الواسعة 
  . تبعد النباتات ذات االوراق العريضة عن النوافذ حتى ال تحجب االضاءة 
  .لنمو القائم في الزواياتوضع النباتات ذات ا 
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  .توضع االحواض الطويلة بالقرب من النوافذ العريضة 
  .توضع النباتات المعلقة في االماكن التي ال تكثر فيها الحركة 
النباتات المزهرة ذات الروائح الجميلة مثل الجاردينيا توضع في غرف الجلوس وتبعد النباتات ذات االوراق  

  .والممرات الشوكية واالبرية عند المدخل
  .توضع النباتات المتسلقة في اماكن تسمح بانتشارها 
  .توافق لون العبوات وشكلها مع النباتات نفسها ومع لون الجدران واالثاث 

  
  احتياجات نباتات الظل

  
  :الحرارة المناسبة

ن هبوط الحرارة درجات دون ان تتأثر ولك 6-4معظم نباتات الظل من اصل استوائي فهي تتحمل هبوط الحرارة ما بين 
  .درجات قد يؤدي الى تدمير النبات 10المفاجئ لما يقارب 

  :هذا وتقسم نباتات الظل الى ما يلي حسب االحتياج الحراري
   م شريطة توفر جو ذو رطوبة عالية28نباتات تتحمل درجة حرارة  .1
   ريتونم وهذه حساسة جدآ ومنها ديفينباخيا والك15نباتات ال تتحمل درجات حرارة أقل من  .2
   م مثل الدراسنا و القفص الصدري10نباتات ال تتحمل درجات حرارة اقل من  .3
   م مثل الصباريات والنباتات العصارية6نباتات تتحمل درجات أقل من  .4

  
  :في حالة اختالف درجات الحرارة بشكل مفاجئ

   تصفر االوراق .1
   تتساقط االوراق .2

ذى تتطلبة النبتة فأن اوراقها تتلوى وتتلون مساحات منها بالون البنى و قي حالة انخفاض درجات الحرارة عن الحد االدنى ال
   . تنفصل عن النبتة

  
   :بينما عندما ترتفع الحرارة عن االزم

   فقد تتلوى االوراق السفلية وتتلون حوافها باللون البني .1
   تتساقط تدريجيا ابتداء من االسفل .2
   قد تتساقط االزهار قبل الموعد .3
   ق بشكل مغزلى في بداية الربيع وتكون صغيرة وبعيدة عن نعضهاقد تموت االورا .4

  
  :التهوية

   توفير كميات من االكسجين 
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    تخفيض درجة الحرارة الجوية 
   خفض نسبة الرطوبة 
  تقليل االمراض 

   فتح نافذتين غير متقابلتين: الطريقة
   عندما تتقارب درجة حرارة الداخل مع الخارج: موعد

  :االضاءة
  : ات الزينة من حيث تآثرها باالضاءة الى مايلىتقسم نبات 

   الياسمين, المرجان , توضع قرب النوافذ الجنوبية في الشرفات الزجاجية ( :نباتات تالءمها اشعة الشمس المباشرة .1
تالئمها  النوافذ الشرقية و  :نباتات تحتاج الى اضاءة ساطعة مع التعرض االشعة الشمس المباشرة عدة ساعات .2

معظم النباتات (الهيدرا , جلد النمر , سم من النوافذ الجنوبية مثل المطاط 75والمواقع الموجودة على بعد  الغربية
  )المزهرة

وتالءمها الزوايا التى التصلها الشمس  :نباتات تحتاج الى اضاءة ساطعة دون تعرضها الشعة الشمس المباشرة .3
  الدفنباخيا,القفص الصدري ,الهواء , االزاليا ,وافذ المشمسة م بعيدا عن الن1.5-1والمواقع الموجودة على المسافة 

وتالئمها النوافذ الشمالية و الممرات  :نباتات تحتاج الى مناطق نصف مظلللة واحيانا مظللة فى اشهر الصيف .4
  مارتنا, ووسط الصالون مثل الدارسنيا  

  
  اذا لم تحصل النباتات على االضاءة الكافية فان

   اللون وتصغر في الحجماوراقها تشحب في  .1
  تتساقط اورقها .2
  تتحول االوراق السفلية الى اللون االصفر ثم تجف .3
   تنمو االوراق والسيقان بشكل مغزلى .4
   تتحول االوراق المبرقشة الى اللون االخضر فقط .5

  
   : زيادة االضاءة

   تظهر بقع بنية او رمادية على حواف االوراق .1
   تتجعد وتموت—رتتلوى االوراق وتذبل عند منتصف النها .2

 2م/شمعة 200يمكن تعويض نقص االضاءة في فصل الشتاء أو االماكن القليلة االضاءة باستعمال اضاءة صناعية بمعدل 
  . سم لغير المزهرة 70سم للمزهرة و 45بارتفاع اليقل عن 

  
  :الرى

  :تتداخل عوامل متعددة لتحديد حاجة النباتات للرى مثل 
  نوعية التربة .1
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  حجم الناتات .2
  حجم الوعاء .3
  الظروف المناخية .4

لذا يجب عدم االعتماد على تواريخ معينة لري النباتات بل يتم فحص التربة يوميا في الصيف واسبوعيا في الشتاء لعمق  
   سم في موقع متوسط بعمق الساق الرئيس وحافة التربة 3-4

  يفضل الرى صباحا
  ادة الكلور السامةساعة داخل المنزل الزالة اثر م 24ترك ماء الرى امدة  

  : اعراض نقص الرى
  . ارتخاء االوراق وتدليها لالسفل .1
  .التواء االوراق واصفرارها ابتداء من االوراق السفلية وتتلون الحواف باللون البني .2
  .ذبول االزهارمبكرا وسقوطها القديمة اوال .3

  
   : الرى الزائد

   النمو العام للنباتات ضعيف .1
   التواء االوراق واصفرارها .2
   هور عفن على اوراقهاظ .3
   سقوط االوراق القديمة و الحديثة بنفس الوقت .4
        ظهور عفن على الجذور يمتد الى الساق .5

             
   :ان ري نباتات الزينة الداخلية عملية هامة الن

   النباتات مزروعة داخل اوعية محددة الحجم 
لذى اسفل االناء  فإذا اقام الرى فإنة يؤدى الى تجف تربة االناء من االعلى الى االسفل و اليجف الجزء ا 

   تقليل التهوية
  

   :هى اقلمة النبتة الجديدة الن البيئة تنتج داخل البيوت البالستيكية  حيث التحكم بالحرارة و الرطوبة و االضاءة: االقلمة
   تغيير تربة الوعاء حيث ان التربة القديمة عادة ما تكون موجودة وذات  امالح عالية 
   عدم تعريض النبات لظروف الجفاف 
   زيادة االضاءة ثم تخفيضها تدريجيا 
   عدم تغير موقع النبات في المنزل حيث يبدا النبات بالتاقلم مع الموقع الجديد 

  
  :التسميد

   صور السماد التى تضاف الى النباتات الداخلية
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تربة مع مياة الرى وان يرش على سماد مركب ذائب في الماء يمكن ان يضاف الى سطح ال: السماد السائل .1
   االوراق بعد تخفيفة

   يذاب بالماء ثم يضاف أو ثم يضاف: البلورات الصلبة .2
حبيبات سماد مغلقة بمواد شبة منفذة تسمح بمرور العناصر الغذائية بالتدرج بما يريد االستفادة : االقراص و االقالم .3

   من هذة االستعمال
  :مقاومة االفات

المبيدات داخل المنزل اال وفي حاالت الضرورة القصوى  ويمكن االستعانة عنها بالطرق يجب عدم استخدام  .1
  الميكانيكية مثل قطع االجزاء المصابة و حرقها وازالة االوراق

عند الحاجة الماسة الستخدام المبيدات الكيماوية يجب اختيار المبيدات ذات السمية الخفيفة و يجب ان يكون التركيز   .2
    قل منة في الحديقة الخرجية الن النباتات الداخلية نباتات حساسةالمستخدم ا

   الرش وقت اعتدال درجات الحرارة و بعد التاكد من النباتات غير عطشة .3
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  الزراعة العضوية
  

مارسات مثل هو نظام زراعي يشجع العناية بصحة االنسان والتربة والمحاصيل من خالل م: ما هي الزراعة العضوية
  . وتجنب استخدام االسمدة والمبيدات الصناعية, تعاقب المحاصيل , اعادة الدورة الغذائية للمادة العضوية 

  
هي احدى انظمة الزراعة المستدامة المتشددة جدا، وهي تعني الزراعة دون استخدام الكيماويات مطلقا ولمثل هذه          - 

االهتمام بها في معظم البلدان المتطورة ويفع المستهلكون اسعار مضاعفة للمنتج العضوي  الزراعة قوانينها ومحدداتها ويكثر
  .الن عدم استخدام االسمدة الكيماوية والمبيدات يؤدي الى نقص في االنتاجية كما ونوعا

  
ف بطرق امنة، مع حسب االتحاد الدولي لحركة الزراعة العضوية بانها اسلوب زراعي يهدف الى انتاج غذاء نظي         -

  .مراعاة التوازن الطبيعي ودون االخالل بالنظام البيئي، بحيث يكون هذا االنتاج مجديا اقتصاديا
  

مليون هكتار من االراضي الزراعية تدار باسلوب الزراعة  23يوجد حوالي  2003في العالم حسب احصائية          -
  . لمساحة الكلية لالراضي الزراعيةمن ا%  2وهي تمثل ما مساحته ) استراليا(العضوية 

  
هكتار، المشرق العربي  45000دول شمال افريقيا تنتشر بها الزراعة العضوية مصر، تونس، المغرب  : عربيا         -

  .هكتار 250لبنان المركز االول 
  

  .يةاالغاثة الزراعية العضو الوحيد في االتحاد الدولي لحركة الزراعة العضو: فلسطين         -
  

  . نظرة الى المبيدات واالسمدة المستخدمة في الضفة الغربية
  
  : مادة مرخصة 880شركة منتجة تنتج  50يوجد عالميا حوالي  

   .مبيد حشري 235 
   .مبيد فطري  175
   .مبيدات اعشاب  158
   .عدد المواد الفعالة التي تدخل في هذه المبيدات  440

  . مبيد تم منعها دوليا 14بيد منها م 123ينتشر في الضفة الغربية نحو  
طن في  100و   2005طن حسب احصائيات  502.7بلغت كمية المبيدات التي يتم تسويقها واستخدامها في الضفة الغربية  

  . قطاع غزة
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  : المشكلة 

   . كثرة المبيدات .1
   . الممارسات الخاطئة .2
   . االستخدام غير المرشد .3
   . عدم اتباع سبل الوقاية الالزمة .4

  
   : اضرار المبيدات 

   . وهي اعلى في المبيدات الحشرية منها الفطرية) درجة السمية ( تسبب التسمم  .1
   )االورام(لها عالقة بقدرة نمو الخاليا  .2

  
  :االسمدة

  . طن 18000تقدر الكميات المستخدمة سنويا حوالي  
  

   :االضرار
  (النيترات والنيتريت( االسمدة  المركبات الكيماوية الضارة في, تلوث الخضروات والفاكهة 
   . يسبب فقر الدم عند االطفال

   . سرطان البلعوم والمثانة عند الكبار
  

من العينات غير مطابقة وتحتوي على % 40تم اخيرا فحص عينات من الخضار والفاكهة لمتبقيات المبيدات وجد ان  ** 
  :تهالكمبيدات عالية السمية، من اهم المحاصيل التي ال تصلح لالس

  
  . الفراولة, العنب 
  . وال يوجد وقت النهاء فترة االمان) تقطف بسرعة ( الكوسا , الخيار 
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  :تحضير االرض وطرق الزراعة والمواعيد
   . يختلف موعد تحضير االرض حسب المحصول •
بعد ذلك , اب تحضر االرض لزراعة المحاصيل قبل سقوط االمطار ثم يعاد حراثة االرض بعد ظهور االعش •

   . تسوى االرض وتحضر االحواض
   

   : طرق الزراعة
ونباتات الزينة , البقدونس , الخس , الفجل , الجزر , مثل الملوخية ) متر  1*1مثال ( الزراعة باالحواض   •

   .صغيرة الحجم
 –اواخر الصيف  تحرث االرض في( تزرع الخضروات كبيرة الحجم في اتالم  او الدوابي : الزراعة في اتالم  •

   . ( بداية الخريف ثم تسوى االرض وتحضر للخريف
   

  زراعة البذور
يتم هذا النوع من الزراعه في النباتات ذات البذور الكبيره الحجم وكذالك النباتات التي تتأثر : الزراعه في االرض الدائمه.  أ

  البطيخ والذره الحلوه, الكوسا, الباميا(بعملية النقل مثل 
يتم هذا النوع من الزراعه في النباتات ذات البذور الصغيرة الحجم وكذالك النباتات التي ال : زراعه في ارض المشتلال.  ب

وتتم الزراعه في المشتل في أحواض أو صناديق خشبيه أو صواني ) والباذنجان, الفلفل,البندوره (تتأثر بعملية النقل مثل 
  .التشتيل

  
  :فوائد التشتيل

  ستغالل االرضاد في اصاالقت .1
  التبكير في موعد الزراعه .2
  توفير الجهد والعماله .3
  الحصول على أشتال منجانسه .4
  وفير في البذورتل .5
  زيادة تفراعان الجذور .6

   
  :مساوئ التشتيل 

  زيادة تكاليف العمل في زراعة االشتال .1
  صعوبة نقل الشتالت وخصوصا اذا كان المشتل بعيدا .2
  .تأخير نمو النباتات بعض الشئ .3
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  :)ةالتقسي(ألقلمه ا
هي عملية تحضير الشتالت الى تقويه في خالياها مما يجعلها أكثر مقاومة للظروف الخارجيه، ومن أهم طرق األقلمه   

  :مايلي
  .تعريض النباتات لدرجات حراره منخفضه خاصة اذا كانت الشتالت ستنقل الى مكان أكثر بروده .1
المنع الماء مما يساعد على تطوير جذور النبات اضافة الى تعطيش النباتات ونعني تخفيف عدد مرات الري  .2

  .انخفاض نسية الماء في األوراق
  .وقف التسميد وخاصة النيتروجين .3

  
  أيام 10-7وتستغرق عملية األقلمه من   
  

   : خطوات تحضير االرض
   ( سم 40 -20(   االرض يؤدي الى قتل االعشاب وقلب التربة وتهويتها وتنظيف من بقايا الجذور) عزق ( نكش  .1
  . 2م/ كغم ½ او السماد الكيماوي المركب   2م/كغم 10بمقدار : اضافة السماد الطبيعي  .2
  . خلط السماد باالرض .3
  . ري التربة النبات البذور الموجودة في السماد العضوي .4
  . عزق االرض للمرة الثالثة للتخلص من االعشاب .5

   
   :مواعيد الزراعة

  . في الخريف وتحصد في الشتاء والربيع تبدأ: الحوليات الشتوية  
  . تبدأ في الربيع وتحصد في الصيف والخريف: الحوليات الصيفية 

   
   : الخدمات الزراعية

  . زراعة اشتال بديلة لالشتال الميتة: الترقيع  
  .كلنا لزم االمر: العزق 

  .تعطى الحقا, الري والتسميد ومقاومة االمراض 
   

  :عالمات النضج
  . ( البندورة والبطيخ( ي لون الثمار التغير ف .1
  . اللوبيا, الفاصوليا , الخيار , بلوغ حجم معين كما هو الحال في الكوسا  .2
  . حدوث طراوة في الثمار وازدياد المواد السكرية .3
   جفاف االوراق في حالة النباتات الطبية والعطرية .4
  . ازهار النباتات في حالة االبصال .5


