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  المتنقـلةالنباتية الحدائق
 مدخل لزيادة استخدام النباتات فى تنسيق الفراغات العمرانية

 
 هـارون  أبو سريعسهام .عباس محمد الزعفـرانى       د. د

 
 
 

  مقدمــة  -ا
 تمهيد ١ -١

غات   والجمالية الستخدام النباتات فى الفرا   يتفق معظم المصممين العمرانيين على تعدد الفوائد العمرانية  
 باإلضافة لفوائدها البيئية حيث تحسن من تركيب الهواء بزيادة نسبة األكسجين به وتقليل ثانى أكسيد    العمرانية،

ولكن كثيرا ما يواجه المصمم العمرانى . )١(الكربون والمواد العالقة، كما تقلل من درجة حرارة الهواء   
 النباتات فى تنسيق الفراغات العمرانية التى  بمشاكل تصميمية أو بيئية تجعل من الصعب عليه أن يستخدم
 .يصممها، مما يدفعه لإلقالل من النباتات رغم اقتناعه بأهميتها

وتقدم فكرة الحدائق المتنقلة حلوال لبعض هذه المشاكل، فتسمح للمصمم بزيادة التشجير واستخدام النباتات فى        
لى وبتكلفة اقتصادية، وتساعده على تحقيق أهدافه    الفراغات التى يصعب زراعتها باألسلوب التقليدى بشكل عم     

 . التصميمية بالرغم من وجود هذه المشاكل
وهذه الفكرة معروفة منذ مئات السنين، فزراعة نباتات الزينة فى األصص واآلنية هى أبسط صور الحدائق     

خذ األمر أبعادا جديدة، ولكن مع التطور التكنولوجى اليوم، أ .  المتنقلة وأقدمها، وال تزال أكثرها انتشارا  
وصلت إلى بناء مالعب كاملة لكرة القدم ذات أرضية خضراء طبيعية قابلة للفك والتركيب، ترفع عند استخدام            

 )٢(. اإلستاد لحفالت الموسيقى، ويعاد تركيبها قبل بداية المباريات   
تظليل، التى لم يكن من المتخيل وامتد األمر إلى معظم عناصر تنسيق الموقع النباتية، مثل األسوار وأشجار ال 

كما حدثت تطورات فى آنية النباتات المتنقلة نفسها والطرق المتقدمة لريها،   .  حتى وقت قريب أنه يمكن نقلها
، وأخرى ترتبط بشبكات أوتوماتيكية للرى، مما )٣(فهناك بعض اآلنية تحتاج للرى مرة واحدة كل بضعة أشهر 

 التقنية التى تدخل بالزراعة تفاستخدام الحدائق المنقولة هى أحد التطورا . دائقيقدم إمكانيات جديدة تماما للح
فى مجال التكنولوجيا المتقدمة وتقربها من الصناعة التى تتسم منتجاتها بالتحكم العالى فى الجودة، مما يجعلها  

 High Tech Landscapeأحد جوانب تنسيق المواقع ذو التقنية المتقدمة   
 

 الباب أمام المصمم العمرانى ومنسق الموقع -سواء الجديدة أو القديمة  -ات الحدائق المتنقلة  وتفتح إمكاني
 .للعشرات من األفكار والحلول لمشاكل كان من الصعب التعامل معها من قبل     

 
 هدف البحث  ٢-١

انى فى وضع إطار منهجى الستخدام الحدائق المتنقلة كوسيلة لحل بعض المشاكل التى تواجه المصمم العمر    
بتحديد األسباب   .  تنسيق المواقع وتصميم الفراغات المفتوحة، والتى تمنعه من زيادة المسطحات الخضراء    

 .الدافعة الستخدامها والمشاكل التصميمية التى يمكن حلها اعتمادا عليها   
تلفة فالتطور فى المجاالت المتعلقة بهذا النوع من الحدائق كبير ، ولكنه يجرى فى إطار تخصصات مخ   

ومتباعدة أحيانا، مما ال يوفر الفرصة للمصمم العمرانى الستخدامها بكل امكانياتها، ويهدف البحث لجمع هذه      
المتفرقات، وإكمال الناقص منها، ونسجها فى صياغة متكاملة تتيح للمصمم العمرانى االستفادة من الحدائق     

 .المتنقلة فى تنسيق البيئات العمرانية
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 منهج البحث ٣-١
، يعتمد على استعراض وتحليل العوامل التى تدفع الستخدام هذا النوع من الحدائق وكذلك عيوبها،        نهج تحليلىم

ومقارنتها بالطرق التقليدية للزراعة، وتوضيح كيفية التعامل معها، والتطورات التكنولوجية الحديثة التى    
 .ظهرت فى المجال

 والبحث مكون من أربعة أقسام رئيسية 
ف إلى عرض طريقة توظيف الحدائق المتنقلة فى تنسيق المواقع، وكيف تحل محل العناصر النباتية         األول يهد 

 .وغيرها... مغطيات التربة، األسوار الشجرية، أشجار الظل : الثابتة فى وظائفها التصميمة التقليدية
اكل العمرانية والتصميمية  والثانى يعرض أهم األسباب والعوامل التى تدفع الستخدام الحدائق المتنقلة، والمش  

التى يمكن أن تحلها، ويعرض الثالث للمشاكل والمحددات التى تواجه استخدام الحدائق المتنقلة، ويعرض القسم      
 .الرابع بعض التطبيقات المحتملة لتنسيق الفراغات العمرانية فى مصر باستخدام الحدائق المتنقلة    

 
 تعريف الحدائق المتنقلة ٤-١
 

 :تنقلة المقصودة فى هذا البحث تنطبق عليها بعض السمات األساسية     الحدائق الم  
النباتات تنقل إلى الموقع وتظل قابلة للنقل خارجه، أى أنها ال تزرع بشكل دائم فى التربة بل تبقى بالفراغ    -١

 .أو تجاوزها العمر أو الحجم المطلوب فى هذا الموقع  . العمرانى إلى حين انتهاء سبب وجودها
 من الحدائق المتنقلة النجيل الطبيعى المزروع فى المشاتل الذى ينقل وهو تام النمو لمكان    فال يعتبر

 . استخدامه على شكل لفات تفرد بالموقع، حيث أن هذه اللفات ال يمكن إعادة نقلها بعد ذلك   
تظر النباتات تنقل إلى الموقع بحجمها وعمرها المصمم فى تنسيق الموقع، وال تأتى كشتالت صغيرة تن -٢

 .الوقت لتكبر 
النباتات تكون مزروعة فى اوعية خاصة قابلة للنقل، تختوى على التربة والمخصبات الالزمة للنمو،   -٣

ولديها القدرة على حفظ الماء الالزم، والنبات يبقى داخل وعائه أو ينقل لوعاء آخر دون الزراعة فى  
 . التربة

 
 المتنقلة، باالضافة لبعض مكونات الموقع   وتتكون الحديقة المتنقلة من مجموعة من النباتات  

 .النبات، الوعاء، التربة :  النبات المتنقل-١
، المياه ونظام الرى، )فى غير وقت استعمالها(موقع الحديقة، المشتل أو مخزن النباتات :  الموقع وخدماته-٢

 .معدات نقل النباتات
 : عناصر خارج الموقع -٣
 .النباتات المتنقلة فى توقيتات مختلفة، نظام إدارىمشاتل خارجية، مواقع أخرى تستعمل  
 

 : مما سبق يمكن استنتاج تعريف للحدائق المتنقلة 
 

هى حدائق يتم تصميمها باستخدام مجموعات من النباتات مزروعة فى أوعية قابلة للنقل،  : الحدائق المتنقلة
 .فى حالة تسمح باستخدامها مباشرة وإعادة نقلها فى أى وقت   
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 المتنقلة خدام الحدائقاست -٢
 كبديل للعناصر النباتية الثابتة فى تنسيق الموقع    
 

مـن المعـروف أن النباتات المتنقلة كانت وال تزال تستخدم بشكل كبير فى احتواء الشجيرات ونباتات الزينة                  
التربة أو  والـزهور، ولكن استخدامها يمكن أن يمتد إلى عناصر أخرى فى تصميم الالند سكيب، منها تغطية                 

 .األسوار النباتية، أو أشجار الظل وغيرها، وهى وظائف ليس من المعتاد أن تكون منقولة

  والمساحات الخضراءمغطيات التربة ١-٢
تعـد مغطـيات التربة مثل النجيل هى الوسيلة الرئيسية لتكوين المسطحات الخضراء، فهى تعطى مساحات قابلة للسير                  

ـ        صيانتها، فهى  وافة لمنظرها المفضل،  ولكنها أصعب أنواع النباتات فى رعايتها           والجلـوس واللعـب علـيها، باإلض
المسـتهلك الرئيسـى للمياه كما تحتاج للقص دوريا، وتحتاج إلى تغيير نوع النجيل أو إعادة بذره بسبب تغير الفصول                    

 .)٤(وعدم قدرة أنواع النجيل المعتادة على تحقيق غطاء جيد للتربة طوال العام 

   مغطيات التربة فى الحدائق١-١-٢
تسـتهلك مسـطحات النجيل كميات كبيرة من المياه لرى المساحات الواسعة، فتكون نسبة الفقد فى المياه بالتسرب عالية                   

 م٢-١نتيجة لرى مسطح يساوى تماما مساحة المسطح األخضر، بعكس األشجار مثال التى تحتاج لرى مساحة  صغيرة  
 .،   مما يزيد صعوبة استخدام مسطحات النجيل كمغطيات للتربة٢ م٢٥ى مساحة م تغط٦ لرى شجرة قطرها ٢

 ويمكـن تغطـية المسطحات الخضراء بنجيل مزروع فى آنية قليلة العمق تحفظ المياه وتسمح بتخضير مناطق يصعب                  
 .تغطيتها، مثل أسطح المبانى وحول المبانى األثرية  والمناطق ذات التربة غير المالئمة للزراعة

 

 
 لتغطية المالعب الخضراء تستخدم آنية أعمق وأثقل   ٢-شكل 

تستطيع تحمل الحركة العنيفة لالعبين، وتحتوى داخلها نظم الرى  
 )٥( وتهوية التربة

 
 تغطية التربة بنباتات مزروعة فى آنية ١-شكل 

 .متسعة قليلة العمق

يمكن استخدام المعدات العادية أيضا مثل أوناش الشوكة    ٤–شكل 
 )٧( .فى فك وتركيب المالعب المغطاه بالنجيل المنقول 

  تحتاج وحدات نجيل المالعب إلى معدات ٣–شكل
نقلها، هذه المعدة تستطيع رفع وحدة تالفة ميكانيكية ل

 )٦(.واستبدالها دون رفع الوحدات المحيطة
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  المالعب الرياضية٢-١-٢
لخضراء ذات سمات خاصة، فهى أكثرا تعرضا المالعب الرياضية الخضراء هى نوع من المسطحات ا

لالستهالك والضغط، ورغم ذلك يجب أن تكون فى أفضل صورة، سواء من ناحية النمو أو استواء التربة، 
فالرياضة اليوم أصبحت نشاطا اقتصاديا، ويمثل كل العب فى مستويات المنافسة العليا ثروة تقدر بالماليين، 

لذا أصبحت صناعة وزراعة المالعب الخضراء نشاطا اقتصاديا ضخما  .ةوإصابته تعنى فقدان هذه الثرو
وتتنافس عدة طرق تكنولوجية متقدمة لتوفير بدائل اقتصادية وآمنة  .خاصة فى أوروبا والواليات المتحدة

للمالعب التقليدية التى تعانى من مشاكل عديدة ترفع تكلفة استخدامها وتقلل من عائدها االقتصادى، منها 
، ومنها المسطحات )٨(نجيل الصناعى، الذى يعيبه خطورته على الالعبين فى بعض اللعبات ككرة القدم ال

 .الخضراء المنقولة التى يتناولها البحث، ويقارن بينها وبين التقنيات التقليدية
 

 .  المقارنة بين مالئمة المسطحات الخضراء المنقولة والثابتة لتغطية المالعب الخضراء١-جدول
  المسطحات الخضراء الثابتة المسطحات الخضراء المتنقلة

استهالك أقل بسبب قلة التسرب للتربة، كما يمكن 
ابيب تتصل الرى أوتوماتيكيا بواسطة شبكة من األن

باألوانى أسفل الملعب، ويتم التحكم فى منسوب المياه 
 .أسفل التربة بواسطة صمامات ذكية

 استهالك كبير للمياه نتيجة التسرب للتربة
 واالحتياج لغمر المالعب أحيانا مما يعنى التوقف 

 عن استعمال الملعب كل بضعة أيام

 الرى

 االستخدام ةإمكانية استبدال المناطق التالفة نتيجة زياد
فى ساعات معدودة بفك اآلنية المحتوية لها واستبدالها 

بأخرى سليمة، ويتم صيانة اآلنية المفكوكة فى 
. ملعب عن العمل لهذا الغرضالمشتل دون تعطيل ال

 .وتبقى بعد ذلك كرصيد من الوحدات السليمة

يواجه بمشكلة تدهور أجزاء من الغطاء األخضر 
مثل منطقة المرمى (بسبب عدم انتظام االستخدام 

ويتعطل الملعب بالكامل ) فى مالعب كرة القدم
زاء فقط، وأحيانا إلعطاء الفرصة لنمو هذه األج

يكون ال بد من حرث الملعب أو إعادة زراعته 
 .بالكامل رغم سالمة باقى الملعب

 الصيانة

يسهل ضبط مستويات القص واستواء التربة لسهولة 
التحكم فى مناسيب التربة داخل اإلناء بطرق هندسية 

 . دقيقة

صعوبة التحكم فى انتظام القص وكثافة اإلنبات 
 وخاصة فى حالة عدم انتظام سطح التربة

 القص

يتم تهوية التربة بضخ الهواء أسفل األوعية من خالل 
 فتحات مخصصة لذلك، بدون االحتياج لتقليب التربة

 بشدة نتيجة اللعب عليها أو ةيتم دمك الترب
االستخدام المكثف، مما يفقدها القدرة على تهوية 
جذور النباتات ، فيحتاج الملعب للحرث كل فترة 
وإعادة زراعته، مما يعنى تعطله عن االستخدام، 
ولمنع ذلك يتم وضع شبكات معقدة للتهوية أسفل 

 )٩(ة عاليةوهى ذات تكلف. المالعب الخضراء

ة تهوي
 التربة

يمكن تغيير نوع األرضية بسهولة تبعا لنوع 
فيتم رفع األرضية الخضراء أثناء . االستخدام

الحفالت العامة عندما يتجمع آالف المشاهدين على 
ثم يعاد تركيبها أثناء مباريات كرة . ية االستادأرض

القدم، أو تركيب أرضية نجيل صناعى تناسب 
ويمكن بزيادة أيام تشغيل االستاد .رياضة أخرى

 .تغطية أى تكاليف إضافية لهذا النوع من المالعب

تتسم االستادات العمالقة بتكاليف انشاء وتشغيل 
 القتصادياتها تشغيلها المهمباهظة ، لذا يكون من 

يانا، لعدد أكبر من األيام وفى استخدامات متعددة أح
سواء ياستعمالها لرياضات مختلفة، أو حتى بإقامة 

 .الحفالت الكبرى بها
وتتعرض أرضيات المالعب للتلف فى حالة تعدد 

 .االستخدام

تغيير 
 الوظيفة

يتم استخدام النجيل الطبيعى اآلمن لالعبين، مع تقليل 
بديل األجزاء التالفة فقط بسرعة تكاليف الصيانة بت

قد يؤدى عدم استواء أرض الملعب فى حالة 
الالعبين واصابتهم، تدهور الملعب التقليدى لعرقلة 

مخاطر 
المالعب
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والحفاظ على حالة جيدة للملعب وحماية الالعبين فى 
 .نفس الوقت

تلجأ بعض االستدادات الستخدام النجيل الصناعى 
لتقليل تكاليف الصيانة والحفاظ على مالعب بحالة 

جيدة، ولكن ذلك يسبب مخاطر على الالعبين الذين 
 تزداد اصاباتهم على النجيل الصناعى

تكاليف االنشاء أكبر نسبيا نتيجة تكاليف اآلنية 
 .وشبكات الرى والتهوية

تكاليف  تكلفة االنشاء أقل نسبيا من الحدائق المتنقلة
 االنشاء

تكاليف الصيانة أقل، وخاصة عند تلف أجزاء معينة 
 .من الغطاء األخضر

ظرا لصعوبة اجراء تزداد تكاليف الصيانة ن
 .الصيانة على األجزاء التالفة وحدها

تكاليف 
 الصيانة

أوقات التعطل عن التشغيل أقل بكثير، وهذه هى 
الميزة االقتصادية الرئيسية للمسطحات الخضراء 

المتنقلة، حيث يتم استبدال الوحدات التالفة وصيانتها 
 .بعيدا عن الملعب دون تعطيله

تحتاج معظم عمليات الصيانة للملعب تعطيله عن 
 العمل لفترات قد تطول أو تقصر تبعا لنوع العملية

الملعب أثنائها من فتزيد الفترات التى يخرج 
 .التشغيل وتفقد مكاسب كبيرة نتيجة لذلك

تكاليف 
التعطل 

عن 
 التشغيل

لمهام اليومية للمصمم العمرانى، إال أن أهميتها فى موضوع الحدائق   ورغم أن المالعب الخضراء ليست من ا
 ساهمت فى البحث وتطوير صناعة المسطحات الخضراء المنقولة،   -االقتصاديات العالية  -المنقولة أنها بفضل  

 . وفتحت الطريق الستخدامها فى تغطية التربة فى باقى االستخدامات العمرانية بتكلفة أقل   
 
 نباتية والشجيرات المنحوتة   األسوار ال٢-٢
  األسوار النباتية ١-٢-٢

األسوار النباتية واحدة من أهم الوسائل التى يستخدمها المصمم العمرانى فى تحديد الفراغات، خاصة فى   
الحدائق ، سواء على مستوى الحدائق الخاصة لتحديد الملكيات وتوفير الخصوصية، او على مستوى الحدائق    

 .العامة
ن السور النباتى بزراعة صفوف من الشجيرات وتربيتها إلى حجم مناسب ثم قصها على الصورة   ويتم تكوي

المطلوبة لتكوين السور النباتى، وتحتاج هذه األسوار الخضراء لوقت طويل حتى تنمو لحجم مناسب، ثم تحتاج      
ى األسوار وتحتاج لسنوات  لصيانة دائمة بالقص الدورى، واستبدال النباتات التالفة التى تترك ثقوبا مشوهة ف 

 .كما تشيخ بعض أنواع نباتات األسوار بعد بضع سنوات وتحتاج الستبدالها . الستعادة شكلها الطبيعى
ويمكن التغلب على العديد من المشاكل التى تواجه استخدام نباتات األسوار بوضع هذه النباتات فى آنية،   

 .ة لمرونة التصميم وتغييره فى أى وقت بل وفتح أبواب جديد . واستخدامها فى صورة متنقلة 

 .)١٠(  استخدام األسوار اخلضراء ىف صورة بلوكات خضراء قابلة للتجميع ٥ -شكل
 

وقصها فى ) تشبه الطوب األسمنتى المفرغ(فيمكن بزراعة نباتات األسوار فى آنية مستطيلة من الخرسانة 
، يتم ) ٥-شكل( بلوكات خضراء طوبة، الحصول علىالمشتل بمقاسات دقيقة بحيث يماثل عرضها عرض ال

ويمكن فى . بناء األسوار النباتية بها مباشرة فى الموقع بدون الحاجة إلى حفر التربة أو االنتظار لنمو الشتالت
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ويمكن استخدام . أى وقت تحريك هذه البلوكات الخضراء لتغيير الفراغات التى تحددها أو استبدال التالف منها
 .ختلفة من القص مزروعة فى نفس اآلنية ليمكن تجميعها بطرق مختلفة تشبه لعبة الليجو المعروفةأشكال م

 الستخدامها فى تحديد المداخل، أو تحديد فراغ يستخدم بشكل ة كما يمكن زراعتها فى آنية خشبية أو بالستيكي
مساءا أسوارا نباتية متحركة مؤقت، فمثال تستخدم بعض المقاهى التى يسمح لها بمد نشاطها إلى األرصفة 

 )١١(.لتوفير الخصوصية لروادها
   )المشكلة بالقص   ( الشجيرات المنحوتة  ٢-٢-٢

تتيح إمكانية تشكيل النباتات بالقص الفرصة لتصميم أشكال بالغة التعقيد يمكن استخدامها فى النقاط البصرية 
 .نباتات لحرفية عالية لتنفيذها وصيانتهاالهامة فى الحدائق، وكأنها أعمال نحتية خضراء، وتحتاج هذه ال

 يتيح االعتماد على هذه النباتات فى صورة متنقلة فرصة تربية وقص النباتات فى بيئة وظروف مالئمة و
 .بأيدى خبراء، ثم استبدالها فى حالة تلفها أو تدهورها نتيجة التقدم فى العمر

) تعتبر عيبا بالنسبة لغيرها(سوار والنباتات المنحوتة كما أن للزراعة فى آنية ميزة أخرى فى حالة نباتات األ
وهى تقييد حرية الجذور فى النمو، مما يبطئ من نمو المجموع الخضرى ويقلل احتياجه للقص الدورى، وهذا 

 كما يحدث فى حالة النباتات )١٢( Growth Retardersأفضل من استخدام مواد كيماوية إلبطاء النمو 
، وحتى فى حالة استخدام هذه المواد مع النباتات المنحوتة المنقولة، يمنع اإلناء الكيماويات المغروسة فى التربة

 .من التسرب للتربة واإلضرار بالنباتات األخرى
 

 من أن   النباتات المقصوصة بأشكال معقدة تقترب بها٧-شكل 
 )١٣(. تكون أعماال نحتية حية

 األسوار الخضراء والنباتات   ٦-شكل 
 )١٣(المنحوتة تستخدم لتحديد المسارات 

 
 ورــرات والزهـ الشجي٣-٢

آلالف السنين، كانت الشجيرات ونباتات الزهور تزرع فى آنية متنقلة وتستخدم فى الفراغات الخارجية    
 .والداخلية، وذلك لمالئمة حجم هذه النباتات للنقل، باإلضافة للتنوع الكبير فى أشكالها وألوانها    

الى فى استخدام النباتات المتنقلة ال يزال يعتمد عليها كعنصر رئيسى فى تشكيل الفراغات    والتطور الح 
العمرانية، مع حدوث تطورات جديدة تسمح بزيادة استخدامها على نطاق واسع، وتتركز هذه التطورات فى     

 . نوعية األوعية المستخدمة والتربة ونظم الرى والتسميد  
 األوعية

ذو شكل معتاد أقرب إلى المخروط الناقص مصنوع من ) األصيص(وف للنباتات ربما كان الوعاء المعر
الفخار ، مع وجود أنواع مستطيلة أو مربعة أحيانا، ولكن األوعية المستخدمة لمسطحات النجيل المتنقلة         

.  ، فهى واسعة وقليلة العمق )الصوانى  (يمكن أن تكون أقرب إلى شكل الصحاف   )  ومغطيات التربة عموما(
نما نباتات األسوار تزرع فى آنية مستطيلة قابلة للتجميع، وتزرع الزهور المستخدمة فى لوحات الزهور فى  بي

آنية مربعة أو سداسية الشكل قابلة للتجميع المتالصق لتكوين اللوحات، كما تعددت المواد فأصبحت األوعية           
ى تخزن مياه الرى داخلها مما يسمح  وظهرت األوعية مزدوجة الجدار الت. تصنع من البالستيك بشكل أساسى
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، وهى خاصية هامة جدا لتقليل تكاليف التشغيل واستهالك المياه خاصة فى المناطق  )١٤(بتقليل فترات الرى  
 .المعزولة أو الصحراوية 

 
 )حاتم رؤوف.بتصريح من المصور م(

   لوحات الزهور ٨-شكل
يمكن االعتماد على ألوان الزهور فى رسم 

فى الفراغات العمرانية، وتحتاج لوحات فنية 
النباتات المستديمة عناية فائقة فى الزراعة 

 والصيانة لتحتفظ هذه اللوحات بشكلها
 بينما يمكن استخدام الزهور فى األصص لتفادى 

 .عدة مشاكل أهمها عدم انتظام االنبات والنمو
 حديقة مهرجانات الزهور، فلورياد ، هولندا

 
 
 

 طرق الرى 
وب التقليدى للرى يعتمد على ملء اإلناء بالماء، مع ترك فتحة أسفل اإلناء تسمح بتسرب الماء الذى   كان األسل

ال تستطيع التربة االحتفاظ به بالخاصية الشعرية، وكان هذا يعنى االحتياج لريات متتابعة كل يوم أو يومين  
 ظهرت اآلن طرق للرى تعتمد على    ولكن. على األكثر، تتم يدويا بواسطة عامل يقوم برى كل إناء على حدة 

االحتفاظ بالمياه فى منطقة محدودة أسفل الجذور دائمة البلل يتم التحكم فيها بصمام بسيط  متصل بإناء ماء أو    
، وهى صمامات تسمح بتغير منسوب  )١٥( بالماء، كما ظهرت الصمامات الذكية ءبجدار اإلناء المزدوج المملو
 تماثل الظروف الطبيعية للرى وتحمى نوعيات النباتات ذات الجذور الحساسة  المياه فى اإلناء دوريا بحيث

هذا باإلضافة إلمكانية توصيل األوعية بشبكات الرى بالتنقيط التى يمكن التحكم بها مركزيا   . للبلل المستمر
 كمياتها  كنا تضاف المخصبات السائلة لماء الرى بحيث يمكن التحم فى.)١٦(بأجهزة التوقيت اإللكترونية  

 .وتوقيتاتها بدقة
وتمنع اآلنية الحديثة تسرب الماء رغم تحكمها فى كمية الماء بالتربة، مما يجعلها مالئمة لالستخدام فى األماكن 

 .التى يخشى عليها من تسرب المياه
 

االناء مزدوج الجدار يعمل كخزان   ٩-شكل
للمياه، ينظم التصرف منه صمام ذكى  ينفتح 

لء الوعاء ثم يغلق وال ينفتح ليسمح للماء بم
مرة أخرى حتى يفرغ تماما، فينفتح مرة 

مما يسمح بمد فترات الرى ويسمح . أخرى
بتنفس الجذور ويحميها من التعفن بسبب 

  )١٧(استمرار البلل 
 

 التربــة 
فة من الكمبوست أو  أما التربة فتستبدل التربة الطينية الثقيلة التى كانت ضروريى لالحتفاظ بالماء، بتربة خفي

كما يمكن زيادة احتفاظ التربة  . البيتموس، ويعتمد على تصميم الوعاء نفسه فى االحتفاظ بالماء فترات طويلة  
 water-absorbing, polymer-gel crystals )١٨(بالماء بإضافة بللورات الجيالتين الماصة للماء  
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 ةــاألشجار المتنقل ٤-٢

شجرة ليمون أضاليا مثمرة   ١٠-شكل
مزروعة فى إناء متنقل، تحيط بها 

 )٢٠(. أعشاب مزهرة

أن تكون األشجار قابلة قد يكون من غير المألوف 
للنقل، رغم أنه من المعتاد اليوم نقل النخيل القديم 

بكامل حجمه وأحيانا أشجار أخرى كبيرة، لكن هذه 
األشجار ال تبقى قابلة للنقل بعد ذلك، حيث يتم 

 .تثبيتها بالتربة
ولكن يمكن زراعة أشجار الظل فى آنية عمالقة   

الدول   مخصصة لذلك تتوافر بالفعل للبيع بعض   
، وحتى األشجار المثمرة )١٩(مثل الواليات المتحدة 

 الذى يتسم بكبر الحجم حيث يصل – مثل الليمون
 يمكن زراعتها فى آنية -قطر الشجرة لستة أمتار  

 )٩-شكل(ذات حجم كاف 
وتحتاج هذه األشجار لمعدات ميكانيكية لنقلها،  
فالمعتاد فى حالة أشجار األصص الكبيرة أن يتم  

اء فارغا ووضع الشتلة فيه وملء الوعاء  نقل اإلن
بالتربة، ولكن نقل اإلناء يصبح صعبا بعد ذلك دون   
معدات ميكانيكية، لذا من الهام قبل زراعة األشجار  
بهذه الطريقة التأكد من وجود طريق يسمح  
بوصول معدات النقل إلى األشجار الحقا، كما    
 يفضل استخدام أنواع خفيفة من التربة مثل التربة      

 والبيتموس لتسهيل النقل 
 

 : األشجار المعلقة 
يمكن تكوين الشجرة بواسطة مجموعة من النباتات المتهدلة أو الشجيرات مزروعة فى آنية معلقة على نظام  

ريها وتسميدها عن طريق شبكة الرى بالتنقيط التى تسير أنابيبها فى هيكل للتعليق يماثل بنية الشجرة،  ويتم 
 .وفى حالة استخدام آنية ذاتية الرى، يمكن رى الشجرة كل بضعة أسابيع. التعليق

والفكرة تفتح فرصا كبيرة للمرونة فى تغيير نوع النباتات فصليا للحفاظ على شجرة مزهرة طوال العام،   
 هذه الطريقة على حامل معدنى أو خشبى، أو أعمدة اإلنارة  ويمكن بناء األشجار ب

 

تكوين شجرة مزهرة متنقلة بتعليق أنية من زهور اجلارونيا املتهدلة على عمود معدىن، ويتم رى اآلنية  ١١-شكل
 ) ٢١( .بشبكة للرى بالتنقيط مثبتة داخل العمود
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 حدائق النباتات المائية 

)٢٢( المنقولة الحدائق المائية ١٢-شكل

 
 ٢٠٠٢حدائق عائمة فى حديقة زهور فلورياد، هولندا،   ١٣-شكل

 )حاتم رؤوف.بتصريح من المصور م(

فبعض النباتات يمكن أن يزرع 
مغمورا بالمياه العذبة أو طافيا على 

سطحها، مما يعطى ثراءا بصريا 
ويزيد من المساحة الخضراء، ويمكن 

أنت تزرع هذه النباتات فى صورة 
متنقلة حيث تزرع فى أصص توضع 
داخل بركة الحديقة النباتية، مما يسهل 

 ستبدالهامن صيانتها وتسميدها وا
ويمكن أن تكون الحديقة المائية 

بكاملها قابلة للنقل بتربية النباتات فى 
حوض مائى يتم تفريغه قبل النقل، 
وإن كانت التطبيقات العمرانية لهذه 

 ١ب. الفكرة محدودة
 الحدائق العائمة

يمكن استخدام آنية كبيرة عائمة 
أو حاويات مثبتة على قاع ) صنادل(

إلدخال العناصر المسطحات المائية 
النباتية لتجميل المسطحات المائية، 
تصلح هذه الطريقة لتحسين مظهر 

المناطق المائية حين يصعب زراعة 
الشاطئ وفى حالة المسطحات المائية 
المالحة التى يمكن أن تؤثر ملوحتها 

 .على جذور المزروعات
وهذه الفكرة تصلح لزيادة املسطحات 

ملائية املزروعة دون ردم املسطحات ا
 .وتدمري بيئتها
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  أسباب استخدام الحدائق المتنقلة-٣
 

 متى يلجأ المصمم العمرانى الستخدام الحدائق المتنقلة بدال من الحدائق الثابتة؟ 
 الستخدام الحدائق المتنقلة، يكون من المنطقى إذا توفر عدد كاف منها أن  هناك عدد من العوامل التى تدفع

يتخذ المصمم قراره باستخدامها، ووضع التصميمات التفصيلية لنوعياتها وطرق ريها ونقلها وتخزينها وغير    
 . ذلك

 ةـ أسباب تصميمي١-٣

  الفراغ متغير االستخدام ويحتاج لمرونة فى التصميم١-١-٣
فراغات العمرانية يتغير استخدامها وتصميمها من وقت آلخر، مثل أراضى المعارض مثال، أو  فالعديد من ال

الساحات الحضرية متعددة األغراض،  مما يعنى أهمية إمكانية تغيير فرش هذه الفراغات وأحيانا حدودها    
خدامها فى هذا النوع  البصرية، ولما كانت أصعب العناصر فى التحريك هى العناصر النباتية، فعادة ما يقل است

 .من الفراغات 
ويمكن لحل هذا المشكلة استعمال عناصر نباتية متنقلة تسمح بمرونة تصميم واستعمال الفراغ، مع عدم  

 .حرمانة من التأثيرات االيجابية للخضرة والتشجير 
يم الفراغات فمثلما تستخدم قواطيع خشبية خفيفة لتغيير تقسيم الفراغات الداخلية فى المعارض، يمكن تقس  

الخارجية بتغيير مواقع األسوار الخضراء المزروعة فى أصص مستطيلة، والتى يمكن أن يتراوح ارتفاعها      
 .بين نصف متر ومترين

 . وكذلك تغيير نوع األرضية
وفى استادات الواليات المتحدة مثال تتفاقم ظاهرة تعدد االسخدامات، فبعض الرياضات تحتاج ألرضيات        

بيينما تحتاج كرة القدم إلى مالعب من   ) مثل كرة القدم األمريكية أو البيسبول  (لنجيل الصناعى مالعب مغطاه با
. )٢٣(النجيل الطبيعى نظرا لخطورة سقوط الالعبين ذوى األذرع والسيقان المكشوفة على النجيل الصناعى           

ين تتلف أقدامهم أرضيات   وتستخدم نفس االستادات لحفالت الموسيقى العمالقة التى يحضرها مات اآلالف، الذ      
 . النجيل الطبيعى والصناعى على السواء 

ونتيجة لهذا ظهرت مالعب ذات أرضيات من النجيل الطبيعى قابلة للفك والتركيب، مكونة من بالطات   
من البالستيك مملوء بالتربة وعلى ) سم٣٠حوالى ( م،  عبارة عن إناء عميق ١,٥× م ١,٥مقاساتها حوالى 
 .وبدأت الفكرة تنتقل إلى أوروبا  . يل الطبيعى، ويتم نقله بواسطة أوناش شوكةسطحه ينمو النج

 

   االستخدام المؤقت للفراغ العمرانى٢-١-٣
هناك فراغات تستخدم لفترات محدودة مثل المواقع التى تحدث فيها االحتفاالت، وأحيانا تستخدم مرة واحدة       

اغات المفتوحة أثناء هذه المناسبات لوجود النباتات    ، وتحتاج الفر )مثل موقع حجر األساس لمشروع جديد(
 .ألهداف تجميلية بشكل رئيسى، ولتحديد منطقة االحتفال بصريا   

ولما كان من الصعب وغير االقتصادى زراعة هذه الفراغات بشكل مستمر رغم قلة عدد مستخدميها فى غير    
 توفير التشجير خالل هذه األوقات المحدودة،      أيام المناسبات واالحتفاالت، يمكن باستخدام الحدائق المتنقلة      

واستعمال النباتات فى باقى األوقات فى أماكن أخرى ذات احتياج مؤقت أيضا، مما يعنى تحسنا كبيرا فى     
 . وقد تخصص عدد من المشاتل بالفعل فى تأجير النباتات لالستعمال المؤقت. اقتصاديات رعاية هذه النباتات 

أثناء (ئجار النباتات لزيادة كثافة النباتات فى فترة محدودة فى مناطق دائمة االستخدام،  وأحيانا تستخدم فكرة است
مما يعطى انطباعا غير حقيقى عن درجة العناية بالمبنى وفراغاته  ) زيارة شخصية هامة لمبنى حكومى مثال

اء أسباب استعمال العمرانية، رغم أن هذه الفراغات من المفروض أن تكون منسقة بنباتات مستديمة النتف   
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، كثيرا ما تستخدم نباتات فى غير بيئتها المالئمة، مثل وضع  )وأثناء هذا التزوير. (الحدائق المؤقتة والمنقولة    
 .نباتات الظل فى الهواء الطلق، أو نباتات الشمس فى مداخل المبانى 

 العمرانية ال يعنى أنها تستعمل ولكن استخدام النباتات المؤقتة لتغطية القصور فى االهتمام الدائم بالفراغات  
ويمكن بتوسيع  . لهذا الغرض فقط، فهناك العديد من األسباب الستخدام الحدائق المتنقلة فى الفراغات المفتوحة    

 .مفهومها أن تغطى جوانب انتفاعية وبيئية غير الجوانب المظهرية المنتشرة حاليا 
 

  االستخدام الموسمى للفراغ العمرانى٣-١-٣
 الفراغات تستخدم موسميا، مما يعنى إمكانية استعمال النباتات المتنقلة فيها أثناء الموسم، ثم   هناك بعض

 .إعادتها إلى مشتل أو نقلها لفراغ عمرانى آخر يعمل أثناء موسم آخر 
قرى وفنادق الساحل الشمالى تعمل ثالثة أشهر فى (فبعض القرى السياحية والفنادق تعمل بشكل موسمى  

 ) السنة
وتمثل رعاية النباتات فى غير الموسم عبئا كبيرا على .  يعنى أن فراغاتها المفتوحة تستعمل لفترة محدودةمما 

 . إدارة القرى نظرا التساع المسافات والجهد المطلوب     
وتلجأ بعض القرى السياحية لزراعة بعض أنواع نباتات الزينة فى أصص متنقلة، وجمهعا فى مشتل مجمع   

ويمكن أيضا نقل هذه النباتات خاصة األنواع الفاخرة منها     .  األساسى لتقليل جهد رعايتهابعد انتهاء الموسم 
 .إلى أمكن أخرى يغلب عليها االستعمال أثناء موسم الشتاء

 

  أو ذات الطبيعة الخاصة إنشاء الحدائق فى المناطق األثرية٤ -١ -٣
يمكن أن يهددها بالمخاطر، كما يمكن فى حالة وجود  فتسرب المياه إلى التربة ومنها إلى جسم المبانى  األثرية   

النباتات فى منطقة أثرية تعانى من ارتفاع المياه الجوفية زيادة حدة المشكلة، باإلضافة الحتمال تسبب جذور   
ويمكن  التغلب على هذه المشاكل بالزراعة فى آنية . بعض النباتات فى تأثيرات سلبية على المنشآت األثرية

للماء؛ كما أن استخدام النباتات فى صورة تسمح بنقلها فى أى وقت يعتبر احتراما لطبيعة األثر، غير منفذة 
وبالطبع يجب أن يكون نوع النبات وحجمه وشكل . حيث ال يجرى تغيير دائم عليه أو على محيطه العمرانى

 .الوعاء متناسبا مع محيطه األثرى
 
 

 ات المستخدمخاصة بالمواصفات التصميمية للنب أسباب ٢-٣

  االحتياج لسرعة تشجير الفراغ العمرانى١-٢-٣
ويحدث هذا فى المشروعات ذات الجداول الزمنية المضغوطة، مما يجعل المنفذ يلجأ لجلب نباتات ذات أعمار         
كبيرة للموقع، بدال من زراعة نباتات صغيرة وانتظار نموها لتصل لألحجام المطلوبة تصميميا، كما أن بعض 

.  شجار قد تحتاج لبضع سنوات حتى يمكن للشتالت أن تنمو إلى حجم يسمح لها بالقيام بمهامها وظائف األ
ورغم أن الحدائق سريعة التنفيذ ليست بالضرورة حدائق متنقلة، فمن الممكن جلب نباتات كبيرة وزراعتها    

 إال أن نقل النباتات فى بشكل مستديم فى التربة، أو استخدام لفائف النجيل الجاهزة المنقولة من المشاتل، 
أصص واالحتفاظ بها فى هذه األصص كثيرا ما يكون قرارا جيدا إذا توافرت بعض العوامل األخرى التى    

 .مثل سرعة الصيانة واالستبدال الحقا  . تشجع على استخدامه
 

  االحتياج لنباتات فى حجم أو مرحلة عمرية معينة باستمرار٢-٢-٣
 وصفاته مع تغير الزمن ومرحلته العمرية، وأحيانا ما يكون مطلوبا أن يكون النبات كائن حى، يتغير حجمه

 .النبات فى مرحلة عمرية وحجم معين ليؤدى وظيفته التصميمية
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تستغرق حوالى سنة منذ زراعتها لتصل لكثافة وحجم ) مثل الديودونيا أو الدورانتا  (فبعض نباتات األسوار  
تشيخ هذه النباتات وتتخشب نتيجة لتساقط األوراق قرب    ) عوام أ١٠-٧(السور، وبعد مضى بضعة أعوام 

ويصعب تنفيذ ذلك   . األرض ونموها باألطراف العليا فقط، ويصبح من المفضل استبدالها بنباتات أخرى شابة   
لدرجة لجوء بعض البستانية لتربية نباتات   . أحيانا ألن جذور النباتات القديمة تعوق زراعة أى نباتات جديدة 

 .ة على بعد من الجذر األصلى، وتربيتها على هيكل السور المتخشب كوسيلة لتجديد خضرتهمتسلق
ويمكن فى حالة استخدام نباتات متنقلة حل هذه المشكلة باستبدال االصيص المحتوى على النباتات الشائخة     

 . بآخر يحتوى نباتات شابة، وذلك كل فترة مالئمة تبعا لظروف الشجرة
 

 تظام أحجام وألوان النباتات  ضرورة ان٣-٢ -٣
الزهور، وهى الساحات الكبيرة التى يتم تنسيق الزهور بها فى أشكال زخرفية تعتمد ) سجاجيد(فمثال لوحات 

على ألوان النباتات، يلزم لتنفيذها نباتات متقاربة فى الحجم واللون، وهو ما يصعب ضمان حدوثه فى حالة    
، مما قد يعنى وجود ثقوب فى  %١٠٠الصعب الوصول لنسبة انبات  زراعة بذور النباتات فى التربة، فمن 

التشكيل مكان النباتات الغائبة، كما يصعب التأكد من لون زهور النبات وهو بذرة، لذا يكون من األفضل   
زراعة البذور فى أصص، ثم نقل ما ينبت منها بحجم جيد ولون مناسب إلى موقعه فى التصميم، بحيث يكون 

 . بتنفيذ لوحات الموزايك تنفيذها أشبه
استبدالها بأخرى أحدث لتستمر اللوحة فترة أكبر من عمر  ) أو بعضها(ويمكن بعد انتهاء عمر هذه الزهور 

 .زهورها
 

   ضرورة انتظام حالة النباتات رغم عدم انتظام الظروف التى تتعرض لها٤-٢-٣
 غير منتظمة بسبب السير عليها ، لضغوط) وخاصة مغطيات التربة كالنجيل(احيانا تتعرض النباتات 

فالمسارات المفضلة للمشاه عبر الحدائق، وكذلك منطقة المرمى ونقطة الجزاء فى مالعب كرة القدم عادة ما   
 .تتعرض للضغط أكثر من غيرها لذا تموت األعشاب فى هذه المناطق أو تضعف   

يسهل فك البالطات التالفة، واستبدالها   وفى حالة المالعب الحديثة المكونة من بالطات متنقلة من النجيل،  
 .بأخرى سليمة من المشتل خالل ساعات قليلة، دون تعطيل الملعب عن العمل، وضمان جودة أرضيته تماما 

ويمكن استعمال نفس الطريقة فى الحدائق المتنقلة كطريقة للصيانة باالستبدال الفورى، وهو ما ينطبق على       
تحدث بها تلفيات نتيجة مرور لشخص من مكان خاطئ أو اصطدامه عفوا  األسوار الخضراء التى كثيرا ما   

كذلك . بالسور، او اصطدام سيارة أو حيوان بها، أو أحيانا موت شجيرة أو أكثر من السور ألى خطأ زراعى   
 .يكون من المفيد استبدال النباتات المصابة بأمراض قبل أن تنشر االصابة فى النباتات المحيطة

 
 القريبة منهاعالقة النباتات بالمبانى بخاصة   أسباب٤-٣
 انشاء الحدائق بالقرب من مبانى أثرية ١-٤-٣

فتسرب المياه إلى التربة ومنها إلى جسم المبنى يهدده بالمخاطر، كما يمكن فى حالة وجود    
النباتات فى منطقة أثرية تعانى من ارتفاع المياه الجوفية زيادة حدة المشكلة، وهو ما يمنعه  

 . ستخدام آنية للزراعة غير منفذة للماءا
 تشجير وتخضير الفراغات العمرانية التى يقع أسفلها مبانى     ٢-٤-٣

وهى التى تقع فى مستوى سطح األرض أو أعلى منها بقليل، مثل الجراجات التى تقع تحت األرض ومحطات     
دة المستويات، غرف اآلالت فى الفنادق        مترو األنفاق، واألدوار المنخفضة من المراكز التجارية المفتوحة متعد    

 .والقرى السياحية وحمامات السباحة 
وميكن باستخدام احلدائق مفتوحة واضافتها إلى المسطحات الخضراء،    ميكن استغالل أسطح اجلراجات كحدائق     

يات التربة ، ويمكن استخدام مغطاملتنقلة تفادى مشاكل تسرب املياه واحلمل الذى يسببه ثقل التربة على االنشاء 
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مع (مثل بالطات النجيل المتنقلة أو المتهدالت لتوفير غطاء أخضر ، وكذلك األسوار بل وأشجار الظل   
 ).االهتمام باالعتبارات االنشائية

     ١٤-شكل 
جراج فى فيلال الروسيتو بفلورنسا، للممصمم بيترو 

بورشيانى ، يظهر فيه تصميم شديد القوة والتعقيد 
 )٢٥(ة فوق سقف الجراج للحديق

 
  ١٥-شكل

سقف جراج استخدمت به مزروعات صحراوية 
 قليلة االحتياج للمياه فى آنية قليلة العمق
فيلال نواليس، فرنسا من تصميم جابريل 

 )٢٦(جيوفركيان
 
 

 
 استخدام النباتات لتحسين األداء المناخى لألسقف ٣-٤-٣

لنباتات هو أفضل وسيلة إلظاللها، حيث تمتص النباتات أشعة    من المعروف أن زراعة األسطح أو إضاللها با    
الشمس دون أن ترتفع درجة حرارتها، نتيجة تبريدها بالبخر أثناء عملية النتح، وكذلك تبخر المياه من التربة  

 )٢٧(.) أو من رذاذ المياه فى حالة الرى بالرش 
 :سبابويمكن االستعانة بالمزروعات المتنقلة فى هذا المجال لعدة أ

وهى مشكلة شائعة فى (لتفادى المشاكل التقنية الخاصة بتسرب المياه نتيجة سوء تنفيذ عزل الرطوبة   -١
 .فى حالة تغطية السقف بالتربة) مصر

بما فى ذلك استخدام مغطيات التربة ( امكانية استخدام النباتات لتغطية كامل مسطح السقف صيفا    -٢
شتاءا بنقل أو تجميع النباتات أثناء فصل الشتاء لمنع االظالل  ، و كشف أجزاء منه )والنباتات المتهدلة 
 .غير المرغوب في

استخدام نباتات تامة النمو يجعل من الممكن االستفادة من االظالل فوريا دون االحتياج النتظار سنوات         -٣
 .لنمو نباتات االظالل فى حالة زراعتها بشكل تقليدى

 
 األرض الزراعية الزراعة العمرانية ومشكلة تآكل  ٤-٤-٣

وهى زراعة النباتات المنتجة داخل المناطق العمرانية كحل للمشاكل الناشئة عن تناقص األرض الزراعية  
نتيجة النمو العمرانى عليها، والتى يمكن أن تصل لزراعة كامل مسطحات أسطح المبانى بحيث تصبح نسبة 

أن فكرة الزراعة فى آنية يمكن أن تساهم فى كبيرة من مساحة المدينة أو القرية مزروعة، ومن الطبيعى 
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، )وهو الوضع المعتاد فى مصر (التعامل مع األسقف خاصة فى حالة عدم ضمان جودة التنفيذ وعزل الرطوبة   
 .والتى تهدد سالمة المبنى إنشائيا فى حالة تغطية األسقف نفسها بالتربة  

جاح والفشل بالمكسيك برعاية بعض المنظمات وقد جرت وال تزال تجرى بعض التجارب التى تتأرجح بين الن 
 مبنى بالقاهرة  ٤٨ كما تقوم منظمة الفاو بمشروع ريادى لزراعة أسطح  .)٢٨(األهلية األمريكية فى هذا المجال   

 .واالسكندرية 

 ١٦-شكل 
زراعة األسطح بالمحاصيل فى 

)٢٩(الدول النامية   
  
 

 سقفاألتخفيف األحمال على الهيكل االنشائى فى حالة انشاء الحديقة فوق  ٥-٤-٣
مق واألثقل موضوعة فوق األعمدة      حيث يمكن توزيع النباتات بحيث تكون األوعية األع

والحوائط والكمرات الرئيسية، فى حين تنتشر اآلنية قليلة العمق الخاصة بتغطية األرض فوق        
ورغم أن هذا األسلوب يتم استعماله فى توزيع أحواض الزهور الكبيرة الثابتة، إال أن   . البالطات 

صر االنشائية الرئيسية، وتهديد  هناك دائما تخوف من تسرب مياه رى هذه األحواض إلى العنا 
سالمة المبنى، حيث أنه من الصعب اكتشاف تسرب المياه من الحوض إلى السقف، بعكس     

 .األوانى القابلة للنقل، التى توضع فوق طبقة التشطيب النهائى ويظهر أى تسرب منها    
 بديال عن التربة -مبوست وكالبيتموس أو ال- استخدام أنواع من التربة خفيفة الوزن وعالية المسامية، مثل   

والتى تكون هامة فى الزراعة العادية نظرا لقدرتها العالية على االحتفاظ بالماء، والتى  . الطينية ثقيلة الوزن
 .تقل أهميتها فى حالة النباتات المنقولة نظرا لقيام االناء نفسه بمهمة االحتفاظ بالماء 

 بيئية  أسباب ٣-٣
 المناخية المحيطة بالنبات، وتؤدى بعض العوامل لضرورة استخدام الحدائق  وهى التربة والمياه والظروف  

 . المتنقلة
 

 بتربة الموقعخاصة  أسباب  ١-٣-٣
وهى التربة والمياه والظروف المناخية المحيطة بالنبات، وتؤدى بعض العوامل لضرورة استخدام الحدائق    

 . المتنقلة

  عدم وجود تربة صالحة للزراعة-أ 
صعب وجود تربة صالحة للزراعة بالموقع، مما يمنع المصمم من االستعانة بالنباتات، ويمكن أن  كثيرا ما ي

تحل الحدائق المتنقلة هذه المشكلة، فاآلنية تحتوى التربة الزراعية التى يحتاجها النبات، وتنفصل بالنبات عن    
 :فى بعض الحاالت مثل وتحدث هذه المشكلة   . التربة بالموقع إن وجدت وكانت غير مالئمة للزراعة

 

  عدم وجود تربة على اإلطالق-ب
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فى حالة الرغبة فى انشاء حديقة فى فراغ عمرانى يكون موقعه فوق سقف إنشائى لفراغ آخر، مثل فراغ فوق      
محطة مترو أنفاق أو جراج تحت األرض أو مركز تجارى متعدد المستويات، أو يشغل الفراغ سقفا لمبان      

 .انى أخرى مرتفعة أو تم استعمال الفراغ كحديقة سطح  منخفضة تكون مطال لمب
 فى حالة تبليط أو رصف الفراغ بالفعل فى مرحلة سابقة دون وضع التخضير فى االعتبار، او نظرا لضرورة     

 . استخدام الفراغ فى بعض األحيان مبلطا أو مرصوفا  
األرض بكمية من التربة المنقولة  أرضية الموقع صخرية ليس بها تربة، ورغم إمكانية تغطية هذا النوع من   

بسمك كافى لنمو الحشائش واألزهار ومغطيات التربة، إال انه يصعب تغطية كامل مسطح الموقع بتربة عميقة  
تكفى لزراعة األشجار والشجيرات واألسوار الخضراء، فيصبح من الضرورى حفر جور عميقة لألشجار        

 لنمو جذورها مع ما يعنيه ذلك من تكاليف الحفر فى  الكبيرة وجور متوسطة للشجيرات حتى تجد متسعا 
ويمكن باستخدام النباتات المنقولة وحدها أو باالشتراك مع مساحات من الحشائش فى التربة الضحلة،   . الحجر

 . تفادى هذه المشكلة 
آلنية شدة ميل أرض الموقع بدرجة تمنع تماسك التربة الزراعية عليه، ويمكن فى هذه الحالة االستعانة با  

 . المعلقة للنباتات المتهدلة أو المتسلقة  
 

 .وجود تربة غير صالحة للزراعةجـ 

حبيباتها فى حالة وجود تربة ال تصلح للزراعة نتيجة زيادة حموضتها أو ملوحتها أو شدة تماسكها أو ضخامة 
 . أو قلة عمقها) تربة زلطية مثال(

 .طق تتسم بندرة مصادرهافى حالة وجود تربة شديدة النفاذية للماء،  فى منا
 ).مثل النيماتودا(فى حالة وجود تربة ال تصلح للزراعة نتيجة تلوثها باآلفات 

 . الزراعة فى مناطق تزدحم تربتها بالجذور مثل زراعة نباتات الظل تحت األشجار الكبيرة   
مة الخضرة، ويلجأ بعض فمن المعتاد أن يقل نمو النجيل أو مغطيات التربة عموما فى ظل األشجار الكبيرة دائ

مصممى الحدائق لعناصر التنسيق الجامدة أو زراعة هذه المتاطق بنباتات الظل، ولكن هذه النباتات تعانى من       
فى التربة  ) مثل الفيكس ديكورا أو الكافور أو الجزورينا (مشكلة أخرى وهى تشابك جذور األشجار الكبيرة 

و يمكن باستخدام النباتات المنقولة تفادى هذه المشكلة بحماية    . بةأسفلها مما يعوق نمو جذور الشجيرات المطلو    
 . جذور الشجيرات داخل الوعاء   

 
 أسباب لها عالقة بالمياه  ٢-٣-٣

 قلة وجود المياه أو موسمية توافرها -أ
فالزراعة فى أوانى ال تسمح بتسرب مياه الرى تقلل من الكميات المستهلكة من المياه، حيت يقل الفاقد    

تسرب للتربة أو ينعدم، وهو ما يزيد من امكانية ومساحة التخضير فى مناطق التنمية العمرانية فى المناطق بال
أو تلك التى تتعرض ) مثل القرى السياحية بجنوب سيناء مثال(البعيدة التى تتسم بندرة المياه طوال العام  

،  )روح والساحل الشمالى غربهامثل مرسى مط(ألمطار شتوية وتعانى من ندرة المياه فى فصول أخرى 
ويسمح باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة لرى بعض النباتات التى ال تشكل مخاطر صحية دون خوف   

 . من تسرب المياه إلى نباتات أخرى تستخدم عن قرب
 
 تغير منسوب المياه بالمجارى المائية   -ب

 يهبط منسوب المياه فى النهر دوريا مما يؤدى إلى   وتحدث هذه الحالة مثال على شواطئ األنهار والترع، حيث 
انكشاف مساحات من التربة تفصل المياه عن الشاطئ األصلى، ثم يعاد غمرها بالمياه فى موسم الفيضان،   
ويمكن االستفادة من هذه المساحات بتنسيق موقع متحرك وتغطيتها بالحدائق النباتية المتنقلة، ثم رفع هذه    

ويمكن أيضا استخدام نباتات متهدلة مزروعة فى آنية متنقلة لتغطية ميول المسطاح   . يضانالنباتات أثناء الف
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ويمكن كذلك استخدام أحواض عائمة أو نباتات مائية .  لتحسين مظهره عند انخفاض منسوب المياه) التدبيش(
 .مغمورة متنقلة

 
 وجود المجارى المائية أو اختفائها دوريا  جـ 

 تمتلئ بالمياه فترات محدودة من العام وتصبح ذات جمال طبيعى مغرى بالنشاط     مثل بعض األودية التى
  مؤقتة خالل هذا الموسم وتنسيق موقعها بنباتات متنقلة اعتمادا  تالسياحى، فيمكن إقامة مخيمات أو كافيتريا

منطقة مظللة أثناء على مياه الوادى فى موسم فيضانه، ثم نقلها خارج الموقع مع انتهاء الموسم أو تجميعها فى  
، اعتمادا على كفاءة اآلنية المعزولة فى حفظ المياه وتقليل مرات      نسبياموسم الجفاف وريها بمياه مخزونة قليلة  

 .الرى
 
 ارتفاع منسوب المياه الجوفية -د 

تربة الستخدام النباتات المنقولة فائدة مزدوجة، حيث أن زراعة النباتات فى األنية تمنع تسرب المياه إلى ال  
وبالتالى تحميها من زيادة منسوب المياه الجوفية بتأثير الرى، وكذلك تحمى جذور النباتات من التأثير السلبى   

 .للمياه الجوفية خاصة فى حالة تلوثها 
 

 وجود تربة تهدد سالمة المنشآت عند تشبعها بالمياه   هـ 
 تظهر خطورة شديدة على   ،)تربة طفلية مثال(ففى حالة وجود تربة تنتفش عند تشبعها بالماء  

أساسات المنشآت القريبة من تسرب ماء الرى ووصوله لهذه التربة، ويمكن للزراعة فى آنية أن     
 . تحل هذه المشكلة 

 
  أسباب مناخية٥-٣
 
 النباتات بعض الفصول لنموفى عدم مالئمة الظروف المناخية  ١-٥-٣

لكورنيش تخلو تقريبا من أى تشجير أو خضرة، فمثال يالحظ أن المناطق الشاطئية فى االسكندرية مثل ا  
ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى سرعة الرياح العالية شتاءا والتى تهب من البحر مباشرة محملة بالرذاذ المالح  

سواءا ميكانيكيا بسب شدة الرياح أو كيميائيا  (من البحر، وهو ما يسبب تدهور حالة النباتات المعرضة له   
، وباستثناء نوعيات محدودة يصعب على النبات تحمل  )لتركيب الكيميائى لهواء البحربسبب ملوحة الرذاذ وا

 . هذه الظروف 
وقد عانت بعض محاوالت تطوير شواطئ المعمورة من هذه المشكلة عند محاولة زراعة مسطحات خضراء  

 . من النجيل فى منطقة الشاطئ
الكورنيش أو الشواطئ خالل فصل الصيف     ويمكن حل هذه المشكلة باستخدام نباتات منقولة تستمر على 

والفترات اآلمنة من الربيع والخريف، ثم تنقل إلى مشاتل خاصة أو حدائق شتوية فى أماكن غير معرضة    
 .كما هو الحال اآلن Hardscapeلهواء البحر شتاءا، بدال من االعتماد على عناصر تنسيق الموقع الجامدة فقط   

 

 .ت الحرارةالتغير الموسمى فى درجا ٢-٥-٣
  كنبات متسلق أو كشجيرات، وهى من   Bougenveliaهناك نباتات تزدهر فى المناطق الحارة، مثل الجهنمية

أكثر النباتات انتشارا فى القرى السياحية بمصر، كما تنتشر فى منتجعات فلوريدا وجزر الكاريبى بأمريكا 
لك تنتشر زراعتها فى بعض الواليات  ولكنها ال تتحمل درجات الحرارة المنخفضة، ورغم ذ . الوسطى 

األمريكية الباردة كنبات أصص، يتم تربيته فى الهواء الطلق صيفا، ثم داخل المساكن أو فى صوب خاصة   
مما يعنى أن زراعة النباتات المنقولة يمكن أن يساعد على التغلب على عدم مالئمة المناخ الموسمى  . شتاءا

 معين، وقياسا على ذلك يمكن زراعة نباتات المناطق الباردة التى ال تتحمل   لنبات) أو مناخ الموقع بشكل عام (
 .الحرارة العالية فى مصر فى الحدائق المفتوحة شتاءا، بينما يتم حمايتها فى مناطق مظللة صيفا    
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 االظالل الموسمى ٣-٥-٣
نى أن المناطق المزروعة  من المعروف ان زوايا سقوط الشمس تتغير تبعا ألوقات اليوم وفصول السنة، مما يع     

بالقرب من المبانى أو األسوار أو تحت األشجار كبيرة الحجم قد تكون مظللة فى بعض المواسم بينما تتعرض     
 .للشمس بكثافة فى مواسم أخرى

ومن الطبيعى أن كل نبات له ما يناسبه من ظروف التعرض للشمس أو الظل، فمهظم نباتات الزهور   
بينما نباتات  ...) الجارونيا، الونكا، الهيبوسكس، الورد البلدى (عة الشمس لكى تزهر المستديمة تحتاج إلى أش

ويمكن بنقل النباتات موسميا إلى األماكن التى تناسب  .  الظل قد تدهور عند التعرض المباشر ألشعة الشمس 
 احتياجاتها الحفاظ على حدائق بحالة جيدة رغم تغير ظروف اإلظالل   

 
 تديم االظالل المس ٤-٥-٣

وذلك فى ظل األشجار مستديمة الخضرة أو فى    )  يقترب من اإلظالم أحيانا (أحيانا توجد أماكن دائمة االظالل،   
الشوارع الضيقة التى تحيطها مبانى عالية، او فى حالة الممرات المظلله التى تقترب ظروفها من الفراغات           

 . المغلقة
نباتات الظل لها حد أدنى من احتياجها للضوء حتى يتم حتى (وتقل فرصة ازدهار النباتات فى هذه الظروف   

 )التمثيل الضوئى 
وفى هذه  . وبعض النياتات يمكنها الحياة فى هذه الظروف لفترات قصيرة، ولكن يصعب عليها النمو أو التكاثر     

عطيها الحالة يمكن أن يتم نقل هذه النباتات دوريا لفراغ مشمس نسبيا، واستبدالها بأخرى فى نظام دورى، ي
 .فرصة النمو خالل فترات تعرضها للضوء

 
  أسباب تشكيلية٦-٣
  المرونة فى التشكيل  ١-٦-٣

 تغيير التصميم كل فترة وهو ما يعطى تجديدا   يشجع علىيسهل تغيير وضع النباتات المتنقلة فى أى وقت، مما 
هد بشكل متكرر مثل الحدائق  للحدائق يبتعد بها عن الملل، ويبدو ذلك مفيا بشكل خاص فى الحدائق التى تشا 

 .طق السكنية افى المن
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 المشاكل والمحددات التى تواجه استخدام الحدائق المتنقلة -٤
 

هناك بعض المشاكل التى قد تعوق استخدام النباتات المتنقلة فى بعض المواقف، بل وأحيانا تسبب بعض 
صميم الفراغ بحيث يتالئم مع االحتياجات المخاطر، مما يحتاج إلى اهتمام خاص من المصمم العمرانى عند ت

 .الخاصة النباتات المنقولة ويواجه عيوبها
 
 السرقة والتخريب ١-٤

رغـم أن النباتات الثمينة المزروعة فى التربة تقليديا تتعرض للسرقة أحيانا، كما تتعرض كل النباتات لخطر                 
ر بحكم طبيعتها القابلة للنقل، لذل يجب على          إال أن سـرقة النباتات المنقولة أسهل بكثي         vandalismالتخـريب   

 .المصمم الحرص على تحديد األماكن التى يستعمل فيها هذا النوع من الحدائق
 لنقلها  ةفالنباتات الضخمة مثل أشجار الظل أو مغطيات التربة المزروعة فى آنية كبيرة تحتاج لمعدات ميكانيكي              

دامها فى الفراغات العامة، أما النباتات الصغيرة التى توضع         مما يصعب سرقتها، لذا ال يوجد مشكلة فى استخ        
فـى آنـية يمكـن أن يحملها شخص واحد بسهولة فيقضل استخدامها فى فراغات جيدة التأمين، أما فى حالة                    

 .استخدامها فى اماكن عامة فيمكن تثبيتها فى األرض بوسيلة تصعب من مهمة سرقتها
 
 الة عدم استخدام تقنية متقدمة المياه فى حالرى وتسرب صعوبة ٢-٤

يمكن أن يمثل رى اآلنية مشكلة مقارنة بسهولة رى النباتات المثبتة فى التربة، فبالطرق التقليدية تحتاج 
النباتات لريات متباعدة بالغمر، يث يتم اطالق المياه فى أحواض واسعة وتركها مدة كافية للتشبع، بينما تحتاج 

عد اآلخر، وهو ما يحتاج لعمالة أكثر، أما بالطرق الحديثة فبسهل رى مسطحات اآلنية لريها يدويا واحدا ب
التربة بالرش، وهو ما يتعذر مع الحدائق المنقولة حيث يمكن أن تتسرب المياه بين اآلنية وتسبب مشاكل 

 خاصة لو كان سبب استعمال الحدائق المنقولة متعلقا بمشاكل تسرب المياه(
يط مع هذا النوع من الحدائق، حيث يتم مد شبكة من الخراطيم المرنة الخاصة بالرى الذ يتناسب الرى بالتنق

بالتنقيط إلى مجموعات اآلنية، بحيث يكون لكل إناء النقاط الخاص به، الذى يسرب إليه كميات الماء التى 
أوصمامات التحكم يحتاجها تماما، باالاضافة المكانية استخدام أجهزة التوقيت االكترونية فى فتح المحابس، 

 . الذكية بحيث تكون العملية آلية تماما
 
  النمو المحدود للجذور والنبات٣-٤

وجود جذور النبات فى إناء يمنع نموها بحرية، مما يضع حدا أقصى لنمو النبات، ورغم أن هذه قد تكون ميزة 
تكون مشكلة تواجه النباتات، مما فى حالة الرغبة فى تثبيت حجم النباتات لفترات طويلة، إال أنها فى العادة 
وفى حالة وصول النبات ألحجام . يستلزم نقل النبات فى إناء أكبر كل فترة، وبالتالى زيادة تكاليف الرعاية

كبيرة يحتاج إلى آنية ضخمة، يمثل نقلها صعوبة كبيرة، وتتكلف الكثير، ويصعب استبدالها فى حالة التلف 
 ).خاصة أثناء النقل(

 
 الئمة بعض النباتات للتربية فى أصص عدم م٤-٤

مما يضيق نطاق .  يصعب نجاح تربيتها فى أصص، مثل األشجار ذات الجذور الوتديةابعض النباتات بطبيعته
 االختيار بعض الشىء أمام المصمم

 



19 

 لـــالنق ٥-٤
ة، ورغم أنه ال يمثل     تمـثل تكلفـة النقل جزءا من تكاليف الحدائق المنقولة، أكبر من المعتاد فى الحدائق الثابت               

مشـكلة فى حالة النباتات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن لفرد أو اثنين حملها يدويا من المخازن أو السيارات                  
إلـى أمـاكن استعمالها والعكس، لكنه يصبح مشكلة حقيقية فى حالة النباتات ذات اآلنية الثقيلة والكبيرة، حيث              

ويفرض على المصمم توفير ممرات تصلح      . الت الميكانيكية لحملها  تحـتاج لعـدد من العمال المدربين أو اآل        
 .لوصول هذه اآلالت إلى مواقع األشجار أو النباتات المنقولة الكبيرة

 زينـــ التخ٦-٤
تحـتاج النباتات ألماكن للتخزين فى غير أوقات استعمالها، قد تكون داخل الموقع أو فى مشاتل خارجية، مع                  

وعلى المصمم العمرانى تصميم مكان التخزين  إذا كان سيتم داخل       .  فى مواقع تخزينها   أهمـية صيانة النباتات   
وتمـثل تكاليف رعاية وتخزين النباتات فى غير وقت استخدامها جزءا من التكاليف الزائدة للحدائق               . الموقـع 

 .ختلفةالمنقولة، يقلله زيادة فترات استغالل هذه النباتات فى استخدامات مختلفة فى توقيتات م

  حداثة استخدامها وقلة الخبرات والموارد الالزمة٧-٤
نظـرا لحداثة استخدام الحدائق المتنقلة، يواجه المصمم بقلة توافر النباتات المنقولة بالصورة المطلوبة جاهزة               

باالت باستثناء النوعيات التى جرى العرف على نقلها واستخدامها فى االحتفاالت واالستق          -لالستخدام بالمشاتل،   
 مما يضيف إلى مهام المنفذ أعباء إنشاء مشاتل بالموقع لتربية النباتات بالطريقة التى يريدها وأحيانا                -الرسمية

فإذا أضفنا قلة خبرة المصممين فى التعامل معها        . قـد يضطر الستيراد أو تصنيع آنية بالمواصفات المطلوبة        
 .وجدنا أن بداية االستخدام تحتاج لبعض الجهد

 نتقاد المظهر الصناعى ا٨-٤
تنتقد الحدائق المنقولة عادة بأنها ذات مظهر صناعى يفتقد اإلحساس الطبيعى، مما يجعل من العسير استخدامها 
فى الحدائق ذات الطابع التلقائى أو الطبيعى، ولكن يمكن التغلب على ذلك باستخدام آنية من مواد طبيعية مثل 

نية  بالصخور، أو إخفاء اآلنية بدفنها فى التربة، أو وضع اإلناء ذو جذوع الشجار المحفورة، أو إحاطة اآل
 .المظهر الصناعى داخل حاوية من مادة طبيعية كالخشب

 

  
إخفاء اآلنية بدفنها بالتربة، يمكن استخدامها فى  ١٨- شكل

األسوار الشجرية أو اللوحات المرسومة بالنباتات، إذا 
 )٣٠( سمحت ظروف االستخدام

استخدام آنية من مواد طبيعية مثل  ١٧-كلش
جذوع األشجار المحفورة، يمكن أن يكسب 

 .الحديقة المتنقلة مظهرا طبيعيا
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 .مخاطر استخدام الحدائق النباتية المنقولة  ٩-٤
يمكن أن يمثل استخدام النباتات المنقولة بطريقة خاطئة فى مخاطر جمة، ولكن يمكن بحسن التصميم والتحسب 

 :التخلص من خطورتهالها 

 العواصف ١-٩-٤
تهدد العواصف النباتات العادية باالقتالع، كما تهدد األشجار الكبيرة بالكسر، ولكن تزداد خطورة الرياح 

بالنسبة للنباتات المزروعة فى آنية حيث يمكن أن ينقلب النبات مع وعاءه،، لذا يجب أن يتناسب حجم ووزن 
وط المحتملة للرياح على النبات خاصة لو كان ارتفاعه كبيرا، وكذلك استخدام اإلناء واتساع قاعدته مع الضغ

 .وسائل تثبيت مالئمة
ولهذا يكون من الخطر استخدام النباتات المنقولة فى مصدات الرياح أو األشجار شديدة االرتفاع، حتى لو اتسع 

 .اإلناء للمجموع الجذرى الالزم لنموها
 

 ١٧-شكل
ية يفضل عند زراعة أشجار عال

استخدام آنية كبيرة وثقيلة وذات 
قاعدة متسعة تمنع انقالبها بتأثير 
الرياح، ويمكن زيادة ربط النبات 

باالناء لمنع انفصال النبات من 
 )٣١(التربة الخفيفة 

 
 الزراعة على الحواف المرتفعة ٢-٩-٤

مبانى غير المحمية بأسوار والتى  كما يكون من الخطر زراعة النباتات على حواف المرتفعات أو أسطح ال
يتحرك تحتها البشر أو السيارات، حيث يمكن أن تؤدى الرياح أو الزالزل أو اصطدام سيارة باالناء إلى 

لذا يفضل الحرص على ترك مسافات آمنة أو وضع وسائل حماية . سقوطها فوق المارة والتسبب فى خسائر
 .الحوافمناسبة عند استخدام النباتات المنقولة على 

 

  ١٩-شكل
نموذج للزراعة 
الخطيرة على 
حافة مرتفعة، 

يمكن لألصص أن 
تسقط بسهولة على 
الجالس على هذا 

 )٣٣(.المقعد

 ١٨ -شكل
وضع لآلنية على 

حافة فرق 
المنسوب يمثل 

خطورة فى حالة 
  )٣٢( سقوطها
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  تطبيقات تنسيق الفراغات العمرانية فى مصر باستخدام الحدائق المتنقلة -٥
 
 الجراجات متعددة الطوابق تحت األرض ١ -٥

ات الرئيسية على انشاء جراجات تحت األرض فى القاهرة هو استقطاعها لمسطحات كان يمكن تعد أحد التحفظ
استخدامها كحدائق، ورغم أنه باالمكان زراعة مسطحات خضراء فوق األسقف واستعادة هذه المساحة بالفعل 

المعتاد فى (ذ كجزء من المسطح األخضر، إال أن المخاطر االنشائية التى يمكن أن تحدث نتيجة سوء التنفي
يمكن أن توقف تخضير أسقف الجراجات، وهناك سابقة انهيار سقف جراج هيلتون النيل منذ ) مصر لألسف

 .بضع سنوات نتيجة تسرب مياه رى الحديقة المقامة فوقه، قد تثير تحفظات حول هذا األمر

 :كورنيش االسكندرية أو المدن الساحلية الشمالية بشكل عام  ٢-٥
تات الزروعة على شاطء البحر شتاءا لعوامل جوية قاسية، يمكن استخدام أشجار ونباتات متنقلة تتعرض النبا

تبقى على الكورنيش أيام الصيف، حيث تزداد الحاجة لوجودها نظرا لكثافة السياحة الموسمية، ثم تنقل لحدائق 
 .أو ميادين داخلية أثناء الشتاء حين يصبح البحر خطيرا على هذه النباتات

 :سواحل بحيرة ناصر ٣-٥
هناك مشكلة رئيسية تصعب من مهمة تنسيق الموقع ألى منشأة أو موقع ترفيهى على شاطئ بحيرة ناصر، 

وهو تغير منسوب البحيرة فى مدى واسع، مما يعنى تغير موقع خط الساحل بعدة مئات من المتار أحيانا تبعا 
 .لميل الساحل

 التنمية العمرانية على حافة البحيرة مباشرة بسبب الخوف من تسرب كما أن هناك تخوف دائم من الزراعة أو
 .المخصبات الكيميائية أو المبيدات أو مياه الصرف الصحى إلى مياه البحيرة النظيفة حاليا

 وباستخدام الحدائق المتنقلة يمكن التعامل مع هاتين المشكلتين
م مع المنسوب الفعلى للبحيرة وخط الساحل بها، كما فعتاصر تنسيق الموقع يمكن تغيير مواقهعا سنويا لتتالئ

ولما . يمكن استخدام أحواض عائمة تتغير مواقعها ومناسيبها تلقائيا مع الطبيعة الديناميكية لخط ساحل البحيرة
 .كانت آنية النباتات غير منفذة للمياه، يقل الخوف من تسرب أى ملوثات محتملة منها لمياه البحيرة

 لزراعة العمرانيةمشروعات ا ٤-٥
وهى مشروعات االستفادة من أسطح المبانى للزراعة المنتجة، والتى يمكن أن يكون لها تأثير إيجابى فى زيادة 

 .انتاج الغذاء داخل المدن وتقليل التأثير السلبى لتآكل األرض الزراعية

  تطوير الشاطئ الشرقى لجزيرة الزمالك الريادىمشروع ال٥-٥
 وتم تنفيذه بتبليط وتدبيش الميول بشكل أساسى مع نقص شديد ٢٠٠١نتهاء من تنفيذه عام  وهو مشروع تم اال

فى الغطاء النباتى والتشجير، ويمكن تحسين هذا المكان ذو الموقع المتميز بزراعة نباتات فى أصص ثابتة 
 .ومتحركة ازيادة التخضير بالمنطقة
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 النتائـج  -٦
هى  باستخدام فكرة الحدائق المتنقلة، ومسطحات الخضراء داخل الكتلة العمرانيةيمكن زيادة الغطاء النباتى وال •

حدائق يتم تصميمها باستخدام مجموعات من النباتات مزروعة فى أوعية قابلة للنقل، فى حالة تسمح 
 .باستخدامها مباشرة وإعادة نقلها فى أى وقت

 

مثل سوء . ف يصعب فيها استخدام النباتات الثابتةيمكن لهذا النوع من الحدائق توفير مناطق خضراء فى ظرو •
نوعية التربة أو انعدام وجودها، وفوق أسقف المبانى، وكذلك فى األماكن التى تندر فيها المياه، وفى مناطق 

وفى الفراغات التى . ذات ظروف مناخية سيئة يصعب على النباتات الثابتة تحملها أو فى المناطق الظليلة
 .ت أو موسمىتستخدم بشكل مؤق

 

ال تمثل النباتات المنقولة خطرا على بيئتها الطبيعية أو العمرانية، حيث ال تتسرب منها مياه تؤثر على المبانى  •
المحيطة أو التربة المنتفشة، لذا تصلح بجوار المبانى األثرية وال تتسرب منها كيماويات أو أسمدة للبيئة 

 .فتناسب البيئات الحساسة
 

منذ مئات السنين،  تستخدم  ف.المستعملة فى تنسيق المواقع يمكن استخدامها فى الصورة المتنقلةمعظم النباتات  •
الشجيرات والزهور والحوليات مزروعة فى أصص قابلة للنقل، ولكن يسمح التقدم التكنولوجى اليوم باستخدام 

المسطحات الخضراء واألسوار النباتات المتنقلة فى مجاالت لم يكن من المتصور أن تكون قابلة للنقل، مثل 
 .النباتية واألشجار

 

التقدم التكنولوجى فى تنسيق المواقع تركز فى عدة عوامل سمحت بحدوث تغير جذرى فى نوعية الحدائق عن  •
العصور السابقة، نذكر منها توافر المعدات الميكانيكية لنقل األوزان الكبيرة التى تمثلها بعض أنواع النباتات 

ضخمة مثل األشجار أو المساحات الكبيرة من نجيل المالعب، وكذلك طرق الرى المتقدمة مثل مع تربتها،  
 . الرى بالتنقيط الذى يتم التحكم فيه الكترونيا أو بواسطة الصمامات الذكية، وكذلك األوعية ذاتية الرى

 

 المكانية استبدالها فى حالة تتميز النباتات المنقولة بجودة عالية نظرا لتربيتها فى بيئة متحكم فيها، ونظرا •
 .تدهورها فى موقع استعمالها، وهو ما تفتقده النباتات الثابتة

 

رغم كل مميزات الحدائق المنقولة، إال أنه يعيبها ارتفاع التكلفة عن الحدائق الثابتة، وسهولة سرقتها وتخريبها،  •
اكن للتربية والتخزين، مما يعنى أنه وسهولة تحركها أو سقوطها بطريقة قد تسبب الخسائر،  واحتياجها الم

يفضل استخدامها عندما ال تناسب الظروف استخدام النباتات الثابتة وعندما يكون هناك مبرر الستخدامها، 
 .وليس كبديل للنباتات الثابتة فى كل المواقف والحاالت

 

  التوصيات-٧
لحدائق المتنقلة فى مشاتل وزارة الزراعة أو القيام بمشروع ريادى لتربية النباتات التى يمكن استخدامها فى ا •

 .الجامعات، لتستخدم فى المشروعات الحكومية، وتكون بداية النتشار هذا النوع من الحدائق بشكل اقتصادى
اهتمام المصممين العمرانيين بتوفير المسطحات الخضراء داخل الكتلة العمرانية، مهما كانت الصعوبات،   •

ا، بيئيا واجتماعيا وبصرا، ويمكن االستعانة بفكرة الحدائق المتنقلة أو غيرها من نظرا لألهمية الشديدة له
 .األفكار المبتكرة

اهتمام المصممين العمرانيين بتصميم الحدائق المتنقلة بشكل يحقق وظائفها ويستفيد من امكانياتها، ويتفادى فى  •
 .نفس الوقت عيوبها ومخاطرها، وخاصة السقوط على ممرات مأهولة

 

 .اجراء المزيد من البحوث النظرية والعملية لتوفير طرق جديدة لزيادة المسطحات الخضراء بالمدن •
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