املـــــاء هو احليـــــاة..
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متهيد

يعترب الأردن رابع �أفقر دولة يف امل�صادر املائية يف العامل ،الأمر الذي و�ضعه
يف حتد م�ستمر مع هذا النق�ص يف املياه على مدى �أكرث من عقدين� .إذ ال
تتجاوز احل�صة ال�سنوية املتوفرة للفرد من املياه ثلث معدل خط الفقر املائي
العاملي .ومن املحتمل �أن ي�ؤدي التغري املناخي العاملي اىل زيادة ال�ضغط
على املوارد املائية املحدودة �أ�ص ًال .وقد �أدى �شح املياه امل�ستمر �إىل زيادة
ال�ضخ اجلائر من �أحوا�ض املياه اجلوفية ،مما ت�سبب بنق�ص كبري يف املياه
املتوفرة .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن ا�ستقرارالأردن ال�سيا�سي واالقت�صادي،
وقوة جذبه ال�سياحي ،ا�ضافة اىل نوعية اخلدمات التي يقدمها يف جمال
الأعمال واخلدمات ال�صحية جتعل منه مركز ًا اقليمي ًا رئي�سي ًا لال�ستثمار.
ويوفر هذا التحدي فر�صة عظيمة للأردن ال�ستخدام كل قطرة مياه متوفرة
بكفاءة وفاعلية.
بد�أت احلكومة الأردنية منذ نهاية ثمانينات القرن املا�ضي يف اتخاذ خطوات
جوهرية لتح�سني �إدارة املياه من خالل ال�سيا�سات والقوانني واال�صالحات
امل�ؤ�س�سية وا�ستخدام تقنيات حديثة يف هذا القطاع .كما عمدت احلكومة
بعدها اىل اطالق برامج لت�شجيع كفاءة ا�ستخدام املياه خا�صة يف القطاع
الزراعي الذي ي�ستهلك �أكرث من  %60من املوارد املائية الوطنية .ويف بداية
العام  2000با�شرت اململكة مب�شروع وطني لت�شجيع كفاءة ا�ستخدام املياه
يف املناطق احل�ضرية وذلك خللق ثقافة تر�شيد ا�ستهالك املياه بني خمتلف
فئات املجتمع .وقد تبع هذا امل�شروع وحتديد ًا يف العام  2007برنامج م�ؤ�س�سي
�أدى �إىل اعداد �سيا�سة خا�صة لإدارة الطلب على املياه للقطاعني احل�ضري
والزراعي وان�شاء منوذج م�ؤ�س�سي يف وزارة املياه والري لإدارة الطلب على
املياه يف املناطق احل�ضرية ،ومرافق املياه وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة ذات
العالقة .وقد نتج عن هذا الربنامج جمموعة من املوا�صفات لتوفري املياه
وكودة لتزويد املباين باملياه وال�صرف ال�صحي ت�ضمنت معايري اال�ستخدام
الكف�ؤ للمياه .كما قام الربنامج بتحديد فئات كبار م�ستهلكي املياه واجراء
عمليات تدقيق مائي وم�سوحات ميدانية تهدف اىل م�ساعدة امل�ستهلكني
على فهم وحتديد �أف�ضل الطرق الكف�ؤة ال�ستخدام املياه .و مت اعداد قائمة
ب�أف�ضل املمار�سات لكل فئة من الفئات امل�ستهلكة للمياه ال�ستخدامها بطريقة
كف�ؤة ولال�ستفادة من املياه التي يتم توفريها .هذا و�سريافق عملية التوفري
يف املياه ،توفري يف ا�ستهالك الطاقة ومعاجلة املياه العادمة وفوائد ماليه
باال�ضافة �إىل توفري مورد مائي �إ�ضايف لتعوي�ض النق�ص يف املياه .و قد
مت عر�ض �أف�ضل املمار�سات لكفاءة ا�ستخدام املياه يف �سبعة �أدلة ت�شمل
القطاعات ال�سكنية ،وال�صحية ،وال�سياحية ،واملباين املرتفعة ومباين
املكاتب احلكومية والتجارية ،واحلدائق باال�ضافة �إىل دليل لالت�صال
اال�سرتاتيجي.
ي�أتي تقدمي هذا الدليل لال�ستفادة من املمار�سات الكفوءة يف ا�ستخدام
املياه واتباعها يف احلدائق احلالية واملراد ان�شا�ؤها م�ستقب ًال.

�شكر وتقدير
مت اعداد هذا الدليل من قبل الرا زريقات و داليا احل�سيني من مركز درا�سات البيئة املبنية (� )CSBEضمن م�شروع م�أ�س�سة �إدارة الطلب
على املياه "�إدارة" املمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
قام باعداد الر�سوم التو�ضيحية هند ح�سني� ،أما ال�صور املعرو�ضة فهي من اعداد امل�صور عثمان �آكوز.
نتقدم بال�شكر اخلا�ص ل�سيتا توتنجيان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ملداخالتها القيمة ومراجعتها لهذا الدليل.
جزيل ال�شكر لكل من الأع�ضاء التالية �أ�سماءهم من جلنة املبادئ التوجيهية لكفاءة ا�ستخدام املياه مل�شاركاتهم القيمة:
• طوين غريغ ،الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
• رانيا عبد اخلالق ،وزارة املياه و الري
• عواطف العكور� ،أمانة عمان الكربى
• ثائرة احلافظ� ،أمانة عمان الكربى
• جمانة العايد ،مياهنا
• م�آب �أبو �سليم ،اجلمعية العلمية امللكية
• حممود الزعبي ،م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الأردنية
• حممد �أبو طه ،نقابة املهند�سني
• منجد ال�شريف ،جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
• مها حالل�شة ،اجلامعة الأردنية
• حياة باكري ،منتدى الأردن ل�سيدات الأعمال واملهن
• ب�شار العلي ،الوكالة الأمريكية للتنمية ،م�شروع �إدارة
ونتقدم بال�شكر والعرفان لكوري �إلدردج للتدقيق املميز الذي قام به الخراج هذا الدليل.
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فهم ا�ستخدام املياه يف احلدائق
اجلزء
يقدم هذا الدليل� 1أف�ضل املمار�سات يف جمال ت�صميم وتنفيذ و�إدارة و�صيانة
حدائق املدن يف الأردن ،العامة منها واخلا�صة ،واجلديدة منها والقائمة.

مقدمة

1

ويركز هذا الدليل ب�شكل �أ�سا�سي على احلدائق الرتويحية ،وا ّ
جلزُر
الو�سطية ،والدوائر املرورية .كما �أنه ميكن تطبيقه على احلدائق الكبرية يف
الفنادق واجلامعات وامل�ست�شفيات وبع�ض امل�ساكن.
�أُع ّد هذا الدليل كي ي�ستفيد منه املوظفني املعنيني فى �أمانة ع ّمان الكربى،
منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ،والبلديات الأخرى التي تدير حدائق
عامة .كما �سوف يفيد هذا الدليل العامليني فى �شركات املياه والبلديات
وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية وامل�ؤ�س�سات الأخرى التي تعمل على تطبيق برامج
�إدارة الطلب على املياه .كما �أن العديد من ف�صول هذ الدليل تعود بفائدة
على كل من يعمل يف جمال تن�سيق املواقع من مهند�سي وم�صممي ومنفذي
تن�سيق املواقع ،بالإ�ضافة �إىل كوادر ال�صيانة و�أخ�صائيي الري؛ فعلى �سبيل
املثال ف�إن اجلزء الثاين (املمار�سات ال ُف�ضلى للحدائق اجلديدة :ت�صميم
وتنفيذ و�إدارة و�صيانة حدائق الندرة املائية) ذو �أهمية كبرية للمهند�سني
وامل�صممني يف جمال احلدائق.

1يتوجب حتديث املعلومات الورادة يف هذا الدليل ب�شكل دوري تبع ًا لتغري التكنولوجيا مع مرور الزمن
7

�أهمية توفري املياه يف حدائق البلديات
الأ�شجار وال�شجريات

لأن ذلك يوفر عليك املال
�إن توفري املياه يقلل من تكاليف الري حلدائق البلديات .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ف�إنه يقلل من تكاليف ا�ستخدام الطاقة والعمالة التي تلزم ل�ضخ الأ�شجار التي ال تتحمل اجلفاف
ونقل وتوزيع املياه على احلدائق العامة وامل�ساحات املفتوحة.
الأ�شجار التي تتحمل اجلفاف

لأن ذلك ي�ساعدك يف احل�صول على التميز الوطني
والدويل
�إن توفري املياه ي�ؤهل البلديات للفوز باجلوائز الوطنية مثل جائزة امللك ال�شجريات التي ال تتحمل اجلفاف
عبد اهلل الثاين للتميز ،حيث �أن كفاءة ا�ستخدام املياه من املعايري
املهمة للتقييم يف اجلائزة .كذلك ف�إنه يهيئ البلدية للت�أهل للح�صول ال�شجريات التي تتحمل اجلفاف
على �شهادات الأبنية اخل�ضراء على امل�ستويني الوطني والعاملي.
الأ�شجار املحلية

لأنها ق�ضية وطنية نبيلة
ندرة املياه من �أهم الق�ضايا الوطنية يف الأردن .وحيث �أن معظم مياه
الري للحدائق البلدية ت�أتي من م�صادر غري متجددة مثل �آبار املياه
اجلوفية ،ف�إن كفاءة وتوفري ا�ستخدام املياه �سي�ساهم يف ا�ستدامة
النجيل والدايكوندرا
م�صادر املياه .يعد ذلك م�س�ؤولية وطنية تتحملها كافة القطاعات
احلول ّيات
احلكومية واخلا�صة وكذلك الأفراد.
الأغطية الأر�ضية

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

الأغطية الأر�ضية التي تتحمل اجلفاف

احتياجات املياه
(لرت /ال�شجرة) ملدة
� 6أ�شهر -خالل ف�صل اجلفاف
1,200
360
0
960
540
احتياجات املياه
(لرت /م )2ملدة � 6أ�شهر -خالل
ف�صل اجلفاف

�أف�ضل املمار�سات لكفاءة ا�ستخدام املياه
فى احلدائق
اجلزء

2

1,680
1,080
360
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لقد �أ�صبح توفرياحلدائق العامة وامل�ساحات اخل�ضراء �أمر ًا بالغ
الأهمية يف املراكز احل�ضرية الكبرية يف الأردن .فاالنت�شار العمراين
ال�شكل  :1كميات املياة الالزمة لري اال�شجار وال�شجريات واالغطية االر�ضية.
وازدياد الكثافة ال�سكانية يف املدن يجعل من ال�ضروري توفري
م�ساحات مفتوحة كافية يف املدينة .وقد جعلت احلكومات املحلية �إن تطبيق �أف�ضل املمار�سات لكفاءة ا�ستخدام املياه فى احلدائق التي
يف عمان والعقبة توفرياملناطق املفتوحة وزراعة اجلزر الو�سطية ت�ستخدم املياه بامكانه التقليل من ا�ستهالك املياه يف حدائق البلديات.
و�أر�صفة ال�شوارع من �أولوياتها .كما بد�أت يف تطوير حدائق جديدة
و�ساحات عا ّمة وزراعة �أر�صفة ال�شوارع ب�شكل �سنوي ،حيث �أننا نرى
الآن حدائق كبريه بت�صاميم متطورة .لكن هذه الزيادة يف عدد
احلدائق واحجامها ت�ساهم يف ارتفاع كميات ا�ستهالك املياه.
ورغم غياب الدرا�سات اخلا�صة التي تعنى بح�ساب كميات ا�ستهالك
املياه يف احلدائق العامة فهناك ممار�سات خاطئة وا�ضحة ت�سبب
هدر ًا كبري ًا يف هذا املورد الثمني .فمن بع�ض هذه املمار�سات اخلاطئة
ال�شائعة جد ًا ا�ستخدام �أنواع النباتات غري املنا�سبة ،والري بخراطيم
�صهاريج املياه ،وا�ستخدام م�ساحات النجيل ب�شكل وا�سع للزينة.
�إن كمية املياه الالزمة لري مرت مربع واحد من النجيل تزيد بـ 4.6
�ضعف ًا عن كمية املياه الالزمة لري م�ساحة م�شابهة من النباتات التي
تتحمل اجلفاف .كذلك ف�إن الأ�شجار ذات اال�ستهالك الكبري للمياه
حتتاج ثالثة �أ�ضعاف كمية املياه الالزمة لري الأ�شجار التي تتحمل
اجلفاف .ويبني اجلدول الالحق مقارنات بني احتياجات املياه
للنباتات التي تتحمل اجلفاف وبني النباتات ذات اال�ستهالك الكبري
للمياه ومواد الأغطية الأر�ضية.

8

9
9

دليـ ــل كفـ ــاءة ا�ستخدام املياه يف احلدائق

�أف�ضل املمار�سات لكفاءة ا�ستخدام املياه فى
احلدائق اجلديدة :ت�صميم وتنفيذ و�إدارة
و�صيانة حدائق الندرة املائية

�إىل توفريها للظل� .إن مزج ال�سطوح املر�صوفة مع مناطق مزروعة
عند الأطراف �أو بتوزيع مدرو�س داخلها يعطي �إح�سا�س ًا باخل�ضرة
الوفرية دون احلاجة �إىل ا�ستخدام الكثري من النباتات.

�إن ت�صميم احلدائق التي توفر من ا�ستخدام املياه واتباع املمار�سات
ال�صحيحة يف الري واال�ستخدام الأمثل للمياه يف �إدارة و�صيانة
مرافق احلدائق تقلل وب�شكل فعال من الطلب على املياه .عند تطبيق
التعليمات الواردة فى هذا الدليل �سيكون لدى البلديات القدرة على
ت�صميم احلدائق اجلديدة من خالل تطوير وتنفيذ برنامج حلدائق
الندرة املائية والذى يعتمد على �سبع مبادئ حلدائق الندرة املائية،
كما ي�شمل هذا الربنامج تطوير خطة لل�صيانة والري لكل حديقة
جديدة .باال�ضافة �إىل ذلك ف�إن البلدية �ستقوم بتح�سني احلدائق
القائمة وا ّ
جلزُر الو�سطية الغري قائمة على مبادئ حدائق الندرة
املائية التي �سيتم و�صفها يف الف�صل القادم.

يجب �أن يتم تخطيط احلدائق العامة وا ّ
جلزُر الو�سطية واملناطق
املزروعة الوا�سعة لت�صبح م�ستدامة باحلد الأدنى من املياه �أو بدون
احلاجة للري بعد ثالث �سنوات من ت�أ�سي�سها ،وذلك يف

وحلني اتباع هذا الربنامج على البلدية �أن تعمل على تقدمي
دورات تدريبية يف جمال ت�صميم احلدائق و�صيانتها و�إدارة الري
�أو امل�شاركة يف دورات تدريبية خمت�صة يف علم النبات و�إدارة
احلدائق� .إذا مل يكن باالمكان تدريب املوظفني داخل البلدية،
على البلدية النظر يف احلاق موظفيها بدورات تدريبية ُتعقد يف
م�ؤ�س�سات خارجية كمركز التدريب فى نقابة املهند�سني الزراعيني
يف ع ّمان الذي يقدم دورة متهيدية يف مبادئ تن�سيق احلدائق التي
تتحمل اجلفاف.

(ال�شكل  :)4ا�ستخدام النباتات كم�صدات رياح لتوفري بيئات مناخية حملية منا�سبة.
(ال�شكل  :)2خمطط للموقع يبني ت�ضاري�س املوقع ومالحمه العامة القائمة.

تخطيط و ت�صميم حديقة ندرة مائية
�إن تطوير خمطط للحديقة هو اخلطوة الأوىل والأكرث �أهمية يف
ان�شاء حديقة تقلل من ا�ستهالك املياه:
• ابد�أ بر�سم خمطط للموقع يبينّ موقع البناء �أو الأبنية
الواقعة عليه والطرق ومالمح املوقع العامة.
• ح ّدد �صفات املوقع من مناظر م�ستحبة و�أمناط حركة
وت�صريف املياه واجتاه املبنى �أو املباين ،باال�ضافة �إىل
حركة ال�شم�س والرياح.
�إن حدائق الندرة املائية تعمل على اال�ستفادة من البيئات املناخية
املحلية وتكوين بيئات مناخية لتحقيق �أكرب ا�ستفادة من ال�شم�س
والظل والت�ضاري�س واحلماية من الرياح� .إن تكوين البيئات املحلية
املُثلى يكون م�ستند ًا على حتليل �شامل للموقع .للبدء ،يجب حتديد
املناطق امل�شم�سة واملناطق املظللة يف املوقع ،وحتديد املناطق
التي تتعر�ض للرياح ال�صيفية اجلافة ورياح ال�شتاء الباردة .مث ًال
�ستكون املناطق املعر�ضة للرياح يف ال�صيف �أكرث عر�ضة للتبخر
وجفاف الرتبة مما يزيد من الطلب على مياه الري .لذا جند �أنه
من ال�ضرورة توفري احلماية لهذه املناطق من خالل عمل جدار �أو
م�صدات للرياح بعد القيام بتحليل املوقع .كذلك ف�إن الت�ضاري�س
تلعب دور ًا يف حتديد حاجة النباتات من املياه ،فنجد �أن املناطق
التي فيها ميول عالية تتطلب كميات �أكربمن املياه من املناطق
املنب�سطة بحوايل  .%75 - 50واليجب زراعة النخيل يف املناطق
املنحدرة او الواجهات اجلنوبية حيث ميكن �أن يكون تعر�ضها
لل�شم�س �أكرب ما ميكن.
عند بدء عملية الت�صميم:
• ح ّدد الوظائف التي �ستحققها احلديقة ،وع ّرف املناطق
العامة واملناطق اخلا�صة ومناطق اخلدمات فيها� :إنّ
املناطق العامة يف احلديقة ،مثل منطقة املدخل ،هي �أكرث
10

(ال�شكل  :)3خمطط للموقع يبني �صفاته العامة (مناظر م�ستحبة ،ت�صريف املياه،
خدمات البنية التحتية ،حركة ال�شم�س والرياح ،البيئات املناخية املحلية� ... ،إلخ).

املناطق املك�شوفة للزائر ،واملناطق اخلا�صة هي املناطق
التي ت�شتمل على غالبية الن�شاطات اخلارجية كمناطق لعب
الأطفال و�أماكن اجللو�س وزراعة حدود املنطقة .ويجب �أن
تكون هذه املناطق عملية وجذابة وقادرة على حت ّمل ن�شاطات
خمتلفة� .أما مناطق اخلدمات فهي املناطق الأقل حاجة
للعناية واملياه� ،إذ �أنها تكون عادة خمفية عن الأنظار وحتتوي
مث ًال على خمزن لأدوات احلديقة ومعداتها.
• ح ّدد مناطق ا�ستهالك املياه يف احلديقة من خالل جتميع
النباتات التي ت�ستهلك كميات مت�شابهة من املياه يف منطقة
واحدة.
ً
ً
ً
• ط ّور خمططا عاما للحديقة تراعي فيه �أمورا مثل الوظيفة
واللون واالنطباع العام الذي ُتو ّد �أن تعطيه احلديقة.
• ح ّدد النباتات املالئمة للمخطط العام الذي طورته (راجع
ق�سم اختيار النباتات املنا�سبة فى هذا اجلزء للح�صول
على معلومات عن كيفية اختيار النباتات حلديقتك).

�إن حتديد مناطق ا�ستهالك املياه يف احلديقة من الأمور الأ�سا�سية.
حيث يجب تخ�صي�ص كميات املياه الأقل للمناطق ذات اال�ستخدام
الأقل .ويتم حتديد مناطق ا�ستهالك املياه يف احلديقة من خالل
جتميع النباتات ذات االحتياجات املت�شابهة للماء يف مكان واحد،
وجعل ذلك من �أهم ا�سرتاتيجيات الت�صميم النباتي وجتميع
النباتات .فيما يلي ار�شادات لتحديد مناطق ا�ستهالك املياه:
• مناطق اال�ستهالك العايل للمياه هي مناطق حمدودة،
تكون عادة مك�شوفة للز ّوار وذات �أهمية خا�صة ،مثل منطقة
املدخل واملنطقة العامة يف احلديقة واملنطقة املحيطة
ب�شرفة املنزل .وميكن و�ضع النباتات الأكرث اخ�ضرار ًا � -أي
تلك التي حتتاج �إىل الري دوري ًا وقت انحبا�س املطر -يف
هذه املناطق .قم بو�ضع هذه "املجموعة من النباتات " ذات
اال�ستهالك العايل من املياه قريب ًا من البناء �أو قريب ًا من
باحة البناء حيث ميكن ا�ستعمالها ب�سهولة وعلى الدوام.
• مناطق اال�ستهالك املتو�سط للمياه هي املناطق التي جتمع
بني املناطق الأكرث اخ�ضرار ًا يف احلديقة وبني املناطق التي
حتتوي على نباتات حتتاج �إىل ري حمدود .وي�ستح�سن يف
هذه املناطق ا�ستعمال النباتات – ال�شجريات والأغطية
�أر�ضية  -التي ت�ستفيد من مياه الأمطار والتي تتحمل بع�ض
اجلفاف ،وكذلك اال�ستفادة من املياه التي تن�ساب من
امل�ساحات املر�صوفة.
• مناطق اال�ستهالك القليل للمياه هي املناطق البعيدة عن
الفعاليات يف احلديقة ،وال حتتاج النباتات فيها �إىل الري
بعد ت�أ�سي�سها .وميكن يف هذه املناطق زرع النباتات املحلية
التي تتحمل اجلفاف �أو نباتات �أ�صولها من مناطق جغرافية
�أخرى ذات �صفات مناخية م�شابهة ملنطقتنا.
عند الت�صميم يجب املوازنة بني املناطق املر�صوفة واملناطق
املزروعة للتقليل من ا�ستهالك املياه ومتطلبات ال�صيانة .حاول
ا�ستخدام املناطق املر�صوفة بد ًال من املناطق املزروعة التي ت�ستهلك
كميات عالية من املاء� .إنّ املناطق املر�صوفة تعطي �سطوح ًا ال
حتتاج �إىل الكثري من ال�صيانة و ُت�ستعمل لغايات وظيفية وترفيهية
متعددة .يجب حماولة ا�ستخدام مواد ال ّر�صف �أو النجيل ال�صناعي
يف املالعب ،وا�ستخدام مواد ال ّر�صف يف مناطق التجمع واملمرات
ومناطق اجللو�س .علم ًا ب�إن �أ�شجار الظل واملظالت واملعر�شات
الزراعية ت�ضفي اح�سا�س ًا من التنوع يف املناطق املر�صوفة باال�ضافة

(ال�شكل  :)5خمطط للموقع يبني تق�سيمات مناطق ا�ستهالك املياه.

(ال�شكل  :)6خمطط عام لت�صميم احلديقة يبني توزيع النباتات ح�سب تق�سيمات مناطق
ا�ستهالك املياه.

املناطق التي ت�صلها كميات كافية من الأمطار ال�سنوية .قم
باختيارالأ�شجار التي تتحمل اجلفاف بالإ�ضافة �إىل ال�شجريات
ذات اجلذور العميقة( .للمزيد من املعلومات عن اختيار النباتات
واال�ستخدامات املنا�سبة راجع املالحق <�أ> و <ب> من هذا
الدليل) .فيما يلي ار�شادات لت�أ�سي�س الأ�شجار:
الري يف فرتة ت�أ�سي�سها ،وخا�صة �إذا
حتتاج الأ�شجار �إىل القليل من ّ
متت زراعتها بعد انتهاء مو�سم هطول الأمطار .وحتتاج الأ�شجار
11

دليـ ــل كفـ ــاءة ا�ستخدام املياه يف احلدائق

ال�سنة
يف ال�سنة الأويل
يف ال�سنة الثانية
يف ال�سنة الثالثة

كمية املياة الالزمة للري وعدد مرات الري
 30-25لرت ًا من املاء م ّرتني يف الأ�سبوع
 40لرت ًا من املاء م ّرة واحدة يف الأ�سبوع
 60-50لرت ًا من املاء م ّرة واحدة يف ال�شهر

(ال�شكل  :)9كميات املياة الالزمة و وعدد م ّرات الري التكميلي الالزم لت�أ�سي�س ال�شجر
يف الأردن.

تكوين الرتبة :تختلف �أنواع الرتبة يف قدرتها على حفظ املاء،
فالرتبة املخلوطة بالأ�سمدة مث ًال حتفظ املاء وتقدم الغذاء للنبات.
�إن �أغلب الرتبة الزراعية يف الأردن تربة طينية ت�ستطيع حفظ املاء
على نحو �أف�ضل من الرتبة الرملية .و�إجما ًال ،ف�إن �إ�ضافة املواد
الع�ضوية �إىل الرتبة يزيد من قدرتها على حفظ املاء.
�إذا كانت الرتبة مر�صو�صة ف�إن ذلك يقلل من حركة وتخلل املاء
والهواء يف الرتبة .لزيادة قدرة النباتات على حتمل اجلفاف يجب
�أن تكون جذور النباتات قادرة على التحرك يف الرتبة بحر ّية بحث ًا
عن املاء.
ميكن لإختبار الرتبة ت�سليط ال�ضوء على التح�سينات الالزمة
للرتبة .وي�شمل اختبار الرتبة حتليلها من ناحية امللم�س والنفاذية
ودرجة احلمو�ضة ون�سبة املواد الع�ضوية والأمالح الذائبة فيها.

(ال�شكل  :)7يف�ضل عدم زراعة النباتات ذات االحتياجات املختلفة من املاء بقرب بع�ضه
بع�ضا وذلك لرفع كفاءة ا�ستهالك املاء يف احلديقة .ومن الأمثلة على ذلك زراعة الهيدرا
( –)Hedera helixالتي حتتاج �إىل الري املنتظم – بالقرب من الأجاف (Agave
 –)americanaالذي ال يحتاج �إىل الري بعد ت�أ�سي�سه.

خالل ال�سنة الأوىل من عمرها ما بني اخلم�سة والع�شرين والثالثني
لرت ًا من املاء م ّرتني يف الأ�سبوع� ،أما خالل ال�سنة الثانية فتحتاج
�إىل �أربعني لرت ًا من املاء م ّرة واحدة يف الأ�سبوع .وقد يحتاج بع�ضها
يف ال�سنة الثالثة ف�صاعد ًا ما بني اخلم�سني وال�ستني لرت ًا من املاء
م ّرة واحدة يف ال�شهر (كالرمان مث ًال) ،وبع�ضها الآخر قد ال يحتاج
�إىل الري �إطالق ًا (مثل ال�سرو) .الأ�شجار املحلية (مثل اخلروب)

(ال�شكل  :)10مزج ال�سطوح املر�صوفة مع مناطق مزروعة.

حتليل وحت�سني الرتبة
�إن �أنواع الرتبة يف الأردن ترتاوح بني مزيج من الرتبة املخلوطة
الطفالية الطينية �إىل تربة رملية .ومن املهم عمل حتليل لرتبة املوقع
ومعرفة تركيبها ،وذلك الجراء التح�سينات املنا�سبة للرتبة قبل ا�ضافة
املزروعات للحديقة� .أن الرتبة القاعدية الفقرية باملواد الع�ضوية
تكون بحاجة للتح�سني ،وكذلك ف�إن الرتبة احلام�ضية تقلل من كمية
املغذيات املتوفرة للنباتات .وباالجمال  ،فان ا�ضافة املواد الع�ضوية
�إىل الرتبة قبل زراعة النباتات يزيد من قدرتها على االحتفاظ
باملاء واملغذيات ،كما يح�سن من منو النبات ويزيد من كفاءة
ا�ستخدام املياه .ميكن حت�سني الرتبة با�ضافة ما بني 5 – 2.5
�سنتمرت من الكومبو�ست(� )COMPOSTأوالبيت مو�س (PEAT
� )MOSSأو ال�سماد الع�ضوي املخ ّمر وتقليبها جيد ًا مع � 15سنتمرت
من الرتبة العلوية.

اختيار النباتات املنا�سبة
هناك ت�شكيلة وا�سعة من النباتات قليلة اال�ستهالك للمياه يف الأ�سواق
املحلية .ويجب االقت�صار على ا�ستخدام النباتات التي تتحمل اجلفاف،
والنباتات املحلية ،كذلك يجب اختيار معظم نباتات احلديقة من
الأ�شجار وال�شجريات ذات اجلذور العميقة ،و تقليل الرتكيز على
ا�ستعمال ال�شجريات ال�صغرية واحلوليات والأغطية الأر�ضية ،اذ �أن
معظمها يحتاج �إىل الري حتى بعد ت�أ�سي�سها� .إن زراعة احلول ّيات التي
ت�ستهلك كميات عالية من املياه يجب �أن تقت�صر على مناطق خا�صة
و�صغرية ،و �أن ال يتم زراعتها يف ا ّ
جل ُزر الو�سطية وامليادين املرورية
بتات ًا .كذلك يجب الأخذ بعني االعتبار حماولة التقليل من املناطق
املزروعة وا�ستخدام الأغطية الأر�ضية التي تقلل من ا�ستهالك املياه
مثل حجارة ال�سيول وك�سر احلجارة واملواد غري الع�ضوية الأخرى.
هناك عدة �أمور يجب �أخذها بعني االعتبار عند اختيار النباتات
حلديقتك .فباال�ضافة �إىل اختيار النباتات التي تتحمل اجلفاف،
يجب اختيار النباتات املالئمة لت�صميم احلديقة وللبيئة املحلية.
لذلك قم باختيار النباتات التي ميكنها حتمل نوع الرتبة وكميات
ال�ضوء يف حديقتك .فمث ًال� ،إنّ نبتة ال�سرو الزاحف قادرة على حتمل
اجلفاف� ،إال �أ ّنها غري قادرة على حتمل الرتبة ذات الرطوبة العالية
�أو الظالل الكثيفة.

(ال�شكل  :)13ت�صميم مقرتح للأر�صفة واجلزر الو�سطية ل�شارع عري�ض.

(ال�شكل  :)14مثال للت�صميم النباتي جلزيرة و�سطية ل�شارع عري�ض.

(ال�شكل  :)15مقطع يف �شارع �صغري.

(ال�شكل  :)8الزراعة حول وعلى �أطراف املناطق املر�صوفة.

ال حتتاج �إىل الري بعد ت�أ�سي�سها يف العادة .وحتتاج الأ�شجار ذات
الأزهار والأ�شجار املثمرة ب�صورة عامة �إىل القليل من الري حتى
بعد ت�أ�سي�سها لتحقيق النتائج الأمثل.
فيما يلي جدول يبني كميات املياه املطلوبة وعدد م ّرات الري
التكميلي للأ�شجار يف الأردن:
12

(ال�شكل  :)11تركيب الرتبة وت�أثري ذلك على ا�ستيعاب وحفظ املاء.

(ال�شكل  :)12ت�صميم مقرتح جلزيرة و�سطية ل�شارع �صغري.

(ال�شكل  :)16مقطع يف �شارع عري�ض.
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تقليل م�ساحات النجيل
يجب �أن تنح�صر املناطق املزروعة بالنجيل يف م�ساحات حمدودة،
و�أن يكون ا�ستخدامها ملزاياها الوظيفية ولي�س لغايات الزينة.
و�أن يمُ نع ا�ستخدام النجيل لتوفري مناطق زينة خ�ضراء ،وميكن
ا�ستخدام �أغطية نباتية و�شجريات �صغرية متحملة للجفاف كبديل
للنجيل� .إنّ حاجة املرت املربع من النجيل يف ال�صيف تبلغ حوايل
 300لرت ًا من املاء �شهري ًا ،بينما حتتاج الأغطية النباتية التي تتحمل
اجلفاف مثل �أم كلثوم الزاحفة ()Lantana montevidensis
حوايل  120لرت ًا �شهري ًا لنف�س امل�ساحة .كذلك �إذا متت زراعة
هذه امل�ساحة بال�ص ّباريات وال ُع�صاريات مثل الندى الناعم
( )Drosanthemum floribundumف�إن حاجتها من املاء �ستكون
 45لرت ًا �شهري ًا ،مما يوفر كميات كبرية من املياه عند التقليل من
م�ساحات النجيل.

الري بكفاءة و احل�صاد املائي ملياه الأمطار
�إن ا�ستخدام �أنظمة الري الكفوءة والقيام بتجميع مياه الأمطار
من املمار�سات الأ�سا�سية يف حدائق الندرة املائية .وكثري ًا ما يتم
�إغفالها عند ت�صميم احلدائق العامة وا ّ
جلزُر الو�سطية .ميكن
التوفري من ا�ستهالك املياه ب�شكل كبري من خالل ا�ستخدام �أنظمة
الري الكفوءة وا�ستخدام مياه االمطار لري املزروعات.
الري بكفاءة

يجب �أن يتم ري جميع احلدائق العامة واحلدائق الكبرية بكفاءة
با�ستخدام �أنظمة الري بالتنقيط� .إن الري بالتنقيط من �أ�ساليب
الري التي تعمل على توفري املياه للنباتات بكميات �أقل .وت�شمل
�أ�ساليب "الري بكميات �أقل" الري بالتنقيط وغريها من �أنظمة
الرتذيذ (.)micro spray
مينع ري املزروعات باخلرطوم �أو بخراطيم �صهاريج املياه منع ًا
با ّت ًا لأنها من �أكرث الأ�ساليب هدرا للمياه .كما �أن ا�ستخدام الري
بالر�شا�شات يجب �أن يقت�صر على املناطق املزروعة بالنجيل .ويف
احلدائق الكبرية ويف حالة جدوى التكلفة ميكن ا�ستخدام �أنظمة
الري الأوتوماتيكية عند �ضمان تو ّفر كادر م�ؤهل للإ�شراف على
ت�شغيل النظام.

كذلك يجب �أن ي�صبح ا�ستخدام �أنواع ح�شائ�ش النجيل التي تتحمل
اجلفاف مثل الربمودا (� )Bermudaأو البا�سبامل ()Paspalum
هو امل�أخوذ به يف جميع احلدائق العامة ،وذلك لأن هذه احل�شائ�ش
التي يطلق عليها ح�شائ�ش املو�سم الدافئ حتتاج �إىل كميات �أقل من
املياه مما حتتاجه خلطات النجيل ال�شائع ا�ستخدامها مثل خلطة
 .M52كما يحتاج جنيل الربمودا والبا�سبامل �إىل الري من 3-2
م ّرات يف الأ�سبوع مقارنة بخلطات النجيل الأخرى والتي حتتاج
�إىل الري يومي ًا .ويجب التنبيه �إىل �أن هذه احل�شائ�ش التي تتحمل اعتبارات عامة لإن�شاء نظام ري فعال:
اجلفاف مت ّر بفرتة �سبات يف ف�صل ال�شتاء ،حيث يتغري لونها �إىل
• زراعة النباتات ذات االحتياجات املت�شابهة للماء قرب
الأ�صفر �أو البني خالل فرتة الربد ،ولكن ذلك لي�س بالأهمية لأن
بع�ضها لتتمكن من ريها من خالل خط ري واحد.
ا�ستخدام احلدائق العامة يكون حمدود ًا يف ف�صل ال�شتاء.
• و�ضع جدول زمني لري النباتات لتعتاد النباتات من خالله
على ا�ستهالك كميات �أقل من املاء وتزيد من قدرتها
على حتمل اجلفاف .ميكن حتقيق ذلك من خالل الري
بكميات كبرية وعلى فرتات متباعدة مل�ساعدة اجلذور على
التو�سع والتعمق يف الرتبة بحث ًا عن املاء.
• �إن الأ�شجار حتتاج �إىل كميات كبرية من املاء على فرتات
متباعدة ،ولكن النباتات ذات اجلذور ال�سطحية  -مثل
الأغطية الأر�ضية -حتتاج �إىل الري بكميات �أقل من املاء
ولكن على فرتات متقاربة ن�سبي ًا .وي�ستح�سن �أن يتم الري
لعمق � 60– 50سم للأ�شجار و� 40 – 35سم لل�شجريات و15
�سم للأغطية الأر�ضية.

(ال�شكل  :)18الري بالتنقيط من �أكرث طرق الري كفاءة.

• ميكن ا�ستعمال مواد حافظة للرطوبة مثل حجر التوف
الربكاين املحلي للتقليل من احلاجة �إىل الري ،حيث تو�ضع
هذه املواد على الرتبة �أو تخلط معها.
�إن القيام بتفتي�ش د ّوري وعمل تدقيق مائي للحديقة �سيوفر
معلومات مفيدة لإدارة احلديقة .فيما يلي �أمثلة لقائمة تفتي�ش
املوقع ،وجدول للتدقيق املائي.

• ي�ستح�سن ري النباتات يف فرتة ال�صباح الباكر حني تكون
درجات احلرارة منخف�ضة ن�سبي ًا �إذ �أن ذلك يحد من
التبخر.
• القيام بتعديل جدول الري للنباتات مع تغري الف�صول ومنو
النباتات .فمث ًال ،ميكن تقلي�ص الري بدرجة كبرية� ،أو
حتى وقفه خالل مو�سم ال�شتاء املاطر .كذلك ف�إن النباتات
التي تتحمل اجلفاف حتتاج �إىل كميات �أقل من املاء بعد
ن�ضوجها.
(ال�شكل  :)17ت�صميم نباتي يجمع بني النباتات املتحملة للجفاف
مثل احل�صالبان ( )Rosmarinus officinalisواجلازنيا ()Gazania sp.
والكاالن�شوا ( )Kalanchoe sp.يوفر توازن ًا جمالي ًا بني نباتات خمتلفة الألوان
واملالم�س.

• يجب ا�ضافة املاء على الرتبة ببطء �أثناء الري يف املناطق
املنحدرة ،وذلك حتى تتمكن الرتبة من ا�ستيعاب كافة املاء
املزود لها.

 1خلطة  M5ال�شائع ا�ستخدامها يف الأردن هي خلطة من ح�شائ�ش الـ  Ryegrassوالـ .Fescue
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15

دليـ ــل كفـ ــاءة ا�ستخدام املياه يف احلدائق

ا�سم املوقع:

ا�سم املفت�ش:

التاريخ_______________________ :

_______________________ 		
_______________________

نظام الري باملر�شات الأتوماتيكية

املحطة 1

املحطة 2

املحطة 3

املحطة 4

الو�صف� :أ�شجار� /شجريات

املحطة 5

املحطة 6

ر�ؤو�س الر�ش:املر�شات
 مك�سور
 م�سدود
 مائل
 مدفون
� ضائع
 معطل
برك مياه
ر�ش زائد
جريان �سطحي
ت�ضبب ب�سبب ال�ضغط املرتفع

�أ�شجار ال تتحمل اجلفاف – بعد الت�أ�سي�س
(بعمر �أكرب من ثالث �سنوات)

40

50

4

8,000

7,000

()1,000

�أ�شجار تتحمل اجلفاف – بعد الت�أ�سي�س

60

60

1

3,600

5,000

1,400

�شجريات مزروعة حديث ًا� ،سواء حتتمل �أو ال
حتتمل اجلفاف (بعمر �أقل من �سنتني)

80

20

8

12,800

14,000

1,200

�شجريات ال تتحمل اجلفاف – بعد الت�أ�سي�س
(بعمر �أكرب من �سنتني)

100

20

8

16,000

20,000

4,000

�شجريات تتحمل اجلفاف – بعد الت�أ�سي�س

120

30

3

10,800

9,000

()1,800

النجيل
�أغطية �أر�ضية ال تتحمل اجلفاف (بعد
الت�أ�سي�س)
�أغطية �أر�ضية تتحمل اجلفاف (بعد
الت�أ�سي�س)
�أغطية �أر�ضية من ال�صباريات والع�صاريات
(بعد الت�أ�سي�س)

انخفا�ص ال�صرف
ك�سر �أو ت�سرب يف الأنابيب �أو ال�صمامات �أو الأختام

نظام الري بالتنقيط

�أ�شجار مزروعة حديث ًا� ،سواء حتتمل �أو ال
حتتمل اجلفاف (بعمر �أقل من ثالث �سنوات)

20

30

8

4,800

5,000

200

الو�صف :جنيل و�أغطية �أر�ضية

تغطية �ضعيفة ب�سبب ال�ضغط املنخف�ض

1

2

3

4

5

العدد

احتياجات املياه عدد مرات الري جمموع احتياجات مقدار املياه التي مقدار الري الزائد
�أو الناق�ص
مت ريها
(لرت�/شهر)
لكل �شجرة (لرت) (مرة�/شهر) املياه (لرت�/شهر) (لرت�/شهر)

امل�ساحة
(م)2

االحتياجات املائية
(لرت /م)2

عدد مرات
الري
(مرة�/شهر)

150

10

30

45,000

80,000

35,000

500

15

10

75,000

100,000

25,000

1,000

15

4

60,000

50,000

()10,000

500

15

3

22,500

40,000

17,500

جمموع احتياجات جمموع مقدار املياه جمموع مقدار الري
املياه (لرت�/شهر) التي مت �سقايتها الزائد �أو الناق�ص
(لرت�/شهر)
(لرت�/شهر)

6

خرطوم مثني �أو مك�سور
املجموع

منقطات من�سدة �أو معطلة

�ضغط مرتفع �أو منخف�ض

ت�سرب من اخلرطوم
ت�سرب من �صنبور اخلرطوم
عدم وجود �صمام �إغالق للفوهة
(ال�شكل  :)19مثال لنموذج الئحة تدقيق متطلبات املياه يف املوقع.
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258,500

330,000

71,500

(ال�شكل :)20مثال لنموذج تدقيق ا�ستهالك املياه :مقارنة بني احتياجات احلديقة من
املياه وكميات الري امل�ستخدمة فيه.

منقطات قريبة جد ًا من النبات

الري باخلرطوم

جمموع احتياجات مقدار املياه التي مقدار الري
مت ريها
الزائد �أو الناق�ص
املياه (لرت�/شهر) (لرت�/شهر)
(لرت�/شهر)

1

2

3

4

5

6

جتميع مياه الأمطار
يجب جتهيز جميع احلدائق التي تزيد م�ساحتها عن  5,000مرت مربع
وتقع يف مناطق ت�صلها �أمطار تزيد عن  250ملم�/سنوي ًا ب�أنظمة
جتميع مياه الأمطار .فمن ال�ضروري �أن يتم حتويل كل املياه من
�سطوح الأبنية و املمرات واملناطق املر�صوفة يف احلديقة �إىل نظام
التجميع.
ا�ستُخدم احل�صاد املائي يف الأردن عرب التاريخ لتوفري مياه منا�سبة
للري ولال�ستعماالت املنزلية املختلفة .وهناك عدد من الأمثلة
التاريخية املميزة يف الأردن التي ا�ستُخدمت فيها �أنظمة جتميع مياه
االمطار .وتت�ضمن هذه الأمثلة خزانات املياه املحفورة يف ال�صخر
يف مدينة البرتاء النبطية ،وخزانات جتميع املياه التي ُبنيت حتت
الأر�ض يف الق�صور الأموية والقالع الأيوبية وال�صليبية والأبنية
الريفية التقليدية.

(ال�شكل :)21نظام جتميع مياه الأمطار يف جبل القلعة والذى ي�شمل قنوات لتو�صيل املياه
من �سطوح املباين �إىل خزان كبري ملياه الأمطار.
17
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هناك نوعان من �أنظمة جتميع مياه الأمطار� :أنظمة جتميع
مياه الأمطار مبا�شرة و�أخرى غري مبا�شرة� .أنظمة جتميع مياه
االمطار"غري املبا�شرة" ال حتتوي على خزانات حلفظ املاء ،بل
تعتمد على حتويل املياه من �سطوح الأبنية �أو املناطق املر�صوفة يف
احلديقة �إىل الرتبة يف احلديقة حيث تحُ فظ هناك لتتمكن النباتات
من اال�ستفادة منها.ومن الأمور التي يجب مراعاتها يف الأنظمة
"غري املبا�شرة":
• الت�أكد من �أن الرتبة التي يتم حتويل مياه الأمطار �إليها غري
مر�صو�صة حيث �أن الرتبة املر�صو�صة متنع املاء من النفاذ
من خاللها .كذلك يجب و�ضع طبقة من املواد الع�ضوية �أو
غري الع�ضوية لتغطية الرتبة املزروعة لأن ذلك يح ّد من التبخر
ومن االجنراف .و�إذا كانت الرتبة مر�صو�صة فيجب تفكيكها
من خالل حرثها .و�إذا كانت الرتبة رملية ،يجب �إ�ضافة مواد
ع�ضوية لزيادة قدرة الرتبة على حفظ الرطوبة.
• يجب اختيار النباتات التي �سيتم زراعتها يف املناطق
املنخف�ضة من املوقع بحذر� .إنّ هذه املناطق قد تغمرها
املياه لفرتات طويلة من الزمن ،ولذلك يجب �أن تكون هذه
النباتات قادرة على حتمل مثل هذه الظروف.
• و�ضع النباتات حديثة الزرع يف الأجزاء العليا من مناطق
حفظ املياه لت�شجيع منو جذور النباتات ومنع اجنراف
الرتبة.
• و�ضع النباتات كبرية احلجم عند مناطق ت�صريف مياه
الأمطار من �سطوح الأبنية حتى ت�ستطيع هذه النباتات
اال�ستفادة من هذه املياه .من املهم ا�ستعمال احلجارة واملواد
ال�صلبة االخرى عند مناطق ت�صريف مياه الأمطار لتفريق
املياه واحلد من �سرعتها ،وبذلك يتم حماية النباتات من املياه
املت�ساقطة بقوة واحلماية من اجنراف الرتبة.
�أنظمة جتميع مياه الأمطار "املبا�شرة" حتتاج �إىل خزانات لتجميع
مياه الأمطار ،وتكون هذه اخلزانات اما حتت الأر�ض �أو فوقها ،ان
بناء �أو تركيب خزانات املياه حتت �سطح الأر�ض مكلف ،ولكن هذه
اخلزانات تكون خمفية عن الأنظار وال ت�أخذ �أي حيز يف احلديقة.
لذا يجب درا�سة التكلفة خالل مرحلة الت�صميم ملعرفة اجلدوى
االقت�صادية لبناء خزانات حتت الأر�ض .وفيما يلي �أمور يجب
مراعاتها يف الأنظمة " املبا�شرة":
• و�ضع خزانات املياه �أقرب ما ميكن ملناطق التجميع واال�ستعمال،
وبعيد ًا عن مناطق التلوث مثل احلفر االمت�صا�صية و�شبكات
املجاري.
• و�ضع اخلزانات يف املنطقة املرتفعة من االر�ض �إن �أمكن
لت�سهيل حركة املياه بوا�سطة اجلاذبية والتقليل من ا�ستعمال
امل�ضخات الكهربائية.
• و�صل خزانات املياه مبا�سورة تزويد املياه من �سلطة املياه
وت�سهيل الو�صول اىل هذة اخلزانات من قبل �شاحنات تزويد
املياه (�صهاريج املياه) وذلك حتى يكون بالإمكان تزويد
اخلزانات بكميات ا�ضافية من املياه يف ف�صل ال�صيف.
• تزويد خزان املياه بغطاء محُ كم حتى ال ت�صله املواد الع�ضوية
و�أ�شعة ال�شم�س ،وذلك لتجنب منو البكترييا والتبخر.
• القيام برتكيب م�صفاة عند مدخل املياه للخزان (و تتكون
هذه امل�صفاة من مواد متوافرة ب�سهولة مثل منخل �شبك)
وذلك ملنع �أوراق الأ�شجار والأو�ساخ من الدخول �إىل اخلزان.

وتعتمد درجة الت�صفية املطلوبة على نوع نظام الري امل�ستعمل.
فمث ًال ،حتتاج �أنظمة الري بالتنقيط �إىل درجة عالية من
الت�صفية مقارنة مع الري باخلراطيم.
• قد يكون من املنا�سب يف بع�ض الأحيان و�ضع العديد من
اخلزانات ال�صغرية يف مناطق احلديقة التي ميكن �أن ت�ستفيد
من مياه هذه اخلزانات .قد يكون من الأ�سهل ا�ستعمال هذه
اخلزانات ال�صغرية وحجبها عن الأنظار باملقارنة مع خزان
واحد كبري ،ولكن تكلفة تركيبها قد تكون مرتفعة.

يف كثري من الأحيان قد تتوفر م�صادر ا�ضافية للمياه من خالل اعادة
ا�ستخدام املياه الرمادية الناجتة عن اال�ستخدامات الداخلية للمباين.
فعلى �سبيل املثال من املمكن �إعادة ا�ستخدام املياه الناجتة عن عملية
التنا�ضح العك�سي يف امل�ست�شفيات لأغرا�ض ري املزروعات .كذلك
ف�إن املياه الرمادية (مثل مياه ال�شطف من الغ�سالة ب�شرط ا�ستخدام
م�ساحيق غ�سيل رفيقة بالبيئة) هي م�صدر �آخر لتوفري مياه لري
للأ�شجار وال�شجريات حتت �سطح الرتبة.
ا�ستخدام الأغطية الأر�ضية
الأغطية الأر�ضية هي مواد ع�ضوية �أو غري ع�ضوية تو�ضع كغطاء
للمناطق املزروعة .عالوة على �أنها ت�ضفي عن�صر ًا جمالي ًا على
احلديقة ،ف�إنّ للأغطية الأر�ضية دور �أ�سا�سي يف تكوين حدائق الندرة
املائية �إذ �أنها توفر املزايا التالية:

ميكن ح�ساب كمية املياه التي ميكن ح�صادها من خالل املعادلة
التالية:
كمية مياه الأمطار التي ميكن ح�صادها (م = )3كمية الأمطار (م)x
3
م�ساحة منطقة جتميع مياه الأمطار (م x )2معامل جريان املياه

(ال�شكل  :)24قد تتكون مناطق حفظ املياه يف املوقع من مناطق منخف�ضة حمفورة
يف الأر�ض مت ّكن النباتات من اال�ستفادة من مياه الأمطار التي تتجمع فيها بد ًال من �أن
تن�ساب تلك املياه �إىل مناطق �أخرى يف املوقع.

• احلفاظ على رطوبة الرتبة.
• احلفاظ على اعتدال درجات حرارة الرتبة.
• احل ّد من منو الأع�شاب مما يوفر املزيد من املاء للنباتات
املزروعة يف احلديقة.
ً
ر�صها و�أي�ضا احل ّد من جريان
• احل ّد من اجنراف الرتبة ومن ّ
املاء �إىل خارج املناطق املروية.
• �إيجاد حاجز بني النبات والرتبة يحد من انت�شار بع�ض الأمرا�ض
التي قد تنمو يف الرتبة وتنتقل �إىل النباتات.
كذلك ف�إنّ املناطق التي تغطيها هذه الأغطية حتتاج فقط �إىل القليل
من ال�صيانة و�إزالة الأع�شاب و�إ�ضافة كميات جديدة من الأغطية بني
احلني والآخر.
يجب �إ�ضافة الأغطية الأر�ضية حول جميع النباتات ب�شرط �أن ال تت�صل
بجذوع النباتات والأ�شجار مبا�شرة .وين�صح با�ستخدام الأغطية غري
الع�ضوية مثل احلجارة واملواد امل�صنعة يف احلدائق العامة وا ّ
جلزُر
الو�سطية وذلك لأنها حتتاج ل�صيانه �أقل من الأغطية الع�ضوية.
تت�ضمن الأغطية غري الع�ضوية �أنواع ًا خمتلفة من احلجارة مثل:

(ال�شكل  :)22املعدالت ال�شهرية ل�سقوط الأمطار يف منطقة ماركا ،امل�صدر :دائرة
الأر�صاد اجلوية ،ع ّمان.

(ال�شكل  :)25ا�ستخدام ال�سطوح املر�صوفة كجزء من نظام لتجميع مياة الأمطار �إذ
تقوم بتجميع مياه الأمطار وتوجيهها �إىل مناطق التخزين.

(ال�شكل  :)23نظام جتميع مياه الأمطار “ املبا�شر”.

املك�سرة من احلجارة
• القطع املتناثرة ّ
• ك�سر الرخام
• ك�سر الغرانيت
• حجارة ال�سيول
• حجر “التوف” ،وهو حجر حملي يحفظ الرطوبة ب�سبب
امل�سامات الكثرية التي يحويها.

جودة املياه
يجب ا�ستخدام املياه غري ال�صاحلة لل�شرب فقط لري املزروعات.
�إن ا�ستخدام املياه املعاجلة ،واملياه املعاد تدويرها ،واملياه املعاد
ا�ستعمالها لغايات الري يوفر فر�ص ًا ممتازة للتقليل من ا�ستخدام املياه
ال�صاحلة لل�شرب يف الري .فعند توفرها يجب �أن يتم ا�ستخدام املياه
املعاجلة لري ا ّ
جلزُر الو�سطية يف ال�شوارع والدوائر املرورية واملناطق
املزروعة الأخرى والتي ال يتعامل معها الأفراد ب�شكل مبا�شر� .أما �إذا
�أمكن معاجلة املياه مبوا�صفات عالية فيمكن حينئذ �أن ت�ستخدم يف
ري احلدائق العامة .يجب �أن ت�ستخدم �أنظمة الري بالتنقيط عند
الري باملياه املعاجلة.

� 3إن معامل �سيالن املياه هو الن�سبة من مياه الأمطار التي ميكن ح�صادها من �سطح املادة التي تغطي منطقة جتميع املياه .وترتاوح من  0.95 – 0.90للإ�سفلت والأ�سطح اال�سمنتية
الناعمة �إىل  0.10 – 0.05للرتبة الرملية امل�ستوية.
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�أف�ضل املمار�سات لتنفيذ و�إدارة و�صيانة حدائق
الندرة املائية
ممار�سات التنفيذ
�إنّ القيام باملمار�سات الالزمة لتنفيذ و�إدارة و�صيانة حدائق الندرة
املائية �أمر �أ�سا�سي لنموها وازدهارها على �أف�ضل حال ولتحقيق �أكرب
قدر من توفري املياه.

(ال�شكل  :)26ا�ستخدام غطاء �أر�ضي من حجر التوف للح ّد من التبخر واملحافظة على
الرطوبة يف الرتبة.

(ال�شكل  :)27ت�شكيلة من الأغطية الأر�ضية الع�ضوية وغري الع�ضوية.

النوافري
عند ا�ستخدام النوافري والربك املائية لغايات الزينة يف احلدائق
يجب �أن يتم تدوير املياه فيها .كما يجب التقليل من �ساعات ت�شغيلها
يف �أوقات احلرارة العالية وتظليلها للتقليل من فقد املياه بالتبخر،
وت�صميم النوافري بحيث ت�ستخدم �أقل كميات ممكنة من املياه.

يف كثري من الأحيان ال يتم تنفيذ احلديقة متام ًا وفق املخطط
الت�صميمي .فيما يلي بع�ض الأمور الواجب اعتبارها عند التنفيذ:
• �إعداد الرتبة ،وت�سوية املوقع ح�سب املخطط،
• ا�ستخدام �أنواع النباتات املحددة يف املخطط ،وزراعتها
ح�سب مواقعها يف الت�صميم النباتي للموقع،
• توفري معدات ري موافقة للموا�صفات املطلوبة،
• تنفيذ نظام الري ،يف حال اختياره ،ح�سب الت�صميم،
• تغطية احلديقة بطبقة كافية من الأغطية الأر�ضية.
�إدارة الري يف حدائق الندرة املائية
�إن جدولة الري هي املهمة الرئي�سية يف �إدارة حدائق الندرة املائية
بكفاءة .يجب �أن ت�ضمن جداول الري ح�صول النباتات على احل ّد
الأدنى من املياه الالزمة للحفاظ على �صحة النبات ،و�أن ال ي�ؤدي
طول الفرتة الزمنية لت�شغيل نظام الري �إىل جريان املياه خارج
احلديقة .كما يف�ضل ري النباتات بجزء ب�سيط من املياه الالزمة
لها ،ثم االنتظار ملدة �ساعة حتى تت�شرب املياه يف الرتبة قبل اعطاء
النباتات ما تبقى من احتياجاتها من املاء ،وذلك للتقليل من الهدر
واجلريان ال�سطحي للمياه.

(ال�شكل � :)31إعادة تدوير املياه يف نوافري املياه.

(ال�شكل  :)30ال�سطوح املائية الوا�سعة والتعر�ض لأ�شعة ال�شم�س يزيدان من ن�سبة تبخر
املياه.

�صيانة حدائق الندرة املائية
�إن حدائق الندرة املائية تقلل من اال�ستهالك العام للمياه ،باال�ضافة
�إىل �أنها تقلل من �أعمال ال�صيانة للحدائق .ي�شتمل برنامج ال�صيانة
الدوري للحديقة على التفتي�ش الروتيني ،والتحقق من وا�صالح
نظام الري ،وتهوية مناطق النجيل ،وا�ضافة كميات من الغطاء
الأر�ضي ،والتقليم احلكيم والتع�شيب وتنظيف ر�ؤو�س الر�شا�شات من
االن�سدادات.
(ال�شكل  :)28غطاء �أر�ضي من حجارة ال�سيول.

�صيانة املناطق املُب ّلطة:
التنظيف
يجب احل ّد من هدر املياه وعدم ا�ستخدامها لتنظيف الأر�ضيات
امل ُب ّلطة بوا�سطة اخلرطوم (ميكن ا�ستخدام املكن�سة �أو �أجهزة
تنظيف الأر�ضيات كبديل لذلك) .يو�صى با�ستخدام دلو �أوخرطوم
مع فوهة ذات حمب�س للغلق لغ�سيل ال�سيارات و غريها من املركبات.
مرافق احلدائق
يجب تنظيف مرافق احلديقة كمالعب التن�س الأر�ضي وكرة ال�سلة
ومباين احلديقة ب�شكل دوري من خالل التكني�س اجلاف ،وعدم
ا�ستخدام املياه لغايات التنظيف �إال يف احلاالت التي ت�ستدعي ذلك
لدواعي ال�صحة وال�سالمة العامة .كما يجب �أن يتم ا�ستخدام قطع
و�أجهزة توفري املياه للمغا�سل و�أجهزة اال�ستحمام واملراحي�ض يف كافة
احلمامات ومرافق احلديقة.

(ال�شكل  :)29حجر التوف ب�أحجام خمتلفة.
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(ج)) �إذا كان ا�ستهالك احلديقة من املياه كبري ًا يجب عمل خطة
لتحديد املمار�سات اخلاطئة و الواجب تغيريها .فيما يلي ار�شادات
العادة ت�أهيل احلدائق:
• حتديد النباتات ذات اال�ستهالك القليل من املاء وتلك ذات
اال�ستهالك العاىل للماء ،وبناء على ذلك حتديد النباتات
التي يجب احلفاظ عليها وتلك التي يجب ازالتها من
احلديقة (يرجى مراجعة لوائح النباتات امللحقة بالدليل).
• حت�ضري الئحة بالنباتات التي ُيرغب ا�ضافتها �إىل
احلديقة.
• حتديد التغيريات التي يجب القيام بها يف نظام الري
القائم يف احلديقة .وقد يت�ضمن ذلك و�ضع نظام ري
بالتنقيط �أو ا�ضافة منقطات لنظام التنقيط القائم،
�أو ا�ستبدال نظام التحكم بالري� ،أو ا�ستبدال نظام الري
كامال.
• القيام با�ستغالل خ�صائ�ص ت�ضاري�س الأر�ض لتوجيه مياه
الأمطار نحو النباتات.
• ميكن تخفي�ض م�صروف االعتناء باحلديقة بتحويل بع�ض
املناطق املزروعة ،وخا�صة مناطق النجيل� ،إىل م�ساحات
مر�صوفة.
• عند ت�صميم امل�ساحات املر�صوفة يف احلديقة ،يجب الت�أكد
من عمل ميالن منا�سب لت�صريف املياه.

(ال�شكل  :)32ت�صميم النوافري بحيث ت�ستخدم كميات �أقل من املياه ،و و�ضعها يف الظل مالحظة� :إن العديد من حدائق اململكة التي حتتاج اىل حت�سني قد ال
حتتوي كميات كافية من النباتات ،لذا من املمكن �أن يزيد ا�ستهالك
لتقليل معدل تبخر املياه.
املياه يف احلديقة �إذا متت ا�ضافة نباتات �إليها بعد التح�سني .يف هذه
�أف�ضل املمار�سات لكفاءة ا�ستخدام املياه فى احلدائق احلالة يجب �أن يتم عمل تدقيق مائي للت�صميم اجلديد قبل التنفيذ
وذلك للت�أكد من حتقيق �أكرب قدر من توفري املياه.
القائمة
�إن حت�سني احلدائق القائمة واعادة ت�أهليها قد ي�شكل حتدي ًا �أكرب،
وقد ال يكون من ال�سهولة تطبيق جميع مبادئ حدائق الندرة املائية يف
احلدائق القائمة .ولكن على الأقل يجب �أن ت�شمل خطط التح�سني
توفري �أنظمة ري ذات كفاءة جلميع احلدائق التي ُتروى ب�شكل دوري
بوا�سطة اخلرطوم ،خا�صة و�أن العديد من حدائق اململكة لي�ست
جمهزة ب�أنظمة ري.
يجب البدء بعمل تدقيق مائي لتحديد كميات ا�ستهالك املياه للحدائق
التي حتتاج �إىل حت�سني (ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع �إىل امللحق
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تطبيق برامج حدائق الندرة املائية

تطبيق برامج حدائق الندرة املائية
اجلزء

3

• �إعادة ت�أهيل  %50من احلدائق املمكن اعادة ت�أهيلها خالل
مدة ال تزيد عن � 5-3سنوات من ت ّبني هذا الدليل.
• �إعادة ت�أهيل  %75من احلدائق املمكن اعادة ت�أهيلها خالل
مدة ال تزيد عن � 9-6سنوات من ت ّبني هذا الدليل.

يجب على البلدية من خالل هذا الدليل �أن تقوم بتطوير �سيا�سات
واجراءات لت�صميم وتنفيذ و�صيانة و�إدارة حدائق الندرة املائية ،و
م�سودة هذه ال�سيا�سات من قبل جمل�س
�أن يتم التطوير واملوافقة على ّ
بلدي ُمنتخب .كما يجب ت�شكيل جلنة ممُ ثلة من جميع الدوائر امل�س�ؤولة نطاق العمل
على البلدية �أن تتبنى الإجراءات وال�سيا�سات جلميع املناطق املزروعة
عن ت�صميم وتنفيذ و�إدارة و�صيانة احلدائق لتطوير االجراءات.
لتحقيق الهدف من هذا الدليل كما هو مو�ضح يف هذا اجلزء وعليها
كذلك على البلدية �أن تدرب موظفيها على �أ�ساليب الت�صميم والإدارة �أن تختار تنفيذ �أحد البندين التاليني للحدائق التي �سيتم اعادة
وال�صيانة ال�صحيحة للحدائق ،وذلك من خالل تطوير برنامج ت�أهليها:
(�أ) �إعادة ت�أهيل  %50من جميع املناطق املزروعة املمكن اعادة
تدريب داخلي للموظفني �أو بالتعاون مع م�ؤ�س�سة تدريب م�ؤهلة.
ت�أهيلها.
للت�أكد من �أن جميع الت�صاميم تتبع ال�سيا�سة اجلديدة ،يجب تكوين (ب) �إعادة ت�أهيل  %75من جميع املناطق املزروعة املمكن اعادة
جلنة مراجعة لتقييم ومراجعة جميع الت�صاميم التي يتم تقدميها ت�أهيلها .
من قبل �شركات معمارية وا�ست�شارية م�ستقلة.
التوثيق
على البلدية كذلك� ،أن تت�أكد من التزام كادر ال�صيانة والإدارة تطوير ملتابعة الأداء يف تطبيق هذا الدليل على البلدية �أن تطور وتجُ ّمع الوثائق
واتباع االجراءات وجداول الري وال�صيانة بكفاءة ،والقيام مبراقبة التالية:
ا�ستهالك املياه واتخاذ االجراءات ال�صحيحة يف حال وجود ري
• �سيا�سات واجراءات وا�ضحة ومكتوبة لتطبيق برنامج
زائد ،و�صيانة �أنظمة الري ب�شكل د ّوري.
حدائق الندرة املائية،
• �سجالت جلميع احلدائق اجلديدة ،ت�شتمل على و�صف
ل�ضبط كميات ا�ستهالك املياه ،يجب على البلدية مراقبة ا�ستهالك
دقيق ملبادئ توفري املياه التي مت اتباعها باال�ضافة �إىل
املياه يف جميع املناطق املزروعة ال �سيما يف احلدائق الكبرية وذلك
ح�ساب تقريبي لتوفري املياه،
من خالل ا�ستخدام عدادات املياه واالحتفاظ ب�سجالت دقيقة
• عدد املوظفني الذي مت تدريبهم على ت�صميم و�صيانة
لال�ستهالك ،و�أن تقوم بتطوير قاعدة بيانات ال�ستهالك املياه يف
و�إدارة احلدائق،
جميع احلدائق الكبرية وحتديثها با�ستمرار ،حيث �أنه ميكن زيادة
• �سجالت وقاعدة معلومات لكميات ا�ستهالك املياه يف جميع
كفاءة امليزانية املائية من خالل متابعة كميات اال�ستهالك للحدائق
احلدائق العامة واملناطق املزروعة،
اجلديدة خالل فرتة ت�أ�سي�س النباتات ،بالإ�ضافة للحدائق التي حتتاج
•التدقيق املائي جلميع احلدائق القائمة،
�إىل كميات �أقل بعد ت�أ�سي�س النباتات.
• خطط اعادة ت�أهيل احلدائق القائمة واجلداول الزمنية
لتنفيذها،
وجزر
على البلدية �أن تقوم بعمل تدقيق مائي جلميع احلدائق القائمة ُ
•عدد احلدائق التي مت اعادة ت�أهيلها وكميات املياه التي مت
ال�شوارع الو�سطية وغريها من املناطق الكبرية املزروعة .و�أن تطور
توفريها.
برنامج العادة ت�أهيل احلدائق القائمة للتقليل من احلدائق ذات
اال�ستهالك العايل للمياه (ميكن الرجوع جلداول التدقيق املائي يف
امللحق (ج)).
ح�ساب توفري املياه
موحدة ملا �سيتم توفريه من املياه عند
لي�س من ال�سهل اعطاء ن�سبة ّ
يجب �إعادة ت�أهيل احلدائق القائمة وا ّ
جلزُر الو�سطية واملناطق تطبيق هذا الدليل ،حيث �أن كل حديقة لها �صفات خا�صة وامكانيات
املزروعة الكبرية الأخرى من خالل تركيب �أنظمة ري ذات كفاءة التوفري يف ا�ستخدام املياه تختلف من حديقة اىل �أخرى .ولكنه
وااللغاء التدريجي لأ�ساليب الري باخلرطوم و�صهاريج املياه.
بالإمكان ح�ساب كميات املياه التي توفريها يف كل حديقة عند ت ّبني
االر�شادات يف هذا الدليل والتخلي عن كل املمار�سات املهدرة للمياه،
الربنامج
فعند تركيب �أجهزة ري ذات كفاءة عالية ،ميكن ح�ساب توفري املياه
مبا �أن اخلطط الزمنية تختلف من بلدية �إىل �أخرى ،على كل بلدية �أن من خالل ح�ساب الفرق بني ا�ستهالك املياه بعد تركيب هذه الأجهزة
تقوم مبا يلي لتنفيذ هذا الدليل:
وبني كميات الري املهدورة باخلرطوم.
• تطوير وتفعيل �سيا�سات واجراءات خالل �ستة �أ�شهر من �أما بالن�سبة للحدائق التي �سيتم اعادة ت�أهيلها ،ف�إنه يجب املقارنة
تاريخ ت ّبني هذا الدليل.
بني ا�ستهالكها للمياه قبل وبعد عملية ت�أهليها كحديقة توفر من
تطوير
من
�شهرا
ع�شر
اثني
خالل
• تدريب املوظفني
ا�ستهالك املياه.
ال�سيا�سات واالجراءات.
• القيام بعمل تدقيق مائي للحدائق القائمة ،مع اعطاء
الأولوية للحدائق الكبرية ذات اال�ستهالك العايل للمياه،
وذلك خالل اثني ع�شر �شهرا من ت ّبني هذا الدليل.
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ح�سابات اجلدوى االقت�صادية
اجلزء

4

ح�سابات اجلدوى االقت�صادية
�سيكون هناك تكلفة �أولية مرتبطة بتطوير ال�سيا�سات واالجراءات يجب تقييم تكلفة مواد لبناء وحت�سني احلدائق لكل حالة على حدة.
اجلديدة باال�ضافة �إىل تدريب املوظفني .لكن تكلفة الإدارة واملوظفني ويبني املثال التايل تقييم لتوفري التكلفة يف حالة ا�ضافة الأغطية
�سوف تنخف�ض عند ت ّبني �أ�ساليب واجراءات ال�صيانة ال�صحيحة الأر�ضية (املل�ش):
والكف�ؤة.
املعطيات

مع الغطاء الأر�ضي

بدون غطاء �أر�ضي

امل�ساحة املزروعة

 1,000مرت مربع

 1,000مرت مربع

عمق الغطاء الأر�ضي

� 8سم

0

حجم الغطاء الأر�ضي

 80مرت مكعب

0

تكلفة التنفيذ

 500دينار

0

تكلفة الغطاء الأر�ضي ( 50دينار/م)3

 4,000دينار

0

جمموع تكلفة �إ�ضافة الغطاء الأر�ضي

 4,500دينار

0

العمر االفرتا�ضي للغطاء الأر�ضي

املواد غري الع�ضوية ال تتحلل ،ولكن قد حتتاج �إىل
ا�ضافة حوايل  %5كل عام.

0

توفري املياه والطاقة:
حاجة احلديقة للمياه يف ف�صل اجلفاف من �إبريل �إىل �أيلول (لرت/
م/2اليوم)

 15لرتا

 15لرتا

كمية ا�ستهالك املياه �شهري ًا

 450مرت مكعب

 450مرت مكعب

تكلفة مياه الري ( 1دينار/م )3مع افرتا�ض �أن الغطاء الأر�ضي
يقلل من ا�ستهالك املياه بن�سبة .%50

 225دينار

 450دينار

تكلفة املياه ل�ستة �أ�شهر

 1,350دينار

 2,700دينار

تكلفة املياه خلم�س �سنوات (مع افرتا�ض الري ملدة �ستة �أ�شهر يف
ال�سنة)

 6,750دينار

 13,500دينار

املعطيات

مع الغطاء الأر�ضي

بدون غطاء �أر�ضي

تكلفة ال�صيانة ال�سنوية

 225دينار

0

تكلفة ال�صيانة خلم�س �سنوات

 1,125دينار

0

جمموع التكلفة ملدة خم�س �سنوات

 7,875دينار

 13,500دينار

جمموع ما مت توفريه خالل خم�س �سنوات بعد خ�صم تكلفة
الت�شغيل

 5,625دينار

0

ال�شكل  :33جدول يبني فعالية التكلفة عند ا�ستخدام الأغطية الأر�ضية يف احلدائق.
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الو�سائل الداعمة لكفاءة
�إ�ستخدام املياه
اجلزء

5

الدعم امل�ؤ�س�سي
الو�سائل الداعمة لكفاءة ا�ستخدام املياه
لقد مت م�أ�س�سة كفاءة ا�ستخدام املياه على امل�ستوى الوطني .فيما يلي
هناك العديد من الأدوات التي بو�سع البلديات ا�ستخدامها لتطوير م�ؤ�س�سات وبرامج تقدم الدعم يف هذا املجال:
وتطبيق ممار�سات ل�ضمان كفاءة ا�ستخدام املياه فى تن�سيق احلدائق.
• وحدة �إدارة الطلب على املياه يف وزارة املياه والري ،ت�أ�س�ست
وت�شتمل هذه على �سيا�سات و�أدوات م�ؤ�س�سية و�إدارية واقت�صادية
عام  2002لتعمل على ت�شجيع ون�شر كفاءة ا�ستخدام املياه
وبرامج قائمة على �أف�ضل املمار�سات الإدارية والتى ت�ساعد البلديات
على م�ستوى الأردن.
على تطبيق حلول توفري املياه.
ال�سيا�سات والقوانني والتعليمات
ُتع ّد الأردن من �أول الدول يف املنطقة التي قامت بتطوير �سيا�سة
�شاملة لإدارة الطلب على املياه .وقد مهدت هذه ال�سيا�سة لت ّبني قوانني
جديدة يف كودات املياه وال�صرف ال�صحي ،باال�ضافة �إىل اعداد
برنامج لت�أهيل �سباكيني معتمديني  ،وت�شجيع الأبحاث والتطوير يف
جمال كفاءة ا�ستخدام املياه.
وقد مت تطوير العديد من الكودات التي تعنى بتطوير و�صيانة احلدائق
العامة واحلدائق البلدية ،منها:

• املجل�س الأردين للأبنية اخل�ضراء ،ويقدم املجل�س دورات
تدريبية يف مو�ضوع الأبنية اخل�ضراء وور�شات عمل للرتخي�ص
يف نظام  LEEDللأبنية اخل�ضراء .للمزيد من املعلومات
يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين/http://www.jordangbc.org :
• مركز درا�سات البيئة املبنية ( ،)CSBEويوفر معلومات عن
حدائقالندرةاملائيةمنخاللمطبوعاتومن�شوراتالكرتونية.
للمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين:
http://www.csbe.org

• كودة جمال املدينة ،من قبل وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان
لقد مت حتديث كودة جمال املدينة عام  2004لت�شمل معلومات
عن تن�سيق احلدائق التي تتحمل اجلفاف مثل اختيار �أنواع
النباتات املنا�سبة و�أنظمة الري والت�صاميم املنا�سبة للحدائق
العامة وحدائق ال�شوارع.
• القانون الفرعي للبناء والتق�سيم ملدينة ع ّمان  ( 2009يف
�شكل م�سودة حتى متوز )2010
ي�شمل هذا القانون الفرعي على ف�صل عن تن�سيق احلدائق
و�أحكام التغطية مع الأخذ بعني االعتبار ق�ضية املحافظة على
املياه .كما يحتوى على قائمة �شاملة لأنوع النباتات يف ع ّمان
واملرتفعات.
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مراجع ومعلومات �إ�ضافية
اجلزء
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املوقع الإلكرتوين ملركز درا�سات البيئة املبنية ،وهو مركز بحث �أردين .>www.csbe.org< .يت�ضمن
املوقع معلومات عن النباتات التي تتحمل اجلفاف ،ومبادئ حدائق الندرة املائية باال�ضافة �إىل
�إ�صدارات املركز الأخرى املتعلقة مبو�ضوع احلدائق التي تتحمل اجلفاف ،ومو�ضوع اعادة ا�ستخدام
املياه الرمادية.
املوقع الإلكرتوين لكلية الزراعة والعلوم احلياتية بجامعة �أريزونا يف الواليات املتحدةhttp://< .
 .>/ag.arizona.edu/maricopa/gardenيت�ضمن املوقع معلومات عن الب�ستنة وت�صميم احلدائق يف
منطقة �أريزونا ال�صحراوية.
املوقع الإلكرتوين ملركز فلوريدا التعاوين للخدمة العامة التابع مل�ؤ�س�سة الغذاء والعلوم الزراعية
بجامعة فلوريدا يف الواليات املتحدة .>/http://edis.ifas.ufl.edu< .يت�ضمن املوقع ا�صدارات عن
تن�سيق املواقع واحلدائق يف املناطق اجلافة.
املوقع الإلكرتوين لربنامج تك�سا�س للب�ستنة بجامعة تك�سا�س �آي �أند �أم يف الواليات املتحدةhttp://< .
 .>aggie-horticulture.tamu.edu/tamuhort.htmlيت�ضمن املوقع معلومات عن الب�ستنة مبا يف
ذلك �أوراق بحث يف مو�ضوع تن�سيق احلدائق يف املناطق اجلافة.
املوقع الإلكرتوين ملركز خدمة املجتمع يف جامعة داكوتا ال�شمالية يف الواليات املتحدةhttp://< .
 .>ndsuext.nodak.edu/extpubs/plantsci/landscap/h957w.htmيت�ضمن املوقع مقاالت عن
اختيار النباتات باال�ضافة �إىل معلومات عن احلدائق التي تتحمل اجلفاف.
املوقع االلكرتوين جلمعية معماريي تن�سيق احلدائق الأمريكية . >http://www.asla.org< .يت�ضمن
املوقع معلومات عن تن�سيق احلدائق ،باال�ضافة �إىل جملة تن�سيق املواقع.
املوقع الإلكرتوين لكلية الزراعة والعلوم البيئية بجامعة جورجيا يف الواليات املتحدةhttp://pubs.< .
 .>caes.uga.edu/caespubs/pubcd/B1073.htmيت�ضمن املوقع دليال �إلكرتوني ًا عن تطوير حدائق
الندرة املائية ميكن حتميله (كوثيقة  ،)PDFومكون من �أربع و�أربعني �صفحة.
املوقع الإلكرتوين ل�شركات كولورادو �سربينغز يف الواليات املتحدةhttp://www.csu.org/< .
 .>environment/xeriscape/resources/index.htmlيت�ضمن املوقع �أمثلة حلدائق تتحمل اجلفاف.
املوقع الإلكرتوين ملنطقة مياه وادي ال�س فيغا�س يف الواليات املتحدةhttp://www.lvspgardens.< .
 .>/orgيت�ضمن املوقع �أمثلة حلدائق �صحراوية منوذجية.
املوقع الإلكرتوين ل�سلطة مياه نيفادا اجلنوبية يف الواليات املتحدة.>/http://www.snwa.com< .
يت�ضمن املوقع معلومات عن مبادئ وتطبيقات على حدائق الندرة املائية.
ق�سم توفري املياه يف املوقع الإلكرتوين لإدارة املوارد املائية لإقليم �شمال غرب فلوريدا يف الواليات
املتحدة .>/http://www.swfwmd.state.fl.us< .يت�ضمن معلومات عن حدائق الندرة املائية وي�شمل
روابط لتقارير ومن�شورات ومقاالت عن حدائق الندرة املائية .كما ي�شمل روابط ملواقع �إلكرتونية عن
توفري املياه واحلدائق التي تتحمل اجلفاف.
املوقع الإلكرتوين لربنامج “كن حكيم ًا يف ا�ستخدام املياه” ل�سلطة مياه جنوب كاليفورنيا يف الواليات
املتحدة .> http://www.bewaterwise.com< .يقدم ن�صائج لتوفري املياه ،وي�شمل م�ؤ�شر وحا�سب
للري ،ون�صائح بالفيديو و برامج حوافز لل�شركات ،وروابط �أخرى ملواقع تعنى بتوفري املياه.
املوقع الإلكرتوين جلمعية مقاويل تن�سيق احلدائق يف كاليفورنيا يف الواليات املتحدةhttp://www.< .
 .> clca.orgيقدم قائمة من برامج التدريب والرتخي�ص ،ومعلومات عن �إدارة املياه .كما ي�شمل موارد
لزراعة ورعاية النباتات يف كاليفورنيا.
املوقع الإلكرتوين ملجل�س املحافظة على املياه يف كاليفورنيا يف الواليات املتحدةhttp://www.< .
 .> cuwcc.orgيقدم جمموعة وا�سعة من املعلومات واخلدمات التي ت�شمل جولة يف منزل يوفر املياه،
ومن�شورات ،وموارد تقنية.
املوقع الإلكرتوين جلمعية الري يف الواليات املتحدة .>http://www.irrigation.org< .ترمي اجلمعية
�إىل احلفاظ على املياه من خالل رفع كفاءة الري ،فهي توفر التدريب للمهنيني ،وتعزز �شبكة
االت�صاالت بني امل�صنعني وامل�صممني واملقاولني والفنيني يف جمال الري.
املوقع الإلكرتوين لدائرة املوارد املائية يف والية كاليفورنيا يف الواليات املتحدةhttp://www.water.< .
 . >ca.gov/wateruseefficiencyتقدم الدائرة الدعم التقني واملايل للوكاالت املعنية يف املحافظة
على املياه .كذلك فهي ت�ست�ضيف برنامج نظام املعلومات لإدارة الري ،وهو �شبكة من  120حمطة �آلية
للطق�س توفر معلومات عن التبخر للم�ساعدة يف جدولة الري .كما يحوي املوقع معلومات حول اعادة
تدوير وحتلية املياه.
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•

•

املوقع الإلكرتوين للتحالف من �أجل كفاءة ا�ستخدام املياه يف �شيكاغو يف الواليات املتحدة< .
 .>www.allianceforwaterefficiencyي�شمل ن�شرة �إخبارية �أ�سبوعية يف كفاءة ا�ستخدام املياه ،ومكتبة
موارد ،و�أدوات ملتابعة توفري املياه ،ومعلومات عن القوانني والإر�شادات يف طور التطوير.
كتاب “نباتات حلدائق كاليفورنيا” ت�أليف :بوب بريي ،النا�شر :ت�صاميم الأر�ض للن�شر .ي�شمل
الكتاب معلومات عن التبخر والنباتات واملناطق املائية وكفاءة الري وميزانيات املياه ،وكيفية تقدير
حاجات احلدائق من املياه ،باال�ضافة �إىل ملحق لـ  2100من النباتات التى تنا�سب مناخات كاليفورنيا
باملجان (با�ستثناء قائمة املزروعات)
الأو�سطية وال�صحراوية ،واملعتدلة .ميكن تنزيل معظم الكتاب ّ
كوثيقة ( ،)PDFمكونة من مئة �أربع وخم�سني �صفحة من املوقع الإلكرتوين للنا�شرhttp://< :
http://

>landdesignpublishing.com

•

•
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املوقع الإلكرتوين الحتاد توفري املياه �أريزونا اجلنوبية يف الواليات املتحدة.
 .>orgيت�ضمن من�شورات �إلكرتونية وار�شادات متعلقة مبو�ضوع توفري املياه وحدائق الندرة املائية،
باال�ضافة �إىل مواقع �إلكرتونية مفيدة.
املوقع الإلكرتوين لزيري�سكايب كولورادو يف الواليات املتحدة.>http://www.xeriscape.org< .
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.

<http://www.watercasa.

امللحقات
اجلزء
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4-3

ا�ستهالك املياه
معدل النمو

×

6-5

6-4

5-4

×

×

×

لون الإزهار

×

-

-

4-3

×

التعر�ض لل�شم�س

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

-

×
×

×

عطرية
ثمرة قابلة للأكل

×

خ�صائ�ص
مميزة

جتتذب الفرا�شات

×

�شبيهة بالنخيل

Myrtus communis

ذات �شكل تعبريي

×

×

اال�سم العلمي  /اال�سم ال�شائع بالعربية

املجموعة

5 ×6
�أكا�شيا Acacia cyanophylla l

�ألبيزيا Albizia julibrissin l

بدة العفريت

×

×
Brachychiton populneus1

فر�شاة الزجاج

×
Callistemon viminalis

كازورينا

Casuarina equisetifolia

×

×

8 ×6

× 6×15-10

4× 5

7 ×12

8 ×8
خروب Ceratonia siliqua l

�سر�س�س Cersis siliquastrum l

�شمريوب�س

×

×

×

5 ×4

1.5×3
Chamaerops humilis

�سرو ف�ضي Cupressus glabra l

دائمة اخل�ضرة

×

مت�ساقطة االوراق

�سرو عمودي

احلجم ( االرتفاع ×العر�ض) م

Cupressus sempervirens

�شبه هرمية

4×10

×

عمودية

×

�شكل ال�شجرة

×

×

×

دائرية

×

هرمية
منت�شرة

Rosmarinus officinalis

×

متهدلة الأغ�صان

2×10

Lantana camara

32

×

بنف�سجي � /أرجواين

جدول �شجريات للجزر الو�سطية

'Nerium oleander 'Nana

×

برتقايل
وردي

Plumbago capensis

×

×

�أ�صفر
�أحمر

Lavandula angustifolia

×
-

Robinia pseudoacacia

�أبي�ض

الإ�سم العلمي

×
×

Sophora japonica

الإزهارغري ظاهر

Ulmus glabra

×

ال يوجد �إزهار

×

Quercus ilex

فرتة الإزهار

×

Parkinsonia aculeate

بطئ

-

Melia azedarach

متو�سط

�سيك�س Cycas revoluta l

Grevillea robusta

�سريع

×

Elaeagnus angustifolia

يحتاج �إىل �شم�س

1.5×2

Cercis siliquastrum

يتحمل بع�ض الظل

×

)Brachychiton populneus (syn. Sterculia diversifolia

×

Albizia julibrissin

×

الإ�سم العلمي

حتتاج �إىل بع�ض الري
بعد ت�أ�سي�سها
ال حتتاج �إىل الري بعد
ت�أ�سي�سها
يحتاج �إىل الظل

-

جدول �أ�شجار للأر�صفة واجلزر الو�سطية

جدول اختيار الأ�شجار

×

امللحق �أ :جداول نباتات للأر�صفة واجلزر الو�سطية

امللحق ب :جداول اختيار النباتات
×

دليـ ــل كفـ ــاءة ا�ستخدام املياه يف احلدائق
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اال�سم العلمي  /اال�سم ال�شائع بالعربية

زيزفون

Eleagnus angustifolia
تني Ficus carica l
فيك�س Ficus nitida l
جرافيليا Grevillea robusta l

جل�سرتوميا

Lagerstroemia indica

جل�سرتم
Ligustrum lucidum
زنزخلت Melia azedarach l
زيتون Olea europea l

بركن�سونيا

Parkinsonia aculeata

نخلة مثمرة
Pheonix dactylifera

اال�سم العلمي  /اال�سم ال�شائع بالعربية

�صنوبر حلبي
Pinus halepensis

املجموعة

×

×

×

×

×

املجموعة

×

×

×

×

×

دائمة اخل�ضرة
×

دائمة اخل�ضرة

بطم Pistacia atlantica l

مت�ساقطة االوراق
×

6×7
8×6
8-5×10-5

6×20

4×5
4×6
8×10
6×6
6×6
5×15

10×18

5×5

-4 ×15 -4
×
10

مت�ساقطة االوراق

رمان Punica granatum l

احلجم ( االرتفاع ×العر�ض) م
احلجم ( االرتفاع ×العر�ض) م

بلوط Quercus coccifera l

×

�شبه هرمية
�شبه هرمية

×

عمودية
عمودية

8×10

×

×

×

×

منت�شرة

فلفل زينة Schinus molle l

�شكل ال�شجرة

�شكل ال�شجرة

×

×

×

دائرية
×

×

×

دائرية

×

هرمية
×

هرمية

8×8

متهدلة الأغ�صان
متهدلة الأغ�صان
×

×

ذات �شكل تعبريي

منت�شرة

�صوفورا Sophora japonica l

×

�شبيهة بالنخيل

×

×

×

×

خ�صائ�ص
مميزة

×

خ�صائ�ص
مميزة

ثمرة قابلة للأكل
ثمرة قابلة للأكل

5×5

عطرية

×

×

×

×

×

×

بنف�سجي � /أرجواين

�إثل Tamarix aphylla l

وردي
وردي

×

�أحمر
�أحمر

6×4

جتتذب الفرا�شات

×

لون الإزهار

×

×

×

لون الإزهار

×

�أ�صفر

×

برتقايل
×

�أ�صفر

×

×

�أبي�ض

�أملو�س Ulmus glabra l

×

×

×

×

معدل النمو

7-6

8-6
7-6
5-4
5-3
5-3

6-5

7-6
7-6
6-4

×

×

×

×

×

×

×

معدل النمو

×

×

×

×

×

×

×

6-5

-

الإزهارغري ظاهر
الإزهارغري ظاهر

×

ال يوجد �إزهار
ال يوجد �إزهار

8×15

فرتة الإزهار

×

�أبي�ض

×

بطئ

�شبيهة بالنخيل

وا�شنتونيا

فرتة الإزهار

×

×

×

×

×

متو�سط

Washingtonia filifera

بطئ

×

×

�سريع

×

متو�سط

التعر�ض لل�شم�س

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

التعر�ض لل�شم�س

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

يحتاج �إىل �شم�س

3×15

�سريع

×

يحتاج �إىل �شم�س

يتحمل بع�ض الظل

×

يتحمل بع�ض الظل

×

ا�ستهالك املياه

×

×

×

×

ا�ستهالك املياه

×

×

×

×

×

×

حتتاج �إىل بع�ض الري
بعد ت�أ�سي�سها
ال حتتاج �إىل الري بعد
ت�أ�سي�سها
يحتاج �إىل الظل
×

×

×

×

×

×

×

×

حتتاج �إىل بع�ض الري
بعد ت�أ�سي�سها
ال حتتاج �إىل الري بعد
ت�أ�سي�سها
يحتاج �إىل الظل
×

دليـ ــل كفـ ــاءة ا�ستخدام املياه يف احلدائق

برتقايل

بنف�سجي � /أرجواين

جتتذب الفرا�شات
عطرية

ذات �شكل تعبريي
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اال�سم العلمي  /اال�سم ال�شائع بالعربية

�أيونيوم Aeonium arboreum l

املجموعة

×

زنبق النيل

Agapanthus orientalis
�أجاف Agave americana l
ختمية Alcea rosea l
�ألوي Aloe nobilis l

مرجريت

Argyranthemum frutescens

�أرتيميزيا

Artemisia arborescens

×

×

×

×

0.4×0.6
0.4×0.5
2.5×2

1×1

0.5×1

1×1

0.4×0.3

× .40×2 -1

×

املجموعة

اال�سم العلمي  /اال�سم ال�شائع بالعربية

جمنونة Bougainvillea sp. l

طرف العرو�س

×

بربر�س Berberis thunbergii l

×

دائمة اخل�ضرة
دائمة اخل�ضرة

Buddleia davidii

مت�ساقطة االوراق
×

3-2 ×6

2×10

× 1.5×2 -1

مت�ساقطة االوراق

بجنونيا Campsis radicans l

احلجم ( االرتفاع × العر�ض) م
احلجم ( االرتفاع × العر�ض) م

زنبق Canna indica l

امللم�س الب�صري

×

×

×

×

×

×

امللم�س الب�صري

×

×

ناعم

×

متو�سط
×

×

×

متو�سط

0.4×1.5

خ�شن
خ�شن

يا�سمني هندي

�شجرة
�شجرة

Carissa macrocarpa

×

×

×

�شجرية
×

×

�شجرية

×

النوع

×

×

×

النوع

مت�سلقة
×

×

مت�سلقة

1×1

ُع�صارية
ُع�صارية

×

حولية
حولية

×

×

×

معمرة
×

معمرة

كوريوب�س�س

خ�صائ�ص
مميزة

×

×

×

×

×

×

خ�صائ�ص
مميزة

ثمرة قابلة للأكل

Coreopsis auriculata

عطرية

×

جتتذب الفرا�شات
جتتذب الفرا�شات

0.3×0.3

�أزرق
�أزرق

×

بنف�سجي � /أرجواين
بنف�سجي � /أرجواين

×

وردي

ندى ناعم

وردي

لون الإزهار

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

لون الإزهار

×

�أحمر

Drosanthemum floribundum

�أحمر

برتقايل

×

برتقايل

�أ�صفر

0.4×0.1

�أ�صفر

�أبي�ض

×

�أبي�ض

×

×

الإزهارغري ظاهر
الإزهارغري ظاهر

×

ال يوجد �إزهار
ال يوجد �إزهار

�إي�شيفرييا

5 -4

6 -5

10 -5

5 -4

9 -5

7 -6

8 -6

1- 11

فرتة الإزهار
4 -3

10 -4

11 -3

10 -5

8 -6

10 -5

10 -5

فرتة الإزهار

Echeveria imbracata

معدل النمو

×

×

×

×

×

×

×

معدل النمو

×

بطئ

×

متو�سط
×

متو�سط

×0.15
0.25

�سريع
×

×

×

×

×

×

�سريع

×

×

التعر�ض لل�شم�س

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

التعر�ض لل�شم�س

×

×

يحتاج �إىل �شم�س
يحتاج �إىل �شم�س

×

يتحمل بع�ض الظل
يتحمل بع�ض الظل

×

يحتاج �إىل الظل

6 -5

×

×

ا�ستهالك املياه

×

×

×

ا�ستهالك املياه

ال يحتاج �إىل ري

×

م ّرة يف ال�شهر
×

×

م ّرة يف ال�شهر

×

م ّرتان يف ال�شهر

×

×

×

×

م ّرة يف الأ�سبوع
×

×

×

×

×

م ّرة يف الأ�سبوع
×

دليـ ــل كفـ ــاءة ا�ستخدام املياه يف احلدائق

جدول اختيار نباتات الزينة
م ّرتان يف ال�شهر
ال يحتاج �إىل ري

يحتاج �إىل الظل

بطئ

عطرية

ثمرة قابلة للأكل

ناعم
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اال�سم العلمي  /اال�سم ال�شائع بالعربية

�سو�سن ال�صحراء Iris sp. l

�سرو زاحف

Juniperus horizontalis
كالن�شوا Kalanchoe sp. l

زهرة ال�شعلة

Kniphofia uvaria

�أم كلثوم
Lantana camara

الفندر

Lavandula angustifolia

ذيل النمر

Leonotis leonurus
�آ�س Myrtus communis l

اال�سم العلمي  /اال�سم ال�شائع بالعربية

دفلة

’Nerium oleander ‘Nana

�شاكرية

Pelargonium domesticum

املجموعة

×

×

0.2×0.4
1.5×1
0.4×0.4
0.5×0.7

امللم�س الب�صري

×

0.8×0.8
× 0.7×0.7

1.5×1.5
×

×

1.5×2.5

0.7×0.7
0.5×0.8
0.7×1

×

×

×

×

×

×

×

×

امللم�س الب�صري

×

املجموعة

×

×

×

×

×

×

×

دائمة اخل�ضرة
دائمة اخل�ضرة

حلفا حمراء

مت�ساقطة االوراق

Pennisetum setaceum

احلجم ( االرتفاع × العر�ض) م
احلجم ( االرتفاع × العر�ض) م

×

ناعم
ناعم

فورميوم Phormium tenax l

متو�سط
متو�سط

×

خ�شن
خ�شن

1×1.5

�شجرة
�شجرة

يا�سمني �أزرق

×

×

×

×

×

النوع

�شجرية
×

مت�سلقة

×

×

النوع

مت�سلقة

Plumbago capensis

ُع�صارية
ُع�صارية

×

حولية
حولية

1.5×3

�شجرية

×

×

×

×

×

معمرة

×

معمرة

×

خ�صائ�ص
مميزة

×

×

×

عطرية

خ�صائ�ص
مميزة

ثمرة قابلة للأكل

×

عطرية

ح�صالبان

×

×

بنف�سجي � /أرجواين
بنف�سجي � /أرجواين

Rosmarinus officinalis

×

وردي
×

×

وردي

×

لون الإزهار

×

×

×

×

×

لون الإزهار

�أحمر
×

�أحمر

0.7×1

برتقايل

×

�أ�صفر

×

×

×

×

�أبي�ض
�أبي�ض

×

الإزهارغري ظاهر
الإزهارغري ظاهر

×

×

ال يوجد �إزهار

مريامية زينة

×

×

×

×

×

×

×

التعر�ض لل�شم�س

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

التعر�ض لل�شم�س

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

معدل النمو

-

4
×

12 -11
5 -4
10 -5
6 -5
10 -5
8 -6

10 -6
9 -5
7 -6
10 -5
5 -3

معدل النمو

فرتة الإزهار
فرتة الإزهار

Salvia microphylla

بطئ

×

متو�سط
متو�سط

0.7×1

�سريع
�سريع

×

جتتذب الفرا�شات
جتتذب الفرا�شات
×

يحتاج �إىل �شم�س
يحتاج �إىل �شم�س

×

�أزرق
�أزرق
×

يتحمل بع�ض الظل
يتحمل بع�ض الظل

×

يحتاج �إىل الظل

9 -6

ا�ستهالك املياه

×

×

×

×

×

ا�ستهالك املياه

ال يحتاج �إىل ري

×

م ّرة يف ال�شهر

×

م ّرتان يف ال�شهر
×

×

×

×

×

×

م ّرتان يف ال�شهر

×

×

×

×

م ّرة يف الأ�سبوع
م ّرة يف الأ�سبوع
×
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م ّرة يف ال�شهر

ال يحتاج �إىل ري

يحتاج �إىل الظل

بطئ

ال يوجد �إزهار

�أ�صفر

برتقايل

ثمرة قابلة للأكل

مت�ساقطة االوراق
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ال يحتاج �إىل ري
يحتاج �إىل الظل
×
×

×

×

×

�سريع

×

متو�سط

×

يحتاج �إىل �شم�س

×

يتحمل بع�ض الظل

×

6 -5

6 -5

9 -6

فرتة الإزهار

6 -5

بطئ
6 -5

معدل النمو

×

م ّرة يف ال�شهر

×

م ّرتان يف ال�شهر

×

التعر�ض لل�شم�س

×

×

م ّرة يف الأ�سبوع

جدول بالنباتات التي حتتاج �إىل كميات كبرية ن�سبي ًا من املاء
×

ا�ستهالك املياه

دليـ ــل كفـ ــاءة ا�ستخدام املياه يف احلدائق

ال يوجد �إزهار
الإزهارغري ظاهر

برتقايل
�أحمر

×

لون الإزهار

×

×

�أ�صفر

×

�أبي�ض

وردي
×

بنف�سجي � /أرجواين

خ�صائ�ص
مميزة

�أزرق
جتتذب الفرا�شات
عطرية
ثمرة قابلة للأكل
معمرة

×

×

×

�شجرية

×

مت�سلقة

×

ُع�صارية
×

النوع

حولية

خ�شن

اال�سم العلمي  /اال�سم ال�شائع بالعربية

�شيح

Santolina chamaecyparissus

فضية Senecio cineraria l

تكوماريا
Tecomaria capensis

توكريوم
Teucrium fruticans

×

×

×

×

دائمة اخل�ضرة

حربة
Yucca aliofolia

مت�ساقطة االوراق
×

املجموعة

0.5×0.7

3 -2×8

0.4×0.3

×

×

×

0.7×1

×

ناعم

1.5×4

متو�سط

احلجم ( االرتفاع × العر�ض) م
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×

امللم�س الب�صري

�شجرة

النوع
�أ�شجار
�شجريات
�أ�شجار
�أ�شجار
�أ�شجار
�شجرة
معمرة
�شجرة
�شجريات
�شجريات
�أ�شجار
�أ�شجار
�أ�شجار �أو �شجريات
�أ�شجار
معمرة
معمرة �أو ذات حولني �أو حولية
غطاء �أر�صي
معمرة �أو ذات حولني
�شجريات
�شجريات
�شجريات
مت�سلقة
حولية �أو معمرة
�شجرية
�شجريات �أو مت�سلقة
�شجريات �أو �أ�شجار
�أب�صال
�شجريات �أو �أ�شجار
معمرة ( بع�ضها بحجم الأ�شجار)
�شجريات �أو معمرة
حولية
�أ�شجار
�شجريات
�شجريات
�أ�شجار �أو �شجريات
�شجريات
�أ�شجار
�شجريات �أو �أ�شجار �صغرية
معمرة
حولية �أو معمرة
رايزومات

اال�سم العلمي

اال�سم ال�شائع
�شوح
دلب
�أروكاريا
خف اجلمل
بك�سو�س
كاميليا
جولد�ستار

’Cupressus macrocarpa ‘Goldcrest

-

Cornus sp.

�أ�ضاليا
قرنفل
ديكوندرا
حلق ال�ست
جاردينيا
هيب
هيدرا
عباد ال�شم�س
جر�س
قرطا�سيا
زنبق
ماجنوليا
موز
بتونيا
حور
ورد
�صف�صاف
ليلك
ثويا
فينكا
بن�سي
كاال

Cupressocyparis leylandii

Abies sp.
Abutilon sp.
Acer sp.
Alnus sp.
Araucaria sp.
* Bauhinia variegate
Begonia sp.
Betula sp.
Buxus sp.
Camellia sp.
Catalpa sp.

Dahlia sp.
Dianthus sp.
Dichondra micrantha
Digitalis sp.
Fuchsia sp.
Gardenia sp.
*Hebe sp.
Hedera helix
Helianthus sp.
*Hibiscus rosa-sinensis
Hydrangea sp.
Ilex sp.
Lilium sp.
Magnolia sp.
Musa sp.
Paeonia sp.
Petunia hybrid
*Populus sp.
Rhododendron sp.
Rosa sp.
Salix sp.
Syringa sp.
Thuja orientalis
Viburnum sp.
Vinca sp.
Viola sp.
Zantedeschia sp.

* هذه النباتات حتتمل كميات قليلة من املاء ولكنها حتتاج كميات كبرية من املاء لتحقيق �أف�ضل النتائج.
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امللحق (ج) :مناذج التدقيق املائي

ح�ساب احتياجات املاء للأ�شجار وال�شجريات

تدقيق االحتياجات املائية للحدائق
�أ

امل�ساحات املزروعة وعدد الأ�شجار فيها

1
2
3

ما هي امل�ساحة الكلية للأغطية الأر�ضية
ما هو عدد الأ�شجار
ما هو عدد ال�شجريات

الو�صف

�أ�شجار مزروعة حديث ًا� ،سواء حتتمل �أو ال حتتمل
اجلفاف
(بعمر �أقل من ثالث �سنوات)

ب معدل عمر املزروعات
1
2
3

متى متت زراعة الأ�شجار
متى متت زراعة ال�شجريات
متى متت زراعة الأغطية الأر�ضية

ج

م�صادر املياه وكمياتها

1
2
3
4

ما هي �سعة تخزين املياه
هل يوجد �شبكات مياه خا�صة ب�سلطة املياه يف املنطقة
هل يوجد نظام ح�صاد مائي (جتميع مياه الأمطار)
هل يوجد م�صادر �أخرى للمياه (�آبار� ،صهاريج)

د

هل ُتروى احلديقة بوا�سطة �شبكة ري �أم يدوياً؟

�أ�شجار ال تتحمل اجلفاف (بعد الت�أ�سي�س ،بعمر
�أكرب من ثالث �سنوات)
�أ�شجار حملية
(بعد الت�أ�سي�س)
�أ�شجار تتحمل اجلفاف**

(بعد الت�أ�سي�س)

�شجريات مزروعة حديث ًا� ،سواء حتتمل �أو ال حتتمل
اجلفاف
(بعمر �أقل من �سنتني)

هـ نوعية املزروعات
نباتات مقاومة للجفاف
نباتات م�ستهلكة لكميات كبرية من املياه

�شجريات ال تتحمل اجلفاف
(بعد الت�أ�سي�س ،بعمر �أكرب من �سنتني)

ح�ساب احتياجات املاء للأغطية الأر�ضية
الو�صف
النجيل �أو الـdichondra

�أغطية �أر�ضية ال تتحمل اجلفاف**

(بعد الت�أ�سي�س)
�أغطية �أر�ضية تتحمل اجلفاف***
(بعد الت�أ�سي�س)
�أغطية �أر�ضية من ال�ص ّباريات
وال ُع�صاريات (بعد الت�أ�سي�س)

االحتاجات عدد م ّرات
الري
امل�ساحة(م )2املائية
(لرت /م( )2لكل �أ�سبوع)
10

7

15

3

15

1

15

0.7

جمموع
احتياجات
املياه (لرت/
�أ�سبوع)

يف حالة
وجود
النباتات
يف الظل
*%75

يف حال
وجود
ميل
يف االر�ض
*%125

يف حال
الرتبة
الرملية
*%150

جمموع
احتياجات
املياه بعد
التعديل
(لرت�/أ�سبوع)

�شجريات تتحمل اجلفاف***

(بعد الت�أ�سي�س ،بعمر �أكرب من �سنتني)

العدد

جمموع
جمموع
احتياجات
احتياجات
احتياجات يف حالة وجود يف حال زراعة يف حال زراعة
عدد م ّرات الري
املياه بعد
ال�شجرة
لكل
املياه
املياه لكل
ال�شجرة
ال�شجرة
)لكل �شهر(
التعديل لكل
الظل
يف
�شجرة
)�شجرة/لرت(
يف ار�ض مائلة يف ار�ض رملية
(�شجرة/لرت
*%75
*%150
*%125
)لرت�/شهر(
�شهر)

30

50

8

4

0

0

60

1

20

8

20

8

20

3

* �إذا متت زراعة الأ�شجار يف الظل ف�إن ذلك يقلل من كمية املياه املطلوبة بن�سبة � .%25أما �إذا متت زراعتها يف منطقة منحدرة فيجب �أن يتم الري بدورات �سقاية ق�صرية يباعد بينها بفرتة �ساعة �أو �أكرث يعطى خاللها
النبات جزءا من حاجته لتجنب جريان املاء ال�سطحي على املنحدر فال ي�ستفيد منه النبات (�أو الت�سرب ال�سريع لأبعد من جذور النبات يف الرتبة الرملية).
** بع�ض الأ�شجار التي تتحمل اجلفاف قد ال حتتاج �إىل الري الإ�ضايف بعد ثالث �أو �أربع �سنوات من ت�أ�سي�سها ،مثل الزنزخلت  Melia azerderachوال�صوفورا  Sophora japonicaوالروبينيا
 pseudoacacia Robiniaوالأكا�شيا  Acacia cyanophyllaوالباركن�سونيا Parkinsonia acuelataوال�سدر  Zizyphus spina-christiوالبالتانو�س  Platanus orientalisوالرباككتون
(Brachychiton populneusوالتي يطلق عليها �أي�ضا ال�ستريكوليا  )Sterculia diversifoliaوالكازورينا  Casuarina equistifoliaوغريها.
*** بع�ض ال�شجريات التي تتحمل اجلفاف وال�ص ّباريات قد ال حتتاج �إىل الري التكميلي بعد �سنتني من ت�أ�سي�سها مثل الدفلة
 Lantana camaraوالدودونيا  ، Dodonea viscoseواملايوبوروم  Myoporum laetumوغريها.

Nerium oleander

والأجاف

Agave americana

و�أم كلثوم

* زراعة الأغطية الأر�ضية يف الظل يقلل من كمية املياه املطلوبة بن�سبة � .%25إذا متت زراعتها يف منطقة منحدرة فيجب زيادة كمية الري بـ � ،%25أما اذا كانت مزروعة يف تربة رملية ف�ستحتاج ا�ضافة  %50من املياه لريها.
** نباتات مثل البتونيا  Petunia sp.و  Osteospermum sp.واحلوليات األخرى.

*** نباتات مثل اجلازانيا  Gazania sp.و الفريبينا  Verbina sp.و�أم كلثوم الزاحفة  Lantana montevidensisوال�شيح .Santonlina chamaecyparissus
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 اجلدول امل�ص ّور للأ�شجار ونباتات الزينة:ملحق د
الأ�شجار
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Parkinsonia
aaaculeata

Olea europea

Melia azerdarch

Ligustrum lucidum

Callistemon
viminalis

Brachychiton
populneus

Albizia
julibrissin

Acacia
cyanophylla

Punica
granatum

Pistacia
palaestina

Pinus
halepensis

Phoenix
dactylifera

Chamaerops
humilis

Cercis
siliquastrum

Ceratonia
siliqua

Casuarina
equisetifolia

Tamarix aphylla

Sophora japonica

Schinus molle

Quercus calliprinos

Elaeagus
angustifolia

Cycas
revoluta

Cupresus
sempervirens

Cupressus
arizonica

Washingtonia
filifera

Ulmus glabra

Lagestroemia
indica

Grevillea robusta

Ficus nitida

Ficus carica
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نباتات الزينة
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Kniphofia uvaria

Kalanchoe sp.

Juniperus
horizontalis

Iris sp.

Alcea rosea

Agave americana

Agapanthus
orientalis

Aeonium arboreum

Myrtus communis

Leonotis leonurus

Lavandula
angustifolia

Lantana camara

Berberis
thunbergii

Artemisia
arborescens

Argyranthemum
frutescens

Aloe nobilis

Phormium tenax

Pennisetum
setaceum

Pelargonium
domesticum

Nerium oleander
‘Nana’

Canna indica

Campsis radicans

Buddleia
davidii

Bougainvillea

Santolina
chamaecyparissus

Salvia microphylla

Rosmarinus officilanis

Plumbago capensis

Echeveria
imbricata

Drosanthemum
floribundum

Coreopsis
auriculata

Carissa
macrocarpa

Yucca aloifolia

Tuecrium fruticans

Tecomaria capensis

Senecio cineraria
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