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نبذة عامة
يعد الماء موردًا ثمينًا ونادرًا لذا يجب إدارته بعناية لضمان مستقبل مستدام. وحيث أن استهالك المياه ألغراض الري يمثل 
نسبة كبيرة من إجمالي استهالك المياه في الحدائق الخاصة الكبيرة، يقدم هذا الدليل إرشادات عامة حول كيفية تحقيق 
االستهالك األمثل للمياه في الحدائق، ويعزز الوعي والمعرفة لدى مستخدميه من أصحاب الحدائق الخاصة، كما ويساعد 
عاملي البستنة لمعرفة المزيد حول كيفية تركيب وتشغيل وصيانة الحدائق وأنظمة الري لتحقيق االستهالك المستدام للمياه.

تبدأ رحلة االستهالك المستدام للمياه بتصاميم تشمل اختيار وزراعة نباتات تتناسب مع الظروف المناخية المحلية وتحتاج 
لكميات منخفضة من المياه. ثم تمتد إلى االستثمار في نظام ري آلي يزود النباتات بكميات المياه التي تحتاجها في األوقات 
المناسبة. ثم تنتهي بالتشغيل السليم وصيانة نظام الري وتقديم الرعاية المناسبة للنباتات. إذا تم اتباع جميع الممارسات 

المثلى المذكورة، ستنجح بتحقيق أقصى معدالت الحفاظ على المياه.
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النباتات الصحيحة وممارسة الزراعة المستدامة

· حدد أنواًعا نباتية ذات متطلبات 	 اختر النباتات المناسبة. 
مائية منخفضة ويمكن أن تزدهر في المناخ المحلي.

ذروة  في  المائية  المتطلبات  حول  سريعة  حقائق  يلي  فيما 
األنواع: لبعض  الصيف 

· افحص التربة. ضع بحسبانك إضافة محسنات تربة - إذا لزم 	
األمر - بعد أن يتم معاينتها من قبل خبير مما يساعد على 
تحسين تركيبة التربة ومعدالت الرطوبة فيها. ينتج عن هذه 
الممارسة نباتات أكثر صحة ذات أنظمة جذرية قوية تتطلب 

معدالت ري أقل نسبيًا.

·  تحقق من جودة مياه الري. اختر النباتات التي تتناسب مع 	
جودة المياه وملوحتها حيث أن لبعض النباتات قدرة على 

تحمل ملوحة المياه أكثر من غيرها.

· إبدأ الزراعة في فصلي الربيع أو الخريف. تجنب الزراعة في 	
أشهر الصيف، حيث تتطلب درجات الحرارة المرتفعة المزيد من 

من مياه الري لتأسيس النباتات.

· قم بتجميع النباتات في مجموعات ذات احتياجات مائية 	
متماثلة، والذي من شأنه تجنب كميات مياه الري الزائدة عن 
حاجة بعض النباتات مقارنة بغيرها. يتم ذلك عن طريق توفير 
صمامات منعزلة لكل صنف من أصناف النباتات كالعشب 

والشجيرات واألشجار ذات المتطلبات المائية المختلفة.

يقدم هذا القسم ملخصًا تنفيذيًا حول الموضوعات الرئيسية 
التي سيتم تناولها في هذا الدليل:

 التصميم المناسب - حديقة مستدامة /
تصميم الحدائق

· اختر تصميمًا يتناسب مع مساحة األرض لديك والغرض 	
المطلوب منها، مع األخذ في االعتبار عوامل الشمس والظل، 
كيفية  ثم  ومن  النباتات،  حجم  والرطبة،  الجافة  األماكن 

تصميم كل جزء من أجزاء مساحة األرض.

· قّيد زراعة العشب في المناطق واألماكن التي تستدعي 	
ذلك فقط. قم بزراعة العشب في مناطق اللعب والمناطق 
التي سيتم استخدامها واالستمتاع بها. تجنب زراعة العشب على 
المنحدرات الشديدة أو األماكن األخرى التي يصعب وصول الماء 
إليها. ضع في حسبانك خيارات بديلة كنباتات التغطية األرضية، 

)مثل Sesuvium( ، إذا كان الغرض من العشب جمالًيا بحًتا.

· ضع في اعتبارك تغطية المسابح عندما ال تكون قيد 	
االستعمال. هل تعلم أن معدل التبخر من حوض سباحة 
10 ملم عمق  يبلغ حوالي  الحارة  المناخات  نموذجي في 
يوميًا؟ على سبيل المثال، يفقد حوض سباحة متوسط الحجم 
مكشوف مقاسه 12 متر طوالً، 4 متر عرضًا ما يقرب من نصف 

متر مكعب في يوم صيفي حار!

· ضع في اعتبارك طرق البستنة الجافة )Xeriscape( عن 	
طريق استخدام نباتات طبيعية مقاومة للجفاف وترتيبها 

بطرق فّعالة وموفرة للمياه.

· قم بزراعة أشجار الظل. الظل الناتج عن األشجار يعتبر ملطفًا 	
طبيعًيا للجو، مما يقلل من درجات حرارة الهواء والتربة، ويقلل 

من فقدان رطوبة التربة، وبالتالي تحسين المناخ الجزئي.

االستثمار في نظام ري آلي

· المياه 	 خرطوم  باستخدام  يدويًا  الري  عن   توقف 
استثمر في أجهزة وأدوات ري ذات كفاءة عالية  على الفور. 

كالمرشات، القطارات، النقاطات. 

· األتمتة توفر المياه والمال. يمكن أن يوفر التحويل من الري 	
اليدوي إلى الري اآللي ما يقارب أو يتجاوز 20 % على األقل من 

استهالك مياه الري.

· تركيب وحدات تحكم ري “ذكية”. تتوفر في السوق وحدات 	
تحكم حديثة من شأنها ضبط كميات مياه الري تبعًا لعوامل 
التبخر،  التربة،  رطوبة  األمطار،  هطول  معدالت  ضمنها  من 

باإلضافة إلى حاجات النباتات المعّرفة من المياه.

· دقيق 	 بشكل  الري  استهالك  لمراقبة  مياه  عداد  تركيب 
لقطعة األرض الخاصة بك. ُينصح بتركيب عداد منفصل على 

وصلة الري الرئيسية، بمعزل عن عداد المياه المنزلي.

· نمط الري بالتنقيط. تؤدي ما تعرف باسم أنماط الري بالتنقيط 	
أو التقطير إلى زيادة كفاءة استهالك المياه بشكل ملحوظ إذا 

ما تم تركيب النظام بشكل صحيح.

· تجنب الري بالغمر. يعد الري بالغمر ممارسة سيئة للغاية، 	
سواء من حيث كميات استهالك المياه أو من حيث توفير 
ظروف ري جيدة للنباتات. اعتمد على أنماط ري ذات كفاءة 

عالية بداًل من ذلك.

· مع 	  )sprayers( المدى  قصيرة  المرشات  تخلط  ال 
المرشات بعيدة المدى )rotors(. تتمتع المرشات قصيرة 
المدى بمعدالت ترسيب مياه أعلى من المرشات بعيدة المدى، 
وبالتالي فإن كاًل منها يحتاج لمدة تشغيل مختلفة عن األخرى 
لتوصيل نفس كميات المياه. تركيبها في نفس منطقة الري 

قد يؤدي إلى هدر غير محبذ للمياه.

ستقلل أجهزة الري عالية الجودة من الصيانة المستقبلية 
والتكلفة اإلجمالية من عمر نظام الري. تحقق من ضمانات 

المنتج أيًضا.

· قم بتركيب صمام عائم )فواشة( على مدخل خزان الري. 	
يمكن أن يوفر الصمام العائم البسيط )منخفض التكلفة( 
آالف األمتار المكعبة سنوًيا عن طريق منع التدفق الزائد من 
خزانات الري بالمقارنة مع فتح وإغالق الصمام الرئيسي يدويًا 

استنادًا على الوقت.

المعدل السنوي للمتطلبات المائيةالنباتات

110 لتر للنخلةالنخيل

50 لتر للشجرةاألشجار

12 لتر للمتر المربعالشجيرات ومغطيات التربة

7 لتر للمتر المربعالعشب

المتطلبات المائية في ذروة الصيفالنباتات

150 لتر للنخلةالنخيل

80 لتر للشجرةاألشجار

20 لتر للمتر المربعالشجيرات ومغطيات التربة

10 لتر للمتر المربعالعشب

التشغيل والصيانة بكفاءة عالية

· افحص نظام الري الخاص بك شهريًا. تحقق من عدم وجود 	
تسريبات أو رؤوس مرشات مكسورة أو مسدودة أو أية مشاكل 

أخرى. نظف المرشحات )فلتر( المسدودة حسب الحاجة.

· ينصح أن تقوم بتهوية مناطق 	 حافظ على تربة صحية. 
العشب وحول األشجار مرة واحدة على األقل سنوًيا لتحسين 

تغلغل المياه في التربة وتشجيع نمو الجذور.

· اضبط رؤوس الرشاشات. قم بإزالة أو إعادة ترتيب أية عوائق 	
تمنع الرشاشات من توزيع المياه بالتساوي. تحكم برؤوس 

الرشاشات لتجنب سقي األرصفة.

· تنسد 	 قد  شهريًا.  الرشاشات  رؤوس  نظف  افحص/ 
رؤوس الرشاشات بالرمل والحطام، مما يؤثر على كفاءة الري 

الرشاشات. تغطية  ومساحات 

· الري الباكر. يوصى بتشغيل وتحديد أوقات الري في الصباح 	
الباكر ما بين الساعة الخامسة إلى العاشرة صباحًا، أو بعد 

غروب الشمس لتقليل تبخر المياه.

· تحديث وحدة التحكم بالري الذكية الخاصة بك. تتوفر 	
اآلن أنظمة ري قائمة على المستشعرات والتي تقوم باستشعار 
ظروف الطقس أو رطوبة التربة، وبالتالي تقوم هذه األنظمة 
تلقائًيا بضبط جدول الري لتلبية االحتياجات الحقيقية لحديقتك. 
وبالمقارنَة بالنظام اليدوي، سوف تحتاج إلى تعديل جداول الري 
يدوًيا على أساس شهري حتى تتناسب مع المناخ المحلي في 

ذلك الوقت من العام.

· تجنب اإلفراط في الري عند إصفرار العشب. ظهور البقع 	
أو الدوائر الصفراء على العشب عادة ما يكون عالمة على أن 
رشاشات المياه تقوم بتوزيع المياه بشكل غير متساو وتحتاج 
إلى تعديل أو تنظيف. قد تكون البقع البنية ناتجة عن فطريات 

أو مرض آخر والذي من شأنه أن يتفاقم عند اإلفراط في الري.

· قم بإزالة األعشاب الضارة بانتظام. تقوم األعشاب الضارة 	
بسحب المياه والمغذيات من التربة على حساب صحة العشب 
واحتياجاته المائية. يذكر أن بعض األعشاب الضارة تفرز مواد 

كيميائية ضارة للنباتات المحيطة بها.
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1. مقدمة
في محاضرة ألقاها عام 2011 حول أزمة المياه العالمية، علق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 

ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة، أن المياه أكثر أهمية لإلمارات من النفط.

في الواقع، يعد الماء من أهم الموارد الثمينة والنادرة التي يجب إدارتها بعناية لضمان حياة مستدامة لمستقبل شعبنا. ُتصنف 
اإلمارات العربية المتحدة حالًيا أنها من بين الدول التي تتمتع بأعلى معدالت استهالك األفراد للمياه. ال تعد هذه الحقيقة ميزة 
مرغوب فيها إذ أن احتياطي الماء العذب في الدولة محدود كما وأن معدل هطول األمطار السنوي يبلغ 80 ملم فقط1. 
ليس هناك شك في أن الماء - ضرورة الحياة - هو مورد ثمين للغاية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والحفاظ عليه من 

أعلى األولويات الوطنية.

استخدام المياه في الري له تاريخ ثري وطويل للغاية في أبو ظبي، بدًءا من العصر الحديدي، منذ ما يقرب من 3000 عام. 
في ذلك الوقت، عندما أصبحت المياه أكثر ندرة، تم استحداث نظام األنفاق الجوفية أو ما يسمى بـ”الفلج” )الجمع “أفالج”( 
على مستوى المياه الجوفية. نظرًا الرتفاع معدالت الجفاف في المنطقة، أصبح استخدام األفالج ضرورًيا لتأمين المياه الالزمة 

في زراعة الواحات وأشجار النخيل ذات األغراض التجارية.

قبل الستينيات من القرن الماضي، كانت أبوظبي بيئة صحراوية جافة بها القليل من األشجار والشجيرات خارج مناطق الواحات 
مثل العين.  بدأ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، برنامج  ”تخضير” البالد، باستخدام النخيل واألشجار المحلية. لقد 
حققت رؤيته نجاًحا ملحوظًا، فكان يوجه شخصيًا بزراعة آالف األشجار التي نراها اآلن مصطفة على الطرق السريعة وحدائق 

الظل والمباني الحكومية.

مع تقنيات الري الحديثة، يمكن لهذه الثروة النباتية الطبيعية أن تعيش وتزدهر لفترات أطول. التحدي الحقيقي يكمن في 
الحفاظ على هذه الثروة واالستفادة منها مع استخدام المياه بطرق أكثر استدامة.

تعد معظم المياه الجوفية في أبوظبي مالحة جًدا حيث ال يمكن استخدامها للشرب أو الزراعة. تتمركز أكبر مستودعات 
المياه الجوفية الرئيسية في أبوظبي عند منطقة هالل ليوا وبالقرب من العين. تشكلت طبقات المياه الجوفية في ليوا 
عندما كان المناخ أكثر رطوبة، بينما تعد طبقات المياه الجوفية في العين ضحلة، وتتلقى بشكل دوري سيالن المياه من 
الجبال المجاورة. ومع ذلك، فإنه يتم استخدام كليهما بمعدالت أسرع بكثير من معدالت ملئها بالمياه العذبة2 مما أدى 

إلى ظهور العديد من المشاكل المتعلقة بنضوب المياه وزيادة الملوحة.2

ونتيجة لذلك، يتم حاليًا استخدام المياه المحالة لري المزروعات غير المثمرة، وهي المياه الناجمة عن عملية تحويل مياه البحر 
إلى مياه عذبة. إال أن عملية تحلية المياه تتطلب كميات كبيرة من الطاقة. باإلضافة إلى ذلك، يتم إرجاع النفايات المالحة من 
عملية التحلية إلى البحر، مما يؤدي بدوره إلى زيادة مستوى الملوحة. وعندما تصبح البحار أكثر ملوحة، تتعرض الحياة البحرية 

للخطر وتصبح عملية تحلية المياه نفسها أكثر صعوبة.

ماذا نستطيع أن نفعل؟ في أبو ظبي ، تمثل المياه الجوفية 60% والمياه المحالة 35% من استخدام المياه في اإلمارة. بينما 
تساهم المياه المعاد تدويرها في 5% فقط من إجمالي االستهالك. ُتستخدم المياه الجوفية بشكل أساسي ألغراض الزراعة 
المثمرة والتشجير، حيث يمثل إجمالي المياه المستهلكة ما قدره 2013 مليون متر مكعب سنويًا. على الرغم من أن القطاع 
السكني مسؤول عن 47.8% من استهالك المياه المحالة في اإلمارة، إال أن قطاع الزراعة أصبح أكثر اعتماًدا على المياه المحالة 
بمتوسط زيادة سنوية قدرها 255% بين عامي 2014 و 2015 3. إجماالً، يتم استهالك ما قدره 71.3% من إجمالي المياه 

المستخدمة بكل مصادرها كالمياه الجوفية والمعاد تدويرها والمحالة في كل من قطاعات الزراعة والغابات والمتنزهات.

انخفض متوسط هطول األمطار السنوي من 81.4 ملم في عام 2017 إلى 80.2 ملم في عام 2018. الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2019،    1
مركز اإلحصاء، أبوظبي

www.soe.ae - تقرير حالة بيئة أبوظبي 2017 - هيئة البيئة - أبوظبي   2

وفًقا لشركة أبوظبي للتوزيع، في عام 2019، تم استخدام حوالي 46% من المياه المحالة في القطاع السكني، وتشير التقديرات إلى أن الري يمثل حوالي    3
40% من ذلك. المصدر: شركة أبوظبي للتوزيع - استعالم خدمة العمالء
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www.soe.ae - شكل 1 - استهالك المياه في إمارة أبوظبي حسب القطاع لعام 2016، تقرير حالة البيئة في أبوظبي، 2017 - هيئة البيئة - أبوظبي

الهدف الذي نسعى لتحقيقه هو حماية مخزون المياه والحفاظ 
على الحياة البحرية في الخليج العربي، ذلك إلى جانب الحفاظ 
على البيئة الخضراء والمناظر الطبيعية. إذا تمكنا من الحفاظ على 
جمالية المناظر الطبيعية، مع استخدام كميات أقل من المياه، 
فإن ذلك سيؤدي إلى توفير المال وسيساهم في الحفاظ على 

مواردنا الطبيعية.

يهدف هذا الدليل لزيادة المعرفة والوعي حول استخدامات المياه 
في المناطق الخارجية )مناطق الهواء الطلق(، وتحديًدا الحدائق 

الخاصة والمناظر الطبيعية.

في حين أنه من السهل أن ترى أن المياه محدودة في البيئة 
الصحراوية في اإلمارات العربية المتحدة، إال أنه قد تتفاجأ لدى 
معرفة حقيقة ندرة المياه في المنطقة، وما يتطلبه األمر لتوليد 

المياه العذبة المستخدمة في الشرب والري.

1.1 حول "ترشيد"
"ترشيد" هو برنامج توعية متكامل في مجال إدارة جانب الطلب 
في إمارة أبوظبي، يهدف الى المساهمة في تخفيض استهالك 

الفرد للمياه والكهرباء بنسبة 20% بحلول عام 2030.

تم إطالق البرنامج عام 2017 من قبل شركتي أبوظبي للتوزيع 
والعين للتوزيع، على هامش أسبوع أبوظبي لالستدامة، تحت 
شعار: "لقد حان الوقت لنعيد التفكير في عاداتنا االستهالكية". 

تهدف رؤية برنامج "ترشيد" لترسيخ مكانة كٍل من أبوظبي للتوزيع، 
والعين للتوزيع لتكونا المستشار الموثوق به لمتعامليهما في 
أثر  إدراك  من  وتمكينهم  والكهرباء،  المياه  استهالك  ترشيد 
استخدامهم لهذه الموارد على الدولة والبيئة، ومن ثم اتخاذ 
قرارات رشيدة بشأن االستخدام الكفؤ والمستدام لهذه الموارد 

الهامة.

فئات  كافة  مع  "ترشيد"  يتفاعل  البرنامج،  مهمة  إطار  وفي 
النصائح  لتقديم  التواصل  قنوات  مختلف  عبر  المتعاملين 
واإلرشادات حول كيفية استخدام المياه والكهرباء بشكل كفؤ 
من  تدابير  اتخاذ  على  المتعاملين  يشجع  الذي  األمر  وفعال، 
شأنها زيادة الكفاءة في استخدام هذه الموارد، وبالتالي تحقيق 

الطلب.  تخفيض  من  المستهدفة  المستويات 

1.2 الهدف
كجزء من مبادرة ترشيد، أطلقت شركة أبوظبي للتوزيع وشركة 
العين للتوزيع هذا الملف اإلرشادي لتحسين أنماط استهالك المياه 
في الحدائق الخاصة بأصحاب المنازل في اإلمارات. يقدم الملف 
إرشادات عامة لتصميم المناظر الطبيعية والحدائق المستدامة، 
واختيار النباتات الموصى بها لتقليل استهالك مياه الري، ولتعزيز 

الكفاءة في استهالك المياه.
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2. التصميم المناسب 
من الممكن أن يكون تصميم الحدائق بسيًطا كرسم توضيحي من قبل صاحب المنزل أو المقيم، أو معقًدا كمخططات 
البرامج الهندسية، باإلضافة إلى التجسيدات، أو قد يتطور التصميم ليتم إنتاج فيلم ثالثي األبعاد حول التصميم وتفاصيله. 
من السهل توفير المياه من خالل إجراء تغييرات بسيطة على الطريقة التي يتم بها تصميم الحدائق. في هذا القسم 
سنناقش أساسيات تصميم الحدائق وكيفية مساهمة كل مكون من مكونات التصميم في الحفاظ على المياه. للمزيد 

من اإلرشادات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى نظام تصنيف التصميم المستدام في أبوظبي.

أطلق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في عام 2011 نظام "استدامة". يتألف النظام من أربع ركـائز تعنى بتقييم 
البيئية واالقـتصادية والـثقافية واالجتماعية للمبنى. الجـوانب 

يتكون نظام تصنيف "استدامة" من سبع "آللئ"، والتي تمثل بدورها سبعة مستويات للتصنيف حسب أنظمة األبنية المستدامة. 
.https://www.dmt.gov.ae/  ، يمكن االطالع على تفاصيل برنامج استدامة عبر عبر موقع دائرة البلديات والنقل

بالنسبة للحدائق، فإن اتباع إرشادات استدامة من شأنه توفير المياه والمال. لقد تم تصميم هذا النظام من قبل الحكومة 
لتوفير استهالك المياه في اإلمارات العربية المتحدة، والحد من هدر المياه، وتحقيق هدف البناء المستدام إلى مستوى عالمي 
للمستقبل. إلى تاريخ كتابة هذا الدليل، ليس إلزاًما على أصحاب المنازل اتباع ارشادات استدامة لدى تصميم حدائقهم الخاصة، 

إال أن تلك اإلرشادات من شأنها المساعدة في تحسين التصاميم من منظور توفير المياه وفعالية التكلفة.
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2.1 تصميم الحدائق
يتعين على أصحاب المنازل تصميم الحدائق الخاصة بهم بما 
يتناسب مع قطعة األرض الخاصة بهم واختيار التصميم والنباتات 
التي من شأنها المساعدة في تحقيق متطلبات المياه المنخفضة. 
يراعي التصميم مميزات معينة في المساحات المتوفرة، بما في 
ذلك مناطق الشمس والظل والمناطق الجافة والرطبة وحجم 
النباتات، والتي تساهم في تحقيق أفضل استغالل لكل جزء 
من الفناء أو الحديقة. كل هذه االعتبارات تساهم في التصميم 

النهائي للحديقة.

يوصى دائًما بتعيين مهندس مناظر طبيعية محترف أو مصمم 
حدائق للقيام بالتصميم العام لفناء المنزل. يخضع المهندسون 
مع  للغاية  مناسبة  تصاميم  تقديم  من  تمكنهم  لتدريبات 
المساحات المتوفرة، واختيار المكونات التي تلبي طلبات صاحب 
المنزل. نقدم فيما يلي عرضًا للمكونات الرئيسية لتصميم حديقة 
منزلية نموذجي متضمنًا شرًحا لكيفية مساهمة كل من هذه 

المكونات في الحفاظ على المياه.

:)Hardscape( مناطق األسطح الصلبة

األسطح الصلبة هي مناطق مخصصة لالستخدام النشط والتنقل 
من مكان آلخر، حيث يتم تغطيتها بمواد الرصف. تساعد األسطح 
الصلبة على توفير استهالك المياه بشكل ملحوظ. يتم األخذ 
بعين االعتبار عدة عوامل عند اختيار نوعية األسطح الصلبة كالتوفر 
في األسواق المحلية، مالءمة درجات الحرارة المرتفعة، وطرق 
التركيب. تعكس بعض المواد الحرارة وبالتالي تزيد من درجة 
الحرارة المحيطة للحديقة، بينما تمتص بعض المواد األخرى الحرارة 
وبالتالي تساهم في تبريد المنطقة المحيطة. تتطلب كل مادة 
من المواد الصلبة طريقة مختلفة في التركيب، ال سيما وأن 
منسوب المياه الجوفية يعد مرتفعًا في أغلب مناطق أبو ظبي.

تتوفر حاليًا أرضيات خرسانية بتشطيبات وألوان مختلفة، مما 
يجعلها بدياًل تنافسًيا ألرضيات الرصف الطبيعية واالصطناعية 
الفيزيائية  الخصائص  االعتبار  بعين  األخذ  يجب  المستوردة. 
والكيميائية عند اختيار مواد األسطح، كقدرة األسطح طويلة األمد 
على تحمل الظروف الجوية القاسية في أبوظبي. أخيًرا، ضع في 
اعتبارك أن مواد األسطح المختلفة تتطلب طرق تنظيف مختلفة، 
ولكل منها احتياجات مختلفة من المياه، إن كان التنظيف بالماء.

:)Softscape( مناطق األسطح الخضراء

تتكون األسطح الخضراء أو ما يسمى بالمساحات الناعمة من 
مناطق رملية أو تربة يمكن تغطيتها بنباتات كالعشب أو مغطيات 
التربة أو الشجيرات أو األشجار. عندما يتعلق األمر بالمحافظة على 
المياه، فمن المتوقع أن تكون النباتات هي أهم جزء في تصميم 
الحدائق. يعد اختيار النباتات المناسبة لنوع التربة وجودة المياه 
المتوفرة والبيئة المحيطة أمًرا أساسًيا لتحقيق تصميم مستدام 
وتحسين استهالك المياه. نظًرا لدورها الهام في توفير المياه، 
ستتم مناقشة النباتات بمزيد من التفصيل في فصل مخصص 

من هذا الدليل.

مناطق الجلوس الخارجية:

تعتبر الظروف الجوية في أبوظبي ممتعة للغاية خالل أواخر فصل 
الخريف والشتاء وبداية الربيع. يمكن تشكيل مناطق الجلوس في 
حدائق الفلل الستيعاب الضيوف بتراكيب أشبه بغرف معيشة 
اتجاه الشمس  المهم مراعاة عوامل  الطلق. من  الهواء  في 
والظل واإلضاءة. من الممكن رفع مستوى مناطق الجلوس أو 
تسويتها باألرض أو جعلها تحت مستوى األرض ولكل خيار مزايا 

وعيوب مميزة خاصة به.

شكل 2 - مكونات حديقة نموذجية

مخطط حديقة 

مفتاح الرسم:

مدخل  .1
ممر سيارات  .2

مناطق مرصوفة  .3
عشب  .4
نخيل  .5

أشجار  .6
شجيرات  .7

حوض أزهار  .8
بنى هندسية تجميلية  .9

تراس  .10
منطقة جلوس  .11

نافورة  .12
مسبح  .13
ممرات  .14

زراعة على مستويات  .15
شاطئ  .16

رصيف عائم/ممر إلى البحر  .17
فيال  .18

7الدليل اإلرشادي لتصميم وري الحدائق المنزلية | 2021



مناطق اللعب:

تشتمل أسطح اللعب عادة على العشب أو الرمل أو األرضيات 
المطاطية، ويجب اختيارها بناًء على النشاط المقصود أو المعدات 
المخصصة  األسطح  من  العديد  هناك  تركيبها.  سيتم  التي 
لكل  والتي  دراستها  يمكن  التي  الخارجية  الرياضات  لمختلف 
منها متطلبات صيانة مختلفة، باإلضافة إلى كميات مختلفة 

من المياه للري أو التنظيف.

الظل:

الظل من أشعة الشمس القاسية أمر ال بد منه في الحدائق 
المنزلية الخاصة. يمكن تحقيق ذلك من خالل التموضع الصحيح 
لألشجار الكبيرة، مع مراعاة حركة الشمس على مدار اليوم. يمكن 
أن تكون أشجار الظل محلية أو قابلة للتكيف مع المناخ المحلي. 
تتطلب معظم أنواع األشجار غير المحلية أو الغريبة التي تنمو 
تحت أشعة الشمس الساطعة كميات كبيرة من المياه وقد ال 
تزدهر في حرارة ورياح الصحراء المحلية. من بين خصائص الشجرة 
التي يجب مراعاتها عند االختيار للحصول على مناطق الظل هي 
االرتفاع عند النضج، واالنتشار العلوي لألوراق واألغصان الذي سيحدد 
حجم الظل الناجم عنها. قد يكون لبعض األشجار الخصائص 
الصحيحة إال أنها خاملة جزئًيا في مواسم معينة وقد يسقط 
البعض اآلخر كتاًل كبيرة من أوراق الشجر أو الفاكهة، والذي قد 
يكون غير مرغوب فيه ال سيما حول أحواض السباحة أو النوافير 

أو مواقف السيارات.

تزداد شعبية هياكل الظل المبنية مثل العريش والشرفات )شبه 
المغلقة( لمتانتها، ومدة صالحيتها الطويلة التي من الممكن 

الحصول عليها نظًرا لطبيعتها غير المتغيرة عبر الفصول.

الخارجية يجب أن  الهياكل  أنواع  بالذكر أن بعض   من الجدير 
تخضع لموافقة من قبل الجهات الحكومية المختصة. في 
بعض الحاالت، قد تطلب الجهات الحكومية تقديم رسومات 

هندسية للهياكل كي يتم الموافقة عليها.

أو  العرائش  اعتبار  يمكن  للظل،  ُتستخدم  لكونها  باإلضافة 
الشرفات عناصر جمالية، والتي قد تحتوي على نوافير أو موقد 

نار أو جدران خلفية حجرية.

المساحات والمرافق المائية:

تشمل المرافق المائية أحواض السباحة، البرك، النوافير، أو شالالت 
ال ُتستخدم عادًة للسباحة وتساهم بشكل جمالي في تصميم 
الحديقة المنزلية. يمكن أن تكون مرافق صغيرة جًدا بالنسبة 
للفناء، كالتي توضع عند المداخل مثالً؛ أو كبيرة أو كبيرة جدًا 
كالنوافير التي توضع في الفلل والمنازل الكبيرة. يمكن توفير هذه 
المرافق جاهزة أو مبنية في الموقع. غالبًا ما تكون مصنوعة من 
األلياف الزجاجية أو الخرسانة باإلضافة إلى مواد أخرى مقاومة للماء.

من  لكن  المياه،  من  الكثير  عموًما  المائية  المرافق  تستهلك 
الصعب التعميم على جميع المرافق. يجب األخذ بعين االعتبار 
مبدأين أساسيين متعلقان باستهالك المياه بالنسبة للمرافق 

المائية على النحو التالي:

- كلما زادت حركة المياه، زاد معدل التبخر

- كلما زاد ارتفاع النوافير، زادت كمية المياه المتطايرة بفعل الرياح.

شكل 3 - مثال على العرائش المستخدمة للتظليل مع نباتات ومجالس الحديقة

شكل 4 - مثال على نافورة في حديقة منزلية

أحواض السباحة:

في بيئة صحراوية كبيئة دولة اإلمارات، يمكن أن تكون المسابح 
أو أحواض الغطس من أجمل المرافق الحيوية للمنزل. تتعدد 
أشكال أحواض السباحة والتي عادة ما تكون مصنوعة إما من 
الخرسانة أو األلياف الزجاجية، إال أن المسابح الخرسانية هي األكثر 

استخداًما محليًا.

تتم الموافقة على تصميم وتنفيذ المسابح ومراقبتها من قبل 
البلدية ويجب تصميمها وبناؤها بواسطة مقاولين مرخصين 

لتنفيذ أحواض السباحة. 

في حين أن التعبئة األولية ألحواض السباحة تتطلب كميات كبيرة 
من المياه، تعد المياه المفقودة من المسابح بسبب التبخر أقل 
من كميات المياه المعدة للري لذات المساحة في حال كونها 
مزروعة بالعشب الطبيعي. ومع ذلك، فإن التبخر يعد السبب 

شكل 5 - مثال على مسبح مزود بنافورة

األول لفقد المياه بشكل مستمر. من الممكن ألصحاب المنازل 
تقليل تبخر المياه عن طريق تغطية المسابح عندما ال تكون قيد 
االستخدام. عالوة على ذلك، يتوجب على أصحاب المنازل فحص 
المسابح كل بضعة أشهر بحًثا عن عالمات واضحة للتسريبات 
والشقوق. سيساعد الحفاظ على المعدات ونظافة المسبح 
وتوازنه الكيميائي )الكلور( بانتظام في توفير المياه مع الحفاظ 

على حمام السباحة آمًنا وممتًعا لجميع أفراد األسرة.

يمكن الحصول على مساعدة إضافية في تصميم حديقتك عن 
طريق بعض المواقع مثل:

https://biblus.accasoftware.com/en/landscape-“
design-plans-how-to-design-a-garden-with-

”/technicalconcepts-and-examples
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3. النباتات المناسبة 
من المهم جًدا اختيار النباتات المناسبة لحديقة المنزل الخاصة بك. في دولتنا من الممكن االختيار بين 3 فئات:

النباتات المحلية وهي النباتات الطبيعية المتواجدة في شبه الجزيرة العربية. 	
النباتات المتكيفة )قابلة للتكيف مع المناخ المحلي( من أماكن ودول أخرى تم إدخالها إلى الدولة. 	
النباتات الغريبة، وهي األنواع األقل مالءمة لمناخ دولة اإلمارات وتحتاج إلى رعاية مكثفة.  	

يمكن العثور على قائمة شاملة بالنباتات المناسبة لمناخ اإلمارات في المرجع التالي من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني:

https://www.cip-icu.ca/pdf/2011-hm-urban-design2(1).pdf

جميع النباتات من الفئات المذكورة أعاله لها متطلبات مختلفة فيما يتعلق بالتربة والماء والضوء والظل. يجب أخذ كل هذه 
العوامل في االعتبار لتحقيق أفضل النتائج في حديقتك مع الحفاظ على أعلى قدر من المياه. لدى اختيارك لنباتات حديقتك، 

يوصى بالحصول على مشورة مهنية من أحد مختصي البستنة.
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3.1 النباتات المحلية 
نمت بعض النباتات بشكل طبيعي لعدة قرون في هذه المنطقة وهي مناسبة تماًما لمناخ المنطقة الصحراوي، حيث أنها تحتاج 
إلى القليل جًدا من المياه. على سبيل المثال ال الحصر لتلك األنواع من األشجار، شجرة الغاف )الشجرة الوطنية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة(، وأشجار السدر والسمر، وبالطبع النخيل، كل هذه األنواع ليست فقط شديدة التحمل ألشعة الشمس الحارة، ولكن لها أيًضا 

أهمية ثقافية كبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي.

شجرة السدر

ذكرت شجرة السدر في القرآن الكريم باعتبارها إحدى نباتات الجنة المباركة، وتحظى بتقدير كبير في أنحاء العالم اإلسالمي. يذكر 
أنه كان للشجرة عدة استخدامات في اإلمارات إذ كان يتم تجفيف أوراقها، وطحنها إلى مسحوق وخلطه مع الماء لصنع )شامبو( 
طبيعي بينما كانت الفاكهة واألوراق والجذور باإلضافة إلى اللحاء تستخدم للعالجات الطبية، بما في ذلك تطهير الجروح ومعالجة 

األمراض الجلدية. ُيعرف اليوم السدر في جميع أنحاء المنطقة بعسله الممتاز.

شجرة السمر

يمكن التعرف بسهولة على شجرة السمر الصغيرة والنحيلة من خالل أشواكها وحبات بذورها الملتوية. يعد السمر من األنواع شديدة 
التحمل وتزدهر في السهول الرملية والحصوية وعلى ضفاف األودية ومنحدرات الجبال، حيث توفر مرعى لإلبل والماعز والحياة البرية 
المحلية. قديمًا كان خشب السمر يستخدم كوقود ولصنع أدوات مختلفة، وكان الصمغ الناتج من الشجر والصالح لألكل يستخدم 

لمعالجة االلتهابات.

النخل

يعد النخل من أثمن الموارد الطبيعية التي وهبها الخالق سبحانه وتعالى لإلمارات. لقد وجد الناس استخدامات مفيدة لكل جزء من 
أجزاء النبات، ولم يكن يسمح برمي أي جزء من أجزاء النخلة. كانت ثمار التمر وال تزال مصدرًا غذائًيا قيًما ومنتًجا متداوالً. في الماضي، كان 
سعف النخيل المجفف يستخدم في المنازل واألسيجة والحصير والحاويات المتنوعة، بينما كانت األخشاب تستخدم لبناء قنوات الري.

شجرة الغاف

في بيئة صحراوية توفر شجرة الغاف التي يمكن أن تعيش حتى 
120 عاًما الظل والمأوى من الرياح. يقال أن البدو في الماضي كانوا 
يأكلون أوراقها مع األرز، ويطحنون بذورها لصنع الخبز، بينما كان 
الخشب يستخدم للوقود والبناء. من الناحية الطبية، تم استخدام 
األوراق لعالج آالم األسنان والعين، في حين تم استخدام مستخلص 

البذور المكسرة لقطرات األذن.
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3.2 النباتات المتكيفة
هناك مجموعة واسعة من النباتات المتواجدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي ال يرجع أصلها إلى شبه الجزيرة العربية إال أنها 
تكيفت بشكل جيد مع مناخ أبوظبي. تم استيراد معظمها منذ الثمانينيات، وهي ال تحتاج إلى معالجة أو معاملة خاصة وتتطلب 

معدالت ري معتدلة. يمكننا اليوم مالحظة أشجار كالداماس والجهنمية والرنف الملكي )المتوهجة( في أرجاء اإلمارة.

شجرة الدمس )داماس(

تتكيف شجرة الداماس بشكل جيد مع مناخ أبوظبي وال تحتاج سوى 
القليل جًدا من المياه. يمكن زراعتها لتشكيل عدة أنماط زراعية، 
كأن تكون أشجارًا قائمة بذاتها، أو تشكل مصدات للرياح، أوأسيجة 
كثيفة لزيادة خصوصية المنزل، وكل ذلك يعتمد على طريقة 
تشذيبها وعنايتها لتحقيق الغرض المطلوب. ومن الجدير بالذكر 
 conocarpus( أن صنفًا من أصناف هذه الشجر والذي يدعى بـ
lancifolius( له رائحة كريهة نسبيًا تنبعث من أزهاره، وقد يكون 
أقل استحساًنا لزراعته في الحديقة المنزلية الخاصة. ويذكر أيضًا 
أن الداماس له نمو جذري جائر، ويسقط منه كمية كبيرة من 
األوراق، وبالتالي يجب تجنب زراعته بالقرب من أحواض السباحة. 

 

شجرة الرنف الملكي )شجرة اللهب أو المتوهجة(

تعد شجرة المتوجهة شجرة شبه دائمة الخضرة، بمنظر عام 
يشبه اللهب األحمر البارز جًدا من خالل زهورها البرتقالية والصفراء. 
يرجع أصلها إلى جمهورية مدغشقر. تتحمل الشجرة أشعة 
الشمس العربية، وتعد متطلباتها المائية معتدلة. يمكن أن تكون 
إضافة جذابة للغاية ألي حديقة، إال أنه يفضل تجنب زراعتها بالقرب 
من أحواض السباحة نظرًا لتساقط أوراقها بكميات كبيرة. في 
اإلمارات العربية المتحدة ، يمكن أن يصل طولها إلى 7-8 أمتار مما 

يجعلها مزوًدا فعااًل للظل، ويتراوح عمرها من 50 إلى 60 عاًما.

الجهنمية 

يمكن أن ينمو هذا النوع من الشجيرات في أي مكان وتمتد من 1 
إلى 12 مترًا. تعد هذه الشجيرة دائمة الخضرة في المناطق التي 
يهطل فيها المطر طوال العام، بينما تطرح أوراقها في مواسم 
الجفاف. أوراقها بيضاوية الشكل ، بطول 13-4 سم وعرض 2-6 
سم. الزهرة األساسية للنبتة صغيرة وبيضاء اللون. يرتبط لون 
الشجيرة باأللوان الزاهية مثل اللون الوردي واألرجواني واألحمر 
والبرتقالي واألبيض واألصفر. يشار أحياًنا إلى نبات الجهنمية باسم 
"الزهرة الورقية" ألن كتلها الورقية نحيلة ورقيقة كالزهور. يذكر 

أن للنتبة ثمرة صغيرة مكونة من خمسة فصوص.

شجرة المانجو

يرجع أصل شجرة المانجو إلى شبه القارة الهندية. تم تصدير مئات األصناف المزروعة إلى مناطق أخرى دافئة في العالم مثل اإلمارات 
العربية المتحدة. تعد أشجار المانجو من أشجار الفواكه الكبيرة القادرة على النمو حتى ارتفاع 30 متًرا )100 قدم( ومحيط جذع يزيد 

عن 3.7 متر )12 قدًما(.

شجرة الليمون

تنتمي  الخضرة  دائمة  الصغيرة  األشجار  من  هو  الليمون 
يرجع  السذابية.  الفصيلة  من  المزهرة  النباتات  لعائلة 
موطنها إلى جنوب آسيا، شمال شرق الهند بشكل أساسي.

 

شجرة اللوز الهندي

شجرة اللوز الهندي هي شجرة استوائية كبيرة من عائلة شجرة 
خشب الرصاص من الفصيلة القمبرطية، تنمو بشكل رئيسي في 
المناطق االستوائية في كل من آسيا وإفريقيا وأستراليا. لها عدة 
أسماء شائعة مثل لوز البلد، اللوز الهندي، لوز ماالبار، لوز البحر، اللوز 

االستوائي، ولوز الشاطئ.
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شجرة الطلح األنباري

الطلح عبارة عن شجيرة طويلة شبه دائمة الخضرة أو شجرة 
صغيرة تحوي وريقات ريشية ناعمة ذات لون أخضر متوسطة 
باإلضافة إلى أشواك طويلة وحادة. سيقانها الخشنة قلياًل غنية 
بلون الشوكوالتة البنية والرمادية. أزهارها صغيرة صفراء منتفخة 
عطرة جًدا وتظهر في مجموعات في أواخر الشتاء ثم بشكل 
متقطع بعد كل دفعة نمو جديدة، مما يوفر إزهارًا على مدار 
العام تقريًبا. تتكون على ثمارها طبقة المعة وتحتوي على بذور 

تقتات عليها الطيور والحياة البرية.

شجرة الياسمين

النوع  هي  الهندي،  الفلين  شجرة  أو  الياسمين  شجرة 
جنوب  إلى  موطنها  ويعود  ميلينجتونيا،  جنس  في  الوحيد 
ارتفاع  إلى  لتصل  الشجرة  تنمو  آسيا.  شرق  وجنوب  آسيا 
متًرا.  11 إلى   7 من  عرضها  ويبلغ  متًرا   25 و   18 بين  يتراوح 

شجرة النيم

ُتعرف باسم النيم أو النيم الشائع أو النيم الهندي، وهي شجرة 
تنتمي إلى جنس النيم، الفصيلة األزدرختيٍة. هناك نوعان شائعان 
في هذه الفصيلة وموطنهما األصلي هو شبه القارة الهندية. يزرع 
النيم عادة في المناطق االستوائية وشبه االستوائية، كما وتنمو 
أشجاره في الجزر الواقعة قبالة الساحل الجنوبي إليران. ثمارها 
وبذورها هي مصدر زيت النيم. النيم شجرة سريعة النمو يمكن 
أن يصل ارتفاعها إلى 15-20 متًرا ونادرًا ما يصل إلى 35-40 متًرا. 
تعد شجرة النيم دائمة الخضرة، إال أنه في أوقات الجفاف الشديد 

قد يتساقط معظم أو كل أوراقها.

 

شجرة الفتنة الحمراء 

شجرة الفتنة الحمراء أو بلومارية حمراء شجرة المعبد هي نوع من 
جنس البلوماريات الفصيلة الدفلية. موطنها األصلي جزر الهند 
الغربية بما في ذلك جزر البهاما، جنوب المكسيك، غواتيماال، 
وفلوريدا إال أنه يتم زراعتها على نطاق واسع في مناخات دافئة 
حول العالم ألزهارها الجميلة والعطرة. تعد هذه الشجرة من 
4.6 متر. في  3.0 إلى  األشجار الصغيرة التي يبلغ ارتفاعها من 
حاالت نادرة، يمكن أن تنمو األشجار الفردية لتصل إلى ارتفاع 7.6 
متر. زهورها بيضاء وصفراء ولكل منها خمس بتالت. تتفتح أزهارها 
العطرة في مجموعات. أوراقها خضراء داكنة ذات لمعة يصل 

طولها إلى 20 سم، وعلى شكل أشبه بالدمعة.

 

بلوميريا )الفتنة(

المتساقطة  النباتات  نوع من  الهندي هو  الياسمين  أو  الفتنة 
هي  األصلية  مواطنها  بلوميريا.  جنس  إلى  تنتمي  األوراق 
المكسيك وأمريكا الوسطى وكولومبيا وفنزويال. تم زراعتها 
واالستوائية  االستوائية  شبه  المناخات  في  واسع  نطاق  على 
زراعتها في الحدائق العامة  في جميع أنحاء العالم. تشتهر 
باإلضافة إلى المعابد والمقابر. تنمو كشجرة منتشرة األطراف 
عرضًا وارتفاعًا لغاية 7-8 أمتار. تغمرها أزهار معطرة بظالل من 
اللون الوردي واألبيض واألصفر خالل فصلي الصيف والخريف. 

شجرة كف مريم )العفيفة(

شجرة كف مريم أو العفيفة أو بلسم إبراهيم أو عفيف الليلك 
يرجع أصلها إلى منطقة البحر األبيض المتوسط. تتواجد النبتة على 
شكل نباتات مزهرة استوائية وشبه استوائية. تزرع الشجرة على 
نطاق واسع في المناطق المعتدلة وشبه االستوائية الدافئة. تعرف 
الشجرة بأنها ذات أوراق عطرية بنسيج رقيق وزهور الالفندر التي تجذب 
الفراشات في أواسط الصيف، وتتفتح أزهارها في أواخره. تنمو بارتفاع 
يتراوح بين 5-1 متر. تتطلب أشعة الشمس الكاملة، على الرغم 
من قدرتها على تحمل الظل الجزئي، مع اعتماد تربة جيدة التهوية.
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3.3 النباتات الغريبة
يعود موطن النباتات الغريبة إلى مناطق حول العالم ال تشترك مع نفس خصائص المناخ في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تتطلب 

معظم هذه النباتات كميات كبيرة من المياه وبعضها مثل الخيزران يمكن أن يكون مجتاحًا وضارًا بالبيئة المحلية.

أشجار الخيزران

ُيعرف باسم خيزران موسو، وهو خيزران عمالق شتوي شديد 
التحمل. في الربيع، ينمو القصب الجديد بمعدالت ملحوظة 
خالل فصل الربيع وتصل في حالة النباتات البالغة إلى حوالي 
إلى  الخيزران  سالالت  إحدى  أصل  يعود  اليوم.  في  بوصة   18
الصين والتي من الممكن أن يبلغ ارتفاعها 15-28 متر بسماكة 
7-12 سم. القصبات الصغيرة ذات اللون األخضر المزرق تبدو 
وكأنها قد ُغطيت بمسحوق أبيض. تتدلى األوراق ألسفل مما 
خيزران  يعيش  أن  يمكن  أخضر.  بشالل  أشبه  مظهرًا  يعطي 
 20- إلى  تصل  منخفضة  حرارة  درجات  في  حتى  موسو 
لألكل. صالحة  منه  الصغيرة  البراعم  أن  يذكر  مئوية.  درجة 

نبات األفعى األسطواني )الذلب(

نبات الثعبان أو الذلب أو لسان الجن، هو نبات ذو أوراق مستديرة 
بأنماط مخططة ذات لون أخضر داكن ولها أطراف أوراق مدببة، 

ومن هنا جاء اسم "نبات الرمح".

شجرة األترج )كباد(

هي شجيرة دائمة الخضرة أو شجرة صغيرة يصل ارتفاعها إلى 4 
أمتار. يعتبر نباًتا رقيًقا وأكثر أنواع الحمضيات المزروعة رقة. ينتج 
النبات ثمارًا صالحة لألكل، على الرغم من أنها شديدة الحموضة، 

كما وأنها تستخدم بشكل أكثر شيوًعا كنكهة.

السفرجل

هي شجرة صغيرة متساقطة األوراق متعددة السيقان، أو تعتبر 
شجيرة كبيرة تكسو فروعها أوراق بيضاوية وإهليجية واسعة 
ذات لون أخضر شاحب يصل طولها إلى 4 بوصات. ُيزرع السفرجل 

الشائع اليوم بشكل أساسي إلنتاج الفاكهة.

السيكاد الملتف

تعد شجرة السيكاد من أنواع النخيل دائم الخضرة وذي الجذع 
الواحد. يعود منشأ السيكاد إلى العصر الجوراسي في مناطق 
جنوب شرق آسيا. تتمتع شجرة السيكاد بقيمة جمالية ملحوظة 
ذات طابع استوائي، ومن الممكن أن تنمو بطول 2-3 متر مع 
انتشار أفقي يتراوح بين 1.5 و 2 متر. جدير بالذكر أن شجرة السيكاد 
تتميز بقدرتها على الصمود في ظروف مناخ دولة اإلمارات تحت 
أشعة الشمس الكاملة، إال أنه يفضل زراعتها في أماكن الظل 
الجزئي أو الكامل. يعد معدل استهالك الشجرة للمياه معتدالً، 
كما وأن مستوى الصيانة المطلوب لها منخفض جزئيًا. نظًرا لصغر 
حجم مجموعها الجذري نسبًيا، يمكن زراعتها في أحواض نباتية، 
مما يجعلها مثالية لالستخدام في األفنية والشرفات والحدائق 

الصغيرة إال أنه يمكن زراعتها في أٍي من المساحات الخارجية.
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3.4 العشب
توجد المروج في جميع أنحاء أبو ظبي، حيث تستهلك كمية 
كبيرة من المياه. ُتستخدم أنواع مختلفة من العشب محلًيا، 
 Seashore Paspalum Bermuda Grass و  بما في ذلك 

المقاوم للملوحة.

من المهم التعرف على كمية المياه التي يحتاجها العشب، 
وآلية الري الواجب اتباعها معه. لدى زراعة العشب في أبو ظبي، 
يوصى عادًة باستخدام نظام ري آلي مزود بمرشات عالية الكفاءة. 
تقوم هذه المرشات برش الماء في الهواء لتوفير غطاء ري كامل 
للعشب. إذا ما كان الرذاذ المحمول في الهواء الصادر عن المرشات 
ناعًما جًدا فإنه سيكون عرضة النجراف الرياح، وغالًبا ما يتطاير الماء 
على األسطح الصلبة المحيطة بالعشب كما وأن معدالت التبخر 

للرذاذ الناعم تعد مرتفعة. 

تؤدي طريقة الري بالمرشات أيًضا إلى جريان الماء على سطح 
العشب في حال كانت كمية وسرعة إيصال المياه إلى العشب 
أكبر وأسرع من قدرة امتصاص التربة لها، وهذا قد يؤدي إلى وصول 
المياه إلى األسطح الصلبة أو الرملية المجاورة وهدر تلك الكميات 
من المياه، والذي من الممكن أن يتسبب بتلف األسطح الصلبة 
ويجعلها غير آمنة إذ قد يتسبب بسقوط المارين عليها. أما في 
حالة جريان الماء إلى نباتات أخرى محيطة، فإن ذلك قد يؤدي إلى 

ري مفرط مما يسبب موت النباتات.

تعد زراعة العشب على المنحدرات واألسطح المائلة أمرًا غير مرغوب 
فيه كونها تتطلب قدرًا كبيرًا من الماء لتعويض جريان الماء باتجاه 
أسفل المنحدر، لذلك تعمل المرشات لفترة أطول مما يؤدي إلى 
زيادة جريان الماء على سطح المنحدر وبالتالي زيادة كميات الهدر. 
قد تتطلب المساحات المنحدرة من العشب مياًها أكثر بنسبة 
50-70% من المناطق المسطحة، وقد تزيد هذه النسبة في 

حال كانت المنحدرات تواجه جهة الجنوب.

نظًرا ألن موطن العشب األصلي ليس شبه الجزيرة العربية، فإن 
تقليل استخدام العشب الطبيعي في الحدائق المنزلية يقلل 

بشكل كبير من حجم المياه وتكلفة ري الحدائق.

كان العشب االصطناعي في السابق عبارة عن غطاء بالستيكي 
أخضر المع وصلب، ال يعكس شكل العشب الحقيقي. الحقًا 
تطورت هذه الصناعة وتم إيجاد بدائل واقعية المظهر والشعور 
تشابه بحد كبير العشب الحي، إال أنها ال تستخدم الماء على 

اإلطالق.

يتوفر العشب الصناعي بأنماط وسمك مختلف وأنواع متعددة 
من حيث طرق التركيب. في حين أن التكلفة األولية للمتر المربع 
من العشب الصناعي أعلى من العشب الطبيعي، إال أن العشب 
االصطناعي سيجنب مالك المنزل مع مرور الوقت تكاليف فواتير 

الماء وأعمال التسميد والجز.

3.5 التربة
يجب األخذ بعين االعتبار عند زراعة النباتات في أبوظبي أن النبتة 
يجب أن تتمتع بقدرة عالية على تحمل الملح المتواجد في التربة 
كي تبقى على قيد الحياة. كمية الملح المتواجدة في التربة تعد 
مرتفعة نسبًيا مقارنة بمناطق كثيرة حول العالم، وتختلف هذه 
النسب ضمن المدينة ذاتها. توجد أعلى مستويات الملح بشكل 
عام في المناطق المنخفضة وتلك القريبة من الساحل. المنطقة 
الساحلية المنخفضة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح في 
التربة تسمى "السبخة"، أما إذا كانت في المناطق الداخلية فإنها 

تسمى "السبخة القارية".

حديقتك  في  المتواجدة  التربة  فحص  متخصص  من  اطلب 
واستبدالها بالتربة المناسبة إذا لزم األمر. عند الزراعة، اقلب التربة 
وقم بتهويتها، ومن الممكن أيضًا إضافة محسنات تربة من شأنها 
المحافظة على رطوبة التربة. تؤدي هذه الممارسات إلى نباتات أكثر 
صحة ذات أنظمة جذرية قوية تتطلب ريًا أقل. يوصى دائًما بسؤال 
أحد المتخصصين عندما يتعلق األمر بإضافة محسنات التربة نظرًا 
لكون أي مواد مطبقة على التربة قد يكون لها تأثير سلبي على 

النباتات إذا لم يتم اعتماد الخيارات الصحيحة.

يجب التركيز على أن جميع النباتات التي سيتم اختيارها، بصرف 
النظر عن نوعها، يجب أن تكون لديها القدرة على تحمل درجات 
الحرارة المرتفعة في أبوظبي باإلضافة إلى كميات الملح الكبيرة 
في التربة. عادة ما يتم تبديل التربة األصلية في المنازل بتربة تدعى 
"الرمل الزراعي sweet soil"، واستخدامها كتربة للزراعة. باإلضافة 
إلى ذلك، يمكن استخدام بعض محسنات التربة إلضافة مواد 
عضوية إليها. أخيًرا، يمكن استخدام الحصى أو الحجارة لتغطية 
 ،)Mulch( سطح التربة. يساعد الفرش الخشبي أو ما يسمى باللحاء
الذي يمكن أن يكون قطًعا من لحاء النباتات على االحتفاظ برطوبة 
التربة كما ويقلل من ظهور األعشاب الضارة، باإلضافة إلى المظهر 

الجمالي الذي يضفيه على سطح التربة.

3.6 متطلبات الري المائية
كل نوع من أنواع النباتات له احتياجات يومية معينة من المياه من أجل الحفاظ على نموه وازدهاره. يتم احتساب متطلبات المياه مع 
األخذ بعين االعتبار عملية النتح والتبخر التي يتعمدها النبات الستهالك المياه. يعتبر الطقس )درجة الحرارة والرطوبة( من أهم عوامل 

حساب متطلبات المياه.

نشرت دائرة البلديات والنقل، )المعروفة سابًقا باسم دائرة الشؤون البلدية والنقل(، دلياًل لتصميم أنظمة الري، وتضمن المنشور حساب 
المتطلبات المائية لألنواع المختلفة من النباتات على مدار أشهر العام. يعتمد المصممون ألنظمة الري على هذا المصدر لتقدير 
المتطلبات المائية للحدائق والمسطحات الخضراء. فيما يلي عملية حسابية بسيطة لحساب المتطلبات المائية التابعة لحديقة 

مصغرة )حاسبة المتطلبات المائية للري(.

يوضح الجدول التالي متوسط معدالت الري اليومية على مدار العام لمختلف فئات النبات:

الوحدةنوع النباتاتم
ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

لتر/وحدة/
يوم

لتر/وحدة/
يوم

لتر/وحدة/
يوم

لتر/وحدة/
يوم

لتر/وحدة/
يوم

لتر/وحدة/
يوم

لتر/وحدة/
يوم

لتر/وحدة/
يوم

لتر/وحدة/
يوم

لتر/وحدة/
يوم

لتر/وحدة/
يوم

لتر/وحدة/
يوم

3.704.706.108.009.6010.0010.009.608.806.905.404.00متر مربععشب1

3.405.407.0010.1012.1012.6012.608.908.106.405.003.70متر مربعشجيرات ومغطيات تربة2

27.4043.4056.4081.0097.10100.80100.8071.4065.3051.2039.8029.60شجرةأشجار فاكهة3

21.3033.8043.9063.0075.6078.5078.5055.6050.8039.9031.0023.10شجرةأشجار زينة4

9.5015.0019.5028.0033.6034.9034.9024.7022.6017.7013.8010.20شجرةأشجار صحراوية وغابات5

55.6070.9092.20120.50144.60150.00150.00144.90132.50103.9080.7060.10نخلةنخيل6

 Issued by DMAT (Department of Municipal ,2016 The Irrigation System Design Manual – First Edition – December :المصدر
 Affairs and Transportation) – Abu Dhabi, which is QCC approved, was used as the reference for assessing and evaluating

 landscape irrigation water requirements

يوضح المثال التالي المتطلبات المائية لحديقة صغيرة:

 أحمد يمتلك حديقة تحتوي على 50 متر مربع من العشب، 20 متر مربع من الشجيرات ومغطيات التربة، 5 أشجار مثمرة، 
باإلضافة إلى 4 أشجار نخيل.

باستخدام الجدول أعاله الذي يوضح معدالت الري اليومية، يجب أن تكون معدالت استهالك المياه التابعة لحديقته كالتالي:

الكميةالوحدةنوع النباتاتم

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

متر 
مكعب 

سنويًا

متر مكعب 
سنويا مع 
إضافة 10%

312831303130313130313031

يومًايومًايومًايومًايومًايومًايومًايومًايومًايومًايومًايومًا

لتر/يوملتر/يوملتر/يوملتر/يوملتر/يوملتر/يوملتر/يوملتر/يوملتر/يوملتر/يوملتر/يوملتر/يوم

50185235305400480500500480440345270200132145متر مربععشب1

2068108140202242252252178162128100745864متر مربعشجيرات ومغطيات تربة2

5137217282405486504504357327256199148116128شجرةأشجار فاكهة3

4222284369482578600600580530416323240159175نخلةنخيل4

111122221111إجمالي االحتياج اليومي

192434455556584944352721إجمالي االحتياج الشهري

466إجمالي االحتياج السنوي

على سبيل المثال: كمية المياه التي يحتاجها العشب في أيام شهر يناير هي )50 م2 × 3.7 لتر/ م 2/ يوم( = 185 لتر / يوم. يتم 
احتساب متطلبات الري لألنواع األخرى بشكل مماثل.

بناًء على الحسابات المذكورة أعاله، يمكن أن يستنتج أحمد أن استهالك المياه اليومي لحديقته لن يتجاوز 2 متر مكعب، وأن الحد 
األقصى لالستهالك الشهري لن يتجاوز 58 مترًا مكعبًا والذي سيكون حصرًا في ذروة الصيف. عالوة على ذلك، يمكنه أيضًا تحديد 
إجمالي استهالك المياه التابع لكل فئة نباتية لديه، أي أن االستهالك السنوي للمياه لشجر النخيل مثاًل سيكون حوالي 160 مترًا مكعبًا.

مالحظة: إضافة نسبة 10% على الكميات المذكورة أعاله تعد ممارسة معتادة لحساب كميات المياه الستخدامات الصيانة والتسربات 
الطفيفة في نظام الري.
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4. أنظمة الري
الري،  مياه  احتياجات  حساب  إلى  باإلضافة  المناسبة  النباتات  باختيار  وقمت  حديقتك،  تصميم  اكتمل  أن   بعد 
الوقت لالستثمار في نظام ري فّعال. إن تصميم نظام ري صحيح ومناسب أمر ضروري من أجل تحقيق   فقد حان 

أقصى قدر من توفير المياه.

يقدم هذا القسم لمحة عامة عن أنظمة الري والمكونات الرئيسية باإلضافة إلى مبادئ التصميم الرئيسية.
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شكل 8 - الشكل العام لنظام الري المنزلي

4.1 ما هو الري؟
الري هو عملية إمداد التربة بالمياه، والذي يمكن بعد ذلك امتصاصه 
عبر جذور النباتات من أجل تعويض المياه التي تم فقدها من خالل 
عملية النتح، وهي عملية فقد الماء من أوراق النباتات وتحوله إلى 
بخار في الهواء. باإلضافة إلى المياه التي تفقد بسبب عملية النتح، 
هنالك أيضًا كميات أخرى من المياه تفقد عند تبخر الماء من على 
سطح التربة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. تجمع كال العمليتين 

بمصطلح يدعى "النتح والتبخر".

 

شكل 6 - عملية النتح والتبخر في النباتات

قديمًا، كانت طرق الري مقتصرة على ما يدعى باألفالج )فلج(، وهي 
عبارة عن قنوات مائية موجهة إلى أحواض الزراعة )الري بالغمر(. 
تعد هذه الطريقة القديمة من مسببات هدر المياه الرئيسية 
حيث يتم فقد المياه من خالل التبخر إلى الهواء والتسرب إلى 

التربة دون أن تستفيد النباتات.

شكل 7 - الري بالغمر عن طريق األفالج في إحدى واحات العين

تعتمد  ري  آليات  استخدام  تم  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  منذ 
المياه عبر شبكة تحدد  التي تنقل  معدات وأدوات كاألنابيب، 
فيها الصمامات المسارات المختلفة. يتم بعد ذلك توفير المياه 
للنباتات من خالل أجهزة ري صغيرة تحد من تبخر الماء في الهواء 
وتروي النباتات مباشرة. قديمًا، كان تحديد كمية المياه التي يتم 
توفيرها لكل نبتة يتم عن طريق العامل أو البستاني الذي يحدد 
ذلك بالنظر، فيقوم بتشغيل وإغالق الصمامات التي تتحكم في 

تدفق المياه بناًء على ذلك.

في دولة اإلمارات، ال تزال معظم المنازل والمزارع الخاصة ُتروى 
بالغمر أو عن طريق صمامات وأنابيب يتم التحكم فيها يدوًيا، 
في  أنه  إال  الري.  مياه  من  الكثير  إهدار  تسبب  فإنها  وبالتالي 
السنوات األخيرة تم استبدال عدد من تلك األنظمة اليدوية بحلول 

أتوماتيكية حققت نتائج أكثر استدامة.

يتكون نظام الري األوتوماتيكي من وحدة تحكم إلكترونية ذكية 
ترسل إشارات إلى الصمامات لتحديد توقيت فتحها وإغالقها 
والتحكم في تدفق المياه عبر األنابيب وأجهزة الري. من خالل 
اإلعداد المسبق المناسب لمدة فتح وحدة التحكم الذكية، يمكن 
قياس كل من التوقيت، والمدة، والحجم اإلجمالي للمياه التي 
نزود بها النبات في أوقات مختلفة من العام بكل دقة. يضمن 
هذا اإلجراء حصول كل نبتة على الكمية المحددة من المياه التي 
تحتاجها، مما يقلل الخسائر الواردة من عمليات التبخر والتسرب 
داخل التربة إلى الحد األدنى. في األنظمة األكثر تطورًا، يمكن 
ألجهزة االستشعار اإلضافية قياس رطوبة التربة أو شدة الرياح 
أو كميات األمطار، وبالتالي ضبط كمية المياه المعطاة للنباتات 

بشكل دقيق بناء على تلك المعطيات.

50 ملكية4  في دراسات مكتبية حديثة أجريت على أكثر من 
متنوعة كحدائق منزلية وغابات وغيرها4، تم تقدير أنه يمكن 
من خالل ترقية أنظمة الري   %30-20 توفير الماء بما نسبته 
القديمة إلى أنظمة ري آلية باستخدام أحدث أجهزة التحكم 

وأجهزة الري عالية الكفاءة.

4 دراسات مكتبية من قبل شركة أبوظبي للتوزيع لتحسين استهالك مياه الري في الملكيات الخاصة، 2019.

4.2 مكونات نظام الري اآللي
8 اإلعداد النموذجي لنظام الري األوتوماتيكي  يوضح الشكل 
ومكوناته لالستخدام المنزلي. سيتم شرح كل مكون من هذه 

المكونات مع صورة له في هذا القسم.

مصدر المياه، وهو المصدر الذي تزود من خالله شركات التوزيع 
أو البلديات مياه الري للمنازل والحدائق الخاصة. عادة ما يتم قياس 

استهالك المياه عن طريق مزود المياه المحلي.

خزان المياه، وهو أداة تخزين المياه في المنزل أو الحديقة. يجب 
حساب حجم خزان المياه لضمان سعة تخزينية ال تقل عن 1.5 

ضعف متطلبات الري اليومية لجميع النباتات.

مضخة المياه، وهي الجهاز الذي يستخدم لتوصيل المياه من 
الخزان إلى شبكة الري على أساس معدل التدفق الذي يتم حسابه 
من جدول الري وعدد وحجم الصمامات المراد تشغيلها في 

نفس الوقت.

المصفاة )فلتر(، والتي من شأنها التقليل من مشاكل الصيانة 
والتشغيل المستقبلية حيث تزيل الجسيمات الصلبة العالقة 
في الماء كالرمل والحطام. قد تسد هذه المواد الصلبة أجزاء 
نظام الري وتمنع عمله بالشكل الصحيح. يجب فحص مصفاة 
الري وتنظيفها بانتظام. يتم حساب مواصفات المصفاة اعتماًدا 
على جودة وكمية المياه. ينصح باألخذ بمشورة مختص عن اعتماد 

مصفاة الري.

عداد المياه، والذي يستخدم لجمع البيانات حول استهالك 
المياه، والذي من الممكن أن يكون هامًا جدًا في تجنب الفواتير 

المرتفعة للمياه والكشف عن التسريبات.

صمام مانع التدفق العكسي، والذي عادة ما يتم تركيبه 
بعد مضخة المياه والذي يمنع بدوره انعكاس تدفق المياه. في 
حال حدوث تدفق عكسي، يمكن ألجهزة الري المتواجدة في 
التربة امتصاص األسمدة أو المبيدات الحشرية من التربة وتمريرها 
عبر خطوط الري إلى خزان المياه أو إمدادات مياه الشرب العامة، 
وبالتالي يحمي مانع التدفق العكسي مياه الشرب من التلوث 

باألسمدة أو المبيدات.
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منظم الضغط، يتم تثبيت جهاز تنظيم الضغط على الخط 
الرئيسي بعد المضخة، أو برمجته من خالل لوحة التحكم الخاصة 
بالمضخة، أو يتواجد مدمجًا في الصمامات أو المرشات أو القطارات 
أوخطوط التنقيط. يعد منظم الضغط عنصرًا هامًا للغاية في 
أنظمة الري الحديثة حيث له وظيفتان رئيسيتان. األولى، ضمان 
ضغط مياه ثابت ومناسب يمّكن من موازنة تدفقات النظام 
وأجهزة الري عالية الكفاءة من العمل بشكل صحيح، مما يتيح 
وصول كميات المياه بدقة عالية لمناطق الري. ثانًيا، يضمن عدم 
حدوث حاالت الضغط الزائد، مما يحمي شبكة الري ومكوناتها 

من العطب.

الصمام الرئيسي ومستشعر التدفق، يمكن فتح وإغالق 
الصمام الرئيسي يدوًيا أو كهربائًيا، مما يسمح للمستخدمين 
بإغالق أجزاء من شبكة الري بشكل انتقائي. تسهل هذه الصمامات 
عمليات الصيانة الدورية إذ أنها تعزل المياه عن المناطق المراد 
صيانتها، كما وتمنع إهدار المياه في حالة حدوث كسر مفاجئ 
في الخط أو عطل في النظام. جدير بالذكر أن تسربات المياه 

تعتبر من األسباب الرئيسية الرتفاع فواتير المياه.

صمامات تحرير الهواء من شبكة الري، والتي تسمح بدورها 
بطرد الهواء من النظام )التنفيس( عند إعادة تشغيله. عادة ما 
يتم تركيبها على الخطوط الرئيسية فقط في المناطق المرتفعة 

منها.

وحدة التحكم في الري، التي يشار إليها أحياًنا باسم "مؤقت 
الري اإللكتروني"، والتي تؤتمت نظام الري أو تجعله يعمل بشكل 
أوتوماتيكي وذلك عبر إرسال إشارات للصمامات المتعددة وفًقا 
لبرنامج تم تصميمه، مما يضمن تشغيل الصمامات في أوقات 

معينة ولفترات محددة.

شكل 9 - وحدة تحكم بالري

أسالك التحكم، وهي أسالك مقاومة للماء تربط وحدة التحكم 
بالصمامات وتضمن التشغيل األوتوماتيكي اآلمن للنظام. تربط 
الموصالت المصممة بشكل مناسب أسالك الري مًعا وتصلها 

بصمامات التحكم، مما يتيح اتصااًل آمًنا ومقاوًما للماء.

شكل 10 - أسالك أجهزة فك تشفير الصمامات الكهربائية

المستشعرات، والتي يتم توصيلها بوحدة التحكم، ومن ضمن 
استخداماتها أنها تمنع الري أثناء هطول األمطار باإلضافة إلى 
استخدامات أخرى من شأنها الحفاظ على المياه. تشمل هذه 
األجهزة أنواعًا ووظائف متعددة كاستشعار رطوبة التربة وشدة 

الرياح ودرجة الحرارة وهطول األمطار.

شكل 11 - مستشعر حرارة الطقس.

القطع  مجموعة  وهي  وملحقاتها،  )المواسير(  األنابيب 
واإلكسسوارات المستخدمة ضمن نظام توزيع مياه الري بما 
في ذلك الخطوط الرئيسية والخطوط الفرعية والجانبية التي 
تصل المضخات بصمامات التحكم وأجهزة الري النهائية فتنقل 
المياه إلى جميع مناطق الري. يمكن أن تكون مصنوعة من بي 

PVC( أو البولي إيثيلين.  - ڤي سي )بولي فينيل كلوريد 

شكل 12 - أنابيب وإكسسواراتها

صناديق  عن  عبارة  وهي  )المحابس(،  الصمامات  صناديق 
بالستيكية تحوي عادة صمامات التحكم أو عدادات المياه وغيرها 

من األجهزة والصمامات.

شكل 13 - صندوق صمام.

والتي ُتعرف أيضًا باسم   صمامات التحكم األوتوماتيكية، 
"الصمامات الكهربائية" أو "صمامات الملف اللولبي" أو "صمامات 
التحكم عن ُبعد"، والتي تستقبل اإلشارات من وحدة التحكم 
للفتح واإلغالق بناء على جداول الري التي تم برمجتها مسبقًا، 

مما يضمن توصيل المياه في أوقات محددة ولمدة محددة. 

شكل 14 - صمام تحكم أوتوماتيكي )صمام لولبي(.

أجهزة تزويد المياه )أجهزة االنبعاث(:

· مرشات رذاذ، والتي تروي مناطق العشب الصغيرة.	

شكل 15 - مرش رذاذ
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· مرشات الرذاذ الدوارة، هي مرشات تروي مناطق العشب الصغيرة 	
والمتوسطة بانتظام وبكفاءة عالية. لديها قدرة عالية على 
مقاومة إزاحة الرياح نظرًا لكبر حجم قطراتها، ولذلك أثر في 

توفير المياه.

شكل 16 - مرش رذاذ دوار.

· المرشات الدوارة، تروي مناطق العشب الواسعة.	

شكل 17 - مرش دوار.

· فوارات )ببلر(، ُيقترح استخدام الببلر معّوض للضغط والذي 	
يوفر معدل تدفق ثابت، والذي يستخدم بشكل شائع لري 
األشجار. ومع ذلك، يوصى باستخدام النقاطات بداًل من ذلك، 

كونها أكثر كفاءة.

شكل 18 - فوارات )ببلرات( ذات تدفق ثابت.

· المرنة، 	 الري  أنابيب  على  تثبت  والتي  الموجهة  النّقاطات 
 pressure( المنظمة للضغط  النّقاطات  ُيقترح استخدام 
compensating( والتي توفر معدل تدفق ثابت بكميات 
التربة  ومغطيات  والشجيرات  لألشجار  ومحسوبة  صغيرة 
وأحواض الزهور. يوصى باستخدامها في التربة الرملية إذ أنها 

تعتبر من األجهزة الموفرة للمياه.

ضة للضغط. شكل 19 - نقاطات موجهة معوِّ

· أو ما تسمى بخطوط 	 الري  أنابيب  المضمنة في  النقاطات 
التنقيط، والتي تأتي بميزة تعويض الضغط وتوفير التدفق 
الثابت بكميات صغيرة من المياه محسوبة وموحدة لألشجار 
والشجيرات ومغطيات التربة وأحواض الزهور، وتكون النقاطات 
مثبتة على مسافات منتظمة وثابتة. يوصى باستخدامها في 

التربة الرملية إذ أنها تعتبر من األجهزة الموفرة للمياه.

ضة للضغط. شكل 20 - خطوط تنقيط معوِّ

·  نظام ري جذور األشجار والنخيل، والتي تقوم بتوصيل المياه 	
مباشرة إلى منطقة جذر الشجر أو النخيل، باإلضافة إلى قدرتها 
على تزويد الجذور باألكسجين والمغذيات الحيوية الالزمة. تكون 
أجزاء هذا النظام معدة مسبقًا وجاهزة للتركيب، ويمكن 

صيانتها من مستوى سطح األرض.

  

· خطوط ري تحت سطحية، والتي تستخدم لري العشب، حيث 	
10-15 سم تحت سطح العشب، فتوفر  يتم دفنها بعمق 
بذلك ريًا مباشرًا لمنطقة جذر العشب. يجب حماية خطوط 
التنقيط من اقتحام الجذور عبر النقاطات، وذلك إما عن طريق 
مادة واقية عند منفذ النقاط أو عن طريق تغليف أنابيب التنقيط 

بمواد قماشية خاصة. 

شكل 23 - نظام الري الجذري للعشب.

المكونات التي تم مناقشتها سابًقا متوفرة في السوق المحلي 
من جهات تصنيع مختلفة. 

شكل 21 - نظام الري الجذري 
لألشجار والنخيل.

شكل 22 - أحجام مختلفة من 
نظام الري الجذري.

 4.3 نصائح عند اختيار مكونات 
نظام الري

عند اختيار مكونات نظام الري الخاص بك، يوصى باألخذ بعين 
االعتبار المزايا التالية:

وحدات التحكم:
· Wi-Fi والتي تتيح الوصول للجهاز عن 	 تحتوي على خاصية 

بعد عبر اإلنترنت
· إمكانية توصيل عدد من أجهزة االستشعار بها	
· إمكانية توصيل محطة رصد صغيرة ألجواء الطقس بها	
· إمكانية تعديل جداول الري موسميًا	
· للحدائق والقصور الكبيرة، يوصى باستخدام وحدات التحكم 	

قابلة للتوسعة وإضافة عدد محابس أكبر إليها في حال تم 
توسعة الحدائق والمرافق الطبيعية.

· إمكانية توصيل أجهزة استشعار تدفق ذكية والتي من شأنها 	
مراقبة التدفق واكتشاف التسريبات في الشبكة.

أسالك التحكم:

· يجب أن تكون أسالك التحكم بنظام الري ملونة حيث أن السلك 	
المشترك الذي يصل جميع الصمامات بوحدة التحكم يجب أن 
يكون بلون مختلف عن األسالك التي تصل الصمامات الفردية 
بوحدة التحكم. يوصى أيًضا باستخدام العالمات أو الحلقات 
عند  أو  التحكم  وحدة  عند  سواء  األسالك  لترقيم  المرقمة 

الصمامات، لتسهيل الرجوع إليها مستقبالً.
· من الضروري استخدام موصالت أسالك عازلة للماء لضمان 	

النقل السليم لإلشارات.
· لالستخدام 	 أنه  على  مصنفًا  األسالك  عزل  يكون  أن  يجب 

البنفسجية. فوق  األشعة  من  الحماية  خيار  مع  الخارجي 

صمامات )محابس( التحكم اآللي:

· يجب أن تكون صمامات التحكم اآللي من النايلون المقوى 	
بالبالستيك أو الزجاج لتجنب مشاكل الصدأ.

· يوصى بتزويد صمامات التحكم األوتوماتيكية بجهاز تنظيم 	
الضغط.

· صناديق 	 في  الكهربائية  التحكم  صمامات  تركيب  يجب 
الصمامات وتوصيلها بأسالك التحكم في الري عبر موصالت 

سلكية مقاومة للماء.
· يجب أن يكون لصمامات التحكم اآللي معدل ضغط ال يقل 	

عن 150 رطاًل لكل بوصة مربعة.

مرشات الرذاذ، مرشات الرذاذ الدوارة، والمرشات الدوارة:

· بهطول 	 فوهات  ذات  المرشات  جميع  تكون  أن   يجب 
مطري مطابق 

· يجب أن ُتزود جميعها بفوهات قابلة للتعديل/التعيير )نصف 	
القطر والزاوية(

· يجب أن ُتزود جميعها بصمامات تمنع تسرب الماء عند الضغط 	
المنخفض، ال سيما في المناطق المنحدرة.

· يجب أن ُتزود بمنظمات ضغط مدمجة في أجسام المرشات.	

الفّوارات )ببلر(:

· يجب أن تكون جميع الفوارات منظمة للضغط وذات تدفق 	
ثابت ومزّودة بمصفاة داخلية.

النقاطات وخطوط التنقيط:

· يجب أن تكون جميع النقاطات من نوع التدفق الثابت مع ميزة 	
تعويض الضغط ومزودة بآلية تنظيف ذاتي.
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4.4 تصميم نظام الري
يجب أن يتم تصميم نظام الري بواسطة مختص ري محترف. في 
بعض البلدان، يتم اعتماد مصممي أنظمة الري بناء على تراخيص 
وامتحانات معينة لضمان تصميم األنظمة المناسبة والفعالة. 
سيعرض هذا القسم نصائح عامة حول طرق التصميم. ُينصح 
أن تطلب من المصمم أن يأخذ هذه النصائح بعين االعتبار في 

مرحلة تصميم نظام الري.

العوامل التي يجب مراعاتها لدى تصميم نظام ري جديد:
· نوع النبات: عشب، أشجار، شجيرات	
· نوع التربة	
· جودة المياه	
· المتطلبات المائية للنباتات )على النحو الذي تم شرحه في 	

)3 القسم  
· أحوال الطقس	

األهداف الرئيسية لتصميم نظام الري هي:

· توفير الكمية المناسبة من المياه لكل نبتة	
· الحفاظ على المياه	
· الحفاظ على الطاقة	
· تقليل تكاليف التشغيل والصيانة	
· ضمان سالمة تشغيل النظام	

تصميم الري يجب أن يجيب على األسئلة األساسية التالية:
· كيف يتم الري؟	
· متى يتم الري؟	
·  ما هي كمية الماء المطلوب تزويدها؟ما هي آليات التشغيل 	

والصيانة؟

يجب أن تتضمن خطوات التصميم على العناصر التالية والتي 
يجب التأكد منها من قبل صاحب المنزل/الحديقة أو ممثله:

االحتياجات المائية للري: جدول يحسب استهالك مياه الري    )1
لكل موسم أو شهر. في القسم 3، تم توضيح كيف يمكنك 
حساب االحتياجات اليومية لمياه الري التابعة لحديقتك وفقًا 
لكل شهر من أشهر السنة. نوصي بالتحقق من هذا الحساب 
الذي يقدمه المصمم وفقًا لإلرشادات، وفهم كيفية حساب 

حجم وتكلفة مياه الري.

يجب توضيح جميع المناطق المروية وغير المروية بشكل     )2
المخططات. على  واضح 

الالزمة من كل جهاز  الري مع األعداد  انبعاث  أنواع أجهزة    )3
األنواع  خلط  تجنب  نبتة.  لكل  التابعة  التدفق  ومواصفات 
المختلفة من أجهزة الري ضمن منطقة الري التابعة لنفس 
الصمام. يجب توفير صمام لكل نوع مختلف من األجهزة. إذا 
كانت المساحة المراد ريها صغيرة جًدا، فإننا نوصي باستخدام 
خطوط التنقيط لجميع أنواع النباتات، وذلك للحد من عدد 

الصمامات المطلوب.

نوع  مع  متوافقة  المرشات  بين  المسافة  تكون  أن  يجب    )4
وخصائص المرشات المختارة بناء على المعلومات المعطاة من 
قبل الشركة المصنعة. وبشكل أدق، يجب أن تكون المسافات 
بين المرشات في مناطق العشب أقل من نصف قطر توصيل 
الفوهات الخاصة بها، والتي تكون محددة في الدليل اإلرشادي 

للمنتج.

جدول الري الذي يبين معدالت الري الكلية لكل موسم أو    )5
شهر. يجب أن يتماشى إجمالي معدالت تطبيق مياه الري 
لكل موسم مع إجمالي المتطلبات المائية للري والذي تم 

.1 حسابه في الخطوة رقم 

آلية التحكم في الضغط لضمان أن يكون الحد األدنى من    )6
الضغط في كل منطقة ري أعلى من ضغط التشغيل المحدد 
ألجهزة انبعاث الري كما هو موضح في كتيب االستخدام 

للجهاز 6.

ري األزهار الموسمية يكون عبر صمامات منفصلة عن باقي    )7
أنواع النباتات، نظرًا ألنها تزرع في فترات معينة من العام وتكون 

مغلقة باقي الفترات.

إعداد خطة متكاملة تحوي جميع مكونات نظام الري:   )8

· 	)H( والضغط )Q( تدفق أو سعة المضخة المقترحة
· صمام منع التدفق العكسي	
· أجهزة الري 	
· األنابيب أو الخطوط الرئيسية والجانبية مع جميع محابس الري	
· أجهزة تنظيم الضغط	

ري،  نظام  أي  في  العوامل  أهم  من  واحدة  الري  جدولة  تعد 
حيث سيحدد وقت الري وكميات المياه المطبقة. إضافة إلى 
ذلك، سيساعد جدول الري على تحديد سعة المضخة والخزان 

المطلوبين.

يتم تطوير جدول الري بناًء على أنواع النباتات والظروف الجوية 
ونوع التربة وأجهزة الري المستخدمة. العامل الرئيسي لنجاح 
تحضير جدول ري فعال هو معرفة كمية المياه التي يحتاجها 
أو  التدفق  النبات. عامل آخر مهم يجب مراعاته هو معدالت 
الهطول المطري التابعة لكل جهاز من أجهزة الري، والتي غالبًا 
ما تكون مكتوبة ضمن مواصفات الجهاز المستخدم. يمكن 
ضبط مدة الري بناًء على معدل التدفق أو الترسيب والمتطلبات 

اليومية المائية للنبات.

يوَصى بالري مرتين يومًيا - ما أمكن -، والذي يساعد بدوره على 
امتصاص النباتات للمياه ويقلل من الفواقد بسبب التبخر أو التسرب 
على سطح التربة نظرًا لتجمع المياه وعدم قدرة النبات على 

امتصاصه في ذات الوقت.

6 جميع شركات تصنيع أجهزة الري الجيدة تنشر أحدث منتجاتها عبر كتيبات متوفرة على اإلنترنت.
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5. التشغيل والصيانة
من أفضل وسائل الحفاظ على المياه في حديقتك هي اعتماد التصميم الصحيح واختيار النباتات المناسبة وتركيب نظام 
ري فعال. ومع ذلك، تصبح جميع تلك الوسائل عديمة الفعالية إذا لم تتم صيانتها بشكل جيد. النتائج المستدامة تتحقق 
فقط عندما تكون الصيانة لألنظمة فعالة وبطريقة مثلى. يقدم هذا القسم إرشادات ألفضل ممارسات الصيانة والعناية 

لكل من نظام الري والنباتات.
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5.2 صيانة النباتات
بشكل عام، فإن كل نوع نباتي، مثل النخيل واألشجار والشجيرات 
واألرضيات وأعشاب الزينة والمروج، تتطلب مجموعة مختلفة من 
أنشطة الصيانة. تختلف هذه األنشطة وفًقا لنوع النبات وعمره 
وموقعه ونموه وصحته العامة. بشكل عام، يمكن تقسيم 

صيانة النباتات إلى فئتين:

الصيانــة الوقائيــة، وهــي عبارة عن جداول شــاملة من األنشــطة  	
الروتينية.

الصيانــة التصحيحيــة والتــي تكــون علــى أســاس مــا ُيالحــظ مــن  	
وقــت آلخــر علــى النباتــات، والتي تتطلــب رد فعــل معين للحفاظ 

علــى صحتها.

ــر،  	 ــالذ األخي ــة الم ــة والميت ــر الصحي ــات غي ــتبدال النبات ــد اس يع
ولكــن يجــب أن يتم ذلــك عند الحاجــة، وفًقا لخطة اســتجابة 

للمشــاكل غيــر المتوقعــة كاآلفــات واألمــراض النباتيــة.

 5.2.1 ممارسات صيانة النباتات

صيانة التربة واألسطح:

ــى  	 ــاًء عل ــات بن ــو النب ــان نم ــة لضم ــروف الترب ــاة ظ ــب مراع يج
ــات  ــذور النبات ــراق ج ــان اخت ــب ضم ــه. يج ــات وفصيلت ــوع النب ن
ــدم وجــود أســطح  ــن ع ــد م بأعمــاق كافيــة وذلــك عبــر التأك
صلبــة غيــر نافــذة ضمــن منطقــة الجــذور. كمــا ويجــب أيضــًا 
المحافظــة علــى معــدالت تصريف ميــاه جيدة للتربــة متوازنة 

ــة بالميــاه. ــع المعــدالت المثلــى الحتفــاظ الترب م

المســتويات المثلــى لــألس الهيدروجيني )معــدالت الحموضة  	
والقلويــة( للتربــة هي 6.5 إلــى 8. المســتوى المثالي للتوصيل 
الكهربائــي للتربــة يتــراوح بيــن 1 إلــى 2.5 ديســي ســيمنز / مــم 
ــيمنز /  ــي س ــن 2.5 ديس ــد ع ــي تزي ــة الت ــين الترب ــب تحس ويج
م بإضافــة الجبــس أو باســتخدام معالجــات الترشــيح ومــا 

إلــى ذلــك.

تعتبــر التهوية المناســبة للتربــة عاماًل مهًما لضمــان صحتها،  	
ويمكــن القيــام بذلــك عــن طريــق تقليــب أو جــرف التربــة 

ــطحية. الس

 نباتات الحدائق – التسميد السنوي / جدول تطبيق األسمدة

نوع النبات
السماد العضوي )روث البقر 

المعالج حراريًا ، الكوموزت 
وغيرها( - كجم / سنة

األسمدة بطيئة االنحالل 
 )عضوية وغير عضوية( – 

كجم / سنة

سماد النيتروجين 
والبوتاسيوم 

والكالسيوم )إن بي كي 
NPK( – كجم / سنة

مغذيات جزئية – جم يوريا – كجم / سنة 
/ سنة

6 )6 جرعات / سنة(1 )4 جرعات / سنة(25 )4 جرعات / سنة(نخيل )لكل نخلة(

غير منطبق

 80-100 جرام 
)3-4 جرعات / سنة(

4 )6 جرعات / سنة(0.6 )4 جرعات / سنة(16 )4 جرعات / سنة(الشجر )لكل شجرة(

 50 جرام 3 )6 جرعات / سنة(0.25 )4 جرعات / سنة(10 )8-9 جرعات / سنة(الشجيرات والمتسلقات )لكل متر مربع(
)3-4 جرعات / سنة(

مغطيات التربة والنباتات الموسمية 
 50 جرام 1 )6 جرعات / سنة(3 )6 جرعات / سنة(0.25 )4 جرعات / سنة(8 )8-9 جرعات / سنة(والحشائش )لكل متر مربع(

)3-4 جرعات / سنة(

 75 جرام 2 )6 جرعات / سنة(4 )6 جرعات / سنة(0.25 )4 جرعات / سنة(5 )6 جرعات / سنة(العشب )لكل متر مربع(
)3-4 جرعات / سنة(

غير منطبق0.5 )2 جرعتان / سنة(0.1 )2 جرعتان / سنة(2 )5-5 جرعات / سنة(الصباريات )لكل متر مربع(

سماد النيتروجين والبوتاسيوم والكالسيوم )إن بي كي( يكون بمعدالت 1:1:3 لألشجار و 3:1:3 للنخيل 

تســاعد تغطيــة أســطح التربــة الزراعيــة المفتوحــة باألغطيــة  	
العضويــة أو مــا يعرف باســم فــرش التربة الخشــبي أو المهاد 
)mulch(، علــى تقليــل درجــة حــرارة التربــة والحــد مــن وصــول 
الهــواء إلــى ســطح التربــة ممــا يقلــل من تبخــر مياه الــري. كما 
أن وجــود هــذا النــوع مــن األغطيــة يمنــع نمــو األعشــاب الضارة.

يوصى بإجراء اختبارات تربة بانتظام عن طريق المخابر المعتمدة  	
لمراقبة حالة التربة.

تغذية النبات وإدارة التسميد

ُيالحظ عموًما أن التربة المحلية في أبو ظبي منخفضة الخصوبة 
كونها ال توفر بعض العناصر الضرورية للحفاظ على نمو النبات 
وصحته. أدناه جدول يعرض المغذيات الكلية والجزئية. يوصى بأخذ 
عينة من التربة من وقت آلخر التخاذ قرار بشأن أي من المتطلبات 

أدناه تحتاجها التربة.

العناصر الضرورية لنمو النباتات
عناصر جزئيةعناصر كلية

الحديدالكربون

المغنيسيومالهيدروجين

البوروناألكسجين

الموليبدينومالنيتروجين

النحاسالفوسفور

الزنكالبوتاسيوم

الكلورالكالسيوم

النيكلالمغنيسيوم

الكوبالتالكبريت

الصوديوم

السيليكون

بغض النظر عن نتائج اختبار عينات التربة، أدناه ملخص عام إلدارة 
األسمدة الموصى به في أبوظبي:

5.1 صيانة نظام الري
الصيانة الدورية لنظام الري هي الطريقة الوحيدة لضمان عمل 
النظام على النحو األمثل. يجب أن تتضمن جداول الصيانة الدورية 
فحص واستبدال مكونات نظام الري عند الحاجة وفي الوقت 
المناسب، وأن تضمن تجنب المشكالت غير المتوقعة قبل حدوثها 

للحفاظ على آلية عمل النظام بشكل جيد وتقليل هدر المياه.

صمم جدول صيانة دوري لفحص أداء نظام الري بجميع مكوناته 
الرئيسية وفًقا إلرشادات وتوصيات الشركات المصنعة.

قم بإنشاء خريطة لمنطقة ري كل محبس لسهولة فحص 
النظام وبرمجة وحدة التحكم. في حال غياب المخططات 
الهندسية التفصيلية، قم بتعيين مواقع المكونات الرئيسية 
على الخريطة مثل وحدات التحكم وصمامات اإلغالق الرئيسية 
وصمامات العزل وصمامات التحكم عن بعد والمرشحات )الفالتر( 
وأي أجهزة استشعار مستخدمة. الجدول أدناه يعد أداة مرجعية 
إرشادية ألصحاب المنازل عند التعامل مع شركات صيانة الري أو 

الفنيين.

5.1.1 الصيانة الدورية 

التكرارالنشاطم

تفحص مكونات النظام )وفًقا لتوصيات الشركات المصنعة( 1
شهريًاللتحقق من عمل المنظومة كاملة.

افحص وتحقق من أن صمام منع التدفق العكسي يعمل 2
سنويًابشكل جيد.

3

تحقق من أن كميات المياه والضغط في الشبكة كافي 
لتلبية متطلبات نظام الري لتحقيق الكفاءة المثلى. )يمكن 

مالحظة ذلك عن طريق تحسس البلل في منطقة جذر 
النبات، والتحقق من التغطية الكاملة للمرشات، ومراقبة 

ضغط الماء عند النقاطات(.

أسبوعيًا

4
اضبط الصمامات بما في ذلك سرعة اإلغالق والتشغيل كي 

تحقق التدفق المناسب. أدر مسامير الضبط في اتجاه عقارب 
الساعة لزيادة الضغط، وعكس ذلك لتقليله.

عند الحاجة

5
تحقق من أن منظمات الضغط قد تم ضبطها بشكل 

صحيح )يمكن التحقق من ذلك عبر فتح صندوق الصمام 
وفحص المنظم(.

شهريًا

6

افحص أسالك النظام للتحقق من استمرارية التيار الكهربائي، 
وقم بتسجيل قراءات الجهد باستخدام مقياس الجهد 

الكهربائي )إذا كان الجهد أقل من 22 فولت(، ثم قم بتبديل 
األسالك المعطلة.

شهريًا أو عند 
مالحظة عطل

7

التعديل الموسمي لجداول الري، من مايو إلى سبتمبر، السعة 
الكاملة للري، من سبتمبر إلى نوفمبر + مارس إلى مايو 

 التخفيض إلى 75%، من ديسمبر إلى فبراير التخفيض إلى 
50% من سعة الري الكاملة.

فصليًا

8
افتح الصمامات بشكل كامل، أو ما يسمى بغسل النظام، 
بانتظام لضمان التدفق الفعال للمياه وعدم إعاقته بفعل 

الشوائب.

مرة كل ستة 
أشهر

سنويًاإجراء تدقيق تفصيلي كامل لنظام الري.9

5.1.2 الصيانة المستمرة )الروتينية(

افحــص مكونــات نظــام الري بانتظــام للتأكد مــن أنها تعمل  	
بشــكل صحيــح وتقوم بتوزيــع المياه على النحو الســليم.

فحــص وتنظيــف أنظمــة الترشــيح )الفالتــر( حســب الحاجــة،  	
ــا  ــة به ــاخ العالق ــة األوس ــر( وإزال ــحات )الفالت ــك المرش ــم بف ق

ــهر. ــة أش ــد تركيبهــا كل ثالث ــن طريــق رذاذ المــاء وأع ع

تحقــق مــن عمــل وحــدة التحكــم. عــادة مــا تظهــر إشــعارات  	
ــا.  ــبب م ــا لس ــف عمله ــال توق ــي ح ــم ف ــدة التحك ــى وح عل
تأكــد مــن إدخــال التاريخ/الوقــت الصحيــح وأن هنالــك بطاريــة 
احتياطيــة مركبــة فــي الجهــاز تعمــل بشــكل ســليم لضمان 

حفــظ برنامــج الــري عنــد انقطــاع التيــار الكهربائــي.

ــام  	 تحقــق مــن أن أجهــزة االستشــعار المســتخدمة فــي نظ
الــري تعمــل بشــكل صحيــح، وذلــك مــن خــالل مراقبــة شاشــة 

التحكــم والتحقــق مــن رســائل التحديــث واإلشــعارات.

تحقــق مــن أن رؤوس المرشــات تعمل وفــق الضغط الموصى  	
به وأنها مضبوطة بالشــكل المناســب، نصف القطر، القوس، 
مســتواها األفقــي، وأداؤهــا فــي أماكــن المنحدرات واألســطح 
ــات  ــل بيان ــة وتحلي ــة المرئي ــالل المراقب ــن خ ــك م ــة، وذل المائل

االســتهالك عبــر جهــاز التحكــم.

تأكــد مــن عدم ســد أفرع النباتــات وأوراقهــا لرؤوس المرشــات،  	
وذلك عبــر المراقبــة البصرية.

افحــص مناطــق الــري بالتنقيــط وذلــك عبــر فحــص منظمــات  	
الضغــط، ومرشــحات النقاطــات )فالتــر(، باإلضافــة إلــى غســل 

األنابيــب الفرعيــة إلزالــة أي أجســام غريبــة شــهريًا.

تحقــق من عــدم وجود أنابيب مســدودة أو فوهــات مفقودة  	
أو تلــف فــي األنابيــب، ثــم قــم بإجــراء اإلصالحــات حســب 

الحاجــة.

قم بإصالح أو اســتبدال األنابيب المكســورة وإعادة النظام إلى  	
مواصفاتــه األصلية. تحوي معظــم وحدات التحكم الحديثة 
علــى نظــام اكتشــاف التســرب، إال أن المالحظة المرئيــة للبرك 
والمناطــق شــديدة الرطوبــة يمكــن أن تكــون مؤشــرًا واضحــًا 

لوجود كســر فــي األنابيب.

إتمــام اإلصالحــات الالزمــة فــي وقــت قصيــر للحــد مــن فقــد  	
الميــاه غيــر الضــروري إلــى الحــد األدنــى.

تأكــد مــن اســتخدام قطــع غيار مــن نفــس المصنــع للقطع  	
األساسية.

يجــب مماثلــة مواصفــات المرشــات والفوهــات المســتخدمة  	
عنــد إصــالح المتعطــل منها وذلــك لضمان مطابقــة معدالت 
تدفــق الميــاه لجميــع النباتــات المجــاورة والتــي تتطلــب كمية 

ــاه مماثلة. مي

يجــب أن تتمتــع الصمامــات بالخصائــص المطلوبــة وفقــًا  	
لظــروف الموقــع كمعــدالت تدفــق الميــاه، الضغــط وجــودة 
الميــاه. بعــض أنــواع الصمامــات غيــر مناســبة للميــاه شــديدة 

ــع. ــط المرتف ــة والضغ الملوح
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عادة ما يكون قرار تسميد التربة وفًقا لتقدير صاحب المنزل أو 
عامل البستنة، بناًء على الظروف الصحية للنباتات والتربة. بخالف 
التسميد اليدوي، من الممكن التسميد عبر المحاليل ووحدات 
التسميد التي تتصل بشبكات الري والتي من شأنها نثر مواد 
التسميد عبر المياه الصادرة عن المرشات بالتراكيز المناسبة )ينظر 

إلى النسب الموصى بها من قبل الشركات المصنعة(.

وقاية النبات من الحشرات واألمراض واألعشاب

المشاكل الرئيسية التي تؤثر على صحة النبات بخالف المحتوى 
الغذائي في التربة هي:

- تفشي الحشرات والديدان الخيطية والعث والقوارض 
والطيور وغيرها.

- تفشي مسببات األمراض مثل الفطريات والبكتيريا 
والفيروسات وما إلى ذلك.

- طغيان األعشاب الضارة والنباتات الطفيلية على النباتات 
األساسية.

يجب تشخيص جميع المشكالت الصحية المتعلقة بالنباتات 
بناًء على األعراض وتحديد العوامل المسببة. على سبيل المثال، 
يتم تشخيص مشاكل الحشرات الضارة من خالل المالحظة 
والخنافس  والذباب  الحية كالديدان  الكائنات  لبعض  البصرية 
والبق والحشرات ذات األجسام اللينة. من أجل تقليل التأثير البيئي 
الضار لمواد البستنة الكيميائية، يوصى دائًما باتباع استراتيجيات 
والتي تتضمن مجموعة من  اآلفات واألمراض  متكاملة إلدارة 

األساليب الفيزيائية والبيولوجية والهرمونية والكيميائية.

يمكن مكافحة الحشرات اللينة دون استخدام مواد كيميائية 
خطرة وذلك عبر تطبيق بدائل أكثر أماًنا كزيت النيم والزيوت 
المعدنية ومحلول الصابون ومغلي التبغ ومحاليل الثوم والفلفل، 
وما إلى ذلك. في حال تلف أكثر من 15-20% من النباتات، عندها 
فقط ينبغي النظر في أساليب المعالجة بالمواد الكيميائية 

السامة حصرًا باستخدام المنتجات القانونية محليًا.

تعد اإلصابة باألعشاب الضارة قضية رئيسية تؤثر على الجمال 
البصري للحدائق باإلضافة إلى صحة النبات. تستهلك األعشاب 
الضارة المياه والمغذيات المخصصة لنباتات الزينة األساسية، مما 
يقلل من جودة المناظر الطبيعية. تعتبر تغطية التربة بالفرش 
الخشبي )المهاد( كذلك عملية التمشيط، مفيدتين في الحد 

من انتشار األعشاب الضارة.

تعد البذور المتواجدة في األسمدة الطبيعية كروث البقر من 
الدقيق  باالختيار  ُينصح  الضارة، لذا  الرئيسية لألعشاب  المصادر 
لألسمدة العضوية المعالجة بالحرارة. تعد اإلزالة اليدوية لألعشاب 
الضارة أمًرا ضروري الحدوث على فترات أسبوعية للحفاظ على 
25% من  المنظر الجميل للحديقة. في حال إصابة أكثر من 
المسطحات الخضراء باألعشاب الضارة ولم يكن من الممكن إزالة 
األعشاب الضارة يدوًيا، فيمكن تطبيق مبيدات أعشاب كيميائية 

آمنة للتخلص منها.

التحكم في نمو النبات عن طريق التقليم / التشذيب / 
القص

يعد التحكم في نمو النبات هامًا جًدا للحفاظ على الجمال 
للحدائق. البصري 

النخيل واألشجار

يجب إزالة األوراق والفروع الجافة كل أسبوعين. 	

ــك  	 ــتقيم وذل ــكل مس ــل بش ــجار والنخي ــو األش ــب أن تنم يج
بتدعيمهــا بدعائم وعصي مناســبة وربطها بهــا إلى أن تصبح 

األشــجار قائمــة بذاتهــا.

ــجرة  	 ــي للش ــذع الرئيس ــن الج ــئة ع ــروع الناش ــص الف ــب ق يج
ــي  ــة ف ــجار المزروع ــيما لألش ــر ال س ــاع 1.6-1.8 مت ــى ارتف حت
مناطــق حركــة المــرور البشــري تجنبــًا إلعاقــة حركــة المشــاة.

ــمال  	 ــاح الش ــوب ري ــل هب ــميًا قب ــجار موس ــم األش ــب تقلي يج
ــر  ــب خط ــجرة وتجن ــاج الش ــة أو ت ــم ظل ــص حج ــك بتقلي وذل

ــي. ــذع الرئيس ــر الج ــالع أو كس اقت

يجــب تنظيــف تــاج النخيل، كمــا ويجــب أن يتم تقشــير الجذع  	
وتشــكيله وفًقــا للمعاييــر الجمالية المناســبة مــن قبل خبراء 
مرتيــن إلــى ثــالث مــرات ســنوًيا. تســاعد إزالة الفســائل الناشــئة 

علــى تكويــن جذع واحــد قــوي للنخلة.

الشجيرات / المتسلقات / مغطيات التربة وحشائش الزينة

تقليــم الشــجيرات ومغطيات التربــة يتم عادة كل أســبوعين  	
ــم  ــالل مواس ــهرية خ ــرات ش ــى فت ــو وعل ــم النم ــالل موس خ
الخمــول. يمكــن تحويل األجــزاء المقطوعة إلى ســماد حيوي 

ــتخدامها. وإعادة اس

ــة  	 ــتاء الخامل ــهر الش ــي أش ــديد ف ــم الش ــب التقلي ــب تجن يج
ــف. ــهر الصي وأش

يجــب اســتخدام األدوات المناســبة عــن طريــق عمــال بســتنة  	
مهــرة لتقليــم نباتــات الزينــة التجميليــة.

يجــب تقليــم حشــائش الزينة عندمــا تكبر بشــكل مبالغ فيه  	
ــادًة مــا تحتــاج أعشــاب الزينــة  وتكثــر عليهــا األوراق الجافــة. ع
مثــل pennisetum إلــى قطــع طــول كعبهــا مــن %25-20.

يجــب تقليــم مغطيــات التربــة كــي ال تزيــد عــن ارتفــاع 100- 	
150 مــم لتســريع نمــو الفــروع الجديــدة.

يجــب اســتخدام أدوات مناســبة ومنفــاخ األوراق الهوائــي  	
للحفــاظ علــى حــواف نباتــات نظيفــة.

جز العشب 

يمكــن قــص العشــب ذي األوراق ضيقــة االنتشــار أو المكتظــة  	
ــي دورة  ــل األوراق ف ــو نص ــن نم ــى 50% م ــل إل ــا يص ــة م إلزال

جــز واحــدة.

شكل 24 - طريقة تقليم النخيل حسب توصيات بلدية أبوظبي.

يمكــن قــص العشــب ذي األوراق واســعة االنتشــار أو المتفرقة  	
ــن  ــل األوراق. يستحس ــاع نص ــن ارتف ــن 70% م ــل ع ــا ال يق بم
القيام بعملية الجز أســبوعيًا خالل مواسم النمو المشمسة، 
بينمــا يمكــن تقليــل وتيرة الجز إلــى مرتين شــهرًيا خالل فصل 

الشتاء.

يجب استخدام أدوات القطع الحادة فقط لقص العشب. 	

22الدليل اإلرشادي لتصميم وري الحدائق المنزلية | 2021



5.3 نصائح للحفاظ على صحة النباتات
5.3.1 صيانة النخيل واألشجار

ــرات  	 ــن للحش ــث يمك ــجار حي ــل واألش ــواض النخي ــف أح تنظي
ــة. ــواض المهمل ــي األح ــو ف ــرض النم ــببات الم ومس

الحفــر وإزالــة األعشــاب الضــارة وتغطيــة الجــذور، كمــا ويجــب  	
تهوية األحواض لضمان االســتخدام السليم للمياه واألسمدة 
ــب وصــول ميــاه المرشــات إلــى  بواســطة األشــجار ذاتهــا. تجنُّ
جــذوع األشــجار كــي ال تنمــو عليهــا مــا يســمى بالجــذور 

الهوائيــة.

اعتمــاد كميــة ميــاه الــري المثاليــة ومــدة تشــغيل نظــام الــري  	
الصحيحــة ، حيــث تتطلــب أشــجار النخيــل 100-150 لتــًرا من 
المــاء يومًيــا خــالل أشــهر الصيــف الحــارة، و50-75 لتــًرا يومًيــا 
خــالل أشــهر الشــتاء. األنواع األخرى من األشــجار لهــا متطلبات 
60-80 لتــًرا فــي ذروة أشــهر الصيــف   مائيــة تتــراوح بيــن 

و30- 40 لتًرا خالل أشهر الشتاء.

القيام بالتســميد وإضافة محســنات التربــة وعمليات التقليم  	
فــي األوقــات المناســبة وفًقــا للجــدول الزمني الذي تــم ذكره.

إزالــة الزهــور مــا إذا كانــت أشــجار النخيــل مخصصــة لألغــراض  	
الجماليــة فقــط، وذلــك لتجنــب اإلثمــار ومنــع تســاقط الثمــار 

علــى األرض وتشــويه األســطح المحيطــة.

 5.3.2 صيانة الشجيرات وحشائش الزينة 
ومغطيات التربة

تتطلب الشــجيرات والمتســلقات دعمًا ملحوظًا في المرحلة  	
ــن النمو. األولى م

ــي ترشــدها إلــى  	 يتــم تزويــد المتســلقات بحبــال أو أســالك ك
مســارات النمــو التــي مــن شــأنها تحقيــق المظهــر الجمالــي 

المــراد.

التهويــة الســليمة لســطح التربــة واإلزالة األســبوعية لألعشــاب  	
الضــارة لضمان اســتمرارية صحــة األرض.

إزالــة الجــذور الهوائيــة والبراعــم والفــروع التي تشــوه الشــكل  	
ــم المطلوبين. والحج

تقليــم األســيجة النباتيــة بطريقــة تشــجع النمــو نحــو جهــة  	
الفراغــات والفجــوات.

يجــب تنظيــف الموقع بانتظــام من األوراق الجافــة والحطام  	
والشــوائب وأي مــواد غيــر مرغوب فيها للحفــاظ على جمالية 

الحديقــة والحــد من تكاثر الحشــرات ومســببات المرض.

اتبــع التعليمــات الــواردة فــي األقســام األخــرى من هــذا الدليل  	
اإلرشــادي باإلضافــة إلى إرشــادات الجهــات المحلية.

5.3.3 صيانة العشب

يضفي العشب شعورًا بسعة مساحة حديقة المنزل. تحقق 
الصيانة المناسبة لمناطق العشب رضى كبيرًا ألصحاب الحديقة 

المنزلية.

يتطلــب العشــب ذو النوعية الجيدة صيانــة دقيقة خالل فترة  	
التأســيس والنمــو المبكــر. يجــب ضمــان اســتواء ســطح التربــة 
لدى زراعة العشــب وأن تكون المنطقة على نفس المســتوى 
أو الميــل. قــد تســتدعي الحاجــة أحيانــًا فرش ســطح العشــب 
بتربــة محضــرة وممزوجــة باألســمدة لزراعــة العشــب مجــددًا 

فــي حــال تعــرض التربــة أو العشــب آلفــات زراعية.

يتــم تعبئــة الفراغــات الظاهــرة في العشــب وذلك عــن طريق  	
نثــر بــذور العشــب فــي تلــك المناطــق أو زراعة شــتالت العشــب 
مباشــرة فيهــا وذلــك لضمــان تغطيــة كاملــة ومتكافئــة 

للمنطقــة بالعشــب.

يضمــن التقليم المنتظم باســتخدام جزازة العشــب االنتشــار  	
الكثيف والمناســب للعشــب الــذي يحقق التغطيــة المرادة.

يجب أن ال يزيد النمو الرأسي ألوراق العشب عن 50 مم. 	

ينصح بتهوية تربة العشــب كل ســتة أشــهر وذلك باستخدام  	
معدات احترافية.

اآلفــات  	 مشــاكل  مــن  والديــدان  الجذريــة  اليرقــات  تعــد 
ــادة  ــق م ــن طري ــا ع ــن محاربته ــن الممك ــي م ــائعة والت الش
ــى  ــهولة عل ــيطرة بس ــن الس )ESFENVALERATE(. يمك
معظــم األمــراض التــي تصيــب العشــب كالبقــع البنيــة 
اللــون مثــاًل وذلــك عــن طريــق وســائل مثــل الحــد مــن كميــات 
النيتروجيــن المطبقــة ســنوًيا، والتحكــم بطــرق الــري الفعالة، 

وضمــان التغذيــة المتوازنــة.

اتبــع التعليمــات الــواردة فــي األقســام األخــرى من هــذا الدليل  	
اإلرشــادي باإلضافــة إلى إرشــادات الجهــات المحلية.
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تاريخ النشر: 2021

شكر خاص:
 المحررون:

د. محمد ياسين الحوسني )برنامج إدارة الطلب – شركة أبوظبي للتوزيع(
هانس كريستوف كايسزر )برنامج إدارة الطلب – شركة أبوظبي للتوزيع(

د. يسرى أحمد عبدالرحمن )برنامج إدارة الطلب – شركة أبوظبي للتوزيع(
م. زينب علي ابراهيم الحوسني )برنامج إدارة الطلب – شركة أبوظبي للتوزيع(

فاطمة محمد المرزوقي )االتصال واإلعالم – شركة أبوظبي للتوزيع(
حسن عبداهلل الحوسني )االتصال واإلعالم – شركة أبوظبي للتوزيع(

حمدان الناعبي )االتصال واإلعالم – شركة أبوظبي للتوزيع(
نوف الكعبي )االتصال واإلعالم – شركة أبوظبي للتوزيع(

عبد الحميد عرواني )آيكون - انتيليجنت كونسلت - مهندسون استشاريون(
محمد براء المعّراوي )آيكون - انتيليجنت كونسلت - مهندسون استشاريون(
محمد جمال الّراشد )آيكون - انتيليجنت كونسلت - مهندسون استشاريون(

سوجيت كومار )آيكون - انتيليجنت كونسلت - مهندسون استشاريون(
 ناتاشا نير )آيكون - انتيليجنت كونسلت - مهندسون استشاريون(

جون كريستيان بتاراتا )آيكون - انتيليجنت كونسلت - مهندسون استشاريون(

الزمالء المدققون:
جوناثان تشرتشمان )برنامج إدارة الطلب – شركة أبوظبي للتوزيع(

سامي عوض إبراهيم )برنامج إدارة الطلب – شركة أبوظبي للتوزيع(
دينا صالح مريش )برنامج إدارة الطلب – شركة أبوظبي للتوزيع(

محمد حسين العطاس )برنامج إدارة الطلب – شركة أبوظبي للتوزيع(
سايمون ويذرس )قسم الطاقة المتوقعة وتسعير الخدمة-شركة أبوظبي للتوزيع(

أحمد النجار )برنامج إدارة الطلب – شركة العين للتوزيع (
راشد الفالسي )بلدية أبوظبي(

تيموتي تايلر (خبير مستقل في البستنة) 
رامي خليل (خبير مستقل في الري)

تصميم الغالف والرسوم:
محمد براء المعّراوي  )آيكون - انتيليجنت كونسلت - مهندسون استشاريون(

نبيل الكردي )ليو برنيت أبوظبي(
قيس روسان )ليو برنيت أبوظبي(

هنا زيدان )هنتر إندستريز(
محمد عبداللطيف )رينبيرد(
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