


الفهرس1:  صفحة رقم 

:من حيث موقع الحديقة -

: ة من حيث التربة الخاصة بالحديق-

: من حيث التنسيق الداخلي للحديقة -

: من حيث الطراز المستخدم في التصميم -

: من حيث النباتات المستخدمة -



الفهرس1:  صفحة رقم 

:من حيث موقع الحديقة -

: ة من حيث التربة الخاصة بالحديق-
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: املراجع 2:  صفحة رقم 

و هي حديقة صناعية، هي عبارة عن حوو  االحديقة المائية

الغاطسووة بركوة او بحيورة اصووطناعية لتربيوة النباتووات الطافيوة و

ادة موا ومواد ديكور ونظام لالنارة تبعا لنظام او تقليد معين وع

ات لعمل تربي االسماك بها وكل التجهيزات التقنية مثل المضخ

. مائيوةالنافورات والشوالالت واالضوا ة تنطبوق علوح الحديقوة ال

جميول ولغر  ت. وقد أنتشرت هذه الحدائق في الوقت الحاضر

ينهووا الحودائق المائيووة ودمجهووا مووع البيئووة المحيطووة، يووتم عووادة تز

.بالصخور، النوافير، التماثيل والشالالت

:  الحدائق المائية 

حديقة مائية هندسية الطرازحديقة مائية طبيعية الطراز





صورة ألحد الحدائق المائية 

(حديقة مائية هندسية)حديقة التجارب بالحماة الجزائر  (يعيةحديقة مائية طب)شالل مائيو بركة صخرية بجامعة البرتا بكندا 

تمتوووواز ببسوووواطة التصووووميم ، فتكووووون حوافهووووا ذات•

انحنوووا ات بسووويطة مكونوووة خليجانوووا طبيعيوووة  يووور

.مصطنعة وفجوات بحيث يزيد جمال الحديقة

ا اتصالها بمجرى موائي أو شوالل صوغير خاصوة  ذ•

ة و كانووت المسوواحة كبيوورة يضوو ي عنصوور  الحركوو

مون الصوت بدال من الجمود المعهود في النباتوات و
.“البرك أو البحيرات–الشالالت ”: انواعها 

يراعووي فووي هوووذا النظووام  ختيوووار مكووان مكشوووو  •

بحيووووث تسووووترق النظوووور صول وهلووووة وترصوووو  

. طاراتها ببردورة جذابة زخرفية

لوووة كموووا قووود يعتمووود تصوووميمها علوووح التمثيووول الجمي•

خوام أو خصوصا التي تقذ  بالمياة أو يستخدم الر

.انهاالقيشاني والموازيك في تغطية قاعها و جدر
البوورك-نوافورة الجودار –ال سواق ”: مون أنواعهوا •

“الصناعية

موة و أنتشر هذا النوع مون تصوميم الحودايق فوي العصوور القدي-

و مووازال يسووتخدم حتووح اصن فووي الحوودائق لهندسووية و الميووادين

يقوة حيث يعتبر عنصور الموا  أهوم عناصور الحد. الحدائق العامة

جموال “: علح اإلطالق ، فالما  يعطي ثالث صور مون الجموال 
لمحيطة جمال المنظر في عكسة للوجوة ا–حركي في انسيابيته 

ي ، لوذلك فالموا  عنصور أساسو“ جمال الصوت في خريوره–بة 

قلعة بيليوي غرب بلجيكا.من عناصر الجمال بجانب دوره في تلطي  الجو
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: املراجع 3:  صفحة رقم 

ي  بمووا أن للمووا  دور كبيوور فووي تلطيوو  الجووو فووي الصوو•

زداد وأثوور كبيوور فووي تجميوول الحوودائق وتنسوويقها ، لووذا توو

أهميوووة الحووودائق المائيوووة فوووي المنووواطق الجافوووة والمووودن 

طحات الجديدة القريبة من الصحرا  أو البعيدة عن المس

.المائية الطبيعية

حيوث ال يختار المكان المناسب إلنشا  الحديقوة المائيوة ب•

ر بقوع تطغي علح باقي أجزا  الحديقة ، حيث يكون أكث

ناسوب الحديقة  نخ اضا في المنسوب هوو اصفضول ، وتت

كلما مساحتها مع المساحة العامة للحديقة المنشأة بها ، ف

يقة أتسعت مساحة الحديقة كلما أمكن زيادة مساحة الجد

.المائية

إختيار منسوب منخفض باألرض 

يووث ال يووتم أختيووار المكووان المناسووب للحديقووة المائيووة بح-

ار تطغووي علووي بوواقي أجووزا  الحديقووة ، وعمومووا يووتم أختيوو

سوووب أكثووور بقوووع الحديقوووة  نخ اضوووا فوووي المنسووووب وتتنا

لمووا مسواحتها مووع المسوواحة العامووة للحديقوة المنشووأة بهووا فك

يورة أتسعت مساحة الحديقة كلما أمكن زيوادة مسواحة البح

. المائية بها والعكس صحيح 

ال ويتم يتم أختيار موقع مكشو  لها ليسترعي النظر أو-

مد رص  أطاراتها ببردورة جذابة ذات ظخار  وقد تعت

  او الرخوام في تزينها علوي التمائيول المائيوة او ال سي سوا

.والموازيك لتغطية قاعها وجدرانها أيضا 

: من حيث الطراز المستخدم في التصميم -2

ع البووود أن يت وووق الطوووراز الخوووال بالحديقوووة المائيوووة مووو

اموا بسوور الحديقة المنشأه بها بشرط أن ُت صول فصوال ت

دة نبوواتي أو بنووائي وبهووذا تظهوور الحديقووة المائيووة كوحووو

. مستقلة تماما عن باقي الحديقة 

:من حيث موقع الحديقة -1

لمائية يتم توزيع اصشجار والشجيرات حول الحدائق ا-

ل موون اصنووواع التووي ال تتووأثر بكثوورة وجووود الميوواه مثوو

الص صا  والزهوور رفيعوه اصوراق ،وعنود مجواورة

يراعوي الحديقة المائية لبع  المسوطحات الخضورا  فُ 

ل بحافوة أن تنحدر تلك المسطحات تدريجيا حتي تتصو

.الما  لُض ي علي الشكل العام منظرا جميال 

ونووة مون الممكوون تزويوود البحيورة بووبع  اصسووماك المل-

ريحوا والنباتات العائموة والعطريوة التوي تضو ي جووا م

.ومبهجا 

تويات تنسيق الحديقة المائية علي طراز طبيعي وعمل مس

متدرجة من بعدها مساحات خضراء تحيط بالماء  

تنسيق الحديقة المائية علي طراز هندسي 

أستخدام نباتات الزينة مع األسماك الملونة داخل 

الحدائق المائية لُتضفي جوا جماليا  

: من حيث التنسيق الداخلي للحديقة -3
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: املراجع 4:  صفحة رقم 

النباتات المعمورة بالماء
Submerged plants :

هي النباتات التي تنمو تحت الما  ، و تؤمن مأوى-

ا أنها من كم. لكثير من الكائنات التي تعيش تحت الما 

جهة أخرى تستهلك العناصر المغذية والمعادن 

لطحالب ، وبالتالي تمنع نمو االموجودة في الما  بكثرة
.blanketweed ير المر وب بها مثل ال

Callitriche:أمثلة من النباتات المغمورة- spp. , 
Ceratophyllum demersum

النباتات العائمة
Floating plants:

حد تتط وا علح سطح الما ، و تساهم في ال-

لما  و من أشعة الشمس فتوفر ظالً لكائنات ا

تمنع الضو  عن الطحالب فتساهم في 

.القضا  عليها
Hydrocharis:أمثلة منها- morsos-

ranae, Lemna minor, Stratiotes
aloides

Ceratophyllum demersumHydrocharis morsos-ranae

: من حيث النباتات المستخدمة -4

ات رطبة، وهي من افضل النباتتنمو في أر -

بقاع التي تجذب النحل وال راشات ، و تنمو علح

.التراب الرطب علح أطرا  البركة

Ajuga: أمثلة منها- reptans, Cardamine
pratensis, Lythrum salicaria

نباتات الماء العميقة
Deep-water plants:

جذورها في قعر البركة و أوراقها تطو  علح -

.  ات العائمةتلعب دوراً شبيهاً بالنبات. سطح البركة 

غطح مثالياً ينبغي أن يكون ثلث سطح البركة م

.  بأوراق النباتات العائمة أو العميقة
Hottonia:أمثلة منها- palustris, Nuphar

lutea, Nymphaea alba.

النباتات الهامشية والظاهرة
Marginal or emergent plants:

تنمو علح أطورا  البركوة و حيوث العموق أقول، و-

منهواً النباتات المزهورة. هي ملجأ جيد للبرمائيات

. افعةالحشرات النصي اً تستجلب تنوعاً من
Caltha:أمثلة منها- palustris, Iris 

pseudacorus, Myosotis scorpioides.

:Bog plantsنباتات المستنقع 

Nymphaea albaIris pseudacorus

Lythrum salicaria Bog plants
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المائية مكونات الحدائق 

ر منتظمووة تعموول البوورك والبحيوورات الصووناعية فووي الحوودائق العامووة ذات التصووميم الطبيعووي وتغووذى بالمووا  موون قنوووات  يوو

ضول عمول  يويراعح أن ال يكون الموا  عميًقواً لحمايوة اصط وال مون الغورق و. الشكل ويكون حولها مكان فسيح للجلوس 

سووبها البط واإلوز فووي البحيوورات لتككوسووم للحمايووة يموا يمكوون أن تربووي بعو  الطيووور المائيووة٥٠سوياج حولهووا بارت وواع 

. لملونة بع  هذه البحيرات بالنباتات المائية أو تزويدها ببع  أنواع اصسماك اما يمكن زراعةكصبغة طبيعية 

عيةالبرك والبحيرات الصنا

ويقصوود بووه المووا  المنسوواب موون اصعلووح الووح اصسوو ل 

وعوووادة موووا يمووور الموووا  علوووح سلسووولة مووون الصوووخور 

عودة والمنزلقات والسواقي والنباتوات ويمكون تجميوع

لتكوووووون سلسووووولة مووووون ( شوووووالالت )مسووووواقط مائيوووووة 

الشوووالالت فوووي مكوووان واحووود ، اذا كانوووت الشوووالالت 

واذا كانوت ( (Indoorداخل المبنوح تسومح داخليوة 

 Outخوووارج المبنوووح او المنوووزل تسووومح خارجيوووة

door )  . )

 .

حعلطبيعيةبطريقةمنهاالما ويسيلالحديقةفيمرت عةصخريةمناطقمنصناعيةشالالتعملويمكن

زراعةويمكن.شاللشكلفيأس ل لحأعلحمنعليهاالما ينسابمختل ةمستوياتوذاتالمنخ ضةالصخور

قالحدائفيوخاصةالعامةالحدائقفيالشالالتهذه نشا ويمكنمائيةالنص النباتاتبع جانبيةعلح

.الصخرية

الشالالت

شالالت الصناعية 
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،رمصفياصسكندريةمدينةفيتقعكبيرةحديقةهيوالشالالتحدائق

8مساحةتشغلوشرقبابقرباصسكندريةأحيا أرقياالتينيبالحيتقع

بحيراتتضمكمااالرت اعاتالمختل ةبالمدرجاتتتميزوأفدنة

.صناعيةمائيةشالالتوصناعية

باالسكندريةالشالالتحديقة

فة  لوح أنهوا تنشأ النوافورات لتجميول وتنسويق الميوادين العاموة فوي المودن باإلضوا

لووح قووذ  تعتبوور موون عناصوور التنسوويق الجذابووة فووي الحوودائق أو تعموول النووافورة ع

المووا   لووح أعلووح وفووي اتجاهووات مختل ووة يت ووق مووع قوووة ضووغط المووا  وحسووب

ة وتوضووع التصووميم المسووتخدم لهووا والووذ  ينبغووي أن يتماشووح مووع تصووميم الحديقوو

ورات تختلو  النواف. محورهوا اصصولي محاذاة وسط الحديقة أو قريبة من نهاية 

فووي أشووكالها وألوانهووا وطريقووة انوودفاع المووا  منهووا وقوود ينسوواب المووا  موون قمووة 

فورة علوح النافورة  لح أس ل علح شكل شالل وتعكس اصضوا  الملونة فوي النوا

ئووة ويوجوود بعضووها بأشووكال فنيووة علووح هي.المووا  فيزيوود موون جمالهووا فووي الليوول 
.   مجسمات وتماثيل تخرج منها الما  

:النافورات 
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تقوذ  الموا   لوح ويوجد ما يسمح بنافورة الجدار والتي يمكن  نشاؤها بالحدائق الهندسية الصغيرة وتعمل النافورة في حوائط

كل فوهوة أس ل في حو  وقد يكون هذا الجدار فوي نهايوة طريوق بالحديقوة ويوزود بداخلوة بماسوورة تنسواب منهوا الميواه وتشو
.   هذه الماسورة علح هيئات مختل ة مثل رأس حيوان أو فوهة تمثال أو أ  شكل هندسي يخر يخرج الما  من فوهته 

ال سقيات

يوة توتال م موع هذه عبارة عن أحوا  مائية تمثل ابسط وسائل استخدام الما  في تنسيق الحدائق وتصمم بأشكال هندسوية فن

بيضواويه تصميم الحديقة ومساحتها ويغلب عليها الشكل المسوتطيل  ال أنوه يمكون أن تكوون مربعوة أو سداسوية أو دائريوة أو

.    أو أ  شكل هندسي يخر 

عة الشومس علوح وتنشأ ال سقية في وسط المسطح اصخضر أو في وسط الحديقة في منطقة مكشوفة  ير مظللة لتسوقط أشو

 تترفوع عون سوطح وي ضل أن تكون ال سوقية  اطسوه فوي اصر  وحافتهوا ال.سطح الما  فيها ويرتبط تنسيق الحديقة بشكلها 

سوم وقود تكوون ١٨٠سم حسب اتسواع مسواحتها وال يقول قطرهوا عون ١٠٠–٥٠سم ويتراوح عمقها بين ٥اصر  أيثر من 

ات والتماثيول المبنيوة ثر أهمية في تنسيق الحديقة وترتبط بالسواللم والشورفكال سقية وحدة قائمة بذاتها أو مكملة لعنصر يخر أ

.    سقية خل ها يما ترتبط بالنافورات التي يصب فيها الما  في حو  وينساب من قاعه في مجرى ضيق ينتهي بال

لوح قوذ  الموا   لوح وقد تستخدم التماثيل والنافورات في تجميل وتزيين ال سقية وتوضع في وسوطها وتعمول النوافورات ع

مهوا وارت اعهوا أعلح ويتساقط الما  في داخل ال سقية وليس فوي خارجهوا وتكوون النوافورات بسويطة الشوكل ويتناسوب حج

.   مع مساحة ال سقية 

كووون مياههووا موا يمكوون تربيووة بعوو  أنووواع اصسوماك ويذلووك زراعووة بعوو  النباتووات المائيووة فوي ال سووقية والتووي ينبغووي أن تك

انة المسولحة متحرية ومتجددة بصورة مستمرة ومن النووع النقوي الصوالح للشورب ويبنوح هيكول ال سوقية بوالطوب أو الخرسو

ي أو ويووبطن قاعهووا وجوودرانها بمؤونووة اصسوومنت وبعوو  المووواد العازلووة للمووا  ثووم يغطووح بطبقووة موون قطووع الووبالط القيشووان

.   السيراميك أو الرخام 
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: املراجع 5:  صفحة رقم 

لوح يتم  ختيار مكان منخ   في أر  الحديقوة، ع1.

ما ، أموا  ذا ان تكون طبيعة تربتة طينية لتحت ظ بال

ران كانووت طبيعووة اصر  رمليووة فيووتم تغطيووة الجوود

.ل الما بالصخور بميل حتح ال يسهل اإلنهيار ب ع

وقووة بعود الح ور يودك القواع ، ثوم يوضوع الحصوح وف2.

للجودران الخارجيوة أموا 1:1طبقة من الرمل بميول 

.سم 50:150العمق فمقدار يتراوح بين 

 نهيوار ُيمأل المكان بعد الح ر بالما  للتأكد من عدم3.

لتووي الجوودران ، ثووم يتوورك ليجوو  لتكسووية الشووقوق ا

  سربت المياة و ذلك بعمل مونة مون الطوين و الموا

رب أو أ  مادة ماسكة لسد هذة الشقوق حتح ال يتس

.الما  بعد اإلنتها  من بنا  الحديقة المائية

تووزرع اصشووجار والشووجيرات حووول ح وورة الحديقووة4.

: ثول المائية و التي يشوترط فيهوا بعو  الخووال م

نزرعوة عدم التأثر السهل و السريع ببيئة الموا  الم)

(.حولها 

ة مورة كما يكون للما  صيانة دورية حيث يتم تغيور5.

لحوين أو أثنين في العام ، كما يتم زيوادة الموا  بوين ا

.بخرو صخر لتعوي  الما  ال اق  عن طريق الت

و  ذا وجوودت مسووطحات خضوورا  بجانووب الحديقووة 6.

يراعوووي أن تنحووودر تلوووك المسوووطحات حتوووح تتصووول

.بحافه الما 

حفر الحديقة

دك القاع وتسويتة ومألها باألحجار

ملئ الحدية والزراعة حولها

2

3

1

يعها قطاع في أحد الحدائق المائية يوضح توزيع النباتات المستخدمة وموقعها واماكن توز

ق وتنسيقها، لوذا بما أن للما  دور كبير في تلطي  الجو في الصي  وأثر كبير في تجميل الحدائ1.

. تزداد أهمية الحدائق المائية في المناطق الجافة والصحراوية

.ا  ضافة عنصر الما  يعطي للحديقة الجمال الحركي واإلنسيابي المنبعث من حركة الم2.

.عةيساعد في نمو نباتات تكون ملجئ للبر مائيات وتجذب ال راشات والحشرات الناف3.

.يجب عمل صيانة دورية للمياة مرة أو أثنين في العام1.

.يجب زيادة كمية المياة كل فترة بدال من فاقد المياة في عملية التبخر2.

.يشترط زراعة أنواع نباتيه معينه بجانب الحدائق المائية3.
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جنة دلمون المفقودة

جنة دلمون المفقودة

هي أكبر حديقة مائية في البحرين والشرق اصوسط، وتقع في 

.  البحرينبالصخير، فيالعرينمنطقة

مساحة الحديقة

ون تبلغ المساحة اإلجمالية للحديقة المائية الضخمة جنة دلم

ثر من أل  متر مربع ،و تستطيع استقبال أك77الم قودة حوالي 

.يال  زائر في ن س الوقت5

تصميم الحديقة

لحضارةمركزاً البحرينكانتعندماعام،4000قبلدلمونلحضارةالغنيالتاريخمنفكرتهاالمائيةالحديقةتستمد

خاللمناجليينعكسوالذ ,الخلودنبعبأنهااصساطيرعنهاوتحدثتوالينابيعالمياهبوفرةاشتهرتالتيدلمون

.عاليةبمهارةالمنحوتةالصخريةوالمجسماتالمائيةللحديقةال ريدالتصميم

محتويات الحديقة

يثحالمميزةالمكوناتمنالعديدعلحتحتو الحديقة

،رئيسيةلعبة20علحتشتمل•

بركةأولوهيصناعيةبحيرةأيضاتوجدكما•

رمليةشواطئذاتالخليجمنطقةفيسباحة

.ماالحجاالمت اوتهالسباحيةالبركمنوالعديد

اهالميوبنادقكالمزالجاصلعابمنالعديدويوجد•

.المختل ةواصشكالاصنواعذات

التية،الماليزيليجرسيمشركةقبلمنتصميمهاتم

 دارةولتصميمالعالمفيالشركاتأكبرمنتعتبر

شركةمنمعداتهاوتوفيروالترفيهيةالمائيةالحدائق

يفمتخصصةكنديةشركةوهيالعالميةواتروايت

«الم قودةدلمونجنة».المائيةالحدائقتصميم

ذ الالتطوير العرينمشروعضمنالثانيالمكون

علحويمتداميركيدوالرمليار1.3قيمتهت وق

منببالقروتقعمربعمترمليوني لحتصلمساحة

.العرينتر بنيانمنتجع

ودةماكيت لجنة دلمون الم ق

ة البحيرة الصناعي
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منتجع أتالنتس

مدينة ن,دبيفيحقيقيمتكاملمنتجعأول

المائيةاصلعابمدينةهيدبيفيالمائيةأكوافنتشر

علحدتمتوالتيوأوروبا،اصوسطالشرقفياصولح

تشامبرزلوستذاحو فدان؛42مساحة

حيوان65,000لـموطنهو(الم قودةالحجرات)

لدالفيناخليجفهوالمائية،أكوافنتشرمدينة.بحر 

.ارهكتونص أربعةمساحةعلحيمتدالذ الرائع

مدينة أكوافنتشر المائية

.فدان42مساحةعلحالمائيةأكوافينتشرمدينةتمتد

.مرحةالالمغامراتمدينةأكوافنتشر،المائيةالمدينة

مذهلةمنزلقاتفيهاالممتعة،المائيةباصلعابمليئة

ًضاأيوفيهاالقرش،بأسماكمليئةبحيراتتعبر

لح  ضافة.السريعالنهرومغامراتدوارة،س ينة

،(سبالشيرز)لألط المخصصةألعابمنطقة

ةطبيعيبمناظرمحوطلالسترخا خالوشاطئ

لنخلةحاصقصالطر علحأقوافنتشرتقع. ستوائية

.الدالفينبخليجوتتصلالجميرة

الحجرات )حوض ذا لوست تشامبرز 

(المفقودة

تبعثوالتي،اتالنتسفيالالفتةالمعالمضمنومن

دمتقاالر تحتردهاتفياتالنتسالحالحياة

ريشعحيثالم قودة،المدينةآلثارخالبةمشاهد

ساتالنتاسطورةمنتامةمقربةعلحبأنهالزائر

دهاليزالالستكشا للزوارال رصةوتتاحالقديمة،

والمسابحالمعار مناالر تحتوالممرات

متنوعةمجموعةمعالما ،تحتواالطاللوالبرك

اسماكفيهابماالبحرية،الحيواناتمنورائعة

اناوالبيرالشعاعيةواالسماكوالثعابينالقرش

.والمداريةالغريبةاالسماكانواعومئات
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مليون ليتر 11وهي عبارة عن بيئة مائية وبحرية توفر تجربة الغول في ،The Ambassador Lagoonبحيرة الس ير 

واطن وتركز هذه الم. من المياه، وتضم مئات االصنا  البحرية، مع لوحة عر  تطل مباشرة الح يثار اتالنتس الغامضة

وبيا واالسماك علح الحياة البحرية الموجودة في المياه المحلية في البحر العربي، بما في ذلك اسماك التراقيلي الذهبية والك

.الهاللية ومجموعة متنوعة من اسماك القرش واالسماك الشعاعية او الش نين

مليون لتر 11.5الغول في أمبسادور ال ون التي يبلغ حجمها 

س حيث التزلج  لح جانب سمك القرش وسمك الرا  وسمك الرا

وسمك  يتار

ة، الغول السطحي في أمبسادور ال ون الرائع

بينما تسبح اآلال  من الحيوانات البحرية

الواحدةالدقيقةفيالما منلتر750000علحيزيدمالضختقدماالعالميةالتقنياتأكثرالمائيةأكوافنتشرحديقةتستخدم

.متريننحو لحعلوهايصلمتدفقةحقيقيةأمواجإلحداث

امتدادعلحصعوداتنقلهممبتكرةمائيةبمصاعدمتصلةخاصةداخليةكابينةفيالمتدفقةاصمواجعبورللزوارويمكن

.المائيةالمنحدراتامتدادعلحوهبوطااصبراج

خليج الدالفين

باحة مع الدالفين في تحصل هنا علح ال رصة للس. خليج الدالفين في أتالنتس هو أحد موائل الدالفين اصكثر تطوًرا في العالم

.دبي
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يتش هوتيل، و جميرا بوفندقبرج العرباإلمارات العربية المتحدة، بالقرب من فندقدبي،هي حديقة مائية تقع فيوايلد وادي

.تنتمي الحديقة  لح شركة الجميرا الدولية التي مقرها دبي

حديقة وايلد واد  المائية

الحديقة

هي حديقة مائية في الهوا  الطلق مع مسبح من اصمواج، وايلد واد 

منطقة مائية في الحديقة17المائية ويلتي صر  ما ، لمجموع قدره الشرائحوالعديد من.

متر 33دره بارت اع ق( بعد الواليات المتحدة اصمريكية)في العالم شريحة مائيةالحديقة تحتو  علح أكبر وأسرع

متر18تمتاز الحديقة أيضاً بوجود شالل بطول . كم في الساعة80وسرعة 

شالالت من الحديقة المائية صورة جوية  لحديقة المائية 
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الفهرس1:  صفحة رقم 

:من حيث موقع الحديقة -

: ة من حيث التربة الخاصة بالحديق-

: من حيث التنسيق الداخلي للحديقة -

: من حيث الطراز المستخدم في التصميم -

: من حيث النباتات المستخدمة -



: املراجع 14:  صفحة رقم 

هي حودائق تحتوو  علوي أنوواع مختل وة مونحدائق الورود 

الورود ذات أحجام وأشوكال وألووان مختل وة ومونهم نحصول 

خدم وتست. علي  زهار وشكل رائع وخالب طوال أيام السنة

هذا النووع مون الحودائق ص ورا  التوزين ويمكون أن تكوون
.بسيطة أو دقيقة الشكل

ة بوالورود فكانوت حودائق ال واكوه مليئو, لم تخلو الحدائق منذ عصر القدما  المصريين عن الورود -

.لكن لم يصنعوا حديقة للورود فقط، وظل ذلك حتي عصر النهضة في أوروبا

ث أن حي. في عصر الباروك في حضارة أوروبا أنشئت حدائق الورود كجز  خال من الحدائق-

.هذا العصر كان يعتمد علي اإلبهار و اصشكال الجميلة المختل ة عن العصور السابقة
.في أواخر القرن التاسع عشر ظهرت حدائق الورود مالئمة لحركة الحداثة

Schönbrunn Palace (Baroque period)

Flower garden at the Botanic 
Gardens, England

ي بعود جودة التربة  ذ التتحمل شجيرات الورد ملوحة اصر  أو قلويتهوا خاصوة فوي السونة اصولو-

.زراعتها، ولهذا ال يعمر الورد في الحدائق التي ترو  بمياه بها نسبة أمالح عالية

حديقة المعجزات بدبي

تاح أكبور تستخدم حدائق الورود في الحدائق العامة، وحدائق القصور، وحدائق المنازل ، قد تم افت-
أو حديقوووة ”Dubai miracles garden“حديقوووة ورود فوووي العوووالم بمدينوووة دبوووي و تحمووول اسوووم 

.المعجزات





ولكون ال . هوارُي ضل أن يكون موقع الحديقة مكشوفاً ال تظلله اصشجار،  ذ ينتج عن الظول قلوة اصز-

ل أن في ضو. تعيش أزهار الورد مودة طويلوة  ذا كانوت نباتاتهوا معرضوة صشوعة الشومس طووال النهوار
ًً في الحديقة .ُتحاط حديقة الورد من خارجها بأشجار تعطي ظالً متنقالً

صور توضح موقع الحدائق المكشوف بحيث ال تظلله األشجار





:من حيث موقع الحديقة -1

لدجو موسوعة زراعة و نتاج نباتات الزينة وتنسيق الحدائق والزهور للدكتور علي ا-1
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: املراجع 15:  صفحة رقم 

الوورود من الممكن اتبواع أحود النظوامين الهندسوي المتنواظر أو النظوام الطبيعوي فوي تصوميم حديقوة-

.ولكن الهندسي أكثر مالئمة

ي جوهرهوا المبادئ اصساسية التي يجب أتباعها في حدائق الورود ذات النظام الهندسي ال تختلو  فو-

.عن القواعد اصساسية للتصميم الهندسي عامة

 ال انوووه مووون . أو النظوووام اإلشوووعاعي( التنووواظر المحوووور )يمكووون تصوووميمها علوووي النظوووام المتكووورر-

يوورة ضووروريات هووذه الحديقووة وجووود سووور يحوويط بهووا موون أ  مووادة نباتيووة خصوصوواً فووي الحوودائق كب

ال بعو  المساحة، أما  ذا كانوت الحديقوة صوغيرة فيستحسون  حاطتهوا بسوور نبواتي كموا يمكون اسوتعم
.أنواع الورود كسياج نباتي لتحديد حديقة الورد ن سها

استخدام النظام اإلشعاعي في حديقة المعجزات بدبي

نظام إشعاعيالنظام الهندسي المتناظر 

ية يوووتم تصوووميم الحديقوووة باسوووتخدام خطووووط هندسووو

مسوووتقيمة ومنتظموووة ومووون الممكووون أن يكوووون فوووي 

ندرج الشكل الخارجي للحديقة تناظر أو تماثل و ي

هندسي التصميم اإلشعاعي كأنحد أنواع التصميم ال

.المتناظر 

أحد حدائق الورود العمالقة في اليابان

منحنيوة يتم تصميم الحديقوة باسوتخدام الخطووط ال

عبيورا الشكل ودون استخدام الخطوط المستقيمة ت

.رونة عن الطبيعة وتعبيرا عن اإلنسيابية والم

موقع عام لتصميم حديقة ورود بالنظام الطبيعي موقع عام لتصميم حديقة ورود بالنظام اإلشعاعي

: من حيث النظم المستخدم في التصميم -2

:  النظم المعمارية المستخدمة في التصميم 

النظام الطبيعي النظام الهندسي المتناظر 

أحد حدائق الورودالتصميم الطبيعي للحديقة

لدجو موسوعة زراعة و نتاج نباتات الزينة وتنسيق الحدائق والزهور للدكتور علي ا-1
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: املراجع 16: صفحة رقم 

ل يجووب أن ُيراعووي شووكلها وحجمهووا لكووي يتناسووب مووع شووك-

يق موا وحجم الحديقة كلها، كما يجب أن تكون بسويطة التنسو
. أمكن

عنوود تصووميم أحوووا  عريضووة موون الووورد للحصووول علووي -

كثور مساحة كبيرة من اصلوان يقسم الحوو   لوي قسومين أو أ

ضوها عون تبعتا لكبر مساحته بمشواية ضويقة جوداً ال يزيود عر

يست مورور سم تك ي لمرور البستاني ل الحة النباتات ول30
.الزوار

اً بسيطاً ًتصمم اصحوا  مستقيمة اصضالع أو منحنية  نحنا -

.يتماشي مع  نحنا  خطوط الحديقة

صو  بالنسبة لعر  اصحوا  فيجب أال يزيود عون متور ون-

ون حتووي يمكوون الوصووول  لووي منتصوو ه موون كووال الجووانبين بوود
.الدخول الي الحو  ن سه

0.3 1.51.50.3

1.5

اسكتش يوضح أبعاد أحواض الورود

عنووود زراعوووة الوووورد بووواصحوا  يجوووب مراعووواة حجوووم -

د النباتووات عنوود تمووام بلو ووه، وذلووك لووزرع أصوونا  الووورو

. سووم تبعووا لصوون ها80لـووـ 30علووي مسووافات تتووراوح بووين 

ات حتوي يجب عدم المبالغوة فوي توسويع المسوافة بوين النباتو

ستقيمة التظهر فجوات كبيرة وتزرع النباتات في سطور م

.هووامتوازيووة مووع تبادلهووا مووع نباتووات الصوو و  المجوواورة ل

حدائق الورد بهولندا حدائق الورد بدبي

30-80cm. 30-80cm. 30-80cm. 30-80cm.

هينوضع صنف أبيض اللون بين اللونين المتشاب

المزج بين األلوان

موون الواجووب عنوود زراعووة الووورد عوودم و  اصصووونا  

بول يجوب المتشابهة أو المتقاربة في اللون جنباً  لي جنب

ين صن  في هذه الحاالت أن تضع بين كل نباتين متشابه

أبوووي  اللوووون ، ويجوووب عووودم زراعوووة الوووورد ذو اللوووون 

ة اصحمر بجووار اصصونا  ذات اصلووان الورديوة أوالمائلو

للزرقووة و ال طغووي عليهووا اللووون اصحموور وجعلهووا ثانويووة
.عديمة اصهمية 

: من حيث التنسيق الداخلي للحديقة -3

لقطة توضح أحواض الزهور والمسافات بينها 

المسافات بين أحواض النباتات المختلفة 

لدجو موسوعة زراعة و نتاج نباتات الزينة وتنسيق الحدائق والزهور للدكتور علي ا-1
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: املراجع 17: صفحة رقم 

: من حيث النباتات المستخدمة -4

ورد التهجين

الورود يعتبر أكثر اصصنا  استعماال في حدائق

ومن أهم اصنواع حيث يحتو  علح أهم اصصنا 

التجارية التي تزرع لغر  الحصول علح 

.  أزهار للقط  

ين تكون عادةعلح شكل شجيرة طولها يتراوح ب

سم 180سم كما قد يصل طولها الح 30-100

.  في اصصنا  المتسلقة منها

:طول النبات 

:استعماله 

يستعمل هذا النوع في أحوا  اصزهار وفي 

.  المجرات الخل ية في جميع أنواع الحدائق 

hybirdصور توضح ورد الهجين  tea

الورد القزمي 

. سم 30-20نباتات هذا النوع يتراوح طولها بين 

توووزرع فوووي اصحووووا  اصماميوووة وكوووذلك لتحديووود 

.أحوا  الزهور وفي الحدائق الصخرية 

:طول النبات 

:استعماله 

تمتاز هذه اصنواع بأنها صغيرة الحجم وأنها -

تعطي أزهار في عناقيد صغيرة الحجم ذات 

.ألوان متعددة 

هي نباتات صغيرة جدا تحمل أزهار من الورد -

لعاد  دقيقة الحجم ولكنها كاملة التكوين كالورد ا

.

صور توضح الورد القزمي واستخدامه في الحدائق

أنواع الورود

الورد المتسلق والمدادورد التهجين الورد القزميورد التنسيق

ورد التتنسيق

  يزرع هذا النوع من الورد في الحدائق لغر ُ-

.التنسيق وليس للقط 

تمتاز بأنها تعطي أزهارها في عناقيد أو -

.مجاميع وبأعداد كبيرة 

صور توضح الورد المستخدم في التنسيق 

الورد المتسلق والمداد 

مجموعة من البناتات المتسلقة أو المدادة حيث -

تل ة يُغطي الورد المتسلق أفرعا في اتجاهات مخ

.ولمسافات طويلة 

ة تظهر عليه اصزهار في مجموعات صغيرة فردي-

.تزهر في الصي  ,    

صورتوضح الورد المتسلق والمداد 

لدجو موسوعة زراعة و نتاج نباتات الزينة وتنسيق الحدائق والزهور للدكتور علي ا-1

كلية الزراعة جامعة اسكندرية-تصميم وتنسيق الحدائق لطارق محمود القيعي -2



: املراجع 18:  صفحة رقم 

:ُيصنف الورد تبعا لطبيعة نموه الى المجموعات التالية 

تزرع شجيرات الورد في 

ة الحدائق الهندسية والمنزلي

علح جانبي الطرق أو بجوار

.المنزل كنماذج فردية 

:من األمثلة عليها 

Masquerade
Queen Elizabeth

Arther Bell

تقام في الحدائق أسوار من البنا  أو

الحديد أو من السلك الشائك ويمكن 

مدادة زراعة نباتات الورد المتسلقة ذو ال

.بجوارها لغر  تغطيتها وتجميلها 

:من األمثلة عليها 

Aloha
Golden showers

Rosy mantel

ية يزرع الورد في الصوب المحم

بغر  الحصول علح محصول

:مبكر ويستخدم في 
ع تغطية جذو–تغطية الحوائط 

.الحدائق الصخرية –اصشجار 

American pillar
Crimson shower

Golden showers Masquerade

اصسوار عبارة عن ص  من 

ها الشجيرات تزرع بجوار بعض

البع  بحيث تكون سورا 

.متشابكا من النباتات 

American pillar

Rosa rugosa alba
Queen Elizabeth

يتم أستعماله في تنسيق وتجميل

البلكونات وحدائق السطح وتكون 

البراميل أو اصحوا  أواصصل من 

.البالستيك أو الخشب 

All gold
Chorus 

Ann cocker

اخل تستعمل أزهار الورد للتزين د

.المنزل 

Alexander
Blue moon

Pascale
Lady seton

Queen ElizabethChorus Blue moon

:من األمثلة عليها 

زراعة الورد 

كنماذج فردية

زراعة الورد لتغطية

األسوار

زراعة الورد في 

الصوب

زراعة الورد 

كأسوار

استعمال الورد 

كأزهار مقطوفة

زراعة الورد في 

أصص أو براميل 

:من األمثلة عليها  :من األمثلة عليها  :من األمثلة عليها 

لدجو موسوعة زراعة و نتاج نباتات الزينة وتنسيق الحدائق والزهور للدكتور علي ا-1

كلية الزراعة جامعة اسكندرية-تصميم وتنسيق الحدائق لطارق محمود القيعي -2



: املراجع 19: صفحة رقم 

.نبووووووات الووووووورد موووووون النباتووووووات المعموووووورة و ال يحتوووووواج  لووووووح تجديوووووود زراعتووووووه سوووووونويا-

رد و الوو. يزهر الورد فوي أقول مون سونة بعود زراعتوه ويسوتمر  زهواره علوح مودار السونة تقريبوا-

.المقطوووووو  يعووووويش طوووووويال فوووووي المزهريوووووات  ذا اعتنوووووي بقط وووووه ومعاملتوووووه بعووووود القطووووو 

طوو  يمتلووك الووورد أهميووة خاصووة فووي تنسوويق الحوودائق فينوودرأن تخلووو حديقووة منووه ، ويووزرع للق-

.أوإلعطا  الحديقة ألوانا زاهية ومتباينة في موسم  زهاره

اصوراق من السهل أن ًيصاب الوورد باالفوات الحشورية مثول بعو  الحشورات التوي تتغوذى علوح-

.وقمم اصفرع أواالفات المرضية أواصمرا  ال طرية او اصمرا  ال يروسية 

.ال يتحمل درجات الحرارة المرت عة-

لدجو موسوعة زراعة و نتاج نباتات الزينة وتنسيق الحدائق والزهور للدكتور علي ا-1

كلية الزراعة جامعة اسكندرية-تصميم وتنسيق الحدائق لطارق محمود القيعي -2







لقاطالذىوالعربيةالمرابعبجانبدبيفيتقع

المعجزةالحديقةعليها

عيةالطبيالورودتضمحديقةاكبرتعدالحديقةهذه

بيد“اسمتحملدبي،مدينةفيالعالممستوىعلح

هامساحتوتبلغالمعجزاتحديقةاو”جاردنميراكل

.كيلومترات4طولوعلحمربعمترال 72

زهرةمليون45مناكثر،الواقعةالحديقةوتحتو 

.طبيعية

علي حدائق الورود امثله

" دبي ميراكل جاردن " حديقه

"دبي ميراكل جاردن " حديقه

بالحديقهالموجودهاحد  الممرات 

الحديقهفي الموجودهاحد  الورود 

18



قهالحديبركه مياه في 

اشكال الورود في الحديقه 

اشكال الورود في الحديقه 

19



فيوتقع ندونيسيا،فيالحدائقوأروعأجملأحدمنهي

.بونشاكجبلمنوبالقرببتشيانجورشيباناس

Taman)كلمةوتعني Bunga)اإلندونيسيةالباهاساباللغة

."الزهورحديقة"

.الحديقةشعارأتراتوسسكنوسأوالسودا الوزةوتمثل

اني ندونيسياالثجمهوريةرئيسرسمياً أفتتحهاالحديقةأن

،م1995سبتمبر10تاريخفيسوهارتو

وأشكالبأنواعمليئةوهيهكتار،23الحديقةمساحةوتبلغ

العالمأنحا الزهورمنمنمختل ة

منالحارالطقسذاتبلدانمنتأتيالزهورالموجودةومعظم

ويسيا،وأفريقيا،والشماليةالجنوبيةوأمريكاأستراليا،قارات

ةثالث لحشهرينمابينيتراوحرالزهوهذهوعمر،وأروربا

.شهور

.شعار الحديقةأتراتوسسكنوسالسودا  أو الوزة

سيافح اندوني( تمان بون ا)حديقة الزهور 

فح ( تمان بون ا)حديقة الزهور 

اندونيسيا
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الفهرس1:  صفحة رقم 

:من حيث موقع الحديقة -

: ة من حيث التربة الخاصة بالحديق-

: من حيث التنسيق الداخلي للحديقة -

: من حيث الطراز المستخدم في التصميم -

: من حيث النباتات المستخدمة -



:  الحدائق الطبية 

الحدائق الطبية 

(medicinal herb gardens )
الحدائق العالجية 

(Therapeutic garden)



ات هي حدائق ُتستخدم ص را  صوحية وطبيوة وتكوون عبوارة عون مسواحات خضورا  مزروعوة بنباتو

يوة والنباتوات طبية وورود ونباتات زينة وُتستخدم أما صستخالل اصدوية والعقاقير مون اصعشواب الطب

.العطرية او ُتستخدم في حالة عالج بع  االمرا  وبغر  أعادة تأهيل المرضي 



(medicinal gardens )

اعوة هي حدائق ُتستخدم ص ورا  خاصوة وهوي زراعوة وانتواج النباتوات واصعشواب الطبيوة ويوتم زر

ستخدامات هذه النباتات العطرية والطبية بها بغر  أستخراج االدوية والعقاقير الالزمة منها وتتعدد أ

.النباتات الطبية 

صووناعة فووحوالعطريووة التووي توودخل الطبيووة تمثوول الحوودائق الطبيووة عنصوور هووام لزراعووة النباتووات -

الطبيووة اصدويووة والعقوواقير الطبيووة لعووالج كثيوور موون اصموورا  حيووث تسووتخدم فووح المستحضوورات

جية أو المختل ة حسب استعمالها طبياً كمنبهات ، ومطهرات ، ومقويات ، ومسكنات ومراهم عال

.لخ   ضغط الدم و ير ذلك من االستخدامات الطبية 

:  صناعة األدوية والعقاقير-1

:  تتعدد أهمية الحدائق الطبية والعطرية ومن أهم أستخدامات هذه الحدائق أنتاج اصتي

:صناعة مستحضرات التجميل -2
صوناعة المنظ وات ُتستخدم النباتات الطبية والعطرية أيضواً فوح تصونيع مستحضورات التجميول و-

ناعة أرقوح والصابون والشامبو، ويستخرج منها أيضاً الزيوت العطرية الهامة التح تدخل فح صو

.أنواع العطور العالمية 

Gainesville, Georgiaالواقعة بالمركز الطبي ب Anneحديقة 
ها وهي حديقة عالجيه للشفاء ودورها ال يقتصر فقط علي كون

ات مركزا للتعافي وانما أيضا ُتعد مركزا مستدام لزراعة النبات

واالعشاب الخضراء 

Aizuحديقة  Matsudaira's Royal Garden باليابان وهي

قها حديقة ملكية كانت ملحقة بقصر األمبراطور قديما وتم تنسي

نها لتكون حقال لزراعة النباتات واألعشاب الطبية التي ُيصنع م

م ومن وقتها استمرت كحديقة لزراعة 1930أدوية الملك ذلك عام 

االعشاب والنباتات الطبية والعطرية 

: املراجع 6:  صفحة رقم 
http://www.kenanaonline.net/page/4702







و طوورد موون االسووتخدامات الهامووة للنباتووات الطبيووة والعطريووة كمبيوودات حشوورية طبيعيووة لقتوول أ-

النباتوات وكوذلك الحشرات مثل النيويم وتسوتخدم أيضواً فوح مكافحوة ال طريوات والبكتريوا الضوارة ب

.اصمرا  الضارة باإلنسان و الحيوان بصورة طبيعية  ير ضارة بالبيئة 

:الصناعات الغذائية -3

فووح موون االسووتخدامات الهامووة للنباتووات الطبيووة والعطريووة اسووتعمالها كتوابوول وبهووارات توودخل-

لوووى كمووا توودخل فووح الصووناعات الغذائيووة وح ووظ المعلبووات والح. اصطعمووة والمووأكوالت المختل ووة 

 وظ اص ذيوة والمشروبات الغازية و يرها ، وُتستعمل هذه النباتات كمكسبات للطعم والرائحة وح

.زيت الخروعويستخرج منها أرقح أنواع الزيوت النباتية الثابتة ذات االستخدامات المختل ة مثل
:صناعة المبيدات الحشرية -4

ُتسوتخدم ُتستخدم هذه الحدائق كملحوق للمبواني السوكنية و

شواب بشكل أساسي كمكان لزراعة ونمو النباتات واالع

ب تكوون الطبية والعطريوة التوي ت يود المنوزل وفوي الغالو

ون واقعة بالقرب من مطوبخ المسوكن ليطول عليهوا ،ويكو

لهوووا دور جموووالي أيضوووا حيوووث يوووتم أسوووتخدامها كزينوووة 

.لساحات المساكن الخاصة 

:في المنازل الخاصة والمباني السكنية -1

للمراكوز أحيانا يتم تصميم حديقة صغيرة كُملحوق أضوافي
(Health care & researches centers)الصوحية 

لتوي وذلك لتمد المركوز بأحتياجاتوه مون اصعشواب الطبيوة ا

الطبوي ويوتم يتم تصنيعها كعقاقير لُتستخدم بداخل المركوز

.عمل أبحاث عليها بداخل مراكز اصبحاث 

(:كملحق أضافي )في المراكز الطبية والصحية ومراكز األبحاث -2

Lippensgoed-Bulskampveldحديقة طبية 
Belgiumلألعشاب الطبية ُملحقة بمركز أبحاث ب 

Austinأحد الحدائق الطبية الُملحقة بأحد المنازل في 
وهي حديقة لألعشاب الطبية ومزروع  Texasبوالية 

بها خضروات ونباتات للزينة أيضا 

:من حيث موقع الحديقة -

لوب ان ف ي حالة أنشا ها كملحوق أضوافي لمبنوي موا فيتط

ترقوه يتم أستخدام موقع خال لها بوأن تقوع فوي مكوان تخ

وفة أشعة الشمس مباشرة ويشترط ان تكوون حديقوة مكشو

و يوور مظللووة ،ف ووي حالووة انشووا ها كملحووق لسووكن خووال

مس فيتم وضعه فوي الجنووب حيوث الخودمات وأشوعة الشو

.المباشرة أ لب فترات اليوم

: من حيث التربة المستخدمة -

يوووة أ لوووب النباتوووات الطبيوووة تطلوووب تربوووة جافوووة او طين

ليم متوسووطة الحموضووة لتنمووو بهووا وتتطلووب أختيووار سوو

نباتوات لنوع اصسمدة حيث االعتنا  المسوتمر والودائم بال

.كي تتجنب ا  مشاكل او أضرار خاصة بالنباتات

: املراجع 7:  صفحة رقم 
http://www.aleqt.com/2011/09/23/article_583100.html
http://herbgardens.about.com/od/indoorgardening/a/How-To-Grow-An-
Indoor-Medicinal-Herb-Garden.htm

ه حديقة طبية سكنية تتخذ فناء خاص بها تطل علي

شمس خدمات الفيال ويتعرض للهواء النقي حيث أشعة ال

المباشرة أغلب فترات اليوم

لقطة ألحد الحدائق الطبية الملحقة بمركز لألبحاث 







: املراجع 8: صفحة رقم 

: من حيث التنسيق الداخلي للحديقة -3

بووات يووتم تقسوويم الحديقووة الووي أقسووام حسووب نوووع كوول ن-

وعشووب طبوووي سوويتم زرعوووه بالحديقووة حيوووث أن هنووواك 

قوة بع  اصعشاب التي تتطلب جوز ا خاصوا مون الحدي

ميواه حيث أشعة الشمس والتوجيوه اصفضول واسوتخدام ال

 صول الوفيرة ، وهناك بعو  اصعشواب التوي تتطلوب ال

.عن ا  نوع أخر من اصعشاب الطبية 

هووا حيووث يووتم توزيووع النباتووات فووي الحديقووة تبعووا صطوال-

ُيستحسون ي ضل فصل النباتات الطويلة عون القصويرة و

فووي أ لووب انووواع اصعشوواب ان يكووون هنوواك أصوويل 

ها خووال بكوول نوووع نبووات وتوزيعهووا وفقووا صسووتخدامات

ات الطبية ، في حين ان هناك مجموعة واحدة من النبات

الكتوووان الخوووام وزيوووت التوووي يمكووون تجميعهوووا معوووا هوووي

لمعدة الخروع والشمر التي تستخدم جميعها لعالج يالم ا

.واصمعا 

يوووتم مراعووواة توزيوووع النباتوووات حسوووب الوانهوووا أيضوووا -

لتوي ورائحتها حيث ان هناك انواع معينة من النباتوات ا

تجوووذب الحشووورات النافعوووة وكوووذلك لألسوووت ادة مووون هوووذه

.اصعشاب في جعلها كعنصر جمالي في الحديقة 

: من حيث النباتات المستخدمة -4

تم أختيوار تتعدد أنواع النباتات العشبية والطبية ولكن يو-

م لهوا النباتات حسب ر بوة مسوتخدمي الحديقوة وأحتيواجه

: تي ويتباين أنواع النباتات الطبية ولكن أشهرها كاص

م لقطة ألحد الحدائق الطبية السكنية توضح تقسي

النباتات حسب أنواعها واطوالها 

ات أسكتش ألحد الحداثق الطبية حيث يتم زرع النبات

ات وتدرجها حسب أطوالعا والوانها وتستند فيها النبات

علي الجدران او جلسات الفتحات 

ه لقطة توضح فصل كل نوع نبات في أصيص خاص ب

نواع وتوزيعه علي مسافات معينة للفصل بين بعض اال

وراق ليتخلل اغلبها أشعة الشمس والتهوية الجيدة بين األ

وبعضها

تي نبات المريمية وهو أحد النباتات المنتشرة ال

تتعدد الوانها واطوالها ويتم وضها علي اطراف 

ة الحديقة وحول اغلب األعشاب الطويلة بالحديق

نبات القراص وهو نبات صغير يستخدم 

ي كمكسبات طعم وتوابل عشبية للطعام والذ

لة يتم زراعته امام النباتات واالعشاب الطوي

نبات األرقطيون وهو نيات أمريكي األصل

ة ويتم زراعته كشعب طبي ألستخراج أدوي

وعقارات لتنقية الدم من جذوره 

عشب الزعتر وهو أحد اهم األعشاب التي يتم 

زراعتها بالمنازل ويتم زراعته بين فواصل 

ة األحجار في الممرات والمماشي الحجرية بالحديق

هي زهرة بذورها echinaceaزهرة ال  

مفيدة ُيستخلص منها زيوت طبية 

وُتستخدم في الحدائق كزهرة جمالية 

وهي نبات طبي Calendulaزهرة ال 

يستخدم كعنصر هام واساسي بالحدائثق

كمهديء للجلد ومسكن ومرهم للبشرة 

http://herbgardens.about.com/od/herbalgardendesign/tp/5BestPerennialHerbs.htm
http://furnitur4u.blogspot.com/2013/06/herb-garden-design-pictures.html
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http://herbgardens.about.com/od/herbbasics/bb/beforeyougarden.htm
http://herbgardens.about.com/od/indoorgardening/a/How-To-Grow-An-
Indoor-Medicinal-Herb-Garden.htm

يوووتم تحديووود موقوووع الحديقوووة مووون مكوووان المشوووروع وال -1

لكنها يشترط لها ان تكون علي عمق او أرت اعات معينة و

.تتطلب توجيها جيدا 

لعطريوة يتم أختيار أنواع النباتات واصعشاب الطبية وا-2

المر وووب فووي زراعتهووا وتحديوود خوووال كوول نوووع منهووا 

. وحجمه ومده نموه و يره 

ات يووتم تقسوويم الحديقووة الووي أقسووام حسووب نوووع كوول نبوو-3

اعوه وحجمه وطوله ثوم يوتم تهوذيب التربوة وتجهيزهوا للزر

.واختيار االماكن االنسب لنوع كل نبات 

ا تحديد أماكن الممرات ومسوافاتها والموادة الخاصوه بهو-4

را  سوا  كانت خشب يمر وسط الحديقة واصعشاب الخض

او ممووور حجووور  ُيوووزرع بوووين فواصوووله نباتوووات صوووغيرة

. وحشائش خصرا 

م الخوال يتم وضع النباتات الطويلة في منتص  القسو-5

رة بهووا وموون حولهووا يووتم زرع النباتووات اصرضووية والقصووي

بة لتظهر من جميع الحوا  ، وذلك مع ترك مسافات مناس

ه بين كل نبات واالخور لمراعواه نموو النبوات وزيوادة حجمو

.مستقبال 

يووتم عووزل النباتووات الخاصووة وزراعتهووا فووي أصوويل-6

ة لباقي خال بها ومناسب لها لتن صل عن التربة االساسي

.النباتات 

دام أسمدة يتم وضع بذور النباتات وريها ويشترط أستخ-7

. ارة زراعية معينة للح اظ علي اصعشاب من اصفات الض

دقيقوة 15يشترط متابعة الحديقة يوميا علي االقل لمودة -8

كل سليم ل حل النباتات وريها بالما  والتأكد من نموها بش

.دون التعر  لألمرا  او الحشرات الضارة 

أسومدة يتم مد التربة بأستمرار بموواد  ذائيوة عضووية و-9

وكوذلك مناسبة لها للح واظ علوي التربوة الخاصوة بالنباتوات

تمرار تحسين أدائها ، وُيراعوي فوي ذلوك رش الحديقوة بأسو

ة ب مبيوودات حشوورية أمنووة للووتخلل موون الحشوورات الضووار

. التي قد تضر الحديقة 

ية بالن توضيحي ألحد التصاميم الخاصة بحديقة داخل

نباتات طبية ُملحقة بأحد المنازل ويتضح فيها تقسيم ال

وتزيعها في كل جزء حسب طبيعتها وكذلك مراعاة ترك

مسافات بين النباتات وبعضها لنموها مستقبال 

ات أسكتش توضيحي بسيط ألختيار مجموعة من النبات

ن واألعشاب الطبية لعمل حديقة ُعشبية بها مجموعة م

عناع الخضروات والنباتات الطبية والعطرية المفيدة كالن

.والشمر والبازالء 

طبية لقطة توضح أمكانية زرع بعض النباتات العطرية وال

ا علي جدران المنزل الخارجية كالنعناع والريحان وغيره

ح أسكتش مبدأي لحديقة طبية ُملحقة بمنزل خاص توض

اماكن الممرات والجراج والنباتات والخضروات وغيره 

خال توفر الحديقة جوا خاصا وم يدا داخل الموقع ال-1

يووة بهووا حيووث رائحووة النباتووات العطريووة واصعشوواب الطب

المسوووووتخدمة والتوووووي تحقوووووق أجووووووا  صوووووحية ومريحوووووة 

.داخليا،كما أنها تجذب الحشرات النافعة لها 

تكون مركوزا هاموا بموقعهوا صنتواج نباتوات وأعشواب-2

بنووي طبيووة ُيسووتخلل منهووا الزيوووت واصدويووة لتووزود الم

ي حالة بشكل دائم وفي ا  وقت بالمستخلصات الالزمة ف

.اصحتياج 
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الت ميواه ال تتطلب الحديقة امكانيات مادية كبيرة ونظم ر  خاصة وانما يتم مودها بالميواه بوصو-3

اج لعمالة تعمل بسيطة ، وكذلك ال تشترط مواص ات خاصة للتربة ويمكن صيانتها يوميا وقد ال تحت

. بها اال من وقت صخر من أجل صيانتها او معالجة أ  مشاكل قد تظهر للنباتات 

ت او أفات انها تتطلب صيانة يومية ومتابعة مستمرة لريها وتهذيبها والتأكد من عدم وجود أ  حشرا-

: قد تضر الُعشب وفي حالة اهمالها فانها تكون ُعرضة لبع  المشكالت كاصتي 

.التلف بسبب بعض الحشرات الضارة -

العفن والذبول كالعفن األبيض -

اض ظهور بعض التأكل في أجزاء من النباتات او اصابتها بأأمر-

. فطرية كالساق السوداء 

ة أي مشكالت أخري ناجمة عن سوء أستخدام األسمدة العضأوي-

.ات او ضعف تغذيتها بالمواد العضوية المناسبة لكل نوع نب

ة أي أضرار ناجمة عأن اسأتخدام مبيأدات حشأرية قويأة وُمضأر-

.  للتخلص من األفات

ي هي حدائق ُتسوتخدم ص ورا  خاصوة ظهورت موؤخرا وتعتمود علوي شوريحة معينوة مون النواس التو

أهيول الن سوي تحتاج لهذا النووع مون الحودائق حيوث يوتم زرعهوا وتنسويقها لُتعود بمثابوة مكوان يووفر الت

الصافي وأشعة والجسماني وتساعد علي توفير أجوا  مناسبة للتعافي والش ا  والتأمل كالهوا  النقي

.الشمس المباشرة 

وا  حيث توفر مساحات خضرا  شاسعة لخلق أج

ة مريحوووة للبووواحثين عووون الهووودو  والراحوووة الن سوووي

موووول والتووووي تُهيووووأ لألشووووخال بيئووووة مناسووووبة للتأ

كس والووتخلل موون الضووغوط الن سووية والتووي توونع

ليوة ، أيجابيا علي صحة الشخل الجسومانية والعق

وقووود ظهووور هوووذا النووووع موووؤخرا كُملحوووق أساسوووي 

أهيوول بووالمراكز الطبيووة والمستشوو يات ومراكووز الت

. الن سي 

:  توفير مأوي للعالج النفسي-1

:  تتعدد أهمية هذا النوع من الحدائق كاصتي 

(Therapeutic garden)

http://www.healinglandscapes.org/healthcare-gardens/index.html
http://www.asla.org/ppn/Article.aspx?id=25294

وهووي حوودائق توووفر اموواكن ومسووطحات خضوورا  

سواعد لممارسة بع  الرياضات والتمارين التي ت

علووووي أسووووتعادة القوووووة الجسوووودية والتعووووافي موووون 

اصصووووووابات او اصسووووووتجمام بممارسووووووة بعوووووو  

.الرياضات البسيطة 

: توفير مأوي للعالج الجسماني -2

فيذ الحدائق الطبية وتميزها ببساطتها في التصميم والتن

سين مثال ألحد الحدائق العالجية الخاصة بكبار السن لتح

صحتهم النفسية والمساهمة في التأهيل النفسي 

أعادة مثال ألحد الحدائق العالجيه واألستشفائية الخاصة ب

الحديقة تأهيل المصابين لتحسينهم نفسيا وجسمانيا وهذه

 The Walter Reedُتعد ُملحق أساسي مُضاف ل 
National Military Medical Center بأمريكا
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 يات ُتستخدم هذه الحودائق كملحوق أساسوي موؤخرا للمستشو

ي لتعمل علي تووفر جوو موريح وهواد   يطول عليوه المشو 

لتعوافي ويوفر بيئة مريحة ن سويا لمسواعدة الموري  علوي ا

.والش ا  

:نة  في المستشفيات كستشفيات السرطان واألمراض المستوط-1

ز فأأي مراكأأز التأهيأأل النفسأأي للمرضأأي والمأأدمنين أوفأأي مراكأأ-2

:عالج الزهايمر وحدائق التأمل 

:في مراكز العناية بالصحة وبعض المنتجعات السياحية -2
سووة ُتسووتخدم هووذه الحوودائق للرا بووي فووي االسووتجمام وممار

سوودية الرياضووات وبعوو  االلعوواب الخ ي ووة والتمووارين الج

موووة كالتووودليك واليوجوووا و يوووره للح ووواظ علوووي الصوووحة العا

.واسترداد القوة الجسدية 

ي هووي حوودائق تسوواعد المرضووي وكبووار السوون علووي التعوواف

باصيجواب والش ا  بتحسين الصوحة الن سوية والتوي تونعكس

التووي علووي صووحتهم الجسوودية وأيضووا تتوووفر حوودائق التأموول

تسوواعد كبووار السوون واالط ووال و يوورهم موون اصعمووار علووي 

. تحسين صحتهم العامة 

لقطة ألحد حدائق المستشفيات 

سي لقطة ألحد الحدائق الملحقة بمراكز التأهيل النف

لقطة ألحد الحدائق الملحقة بمركز للعناصية بالصحة واألستجمام 
Massage therapy & healing garden 

n East Bay area in California

لقطة ألحد الحدائق الخاصة بالتأهيل النفسي للمصابين

والمسنين وذوي األحتياجات الخاصة 

:من حيث موقع الحديقة -1

يوه يجب أختيار موقوع جيود لهوذا النووع مون الحودائق العالج-

مس حيووث كثوورة واتسوواع المسووطحات الخضوورا  لتوووفير الشوو

الضا ة والهوا  النقي وتتطلب توجيها جيدا حيث التهوية وا

.حيةالسليمة التي تساعد علي التعافي وخلق بيئة ص

: من حيث التربة المستخدمة -2

ة هووذا النوووع موون الحوودائق ال يتطلووب نوووع معووين موون التربوو

حيووث يووتم زراعووة أكثوور موون نوووع موون النباتووات واالزهووار 

افة وح ر أجزا  من الحديقة لعمل بحيرات صوناعية واضو

ة كول عناصر مختل ة مون تنسويق الموقوع حيوث يوتم معالجو

جووز  موون التربووة او احاللهووا لووتالئم النباتووات المزروعووة

.والتصميم الخال المطلوب للحديقة 

ا لقطة ألحد الحدائق العالحية حيث يتوافر به

مساحات خضراء ونقاعد وممرات لتوفر 

للمرضي الجلوس واالستمتاع بالهواء النقي 

http://www.asla.org/ppn/Article.aspx?id=25294
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: من حيث التنسيق الداخلي للحديقة -3

ا واطوالهوا يتم توزيع النباتات وتقسيمها حسب ارت اعاتهو-

ع لتتوودرج وتخلووق جوووا جماليووا داخوول الموقووع ويووتم توزيوو

احوووا  النباتووات والووورود علووي االطوورا  لكووي يراهووا 

.المارة والجالسين 

سوتعانة يتم أستخدام نباتات جمالية للزينوة ومون الممكون اال

بالنباتووووات العطريووووة والطبيووووة تكووووون ذات الوووووان هادئووووة 

كووواصزرق ومشوووتقاته واالحمووور واالصووو ر والموووزج بوووين 

. االلوان المختل ة لخلق جو مريح للناس 

يوووتم تزويووود هوووذه الحووودائق بمقاعووود مريحوووة متنقلوووة ذات -

عجالت ومظوالت قمواش وبرجووالت خشوبية لكبوار السون

.ولذو  االحتياجات الخاصة 

ل ُيراعووي توووفير مموورات موون الصووخور او الخشووب ال يقوو-

متووور وتأخوووذ الممووورات وسووواحات 4او 3عرضوووها عووون 

المشووي مسوواحة كبيوورة موون الحديقووة لخلووق جوووالت حووول 

.الخضرة والنباتات 

ة تقسوووم هوووذه الحووودائق الوووي مسوووتويات ويوووتم ح ووور بحيووور-

كووون صووناعية بهووا او اضووافة عناصوور مائيووة كووالنوافير لت

بوواقي مركووز للحديقووة تلتوو  حولهووا بوواقي انشووطة الحديقووة و

.عناصر التصميم الخاصة بتنسيق الحديقة 

عدة أقسام يتم تقسيم الحديقة من الداخل بأسوار نباتية الي-

اتوات كل قسم به انواع معينوة مون النباتوات سووا  كانوت نب

عطرية او نباتات زينة وشجيرات و يره 

-.
هوا ُيراعي عند زراعتها ان يوتم اصبتعواد عون ا  أزهوار ب-

مووواد ضووارة او لهووا أشووواك تسووبب ألتهابووات لمسووتخدمي 

ت وورز الحديقووة وكووذلك يتوجووب اصبتعوواد عوون النباتووات التووي

. عصارة سامة او ضارة 

وعوووة يتوجوووب تووووفير نباتوووات قابلوووة للقطووو  وورزد متن-

االلوان واصطوال وكذلك اصكثار مون اصشوجار ذات الظول 

. الكبير 

اب او يتم تجنب النباتوات ذات الوروائح المهيجوة لألعصو--

دئووة ذات الرائحووة القويووة ويووتم أسووتخدام نباتووات عطريووة مه

لألعصووواب ومووون الممكووون تخصووويل جوووز  مووون الحديقوووة 

لزراعوووة بعوووو  اصعشوووواب الطبيووووة والنباتووووات العالجيووووة

.. البسيطة كالنعناع والريحان والبابونج و يرهم 

لدجو موسوعة زراعة و نتاج نباتات الزينة وتنسيق الحدائق والزهور للدكتور علي ا-1

كلية الزراعة جامعة اسكندرية-تصميم وتنسيق الحدائق لطارق محمود القيعي -2

لقطة ألحد الحدائق العالجية المخصصة لمرضي

الزهايمر وكبار السن 

ظهر لقطة ألحد الحدائق الموجودة بالمستشفيات وي

بها توافر اماكن مشمسة بها مقاعدة ومحاطة 

بأحواض الزهور والساحات الخضراء 

لقطة ألحد حدائق العالج النفسي التي تمتاز 

بالمظالت والمقاعد المناسبة واحواض الزهور 

التي تهيأ جوا نفسيا مريحا 

رها أسكتش ألحد المستشفيات العالجية توضح تنسيق عناص
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: من حيث النباتات المستخدمة -4

لنباتوات تتعدد أنواع النباتات واصشجار المستخدمة فوي هوذا النووع مون الحودائق حيوث يوتم أسوتخدام ا-

. العطرية ونباتات الزينة واصعشاب العطرية والشجيرات القصيرة وكذلك أشجار الظل 

http://gardening.about.com/od/perennials/a/Lavender.htm
http://www.imhm.org/resources/Documents/Binder1_MPG_Guid
e_2010_sfs.pdf

وهي زهرة (  avender) زهرة الالفندر 

جميلة تمتاز بألوانها الزاهية وأنتشارها 

زهور الواسع األستخدام بين أغلب النباتات وال

وهي زهرة عطرية Lemon balmزهرة ال 

ذات رائحة جيدة ومهدئة والتي تُستخدم 

كعشب عطري لعالج األرق وامراض المعدة 

وهي ذات تأثير مهديء لألعصاب  

وهي زهرة ذات تأثير جميل Aloeزهرة ال 

يرة وشكل مختلف ويتم زراعتها بكميات كب

ات لتغطي أميال أحيانا وهي ليست فقط نب

ب لزينة وانما هي أيضا ُيستخرج منها مرط

للجروح والتهابات البشرة 

وهي German chamomileزهرة ال 

زهرة عطرية وتسبب رائحة عطرية مهدئة 

Apothecary rose plant وهي زهرة عطرية

جمالية وتعد من أجمل نباتات الزينة العطرة 

جية أسكتش توضيحي ألهم النباتات المستخدمة في الحدائق العال

والتي تتباين ارتفاعاتها واحجامها 

تضح بها ان مسقط أفقي ألحد الحدائق العالجية التي تقع بجوار مشفي ومركز ألعادة التأهيل النفسي وي

أغلب مساحتها خضراء شاسعة يمألها أشجار الظل الكبيرة لتوفر قدر عالي من الظالل


