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 االسيجة النباتية

عبدح ياب رسعإز انحادائق ثبظاٛجخ ياُبعٛخ رسعًام ياٍ يمزها  انًإاد انًعًبزٚاخ كبن ابثٕ  

ٔاالظااًُذل نكااٍ يااٍ انًًكااٍ اظاازمداو اظااٛجخ َجبرٛااخ ْٔااٙ عجاابزح عااٍ َجبراابد رااصز  ثجاإاز 

ثعضٓب فٙ خظ ٔاحد أ اكثس ٔرإانٗ ثابن و ٔانزياكٛم حٛاض ٚاضاهٓب اناجعا عهاٗ االظإاز 

  خ ركبنٛآب ٔجًبل يُظسْب.انصُبعٛخ ن

 انىاع االسيجة:

 Hedgesاسيجة الزينة   -(1

قاد ركإٌ اظاٛجخ انصُٚاخ خضاسٚخ ا٘ رااصز  َجبرابد رًزابش ثًُْٕاب انمضاس٘ انجًٛام يثاام 

اندٔزَزب ٔانٛبظًٍٛ انصفس ٔاناٛكط َزدال أ قاد ركإٌ اظاٛجخ انصُٚاخ يصْاسح ا٘ راصز  َجبرابد 

فٙ انعٛبج انُجابرٙ انًصْاس اٌ ٔانًُٛب انيجٛسٚخل ٔٚساعٗ رًزبش ثٕفسح اشْبزْب يثم انجًُٓٛخ 

 ركٌٕ فزسح إشْبزِ طٕٚهخ أ يزكسزح خالل انعُخ.

 Fencesاسيجة مانعة   -(2

ْٔٙ اظٛجخ راصز  ثُجبرابد ئابئكخ ثحٛاض رزاداخم فسٔعٓاب يكَٕاخ ظاٛبجب، كثٛااب،ل ٔرعازمدو 

 ل انغسثبء.ْرِ االظٛجخ حٕل انجعبرٍٛ أ ا٘ يٕقع َسغت فٙ حًبٚزّ يٍ دخٕ

ًٚكٍ انجًع ثٍٛ َٕعٙ االظٛجخ ٔذنك ثصزاعخ َجبربد جًٛهخ يصْسح ٔثٓب ائٕاكل كًب فاٙ 

 ثعا إَا  انٕزد انيجٛس٘ ٔانجًُٓٛخ.

 اختيار نباتات االسيجة:

االظٕاز ٔاالظٛجخ انُجبرٛخ قد رُيأ يٍ انيجٛساد أ االئجبز أ انًزعاه بدل ٔٚساعاٗ فاٙ 

 اخزٛبزْب يب ٚأرٙ:

 ن و ٔانزيكٛم.اٌ رزحًم ا -1

اٌ رًزبش ثعسعخ ٔقٕح انًُٕ حٛض ًٚكُٓب رعإٚا ياب ٚ او ياٍ اجصائٓاب ان سفٛاخ فاٙ  -2

 اقصس ٔقذ يًكٍ.

اٌ ركاإٌ يعاازدًٚخ انمضااسح الٌ انُجبراابد انًزعاابق خ االٔزا  رزعااسٖ فااٙ انياازبء فااال  -3

 رؤد٘ ٔظٛازٓب ٔقد رجدٔ قجٛحخ انًُظس.

 ٔزْب يٍ َجبربد اخسٖ.ٚاضم اٌ ركٌٕ جرٔزْب ٔردٚخ حزٗ ال رصاحى يب ٚجب -4



 

2 

 ٚاضم اٌ ركٌٕ انُجبربد كثٛاخ انًُٕ كثٛسح انزاسٚع حزٗ ركٌٕ ظٛبجب، يزًبظكب،. -5

رجُت انُجبربد انزٙ ركٌٕ عسضاخ ناليابثخ انيادٚدح ثاباليسا  أ انحياساد حزاٗ ال  -6

 رُز م انعدٖٔ انٗ َجبربد انحدٚ خ.

 َجبربد االظٛجخ. يالحظخ انظسٔف انجٕٚخ نهًُ  خ ٔظسٔف انزسثخ ٔيب ٚالئًٓب يٍ -7

َجبربد قٕٚخ ظسٚعخ انًُإ يثام ٚساعٗ حجى ٔازراب  انعٛبج فُٛزمت نالظٛجخ انًسراعخ  -8

انجًُٓٛخ ٔفٛكط َزدا حزٗ رعز ٛع انًُٕ نالزراب  انً هٕةل فٙ حٍٛ رُزمات انُجبرابد 

 انج ٛئخ انًُٕ يثم انجزعجٕزو ٔانثٕٚب نعًم االظٛجخ ان صٛسح انًحددح نهًُٕ.

 النباتية في تنسيق الحدائق: اهمية االسيجة

حٛااض رحاادد انحااادائق انعبيااخ أ انمبيااخ ثٕاظاا خ اظااٛجخ يسراعاااخ أ تحديددد الحدي:ددة:  -(1

 يُماضخ ٔذنك حعت انسغجخ.

حٛااض ًٚكااٍ عااصل اجااصاء انحدٚ ااخ عااٍ ثعضاآب انااجعا ثبظاازمداو  :عددزا ااددزاح الحدي:ددة -(2

ُدظاٛخل ٔقاد ر ابو اظاٛجخ داخام االظٛجخ انُجبرٛخ يثم عصل حدٚ خ طجٛعٛخ ان ساش عاٍ اخاسٖ ْ

انحدٚ خ نعصل ايبكٍ انجهٕض ٔحًبٚزٓب يٍ انسٚاب،ل كًاب رعازمدو نعًام انًزبْابد فاٙ انحادائق 

 انعبيخ.

ظااى عهااٗ جاابَجٙ  50قااد ٚااصز  ظااٛبج يااُماا ال ٚصٚااد ازرابعااّ عااٍ تحديددد القدد  :  -(3

د ان سٚااق ان سٚااقل ٔانغااس  يااٍ ريااكٛهّ اٌ ٚ اإد انصائااس انااٗ ارجاابِ يعااٍٛ أ ٚظٓااس ايزاادا

 ٔاظز بيزّ.

رعزمدو االظٛجخ نحجت انًُابظس انزاٙ ٚاساد اخاب ْاب عاٍ حجب المناظ  غي  الم غىبة:  -(4

 انُظس داخم انحدٚ خ أ خبزجٓب.

 قص وتشكيل السياج النباتي:

ٚجاادب ثزيااكٛم انعااٛبج ثعااد عاابو يااٍ شزاعزااّ أ ثعااد يٕظااى ًَاإ ٔاحااد فااٙ حبنااخ انُجبراابد 

ناك اناٗ اٌ انااسٔ  انغضاخ نٓاب قادزح اكجاس عهاٗ ركإٍٚ فاسٔ  انعسٚعخ انًُٕل ٔٚسجع ظاجت ذ

ر صاس جبَجٛخ ي بزَخ ثبناسٔ  انًزميجخل نرا ٚ و انعٛبج ثعد انعُخ االٔنٗ يٍ شزاعزّ حٛاض 

قاو جابَجٙ انعاٛبج حزاٗ  انجابَجٙل ٔكارنك اناسٔ  ان ٕٚهخ انُبيٛخ انٗ االعهٗ نٛصداد راسعٓب

 ال ٚزجبٔش انًكبٌ انًمصو نّ.
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 انُ بط انزبنٛخ فٙ عًهٛخ ان و ٔانزيكٛم: ٚجت يساعبح

ًٚزُع عٍ قو انعٛبج قجم انيزبء ثازسح كبفٛخ نكٙ ال ٚكٌٕ انعٛبج اثُابء انيازبء عبزٚاب،  -1

حٛااض اٌ انُجبراابد ٚ اا  ًَْٕااب اثُاابء ْاارا اناصاام ٔثبنزاابنٙ ٚكاإٌ يُظااس انعااٛبج غٛااس 

 يسغٕة فّٛ )نٛط جًٛال،(.

ٚحزاابج انااٗ قااو يزكااسز يثاام اناادٔزَزب ثعااا اَاإا  االظااٛجخ انُجبرٛااخ ظااسٚع انًُاإ ٔ -2

ٔانٛبظًٍٛ انصفس فٙ حٍٛ اٌ انجعا اٜخس ث اٙ
ء
انًُإ ال ٚحزابج اناٗ ان او اال ياسح  

ٔاحدح فٙ انعُخ يثم انجزعجٕزول نرا ٚساعاٗ اجاساء عًهٛاخ ان او حعات حبجاخ انُجابد 

 ٔطجٛعخ ًَِٕ.

هازمهو ياٍ اثابز يب قجام ثداٚاخ انًُإ ٔظٓإز انجاساعى نب، ٚ و انعٛبج قصب، جبئسا، َٕع -3

ًَاإاد جدٚاادح ٚاازى ريااكٛهٓب ثبنيااكم  انياازبء ٔاالفااس  انًزميااجخ ٔدفااع انُجاابد الع اابء

 انً هٕة.

ر ااو االظااٛجخ انًصْااسح قجاام يٕعااد انزصْٛااس ثازااسح كبفٛااخ )حاإانٙ ئاآس( نكااٙ رع ااٙ  -4

ثااى ٚسجااسٖ قااو ثاابَٙ ثعااد انزصْٛااس نًُااع ركاإٍٚ انثًاابز  افسعااب، حدٚثااخ رحًاام اشْاابزا، 

 ُار جصءا، يٍ غراء انُجبد.ٔانجرٔز انزٙ رعز

 صيانة االسيجة النباتية:

 اضبفخ نعًهٛبد ان و ٔانزيكٛم ُْبك عًهٛبد خديخ اخسٖ ْٙ:

 ال ي: -(1

راّ ثابنس٘ عهاٗ فزاساد قصاٛسح نكاٙ َياجعّ عهاٗ ثعد شزاعاخ انعاٛبج انُجابرٙ ٚجات يٕاال

يجًاإ  جاارز٘  انًُاإ انمضااس٘ َٔحاابف  عهٛااّ يااٍ انجااابفل ثعااد ذنااك َيااجعّ عهااٗ ركاإٍٚ

يزعًااق عااٍ طسٚااق ازٔائااّ عهااٗ فزااساد يزجبعاادح زٚااب، غصٚااسا،ل ٔثعااد اٌ ٚعاازكًم ًَاإ انعااٛبج 

 انر٘ ٚصم انّٛ يٍ ظ ٙ ث ٛخ َجبربد انحدٚ خ.ًٚكٍ االظزغُبء عٍ زّٚ ثم ٚكزاٗ ثًبء انس٘ 

 التسميد: -(2

اضاابفخ رعااًد از  االظااٛجخ انُجبرٛااخ ثبالظااًدح انحٕٛاَٛااخ قجاام انصزاعااخ ٔثعااد ذنااك راازى 

 االظًدح انكًٛبئٛخ نغس  رعٕٚضّ عًب ٚا دِ يٍ ًَٕاد خضسٚخ َزٛجخ عًهٛخ ان و.
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 الت قيع: -(3

ٚجت اٌ رسقع انجٕز )انحاس( انزٙ نى رُجح َجبربرٓاب فاٙ اظاس  ٔقاذ يًكاٍ نكاٙ ال ٚظٓاس 

قجام اٌ انعٛبج يمزال، فٙ يظٓسِل ٔنكٙ رًُٕ انُجبربد انجدٚدح انزعٕٚضٛخ ٔرهحق ثًُٕ انعاٛبج 

 رظههٓب َجبربد انعٛبج االٔنٗ.

 تجديد السياج النباتي: -(4

اذا رعااس  انعااٛبج نهزهاا  َزٛجااخ نالياابثخ ثبٜفاابد أ اًْاابل ان ااو ٔانزعااًٛد فجاادال، يااٍ 

اقزال  انعٛبج ٔشزاعخ غٛسِ ًٚكٍ االظازابدح ياٍ يجًٕعاّ انجارز٘ ٔرُجٛاّ انًُإ انمضاس٘ل 

ظااى يااٍ ظاا ح االز  فااٙ أائاام  50ٔٚاازهمو ذنااك ث ااو انعااٛبج قصااب، جاابئسا، انااٗ ازراااب  

ظاى يجابٔز نهعاٛبج ٔيإاش ناّل ٚضابف اناٗ  00ظى ٔعس   00انسثٛع ثى ٚحاس خُد  ثعًق 

رسثااخ انمُااد  كًٛااخ ٔافااسح يااٍ انعااًبد انحٛاإاَٙ انًزحهاام ٔٚمهااظ يعٓااب ثااى ٚعاابد زدو انمُااد ل 

اٌ رزكإٌ ٔٚسٖٔ ثعدْب انعٛبج زٚب، غصٚسا، ٔعهٗ فزساد قصٛسح فاال رهجاض انااسٔ  انًزمياجخ 

 عهٛٓب ًَٕاد جدٚدح قٕٚخ حٛض رٕانٗ ثبن و ٔانزيكٛم نٛكزًم انعٛبج انجدٚد.

 سيجة المزروعة في الع ا :ألنباتات ا ألشه ش ح 

ٔانًعسٔفااخ فااٙ  نألظااٛجخظاإف َ زصااس فااٙ ئااسحُب عهااٗ اْااى انيااجٛساد انًعاازمديخ 

ئااجبز ٔئااجٛساد انعااسا ل ْٔاارا ال ٚعُااٙ ثبَٓااب انٕحٛاادح انًعاازمديخ نٓاارا انغااس  ثاام ُْاابك ا

ٔيزعااه بد اخااسٖ ر سقُااب انٛٓااب ظاابث ب، ٔائااسَب انااٗ اظاازمدايٓب كُجبراابد اظااٛجخ فضااال، عااٍ 

 االغسا  االخسٖ انزٙ رؤدٚٓب.

 Buxus sempervirensالشمشار    -1

 Buxaceaeالعائلة      

ْٕٔ ئجٛسح يعزدًٚخ انمضسح كثٛاخ انًُٕ ذاد أزا  يغٛسح يز بثهخ كبيهخ انحبفخ ثساقاخ 

 ٕٚخ انيكم أ ئجّ يعزدٚسح قبثهخ نه و ٔانزيكٛم. رزكبثس ثبنع م أ انزسقٛد.ثٛض

 Myrtus communisالياس )اآلس(    -2

 Myrtaceaeالعائلة      

ٔرعد يٍ انيجٛساد انًأنٕفخ ٔانًسغٕة فٛٓب نعًم االظاٛجخ فاٙ كثٛاس ياٍ انحادائق ٔذناك 

انًُاابطق ْٔااٙ ئااجٛسح دائًااخ  نصْاإ خضااسرٓب ٔزائحااخ أزاقٓااب انع سٚااخ ٔيالئًزٓااب نجًٛااع
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ايزابزل أزاقٓاب يز بثهاخ ثعاٛ خ ياغٛسح يهعابء اليعاخ  4 – 1انمضسح ث ٛئاخ انًُإ رعهإ اناٗ 

انياكم كبيهاخ انحبفاخ حابدح ان اسف ع سٚاخ انسائحاخل اشْبزْاب ثٛضابء أ  زيحٛاخثٛضٕٚخ أ 

نٓاب زائحاخ . ثًبزْاب ظإداء يصزقاخ انهإٌ ٔيحًسح قهٛال، يغٛسح انحجى ع سٚخ انسائحخ اٚضاب، 

 ع سٚخ كرنك. رزكبثس ثعٕٓنخ ثبنع م ٔاحٛبَب، ثبنجرٔز.

 Pittosporum tobiraالبتسبىرم    -3

 Pittosporaceaeالعائلة      

ايزبز ٔرصْس فٙ انيزبء اشْبزا، ثٛضابء أ  3 – 2ئجٛسح دائًخ انمضسح ث ٛئخ انًُٕ رعهٕ 

جهدٚاخ يزًٕجاخ انحإاف رضاٛق  يصاسح انهٌٕ ع سٚخ انسائحخ. أزاقٓب ثعٛ خ يهعبء ظاًٛكخ

ردزٚجٛب، َحٕ انعُق. ْرِ انيجٛسح رزحًام انحاس ٔانجاسد ٔنٓارا رجإد فاٙ يعظاى اَحابء انعاسا . 

 رزكبثس ثبنع م ان سفٛخ ٔانجرٔز.

 Dodonaea viscosaالدودونيا    -4

 Sapindaceaeالعائلة      

دائق انعااسا  فااٙ اظااٛجخ َجبرٛااخ فااٙ حاا إلَياابءٔرعااد يااٍ انيااجٛساد انياابئعخ االظاازعًبل 

انًُ  زااٍٛ انٕظاا ٗ ٔانجُٕثٛااخ. ْٔااٙ ئااجٛسح دائًااخ انمضااسح ظااسٚعخ انًُاإ جاادا،. االٔزا  

حٛبَاب،. االشْابز ياغٛسح يمضاسح انهإٌ عدًٚاخ انابئادح فاٙ يزجبدنخ ثعٛ خ يز بٔنخ أ يهع ٛخ ا

 غٛس جراثخ انًُظس. رزكبثس اندٔدَٔٛب ثبنجرٔز فٙ انسثٛع. ألَٓبانصُٚخ 

 Duranta plumieri الدورنتا   -5

 Verbenaceaeالعائلة      

ئجٛسح كجٛسح ظسٚعخ انًُٕ يعزدًٚخ انمضسح رزأثس ثبنجسد نرنك رعا ظ أزاقٓاب احٛبَاب، عُاد 

رعسضٓب انٗ انجسٔدح انيدٚدح ٔنرا ٚجت شزاعزٓب فاٙ ايابكٍ يحإظاخ. رًزابش انادٔزَزب ثجًابل 

شزقابء انهاإٌ. أزاقٓاب ثٛضاإٚخ اشْبزْاب انزاٙ رظٓااس قاٙ أاخاس انصااٛ  فاٙ َاإزاد يزدنٛاخ 

انيااكم شاْٛااخ انمضااسح يعااُُخ انحبفااخ رعااُُٛب، خيااُب،. ٕٚجااد يااٍ اناادٔزَزب يااُ  ذٔ أزا  

 يجسقيخ. رزكبثس ثبنع م أ انجرٔز ٔان سٚ خ االٔنٗ ْٙ االكثس اظزعًبال،.


