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يوفــر التخطيــط المــدروس للمســاحات العامــة المفتوحــة العديــد مــن الفوائــد البيئيــة والمجتمعيــة واإلقتصاديــة، فعلــى ســبيل المثــال، 
تتمتــع مدينــة عمــان بظــروف مناخيــة خاصــة وُطبغرافيــة مميــزة إلــى جانــب توفــر أنــواع محــددة مــن المســاحات العامــة المفتوحــة 
ــج  ــززة ببرنام ــا، مع ــكان زراعته ــبة وأم ــات المناس ــواع النبات ــار أن ــل إختي ــن أج ــة م ــتراتيجية مدروس ــب اس ــا يتطل ــة، مم الحضري
مــدروس بعمــق لضمــان اســتدامتها. ومــع توفــر العوامــل المذكــورة ســابقاً كأســاس، تصبــح زراعــة االشــجار والشــجيرات إســتثماراً 

فــي مدننــا وبيئتنــا وأجيالنــا المقبلــة.

تــم اعــداد هــذا الدليــل بالشــراكة مــع وزارة البيئــة وأمانــة عمــان الكبــرى بالنيابــة عــن مشــروع »تحســين الظــروف المعيشــية فــي 
المناطــق األقــل حظــاً فــي عمــان« وبتنفيــذ مــن التعــاون األلمانــي. تــم صياغــة هــذا الدليــل ليتالئــم مــع اهتمامــات المســؤولين فــي 
المــدن ومهندســي ومصممــي مســاحات النســق الطبيعــي ومهندســي تنســيق المواقــع المعمارييــن إضافــة إلــى المصمميــن الحضرييــن 
ومزاولــي المهــن ذات العالقــة فــي تصميــم المســاحات العامــة المفتوحــة. يحتــوي هــذا الدليــل علــى معلومــات متعلقــة بمــا يزيــد عــن 
60 نــوع نباتــي باإلضافــة إلــى امكانيــات اســتخدام هــذه النباتــات فــي تصميــم المســاحات العامــة المفتوحــة فــي عمــان اســتناداً إلــى 
خصائصهــا الشــكلية وقدرتهــا علــى التحميــل وفوائدهــا وخصائصهــا الجماليــة. كمــا ويوفــر هــذا الدليــل مجموعــة مــن النصائــح العمليــة 

للقــارئ إلختيــار النــوع النباتــي المالئــم للموقــع لتعظيــم فوائدهــا فــي المســاحات العامــة المفتوحــة.

ــة  ــة ومحلي ــة وإقليمي ــادية عالمي ــل إرش ــم لدالئ ــة وتقيي ــالت شــخصية ودراســة معمق ــق ومقاب ــو خالصــة بحــث دقي ــذا المنشــور ه ه
باإلضافــة إلــى حــاالت بحــث مســتقلة. المعلومــات التــي يقدمهــا هــذا الدليــل مدعومــة بخبــرة طويلــة وعمليــة فــي تصميــم المســاحات 

العامــة والخاصــة فــي عمــان، إضافــة الــى خبــرة طويلــة األمــد فــي علــم تصنيــف النبــات واألنــواع األصيلــة فــي األردن.

يقــدم هــذا الدليــل معاييــر إختيــار  النباتــات عنــد تصميــم المســاحات العامــة المفتوحــة فــي عمــان كمــا يقــدم قائمــة الخصائــص المعروفــة 
لألشــجار والشــجيرات بنــاءاً علــى هــذه المعاييــر. الدليــل ســهل االســتخدام وتفاعلــي ويســّهل عمليــة توافــق المســاحة المفتوحــة مــع 

األنــواع النباتيــة المناســبة لهــا بنــاءاً علــى خصائــص هــذه النباتــات.

نأمــل أن يحفــز هــذا الدليــل النقــاش المتعلــق بتصميــم وتطويــر المســاحات العامــة المفتوحــة فــي عمــان لتكــون أماكــن مســتدامة تلبــي 
رغبــات الجميــع. كمــا ونأمــل أيضــا أن يؤثــر هــذا الدليــل علــى النظــرة العامــة للنباتــات فــي المــدن، إســتناداً إلــى مــا تقدمــه مــن فوائــد 
بيئيــة وقيــم جماليــة ووظيفيــة وفــي مدينــة عمــان تحديــداً. يمكــن تعريــف المشــاتل الزراعيــة مــن خــالل هــذا الدليــل علــى أنهــا تلــك 
المواقــع القــادرة علــى إنتــاج أنــواع نباتيــة قابلــة للتكيــف للظــروف المحليــة وتحفيــز هــذه المشــاتل علــى زيــادة عمليــات تشــتيل األنــواع 

األصليــة بنــاًءا علــى خصائصهــا وبحســب مــا جــاء فــي هــذا الدليــل.

ــي مجــاالت  ــرة ف ــذوي الخب ــاً ب ــك ينصــح باالســتعانة دوم ــي لتســهيل اســتخدامه. مــع ذل ــق وعمل ــل بشــكل دقي ــم دراســة هــذا الدلي ت
هندســة النســق الطبيعــي والبســتنة والــري والزراعــة. كمــا وينصــح باإلســتعانة بالخبــراء قبــل إختيــار النباتــات القابلــة لــألكل أو ذات 

ــة. اإلســتخدامات الطبي

نظرة عامة
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ــم فــي ســنابل لهندســة الحدائــق  زينــة الجعجــع هــي المديــرة والمصممــة الرئيســية فــي قســم التصمي
ــن  ــن تكوي ــد عــن 14 عــام م ــا يزي ــة خــالل م ــت زين ــط حضــري. تمكن ــم وتخطي ــع | تصمي والمواق
خبــرة فــي تصميــم المســاحات العامــة والخاصــة فــي األردن والشــرق األوســط ومــن اكتســاب معرفــة 
غنيــة فــي حلــول التصميــم اإلبداعــي والشــمولي. زينــة حاصلــة علــى شــهادة الماجســتير فــي التصميــم 
الحضــري وتخطيــط المــدن مــن كليــة لنــدن الجامعيــة وحاصلــة ايضــاً علــى شــهادة البكالوريــوس فــي 
وبكالوريــوس تصميــم الحدائــق وإدارة بيئيــة ودبلــوم الهندســة الزراعيــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي 
بيــروت. تركــز فــي أبحاثهــا الحاليــة علــى المســاحات العامــة الحصريــة وأثــر الطبيعــة والحدائــق علــى 
نمــو األطفــال وتطورهــم والحدائــق العالجيــة وتصميــم الحدائــق الجافــة.  زينــة متحدثــة ونشــطة فــي 
المنصــات اإلقليميــة والعالميــة وشــاركت فــي تأســيس االتحــاد العالمــي لمهندســي النســق الطبيعــي فــي 
ــة لمهندســي النســق الطبيعــي.  ــة األردني منطقــة الشــرق األوســط. كمــا شــاركت فــي تأســيس الجمعي
شــاركت زينــة أيضــاً فــي قيــادة العديــد مــن الحمــالت البيئيــة فــي لبنــان واألردن وألقــت محاضــرات 
متعــددة عــن الحدائــق الجافــة والتصميــم المســتدام فــي مؤسســات تعليميــة مختلفــة فــي عمــان. ونشــرت 
ــة  ــالت األردني ــي المج ــة ف ــم البيئ ــي وعل ــق الطبيع ــم النس ــي تصمي ــة ف ــاالت المتعلق ــن المق ــدد م ع
ــة  ــة واإلقليمي ــة ضمــن جلســات عمــل فــي المؤتمــرات العالمي ــة أيضــا كمتحدث ــة. تشــارك زين المحلي

حــول النســق الطبيعــي المســتدام والتصميــم الحضــري.

ــوع  ــث درس التن ــة اســطنبول حي ــن جامع ــوراة م ــهادة الدكت ــى ش ــة حصــل عل ــد العقل ــور أحم الدكت
الحيــوي لنبــات الفســتق. بــدأ كباحــث فــي وزارة الزراعــة وانضــم بعــد ذلــك إلــى جامعــة اليرمــوك 
ــق  ــع تتعل ــي مواضي ــة ف ــن األوراق العلمي ــد م ــة العدي ــد العقل ــور أحم ــف الدكت (1981-201٧). ألّ
ــف  ــي تألي ــارك ف ــر. ش ــات والتصح ــة الغاب ــم بيئ ــي وعل ــاء النبات ــات والغط ــوي والنبات ــوع الحي بالتن
ــة  ــات فــي األردن: قائمــة مرجعي ــاب النبات ــات التــي نشــرت عــام 201٧، وكت الالئحــة الحمــراء للنب
ــة كاســتاذ  ــة ســمعة طيب ــد اكتســب الدكتــور أحمــد العقل ــه كباحــث، فق ــى إنجازات ــة إل (2016). إضاف
ومــدرس جامعــي متميــز مــع التزامــه الحثيــث لتطويــر التعليــم علــى المســتوى الجامعــي. وقــد خــدم 
فــي لجــان وطنيــة وعالميــة عديــدة تعاملــت مــع اســتراتيجيات التنــوع الحيــوي والتصحــر والزراعــة. 
الدكتــور أحمــد العقلــة عضــو نشــط فــي جمعيــات غيــر ربحيــة متعــددة كالجمعيــة االردنيــة لمكافحــة 
التصحــر وجمعيــة البيئــة األردنيــة. ســاعد فــي إنشــاء العديــد  مــن المحميــات فــي األردن مثــل محميــة 
ضانــا كمــا ســاعد فــي إنشــاء العديــد مــن المعشــبات مثــل معشــبة قســم العلــوم الحيويــة فــي جامعــة 
ــي  ــا ف ــاعد أيًض ــذي س ــي ال ــخ الطبيع ــي للتاري ــف األردن ــب إدارة المتح ــغل منص ــا ش ــوك كم اليرم

تأسيســه.
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املصادقة

ــاس  ــى النّ ــر عل ــي تؤث ــة  الت ــرات المناخي ــار الســلبية للتغي ــم اآلث ــرة مــن دول العال يشــهد األردن كغي
والبيئــة بَِحــّد ســواء، ومــن المتوقــع تتزايــد هــذه التأثيــرات خــالل الســنوات القادمــة، ممــا ســوف يزيــد 

الضغــوط علــى كل مــن البنيــة التحتيــة وســبل العيــش والفئــات المهمشــة فــي األردن.
ــا  ــي وقتن ــة ف ــا البيئ ــم  القضاي ــن أه ــا م ــى أنه ــي عل ــر المناخ ــة التغي ــى قضي ــة ال ــر وزارة البيئ تنظ
الحالــي خصوصــاً فــي ظــل ازديــاد حــدة الظــروف المناخيــة المتطرفــة مثــل موجــات الحــر والجفــاف 
والســيول . ذلــك يســتوجب اتخــاذ خطــوات ملموســة لتكثيــف قدراتنــا علــى التكيـّـف وأخــذ الحيطــة أمــام 

التأثيــرات المســتقبليّة لهــا. 

أصبحــت تأثيــرات األنشــطة البشــرية علــى الطبيعــة والبيئــة واضحــة بشــكل متزايــد، مــا يــؤدي إلــى 
تهديــد األنظمــة البيئيــة لدرجــة ال يمكــن الرجــوع عنهــا . يعتبــر التخطيــط الحضــري وتصميــم الحدائــق 
مــن المجــاالت المهمــة فــي التقــدم الحضــاري والبشــري كونهــا تســمح بتطويــر بيئــات صحيــة وآمنــة 
جاذبــة للنـّـاس ومتناغمــة مــع الطبيعة.مــن أهــم التحديــات فــي مجــال اإلدارة الحضريــة هــي  الموازنــة 
مــا بيــن االحتياجــات البيئــة مــع االحتياجــات البشــرية ممــا قــد تســاهم العديــد مــن الممارســات البشــرية  
فــي إيجــاد خلــل فــي تــوازن ومرونــة هــذه األنظمــة. ومــن األمثلــة علــى هــذا الخلــل إدخــال أنــواع مــن 
النباتــات الغازيــة الغريبــة للمنظومــة البيئيــة والتــي قــد تتســبب فــي األضــرار البيئيــة والتــي تنعكــس 

ســلباً علــى المنظومــة االقتصاديــة المجتمعيــة. 

نعمــل فــي وزارة البيئــة علــى تحســين اإلدارة البيئيــة بمــا ينســجم مــع  االتفاقيــات الدوليــة كمــا 
ــة  ــوارد الطبيعي ــتدامة الم ــة واس ــة البيئ ــان حماي ــتدامة وضم ــة المس ــادئ التنمي ــزام بمب ــعى لاللت ونس
والتنــوع الحيــوي والتركيــز علــى العمــل فــي المــدن كونهــا مــن  المناطــق الجغرافيــة األكثــر مســاهمة 
بشــكل كبيــر فــي إحــداث الضــرر البيئــي وكمــا تســاهم فــي إنتــاج غــازات الدفيئــة المســببة لالحتبــاس 
ــة  ــات المناســبة لمدين ــار النبات ــات حــول اختي ــل توصي ــر هــذا الدلي ــر المناخــي. يوف الحــراري والتغي

ــة.  ــاس والبيئ ــكل مــن النّ ــة ل ــة والجمالي ــد البيئي ــان لضمــان الفوائ عّم

ــة  ــد بيئي ــان بطــرق تحقــق فوائ ــذ المســاحات المفتوحــة الخضــراء فــي عّم ــع إلــى تخطيــط وتنفي نتطل
ــاون  ــة للتع ــة األلماني ــع المؤسس ــتمّرة م ــراكتنا المس ــالل ش ــن خ ــددة م ــة متع ــة واقتصادي واجتماعي
ــان الكبــرى(GAM) وذلــك عبــر مشــروع تحســين الظــروف المعيشــية  الدولــي (GIZ) وأمانــة عّم

.(ILCA) ــان ــي عّم ــل حظــا ف ــي المناطــق األق ف

معالي نبيل مصاروه   
وزير البيئة 
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ضمــن اطــار مشــروع تحســين الظــروف المعيشــية فــي المناطــق االقــل حظــا فــي عمــان، تــم اعــداد 
ــان،  ــة عم ــن امان ــا بي ــتركة م ــود مش ــة، كجه ــاف النباتي ــن االصن ــة م ــامل لمجموع ــل الش ــذا الدلي ه
المؤسسســة االلمانيــة للتعــاون الدولــي، و وزارة البيئــة، وكجــزء مــن التعــاون المميــز مــا بيــن 

ــة. ــة االردني ــة، والحكوم ــة الفيدرالي ــة االلماني الحكوم

تتطلــب محدوديــة المســاحات المفتوحــة فــي عمــان، تصميمــاً اســتثنائياً،  يأخــذ بعيــن االعتبــار طقــس 
المدينــة، ومشــاكل شــح الميــاه، ومعرفــة كيفيــة اختيــار نباتــات مالئمــة ذات تأثيــر بيئــي واجتماعــي 

إيجــاب بأقصــى قــدر ممكــن. 

يتضمــن هــذا الدليــل معلومــات علميــة متكاملــة تتعلــق بمجموعــة مــن االشــجار والشــجيرات المالئمــة 
لمدينــة عمــان، بمــا فــي ذلــك فوائدهــا، خصائصهــا الجماليــة والشــكلية باالضافــة الــى قدرتهــا علــى 
تحمــل الظــروف البيئيــة  المختلفــة. كمــا يوفــر الدليــل نصائــح عمليــة الختيــار النــوع النباتــي الصحيــح 
ــة عمــان،  ــار خصائــص مدين ــواع المســاحات العامــة المفتوحــة، مــع االخــذ بعيــن االعتب لمختلــف ان

وبالتحديــد مناخهــا وتصنيفهــا الحضــري.

نتطلــع لنــرى نتائــج تطبيــق هــذه االنمــاط الزراعيــة علــى ارض الواقــع، وتطويــر اوجــه التعــاون مــع 
كافــة الجهــات ذات العالقــة.

معالي الدكتور يوسف الشواربة 
أمين عمان
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لقــد عملــت منظمــة التعــاون األلمانــي بالنيابــة عــن الــوزارة االتّحاديّــة األلمانيّــة للتعــاون االقتصــادي 
ــك  ــخة بذل ــود، مرس ــة عق ــن أربع ــد ع ــا يزي ــمية لم ــة الهاش ــة األردني ــي المملك ــة (BMZ) ف والتنمي
التعــاون األلماني-األردنــي للتنميــة. وقــد تــم إحــراز تقــدم بــارز فــي تحقيــق أهــداف األردن مــن أجنــدة 
األمــم المتحــدة 2030 واتفاقيــة باريــس عــن طريــق هــذه الشــراكة الحثيثــة والدؤوبــة فــي ســبيل تحقيــق 

التنميــة المســتدامة.

نحــن نــدرك أن المــدن هــي العناصــر األهــم لتحقيــق أهــداف االســتدامة لمــا لهــا مــن أثــر فــي انبعاثــات 
غــاز ثانــي أكســيد الكربــون الــذي يجعلهــا فــي نفــس الوقــت مســبباً وحــالً للتغيــر الُمناخــي. نركــز علــى 
التخطيــط الحضــري والتصاميــم المتاحــة يــداً بيــد مــع وزارة البيئــة األردنيــة وأمانــة عمــان الكبــرى 
ــر«  ــد »التخضي ــا يع ــة. وهن ــة للمدين ــة الكربوني ــف وطــأة البصم ــي تخفي ــا ستســاعد ف ــي بدوره والت
ــة  ــة. المســاحات الحضري ــاء مــدن مســتدامة ومرن ــة فــي نفــس الوقــت لبن ــة بســيطة لكنهــا فعال طريق
ــم  ــذا تت ــه وهك ــون من ــيد الكرب ــي أكس ــاز ثان ــواء وامتصــاص غ ــد اله ــى تبري ــاعد عل الخضــراء تس

محاربــة المشــاكل الحضريــة وتحســين جــودة الحيــاة لســكان مدينــة عمــان.

ــي  ــة ف ــلطات الحضري ــام الس ــا وإله ــالزم اتباعه ــراءات ال ــن اإلج ــل بتوطي ــذا الدلي ــوم ه ــل أن يق نأم
عمــان وســكانها التخــاذ قــرارات مدروســة تســاعد علــى تحســين البيئــة. يقــدم الدليــل ايضــاً معلومــات 
عــن أنــواع االشــجار والشــجيرات التــي تــم إختيــار هــا بنــاًء علــى فوائدهــا البيئيــة ويطــرح مجموعــة 
مــن الطــرق الزراعيــة المنظمــة. ويعتبــر اإلختيــار المناســب للغطــاء النباتــي فــي التخطيــط الحضــري 
ــود  ــر المجه ــه يوف ــا وأن ــذه المســاحات الخضــراء كم ــم ه ــف خــالل تصمي ــل الكل ــة لتقلي ــيلة فعال وس

لبســاطته ممــا يجعــل مدننــا أكثــر مرونــة و جــزءاً مــن الحــل.

السيدة اليزابيث جيرباخ  
مديرة مكتب GIZ في األردن ولبنان
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شكر وتقدير

نشكر جميع من ساعدنا وقدم الدعم خالل فترة تحضير هذا الدليل.

نشــكر خبيــر الزراعــة والبســتنة حســان الجعجــع الــذي ســاهم فــي تمكيننــا مــن فهــم قــدرة التحمــل األساســية واألنــواع النباتيــة المفضلــة 
فــي عمــان. كمــا نشــكر وســام الخطيــب لدعمه/ـــا وتقديــم الخبــرة الهامــة التــي ســاعدت فــي تشــكيل قائمــة النباتــات فــي عمــان. نــود 
التوجــه بالشــكر ايضــاً لمحمــد جعجــع لتزويدنــا بمعرفتــه وخبراتــه حــول الزراعــة والــري والمســتمدة فــي تنفيــذه للعديــد مــن المشــاريع 

فــي المســاحات العامــة والخاصــة فــي عمــان.

شــكرا لكاثرينــا مانيكــي لدعمهــا وايمانهــا بــأن الدليــل ســيثري الحــوار المتعلــق بإختيــار  النباتــات فــي عمــان وخاصــة عنــد تصميــم 
المســاحات العامــة المفتوحــة. شــكرا لــروان عبدالجليــل لجلســات العصــف الذهنــي المتعــددة التــي أدت الــى تكويــن الرســومات وتشــكيل 
ــي عطــاري  ــراءة وشــكرا لعل ــة ســهلة الق ــات التقني ــل المعلوم ــل وجع ــق الدلي ــل وتدقي ــى مشــحور لتعدي ــاب. شــكرا لليل أســلوب الكت
لمراجعــة الدليــل وتقديمــه لمجموعــة مــن المالحظــات القيمــة.  شــكرا للدكتــور خالــد أبــو ليلــى علــى توفيــر المعلومــات الفنيــة علــى 

بعــض النباتــات فــي الدليــل.
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فهرس املحتويات

هــذا الدليــل مكــون مــن أربعــة أجــزاء رئيســة حيــث يركــز الجــزء األول علــى اإلختيــار  االســتراتيجي للنبــات 
وأماكــن زراعتــه والمعاييــر العامــة إلختيــار النباتــات للمســاحات العامــة المفتوحــة فــي المــدن. ويقــدم الجــزء 
الثانــي ســياق مدينــة عمــان والمعاييــر الالزمــة إلختيــار  النبــات المناســب عنــد تصميــم المســاحات العامــة 
ــتدامتها  ــادئ اس ــري ومب ــة وال ــيات الزراع ــى أساس ــث عل ــز الجــزء الثال ــا يرك ــة. بينم ــي المدين ــة ف المفتوح
بنــاًء علــى مالحظــات مســتمدة مــن المســاحات العامــة المفتوحــة المتواجــدة فــي مدينــة عمــان. ويوفــر الجــزء 
ــا  ــان مدعًم ــي عم ــات ف ــار  النب ــر إختي ــى معايي ــة عل ــجيرات المبني ــات والش ــل النبات ــة بتفاصي ــع قائم الراب

برســوماٍت توضيحيــة.
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إن اتبــاع اســتراتيجية إختيــار المــكان لزراعــة أنــواع معينــة مــن النباتــات لــه فوائــد بيئيــة وإقتصاديــة وإجتماعيــة علــى المــدن ويعتبــر 
ذلــك جوهريــاً إلســتدامة المــدن حيــث يســاعد علــى محاربــة التدهــور البيئــي مثــل زيــادة تأثيــر الجــزر الحراريــة الحضريــة والتلــوث 

وتعريــة التربــة.

1

تؤثــر كيفيــة إختيــار النباتــات وتوزيعهــا 
علــى  ســتنعكس  وبــدوره  بيئتنــا  علــى 
صحتنــا كبشــر وصحــة الكائنــات الحيــة 
األخــرى. تقــوم النباتــات بتنقيــة الهــواء 
إلتقــاط  طريــق  عــن  جودتــه  وتحســين 
الملوثــات واألغبــرة المحمولــة وترشــيحها، 
ــة  ــات الغازي ــات الملوث ــص النبات ــا تمت كم
مثــل ثانــي أكســيد الكربــون وثانــي أكســيد 
وتســتطيع  النيتــروز  وأكســيد  الكبريــت 
النباتــات تحويــل ثانــي أكســيد الكربــون 
الــى أكســجين مــن خــالل عمليــة البنــاء 
يتــم  العمليــة  هــذه  وخــالل  الضوئــي 
امتصــاص الكربــون حيــث يتــم تخزينــه في 
الكتلــة الحيويــة للنبــات كاللحــاء واألغصان 
ــة.  ــي الترب ــراً ف ــذور وأخي واألوراق والج
أيضــاً تقــوم النباتــات بالتخفيــف مــن التغيــر 
الُمناخــي عــن طريــق تقليــل تأثيــر الجــزر 
ــاط  ــدن وإلتق ــي الم ــة ف ــة الحضري الحراري
تقــوم بتخزيــن  الدفيئــة عندمــا  الغــازات 
الكربــون فــي أنســجتها. كمــا تقــوم النباتــات 
أيضــاً بتقليــل جريــان مياه األمطــار وتعرية 
المفاجئــة  الفيضانــات  وإحتماليــة  التربــة 
عــن طريــق إبطــاء حركــة الميــاه  الجاريــة 
والورقــي  الشــجري  بغطائهــا  مســتعينة 
ــاه  ــيح المي ــن ترش ــد م ــا يزي ــا مم وجذوره
وتقــوم  كمــا  التربــة.  فــي  وإمتصاصهــا 
مــن  المــاء  و  التربــة  بترشــيح  النباتــات 
ــل  ــا وتقل ــا وتحســين جودتهم ــات فيه الملوث
ــن  ــي ع ــوث الضوضائ ــن التل ــجار م األش
طريــق إمتصــاص األصــوات وتشــتيتها 
كمــا تســاعد األشــجار أيضــاً بتقليــل ســرعة 
ــة  ــر الظــل للمســاحات العام ــاح و توف الري
المفتوحــة والمبانــي لتجعــل الصيــف أبــرد 
أكثــر  محليــة  ُمناخــات  وتحقــق  نســبياً 
مالئمــة. وبغــض النظــر عــن قــدرة النباتات 
علــى توفيــر مصــدر غذائــي للســكان فإنهــا 
تقــوم بتعزيــز التنــوع الحيــوي عــن طريــق 
توفيــر موئــل طبيعــي وملجــأ ومناطــق 

ــة. ــاة البري ــذاء للحي ــيش وغ تعش

واألفــراد  اإلقتصــاد  مــن  كل  يســتفيد 
ــص  ــى لتخصي ــات الفضل ــن الممارس م
ــات فــي المــدن فباإلضافــة  أماكــن للنبات
لنــدن  "غابــة  دليــل  فــي  جــاء  لمــا 
ــدن  ــة لن ــذي نشــرته مدين ــة" ال الحضري
فــإن قيمــة قطعــة األرض تــزداد بنســبة 
تكــون  بيــن ٧-15٪ عندمــا  تتــراوح 
مزروعــة بحيــث تتناســب نســبة الزيــادة 
ــي  ــة ف ــجار المزروع ــار األش ــع أعم م
قطعــة األرض. تجــذب النباتــات أيًضــا 
الزبائــن ومــن شــأن ذلــك أن يزيــد مــن 
ــك المناطــق.  ــي تل ــة ف ــة التجاري الحرك
ــن  ــي أماك ــات ف ــد النبات ــا وأن تواج كم
العمــل يزيــد مــن إنتاجيــة الموظفيــن 
ألن الطبيعــة تجعلهــم ســعداء وأصحــاء. 
العامــة  المســاحات  لتصميــم  ويمكــن 
أن  المناســبة  بالنباتــات  المفتوحــة 
يقلــل مــن تكاليــف الرعايــة الصحيــة 
ألنهــا  التحتيــة  والبنيــة  والصيانــة 
ــن  ــكان المحليي ــة الس ــن صح ــن م تحس
وتســاعد فــي توفيــر الظــل وإدارة ميــاه 
األمطــار الجاريــة. كمــا ويمكــن لعمليــة 
بشــكل  للنباتــات  أماكــن  تخصيــص 
اســتراتيجيٍ ضمــن مشــاريع التنميــة أن 
ــض  ــة وتخفي ــر الطاق ــى توفي ــل عل يعم
ــبة  ــي بنس ــد المبان ــة وتبري ــف تدفئ تكالي
20٪. أيضــاً تســتطيع النباتــات أن توفــر 
الظــل للمبانــي كمــا بإســتطاعتها أن تقــي 
المبانــي مــن عمليــة التبــادل الحــراري.  
لقــد طــور العلمــاء أدوات تقــوم بتحديــد 
كميــة الفوائــد لألشــجار الحضريــة فعلى 
ســبيل المثــال, وفــق "خطــة غابــة ســان 
دوالر  كل  الحضريــة"  فرانسيســكو 
ينفــق علــى األشــجار فــي الشــوارع 
دوالر   4.3٧ مقدارهــا  بفائــدة  يعــود 
علــى المدينــة وتقديــر ســنوي يزيــد عــن 
100 مليــون دوالر وبذلــك يعتبــر عائــد 
النــاس  يجــذب  قــد  هائــل  اســتثماري 
التحتيــة  البنيــة  فــي  اإلســتثمار  إلــى 

الخضــراء.

إختيــار   تــم  التــي  النباتــات  تزدهــر 
مــكان زراعتهــا بعنايــة فــي المســاحات 
الحضريــة و تلعــب دوراً فــي تشــكيل 
المــدن.  لقاطنــي  تنســى  ال  ذكريــات 
ــة المفتوحــة أن  يمكــن للمســاحات العام
ــة  ــم معروف ــاء ومعال ــح أماكــن إلتق تصب
هويــة  تشــكيل  فــي  أيضــأً  وتســاعد 
المنطقــة المحليــة. وهــذا هــو الحــال 
بالتحديــد عندمــا تؤخــذ الجماليــات بعيــن 
المســاحات  تصميــم  عنــد  اإلعتبــار 
تلــك  المفتوحــة حيــث تعــزز  العامــة 
التناُغــم اإلجتماعــي عــن  المســاحات 
مختلــف  مــن  النــاس  إلتقــاء  طريــق 
ــا.  ــض فيه ــم البع ــع بعضه ــات م الخلفي
وترتبــط األماكــن العامــة الناجحــة بقلــة 
ــي  ــم ف ــاض نســب الجرائ ــف وإنخف العن
تمتلكــه  الــذي  األثــر  يســاهم  المــدن. 
ــر الظــل وصــد  بعــض األشــجار كتوفي
الريــاح وتخفيــض درجــات الحــرارة 
ُمناخــات  تكويــن  فــي  الصيــف  فــي 
محليــة مريحــة ممــا يجذب المســتخدمين 
يقلــل  المفتوحــة.  العامــة  لألماكــن 
ــي بالطبيعــة  اإلتصــال الجســدي والمرئ
فــي المــدن مــن التوتــر ومــن المعــروف 
المشــي  علــى  النــاس  تشــجيع  بــأن 
والتنــزه والتمــرن والمشــاركة باألنشــطة 
ــفاء  ــة الش ــن عملي ــرع م ــة يس الخارجي
والروحــي  النفســي  الرفــاه  ويعــزز 

الجســدية. ويحســن الصحــة 

فوائد الزراعة اإلسرتاتيجية يف املساحات 
العامة املفتوحة يف املناطق الحرضية

الفوائد اإلجتماعيةالفوائد اإلقتصاديةالفوائد البيئية
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ENVIRONMENTAL
 BENEFITS

CLIMATE &
MICROCLIMATE 

HOW TO 
SELECT

 PLANTS

AESTHETICS

TYPES OF POS

هنالــك أربعــة معاييــر إختيــار عامــة يُسترشــد بهــا عنــد إختيــار النباتــات لزراعتهــا فــي المســاحات العامــة الحضريــة المفتوحــة وهــي 
ــاخ المحلــي  ــاخ والمن ــر كل مــن المن ــات. يعتب ــة والجمالي ــد البيئي ــوع المســاحة العامــة المفتوحــة والفوائ ــي ون ــاخ المحل ــاخ والُمن الُمن
العامليــن الرئيســيين اللــذان يؤثــران علــى بقــاء النبــات الــذي تــم اختيــاره ومــن الهــام التفريــق بيــن المنــاخ بشــكل عــام وبيــن المنــاخ 
المحلــي لمســاحة معينــة فــي المنطقــة بشــكل خــاص فكالهمــا يًحــدد مــن خــالل مجموعــات مــن الخصائــص الجويــة كدرجــة الحــرارة 
ــار مربعــة أو مســاحة  ــاخ المحلــي مســاحة صغيــرة قياســها بضعــة أمت ــخ. قــد يغطــي المن ــاح ...ال والرطوبــة وأشــعة الشــمس والري
كبيــرة قــد تصــل لعديــد مــن الكيلومتــرات المربعــة. يمكــن لخصائــص النســق الطبيعــي ســواء كانــت طبيعيــة أو مــن صنــع اإلنســان 
أن تشــكل مناخــاً محليــاً لتلــك المســاحة وعليــه فــإن إصطــالح المنــاخ المحلــي مرتبــط بمفهــوم الرفــاه. لذلــك يهــدف مهندســي النســق 
ــة  ــة الحضري ــم المســاحات العام ــد تصمي ــة مريحــة عن ــن مناخــات محلي ــى تكوي ــن إل ــن الحضريي ــن والمصممي ــي والمخططي الطبيع
المفتوحــة وإختيــار النباتــات المالئمــة لهــا. هنالــك عامــل مهــم فــي علــم البيئــة يؤثــر علــى الُمنــاخ والُمنــاخ المحلــي واألنظمــة البيئيــة 
ومــن ضمنهــا الغطــاء النباتــي، وهــو اإلرتفــاع )عــن مســتوى ســطح البحــر( حيــث تؤثــر مســتويات اإلرتفــاع علــى درجــات الحــرارة 
والرطوبــة ومعــدل هطــول األمطــار والرياح...الــخ، ولهــذا الســبب فقــد تــم تمثيلهــا فــي هــذا الدليــل علــى شــكل مناطــق مقســمة بحســب 

اإلرتفــاع.

رسم توضيحي 1.2.1: معايير إختيار النباتات

معايري إختيار  النباتات 2
للمساحات العامة املفتوحة

كيفية 
إختيار  
النباتات

الجامليات

أنواع املساحات 
العامة املفتوحة

الفوائد البيئية

املُناخ واملُناخ 
املحيل
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ــذه  ــاء ه ــن إنش ــدف م ــم اله ــي تدع ــات الت ــواع النبات ــتخدام أن ــي اس ــدن، وينبغ ــي الم ــة ف ــة المفتوح ــاحات العام ــواع المس ــدد أن تتع
المســاحات بــدالً مــن التأثيــر علــى الغايــة مــن إنشــائها. يمكــن للنباتــات أن تلعــب دوراً مهمــاً فــي تصميــم المســاحات العامــة المفتوحــة 
ــه النســيم العليــل وإضافــة حاجــز بصــري وحجــب  ــاح الشــديدة وتوجي وأن تُحســن مــن الُمناخــات المحليــة حيــث يمكنهــا صــد الري
أشــعة الشــمس الشــديدة وتوجيــه حركــة المشــاة وتحديــد مســاحات معينة...الــخ. وبذلــك فــإن فهــم الخصائــص المختلفــة لــكل نــوع مــن 
أنــواع المســاحات العامــة المفتوحــة عنــد إختيــار  النباتــات المالئمــة لهــا يحســن مــن اســتغالل المســاحة ويقلــل مــن تكاليــف اســتدامتها. 
وتعــد الحدائــق والســاحات العامــة والمتنزهــات فــي المناطــق الســكنية والشــوارع شــاملةً األرصفــة إضافــة إلــى األزقــة وحدائــق األبنيــة 

والغابــات الحضريــة أمثلــة علــى المســاحات العامــة المفتوحــة فــي المــدن.

يمكــن للنباتــات أن تقــاوم وتقلــل مــن اآلثــار الســلبية للتغيــر المناخــي والزحــف الحضــري مــن خــالل فوائدهــا البيئيــة المتعــددة ومــن 
ــات  ــات كالترشــيح مــن الملوث ــة للنبات ــد البيئي ــه. تُعَظــم الفوائ ــات المناســبة ل ــار  النبات ــة أن يُفهــم ســياق المــكان قبــل إختي المهــم للغاي
وتثبيــت التربــة وتقليــل تأثيــر الجــزر الحراريــة الحضريــة وتوفيــر ملجــأ للحيــاة البريــة عندمــا يتــم زرع النــوع الصحيــح مــن األشــجار 
ــكل  ــات كش ــة للنبات ــص الفيزيائي ــة بالخصائ ــد البيئي ــط الفوائ ــا وترتب ــة المفتوحــة. كم ــن المســاحات العام ــكان المناســب م ــي الم ف
األوراق والشــكل التاجــي (الجــزء العلــوي مــن الشــجرة الــذي ينمــو مــن الجــذع الرئيســي)، وتصنيفهــا إن كانــت دائمــة الخضــرة أو 
متســاقطة األوراق ونظــام جذورهــا. ومــن المهــم ذكــره بــأن إختيــار نباتــاٍت ذات فوائــد بيئيــة خاصــة ســيجلب المزيــد مــن التــوازن 

إلــى أنظمتنــا البيئيــة وســيخلق مســاحة لمناخــات محليــة حضريــة أكثــر مالئمــة للعيــش.

ينبغــي أن يعتمــد إختيــار النباتــات وتركيباتهــا علــى المظهــر العــام النهائــي لتكويــن مناظــر خالبــة ولرفــع القيمــة الجماليــة للمســاحات 
العامــة المفتوحــة. يســاعد االنتبــاه إلــى مميــزات النباتــات الفيزيائيــة كاللــون والملمــس والحجــم والشــكل وشــكل األوراق، الــخ فــي 
تهيــأة الظــروف التــي نســعى لهــا. ويمكننــا توفيــر محيــط مناســب وتشــكيل مظهــر أنيــق أو وعــر وتوفيــر محيــط هــادئ أو صاخــب، 
ــا  ــة أن تشــكل ســتاًرا خلفيً ــة معين ــك خصائــص جمالي ــي تمتل ــات الت ــاً أو شــبه مكشــوف. ويمكــن للنبات ــم مظهــر مكشــوف كلي وتقدي
للمنظــر الطبيعــي فــي البيئــة الحضريــة، ويمكــن لنبــات منفــرد ذو طابــع فريــد ومتميــز (عينــة مــن النبــات) أن يجعــل مــن مســاحة 
محــددة معلمــاً معروفــاً فــي المحيــط الحضــري. إن فهــم ســلوك النمــو للنباتــات سيســاعد فــي كيفيــة إتخــاذ القــرار عنــد دمــج النباتــات 
مــع العناصــر المعماريــة فــي المســاحة الحضريــة كــون بعــض النباتــات تمــر بتغيــرات موســمية توفــر مناظــر خالبــة ومميــزة فــي 
ــح  ــي فصــل الشــتاء وتفت ــة ف ــف واألغصــان العاري ــي فصــل الخري ــون أوراق الشــجر ف ــر ل ــل تغي المســاحات العامــة المفتوحــة، مث

األزهــار فــي فصــل الربيــع.
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تقــع أمانــة عمــان الكبــرى والمعروفــة أيضــاً بمدينــة عمــان، فــي شــمال غــرب المملكــة األردنيــة الهاشــمية وهــي العاصمــة اإلداريــة 
لمحافظــة عمــان. يقطــن مــا يقــارب 3.8 مليــون مــن التعــداد الكلــي الســكاني (9.523 مليــون) فــي اإلثنــي وعشــرون مقاطعــة مــن 
عمــان  وفقــاً لمــا جــاء فــي تقريــر دائــرة اإلحصــاءات العامــة فــي نهايــة عــام 2019، ممــا يجعــل هــذه المدينــة ذات التعــداد الســكاني 
ــات فــي المســاحات العامــة المفتوحــة المشــروحة فــي ســياق  ــار النبات األكبــر فــي المملكــة. سترشــد المعاييــر األربعــة العامــة إلختي
مدينــة عمــان (المنــاخ والمنــاخ المحلــي، وأنــواع المســاحات العامــة المفتوحــة والفوائــد البيئيــة والجماليــات) القــارئ إلــى كيفيــة إختيــار 

األشــجار والشــجيرات المناســبة للمســاحات العامــة المفتوحــة فــي مدينــة عمــان.

تعتبــر مدينــة عمــان منطقــة شــبه جافــة ذات ُمناخــات وإرتفاعات 
ــي  ــوج ف ــاقط الثل ــاخ، وتتس ــن للمن ــف كوبِ ــاً لتصني ــددة تبع متع
ــد ارتفاعهــا عــن  ــي يزي ــة الت بعــض المناطــق الشــمالية والغربي
1000 متــر، بينمــا تتســاقط األمطــار فــي باقــي المناطــق كمنطقة 
المدينــة (وســط المدينــة) التــي يبلــغ ارتفاعهــا ٧٧6 متــر، ويعتبر 
اإلرتفــاع عامــالً مهمــاً عنــد إختيــار النباتــات للمســاحات العامــة 
المفتوحــة، ألن كل نــوع مــن النبــات يزدهــر فقــط علــى ارتفــاع 

ــان مقســمة بحســب  ــة عم ــاه توضــح مدين ــن. الخريطــة أدن معي
ــق بتفاصيــل  ــع المتعل ــاً متابعــة الجــزء الراب اإلرتفاعــات. ولطف

النباتــات، إليجــاد اإلرتفــاع المناســب لــكل نبــات فــي القائمــة.

رسم توضيحي  2.1.1 – المملكة الهاشمية األردنية رسم توضيحي 2.1.2 –حدود أمانة عمان   - حدود األلوية 
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الُمناخات المحلية المناسبة للنباتات

الصيــف حــار ذو نســيم عليــل مــع احتماليــة حــدوث موجــة حــارة 
أو إثنتيــن والربيــع قصيــر ودافــئ، ويمكــن أن تتســاقط الثلــوج في 
فصــل الشــتاء مــرة أو مرتيــن فــي الســنة أضافــة إلــى الضبــاب 
الكثيــف. يؤثــر كل مــن اإلشــعاع الشمســي الشــديد (300 يوم من 
ســطوع الشــمس) والريــاح المســتمرة والنســيم القــادم من الشــمال 
ــي كل  ــة ف ــة المفتوح ــاحات العام ــتخدام المس ــى إس ــي عل الغرب
فصــل كمــا وتحمــل الريــاح الشــمالية الغربيــة البــاردة غبــاًرا فــي 
مواســم مختلفــة. يمكــن أن يــؤدي صــد هــذه الريــاح إلــى تكويــن 
منــاخ محلــي أفضــل للمســاحات العامــة المفتوحــة فــي الخريــف 
ــات،  ــار وإمتصــاص أي ملوث ــيح الغب ــم ترش ــث يت ــتاء حي والش
ــا  ــيارات. كم ــة الس ــن حرك ــة م ــي المناطــق القريب خصوصــاً ف
وستســاهم األشــجار التــي توفــر الظــل فــي تأســيس ظــروف  
أكثــر راحــة فــي المســاحات العامــة المفتوحــة وذلــك عــن طريــق 
الحمايــة مــن أشــعة الشــمس وتخفيــض درجــات الحــرارة. يمكــن 
ــكلية  ــا الش ــث خصائصه ــن حي ــات م ــاف النبات ــاعد أصن أن تس
ــم  ــد تصمي ــي عن ــاخ المحل ــين المن ــي تحس ــة ف ــا البيئي وفوائده
المســاحات العامــة المفتوحــة. كمــا ويمكــن لألشــجار دائمــة 

ــاج  ــة الت ــى كثاف ــاداً عل الخضــرة ذات األوراق العريضــة إعتم
الشــجري أن تحجــب أشــعة الشــمس بينمــا تتيــح األشــجار 
متســاقطة األوراق للمســتخدمين اإلســتمتاع بأشــعة الشــمس 
فــي فصــل الشــتاء. يتيــح االهتمــام بحجــم األشــجار والشــجيرات 
ــد  ــة عن ــة والبيضاوي ــة والهرمي ــة العمودي ــكال التاجي ذات األش
نضوجهــا المســاعدة فــي حجــب ريــاح الشــتاء البــاردة، إذا 
وضعــت فــي الموقــع الصحيــح فــي المســاحة العامــة المفتوحــة.

رسم توضحي 2.1.3 – النطاقات مقسمة بحسب اإلرتفاع في عمان
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الخصائص الشكلية

التصنيف واإلرتفاع

فوائد بيئية

جودة نباتات الزينة

رسم توضيحي – 2.1.4 المميزات المؤثرة على المناخ المحلي

مفصصقلبعريض

إبريضيق

شكل 
الورقة

دائم 
الخضرة

تنقية الهواءمصد للرياح

متساقط 
األوراق

نطاق 
اإلرتفاع

غير منتظمهرميبيضاويدائري

خفيفمعتدلكثيف

شكل التاج 
(شجيرات)

كثافة التاج

الحجم عند 
االرتفاعالنضوج

ينتشر

ممتد بيضاويعموديمستدير

متدلي األغصانهرمي

شكل التاج 
(أشجار)
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2

النباتات المفضلة والقادرة على التحمل في عمان

ــأن  ــي ب ــا يعن ــث تنخفــض فيهــا معــدالت هطــول األمطــار، مم ــم حي ــى مســتوى العال ــاه عل ــي المي ــة ف ــر دول ــث أفق ــر عمــان ثال تعتب
النباتــات التــي يتوجــب إختيارهــا يجــب أن تكــون قــادرة علــى أن تتحمــل ظــروف الجفــاف التــي قــد تمتــد لثمانيــة أشــهر بــدءاً مــن 
نهايــة آذار وحتــى شــهر تشــرين الثانــي. تعتبــر التربــة فــي عمــان كلســية ويرتفــع مؤشــر الحموضــة فــي المــاء ألن كالهمــا يحتويــان 
علــى كربونــات الكالســيوم ممــا يعنــي وجــوب تجنــب النباتــات التــي تتطلــب تربــة رمليــة ذات حموضــة مرتفعــة فــي المســاحات العامــة 
المفتوحــة، ويفضــل أن يكــون مؤشــر الحموضــة فــي التربــة مرتفــع بشــكل طبيعــي. إن الضــخ الجائــر للميــاه الجوفيــة خــالل ســنوات 
الجفــاف يجعــل مــن ميــاه الــري مالحــة نســبياً، حيــث إنــه قــد ال يمكــن  إعــادة تزويــد أحــواض الميــاه الجوفيــة بمــاء صالــح للــري 
وتعتبــر األشــجار والشــجيرات القــادرة علــى تحمــل الملوحــة فــي الميــاه والتربــة فــي هــذه الحالــة هــي األفضــل لإلســتخدام. يجــب 

إختيــار النباتــات التــي تســتطيع تحمــل نســب الرطوبــة المنخفضــة بســبب انخفــاض نســبة الرطوبــة فــي عمــان.

ــاحات  ــة والس ــق العام ــوارع والحدائ ــي الش ــية وه ــام رئيس ــة أقس ــى خمس ــان إل ــي عم ــة ف ــة المفتوح ــاحات العام ــيم المس ــن تقس يمك
ــة  ــق التجاري ــي المناط ــات ف ــذه الفئ ــاد ه ــن إيج ــارات) ويمك ــمية (الح ــر رس ــاحات غي ــة، وس ــات الحضري ــة والغاب واألدراج العام
ــطية  ــزر الوس ــر والج ــة، الدواوي ــوارع (األرصف ــي الش ــي ف ــاط الرئيس ــو النش ــدام ه ــى األق ــي عل ــر المش ــكنية.  يعتب ــاء الس واألحي
ــي بعــض مناطــق  ــا ف ــي يمكــن الوصــول إليه ــر الت ــم التعامــل مــع بعــض الدواوي ــات) واألدراج العامــة ويت ــى الطرق المتواجــدة عل
عمــان علــى أنهــا حدائــق. تعتبــر الغابــات الحضريــة والحدائــق العامــة والســاحات كمســاحات لألشــخاص لتمضيــة الوقــت فيهــا. كمــا 
وتعتبــر الغابــات الحضريــة كمســاحات مشــجرة يقصدهــا النــاس للمشــي والتنــزه واالســتمتاع بالرحــالت مــع األصدقــاء والعائلــة. قــد 
تشــمل الحدائــق العامــة مناطــق للعــب وأماكــن للجلــوس وممــرات وُمدرجــات خارجيــة ومبــان وظيفيــة وثقافيــة ومالعــب رياضيــة. 
أمــا الســاحات والمياديــن العامــة فهــي مســاحات عامــة منبســطة كبيــرة أو صغيــرة المســاحة متعــددة األهــداف توجــد بيــن األبنيــة أو 
ــة وأشــجاٍر موفــرة الظــل. وتوجــد  ــدة وصروحــاً تذكاري ــد تتضمــن أماكــن جلــوس بســيطة ومســاحات معب الشــوارع أو الحدائــق وق
المســاحات غيــر الرســمية عــادةً فــي المناطــق الســكنية ويعتبرهــا النــاس أماكــن للتجمــع. مثــال علــى هــذه المســاحات الطــرق غيــر 

ــخ. ــة لحــدود المنــزل وقطــع األراضــي الفارغــة، ال النافــذة للمناطــق المحاذي

أنواع املساحات العامة املفتوحة 

رسم توضيحي – 2.1.5 تحمل الملوحة

قدرة احتمال 
الملوحة

قادر على 
االحتمال

غير قادر على 
االحتمال

 قدرة تحمل الظروف
البيئية



21دليل إختيار أنواع النباتات المناسبة للمساحات العامة المفتوحة في عمان
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2 Air Purification

Combat Soil Erosion

3 Enhance Local
Biodiversity

  4 Wind Screen

 5 Lowers the UHI Effect
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Sidewalks

Roundabouts

Islands

COMMUNAL 
STEPS

URBAN 
FORESTS

INFORMAL 
SPACES

PARKS AND 
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رسم توضيحي 2.2.1 – أنواع المساحات العامة المفتوحة في عمان

تــم اســتثناء هــذا النــوع مــن الدليــل 
قبــل  مــن  الدائــم  لتغيرهــا  نظــراً 
لحــدود  خضوعهــا  وعــدم  المســتخدم 

معينــة مســاحية 

الشوارع

مساحات غري 
رسمية )حارات(

غابات حرضية

األدراج العامة
الحدائق 

والساحات العامة

األرصفة

الدواوير

الجزر الوسطية
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إمكانية الوصول والحركة

تتطلــب أنمــاط الحركــة فــي المســاحات العامــة المفتوحــة أشــجاراً ذات شــكل تاجــي دائــري وممتــد لتوفــر القــدر األكبــر مــن الظــل 
ــة  للمشــاة إلتاحــة الفرصــة لهــم بالمســير براحــة فــي ظــل درجــات الحــرارة المرتفعــة فــي عمــان. ينبغــي تجنــب األشــجار المتهدل
والمتدليــة ذات األغصــان الضعيفــة ألنهــا قــد تتســبب بإيــذاء أعيــن ووجــوه المشــاة. كمــا وينبغــي أن تكــون جــذوع الشــجر مســتقيمة 
مــن غيــر أغصــان وبطــول يتــراوح بيــن 2-2.5 متــر لتــاج الشــجرة. تجنــب اســتخدام الشــجيرات علــى األرصفــة لمــا قــد تتســبب بــه 
مــن إعاقــة لحركــة المشــاة وقــد تثنيهــم عــن المشــي براحــة فــي المدينــة. بالرغــم مــن ذلــك، يمكــن اســتخدام الشــجيرات تحــت ظــل 
األشــجار فــي المســاحات العامــة المفتوحــة حيــث تقــل حركــة المشــاة وتتوفــر المســاحة لهــا وحيــث يميــل النــاس إلــى الجلــوس بــدالً 
مــن المــرور أو المشــي. ينصــح باســتخدام الشــجيرات ذات الشــكل التاجــي قليــل التمــدد فــي الســاحات والمياديــن العامــة ألنهــا ال تعيــق 
إمكانيــة الوصــول أو الحركــة فــي تلــك األماكــن، وتخلــق مناظــر جماليــة لمرتاديهــا. يتوجــب أخــذ مــدى الرؤيــة لســائقي المركبــات 
بعيــن االعتبــار عنــد إختيــار األشــجار والشــجيرات للدواويــر والجــزر الوســطية بحيــث يكــون طــول الشــجيرات المختــارة قصيــراً 
وأن يســمح طــول جــذع األشــجار بالرؤيــة للســائقين، خاصــةً عنــد التقاطعــات. باإلمــكان تشــذيب الشــجيرات علــى الجــزر الوســطية 
والدواويــر بشــكل مســتمر لمنعهــا مــن النمــو إلرتفاعــات عاليــة. مــع ذلــك، ال ينصــح بذلــك لمــا قــد يترتــب عليــه مــن تكاليــف ماديــة 

وإســتهالك للوقــت.

رسم توضيحي 2.2.2 – مميزات تؤثر على إمكانية الوصول والحركة

رسم توضيحي 2.2.3 – ما يوصى به لألرصفة، الدواوير، وجزر الطرق

خصائص شكلية

غير منتظمهرميبيضاويدائري
شكل التاج 
(شجيرات)

الحجم عند 
الطولالنضوج

اإلمتداد

ممتد بيضاويعموديمستدير

متدلي األغصانهرمي

شكل التاج 
(أشجار)

تاج 
الشجرة
2 – 2.5مترالجذع

شجيرةشجرة

اليتجاوز طولها متر واحد 
لضمان الرؤية الواضحة 

لسائقي المركبات
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تعريف المساحة

بإمــكان األشــجار والشــجيرات المســاعدة فــي تعريــف المســاحة كونهــا يمكــن أن تحــل محــل الجــدران الخارجيــة واألســوار والحواجــز 
وتوفــر الحمايــة ويمكــن أن تســتخدم كحــدود للممــرات. يمكــن للشــجيرات أن تخطــط المســاحات وأن تفصــل المناطــق حســب الوظيفــة 
المرجــوة منهــا حيــث أن يبــدو الســياج النباتــي المكــون مــن الشــجيرات تــم تشــذيبها كســوٍر أوحاجــز وأن يســاعد فــي توجيــه الحركــة 
فــي الحدائــق، فيمكــن للســياج النباتــي الملــيء باألشــواك أن يرمــز لمســاحة يمنــع اإلقتــراب منهــا. كمــا أن وضــع أشــجار ذات شــكل 
تاجــي عامــودي أو شــجيرات ذات شــكل هرمــي وأســيجة نباتيــة بطــول وتوزيــع صحيحيــن وفــي المواقــع الصحيحــة فــي الحدائــق، 
دور كبيــر فــي حجــب الريــاح والضوضــاء والمناظــر غيــر المرغوبــة. ويعتمــد النســق إن كان مرغوبــاً بــه بشــكل كلــي أو جزئــي 
علــى كثافــة الجــزء التاجــي للشــجرة أي كثافــة أوراقهــا ويفضــل اســتخدام األشــجار والشــجيرات دائمــة الخضــرة عنــد الرغبــة لحجــب 

منظــر معيــن طــوال الســنة.

رسم توضيحي 2.2.4 – مميزات تساعد في تعريف المساحة

الخصائص الشكلية

غير منتظمهرميبيضاويدائري
شكل التاج 
(شجيرات)

الحجم عند 
االرتفاعالنضوج

اإلمتداد

ممتد بيضاويعموديمستدير

متدلي األغصانهرمي

شكل التاج 
(أشجار)

خفيفمعتدلكثيف
كثافة التاج

التصنيف واإلرتفاع

خصائص مميزة

فوائد بيئية

 مسائل يجب اإلنتباه
إليها

دائم 
الخضرة

متساقط 
األوراق

مناسبة لالستخدام كسياج 

مصدات للرياح

شوكي
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السالمة

قدرة اإلحتمال

يجــب مراعــاة الســالمة عنــد إختيــار األشــجار والشــجيرات للمســاحات العامــة الحضريــة المفتوحــة فمــن المهــم جــداً تجنــب النباتــات 
الســامة والشــوكية وذات الحــواف الحــادة، خصوصــا عندمــا تكــون قريبــة مــن النــاس وســهلة الوصــول إليهــا حيــث أنهــا قــد تشــكل 
خطــورة عنــد مالمســتها أو الوقــوع عليهــا.  كمــا قــد يكــون تواجــد األشــجار التــي يتســاقط منهــا أغلفــة أو أكــواز أو ثمــار غيــر مالئــم 
للمســاحات التــي تتوفــر فيهــا حركــة مســتمرة للمشــاة مثــل األرصفــة واألدراج العامــة، ألنهــا ســتحتاج إلــى تنظيــف وصيانــة (رعايــة) 
دائمــة وقــد تتســبب هــذه التســاقطات بإحــداث انزالقــات ممــا سيتســبب بإعاقــة الحركــة وقــد تلحــق األذى بالمــارة مــن خــالل التعثــر بهــا 
أو التعــرض لإلصابــة وخاصــة األطفــال وكبــار الســن وذوي اإلحتياجــات الخاصــة. ال يجــب أن تضــم المســاحات العامــة الحضريــة 
المعبــدة أو المرصوفــة أشــجار ذات جــذور ضحلــة أو ممتــدة (جــذور ســطحية) لكــي ال تتســبب بخــراب التعبيــد والبنيــة التحتيــة تحــت 
األرض. مــع ذلــك، يمكــن اســتخدام األشــجار والشــجيرات ذات الجــذور الســطحية والممتــدة فــي الغابــات الحضريــة أو المناطــق غيــر 
المعبــدة أو المرصوفــة مــن الحدائــق. كذلــك تحتــاج المنحــدرات الحــادة الموجــودة عــادةً علــى جوانــب األدراج إلــى إختيــاَر أشــجاٍر 
وشــجيراٍت ذات جــذور ســطحية وممتــدة لكــي تقــوم بتثبيــت التربــة ولتمنــع أيضــاً مــن تعريــة التربــة وجريــان الميــاه الســطحية. تجنــب 
أيًضــا النباتــات القابلــة لنقــل األمــراض أو تلــك الجاذبــة لآلفــات والحشــرات وخصوصــاً بالقــرب مــن أماكــن الجلــوس. تجنــب أيضــاً 
النباتــات التــي تمتلــك صفــات غازيــة والتــي تهــدد بقــاء النباتــات األخــرى فــي نفــس المســاحة. الصفــات الغازيــة للنباتــات قــد تكــون 

نتيجــة لســهولة نثــر البــذور، وليــس بالضــرورة نتيجــة لنظــام جــذور عدائــي فقــط.

تشــير قــدرة االحتمــال إلــى قــدرة النبــات علــى تحمــل أو التعافــي مــن ظــروف طبيعيــة أو غيــر طبيعيــة معينــة لذلــك فإنــه مــن المهــم 
مراعــاة هــذه القــدرة عنــد إختيــار النباتــات للمســاحات العامــة المفتوحــة فــي المــدن ألنهــا تحــدد كيفيــة تكيــف النبــات مــع الظــروف 
واحتماليــه ازدهــاره فــي هــذه المســاحات. توجــد المســاحات العامــة الحضريــة المفتوحــة عــادة بالقــرب مــن البنيــة التحتيــة التــي توفــر 
ــر الظــل  ــق العامــة. تســتطيع األشــجار أن توف ــة واألدراج العامــة والســاحات والحدائ ــل األرصف ــة أن تظل ــث يمكــن لألبني الظــل حي
لألشــجار والشــجيرات األصغــر منهــا وفــي هــذه الحالــة يعتبــر إختيــار األشــجار والشــجيرات التــي تســتطيع تحمــل البقــاء فــي الظــل 
عامــالً أساســيًا. ينبغــي علــى األشــجار المختــارة للمســاحات العامــة المفتوحــة الواقعــة بالقــرب مــن المناطــق الصناعيــة أو المناطــق 
ذات االزدحــام المــروري أن تكــون قــادرة علــى تحمــل التلــوث فالهــدف مــن إختيــار األشــجار ذات المــدى العمــري المتوســط أو طويــل 
األمــد هــو للتقليــل مــن الحاجــة الســتبدالها أو اقتالعهــا مــن جذورهــا. ويعتبــر إختيــار أشــجار أصيلــة للغابــات الحضريــة فكــرة جيــدة 
لقدرتهــا علــى النمــو مــع اجــراءات اســتدامة محــدودة كونهــا قــد تكيفــت بطبيعتهــا مــع الظــروف البيئيــة الحاليــة للمنــاخ شــبه الجــاف 
فــي األردن أضافــة ألعمارهــا الطويلــة نســبياً. ويعتبــر إختيــار الشــجيرات األصيلــة التــي تتحمــل الظــل لزراعتهــا أســفل األشــجار 
ــي المســاحات العامــة  ــات ســريعة النمــو ف ــار  النبات ــا ويفضــل إختي ــى كم ــة مــن الممارســات الفضل ــات الحضري ــي الغاب ــة ف األصيل
الحضريــة المفتوحــة المزدحمــة ألنهــا تحتــاج إلــى وقــت قليــل لتصــل إلــى حجمهــا الناضــج وتكــون أقــل عرضــة للتدهــور مــن قبــل 

النباتــات بطيئــة النمــو.

رسم توضيحي 2.2.5 – مميزات تدعم السالمة

شوكي

ذو أطراف مدببةالنفايات

احتمال انتشار النباتات الغازية 

تكيفأصيل

غير قادر يتحمل
على التحمل

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
معتدلة

التصنيف واإلرتفاع

قدرة التحمل البيئية
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رسم توضيحي 2.2.6 – أنواع النباتات بناء على قدرة تحملها التي ينبغي مراعاتها

رسم توضيحي 2.2.٧ – مميزات خاصة تدعم الغاية أو الوظيفة

قدرة تحمل يتحملالتلوث
معتدلة

غير قادر على 
التحمل

مميزات خاصة

صفات جيدة

مميزات خاصة

ــة أو  ــا الطبي ــألكل أو خصائصه ــا ل ــة ثماره ــي أو قابلي ــار الزاه ــون األزه ــل ل ــجيرات بخصائــص مث ــجار والش ــض األش ــز بع تتمي
رائحتهــا العطــرة أن تدعــم وظيفــة المســاحات العامــة المفتوحــة كالعــالج أو الحدائــق أو المالعــب... إلــخ. مــع ذلــك يجــب مراعــاة أن 

بعــض األشــجار تصــدر روائــح ســيئة خــالل موســم اإلزهــار.

معدل النمو

فترة الحياة

أزهار زاهية

فواكه زاهية

الموسم

اللون

الموسم

اللون

طبي

طيب الرائحة

قابل لألكل

شكل أو لون إزهار مثير لإلهتمام
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ــة المفتوحــة  ــن المســاحات العام ــوع م ــكل ن ــة لألشــجار والشــجيرات ل ــص المرغوب ــاه يلخــص الخصائ الجــدول أدن
المذكــورة فــي هــذا الجــزء

الشجيراتاألشجارنوع المساحة العامة المفتوحة

الشوارع

األرصفة

الجزر 
الوسطية

الدواوير

اســتخدم أشــجار تســمح بإعطــاء مســاحة مــن الظــل باختيــار 
األشــجار ذات الشــكل التاجــي المســتدير أو الممتــدة ذات 
ــي مــن األغصــان بطــول 2 – 2.5م الجــذع المســتقيم الخال

أشجار ذات معدل نمو سريع

تجنب الجذور الغازية (العدائية) أو السطحية

يجب أن ال تتساقط الثمار الزلقة واألغلفة واألكواز

ال تستخدم الفروع المتدلية والضعيفة

اختر النوع القادر على تحمل تلوث الهواء

األشجار ذات العمر المتوسط إلى طويل األمد

تجنب األوعية القاسية التي قد تسبب األذى للجذور

خــذ بعيــن اإلعتبــار طــول الجــذع لضمــان إمكانيــة الرؤيــة 
للســائقين

اختيار أشجار سريعة النمو
 

اختيار أشجار لديها القدرة على تحمل تلوث الهواء

أشجار ذات عمر متوسط إلى طويل األمد

تجنب األوعية القاسية التي قد تسبب األذى للجذور

خــذ بعيــن اإلعتبــار طــول الجــذع لضمــان إمكانيــة الرؤيــة 
للســائقين

استخدم األشجار سريعة النمو
 

أشجار تتحمل تلوث الهواء

ــه 2  ــن األغصــان طول ــاٍل م ــتقيم خ ــذع مس ــجار ذات ج أش
ــا ــول إليه ــن الوص ــي يمك ــر الت ــى الدواوي -2.5 م عل

علــى  الســطحية  أو  (العدائيــة)  الغازيــة  الجــذور  تجنــب 
إليهــا الوصــول  التــي يمكــن  الدواويــر 

ــؤدي  ــد ت ــي ق ــي تســقط منهــا الثمــار الت ــب األشــجار الت تجن
ــن  ــي يمك ــر الت ــى الدواوي ــواز عل ــة واألك ــزالق واألغلف لإلن

ــا الوصــول إليه

تجنب الشجيرات على األرصفة

ــان  ــجيرة لضم ــول الش ــار ط ــن اإلعتب ــذ بعي خ
إمكانيــة الرؤيــة للســائقين

ــان  ــجيرة لضم ــول الش ــار ط ــن اإلعتب ــذ بعي خ
إمكانيــة الرؤيــة للســائقين

ال تســتخدم األنــواع الســامة والشــوكية علــى 
الدواويــر الممكــن الوصــول إليهــا
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الدواوير

الحدائق

الساحات 
العامة 

والميادين

تجنــب األشــجار ذات الفــروع المتدليــة والضعيفــة علــى 
الدواويــر التــي يمكــن الوصــول إليهــا

عمر متوسط إلى طويل األمد

تجنب األوعية القاسية التي قد تسبب األذى للجذور

أشــجار مظللــة ذات شــكل تاجــي مســتدير أو ممتــد ذات جــذع 
مســتقيم خــاٍل مــن األغصــان طولــه 2 – 2.5 م علــى جانــب 

الممرات

تجنــب األشــجار التــي تتســاقط منهــا الثمــار التــي قــد تــؤدي 
لإلنــزالق واألغلفــة واألكــواز علــى جانــب الممــرات

استخدم األنواع التي تحتمل البقاء في الظل

ال تســتخدم الجــذور الغازيــة (العدائيــة) أو الســطحية الغازيــة 
(العدائيــة) أو الســطحية فــي األماكــن المعبــدة أو المرصوفــة

خــذ بعيــن اإلعتبــار النباتــات القابلــة لــألكل وذات الخــواص 
الطبيــة وذات الروائــح العطــرة فــي الحدائــق 

اســتخدم األشــجار دائمــة الخضــرة ذات الشــكل التاجــي 
ــر  ــاح وحجــب األصــوات والمناظــر غي الهرمــي لصــد الري

ــا ــوب به المرغ

اآلفــات  األمــراض،  اللتقــاط  الميالــة  النباتــات  اجتنــب 
الجلــوس أماكــن  مــن  بالقــرب  والحشــرات 

ال تضــع النباتــات الغازيــة (العدائيــة) بالقــرب مــن النباتــات 
الحساســة

ال تستخدم األنواع السامة

اســتخدم األنــواع المقاومــة لتلــوث الهــواء بالقــرب مــن 
الصناعيــة المناطــق 

إهدف إلى األنواع ذات العمر المتوسط أو الطويل

تجنب األوعية القاسية التي قد تسبب األذى للجذور

أشــجار مظللــة ذات شــكل تاجــي مســتدير أو ممتــدة ذات 
جــذع مســتقيم خــاٍل مــن األغصــان طولــه 2 – 2.5 م

استخدم األشجار سريعة النمو 

ال تســتخدم الجــذور الغازيــة (العدائيــة) أو الســطحية الغازيــة 
(العدائيــة) أو الســطحية فــي األماكــن المعبــدة المرصوفــة

تجنــب األشــجار التــي تتســاقط الثمــار التــي يمكــن أن تتســبب 
باإلنــزالق واألغلفــة واألكواز

ال تستخدم الفروع المتدلية والضعيفة

واآلفــات  األمــراض  اللتقــاط  الميالــة  النباتــات  اجتنــب 
الجلــوس أماكــن  مــن  بالقــرب  خصوصــاً  والحشــرات 

ال تضع النباتات الغازية بالقرب من النباتات الحساسة

بإبعــاد  الرغبــة  عنــد  إال  الشــوكية  األنــواع  تســتخدم  ال 
معينــة منطقــة  عــن  األشــخاص 

اســتخدم األنــواع المقاومــة لتلــوث الهــواء بالقــرب مــن 
الصناعيــة المناطــق 

استخدم الشجيرات واألسيجة النباتية للتخطيط والفصل

ــي  ــكل التاج ــرة ذات الش ــة الخض ــجيرات دائم ــتخدم الش اس
ــر  ــاح وحجــب األصــوات والمناظــر غي الهرمــي لصــد الري

ــا المرغــوب به

تجنب األنواع السامة والشوكية في ساحات اللعب

استخدم شجيرات ذات شكل تاجي قليل التمدد

الشجيراتاألشجارنوع المساحة العامة المفتوحة
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الشجيراتاألشجارنوع المساحة العامة المفتوحة

الساحات 
العامة 

والميادين

الغابات الحضرية

األدراج العامة

اســتخدم التباتــات القــادرة علــى تحمــل الظــل خصوصــاً فــي 
المناطــق المحاطــة باألبنيــة المرتفــة

واآلفــات  األمــراض  اللتقــاط  الميالــة  النباتــات  تجنــب 
لحشــرات وا

إهدف إلى أنواع ذات عمر متوسط أو طويل

تجنب األوعية القاسية التي قد تسبب األذى للجذور

اســتخدم أشــجار أصيلــة ذات عمــر طويــل لتقليــل كلــف 
العنايــة 

يمكن عدم التقيد بالشكل التاجي

يمكــن عــدم التقيــد باســتخدام الجــذور الغازيــة (العدائيــة) أو 
الســطحية الغازيــة (العدائيــة) أو الســطحية

ال تستخدم النباتات العدائية بالقرب من النباتات الحساسة

أشــجار مظللــة ذات شــكل تاجــي مســتدير أو متمــدد ذات 
جــذع مســتقيم خــاٍل مــن األغصــان طولــه 2 – 2.5 م

اســتخدم أنــواع قــادرة علــى البقــاء فــي الظــل عنــد التواجــد 
فــي ظــل المبانــي

تجنــب الجــذور الغازيــة (العدائيــة) أو الســطحية الغازيــة 
ــوم  ــي ال تق ــدرج لك ــن ال ــرب م ــة) أو الســطحية بالق (العدائي

ــه بتخريب

أو  (العدائيــة)  الغازيــة  الجــذور  ذات  األنــواع  اســتخدم 
الســطحية الغازيــة (العدائيــة) أو الســطحية علــى المنحــدرات 

ــة ــت الترب ــادة لتثبي الح

اآلفــات  األمــراض،  اللتقــاط  الميالــة  النباتــات  اجتنــب 
الجلــوس أماكــن  مــن  بالقــرب  والحشــرات 

إهدف إلى أنواع ذات عمر متوسط أو طويل

تجنب األوعية القاسية التي قد تسبب األذى للجذور

تجنب زراعة الشجيرات على األدراج

علــى  والضحلــة  العدائيــة  الجــذور  ذات  األنــواع  اســتخدم 
التربــة لتثبيــت  الحــادة  المنحــدرات 

استخدم األنواع المحلية األصيلة

استخدم أنواع قادرة على البقاء في الظل

ــات  ــن النبات ــرب م ــة) بالق ــة (العدائي ــات الغازي ــتخدم النبات ال تس
ــة الحساس

 رسم توضيحي 2.2. 8 –  الخصائص الموصى بها لألشجار والشجيرات في المساحات العاّمة المفتوحة في عّمان.
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1

2 Air Purification

Combat Soil Erosion

3 Enhance Local
Biodiversity

  4 Wind Screen

 5 Lowers the UHI Effect

ENVIRONMENTAL
 BENEFITS FOR 

AMMAN

STREETS

Sidewalks

Roundabouts

Islands

COMMUNAL 
STEPS

URBAN 
FORESTS

INFORMAL 
SPACES

PARKS AND 
PLAZAS

ــالث  ــنوات الث ــي الس ــة ف ــات فجائي ــد شــهدت فيضان ــان ق ــة عم ــاه إال أن العاصم ــدول الشــحيحة بمصــادر المي ــن ال ــر األردن م تعتب
ــات كمــا أن محاربــة  ــك الفيضان ــل مــن تل ــادة الرقعــة الخضــراء والغطــاء النباتــي أن يقل ــة خــالل فصــل الشــتاء ويمكــن لزي الماضي
تعريــة التربــة مهــم لمدينــة عمــان نظــراً لطبيعتهــا الجبليــة، حيــث يوجــد العديــد مــن المنحــدرات الحــادة حــول األدراج العامــة تتســبب 
بتعريــة التربــة وفقــدان التربــة الســطحية لعناصرهــا الغذائيــة وقــد تقــود تعريــة التربــة إلــى تلــوث المجــاري المائيــة ألن التربــة تحمــل 
ــن  ــة تشــكل الطي ــى تعريــض األرواح للخطــر إلحتمالي ــة أيضــاً إل ــة الترب ــؤدي تعري ــد ت ــا ق ــدات الحشــرية كم ــا األســمدة والمبي معه
ــق  ــت المنحــدرات عــن طري ــة لتثبي ــة والليفي ــة والضحل ــات. ويتوجــب زراعــة األشــجار والشــجيرات ذات الجــذور العدائي والمنزلق
تثبيــت التربــة المتفككــة وتحســين تصريــف الميــاه. ويمكــن لألشــجار والشــجيرات ذات الشــكل التاجــي المســتدير والكثيــف أن تعيــق 
أثــر هبــوط األمطــار الغزيــر وتمنعــه التربــة مــن االنجــراف. كمــا تســاعد عمليــة النتــح للنباتــات والتــي تتــم عــن طريقهــا امتصــاص 
المــاء مــن التربــة مــن خــالل الجــذور وتبخــره مــن مســامات األوراق فــي منــع التربــة مــن تعرضهــا لإلشــباع بالميــاه الــذي قــد يــؤدي 

إلــى جرفهــا.

إن الزيــادة فــي أعــداد الســكان فــي عمــان خــالل العقــد األخيــر تعنــي ازديــاد فــي أعــداد الســيارات أيضــاً ومــا يصاحبهــا مــن تلــوث 
ويمكــن لألشــجار والشــجيرات مقاومــة التلــوث وأن تقــوم بتنقيــة الهــواء مــن الملوثــات، لذلــك قــم بزراعــة النباتــات التــي ســتقوم 
بامتصــاص ثانــي أكســيد الكربــون وإطــالق األكســجين إلــى الهــواء فــي المناطــق العامــة المفتوحــة الواقعــة بالقــرب مــن المناطــق 
الصناعيــة وفــي مناطــق االزدحامــات. تســتطيع األشــجار والشــجيرات أن تفــرق الغبــار عــن طريــق اإلمســاك بجزيئاتــه علــى أوراقهــا 
وأغصانهــا. كمــا وتخفــف األشــجار ذات الشــكل التاجــي الممتــد والمســتدير والمتدلــي مــن حــدة تأثيــر الجــزر الحراريــة الحضريــة 
ــي  ــة الشــمس ف ــن المرصوف ــي األماك ــان. تحجــب األشــجار متســاقطة األوراق ف ــة عم ــل مدين ــدن مث ــي الم ــارداً ف ــراً ب ــر تأثي وتوف
الصيــف كمــا وتســمح بوصــول أشــعة الشــمس إلــى المســاحات العامــة المفتوحــة فــي فصــل الشــتاء وتســاعد األشــجار والشــجيرات 

دائمــة الخضــرة ذات الشــكل التاجــي الهرمــي والبيضــوي

فوائد بيئية 3

فوائد بيئية ملدينة عامن

محاربة تعرية الرتبة

تنقية الهواء

مصدات للرياح

التقليل من تأثري الجزر 
الحرارية الحرضية

تعزيز التنوع الحيوي عىل 
املستوى املحيل

رسم توضيحي 2.3.1 – الفوائد البيئية في عمان
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أزهار زاهيةمزايا الزينة

الفاكهة الزاهية

الموسم

اللون

الموسم

اللون

قضايا يجب معرفتها
احتمالية انتشار النباتات 

الغازية 

الخصائص الشكلية

غير منتظمهرميبيضاويمستدير
شكل التاج 
(شجيرات)

الحجم عند 
االرتفاعالنضوج

اإلمتداد

ممتد بيضاويعموديمستدير

متدلي األغصانهرمي

شكل التاج 
(أشجار)

خفيفمعتدلكثيف
كثافة التاج

دائم التصنيف واإلرتفاع
الخضرة

متساقط 
األوراق قابل أصيل

للتكيف

رسم توضيحي 2.3.2 – خصائص مفيدة للبيئة في عمان

تســاعد فــي حجــب الريــاح البــاردة فــي المســاحات العامــة المفتوحــة فــي عمــان، فتحمــي النباتــات األخــرى الحساســة مــن الريــح البــارد 
وتشــجع النــاس الســتمرار اســتخدام هــذه المســاحات فــي فصلــي الشــتاء والخريــف.

ينصــح باســتخدام األنــواع األصيلــة وأنــواع أخــرى قــادرة علــى التكيــف عنــد تصميــم المســاحات العامــة المفتوحــة لتعزيــز التنــوع 
الحيــوي حيــث توفــر األشــجار والشــجيرات المحليــة األصيلــة المســكن للكائنــات الحيــة التــي تعيــش فــي المنطقــة وتدعــم اســتعادة 
ــة للتكيــف قــد يجــذب بعــض أنــواع  األنظمــة البيئيــة األصيلــة. وفــي المقابــل، فــإن زراعــة أنــواع مــن األشــجار والشــجيرات القابل
الحيــاة البريــة كالطيــور والفراشــات حيــث تجــذب األشــجار والشــجيرات المثمــرة عــدد مــن أنــواع الطيــور، كمــا قــد تجــذب األزهــار 

الحاملــة للرحيــق الطيــور الشــبيهة بالطيــور الطنانــة والفراشــات.
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فوائد بيئية 4

ــة  ــة المفتوح ــاحات العام ــي للمس ــكل إيجاب ــاس بش ــتجيب الن يس
الزاهيــة والتــي يتــم المحافظــة عليهــا فــي المدينــة حيــث يرتبــط 
يدعوهــم  ممــا  المفتوحــة  العامــة  المســاحة  بتشــكيل  العامــة 
للمحافظــة عليهــا وحمايتهــا. يمكــن أن يجعــل تطبيــق بعــض 
راســخة  المفتوحــة  العامــة  المســاحات  البصريــة  المبــادئ 
ــي  ــم التوضيح ــر الرس ــزوار (أنظ ــات وال ــان المجتمع ــي أذه ف
األزهــار  ولــون  شــكل  إلــى  اإلنتبــاه  يســاعد  كمــا   .(2.3.3
وملمــس األوراق والشــكل التاجــي وكثافتــه وحجــم النضــوج 
لألشــجار والشــجيرات فــي تكويــن إطــار جــذاب لجميــع أنــواع 
المســاحات العامــة المفتوحــة فــي عمــان. ويمكــن اســتخدام 
أنــواع ذات صفــات جماليــة معينــة لتكويــن هويــات بصريــة 
لألرصفــة ممــا سيشــجع النــاس للمشــي علــى األقــدام فــي المدينــة 
ــة  ــاً لهوي ــر ارتباطــاً تاريخي كمــا يمكــن لبعــض النباتــات أن توف
المجتمــع المحيــط وثقافتــه كنقــاط ارتــكاز بصريــة فــي الحدائــق 

والدواويــر.

يســاعد فهــم شــكل وحجــم النضــوج للنباتــات فــي تكويــن المظهر 
ــة  ــى العناي ــوب للمســاحات المفتوحــة مــن دون الحاجــة إل المطل
والتشــذيب المســتمر. مــع ذلــك، يمكــن تكييــف بعــض الشــجيرات 
إلــى أشــجار صغيــرة أو نباتــات متســلقة أو متعرشــة عــن طريــق 
ــون باألزهــار  ــط الل ــا بشــكل مســتمر. ال يرتب تشــذيبها و تقليمه

فقــط، ولكــن أيضــاً بالثمــار واألوراق والجــذوع واألغصــان 
ــر باســتخدام أزهــار ذات  واألغلفــة علــى مــر الفصــول. فّكِ
مواســم إزهــار مختلفــة إلبقــاء المســاحة العامــة المفتوحــة 
مثيــرة لإلهتمــام علــى مــدار الســنة كمــا ويجــب االهتمــام 
بالكثافــة والشــكل والملمــس للغطــاء الورقــي لتحديــد شــكل 
المســاحة المفتوحــة فبعــض أشــكال األوراق خشــن الملمــس 
ــن  ــددة م ــواع متع ــتخدام أن ــب اس ــب تجن ــم ويج ــا ناع وبعضه
النباتــات لنفــس المســاحة، تحديــداً فــي حــال عــدم انســجامها مــع 
بعضهــا البعــض، ألن ذلــك سيتســبب بتشــويه المظهــر للمســاحة 
المفتوحــة وتعتبــر عمليــة إختيــار مزيــج صحيــح مــن النباتــات 
عامــل فــي تقويــة الروابــط بيــن المســاحة ومرتاديهــا فــي عمــان 
ــا  ــذه المســاحات وتحســين هويته ــف ه ــي تعري ــا ويســاعد ف كم

ــة . ــة واإلجتماعي ــة والثقافي المادي
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يوجــد عــدد مــن المبــادئ التــي ينصــح بهــا لتحقيــق مســاحات عامــة مفتوحــة ناجحــة ومســتدامة فــي ســياق مدينــة عمــان، وينبغــي أن 
يتــم تطبيقهــا بدعــم وإشــراف مــن ذوي الخبــرة والمهنييــن.

يعتبــر شــكل وصحــة ونســبة حجــم النبــات إلــى الوعــاء الــذي يحتويــه هــي العوامــل 
الثالثــة الرئيســية التــي ينبغــي أن تؤخــذ بعيــن اإلعتبــار. إبحــث عــن أشــجار 
وشــجيرات ذات أغصــان متســاوية التباعــد وذات زوايــا متناســبة واختــر الجــذوع 
ــات  ــر النبات ــة والمســتقيمة  لألشــجار والســاق المســتقيمة للشــجيرات. ال تخت القوي
ذات األعشــاب أو اآلفــات أو العالمــات. ينبغــي علــى األشــجار والشــجيرات 
المغطــاة أن تكــون صلبــة وليســت متكســرة أو جافــة. تجنــب النباتــات ذات الجــذور 
التــي تاخــذ شــكل الوعــاء المزروعــة بــه، ألنهــا تعيــق عمليــة امتصــاص العناصــر 

الغذائيــة والمــاء.

ــى حجــم  ــك عل ــد ذل ينبغــي أن تتباعــد األشــجار والشــجيرات بشــكل كاف، ويعتم
ــارب نصــف  ــد يق ــى بع ــجار عل ــة األش ــن األفضــل زراع ــات وم النضــوج للنبات
حجــم التمــدد النهائــي للشــجرة (عنــد النضــوج)، لجعــل العنايــة بهــا أســهل وتقليــل 
التكاليــف اإلضافيــة وستتســبب زراعــة النباتــات بالقــرب مــن بعضهــا البعــض فــي 
ــة  ــي الترب ــة ف ــى أشــعة الشــمس والعناصــر الغذائي ــا بينهــا عل إحــداث تنافــس فيم
والمــاء والهــواء، وســيزيد مــن احتماليــة إصابتهــا باألمــراض كمــا ســيؤمن التباعــد 
المــدروس بيــن النباتــات فــي نموهــا بشــكل صحيــح ممــا ســيؤهلها لتكــون جــزء 

مــن المســاحة العامــة المفتوحــة.

ــه  ــوب فإن ــم النضــوج المطل ــى حج ــجيرات وتصــل إل ــجار والش ــو األش ــي تنم لك
يجــب الحفــر بعمــق ال يقــل عــن 150 ســم وقطــر ال يقــل عــن 150 ســم لألشــجار، 
ــل عــن 60 ســم  ــرة بقطــر ال يق ــة الشــجيرات فيجــب أن تكــون الحف ــي حال ــا ف أم
ــة  ــة متفكك ــى ترب ــرة عل ــوي الحف ــي أن تحت ــم وينبغ ــن 60 س ــل ع ــق ال يق وعم
خاليــة مــن الصخــور واألجســام األخــرى، وينبغــي ردم هــذه الحفــر بالتربــة بمــا 
يعــادل 2-3 مــرات أكبــر مــن حجــم الكــرة الجذريــة للنبــات. قــم بإزالــة القــارورة 
ــر  ــة عــن طريــق النقــر برفــق أو مــن خــالل قــص هــذه القواري ــذي يضــم النبت ال
بعنايــة للحفــاظ علــى التربــة الموجــودة حــول الجــذور ثــم قــم بوضــع النبــات فــي 
منتصــف الحفــرة  وأمســك بهــا مــن أســفل الجــذع بشــكل عامــودي مســتقيم. أعــد 

إختيار المشتل لألشجار والشجيرات 

تباعد النباتات

الكرة الجذرية وحفرة الزراعة

الزراعة

1
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يجــب أن تؤخــذ حركــة المشــاة حــول النباتــات عنــد تصميم المســاحة بعيــن اإلعتبار 
لضمــان حمايــة النباتــات وضمــان اســتدامتها وتتضمــن المخاطــر المترتبــة علــى 
النباتــات فــي ســياق مدينــة عمــان كل مــن الرعــي الجائــر والتخريــب واألضــرار 
غيــر المقصــودة التــي قــد تــؤدي إلــى فقــدان التربــة. عنــد توقــع حــدوث التخريــب 
ــذع  ــول الج ــن يصــل ط ــه حي ــن إزالت ــياج يمك ــات بس ــة النب ــم بإحاط ــي ق أوالرع
ــة  ــرور العام ــا م ــة عندم ــاة الضيق ــرات المش ــي مم ــى 2م. تحــدث األضــرار ف إل
بالقــرب مــن النباتــات أو الجــذوع وعليــه يجــب تركيــب حواجــز شــبكية حديديــة 
ــرور  ــز م ــح الحواج ــي أن تتي ــددة للمشــي وينبغ ــة المح ــجار كملحــق للمنطق لألش

الهــواء وضــوء الشــمس والمــاء ويتوجــب تنظيفهــا بشــكل دوري.

قــم بفحــص التربــة الموجــودة فــي المســطحات المفتوحــة العامــة لمعرفــة الحاجــة 
إلضافــة تربــة مــن خــارج الموقــع أو عــدم الحاجــة. وفــي العاصمــة عمــان فــإن 
الهــدف هــو الحصــول علــى تربــة ذات مســتويات حموضــة تتــراوح بيــن ٧ - 8.٧ 
ــة بشــكل مناســب، وأن تصــل نســبة الرمــل  لضمــان امتصــاص العناصــر الغذائي
ــا ينبغــي أن تشــكل المــواد  ــة المناســبة. كم ــان التهوي ــى 30٪ لضم ــة إل ــي الترب ف
ــي  ــب والســماد والســماد النبات ــة والجفــت والطحال ــة كالمدعمــات العضوي العضوي
والحيوانــي  مــا يقــارب 10 – 15٪ مــن التربــة حيــث تســاعد المــواد العضويــة 
ــا  ــة كم ــر العناصــر الغذائي ــة وتوف ــي الترب ــاء المخــزن ف ــة الم ــى تحســين كمي عل
ــى أن  ــة. إحــرص عل ــي الترب ــة ف ــات الحي ــالزم للكائن ــوي ال ــط الحي ــر المحي وتوف
ــاب  ــالت واألعش ــذور والتكت ــن الج ــة م ــا خالي ــم احضاره ــي ت ــة الت ــون الترب تك
الضــارة والفضــالت األخــرى والحجــارة التــي يزيــد حجمهــا عــن 2.5 ســم.  كمــا 
ــراض  ــببة لألم ــة المس ــات الحي ــة بالكائن ــون موبوئ ــة أن ال تك ــى الترب ــي عل ينبغ
والديــدان اإلســطوانية أو الحشــرات وبيــوض الحشــرات غيــر المرغــوب بهــا كمــا 
يجــب أن ال تحتــوي التربــة أيضــاً علــى الكيماويــات الضــارة بالنبــات والحيــوان.

ــة  ملــئ الحفــرة بالتــراب وكدســها بشــكل خفيــف واســقها بشــكل كبيــر كاف إلزال
الجيــوب الهوائيــة فــي التربــة التــي قــد تتســبب بتجفيــف الجــذور إذا لــم يتــم التخلص 
منهــا. بعــد الزراعــة، قــم بتشــكيل حــوض حــاٍو للمــاء حــول الحفــرة بينمــا يتوجــب 
ــدرات.  ــى المنح ــة عل ــد الزراع ــات عن ــل للنب ــب المائ ــى الجان ــاتر عل ــكيل س تش
ســيحافظ إضافــة طبقــة مــن الغطــاء العضــوي يتــراوح عمقهــا مــن 5 - 12 ســم و 
قطرهــا 90 ســم حــول الجــذع علــى الرطوبــة ويســهم فــي تثبيــت درجــات الحــرارة 

القصــوى وتقليــل منافســة األعشــاب والحشــائش.

وقاية النباتات

خليط التربة
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يعنــي ذلــك ربــط النباتــات بعصــي وأســالك وظيفتهــا دعــم جــذع الشــجرة خصوصاً 
ــراً  ــم الشــجرة صغي ــون حج ــا يك ــة وعندم ــاح القوي ــي المناطــق المعرضــة للري ف
ــت العصــي  ــدم تثب ــى ع ــاح. إحــرص عل ــوة الري ــل ق ــى تحم ــوى عل ــث ال تق بحي
ــات  ــت النب ــادة المســتخدمة لتثبي ــى الم ــرة الجــذر ويجــب عل ــى ك أو األســالك عل
ــاد  أن تكــون عريضــة وملســاء وغيــر خادشــة ومرنــة وينبغــي عــدم تثبيــت األوت
بإحــكام شــديد كونــه قــد يمنــع الجــذع مــن الحركــة بشــكل كلــي وقــد يــؤدي ذلــك 
إلــى تصغيــر جــذع النبــات وتفتقــه وقــد يؤثــر أيًضــا علــى متانــة النظــام الجــذري. 
ــى  ــك عــادةً حت ــة راســخة ويســتمر ذل ــح النبت ــى تصب ــة حت ــرة كافي ــاد فت دع األوت

موســم النمــو القــادم.

تثبيت النباتات
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تمــر األردن بفتــرات جفــاف كمــا أن مصادرهــا المائيــة محــدودة. لذلــك فــإن 
تصميــم وتطبيــق أنظمــة الــري فــي المســاحات العامــة المفتوحــة فــي عمــان هــو 
ــري  ــة بال ــاه والتكاليــف والمجهــود مقارن ــل مــن اســتهالك المي امــر أساســي للتقلي
اليــدوي كمــا أن أنظمــة الــري ضروريــة لنمــو النباتــات بشــكل مناســب وامنتظــم 
فإنهــا تتيــح أيضــاً المحافظــة علــى 50٪ مــن كميــة المــاء مقارنــة بالــري اليــدوي. 
ــل  ــن اللي ــات محــددة م ــي أوق ــات ف ــة للنبات ــة الجذري ــاء للمنطق ــن إيصــال الم يمك

ــاء أو تبخــره. ــان الم ــل فــرص جري ــار، لتقلي والنه

ــاء  ــه ينبغــي إخف ــب فإن ــا حــاالت التخري ــع أن تحــدث فيه ــي يتوق ــي األماكــن الت ف
مرشــات الميــاه وأنابيــب البولــي إيثيليــن ويمكــن تحقيــق هــذا عــن طريــق تغطيتهــا 
كليــاً بغطــاء عضــوي، أو عــن طريــق اســتخدام نــوع مرشــات معيــن غيــر ظاهــر 
ــاً فــوق ســطح األرض. ســيحد هــذا أيضــاً مــن مخاطــر إتــالف األنابيــب مــن  كلي

قبــل الحيوانــات الضالــة الباحثــة عــن مصــادر مــاء للشــرب.

ــم  ــد تصمي ــاج عن ــذي تحت ــاء ال ــة الم ــة الناضجــة كمي ــي أن يحــدد حجــم النبت ينبغ
شــبكة الــري، حيــث ســيحافظ ذلــك علــى تكاليــف اســتبدال شــبكات الميــاء المثبتــة 
عنــد الحاجــة إلــى زيــادة كميــات المــاء. يمكــن تحقيــق الضغــط والتدفــق المنخفــض 
ــات  ــتخدام منظم ــق اس ــن طري ــة ع ــات األولي ــو النب ــل نم ــالل مراح ــوب خ المطل
ــاً) مــع تحكــم  للضغــط وصمامــات ملــف لولبيــة (صمامــات تعمــل إلكتروميكانيكي

بالتدفــق.

أنظمة الري

إحذر التخريب

التصميم المرتبط بالحجم المالئم

2
الري
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3
العناية

إن العنايــة بالنباتــات هــي أمــر ضــروري وهــام لضمــان توفيــر منظــر صحــي وجــاذب وهــذا األمــر مهــم حتــى عندمــا 
يكــون النــوع النباتــي قــادرا علــى تحمــل الجفــاف وال يحتــاج إلــى الكثيــر مــن الرعايــة. إلــى جانــب ذلــك، ينبغــي أيًضــا 

آن يتــم تفقــد أنظمــة الــري ســنوياً أو كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك.

 قــم بإجــراءات مكافحــة اآلفــات والحشــرات فقــط عندمــا تكــون هــذه العمليــة ضروريــة 
الســتمرارية النبــات فــي المعيشــة بشــكل حيــوي. ينبغــي مراعــاة اســتخدام العالجــات 
ــة  ــاً الســتخدام العالجــات الكيميائي ــل المضــي قدم ــدات الحشــرية قب ــة والمبي الميكانيكي
ــة المســتخدمة  ــع المــواد الكيميائي ــة مــا ويجــب أن تكــون جمي ــات بآف ــة النب ــد إصاب عن

آمنــة وموافــق عليهــا مــن قبــل وزارة الزراعــة.

يجــب تقليــم جميــع األشــجار والشــجيرات إلزالــة األغصــان الميتــة أو التالفــة والحفــاظ 
علــى الشــكل الطبيعــي للنبــات وتحقيــق األثــر المرجــو الــذي قصــده مهنــدس أو مصمــم 
ــكالها  ــاظ بأش ــات لالحتف ــم النبات ــات تقلي ــع عملي ــراء جمي ــب إج ــي. يج ــق الطبيع النس
الطبيعيــة باســتثناء التحوطــات المرغوبــة أو للتوافــق مــع قصــد التصميــم. يقلــل التقليــم 
مــن مخاطــر أضــرار العواصــف علــى األشــخاص أو المنشــآت كمــا يزيــد التقليــم أيًضــا 
مــن تغلغــل ضــوء الشــمس وتدويــر الهــواء المناســب. ابحــث عــن الفــروع المتباعــدة 
المغلقــة والنمــو الشــاذ والجــذوع خاصــة علــى األرصفــة. امتنــع عــن تقليــم الشــجيرات 
ــى  ــا عل ــى مقدرته ــك ســيؤثر عل ــد ألن ذل ــل أن تنمــوا بشــكل جي ــا قب المزروعــة حديثً

تحمــل صدمــة الزراعــة.

ــدات  ــال للمبي ــو الح ــا ه ــك كم ــة لذل ــت الحاج ــط إن دع ــمدة فق ــتخدام األس ــي اس ينبغ
المكونــة مــن الصخــور  الحشــرية. ينبغــي إعطــاء األولويــة لألســمدة العضويــة 
ــة، بشــرط  ــى األســمدة الكيميائي ــة عل ــواد الحيواني ــة والم ــات الطبيعي ــادن والنبات والمع
ــذ  ــه يوصــى بتنفي ــوزارة الزراعــة. تذكــر أن ــن الخاصــة ب ــزام اإلجــراءات والقواني الت
ــي  ــم العناصــر الموجــودة ف ــات لتقيي ــل اســتخدام أي مــن اإلضاف ــة قب فحوصــات الترب
ــة وللتأكــد مــن أن نســب الملوحــة ليســت مرتفعــة جــداً لضمــان النمــو الصحــي  الترب

ــات. للنبات

المبيدات الحشرية اآلمنة

عمليات التقليم

األسمدة
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ــة والمتابعــة ويمكــن  ــات العناي ــي عملي ــزة ف ــاع نهــج االســتدامة كركي ينبغــي ابت
ــن  ــث يمك ــة حي ــواد عضوي ــا م ــا ومخلفــات النباتــات كونه ــن بقاي ــتفادة م االس
ــى ســماد عضــوي  ــل األوراق المتســاقطة أو المقلمــة والســيقان الرفيعــة إل تحوي
ــك مــن شــأنه أن يخفــض  ــة وذل يمكــن إعــادة اســتخدامه فــي الزراعــات المختلف
تكاليــف األســمدة واإلضافــات األخــرى مــن المعــادن. ويمكــن اقتــالع النمــوات 
المتواجــدة حــول الجــذع أو الســاق وزراعتهــا فــي مــكان آخــر بينمــا يمكــن تقطيــع 

ــة واســتخدامها كحطــب. ــرة واألشــجار الميت الغصــون الكبي

سياسة النفايات الصفرية



الجزء الرابع
المعلومات الخاصة بالنباتات
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تفسري املعلومات الخاصة 1
بالنباتات

تحتــوي المعلومــات الخاصــة بالنباتــات فــي هــذا القســم علــى الئحــة ألنــواع األشــجار والشــجيرات المناســبة للمســاحات العامــة المفتوحــة فــي عمــان. 
ــاًءا علــى أربــع معاييــر إختيــار عامــة فــي عمــان (أنظــر الجــزء الثانــي). يتضمــن كل مــن هــذه الملفــات علــى نــوع  تــم إختيــار  هــذه األنــواع بن
المســاحات العامــة المفتوحــة األكثــر مالئمــة بنــاًء علــى خصائــص النباتــات الشــكلية والتصنيفيــة ومعــدل النمــو والخصائــص المميــزة للنبــات وصفاتــه 
وفوائــد كل نــوع إضافــة إلــى خصائــص األنــواع النباتيــة التــي يجــب مراعاتهــا قبــل زراعتهــا فــي المســاحات العامــة المفتوحــة (مزيــد مــن الشــرح 
فــي الجــزء الثانــي). كمــا تحتــوي الملفــات الخاصــة بالمعلومــات حــول النباتــات علــى توصيــات بخصــوص المســتويات مــن حيــث اإلرتفــاع المالئمــة 
لــكل نبــات. ضــع فــي اعتبــارك رغــم ذلــك أن النباتــات األصيلــة التــي وردت فــي القائمــة تــم تصويرهــا فــي البريــة وقــد يكــون للنباتــات مظهــر 

مختلــف وهــي فــي المشــتل مثــل الجــذوع الســليمة لألشــجار والشــكل المتناســف لتيجــان للشــجيرات.

 نوع المساحة العامة
المفتوحة

التصنيف واإلرتفاع

 الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

صفات زينة

الفوائد البيئية

مميزات خاصة

مسائل يجب مراعاتها

نوع المساحة العامة المفتوحة المناسب لألنواع

أصل األنواع، أصيلة أو متكيفة.

تصنيــف لألنــواع، كأنــواع أصيلــة أو متكيفــة، دائمــة الخضــرة أومتســاقطة األوراق، ومســتوى اإلرتفــاع 
المفضــل لهــذه األنــواع 

الخصائص المتعددة لألنواع،كحجم النضوج والشكل التاجي والكثافة التاجية

قــدرة تحمــل األنــواع، مثــل قدرتهــا علــى العيــش فــي الظــل وتحمــل التلــوث والملوحــة والمــدى العمــري 
المتوقــع اعتمــاداً علــى مــكان زراعتهــا فــي المســاحة العامــة المفتوحــة.

ــزة أو شــكل  ــار ممي ــن ثم ــار وتكوي ــل اإلزه ــي مواســم محــددة مث ــر ف ــات تظه ــص محــددة للنبات خصائ
األوراق.

خصائــص معينــة للنبــات كتنقيــة الهــواء وصــد الريــاح وتحســين التنــوع الحيــوي ومحاربــة تعريــة التربــة 
وتخفيــض تاثيــر الجــزر الحراريــة الحضريــة.

المميــزات الخاصــة لألنــواع، كاللــون واللــون غيــر االعتيــادي وملمــس الغطــاء النباتــي أو قــدرة النبــات 
علــى حمــل األغلفــة واألكــواز (قــد يكــون خطــراً فــي المناطــق المرتــادة بشــكل كثيــر). يمكــن أن تعطــي 
ــة  ــة. هــذه الفئ ــألكل أو ذات خصائــص طبي ــة ل ــواع روائــح عطــرة أو أن تكــون ثمارهــا قابل بعــض األن
سشــير إلــى الشــجيرات األكثــر قابليــة للتحــول إلــى أســيجة نباتيــة والشــجيرات التــي يمكــن تكييفهــا ألن 

تصبــح قــادرة علــى التســلق والتمــدد.

ــت  ــة للخطــر (إال إذا تم ــة المفتوح ــاحة العام ــرض المس ــد تع ــي ق ــجيرات الت ــجار والش ــص األش خصائ
زراعتهــا فــي تلــك المســاحة لســبب معيــن). حيــث يمكــن اســتخدام األنــواع الشــوكية علــى ســبيل المثــال 
ــي  ــط ف ــة فق ــون مقبول ــد تك ــة ق ــة والغازي ــة المعتدي ــواع النباتي ــض األن ــاحة. بع ــك المس ــول تل ــع دخ لمن
المناطــق الخضــراء الشاســعة والمنحــدرات الشــديدة أمــا تلــك األنــواع التــي قــد تتســاقط منهــا مخلفــات 

ــر. ــادة بشــكل كبي ــدة المرت ــي المناطــق المعب ــة ف ــر مفضل فهــي غي

ــن  ــال، م ــبيل المث ــى س ــة. عل ــكان الزراع ــال م ــدروس حي ــرار م ــاذ ق ــالزم التخ ــات ال ــو النب ــدل نم مع
األقضــل أن يتــم زراعــة النباتــات ســريعة النمــو فــي المناطــق المزدحمــة أمــا بطيئــة النمــو ففــي الغابــات 

ــة الحضري

تنصل
ــان. زراعــة هــذه  ــة المفتوحــة داخــل المناطــق الحضريــة فــي عّم أنــواع النباتــات المشــمولة فــي الدليــل مخصصــة لمســاحات العاّم
النباتــات علــى أطــراف المدينــة قــد يــؤدي إلــى نتائــج غيــر مرغوبــة مثــل التنافــس مــع أنــوع النباتــات األصيلــة المحليـّـة. لذلــك الســبب، 

ينصــح دائمــاً باستشــارة الخبــراء عنــد اختيــار النباتــات للزراعــة.



دليل إختيار أنواع النباتات المناسبة للمساحات العامة المفتوحة في عمان 42

 نوع المساحات العامة
المفتوحة

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

قدرة التحمل البيئية

 الموئل
الطبيعي

دليل قراءة امللفات الخاصة 2
مبعلومات النباتات

الدواوير ال األرصفة
يمكن الوصول 

اليها

الدواوير يمكن 
الوصول اليها

الجزر 
الوسطية

الغابات 
الحضرية

الساحات الحدائق
والميادين

األدراج 
العمومية

دائم متكيفأصيل
الخضرة

متساقط 
االوراق

مستويات 
االرتفاع 

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
(األشجار)

شكل التاج 
(الشجيرات)

كثافة التاج

أمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية أفريقيا أستراليا

المتوسطي أوروبا آسيا

االرتفاع
االمتداد

بيضاويممتدعموديمستدير

هرمي

غير منتظمهرميبيضاويمستدير

كثيفمعتدلخفيف

متدلي األغصان

بطيء
معتدل
سريع

قل من 30.5 سم\السنة
من 30.5 سم\السنة إلى 61 سم\السنة

أكثر من 61 سم\السنة 

قدرة تحمل 
الظل

التلوث

قدرة تحمل 
الملوحة

العمر

قادر على 
التحمل

قدرة تحمل 
معتدلة

غير قادر على 
التحمل

غير قادر على 
التحمل

قدرة تحمل 
معتدلة

قادر على 
التحمل

قادر على 
التحمل

غير قادر على 
التحمل

قصير
متوسط
طويل

بين 25-50 سنة
بين 50-100 سنة

أكثر من 100 سنة 
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مزايا نباتات الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

شوكيقضايا يجب معرفتها

ذو أطراف مدببةتسبب بالنفايات

احتمال انتشار النباتات الغازية 

طبي

شكل أوراق غير 
اعتيادي

تحمل األقماع/األكواز

مناسبة لالستخدام كسياج طيب الرائحة 

قابل لألكل

يمكن تكييفها لتصبح 
شجرة

يمكن تكييفها لتصبح 
نبات متعرش/كرم

لون أو شكل إزهار مثير 
لالهتمام

تنقية الهواء

مصدات للرياح

تعزيز التنوع الحيوي

محاربة تعرية التربة

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

مفصصقلبعريض

إبريضيق

الموسم

اللون

الموسم

اللون

أزهار زاهية

فاكهة زاهية

شكل ورقة 
الشجر
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3

األشجار
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Acer negundo

Box Elder

آسر، قيقب مانيتوبا

-500
1000

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

الحدائق

متساقط قابل للتكيف
االوراق

20 م
مستدير6 م

كثيف

أمريكا الشمالية

قدرة تحمل معتدلة 

قادر على التحمل

مفصص

قادر على التحمل

الربيع

أحمر أخضر

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

قابل طبي
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

شكل أوراق 
غير اعتيادي

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات

احتمال انتشار 
النباتات الغازية
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Albizia julibrissin

Silk tree, Pink Silk 
tree

ألبيزيا زهرة الحرير

-500
1000

قابل طبي
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

شكل أوراق 
غير اعتيادي

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

تسبب 
النفايات

احتمال انتشار 
النباتات الغازية

آسيا

متساقط قابل للتكيف
االوراق

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

الحدائق الجزر 
الوسطية

الدواوير التي يمكن 
الوصول إليها

الساحات 
والميادين

10 م
ممتد6 م

خفيف

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

زهري

ضيق
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Amygdalus 
korschinskii  

Wild Almond, 
Common Almond

اللوز كورشنسكي 

-500
1000

منطقة البحر المتوسطآسيا

5 م
2 م

الربيع

أبيض

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

الحدائق الغابات 
الحضرية

متساقط أصيل
االوراق

غير منتظممستدير

خفيف

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الصيف

أخضر

ضيق

تسبب 
النفايات

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

طبي
لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

شكل أوراق 
غير اعتيادي
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Arbutus andrachne

Strawberry tree

قطلب، قيقب

-600
1000

الحدائق الغابات 
الحضرية

دائمأصيل
 الخضرة

10 م
مستدير3 م

معتدل

منطقة البحر المتوسط

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الشتاء

أبيض

الشتاء

أحمر

عريض

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

مصدات للرياح

قابل طبي
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Bauhinia variegata

Orchid tree

خف الجمل

 -300
1000

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

الدواوير التي يمكن الحدائق
الوصول إليها

الساحات 
والميادين

متساقط قابل للتكيف
االوراق

13 م
ممتد4 م

معتدل

آسيا

يحتمل بدرجة معتدلة

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أبيض. زهري 

قلب

التقليل من آثار الجزر محاربة تعرية التربةتنقية الهواء
الحرارية الحضرية

قابل طبي
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

شكل أوراق 
غير اعتيادي

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات

احتمال انتشار 
النباتات الغازية



دليل إختيار أنواع النباتات المناسبة للمساحات العامة المفتوحة في عمان 50

نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Brachychiton 
populneus

Kurrajong, Bottle 
tree

-500
1000

براكيتون

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

الحدائق

دائمقابل للتكيف
 الخضرة

10 م
اهرامي3 م

معتدل

أستراليا

يحتمل بدرجة معتدلة

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

كريمي

ضيق

تعزيز التنوع الحيويتنقية الهواء

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

مصدات للرياح

قابل 
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

شكل أوراق 
غير اعتيادي

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Casuarina 
cunninghamiana 

River She-oak,  
Horsetail tree

كزوارينا كانينغهامية

-300
1000

الحدائق

دائمقابل للتكيف
 الخضرة

35 م
بيضوي10 م

خفيف

أستراليا

آسيا

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أحمر

إبري

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

مصدات للرياح

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات

احتمال انتشار 
النباتات الغازية
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Cedrus libani 

Cedar of Lebanon

أرز لبناني

 -600
1100

الحدائق

دائمقابل للتكيف
 الخضرة

هرمي

معتدل

30 م
10 م

منطقة البحر المتوسط آسيا

قادر على التحمل 

غير قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

بني

إبري

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

مصدات للرياح

طيب الرائحةطبي
شكل أوراق 
غير اعتيادي

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Celtis australis

Mediterranean 
Hackberry

-500
1200

الميس

الحدائق الجزر األرصفة
الوسطية

الساحات 
والميادين

الغابات 
الحضرية

األدراج 
العمومية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

الدواوير التي يمكن 
الوصول إليها

متساقط أصيل
االوراق

15-23 م
مستدير10-15 م

معتدل

منطقة البحر المتوسط آسيا

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقدرة تحمل معتدلة

الربيع

أصفر

الصيف

أسود

عريض

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

قابل 
لألكل

طبي
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Ceratonia siliqua

Carob

 -200
800

الخروب

الحدائق الغابات 
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

دائمأصيل
 الخضرة

ممتد

كثيف

15 م
8 م

منطقة البحر المتوسط آسيا

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أحمر

الربيع

أخضر. بني

عريض

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

مصدات للرياح

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

قابل طيب الرائحةطبي
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

زمزريقاالسم باللغة العربية:

Cercis siliquastrum

Red Bud

-300
1000

الدواوير التي يمكن 
الوصول إليها

الجزر الحدائق
الوسطية

الغابات 
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

متساقط أصيل
االوراق

8 م
مستدير4 م

خفيف

منطقة البحر المتوسط آسيا

قدرة تحمل معتدلة 

غير قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

زهري

قلب

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

قابل 
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

شكل أوراق 
غير اعتيادي

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة  التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

قضايا يجب معرفتها

خصائص مميزة

الفوائد البيئية

شكل ورقة الشجر

Cupressus
sempervirens  

Mediterranean  
Cypress

سرو هرمي

-400
1100

الحدائق الغابات 
الحضرية

دائمأصيل
 الخضرة

عامودي

كثيف

23 م
2 م

منطقة البحر المتوسط آسيا

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

إبري

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

مصدات للرياح

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

طيب الرائحةطبي

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Crataegus aronia

Spiny Hawthorn 

 -200
800

زعرور

الغابات 
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

متساقط أصيل
االوراق متساقط أصيل
االوراق

٧ م
مستدير3 م

كثيف

منطقة البحر المتوسط آسيا

قدرة تحمل معتدلة 

غير قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أبيض

الصيف

أصفر

مفصص

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

قابل 
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

شكل أوراق 
غير اعتيادي طيب الرائحةطبي

تسبب 
النفايات

شوكي 
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Crataegus azarolus

Hawthorn 

زعرور أحمر،  حزور

-600
1000

الغابات 
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

متساقط أصيل
االوراق

مستدير

كثيف

٧ م
3 م

منطقة البحر المتوسط آسيا

قدرة تحمل معتدلة 

غير قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أبيض

الربيع

أحمر

مفصص

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

قابل 
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

شكل أوراق 
غير اعتيادي طيب الرائحةطبي

تسبب 
النفايات

شوكي 
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Elaeagnus
angustifolia 

Russian Olive

-0
1000

زيزفون

الجزر 
الوسطية

الغابات 
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

متساقط قابل للتكيف
االوراق

٧ م
مستدير4 م

معتدل

أوروباآسيا
أمريكا الشمالية

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أصفر

الصيف

أصفر

ضيق

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

تسبب 
النفايات

احتمال انتشار شوكي 
النباتات الغازية 

قابل 
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

شكل أوراق 
غير اعتيادي طيب الرائحةطبي
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Eucalyptus
camaldulensis 

Red River Gum

-0
1000

كينا

لحدائق الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

دائمقابل للتكيف
 الخضرة

متدلي األغصان

معتدل

40 م
10 م

أستراليا

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أبيض كريمي

ضيق

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

مصدات للرياحتنقية الهواء

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

لون أو شكل طيب الرائحةطبي
إزهار مثير 

لالهتمام

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Fraxinus syriaca

Syrian Ash-tree

-500
1000

الدردار

الحدائق الجزر األرصفة
الوسطية

الساحات 
والميادين

الغابات 
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

الدواوير التي يمكن 
الوصول إليها

متساقط أصيل
االوراق

20 م
مستدير5 م

معتدل

منطقة البحر المتوسط آسيا

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أخضر

ضيق

التقليل من آثار الجزر تعزيز التنوع الحيويتنقية الهواء
الحرارية الحضرية

قابل 
لألكل

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Jacaranda 
mimosifolia

Jacaranda

-300
1000

جاكارندا

لحدائق الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

قابل للتكيف

مستديرغير منتظم

خفيف

8-15 م
6 م

أمريكا الشمالية

قدرة تحمل معتدلة 

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع ، الصيف

أرجواني

ضيق

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

تنقية الهواء

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

لون أو شكل طبي
إزهار مثير 

لالهتمام

شكل أوراق 
غير اعتيادي

تسبب 
النفايات

متساقط 
االوراق
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Juglans regia

Persian Walnut,
Carpathian Walnut

 -500
1000

جوز شائع

لحدائق الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

متساقط قابل للتكيف
االوراق

25 م
مستدير15 م

معتدل

أوروباآسيا

غير قادر على التحمل

غير قادر على التحملقدرة تحمل معتدلة

الربيع

أصفر

الصيف

أخضر، بني

عريضة

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

قابل 
لألكل

طيب الرائحة
تحمل 

األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات

طبي
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Junpierus turbinata 
(previously Juniperus 

phoenicea)

Phoenicean Juniper

-600
1100

عرعر فينيقي

لحدائق الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

الغابات 
الحضرية

دائمأصيل
 الخضرة

ممتدغير منتظم

كثيف

8 م
5 م

منطقة البحر المتوسط آسيا

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

بني

إبري

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

شكل أوراق طبي
غير اعتيادي طيب الرائحة

تسبب 
النفايات

احتمال انتشار 
النباتات الغازية

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

مصدات للرياح
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Magnolia grandiflora

Magnolia

0-
200

ماغنوليا

لحدائق

دائمقابل للتكيف
 الخضرة

25 م
هرمي5 م

معتدل

أمريكا الشمالية

قدرة تحمل معتدلة 

قادر على التحملغير قادر على التحمل

الربيع

كريمي

عريضة

التقليل من آثار الجزر تعزيز التنوع الحيوي
الحرارية الحضرية

شكل أوراق 
غير اعتيادي طيب الرائحة قابل 

لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام
طبي

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Melia azedarach

China Berry

 -500
1000

زنزلخت

الحدائق الجزر األرصفة
الوسطية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

متساقط قابل للتكيف
االوراق

ممتد

معتدل

10 م
6 م

آسيا

قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أرجواني

الربيع

أصفر

ضيق

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

لون أو شكل طبي
إزهار مثير 

لالهتمام

تسبب 
النفايات

احتمال انتشار 
النباتات الغازية



6٧دليل إختيار أنواع النباتات المناسبة للمساحات العامة المفتوحة في عمان

نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Pinus halapensis 

Aleppo Pine

 -200
1000

صنوبر حلبي

الغابات الحدائق
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

دائمأصيل
 الخضرة

20 م
هرمي٧ م

معتدل

منطقة البحر المتوسط آسيا

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

بني، أصفر

إبري

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

مصدات للرياح

طيب الرائحة طبي
تحمل 

األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات

احتمال انتشار 
النباتات الغازية
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Pinus pinea

Umbrella Pine

 -400
1000

صنوبر مثمر، برميل

الحدائق الغابات 
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

دائمقابل للتكيف
 الخضرة

ممتد

معتدل

25 م
10 م

منطقة البحر المتوسط آسيا

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

بني، أصفر

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

شكل أوراق 
قابل طيب الرائحةغير اعتيادي

لألكل طبي
تحمل 

األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات

احتمال انتشار 
النباتات الغازية

إبري

مصدات للرياح



69دليل إختيار أنواع النباتات المناسبة للمساحات العامة المفتوحة في عمان

نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Pistacia atlantica

Atlantic Pistacia

-0
1000

البطم األطلسي

الساحات الحدائق
والميادين

الغابات 
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

متساقط أصيل
االوراق

ممتد

كثيف

٧ م
8 م

أفريقيا

ضيق

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أحمر، زهري

الصيف

أحمر

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

قابل طيب الرائحة
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام
طبي

تسبب 
النفايات



دليل إختيار أنواع النباتات المناسبة للمساحات العامة المفتوحة في عمان ٧0

نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Pistacia palaestina

Palestinian Pistacia 

-400
1000

البطم الفلسطيني

الحدائق الغابات 
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

متساقط أصيل
االوراق

ممتد

كثيف

8 م
5 م

منطقة البحر المتوسط آسيا

عريضة

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أحمر

الصيف

أحمر

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

قابل 
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام
طيب الرائحةطبي

تسبب 
النفايات



٧1دليل إختيار أنواع النباتات المناسبة للمساحات العامة المفتوحة في عمان

نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Platanus orientalis  

Oriental Plane

-300
1000

دلب، شنار

الحدائق الغابات 
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

متساقط أصيل
االوراق

25 م
بيضاوي8-10 م

معتدل

آسيا

غير قادر على التحمل

غير قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أحمر

مفصص

التقليل من آثار الجزر تعزيز التنوع الحيويتنقية الهواء
الحرارية الحضرية

شكل أوراق 
غير اعتيادي طبي

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات



دليل إختيار أنواع النباتات المناسبة للمساحات العامة المفتوحة في عمان ٧2

نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Prunus cerasifera

Purple Leaf Plum, 
Cherry Plum

-500
1000

برونس احمر، خوخ كرزي

الدواوير التي ال الحدائق
يمكن الوصول إليها

متساقط قابل للتكيف
االوراق

8 م
مستدير3 م

معتدل

أوروباآسيا

قادر على التحمل

غير قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

زهري

الصيف

أحمر

عريضة

التقليل من آثار الجزر تعزيز التنوع الحيويتنقية الهواء
الحرارية الحضرية

شكل أوراق 
طيب الرائحةغير اعتيادي قابل 

لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام
طبي

تسبب 
النفايات



٧3دليل إختيار أنواع النباتات المناسبة للمساحات العامة المفتوحة في عمان

نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Pyrus calleryana

Ornamental Pear 

-500
1000

إجاصة زينة

الدواوير التي ال الحدائق
يمكن الوصول إليها

متساقط قابل للتكيف
االوراق

15 م
هرمي3 م

معتدل

آسيا

قدرة تحمل معتدلة 

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أبيض

الصيف

بني

عريضة

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

شكل أوراق 
غير اعتيادي طيب الرائحة قابل 

لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

تسبب 
النفايات

احتمال انتشار 
النباتات الغازية



دليل إختيار أنواع النباتات المناسبة للمساحات العامة المفتوحة في عمان ٧4

نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Pyrus syriaca 

Syrian Pear 

 -200
800

إجاص بري

الحدائق الغابات 
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

متساقط أصيل
االوراق

10 م
مستدير5 م

معتدل

أوروباآسيا

غير قادر على التحمل

غير قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أبيض

الصيف

أخضر

ضيق

التقليل من آثار الجزر تعزيز التنوع الحيويتنقية الهواء
الحرارية الحضرية

طيب الرائحة قابل 
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

تسبب 
النفايات



٧5دليل إختيار أنواع النباتات المناسبة للمساحات العامة المفتوحة في عمان

نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Quercus infectoria

Aleppo oak

-800
1000

بلوط صبغي

الحدائق الغابات 
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

متساقط أصيل
االوراق

6 م
مستدير5 م

كثيف

منطقة البحر المتوسط آسيا

قدرة تحمل معتدلة 

غير قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أخضر

عريضة

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

شكل أوراق 
قابل غير اعتيادي

لألكل
طبي

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات



دليل إختيار أنواع النباتات المناسبة للمساحات العامة المفتوحة في عمان ٧6

نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Quercus ithaburensis 

Mount Tabor Oak

 -300
800

سنديان طابوري

الحدائق الغابات 
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

متساقط أصيل
االوراق

15 م
مستدير10 م

معتدل

منطقة البحر المتوسط آسيا

قدرة تحمل معتدلة 

غير قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أصفر

عريضة

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

قابل 
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام
طبي

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Quercus calliprinos  

Palestine Oak

-500
1000

بلوط قلبريني، سنديان

الحدائق الغابات 
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

دائمأصيل
 الخضرة

8 م
مستدير5 م

كثيف

منطقة البحر المتوسط آسيا

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أصفر

الصيف

بني

عريضة

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

مصدات للرياح

قابل 
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام
طبي

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Schinus molle 

Pepper tree

-0
800

فلفل كذاب، فلفل

الحدائق

دائمقابل للتكيف
 الخضرة

متدلي األغصان

كثيف

أمريكا الجنوبية

قدرة تحمل معتدلة 

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أبيض

الربيع

أحمر

ضيق

التقليل من آثار الجزر تنقية الهواء
الحرارية الحضرية

مصدات للرياح

قابل 
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام
طبي

شكل أوراق 
غير اعتيادي

تسبب 
النفايات

15 م
8 م
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

Styphnolobium 
japonicum 

(previously Sophora 
japonica)

Japanese Pagoda 
tree

-300
800

سيفورا

الحدائق

متساقط قابل للتكيف
االوراق

متدلي األغصان

كثيف

20 م
٧ م

آسيا

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أبيض

ضيق

محاربة تعرية التربةتنقية الهواء التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

شكل أوراق 
غير اعتيادي طيب الرائحة قابل 

لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام
طبي

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات

االسم العلمي:

االسم الشائع:
االسم باللغة العربية:



دليل إختيار أنواع النباتات المناسبة للمساحات العامة المفتوحة في عمان 80

نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Styrax officinalis

Official Storex

-500
1000

العبهر

الحدائق الغابات 
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

متساقط أصيل
االوراق

مستدير

كثيف

٧ م
3 م

أوروباآسيا

قدرة تحمل معتدلة 

غير قادر على التحملقادر على التحمل

عريضة

الربيع

أبيض

الصيف 

أخضر، أصفر

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

قابل طيب الرائحة
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام
طبي

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Ulmus campestris

English Elm 

-500
1000

ألمص

الحدائق الجزر األرصفة
الوسطية

الساحات 
والميادين

األدراج 
العمومية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

الدواوير التي يمكن 
الوصول إليها

متساقط قابل للتكيف
االوراق

30 م
بيضاوي8 م

معتدل

أوروباآسيا

قدرة تحمل معتدلة 

غير قادر على التحملقدرة تحمل معتدلة 

الربيع

كريمي

الصيف

أخضر، بني

عريضة

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام
طبي

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Tamarix aphylla 

Athel Tamarisk, Salt 
Cedar

-0
500

Summer

Brown

االثل

الحدائق

دائمأصيل
 الخضرة

ممتد

معتدل

25 م
15 م

آسيا

الربيع

زهري

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

إبري

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

مصدات للرياح

قابل 
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

شكل أوراق 
غير اعتيادي
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Tamarix nilotica

Nile Tamarisk

-0
500

الطرفة، االثل

الحدائق

دائمأصيل
 الخضرة

ممتد

معتدل

4 م
3 م

أفريقياآسيا

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

زهري

إبري

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

مصدات للرياح

قابل 
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

شكل أوراق 
غير اعتيادي

احتمال انتشار 
النباتات الغازية
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)األشجار(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Ziziphus spina-christi

Christ’s Thorn Jujube

-0
1000

السدر، النبق

الحدائق الغابات 
الحضرية

دائمأصيل
 الخضرة

متدلي األغصان

كثيف

15 م
8 م

أفريقياآسيا

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الخريف

أصفر

الصيف 

أصفر، بني

عريضة

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

مصدات للرياح

قابل 
لألكل

طبي

تسبب 
النفايات

احتمال انتشار شوكي 
النباتات الغازية 



85دليل إختيار أنواع النباتات المناسبة للمساحات العامة المفتوحة في عمان

4

الشجيرات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Amygdalus arabica  

Arabic Almond 

-200
600

اللوز العربي

الحدائق الغابات 
الحضرية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

متساقط أصيل
االوراق

مستدير

كثيف

3 م
2 م

منطقة البحر المتوسط آسيا

قدرة تحمل معتدلة 

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أبيض

الصيف 

أخضر

ضيق

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام
طبي

شكل أوراق 
غير اعتيادي

يمكن تكييفها 
لتصبح شجرة

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:
-400
٧00

Clematis cirrhosa

Fern-leaved Clematis 

العلندا

الحدائق الغابات 
الحضرية

دائمأصيل
 الخضرة

غير منتظم

كثيف

4 م
4 م

منطقة البحر المتوسط آسيا

قدرة تحمل معتدلة 

غير قادر على التحملقادر على التحمل

الشتاء

أبيض

ضيق

تنقية الهواء

محاربة تعرية التربة

تعزيز التنوع الحيوي

التقليل من آثار الجزر 
الحرارية الحضرية

مصدات للرياح

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

يمكن تكييفها 
لتصبح نبات 
معترش/ كرم

قابل طبي
لألكل

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Cotoneaster
horizontalis

Cotoneaster

العرقد ،كوتنياستر، غرذق

-400
1000

الحدائق

متساقط قابل للتكيف
االوراق

غير منتظم

كثيف

1 م
1.5 م

آسيا

قدرة تحمل معتدلة 

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أبيض، زهري

الصيف 

أحمر

عريضة

محاربة تعرية التربةتنقية الهواء تعزيز التنوع الحيوي

طيب الرائحة
لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

مناسبة 
لالستخدام 

كسياج

احتمال انتشار 
النباتات الغازية
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Dodonaea viscosa

Dodonaea, Hopbush

-200
1200

ديدونيا

الحدائق

دائمقابل للتكيف
 الخضرة

غير منتظم

كثيف

3 م
2 م

آسيا

قدرة تحمل معتدلة 

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أصفر، زهري

ضيق

مصدات للرياحتعزيز التنوع الحيويتنقية الهواء

طبي
يمكن تكييفها 
لتصبح شجرة

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

مناسبة 
لالستخدام 

كسياج

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Hibiscus
rosa-sinensis

Chinese hibiscus, 
Tropical hibiscus

-0
٧00

الخطمي الوردي
الصيني، كركديه

الحدائق

دائمقابل للتكيف
 الخضرة

مستدير 4 م
2 م

معتدل

آسيا

قدرة تحمل معتدلة 

غير قادر على التحملقادر على التحمل

طوال السنة

أحمر

عريضة

مصدات للرياحتعزيز التنوع الحيويتنقية الهواء

طبي
يمكن تكييفها 
لتصبح شجرة

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

مناسبة 
لالستخدام 

كسياج

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

قابل 
لألكل

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Hibiscus syriacus 

Hibiscus

-0
٧00

Spring

Brown

الخطمي السوري

الحدائق

متساقط قابل للتكيف
االوراق

4 م
بيضاوي2 م

معتدل

آسيا

الصيف

متنوع

قدرة تحمل معتدلة 

غير قادر على التحملقادر على التحمل

عريضة

مصدات للرياحتعزيز التنوع الحيويتنقية الهواء

طبي
يمكن تكييفها 
لتصبح شجرة

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

مناسبة 
لالستخدام 

كسياج

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

قابل 
لألكل

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

االرتفاع:

االمتداد:

Jasminum 
grandiflorum

White Jasmine

-0
800

 ياسمين أبيض، ياسمين
بلدي

الساحات الحدائق
والميادين

األدراج 
العمومية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

الدواوير التي يمكن 
الوصول إليها

دائمقابل للتكيف
 الخضرة

مستدير

كثيف

متسلقة 4 م
زاحفة 0.8 م

2 م

آسيا

قدرة تحمل معتدلة 

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أبيض

ضيق

تعزيز التنوع الحيويتنقية الهواء

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

يمكن تكييفها 
لتصبح نبات 
معترش/ كرم

قابل طيب الرائحةطبي
لألكل

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Laurus nobilis

Bay Leaf, Laurel

-0
600

غار

الساحات الحدائق
والميادين

الغابات 
الحضرية

دائمأصيل
 الخضرة

15 م
بيضاوي2 م

كثيف

منطقة البحر المتوسط

قدرة تحمل معتدلة 

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أصفر

الربيع

أسود

عريضة

مصدات للرياحتعزيز التنوع الحيويتنقية الهواء

قابل طيب الرائحةطبي
لألكل

يمكن تكييفها 
لتصبح شجرة

مناسبة 
لالستخدام 

كسياج

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Lavatera trimestris

Annual Mallow

خبيزة الفاتيرا

-300
800

الغابات الحدائق
الحضرية

دائمأصيل
 الخضرة

غير منتظم

كثيف

1 م
0.5 م

منطقة البحر المتوسط أوروباآسيا

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أبيض، زهري

مفصص

محاربة تعرية التربةتنقية الهواء تعزيز التنوع الحيوي

طيب الرائحة
لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

مناسبة 
لالستخدام 

كسياج

شكل أوراق 
غير اعتيادي
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Ligustrum
japonicum

Japanese Privet

-400
1000

لوجستروم

الحدائق

دائمقابل للتكيف
 الخضرة

غير منتظممستدير

كثيف

4 م
2 م

آسيا

قدرة تحمل معتدلة 

قادر على التحملقادر على التحمل

الصيف

أبيض

الربيع

أرجواني، أزرق، أسود

عريضة

مصدات للرياحتعزيز التنوع الحيويتنقية الهواء

طبي
يمكن تكييفها 
لتصبح شجرة

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

مناسبة 
لالستخدام 

كسياج

احتمال انتشار 
النباتات الغازية
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Myrtus communis

Common Myrtle

-0
800

آس

الحدائق الغابات 
الحضرية

دائمأصيل
 الخضرة

مستدير

كثيف

3 م
2 م

منطقة البحر المتوسط آسيا

قادر على التحمل

قادر على التحملقدرة تحمل معتدلة 

الصيف

أبيض

الصيف 

أزرق

ضيق

تعزيز التنوع الحيويمحاربة تعرية التربة

مصدات للرياح

قابل طيب الرائحةطبي
لألكل

مناسبة 
لالستخدام 

كسياج

تنقية الهواء
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Pistacia lentiscus

Mastic tree

-0
800

بطم العلكة، السريس

الغابات الحدائق
الحضرية

دائمأصيل
 الخضرة

مستدير

كثيف

4 م
2 م

منطقة البحر المتوسط آسيا

غير قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أحمر

الربيع

أحمر

ضيق

تعزيز التنوع الحيويمحاربة تعرية التربة

مصدات للرياح

تنقية الهواء

قابل طيب الرائحةطبي
لألكل

يمكن تكييفها 
لتصبح شجرة

مناسبة 
لالستخدام 

كسياج

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Pittosporum tobira

Pittosporum

-0
1000

بتوسبورم

الحدائق

دائمقابل للتكيف
 الخضرة

مستدير 3 م
2 م

معتدل

آسيا

قدرة تحمل معتدلة 

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أبيض

عريضة

محاربة تعرية التربة مصدات للرياح تنقية الهواء

طيب الرائحة
مناسبة 

لالستخدام 
كسياج

شكل أوراق 
غير اعتيادي

يمكن تكييفها 
لتصبح شجرة
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Plumbago

-0
800

Plumbago auriculata
Plumbago capensis

ياسمين أزرق

الساحات الحدائق
والميادين

األدراج 
العمومية

الدواوير التي ال 
يمكن الوصول إليها

الدواوير التي يمكن 
الوصول إليها

دائمقابل للتكيف
 الخضرة

االرتفاع:

مستديراالمتداد:

كثيف

متسلقة 3 م
زاحفة 0.8 م

2 م

أفريقياآسيا

قدرة تحمل معتدلة 

غير قادر على التحملقدرة تحمل معتدلة 

طوال السنة

أزرق

ضيق

تعزيز التنوع الحيوي تنقية الهواء

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

يمكن تكييفها 
لتصبح نبات 
معترش/ كرم

مناسبة طبي
لالستخدام 

كسياج
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Rhus coriaria

Sumac

سماق 

-400
800

سماق

الحدائق الغابات 
الحضرية

متساقط أصيل
االوراق

مستدير

كثيف

4 م
2 م

أوروباآسيا

قدرة تحمل معتدلة 

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع 

أصفر

الربيع 

أحمر

ضيق

محاربة تعرية التربةتنقية الهواء تعزيز التنوع الحيوي

قابل 
لألكل

يمكن تكييفها 
لتصبح شجرة

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

شكل أوراق 
غير اعتيادي طيب الرائحةطبي

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:
-200
1200

Rosa spp.

Rose

الورد الجوري

الحدائق

متساقط أصيل
االوراق

غير منتظم
2 م
1 م

معتدل

أوروباآسيا

قدرة تحمل معتدلة 

قادر على التحملقدرة تحمل معتدلة 

الربيع

متنوع

عريضة

تعزيز التنوع الحيوي تنقية الهواء

قابل طيب الرائحةطبي
لألكل

يمكن تكييفها 
لتصبح شجرة

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

تحمل 
األقماع/ 
األكواز

شوكي
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Rosmarinus 
officinalis

Rosemary

الحصلبان، إكليل الجبل

-200
1200

األدراج الحدائق
العمومية

دائمقابل للتكيف
 الخضرة

غير منتظم

كثيف

1 م
0.5 م

منطقة البحر المتوسط آسيا

قادر على التحمل

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع 

بنفسجي

الربيع 

أسود

إبري

محاربة تعرية التربةتنقية الهواء تعزيز التنوع الحيوي

قابل طيب الرائحةطبي
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

شكل أوراق 
غير اعتيادي

مناسبة 
لالستخدام 

كسياج
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

Sambucus nigra

Elderberry

-500
800

بيلسان

الحدائق الغابات 
الحضرية

متساقط أصيل
االوراق

مستدير

كثيف

3 م
2 م

أوروباآسيا

قدرة تحمل معتدلة 

غير قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أبيض

الربيع

أبيض

ضيق

محاربة تعرية التربةتنقية الهواء تعزيز التنوع الحيوي

قابل طيب الرائحةطبي
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

يمكن تكييفها 
لتصبح شجرة

تسبب 
النفايات
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

فاكهة
زاهية

Thuja orientalis

Oriental Arborvitae

0-
1000

ثويا

الحدائق

دائمقابل للتكيف
 الخضرة

هرمي

كثيف

6 م
2 م

آسيا

قادر على التحمل

غير قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع 

أزرق

إبري

مصدات للرياح تنقية الهواء

طيب الرائحةطبي
مناسبة 

لالستخدام 
كسياج

تحمل 
األقماع/ 
األكواز
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نوع المساحات العامة المفتوحة األنسب

التصنيف واالرتفاع

الخصائص الشكلية

معدل النمو

الموئل الطبيعي

قدرة التحمل البيئية

مزايا الزينة

الفوائد البيئية

خصائص مميزة

قضايا يجب معرفتها

العمر

االرتفاع:
االمتداد:

الحجم عند 
النضوج

شكل التاج 
)الشجيرات(

نطاق
االرتفاع 

كثافة التاج

قدرة تحمل 
الظل

قدرة تحمل 
الملوحة 

فاكهة
زاهية

أزهار
زاهية

شكل ورقة الشجر

التلوث

االسم العلمي:

االسم الشائع:

االسم باللغة العربية:

االرتفاع:
االمتداد:

Yucca aloifolia 

Yucca

-0
1000

يوكا

الحدائق

دائمقابل للتكيف
 الخضرة

جذع واحد 1 م
5 م

غير منتظمأكثر من جذع 3.5 م

معتدل

أمريكا الشمالية

قدرة تحمل معتدلة 

قادر على التحملقادر على التحمل

الربيع

أبيض

ضيق

محاربة تعرية التربةتنقية الهواء تعزيز التنوع الحيوي

طبي قابل طيب الرائحة
لألكل

لون أو شكل 
إزهار مثير 

لالهتمام

يمكن تكييفها 
لتصبح شجرة

شكل أوراق 
غير اعتيادي

شوكي
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املصطلحات
بقايا الفرع: هي قطعة قصيرة تبقى عالقة بساق النبتة أو جذعها عندما يتم تقليم الفرع أو كسره أو حين موته

المزروعــات المكــورة: هــي المزروعــات التــي يتــم بيعهــا للمســتهلك بعــد زراعتهــا لفتــرة معينــة، ويتــم حفرهــا وتغليفهــا بغطــاء مــن الخيــش (قمــاش 
منســوج) ويتــم تثبيتهــا باســتخدام خيــط أو ســلك وتكــون مكــورة نســبة إلــى وجــود جــذر علــى شــكل كــرة ملفوفــة مــن التربــة.

الميــاه الجوفيــة: الميــاه التــي تتواجــد تحــت األرض بيــن الرمــال والصخــور والتربــة حيــث تعتبــر هــذه الميــاه هــي مصــدر 9٧٪ مــن الميــاه العذبــة 
فــي العالــم وتســتخدم للشــرب والزراعــة والعمليــات الصناعيــة وإلعــادة تغذيــة البحيــرات واألنهــار واألراضــي الرطبــة  ومــع ذلــك، فــإن مــوارد 

الميــاه الجوفيــة مهــددة بســوء اإلدارة والتلــوث الطبيعــي والتلــوث بفعــل نشــاطات اإلنســان. 

حــوض صلــب: طبقــة صلبــة غيــر منفــذة مــن الطيــن أو التربــة الســفلية أو األســاس الصخــري أســفل التربــة وهــي مقاومــة لتصريــف الميــاه ونمــو 
الجــذور 

 
التحوط: مجموعة من الشجيرات تتواجد في نفس المكان يتم محاذاتها وتقليمها لتبدو وكأنها سياج أو حاجز. 

النباتــات الغازيــة: أنــواع نباتيــة غيــر محليــة يمكــن أن تنتشــر خــارج نطــاق الســيطرة وتــؤدي إلــى إزاحــة النباتــات األخــرى ويطلــق العلمــاء إســم 
ــة  ــات الغازي ــة ويمكــن أن تنتشــر النبات ــات الغازي ــات والخصائــص مــع النبات ــي تشــترك بالصف ــة الت ــات األصيل ــك النبات ــى تل ــة عل ــات العدائي النبات
عــن طريــق البــذور التــي قــد تحملهــا الطيــور أو الريــاح أو البشــر أو مــن خــالل أنظمــة جذورهــا العدوانيــة، ومــن الممكــن أن يلحــق ذلــك ضــرٌرا 

باالقتصــاد والبيئــة وصحــة اإلنســان. 

الســاحات والمياديــن: هــي مناطــق عامــة مفتوحــة فــي مدينــة أو بلــدة معينــة تســتخدم للتجمعــات ويمكــن أن تكــون مســاحة متعــددة األغــراض تعقــد 
فيهــا أحــداث عامــة خــالل العــام وأيًضــا قــد تســتخدم لالســتجمام والجلــوس والتفاعــل واالســترخاء واالســتمتاع باليــوم. غالبًــا مــا تحيــط المبانــي أو 
المتاجــر أو المكاتــب أو تقاطــع شــارعين أو أكثــر بهــذه المســاحات وغالبـًـا مــا يتضمــن تصميــم هــذه المســاحات األشــجار ومقاعــد الجلــوس واآلثــار 

والنوافيــر ومــا إلــى ذلــك. 

الجــذور التــي تأخــذ شــكل الوعــاء المزروعــة فيــه: تصبــح الجــذور المتكونــة باألحــواض متماســكة ومتشــابكة بشــكل كثيــف حيــث ال يتوفــر مــكان 
للنمــو فتبــدأ بالنمــو فــي دوائــر لتصبــح متشــابكة ببعضهــا البعــض، وفــي معظــم األحيــان تتشــابك مــع الوعــاء المزروعــة فيــه 

جريان المياه: تدفق المياه على سطح التربة عندما تكون التربة مشبعة وغير قادرة على امتصاص المزيد من الماء.  

تعريــة التربــة: اإلزاحــة الطبيعيــة وتــآكل الطبقــة العليــا مــن التربــة، وعــادة مــا يســببه المــاء والهــواء كمــا يمكــن أن ينتــج النــزوح عــن عمليــات 
حــرث األرض أيًضــا. 

النمــو االمتصاصــي: هــو النمــو الــذي يتكــون عنــد قاعــدة النبــات أو تحــت األرضوهــو  نمــو غيــر مرغــوب فيــه ألنــه يمتــص الطاقــة المخصصــة 
ــة هــذه النمــوات باليــد أو عــن طريــق أداة حــادة ويمكــن حفــر  للنبــات ويمكــن أن ينتــج جــذوًرا متعــددة تؤثــر علــى النبــات المضيــف ويمكــن إزال

واقتــالع الماصــات المتجــذرة وزرعهــا فــي مــكان آخــر 

النتح: عملية تخلل الماء عبر الجذور والسيقان والخروج إلى الغالف الجوي من خالل األوراق.  

شــبك الشــجرة: تركيــب قابــل للنفــاذ مكــون مــن المعــدن يتــم نصبــه عنــد قاعــدة الشــجرة علــى نفــس مســتوى الرصيــف لحمايــة جذورهــا مــن التلــف 
الــذي قــد يتســبب فيــه المشــاة 

توهج الجذع: قاعدة النبات حيث يمتد الجذع من كرة الجذر. 

ــن  ــا م ــة بالمناطــق المحيطــة به ــدن مقارن ــي الم ــة ف ــرارة المرتفع ــة الح ــير درج ــتطاعة تفس ــون باالس ــد يك ــة: ق ــة الحضري ــر الجــزر الحراري تأثي
خــالل تأثيــر الجــزر الحراريــة الحضريــة حيــث تــؤدي الخصائــص الحراريــة وهندســة البيئــة المبنيــة إلــى امتصــاص حــرارة أعلــى بســبب المــواد 
ــة  ــا عــن المناطــق الطبيعي ــة غالبً ــب المناطــق الحضري ــي قل ــاع درجــات الحــرارة ف ــذا ســبب ارتف ــة ويفســر ه ــي األســطح الحضري المســتخدمة ف
المحيطــةو تســرع األنشــطة الصناعيــة والتدفئــة المنزليــة والمحــركات تأثيــر الجــزر الحراريــة الحضريــة وتشــمل اآلثــار الســلبية للجــزر الحراريــة 
ــرارة  ــات الح ــاق وضرب ــل اإلره ــاح مث ــدم االرتي ــرية وع ــة البش ــة ومخاطــر الصح ــازات الدفيئ ــواء والغ ــوث اله ــتويات تل ــاع مس ــة ارتف الحضري
والتشــنجات والصــداع ومشــاكل الجهــاز التنفســي والوفيــات المرتبطــة بالحــرارة. كمــا أن زيــادة اســتهالك الطاقــة للتبريــد خــالل فصــل الصيــف هــي 

أحــد آثــار الجــزر الحراريــة الحضريــة. 
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