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 Flowers Borderداير االزهار   

ُْ عثاسج عي لْح هغرط٘ل الشكل ٗورذ تاهرذاد دذّد الذذٗقح، ُّوْ هوي العٌا وش 

 الوِوح الرٖ ذذخل فٖ ذٌغ٘ق الذذائق لالعثاب اٙذ٘ح:

 ٗشعش االًغاى تاهرذاد دذّد الذذٗقح تْجْد داٗش االصُاسعلٔ دذّدُا. (1

فرعوذ الودوذس االعاعوٖ لاللوْاى  ذرذذد الْاى االصُاس الرٖ ٗوكي صساعرِوا ف٘وَ (2

 فٖ الذذٗقح.

ٗعطوووٖ داٗوووش االصُووواس ذوووذسجا  فوووٖ االسذاوووا  تووو٘ي الوغوووطخ االخ وووش اهاهوووَ  (3

 ّالشج٘شاخ اّ الغ٘اض خلاَ.

ٗشذوواح الٌظووش عٌووذها ٌٗرِووٖ الوؤ داٗووش االصُوواس فووٖ دووذّد الذذٗقووح اٌٗوووا عوواس  (4

 االًغوواى فِ٘ووا عوووا لووْ كوواى ٌٗرِووٖ تغوو٘اض اّ هجوْعووح هووي الشووج٘شاخ  ٘ووش

 الوضُشج.

 النقاط الىاجة مراػاتها ػند تصميم داير االزهار:

هروش ّٗوضداد عوي رلوا ارا كواى  وْٗال  كوٖ ال  1.5اى ال ٗقل عشض الذاٗش عي  (1

ٗثووذّ قوو٘قا ، ّعووادج ٗووضس  فووٖ الذوووذائق الكث٘ووشج خلوور داٗووش االصُوواس داٗوووش 

 شج٘شاخ ّاشجاس.

عوو٘ا  ّجووة اى ٗرْقوور شووكل داٗووش االصُوواس علوؤ  ووشاص الذذٗقووح، فووارا كوواى ٌُذ (2

 ٗكْى هغرط٘ال  ُّكزا. 

 اختيار الحىلياث لسراػتها في الداير:

 اى ذكْى راخ ًوْ خ شٕ  ضٗش تذ٘س ذوأل الاشا اخ ف٘وا تٌِ٘ا. (1

 ّفشج اصُاسُا ّصُاء الْاًِا. (2

ٗا ل صساعح الذْل٘اخ راخ الشائذح العطشٗح فٖ الجِح الرٖ ذووش هوي خاللِوا  (3

 الغٌرْسٗا.الشٗاح لرذول شزاُا، هصل الوٌصْس ّ

فووٖ االجووضاء الوظللووح ذووضس  دْل٘وواخ ذرذووول الظوول هصوول ّسد الا ووح، ًو٘ضٗووا  (4

 ّدخاى الضُْس.
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 تىزيغ الحىلياث في داير االزهار:

ٗشاعوؤ اى ذرٌووافش االلووْاى الورجوواّسج هووب تع ووِا الووثعي ارا كوواى الووذاٗش تع٘ووذا   -(1

ف٘ا ول اخر٘واس الوْاى عي الٌظش اّ فٖ ًِاٗوح الذذٗقوح، اهوا ارا كواى قشٗثوا  هوي الووذخل 

 هرْافقح هب تع ِا.

 ذضس  الذْل٘اخ القد٘شج فٖ االهام تٌ٘وا ذضس  الطْٗلح فٖ الخلر. -(2

 Flowers Bedحىض )لىح( االزهار   

دوْض اّ لوْح االصُواس ٗوؤذٖ تعوذ داٗوش االصُواس هوي د٘وس االُو٘وح ار ذوضس  ف٘وَ 

ذوووذ اصُاسُووا دْل٘وواخ اّ ًثاذوواخ هعوووشج عشووث٘ح ّعوو  الوغووطذاخ الخ ووشاء د٘ووس 

الذذٗقح توؤلْاى صاُ٘وح فروشج  ْٗلوح هوي الغوٌح. ال ٗرْقور جوواز دوْض االصُواس علؤ 

شكلَ الوٌرظن فذغة ّاًوا ٗذخل فٖ رلا  ث٘عح اصُواس الٌثاذواخ تذ٘وس ذثوذّ كرلوح هوي 

 لْى ّادذ ٗرٌافش هب لْى الوغطخ االخ ش الزٕ ٗذ٘  تِا.

 ٘ح:ّٗشاعٔ فٖ ذدو٘ن ادْاض االصُاس االعرثاساخ اٙذ

ٗشاعٔ االقالز قذس االهكاى هوي االدوْاض ّعو  الوغوطذاخ الخ وشاء درؤ  (1

 ال ذرجضأ الذذٗقح ّذثذّ ا غش هغادح هي دق٘قرِا.

ٗا ل اى ذُثعذ ادْاض االصُاس عي دّاٗوش االصُواس درؤ ارا اصُوشخ ًثاذاذِوا  (2

ذثذّ هغورقلح عوي الوذّاٗش، كووا ٗشاعؤ ذقواسب االدوْاض هوي تع وِا الوثعي 

 لذذٗقح هضددوح فٖ هْعن الرضُ٘ش.درٔ ال ذظِش ا

ذظِش الْاى االصُاس الضاُ٘وح ًا وعح فوٖ قوْء الشووظ ّلِوزا ٗا ول ذدوو٘ن  (3

ادْاض االصُاس فٖ تقب الذذٗقح الوكشْفح الرٖ ذرعوشض للشووظ فروشج  ْٗلوح 

 هي الٌِاس.

ذورذ االدْاض علؤ جواًثٖ الطشٗوق ّهْاصٗوح لوَ، فِوٖ هغورق٘وح فوٖ الذوذائق  (4

ًذٌاء الطشق فٖ الطشص الطث٘ع٘ح. ّعادج ٗضس  الوغطخ الٌِذع٘ح ّذٌذٌٖ هب ا

االخ ووش علوؤ ُ٘رووح شووشٗذح ذادوول توو٘ي االدووْاض ّدووذّد الطشٗووق الووزٕ 

 عن. 50ٗجاّسُا تذ٘س ال ٗقل عشقِا عي 



 (/ ًظش2ًٕثاذاخ الضٌٗح )         ق                          قغن الثغرٌح ٌُّذعح الذذائ

 د. عثذ الكشٗن عثذ الجثاس هذوذ عع٘ذ                                         اعحجاهعح دٗالٔ/كل٘ح الضس
 

 

ارا لن ذكي االدوْاض هشذثطوح تذوذّد الطوشق ٗشاعؤ فوٖ ذدوو٘وِا اى ٗرعاهوذ  (5

عش االًغوواى تاهرووذاد هذْسُووا الطووْلٖ هووب اذجوواٍ الٌظووش ارا كاًوود هغوورط٘لح ل٘شوو

 هغادرِا ارا ًظش الِ٘ا هي خالز ًافزج اّ ششفح اّ ُّْ عائش فٖ الطشٗق.

ذشاعٔ الثغا ح فٖ ذشك٘ل االدْاض فال ذعذّ عي االشوكاز الٌِذعو٘ح الثغو٘طح  (6

 ُّٖ الوشتب ّالوغرط٘ل ّالوصلس ّالذائشج.

عن درٔ ٗوكي صساعوح الذْل٘واخ فوٖ شوالز  60اى ال ٗقل عشض الذْض عي  (7

 ْف هرثادلح. ا

 اختيار الحىلياث لسراػتها في االحىاض:

ال ٗضٗووذ اسذاووا  الٌثوواخ عووي عووشض الذووْض ّٗا وول اى ٗكووْى قدوو٘شا  قووذس  (1

 االهكاى درٔ ٗوكي سإٗح شكل الذْض الوٌرظن فٖ ًظشج ّادذج.

ٗضس  الذْض تٌْ  ّادذ هي الذْل٘اخ ّلْى ّادوذ ُّوزا اف ول هوي االلوْاى  (2

 ٌاظشج تٌاظ الدٌر ًّاظ اللْى.الوخرلطح، ّذضس  االدْاض الور

ٗالدع فٖ اخر٘اس الذْل٘اخ اى ٗرٌافش لْى اصُاسُا هب لْى الوغوطخ االخ وش  (3

 لرثذّ عائذج علَ٘.

اخر٘وواس الذْل٘وواخ الكص٘اووح الٌوووْ الووْافشج االصُوواس ل٘ثووذّ الذووْض عٌووذ الرضُ٘ووش  (4

كرلووح هووي لووْى ّادووذ ّلِووزا الغووثة ٗا وول صساعووح الذْل٘وواخ ّتٌِ٘ووا هغووافاخ 

ُْ عٌذ صساعرِا فوٖ الوذاٗش، هوب هالدظوح اصالوح ًووْاخ الذْل٘واخ  اق٘ق عوا

 الضائذج عي دذّد الذْض. 

 تقسيماث نباتاث السينت 

 ذقغ٘ن الٌثاذاخ دغة دّسج د٘اذِا. .1

 ذقغ٘ن الٌثاذاخ دغة دغاع٘ح ًوُْا لشذج اإلقاءج. .2

 ذقغ٘ن الٌثاذاخ دغة دغاع٘رِا لطْز فرشذٖ الل٘ل ّالٌِاس. .3

 ادر٘اجاذِا الوائ٘ح.ذقغ٘ن الٌثاذاخ دغة  .4
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 تقسيم النباتاث حسة دورة حياتها. - 1

ذقغوون ًثاذوواخ الضٌٗووح دغووة دّسج د٘اذِووا ُّووٖ الارووشج الوورووذج هووي ذوواسٗ  صساعووح 

 [ الٔ:From seed to seedالثزّس ّدرٔ أًراض الثزّس ّالجااف ]

  Annual Plants :نباتاث حىليت –أ 

ذركوْى ازصُواس ّالثوزّس ّذووْخ ّذكول دّسج د٘اذِوا فوٖ هْعون ًووْ ّادوذ د٘وس 

الٌثاذوواخ تؤقوول هووي عووٌح كاهلووح ّذشووول الذْل٘وواخ الشوورْٗح هصوول الشووثْٕ ّّسد الثووْسٕ 

ّدلوووق الغوووثب ّّسد الدوووْسج ّاالقذوووْاى ّالدووو٘ا٘ح هصووول الضٌٗ٘وووا ّعوووشف الوووذٗا 

 ّالجعاشٕ ّالذٌح ّال٘لذص. 

   Biennial Plants :نباتاث محىلت –ب 

ذوْخ اّ ذعووش ارا أجشٗود لِوا عول٘وح ذجذٗوذ فوٖ  ّذكول دّسج د٘اذِا فٖ عٌر٘ي قذ

الرشت٘ح ّالٌوْ فاٖ الوْعن ازّز ٗركوْى الوجووْ  الخ وشٕ ّالصواًٖ ذركوْى ازصُواس 

 غي ْٗعر ّالقشًال الدٌٖ٘. ّدّالثزّس ّتعذُا ذوْخ الٌثاذاخ هصل صُشج الجشط 

  Perennial Plants :نباتاث مؼمرة -جـ 

الز فرووشج د٘اذِووا هصوول الج٘شتووشا ّالج٘شاً٘ووْم ُّووٖ الرووٖ ذعوووش أكصووش هووي عووٌر٘ي خوو

 ّالقشًال ّالذاّدٕ ّالغلا٘ا. 

 . حسة شدة اإلضاءة او تدفق اإلشؼاع الشمسي 2

هعظوون ًثاذوواخ الضٌٗووح ذذروواض الوؤ أشووعح الشوووظ الكاهلووح زقدوؤ ًوووْ ٗغوورط٘ب اى      

ءج اّ ٗعطَ٘ الٌثاخ علٔ اى ال ذئشش فِ٘ا عْاهل الذشاسج ّ ٘شُوا. ذخرلور شوذج اإلقوا

         قذم أهوووا فوووٖ الشوووراء فركوووْىشووووعح/ 10000ـووو  8000الروووذفق فاوووٖ الدووو٘ر ذكوووْى 

 شوعح / قذم.  2000ـ  500

لزلا ذقغون ًثاذواخ الضٌٗوح الؤ قغوو٘ي علؤ أعواط ادر٘اجِوا لكو٘وح ال وْء الوالصم 

 للق٘ام تالرشك٘ة ال ْئٖ.
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   Sun Plants :. نباتاث محبت للشمس1

دٕ شوذج اإلقواءج الؤ إٔ قوشس اّ صٗوادج فوٖ عول٘وح ُّٖ ال ذرذول الظول ّال ذوئ

الروص٘ل ال ْئٖ. هي اهصلرِا الشّص ـ الذال٘ا ـ القشًال ـ الذاّدٕ ـ الكالدْٗلظ ـ ّالعذٗوذ 

 هي الذْل٘اخ الوعشّفح.

   Shade Plants :. نباتاث محبت للظل2

ّال ذرذووول قووْء  قووْج قووْء الشوووظ 1/10ُّووٖ ذٌوووْ تدووْسج ج٘ووذج تذووْالٖ 

الشوظ الغا ب الوثاشش. هي أهصلرِا الكشّذْى ـ الذفٌثاخ٘ا ـ سجل الْصج ـ االعوثشكظ ـ 

االسال٘ا ّالعذٗذ هي ًثاذاخ الظل لزلا ذشتٔ ُزٍ الٌثاذاخ فٖ هٌشآخ خا ح للرقل٘ل هي 

 شذج اإلقاءج هصل: 

 لٌاووار خشووة ٗطلوؤ توواللْى ازخ ووش ّٗغوووخ Lath Housesالظلوول الخشووث٘ح  - أ

 % هي ال ْء. 50

 ْدوذٍ اّ ٗشكوة هوي داخول الظلول فوٖٗغورعول لقوواػ اتو٘ي  Cloth House - ب

 الد٘ر. 

للٌثاذووواخ الذغاعوووح د٘وووس ذذاوووع ف٘وووَ الش ْتوووح ٗغووورعول  Plastic House - خ

 ذغرعول ششائخ تْلٖ اش٘ل٘ي.ّّالذشاسج 

قوواءج ّٗغغوول تالشووراء اّ ٗطلوؤ تالدوو٘ر تووالج٘ش لرقل٘وول اال Green House - ز

)الغوواساى( لرغط٘ووح الضجوواض هووي الووذاخل  اءخ ووشعوور٘ك٘ح ذغوورعول هشووثكاخ تال

 لرقل٘ل شذج ال ْء  ٘اا.

ق زًِوا ذورذكن ائوُّوٖ أف ول الطش Curtainsالغرائش الوعذً٘ح اّ الثالعور٘ك٘ح  - ض

الوؤ الٌثاذوواخ فووٖ أّقوواخ الٌِوواس ّذشكووة فووٖ  ّ ووْلَتكو٘ووح ال ووْء الوش ووْب 

 الضجاج٘ح. الثْ٘خعقر 

   Photo Periodismلليل والنهار . حساسيت النباتاث لطىل فترتي ا3

عشف ذؤش٘ش ال وْء فوٖ ًووْ الٌثاذواخ ّاًراجِوا هٌوز صهوي تع٘وذ. ُّوٖ ذعرووذ علؤ      

 شالشح عْاهل:

 .شذج ال ْء -أ 
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 .ًْ  ال ْء  -ب 

  .هذٓ ذعشض الٌثاخ لل ْء  -ض 

  -فالٌثاذاخ ذخ ب زستب هجاه٘ب دغة  ث٘عح ًوُْا ّقشّسج ال ْء لِا:

    Short Day Plants :. ًثاذاخ الٌِاس القد٘ش1

عوواعح د٘ووس ذركووْى الثووشاعن  12ُّووٖ ذضُووش ارا قلوود فرووشج ال ووْء ال٘ووْهٖ عووي      

الضُشٗح ارا ذعشقد لاروشج الٌِواس القدو٘ش ّذخرلور الٌثاذواخ فوٖ هوذج ذكوْٗي الثوشاعن 

الغوٌح فوبرا  ط٘ود  هوذاسالضُشٗح دغة از ٌاف. ٗوكي الذدوْز علؤ أصُواس علؤ 

عْد اّ ّقعد فٖ  وشف هعرووح خا وح ًذدول علؤ ًثاذاخ ُزٍ الوجوْعح تقواػ ا

أصُاس هثكشج أها ارا عشقد الٌثاذواخ الؤ فروشاخ قوْئ٘ح  ْٗلوح ٗرغوثة عٌِوا صٗوادج 

 .  هصل الذاّدٕ ّتٌد القٌدل الوجوْ  الخ شٕ شن ذؤخ٘ش الرضُ٘ش

  Long Day Plants :. ًثاذاخ الٌِاس الطْٗل2

عح ّٗرْقر ذكوْٗي ازصُواس فوٖ عا 12ُّٖ ذضُش ارا صادخ فرشج ال ْء الْ٘هٖ عي 

 .  هصل الالْكظ ّالث٘رًْ٘ا ّاالعرش ّهٌقاس الط٘ش ّالغٌاً٘ش الٌِاس القد٘ش

    Natural Day Plants :. ًثاذاخ الٌِاس الطث٘ع3ٖ

عوواعح ُّووزٍ الٌثاذوواخ  16 – 12ُّووٖ ذضُووش ارا كاًوود فرووشج ال ووْء ال٘ووْهٖ هووي 

  .القذْاى ّدلق الغثبهصل الشّص ّا ذضُش ذذد هذٓ ّاعب هي فرشاخ ال ْء

 Neutral Day Plants :. ًثاذاخ ال ذرؤشش تطْز فرشج ال ْء4

ُّزٍ الوجوْعح ذضُش ارا ذعشقد زٕ فرشج قْئ٘ح ّلكٌِا ذروؤشش تعْاهول أخوشٓ 

 ٘ش ال ْء هصل الذشاسج ّالش ْتح لركْٗي االصُاس. إٔ اى الٌثاخ ٗضُش اّ ال ٗضُوش 

ز اّ اقدوش هوي فروشج خا وح تالٌثواخ ّذغوؤ عٌذها ذكْى فرشج اإلقاءج الْ٘ه٘وح أ وْ

الخا وح تكول ًثواخ ُّوزٍ ٗجوة اى  Critical Day Lengthفروشج ال وْء الذشجوح 

 ذغروش لعذد هي ازٗام ّدغة ًْ  الٌثاخ. 

فرووشج  ووْز الٌِوواس الرووٖ لِووا القووذسج علوؤ ذكووْٗي ازصُوواس ذغووؤ تووالارشج الذشجووح. 

ي الارووشج الذشجووح ذغووروش تووالٌوْ فٌثاذوواخ الٌِوواس الطْٗوول ارا ًووود فووٖ ًِوواس اقوول هوو
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الخ ووشٕ كووزلا ًثاذوواخ الٌِوواس القدوو٘ش ارا ًووود فووٖ ًِوواس أ ووْز هووي الارووشج الذشجووح 

 ٗغروش تالٌوْ الخ شٕ. 

 . حسة االحتياجاث المائيت للنباتاث 4

 ّذقغن الٔ أستعح هجاه٘ب:     

   Xerophytes Plants الٌثاذاخ الدذشاّٗح: –أ 

ْ فوٖ ت٘روح جافوح ّفوٖ الدوذاسٕ ّذ ون أعوذاد كث٘وشج هوي ُّٖ الٌثاذواخ الروٖ ذٌوو     

الٌثاذاخ الذْل٘ح الذق٘قح الرٖ ذرن دّسج د٘اذِوا ّذعطوٖ توزّس فوٖ ّقود قدو٘ش ٌٗذدوش 

ت٘ي عقْ  ازهطواس ّاًذثاعوِا. الٌثاذواخ لِوا قوذسج علؤ خوضى ّجووب كو٘وح هوي الوواء 

هعظوون الٌثاذوواخ  العوورعوالِا ّقوود الجاوواف ّلِووا قاتل٘ووح علوؤ ذقل٘وول الٌوورخ ّفقووذ الووواء.

الشووْك٘ح ّالعدوواسٗح ذقووب قوووي ُووزٍ الوجوْعووح. أّساق الٌثاذوواخ ذرذووْس الوؤ أشووْا  

أتشٗح اّ أّساق أتشٗح هغطاج تطثقوح شووع٘ح  عوو٘كح ذقلول هوي عول٘واخ الٌورخ ّالرثخوش، 

ٗغاعذ علٔ ذقل٘ل فقذ الواء كووا اى تعوي  لألّساقعذد الصغْس علٔ الثششج العل٘ا  ّقلح

  ائشج. ٔ شغْسال ذرذْس الصغْس

  Hydrophytes Plants الٌثاذاخ الوائ٘ح: –ب 

ُّٖ ًثاذاخ ذٌوْ فوٖ الوواء اّ قشٗثوح هٌوَ اّ فوٖ أهواكي س ثوح هثللوح ّذورواص تؤًِوا      

ذذْٕ فٖ ع٘قاًِا ّجزّسُا علٔ هغافاخ ُْائ٘ح هردلح ّتِزا ٗدل الِْاء الووور  

اّ ازجووضاء الوغوووْسج تالووواء  هووي ازّساق اّ الغوو٘قاى الوؤ الخالٗووا الذ٘ووح فووٖ الجووزّس

تكو٘وووح كاف٘وووح ّٗقوووب قووووي ُوووزٍ الوجوْعوووح أكصوووش الضًووواتق الوائ٘وووح ًّثاذووواخ االُوووْاس 

 ّالوغرٌقعاخ. 

   Mesophytes Plants ًثاذاخ الث٘رح الطث٘ع٘ح: - ض

ُّٖ الٌثاذاخ الرٖ ذٌوْ فٖ الظشّف الطث٘ع٘ح هي د٘س داجرِا للوواء ٌّٗرووٖ لِوا      

ذوواخ هصوول القشًاوول ّالووشّص ّالثضال٘ووا العطشٗووح ّكص٘ووش هووي ازتدوواز عووذد كث٘ووش هووي الٌثا

 ّالشج٘شاخ ّازشجاس. 
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   Halophytes Plants :ًثاذاخ الث٘رح الولذ٘ح –د 

ُّوٖ ذوور  القل٘ول هوي الوواء  الغذقوحُّٖ ًثاذاخ ذٌوْ فٖ الرشب الولذ٘وح القلْٗوح      

خ ُووزٍ الٌثاذوواخ دسجوواالورووْفش تدووعْتح ّرلووا السذاووا  ذشك٘ووض ازهووالح تووَ ّذرذووول 

 شا ّالكْصهْص ّال٘اعو٘ي الوإّ ]الثلوثاكْ[.٘شتذشك٘ض ازهالح العال٘ح هصل الج

 فىائد وأغراض نباتاث السينت 

   Cut Flowersعالو٘ح أصُاس قطر  .1

   Pot Plantsًثاذاخ عٌادٗي  .2

  Bedding Plantsللضساعح فٖ أدْاض ازصُاس  .3

  Border Plantsللضساعح كٌثاذاخ ذذذٗذ  .4

  Medical & Odorous Plantsتع ِا راخ فْائذ  ث٘ح ّعطشٗح  .5

  Seed Productionلغشض أًراض الثزّس ّاإلكصاس  .6

   Climate Improvementلرلط٘ر الجْ ّذذغ٘ي الث٘رح )دضام أخ ش(  .7

 Forestry [Wood]هدذس لألخشاب ّششّج اقردادٗح  .8

 Wind breakersهدذاخ سٗاح دْز الثغاذ٘ي ّالوشاذل  .9

  Vinesالهاكي الغ٘ش هش ْتح تضساعح هرغلقاخ اإلخااء  .10

 Hedgesلرذذٗذ ّفدل الذذائق الوخرلاح ّق  االع٘جح تشكل جزاب  .11

 Ground Coversالضساعح كوغط٘اخ أسق٘ح  .12


