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 تصميم وانشاء الحدائق

 
 تقسم مراحل االعداد والتنفيذ الى ثالث مراحل وهي:

 مرحلة الدراسة وجمع المعلومات -
 مرحلة وضع التصاميم )المخططات( -
 مرحلة التنفيذ  والمتابعة -

 مرحلة الدراسة وجمع المعلومات

 وتشمل الخطوات االتية: 

 التصميم وهي:معرفة العوامل التي تؤثر في  -1

 الغرض الذي تقام من اجله الحديقة  -
 الحالة االجتماعية لالسرة او المجتمع مثل العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع -
 معرفة مبادئ وقواعد تصميم وتنسيق الحدائق  -
الذوق الشخصي ودرجة تفضيل المصمم الحد الطرز بعد اخذ رأي المالك أو المؤسسة  -

 المالكة للحديقة.
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 جمع المعلومات عن الظروف البيئية : -2

اشعة الشمس –حركة الرياح  –وتشمل معدالت درجات الحرارة العظمى والصغرى لفصول السنة  
 التربة. –الرطوبة الجوية  –

 : معرفة مصادر النباتات المختلفة  -3

 من االمور الهامة في التصميم

 معرفة مدى توافر النباتات المطلوبة في السوق  -
 ئمة هذ  االنوا  واالصنا  للظرو  البيئية المحلية السائدةمدى مال -

يمكن تقدير كلفة المشرو  في ضوء المعلومات  المال والكلفة التقديرية للمشروع:توفر رأس  -4
 االولية المتوفرة. وتعمل الميزانية التقديرية كما يلي:

الحديقة )ازالة التربة الغير تقدير نفقات قلع وازالة ونقل ..... متر مكعب تراب ناتج من  -
 مالئمة للحديقة(

يقدر ثمن التربة الخصبة ونقلها الى الحديقة وحجمها ....متر مكعب وسعر المتر ....  -
 والمبلغ االجمالي.)يقدر سعر قالبة الزميج وعددها والكمية المناسبة واجور العمل(

منه ويقدر االحتياج منه  وسعر المتر المكعبيقدر ثمن السماد البلدي )السماد الحيواني( -
 سماد بلدي وحساب اجمالي المبلغ. 3م1تربة خصبة يضا  اليها  3م3بحيث كل 

 تقدر اجور العمال الدائميين والمؤقتين . -
 عربة دفع وغيرها( –مقص –يقدر سعر االدوات واالالت الالزمة للحديقة مثل )كرك  -
وشجيرات ونباتات اسيجة تقدير اسعار النباتات المطلوبة حسب عددها من اشجار  -

م اي 1/2ومتسلقات وحوليات)تقدير عدد االسيجة يكون على اعتبار البعد بين النباتات 
 سم(.25-20م والبعد بين الحوليات 1/2يضرب طول السياج ب

تقدير اسعار مواسير الميا  )بواري( والحنفيات والنافورات وتركيبها وفقًا للمواصفات  -
 وتكالي  الكهرباء .

قدير مصاري  الصيانة السنوية للحديقة حسب حالة السوق ويضا  لسائر يجب ت -
 % احتياطي .10التكالي  

 % من جميع النفقات السابقة.5تقدير اجرة تصميم الحديقة  -
 %.10االشرا  على التنفيذ والمتابعة  -
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واخيرًا يجب عرض الميزانية التقديرية على صاحب الحديقة )قطا  خاص او حكومي( ليتم 
 افقة عليها او يعدل فيها قبل النفيذ.المو 

 تهيئة المخططات والخرائط المختلفة: -5

 خارطة مساحية: مبين عليها حدود الجوار والطرقات الرئيسة والفرعية. -
خارطة طبوغرافية لالرض او كنتورية مبين عليها الخطوط الكنتورية التي تعبر عن  -

 اختال  مناسيب االرض المدروسة.
 مناخية: لمعرفة مناخ المنطقة الموجود فيها الحديقة.خارطة بيئية  -
خارطة حصربالوضعية الراهنة لالرض وما عليها من منشئات وعناصر نباتية وان لم  -

 توجد يعمل تصميم هندسي اولي الرض الحديقة وما عليها. وتشمل النقاط االتية:
 .ذكر ابعاد المنطقة  وحدودها وبيان مقياس الرسم على الخريطة 
 جنوب( ومعرفة اتجا  الرياح الشديدة  -شمال  –غرب  –ن الجهات االربع )شرق بيا

 ومساقط اشعة الشمس.
  بيان مداخل الحديقة الرئيسة والطرقات المجاورة والواصلة الى المكان المدروس مع

 المنافع العامة.
   حصر الثوابت )تأشيرها( وتحديد مكانها كموارد الميا  واماكن الصر

 هات (. -رباءوالكابالت)كه
 .حصر االشجار والشجيرات التزيينية واالبنية بيان التي يمكن االستفادة منها 
  . دراسة االرض المجاورة وما فيها من مناظر طبيعية وبيانها على الرسم 
 .عمل بعض الرسوم التوضيحية او اخذ صور لالستدالل بواسطتها عند الحاجة 

فيذ ضروري جدًا لمراحل العمل المختلفة لما له من ان موعد التن موعد التنفيذ المقترح: -6
 عالقة مباشرة بحياة النباتات وصلتها بفصول السنة.

 مرحلة وضع التصاميم 

وفي هذ  المرحلة تشتمل وضع مخططات اولية ومن ثم اعتماد ثالثة منها بعد بلورة الفكرة 
واحد بعد عرضه على  والتصميم حسب العوامل والمعطيات المختلفة واخيرًا اعتماد تصميم

وضع مخططات  ي هذ  المرحلةصاحب المشرو  وموافقته عليه ويجب على المهندس المصمم ف
 التصاميم النهائية والتي تشمل على ما يلي:
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 مخطط لكابالت الكهرباء ويمكن ان تكون بخط احمر -
 مخطط النابيب الميا  الرئيسية والفرعية وتكون بلون ازرق -
والمنشآت والمرافق واالعمال الفنية ان وجدت )تطلب من المهندسين مخططات االبنية   -

 الذين شيدوا االبنية الموجودة مسبقًا(
مخطط او عدة مخططات )حسب مساحة االرض( للمجاميع النباتية المختلفة )بعد  -

 اعتماد التصميم النهائي(
لفة والمعمارية مخطط التصميم النهائي العام الذي يشتمل على المكونات النباتية المخت -

 بمقياس رسم مناسب.
والتي تمكن المهندس المسؤول التصاميم التفصيلية: أي الرسوم التنفيذية للتصميم العام  -

 -من تنفيذ هذ  التصاميم وتشمل ما يلي :رسم تفاصيل العناصر الثابتة  مثل )الطرقات
زمة لها كما تعمل النافورات وغيرها( مع مساقط افقية لها وبيان المواد الال –الشالالت 

 قطاعات تفصيلية لغرس االشجار والشجيرات واالسيجة واحواض الزهور وغيرها .

ان جميع التصاميم والمخططات ترسم وفق مقياس رسم مناسب ، اذ  مقياس الرسم القياسي:
في الحدائق الصغيرة )اي كل  1/100ترسم االبعاد والمسافات على الورق بنسبة معينة قد تكون 

في الحدائق الكبيرة  1/1000او قد تكون  الطبيعة( في م(1) سم100سم على الخارطة يساوي 1
م في الطبيعة( ويكتب مقياس الرسم بالشكل التالي 10سم على الخارطة يساوي 1)اي كل 
 .1:1000أو  1:100

 مالحظة: االدوات والمواد المستخدمة في الرسم هي ذاتها المستخدمة في درس الرسم الهندسي.
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 هندسة وتصميم الحدائق العملي

 اعداد وتجهيز ارض الحديقة

 تحليل التربة  -1

نجاح نمو نباتات الحديقة ، فالتربة الجيدة هي التي توفر توفر التربة المناسبة من اهم عوامل 
الصفات الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية المالئمة لنمو النباتات بشكل سليم. والتربة مسؤولة عن 

 تثبيت النباتات وامداد  بالعناصر الغذائية الضرورية.

 تحسين التربة -2
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العناصر الغذائية والماء بالشكل الذي يؤمن النمو  التربة الخصبة هي التي توفر حاجة النبات من
 السليم والمنتظم . يمكن ايجاز الصفات الواجب توفرها في التربة المناسبة بما يلي:

 محتوى جيد من المادة العضوية  -
 محتوى جيد من العناصر الغذائية -
 سعة مائية وهوائية عالية -
 غنية بالكائنات الدقيقة النشطة -
 رقم حموضة مناسب -

 اعداد التربة للزراعة -3

 


