


املـــــاء هو احليـــــاة..



يعترب الأردن رابع اأفقر دولة يف امل�ضادر املائية يف العامل، الأمر الذي و�ضعه 
يف حتد م�ضتمر مع هذا النق�ص يف املياه على مدى اأكرث من عقدين. اإذ ل 
تتجاوز احل�ضة ال�ضنوية املتوفرة للفرد من املياه ثلث معدل خط الفقر املائي 
ال�ضغط  زيادة  اىل  العاملي  املناخي  التغري  يوؤدي  اأن  املحتمل  ومن  العاملي. 
اأدى �ضح املياه امل�ضتمر اإىل زيادة  اأ�ضاًل.  وقد  على املوارد املائية املحدودة 
ال�ضخ اجلائر من اأحوا�ص املياه اجلوفية، مما ت�ضبب بنق�ص كبري يف املياه 
والقت�ضادي،  ال�ضيا�ضي  ا�ضتقرارالأردن  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن  املتوفرة. 
يقدمها يف جمال  التي  نوعية اخلدمات  اىل  ا�ضافة  ال�ضياحي،  وقوة جذبه 
اقليميًا رئي�ضيًا لال�ضتثمار.  ال�ضحية جتعل منه مركزًا  الأعمال واخلدمات 
ويوفر هذا التحدي فر�ضة عظيمة لالأردن ل�ضتخدام كل قطرة مياه متوفرة 

بكفاءة وفاعلية. 

بداأت احلكومة الأردنية منذ نهاية ثمانينات القرن املا�ضي يف اتخاذ خطوات 
اإدارة املياه من خالل ال�ضيا�ضات والقوانني وال�ضالحات  جوهرية لتح�ضني 
كما عمدت احلكومة  القطاع.  تقنيات حديثة يف هذا  وا�ضتخدام  املوؤ�ض�ضية 
بعدها اىل اطالق برامج لت�ضجيع كفاءة ا�ضتخدام املياه خا�ضة يف القطاع 
الزراعي الذي ي�ضتهلك  اأكرث من 60% من املوارد املائية الوطنية. ويف بداية 
العام 2000 با�ضرت اململكة مب�ضروع وطني  لت�ضجيع كفاءة ا�ضتخدام املياه 
يف املناطق احل�ضرية وذلك خللق ثقافة تر�ضيد ا�ضتهالك املياه بني خمتلف 
فئات املجتمع. وقد تبع هذا امل�ضروع وحتديدًا يف العام 2007 برنامج موؤ�ض�ضي 
اأدى  اإىل اعداد  �ضيا�ضة خا�ضة لإدارة الطلب على املياه للقطاعني احل�ضري 
والزراعي وان�ضاء منوذج موؤ�ض�ضي يف وزارة املياه والري لإدارة الطلب على 
املياه يف املناطق احل�ضرية، ومرافق املياه واملوؤ�ض�ضات العامة واخلا�ضة ذات 
املياه   لتوفري  املوا�ضفات  الربنامج جمموعة من  نتج عن هذا  وقد  العالقة. 
وكودة لتزويد املباين باملياه وال�ضرف ال�ضحي ت�ضمنت معايري ال�ضتخدام 
الكفوؤ للمياه. كما قام الربنامج بتحديد فئات كبار م�ضتهلكي املياه  واجراء 
امل�ضتهلكني  م�ضاعدة  اىل  تهدف  ميدانية   وم�ضوحات  مائي  تدقيق  عمليات 
على فهم وحتديد اأف�ضل الطرق الكفوؤة ل�ضتخدام املياه. و مت اعداد قائمة 
باأف�ضل املمار�ضات لكل فئة من الفئات امل�ضتهلكة للمياه ل�ضتخدامها بطريقة 
كفوؤة ولال�ضتفادة من املياه التي يتم توفريها. هذا و�ضريافق عملية التوفري 
ماليه  وفوائد  العادمة  املياه  ومعاجلة  الطاقة  ا�ضتهالك  توفري يف  املياه،  يف 
قد  و  املياه.  يف  النق�ص  لتعوي�ص   اإ�ضايف  مائي  مورد  توفري  اإىل  بال�ضافة 
ت�ضمل   اأدلة  �ضبعة  يف  املياه   ا�ضتخدام  لكفاءة  املمار�ضات  اأف�ضل  عر�ص  مت 
ومباين  املرتفعة  واملباين  وال�ضياحية،  وال�ضحية،  ال�ضكنية،  القطاعات 
لالت�ضال   دليل   اإىل  بال�ضافة  واحلدائق  والتجارية،  احلكومية  املكاتب 

ال�ضرتاتيجي.

ا�ضتخدام  الكفوءة  يف  املمار�ضات  لال�ضتفادة من  الدليل   تقدمي هذا  ياأتي 
املياه واتباعها يف احلدائق احلالية واملراد ان�ضاوؤها م�ضتقباًل.

�شكر وتقديرمتهيد
مت اعداد هذا الدليل من قبل لرا زريقات و داليا احل�ضيني من مركز درا�ضات البيئة املبنية  )CSBE( �ضمن م�ضروع ماأ�ض�ضة اإدارة الطلب 

على املياه "اإدارة" املمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قام باعداد الر�ضوم التو�ضيحية هند ح�ضني، اأما ال�ضور املعرو�ضة فهي من اعداد امل�ضور عثمان اآكوز. 

نتقدم بال�ضكر اخلا�ص ل�ضيتا توتنجيان  من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ملداخالتها القيمة ومراجعتها لهذا الدليل. 

جزيل ال�ضكر لكل من الأع�ضاء التالية اأ�ضماءهم من جلنة املبادئ التوجيهية لكفاءة ا�ضتخدام املياه مل�ضاركاتهم القيمة: 
الدولية للتنمية  الأمريكية  الوكالة  غريغ،  طوين  	•

الري  و  املياه  وزارة  اخلالق،  عبد  رانيا  	•
الكربى عمان  اأمانة  العكور،  عواطف  	•
الكربى عمان  اأمانة  احلافظ،  ثائرة  	•

مياهنا  العايد،  جمانة  	•
امللكية العلمية  اجلمعية  �ضليم،  اأبو  ماآب  	•

الأردنية واملقايي�ص  املوا�ضفات  موؤ�ض�ضة  الزعبي،  حممود  	•
املهند�ضني  نقابة  طه،  اأبو  حممد  	•

الأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  ال�ضريف،  منجد  	•
الأردنية  اجلامعة  حالل�ضة،  مها  	•

واملهن الأعمال  ل�ضيدات  الأردن  منتدى  باكري،  حياة  	•
اإدارة م�ضروع  للتنمية،  الأمريكية  الوكالة  العلي،  ب�ضار  	•

ونتقدم بال�ضكر والعرفان لكوري اإلدردج للتدقيق املميز الذي قام به لخراج هذا الدليل.
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فهم ا�شتخدام املياه يف احلدائق 

يقدم هذا الدليل1 اأف�ضل املمار�ضات يف جمال  ت�ضميم وتنفيذ واإدارة و�ضيانة 
حدائق املدن يف الأردن، العامة منها واخلا�ضة، واجلديدة منها والقائمة.

واجّلُزر  الرتويحية،  احلدائق  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  الدليل   هذا  ويركز  
الو�ضطية، والدوائر املرورية. كما اأنه ميكن تطبيقه على احلدائق الكبرية يف 

الفنادق واجلامعات وامل�ضت�ضفيات وبع�ص امل�ضاكن.

اأُعّد هذا الدليل كي ي�ضتفيد منه املوظفني املعنيني  فى اأمانة عّمان الكربى، 
تدير حدائق  التي  الأخرى  والبلديات  القت�ضادية اخلا�ضة،  العقبة  منطقة 
والبلديات  املياه  �ضركات  العامليني فى  الدليل  يفيد هذا  عامة.  كما �ضوف 
واملوؤ�ض�ضات غري احلكومية واملوؤ�ض�ضات الأخرى التي تعمل على تطبيق برامج 
اإدارة الطلب على املياه. كما اأن العديد من ف�ضول هذ الدليل تعود بفائدة 
على كل من يعمل يف جمال تن�ضيق املواقع من مهند�ضي وم�ضممي ومنفذي 
تن�ضيق املواقع، بالإ�ضافة اإىل كوادر ال�ضيانة واأخ�ضائيي الري؛ فعلى �ضبيل 
ت�ضميم  للحدائق اجلديدة:  الُف�ضلى  )املمار�ضات  الثاين  فاإن اجلزء  املثال 
اأهمية كبرية للمهند�ضني  وتنفيذ واإدارة و�ضيانة حدائق الندرة املائية( ذو 

وامل�ضممني يف جمال احلدائق.

مقدمة

1

اجلزء

1يتوجب حتديث املعلومات الورادة يف هذا الدليل ب�ضكل دوري تبعًا لتغري التكنولوجيا مع مرور الزمن 
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 اأهمية توفري املياه يف  حدائق البلديات
لأن ذلك يوفر عليك املال 

اإن توفري املياه يقلل من تكاليف الري حلدائق البلديات. بالإ�ضافة اإىل 
ذلك فاإنه يقلل من تكاليف ا�ضتخدام الطاقة والعمالة التي تلزم ل�ضخ 

ونقل وتوزيع املياه على احلدائق العامة وامل�ضاحات املفتوحة.

الوطني  التميز  على  احل�شول  يف  ي�شاعدك  ذلك  لأن 
والدويل 

اإن توفري املياه يوؤهل البلديات للفوز باجلوائز الوطنية مثل جائزة امللك 
عبد اهلل الثاين للتميز، حيث اأن كفاءة ا�ضتخدام املياه من املعايري 
املهمة للتقييم يف اجلائزة. كذلك فاإنه يهيئ البلدية للتاأهل للح�ضول 

على �ضهادات الأبنية اخل�ضراء على امل�ضتويني الوطني والعاملي.

لأنها ق�شية وطنية نبيلة 
ندرة املياه من اأهم الق�ضايا الوطنية يف الأردن. وحيث اأن معظم مياه 
الري للحدائق البلدية تاأتي من م�ضادر غري متجددة مثل اآبار املياه 
ا�ضتدامة  �ضي�ضاهم يف  املياه  ا�ضتخدام  وتوفري  فاإن كفاءة  اجلوفية، 
القطاعات  تتحملها كافة  يعد ذلك م�ضوؤولية وطنية  املياه.  م�ضادر 

احلكومية واخلا�ضة وكذلك الأفراد.

ملحة عن ا�شتخدام املياه يف احلدائق العامة 
وحدائق البلديات يف الأردن 

بالغ  اأمرًا  اخل�ضراء   وامل�ضاحات  العامة  توفرياحلدائق  اأ�ضبح  لقد 
الأهمية يف املراكز احل�ضرية الكبرية يف الأردن. فالنت�ضار العمراين 
توفري  ال�ضروري  من  يجعل  املدن  يف  ال�ضكانية  الكثافة  وازدياد 
املحلية  املدينة. وقد جعلت احلكومات  م�ضاحات مفتوحة كافية يف 
الو�ضطية  اجلزر  وزراعة  املفتوحة  توفرياملناطق  والعقبة   عمان  يف 
واأر�ضفة  ال�ضوارع من اأولوياتها. كما بداأت يف تطوير حدائق جديدة 
و�ضاحات عاّمة وزراعة اأر�ضفة ال�ضوارع  ب�ضكل �ضنوي، حيث اأننا نرى 
الزيادة يف عدد  بت�ضاميم  متطورة. لكن هذه  الآن  حدائق كبريه 

احلدائق واحجامها ت�ضاهم يف ارتفاع كميات ا�ضتهالك املياه.

 ورغم غياب الدرا�ضات اخلا�ضة التي تعنى بح�ضاب كميات ا�ضتهالك 
ت�ضبب  وا�ضحة  العامة فهناك ممار�ضات خاطئة  املياه يف احلدائق 
هدرًا كبريًا يف هذا املورد الثمني. فمن بع�ص هذه املمار�ضات اخلاطئة 
ال�ضائعة جدًا ا�ضتخدام اأنواع النباتات غري املنا�ضبة، والري بخراطيم 

�ضهاريج املياه، وا�ضتخدام م�ضاحات النجيل ب�ضكل وا�ضع للزينة. 

اإن كمية املياه الالزمة لري مرت مربع واحد من النجيل تزيد بـ 4.6  
�ضعفًا عن كمية املياه الالزمة لري م�ضاحة م�ضابهة من النباتات التي 
تتحمل اجلفاف. كذلك فاإن الأ�ضجار ذات ال�ضتهالك الكبري  للمياه 
حتتاج ثالثة اأ�ضعاف كمية املياه الالزمة لري الأ�ضجار التي تتحمل 
املياه  احتياجات  بني  مقارنات  الالحق  اجلدول  ويبني  اجلفاف.  
للنباتات التي تتحمل اجلفاف وبني النباتات ذات ال�ضتهالك الكبري  

للمياه ومواد الأغطية الأر�ضية.

اإن تطبيق اأف�ضل املمار�ضات  لكفاءة ا�ضتخدام املياه فى  احلدائق التي 
ت�ضتخدم املياه  بامكانه التقليل من ا�ضتهالك املياه يف حدائق البلديات.

9

الأ�شجار وال�شجريات
احتياجات املياه

)لرت/ ال�شجرة( ملدة
6 اأ�شهر-  خالل ف�شل اجلفاف

1،200الأ�ضجار التي ل تتحمل اجلفاف

360الأ�ضجار التي تتحمل اجلفاف

0الأ�ضجار املحلية

960ال�ضجريات التي ل تتحمل اجلفاف

540ال�ضجريات التي تتحمل اجلفاف

الأغطية الأر�شية 
احتياجات املياه

)لرت/ م2( ملدة 6 اأ�شهر- خالل 
ف�شل اجلفاف

1،680النجيل والدايكوندرا
1،080احلولّيات

360الأغطية الأر�ضية التي تتحمل اجلفاف

0احل�ضى وك�ضر حجارة الزينة

0النجيل ال�ضناعي
ال�ضكل 1: كميات املياة الالزمة لري ال�ضجار وال�ضجريات والغطية الر�ضية.

اأف�شل املمار�شات لكفاءة ا�شتخدام املياه  
فى احلدائق

2

اجلزء
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اإن حتديد مناطق ا�ضتهالك املياه يف احلديقة من الأمور الأ�ضا�ضية. 
حيث يجب تخ�ضي�ص كميات املياه الأقل للمناطق ذات ال�ضتخدام 
الأقل. ويتم حتديد مناطق ا�ضتهالك املياه يف احلديقة من خالل 
جتميع النباتات ذات الحتياجات املت�ضابهة للماء يف مكان واحد، 
وجتميع  النباتي  الت�ضميم  ا�ضرتاتيجيات  اأهم  من  ذلك  وجعل 

النباتات.  فيما يلي ار�ضادات لتحديد مناطق ا�ضتهالك املياه:

حمدودة،  مناطق  هي  للمياه  العايل  ال�ضتهالك  مناطق  	•
تكون عادة مك�ضوفة للزّوار وذات اأهمية خا�ضة، مثل منطقة 
املحيطة  واملنطقة  احلديقة  يف  العامة  واملنطقة  املدخل 
ب�ضرفة املنزل.  وميكن و�ضع النباتات الأكرث اخ�ضرارًا - اأي 
يف  املطر-   انحبا�ص  وقت  دوريًا  الري  اإىل  حتتاج  التي  تلك 
هذه املناطق.  قم بو�ضع هذه "املجموعة من النباتات " ذات 
من  قريبًا  اأو  البناء  من  قريبًا  املياه  من  العايل  ال�ضتهالك 

باحة البناء حيث ميكن ا�ضتعمالها ب�ضهولة وعلى الدوام.
جتمع  التي  املناطق  هي  للمياه  املتو�ضط  ال�ضتهالك  مناطق  	•
بني املناطق الأكرث اخ�ضرارًا يف احلديقة وبني املناطق التي 
يف  وي�ضتح�ضن  حمدود.   ري  اإىل  حتتاج  نباتات  على  حتتوي 
والأغطية  ال�ضجريات   – النباتات  ا�ضتعمال  املناطق  هذه 
اأر�ضية - التي ت�ضتفيد من مياه الأمطار والتي تتحمل بع�ص 
من  تن�ضاب  التي  املياه  من  ال�ضتفادة  وكذلك  اجلفاف، 

امل�ضاحات املر�ضوفة.
عن   البعيدة  املناطق  هي  للمياه  القليل  ال�ضتهالك  مناطق  	•
الري  اإىل  فيها  النباتات  حتتاج  ول  احلديقة،  يف  الفعاليات 
بعد تاأ�ضي�ضها.  وميكن يف هذه املناطق زرع النباتات املحلية 
التي تتحمل اجلفاف اأو نباتات اأ�ضولها من مناطق جغرافية 

اأخرى ذات �ضفات مناخية م�ضابهة ملنطقتنا.

واملناطق  املر�ضوفة  املناطق  بني  املوازنة  يجب  الت�ضميم   عند 
حاول  ال�ضيانة.  ومتطلبات  املياه  ا�ضتهالك  من  للتقليل  املزروعة 
ا�ضتخدام املناطق املر�ضوفة بدًل من املناطق املزروعة التي ت�ضتهلك 
ل  �ضطوحًا  تعطي  املر�ضوفة  املناطق  اإّن  املاء.   من  عالية  كميات 
حتتاج اإىل الكثري من ال�ضيانة وُت�ضتعمل لغايات وظيفية وترفيهية 
متعددة. يجب حماولة  ا�ضتخدام مواد الّر�ضف اأو النجيل ال�ضناعي 
يف املالعب، وا�ضتخدام مواد الّر�ضف يف مناطق التجمع واملمرات 
واملعر�ضات  واملظالت  الظل  اأ�ضجار  باإن  علمًا  اجللو�ص.  ومناطق 
الزراعية ت�ضفي اح�ضا�ضًا من التنوع يف املناطق املر�ضوفة بال�ضافة 

اإىل توفريها للظل. اإن مزج ال�ضطوح املر�ضوفة مع مناطق مزروعة 
عند الأطراف اأو بتوزيع مدرو�ص داخلها يعطي اإح�ضا�ضًا باخل�ضرة 

الوفرية دون احلاجة اإىل ا�ضتخدام الكثري من النباتات. 

اأن يتم تخطيط احلدائق العامة واجّلُزر الو�ضطية واملناطق  يجب 
املزروعة الوا�ضعة لت�ضبح م�ضتدامة باحلد الأدنى من املياه اأو بدون 

احلاجة للري بعد ثالث �ضنوات من تاأ�ضي�ضها، وذلك يف

قم  ال�ضنوية.   الأمطار  من  كافية  كميات  ت�ضلها  التي  املناطق 
ال�ضجريات  اإىل  بالإ�ضافة  اجلفاف  تتحمل  التي  باختيارالأ�ضجار 
ذات اجلذور العميقة. )للمزيد من املعلومات عن اختيار النباتات 
هذا  من  >ب<  و  >اأ<  املالحق  راجع  املنا�ضبة  وال�ضتخدامات 

الدليل(.  فيما يلي ار�ضادات لتاأ�ضي�ص الأ�ضجار:

حتتاج الأ�ضجار اإىل القليل من الرّي يف فرتة تاأ�ضي�ضها، وخا�ضة اإذا 
تت زراعتها بعد انتهاء مو�ضم هطول الأمطار. وحتتاج الأ�ضجار 

اأف�شل املمار�شات لكفاءة ا�شتخدام املياه  فى 
احلدائق اجلديدة: ت�شميم وتنفيذ واإدارة 

و�شيانة حدائق الندرة املائية
 اإن ت�ضميم احلدائق التي توفر من ا�ضتخدام املياه واتباع املمار�ضات 
و�ضيانة  اإدارة  يف  للمياه  الأمثل  وال�ضتخدام  الري  يف  ال�ضحيحة 
مرافق احلدائق تقلل وب�ضكل فعال من الطلب على املياه. عند   تطبيق 
التعليمات الواردة فى هذا الدليل �ضيكون لدى البلديات القدرة على 
ت�ضميم احلدائق اجلديدة من خالل تطوير وتنفيذ برنامج حلدائق 
الندرة املائية والذى يعتمد  على �ضبع مبادئ حلدائق الندرة املائية، 
كما ي�ضمل هذا الربنامج تطوير خطة لل�ضيانة والري لكل حديقة 
جديدة. بال�ضافة اإىل ذلك فاإن البلدية �ضتقوم بتح�ضني احلدائق 
الندرة  قائمة على مبادئ حدائق  الغري  الو�ضطية  واجّلُزر  القائمة 

املائية التي �ضيتم و�ضفها يف الف�ضل القادم.

تقدمي  على  تعمل  اأن  البلدية  على  الربنامج  هذا  اتباع  وحلني 
دورات تدريبية يف جمال ت�ضميم احلدائق و�ضيانتها واإدارة الري 
واإدارة  النبات  علم  يف  خمت�ضة  تدريبية  دورات  يف  امل�ضاركة  اأو 
البلدية،  داخل  املوظفني  تدريب  بالمكان  يكن  مل  اإذا  احلدائق. 
يف  ُتعقد  تدريبية  بدورات  موظفيها  احلاق  يف  النظر  البلدية  على 
موؤ�ض�ضات خارجية كمركز التدريب  فى نقابة املهند�ضني الزراعيني 
يف عّمان الذي يقدم دورة تهيدية يف مبادئ تن�ضيق احلدائق التي 

تتحمل اجلفاف.

تخطيط و ت�شميم حديقة ندرة مائية
يف  اأهمية  والأكرث  الأوىل  اخلطوة  هو  للحديقة  خمطط  تطوير  اإن 

ان�ضاء  حديقة تقلل من ا�ضتهالك املياه:
الأبنية  اأو  البناء  موقع  يبنّي  للموقع  خمطط  بر�ضم  ابداأ  	•

الواقعة عليه والطرق ومالمح املوقع العامة. 
حركة  واأمناط  م�ضتحبة  مناظر  من  املوقع  �ضفات  حّدد  	•
اإىل  بال�ضافة  املباين،  اأو  املبنى  واجتاه  املياه  وت�ضريف 

حركة ال�ضم�ص والرياح.

اإن حدائق الندرة املائية تعمل على ال�ضتفادة من البيئات املناخية 
املحلية وتكوين بيئات مناخية  لتحقيق اأكرب ا�ضتفادة من ال�ضم�ص 
والظل والت�ضاري�ص واحلماية من الرياح. اإن تكوين البيئات املحلية 
املُثلى يكون م�ضتندًا على حتليل �ضامل للموقع. للبدء، يجب حتديد 
املناطق  وحتديد  املوقع،  يف  املظللة  واملناطق  امل�ضم�ضة  املناطق 
التي تتعر�ص للرياح ال�ضيفية اجلافة ورياح ال�ضتاء الباردة. مثاًل 
للتبخر  عر�ضة  اأكرث  ال�ضيف  يف  للرياح  املعر�ضة  املناطق  �ضتكون 
وجفاف الرتبة مما يزيد من الطلب على مياه الري.  لذا جند اأنه 
من ال�ضرورة توفري احلماية لهذه املناطق من خالل عمل جدار اأو 
م�ضدات للرياح بعد القيام بتحليل املوقع. كذلك فاإن الت�ضاري�ص 
تلعب دورًا يف حتديد حاجة النباتات من املياه، فنجد اأن  املناطق 
املناطق  من  املياه  اأكربمن  كميات  تتطلب  عالية  ميول  فيها  التي 
املناطق  النخيل يف  زراعة  وليجب   .%75  -  50 بحوايل  املنب�ضطة 
تعر�ضها  يكون  اأن  ميكن  حيث  اجلنوبية  الواجهات  او  املنحدرة 

لل�ضم�ص اأكرب ما ميكن.

عند بدء عملية الت�ضميم:
املناطق  وعّرف  احلديقة،  �ضتحققها  التي   الوظائف  حّدد  	•
اإّن  فيها:  اخلدمات  ومناطق  اخلا�ضة  واملناطق  العامة 
اأكرث  هي  املدخل،  منطقة  مثل  احلديقة،  يف  العامة  املناطق 

املناطق  هي  اخلا�ضة  واملناطق  للزائر،  املك�ضوفة  املناطق 
التي  ت�ضتمل على غالبية الن�ضاطات اخلارجية كمناطق لعب 
اأن  املنطقة. ويجب  واأماكن اجللو�ص وزراعة حدود  الأطفال 
تكون هذه املناطق عملية وجذابة وقادرة على حتّمل ن�ضاطات 
حاجة  الأقل  املناطق  فهي  اخلدمات  مناطق  اأما  خمتلفة. 
للعناية واملياه، اإذ اأنها تكون عادة خمفية عن الأنظار وحتتوي 

مثاًل على خمزن لأدوات احلديقة ومعداتها.
جتميع  خالل  من  احلديقة  يف  املياه  ا�ضتهالك  مناطق  حّدد  	•
النباتات التي ت�ضتهلك كميات مت�ضابهة من املياه يف منطقة 

واحدة.
اأمورًا مثل الوظيفة  طّور خمططًا عامًا للحديقة تراعي فيه  	•

واللون والنطباع العام الذي ُتوّد اأن تعطيه احلديقة.
الذي طورته )راجع  العام  للمخطط  النباتات املالئمة  حّدد  	•
للح�ضول  اجلزء  هذا  فى   املنا�ضبة  النباتات  اختيار  ق�ضم 

على معلومات عن كيفية اختيار النباتات حلديقتك(.

)ال�ضكل 5(: خمطط للموقع يبني تق�ضيمات مناطق ا�ضتهالك املياه.

)ال�ضكل 6(: خمطط عام لت�ضميم احلديقة يبني توزيع النباتات ح�ضب تق�ضيمات مناطق 
ا�ضتهالك املياه.

 )ال�ضكل 4(: ا�ضتخدام النباتات كم�ضدات رياح لتوفري بيئات مناخية حملية منا�ضبة.

)ال�ضكل 2(: خمطط للموقع يبني ت�ضاري�ص املوقع  ومالحمه العامة القائمة.

املياه،  ت�ضريف  م�ضتحبة،  )مناظر  العامة  �ضفاته  يبني  للموقع  خمطط   :)3 )ال�ضكل   
خدمات البنية التحتية، حركة ال�ضم�ص والرياح، البيئات املناخية املحلية، ... اإلخ(.

دليــــل كفــــاءة ا�ضتخدام املياه يف احلدائق
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املاء،   حفظ  على  قدرتها  يف  الرتبة  اأنواع  تختلف  الرتبة:   تكوين 
فالرتبة املخلوطة بالأ�ضمدة مثاًل حتفظ املاء وتقدم الغذاء للنبات.  
اإن اأغلب الرتبة الزراعية يف الأردن تربة طينية ت�ضتطيع حفظ املاء 
املواد  اإ�ضافة  فاإن  واإجماًل،  الرملية.   الرتبة  اأف�ضل من  نحو  على 

الع�ضوية اإىل الرتبة يزيد من قدرتها على حفظ املاء.

اإذا كانت الرتبة مر�ضو�ضة فاإن ذلك يقلل من حركة وتخلل املاء 
والهواء يف الرتبة. لزيادة قدرة النباتات على حتمل اجلفاف يجب 
اأن تكون جذور النباتات قادرة على التحرك يف الرتبة بحرّية بحثًا 

عن املاء. 

الالزمة  التح�ضينات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  الرتبة  لإختبار  ميكن 
للرتبة. وي�ضمل اختبار الرتبة حتليلها من ناحية امللم�ص والنفاذية 

ودرجة احلمو�ضة ون�ضبة املواد الع�ضوية والأمالح الذائبة فيها. 

اختيار النباتات املنا�شبة
هناك ت�ضكيلة وا�ضعة من النباتات قليلة ال�ضتهالك للمياه يف الأ�ضواق 
املحلية. ويجب القت�ضار على ا�ضتخدام النباتات التي تتحمل اجلفاف، 
من  احلديقة  نباتات  معظم  اختيار  يجب  كذلك  املحلية،  والنباتات 
على  الرتكيز  تقليل  و  العميقة،  اجلذور  ذات  وال�ضجريات  الأ�ضجار 
اأن  اذ  الأر�ضية،  والأغطية  ال�ضغرية واحلوليات  ال�ضجريات  ا�ضتعمال 
معظمها يحتاج اإىل الري حتى بعد تاأ�ضي�ضها.   اإن زراعة احلولّيات التي 
ت�ضتهلك كميات عالية من املياه يجب اأن تقت�ضر على مناطق خا�ضة 
املرورية  وامليادين  الو�ضطية  اجّلُزر  يتم زراعتها يف  اأن ل  و  و�ضغرية، 
املناطق  من  التقليل  حماولة  العتبار  بعني  الأخذ  يجب  كذلك  بتاتًا. 
املياه  ا�ضتهالك  تقلل من  التي  الأر�ضية  الأغطية  وا�ضتخدام  املزروعة 

مثل حجارة ال�ضيول وك�ضر احلجارة واملواد غري الع�ضوية الأخرى. 

النباتات  اختيار  عند  العتبار  بعني  اأخذها  يجب  اأمور  عدة  هناك 
اجلفاف،  تتحمل  التي  النباتات  اختيار  اإىل  فبال�ضافة  حلديقتك. 
املحلية.   وللبيئة  احلديقة  لت�ضميم  املالئمة  النباتات  اختيار  يجب 
وكميات  الرتبة  نوع  حتمل  ميكنها  التي  النباتات  باختيار  قم  لذلك 
ال�ضوء يف حديقتك. فمثاًل، اإّن نبتة ال�ضرو الزاحف قادرة على حتمل 
اأّنها غري قادرة على حتمل الرتبة ذات الرطوبة العالية  اجلفاف، اإل 

اأو الظالل الكثيفة. 

خالل ال�ضنة الأوىل من عمرها ما بني اخلم�ضة والع�ضرين والثالثني  
لرتًا من املاء مّرتني يف الأ�ضبوع، اأما خالل ال�ضنة الثانية فتحتاج 
اإىل اأربعني  لرتًا من املاء مّرة واحدة يف الأ�ضبوع. وقد يحتاج بع�ضها 
يف ال�ضنة الثالثة ف�ضاعدًا ما بني اخلم�ضني وال�ضتني لرتًا من املاء 
مّرة واحدة يف ال�ضهر )كالرمان مثاًل(، وبع�ضها الآخر قد ل يحتاج 
اإىل الري اإطالقًا )مثل ال�ضرو(. الأ�ضجار املحلية )مثل اخلروب( 

ل حتتاج اإىل الري بعد تاأ�ضي�ضها يف العادة. وحتتاج الأ�ضجار ذات 
الأزهار والأ�ضجار املثمرة ب�ضورة عامة اإىل القليل من الري حتى 

بعد تاأ�ضي�ضها لتحقيق النتائج الأمثل.

الري  مّرات  وعدد  املطلوبة  املياه  كميات  يبني  جدول  يلي  فيما 
التكميلي لالأ�ضجار يف الأردن:

حتليل وحت�شني الرتبة
املخلوطة  الرتبة  من  مزيج  بني  ترتاوح  الأردن  يف  الرتبة  اأنواع  اإن 
الطفالية الطينية اإىل تربة رملية. ومن املهم عمل حتليل لرتبة املوقع 
ومعرفة تركيبها، وذلك لجراء التح�ضينات املنا�ضبة للرتبة قبل ا�ضافة 
املزروعات للحديقة.  اأن الرتبة القاعدية الفقرية باملواد الع�ضوية 
تكون بحاجة للتح�ضني، وكذلك فاإن الرتبة احلام�ضية تقلل من كمية 
املغذيات املتوفرة للنباتات. وبالجمال ، فان  ا�ضافة املواد الع�ضوية 
الحتفاظ  على  قدرتها  من  يزيد  النباتات  زراعة  قبل  الرتبة  اإىل 
كفاءة  من  ويزيد  النبات  منو  من  يح�ضن  كما  واملغذيات،  باملاء 
 5 –  2.5 بني  ما  با�ضافة  الرتبة  حت�ضني  ميكن  املياه.  ا�ضتخدام 
 PEAT( مو�ص  اأوالبيت    )COMPOST(الكومبو�ضت من  �ضنتمرت 
MOSS( اأو ال�ضماد الع�ضوي املخّمر وتقليبها جيدًا مع 15 �ضنتمرت 

من الرتبة العلوية. 

كمية املياة الالزمة  للري وعدد مرات الريال�شنة
25-30  لرتًا من املاء مّرتني يف الأ�ضبوعيف ال�ضنة الأويل

40 لرتًا من املاء مّرة واحدة يف الأ�ضبوعيف ال�ضنة الثانية
50-60 لرتًا من املاء مّرة واحدة يف ال�ضهريف ال�ضنة الثالثة

)ال�ضكل 9(: كميات املياة الالزمة و  وعدد مّرات الري التكميلي الالزم لتاأ�ضي�ص ال�ضجر 
يف الأردن.

)ال�ضكل 10(: مزج ال�ضطوح املر�ضوفة مع مناطق مزروعة.

)ال�ضكل 11(: تركيب الرتبة وتاأثري ذلك  على ا�ضتيعاب وحفظ املاء.

)ال�ضكل 13(: ت�ضميم مقرتح لالأر�ضفة واجلزر الو�ضطية ل�ضارع عري�ص.

)ال�ضكل 14(: مثال للت�ضميم النباتي جلزيرة و�ضطية ل�ضارع عري�ص.

)ال�ضكل 12(: ت�ضميم مقرتح جلزيرة و�ضطية ل�ضارع �ضغري.

)ال�ضكل 8(: الزراعة حول وعلى اأطراف املناطق املر�ضوفة.

)ال�ضكل 16(: مقطع يف �ضارع عري�ص.

)ال�ضكل 15(: مقطع يف �ضارع �ضغري.

دليــــل كفــــاءة ا�ضتخدام املياه يف احلدائق

)ال�ضكل 7(: يف�ضل عدم زراعة النباتات ذات الحتياجات املختلفة من املاء بقرب بع�ضه 
بع�ضا وذلك لرفع كفاءة ا�ضتهالك املاء يف احلديقة. ومن الأمثلة على ذلك زراعة الهيدرا 
 Agave( الأجاف – بالقرب من  املنتظم  الري  اإىل  )Hedera helix(– التي حتتاج 

americana(– الذي ل يحتاج اإىل الري بعد تاأ�ضي�ضه.
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تقليل م�شاحات النجيل
يجب اأن تنح�ضر املناطق املزروعة بالنجيل يف م�ضاحات حمدودة، 
الزينة.  لغايات  ولي�ص  الوظيفية  ملزاياها  ا�ضتخدامها  يكون  واأن 
وميكن  خ�ضراء،  زينة  مناطق  لتوفري  النجيل  ا�ضتخدام  مُينع  واأن 
ا�ضتخدام اأغطية نباتية و�ضجريات �ضغرية متحملة للجفاف كبديل 
اإّن حاجة املرت املربع من النجيل يف ال�ضيف تبلغ حوايل  للنجيل. 
300 لرتًا من املاء �ضهريًا، بينما حتتاج الأغطية النباتية التي تتحمل 
 )Lantana montevidensis( الزاحفة  كلثوم  اأم  مثل  اجلفاف 
زراعة  تت  اإذا  كذلك  امل�ضاحة.   لنف�ص  �ضهريًا  لرتًا   120 حوايل 
الناعم  الندى  مثل  والُع�ضاريات  بال�ضّباريات  امل�ضاحة  هذه 
)Drosanthemum floribundum( فاإن حاجتها من املاء �ضتكون 
45 لرتًا �ضهريًا، مما يوفر كميات كبرية من املياه عند التقليل من 

م�ضاحات النجيل.

كذلك يجب اأن ي�ضبح ا�ضتخدام اأنواع ح�ضائ�ص النجيل التي تتحمل 
 )Paspalum( البا�ضبامل اأو   )Bermuda( اجلفاف مثل الربمودا
هو املاأخوذ به يف جميع احلدائق العامة، وذلك لأن هذه احل�ضائ�ص 
التي يطلق عليها ح�ضائ�ص املو�ضم الدافئ  حتتاج اإىل كميات اأقل من 
املياه مما حتتاجه خلطات النجيل ال�ضائع ا�ضتخدامها مثل خلطة 
 3-2 من  الري  اإىل  والبا�ضبامل  الربمودا  جنيل  يحتاج  كما   .M5

2

حتتاج  والتي  الأخرى  النجيل  بخلطات  مقارنة  الأ�ضبوع  يف  مّرات 
اإىل الري يوميًا. ويجب التنبيه اإىل اأن هذه احل�ضائ�ص التي تتحمل 
اجلفاف تّر بفرتة �ضبات يف ف�ضل ال�ضتاء، حيث يتغري لونها اإىل 
الأ�ضفر اأو البني خالل فرتة الربد، ولكن ذلك لي�ص بالأهمية لأن 

ا�ضتخدام احلدائق العامة يكون حمدودًا يف ف�ضل ال�ضتاء.

الري بكفاءة و احل�شاد املائي ملياه الأمطار
الأمطار  مياه  بتجميع  والقيام  الكفوءة  الري  اأنظمة  ا�ضتخدام  اإن 
من املمار�ضات  الأ�ضا�ضية يف حدائق الندرة املائية. وكثريًا ما يتم 
ميكن  الو�ضطية.  واجّلُزر  العامة  احلدائق  ت�ضميم  عند  اإغفالها 
التوفري من ا�ضتهالك املياه ب�ضكل كبري من خالل ا�ضتخدام اأنظمة 

الري الكفوءة وا�ضتخدام مياه المطار لري املزروعات. 

الري بكفاءة
 يجب اأن يتم ري جميع احلدائق العامة واحلدائق الكبرية بكفاءة 
با�ضتخدام اأنظمة الري بالتنقيط. اإن الري بالتنقيط من اأ�ضاليب 
وت�ضمل  اأقل.  بكميات  للنباتات  املياه  توفري  على  تعمل  التي  الري 
اأنظمة  من  وغريها  بالتنقيط  اأقل" الري  بكميات  "الري  اأ�ضاليب 

.)micro spray( الرتذيذ

منعًا  املياه  �ضهاريج  بخراطيم  اأو  باخلرطوم  املزروعات  ري  مينع 
باّتًا لأنها من اأكرث الأ�ضاليب هدرا للمياه. كما اأن ا�ضتخدام الري 
بالر�ضا�ضات يجب اأن يقت�ضر على املناطق املزروعة بالنجيل. ويف 
احلدائق الكبرية ويف حالة جدوى التكلفة ميكن ا�ضتخدام اأنظمة 
على  لالإ�ضراف  موؤهل  كادر  توّفر  �ضمان  عند  الأوتوماتيكية  الري 

ت�ضغيل النظام.

اعتبارات عامة لإن�ضاء  نظام ري فعال:

قرب  للماء  املت�ضابهة  الحتياجات  ذات  النباتات  زراعة   	•
بع�ضها لتتمكن من ريها من خالل خط ري واحد.

و�ضع جدول زمني  لري النباتات لتعتاد النباتات من خالله  	•
قدرتها  من  وتزيد  املاء  من  اأقل  كميات  ا�ضتهالك  على 
الري  خالل  من  ذلك  حتقيق  ميكن  اجلفاف.   حتمل  على 
بكميات كبرية وعلى فرتات متباعدة مل�ضاعدة اجلذور على 

التو�ضع والتعمق يف الرتبة بحثًا عن املاء.

فرتات  على  املاء  من  كبرية  كميات  اإىل  حتتاج  الأ�ضجار  اإن  	•
مثل   - ال�ضطحية  اجلذور  ذات  النباتات  ولكن  متباعدة، 
املاء  من  اأقل  بكميات  الري  اإىل  حتتاج  الأر�ضية-  الأغطية 
الري  يتم  اأن  وي�ضتح�ضن  ن�ضبيًا.   ولكن على فرتات متقاربة 
لعمق 50 –60 �ضم لالأ�ضجار و35 – 40 �ضم لل�ضجريات و15 

�ضم لالأغطية الأر�ضية.

تكون  حني  الباكر  ال�ضباح  فرتة  يف  النباتات  ري  ي�ضتح�ضن  	•
من  يحد  ذلك  اأن  اإذ  ن�ضبيًا  منخف�ضة  احلرارة  درجات 

التبخر.

القيام بتعديل جدول الري للنباتات مع تغري الف�ضول ومنو  	•
اأو  كبرية،  بدرجة  الري  تقلي�ص  ميكن  فمثاًل،  النباتات. 
حتى وقفه خالل مو�ضم ال�ضتاء املاطر. كذلك فاإن النباتات 
بعد  املاء  من  اأقل  كميات  اإىل  حتتاج  اجلفاف  تتحمل  التي 

ن�ضوجها.

يجب ا�ضافة املاء على الرتبة ببطء اأثناء  الري يف املناطق  	•
املنحدرة، وذلك حتى تتمكن الرتبة من ا�ضتيعاب كافة املاء 

املزود  لها.
  .Fescue والـ Ryegrass ال�ضائع ا�ضتخدامها يف الأردن هي خلطة من ح�ضائ�ص الـ M5 1 خلطة

)ال�ضكل 18(:  الري بالتنقيط من اأكرث طرق الري كفاءة.

)ال�ضكل 17(: ت�ضميم نباتي  يجمع بني النباتات املتحملة للجفاف 
 )Gazania sp.( واجلازنيا   )Rosmarinus officinalis( احل�ضالبان  مثل 
الألوان  خمتلفة  نباتات  بني  جماليًا  توازنًا  يوفر   )Kalanchoe sp.( والكالن�ضوا 

واملالم�ص.

دليــــل كفــــاءة ا�ضتخدام املياه يف احلدائق

التوف  حجر  مثل  للرطوبة   حافظة  مواد  ا�ضتعمال  ميكن  	•
الربكاين املحلي للتقليل من احلاجة اإىل الري، حيث تو�ضع 

هذه املواد على الرتبة اأو تخلط معها.

�ضيوفر  للحديقة  مائي  تدقيق  وعمل  دّوري  بتفتي�ص  القيام  اإن 
تفتي�ص  لقائمة  اأمثلة  يلي  فيما  احلديقة.   لإدارة  مفيدة  معلومات 

املوقع، وجدول للتدقيق املائي.
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احتياجات املياه العددالو�شف: اأ�شجار/ �شجريات
لكل �شجرة )لرت(

عدد مرات الري
)مرة/�شهر(

جمموع احتياجات 
املياه )لرت/�شهر(

مقدار املياه التي 
مت ريها

)لرت/�شهر(

مقدار الري الزائد 
اأو الناق�ص

)لرت/�شهر(
ل  اأو  حتتمل  �ضواء  حديثًا،  مزروعة  اأ�ضجار 
203084,8005,000200حتتمل اجلفاف )بعمر اأقل من ثالث �ضنوات(

اأ�ضجار ل تتحمل اجلفاف – بعد التاأ�ضي�ص
)1,000(405048,0007,000 )بعمر اأكرب من ثالث �ضنوات(

606013,6005,0001,400اأ�ضجار تتحمل اجلفاف – بعد التاأ�ضي�ص 

اأو ل  �ضجريات مزروعة حديثًا، �ضواء حتتمل 
8020812,80014,0001,200حتتمل اجلفاف )بعمر اأقل من �ضنتني(

�ضجريات ل تتحمل اجلفاف – بعد التاأ�ضي�ص
10020816,00020,0004,000 )بعمر اأكرب من �ضنتني(

)1,800(12030310,8009,000�ضجريات تتحمل اجلفاف – بعد التاأ�ضي�ص

امل�شاحةالو�شف: جنيل واأغطية اأر�شية
)م2(

الحتياجات املائية 
)لرت/ م2(

عدد مرات
 الري 

)مرة/�شهر(
جمموع احتياجات 
املياه )لرت/�شهر(

مقدار املياه التي 
مت ريها

)لرت/�شهر(

مقدار الري 
الزائد اأو الناق�ص

)لرت/�شهر(

150103045,00080,00035,000النجيل

)بعد  اجلفاف  تتحمل  ل  اأر�ضية  اأغطية 
500151075,000100,00025,000التاأ�ضي�ص( 

)بعد  اجلفاف  تتحمل  اأر�ضية  اأغطية 
)10,000(1،00015460,00050,000التاأ�ضي�ص(

اأغطية اأر�ضية من ال�ضباريات والع�ضاريات 
50015322,50040,00017,500)بعد التاأ�ضي�ص(

جمموع احتياجات 
املياه )لرت/�شهر(

جمموع مقدار املياه 
التي مت �شقايتها

)لرت/�شهر(

 جمموع مقدار الري 
الزائد اأو الناق�ص

)لرت/�شهر(

258،500330،00071،500املجموع

املحطة 6املحطة 5املحطة 4املحطة 3املحطة 2املحطة 1نظام الري باملر�شات الأتوماتيكية

روؤو�ص الر�ص:املر�ضات
    مك�ضور
    م�ضدود

    مائل
    مدفون
    �ضائع
    معطل

برك مياه
ر�ص زائد

جريان �ضطحي
ت�ضبب ب�ضبب ال�ضغط املرتفع

تغطية �ضعيفة ب�ضبب ال�ضغط املنخف�ص

انخفا�ص ال�ضرف

ك�ضر اأو ت�ضرب يف الأنابيب اأو ال�ضمامات اأو الأختام

123456نظام الري بالتنقيط

خرطوم مثني اأو مك�ضور

منقطات من�ضدة اأو معطلة

منقطات قريبة جدًا من النبات

�ضغط مرتفع اأو منخف�ص

123456الري باخلرطوم

ت�ضرب من اخلرطوم

ت�ضرب من �ضنبور اخلرطوم

عدم وجود �ضمام اإغالق للفوهة

)ال�ضكل 19(: مثال لنموذج لئحة تدقيق متطلبات املياه يف املوقع.

)ال�ضكل20(: مثال لنموذج تدقيق ا�ضتهالك املياه: مقارنة بني احتياجات احلديقة من 
املياه وكميات الري امل�ضتخدمة فيه.

جتميع مياه الأمطار
يجب جتهيز جميع احلدائق التي تزيد م�ضاحتها عن 5,000 مرت مربع 
باأنظمة  تزيد عن 250 ملم/�ضنويًا  اأمطار  ت�ضلها  وتقع يف مناطق 
من  املياه  كل  حتويل  يتم  اأن  ال�ضروري  فمن  الأمطار.  مياه  جتميع 
�ضطوح الأبنية و املمرات واملناطق املر�ضوفة يف احلديقة اإىل نظام 

التجميع.

ا�ضُتخدم احل�ضاد املائي يف الأردن عرب التاريخ لتوفري مياه منا�ضبة 
الأمثلة  من  عدد  وهناك  املختلفة.   املنزلية  ولال�ضتعمالت  للري 
التاريخية املميزة يف الأردن التي ا�ضُتخدمت فيها اأنظمة جتميع مياه 
المطار.  وتت�ضمن هذه الأمثلة خزانات املياه املحفورة يف ال�ضخر 
يف مدينة البرتاء النبطية، وخزانات جتميع املياه التي ُبنيت حتت 
والأبنية  وال�ضليبية  الأيوبية  والقالع  الأموية  الق�ضور  يف  الأر�ص 

الريفية التقليدية.
)ال�ضكل21(: نظام جتميع مياه الأمطار يف جبل القلعة والذى ي�ضمل قنوات لتو�ضيل املياه  

من �ضطوح املباين اإىل خزان كبري ملياه الأمطار.

 _______________________ التاريخ:     _______________________ ا�ضم املوقع: 
_______________________ ا�ضم املفت�ص: 
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جتميع  اأنظمة  الأمطار:  مياه  جتميع  اأنظمة  من  نوعان  هناك 
مياه  جتميع  اأنظمة  مبا�ضرة.  غري  واأخرى  مبا�ضرة  الأمطار  مياه 
بل  املاء،  حلفظ  خزانات  على  حتتوي  ل  املبا�ضرة"  المطار"غري 
تعتمد على حتويل املياه من �ضطوح الأبنية اأو املناطق املر�ضوفة يف 
احلديقة اإىل الرتبة يف احلديقة حيث حُتفظ هناك لتتمكن النباتات 
الأنظمة  مراعاتها يف  يجب  التي  الأمور  منها.ومن   ال�ضتفادة  من 

"غري املبا�ضرة":

التاأكد من اأن الرتبة التي يتم حتويل مياه الأمطار اإليها غري  	•
النفاذ  من  املاء  املر�ضو�ضة تنع  الرتبة  اأن  مر�ضو�ضة حيث 
اأو  من خاللها.  كذلك يجب و�ضع طبقة من املواد الع�ضوية 
غري الع�ضوية لتغطية الرتبة املزروعة لأن ذلك يحّد من التبخر 
ومن الجنراف.  واإذا كانت الرتبة مر�ضو�ضة فيجب تفكيكها 
من خالل حرثها.  واإذا كانت الرتبة رملية، يجب اإ�ضافة مواد 

ع�ضوية لزيادة قدرة الرتبة على حفظ الرطوبة.
املناطق  يف  زراعتها  �ضيتم  التي  النباتات  اختيار  يجب  	•
تغمرها  قد  املناطق  هذه  اإّن   بحذر.   املوقع  من  املنخف�ضة 
هذه  تكون  اأن  يجب  ولذلك  الزمن،  من  طويلة  لفرتات  املياه 

النباتات قادرة على حتمل مثل هذه الظروف.
مناطق  من  العليا  الأجزاء  يف  الزرع  حديثة  النباتات  و�ضع  	•
اجنراف  ومنع  النباتات  جذور  منو  لت�ضجيع  املياه  حفظ 

الرتبة.
مياه  ت�ضريف  مناطق  عند  احلجم  كبرية  النباتات  و�ضع  	•
النباتات  هذه  ت�ضتطيع  حتى  الأبنية  �ضطوح  من  الأمطار 
ال�ضتفادة من هذه املياه. من املهم ا�ضتعمال احلجارة واملواد 
لتفريق  الأمطار  مياه  ت�ضريف  الخرى عند مناطق  ال�ضلبة 
املياه واحلد من �ضرعتها، وبذلك يتم حماية النباتات من املياه 

املت�ضاقطة بقوة واحلماية من اجنراف الرتبة.

اأنظمة جتميع مياه الأمطار "املبا�ضرة" حتتاج اإىل خزانات لتجميع 
مياه الأمطار، وتكون هذه اخلزانات اما حتت الأر�ص اأو فوقها، ان 
بناء اأو تركيب خزانات املياه حتت �ضطح الأر�ص مكلف، ولكن هذه 
اخلزانات تكون خمفية عن الأنظار ول تاأخذ اأي حيز يف احلديقة. 
اجلدوى  ملعرفة  الت�ضميم  مرحلة  خالل  التكلفة  درا�ضة  يجب  لذا 
يجب  اأمور  يلي  وفيما  الأر�ص.  حتت  خزانات  لبناء  القت�ضادية 

مراعاتها يف الأنظمة " املبا�ضرة":

و�ضع خزانات املياه اأقرب ما ميكن ملناطق التجميع وال�ضتعمال،  	•
وبعيدًا عن مناطق التلوث مثل احلفر المت�ضا�ضية و�ضبكات 

املجاري.
اأمكن  اإن  الر�ص  من  املرتفعة  املنطقة  يف  اخلزانات  و�ضع  	•
لت�ضهيل حركة املياه بوا�ضطة اجلاذبية والتقليل من ا�ضتعمال 

امل�ضخات الكهربائية.
املياه  �ضلطة  من  املياه  تزويد   مبا�ضورة  املياه  خزانات  و�ضل  	•
وت�ضهيل الو�ضول اىل هذة اخلزانات من قبل �ضاحنات تزويد 
تزويد  بالإمكان  يكون  حتى  وذلك  املياه(  )�ضهاريج  املياه 

اخلزانات بكميات ا�ضافية من املياه يف ف�ضل ال�ضيف.
تزويد خزان املياه بغطاء حُمكم حتى ل ت�ضله املواد الع�ضوية   •

واأ�ضعة ال�ضم�ص، وذلك لتجنب منو البكترييا والتبخر.
القيام  برتكيب م�ضفاة عند مدخل املياه للخزان )و تتكون  	•
�ضبك(  منخل  مثل  ب�ضهولة  متوافرة  مواد  من  امل�ضفاة  هذه 
وذلك ملنع اأوراق الأ�ضجار والأو�ضاخ من الدخول اإىل اخلزان.  

وتعتمد درجة الت�ضفية املطلوبة على نوع نظام الري امل�ضتعمل.  
من  عالية  درجة  اإىل  بالتنقيط  الري  اأنظمة  حتتاج  فمثاًل، 

الت�ضفية مقارنة مع الري باخلراطيم.
من  العديد  و�ضع  الأحيان  بع�ص  يف  املنا�ضب  من  يكون  قد  	•
اخلزانات ال�ضغرية يف مناطق احلديقة التي ميكن اأن ت�ضتفيد 
من مياه هذه اخلزانات.  قد يكون من الأ�ضهل ا�ضتعمال هذه 
اخلزانات ال�ضغرية وحجبها عن الأنظار باملقارنة مع خزان 

واحد كبري، ولكن تكلفة تركيبها قد تكون مرتفعة.

املعادلة  خالل  من  ح�ضادها  ميكن  التي  املياه  كمية  ح�ضاب  ميكن 
التالية:

   x)كمية مياه الأمطار التي ميكن ح�ضادها )م3( = كمية الأمطار )م
م�ضاحة منطقة جتميع مياه الأمطار )مx  )2  معامل جريان املياه 3

دائرة  امل�ضدر:  ماركا،  منطقة  يف  الأمطار  ل�ضقوط  ال�ضهرية  املعدلت   :)22 )ال�ضكل 
الأر�ضاد اجلوية، عّمان.

حمفورة  منخف�ضة  مناطق  من   املوقع  يف  املياه  حفظ  مناطق  تتكون  قد   :)24 )ال�ضكل 
يف الأر�ص تّكن النباتات من ال�ضتفادة من مياه الأمطار التي تتجمع فيها بدًل من اأن 

تن�ضاب تلك املياه اإىل مناطق اأخرى يف املوقع.

اإذ  الأمطار  مياة  لتجميع  نظام  من  كجزء  املر�ضوفة  ال�ضطوح  ا�ضتخدام   :)25 )ال�ضكل 
تقوم بتجميع مياه الأمطار وتوجيهها اإىل مناطق التخزين.

)ال�ضكل 23(: نظام جتميع مياه الأمطار “ املبا�ضر”.

جودة املياه 
يجب ا�ضتخدام املياه غري ال�ضاحلة لل�ضرب فقط لري املزروعات. 
املعاد  واملياه  تدويرها،  املعاد  واملياه  املعاجلة،  املياه  ا�ضتخدام  اإن 
ا�ضتعمالها لغايات الري يوفر فر�ضًا ممتازة للتقليل من ا�ضتخدام املياه 
ال�ضاحلة لل�ضرب يف الري. فعند توفرها يجب اأن يتم ا�ضتخدام املياه 
املعاجلة لري اجّلُزر الو�ضطية يف ال�ضوارع والدوائر املرورية واملناطق 
املزروعة الأخرى والتي ل يتعامل معها الأفراد ب�ضكل مبا�ضر. اأما اإذا 
اأمكن معاجلة املياه مبوا�ضفات عالية فيمكن حينئذ اأن ت�ضتخدم يف 
ري احلدائق العامة. يجب اأن ت�ضتخدم اأنظمة الري بالتنقيط عند 

الري باملياه املعاجلة.

يف كثري من الأحيان قد تتوفر م�ضادر ا�ضافية للمياه من خالل اعادة 
ا�ضتخدام املياه الرمادية الناجتة عن ال�ضتخدامات الداخلية للمباين. 
فعلى �ضبيل املثال من املمكن اإعادة ا�ضتخدام املياه الناجتة عن عملية 
التنا�ضح العك�ضي يف امل�ضت�ضفيات  لأغرا�ص ري املزروعات. كذلك 
فاإن املياه الرمادية )مثل مياه ال�ضطف من الغ�ضالة ب�ضرط ا�ضتخدام 
لري  مياه  لتوفري  اآخر  بالبيئة( هي م�ضدر  رفيقة  م�ضاحيق غ�ضيل 

لالأ�ضجار وال�ضجريات حتت �ضطح الرتبة.

 ا�شتخدام الأغطية الأر�شية
كغطاء  تو�ضع  ع�ضوية  غري  اأو  ع�ضوية  مواد  هي  الأر�ضية  الأغطية 
على  جماليًا  عن�ضرًا  ت�ضفي  اأنها  على   عالوة  املزروعة.  للمناطق 
احلديقة، فاإّن لالأغطية الأر�ضية دور اأ�ضا�ضي يف تكوين حدائق الندرة 

املائية اإذ اأنها توفر املزايا التالية:

احلفاظ على رطوبة الرتبة.  •
احلفاظ على اعتدال درجات حرارة الرتبة.  •

للنباتات  املاء  من  املزيد  يوفر  مما  الأع�ضاب  منو  من  احلّد   •
املزروعة يف احلديقة.

ها واأي�ضًا احلّد من  جريان  احلّد من اجنراف الرتبة ومن ر�ضّ  •
املاء اإىل خارج املناطق املروية.

اإيجاد حاجز بني النبات والرتبة يحد من انت�ضار بع�ص الأمرا�ص   •
التي قد تنمو يف الرتبة وتنتقل اإىل النباتات.

كذلك فاإّن املناطق التي تغطيها هذه الأغطية حتتاج فقط اإىل القليل 
من ال�ضيانة واإزالة الأع�ضاب واإ�ضافة كميات جديدة من الأغطية بني 

احلني والآخر.

يجب اإ�ضافة الأغطية الأر�ضية حول جميع النباتات ب�ضرط اأن ل تت�ضل 
بجذوع النباتات والأ�ضجار مبا�ضرة. وين�ضح با�ضتخدام الأغطية غري 
الع�ضوية مثل احلجارة واملواد امل�ضنعة يف احلدائق العامة واجّلُزر 
الع�ضوية.  الأغطية  من  اأقل  ل�ضيانه  حتتاج  لأنها  وذلك  الو�ضطية 

تت�ضمن الأغطية غري الع�ضوية اأنواعًا خمتلفة من احلجارة مثل:

القطع املتناثرة املك�ّضرة من احلجارة 	•
ك�ضر الرخام 	•

ك�ضر الغرانيت  	•
حجارة ال�ضيول  	•

ب�ضبب  الرطوبة  يحفظ  حملي  حجر  وهو  “التوف”،  حجر  	•
امل�ضامات الكثرية التي يحويها.
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3 اإن معامل �ضيالن املياه هو الن�ضبة من مياه الأمطار التي ميكن ح�ضادها من �ضطح املادة التي تغطي منطقة جتميع املياه. وترتاوح من 0.90  – 0.95 لالإ�ضفلت والأ�ضطح ال�ضمنتية 

الناعمة اإىل 0.05 – 0.10 للرتبة الرملية امل�ضتوية.   



)ج(( اإذا كان ا�ضتهالك احلديقة من املياه كبريًا يجب عمل خطة 
لتحديد املمار�ضات اخلاطئة و الواجب تغيريها. فيما يلي ار�ضادات 

لعادة تاأهيل احلدائق:

حتديد النباتات ذات ال�ضتهالك القليل من املاء وتلك ذات  	•
ال�ضتهالك العاىل  للماء، وبناء على ذلك حتديد النباتات 
من  ازالتها  يجب  التي  وتلك  عليها  احلفاظ  يجب  التي 

احلديقة )يرجى مراجعة لوائح النباتات امللحقة بالدليل(.
اإىل  ا�ضافتها  ُيرغب  التي  بالنباتات  لئحة  حت�ضري  	•

احلديقة.
الري  نظام  يف  بها  القيام  يجب  التي  التغيريات  حتديد  	•
ري  نظام  و�ضع  ذلك  يت�ضمن  وقد  احلديقة.  يف  القائم 
القائم،  التنقيط  لنظام  منقطات  ا�ضافة  اأو  بالتنقيط 
الري  نظام  ا�ضتبدال  اأو  بالري،  التحكم  نظام  ا�ضتبدال  اأو 

كامال.
مياه  لتوجيه  الأر�ص  ت�ضاري�ص  خ�ضائ�ص  با�ضتغالل  القيام  	•

الأمطار نحو النباتات.
بع�ص  بتحويل  باحلديقة  العتناء  م�ضروف  تخفي�ص  ميكن  	•
م�ضاحات  اإىل  النجيل،  مناطق  وخا�ضة  املزروعة،  املناطق 

مر�ضوفة.
عند ت�ضميم امل�ضاحات املر�ضوفة يف احلديقة، يجب التاأكد  	•

من عمل ميالن منا�ضب لت�ضريف املياه.

مالحظة: اإن العديد من حدائق اململكة التي حتتاج اىل حت�ضني قد ل 
حتتوي كميات كافية من النباتات، لذا من املمكن اأن يزيد  ا�ضتهالك 
املياه يف احلديقة اإذا تت ا�ضافة نباتات اإليها بعد التح�ضني. يف هذه 
احلالة يجب اأن يتم عمل تدقيق مائي للت�ضميم اجلديد قبل التنفيذ 

وذلك للتاأكد من حتقيق اأكرب قدر من توفري املياه.

النوافري
الزينة يف احلدائق  لغايات  املائية  والربك  النوافري  ا�ضتخدام  عند 
يجب اأن يتم تدوير املياه فيها. كما يجب التقليل من �ضاعات ت�ضغيلها 
يف اأوقات احلرارة العالية وتظليلها للتقليل من فقد املياه بالتبخر، 

وت�ضميم النوافري بحيث ت�ضتخدم اأقل كميات ممكنة من املياه.

احلدائق  فى   املياه  ا�شتخدام  لكفاءة  املمار�شات  اأف�شل 
القائمة

اإن حت�ضني احلدائق القائمة واعادة تاأهليها قد ي�ضكل حتديًا اأكرب، 
وقد ل يكون من ال�ضهولة تطبيق جميع مبادئ حدائق الندرة املائية يف 
احلدائق القائمة. ولكن على الأقل يجب  اأن ت�ضمل خطط التح�ضني 
توفري اأنظمة ري ذات كفاءة جلميع احلدائق التي ُتروى ب�ضكل دوري 
لي�ضت  اململكة  حدائق  من  العديد  واأن  خا�ضة  اخلرطوم،  بوا�ضطة 

جمهزة باأنظمة ري.

يجب البدء بعمل تدقيق مائي لتحديد كميات ا�ضتهالك املياه للحدائق 
التي حتتاج اإىل حت�ضني )ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع اإىل امللحق 

 )ال�ضكل 29(:  حجر التوف باأحجام خمتلفة.

)ال�ضكل 27(: ت�ضكيلة من الأغطية الأر�ضية الع�ضوية وغري الع�ضوية.

)ال�ضكل 28(: غطاء اأر�ضي من حجارة ال�ضيول.

اأف�شل املمار�شات لتنفيذ واإدارة و�شيانة حدائق 
الندرة املائية

ممار�شات التنفيذ
اإّن القيام باملمار�ضات الالزمة لتنفيذ واإدارة و�ضيانة حدائق الندرة 
املائية اأمر اأ�ضا�ضي لنموها وازدهارها على اأف�ضل حال ولتحقيق اأكرب 

قدر من توفري املياه.

املخطط  وفق  تامًا  احلديقة  تنفيذ  يتم  ل  الأحيان  من  كثري  يف 
الت�ضميمي. فيما يلي بع�ص الأمور الواجب اعتبارها عند التنفيذ:

•	 اإعداد الرتبة، وت�ضوية املوقع ح�ضب املخطط،
وزراعتها  املخطط،  يف  املحددة  النباتات  اأنواع  ا�ضتخدام  	•

ح�ضب مواقعها يف الت�ضميم النباتي للموقع،
توفري معدات ري موافقة للموا�ضفات املطلوبة، 	•

تنفيذ نظام الري، يف حال اختياره، ح�ضب الت�ضميم، 	•
تغطية احلديقة بطبقة كافية من الأغطية الأر�ضية. 	•

اإدارة الري يف حدائق الندرة املائية
اإن جدولة الري هي املهمة الرئي�ضية يف اإدارة حدائق الندرة املائية 
بكفاءة. يجب اأن ت�ضمن جداول الري ح�ضول النباتات على احلّد 
الأدنى من املياه الالزمة للحفاظ على �ضحة النبات، واأن ل يوؤدي 
خارج  املياه  جريان  اإىل  الري  نظام  لت�ضغيل  الزمنية  الفرتة  طول 
املياه الالزمة  ب�ضيط من  النباتات بجزء  احلديقة. كما يف�ضل ري 
لها، ثم النتظار ملدة �ضاعة حتى تت�ضرب املياه يف الرتبة قبل اعطاء 
النباتات ما تبقى من احتياجاتها من املاء، وذلك للتقليل من الهدر 

واجلريان ال�ضطحي للمياه.

�شيانة حدائق الندرة املائية 
اإن حدائق الندرة املائية تقلل من ال�ضتهالك العام للمياه، بال�ضافة 
اإىل اأنها تقلل من اأعمال  ال�ضيانة للحدائق. ي�ضتمل برنامج ال�ضيانة 
وا�ضالح  من  والتحقق  الروتيني،  التفتي�ص  على  للحديقة  الدوري 
الغطاء  من  كميات  وا�ضافة  النجيل،  مناطق  وتهوية  الري،  نظام 
الأر�ضي، والتقليم احلكيم والتع�ضيب وتنظيف روؤو�ص الر�ضا�ضات من 

الن�ضدادات. 

�ضيانة املناطق املُبّلطة:

التنظيف
الأر�ضيات  لتنظيف  ا�ضتخدامها  وعدم  املياه  هدر  من  احلّد  يجب 
اأجهزة  اأو  املكن�ضة  ا�ضتخدام  )ميكن  اخلرطوم  بوا�ضطة  املُبّلطة 
تنظيف الأر�ضيات كبديل لذلك(. يو�ضى با�ضتخدام دلو اأوخرطوم 

مع فوهة ذات حمب�ص للغلق لغ�ضيل ال�ضيارات و غريها من املركبات.

مرافق احلدائق
يجب تنظيف مرافق احلديقة كمالعب التن�ص الأر�ضي وكرة ال�ضلة 
وعدم  اجلاف،  التكني�ص  خالل  من  دوري  ب�ضكل  احلديقة  ومباين 
ا�ضتخدام املياه لغايات التنظيف اإل يف احلالت التي ت�ضتدعي ذلك 
لدواعي ال�ضحة وال�ضالمة العامة. كما يجب اأن يتم ا�ضتخدام قطع 
واأجهزة توفري املياه للمغا�ضل واأجهزة ال�ضتحمام واملراحي�ص يف كافة 

احلمامات ومرافق احلديقة.

)ال�ضكل 30(: ال�ضطوح املائية الوا�ضعة والتعر�ص لأ�ضعة ال�ضم�ص يزيدان من ن�ضبة تبخر 
املياه.

)ال�ضكل 31(: اإعادة تدوير املياه يف نوافري املياه.

)ال�ضكل 32(:  ت�ضميم النوافري بحيث ت�ضتخدم كميات اأقل من املياه، و و�ضعها يف الظل 
لتقليل  معدل تبخر املياه. 

دليــــل كفــــاءة ا�ضتخدام املياه يف احلدائق

)ال�ضكل 26(:  ا�ضتخدام غطاء اأر�ضي من حجر التوف للحّد من التبخر واملحافظة  على 
الرطوبة يف الرتبة.
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تطبيق برامج حدائق الندرة املائية

3

اجلزء

تطبيق برامج حدائق الندرة املائية 
يجب على البلدية من خالل هذا الدليل اأن تقوم بتطوير �ضيا�ضات 
واجراءات لت�ضميم وتنفيذ و�ضيانة واإدارة حدائق الندرة املائية، و 
اأن يتم التطوير واملوافقة على م�ّضودة هذه ال�ضيا�ضات  من قبل جمل�ص 
بلدي ُمنتخب. كما يجب ت�ضكيل جلنة مُمثلة من جميع الدوائر امل�ضوؤولة 

عن ت�ضميم وتنفيذ واإدارة و�ضيانة احلدائق لتطوير الجراءات.

كذلك على البلدية اأن تدرب موظفيها على اأ�ضاليب الت�ضميم والإدارة 
برنامج  تطوير   خالل  من  وذلك  للحدائق،  ال�ضحيحة  وال�ضيانة 

تدريب داخلي للموظفني اأو بالتعاون مع موؤ�ض�ضة تدريب موؤهلة.

للتاأكد من اأن جميع الت�ضاميم  تتبع  ال�ضيا�ضة اجلديدة، يجب تكوين 
جلنة مراجعة لتقييم ومراجعة جميع الت�ضاميم التي يتم تقدميها 

من قبل �ضركات معمارية وا�ضت�ضارية م�ضتقلة.

على البلدية كذلك، اأن تتاأكد من التزام كادر ال�ضيانة والإدارة تطوير 
واتباع الجراءات وجداول الري وال�ضيانة بكفاءة، والقيام مبراقبة 
ري  وجود  حال  يف  ال�ضحيحة   الجراءات  واتخاذ  املياه  ا�ضتهالك 

زائد، و�ضيانة اأنظمة الري ب�ضكل دّوري.

ل�ضبط كميات ا�ضتهالك املياه، يجب على البلدية مراقبة ا�ضتهالك 
املياه يف جميع املناطق املزروعة ل �ضيما يف احلدائق الكبرية وذلك 
دقيقة  ب�ضجالت  والحتفاظ  املياه  عدادات  ا�ضتخدام  خالل  من 
يف  املياه  ل�ضتهالك  بيانات  قاعدة  بتطوير  تقوم  واأن  لال�ضتهالك، 
جميع احلدائق الكبرية وحتديثها با�ضتمرار، حيث اأنه ميكن زيادة 
كفاءة امليزانية املائية من خالل متابعة كميات ال�ضتهالك للحدائق 
اجلديدة خالل فرتة تاأ�ضي�ص النباتات، بالإ�ضافة للحدائق التي حتتاج 

اإىل كميات اأقل بعد تاأ�ضي�ص النباتات.

على البلدية اأن تقوم بعمل تدقيق مائي جلميع احلدائق القائمة وُجزر 
ال�ضوارع الو�ضطية وغريها من املناطق الكبرية املزروعة. واأن تطور   
ذات  احلدائق  من  للتقليل  القائمة  احلدائق  تاأهيل  لعادة  برنامج 
ال�ضتهالك العايل للمياه )ميكن الرجوع جلداول التدقيق املائي يف 

امللحق )ج((.

واملناطق  الو�ضطية  واجّلُزر  القائمة  احلدائق  تاأهيل  اإعادة  يجب 
اأنظمة ري ذات كفاءة  املزروعة الكبرية الأخرى من خالل تركيب 

واللغاء التدريجي لأ�ضاليب الري باخلرطوم و�ضهاريج املياه.

الربنامج
مبا اأن اخلطط الزمنية تختلف من بلدية اإىل اأخرى، على كل بلدية اأن 

تقوم مبا يلي لتنفيذ هذا الدليل:

من  اأ�ضهر  �ضتة  خالل  واجراءات  �ضيا�ضات  وتفعيل  تطوير  	•
تاريخ تّبني هذا الدليل.

تطوير  من  �ضهرا  ع�ضر  اثني  خالل  املوظفني  تدريب  	•
ال�ضيا�ضات والجراءات.

اعطاء  مع  القائمة،  للحدائق  مائي  تدقيق  بعمل  القيام  	•
للمياه،  العايل  ال�ضتهالك  ذات  الكبرية  للحدائق  الأولوية 

وذلك خالل اثني ع�ضر �ضهرا من تّبني هذا الدليل.

اإعادة تاأهيل 50% من احلدائق املمكن اعادة تاأهيلها خالل  	•
مدة ل تزيد عن 3-5 �ضنوات من تّبني هذا الدليل. 

اإعادة تاأهيل 75% من احلدائق املمكن اعادة تاأهيلها خالل  	•
مدة ل تزيد عن 6-9 �ضنوات من تّبني هذا الدليل. 

نطاق العمل
على البلدية اأن تتبنى الإجراءات وال�ضيا�ضات جلميع املناطق املزروعة 
لتحقيق الهدف  من  هذا الدليل كما هو مو�ضح يف هذا اجلزء وعليها 
اعادة  �ضيتم  التي  للحدائق  التاليني  البندين  اأحد  تنفيذ  تختار  اأن 

تاأهليها:
اعادة  املمكن  املزروعة  املناطق  جميع  من   %50 تاأهيل  اإعادة  )اأ( 

تاأهيلها.
اعادة  املمكن  املزروعة  املناطق  تاأهيل 75% من جميع  اإعادة  )ب( 

تاأهيلها .

التوثيق
ملتابعة الأداء يف تطبيق هذا الدليل على البلدية اأن تطور وجُتّمع الوثائق 

التالية:

برنامج  لتطبيق  ومكتوبة  وا�ضحة  واجراءات  �ضيا�ضات  	•
حدائق الندرة املائية،

و�ضف  على  ت�ضتمل  اجلديدة،  احلدائق  جلميع  �ضجالت  	•
اإىل  بال�ضافة  اتباعها  مت  التي  املياه  توفري  ملبادئ  دقيق 

ح�ضاب تقريبي لتوفري املياه،
و�ضيانة  ت�ضميم  على  تدريبهم  مت  الذي  املوظفني  عدد  	•

واإدارة احلدائق،
معلومات لكميات ا�ضتهالك املياه يف جميع  وقاعدة  �ضجالت  	•

احلدائق العامة واملناطق املزروعة،
القائمة، احلدائق  جلميع  املائي  •التدقيق 

الزمنية  واجلداول  القائمة  احلدائق  تاأهيل  اعادة  خطط  	•
لتنفيذها،

مت  التي  املياه  وكميات  تاأهيلها  اعادة  مت  التي  احلدائق  •عدد 
توفريها.

ح�شاب توفري املياه 
لي�ص من ال�ضهل اعطاء ن�ضبة موّحدة ملا �ضيتم توفريه من املياه عند 
تطبيق هذا الدليل، حيث اأن كل حديقة لها �ضفات خا�ضة وامكانيات 
ولكنه  اأخرى.  اىل  حديقة  من  تختلف  املياه  ا�ضتخدام  يف  التوفري 
بالإمكان ح�ضاب كميات املياه التي  توفريها يف كل حديقة عند تّبني 
الر�ضادات يف هذا الدليل والتخلي عن كل املمار�ضات املهدرة للمياه، 
فعند تركيب اأجهزة ري ذات كفاءة عالية، ميكن ح�ضاب توفري املياه 
من خالل ح�ضاب الفرق بني ا�ضتهالك املياه بعد تركيب هذه الأجهزة 

وبني كميات الري املهدورة باخلرطوم.

اأما بالن�ضبة للحدائق التي �ضيتم اعادة تاأهيلها، فاإنه يجب املقارنة 
من  توفر  كحديقة  تاأهليها  عملية  وبعد  قبل  للمياه  ا�ضتهالكها  بني 

ا�ضتهالك املياه.

دليــــل كفــــاءة ا�ضتخدام املياه يف احلدائق
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 بدون غطاء اأر�شيمع الغطاء الأر�شياملعطيات

1,000 مرت مربع1,000 مرت مربعامل�ضاحة املزروعة

80 �ضمعمق الغطاء الأر�ضي

800 مرت مكعبحجم الغطاء الأر�ضي

5000 دينارتكلفة التنفيذ

4,0000 دينارتكلفة الغطاء الأر�ضي )50 دينار/م3(

4,5000 دينارجمموع تكلفة اإ�ضافة  الغطاء الأر�ضي

اإىل العمر الفرتا�ضي للغطاء الأر�ضي حتتاج  قد  ولكن  تتحلل،  ل  الع�ضوية  غري  املواد 
0ا�ضافة حوايل 5% كل عام.

توفري املياه والطاقة:

حاجة احلديقة للمياه يف ف�ضل اجلفاف من اإبريل اإىل اأيلول )لرت/
15 لرتا15 لرتام2/اليوم(

450 مرت مكعب450 مرت مكعبكمية ا�ضتهالك املياه �ضهريًا

الأر�ضي  الغطاء  اأن  افرتا�ص  مع  دينار/م3(   1( الري  مياه  تكلفة 
450 دينار225 ديناريقلل من ا�ضتهالك املياه بن�ضبة %50.

2,700 دينار1,350 دينارتكلفة املياه ل�ضتة اأ�ضهر

اأ�ضهر يف  �ضتة  الري ملدة  �ضنوات )مع افرتا�ص  املياه خلم�ص  تكلفة 
13,500 دينار6,750 دينارال�ضنة(

 بدون غطاء اأر�شيمع الغطاء الأر�شياملعطيات

2250 دينارتكلفة ال�ضيانة ال�ضنوية

1,1250 دينارتكلفة ال�ضيانة خلم�ص �ضنوات

13,500 دينار7,875 دينارجمموع التكلفة ملدة خم�ص �ضنوات

تكلفة  خ�ضم  بعد  �ضنوات  خم�ص  خالل  توفريه  مت  ما  جمموع 
5,6250 دينارالت�ضغيل

ال�ضكل 33: جدول يبني فعالية التكلفة عند ا�ضتخدام الأغطية الأر�ضية يف احلدائق.

ح�شابات اجلدوى القت�شادية

4

اجلزء

ح�شابات اجلدوى القت�شادية

دليــــل كفــــاءة ا�ضتخدام املياه يف احلدائق

 �ضيكون هناك تكلفة اأولية مرتبطة بتطوير ال�ضيا�ضات والجراءات 
اجلديدة بال�ضافة اإىل تدريب املوظفني. لكن تكلفة الإدارة واملوظفني 
ال�ضحيحة  ال�ضيانة  واجراءات  اأ�ضاليب  تّبني  عند  تنخف�ص  �ضوف 

والكفوؤة.

يجب تقييم تكلفة مواد لبناء وحت�ضني احلدائق لكل حالة على حدة. 
الأغطية  ا�ضافة  حالة  يف  التكلفة  لتوفري  تقييم  التايل  املثال  ويبني 

الأر�ضية )املل�ص(:
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الو�شائل الداعمة لكفاءة 
اإ�شتخدام املياه

5

اجلزء

الو�شائل الداعمة لكفاءة ا�شتخدام املياه
 هناك العديد من الأدوات التي بو�ضع البلديات ا�ضتخدامها لتطوير 
وتطبيق ممار�ضات ل�ضمان كفاءة ا�ضتخدام املياه فى تن�ضيق احلدائق. 
واقت�ضادية  واإدارية  موؤ�ض�ضية  واأدوات  �ضيا�ضات  على  هذه  وت�ضتمل 
وبرامج قائمة على اأف�ضل املمار�ضات الإدارية  والتى ت�ضاعد البلديات 

على تطبيق حلول توفري املياه.

ال�شيا�شات والقوانني والتعليمات
�ضيا�ضة  بتطوير  التي قامت  املنطقة  الدول يف  اأول  الأردن من   ُتعّد 
�ضاملة لإدارة الطلب على املياه. وقد مهدت هذه ال�ضيا�ضة لتّبني قوانني 
اعداد   اإىل  بال�ضافة  ال�ضحي،  وال�ضرف  املياه  كودات  يف  جديدة 
برنامج لتاأهيل �ضباكيني معتمديني ، وت�ضجيع الأبحاث والتطوير يف 

جمال كفاءة ا�ضتخدام املياه.

وقد مت تطوير العديد من الكودات التي تعنى بتطوير و�ضيانة احلدائق 
العامة واحلدائق البلدية، منها:

كودة جمال املدينة، من قبل وزارة الأ�ضغال العامة والإ�ضكان 	•
لقد مت حتديث كودة جمال املدينة عام 2004 لت�ضمل معلومات 
اأنواع  اختيار  مثل  تتحمل اجلفاف  التي  تن�ضيق احلدائق  عن 
النباتات املنا�ضبة واأنظمة الري والت�ضاميم املنا�ضبة للحدائق 

العامة وحدائق ال�ضوارع.

يف   (  2009 عّمان  ملدينة  والتق�ضيم  للبناء  الفرعي  القانون  	•
�ضكل م�ضودة حتى توز 2010(

احلدائق  تن�ضيق  عن  ف�ضل  على  الفرعي  القانون  هذا  ي�ضمل 
واأحكام التغطية مع الأخذ بعني العتبار ق�ضية املحافظة على 
املياه. كما يحتوى على قائمة �ضاملة لأنوع النباتات يف عّمان 

واملرتفعات.

الدعم املوؤ�ش�شي
لقد مت ماأ�ض�ضة كفاءة ا�ضتخدام املياه على امل�ضتوى الوطني. فيما يلي 

موؤ�ض�ضات وبرامج تقدم الدعم يف هذا املجال:

وحدة اإدارة الطلب على املياه يف وزارة املياه والري، تاأ�ض�ضت  	•
املياه  ا�ضتخدام  كفاءة  ون�ضر  ت�ضجيع  على  لتعمل   2002 عام 

على م�ضتوى الأردن.

دورات  املجل�ص  ويقدم  اخل�ضراء،  لالأبنية  الأردين  املجل�ص   •
تدريبية يف مو�ضوع الأبنية اخل�ضراء وور�ضات عمل للرتخي�ص 
املعلومات  من  للمزيد  اخل�ضراء.   لالأبنية   LEED نظام  يف 
 /http://www.jordangbc.org :يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين

ويوفر معلومات عن   ،)CSBE( املبنية  البيئة  درا�ضات  •	 مركز 
حدائق الندرة املائية من خالل مطبوعات ومن�ضورات الكرتونية. 

للمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين:
 http://www.csbe.org

دليــــل كفــــاءة ا�ضتخدام املياه يف احلدائق
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مراجع ومعلومات اإ�شافية

6

اجلزء

املوقع الإلكرتوين ملركز درا�ضات البيئة املبنية، وهو مركز بحث اأردين. >www.csbe.org<. يت�ضمن   •
اإىل  بال�ضافة  املائية  الندرة  حدائق  ومبادئ  اجلفاف،  تتحمل  التي  النباتات  عن  معلومات  املوقع 
اإ�ضدارات املركز الأخرى املتعلقة مبو�ضوع احلدائق التي تتحمل اجلفاف، ومو�ضوع اعادة ا�ضتخدام 

املياه الرمادية.
http://< املتحدة.  الوليات  يف  اأريزونا  بجامعة  احلياتية  والعلوم  الزراعة  لكلية  الإلكرتوين  املوقع   •
ag.arizona.edu/maricopa/garden/<. يت�ضمن املوقع معلومات عن الب�ضتنة وت�ضميم احلدائق يف 

منطقة اأريزونا ال�ضحراوية.
الزراعية  والعلوم  الغذاء  ملوؤ�ض�ضة  التابع  العامة  للخدمة  التعاوين  فلوريدا  ملركز  الإلكرتوين  املوقع   •
>http://edis.ifas.ufl.edu/<. يت�ضمن املوقع ا�ضدارات عن  الوليات املتحدة.  بجامعة فلوريدا يف 

تن�ضيق املواقع واحلدائق يف املناطق اجلافة.
http://< .املوقع الإلكرتوين لربنامج تك�ضا�ص للب�ضتنة بجامعة تك�ضا�ص اآي اأند اأم يف الوليات املتحدة  •
يف  مبا  الب�ضتنة  عن  معلومات  املوقع  يت�ضمن   .>aggie-horticulture.tamu.edu/tamuhort.html

ذلك اأوراق بحث يف مو�ضوع تن�ضيق احلدائق يف املناطق اجلافة.
http://< املتحدة.  الوليات  ال�ضمالية يف  داكوتا  املجتمع يف جامعة  ملركز خدمة  الإلكرتوين  املوقع   •
عن  مقالت  املوقع  يت�ضمن   .>ndsuext.nodak.edu/extpubs/plantsci/landscap/h957w.htm

اختيار النباتات بال�ضافة اإىل معلومات عن احلدائق التي تتحمل اجلفاف.
املوقع اللكرتوين جلمعية معماريي تن�ضيق احلدائق الأمريكية. >http://www.asla.org< . يت�ضمن   •

املوقع معلومات عن تن�ضيق احلدائق، بال�ضافة اإىل جملة تن�ضيق املواقع.
http://pubs.< .املوقع الإلكرتوين لكلية الزراعة والعلوم البيئية بجامعة جورجيا يف الوليات املتحدة  •
caes.uga.edu/caespubs/pubcd/B1073.htm<. يت�ضمن املوقع دليال اإلكرتونيًا عن تطوير حدائق 

الندرة املائية ميكن حتميله )كوثيقة PDF(، ومكون من اأربع واأربعني �ضفحة.
http://www.csu.org/< املتحدة.  الوليات  يف  �ضربينغز  كولورادو  ل�ضركات  الإلكرتوين  املوقع   •
environment/xeriscape/resources/index.html<. يت�ضمن املوقع اأمثلة حلدائق تتحمل اجلفاف.

http://www.lvspgardens.< .املوقع الإلكرتوين ملنطقة مياه وادي ل�ص فيغا�ص يف الوليات املتحدة  •
org/<. يت�ضمن املوقع اأمثلة حلدائق �ضحراوية منوذجية.

 .>/http://www.snwa.com< املتحدة.  الوليات  نيفادا اجلنوبية يف  ل�ضلطة مياه  الإلكرتوين  املوقع   •
يت�ضمن املوقع معلومات عن مبادئ وتطبيقات على حدائق الندرة املائية.

ق�ضم توفري املياه يف املوقع الإلكرتوين لإدارة املوارد املائية لإقليم �ضمال غرب فلوريدا يف الوليات   •
املتحدة. >http://www.swfwmd.state.fl.us/<. يت�ضمن معلومات عن حدائق الندرة املائية وي�ضمل 
روابط لتقارير ومن�ضورات ومقالت عن حدائق الندرة املائية. كما ي�ضمل روابط ملواقع اإلكرتونية عن 

توفري املياه واحلدائق التي تتحمل اجلفاف.
املوقع الإلكرتوين لربنامج “كن حكيمًا يف ا�ضتخدام املياه” ل�ضلطة مياه جنوب كاليفورنيا يف الوليات   •
>http://www.bewaterwise.com <. يقدم ن�ضائج لتوفري املياه، وي�ضمل موؤ�ضر وحا�ضب  املتحدة. 

للري، ون�ضائح بالفيديو و برامج حوافز لل�ضركات، وروابط اأخرى ملواقع تعنى بتوفري املياه.
http://www.< .املوقع الإلكرتوين جلمعية مقاويل تن�ضيق احلدائق يف كاليفورنيا يف الوليات املتحدة  •
clca.org <. يقدم قائمة من برامج التدريب والرتخي�ص، ومعلومات عن اإدارة املياه. كما ي�ضمل موارد 

لزراعة ورعاية النباتات يف كاليفورنيا.
http://www.< املتحدة.  الوليات  يف  كاليفورنيا  يف  املياه  على  املحافظة  ملجل�ص  الإلكرتوين  املوقع   •
cuwcc.org <. يقدم جمموعة وا�ضعة من املعلومات واخلدمات التي ت�ضمل جولة يف منزل يوفر املياه، 

ومن�ضورات، وموارد تقنية.
املوقع الإلكرتوين جلمعية الري يف الوليات املتحدة. >http://www.irrigation.org<. ترمي اجلمعية   •
�ضبكة  وتعزز  للمهنيني،  التدريب  توفر  فهي  الري،  كفاءة  رفع  خالل  من  املياه  على  احلفاظ  اإىل 

الت�ضالت بني امل�ضنعني وامل�ضممني واملقاولني والفنيني يف جمال الري. 
http://www.water.< .املوقع الإلكرتوين لدائرة املوارد املائية يف ولية كاليفورنيا يف الوليات املتحدة  •
ca.gov/wateruseefficiency< . تقدم الدائرة الدعم التقني واملايل للوكالت املعنية يف املحافظة 
على املياه. كذلك فهي ت�ضت�ضيف برنامج نظام املعلومات لإدارة الري، وهو �ضبكة من 120 حمطة اآلية 
للطق�ص توفر معلومات عن التبخر للم�ضاعدة يف جدولة الري. كما يحوي املوقع معلومات حول اعادة 

تدوير وحتلية املياه.
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http://< .املوقع الإلكرتوين للتحالف من اأجل كفاءة ا�ضتخدام املياه يف �ضيكاغو يف الوليات املتحدة  •
www.allianceforwaterefficiency<. ي�ضمل ن�ضرة اإخبارية اأ�ضبوعية يف كفاءة ا�ضتخدام املياه، ومكتبة 

موارد، واأدوات ملتابعة توفري املياه، ومعلومات عن القوانني والإر�ضادات يف طور التطوير.
ي�ضمل  للن�ضر.  الأر�ص  ت�ضاميم  النا�ضر:  بريي،  بوب  كاليفورنيا” تاأليف:  حلدائق  “نباتات  كتاب   •
الكتاب معلومات عن التبخر والنباتات واملناطق املائية وكفاءة الري وميزانيات املياه، وكيفية تقدير 
حاجات احلدائق من املياه، بال�ضافة اإىل ملحق لـ 2100 من النباتات التى تنا�ضب مناخات كاليفورنيا 
الأو�ضطية وال�ضحراوية، واملعتدلة. ميكن تنزيل معظم الكتاب باملّجان )با�ضتثناء قائمة املزروعات(
http://< للنا�ضر:  الإلكرتوين  املوقع  من  �ضفحة  وخم�ضني  اأربع  مئة  من  مكونة   ،)PDF( كوثيقة 

>landdesignpublishing.com
http://www.watercasa.< .املوقع الإلكرتوين لحتاد توفري املياه اأريزونا اجلنوبية يف الوليات املتحدة  •
org<. يت�ضمن من�ضورات اإلكرتونية وار�ضادات متعلقة مبو�ضوع توفري املياه وحدائق الندرة املائية، 

بال�ضافة اإىل مواقع اإلكرتونية مفيدة.
 .>http://www.xeriscape.org< املتحدة.  الوليات  يف  كولورادو  لزيري�ضكايب  الإلكرتوين  املوقع   •
جمموعة غري ربحية لتعزيز النهج املبتكرة يف مو�ضوع حدائق الندرة املائية، يت�ضمن املوقع مبادئ 
حدائق الندرة املائية، وقوائم بحدائق الندرة املائية، وقوائم ملراجع يف مو�ضوع احلدائق التي تتحمل 

اجلفاف. 

امللحقات

7

اجلزء
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امللحق اأ: جداول نباتات للأر�شفة واجلزر الو�شطية
جدول اأ�شجار للأر�شفة واجلزر الو�شطية

امللحق ب: جداول اختيار النباتات
جدول اختيار الأ�شجار

جدول �شجريات للجزر الو�شطية

الإ�شم العلمي 

Albizia julibrissin

)Brachychiton populneus )syn. Sterculia diversifolia

Cercis siliquastrum

Elaeagnus angustifolia

Grevillea robusta

Melia azedarach

Parkinsonia aculeate

Quercus ilex

Sophora japonica

Robinia pseudoacacia

Ulmus glabra

الإ�شم العلمي

Lavandula angustifolia

Myrtus communis

Lantana camara

Plumbago capensis

'Nerium oleander 'Nana

Rosmarinus officinalis

ال�ضم العلمي / ال�ضم ال�ضائع بالعربية

املجموعة

احلجم ) الرتفاع ×العر�ص( م

�ضكل ال�ضجرة
خ�ضائ�ص 

مميزة
لون الإزهار

فرتة الإزهار

معدل النمو
التعر�ص لل�ضم�ص

ا�ضتهالك املياه
دائمة اخل�ضرة

مت�ضاقطة الوراق

�ضبه هرمية
عمودية
منت�ضرة
دائرية
هرمية

متهدلة الأغ�ضان
ذات �ضكل تعبريي

�ضبيهة بالنخيل
ثمرة قابلة لالأكل

عطرية
جتتذب الفرا�ضات

بنف�ضجي / اأرجواين
وردي
اأحمر

برتقايل
اأ�ضفر
اأبي�ص

الإزهارغري ظاهر
ل يوجد اإزهار

بطئ
متو�ضط

�ضريع
يحتاج اإىل �ضم�ص

يتحمل بع�ص الظل
يحتاج اإىل الظل

ل حتتاج اإىل الري بعد 
تاأ�ضي�ضها

حتتاج اإىل بع�ص الري 
بعد تاأ�ضي�ضها

A
cacia cyanophylla l اأكا�ضيا

×
5 ×6

×
×

4-3
×

×
×

A
lbizia julibrissin l األبيزيا 

×
8 ×6

×
×

6-5
×

×
×

×

بدة العفريت
B

rachychiton populneus1
×

6×15-10
×

×
6-4

×
×

×

فر�ضاة الزجاج
C

allistem
on vim

inalis
×

4× 5
×

×
5-4

×
×

×

كازورينا
C

asuarina equisetifolia
×

7 ×12
×

×
-

×
×

×

C
eratonia siliqua l خروب 

×
8 ×8

×
×

×
-

×
×

×

C
ersis siliquastrum

 l �ضر�ض�ص 
×

5 ×4
×

×
4-3

×
×

×
×

�ضمريوب�ص
C

ham
aerops hum

ilis
×

1.5×3
×

×
-

×
×

×

C
upressus glabra l �ضرو ف�ضي 

×
4×10

×
×

-
×

×
×

�ضرو عمودي
 C

upressus sem
pervirens

×
2×10

×
×

-
×

×
×

C
ycas revoluta l �ضيك�ص 

×
1.5×2

×
×

-
×

×
×

دليــــل كفــــاءة ا�ضتخدام املياه يف احلدائق
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ال�ضم العلمي / ال�ضم ال�ضائع بالعربية

املجموعة

احلجم ) الرتفاع ×العر�ص( م

�ضكل ال�ضجرة
خ�ضائ�ص 

مميزة
لون الإزهار

فرتة الإزهار

معدل النمو
التعر�ص لل�ضم�ص

ا�ضتهالك املياه
دائمة اخل�ضرة

مت�ضاقطة الوراق

�ضبه هرمية
عمودية
منت�ضرة
دائرية
هرمية

متهدلة الأغ�ضان
ذات �ضكل تعبريي

�ضبيهة بالنخيل
ثمرة قابلة لالأكل

عطرية
جتتذب الفرا�ضات

بنف�ضجي / اأرجواين
وردي
اأحمر

برتقايل
اأ�ضفر
اأبي�ص

الإزهارغري ظاهر
ل يوجد اإزهار

بطئ
متو�ضط

�ضريع
يحتاج اإىل �ضم�ص

يتحمل بع�ص الظل
يحتاج اإىل الظل

ل حتتاج اإىل الري بعد 
تاأ�ضي�ضها

حتتاج اإىل بع�ص الري 
بعد تاأ�ضي�ضها

�ضنوبر حلبي
P

inus halepensis
×

10×18
×

×
-

×
×

×

P
istacia atlantica l بطم 

×
-4×15-4

10
×

×
×

×
×

P
unica granatum

 l رمان
×

5×5
×

×
×

6-5
×

×
×

Q
uercus coccifera l بلوط 

×
8×10

×
×

×
×

×

S
chinus m

olle l فلفل زينة
×

8×8
×

×
7-6

×
×

×

S
ophora japonica l ضوفورا�

×
5×5

×
×

7-6
×

×
×

×

Tam
arix aphylla l اإثل

×
6×4

×
×

6-4
×

×
×

U
lm

us glabra l اأملو�ص 
×

8×15
×

×
×

×
×

×

وا�ضنتونيا
W

ashingtonia filifera
×

3×15
×

×
×

×
×

ال�ضم العلمي / ال�ضم ال�ضائع بالعربية

املجموعة

احلجم ) الرتفاع ×العر�ص( م

�ضكل ال�ضجرة
خ�ضائ�ص 

مميزة
لون الإزهار

فرتة الإزهار

معدل النمو
التعر�ص لل�ضم�ص

ا�ضتهالك املياه

دائمة اخل�ضرة
مت�ضاقطة الوراق

�ضبه هرمية
عمودية
منت�ضرة
دائرية
هرمية

متهدلة الأغ�ضان
ذات �ضكل تعبريي

�ضبيهة بالنخيل
ثمرة قابلة لالأكل

عطرية
جتتذب الفرا�ضات

بنف�ضجي / اأرجواين
وردي
اأحمر

برتقايل
اأ�ضفر
اأبي�ص

الإزهارغري ظاهر
ل يوجد اإزهار

بطئ
متو�ضط

�ضريع
يحتاج اإىل �ضم�ص

يتحمل بع�ص الظل
يحتاج اإىل الظل

ل حتتاج اإىل الري بعد 
تاأ�ضي�ضها

حتتاج اإىل بع�ص الري 
بعد تاأ�ضي�ضها

زيزفون
E

leagnus angustifolia
×

6×7
×

×
×

7-6
×

×
×

×

Ficus carica l تني
×

8×6
×

×
×

×
×

×
×

Ficus nitida l فيك�ص 
×

8-5×10-5
×

×
×

×
×

×

G
revillea robusta l جرافيليا 

×
6×20

×
×

×
6-5

×
×

×
×

جل�ضرتوميا
Lagerstroem

ia indica
×

4×5
×

×
×

8-6
×

×
×

×

جل�ضرتم
Ligustrum

 lucidum
×

4×6
×

×
7-6

×
×

×

M
elia azedarach l خلت 

زنز
×

8×10
×

×
5-4

×
×

×

O
lea europea l زيتون

×
6×6

×
×

×
5-3

×
×

×

بركن�ضونيا
P

arkinsonia aculeata
×

6×6
×

×
5-3

×
×

×

نخلة مثمرة
P

heonix dactylifera
×

5×15
×

×
×

×
×

×

دليــــل كفــــاءة ا�ضتخدام املياه يف احلدائق
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جدول اختيار نباتات الزينة
ا�ضتهالك املياه

التعر�ص لل�ضم�ص
معدل النمو

فرتة الإزهار

لون الإزهار
خ�ضائ�ص 

مميزة
النوع

امللم�ص الب�ضري

احلجم ) الرتفاع × العر�ص( م

املجموعة

ال�ضم العلمي / ال�ضم ال�ضائع بالعربية

مّرة يف الأ�ضبوع
مّرتان يف ال�ضهر

مّرة يف ال�ضهر
ل يحتاج اإىل ري
يحتاج اإىل الظل

يتحمل بع�ص الظل
يحتاج اإىل �ضم�ص

�ضريع
متو�ضط

بطئ

ل يوجد اإزهار
الإزهارغري ظاهر

اأبي�ص
اأ�ضفر

برتقايل
اأحمر
وردي

بنف�ضجي / اأرجواين
اأزرق

جتتذب الفرا�ضات
عطرية

ثمرة قابلة لالأكل
معمرة
حولية

ُع�ضارية
مت�ضلقة
�ضجرية
�ضجرة
خ�ضن

متو�ضط
ناعم

مت�ضاقطة الوراق
دائمة اخل�ضرة

×
×

×
×

1- 11
×

×
×

0.4×0.6
×

A
eonium

 arboreum
 l اأيونيوم

×
×

×
×

8 -6
×

×
×

0.4×0.5
×

زنبق النيل
A

gapanthus orientalis

×
×

×
×

7 -6
×

×
×

2.5×2
×

A
gave am

ericana l اأجاف

×
×

×
9 -5

×
×

×
.40×2 -1

×
A

lcea rosea l ختمية

×
×

×
×

5 -4
×

×
×

0.4×0.3
×

A
loe nobilis l األوي

×
×

×
10 -5

×
×

×
1×1

×
 مرجريت

Argyranthem
um

 frutescens 

×
×

×
6 -5

×
×

×
0.5×1

×
اأرتيميزيا

A
rtem

isia arborescens 

×
×

×
×

5 -4
×

×
×

×
1×1

×
B

erberis thunbergii l بربر�ص

ا�ضتهالك املياه
التعر�ص لل�ضم�ص

معدل النمو

فرتة الإزهار

لون الإزهار
خ�ضائ�ص 

مميزة
النوع

امللم�ص الب�ضري

احلجم ) الرتفاع × العر�ص( م

املجموعة

ال�ضم العلمي / ال�ضم ال�ضائع بالعربية

مّرة يف الأ�ضبوع
مّرتان يف ال�ضهر

مّرة يف ال�ضهر
ل يحتاج اإىل ري
يحتاج اإىل الظل

يتحمل بع�ص الظل
يحتاج اإىل �ضم�ص

�ضريع
متو�ضط

بطئ

ل يوجد اإزهار
الإزهارغري ظاهر

اأبي�ص
اأ�ضفر

برتقايل
اأحمر
وردي

بنف�ضجي / اأرجواين
اأزرق

جتتذب الفرا�ضات
عطرية

ثمرة قابلة لالأكل
معمرة
حولية

ُع�ضارية
مت�ضلقة
�ضجرية
�ضجرة
خ�ضن

متو�ضط
ناعم

مت�ضاقطة الوراق
دائمة اخل�ضرة

×
×

×
10 -5

×
×

×
×

×
×

×
3-2   ×6

×
B

ougainvillea sp. l جمنونة

×
×

×
10 -5

×
×

×
×

×
×

1.5×2 -1
×

طرف  العرو�ص
B

uddleia davidii 

×
×

×
8 -6

×
×

×
×

2×10
×

C
am

psis radicans l بجنونيا

×
×

×
10 -5

×
×

×
×

0.4×1.5
×

C
anna indica l زنبق

×
×

×
×

11 -3
×

×
×

1×1
×

يا�ضمني هندي
C

arissa m
acrocarpa 

×
×

×
10 -4

×
×

×
0.3×0.3

×
 كوريوب�ض�ص

C
oreopsis auriculata 

×
×

×
×

4 -3
×

×
×

0.4×0.1
×

 ندى ناعم
D

rosanthem
um

 floribundum
 

×
×

×
×

6 -5
×

×
×

 ×0.15
0.25

×
اإي�ضيفرييا

E
cheveria im

bracata
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ا�ضتهالك املياه
التعر�ص لل�ضم�ص

معدل النمو

فرتة الإزهار

لون الإزهار
خ�ضائ�ص 

مميزة
النوع

امللم�ص الب�ضري

احلجم ) الرتفاع × العر�ص( م

املجموعة

ال�ضم العلمي / ال�ضم ال�ضائع بالعربية

مّرة يف الأ�ضبوع
مّرتان يف ال�ضهر

مّرة يف ال�ضهر
ل يحتاج اإىل ري
يحتاج اإىل الظل

يتحمل بع�ص الظل
يحتاج اإىل �ضم�ص

�ضريع
متو�ضط

بطئ

ل يوجد اإزهار
الإزهارغري ظاهر

اأبي�ص
اأ�ضفر

برتقايل
اأحمر
وردي

بنف�ضجي / اأرجواين
اأزرق

جتتذب الفرا�ضات
عطرية

ثمرة قابلة لالأكل
معمرة
حولية

ُع�ضارية
مت�ضلقة
�ضجرية
�ضجرة
خ�ضن

متو�ضط
ناعم

مت�ضاقطة الوراق
دائمة اخل�ضرة

×
×

×
×

4
×

×
×

0.2×0.4
×

Iris sp. l ضو�ضن ال�ضحراء�

×
×

×
-

×
×

×
1.5×1

×
�ضرو زاحف

Juniperus horizontalis

×
×

×
×

12 -11
×

×
0.4×0.4

×
K

alanchoe sp. l كالن�ضوا

×
×

×
5 -4

×
×

×
×

0.5×0.7
×

زهرة ال�ضعلة
K

niphofia uvaria

×
×

×
10 -5

×
×

×
×

×
×

1.5×1.5
×

اأم كلثوم
Lantana cam

ara

×
×

×
6 -5

×
×

×
×

0.8×0.8
×

لفندر
Lavandula angustifolia

×
×

×
×

10 -5
×

×
×

0.7×0.7
×

ذيل النمر
Leonotis leonurus

×
×

×
×

8 -6
×

×
×

1.5×2.5
×

M
yrtus com

m
unis l اآ�ص

ا�ضتهالك املياه
التعر�ص لل�ضم�ص

معدل النمو

فرتة الإزهار

لون الإزهار
خ�ضائ�ص 

مميزة
النوع

امللم�ص الب�ضري

احلجم ) الرتفاع × العر�ص( م

املجموعة

ال�ضم العلمي / ال�ضم ال�ضائع بالعربية

مّرة يف الأ�ضبوع
مّرتان يف ال�ضهر

مّرة يف ال�ضهر
ل يحتاج اإىل ري
يحتاج اإىل الظل

يتحمل بع�ص الظل
يحتاج اإىل �ضم�ص

�ضريع
متو�ضط

بطئ

ل يوجد اإزهار
الإزهارغري ظاهر

اأبي�ص
اأ�ضفر

برتقايل
اأحمر
وردي

بنف�ضجي / اأرجواين
اأزرق

جتتذب الفرا�ضات
عطرية

ثمرة قابلة لالأكل
معمرة
حولية

ُع�ضارية
مت�ضلقة
�ضجرية
�ضجرة
خ�ضن

متو�ضط
ناعم

مت�ضاقطة الوراق
دائمة اخل�ضرة

×
×

×
10 -6

×
×

×
×

0.7×0.7
×

دفلة
N

erium
 oleander ‘N

ana’

×
×

×
×

9 -5
×

×
×

×
0.5×0.8

×
�ضاكرية

P
elargonium

 dom
esticum

×
×

×
×

-
×

×
×

0.7×1
×

حلفا حمراء
P

ennisetum
 setaceum

×
×

×
7 -6

×
×

×
1×1.5

×
P

horm
ium

 tenax l فورميوم

×
×

×
10 -5

×
×

×
×

1.5×3
×

يا�ضمني اأزرق
P

lum
bago capensis

×
×

×
5 -3

×
×

×
×

0.7×1
×

ح�ضالبان
R

osm
arinus officinalis

×
×

×
×

9 -6
×

×
×

×
×

0.7×1
×

مريامية زينة
S

alvia m
icrophylla

دليــــل كفــــاءة ا�ضتخدام املياه يف احلدائق
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ا�ضتهالك املياه
التعر�ص لل�ضم�ص

معدل النمو

فرتة الإزهار

لون الإزهار
خ�ضائ�ص 

مميزة
النوع

امللم�ص الب�ضري

احلجم ) الرتفاع × العر�ص( م

املجموعة

ال�ضم العلمي / ال�ضم ال�ضائع بالعربية

مّرة يف الأ�ضبوع
مّرتان يف ال�ضهر

مّرة يف ال�ضهر
ل يحتاج اإىل ري
يحتاج اإىل الظل

يتحمل بع�ص الظل
يحتاج اإىل �ضم�ص

�ضريع
متو�ضط

بطئ

ل يوجد اإزهار
الإزهارغري ظاهر

اأبي�ص
اأ�ضفر

برتقايل
اأحمر
وردي

بنف�ضجي / اأرجواين
اأزرق

جتتذب الفرا�ضات
عطرية

ثمرة قابلة لالأكل
معمرة
حولية

ُع�ضارية
مت�ضلقة
�ضجرية
�ضجرة
خ�ضن

متو�ضط
ناعم

مت�ضاقطة الوراق
دائمة اخل�ضرة

×
×

×
6 -5

×
×

×
0.4×0.3

×
 �ضيح

Santolina cham
aecyparissus

×
×

×
6 -5

×
×

×
0.5×0.7

×
S

enecio cineraria l ضية
ف

×
×

×
9 -6

×
×

×
×

3 -2×8
×

كوماريا
ت

Tecom
aria capensis

×
×

×
6 -5

×
×

×
0.7×1

×
كريوم

تو

Teucrium
 fruticans

×
×

×
6 -5

×
×

×
1.5×4

×
حربة

Yucca aliofolia

40

جدول بالنباتات التي حتتاج اإىل كميات كبرية  ن�شبيًا من املاء 

* هذه النباتات حتتمل كميات قليلة من املاء ولكنها حتتاج كميات كبرية من املاء لتحقيق اأف�ضل النتائج.

ال�شم العلميال�شم ال�شائعالنوع
.Abies sp�ضوحاأ�ضجار

.Abutilon sp-�ضجريات

.Acer sp-اأ�ضجار

.Alnus spدلباأ�ضجار

.Araucaria spاأروكاريااأ�ضجار

* Bauhinia variegateخف اجلمل�ضجرة

.Begonia sp-معمرة

.Betula sp-�ضجرة

.Buxus spبك�ضو�ص�ضجريات

.Camellia spكاميليا�ضجريات

.Catalpa sp-اأ�ضجار

’Cupressus macrocarpa ‘Goldcrestجولد�ضتاراأ�ضجار

.Cornus sp-اأ�ضجار اأو �ضجريات

Cupressocyparis leylandii-اأ�ضجار

.Dahlia spاأ�ضاليامعمرة

.Dianthus spقرنفلمعمرة اأو ذات حولني اأو حولية

Dichondra micranthaديكوندراغطاء اأر�ضي

.Digitalis sp-معمرة اأو ذات حولني

.Fuchsia spحلق ال�ضت�ضجريات

.Gardenia spجاردينيا�ضجريات

*.Hebe spهيب�ضجريات

Hedera helixهيدرامت�ضلقة

.Helianthus spعباد ال�ضم�صحولية اأو معمرة

*Hibiscus rosa-sinensisجر�ص�ضجرية

.Hydrangea spقرطا�ضيا�ضجريات اأو مت�ضلقة

.Ilex sp-�ضجريات اأو اأ�ضجار

.Lilium spزنبقاأب�ضال

.Magnolia spماجنوليا�ضجريات اأو اأ�ضجار

.Musa spموزمعمرة ) بع�ضها بحجم الأ�ضجار(

.Paeonia sp-�ضجريات اأو معمرة

Petunia hybridبتونياحولية

*.Populus spحوراأ�ضجار

.Rhododendron sp-�ضجريات

.Rosa spورد�ضجريات

.Salix sp�ضف�ضافاأ�ضجار اأو �ضجريات

.Syringa spليلك�ضجريات

Thuja orientalisثويااأ�ضجار

.Viburnum sp-�ضجريات اأو اأ�ضجار �ضغرية

.Vinca spفينكامعمرة

.Viola spبن�ضيحولية اأو معمرة

.Zantedeschia spكالرايزومات 

دليــــل كفــــاءة ا�ضتخدام املياه يف احلدائق
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امللحق )ج(: مناذج التدقيق املائي
تدقيق الحتياجات املائية للحدائق

ح�شاب احتياجات املاء للأغطية الأر�شية

ح�شاب احتياجات املاء للأ�شجار وال�شجريات

* زراعة الأغطية الأر�ضية يف الظل يقلل من كمية املياه املطلوبة بن�ضبة 25%.  اإذا تت زراعتها يف منطقة منحدرة فيجب زيادة كمية الري بـ 25%، اأما اذا كانت مزروعة يف تربة رملية ف�ضتحتاج ا�ضافة 50% من املياه لريها.

** نباتات مثل البتونيا .Petunia sp و .Osteospermum sp واحلوليات األخرى.

 .Santonlina chamaecyparissus وال�ضيح Lantana montevidensis واأم كلثوم الزاحفة  Verbina sp. و الفريبينا Gazania sp. نباتات مثل اجلازانيا ***

امل�شاحات املزروعة وعدد الأ�شجار فيهااأ

ما هي امل�ضاحة الكلية لالأغطية الأر�ضية1
ما هو عدد الأ�ضجار2
ما هو عدد ال�ضجريات3

معدل عمر املزروعاتب

متى تت زراعة الأ�ضجار1
متى تت زراعة ال�ضجريات2
متى تت زراعة الأغطية الأر�ضية3

م�شادر املياه وكمياتها ج

ما هي �ضعة تخزين املياه1
هل يوجد �ضبكات مياه خا�ضة ب�ضلطة املياه يف املنطقة2
هل يوجد نظام ح�ضاد مائي )جتميع مياه الأمطار(3
هل يوجد م�ضادر اأخرى للمياه )اآبار، �ضهاريج(4

هل ُتروى احلديقة بوا�شطة �شبكة ري اأم يدوياً؟ د

نوعية املزروعاتهـ

نباتات مقاومة للجفاف
نباتات م�ضتهلكة لكميات كبرية من املياه

امل�ضاحة)م2(الو�شف
الحتاجات 
املائية     
)لرت/ م2(

عدد مّرات 
الري

)لكل اأ�ضبوع(

جمموع 
احتياجات 
املياه )لرت/

اأ�ضبوع(

يف حالة 
وجود

النباتات
يف الظل
*%75

يف حال 
وجود
ميل

يف الر�ص
*%125

يف حال 
الرتبة
الرملية
*%150

جمموع 
احتياجات 
املياه بعد 

التعديل
)لرت/اأ�ضبوع(

 dichondra107النجيل اأو الـ

اأغطية اأر�ضية ل تتحمل اجلفاف** 
153)بعد التاأ�ضي�ص( 

اأغطية اأر�ضية تتحمل اجلفاف*** 
151)بعد التاأ�ضي�ص( 

ال�ضّباريات  من  اأر�ضية  اأغطية 
150.7والُع�ضاريات )بعد التاأ�ضي�ص(

العددالو�ضف 

احتياجات
املياه لكل

)�ضجرة/لرت(

عدد مّرات الري
)لكل �ضهر(

 جمموع
احتياجات
 املياه لكل

�ضجرة
)لرت/�ضهر(

يف حالة وجود
ال�ضجرة
يف الظل
*%75

 يف حال زراعة
ال�ضجرة

يف ار�ص مائلة
*%125

 يف حال زراعة
ال�ضجرة

يف ار�ص رملية
*%150

جمموع 
احتياجات 
املياه بعد 

التعديل لكل
)�ضجرة/لرت

�ضهر(

حتتمل  ل  اأو  حتتمل  �ضواء  حديثًا،  مزروعة  اأ�ضجار 
اجلفاف 

)بعمر اأقل من ثالث �ضنوات(
308

بعمر  التاأ�ضي�ص،  )بعد  اجلفاف  تتحمل  ل  اأ�ضجار 
504اأكرب من ثالث �ضنوات(

اأ�ضجار حملية 
00)بعد التاأ�ضي�ص(

اأ�ضجار تتحمل اجلفاف** 
601)بعد التاأ�ضي�ص(

�ضجريات مزروعة حديثًا، �ضواء حتتمل اأو ل حتتمل 
اجلفاف

)بعمر اأقل من �ضنتني(
208

�ضجريات ل تتحمل اجلفاف 
208)بعد التاأ�ضي�ص، بعمر اأكرب من �ضنتني(

�ضجريات تتحمل اجلفاف*** 
203)بعد التاأ�ضي�ص، بعمر اأكرب من �ضنتني(

*  اإذا تت زراعة الأ�ضجار يف الظل فاإن ذلك يقلل من كمية املياه املطلوبة بن�ضبة 25%.  اأما اإذا تت زراعتها يف منطقة منحدرة فيجب اأن يتم الري بدورات �ضقاية ق�ضرية يباعد بينها بفرتة �ضاعة اأو اأكرث يعطى خاللها 
النبات جزءا من حاجته لتجنب جريان املاء ال�ضطحي على املنحدر فال ي�ضتفيد منه النبات )اأو الت�ضرب ال�ضريع لأبعد من جذور النبات يف الرتبة الرملية(.  

والروبينيا    Sophora japonica وال�ضوفورا    Melia azerderach الزنزخلت   مثل  تاأ�ضي�ضها،  من   �ضنوات  اأربع  اأو  ثالث  بعد  الإ�ضايف  الري  اإىل  حتتاج  ل  قد  اجلفاف  تتحمل  التي  الأ�ضجار  بع�ص   **
pseudoacacia Robinia والأكا�ضيا  Acacia cyanophylla والباركن�ضونيا  Parkinsonia acuelataوال�ضدر Zizyphus spina-christi والبالتانو�ص Platanus orientalis والرباككتون  

Brachychiton populneus)والتي يطلق عليها اأي�ضا ال�ضتريكوليا Sterculia diversifolia( والكازورينا  Casuarina equistifolia وغريها.

كلثوم واأم   Agave americana والأجاف     Nerium oleander الدفلة  مثل  تاأ�ضي�ضها  من  �ضنتني  بعد  التكميلي  الري   اإىل  حتتاج  ل  قد  وال�ضّباريات  اجلفاف  تتحمل  التي  ال�ضجريات  بع�ص   ***
 Lantana camara والدودونيا  Dodonea viscose ، واملايوبوروم  Myoporum laetum وغريها.

دليــــل كفــــاءة ا�ضتخدام املياه يف احلدائق
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ملحق د: اجلدول امل�شّور للأ�شجار ونباتات الزينة
الأ�شجار

Acacia
cyanophylla

Albizia
julibrissin

Brachychiton 
populneus

Callistemon
viminalis

Ligustrum lucidumMelia azerdarchOlea europeaParkinsonia
aaaculeata

Casuarina 
equisetifolia

Ceratonia
siliqua

Cercis
siliquastrum

Chamaerops
humilis

Phoenix
dactylifera

Pinus
halepensis

Pistacia
palaestina

Punica 
granatum

Cupressus
arizonica

Cupresus 
sempervirens

Cycas
revoluta

Elaeagus
angustifolia

Quercus calliprinosSchinus molleSophora japonicaTamarix aphylla

Ficus caricaFicus nitidaGrevillea robustaLagestroemia 
indica

Ulmus glabraWashingtonia
filifera

دليــــل كفــــاءة ا�ضتخدام املياه يف احلدائق
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نباتات الزينة

Aeonium arboreumAgapanthus 
orientalis

Agave americanaAlcea roseaIris sp.Juniperus
horizontalis

Kalanchoe sp.Kniphofia uvaria

Aloe nobilisArgyranthemum 
frutescens

Artemisia
arborescens

Berberis
thunbergii

Lantana camaraLavandula
angustifolia

Leonotis leonurusMyrtus communis

BougainvilleaBuddleia
davidii

Campsis radicansCanna indicaNerium oleander 
‘Nana’

Pelargonium 
domesticum

Pennisetum
setaceum

Phormium tenax

Carissa
macrocarpa

Coreopsis
auriculata

Drosanthemum 
floribundum

Echeveria
imbricata

Plumbago capensisRosmarinus officilanisSalvia microphylla Santolina 
chamaecyparissus

Senecio cinerariaTecomaria capensisTuecrium fruticansYucca aloifolia
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