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 مقدمة

الزهرة هي الطييعة الصامًة النابضة بكل ألوان احلياة، ألوان مضيىة تعكس الًفاؤل "

م."العميق والفرح باحلياة

م

شىبز ًاظزؼًهيب يف ألحظ افالَعبٌ يٌاطٍ اجلًبل يٍ حٌنو، اإلينر ثدء اخلهٍمخ مل ختفَ ػهى 

شبدح جبًبذلب ػٍ ػظًبء إل ػٍ أحبظٍعو ًيشبػسه، كرنك مل ختفَ اخالذلبكم يساحم حٍبرو يؼرباً يٍ 

 :انزبزٌخ ًانشؼٌة، فمبل أحدىى

زىار فإن فاتني الربح لم يفتني لأل كان لي الخياُر بأن أختار لما كنُت غير بائٍع لو "
 ."العطر

 
لٌو ثئػداد ىرا انؼًم أ أٌ دُشىبز ًانٌزًد ًَجبربد انصٌنخ لدميبً ًحدٌضبً زأيألمهٍخ األًَظساً 

حخ انؼسة ًذنك يٍ انمسٌ انفالكضبز َجبربد انصٌنخ ػند ػهًبء إادلزٌاضغ ًانري ىٌ ثؼنٌاٌ طسائك رسثٍخ ً

  :دي نؼدح أظجبة ًىًالاحلبدي ػشس ادلً/دي إىل انمسٌ اخلبيط اذلجسيٌالانزبظغ امل/انضبنش اذلجسي

يف رصبٍَفيى حخ انؼسثٍخ الكضبز اجلنعً ًاخلضسي انيت رداًذلب ػهًبء انفإليؼسفخ طسائك اـ 

 .كضبز يف انؼصس احلدٌشإلًيمبزَزيب ثطسائك ا



 

 ر
 

يٌز مشهذ ألانري ٌزضًٍ انؼدٌد يٍ اػند ػهًبء انفالحخ انؼسة انزؼسف ػهى ػهى رسثٍخ اننجبد ـ 

 .ئًخ ًانرتثخ ادلنبظجخ نكم ٌَع َجبرًالحزٍبجبد انجٍئٍخ املالا

ٌَاع انزصٌٍنٍخ ثأظبنٍت رمهٍدٌخ انيت حتمك أفضم منٌ نهنجبد ًرؤيٍ انزجكري ألطسائك حتعني اـ يؼسفخ 

 . كًب حتعٍ يٍ انصفبد اننٌػٍخ نهنجبد كصٌبدح َعجخ انسائحخ انؼطسٌخ،شىبز ًاننضجإليف ا

   
 ػٍ طسائك رسثٍخ فٍيًب دًُل فصهني، حتدسألصخ أثٌاة، مشم انجبة االسيمديخ ًذا انؼًم  ىيٍَّرض

يٍخ، ًرضًٍ انجبة الضإلاحلضبزح انؼسثٍخ ايصبدزىب يف كضبز َجبربد انصٌنخ يف احلضبزاد انمدميخ ً   ًا

حخ انؼسثٍخ يب ثني ال َجبربد انصٌنخ يف كزت انفًإكضبز فٍيب ػٍ طسائك رسثٍخ ركهًذُ فصٌل أزثؼخانضبًَ 

 فٍيب رصنٍف َجبربد انصٌنخ دزظذُ رضًٍ انجبة انضبنش أزثؼخ فصٌل ، ثٍنًب)و ١١- ٩/ـه ٥- ٣(انمسَني 

 .)و ١١- ٩/ـه ٥- ٣(حخ انؼسثٍخ يب ثني انمسَني اليف كزت انف

 

انيت زأٌزيب ييًخ انزٌصٍبد ًالرتحذُ ثؼض ىب، يلإ َب انيت رٌصمذكس اننزبئجنؼًم ةا دُصى خزى

كضبز    ىل آفبق ػهًٍخ جدٌدح يف رلبل رسثٍخ ًاإ رٌصمالهبدف رطجٍميب يف احلٍبح انؼًهٍخ يٍ د افظذيًُ

ٌَاع اننجبرٍخ انزصٌٍنٍخ انيت دتذ دزاظزيب يف ىرا انجحش، ألرؼسٌف ال اًزض فيدُضفكًب أَجبربد انصٌنخ، 

ىره  ًيف هنبٌخ. نهصٌزنؼهًبء انفالحخ انؼسة ًيهحمبً  اً نهجداًل ًيهحكاًمسبء انؼهًٍخ ذلب، ًفيسضألًا

   . ػهٍيب يف إجنبش ىرا انؼًماػزًددُ ادلصبدز ًادلساجغ انيت دُاندزاظخ ذكس

 

 يف إجنبش ىرا انؼًم نٍؤدي انغبٌخ ادلنشٌدح ينو، كًب أُلدو شكسي دكٌٌ لد ًُفكأ آيم أٌ :ًأخرياً

 . ًيل انزٌفٍكهللًرمدٌسي نكم يٍ ظبىى يف إػداده، ًا
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 الفصالألول
 

كثار نباتات الزينة في الحضارات القديمة طرائق  تربية وا 
 

 :مقدمة- 1
َـّ اكتشاؼ زراعتيا مبكران في منطقة حكض    َـّ اإلنساف منذ القدـ بزراعة األزىار حيث ت اىت

 فقد زرع قدماء المصرييف ،1المتكسط كببلد فارس كالصيف كما أشارت الدراسات التاريخية القديمة
كثيران مف الزىكر كنباتات الزينة التي كانكا يقدمكنيا ضمف قرابينيـ إلى معابد اآللية  (الفرعنة)

كمقابر المكتى، كقد ُكجدت بعضان مف مكمياءات الممكؾ كاألمراء ممفكفة بأكاليؿ كباقات الزىكر 
المجففة، كما أبدعت الحضارة الصينية في كضع برامج لبلنتخاب كالتربية لكثير مف نباتات 

  .2الزينة
  ككما نعمـ أفَّ لزراعة األزىار كنباتات الزينة مزايا عديدة، فباإلضافة لممزايا الجمالية 

 :كتضـ مجمكعة كبيرة جدان مف النباتات منياكالبيئية ليا فإنيا  ذات قيمة اقتصادية كبيرة، 
تتصؼ ىذه النباتات بسكقيا العشبية، كتزرع لجماؿ أزىارىا : النباتات العشبية المزىرة- 1

كمنيا ثنائية الحكؿ  (الشتكية كالصيفية)المتعددة األلكاف كاألشكاؿ كاألحجاـ، منيا الحكلية 
 . 3كنبات العايؽ كالبنفسج العطرم (األقحكاف)كاألذريكف  (المنثكر)كالمعمرة، مثؿ نبات الخيرم 

تستخدـ غالبان ىذه النباتات كأزىار قطؼ أك كنباتات أصص : النباتات ذات التربية الخاصة- 2
 4(عاـ 2000)ُزرع منذ أكثر مف مزىرة، أك كنباتات معمرة في الحدائؽ مثؿ نبات القرنفؿ الذم 

 .5ككذلؾ البنفسج العطرم المعمر

                                                           
1 Goody. The culture of flowers. Cambridge University Press, 1993, P34. 

.  19الشايب، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ، ص 2
. 63-45ص صالمرجع السابؽ،  3

4.Barreveld. "Date PalmProducts-Introduction".Food and Agriculture Organization of the United 
Nations.www.fao.Retrieved 2007, P44. 

.  63صالشايب، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ،  5
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كىي مجمكعة نباتات عشبية أك شجيرية، تعيش في الماء أك : النباتات المائية كنصؼ المائية- 3
صؿ إلى ارتفاع كك ،جد في الحقكؿ الكاسعةبالقرب مف األماكف الرطبة، كمنيا نبات المينكفر 

لبلرتفاع صؿ مىك أنو يميزه عف األشجار األخرل ما ما أ، (ـ3 ما يعادؿ  قدـ10)أكثر مف 
 ، حيث نما2 كنبات القصب البمدم.1( أشير4-3)كالحجـ الكامؿ في فصؿ نمك كاحد خبلؿ 

  .في المناطؽ الدافئة خبلؿ العصر الطباشيرمنبات القصب البمدم 
ف أجزاء أرضية : نباتات األبصاؿ المزىرة- 4 ُتطمؽ كممة أبصاؿ مزىرة عمى النباتات التي تككِّ

تحت التربة تتكاثر بكاسطتيا كنبات النرجس كالزنبؽ البمدم، كتشكؿ ىذه المجمكعة ركنان أساسيان 
في تنسيؽ الحدائؽ كتجميميا، كعرفت منذ آالؼ السنيف، كاستعممتيا الشعكب القديمة كالفراعنة 

 .   3في تزييف الحدائؽ، كزرعت أجناس منيا كالنرجس
كىي نباتات زينة ضعيفة الساؽ ال تقكل عمى النمك رأسيان، لذا فيي : المتسمقات النباتية- 5

تتسمؽ عمى  األشجار كالجدراف كاألسكار كاألبنية بعدة كسائؿ زكدت بيا أصبلن بحثان عف الضكء، 
 . 4تزرع لجماؿ أزىارىا كأكراقيا أك لرائحة أزىارىا العطرة، مثؿ نبات الياسميف بأنكاعو

 . 5كىي نباتات زينة ضركرية لتنسيؽ الحدائؽ كحمايتيا مثؿ زعركر الزينة: األسيجة النباتية- 6
كمنيا شجيرة الكرد التي أطمؽ عمييا ممكة األزىار نظران ألىميتيا كحب : شجيرات الزينة- 7

الذيف يدرسكف أشكاؿ الحياة عبر التاريخ ) عمماء الطبيعة القديمة كيقكؿاإلنساف ليا منذ القدـ، 
أف الكركد البرية نشأت خبلؿ : "( النباتية كالحيكانيةالمستحاثات األرض مف خبلؿ فحص  عمى

 ، تاريخ خياليكأف ليا، (الفترة بيف مكت الديناصكرات كالعصر الجميدم الحديث)العصر الثالث 
 اعتقد الصينيكف كالمصريكف أف، كما " قبؿ البشريةنشأتلكرد األصكؿ البرية ؿكىذا يعني أف 

 كجدت الكركد كصكرىا في مدافف حيثتبعان لمكف الزىرة،  (المنتخبة) أكؿ النباتات المختارة الكرد
، 6(ـ. ؽ300)أزىارىا مجففة في المقابر منذ ما يقارب ، كتـ العثكر عمى القدماء المصرييف

، كما زرعيا اليكنانيكف تمت زراعة كتنمية الكركد في الحدائؽ المعمقة في بابؿباإلضافة إلى أنو 

                                                           
1 Farrelly, (1984). The Book of Bamboo. Sierra Club Books. ISBN 087156825X, P15. 

. 86صالمرجع السابؽ،  2
. 87الشايب، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ، ص 3
. 113 المرجع السابؽ، ص4
. 132 المرجع السابؽ، ص5
. 155المرجع السابؽ، ص 6

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/087156825X
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، أما ف القكس الذم يكضع عمى رأس العركس أثناء حفبلت الزفاؼمتزمفي  ىا أزىاركاستخدـاك
د أثناء ك تحممف أطكاقان مزينة بالكرالراقصاتكانت إذ  في الحفبلت المكسيقية كىااستعمؿؼالركماف 

  .1 مزينة بالكرد عمى مكائد الطعاـ أثناء تناكؿ الكجباتان أطكاؽ كتضعف الحفبلت الخاصة باألفراح،
يعتبر نخيؿ ، حيث 2كىي نباتات زينة خشبية، منيا نبات السرك كنخيؿ الزينة: أشجار الزينة- 8

الزينة مف النباتات الميمة جدان لئلنساف عبر التاريخ، استخدـ بشكؿ كاسع في التزييف كنباتات 
أسيجة بسبب مظيره الغريب، كما أنو ُيعتبر رمزان لبلنتصار كالسبلـ كالخصكبة في العديد مف 

في اإلنجيؿ  ( مرة30)، كلقد ُكرد ذكره في الكتب السماكية، فقد ُذكر أػكثر مف 3الثقافات التاريخية
كُيعتقد أف العائمة النخيمية مف أكلى العائبلت . 5في القرآف الكريـ ( مرة22)، كعمى األقؿ 4المقدس

َـّ تكضيحيا في المستحاثات، إذ ُيظف أنيا ظيرت في  العائبلت الحديثة أحادية الفمقة التي ت
  .6أم خبلؿ أكاخر العصر الطباشيرم ( مميكف سنة80)المستحاثات قبؿ حكالي 

كىي نباتات تزرع لجماؿ مجمكعيا الخضرم : نباتات التنسيؽ الداخمي أك نباتات الظؿ- 9
 . 7، أك كبلىما معان (نباتات زىرية)أك مجمكعيا الزىرم  (نباتات كرقية)
 
كثار نباتات الزينة في الحضارات القديمة- 2  :تربية وا 
كثار نباتات الزينة- 2-1  : عند المصريين القدماءتربية وا 

فف تأسيس كتنظيـ  بناء القصكر كفف كالسيما الفنكفأبدع المصريكف القدماء في مجاؿ  
بنباتات الزينة المزركعة فييا إبداعيـ في مجاؿ تنسيؽ كتصميـ الحدائؽ كالعناية إال أف لحدائؽ، ا

، حيث تعددت أنكاع الحدائؽ كزرعكا في كؿ منيا نباتات القصكربناء أكبر منو في مجاؿ كاف 

                                                           
 64شكرل كليكس، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ، ص خضر، 1
. 135 الشايب، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ، ص2

3  Bailey, (1916)Lilium.'The Stansard Encyclopedia of Horticulture',Vol.IV, P13. 
4Needham, (1986).Science and Civilization in China: Volume 3, Mathematics and the  Science  of 
the Heavens and the Earth. Taipei:Caves Books, Ltd, P25.    
5  Poinar,.(2002). "Fossil palm flowers in Dominican and Baltic amber".Botanical journal of the 
Linnean Society 139 (4):doi:10.1046/j.1095-8339.2002.00052.x, P42.  
6Wilson, (1925).Subgenera,sections, and species (Liliumlongiflorum).In 'Enumeration of the Lil ies of 
Eastern Asia' (E.H.Wilson,ed), P11.  

. 183 الشايب، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ، ص7

http://www.palms.org/palmsjournal/2001/landscaping.htm
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حديقة القصر كُزرعت فييا نباتات  :الزينة التي تؤدم الغرض مف الحديقة، كمف ىذه الحدائؽ
زينة متعددة األشكاؿ كاأللكاف كمنيا نبات المينكفر األزرؽ كاألحمر باإلضافة لنبات البردم، أما 
حديقة المنزؿ فقد ُزرعت فييا مزركعات بسيطة جدان، كالنرجس كالسكسف كالكرد، إال أف حديقة 

المعبد تميزت عف غيرىا مف الحدائؽ بنمكذج خاص مف نباتات الزينة، ألف ىذا النكع مف 
الحدائؽ خاص باألماكف الدينية التي يرتادىا الناس، لذا ال بد مف اختيار نباتات تمبي غرض 
المكاف مف إضفاء الرائحة الطيبة كالمظير اليادئ الجميؿ الذم يثير الخشكع في نفس الزائر، 

كما , (كىك نبات زينة يعطي رائحة فكاحة كعطرة كحزينة)كمف نباتات الزينة المختارة بخكر مريـ 
 إلكسابالمعابد في بيف التماثيؿ مع نخيؿ الزينة  (المكتس) المينكفر نبات زرع المصريكف القدماء
كُزرعت فييا نباتات زينة , كتميزت المقابر المصرية بحدائؽ ممحقة بياالمكاف رىبػػػػػػةن كجماالن، 

  .1مثؿ نبات زىر اليكاء الخشف كالناعـ
أكدت الدراسات الحديثة عمى اكتشاؼ ثمانية تكابيت في مدفف كادم ممكؾ المصرييف  

قديمة مف الزىكر، كتعاكنت مجمكعة مف الباحثيف عمى فتح تابكت يعكد كعثر فييا عمى أكاليؿ 
بمساعدة كسائؿ اإلعبلـ حيث الحظ عمماء اآلثار بأنو يحكم جثماف االبف  ( سنة3000)إلى 

المشيكر لمممكة تكت عنخ آمكف، لكف عكضان عف ذلؾ فإف التابكت احتكل عمى أكاليؿ مف الغار 
مرسكمة عمى أقمشة إضافةن إلى كجكد أزىار رقيقة مجففة تمثؿ بقايا أكاليؿ األزىار الحساسة مع 

  .2رسـك ذىبية بالية
كبذلؾ نجد أف المصرييف عرفكا نباتات الزينة كزرعكىا ضمف المكاف كالبيئة المناسبة ليا   

كبشكؿ يؤدم الغرض مف زراعتيا، حيث عرفكا طريقة إكثارىا ككيفية العناية بيا، كالمتطمبات 
 كما كصفت الصكر الزيتية المرسكمة في حدائؽ القبكر األزىار . البيئية المناسبة لنمكىا كتطكرىا

كىي تسقى بكاسطة الشادكؼ، حيث شكىدت عمى الجدراف كأراضي األبنية المزخرفة في مساكف 
العمارنة كتكمف أىميتيا في إنيا تزكدنا بمعمكمات عف النماذج الزىرية الجديدة، كمنيا زىرة 

بقبكؿ في مصر كُكصفت بشكؿ غير كاضح في الحديقة النباتية  ر التي حظيتالخشخاش األحـ
( Thebes)القديمة ثيبس في  (Karnak)مكقع  أمكف في مف قبؿ تحكتمس الثالث في كنيسة 

                                                           
. 42 ص النعساف، الزراعة كالرم عبر التاريخ،1
. 128ص النعساف، المدخؿ إلى عمـ الحدائؽ تراث تقميدم عند العرب، 2

http://www.touregypt.net/featurestories/templeofamun.htm
http://www.touregypt.net/featurestories/templeofamun.htm
http://www.touregypt.net/karnak.htm
http://www.touregypt.net/karnak.htm
http://www.touregypt.net/featurestories/thebes.htm
http://www.touregypt.net/featurestories/thebes.htm
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زرع المصريكف قديمان بعض األنكاع النباتية الشجرية التزيينية التي تعتبر  كذلؾ (.Luxorحديثان )
أشجار تزيينية كحراجية في آف كاحد مثؿ الصفصاؼ كالحناء كالسرك باإلضافة إلى نخيؿ 

 . 1الزينة
عربات الحرب قبؿ خكض حركبيـ بينما المصريكف القدماء األزىار في تزييف استخدـ 

 األزىار كشغمتف أنفسيـ كحيكاناتيـ كتكابيت المكتى باألزىار المختمفة كف القركمكالفبلحزّيف 
 كأبدع الكثير اتنسيقو  في مكاف معيف كالعمؿ عمىا قامكا بجمعوحيث في نفكسيـ ميمان حيزان 

 ف المصرييفبأ أشارت النقكش المكجكدة عمى اآلثار المصرية القديمة فقدمنيـ في ىذا المجاؿ، 
 بإنشاء البساتيف عمى ؤكاإنشػػاء البساتػػيف باالستفادة مف المكاقع الممتازة فبدبالقدماء فكركا 
عبدكا ؼ في الحياة اليكمية بالنسبة لممصرييف القدماء، ميمان  ان  األزىار مظيركتعتبر. ضفػاؼ النيؿ

في  جد في مصر منذ القديـك. األزىار حديثة القطؼ لذا لـ تخمدىا الحضارات كأزىار صناعية
نباتات زينة ال تحمؿ األزىار كنبات الصبر أك ما يُدعى نبات قرف بعض المجمكعات الدينية 

تنسيؽ الباقات  في مف األكائؿ مصر القديمة اعتبرتربما ك, 2نبات رمزمؾ الغزاؿ، اعتبركه
البردم كالتي لعبت دكران ىامان ك زنبؽ الماء  المستخدمة في ىذه الباقاتكمف النباتات, الزىرية

 المكؼ كنكع لنباتات مثؿ بعض األزىار الغريبة ُكصفت كما ،ككذلؾ األقحكاف كلكف بنسبة أقؿ
مف أزىار كأكراؽ كثمار  (القبلئد)صناعة العقكد كما برع المصريكف القدماء ب. مف السكسف

 كتـ ارتداؤىا كالتزيف بيا كبذلؾ تـ في مصر القديمةالنباتات كالتي أصبحت دليبلن لؤلناقة 
شكؿ المينكفر األبيض كاألزرؽ كعناصر الكرقة الخضراء كالثمار عمى التعرؼ مف خبلليا 

ُكضعت ىذه القبلئد في الحفبلت كالكالئـ كحكؿ الصكر في المدافف كتـ رؤية كالصفراء، 
كجدت عينة في كما . الخادمات كىف يضعف العقد النباتية حكؿ رقاب الضيكؼ كيزينكنيـ بيا

دفف ستة عقكد في حفرة خارج مدفف تكت عنخ تـ ك ،(el-Amama)أىرامات بيت اإلمامة 
أمكف مع بعض بقايا مكاد الدفف كمادة معطرة لمتحنيط، ثبلثة مف ىذه العقكد فقط حافظت عمى 

رسـ اؿبقائيا حية، حيث تـ معرفة كيفية صنع ىذه العقكد مف خبلؿ بقاياىا، باإلضافة إلى 
القمـ الزىرية تـ استخداـ أكراؽ الصفصاؼ المصرم ك. ىذه العقكد عمى الجدرافالتخطيطي ؿ

                                                           
. 32 ص النعساف، الزراعة كالرم عبر التاريخ،1
. 201ص النعساف، فف تنسيؽ الحدائؽ العربية، 2

http://www.touregypt.net/luxor/
http://www.touregypt.net/luxor/
http://www.touregypt.net/featurestories/amarna.htm
http://www.touregypt.net/featurestories/amarna.htm
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 تزييف ىذه القبلئد باستخداـ التكت كتـبتبلت زىرة المينكفر األزرؽ في صناعة القبلئد، كالممكنة 
ف عقكدان مزخرفةمع األحمر  تطكر فف تبجيؿ الميت بتزيينو كلقد . حشيشة ست الحسف لتككِّ

مف تمت  عقد زىرم عمى مكمياء تكت عنخ أمكف حيث كجدبإكميؿ مف األزىار الحديثة القطؼ، 
مف أىـ  ، يكضع العقد في التابكت عمى منطقة الصدرحيثخبللو معرفة طريقة تصنيع العقد 

 أكاسيا النيؿ: زرعيا المصريكف القدماء في حدائقيـالنباتات المستخدمة في تزييف القبلئد كالتي 
ف كالباكيعشب الصفصاؼ كاألكاسيا البيضاء ك  ،العايؽكزىر الخبازة ؾبعض األزىار ك ،األقحكا 

لتغطية  كالنرجس كالسكسف كالزنبؽ  أبصاالن متمؾالتي تالنباتية أكراؽ األنكاع بعض  كاستخدمت
لى رقبة ع كجدت بقايا أبصاؿ النرجس ، حيثالعيكف كاألنؼ كالفـ كشقكؽ التحنيط لممكمياء

 في أزىار الزنبؽاستخدمت ك ,كعمى صدر المكمياء األنثى (Raamesses)رعمسيس الثاني 
في العديد مف القبكر كمنيا قبر تكت عنخ مكف ييا عؿ  عثر التيصناعة الباقات الزىرية

 تتألؼ مف السكؽ كالتي، (Tutankhamun,Sennefer, Sennedjem) كسينيفير كسينيديـ
نما نبات البردم في األدغاؿ عمى طكؿ  .1(البردل) كنبات البردم الكرقية لنبات إكميؿ الممؾ

 كا، لذا زيفىـككاف رمزان لمخصكبة كالحياة بالنسبة ؿالمصرييف القدماء نير النيؿ خبلؿ فترة 
 سكؽ نبات البردم الحديث كاعتبرت. أبنيتيـ برسـ سكؽ نبات البردم مع نكراتيا الخيمية الزىرية

العكدة إلى تساعد في تأكيد ميت ؿالقطؼ مع القمـ الزىرية جزءان مف القرابيف التي تقدـ إلى قبر اؿ
 كتـ إثبات ذلؾ عند استخدامو في مزج ألكاف الرسـ، كتكمف أىمية ىذا النبات الحياة بعد المكت،

 سكؽ نبات البردم مع أزىار المينكفر ليشكؿ منيا باقات تعكما جـ ،في استخداـ أكراقو لمكتابة
 باعتبارىا تحتؿ فترة المصرييف القدماء أزىار المينكفر كالبردم طيمة تذكركما , جميمةزىرية 

 .2مكقعان ميمان كنباتات رمزية في مصر
طرازاف ُكجد فعميان ك،  مائيةفي برؾ (المينكفر)زرع المصريكف القدماء الزنبؽ المائي كما 

ينمكاف في النيؿ في فركعو السطحية الضحمة كفي القنكات، ق ىما  األزرؽ كاألبيض المذاف مف
تتفتح أزىار .  كشكؿ بتبلت األزىارخصائص أخرلكيختمفاف عف بعضيما البعض بالمكف ك

كتنغمؽ في الميؿ، كقد يككف ىذا سببان في رؤية المصريكف القدماء أف  الزنبؽ المائي في الصباح
                                                           

. 96ص النعساف، مساىمة العرب في تطكير العناصر التككينية لمحدائؽ، 1
2  Wilkins, (1973). Our Easter Lily; Where did it come from, why does it flower at Easter time, 
chasing the wild lily. Minn. Hortic. P101, P 36, P38.  

http://www.touregypt.net/19dyn03.htm
http://www.touregypt.net/19dyn03.htm
http://www.touregypt.net/featurestories/tut.htm
http://www.touregypt.net/featurestories/tut.htm
http://www.touregypt.net/featurestories/tut.htm
http://www.touregypt.net/featurestories/sennefer.htm
http://www.touregypt.net/featurestories/sennedjemt.htm
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عطائو مفاىيـ ,  الركحياالنبعاثىك صكرة عف ىذا النبات   الذم الميت، فيي ترمز إلى دينيةكا 
 كالحظ البعض ارتباطو بإلو الشمس ،يدخؿ إلى العالـ السفمي ثـ تبعث ركحو إلى حياة جديدة

(Re) تعطي شكؿ اإللو  التي شمس الصباح القكيةبف القدماء ك الفنافكصفو، حيث
(Nefertem) قرب  إلى لرمز نباتات المينكفر كالبردكما ت. الذم يظير مف زىرة المينكفر

زىرة ب كاعتاد المصريكف التغني, مستكل مياه الجكفية مف سطح األرض ككنيا نباتات مائية
كيتـ ذلؾ بأف يمسؾ كؿ شخص قدر كما استخدمكه في الغذاء كالعبادة  ،المينكفر في حفبلتيـ

كيتخيؿ بأنو ينطمؽ بعدىا نحك نير النيؿ تحترؽ ثـ بكسطيا شمعة كفضية شكميا يشبو المينكفر 
  .1يغكص في النير كبيده القدر

مما سبؽ نجد أف الحضارة المصرية القديمة عرفت نباتات الزينة كاستخداماتيا المختمفة 
كرمكز لمعبادة أك لتقديس مكتاىـ أك في حفبلتيـ أك تغذييـ عمى بعض األنكاع كىذا يدؿ عمى 
كثار ىذه النباتات بالرغـ مف عدـ اإلشارة إلى ذلؾ كقد يعزل عدـ ذكر  معرفتيـ بطرائؽ تربية كا 

, البذرة)ىذه الطرائؽ إلى استخداميـ طرائؽ تقميدية بسيطة في اإلكثار كالتربية معركفة لدييـ 
التي تستخدـ في زمننا ىذا ككاف محض اىتماميـ منصب كمركز عمى  (األبصاؿ, الترقيد, العقؿ

 .  أىمية استخداـ ىذه النباتات في مجاالتيـ المختمفة التي ذكرت آنفان 
كثار  -2-2  :في بالد مابين النيرين نباتات الزينةتربية وا 

تبلحقت الحضارات في ببلد ما بيف النيريف، حيث تكالت عبر التاريخ حضارات البابمييف 
َـّ االسكندر المكدكني كالفرس، كعرؼ األكاديكف  ر ث كاألكادييف كالسكمرييف كاآلشكرييف كنبكخذ نصَّ

كىي طبقات مربعة بشكؿ مصاطب تتكضع الكاحدة فكؽ )" الزيقكرات"نظاـ الطبقات الكبرل 
  .2(األخرل أغمبيا مف الحجارة كالطكب المشكم، زرعت بنباتات الزينة كال سيما العشبية المزىرة

اىتماـ اإلنساف كىذا يدؿ  ،طميت بكركد حمراء المكفأف جدراف المعابد  دراسات أثرية أظيرتكقد 
زينت رأسيا   ككانت الممكة السكمرية شبعاد أكؿ مف،بالكرد حيث كاف يرسميا عمى أكاني الفخار

. 3بالكرد كنالت شيرتيا منو

                                                           
. 7ع جريدة القبس الككيتية،، مف التراثة حامد، مقاؿ 1
. 220مجمكعة مف المؤلفيف، أطمس دكؿ العالـ الكبير، ص 2
. 123ص النعساف، الزراعة عند العرب، 3
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ككاف أعظـ إنجاز لمدكلة البابمية الثانية في عيد نبكخذ نصر ىك بناء الحدائؽ المعمقة في 
حيث أسس مدينة بابؿ كاختار القسـ الجنكبي المسمى باب عشتار , القرف السادس قبؿ الميبلد

لبناء الحديقة، كسميت آنذاؾ بحدائؽ بابؿ المعمقة ألنيا كانت عالية جدان، حيث يخيؿ لئلنساف 
فقد كاف يرل كتمة ، أف ىناؾ أشياء عالية في األفؽ ككأنيا معمقة في السماء ( كـ50)عمى بعد 

 سكداء مف شدة المكف األخضر بالحديقة كىذا دليؿ عمى كثافة األشجار التي تؤمف الظؿ الكفير
أكليما أف نبكخذ نصَّر تزكج مف إحدل األميرات  :لبناء الحديقة يعتقد أف ىناؾ ركايتافو

كثانييما . ، كىي أحبت الحدائؽ الفارسية، فأراد أف يبني ليا حديقة مماثمة ليا(أماتيس)الفارسيات 
َـّ إنشاء . أف بناء ىذه الحدائؽ ىك دليؿ عمى عظمتو كعمى الغنى فتحدل العالـ بيذا اإلنجاز ت

 متر 60 × 60)ُبنيت قاعدة ضخمة جدان، مربعة الشكؿ تقريبان : الحديقة عمى الشكؿ التالي
. ُبنيت فكؽ القاعدة أربع طبقات. كطميت بمادة الزفت كي ال تصبح ىشة مف كثرة الماء. (مربع

 :كمف أىـ المزركعات في الحديقة. ُصنع درج مف الفخار كُلبِّس بالقش كالسيراميؾ الخشف
 .ُزرع النخيؿ في الطبقة األكلى، ألف جذكره كتدية تخترؽ التربة ألعماؽ كبيرة .1
 كىذا دليؿ عمى ُزرعت نباتات النيار الطكيؿ كالنباتات المتحممة لمظؿ في جيتيف مختمفتيف .2

. (إضاءة كظؿ)معرفتيـ لمبيئة المبلئمة لمنبات 
قمة المياه، شدة )تتحمؿ مناخ المنطقة الجافة نباتات جفافية تميزت النباتات المزركعة بأنيا  .3

 .(الحرارة كاإلضاءة
كالمنثكر  (األذريكف)فكركا بزراعة نباتات تزىر عمى مدار العاـ قد تككف حكلية كاألقحكاف  .4

، كىذا دليؿ عمى معرفتيـ لمتقكيـ الزراعي (الخطمى)أك ثنائية الحكؿ كالختمية  (الخيرم)
 .لمنبات

ظيرت نباتات زينة ذات أىمية كبيرة في ببلد ما بيف النيرم أىميا نخيؿ الزينة، كنباتات  .5
 . 1المناطؽ الجافة كالشيح

إف حدائؽ بابؿ المعمقة ىي دليؿ كاضح عمى عظمة البابمييف كبراعتيـ كمعرفتيـ بالنباتات 
ف (نباتات مزىرة مكسمية)كمكاعيد زراعتيا  (ضكء كظؿ)كطرائؽ زراعتيا كالبيئة المبلئمة ليا  ، كا 

 .لـ تكف ىناؾ كثائؽ تبيف الطرائؽ التي اتبعكىا في الزراعة

                                                           
. 121 ص النعساف، الزراعة كالرم عبر التاريخ،1
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َـّ الفرس  الفرس ككجد عف طريؽأغمب الظف أف العرب تعرفكا عمى الكرد بالكرد أيضان ك  اىت
بشكؿ خاص في جباؿ القكقاز الشرقية كفي مناطؽ كردستاف، ففييا أجمؿ أنكاع الكرد التي 

 كتمقيح الكرد في تقميـ، قبؿ معرفة اإلنساف البرمُكجد الكرد ، فقد غرست في البساتيف كالحدائؽ
البساتيف كقبؿ زراعتو كريو كأكبر ىذه الكركد حجمان كأكثرىا عطران كأريجان تمؾ التي تنبت طبيعيان 

 منذ أزماف غابرة كخاصة في بمدة جكر الجبمية كالتي نسب إلييا ببلد فارسفي اإلقميـ الغربي مف 
كقد يككف ىذا مف أسباب شيرة ببلد فارس ، الكرد الجكرم كىك الكرد األحمر ذك الرائحة العطرة

 مف كؿ عاـ، آذاركالمناطؽ المجاكرة ليا بعيد النيركز الذم يحتفؿ بو في الحادم كالعشريف مف 
كلقد  .كىك عيد بداية الربيع، حيث تجرم االحتفاالت الشعبية مع مكسـ تفتح األزاىير كالكركد

اشتير سكاف ىذه المناطؽ أيضان بصناعة الركائح العطرية كاستحضار الزيكت العطرية مف الكرد 
، كىذا 1في جنكبي فارس (جكر) ماء الكرد في كاصنع كما  ،كالبنفسج كالنرجس كالسكسف كالزنبؽ

سرعاف ما تعرؼ إليو الناس ثـ ، عرؼ الكرد في الحالة البرية. دليؿ عمى زراعتيـ ليذه النباتات
كاىتمكا بو كنقمكه إلى مدنيـ كزرعكه في حدائقيـ الخاصة، فأصبح رفيؽ اإلنساف كجميسو كمصدر 

 لـ يقتصر اىتماـ الفرس عمى الكرد فقط بؿ اىتمكا باألشجار الحراجية .2جماؿ لو كلما حكلو
الذم يعتبر الخيار األكؿ لمفرس في تنسيؽ حدائقيـ لما ليذه الشجرة السرك التزيينية كفي مقدمتيا 

 ايقدر عمرهببلد فارس في ُكجدت  ةسرك حيشجرة  أقدـ ، كُيعتقد أفدكر مركزم في تصميميامف 
  .3( عاـ4000)بػ 

اىتـ الفرس بالعديد مف أزىار الزينة التي شاركتيـ حياتيـ االجتماعية ككانت رمزان لمحب 
رسية، كىي تعني العمامة، اشتؽ اسـ التكليب مف المغة الفابينيـ كأكبر مثاؿ زىرة التكليب، حيث 

شابان اسمو فرىاد كقع بحب فتاة اسميا شيريف، كقد كصمو   أفالفارسيةكتذكر إحدل األساطير 
ف امتطى حصانو قافزان مف عمى الجبؿ فبلقى حتفو، كحيث أإال  يكمان خبر مكتيا، فما كاف منو

زىرة تكليب رمزان لحبو المخمص، لذا ارتبطت زىرة التكليب دـ كؿ نقطة  نزفت دماؤه نبتت مف
أنو  أيضان ىـ كمف التقاليد التي كانت سائدة عندالفرس،كأصبحت زىرة الحب عند  بيذا الرمز

                                                           
. 7ع جريدة القبس الككيتية،، مف التراثة حامد، مقاؿ 1
 .المرجع السابؽ 2

3 Historical marker, Texas Historical Commission, Kerrville, Texas, 1971, P32.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Kerrville,_Texas
http://en.wikipedia.org/wiki/Texas
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إنني : "فيك يقكؿ ليا بمغة الكرد  التي تعجبوالفتاةعندما يقدـ الشاب زىرة تكليب حمراء إلى 
 ".1 مشتعؿ بحبؾ كاحمرار ىذه الكردة

مما سبؽ نستنتج بأف ىناؾ اىتماـ في حضارات ببلد ما بيف النيريف بالنباتات التزيينية 
كفي مقدمتيا الحضارة البابمية كحضارة ببلد فارس حيث نرل اىتماـ البابمييف بإنشاء الحدائؽ 

َـّ استخدـ تنكع نباتي كبير  المعمقة التي ترمز إلى الغنى المكجكد في تمؾ الحقبة الزمنية، حيث ت
كما اىتمت . مما يدؿ عمى استزراعيـ ليذه النباتات كاىتماميـ بطرائؽ إكثارىا منذ قديـ الزماف

الحضارة الفارسية بنباتات الزينة خاصة التكليب كالكرد كالسرك، إذ جعمكا لبعض األزىار أىمية 
كبيرة في حياتيـ االجتماعية كالتكليب الذم استخدـ كرمز لمحب، كعرفت ىذه الحضارة بعض 
األنكاع بالحالة البرية كتـ استزراعيا في محاكلة إلكثارىا كتربيتيا بتكفير الظركؼ المبلئمة ليا 

 .   الستخداميا في حياتيـ، كما ساىمكا أيضان في نقميا إلى بمداف كحضارات أخرل
كثار نباتات الزينة -2-3  : في بالد الرومان واليونانتربية وا 

 طقسيا مابيف البارد كالمعتدؿ، كتبايفجماؿ الطبيعة اليكنانية ساىـ العديد مف العكامؿ ؾ
جعؿ اليكنانييف يتفننكف بتنسيؽ الحدائؽ، باإلضافة إلى تأثرىـ بالحدائؽ البابمية كالفارسية 

. سطك كالمشَّائيفرظير نكع مف الحدائؽ يسمى بحديقة الفبلسفة كىي حديقة أؼكاآلشكرية، 
 : كتتميز الحدائؽ اليكنانية بالمميزات التالية

 .كاف عنصر العمارة كخاصة التماثيؿ كالنحت مسيطران أكثر مف النباتات -1
 .استخدمت النافكرات المختمفة لمتحكـ بتدفؽ المياه بشكؿ منتظـ -2
 .زرعت أشجار السرك كالصنكبر بشكؿ منتظـ -3

  كيعتبر العالـ أرسطك مف أىـ العمماء اليكنانييف الذيف ألفكا ككتبكا في مجاؿ النبات، الذم 
كاف أستاذان لئلسكندر المقدكني، كاستفاد مف خبلؿ مرافقتو لو بالحركب بمشاىدتو لمكثير مف 

النباتات كالسيما نباتات الزينة العشبية المزىرة كتعرفو عمى البيئات المختمفة كتعمُّمو طرائؽ متعددة 
كتاب : في الزراعة، كانعكس ذلؾ عمى كتاباتو التي كانت ذات صفة فمسفية، كمف أىـ ىذه الكتب

                                                           
. 76ص النعساف، مساىمة العرب في تطكير العناصر التككينية لمحدائؽ، 1
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النبات، تحدث فيو عف خكاص النبات كأنكاعو كفكائده كزراعتو، كُترجـ ىذا الكتاب إلى العربية مف 
 .1قبؿ اسحؽ بف حنيف كنيككالس الدمشقي، كنظمو كدققو ثابت بف قرة

اىتـ الركماف كاليكناف باستخداـ األزىار في تزييف رفات مكتاىـ كما في الحضارة المصرية 
األغصاف كاستخداـ النباتات المستكردة كاألزىار كالبتبلت كاألسدية كلكف بأسمكب جديد كذلؾ ب

الريشاردم الكرد  :، كمف ىذه األنكاع الزىرية كبيرة الحجـ أكاليؿ زىريةلتككيفالتي تجمع معان 
كفي بعض األحياف يتـ تصنيع أزىار صناعية مف ، الياسميف كقرنفؿ المخنيس كالمينكفر اليندمك

. 2األكراؽ النحاسية أك الصكؼ الممكف كتضاؼ لمتنسيؽ
في كمادة أساسية  (الصكؼ كالنحاس) بمكاد صناعية المزخرفةاستخدمت سكؽ البردم 

 التيف كالزخرفة، كييتـ االعتماد عمى الباقات الزىرية الكبيرة في التزكصناعة األكاليؿ الزىرية 
 كىذا يدؿ عمى قدسية البردم  لآلليةلسكؽ البردحيث ُقدمت , (T) بشكؿ حرؼ تيا صناعتتـ

 بشكؿ عمكدم أماـ رفات المكتى قرب ككضعت في مكاكب الدفف استخدمت، كربما عند اليكناف
استخدمت األزىار كما . مدخؿ المدفف كبعدىا تنجز الطقكس الدينية األخيرة قبؿ دفف الميت

 كفي حاالت أخرل ، بشكؿ دكائرىاربطب رفات المكتىفي العقكد كأكاليؿ نفسيا كاألكراؽ كالثمار 
مف قبؿ  (قرف الغزاؿ)نبات الصبر عرؼ ، كما يبقى كامؿ اإلكميؿ الزىرم المصنكع مف المببلب

شجار الزينة التي اىتمت بيا  كمف أ.3في أكائؿ القرف الرابع قبؿ الميبلد  في جزيرة سقطرة اليكناف
 مف الفرنسية القديمة cypress))اشتقت كممة سرك ببلد اليكناف كالركماف شجرة السرك، 

"cipres" التي تـ أخذىا مف البلتينية "cyparissus" كما اشتقت مف اليكنانية مف كممة ،
(kyparissos)4ة بآلية القمر كالقنصالركمانيالسرك في األساطير نبات يرتبط ، ك(  Artemis) 

كمف النباتات التي اسُتخدمت في التنسيؽ نبات . 5 المحبكب مف قبؿ أبكلك(Cyparissus )كالكلد
التي  (delphis) إلى الكممة اليكنانية اسمويعكد أصؿ الذم  ،(delphinium)العائؽ أك العايؽ 

                                                           
. 271 ص النعساف، الزراعة كالرم عبر التاريخ،1
. 7جريدة القبس الككيتية،ع، مف التراثة حامد، مقاؿ 2
 ..116 ص النعساف، الزراعة كالرم عبر التاريخ،3

4  Kσπάρισσος, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus Digital 
Library, p56. 
5 Historical marker, Texas Historical Commission, Kerrville, Texas, 1971, P24.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Artemis
http://en.wikipedia.org/wiki/Artemis
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyparissus
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyparissus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Dkupa%2Frissos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Dkupa%2Frissos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Dkupa%2Frissos
http://en.wikipedia.org/wiki/Kerrville,_Texas
http://en.wikipedia.org/wiki/Texas
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مزىرة في  كنباتات قنكاعأالعديد مف يستخدـ  ، تشبو أنؼ الدلفيفالتي شكؿ تفتح الزىرة تكضح
. 1 األلكاف متعددةمنيا  لكجكد أصناؼ ائؽ نظران حدتنسيؽ اؿ

مما سبؽ نجد أف االىتماـ طفيؼ لحضارتي الركماف كاليكناف بالنباتات التزيينية، حيث 
كاف معظـ اىتماميـ بفف العمارة كالتماثيؿ كالنحت كاقتصر اىتماميـ بالتنسيؽ في مجاؿ الزينة 

كما تميز استخداـ نبات , عمى بعض األنكاع كالبردم كالسرك كقرف الغزاؿ كالعايؽ كالمببلب
البردم لدييـ بإدخاؿ عناصر صناعية معو كالصكؼ كالنحاس في صناعة األكاليؿ الزىرية 

 . المستخدمة في مدافنيـ
كثار  -2-4 :   في الصيننباتات الزينةتربية وا 

كىذا يدؿ  ،"إذا كاف لديؾ قرشاف فاشتر بأحدىما رغيفان كبالثاني زىرة: "صينياؿمثؿ يقكؿ اؿ
عمى أف عبلقة اإلنساف بالكرد كضعت في منزلة القكت الذم يديـ بو حياتو، ىذه العبلقة الحميمة 

  .يرجع عيدىا إلى قركف
 .Ernest Hكيمسكف  في الصيف كما قاؿ البستاني المميزةالعديد مف نباتات الزينة  نشأت

Wilson (1929):"  إف الصيف أـ الحدائؽ، ألف العديد مف نباتات الحديقة التي تزرع في
 A de Candolle)كاندكؿ أعمف عالـ النبات كما , 2"الصيفمكطنيا األصمي حدائقنا اليـك 

 ، فالصيف3"ف الصيف كانت البمد الذم يحكم معظـ النباتات الجميمة في العالـأ" :1884)
 الزراعي الطكيؿ كغناىا بنباتات الزينة لـ تؤسس التصاميـ كالحدائؽ النمكذجية الشرقية ابتاريخو

.  4ليا في كافة إنحاء العالـالمناسبة فقط بؿ ساىمت في تأسيس خصائصيا كاختيار النباتات 
 مف (%70)البمداف التي تحكم قمـ جبمية متعددة كتشكؿ حكالي أىـ الصيف مف أحد تعد 

الجباؿ المكجكدة في العالـ، كىذه القمـ الجبمية الجميمة كالكبيرة المكجكدة عمى خطكط عرض 
الظركؼ الجغرافية تعدد ، باإلضافة إلى 5 تخمؽ تباينات جغرافية كبيئية كبيرةمتباينةكارتفاعات 

 مف (%40)، كما أف أكثر مف التنكع النباتي تبلئـ متنكعةكالمناخية التي تساىـ في كجكد بيئات 

                                                           
1  Soni, (2010),India Pavilion at world Expo 2010, Shanghai with Bamboo Dome. MGS Architecture, 
May-June issue, p120. 
1 Wilson, 1929. China – mother of gardens. The Stratford Co., Boston, MA, USA, P22.  
2 De Candolle, 1884. Origin of cultivated plants. Trench, London, UK., P12.  
4 Cox, 1986. Plant-hunting in China. Oxford University Press, Warwick House,Hong Kong, P15. 
 4  Lang, 1997. Alpine Flowers of China. China Esperanto Press, Beijing, China, P33.  
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في مكجكد األنكاع ىذه  كمازاؿ ثمث ،في العالـ تتكزع في الصيفالمنتشرة الخشبية النباتية األنكاع 
إضافة إلى أف العديد مف نباتات الزينة التي تزرع في حدائقنا اليـك تنمك  ،1 بالحالة البريةالصيف

  .2بشكؿ برم في الصيف كليس في مكاف آخر مف العالـ
 مف نباتات الزينة المكجكدة في حدائقنا اليـك في بإيجاد كتطكير الكثيرساىمت الصيف 

ف المصادر الكراثية كما أ. 3نحاء العالـ كذلؾ لتكفر المصدر النباتي كاالىتماـ بالحدائؽأكافة 
 كراثي كبير مف أجؿ انتخاب كتربية نباتات زينة ىا تساىـ في كجكد تنكعالنباتية األصمية في

عاـ في  (2500) أف نطاؽ تربية كانتخاب نباتات الزينة كاف محدكد جدان قبؿ حيث، جديدة
 .4الصيف
ثبت كجكد العديد مف األجناس النباتية التزيينية التي يعتبر الصيف مكطنان أصميان ليا كمف  

البحث كالتربية التي استخدمت في مجاؿ ( Camellia ,Magnolia ,Rosa)ىذه األجناس 
  .5مف قبؿ العائبلت الغنية فقط كاستخداميا كيكاية أقتصر كا بشكؿ محدكد

تـ إدخاؿ العديد مف ك، ( عاـ2500 ) ما يقارب زراعة المغنكليا األصمية في الصيف منذتعكد
أما نبات زىر عكد الصميب  . 6ىذهمف الصيف إلى حدائقنا في أيامنا التابعة ليا األصناؼ النباتية 

في الصيف منذ آالؼ الخشبية فقد ُزرع  Paeoniaالتابع لنباتات الجنس  peony  الصميب  
   .7السنيف

                                                           
1 Chen, 2000. Main achievements of twenty years research on ornamental woody plants. 
. In: Junping Gao and Weixian Jiang (eds), Twenty Years Floriculture in China. Science Press, 
Beijing, China,  p187, P208. 
6 Zhou, 2000. Biology of Plants. Higher Education Press, Beijing, China, P55.  
3 Liangjun & Zhang, Ornamental Plant Resources from China, p365.   
4 Hu,, Huo, Y, Li, and Zhang, 1998. Investigation of peach-blossom cultivar resources in Shanghai 
and Hangzhou. Journal of Beijing Forestry University 20(2):P 114, P117. 
5 Chen, 2000. Main achievements of twenty years research on ornamental woody plants. In: Junping 
Gao and Weixian Jiang (eds), Twenty Years Floriculture in China. Science Press, Beijing, China, p 
187, P208 . 
6  Liu, Zeng, Zhou, and Ma, 2000. Recent advances in Magnoliaceae and its exploitation and 
utilization. In: Junping Gao and Weixian Jiang (eds), Twenty Years Floriculture in China. Science 
Press, Beijing, China, P65. 
7  Wang, 2000. The cultivation and research situation of tree peony in China.In: Junping Gao and 
Weixian Jiang (eds), Twenty Years Floriculture in China. Science Press, Beijing, China, P586, P592. 
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يعتبر نبات القصب مف نباتات الزينة التي كاف ليا كاف أىمية كبيرة عند الصينييف، فقد 
 ثبلثأفضؿ مف كاألقحكاف  (السحمب)األكركيد كما يعد مع , (طكؿ العمر) رمزان لمتعمير كهاعتبر

 األكركيد منذ القدـ، ككاف الصينيكف يستخدمكنو في  نباترؼإذ عُ نباتات في الثقافة الصينية، 
ألنيا نباتات معمرة قادرة عمى التكيُّؼ مع يفضؿ الصينيكف الصنكبر كالقصب ك .1تزييف منازليـ

 الفنية أف المكف البنفسجي لزىرة البنفسج يمثؿ انسجاـ ىـلكحظ في لكحاتكما . 2الظركؼ القاسية
 مف ألكاف الطيؼ المرئي يمثؿكؿ لكف كأف  ،3 المكنيف األحمر كاألزرؽمزيج بيفالككف ألنو 
 يعتبر الكرد مف أقدـ شجيرات الزينة المعركفةأيضان . الحبإلى البنفسجي   المكفكيرمزإحساسان، 

  .4منذ عصكر قديمةمخطكطات عف الكرد مكتكبة بالمغة الصينية لدييـ  كجدت ألنو
نجد مما سبؽ أف الصيف تمتعت بتنكع نباتي كبير مف نباتات الزينة لتنكع مناخيا كبيئاتيا 

كيعتبر كؿ مف , لذلؾ تعتبر الصيف المكطف األصمي لمكثير مف األنكاع كاألجناس التزيينية
القصب كالسحمب كاألقحكاف في مقدمة النباتات التي اىتـ بيا الصينيكف القدماء لكف اقتصر 

 . االىتماـ بيا عمى األغنياء بشكؿ عاـ كذلؾ في ضكء المراجع المتكفرة
كثار  -2-5  :  الزينة في الينداتنباتتربية وا 

اشتيرت اليند منذ عصكر قديمة بنباتات الزينة، كفي مقدمتيا المينكفر الذم يزرع في 
 ان رمزكيمثؿ المينكفر . 5 تطفك األكراؽ عمى قمة سطح الماءأكساط مائية باعتباره نبات مائي حيث

 يعكد إلى العصكر القديمة، ففي التقاليد اآلسيكية يمثؿ المينكفر الفضائؿ األصمية كنقاكة ان  دينيان رمز
 مف خبلؿ رسمو كنحتو  لذا قاـ اليندكس بتبجيمو مع اآللية فيشنك كالكشمي،النسؿ كعدـ االرتباط

مظير يمثؿ النكع األبيض منو، لذا  نحت اإللية ساراسفاتي عمى كتـ، بييئة نبات المينكفر الزىرم
 كما تـ كصؼ كرسـ اإللو غانغا كغانيشا مع أزىار المينكفر ،لجماؿ الدينيكرمز ؿاستخدـ 

البنفسج نبات استخدـ كما ذكر بشكؿ كاسع مع األدب البكراني كالفيداكم، ك ،كمجالس لميندكس

                                                           
1.Larson,  Roy, Introduction to Floriculture, P111. 
2  Chan, Alan Kam-leung and Gregory, Clancey, Hui-Chieh Loy (2002). Historical Perspectives on 
East Asian Science, Technology and Medicine. Singapore: Singapore University Press. ISBN 
9971692597, P15. 
3  Varichon, Anne Colors:What They Mean and How to Make Them New York:2006 Abrams P 138. 
4 Binellic.1970-Les roses,grange bateleire. Paris 80 pages., 
5 Heat of Lotus Attracts Insects And Scientists - New York Times, N11..  

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9971692597
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9971692597
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9971692597
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E04E4D7113CF932A35753C1A960958260
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القصب يرمز كاف بينما  (,سرارا شاكران ساىا)اسمو في اليندكسية بشكؿ رمزم ليمثؿ التاج السابع 
 .لمصداقة كالمكدة في اليند

 لمديانات اآلسيكية كىي جالسة عمى زىرة المينكفر، ففي اآلليةمعظـ   تـ كصؼ كرسـ  
الرمز البكذم يمثؿ المينكفر نقاكة الجسد كالحديث كالعقؿ عندما يطفك فكؽ المياه الطينية، كبناء 

عمى األسطكرة فإف بكذا غكتاما كلد قادران عمى المشي كأزىرت أزىار المينكفر في كؿ خطكة 
تأخذ كممة لكتس عدة مرادفات، كحيث  (لغة اليند األدبية القديمة)مشاىا، كفي المغة السنسكريتية 

( ماء)يعني  (ambu )المقطعك (يكلد في الماء) تعني (ambuja) فإف كممة النبات مائيف أ
 الذم (padmavati )، كما يكجد أسماء تشتؽ مف المينكفر مثؿ(يكلد في)يعني  (ja)كالمقطع 

 .1(مميء بالمينكفر)الذم يعني  (padmini) ك(امتبلؾ المينكفر)يعني 
نبلحظ مما كرد سابقان اىتماـ الينكد بالنباتات التزيينية كفي مقدمتيا المينكفر الذم يممؾ 
أىمية دينية كبيرة كيرمز إلى فضائؿ لدييـ كيرتبط بأسماء اآللية عندىـ مما يدؿ عمى معرفة 

كثاره كتربيتو ألىميتو في حياتيـ مع تركيزىـ عمى ألكاف األزىار المكجكدة  الينكد بطريقة زراعتو كا 
 .   في أنكاع المينكفر

 

 : خاتمة- 3
يتبيف مف دراستنا اآلنفة الذكر كفي ضكء المراجع المتكفرة اىتماـ مختمؼ الحضارات 

القديمة بالنباتات التزيينية بمختمؼ أنكاعيا كفي مقدمة ىذه الحضارات الحضارة المصرية التي 
اىتمت بالنباتات التزيينية في معظـ مجاالت الحياة حيث استخدـ المصريكف أربعة أنكاع مف 

كحدائؽ المنازؿ التي زرعت , الحدائؽ كىي حدائؽ القصكر التي زرعت بالمينكفر كالبردم
, كحدائؽ المعابد التي زرعت ببخكر مريـ كالمينكفر كنخيؿ الزينة, بالنرجس كالسكسف كالكرد

 . كحدائؽ القبكر التي زرعت بزىر اليكل كشقائؽ النعماف كالغار
, كما استخدـ المصريكف أشجار تزيينية كالصفصاؼ كالحناء كالسرك كنخيؿ الزينة

كاستخدمكا العديد مف األنكاع في صنع الباقات الزىرية كالصبر كزنبؽ الماء كالبردم كالزنبؽ 

                                                           
1 Samantha, The Seven Rays: a Universal Guide to the Archangels. City: Insomniac Press, 2004. 
ISBN 1-894663-49-7 pg. 24. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1894663497
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كميؿ الممؾ كالمينكفر كاستخدـ المصريكف العديد , كما تـ إدخاؿ بعض األنكاع كالمكؼ كالسكسف, كا 
مف األنكاع في صنع القبلئد كالمينكفر كالصفصاؼ كست الحسف كاألكاسيا كاألقحكاف كالخبازة 

كتعتبر بعض األنكاع , كاستخدمكا النرجس كالسكسف كالزنبؽ في تغطية المحنطات, كالعايؽ
, كرمكز لدييـ حيث يرمز البردم لمخصكبة كالحياة كيقدـ كقرباف في حيف يرمز المينكفر لمديف
كلبعض األنكاع استخدامات متعددة حيث تستخدـ أكراؽ البردم لمكتابة كيدؿ كؿ مف المينكفر 

 . كالبردم عمى كجكد المياه الجكفية كما يستخدـ المينكفر في الحفبلت كالغذاء كالعبادة
كفي الدرجة الثانية تأتي حضارة ببلد ما بيف النيريف حيث يزرع الكرد في المعابد أك يرسـ 
كمكحات كبرع البابميكف في إنشاء الحدائؽ المعمقة التي زرع فييا نخيؿ الزينة كاألقحكاف كالمنثكر 

كلبعض األنكاع استخدامات الستخبلص , كالختمية كالشيح في حيف اىتـ الفرس بالكرد الجكرم
كأشير األنكاع الشجرية . الزيكت العطرية منيا الكرد كالبنفسج كالنرجس كالسكسف كالزنبؽ

 . كيعتبر التكليب رمزان لمحب في ىذه الحضارة, المستخدمة السرك
, أما بالنسبة لحضارة الركماف كاليكناف فقد استخدمكا أشجار تزيينية كالسرك كالصنكبر

كاستخدمكا كبلن مف الكرد كالمينكفر كالقرنفؿ كالياسميف في صناعة األكاليؿ، كتميزت ىذه الحضارة 
كخاصة , عف باقي الحضارات بإضافة مكاد صناعية لؤلكاليؿ كالصكؼ كالنحاس كفف زخرفة

 .باستخداـ نباتي  الصبر كالعايؽ
كفيما يتعمؽ بحضارة الصيف فإف الصيف تعتبر مكطنان لمعديد مف األنكاع التزيينية البرية 
, لتنكع مناخيا كمف أشير األجناس التي تيتـ بيا الكرد كالماغنكليا كالكاميميا كزىر عكد الصميب
كيعتبر القصب رمزان لطكؿ العمر كيمثؿ البنفسج الحب كانسجاـ الككف لدييـ، كيستخدـ كؿ مف 

 . الصنكبر كالسحمب كاألقحكاف في تزييف المنازؿ كيستخدـ البنفسج في رسـ المكحات
كأخيران تتميز حضارة اليند باستخداـ نباتات كرمكز، حيث يستخدـ المينكفر كرمز ديني كىك  

كما يستخدـ القصب كرمز لمصداقة كالمكدة حيث يمثؿ , مقدس كآلية يستخدـ في النحت كالرسـ
 .نقاكة الجسد كالحديث كالعقؿ

مف دراستنا لمحضارات السابقة يتبادر إلى الذىف سؤاؿ كىك أف العالـ القديـ عرؼ 
حضارات عريقة كعظيمة استمرت أجياالن كما زالت بقاياىا كآثارىا قائمة إلى اليكـ كتعتبر معالميا 

مقصدان لمسياح كالعمماء مف كؿ حدب كصكب لمتعرؼ عمى خصائصيا، كالحضارة المصرية 
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القديمة كحضارة ببلد ما بيف النيريف كالحضارة الركمانية كاليكنانية كالحضارة الصينية كاليندية، 
فيؿ مف المعقكؿ أف ىذه الحضارات لـ تعرؼ ىذه الحمة الجميمة مف نباتات الزينة بأزىارىا 

الممكنة كرائحتيا العطرة كأشكاليا الجميمة كلـ تعرؼ طرائؽ إكثارىا كالشركط المناسبة لتربيتيا 
كنمكىا لزراعتيا في حدائقيا كبساتينيا التي كانت تعتبر منتزىان في ىذه اإلمبراطكريات العظيمة 

 . كىي التي تمكنت مف التكسع كاالمتداد
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 الفصل الثاني
 

كثار نباتات الزينة في مصادر  الحضارة العربية اإلسالمية ما بين تربية وا 
 (م11-9/ىـ5-3)القرنين 

 

 :مقدمة- 1
 كرذاذ الساقية خرير في يكجد جماؿ مف ، فكـ كاكتشافوالجماؿ حب عمى اإلنسافُفطر   
 المتعددة كاأللكاف الخضرة فصؿ نعيشق كفيكتفتح أزىار الربيع الخبلبة  كتساقط الثمج المطر
 األزىار مف ككثير السكسفك كالنرجس المخممية النعماف بشقائؽ عمينا كيغدؽ العميؿ، كالنسيـ
 المتأمؿ المرء تدفع ليا حصر ال كأشكاالن  كأجناسان  أنكاعان  يضـ النبات فعالـ, األخرل البرية

 إرثان  كأرفعيا عطران، كأغناىا األزىار أجمؿ فالكرد لؽ،االخ قكة أماـ مذىكالن  ؼكؽلمك ألعاجيبيا
 . كحضارة تاريخان  كأقدميا

فقد كجد قبؿ اإلنساف بمئات مبلييف السنيف لذلؾ , كيعتبر النبات مفتاح الحياة عمى األرض
استحؽ اليكـ أف يككف عمـ النبات اختصاص عممي لو مناىجو كأصكلو، كلما كاف النبات كائنان 

حيان يتأثر بالعكامؿ البيئية المحيطة كالضكء كالحرارة كالرطكبة كاف البد مف اإلشارة إلييا في 
 . كال سيما نباتات الزينة عمى كجو الخصكص, الحضارة العربية اإلسبلمية

 
 :نباتات الزينة في المصادر- 2
 :1نباتات الزينة في المصادر الدينية- 2-1

                                                           
 .17النعساف محمد ىشاـ، مساىمة العرب في تطكير العناصر التككينية لمحدائؽ، معيد التراث، ص: راجع 1
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َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف ﴿:  تعالىقكلوبعض نباتات الزينة في القرآف الكريـ كما في ُذكرت 
ْيَحانُ  ر فيو إلى كؿ نبات طيب ا كممة الريحاف كالذم يشكردت في ىذه األية، (12:الرحمف)﴾َوالرَّر
وزيتونًا ﴿: ، كقكلو (32:النبأ)﴾َحَداِئَق َوَأْعَناباً ﴿: قكلوفي الحدائؽ ت لفظة ذكركما الرائحة، 
 نجد مف اآليات السابقة أف القرآف الكريـ أتى عمى (.30-29: عبس)﴾َوَحَداِئَق ُ ْمباً  ®ونخاًل 

، كيقصد بو كؿ نبات زينة كرقي أخضر المكف، طيب الرائحة، كالرياحيف تشمؿ 1ذكر الريحاف
الحبؽ كاآلس كالريحاف كالباذركج، أم كؿ ما يقع تحت جنس الرياحيف، باختبلؼ أنكاعو معمرة 

كانت أك مكسمية، باإلضافة إلى كركد كممة الحدائؽ التي ُتطمؽ عمى كؿ حيز مف األرض 
مخصص لمترفيو عف النفس، كُأعدت فيو شركط الراحة، كالسيما بزراعة النباتات التي تتميز 
بأشكاليا كأزىارىا الجميمة كركائحيا العطرة، أم نباتات الزينة الكرقية كالزىرية كالعطرية، كلقد 

ُفسرت كممة حدائؽ في سكرة النبأ بأنيا البساتيف مف النخيؿ كيقصد بيا نخيؿ الزينة كغيرىا مف 
 .  2النباتات الجميمة التزيينية

 :نباتات الزينة في المصادر التاريخية- 2-2
كاسع بقصد التمتع بمناظرىا بشكؿ اىتـ العرب اىتمامان فائقان بتربية األزىار، فزرعكىا 

 الكرد العرب كعرؼ .3(الماء المستخمص مف الزىرة كماء الكرد) كاالستفادة مف عطكرىا كمياىيا
كتطكرت  كالميك الرفاه حياة انتشرت عندما األندلس، كببلد الشاـ ببلد دخكليـبعد  األحمر الجكرم
 كتمت الشعكب بيف االختبلط فحدث العباسية الدكلة عيد في ثـ األمكية الدكلة عيد فيالزراعة 
إكثار كتربية نباتات الزينة  طرائؽ في جديدة كسائؿ العرب كاكتسب كالحضارات المعارؼ مبادلة

 عمى  بشكؿ كاسعاألزىاركما لكحظ انتشار زراعة , 4كقصكرىـ حدائقيـ بيا زينكا التي الكردؾ
إذ يذكر ابف الشحنة ماء الكرد الذم يستخرج في , جبؿ الطابكر قرب الناصرة في العصر األمكم

 في حيف كجدت مجمكعات متنكعة مف األشجار .5القرنفؿزراعة  ككذلؾ  في حمبالبابمنطقة 
كنجد في بستاف  .6الحراجية التزيينية كالنباتات البرية في غكر األردف  كمف أشيرىا أشجار السدر

                                                           
 .، طرابمس الغرب"العمـك الطبية في الحضارة العربية اإلسبلمية:"النعساف محمد ىشاـ، الريحاف في التراث العربي، الندكة الدكلية 1
.  151، ص23، ج130، ص 128، ص 21الدمشقي، تفسير القرآف الكريـ، جابف كثير  2
. 211محاسنة، تاريخ مدينة دمشؽ، ص 3
  .7جريدة القبس الككيتية، ع، مف التراثة حامد، مقاؿ 4
.  115حسيف، الحياة الزراعية في ببلد الشاـ في العصر األمكم، ص 5
 .116حسيف، الحياة الزرعية في ببلد  الشاـ في العصر األمكم، صك ؛425الشيابي، األشجار كاألنجـ المثمرة، ص 6
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في زراعة األشجار التزيينية كالحكر   في دمشؽ تنكعان كبيران الغرابي المعركؼ في كفرسكسة
الصبار بعض األنكاع المتحممة لمجفاؼ في بادية ببلد الشاـ كالسدر ك كلكحظ نمك. 1كالصفصاؼ

.  2كالرتَـّ
 مبلمح مف جزءان  كاعتبركىا بالحدائؽ كاىتمكا كالرياحيف األزىار القدـ منذ العربأحبَّ 

 قرطبة ، رصافةكمف أشيرىا غكطة دمشؽصيتيا  كذاع المتنزىات فكثرت العربية، المدينة
 بنقؿ لمعرب الفضؿكما يعكد  الفارسي، القصر مثؿ األندلس متنزىاتإلى  إضافة بغداد كرصافة

اعتاد الناس تقديـ الباقات الزىرية لبعضيـ كيدايا جميمة في ك .أكركبا إلى الشرؽ زىكر مف كثيراؿ
 .3المناسبات

اىتمكا بإنشاء ف م المسمـألفاإلسبلمي  في العصر كاألزىارازدىرت زراعة النباتات 
التي أخذت باأللباب في كؿ مف بغداد كدمشؽ كمكة كالتي تبدك فييا مظاىر الترؼ الحدائؽ 

كصقمية كأشبيمية، كنجد في أسبانيا اليـك بقايا مف ىذه الحدائؽ  كالمدينة المنكرة كالقاىرة كقرطبة
حديقة المركيز دكفيانا، كحديقة القصر الممكي في أشبيمية، كجنة العريؼ في غرناطة، : مثؿ

  النباتاتلمعرفة طرائؽ اإلكثار عند لتككف بمثابة حقكؿ لمتجارب الزراعية كأقيمت ىذه الحدائؽ
 مف المسمميف كاالغرب عرؼكيعتقد أف  المكف، الكرد األسكد كاستنباط أنكاع زىرية جديدة مثؿ

 شتى نكاحي مف كتجديد نيضة عصر اإلسبلمي العصريعتبر  لذا, القرنفؿ  مثؿ جديدةنباتات
 كمنيا البساتيف التي تـ إنشائيا في العصر الفاطمي حيث الزينة، بساتيف كتطكير تأسيس بيدؼ

 كبستاف الركضػة كبستاف الكرد ػرصؽ مثؿ الحديقة أجزاء بيف التناظر مبدأ عمى فييا تـ التركيز
خاص  بطابع اإلسبلمي العصر في البسػػػػػاتيف امتازتك. النيػػػؿ شاطػػػئ عمى أقيـ الذم اليػػكدج
. 4األخرل العصػػػكر مف غيرىا عف يميزىا

 المنثكر كزراعة كؿ مف قعتازرك 5الكرد الدمشقياألكبر في معرفة الدكر ببلد الشاـ ككاف ؿ
نفسج كالياسميف كالنسريف كالب كاألس ة رياحيف كثيرباإلضافة إلى ،6األقحكاف ككالسكسف كالبيار

                                                           
. 16، 140، أ، كثيقة رقـ ةعثماني سرحاف، كثائؽ تاريخية 1
 .120مخمكؼ، األردف تاريخ كحضارة، ص 2
. 157المقدسي، أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ، ص  3
.  7جريدة القبس الككيتية، ع،  مف التراثةحامد، مقاؿ 4
. 157المقدسي، أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ، ص  5
 .  211محاسنة، تاريخ مدينة دمشؽ، صك ؛105أبك البقاء، نزىة األناـ، ص 6
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 تغنى الشعراء لذا .مختمفة منيا األصفر كاألحمر كاألزرؽاؿ ىا بألكافكالمينكفرئؽ النعماف اكشؽ
كما القت األشجار التزيينية اىتمامان كبيران مف قبؿ . 1 أزىارىا ككركدىاكارؾبجماؿ دمشؽ كذ

كشجرة الزيزفكف عرؼ  ك،2الصفصاؼ كالحكر عمى جانبي نير بردلالعرب المسمميف حيث زرع 
 . 4 في الغكطةف السكسكتركزت زراعة، 3سياجية عطرية الرائحة

 :نباتات الزينة في المصادر األدبية- 2-3
ُذكرت نباتات الزينة التي تمتاز بأزىارىا الجميمة في العديد مف المصادر األدبية، فقد 

إف العطر كغيره كاف يستخرج في المزة مف ضكاحي ": كصؼ شيخ الربكة كركد دمشؽ فقاؿ
دمشؽ مف زىكرىا ككركدىا، حتى أف حراقتو تمقى عمى الطرقات، كفي دركبيا كأزقتيا فبل يككف 

، كأكرد ابف فضؿ ا العمرم في 5" كيككف ألذ مف المسؾ إلى مدة انقضاء الكرد,لرائحتو نظير
كأما ريحانو ففيو كؿ ما في مصر مف األس كالكرد : "  فقاؿلمرياحيفمسالؾ األبصار كصفان آخر 

كالنرجس كالبنفسج، كمنو ماء الكرد، كينقؿ إلى سائر البمداف كقد تسمى بو ما كاف مف ماء كرد 
 .6"جكر

إنو كاف يزرع بدمشؽ عدة ألكاف ": ذكر المقدسي اىتماـ أىؿ دمشؽ بزراعة الكرد بقكلوكما 
ف دمشؽ أكثر الببلد عناية بالكرد أف أريحا ، كما ذكر 7"مف الكرد منو أصفر كأسكد كسماقي، كا 

 بالكرد كاف دمشؽ كغكطتيا فقد كصفيا الخكارزمي أنيا مف اشتيركثيرة الريحاف، لكف البمد الذم 
، 9"إنو يعجز عف كصفيا": ، كقاؿ المقدسي8جناف الدنيا األربع بؿ ىي أحسف كأطيب ىذه الجناف

                                                           
. 148 صبدراف، تيذيب تاريخ دمشؽ الكبير البف عساكر 1
. 140، ص 4عمي، خطط الشاـ، جككرد ؛78أبك البقاء، نزىة األناـ، ص 2
 . 343أبك البقاء، نزىة األناـ، ص  3
. 151، ص4عمي، خطط الشاـ، ج 4
.   156، ص 4عمي، خطط الشاـ، جككرد ؛195شيخ الربكة، نخبة الدىر، ص 5

مدينة  بفارس قرب شيراز كالعجـ تسمييا ككر بناىا اردشير بف بابؾ الساساني كينسب إلييا الكرد الجكرم كىك أجكد أصناؼ : جكر* 
 . 181، ص 2الكرد كىك األحمر الصافي، ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ـ

 . 86، ص4القمقشندم، صبح األعشى، جك ؛25العمرم، مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، ص 6
 .157المقدسي، أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ، ص  7
، مفاتيح الخكارزمي، 8    .124 ص العمـك
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سميت قرية المزة بالمنزه لما تمتعت بو مف المناظر الخبلبة ككثرة الزىكر كالكركد كما ، 1"كصفيا
   .2 كاستخراج الماء منو فبل يككف لرائحتو نظير كيككف ألذ مف المسؾ إلى مدة انقضاء الكرد

، كيعدد القمقشندم مف 3"متجاكبة األطيار مؤنقة األزىار"أنيا ككصؼ القزكيني الغكطة 
 أما الكرد فيك كثير جدان ،اآلس كالكرد كالنرجس كالياسميف كالنسريف: " كيقكؿ أنيارياحيف  الشاـ

كخير مف تكمـ مف كركد كأزىار , 4"حتى أنو ُيستقطر منو ماء الكرد كينتقؿ إلى سائر البمداف
، كىك يعدد (قمعة الكرد)دمشؽ كغكطتيا ىك أبك البقاء الدمشقي، الذم يصؼ الزبداني بأنيا 

في الغالب ينبت بريان أصناؼ الكرد كأنكاعو فكاف النسريف ال يجمع كال يباع في الشاـ لكثرتو كىك 
المنثكر كالسكسف كاآلس، كمف قاسيكف ك  النرجس كالبنفسجباإلضافة إلى أنكاع الزنبؽ ك ،بدمشؽ
كما  ،" تنبت في قاسيكف مف عند ا تعالى مف األزىار كاألشجار ما ال ينبت في غيره" :يقكؿ

 كيسمى بنبات الشمس ،( في مستنقعات المياهتمقائيان الذم ينبت ) بنبات المينكفر الشاـ اشتيرت
كصؼ الدينكرم مئات النباتات كصنَّؼ أسماءىا مرتبة ترتيبان  ألف أزىاره تتفتح نياران فقط، كما

 الضركرية لنمك الظركؼ البيئيةتضمف كتابو كما معجميان كتحّدث عف اآلس كاألقحكاف كغيرىا، 
.  5النباتات

 :نباتات الزينة في كتب الرحالة- 2-4
جنة المشرؽ، ": ذكر ابف جبير في رحمتو إلى حدائؽ دمشؽ حيث كصفيا بقكلو بأنيا

تحمَّت بأزاىير الرياحيف، كتجمَّت في , كمطمع حسنو المكنؽ، كخاتمة ببلد اإلسبلـ، كعركس المدف
حمؿ سندسية مف البساتيف، كحمَّت مف مكضع الحسف بالمكاف المكيف، كتزيَّنت في منصتيا أجمؿ 

قد سئمت أرضيا . ىا العميؿ، تتبرج لناظرييا بمجتمى صقيؿيـتزييف، كرياض يحيي النفكس نس
كثرة الماء، حتى اشتاقت إلى الظماء، فتكاد تناديؾ الصـ الصبلب اركض برجميؾ ىذا مغتسؿ 

.  قد أحدقت البساتيف بيا إحداؽ اليالة بالقمر، كاكتنفتيا اكتناؼ الكمامة لمزىر،بارد كشراب
 فكؿ مكضع لحظتو بجياتيا األربع نضرتو ،كامتدت بشرقييا غكطتيا الخضراء امتداد البصر

                                                           
 .160المقدسي، أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ، ص  1
.  115حسيف، الحياة الزراعية في ببلد الشاـ في العصر األمكم، ص 2
 .191القزكيني، آثار الببلد، ص  3
. 87، ص 4القمقشندم، صبح األعشى، ج 4

. 122، ص 5ياقكت، معجـ، ج. كىي قرية كبيرة غناء في كسط بساتيف دمشؽ: المزة** 
.  115أبك البقاء، نزىة األناـ، ص 5
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ف ،اليانعة قيد النظر  ك صدؽ القائميف عنيا إف كانت الجنة في األرض، فدمشؽ ال شؾ فييا، كا 
كأما أشجار القرنفؿ : " في القرنفؿيقكؿ ابف بطكطةك. 1،2"كانت في السماء فيي حيث تحاذييا

. فيي عادية ضخمة، كىي بببلد الكفار أكثر منيا بببلد اإلسبلـ، كليست بمتممكة لكثرتيا
كالمجمكب إلى ببلدنا منيا ىك العيداف، كالذم يسميو أىؿ ببلدنا نكار القرنفؿ، ىك الذم يسقط مف 

 .3" رأيت ذلؾ كمو كشاىدتو،زىره، كىك شبيو بزىر النارنج
 :نباتات الزينة في المصادر الشعرية- 2-5

يتباىى الكرد بجمالو كالقرنفؿ بأكراقو المطرزة كالميمؾ بمكنو البيي كالتكليب بأناقتو كالفؿ  
بأزراره التي تزيف األعناؽ، مف أيف أتت ىذه الزىكر، كىؿ ىي لمزينة فقط أـ أنيا تساىـ في 
مجاالت أخرل؟ بإمكاننا اإلجابة عند القياـ بجكلة في الحقكؿ كالتاريخ مف أدب كشعر كفف، 

فالكردة مثبلن أميرة الزىكر مف دكف منازع، أسطكرة الحدائؽ كالبساتيف، ممكة النباتات التي تتكج 
كؿ صباح عمى أنغاـ زقزقة العصافير في سيمفكنية تتجدد مع حبات الندل كتتألؽ عند المغيب، 

في أكراقيا تخبئ أسرارىا، كتكشفيا لمف يرعاىا كيركييا، في األعراس ىي العركس، كفي 
المختبرات ىي الطبيب، ألكانيا ال تحصى كال تعد، ركائحيا تألقت في زجاجات مف العطر 

تغنى بيا  .الثميف، كفي كثير مف األحياف استبدلكا بيا األحجار الكريمة عمى تيجاف الرؤكس
الشعراء كخصص الرسامكف أللكانيا أجمؿ المكحات، ممكؾ العصكر الغابرة حممكىا معيـ في 

لكف عالميا ليس لمشعراء فقط، فقد كانت مميمة عمماء النبات كالكيمياء كأطباء الماضي . قبكرىـ
 .كالحاضر
 باقات مف الكرد فييا تُجمع التي األبياتبعض  األزىار في الشعراء قالو ما ركائع مفك

  :كالياسميف كالنرجس
 كثبلثػة لػـ تػجتػمػع فػي مػجػػمػػػػػػػػػػػػس             إال لػػمثمؾ كاألديػػػػب أريػػػػػػػػػػػػب
الػػكرد فػػي شػمامػػة مػػػف فػػضػػػػػػػػػػػػػة             كالياسػػػميف ككػػؿ ذاؾ عجيب 
كالنػػرجػػس الغػػضي الػػذكي كلكنػو             لكف الػػمحب إذا جػػفاه حبيػب 

                                                           
.  248خسرك، سفرنامة، ص  1
 .110ابف جبير، رحمة ابف جبير، ص 2
 .84ص، رحمة ابف بطكطة، بطكطة ابف 3
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 1فأحمر ذا كأبيض ذا كأصفػػػػػر ذا             فػػبدت دالئػػؿ كػميػػف غػريػػػػػػب
حيث ىي الكرد كالنرجس كالياسميف، كمف الزىكر برقة متناىية الشاعر األنكاع الثبلثة جمع 

فيذا كرد أحمر في إناء مف فضة   ،األحمر كاألبيض كاألصفرنبلحظ كجكد تناغـ لكني بيف 
، كىذا يدؿ يقؼ إلى جانب الياسميف بشكؿ عجيب محير، ثـ يطؿ النرجس برأسو الغض األصفر

نبلحظ أف الشاعر قد سمَّط الضكء عمى ألكاف األزىار  ،2 في الطبيعةالتنكع عمى جمالية ىذا
كاىتـ بالناحية الخارجية ليا فقط لؤلزىار، كىذا طبيعي ككنو شاعر ميمتو إبراز الجماؿ الخارجي 

 .دكف التعمؽ في طريقة الزراعة ككنو ليس اختصاصي زراعة
 :نباتات الزينة في كتب تفسير األحالم- 2-6

 في كتب تفسير األحبلـ، كأعطكىا معاف كدالالت ميمة األزىار كالكركد مكانة أخذت
 رؤية الزىكر الزكية الرائحة يؤكؿ  أفمختمفة حسب كيفية رؤيتيا في  الحمـ، كمف ىذه الدالالت

رؤية زىكر ال رائحة ليا يؤكؿ إلى ىـ أك   في حيف أف، إلى الثناء الحسف خصكصان لمف شمو
رؤية زىر الخشخاش يؤكؿ إلى ماؿ ىنيء كربما ناؿ الرائي ىناء ك. أمر ال يدـك لصاحب الرؤيا

ف رأل نرجسان كثيران في .كمسرة األرض  مف رأل أنو يشـ نرجسان فإنو يككف مبشران بإحساف كخير كا 
 كما أف . مف رأل أنو أعطى نرجسان ألحد أقربائو فإنو يدؿ عمى بقائوك ،فإنو يدؿ عمى زيادة عيالو

كمف رأل أنو أعطى باقة . رؤية زىكر الياسميف مقطكفان مف شجره فإنو يدؿ عمى اليـ كالغـ
 .3ياسميف فإنو يدؿ عمى كقكع كبلـ بينيما

 :نباتات الزينة في كتب األمثال- 2-7
: مف أمثاؿكالزىكر مما ذكر عف الكرد         

 فكما تقاس حضارة الشعكب عمى أساس ما تستيمكو مف زىكر تقاس رقة الفرد بعدد ما ييديو -1
 .لغيره مف كرد

  .امنح كردة تمنح ابتسامة كيسجؿ اسمؾ في ديكاف الركمانسية -2
 . إذا كاف لديؾ قرشاف فاشتر بأحدىما رغيفان كبالثاني زىرة -3
 .الزىكر تيذب النفس كالركح كمما نظرنا ليا نتعمـ درسان جديدان سبحاف مف أبدعيا -4

                                                           
 . ـ1997، 7جريدة القبس الككيتية، ع، مف التراثة  حامد، مقاؿ1

2 www,maktob.com 
.  ـ1997، 7جريدة القبس الككيتية، ع، مف التراثة حامد، مقاؿ 3
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 .الزىكر لغة يتداكليا جميع البشر في العالـ ال تحتاج لمترجـ -5
يضّج بو  األزىار كالكركد تشّكؿ عالمان قائمان في ذاتو، كعندما نقؼ أماميا يتكّشؼ لنا كؿ ما -6

  .ىذا العالـ كيدىشنا
العميؽ  الزىرة ىي الطبيعة الصامتة النابضة بكؿ ألكاف الحياة، ألكاف مضيئة تعكس التفاؤؿ -7

 .كالفرح بالحياة
تربعت الزىكر عمى العرش في مممكة المشاعر، كظمت الترجماف األكثر طبلقة بيف  -8

  .المتحابيف
 بأنكاعو المختمفة التي تناىز الخمسيف نكعان كىك رمز الحب كالسعادةالزىكر الكرد ىك ممؾ  -9

   .كالفرح
 .1ؿ سبلـ يساىـ في التقارب كازدياد األلفة بيف الناسامرسالكرد  -10
 : نباتات الزينة في الحياة االجتماعية- 2-8  

اقترف الحب منذ عصكر قديمة بمظاىر الطبيعة الجميمة، كصارت المرأة في عرؼ العشاؽ 
كالركضة الزاىية أك كالزىرة اليانعة، كلقد شبو الشعراء الخدكد بالكركد كانثناء القدكد بتمايؿ 

 فبل ،الغصكف كرفيؼ الشعر برفيؼ أكراؽ الزىر، كعمر السعادة في العشؽ بقصر حياة الكرد
رضي ا عنو  جـر أف اقترنت المرأة بالزىكر كالنكر كالرقة كالجماؿ، كشعر حساف بف ثابت

 .الذم ألقاه بيف يدم الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ فخمع عميو بردتو معركؼ مشيكر" بانت سعاد"
نما جعمكا الزىرة رسكالن إلى المرأة لتعرؼ مراد محبيا منيا، فصارت  كلـ يكتؼ العشاؽ بذلؾ كا 
ياب لنقؿ المشاعر  رمزان أك لغة أك لحنان تنقؿ أذكاقيـ كأشكاقيـ كتظؿ ىكذا في رحمة ذىاب كا 

  .كالتعبير عف المقاصد كالخكاطر
منيا قصة عف نخمة كىناؾ آراء كحكايات منيا أف النبات يعشؽ كيتألـ كيفرح كاإلنساف، 

يتردد عمييا، فمما غاب عنيا كاف يسمع ليا أنينان فمما  صمى ا عميو كسمـ  كاف رسكؿ ا 
. كضع عمييا يده سكنت، كغيرىا مف الركايات التي تتحدث عف النبات ككائف يشعر كيحس

                                                           
1  Marie Louise Gothein, A History of Garden Art from the Earliest Times to the Present, Day vol. 
I,1986, P121. 
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كيتمتعكف بجماليا،  يتعامؿ الناس مع الحب كما يتعاممكف مع الكردة، ينظركف إلييا
فأجمؿ األشياء كأصفاىا ىي الكرد  يشتمكف رائحتيا العطرة، كيجعمكنيا عنكانان لمفرح كالسعادة،

 :ؿ يقكابف الحجاج بيف الناس كالمحبيف كالعشاؽ فيذا العبلقاتكاألزىار ألنيا خير مف يعبر عف 
 كالكرد قد حاف مشتياه        اىدم إلى الحبيب كردان 
         ال شؾ مف خده جناه فقمت لمحاضريف ىذا

كيفضمو عف سكاه لصفات فيو، فعاشؽ مف األزىار  الناس مف يعشؽ نكعان معينان بعض
الكرد يفضمو عمى النرجس ألنو ينتفع بو طكاؿ السنة رطبان أك يابسان بينما النرجس ال ينتفع بو إذا 

يبس، كعاشؽ النرجس يفضمو عمى الكرد ألف الكرد يشبو الخد كالنرجس يشبو العيف كالعيف 
أم " الحناء" ك"عيكنؾ بديعة"ليقكؿ لو " الزنبؽ الممكف"العاشؽ يقدـ لمف ييكل ك. مفضمة عمى الخد

 زىكران  فيستخدـ الرقباء يخشى العاشؽ كألف، "حياتي لؾ"أم " نبؽ الحقؿز" ك،"صفاتؾ حسنة"
 كالمراد " الخطمية "أك" تفعؿ أف إياؾ "أم" الحناء زىكر "الزىكر ىذه كمف االحتياطتشير إلى أخذ 

 كقد ،"تداخمو ريبة ىناؾ أف "أم" مريـ بخكر "كأ ،"بو الكقكع قبؿ األمر في المحب ينظر أف "منيا
 ما عمى داللة كأدؽ تعبيران  أكسع لتككف صفات عدة كأجزائو كأنكاعو الكاحد النبات عمى يطمقكف

 في العاشؽ احتراؽ "يعني األحمر كالزنبؽ" طبيعي حسف" يعني األبيض فالزنبؽ نفكسيـ، في
  ".كالغش الكذب "يعني األصفر كالزنبؽ ،"العشؽ

رمز التي تزىرة الفؿ استخدمت بعض األنكاع الزىرية لمتعبير عف مشاعر الفرح كالحزف ؾ
كفي ىذا مبلئمة بيف الصبر " الحزف "الذم يرمز إلى الصبر كنبات" المطؼ كالظرؼالفرح ك"إلى 

 الزمف بمركر أنو الظاىرككالحزف ألف اإلنساف يصبر عمى مكركه كىك في حالة حزف كألـ، 
 الحياة في الغرامية ركاياتيـ لتمثيؿ كالنباتات الزىكر عمى الغربية المعاني ىذه المحبكف أضفى
 إني: " قكلوكسرل إلى ينسب كمما كالكقار، االعتبار يمثؿ مثبلن  فالنرجس .أسرارىـ معرفة دكف

 كعدـ النرجس حياء إلى ىذا يرجع كربما  ،"النرجس فيو بمجمس أحب مف أغازؿ أف ألستحي
لمحسف البراؽ في سيـ "رمز مقائؽ النعماف في حيف أف ش, رلذلؾ فيك رمز االعتبا، تبرجو

الحب، ك  ، أما زىرة التكليب فيي تشير عمكمان إلى الحب أك إلى التصريح كاإلعبلف عف"العشاؽ
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كمف ىنا . 1 أما التكليب األصفر يعني الحب الفاشؿ،زىرة التكليب الحمراء ترمز إلى العاطفة
 شعراء أك أناس عادييف تعبيران لمشاعر بالزىكر ليست إال المرتبطةيمكف القكؿ إف ىذه المعاني 

أك عشاؽ يعبركف عف ذكاتيـ كأذكاقيـ كفقنا ألحكاليـ النفسية كطبقان ألمزجتيـ الشخصية، كما 
 .إطبلؽ المعاني عمى كثير مف الزىكر إال لكف مف ألكاف ممارسة اإلنساف لطقكسو مع الطبيعة

 
 
 

  :خاتمة- 3
اىتـ المسممكف اىتمامان كبيران بنباتات الزينة مف أشجار تزيينية كأزىار صالحة لمقطؼ، 
كىذا ما الحظناه مما سبؽ، كىذا إف دؿَ عمى شيء فإنو يدؿ عمى معرفة العرب المسمميف 

ال لما زخر  بشركط زراعة ىذه النباتات مف طرائؽ الزراعة كتكفير الظركؼ المبلئمة لنمكىا، كا 
العالـ اإلسبلمي بيذه الحمَّة الفنية الرائعة كتباىى بيا كزيَّف بيا حياتو، لكف مف المبلحظ أنو تـ 

التركيز عمى الشكؿ العاـ لمنبات فقط، مف حيث ككنو نبات كرقي أخضر المكف أك زىرم كما ىي 
ألكاف أزىاره، كىذا طبيعي ألف نباتات الزينة عند العرب المسمميف كانت ُتزرع لتجميؿ المكاف فقط 

كالتمتع بالمظير الحسف كالرائحة الطيبة، كليس لمتجارة بيا، لذا لـ ُتذكر طرائؽ زراعة ىذه 
، (رم، قمع، قطاؼ، تسميد) إلى أف العمميات الزراعية ةالنباتات كشركط العناية بيا، باإلضاؼ

كانت أمكر معركفة لدل أغمب الناس ككنيـ كانكا  (ضكء، حرارة، رياح)كالظركؼ المبلئمة لمنمك 
 .يعممكف بيا لذا ال داعي لذكرىا

تعتبر النباتات التزينية ذات أىمية كبيرة في الحضارة العربية اإلسبلمية فمف خبلؿ 
المصادر الدينية تـ ذكر الريحاف كالحدائؽ كالنخيؿ في القرآف الكريـ، كمف خبلؿ المصادر 

التاريخية المتكفرة تبيف أف العرب اىتمكا بالكرد الجكرم األحمر، كتطكرت الزراعة في العيديف 
األمكم كالعباسي كما عرفكا القرنفؿ كبعض األشجار التزيينية كالسدر كالحكر كالصفصاؼ 

كبعض األنكاع الجفافية كالصبار، في حيف عرفت ببلد األندلس استنباط أنكاع جديدة كالكرد 

                                                           
1 Marie Louise Gothein, A History of Garden Art from the Earliest Times to the Present, Day vol. 
I,1986,P 125. 
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األسكد كتعتبر ببلد الشاـ مكطنان رئيسيان لكؿ مف الكرد الدمشقي كالمنثكر كالسكسف كاألقحكاف 
كبعض الرياحيف كاآلس كالبنفسج كالياسميف كالنسريف كشقائؽ النعماف كالمينكفر كبعض األشجار 

 .التزيينية كالصفصاؼ كالحكر كبعض األسيجة كالزيزفكف
أما في المصادر األدبية فقد تـ كصؼ الرياحيف كاآلس كالكرد كالنرجس كالنسريف كالزنبؽ 

كفيما يتعمؽ بكتب الرحالة فقد كصؼ بعض الرحالة كابف جبير . كالمنثكر كالسكسف كالمينكفر
كبالنسبة لممصادر الشعرية، كصؼ الشعراء كثير مف . الرياحيف كابف بطكطة القرنفؿ كجمالو

كما تـ تأكيؿ بعضيا في كتب . األنكاع التزيينية كالكرد كالنرجس كالياسميف كتمازجيا المكني
 . ككتبت بعض األمثاؿ في بعضيا اآلخر كالكرد, تفسير األحبلـ كالخشخاش كالنرجس

كبالنسبة لنباتات الزينة في الحياة االجتماعية فقد اعتبرت بعض األنكاع كرمكزان لمتعبير 
عف المشاعر كاألحاسيس كالحب كالكرد كالنخيؿ كالزنبؽ كالحناء كاستخداـ بعض األنكاع لمتنبيو 

بكجكد رقابة عمى العشاؽ كالحناء كالختمية كبخكر مريـ كالزنبؽ األبيض كاألصفر، في حيف 
استخدـ بعضيا لمتعبير عف الحالة النفسية لئلنساف كزىرة الفؿ كالصبر كالنرجس كشقائؽ النعماف 

 .كالتكليب األصفر كاألحمر كذلؾ حسب المراجع العممية المتكفرة
نبلحظ مما سبؽ أف الحضارة العربية اإلسبلمية فقيرة بالمعمكمات المتعمقة بنباتات الزينة 

 . كطرائؽ إكثارىا كيمكف أف يعزل ذلؾ إلى االنشغاؿ بالفتكحات اإلسبلمية في ببلد الغرب
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  الثانيالباب

 

كثار نباتات الزينة  طرائق تربية وا 

 (م11-9/ه5-3) في كتب الفالحة العربية ما بين القرنين 

 

 

كثار نباتات الزينة في كتاب الفالحة الرومية : الفصل األول قسطا )طرائق تربية وا 
 .(م9/ىـ3)في القرن  (بن لوقا

كثار نباتات الزينة في كتاب الفالحة النبطية : الفصل الثاني ابن )طرائق تربية وا 
 .(م9/ىـ3)في القرن  (وحشية
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كثار نباتات الزينة في كتاب المقنع في الفالحة : الفصل الثالث ابن )طرائق تربية وا 
 .(م11/ىـ5)في القرن  (حجاج األشبيمي

كثار نباتات الزينة في كتاب الفالحة : الفصل الرابع في  (ابن بصال)طرائق تربية وا 
 .(م11/ىـ5)القرن 

 
 

 مقدمة

لقد أغنى عمماء الفبلحة العرب التراث الزراعي بما لدييـ مف عمـ كخبرة زراعية في 
المشرؽ، كما أنيـ قامكا بتجارب جديدة في الزراعة لتطكيرىا كما يتضح مف كتب الفبلحة، فعنكا 
بدراسة أنكاع التربة كمبلحظة خصائصيا كصبلح كؿ صنؼ منيا لمزركعات معينة، كالتفتكا إلى 

كقد ميزكا بيف األرض . العناية بيا مف تنظيؼ كتسميد، كما اىتمكا بمكافحة الحشرات كاآلفات
 . 1البعؿ كالمركية

كأىـ ما يمفت النظر كثرة التآليؼ في الفبلحة في المشرؽ كالمغرب، كجاءت التآليؼ في 
فترة متأخرة نسبيان، كيتمثؿ في ىذه المؤلفات الشمكؿ في اإلفادة مف التراث العممي في المشرؽ 

القرف الثالث اليجرم  (الفبلحة النبطية البف كحشية كالفبلحة الركمية أك الشامية لقسطا بف لكقا)
المقنع في الفبلحة البف حجاج األشبيمي ككتاب ) التاسع الميبلدم إضافة إلى التراث األندلسي –

كيمكف اإلشارة إلى كتاب . القرف الخامس اليجرم الحادم عشر الميبلدم (الفبلحة البف بصاؿ
كىك يعطي فكرة عف  (ـ980/ق370)أكقات السنة أك التقكيـ الذم ألفو عريب بف سعيد القرطبي 

. الحياة الزراعية كالرعي كيكرد في نياية تقكيـ كؿ شير الفعاليات الزراعية كالحرفية لمفبلحيف
كىك ضرب مف التقكيـ فيو  (ـ857/ق242)كيمكف اإلشارة إلى كتاب األزمنة ليكحنا بف ماسكيو 

                                                           
.  186-184-183-173 -179 الحميرم، صفة جزيرة األندلس، ص1
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كفيو معمكمات . معمكمات عف النبات كالزراعة كعف أكقات الحرث كالغرس كنضج الحاصبلت
 . 1عف ببلد الشاـ كتيامة اليمف

 الحادم عشر الميبلدم كبخاصة –لكف خصكبة التأليؼ تأتي مف القرف الخامس اليجرم
كلعؿَّ النشاط التجارم الكاسع كأثره عمى اإلنتاج الزراعي كزيادة السكاف مع التجزئة . نصفو الثاني

كيبلحظ أف عمماء الفبلحة . السياسية إضافة إلى الخبرة المكتسبة ذات صمة بالعناية بالفبلحة
فابف . برزكا في مراكز نشطة زراعيان، كما أنيا مراكز لدكؿ طكائؼ مثؿ طميطمة كأشبيمية كغرناطة

مف طميطمة، كىك طبيب  (ـ1075/ق467)كافد أبك المطرؼ عبد الرحمف بف محمد المخمي 
نباتي، عيد إليو المأمكف بف ذم النكف برعاية حديقتو التي أنشأىا عمى نير ثاجة قرب طميطمة، 

كابف بصاؿ، أبك عبد ا محمد بف إبراىيـ األندلسي، عاش في طميطمة زمف المأمكف بف ذم 
ثـ غادر طميطمة حيف . لو (القصد كالبياف)النكف كعمؿ لو في حديقتو المذككرة كألَّؼ كتابو 

كأبك عبد ا محمد بف . ، جنكبان إلى أشبيمية أك قرطبة(ـ1085/ق478)استكلى عمييا اإلسباف 
زىرة )كألَّؼ كتابو  (ـ1101-1100/ق494)مالؾ الطغنرم، كاف حيَّان في أكاخر القرف الخامس 

كأىداه لؤلمير أبي طاىر تميـ بف يكسؼ بف تاشفيف  (البستاف كنزىة األذىاف
كفي نفس الفترة ظير ابف حجاج . حاكـ غرناطة زمف عمي بف يكسؼ (ـ1125/ىػ519ت)

كىي سنة  )(ـ1073/ىػ464)األشبيمي، أبك عمر أحمد بف محمد الذم كاف في أشبيمية حكالي 
. كيبلحظ أف عنصر التجربة لو أىمية كاضحة في أكثر المؤلفات في الفبلحة. (تأليؼ الكتاب

 . 2إضافة إلى اإلفادة مف مؤلفات القدماء. فابف بصاؿ ألَّؼ كتابو عمى أساس تجربتو الشخصية

نياية القرف الخامس ) (عمدة الطبيب في معرفة النبات لكؿ لبيب)كيشير مؤلؼ 
العارؼ بالفبلحة عممان كعمبلن، كاف )إلى أف ابف بصاؿ بأنو  (الحادم عشر الميبلدم- اليجرم

كأفاد ابف حجاج في المقنع في الفبلحة مف تجاربو، كما أكرد في مقدمة . 3(مجربان خبيران بالزراعة
كتبدك بعد ىذه الصمة العممية بيف مؤلفي كتب الفبلحة، فابف كافد كابف بصاؿ . كتابو كفي ثناياه

كالطغنرم درس عمى ابف بصاؿ، كمؤلؼ كتاب . التقيا في خدمة المأمكف كفي العمؿ في حديقتو

                                                           

Ibn Masawayh, Traduit et annote par Gerard Troupeau, Arabica XV 1968 P.113-P142.    2 
 .176مجمة تطكاف، صابف بصاؿ الطميطمي،  فاييكركسا، 2
. 14 ابف بصاؿ، الفبلحة، ص3
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يردد صدل مذاكرات بينو كبيف ابف بصاؿ ، كأبك الخير األشبيمي أفاد مف  (عمدة الطبيب)
كابف حجاج األشبيمي يشير إلى إفادتو مف الحذاؽ في . مؤلفات ابف كافد كابف بصاؿ كابف حجاج

. ىذا مع أنيـ عاشكا في عصر كاحد مما يشعر بجك عممي خصب. الفبلحة في األندلس
فقد عمؿ بعضيـ لدل األمراء، . كيبلحظ أف عمماء الفبلحة لقكا اىتمامان كتشجيعان مف األمراء

كألَّؼ ابف بصاؿ كتابو الفبلحة لممأمكف بف ذم نكف، كأىدل الطغنرم كتابو زىرة البستاف كنزىة 
األذىاف لحاكـ غرناطة، كألَّؼ ابف حجاج األشبيمي كتابو المقنع في الفبلحة مف شخص رفيع 

ف كاف ليذا أثر في نشاط عمـ الفبلحة فإنو يشعر بدكره في تطكير الزراعة. القدر  .1كا 

اقتصرت دراستنا في ىذا البحث عمى كتب الفبلحة المتضمنة لمعمكمات عف نباتات 
كتاب الفبلحة الركمية أك : الزينة عمى كجو الخصكص لذا كاف العمؿ متضمنان لمكتب التالية

الشامية لقسطا بف لكقا ككتاب الفبلحة النبطية البف كحشية ككتاب الفبلحة البف بصاؿ باإلضافة 
لكتاب المقنع في الفبلحة االبف حجاج األشبيمي، كىذا ما سنراه في الفصكؿ اآلتية مف ىذا 

كأريد أف ألفت االنتباه إلى أننا لـ نذكر كتب الفبلحة التي تعكد لمقرف الرابع اليجرم في . الباب
بحثنا ىذا كاكتفينا بالقرنيف الثالث كالخامس اليجرييف كذلؾ لخمكىا مف معمكمات تتعمؽ بنباتات 

 . الزينة عمى كجو الخصكص

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
. ابف حجاج األشبيمي، المقنع في الفبلحة، ص ج 1
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 الفصل األول
 

كثار نباتات الزينة   طرائق تربية وا 
 في القرن (قسطا بن لوقا)في كتاب الفالحة الرومية أو الشامية 

 .( م9/ ىـ3 )
 

 :مقدمة- 1
 كلو مؤلفات  أصمو يكناني،،(ىػ311-250)الفترة الكاقعة بيف  قسطا بف لكقا فيعاش 

عالـ باليندسة، ككىك طبيب حاذؽ فيمسكؼ . عديدة في الطب كالفمؾ كالزراعة كالرياضة كغيرىا
عاش في أياـ الخميفة ك،  كالسريانية كالعربيةفصيحان في المغة اليكنانية، ككاف  في عمـك كثيرةبرع

حيث جيد النَّقؿ، ككاف كثيرة إلى المغة العربية، كتب يكنانية  ترجـ.  لمكندمران عاصـالمقتدر با 
 كمف أىـ كتبو كتاب الفبلحة  كُدفف بيا، كبني عميو قبة،اأرمينيفي أصمح نقكالن كثيرة، تكفي 

 .1الركمية أك الشامية

                                                           
. 131، ص8؛ ككحالة، معجـ، ج196، ص5؛ كالزركمي، األعبلـ، ج301 صالنعساف، الزراعة كالرم عبر التاريخ،: راجع 1
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ذكر قسطا بف لكقا في كتابو الفبلحة الركمية أك الفبلحة الشامية عدة أمكر زراعية شممت 
كيفية ك، (التركيب)التطعيـ بؽ إكثار النباتات مع التركيز عمى اإلكثار ائطرجكانب عديدة مثؿ 

اختيار مادة اإلكثار كمكاصفات البذكر كالغراس، كاختيار مكضع البستاف، كاستنباط أنكاع جديدة 
  . الكردحيكيةؽ تزيد مف مدة ائ، باإلضافة إلى إتباع طراألرجكاني المكفمف السكسف 

 

كثار نباتات الزينة في كتاب الفالحة الرومية أو الشامية- 2  :تربية وا 
ذكر قسطا بف لكقا في بداية كتابو بعض الشركط كالعمميات الزراعية الكاجب معرفتيا 

قبؿ زراعة أم نبات، ثـ ذكر طرائؽ تربية كزراعة بعض نباتات الزينة بشكؿ مختصر، كمف ىذه 
 :الشركط ما يمي

 
 :موقع إنشاء البستان- 2-1

مف  (لمكضع البستاف)أحؽ ما ارتيد : " قاؿ قسطا بف لكقا في كتابو الفبلحة الركمية
األرض ما كاف منو بحضرة مسكف القكـ إلى جنبيـ، أك كسطان مف مسكنيـ يكتنفو بيكتيـ، فإف 
البستاف إذا كاف بذلؾ المكضع عـ طيب ريحو حيف تيز الريح شجره كريحانو جميع ما يكتنفو، 

كمف تماـ أمر البستاف تحصيف حدكده، كغرس كؿ نكع مف الشجر .  كيككف بجنبو مف البيكت
مع ما يشاكمو مف الشجر غير مختمؼ، كال متفرؽ حتى تككف لطاؼ الشجر جميعان كبكاسقو 

جميعان، فإف الشجرة الباسقة الكاسعة الظؿ إذا جاكرت الشجرة المطيفة كأظمت عمييا، أضرت بيا 
ينبغي أف يغرس في خبلؿ ما بيف الشجر مف األرض أصناؼ الرياحيف مف . كأذىبت قكة أصميا

الكركد كالنسريف كالسكسف كالياسميف كالنرجس كالبنفسج كما شاكؿ ذلؾ، فإف ىذا كمو طيب الريح 
كقاؿ . "كينبغي لغرس ما غرس أف يككف مف الشجر السميـ الصحيح": قاؿك ،يعجب الناظر إليو

إنو ال خير في شجر يككف غرسو مف ثمرتو كبذره، كأف خير غرس الشجر ما يككف مف : "أيضان 
غصكنو كقضبانو فيما أضيؼ مف بعض الشجر إلى بعض حتى يمصؽ بو أفضؿ الغرس سرعة 

 .1"إدراؾ ككثرة أزىاره كثماره

                                                           
. 258، صأك الشامية قسطا بف لكقا، الفبلحة الركمية 1
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نبلحظ مما سبؽ أف قسطا بف لكقا كاف محقان فيما ذكره، حيث تطرؽ إلى شركط إنشاء 
 :  البستاف بشكؿ صحيح كىي

أف يككف المكضع قريب مف المناطؽ السكنية أك بجكارىا لما ليا مف أىمية جمالية كخاصة  -1
 .حا الرمىبكب معشر رائحتيا تإذا كانت النباتات المزركعة ذات رائحة عطرية، بحيث تف

 .تسكير البستاف بزراعة األشجار العالية االرتفاع حكليا -2
مراعاة مكضكع التفاكت في الطكؿ بيف ) بالتجاكر زراعة األشجار مف نكع كاحد مراعاة -3

 عنيا تحجبحتى ال تظمؿ األشجار العالية األشجار القميمة االرتفاع كبالتالي  (األنكاع المختمفة
 .  النمكضكء الشمس كتصبح ضعيفة

 إلكساب، (كرد، نسريف، سكسف، ياسميف، نرجس، بنفسج)زراعة الرياحيف بيف األشجار مف  -4
 . كرائحة عطرةالمكاف منظران جميبلن 

 المأخكذة مف شجرة ضعيفة العقمةألف ،  مف أشجار سميمة خالية مف األمراضأخذ العقؿ -5
غيرىا مف األشجار خاصة إذا كاف تسبب انتقاؿ العدكل ؿتككف ضعيفة أيضان كالشجرة المصابة 

 الجنسي:  ىماإلكثارؿ فذكر قسطا بف لكقا طريقتي ك.المرض معدم مثؿ الذبكؿ الفيرتيسيمكمي
 زىاراإلثمار ك كتعطي الطريقة الخضرية اإل البذرة، باستخداـجنسيك، (باستخداـ العقؿخضرم )

 . مع الطريقة الجنسيةبالمقارنة المبكر
 : (مواعيد الزراعة)أوان الغرس من السنة - 2-2

إف الناس قد اختمفكا في أكاف الغرس، كذىبكا فيو ثبلثة مذاىب، فمنيـ : "قاؿ قسطا بف لكقا
مف جعؿ أكاف الغرس مف حيف ما تكرؽ األشجار كتخضر إلى آخر شير آذار، كببلد ىؤالء 

الذيف يركف ىذا الرأم ال شؾ أف فييا فضؿ حرارة، كمنيـ مف يستقبؿ بالغرس آخر نيساف،  كال 
شؾ أف ببلد ىؤالء أشد بردان مف ببلد أكلئؾ، كالشتاء فييا أطكؿ مدة، كمنيـ مف اختار الغرس في 

قد بمكت جميع ذلؾ عمى كؿ حاؿ، فكجدت أفضؿ أكقات الغرس في : "كقاؿ أيضان ". الخريؼ
نما كاف الغرس في الخريؼ أجكد مف سائر  الخريؼ ال سيما في الببلد التي في مياىو قمة، كا 

أكقات السنة، ألف الثمار في الخريؼ تككف قد كضعت أحماليا كاستحصفت كاشتدت لما تستقبؿ 
نما كاف الغرس  مف ثمرة سنتيا المستقبمة فيككف غرسيا في ىذا األكاف أعكف، لتمكف أصكليا، كا 
في ىذا األكاف أيضان في الببلد التي في مياىيا قمة أكثر جكدة كأفضؿ مف غيره، ألف ما يغرس 
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في الخريؼ يستقبؿ أنداء الشتاء كأمطاره كميا فترسخ عركقو في األرض، فإذا دخؿ عميو الربيع 
كشرعت قكة الثمرة في فعؿ ما ىك مف طبيعتيا أف تفعمو كجدت المادة متكفرة كالعكد متينان فيككف 

كقد ابتدعت الغرس في تشريف الثاني كفي غيره مف شيكر : "كقاؿ قسطا بف لكقا". أتـ كأكمؿ
كقاؿ . الخريؼ فأنكر ذلؾ مف شيده ثـ استجدكا عنبو كعاقبتو فاقتدم بو بعد ذلؾ فيـ اليكـ عميو

جميكر أىؿ اإلقميـ الرابع مف العمماء بالفبلحة ال ينبغي لمشجر أف يغرس بعد استكاء الميؿ 
 .    1"كالنيار في الربيع كال فبؿ استكائيا في الخريؼ

: كىيكما تناقمو لساف المجتمع في عصره ثبلث مكاعيد لمغرس قسطا بف لكقا  لقد ذكر
 ،في الببلد الحارة (عندما تكرؽ األشجار كتخضر)مف شير شباط كحتى نياية شير آذار  (1

 كبالتالي ال يخشى عمى ة الببلد الحارفيفي ىذا المكعد بسبب انتياء فترة الصقيع الربيعي 
 .الغراس مف المكت جراء الصقيع

بسبب حدكث الصقيع الربيعي في  ،في نياية شير نيساف في الببلد األكثر بركدة مف سابقيا (2
 .لة البركدةدفي الببلد المعتىذه الفترة مف السنة 

 الشحيحةقسطا بف لكقا في الببلد  كىك المكعد المفضؿ لمزراعة عند :في فصؿ الخريؼ (3
لتحصؿ الغراس عمى المقنف المائي البلـز خبلؿ فترة نمكىا في الشتاء كىذا يساىـ الماء، ب

أف  قسطا بف لكقا  كما كجدحتى حمكؿ الربيع،في زيادة ثباتية الجذكر في األرض كقكتيا 
 . ىك أفضؿ مكعد لمزراعة بيف أشير الخريؼشير تشريف الثاني 

كأحؽ ما غرس فيو ما كسر باأليدم مف غصكف أصناؼ الشجر منيا شجرة : "كقاؿ أيضان 
غرس مف ىذا   في أيار غير أنو يجب أف يكسر ماكاآلستسمى كمانيكنة كىي بالعربية الزعركر 

الشجر كمو كسران يجذبو الرجاؿ جذبان ينزع فيو بعض لحا ىذا الشجر مع قطعو الذم يكسر منو 
 ( ماهإباف)غرست فيو السكسف كالكرد كالريحاف  كأحؽ ما. فإف ذلؾ أجدر أف يعمؽ كيعظـ

أيمكؿ، كيجب أف يككف  (ذم ماه)أف أحؽ ما غرس فيو شجر األس في ": أيضان قاؿ ك .2"تمكز
 ايسقط كرقو ال ما ىي ":كما ذكر أف النباتات الدائمة الخضرة .3"غرس ىذا النكع قطعان غبلظان 

 قسطا بف ذكر  كذلؾ."كاآلس (الغار)ىمشت د كالسرك كالصنكبر كاؿنخيؿ الزينةمنيا ك: في الشتاء
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كثار اإلطريقة شيكعان ىي   حيث كانت أكثر الطرائؽ بعض النباتاتإلكثارلكقا المكاعيد المناسبة 
: كىذه المكاعيد ىي، (التركيب بالقمـ)خضرم اؿ
حيث  (نسميو حاليان التركيب القمفي)باستخداـ التركيب بالقمـ في لحاء األصؿ اإلكثار - أ   

 قكة االلتصاؽ بيف الطعـ كاألصؿ، كمف النباتات التي تتكاثر بيذه في زيادةالمحاء يساىـ 
ر كىك شير جرياف العصارة كبالتالي يسيؿ فصؿ القمؼ عف في شير أيا اآلس الطريقة

 .الخشب في ساؽ األصؿ
.  شير تمكز في(الكرد، الريحافالسكسف، )نباتات الزينة اإلكثار لبعض - ب  

 أقبلـ الزراعة اختيارشرط لمف باآلس في شير أيمكؿ  كما حدد أيضان أفضؿ مكعد لزراعة نبات 
. ذات السماكة المناسبة
أف ما ذكره قسطا بف لكقا فيما يتعمؽ بمكعد كطريقة إكثار بعض : نبلحظ مما سبؽ

 .النباتات صحيح، حيث ركز عمى طريقة اإلكثار الخضرم باستخداـ العقؿ
 الغرس ينبغي أن يكون من بذره، وأيو يغرس كسرًا باأليدي وأيو من أيمعرفة - 2-3

 :(طرائق اإلكثار) الغصون، وأيو من لواحق الشجر الذي ينبت في أصولو
ف ذلؾ كمو مختمؼ فرّب غرس أف يككف مف البذر يكف خيران، كرّب إ": قسطا بف لكقاقاؿ 

غرس أف يقمع مف مكضع يعمؽ بو فيحكؿ إلى غيره يكف خيران، كرّب غرس أف يضيؼ إلى غيره 
 فكؿ ،مف الشجر يكف خيران، كرّب غرس إف يكف مف المكاحؽ التي تنبت مف أصكلو يكف خيران 

فأما ما يغرس : " كمف األمثمة عمى اإلكثار بالبذرة يقكؿ قسطا بف لكقا."ذلؾ أمر ال يصمحو غيره
فإذا عمؽ كؿ غرس البذر مف ىذا في مكضع  (الغار)الصنكبر كالسرك كالنخؿ كالدىمشت ؼبذران 

.  "ثـ حكؿ إلى مكضع آخر كاف خيران 
 :مواصفات البذرة القابمة لمزراعة وتحديد وقت الزراعة- 1 – 3 –2

يجب عمى الزارعيف أف يتخيركا ما يزرعكنو ليككف ما يتكلد عنو ناجيان  ":قاؿ قسطا بف لكقا
كينبغي لمزارع أف ال يزرع ما قدـ مف ىذه الزرائع، كال ما تغّيرت رائحتو مف كثير النزؿ زاكيان، 

طكؿ الخزف، كال ما كاف منيا َمخاِلطان لبعض، فإف مف ىذه الزرائع ما يفسد غيره مف الزرائع إذا 
ما خالطو، كال ما كاف منيا مف المخازف الندية فإنيا تعفف في مثؿ ىذه المخازف مف عاميا بؿ 

. يختار الحديث مف الزرائع الرزيف غير المتغير عف رائحتو السالـ مف االختبلط بالرطكبات
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ياؾ كالبذر في يكـ عاصؼ الرياح كخاصة إذا  كينبغي أف يككف البذار في يكـ ساكف اليكاء، كا 
. 1".كانت الرياح شمالية فإنيا تكسب األرض قحكلة ككزازه فبل يككف البذار فييا عمى ما ينبغي

:  كما سبقمواصفات البذرة المراد زراعتيا
. ( طبيات رائحة طيبة، أك نبذك عطرم اتإما نب)ىدؼ مف زراعتو لمنكع النباتي أف يككف - أ

 . استخداـ البذكر الحديثة في الزراعة- ب
بسبب تبايف األشجار في ارتفاعيا كبالتالي يؤثر عمى عدـ زراعة عدة أنكاع مف البذكر معان - ج

 .نمك األشجار القميمة االرتفاع
 .اختيار بذكر مخزنة في شركط جيدة بحيث تتمتع بحيكيتيا الكاممة- د

:  حيث أوضح أنو يجبموعد زراعة البذوركما أشار إلى 
. اختيار يـك ىادئ اليكاء لزراعة البذكر كخاصة الصغيرة منيا لخفة كزنيا- 1
التأكد مف خمك الطقس مف الرياح الشمالية أثناء الزراعة كالتي تككف باردة عادة مما يتسبب - 2

 . بحدكث الصقيع الذم يعيؽ إنبات البذكر
 : طرائق اإلكثار-  2 – 3 – 2

 :اإلكثار البذري .1
الغار , السرك, الصنكبر: ذكر قسطا بف لكقا أشير النباتات التي يتـ إكثارىا بالبذرة كىي

 .كالنخيؿ
  : اإلكثار بالقضبان .2

كأما ما يجذب باأليدم جذبان فينزع مف غصكف الشجر بما كاله مف : "يقكؿ قسطا بف لكقا
 فإذا عمؽ كؿ غرس الجذب كالكسر في األس،لحائو، كما يكسر منيا كسران باأليدم لغرس شجر 

. 2"مكضع ثـ حكؿ إلى مكضع آخر كاف خيران 
 المأخكذة مف أغصاف عقؿباؿمما سبؽ نجد أف قسطا بف لكقا يشير إلى طريقة اإلكثار 

 النباتات التي تتكاثر بيذه الطريقة اآلس، فدكف لحاء، كـب مع المحاء أك ىاالشجر كذلؾ بأخذ
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40 

 

، كعندما تنبت كتنمك جذكرىا تقمع كتزرع في األرض (المشتؿ) في األرض عقمو حيث تزرع
.  الدائمة
 : اإلكثار بالخمفات .3

كأما ما يغرس مف الغرس مف لكاحؽ الشجر التي تنبت مف : "يقكؿ قسطا بف لكقا في ذلؾ
فإذا عمؽ كؿ ىذا الغرس في مكضع، ثـ حكؿ إلى مكضع آخر . 1األسؼاألصكؿ بالنقب كاألكتاد 

ما ما يحفر عف أصمو مف أنكاع ىذا الغرس ثـ ينتزع باأليدم انتزاعان . كاف أصمح لو كأجكد كا 
كالصنكبر، كأما ما يعرؼ غرسو انتزاعان مف أصمو مف ىذا الغرس النخؿ  (الحكر)كأصكؿ الغرب 

 كالحكر كالصنكبر ساآل: النباتات التي تتكاثر بيذه الطريقةكمف أىـ . "2(الغار)كالدىمشت 
. كالنخيؿ كالغار

 : اإلكثار بالتطعيم .4
 :    ذكر قسطا بف لكقا عدة نقاط حكؿ ىذا المكضكع كمنيا

 :طريقة إجراء عممية التطعيم- أ 
اعمـ أف إضافة األشجار بعضيا إلى بعض مف لطائؼ ما أدركتو : "يقكؿ قسطا بف لكقا

أفكار الحكماء كاستنبطتو أماثؿ القدماء، تقطع قضباف الغرس كميا بمنجؿ مشحكذ كليمصؽ 
بالقضباف التي تمي ريح الشماؿ، كلتكف تمؾ القضباف ذكات شعبتيف أك ثبلث شعب مستكيات 

لينات متقاربات في غمظ الخنصر مف األصابع قد أتى ليف عاماف، فإف قضيب شجرة سنة سريع 
النبات نزؿ الحمؿ قميمة، كليبر طرؼ القضيب المضاؼ إصبعيف طكالن كبرم القمـ مف غير أف 
ينيؾ أك يفضي إلى لبو، كليكف خرؽ الشجرة التي يضاؼ إلييا ىذا القضيب أك ثقبيا عمى قدر 

طرؼ القضيب المبرم، كال يحرؾ بعد أف يكضع ذلؾ المكضع مف الخرؽ كليطيف ذلؾ الخرؽ في 
لحاء الشجر أك تمؾ الثقبة بطيف حر أبيض، فإنو ال ينشؽ كال يطيف بطيف أحمر فأف الطيف 

كينبغي لقضباف اإلضافة أف تقطع في نقصاف الشير فتجعؿ في طيف في إناء . األحمر يحرقو
يقر فيو قطعيا عشرة أياـ أك اثنا عشر يكمان قبؿ نضكر الشجر ثـ يضاؼ بعد ذلؾ إلى ما 

 ".كصفنا فإف ىذه القضباف إذا أضيفت حيف تقطع يبست كلـ تعمؽ
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كينبغي لمف أضاؼ قضيب شجرة إلى شجرة أخرل أف يضيفو إلى أغمظ : "كقاؿ أيضان 
كامتف غصكف تمؾ الشجرة كأف تقطع عف ذلؾ الغصف فركعو كميا حتى يترؾ أممس، كيعمد إلى 

قضيب صحيح سميـ مف قضباف شجرة غمظيا كغمظ السبابة مف األصابع يشاكؿ لحاؤه لحاء 
فإذا غمؽ ذلؾ القضيب . الشجرة التي يضاؼ إلييا، ثـ يضاؼ كمان كصفنا في أبكاب قبؿ ىذا

كأكراؽ الغصف الذم أضيؼ إليو قطعت عف ذلؾ الغصف فركعو ليككف أمتف لمقضيب المضاؼ 
 ".1كأكثر لنزلو

: الشكؿ التاليبطريقة التطعيـ بالقمـ يمكننا إيضاح ما قالو قسطا بف لكقا فيما يتعمؽ ب
 .(األصؿ)ك (الطعـ، كىك ىنا القضباف)إف كؿ عممية تطعيـ تتألؼ مف جزأيف ىما 

  : الشروط الواجب توفرىا في الطعم ليكون مناسبًا لمتطعيم-  ب
 . باستخداـ سكيف حاد لتأميف سطح مستكٍو  (النكع األصؿ)قطع الطعـك مف الغراس  -1
 .ألنو يتميز بسرعة النمك كالتبكير في الحمؿ كاإلنتاج،  تقريبان سنةأف يككف عمر الطعـ  -2
حتى يتطابؽ الكامبيـك في كؿ ) دكف الكصكؿ إلى منطقة المب الطعـيبرل طرؼ  أف  -3

 (.مف الطعـ كاألصؿ، أك حتى تنطبؽ أنسجة الكامبيـك في األصؿ كالطعـ كيتـ االلتحاـ
 سـ مع تماثؿ األقطار مع األصؿ ليحدث االلتحاـ 2–1 أف تتراكح سماكة الطعـ بيف  -4

 . بينيما
  :الشروط الواجب توفرىا في األصل لنجاح التطعيم - ج
 . في نفس المستكلالفركعأف تككف يجب تفرع األصؿ إلى فرعيف عمى األقؿ ك -1
 .متقاربة ك لينة بعمر عاميفالفركعأف تككف  -2
زالة جميع تفرعات ىذا الفرع  -3 اختيار أفضؿ الفركع مف حيث المتانة كالقكة لمتطعيـ عميو كا 

 .القكم أعمى منطقة التطعيـ لتأميف كصكؿ الغذاء لمطعـ
أف الشركط المذككرة صحيحة كال تزاؿ معتمدة حتى الكقت الحالي عند إجراء  مما سبؽ نبلحظ- 

لمامو الكاسع  عممية التطعيـ، كىذا يدؿ عمى براعة قسطا بف لكقا في إجراء عممية التطعيـ كا 
 : كما نجد أف عممية التطعيـ تتمخص بالخطكات التالية  .بشركطيا
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لتجنب الرياح الشمالية  ، التي ال تقابؿ الشماؿيتـ تركيب الطعـ عمى أحد فركع األصؿ- 1
.  مكاف التطعيـالباردة التي     تسبب جفاؼ 

 في زيادة نسبة الرطكبة الجكية التي تساعد  إجراء عممية التطعيـخبلؿالمطر يفيد ىطكؿ - 2
 إذا كانت الشجرة األصؿ غميظة لكف، عمى تشكؿ الكاّلس كبالتالي التحاـ األصؿ مع الطعـ

 ألنو يسبب ارتفاع نسبة الرطكبة في منطقة التطعيـ مما المحاء فإف المطر يضر بذلؾ
.  يسبب انتشار الفطريات التي تسبب تعفف ىذه المنطقة كفشؿ التطعيـ

الشؽ المكجكد في منطقة التطعيـ في  المضاؼ مع قطر الطعـيتطابؽ قطر يجب أف - 3
 . األصؿ

  مف الداخؿمرطبة أف يتـ نقميا باستخداـ جرَّة مكاف آلخر مف الطعكـمف شركط نقؿ ك- 4
 لتأميف الدؼء البلـز طيفاؿ تطمى مف الخارج بلتكفير الرطكبة البلزمة لمنع جفاؼ الطعـك كما

.  لمطعكـ
 :موعد إجراء عممية التطعيم- د

ال تضاؼ ىذه القضباف عند ىبكب ريح الشماؿ كلكف عند ىبكب : "يقكؿ قسطا بف لكقا
ضافتؾ مطر يصيبو كاف ذلؾ نافعان لذلؾ الغرس كتمؾ . ريح الجنكب كاعمـ أنو إذا كافؽ غرسؾ كا 

اإلضافة إال ما سميت لؾ أنو يضاؼ إلى الشجرة الغميظة المحاء مف ذلؾ فإف المطر يضر ذلؾ، 
كاعمـ أف أفضؿ كقت إضافة بعض الشجر إلى بعض عند طمكع العكاء إلى تصـر غرة الصيؼ 

ذا حممت قضباف غرس مف أرض إلى أرض فإنو ينبغي أف يجعؿ في جرة . ثـ يضاؼ بعد ذلؾ كا 
قد خالفت إضافة األشجار التي تثقب ليا : "قاؿ أيضان ". مبتمة في جكفيا كتطيف الجرة مف ظاىرىا

ف كاف صكابان كأضفت بعض الشجر إلى بعض في  عند تصـر شدة الحر كقرب الخريؼ، كا 
شكؿ كؿ . 1"نيساف مف الربيع عند تصـر البرد في يكـ صاح غير مغيـ فعمؽ كاطعـ (ابريميكس)

اعمـ أف أفضؿ  ":كما يقكؿ. 2"اآلس يألؼ شجرة الغرب: شجرة مما يضاؼ إليو قضيب شجرة
أكقات إضافة األشجار التزيينية بعضيا إلى بعض ىك الكقت الذم مف بعد طمكع الشعرل العبكر 

كابتداء حمكؿ الخريؼ إلى حيف ما يبدأ . بأربعيف يكمان كذلؾ عند تصـر شدة الحر كجمرة القيظ
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ف كاف صكابان فأضفت بعض الشجر : "قاؿ قسطا بف لكقا العالـ. البرد أف يشتد قد خالفت ذلؾ كا 
 ".أيمكؿ عند نضكر الشجر، في يكـ صاح غير مغيـ فعمؽ كأطعـ (ذم ماه)إلى بعض في 

 : نبلحظ مما كرد سابقان أف
حتى قبؿ كقت الظييرة  في المكعد األنسب إلجراء عممية التطعيـ ىك في الصباح الباكر  (1

ألف الشمس في فترة الظييرة تككف شديدة الحرارة مما يتسبب بجفاؼ الطعـ فصؿ الصيؼ، 
 .كعدـ صبلحيتو لمتطعيـ

بشرط أف يككف الجك  (شير نيساف) فصؿ الربيع الفصؿ األكثر مبلئمة إلجراء التطعيـ ىك (2
 . صحكان خاليان مف الغيكـ كاليكاء الشديد

عند أم : ىك الكقت الذم مف بعد طمكع الشعرل العبكر بأربعيف يكمان كذلؾ: "يقصد بالقكؿ (3
إال أف قسطا بف لكقا خالؼ ىذا المبدأ كرأل . انتياء فصؿ الصيؼ كابتداء حمكؿ الخريؼ

 .الربيعفصؿ  في  إجراء العمميةأمران آخر كىك
 :حماية المكان الذي أجريت فيو عممية التطعيم من الشجرة- ه

ينبغي إذا قطعت فضكؿ الغرس أف تدىف مكاضع القطع : " قاؿ قسطا بف لكقا في ذلؾ
ضراره بو، كمف الناس  بالشحـ المذاب ليقي الغرس المقطكع عنو فضكلو مف كصكؿ اليكاء إليو كا 

مف يجعؿ مكاف الشحـ شمعان مذابان، كمنيـ مف يجعؿ عمى مكاضع القطع طينان لزجان ناعمان 
  : ىي اآلتي الشركط الكاجب مراعاتيا بعد إجراء عممية التطعيـنجد أف". 1عكض الشحـ كالشمع

الطعـ عف األصؿ لكي يتـ االلتحاـ بشكؿ جيد، كيتـ ربط الطعـ كاألصؿ معان عدـ تحريؾ  .1
باستخداـ خيكط الرافيا ألف سرعة االلتحاـ ضركرية إلمداد الطعـ بما يحتاجو مف ماء كغذاء 

 . مف األصؿ
.  مدعـ بالكمس لمحفاظ عمى الرطكبة كمنع جفاؼ منطقة االلتحاـغطية مكاف التطعيـ بطيفت .2

كينصح بعدـ استخداـ الطيف األحمر بمفرده ألنو يمتص الحرارة كبالتالي يسبب جفاؼ منطقة 
 . التطعيـ كتشققيا كفشؿ االلتحاـ

 .لمنع كصكؿ اليكاء إلييا بشمع البارافيف يتـ تغطية منطقة التطعيـ .3
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تختمؼ طريقة تجييز األصؿ لمتطعيـ باختبلؼ نكع األصؿ فإذا كاف األصؿ مف أشجار  .4
أما إذا كاف مف أشجار الزينة , الزينة الرقيقة المحاء يتـ إحداث ثقب فيو كتركيب الطعـ عميو

السميكة المحاء فيتـ إحداث شؽ كتركيب الطعـ عميو كفي ىذه الحالة يمكف تركيب أكثر مف 
 .   طعـ عمى نفس األصؿ يتـ تركيبيا عمى أطراؼ الشؽ

: في معرفة صيانة  رس الشجر كمو- 2-4
أما ما غرس منو في الخريؼ فينبغي لو أف يقر كييئتو في : "قاؿ قسطا بف لكقا في كتابو

أيمكؿ غير أنو يحفر حكؿ أصمو أربع مرات بيف كىك شير " ذم ماه"المكاضع الذم ىك بو إلى 
ذم "كأما ما غرس مف الغرس في  .كؿ مرتيف منيا عشركف ليمة شبران في األرض فيقر كييئتو

أيمكؿ فإنو ال يحفر ما حكؿ أصمو مف األرض إال بعد أف يعمؽ كتنبت عركقو، كال ينبغي "  ماه
مف الغرس أف يحكؿ مف مكضع إلى مكضع دكف أف يستبيف لصاحبو أنو قد عمؽ  لشيء

. "كرسخت عركقو كمبلؾ الغرس أال يغفؿ عف سقيو في الصيؼ كمما جفت أرضو مف عاـ يغرس
كمما يتعيد بو الغرس أف يكسر عنو ما كاف مف فضؿ ينبت في أصمو، أك : "كقاؿ أيضان 

في عرقو باأليدم مف غير أف تمسو حديدة، فإنو ال ينبغي لشيء مف الغرس أف تصيبو حديدة 
كمما يتعيد بو الغرس أف يعدؿ ما كاف . دكف أف يأتي عميو عاـ فإف ذلؾ يضره كيذىب بقكتو

السماد )كمما يتعيد بو الشجر المثمر أف يسمد كؿ عاـ بالسرجيف . منو مائبلن بدعائـ تقيمو
كىك شير حزيراف مف غير أف يناؿ السماد أصمو، كلكف يككف قريبان مف ( ميرماه)في  (العضكم

 . 1"أصمو فإف ذلؾ أصمح لو كأنفع
بتحميؿ المعمكمات التي ذكرىا قسطا بف لكقا يمكننا معرفة خطكات العناية باألصؿ الذم 

 :يتـ اختياره لمتطعيـ كما يمي
ثـ يتـ نكش التربة حكؿ ساؽ األصؿ ,  في الخريؼ إلى أيمكؿاألصؿ المزركع يترؾ -1

, يـك بيف كؿ مرتيف (20) بفاصؿ أربع مرات سـ في منطقة انتشار الجذكر 20 – 15بعمؽ 
زالة األعشاب الضارة، كال يتـ إجراء ىذه العممية لؤلصؿ المزركع  كذلؾ بيدؼ تيكية التربة كا 

 .أيمكؿشير في 
 .  يراعى عدـ نقؿ األصؿ المزركع حديثان مف مكاف آلخر لممحافظة عمى الجذر مف التقطع -2
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 .  يجب الرم المستمر لؤلصؿ كخاصة في أياـ الصيؼ الحارة التي تجؼ فييا التربة بسرعة -3
عمى الماء  كتنافسو األصؿألنيا تضعؼ كافة النمكات التي تظير مف قاعدة األصؿ إزالة   -4

كتتـ اإلزالة يدكيان خاصة في األصؿ دكف عمر السنة ألف استخداـ األدكات المعدنية , كالغذاء
 . تسبب حدكث جركح في األصؿ تدخؿ مف ىذه الجركح كافة المسببات المرضية

 .  يجب استخداـ دعامات معدنية أك خشبية حكؿ األصؿ لممحافظة عمى استقامتو -5
 صحيحة كىذا ما نتبعو حاليان في العمـ باألصكؿإف كؿ ما ذكره قسطا بف لكقا مف شركط العناية 

.   الحديث
 
 
 :أىم نباتات الزينة التي ذكرت في كتاب الفالحة الرومية أو الشامية- 2-5
 األنيار حكاؼ التي تنبت عمى النبتةإف : " كيقكؿ قسطا بف لكقا فيو:(البري) الحبق النيري- 1

 كما ."1قمحت بالنبيذ ىضـ الطعاـأكتسمى بالعربية الحبؽ كبالفارسية البكذنة، إذا دقت يابسة ؼ
 . التي تتميز بكجكد تربة عالية الرطكبة األنيارجكانبنمك عمى نعمـ أف الحبؽ النيرم ىك نكع م

إف ىذه النبتة التي تنمك في البساتيف : " يقكؿ قسطا بف لكقا:(المزروع)الحبق البستاني - 2
كىذا يدؿ عمى األىمية الطبية لمحبؽ ". 2كتسمى بالعربية الحبؽ دكاء لكؿ جرح جعمت عميو

 . المزركع
 الصيؼ نبتاتالخطمى الركمي مف ":  قاؿ قسطا بف لكقا:(الختمية) الخطمى الرومي- 3

 ".3 كنيسافآذاركالخريؼ كأكاف زراعتو في 
  : السوسن-4

مف الحيمة في ىذه الريحانة إذا كانت بيضاء أف : "يقكؿ قسطا بف لكقا في السكسف
كطرح ما كاف منو . تصير أرجكانية أنو إذا عمد إلى السكسف في الشتاء فانتزع مف أصمو كعركقو

ظاىران فكؽ األرض عنو، كجمع مف أصكلو كىي شبيية بالبيض عشرة أك اثنا عشرة جميعان، ثـ 
أصابيا الدخاف حتى تنبت أطرافيا معمقة كييئتيا كما ينبت البصؿ، ثـ ؼعمقت في بيت شتكم 
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طرحت في دردم شراب فأقرت فيو حتى تصير عمى لكف األرجكاف ثـ زرعت كجعؿ أسفؿ منيا 
في حفرتيا، كفكقيا فيما بينيا كبيف كجو األرض دردم مف دردم الشراب يحكؿ لكنيا إذا كانت 

ذا عمد إلى السكسف حيف يجتمع مف قبؿ أف يفتح حيف يظف الناظر إليو  .بيضاء لذلؾ أرجكانيان  كا 
أنو ينفتح الغد فقطع مف أصكلو التي تمي كجو األرض دكف عركقو، ثـ طميت أطراؼ أصكلو 

بشيء مف قار فكضعت في جرة جديدة فطيف فكقيا ثـ دفنت تمؾ الجرة في األرض بقي السكسف 
ف أخرج صاحبو منو فكضعو في الشمس نضر لذلؾ كتفتح. فييا سنة   ."1كا 

السكسف مف المكف األبيض إلى األرجكاني كذلؾ أزىار ذكر قسطا بف لكقا طريقة لتحكيؿ لكف 
: بإتباع الخطكات التالية

 .قمع نبات السكسف لمحصكؿ عمى الريزكمات .1
 . إزالة كافة النمكات الخضرية التي تظير مف الريزكمات .2
 .  ريزكمة12 – 10إكثار الريزكمات بشكؿ مجمكعات بمعدؿ  .3
نقؿ الريزكمات إلى بيت شتكم تتكفر فيو الشركط البلزمة إلنبات الريزكمات مف حرارة  .4

 .معتدلة كرطكبة ثـ يتـ تعميؽ الريزكمات كتعريضيا لمضباب
 .غمر الريزكمات المنبتة بسائؿ أرجكاني المكف حتى تكتسب ىذا المكف .5
زراعة الريزكمات بعد اكتسابيا المكف األرجكاني في التربة كرييا مف نفس السائؿ  .6

الصباغي ثـ تغطيتيا بطبقة رقيقة مف التربة كبالتالي نحصؿ عمى نبات سكسف ذات 
 . أزىار أرجكانية

 .(الزراعة بدكف تربة)تمت ىذه الزراعة بدكف تربة كىذا ما يسمى حديثان  .7
ذا عمد إلى السكسف حيف يجتمع مف قبؿ أف يفتح حيف : " كقاؿ قسطا بف لكقا أيضان  كا 

يظف الناظر إليو أنو ينفتح الغد فقطع مف أصكلو التي تمي كجو األرض دكف عركقو، ثـ طميت 
أطراؼ أصكلو بشيء مف قار فكضعت في جرة جديدة فطيف فكقيا ثـ دفنت تمؾ الجرة في 

ف أخرج صاحبو منو فكضعو في الشمس نضر لذلؾ كتفتح،األرض بقي السكسف فييا سنة . "2 كا 

                                                           
. 353 ص المصدر السابؽ، 1
. 353ص  قسطا بف لكقا، الفبلحة الركمية أك الشامية، 2



47 

 

نجد مما سبؽ أف قسطا بف لكقا كضع خطكات لتخزيف الريزكمات تمييدان لزراعتيا في 
 :العاـ المقبؿ تتمخص بما يمي

جمع الريزكمات في بداية تفتح السكسف ثـ يتـ طبلء الريزـك بمادة الزفت الذم يعتبر  - أ
مادة عازلة تمنع تسرب الرطكبة لمريزـك كبالتالي تعيؽ إنباتو ثـ تكضع ىذه الريزكمات 

 .في أصص فخارية كتغطى بالتراب كتخزف لمدة عاـ في األرض
كعند الرغبة في الزراعة يتـ إخراج الريزكمات كتعريضيا لمشمس لتشجيعيا عمى  - ب

 . اإلنبات ثـ تتـ زراعتيا بالتربة
  :الورد- 5

ذا أثمر الكرد فجفؼ ما يكارل األرض مف عركقو بثـك إ: "يقكؿ قسطا بف لكقا في الكرد
.  "ازداد الكرد طيبان كبقي سبعة أشير مف السنة ناضران كما اجتنى

 : لتحسيف صفات الكرد كمستخمصاتو كالتاليذكر قسطا بف لكقا عدة أمكر 
كبالتالي يمكف احتفاظ أزىار , سقاية الجذكر في فترة اإلزىار بالثـك لزيادة تركيز رائحة الكرد .1

كثير مف الزيكت اؿأف الثـك يحكم عمى حيث , الكرد برائحتيا العطرة لمدة سبعة أشير تقريبان 
العطرية الطيارة المركزة، كبالتالي فإف ىذه الزيكت تزيد مف تركيز رائحة الكرد، فتزداد رائحتيا 

كما يعد الثكـ مطيران عامان كبالتالي يساىـ في حماية الكركد مف اإلصابة بالمسببات . كتقكييا
 .المرضية كبذلؾ يطكؿ عمره

ف أردت دكاـ مدة الكرد فاعمد إلى أنكاع ما تنبت الجباؿ مف الكرد كمو كخذ : "كقاؿ أيضان  -2 كا 
مف كؿ نكع منيا  قضيبان فأغرسو فإف كرد الجباؿ ينضر بعضو دكف بعض كال يزاؿ نكع منو 

اث شئت كرناضران  ثـ أغرس تمؾ القضباف في كؿ شير حيث بدل لؾ كسمدىا بأم األ
  ."كاسقيا فإنيا تنضر عمى عادتيا في الجباؿ بعضيا قبؿ بعض

نستنتج مف قكلو أنو كلمحفاظ عمى ديمكمة التزىير في الكرد يتـ اختيار عقؿ مف عدة أنكاع برية 
كيستخدـ في تسميد ىذه العقؿ . جبمية تختمؼ في مكعد إزىارىا كيتـ زراعتيا بنفس المكاف

ثـ يتـ رييا فنحصؿ عمى تناكب في مكاعيد تفتح األزىار التي تختمؼ  (الحيكاني)السماد البمدم 
 .   حسب النكع
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 كرب ،كقد يختمؼ في غرس الكرد فرب مف يقمعو مف مكضعو فيغرسو في آخر" :كقاؿ أيضان  -3
مف يعمد إلى أصؿ مف أصكؿ الكرد فيقطعو قطعان شبران شبران، ثـ يضـ قطع ذلؾ األصؿ 

كرب مف يعمد إلى األصؿ مف أصكؿ الكرد فيقمعو مف . جميعان فيعصب عمييا كيغرسيا
أصمو، ثـ يمؼ بعضو إلى بعض فيغرسو كيجعؿ عركقو كعامتو فيما تكارل األرض منو فبل 

  ." الغرس مف الكرد أطيب ريحان ايظير منو فكؽ األرض إال النصؼ، كىذ
 : كمف الكاضح أف قسطا بف لكقا استنتج بعض طرائؽ اإلكثار الخضرم المتبعة حديثان كىي

يتـ نقؿ الغرسة مف مكاف زراعتيا كتزرع في المكاف الجديد الذم تتكفر فيو : اإلكثار بالتشتيؿ .1
 .الظركؼ المناسبة الستمرار النمك

 سـ حيث تربط 20 –15يتـ أخذ العقؿ مف الفركع القكية بطكؿ يتراكح بيف : اإلكثار بالعقؿ .2
 .العقؿ بشكؿ مجمكعات كتغطى لممحافظة عمى رطكبتيا

, حيث يؤخذ فرع قكم مف األصؿ قابؿ لمثني كيزرع بشكؿ مستقؿ: اإلكثار بالترقيد األرضي .3
كعندئذ يتـ التجذير في ىذا الفرع في كؿ نقطة التقاء ليذا الفرع , ثـ يتـ ثنيو باتجاه األرض

مع التربة كبالتالي نحصؿ عمى عدة عقؿ يتـ قطع كؿ منيا كزراعتيا عمى حدة لمحصكؿ 
 .  عمى عدة نباتات جديدة

ف أردت أف يسرع إدراؾ الكرد فصب في أصمو كعركقو في الشتاء كمو ": كما قاؿ أيضان  -4 كا 
 كبذلؾ طرح قسطا بف لكقا فكرة تسريع نضج الكرد مف خبلؿ ."1في طرفي النيار ماء ساخنان 

درجة مئكية في ساعات الصباح الباكر كفي المساء خبلؿ  (50-30)الرم بالماء الساخف 
 .  فصؿ الشتاء

 

 :خاتمة- 3
أك الشامية الشركط البلـز تكفرىا لزراعة  الفبلحة الركمية ق كتابدرس قسطا بف لكقا في

فقد تطرؽ لؤلمكر الكاجب كجكدىا في مكقع البستاف كاختيار األنكاع المبلئمة , نكع تزييني (13)
كما أشار إلى المكاعيد المثمى لمزراعة التي , ليذا المكقع ككجكب اختيار عقؿ سميمة في الزراعة

                                                           
. 352قسطا بف لكقا، الفبلحة الركمية أك الشامية، ص  1
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تختمؼ باختبلؼ الظركؼ المناخية، حيث اختار شيرم شباط كآذار لمبمداف الحارة كشير نيساف 
 . في البمداف الباردة كشير تشريف الثاني في الببلد الفقيرة بالماء

كأشار إلى طرائؽ اإلكثار المتبعة كالتي تماثؿ الطرؽ المتبعة في عصرنا الحاضر كىي 
كاإلكثار الخضرم باستخداـ العقؿ , اإلكثار البذرم كما في الصنكبر كالسرك كالغار كالنخيؿ

 . كبالتشتيؿ كالعقؿ كالترقيد األرضي في الكرد, كالخمفات في اآلس
التي تختمؼ حسب النكع النباتي، فاآلس  (بالقمـ)كما شرح أفضؿ مكاعيد اإلكثار الخضرم 

 .يتـ إكثاره في أيار بينما يتـ إكثار كؿ مف الكرد كالسكسف كالريحاف في شير تمكز
كشرح عممية التطعيـ كخطكاتيا ,  كذلؾ حدد المكاصفات المثالية لمبذرة المراد زراعتيا

بحيث أكد عمى الشركط الكاجب تكفرىا في كؿ مف األصؿ , بشكؿ مفصؿ كمكاكب ليكمنا ىذا
كأشار إلى أنو كخبلؿ فصؿ الربيع كخاصة في شير نيساف تتحقؽ , كالطعـ لنجاح عممية التطعيـ

أكبر نسبة نجاح لعممية التطعيـ كأنو يمكف أف يتـ التطعيـ في فصؿ الصيؼ في ساعات 
الصباح الباكر ألف الحرارة تسبب جفاؼ منطقة التطعيـ كما تمنع فصؿ القمؼ في منطقة 

 .التطعيـ في النبات األصؿ
 كأكد عمى بعض الشركط الكاجب مراعاتيا بعد إجراء التطعيـ كعمميات الخدمة البلزمة 
زالة نمكات األصؿ فكؽ منطقة التطعيـ كاستخداـ الدعامات  .لنجاح التطعيـ مف رم كتسميد كا 

 كما كصؼ أيضان قسطا بف لكقا بعض األنكاع النباتية التزيينية كالحبؽ النيرم كالحبؽ 
 .البستاني كالخطمى الركمي كالسكسف كالكرد

كمف الجدير بالذكر أف طرائؽ تربية األنكاع التزيينية كتحسينيا كانت مكجكدة منذ القديـ، 
كأكضح , حيث شرح قسطا بف لكقا طريقة عممية لمحصكؿ عمى السكسف بأزىار أرجكانية المكف

 .بعض اإلجراءات لتحسيف صفات الكرد كرائحتو العطرية كتسريع نضجو
 كذلؾ مف الممفت لبلنتباه معرفة القدماء بطرائؽ تخزيف األجزاء النباتية المستخدمة في 
اإلكثار لزراعتيا في كقت الحؽ كما سبؽ كشرح طريقة تخزيف ريزكمات السكسف لزراعتيا في 

 . العاـ القادـ أم عندما يحيف مكعد زراعتيا
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 الثانيالفصل 
 

كثار نباتات الزينة  طرائق  تربية وا 
 (م9/ىـ3)القرن في  (ابن وحشية)في كتاب الفالحة النبطية 

 
 :مقدمة- 1

كلد في قرية قرب الككفة تسمى ىك أبك بكر أحمد بف عمي الكسداني الصكفي،  ابف كحشية
مف الكتب الكثير كلو ، (ـ892/ىػ298)، كتكفي بحدكد سنة (ـ9/ىػ3)قسِّيف، عاش في القرف 

 برع في عمـ النبات كفي . كتاب الفبلحة النبطيةىاكأىـ، كتاب الفبلحة الكبير كالصغير: منيا
تمت اإلشارة في  كلقد غيره مف العمـك األخرل، حيث زرع النبات كراقب نمكه كأدرؾ خصائصو،

 .1ىذا الفصؿ إلى مساىمتو في تقدـ كتطكير عمـ النبات كال سيما عمـ نباتات الزينة

                                                           
. 256، ص6؛ ككحالة، معجـ، ج170، ص1الزركمي، األعبلـ، ج ك؛276 صالنعساف، الزراعة كالرم عبر التاريخ،: راجع 1
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السكسف، النرجس، الياسميف، النسريف، : كمف نباتات الزينة التي تناكليا في ىذا الكتاب
.   (النيمكفر)الخزاـ، اآلس، األقحكاف، كالمينكفر 

 

كثار نباتات الزينة في كتاب الفالحة النبطية- 2  :تربية وا 
 البيئة المناسبة كطريقة الزراعة لكؿ منيا، كحددذكر ابف كحشية الكثير مف نباتات الزينة 

 .ؽ الستنباط أصناؼ جديدةائ بعض الطركأشار إلىإال أنو ربط بعض النباتات بالفمؾ 
: (األقحوان) األذريون- 1- 2 

ىذا ىك أحد المنابت التي تحمؿ كردان، ككرده : "يقكؿ ابف كحشية في كتابو الفبلحة النبطية
كىك مف النبات الذم يزرع : " كقاؿ أيضان ."كىك نبات رقيؽ ضعيؼ. أصفر الكرؽ ال ريح لو البتة

كليس يحتاج في إفبلحو . ره في المكضع المكافؽ لو، كىك مف األشياء الصابرة عمى العطشذب
حكاـ القياـ عميو، ثـ تحكيمو كتجكيد غرسو كقد يكثر بناحية . إلى أكثر مف تعاىده في مزدرعو كا 

. "1حكض المتكسط
: عمى الشكؿ التالي (األقحكاف)نجد مما سبؽ أف ابف كحشية ذكر مكاصفات نبات األذريكف 

نبات عشبي مكطنو األصمي حكض المتكسط، أزىاره صفراء عديمة الرائحة كيتكاثر - أ      
. بالبذرة

 .متحمؿ لمجفاؼ كال يحتاج لعمميات خدمة- ب
 :اآلس- 2-2

كىك سيد الرياحيف، نبات طيب الريح، كىك مشيكر في : "يقكؿ ابف كحشية في اآلس
 أجناس، ثبلثة ألكاف تحت ثبلثةكىك  .إقميمنا، كربما طاؿ كامتّد إلى فكؽ حتى يصير كالشجرة

، فاألخضر كىك المعركؼ المشيكر الكثير، كلكف ثاف الثبلثةفأما األلكاف . أشكاؿفثبلثة كمع ذلؾ 
. ، كىك مع زرقتو لطيؼ الكرقة مشرؽ الزرقةطائفتنا الركميةأزرؽ، كىك كالمعدكـ، كيسميو بعض 

نما قمت إّنو معدكـ، أعني في  كلكف ثالث أصفر، كىك مكجكد في المكف األكؿ الذم .  بابؿإقميـكا 
كىذا اآلس األصفر الفاسد ىك مثؿ النبات المسمى . ىك أخضر، ألف ما فسد مف كرقو اصفرّ 

بالماذريكف، فاف الماذريكف ىك آس ما، إال أنو أصفر المكف، كمثؿ الماذريكف أيضان النبات 

                                                           
. 137، ص 1ابف كحشية، الفبلحة النبطية، ج 1
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طيب الريح، صكرتو صكرة اآلس سكاء، إال أنو أقؿ عمبلن نبات المسمى عند العرب الزرنب، كىك 
حة، كىك المشيكر في ئ فالريحاف الطيب الراالثبلثةفأما أجناسو ، مف الماذريكف كمف اآلس أيضان 

فيذاف جنساف، إال أف المسمى مف ىذيف . ، ثـ المسمى، كىك مثؿ الماذريكف، كاألصفر منوإقميمنا
أما أجناس المسمى فأكليا الماذريكف، ثـ الزرنب، ثـ ما .  أجناس أيضان، فالريحاني جنسافثبلثة

كالمصمحاني ىك أاصفّر لكنو لنفسو مف الريحاف، كأما جنسي الريحاني فالذم يسمى الخسركاني 
 الذم األزرؽالكرؽ العريض الكبار، كأما الثاني فيك الدقاؽ الكرؽ المعركؼ، كأما الثالث فيك 

كىذا فربما سماه قـك زىر األرض، كربما كجد في إقميمنا، في الفرط، . قدمنا ذكره كقمنا إنو ركمي
 ، أصؿ بعد أصؿ، مف ىذا اآلس المعركؼ، يخرج كرقو أزرقان مشرقان، إال أف ذلؾ عزيز قميؿ جدان 
كأما األشكاؿ فالدقيؽ كالعريض الكبار كالطكاؿ الذم ىك الريحاني المشيكر، فأما الدقيؽ، كربما 

. شديدة الممكحةؿكىك ينبت كينشك في جميع األرضيف، إال ا .كاف طكيبلن كربما كاف دقيقان قصيران 
يصبر عمى العطش بعض الصبر، كليس يحتاج في إفبلحو  كىك. فإنيا تضره بتمؾ الممكحة

كخدمتو إلى أكثر مف أف تككف أرضو نقية مف الحشيش المختمؼ المغرؽ لما يجاكره مف النبات، 
س خاصة أمره ظريؼ، ، كلآل2يكسح اآلس في شير نيساف: "قاؿ أيضان .  "1كعركقو كأصكلو مرة

إذا زرع في أرض مّرة خّفؼ مرارتيا بمقطو لذلؾ كاجتذابو إّياه منيا، ككذلؾ يفعؿ في األرض 
                                                                           ".3المّرة

 :ىي كالتالييتضح مما سبؽ أف مكاصفات نبات اآلس 
 معمرة مستديمة رةم أف ينمك كيصبح شجكيمكف يعد مف أنكاع الرياحيف الطيبة الرائحة،- 1

 .الخضرة
لكف ىذه الخاصية تستخدـ في استصبلح األراضي حيث ، (فينكالت)  مكاد مرَّةقتفرز جذكر -2

 . يساىـ اآلس في تخفيؼ مرارة التربة في حاؿ كجكدىا
 جميع األراضي إال الشديدة الممكحة، يجب أف تككف التربة يتحمؿ الجفاؼ كيزرع في -3

 .األعشاب الضارة مف خالية
 .يحتاج لعمميات خدمة بسيطة كالتقميـ في شير نيساف -4

                                                           
. 147، ص142، ص1 ابف كحشية، الفبلحة النبطية، ج1
 222المصدر السابؽ، ص 2
. 314المصدر السابؽ، ص 3
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: في تصنيفو عمى المكف كشكؿ الكرقة كأكضح كجكد ثبلثة ألكاف ىيابف كحشية كاعتمد  -5
 : كحدد ثبلثة أجناس لو ىي (األصفر)األخضر كاألخضر المزرؽ كاألخضر الباىت 

:  فاجنستحت كلو  ألخضر الريحاني كىك المعركؼ لدينا ا -1
 .أكراقو طكيمة كعريضة ككبيرة الحجـ: (المصمحاني)الخسركاني  (1
 .طكيؿ الكرؽ، قصير الكرؽ: شكميف منو : دقيؽ الكرؽ (2

 يسمى زىر األرضك, أكراقو رقيقة,  كيسمى الركمي في الككفة:األخضر المزرؽ -2
.  أيضان 

الزرنب ) نبات الماذريكف، كالماذريكف يماثؿ نبات الزرنب يشبو: األخضر المصفر -3
مف الماذريكف  رائحتو أخؼ ىك نبات طيب الريح، لو صكرة مثؿ صكرة اآلس إاّل أف

 (.كاآلس
 :(الريحان) الباذروج- 2-3  

 أصناؼ فيما نعرؼ أحدىا المعركؼ المشيكر بيف ثبلثةىذا النبات : "يقكؿ ابف كحشية
نما سمي بذلؾ ألف لو را. الناس كىك الباذركج البستاني حة ئكالنكع الثاني منو يقاؿ لو القرنفمي، كا 

ينبت بإفبلح الناس كزرعيـ لو، كالقسـ اآلخر منو، الذم أتمت بو ، كحة القرنفؿئحادة تحاكي را
نكع ينبت في الصخكر كالمكاضع الصمبة، كاألرض كالقشفة، كرقتو  ، ىكثبلثةإلى أف صارت 

حتو أحد مف ئصغيرة تحاكي كرقة النعنع الصخرم في الصغر، كىي في ذلؾ المقدار كنحكه كرا
 القرنفؿ كأشد، كفي كرقو كعيدانو خضرة مشبعة شديدة إال أنو بالقياس إلى أنكاع الباذركج رائحة

  ."يقاؿ أنو شديد الخضرة
 :  ثبلثة أنكاع ىيج ذركباؿانجد مما سبؽ أف لنبات 

. الباذركج البستاني - 1
 . رائحة القرنفؿتشبو رائحتو حادَّة : المزركعالباذركج القرنفمي - 2
:  الباذركج القرنفمي البرم كيتميز بما يمي - 3

.  البرمكرقتو صغيرة تماثؿ كرقة النعنع                       - 
.   الباذركج القرنفميرائحتو أشد مف رائحة                        - 
.     شديد الخضرة -                       
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مف أكؿ آذار إلى آخر نيساف، ىذا اليدؼ منو كقد يزرع  الباذركج كقت زرع: "يقكؿ أيضان 
 أربعفي  أكؿ تمكز  منو شيء آخر، كزرعو أف ينثر بزرع عمى ماء كاقؼ، فإذا كانت بعد 

كقد يخرج عميو كشكث .  مف التراب ليغطيومء ساعة ينثر عمى البزر شثبلثيفكعشريف ساعة أك 
.   "عمى الشكؾ، فإنو أيضان شديد اليبس معتدؿ في الحر كالبرد

 في شير كقد يزرع،  ىك شيرا آذار كنيسافالباذركجأفضؿ مكعد لزراعة  تبيف مما سبؽ أف
تربة رطبة حيث يتـ ترطيب التربة كفي اليـك التالي تتـ الزراعة ثـ تتـ تغطية يزرع عمى ، كتمكز

 . البذكر بطبقة رقيقة مف التراب
 :(الالفند) الخزام- 2-4 

ىذا نبات يحمؿ كردان متفرؽ الكرؽ، كلكنو بنفسجي، بؿ ىك : "قاؿ ابف كحشية في الخزاـ
كالفرس يعّظمكنو كيتبرككف بو، كالخزاـ مشيكر يستغنى بشيرتو عف . أحسف مف لكف البنفسج

كربما تركو بعض الفرس في منزلو، ينظر إلى كرده كيقكلكف إف النظر إليو . اإلكثار مف كصفو
يسّر النفس كيزيؿ اليـ الذم يعترم ببل سبب كيسّيؿ مجيء الرزؽ، كربما أخذ بعضيـ في جيبو 
نو يسكف  مف كرده كاحدة، يقكلكف إنو يحدث باإلنساف قبكالن مف الناس، كيككف لو بينيـ جاه، كا 

الغضب، كقد ذكركا في خرافاتيـ لو أخباران عجيبة مف األفعاؿ، كلست أعمـ لكّمما ذكركا فيو حقيقة 
كىك مّما يطكؿ حتى يصير كقامة اإلنساف، بؿ دكف ، كال بطبلنان، ألنني لـ أجّرب مف ذلؾ شيئان 
.  "1كلست أعرؼ مف منافعو كمضاره شيئان . ذلؾ في األكثر، كينشر األغصاف كثيرة

:  نبات الخزاـ كاآلتيصفات كميزاتنجد مما سبؽ أف ابف كحشية ذكر 
 . كتحكم بتبلت متفرقة بنفسجية المكفتوزىر- 
 سـ في البيئة التي عاش فييا العالـ كأغصانو متفرعة 200 – 150يصؿ طكؿ النبات حتى - 

 .  بشدة
أنو كاف يستخدـ لمتبرؾ بو، كأف النظر إليو يسر النفس كيزيؿ : مف األساطير المذككرة حكلو-  

تبقى ىذه األمكر مجرد أساطير ال دليؿ عمى )اليمـك كيسيؿ مجيء الرزؽ، كيسكف الغضب 
.  (صحتيا

 :(شقائق النعمان) الخشخاش- 2-5
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 األحمر، ىك حشيش الخشخاش، ألّنيما ال يختمفاف إال في المكف كحمؿ البزر الشقيؽ"
كربما كاف في أطراؼ كرؽ . كربما نبت منو شيء لنفسو في البرارم كالقفار فكرد كردان . كالفعؿ

كليس يكاد يحتاج إلى إفبلح كال إلى عبلج لقمة ما . الكرد سكاد كالخط حكؿ الكرقة مف فكؽ
.   "1يعرض لو مف اآلفات

 يتبيف عند كصؼ ابف كحشية لشقائؽ النعماف بأنو يتميز بأزىار حمراء جميمة يشكبيا 
 .السكاد كتنمك بشكؿ برم

 :(الختمية) الخطمي- 2-6
إف شجرة الخطمي لكناف، أحدىما يكرد كردان أحمر كباران، : "(بف كحشية)قاؿ أبك بكر 

كىي مف النبات . نتشرم كقد تنبت في إقميمنا كثيران ك،كاآلخر كرده أبيض أصغر مف األحمر
الفمكي، كالمنابت الفمكية ال تفنى كال تمكت كال تيـر أيضان كال تذبؿ كال تتغير عف حاؿ كاحدة 

كقد تكافؽ الخطمي مف األرض الصمبة الكثيرة التراب التي فييا حصية كقشؼ، كال . الدىر كّمو
كتكافقو  كيحتاج إلى ماء كثير يككف في أصمو،. فإّنو ينمى في ىذه األرض. تكاد تنبت شيئان 

 النبات، فإف عدـ الماء سائركىك نبات ال ييـر كال يتغير سريعان كما يتغّير  .السيكؿ كاألمطار
كفيو لزكجة كثيرة دالة عمى شّدة البرد فيو كتكاثؼ . زمانان لـ يضّره ذلؾ كما يضّر غيره مف النبات

يزرع الخطمي في ك: "كحدد مكعد زراعة الخطمى بقكلو. "2كىك كالممؾ في أبناء البشر. رطكبتو
       . 3شير حزيراف

: الختمية كما حددىا ابف كحشية ىي مكاصفات يتبيف مف ذلؾ أف
تناسبو التربة المتماسكة الحصكية، يحتاج لرم غزير لكنو يتحمؿ الجفاؼ، كما  نبات معمر- 

 .يتحمؿ البركدة كارتفاع الرطكبة النسبية
 . ليا نكعاف حسب لكف الزىرة كىما األحمر كبير األزىار كاألبيض صغير األزىار-
 . أفضؿ مكعد لزراعتيا ىك في شير حزيراف- 
 :الزعرور- 2-7
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ىذه الشجرة تنبت في الجباؿ كعمى الصخكر : "ذكر ابف كحشية الزعركر كقاؿ فيو
فإف اسميا عند الجرامقة . كالحجارة، كالفرس يسّمكنيا دكاسنة، كلنا في لغاتنا ليا أسماء كثيرة

فيي تحمؿ حّبان أحمر كأصفر شديد الحمرة كالصفرة، كربما . بمغتيـ غير اسميا عند الكسدانييف
سّماىا بعض الفرس العيزراف، كذلؾ بمغة الفيمكية، أك بمغة أخرل مف لغات الفرس، كرّبما سّمكىا 

كقد . أيضان دياىيشا، كفي جكؼ حّبيا الذم تحممو نكل لّينان، أكثره زكجان زكجان في جكؼ الحبة
 في بساتينيـ لحسنيا كحسف حمميا، كتحتاج أف تسّبخ في كؿ سنة، إقميمنايّتخذىا بعض أىؿ 

كقت تسبيخ الشجر كمو، كيخفؼ كرقيا عنيا بكبلب حديد مسقى حاّد ماض، فإف الحديد إذا 
كجميع أصناؼ السرقيف ال تكافقيا  .داخؿ شيء مف صداه بعض أغصانيا أىمكيا كأبطميا

.  "1البتة
كبذلؾ حدد ابف كحشية مكاصفات الزعركر عمى أنو نبات برم ثماره صفراء أك صفراء 

يتـ تقميمو سنكيان باستخداـ أدكات معدنية . بذكره طرية كتكجد بشكؿ أزكاج ضمف الثمرة, محمرة
 . حادة
 :(النيموفر أو الموتس )المينوفر- 2-8

فتنا مف الكسدانييف فأنيـ ئفأما طا. ىذا نبات ىندم، كاسمو بمغتيـ: "قاؿ ابف كحشية
كأكثر ما نبت لنفسو في مستنقعات . يسمكنو أسماء كثيرة، ألىؿ كؿ صقع اسـ يخالؼ اآلخر

 الالمياه كراكدىا كفي اآلجاـ، كىك نبات محّكؿ إلى الشمس أبدان، إذا طمعت الشمس كارتفعت، كع
فإذا )شعاعيا عميو أـ لـ يقع، تفتحت كردتو كميا، فبل يزاؿ تفتيحو يزيد بزيادة عمك الشمس 

 ينضـ عمى ذلؾ الترتيب الذم قد كاف تفتح بو، حتى ينضـ انضمامان ابتدأابتدأت تطمب الغركب 
.  كذلؾابتدأكيبقى مضمكمان الميؿ كمو، فإذا ابتدأت الشمس تطمع  (كامبلن عند غيبكبة الشمس

 كمتى أراد ,كزيادة نشكه كنمكه كجكدتو تابع لزيادة القمر في الضكء، كنقصانو تابع لنقصاف القمر
إنساف إنباتو في مكضع، فميسؽ، إلى ذلؾ المكاف الذم ىك كالحفيرة، الماء، فإذا قاـ فييا أيامان 
فميأخذ مف أصكؿ المنابت لنفسو شيئان، ثـ ليمقيا في ذلؾ الماء، فإذا قاـ عمى حّفو فإنيا تنتقؿ 

.  "2فتطمب كسط الماء القايـ، كربما بمغت قعره ثـ غرقت ككّردت
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إذان كصؼ ابف كحشية نبات المينكفر بأنو نبات مائي، مكطنو األصمي اليند، تتفتح أزىاره صباحان 
 .كيحتاج إلى اإلضاءة, كتنغمؽ مساءان 

 : النرجس- 2-9
إف أكفؽ ما غرس بصؿ النرجس في األرض التي أقاـ فييا الماء عشرة : "يقكؿ ابف كحشية

أياـ إلى عشريف يكمان، ثـ نضب الماء عنيا كجفت كبقي فييا شيء مف الندل يسير، فميحفر في 
كقد نصحني . ىذه حفاير عمقيا قدـ أك أقؿ مف قدـ قميبلن، ثـ تجعؿ البصمة فييا كتغطى بالتراب

يحفر لمبصؿ الذم يحمؿ النرجس إال مقدار فتر  فبلحتو أف الأحد عمماء عصرم أف مف أمر 
. قاؿ فميكف فتر ضيؽ ال كاسع، كيغطى بالتراب الندم كيترؾ في ىذه األرض الندّية أيامان . فقط
فأما أنا .  يطمع منو شيء يسير فميسؽ سقية خفيفة، ثـ يتعاىد كذلؾ حتى يحمؿ كردهابتدأفإذا 

ذلؾ فكجدنا تعميؽ الحفر لو صالح جدان،  (ألنا جّربنا)يحفر لو مقدار القدـ، : فأني إنما قمت
كيككف النرجس في ىذا أطيب ريحان . يسمف بذلؾ بصمو كيستمد بعركقو الرقاؽ مف األرض النداكة

  ."حد شمان أك
 يكمان 20-10أكضح ابف كحشية أف النرجس يتكاثر باألبصاؿ، حيث يتـ رم التربة لمدة 

 سـ ثـ تغطى بالتراب كتركل 30 –15ثـ تترؾ لتجؼ، بعدىا تزرع األبصاؿ في حفر عمى عمؽ 
كما أشار إلى أنو كبزيادة عمؽ الزراعة يزداد تركيز . بشكؿ خفيؼ، كيتـ تكرار الرم حتى اإلزىار

 . الرائحة العطرية لؤلزىار كخاصة بكجكد تربة مفككة
كمتى تعذر نباتو أك أبطأ أك حاؿ عف حمؿ النرجس، فينبغي أف يعالج بأف : "كقاؿ أيضان 

 بابؿ، مما يشرب ماء الفرات خاصة، باقة لطيفة، كمف إقميـيؤخذ مف الكرفس النابت في 
الجرجير مثميا، فيجففيما جيدان، ثـ يحرؽ الجميع كيخمط برماده مثمو سرقيف البقر، كمثؿ الجميع 

تراب سحيؽ، ثـ ينثر ىذا عمى منابت النرجس، يصبر عمى تفريؽ ىذا عمى مكضع بصمة 
 خفيفان غير إرساالبصمة، ما أمكنو، كلتكف األرض في ىذا الكقت يابسة، ثـ يرسؿ الماء عميو 

كثير، فإف الماء ستشربو األرض كيبقى ىذا المنثكر بمكضعو، فييبط عمى منابت البصؿ 
. "فيصمحيا كيحيييا
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نجد مما سبؽ أف ابف كحشية كضع طريقة لعبلج ضعؼ نمك النرجس باستخداـ مزيج مف 
حيث ينثر المزيج كسماد ثـ يتـ الرم بشكؿ خفيؼ , الكرفس كالجرجير المجفؼ مع السماد البقرم

 . كىذا يكاكب تشجيع التسميد العضكم باستخداـ بقايا نباتية كحيكانية في عصرنا الحديث
كمف أراد أف يجعؿ المفّتح منو مضاعفان فميأخذ : "كذكر أيضان طريقة لتحسيف النرجس بقكلو

بصمة سمينة فيشؽ كسطيا كيغّكص فييا سف ثكـ غير مقّشر كيغّرقو في البصمة جيدان، ثـ يطـّ 
ف أحّب أف يككف طيب . البصمة في التراب، فإنيا تحمؿ نرجسان مضاعفان   جّدان ككرقو مع الرائحةكا 

األبيض أخضر، فمتكف الثكمة خضراء رطبة، كتغرس البصمة في مكضع بارد كثير الرطكبة، 
. كيعّمؽ ليا في الحفر، فإنيا تحمؿ مضاعفان أخضران، فيكذا يعمؿ أىؿ الغكطة، فيخرج ريحان جيدان 

 .1كلو خكاص عجيبة يطكؿ ذكرىا. كألجؿ برد ببلدىـ يجيء جيدان 
كبذلؾ أكضح ابف كحشية طريقة لتحسيف النرجس في عصره، حيث يتـ اختيار بصمة كبيرة 
كيتـ شقيا مف المنتصؼ كنضع في الشؽ سف ثـك غير مقشر ثـ تزرع البصمة في التربة فنحصؿ 

كعندما نريد الحصكؿ عمى نرجس برائحة أقكل ككرؽ مزركش , عمى نرجس مضاعؼ األزىار
نختار ثـك أخضر رطب لكضعو ضمف بصمة النرجس ثـ تتـ الزراعة ضمف كسط بارد شديد 

 .  الرطكبة
 :لقرنفلا- 2-10 

 ،فقد سماه النبط. ىذا النبات اسمو قرنفؿ كما يسميو أىؿ زماننا ىذا: "بف كحشيةاقاؿ 
قرنفبلم، فدؿ ذلؾ عمى أف ىذا االسـ لو، ىك  (اآلرامييف)في القديـ قرنفبليا، كقد سماه الجرامقة 

كما . اسـ بمغة اليند، كقد سماه أىؿ سقي جكخى رتبنينا، سماه أىؿ برساريا كسكار كقسيف طيبيثا
 لقد اكتفى ابف كحشيو .2"بيف صاحب الكتاب الفرؽ بيف اليندم كالصيني منو بأكثر مما نقمنا عنو

  . القرنفؿ فقطأسماءبذكر 
 :السوسن- 2-11

ىذا مّما يّتخذه أىؿ إقميـ بابؿ فيفمح فييا في البساتيف : "يقكؿ ابف كحشية في السكسف
كيعمؿ مع . كىك نبات يعمؿ في األرض أصكالن بعضيا مدّكر كبعضيا مستطيؿ. كالمتنزىات
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كىك أربعة أصناؼ، صنؼ منيا كرده . ىذيف األصميف عركقان كباران تمتد في األرض امتدادان كثيران 
ككرقيا طكاؿ كأنيا األلسف، فييا تحديد، . أبيض كآخر أصفر كآخر اسمانجكني كآخر أسكد

 مميح الرائحةكىك نبات طيب . كيخرج كردان ككرقان طكاالن، إال أّنو أقؿ مف طكؿ كرقيا األخضر
كقد يستخرج ماء مف كرده كما يستخرج ماء الكرد، فيككف طيبان . النظر، فيو لمناس منافع كثيرة

كأطيب ىذه ماء كرؽ الكرد األبيض منيا، كيتمكه . يتطيب بو الناس كما يتطيبكف بماء الكرد
ـّ االثناف الباقياف، بعد مقارنة األكليف االسمانجكني، ث

أسكد : السكسف أربعة ألكاف مختمفة. 1
. "كىك مما يزرع في مكضع ثـ يحكؿ منو إلى آخر. كأبيض كأصفر كلكف السماء، كبعده األبيض

، أكراقو طكيمة يزرع في البساتيف كالمنتزىاتتزييني نبات  ىك نبات السكسفنستنتج مما سبؽ أف 
 : مسننة كبتـ تصنيفو حسب معياريف

 . (الريزكمي)السكسف المستطيؿ , (البصمي)السكسف المدكر : الشكؿ -6
 .كأسكد, (سماكم)إسمانجكني , أصفر, أبيض: المكف -7

تتميز أزىاره بجماليتيا كرائحتيا العطرة حيث يستخرج منيا العطكر، كيتـ الحصكؿ عمى 
 .أفضؿ العطكر مف النكع األبيض ثـ السماكم ثـ النكعيف الباقييف

 مف الزركع، مما يحتاج إلى مءكأىؿ الشاـ يسمكف كؿ مكضع يزرع فيو ش: "كقاؿ أيضان  
قاؿ . معناه مكضع التربية: ف كحشيةابقاؿ – إلى مكضع آخر فيغرس فيو، تركبياثا  (أف يحّكؿ)

مكاضع التربية، ينبغي أف يككف لكؿ ما يربى فييا، كيختار ليا مف  (المكاضع التي ىي)كىذه – 
ال فمتكف مف األرضيف التي ما . (إف أمكف)األرضيف أرض مستريحة مف الزرع، لـ تفمح البتة،  كا 

كينبغي أف تككف أرضان عالية يمحقيا ىبكب الرياح الباردة كثيران، فأما . أفمحت منذ سنيف كثيرة
كينبغي إف أراد زرع , الرياح الحارة فإنيا محرقة مجففة، فإذا الحت عمى أرض أحرقتيا كجففتيا

كأف يتخذ زرعو مف البزر، كبعض لو شبيو بالبصؿ يغّكص في . السكسف أف يعمؽ لبصمو كبزره
كلتكف . األرض، فيككف عمؽ الجميع نحك قدـ كنصؼ، ىذا لمبزكر، كأما البصؿ فعمؽ قدميف

األرض التي يزرع فييا، مع ما كصفنا مف أمرىا، أرضان نقية قد استقصي في تنقيتيا، حتى لـ 
كينبغي أف يعرؼ مف .  البتةمءيبقى فييا مف أصكؿ الحشيش الذم ينبت في األرض المستكية ش

ما  يزرعو تربة األرض التي يزرعو فييا، حتى يككف تحكيمو إلى أرض إما مثميا في طبع التربة، كا 
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كذاؾ إف الغركس كميا مف الشجر كالرياحيف كغيرىما مما يحتاج إلى التحكيؿ، . مقاربتيا في ذلؾ
 زرعو فييا، كذلؾ إنؾ إف ابتدأيجب أف تككف األرض التي يحّكؿ إلييا مقاربة لؤلرض التي 

مثاؿ ذلؾ . حكلت الغرس مف أرض جيدة إلى أرض ردية، كاف المغركس بعد نشؤه ضعيفان جدان 
مثاؿ الطفؿ مف الصبياف الذم يحّكؿ مف مكاضع جيدة المزاج محمكدة الطبع إلى مكاضع بضد 

ذلؾ، فإف ىذا ييزؿ الطفؿ كيثكيو، كربما أمرضو إذا غذم بمبف رقيؽ ردم، بعد لبف معتدؿ 
كينبغي أف يغرس السكسف، إذا حّكؿ مف مكضع زرعو، متفّرقان، يككف بيف األصؿ منو  .محمكد

. رجة مقدارىا قدـ تاـ، كيعّمؽ لو الحفر في األرض نصؼ قدـ أك أرجح قميبلن دإلى األصؿ اآلخر 
كالعمة في ذلؾ انبساط . ىا كأصح ليائكاعممكا أنو كؿ ما كانت الغركس متفرقة كاف أجكد لنشك

 نجد ىنا أف ابف كحشية شرح طريقة زراعة ."1الشمس عمييا بتمؾ الفرج الكاسعة، فتنتفع بذلؾ
 : السكسف كما يمي

 .مرتفعة نسبيان لكي تتعرض ليبكب الرياح الباردة, (غير مفمكحة)يزرع في أرض بكر - أ
 50 –30حيث تزرع البذكر بعمؽ جيد يتراكح مابيف , يزرع في أرض خالية مف األعشاب- ب

 سـ كتصؿ مسافات الزراعة 60سـ، أما عند استخداـ األبصاؿ في الزراعة فيصؿ العمؽ حتى 
 سـ تقريبان، حيث تزداد جكدة السكسف بزيادة مسافات الزراعة ألف ذلؾ يتيح حصكؿ 30إلى 

 .   النباتات عمى أكبر قدر ممكف مف أشعة الشمس
  :البنفسج- 2-12
إذا نزلت الشمس الحمؿ، : " فيقكؿ كزرعو كغرسوقصفة إفبلح يذكر ابف كحشية في البنفسج  

مف كؿ زرع كغرس قبؿ  (كنت أرحتيا)الدرجة الثامنة مف برج الميزاف، فاعمد إلى األرض قد 
 أشير، فاقمبيا كاتركيا مقمكبة سبعة أياـ، كتقمب منيا ما أمكف في كؿ يـك كليمة حتى بثبلثةذلؾ 

ان ناعمان، فرش عمى مكضع الخط ؽكيككف التراب كمو مدقك، تجؼ جيدان، ثـ قطعيا حياضان مردكدة
الذم تريد أف تككف فيو الغركس رشان خفيفان سحران، فإف طمعت الشمس فإف الذم رششتو يككف قد 

كمما )جؼ جيدان، فخط في الحياض خطان بعد خط، كخذ مف أصكؿ البنفسج عيدانان فييا عركؽ 
فخذ تمؾ العيداف كاألصكؿ ففصميا، إف كاف فييا . ، رطبة كيابسة، ال تباؿ(ليس فييا عركؽ

عركؽ كما ليس فييا عركؽ، أصكالن أك عيدانان متصمة، حتى ينفرد كؿ كاحد منيا عف اآلخر، 
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كلتكف صكرة غرسيا أف ال تغكصيا في األرض، بؿ تككف . كاغرسيا غرسان جيدان تقارب فيو بينيا
فإذا كضعت أحد تمؾ العيداف كغطيتو بالتراب التغطية اليسيرة . متبلصقة عمى كجو الخط

الخفيفة، فبل تزيده ترابان البتة، بؿ اكتؼ بأقؿ ما يتفؽ لؾ أف تغطيو بو، ال تزيد عمى شيء منو 
كيككف مع الذم يغرسو رجؿ آخر، . البتة، بؿ اتركو كما اتفؽ أكؿ مرة (منو شيئان )شيئان كال تنقص 

كمما غرس ما مقداره مساحة ذراع، كرش ذلؾ اآلخر مف ماء معو في إناء عمى المغركس رشان 
 (يزاؿ الرجبلف)متتابعان، بمقدار ما ال ينكشؼ التراب المغطى بو المغركس عف األصكؿ، فبل 

عمى ىذا إلى أف يستتـ ما يريد غرسو، فإذا فرغ منو تركو أربعان كعشريف ساعة، ثـ سقاه شربة 
ماء، بمقدار ما يقكـ في أسفؿ المقطع مف األرض شبران تامان كيبمغ ماؤه إلى حد المغركس فقط كال 

ثـ اعمد، كبعد يكميف مف ىذه الشربة، إلى القنى الذم يبقى مف األنيار كقد . ءشييعمك عميو 
 انثركه كالخط عمى األصكؿ المغركسة حتى تتغطى كميا ـجؼ كيبس، فدقكه كانخمكه ناعمان، ث

ككذلؾ . د التغطية شربة جيدة، ثـ اترككه سبعة أياـ، ثـ اسقكه شربة جيدةبعجيدان، ثـ اسقكه مف 
كيترؾ ىكذا مف . يككف سقيكـ لو في كؿ أسبكع شربة، فإنو يكرؽ كينمى كيحمؿ الكرد الذم يحممو

فإذا صارت الشمس في رأس برج . خركج الشمس مف برج الميزاف إلى نزكلو أكؿ برج الثكر
. الثكر، احتجتـ أف تغطكف البنفسج، كذلؾ يككف بأف تزرعكف عميو الخركع كينشر عميو فيغطيو

كتككف مكاقع نباتيا عمى ظيكر الحياض، .  لتظمموثبلثةكليكف عمى كؿ حكض مف ىذه الزركعة 
لتقع ظبلليا عمى البنفسج، ثـ تسقكه في كؿ يـك مف النصؼ مف برج الثكر إلى نزكؿ الشمس 

برج الميزاف، في كؿ يكـ شربة خفيفة، لكف تككف ركية إذا ابتدأت الشمس تغرب، ليبرد الماء عمى 
لكف إذا نزلت الشمس برأس برج األسد، فميسؽ البنفسج يكمان كيراح . البنفسج باستقبالو برد الميؿ

فإذا . مف الماء يكمان، فإذا خرجت الشمس مف برج السنبمة كنزلت برج الميزاف فاسقو في كؿ يكـ
دخؿ تشريف األكؿ منو خمسة أياـ، فميقمع ذلؾ الذم زرع عمى البنفسج ليظمو كمو، كينظؼ حكلو 
كما يقرب منو مف الحشيش كالكرؽ المتناثر حكلو، حتى ال يبقى غير أصؿ البنفسج كحده، ثـ 

اسقو كؿ ثمثة أياـ، ثـ في كؿ أسبكع شربة ركية، إلى نزكؿ الشمس رأس برج الثكر، ثـ يعمؿ بو 
. "ككذلؾ دىره كمو يغطى في الحر كيكشؼ في ابتداء دخكؿ البرد إلى أف يستقمع. ما كصفنا آنفان 

 : نجد مما سبؽ أف ابف كحشية شرح طريقة زراعة البنفسج كما يمي
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تترؾ التربة ثبلثة أشير قبؿ زراعة البنفسج حيث تقمب قبؿ الزراعة بأسبكع حيث يتـ قمبيا  .1
, كتتـ الزراعة بتقسيـ األرض إلى أحكاض, كيعتبر شير نيساف أفضؿ مكعد لمزراعة, يكميان 

كيجب أف تككف التربة مفككة ثـ تزرع العقؿ بشكؿ سطحي ضمف الخط ثـ تغطى بطبقة 
 .كمف ثـ يتـ الرم الخفيؼ ثـ يترؾ يكمان بدكف رم, خفيفة مف التراب

 سـ كبعد يكميف يتـ التسميد باستخداـ طمي 20 –15يتـ الرم بعد ذلؾ بالغمر بعمؽ  .2
 .األنيار

ثـ , يتـ الرم بفاصؿ أسبكع بيف الريات حتى حمكؿ شير تمكز حيث يتـ الرم بفاصؿ يكميف .3
يتكالى الرم يكميان اعتباران مف شير آب كحتى تشريف األكؿ حيث يخفؼ الرم بمعدؿ رية كؿ 

 .    ثـ رية كؿ أسبكع حتى شير أيار مف العاـ التالي, ثبلثة أياـ
يراعى زراعة الخركع بجانب البنفسج خبلؿ أيار كنبات تغطية لحمايتو مف أشعة الشمس  .4

تركل يكميان حتى تشريف , كيحتاج الحكض ثبلثة شجيرات مف الخركع لتغطيتو, الشديدة
 .كيراعى أف يككف الرم خفيؼ عند الغركب, األكؿ

 .ثـ تتـ إزالة األعشاب, يقمع الخركع خبلؿ األياـ الخمسة األكلى مف شير تشريف األكؿ .5
زالة األعشاب طيمة فترة حياة  .6 تستمر عمميات الخدمة مف رم كزراعة نبات الخركع لمتغطية كا 

 .       النبات مما يدؿ عمى أف البنفسج نبات معمر في العراؽ
 الخكاص العجيبة الطريفة أف مف أراد أف ينبت لو البنفسج أنو مف: "ذكر ابف كحشية أيضان 

عمى غير ما كصفنا لو كخبلؼ ما ذكرنا كعمى غير سبيؿ الفبلحة، بؿ عمى سبيؿ الخكاص 
كعمميا، أف يأخذ مف السذاب البستاني شيئان يككف مف مقداره في الكثرة كالقمة بمقدار البنفسج، 
كيككف ذلؾ السذاب لـ يصبو ماء البتة، بؿ يقمع مف منابتو بأصمو كيجفؼ حتى يزكؿ التراب 

أصكؿ البنفسج،  (يعد)المتعمؽ بعركقو عند قمعو، كذلؾ في بعض يكـ، ثـ يعد طاقات السذاب ك
فيؤخذ لكؿ أصؿ مف البنفسج طاقة مف السذاب، ثـ يعمد الفبلح إلى طريؽ أبكاب المجارم، 

 مف ءشيمجارم المياه، إلى أصكؿ البنفسج فيجعؿ فييا السذاب متفرقان عمى مقدار قدـ، 
السذاب، كيأخذ مف خشب أغصاف التيف خشبات رقاؽ، فيعبا عمى السذاب، كلتكف عيداف التيف 

كعمى أف )مجففة جيدان، ثـ تضـر النار خشبات التيف كالسذاب ليحترؽ الجميع في أصكؿ البنفسج 
فإنو إذا فعؿ ذلؾ فاعؿ في الكقت الذم لـ تجر . منو بمقدار ما ال يبمغ ليب النار إليو (يبعد
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العادة لمبنفسج أف يحمؿ الريحاف الذم يحممو، حممو بعد عشريف يكمان مف ىذا الفعؿ كينبغي أف 
 ".تعممكا أف ىذه العمة التي شرحناىا لكـ ىي عمة طبيعية

 :كبذلؾ أكضح ابف كحشية طريقة لتبكير اإلزىار في البنفسج كما يمي
ثـ نختار باقة مف السذاب لكؿ نبات مف البنفسج , يتـ زراعة البنفسج عمى مجارم األنيار .1

ثـ تستخدـ فركع التيف المجففة ,  سـ مف نبات البنفسج30يزرع كؿ نبات مف الباقة عمى بعد 
كىذه العممية تحفز التبكير في , (السذاب كالتيف)كتحرؽ معان , كتكضع عمى نباتات السذاب

 . الحمؿ عند البنفسج
نستنتج مما سبؽ أف ارتفاع الحرارة الناتج عف حرؽ السذاب كالتيف يحرض عمى جرياف  .2

 .   النسغ الكامؿ كبالتالي تأميف الغذاء البلـز لمبنفسج كتبكير نضجو
مثؿ ذلؾ أف شجرة الكرد باردة رطبة، كليس إذا أحرؽ السذاب في أصميا : "كقاؿ أيضان 

كردت في غير زماف تكريدىا، بؿ إذا أحرؽ الزعفراف، شعر خاصة، في أصميا كردت في غير 
 مف عيداف الفمفؿ في أصؿ شجرة الخبلؼ، ءشيكالسذاب قد يفعؿ إذا أحرؽ مع . زماف تكريدىا

 مف قشكر الجكز عمى بصؿ النرجس، ءشيأكرقت في غير زماف تكريقيا، ككذلؾ إذا أحرؽ مع 
لكنا . أخرج البصؿ الكرؽ كالنرجس في غير زمانو، فافيمكا ىذا فيمان حسنان كأجيدكا معرفتو

، إذا أحرقت في أصكؿ أشياء ما فعمت بأعيانياسنشتفي في ىذا الكتاب ما بعد مف ذكر أشياء 
 ."فييا مثؿ فعؿ السذاب في البنفسج

نستنتج مف ذلؾ أنو يمكف استخداـ طريقة الحرؽ لمتبكير في نضج األنكاع، حيث يستخدـ 
كىناؾ أمثمة أخرل مثؿ حرؽ الزعفراف لمتبكير بنضج . بدالن مف السذاب لتبكير نضج البنفسج

كحرؽ قشكر الجكز , (الصفصاؼ)كحرؽ السذاب مع فركع الفمفؿ لتبكير نضج الخبلؼ , الكرد
 . لتبكير نضج النرجس

كمتى قمع البنفسج بأصكلو ككرقو ككرده، ثـ جفؼ في غير شمس، لكف عمى : "  قاؿ أيضان 
طابؽ، بسخكنة النار، حتى يجؼ جفافان يمكف أف يسحؽ مف أجمو، ثـ سحؽ كعزؿ، كأخذ مف 

ىك الخزاـ الذم يحمؿ كردان عمى لكف البنفسج، فأحرقو مفردان بأصمو كالنبات المسمى ككرايد 
ككرقو، كما أحرؽ البنفسج، ثـ أخذ مف المينكفر، األزرؽ منو خاصة الذم يشبو لكف البنفسج أك 
يقاربو، فأحرؽ عمى حدة أيضان كما أحرؽ ذيناؾ، ثـ سحؽ الجميع ناعمان كسقي عصارة اليندباء 
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المعتصر منو قبؿ إصابة الماء لو، كسقي أبدا حتى يشرب مف ىذه العصارة مثؿ كزنو مرتيف ثـ 
 جريش، مءيجفؼ في الشمس، ثـ يحرؽ بعد جفافو عمى طابؽ، كيسحؽ إف كاف في رماده ش

ف لـ يكف فميس يحتاج إلى سحؽ، ثـ ينثر في أصكؿ البنفسج عند حاجتو إلى سقي الماء، أم  كا 
ؿ، يكثر ئكقت كاف زماف سقيو، ثـ يرسؿ الماء في مجاريو كأصكلو، فإف البنفسج، بعد أياـ قبل

كرقو كتغمظ عيدانو كيمتمي خضرة، فكأنو يسمف، فإذا كرد كؿ الكرد كباران جدان باإلضافة إلى كرؽ 
نكر البنفسج، كبقي ىذا البنفسج فضؿ بقاء كلـ يجؼ كما يجؼ البنفسج، بؿ يقكل كيشتد كيصح 

.  "كيطكؿ بقاؤه
طالة عمره    كمما سبؽ نجد أف ابف كحشية شرح طريقة لتحسيف نمك البنفسج كحجـ أزىاره كا 
مف خبلؿ التسميد األرضي بمزيج يحكم حجمان مجففان مف البنفسج كالخزاـ كالمينكفر األزرؽ 

 . كحجميف مف عصير اليندباء مع مراعاة تجفيؼ المزيج السابؽ عمى النار
كاف مف شجرة الغار، إما أغصانيا أك كرقيا أك مء كمتى أخذ أم ش: "  كيقكؿ ابف كحشية

حمميا أك عركقيا أك الشجرة مقمكعة كما ىي، فجففت في الشمس حتى تجؼ جيدان كيمكف أف 
ر محفرة، ئتنسحؽ، ثـ سحقت كالذركر، كأخذ بكزنيا مرتيف مف تراب حر أحمر، قد أخرج مف ب

مرتيف، فيسحؽ مع الغار حتى يختمطا، ثـ  فجفؼ في الشمس، ثـ أخذ منو بعد جفافو بكزف الغار
ينثر ىذا عمى البنفسج حتى يركب كرقو ككرده كعيدانو كالغبار عميو، دفع ىذا عنو اآلفات 

 مف أعتيدحة ريحانو ضعفي ما ئ كأسرع نشكءه كنمكه كشده كطيب راأصحوة عميو كقكاه كؼالمخك
 إذان شرح ابف ."حة كردهئحة حتى يككف قريبان مف رائطيب ريحو أك أكثر، كاكتسب كرقو طيب را

كحشية طريقة لحماية البنفسج مف اآلفات كتحسيف نمكه كرائحة أزىاره مف خبلؿ التسميد الكرقي 
بمزيج مجفؼ عمى أشعة الشمس يتككف مف حجـ مف أجزاء مف الغار المجفؼ كحجميف مف 

 . الطيف األحمر المرطب
حتو كريية فيي غير مكافقة لمبنفسج كال ئ راءشي كميا كاألقذار ككؿ األنتافإف : "  قاؿ أيضان 

كقد جربنا أنو يزبؿ في الضباب، إذا داـ عميو يكمان كنحك . نافعة لو بؿ ضارة، ربما أىمكتو كجففتو
كىك . رائحتوذلؾ، كيضعؼ، كمتى تتابع عميو نقص مف زىره كريحانو كصغر كرقو كنقصت 

يحييو )يقكل إذا قرب مف منبتو شجر األترج أك كاف تحتو فظممو، فإف ظؿ األترج أحد أدكيتو، 
قميمنا، فمذلؾ كثر في ببلدنا (كيقكيو كيصمحو  غرسو تحت شجر األترج، لما جربناه مف مكافقة كا 
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كمف أشد األشياء مضادة لمبنفسج القصب، فإنو ال يكاد يفمح بقرب القصب كال ينمى  .ذلؾ لو
فأما آفاتو الميمكة  كينبغي أف يغرس عمى بعد مف القصب بعيد. كيتربى بؿ يذكم كيذبؿ كيمكت

لو كالمضعفة لقكتو فيي كثيرة أكثر مف آفات غيره، كذلؾ لضعفو كرقتو كسرعة قبكلو لمتأثيرات 
لى أقؿ مف ذلؾ أىمكو افأكؿ ذلؾ أنو متى كافؽ كقكع ص. الردية عقة عمى أربع ماية ذراع منو كا 

فسادان ال صبلح لو، كالرعد الشديد المتتابع يضعفو كيكىنو،  (يطحنو كيفسده)كالبرد . ىبلكان سريعان 
 الشديدة البرد كاليبس تيمكو، كالمطر السيؿ العظيـ يةمة تتمفو، كالشماؿئكالسمائـ الشديدة الدا

، ككقكع الغبار الكثير عميو كأتمفوق كيذىب بو، كماء اآلبار الثقيؿ يضعفو، كربما أىمكو بيعط
كلحكؽ الدخاف لو يضعفانو، كربما أىمكو إف داـ عميو، ككذلؾ جميع ىذه التي شرحنا أنيا 

كال ينبغي أف يماسو في منبتو تراب مف قبكر . تضعفو، فأييا داـ عميو أىمكو البتة بعد إضعافو لو
كينبغي إذا غّبر . أك مكضع يقرب مف القبكر كمدافف الناس، فإنو يضعفو، فإف كثر عميو أىمكو

ذلؾ التغبير عمى أصكلو )ببعض ما قدمنا ذكره أف يتبع ذلؾ بالتراب السحيؽ كالغبار، كيككف 
 مءلو مف تكريده أياـ كثيرة فينبغي أف ال يغّبر بش (كعيدانو، ككرقو كفي أكؿ تكريده، فإذا مضى

ف كثر عميو أىمكو .  "1عند ذلؾ، كال يسرقف، فإف ذلؾ يكىف كرده كيمطفو، كا 
زىار     نرل مما سبؽ أف ابف كحشية بيف لنا العكامؿ السمبية كاإليجابية المؤثرة عمى نمك كا 

مف األصدقاء البيئييف لمبنفسج ألنو يكفر الظؿ لو  (الكباد)البنفسج، حيث أكضح أف نبات األترج 
 . إذا زرع كنبات غطاء لو عكضان عف الخركع كبذلؾ يعتبر عامبلن إيجابيان لنمك البنفسج

 : أما العكامؿ السمبية المؤثرة عمى البنفسج فيمكف إيجازىا بما يمي
كجكد البنفسج قرب أماكف النفايات كالقاذكرات أك نمكه قرب القصب الذم ينافس البنفسج  -1

 . عمى احتياجو المائي كىك أصبلن نبات نصؼ مائي
يؤثر كؿ مف البرؽ كالرعد كالبرد كالمطر الغزير كالرياح الباردة كالحارة كمياه اآلبار  -2

زىار البنفسج  .الثقيمة كالضباب كالغبار سمبان عمى نمك كا 
زراعة البنفسج قرب ترب المدافف ألف تربتيا رممية مفككة ال تناسب البنفسج كما أف ىذه  -3

 . الترب تعتبر مأكل لمعديد مف اآلفات المرضية الضارة بالبنفسج

                                                           
.  126، ص111، ص1 ابف كحشية، الفبلحة النبطية، ج1
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كتحتاج األرض التي ينبت فييا : "  كفي مكاصفات التربة المناسبة لزراعة البنفسج يقكؿ
البنفسج إلى أف تككف معتدلة في الطعـ كالطبع كفي الصبلبة كالرخاكة، نقية مف الرمؿ، فإف 

، ألف عرقو ضعيؼ التعمؽ كالتسيب، فمذلؾ احتاج (عف أف يضرب كيذىب)الرمؿ يعكؽ عرقو 
الف مف األرض ككاف معتدالن إلى الرخاكة، سميمان مف الطعكـ المخالفة لمطعـ التفو، فمتى ميإلى 

خالفت األرض ىذه الصفة، كاف فساد البنفسج بحسب الخركج كالميؿ إلى المخالفة، ككذلؾ في 
 بابؿ، كدجمة كالفرات إقميـالماء، فإنو ال يكافقو مف المياه إال الماء العذب الخفيؼ كمياه أنيار 

  ."كما أشبييما مف مياه العيكف العذبة
  نجد مما سبؽ أف ابف كحشية حدد التربة الكاجب تكفرىا لنجاح زراعة البنفسج، حيث يحتاج 

كال يجكد في التربة الرممية , (الترب البيضاء مثبلن )إلى تربة معتدلة الحمكضة كمتكسطة التماسؾ 
 . (المياه الحمكة)كما يحتاج إلى الرم بالماء العذب , ألف الجذر ضعيؼ االنتشار بالتربة

 
 
  :خاتمة- 3 

كثار  نكعان تزيينيان في كتابو الفبلحة النبطية كاألقحكاف  (12)  درس ابف كحشية طرؽ تربية كا 
كاآلس كالباذركج كالخزاـ كشقائؽ النعماف كالختمية كالزعركر كالمينكفر كالنرجس كالقرنفؿ كالسكسف 

أما فيما , كالبنفسج، حيث درس صفات األقحكاف كحدد مكطنو األصمي كالظركؼ المناسبة لنمكه
يتعمؽ باآلس فقد ذكر صفاتو كالظركؼ المناسبة لزراعتو كعمميات الخدمة البلزمة لو كالتقميـ في 

كما حدد أفضؿ مكعد لزراعة الباذركج كالتربة المناسبة لو كطريقة زراعتو، ككضع كصفان . نيساف
كحدد الظركؼ المناسبة لزراعة الختمية مف تربة كمناخ , نباتيان لكؿ مف الخزاـ كشقائؽ النعماف

كذلؾ كضع كصفان نباتيان لمزعركر كحدد . كعمميات خدمة كحدد شير نيساف أفضؿ مكعد لزراعتيا
كحدد طرائؽ إكثار النرجس , فيو ككصؼ المينكفر كذكر مكطنو األصمي كيفية إجراء التقميـ

كما ذكر أنكاع القرنفؿ كحدد , كطريقة زراعتو كعمميات الخدمة البلزمة كعمؽ الزراعة المناسب لو
كما كصؼ السكسف كشرح , المكطف األصمي لو كحدد مناطؽ انتشاره الكاسعة كاليند كالصيف

كتحدث أيضان عف طريقة زراعة البنفسج كمكاصفات , طريقة زراعتو كعمؽ الزراعة كمسافاتيا
 .التربة المناسبة لو كعمميات الخدمة البلزمة لو كالرم كالتسميد
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  كمف الجدير بالذكر معرفة عمماء الفبلحة بالتصنيؼ النباتي حيث صنؼ ابف كحشية اآلس 
كصنؼ السكسف , كصنؼ الختمية حسب المكف, كصنؼ الباذركج, حسب المكف كشكؿ الكرقة

حسب الشكؿ كالمكف، كذلؾ معرفتيـ بعمـ فيزيكلكجية النبات، حيث عرؼ ابف كحشية أف جذكر 
كأف أزىار المينكفر تتفتح نياران كتنغمؽ ليبلن بسبب حاجتو , اآلس تحسف مف خكاص التربة

زىار البنفسج مف خبلؿ زراعتو في ظؿ , لئلضاءة كدرس التأثير اإليجابي لمظؿ عمى نمك كا 
كذلؾ شرح العكامؿ اإليجابية المؤثرة عمى نمك البنفسج كزراعتو في ظؿ . أشجار الخركع كالكباد

الكباد، بينما شممت العكامؿ السمبية زراعتو قرب أماكف النفايات ككجكد كؿ مف البرؽ كالرعد 
كمف الرائع معرفة أف عمماء . كالضباب كالبرد كالمطر الشديد كالرياح الحارة كالباردة كترب المدافف

حيث ذكر ابف كحشية أف زيادة , الفبلحة قامكا ببعض اإلجراءات لتحسيف بعض األنكاع التزيينية
كذكر طريقة لزيادة رائحة , عمؽ الزراعة في النرجس يزيد تركيز الرائحة العطرية في األزىار

, النرجس بزراعة أبصاؿ كبيرة بكضع الثـك خبلؿ شؽ يتـ إحداثو في منتصؼ ىذه األبصاؿ
, كدرس التأثير اإليجابي لزيادة مسافات الزراعة في السكسف في الحصكؿ عمى أفضؿ نمك لمنبات
كما شرح إمكانية التبكير بالحمؿ في البنفسج مف خبلؿ حرؽ السذاب كالتيف التي تزرع مجاكرة 

كلـ . لمبنفسج كأكضح تأثير ارتفاع الحرارة عمى زيادة جرياف النسغ الكامؿ كبالتالي تأميف الغذاء
تقتصر دراسة ابف كحشية عمى البنفسج فقد درس عدة طرائؽ لمتبكير في بعض األنكاع األخرل 

كالكرد كالصفصاؼ كالنرجس، مع معرفة طرائؽ استخبلص العطكر كمعرفة أف العطر 
 . المستخمص مف السكسف األبيض ىك أفضؿ العطكر مف بيف جميع أنكاع السكسف المعركفة
  كما عرؼ عمماء الفبلحة التسميد العضكم أيضان مثؿ استخداـ مزيج نباتي مجفؼ مف 

كاستخداـ طمي األنيار , الكرفس كالجرجير مع السماد البقرم كطريقة لعبلج ضعؼ نمك النرجس
كاستخداـ مزيج مجفؼ مف البنفسج كالخزاـ كالمينكفر األزرؽ كعصير اليندباء , في تسميد البنفسج

طالة عمره، كيجب عدـ إغفاؿ معرفتيـ  في تسميد البنفسج أيضان لتحسيف نمكه كحجـ أزىاره كا 
بطريقة التسميد الكرقي كالمكافحة الحيكية باستخداـ كائنات حية، مثؿ استخداـ مزيج مف الغار 

 . المجفؼ كالطيف األحمر المرطب في حماية البنفسج مف اآلفات كتحسيف نمكه كرائحة أزىاره
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 الثالثالفصل 
 

كثار نباتات الزينة طرائق    تربية وا 
القرن في  ( ابن حجاج األشبيمي)  في كتاب المقنع في الفالحة
 (م 11/ـه 5 )

 

 :مقدمة- 1
ىك عمر أحمد بف محمد بف حجاج األشبيمي، ُكلد في القرف  ابف حجاج األشبيمي  

الخامس اليجرم، كيعد مف عمماء الفبلحة الذيف برزكا في القرف الخامس اليجرم كالذيف كاف ليـ 
نما اتخذ نظرة . إسيامان كبيران في مجاؿ عمـ النبات كال سيما عمـ نباتات الزينة لـ يكف ناقبلن، كا 

انتقائية، تميز بالتجريب، كدخؿ في مجاؿ عمـ الحيكاف كالبيطرة، حيث اعتمد عميو الكثير ممف 
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أتى بعده، كمف مؤلفاتو المقنع في الفبلحة الذم تناكؿ فيو طرائؽ زراعة الكثير مف األشجار 
 .1المثمرة، كالرياحيف كالكركد، كطرؽ تسميد ىذه النباتات

 
كثار نباتات الزينة في كتاب المقنع في الفالحة- 2  : طرائق تربية وا 

:   ىا ذكر ابف حجاج األشبيمي في كتابو المقنع في الفبلحة جكانب زراعية ىامة مف
 :اتخاذ البساتين- 2-1

إذا أردت أف تتخذ بستانان فاختر لو مكضعان صالحان كماء :"يقكؿ ابف حجاج األشبيمي 
ركيان، كليكف قريبان مف مساكف الناس مصاحبة ليـ، فإف أحسف البساتيف كأنزىيا كأنفعيا ما كاف 

كاجعؿ غرس الشجر الطكاؿ مع حكائط البستاف حتى تدكر بنكاحيو كميا، فإنو أحسف، . قريبان 
 يطكؿ فاغرسو في زيادة أفكما تريد ، لب كالسرك كالصنكبر كالصفصاؼ كما أشبو ذلؾدكاؿ

.  "2اليبلؿ
 : نستنتج أف مف شركط اتخاذ البستاف كما أكضحيا األشبيمي ما يمي

يجب اختيار البستاف في مكاف تتكفر فيو مياه الرم كأف يككف قريبان مف المناطؽ المأىكلة 
مع مراعاة زراعة األشجار الشاىقة االرتفاع كسياج عمى حكاؼ مكقع البستاف كالدلب , بالسكاف

 .كالسرك كالصنكبر كالصفصاؼ
 : األشجارنقل -2-2

إذا أردت أف تحكؿ شجرة مف مكضعيا إلى مكضع آخر : "يقكؿ ابف حجاج األشبيمي
فاحفر ليا حفرة قدر ما يصمح ليا ثـ احفر عف األصؿ مف الشجرة حتى تستخرج عركقيا كميا 
برفؽ، كخذ مف تراب أصميا فسرقف المكضع الذم تحكليا إليو كزبمو كانصب الشجرة فييا نصبان 
مستكيان، كألؽ حكليا مف ترابيا الذم كانت فيو، فإنيا تحب مف ذلؾ التراب، كاسقيا لمكقت، فإنيا 

ف قدرت أف تحكليا بطينيا مستمسكان كبعركقيا فافعؿ، فإنو أفضؿ كأحرل أف تثبت . تستمسؾ كا 
كاحذر أف تحكؿ شجرة مف مكضع جيد كماء عذب إلى مكضع ردمء . كال تتغير إف شاء ا

.  "3كأرض قحطة كماء غير عذب كال ركاء فإف فعمت كىمكت فبل لكـ عمينا
                                                           

 .12؛ كابف حجاج اإلشبيمي، المقنع في الفبلحة، ص311 صالنعساف، الزراعة كالرم عبر التاريخ،: راجع 1
 .35ابف حجاج األشبيمي، المقنع في الفبلحة، ص 2
. 36ابف حجاج األشبيمي، المقنع في الفبلحة، ص 3
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أشار ابف حجاج األشبيمي إلى الخطكات الكاجب إتباعيا خبلؿ نقؿ األشجار مف مكاف آلخر 
 :باآلتي

. تحفر لمشجرة المراد تحكيميا حفرة مبلئمة ليا في المكضع الجديد- 1
. يتـ قمع الشجرة المراد نقميا بمطؼ الستخراج كؿ جذكرىا حتى ال تتقطع- 2
. خذ الشجرة مع جذكرىا مع قميؿ مف تراب مكضعيا األساسيتؤ- 3
 إلى الحفرة لتسميدىا ككضع (الحيكاني)السماد البمدم يتـ تييئة المكضع الجديد بإضافة  -4

 ،بعد الزراعة يضاؼ إلى الشجرة قميبلن مف تراب المكضع األصميكالشجرة فييا بشكؿ مستك، 
. حتى ال تفاجأ بتربة جديدة مختمفة عما اعتادتو كبالتالي تبقى قكية

يجب أف يككف ، الذم  بعد إتماـ الزراعة حتى تتثبت الشجرة في المكضع الجديدالرميتـ  -5
تباطأ متضعؼ الشجرة ك  حتى الكمياه الرممتماثؿ مع المكضع القديـ، مف حيث نكعية التربة 

. نمكىا
 
: (ما يعرف بو جيد األراضي) صفات التربة- 2-3

إذا كاف النبات غميظان طكيبلن سمينان، غض  ":قاؿ ابف حجاج األشبيمي في ىذا المكضكع 
ذا كاف النبات . الكرؽ، حسف الخضرة، غميظ العركؽ، فاألرض التي نبت فييا ىي أرض جيدة كا 

ذا كاف دقيؽ القضباف، دقيؽ العركؽ، فيي أرض رقيقة كخير . فييا كسطان فاألرض كسط، كا 
األرض كأجكدىا األرض السكداء، ألنيا تصبر عمى كثرة المياه كاألمطار كالحر، غير أنيا ال 

كأجكد األرض ما ال يكثر . كأما األرض الحمراء فتصمح لمزرع كال تصمح لمشجر. تصمح لمكـر
ذا كثرت األمطار لـ يكف فييا زلؽ كتمميس كال يطكؿ مكث الماء فييا  تشققيا إذا اشتد الحر، كا 

ذا رأيت في األرض شجران عظيمان بريان لـ يغرسو أحد فيي أرض جيدة. ألنيا تنشؼ سريعان  ف . كا  كا 
ككاف األكلكف يحفركف في : "كما قاؿ, أنبتت الشكؾ كالغرائب كشجرىا صغار فميست بخالصة

األرض قدر عمؽ ذراع، ثـ يأخذكف مف أسفؿ تمؾ الحفرة ترابان ثـ يجعمكنو في إناء زجاج، 
كيصبكف عميو ماء المطر أك ماء يتخذ مف أطيب الريح حسنان، ثـ يترككنو يصفك كيذكقكنو 

ف كاف طيب الريح فاألرض طيبة، كعمى  كيشمكنو، فإف كاف الماء منتف الريح، فاألرض ردية، كا 
احفر في األرض حفرة قدر شبر : " األكلكفكقاؿ ."قدر الذكؽ كالطعـ تعرؼ األرض إف شاء ا
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 منو، فإف فضؿ التراب عمى الحفرة احتقركاخرج ترابيا كفتتو، كاردد ذلؾ التراب في مكضعو الذم 
ف نقص  ف امتؤلت الحفرة بترابيا، لـ يزد كلـ ينقص، فاألرض متكسطة، كا  فاألرض جيدة، كا 

اىرب كؿ اليركب عف األرض المنتنة كالمالحة، ك. التراب كلـ تمؤل الحفرة فاألرض رقيقة ردّية
إذا كاف في األرض حجارة عظاـ فيك ردم ليا، ألنيا تسخف في ك ،كالماء المالح كالرمؿ المالح

القيظ كتحرؽ بحرارتيا أصكؿ الشجر كالبقكؿ، كفي الشتاء تبرد فتفسد الشجر كالنبات إف كاف 
.  1"فانقؿ الحجارة عف أرضؾ. كالصغار مف الحجارة أقؿ ضرران . قريبان منيا

 :لقد ذكر ابف حجاج األشبيمي صفات التربة كما يمي
 : يتـ تحديد جكدة التربة مف خبلؿ ثبلثة طرائؽ ىي -1

   :  حسب قكة نمك النبات الذم تمت زراعتو فييا (1
فإذا كاف النبات ذك ساؽ سميكة كطكيمة كأكراؽ غضة كمجمكعو الخضرم كالجذرم  - أ

 .كبير فيذا دليؿ عمى أف التربة جيدة
 .أما إذ كاف النبات متكسط الصفات نختار فالتربة متكسطة الجكدة - ب
ذا كاف النبات ضعيؼ المجمكع الخضرم كالجذرم يمكف اختيار فالتربة فقيرة - ت  .كا 
ثـ يؤخذ القميؿ مف التربة مف أسفؿ الحفرة ,  سـ100 – 80عمؿ حفرة بالتربة بعمؽ  (2

كيكضع في إناء زجاجي كيصب الماء عمى التربة ثـ يتـ ترشيح التربة لمحصكؿ 
 . عمى الماء لكي يتـ تذكقو كشمو كتحديد جكدة التربة مف خبلؿ ذلؾ

 سـ ثـ إعادة التراب الناتج عف الحفر لمحفرة فإذا 30 – 20عمؿ حفرة بالتربة بعمؽ  (3
, بقيت كمية إضافية مف التراب بعد إغبلؽ الحفرة دؿ ذلؾ عمى الجكدة العالية التربة

ف لـ تبؽ تربة إضافية إلغبلؽ التربة فالتربة متكسطة الجكدة إما إذا نقصت كمية , كا 
 . التربة الناتجة عف الحفر عف حجـ الحفرة كلـ تغمقيا فالتربة سيئة الجكدة

بينما تجكد زراعة , أفضؿ الترب ىي السكداء لقدرتيا العالية عمى االحتفاظ بالمياه -2
 .األنكاع الشجيرية كالعشبية في الترب الحمراء

, (متماسكة نسبيان ) تعتبر التربة جيدة بشكؿ عاـ إذا كانت قميمة التشقؽ في األياـ الحارة  -3
كيدؿ عمى جكدة األراضي البرية كجكد نباتات برية بحالة , جيدة الصرؼ كغير غدقة

                                                           
. 6ابف حجاج األشبيمي، المقنع في الفبلحة، ص 1
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بينما تعتبر األرض سيئة عند غناىا باألشكاؾ كاألعشاب الضارة أك , جيدة كقكية النمك
أك محجرة ألف , أك إذا كانت مالحة أك كريية الرائحة, كجكد نباتات ضعيفة النمك فييا

لذلؾ يجب التخمص مف الحجارة الكبيرة , الحجارة تحتفظ بالحرارة كبالتالي تحرؽ الجذكر
 . في مكقع الزراعة

 .تسكء خكاص التربة عند استخداـ الماء المالح في رييا -4
منيا ما غرس : "ذكر ابف حجاج األشبيمي طرؽ إكثار النباتات بشكؿ عاـ كصنفيا، فيقكؿ

الدلب كالخبلؼ ، كمنيا ما غرس مف أغصانو كما في  الصنكبر كالغارمف بذره كمف نكاه كما في
.  "1ف شئت أصكالن فتفيـ ذلؾإىذه كميا إف شئت قضبانان ك (الصفصاؼ)
  : الزينة نباتاتالمتبعة في إكثارق ائطرال- 2-4

 .كما في الصنكبر كالغار: اإلكثار البذري - 1 – 4 –2
  .كما في الدلب كالصفصاؼ: اإلكثار بالعقل - 2 – 4 – 2
 :(التركيب) التطعيم – 3 – 4 – 2

كؿ شجرة غميظة المحاء ذات رطكبة، فتطعميا بيف : " ذكر األشبيمي طريقة التطعيـ فقاؿ
 الشجرة كعكدىا ءكذلؾ أف تتخذ كتدان صغيران مف خشبة صمبة كتكتده بيا بيف لحا.  كالساؽءالمحا

كما كاف مف الشجر رقيؽ  .، ثـ تسؿ الكتد كتنشب في مكضعو القضيبءبرفؽ لئبل يتشقؽ المحا
 قبؿ أف تدخؿ الريح كأعجؿالمحاء فإنؾ تشؽ العكد كتضع فيو التطعيـ لساعتو، كتشقو ال تبطئ، 

كلتكف قضباف التطعيـ مف شجرة فتية كغمظ الخنصر، كلتنحت كما تنحت . كالشمس في العكد
كلتكف أطرافيا المنحكتة بقدر ما تغمؽ الثقب، كضع عمى مكضع . األقبلـ كيتحفظ بالمباب

التطعيـ طينان أبيض مخمكطان بزبؿ بقر كشعر مقطكع، كاجعؿ عميو مف خارجو خرقة كتاف 
.   "2كتربطيا عميو، كليكف ذلؾ في أياـ الربيع

كذلؾ أكضح ابف حجاج األشبيمي طريقة التطعيـ في األشجار سميكة المحاء ك رقيقة المحاء 
 :كما يمي

                                                           
.  35ابف حجاج األشبيمي، المقنع في الفبلحة، ص 1
. 46ابف حجاج األشبيمي، المقنع في الفبلحة، ص 2
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 يجب تكفر ليكنة بالقمؼ لسيكلة فصمو ليتـ تركيب الطعـ بيف :في األشجار سميكة المحاء .1
كعند تجييز , كيتـ ذلؾ بعمؿ شؽ بيف المحاء كالساؽ كيكضع كتد في ىذا الشؽ, المحاء كالساؽ

 .الطعـ يزاؿ الكتد كيكضع مكانو الطعـ عمى األصؿ
ثـ يركب الطعـ عمى ,  يتـ عمؿ شؽ في األصؿ دكف فصؿ المحاء:في األشجار رقيقة المحاء .2

, كيجب أف تتـ العممية بسرعة لمنع جفاؼ منطقة التطعيـ بسبب الحرارة كاليكاء, األصؿ مباشرة
حيث يتـ برم الطعـ بما يتطابؽ مع ,  سـ2 – 1كيجب اختيار الطعـ مف أشجار فتية بسماكة 

كالسماد  (المدعـ بالكمس)ثـ تغطى منطقة التطعيـ بمزيج مف الطيف األبيض , الشؽ في األصؿ
ثـ يتـ لؼ منطقة التطعيـ بقطعة قماش مصنكعة مف الكتاف ألنو يحتفظ ,  البقرم كالشعر

 .بالرطكبة كبالتالي يحافظ عمى حيكية منطقة التطعيـ كأفضؿ مكعد إلجراء التطعيـ ىك الربيع
اعمـ أف ذكات األصماغ تتركب في ذكات األصماغ، : " كما يقكؿ ابف حجاج األشبيمي

كذكات المياه تتركب في ذكات المياه، كال يتركب نكع مف أحدىا في نكع اآلخر إال بطريؽ 
كاألحسف . كأف تركب كظيرت منو في أكؿ أمره عبلقة فسريعان ينحطـ كيفسد. (التركيب) االنشاب

كفي  (تشريف الثاني)نبر ؼتركب في نكُتجرل عممية اؿك، مف ىذا أف يركب كؿ جنس في نكعو
كيتركب الكرد في النسريف، كيتركب الياسميف األبيض الزىر في الياسميف ، (شباط) فبراير

.    "كيتركب اآلس في أنكعو، األصفر الزىر
نستنتج مما سبؽ أف عمـ تصنيؼ النبات قديـ كتطكر عبر الزمف، حيث عرؼ ابف حجاج 

األشبيمي األجناس كاألنكاع كاستفاد مف ذلؾ في اختيار األنكاع المناسبة لبعضيا في عممية 
 : التطعيـ كمف األمثمة عمى ذلؾ

 .عمى كرد النسريف (الدمشقي)تركيب الكرد العادم -  1
 .تركيب الياسميف األبيض عمى األصفر- 2
 .  تركيب أنكاع اآلس عمى بعضيا- 3

 . شيرم تشريف الثاني كشباط:    كما تـ تحديد أفضؿ مكعديف إلجراء التطعيـ كىما
  :(ما ينبغي أن يصنع في كل شير وال يؤخر إلى  يره) التقويم الزراعي -2-5

كىنا تطرؽ ابف حجاج األشبيمي إلى عمؿ تقكيـ زراعي بسيط لبعض األعماؿ الزراعية 
  :المطبقة عمى بعض النباتات كاآلتي
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 كال ينقؿ غرس أتى ، كىك شباط، ينبغي أف ينقؿ فيو الغرس الذم أتى لو سنتاف:شير فبراير .1
كفيو ينبغي أف تغرس أغصاف . لرقتيا كضعفيانظران لو سنة كاحدة ألف أصكليا ال تعمؽ 

 . 1الكرد كالياسميف كالسكسفكيغرس فيو  ،اآلس كالريحافنبات 
نبلحظ مما سبؽ أف األشبيمي عرؼ عمـ التشتيؿ كاإلكثار بالعقؿ كحدد مكعد نقؿ الغراس 

تنقؿ الغراس بعمر سنتيف، كال تنقؿ الغراس التي بعمر سنة ألف إلى األرض الدائمة، حيث 
.   اآلس، الريحاف، الكرد، الياسميف كالسكسف: كمثاؿ ذلؾ النقؿ، أثناءقطع تجذكرىا رىيفة ت

 .كُيغرس فيو اآلس كىك نيساف، :شير أبريل .2
حزيراف، يقطع فيو فضكؿ قضباف الغرس الذم أتى لو سنة باليد ال شير  كىك :شير يونيو .3

نكش ما حكؿ الصفصاؼ كالقصب فيو كمُ  كفيو يسقى الشجر، ،بالحديد، ألنو ينفي أصمو
 .  2مرتيف

تستخدـ ىذه , كبعدىا يتـ الرم,     كما أشار ابف حجاج األشبيمي لعممية الخؼ لؤلفرع بعمر سنة
 . العممية عند  الصفصاؼ كالقصب

. قطؼ الدرداريتـ فيو  :شير تشرين األول .4
 . بالتقكيـ الزراعي منذ زمف بعيد (عمماء الفبلحة)   إف ىذا التقكيـ يدؿ عمى معرفة العرب 

  : نباتات الزينةإكثار وتربية بعض- 2-6
    ذكر ابف حجاج األشبيمي في كتابو المقنع في الفبلحة بعض األمثمة عف زراعة بعض نباتات 

 :الزينة
:   رس الرياحين واألحباق- 2-6-1

. كجميع أصناؼ األحباؽ تحتاج إلى الزبؿ ككثرة الماء: "ابف حجاج األشبيمييقكؿ  
كالبعؿ مف األحباؽ كالرياحيف أطيب ريحان مف . كاألرض السكداء البعمة أكفؽ ليا مف غيرىا

.   "3السقي
 حاجة الرياحيف لمتسميد البمدم كالرم الغزير كأشار إلى أف ابف حجاج األشبيمييرل 

كذلؾ أكضح أف الريحاف , التربة السكداء تعد مف أفضؿ الترب لمرياحيف مقارنة بغيرىا مف الترب
                                                           

.  64ابف حجاج األشبيمي،  المقنع في الفبلحة، ص 1
. 65المصدر السابؽ، ص 2
. 62 ص،ابف حجاج األشبيمي، المقنع في الفبلحة 3
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الناتج عف الزراعة البعمية أفضؿ مف المركية بسبب تركز الرائحة العطرية بشكؿ أكبر في نباتات 
 .  الزراعة البعمية

في آب فإذا استقمت نقمت، كقد يزرع  (المنثكر)الخيرم يزرع : "يقكؿ ابف حجاج األشبيمي
 كالحبؽ (المميسة) في شباط، كمعظـ نكر الخيرم في كانكف اآلخر إلى حزيراف، كأما الترنجاف

. "1، فيزرع بزرىا في آذار(السرك الجبمي)، كالمرماحكز (آذاف الفأر)، كالمردقكش (ريحاف الممؾ)
زىار المنثكر كىي  : لقد حدد ابف حجاج األشبيمي مف خبلؿ ما ذكر سابقان أفضؿ مكاعيد لزراعة كا 

 .عند الزراعة في آب يتـ اإلزىار في كانكف الثاني .1
 . كعند الزراعة في شباط يتـ اإلزىار في حزيراف .2

كبالتالي يتضح مف خبلؿ كجكد مكعدم زراعة كجكد نكعيف مف المنثكر ىما الصيفي 
، الذم حدد أيضان أف شير آذار ىك أفضؿ المكاعيد (األندلس)كالشتكم في بيئة ابف حجاج 

 .لزراعة بذكر كؿ مف المميسة كريحاف الممؾ كآذاف الفأر كالسرك الجبمي
كالبيار  (النرجس األصفر)كالعرار  السكسف الكسركم كالنيمكفر: "قاؿ ابف حجاج األشبيمي 

في أيضان  (النرجس األبيض)البيار يغرس ك. ، كبغرس بصميا كميا في أيمكؿ(النرجس األبيض)
 (النرجس األصفر)كالعرار . كانكف األكؿ أك كانكف اآلخر، كالنيمكفر في آخر آذار كفي نيساف

 فأما السكسف العطير فإنو يأتي نكاره في أب ،، كالسكسف في أياركآذارعمى األغمب في شباط 
 كأشار إلى أف األبصاؿ تعتبر مادة اإلكثار الخضرم في .2"كيغرس بصمو في تشريف األكؿ

كذلؾ يمكف زراعة , السكسف الكسركم كالنرجس األصفر كاألبيض حيث تزرع األبصاؿ في أيمكؿ
, النرجس األبيض خبلؿ شيرم كانكف األكؿ كالثاني كزراعة المينكفر في شيرم آذار كنيساف

بينما يزرع السكسف , كزراعة السكسف في أيار, كزراعة النرجس األصفر في شيرم شباط كآذار
 .العطير في تشريف األكؿ كيزىر في آب

، كتكافقو األرض الرممة، كقد يجكد في غيرىا، كاألس  يكاثر بالممكخكاآلس: "كقاؿ أيضان  
ذا نقؿ ممكخو بعد عمكقو مف مكاف . تغرس ممكخو فيجكد، كتغرس كتده ككقت غراستو شباط، كا 

 كما أشار إلى طريقة اإلكثار .3"ككقت نكاره في بمدنا شير حزيراف. ككذلؾ كتده كاف أفضؿ
                                                           

. 122، صالمصدر السابؽ 1
 .121ص، ابف حجاج األشبيمي، المقنع في الفبلحة 2
 120المصدر السابؽ، ص 3
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زىاره في حزيراف كأف أفضؿ  بالعقؿ كالتشتيؿ في نبات اآلس حيث حدد مكعد زراعتو في شباط كا 
 . الترب لزراعتو ىي التربة الرممية

:  رس الورد -2-6-2
 تكافقو الرماؿ : "يقكؿ ابف حجاج األشبيمي في كتابو المقنع في الفبلحة عف نبات الكرد

نو إفيككف أذكى كأعطر كىك يغرس بأصكلو، كقد تغرس قضبانو، كينبغي أف يحفر حفران رقيقان ؼ
احفر لمكرد في األرض قدر شبر كاغرسو، كاحتفظ بو  .1يجكد عمى ذلؾ كمعظـ نكاره في نيساف

فإذا كاف مف قابؿ صب عميو ماء مسخف كؿ يكـ مرتيف فإنو يبكر إخراجو كمتى جعؿ الثكـ مع 
كمما اجتني نضر كلـ ينتقض سبعة أشير مف . بذره أك مع قضبانو عند الغرس بقي لذلؾ ناضران 

ف صبت في أصمو الماء الذم ىك مف كرؽ شجر الزيتكف بقيت رطكبتو كلـ تذبؿ ذا . السنة، كا  كا 
  كبذلؾ أشار ابف حجاج األشبيمي إلى طريقة ."2سقي الكرد طكاؿ الشتاء بالماء يسرع إدراكو

 : زراعة الكرد كما يمي
كيزىر في , تنجح الزراعة في التربة الرممية بشكؿ أفضؿ مف غيرىا كيتـ إكثار الكرد بالعقؿ -1

 .نيساف
 سـ ثـ يتـ الرم بالماء الساخف 25 – 20 تتـ الزراعة بأف تغرس العقمة في حفرة بعمؽ  -2
كيمكف استخداـ الثـك مع زراعة البذكر , درجة مئكية مرتيف يكميان لمتبكير في اإلزىار (30-50)

كما يمكف , أشير مف السنة (7)أك العقؿ لتحسيف النمك الخضرم كاستمرار إعطاء اإلزىار لمدة 
كذلؾ فإف الرم , (الحتكائو عمى المعادف)تحسيف النمك مف خبلؿ الرم بعصير أكراؽ الزيتكف 

 . في فصؿ الشتاء يسرع اإلزىار
  : رس الياسمين- 2-6-3

ينبغي أف يعمد إلى القضباف منو فيقطع : " ذكر ابف حجاج األشبيمي نبات الياسميف بقكلو
القضباف التي نشأت فيو العاـ الفارط كتغرس تمؾ القضباف في نيساف كيستعمؿ سقييا بالماء 

حتى تعمؽ كتسقى في فصؿ القيظ سقيان متتابعان، فإذا استقمت نقمت كينبغي أف تغطي الياسميف 
. "3في زمف البرد، فإف الثمج يحرقو كالياسميف دائـ النكار غير أف معظمو في القيظ

                                                           
. 121ص المصدر السابؽ،  1
. 62، صالمصدر السابؽ 2
  121 ابف حجاج األشبيمي، المقنع في الفبلحة، ص 3
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نجد مما سبؽ أف طريقة إكثار الياسميف تتـ باختيار عقؿ بعمر سنة، بحيث تزرع في 
, كما يجب تغطية الياسميف في الشتاء ألنو حساس لمبرد, نيساف كتركل باستمرار في الصيؼ

 . كيعد مف النباتات دائمة اإلزىار لكف إزىاره األعظمي في فصؿ الصيؼ
 : رس السوسن- 2-6-4

إذا نصبت السكسف فصب : " ذكر ابف حجاج األشبيمي طريقة لتغيير لكف السكسف فقاؿ
ف صب في أصمو عكر خمر أحمر صار أفي أصمو عكر نبيذ  سكد فإنو يصير كاألقحكاف كا 

  .1"لكنو كاألرجكاف
كأشار ابف حجاج األشبيمي إلى طريقة فعالة لتغيير لكف الزىرة في السكسف األبيض 

حيث يمكف الحصكؿ عمى أزىار صفراء مف خبلؿ الرم بالنبيذ األسكد كما يمكف الحصكؿ عمى 
 . أزىار أرجكانية مف خبلؿ الرم بالخمر األحمر

 
 :خاتمة- 3

درس ابف حجاج األشبيمي سبعة عشر نكعان تزيينيان في كتابو المقنع في الفبلحة حيث 
ذكر شركط اختيار البستاف كخطكات نقؿ الغراس لزراعتيا مف مكاف آلخر، كتحدث عف طرائؽ 
تحديد جكدة التربة كأفضؿ أنكاع الترب حسب النكع النباتي كصفات التربة الجيدة،  كما شرح 

بعض طرائؽ إكثار نباتات الزينة كأكضح طريقة التطعيـ التي تختمؼ حسب سماكة قمؼ 
 .األشجار كمكاعيدىا

كمف الجدير بالذكر معرفة عمماء الفبلحة لعمـ التصنيؼ النباتي حسب النكع كالجنس 
كاالستفادة مف ذلؾ في اختيار طعـك مناسبة لؤلصؿ، ككذلؾ معرفتيـ لعمـ التقكيـ الزراعي الذم 

كذلؾ ذكر أمثمة عف طرائؽ إكثار . يتـ فيو تكزيع عمميات الخدمة كالتشتيؿ عمى مدار العاـ
كشرح عمميات الخدمة , بعض األنكاع التزيينية كالرياحيف كالحبؽ كالسكسف كالياسميف كالكرد
عمى تركيز  (مركية, بعمية)البلزمة لمرياحيف كالحبؽ كالتربة المناسبة ليا كتأثير طريقة الزراعة 

زىار المنثكر كأفضؿ مكاعيد لزراعة بذكر , الرائحة العطرية كما حدد أفضؿ مكاعيد لزراعة كا 
كأكضح أف األبصاؿ تستخدـ في إكثار كؿ , المميسة كريحاف الممؾ كآذاف الفأر كالسرك الجبمي

                                                           
.  62المصدر السابؽ، ص 1
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مف السكسف الكسركم كالنرجس األصفر كاألبيض كالمينكفر كالسكسف العطرم كعرؼ مكعد 
زىارىا لى التشتيؿ كمكعد اإلكثار كاإلزىار , زراعتيا كا  كأشار إلى إمكانية إكثار اآلس بالعقؿ كا 

 .كأكد عمى نجاحو في التربة الرممية كشرح طريقة زراعتو
أكضح أيضان بعض اإلجراءات البلزمة لتحسيف بعض األنكاع التزيينية، حيث شرح 

بعض الطرائؽ المستخدمة قديمان لتبكير إزىار الكرد كتحسيف نمكه الخضرم مف خبلؿ الرم بالماء 
الساخف أك استخداـ الثـك لزراعتو مع البذكر أك العقؿ أك الرم بعصير أكراؽ الزيتكف خبلؿ 

زىاره أيضان لفت النظر إلى . الشتاء، كأشار إلى طرؽ إكثار الياسميف كمكاعيد زراعتو كخدمتو كا 
معرفة عمماء الفبلحة بطريقة لتغيير لكف أزىار السكسف األبيض مف خبلؿ الرم بالنبيذ األسكد 

 . لمحصكؿ إلى أزىار صفراء أك الرم بالنبيذ األحمر لمحصكؿ عمى أزىار أرجكانية
 
 
 

لفصل الرابع ا
 

كثار نباتات الزينة  طرائق تربية وا 
 (م11/ـه5)في القرن  (ابن بصال) في كتاب الفالحة 

 
 :مقدمة- 1

الحادم عشر الميبلدم، برع في مجاؿ عمـ / عاش ابف بصاؿ في القرف الخامس اليجرم
النبات كالسيما في عمـ نباتات الزينة، كاستطاع أف يجرم تجاربو في حدائؽ خاصة في طميطمة 
كأشبيمية، كىك مف أكائؿ عمماء األندلس الذيف سبقكا، كمف مؤلفاتو كتاب الفبلحة الذم  يشمؿ 

ف كاف أغمب طرائؽ الزراعة التي  عمى ستة عشرة بابان، تناكؿ مكاضيع مختمفة متعمقة بالفبلحة، كا 
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ذكرىا صالحة لمبيئة األندلسية، كخصص الباب الخامس عشر لزراعة الرياحيف ذكات الزىر 
.  1كماشاكميا مف األحباؽ

 
كثار نباتات الزينة في كتاب الفالحة- 2  :طرائق تربية وا 

 ذكر ابف بصاؿ في كتاب الفبلحة العديد مف نباتات الزينة بشيء مف التفصيؿ كالدقة، 
فقد تطرؽ إلى طرائؽ إكثارىا كالظركؼ البيئية المبلئمة لنمكىا كتطكرىا، باإلضافة إلى بعض 

: المعمكمات الزراعية الميمة منيا
: (النرجس األبيض)البيار - 2-1

.  2"كجو العمؿ فيو أف يؤخذ بصمو فيزرع، كالبيار ذك نكار أبيض: "قاؿ ابف بصاؿ
كأف زىرتو  (البصمة)    لقد اقتصر ابف بصاؿ عمى ذكر مادة اإلكثار في النرجس األبيض 

.  بيضاء
 
: البنفسج- 2-2

البنفسج جبمي كبستاني، فالجبمي رقيؽ الكرؽ أزرؽ : "ذكر ابف بصاؿ نبات البنفسج بقكلو
المكف كالبستاني عريض الكرقة، ككجو العمؿ فيو أف تصنع لو األرض أحكاضان عمى ما تقدـ، 

كيعمد إلى األرض الجرداء مثؿ تراب الحيطاف البالية القديمة كيخمط مع شيء مف رماد الحماـ 
ـّ  كيحرؾ بعضو ببعض حتى يمتزج كيجعؿ في كؿ حكض منو قفتاف كيطيب بو األحكاض ث
تدخؿ عميو الماء كتثرل بو فإذا طاب الثرل قصد إلى النقؿ مف البنفسج كيحاز مف أصكلو 

كتقطع الفركع المتعمقة منو بالمقص ألنيا فركع كثيرة تتعمؽ بعضيا ببعض كترتب صفكفان في 
األحكاض يككف في كؿ حكض منيا أربعة صفكؼ بطكلو كيككف بيف أصؿ كآخر حدكد الشبر 

كال يدخؿ مف النقؿ تحت األرض غير طرؼ األصؿ فإذا كمؿ غرسو أدخؿ عميو الماء كسقى بو 
ـّ يتعاىد بو مرتيف في الجمعة يككف ىذا دأبو حتى ينبت، فإذا نبت قطع عنو الماء كتككف  ث
ذا غرس في ىذا الكقت لـ يفت مف نكاره في ىذا العاـ شيء كأكفؽ  غراستو في أكؿ نكفمبر كا 
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المكاضع لو التي ال يأخذىا الشمس مثؿ أف يغرسيا بيف الثمار التي كرقيا مثؿ األترج كالنارنج 
كالرياحيف كيكافقو أيضان الحيطاف المظمة في الحر كيكافقو مف األرض المينة الرطبة المكدكة 
كاألرض السكداء المدمنة كاألرض الرممة الحرشة الجبمية كال تكافقو األرض الغميظة مف أجؿ 

".  1حرارتيا
: كىنا ذكر ابف بصاؿ عدة أمكر تتعمؽ بالبنفسج منيا

 .نبات محب لمظؿ لذا يمكف زراعتو في ظبلؿ بعض األنكاع كالكباد كالنارنج كالرياحيف .1
.  تناسبو التربة المفككة الرطبة كالسكداء كالرممية، كال تناسبو التربة المتماسكة جدان  .2
أزىاره زرقاء : أزىاره زرقاء المكف رقيقة البتبلت، كصنؼ بستاني: صنؼ جبمي: لو صنفيف .3

.   المكف سميكة البتبلت
, تتـ زراعتو في المشتؿ في شير تشريف الثاني كضمف أحكاض يحكم كؿ منيا أربعة صفكؼ .4

بحيث تتـ الزراعة بشكؿ سطحي بإدخاؿ طرؼ الغرسة ,  سـ30-25كالمسافة بيف الغراس 
.  حتى اإلنبات عندىا يقطع الرم, ثـ تركل بمعدؿ مرتيف أسبكعيان , بالتربة

يتـ تسميده باستخداـ مزيج مف التراب كزرؽ الحماـ الذم يتميز بأنو سماد غني بالفكسفكر  .5
الذم يعد مف العناصر الغذائية الكبرل الضركرية لتغذية النبات، كما يعطي تدفئة التربة 

بعد ذلؾ يتـ الرم، كعند نقمو لزراعتو في مكاف آخر يتـ إزالة كافة . بسبب تحممو البطيء
 . ينمك بشكؿ كبير (األندلس)الفركع المتشابكة كىذا يدؿ عمى أف البنفسج في ىذه البيئة 

: (المميسة من الرياحين)الترنجان - 2-3
كجو العمؿ فيو أف تقاـ األرض كتقطع أحكاضان عمى ما تقدـ كيمقى : "يقكؿ ابف بصاؿ

ـّ نزرع الزريعة في األحكاض كيحرؾ التراب عمييا  في كؿ حكض قفتاف مف الزبؿ الرقيؽ البالي ث
كتسقى بالماء مرتيف أك ثبلثان إلى أف تنبت كتعتدؿ ثـّ  يقطع عنيا الماء حتى ترل أنيا محتاجة 

إلى الماء، فيسقى بالماء عند ذلؾ كيتعاىد مرتيف في الجمعة كتككف زراعتو في شير فبراير 
.  2"كيكافقو مف األرض السكداء المدمنة كالمينة الرطبة المكدكة

:  نبلحظ مما سبؽ أف ابف بصاؿ ذكر عدة أمكر تتعمؽ بالترنجاف كىي
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تتـ زراعتو في شباط ضمف أحكاض مسمدة بالسماد الحيكاني , الترنجاف نبات ثنائي الحكؿ
 مرات أسبكعيان حتى ينبت عندىا يقطع الرم ثـ يعاكد الرم 3 – 2، ثـ يتـ الرم بمعدؿ (البمدم)

تناسبو التربة الخصبة السكداء المتجانسة القكاـ كالرطبة، . عند الحاجة بمعدؿ مرتيف أسبكعيان 
 سـ، 15 – 10كعندما يراد نقؿ الغرسة مف المشتؿ إلى األرض الدائمة يجب أف يككف طكليا 

بحيث تتـ الزراعة في نيساف أك أيمكؿ كضمف أحكاض يتـ تقسيـ كؿ منيا إلى أربعة صفكؼ 
.  ثـ تركل بعد الزراعة,  سـ25 – 15كيراعى أف تككف مسافات الزراعة بيف الغراس 

كمف أراد أف ينقمو فمينظر إليو إذا صار أكبر مف األصبع فيصنع لو أحكاضان : "كقاؿ أيضان 
ـّ يرتب النقؿ فييا صفكفان يككف في كؿ حكض أربعة صفكؼ كيككف بيف أصؿ كآخر  كما ذكرنا ث
حدكد الشبر ثـّ يسقى بالماء كيتعاىد بو عمى حسب ما ذكرناه، كيككف ىذا في شير إبريؿ كقد 

ذا صمح لمحصاد  (أيمكؿ)يغرس أيضا في شتنبر  كىك أحسف، كالترنجاف يعمر في أرضو سنتيف كا 
.    1"حصد كازداد بذلؾ طيبا ن ككثر تكلده

 
 

: (الختمية)الخطمى - 2-4
كجو العمؿ في زراعة الخطمى أف تحفر في : "قاؿ ابف بصاؿ في ذكره لنبات الخطمى

األرض حفرة لطيفة مف حدكد اإلصبع كتجعؿ في الحفرة مف الزريعة حبتيف أك ثبلثان كتغطى 
بالرمؿ كيككف مكانيا عمى مجارم المياه كيترؾ في المكضع أصؿ كاحد كيجعؿ بيف شجرة كأخرل 
نحك عشرة أذرع، ألف شجره يعظـ، كتككف زراعة الخطمى في شير سبتمبر خاصة كيكافقو مف 

. 2"األرض السكداء المدمنة كاألرض المينة الرطبة
:  نمخص ما سبؽ عمى الشكؿ التالي

 3 – 2حيث يزرع , سـ 10 تتـ الزراعة في شير أيمكؿ، كذلؾ ضمف حفر بعمؽ حكالي 
كيجب أف تتـ الزراعة قرب مجارم المياه فيك نبات محب , بذكر بكؿ حفرة كيغطى بالرمؿ

كبعد كصكؿ النباتات لطكؿ مناسب يتـ التفريد عمى أف تككف مسافات الزراعة بيف , لمرطكبة
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 ـ تقريبان ألف الختمية في ىذه البيئة شجرة ضخمة بينما في بيئتنا ال يتعدل أف 8النباتات 
 .تناسبيا التربة الخصبة السكداء المينة كالرطبة. يككف نبات عشبي ثنائي الحكؿ

 : السوسن- 2-5  
كجو العمؿ فيو أف يؤخذ بصمو كيغرس بجكار سكاقي المياه  ":يقكؿ ابف بصاؿ في السكسف

كتقاـ لو أحكاضان عمى ما تقدـ ككقت غراستو في أكؿ مايو، فإف فات شير مايو ففي شير يكنيو، 
ككجو العمؿ فيو أف يحفر لكؿ بصمة منيا حفرة يككف في عمقيا شبر كتجعؿ في عمقيا البصمة 
كترد التراب عمييا، كيككف بيف كاحدة كأخرل ثبلثة أشبار كيكاظب بالسقي مرة في الجمعة طكؿ 

ـّ يبدأ  مدة الحر كبعض الخريؼ، فإذا دخؿ عميو فصؿ البرد قطع عنو الماء ألف األمطار تغذكه ث
بسقيو مف إبريؿ كيكافقو مف األرض السكداء المدمنة كال تكافقو األرض الغميظة فإف دعت 
الضركرة ليا فميحمؿ بالرماد كالرمؿ لترؽ كتسمسؿ كيكافقو مف الماء الحمك كالماء الرطب 

". 1المشركب
 : أكضح ابف بصاؿ طريقة زراعة السكسف كما يمي

تزرع أبصاؿ السكسف في تربة رطبة ضمف أحكاض في شيرم أيار كحزيراف كذلؾ في حفر  .1
.  ثـ تتـ تغطيتيا,  سـ بيف النباتات60 – 45كعمى مسافة ,  سـ20 – 15بعمؽ 

يتـ الرم بماء عذب مرة أسبكعيان خبلؿ فصؿ الصيؼ كحتى الخريؼ كيتـ قطع الرم في  .2
. ثـ يبدأ الرم بعدىا اعتباران مف نيساف كىذا يدؿ عمى أنو نبات حكلي, الشتاء

كال ينجح في الترب المتماسكة جدان، كلكف يمكف استصبلحيا , خصبة سكداء: التربة المناسبة .3
بإضافة الرماد كالرمؿ لتصبح متجانسة القكاـ كىذا يدؿ عمى معرفة القدماء بعمـ استصبلح 

.  األراضي
 :المنثور- 2-6  

ىذا النبات ينقسـ إلى ثمانية أصناؼ كالعمؿ فييا كميا : "قاؿ ابف بصاؿ في كتابو الفبلحة
كاحد ككجو أف تعمد إلى األرض الحرشا الجذبة التي ال رطكبة فييا بكجو كتقطع أحكاضان ثـ يزرع 

فييا الزريعة فإذا نزؿ عمى تمؾ األرض مطر كقت زراعتو كفاه كاستغنى عف السقي كتككف 
كىذا الذم يراد أف يككف نكاره في بعض الشتاء كالربيع كمو كينبغي أف  (آب)زراعتو في أغشت 

                                                           
. 170المصدر السابؽ، ص 1



83 

 

ذا زرع في شير مارس آتى نكاره  يقصد بو األماكف الظميمة حيث ال نأخذ الشمس النيار كمو كا 
 .1"كمو في الخريؼ كالشتاء

تقطع )يزرع في أرض قابمة لبلستصبلح , يذكر ابف بصاؿ أف لممنثكر ثمانية أصناؼ 
في شير آب لمحصكؿ عمى األزىار في فصمي الشتاء كالربيع : كذلؾ في مكعديف ىما (ألحكاض

كفي شير آذار لمحصكؿ عمى األزىار في فصمي الخريؼ , كىذا ما يدعى بالمنثكر الربيعي
 . كالشتاء كىذا يدعى بالمنثكر الخريفي بالنسبة لمزراعة البعمية التي تعتمد عمى مياه األمطار فقط

:  النرجس األصفر- 2-7
النرجس نكاره أصفر ككجو العمؿ فيو أف يستجمب : "يقكؿ ابف بصاؿ في كتابو الفبلحة

بصمو مف المركج كتقاـ لو األحكاض عمى ما تقدـ كتحفر فييا حفر يككف عمقيا نحك نصؼ 
ـّ يرد التراب عمييا كتسقى بالماء  الشبر كيؤخذ مف بصمو ثبلث أك أربع كتكضع في حفرة كاحدة ث
كتككف غراستو في شير مايو فإف فات ففي شير يكنيو كيكافقو مف األرض الحرشا إذا صحبو 

. 2"الماء الكثير كجممة العمؿ فيو ما تقدـ في السكسف
كما شرح طريقة زراعة النرجس األصفر، بحيث تستخدـ األبصاؿ بالزراعة في األحكاض 

 بصبلت بالحفرة، كىذا يدؿ عمى أف البصبلت 4–3 سـ كبمعدؿ 10– 7ضمف حفر بعمؽ 
كفي , كذلؾ حدد مكعد زراعتو في أيار كحزيراف, ثـ تغطى كتركل, (شبيية بالقزح)صغيرة الحجـ 

.  تربة قابمة لبلستصبلح بشرط تكفر الماء
:  الورد- 2-8

يذكر ابف بصاؿ نبات الكرد في كتابو الفبلحة بأسمكب متميز كمفصؿ، شارحان كؿ ما 
كجو العمؿ فيو أف تطيب األرض كتقاـ أحكاضان : "يتعمؽ بإكثاره، كالشركط المناسبة لنمكه فيقكؿ

ـّ يبسط عمى األرض مف الرمؿ مقدار غمظ األصبع كيسقى بالماء  كتزرع فييا زريعة الكرد ث
كتككف زراعة الزريعة في شير يناير كتسقى بالماء مرتيف في الجمعة يككف ىذا دأبو إلى أف 

يدخؿ عميو فصؿ الخريؼ كىك ابتداء اليكاء البارد فيغذل بو كبالشتاء بعد كيأتي ىذا النبات قكيان 

                                                           
. 164ابف بصاؿ، كتاب الفبلحة ، ص 1
. 172المصدر السابؽ، ص 2



84 

 

متمكنان إال أنو يتأخر باإلطعاـ إلى ثبلثة أعكاـ كيجكد الكرد في كؿ مكاف إذا صحب الماء 
". 1الكثير

قامة أحكاض فييا ثـ تزرع البذكر في , كشرح أيضان طريقة زراعتو، حيث تتـ تسكية التربة كا 
 سـ ثـ تركل مرتيف أسبكعيان حتى 2– 1كانكف األكؿ كتغطى بطبقة رقيقة مف الرمؿ سمكيا 

تناسبو , الخريؼ كبالتالي نحصؿ عمى نباتات قكية لكنيا ال يزىر حتى يصبح بعمر ثبلثة أعكاـ
.  جميع أنكاع الترب كالبيئات المناخية بشرط تكفر الماء

كقد يغرس الكرد فيككف ذلؾ أعجؿ لنفسو، ككجو العمؿ فيو أف تطيب لو : " يقكؿ أيضان 
أربعة أذرع   (طكلو: في األصؿ)األرض أحكاضان في طكؿ الحكض اثنا عشر ذراعان كفي عرضو 

كتخط مع طكؿ الحكض ثبلثة خطكط  يحفر في كؿ خط منيا عشرة حفر نحك شبر ثـ يقمع عند 
ذلؾ قمعان حسنان، كيرد التراب عمييا فإذا كمؿ الغرس أطمؽ عمييا الماء كسقي سقيتيف أك ثبلثان ثـ 
يترؾ ألف أمطار الخريؼ كلشتاء تغذكه، ألف غرسو إنما يككف في أكتكبر إلى شير نكفمبر فإف 
ف كاف فيو كرؽ كقت غرسو فبل يمتفت إلى  فاتو شير نكفمبر غرس في يناير كىك آخر مدتو كا 

. ذلؾ كأكفؽ األكقات إلى غراستو شير أكتكبر
ـ 10 كذلؾ شرح طريقة أخرل لزراعة الكرد حيث تتـ زراعة البذكر بأحكاض طكليا حكالي 

 20– 15حفرة بعمؽ  (12)كيحكم الحكض ثبلثة خطكط يتضمف الخط ,  ـ4كعرضيا حكالي 
 مرات 3 – 2سـ كبعد اإلنبات تنقؿ الشتكؿ إلى األرض الدائمة  كتغطى بالتراب كتركل بمعدؿ 

كما حدد مكعد زراعة الشتكؿ في تشريف األكؿ . أسبكعيان ثـ يقطع الرم في الخريؼ كالشتاء
كىي غرس حصيده ككجو : "كذلؾ ذكر صفة أخرل في غرسو فقاؿ. كالثاني حتى كانكف األكؿ

العمؿ فيو أف تحصد الكرد في شير أكتكبر كيترؾ منو نحك الذراع ثـ يؤخذ الذم حصد مف الكرد 
ـّ يترؾ ألف أمطار الشتاء  كيبسط في المكاف الذم يراد غرسو فيو، كيسقى بالماء مرتيف أك ثبلثان ث
كالخريؼ تغذكه ألنو يككف غرسو إلى حيف حصاده كذلؾ في شير أكتكبر كقد يحصد في نكفمبر 

". 2كىك آخر مدتو في الغراسة
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درس ابف بصاؿ أيضان طريقة لئلكثار الخضرم لمكرد، بحيث يتـ حصاد الكرد في تشريف 
 سـ في األرض أما الجزء المحصكد فتتـ زراعتو 20– 15األكؿ كيترؾ مف النبات المحصكد 

 مرات أسبكعيان ثـ يقطع الرم في الخريؼ كالشتاء كيحصد في تشريف األكؿ أك 3 – 2كيركل 
.  الثاني

كقد يحتاؿ الكرد حتى يطعـ مرتيف في العاـ في الربيع كالخريؼ، ككجو العمؿ فيو : " كقاؿ
أف تعطشو طكؿ مدة الحر كمو كال تدخؿ عميو مف الماء قميبلن كال كثيران فإذا كاف في أكؿ غشت 
سقى بالماء كأكثر عميو مّرة بعد أخرل فإنو يمقح بذلؾ لقحان جيدان كيصير في ذلؾ المقاح كردان 

 ".1كيأتي كقتو في شير أكتكبر، كالسيما إذا كاف الخريؼ رطبان 

شرح ابف بصاؿ طريقة لتحسيف صفات الكرد كتحفيزه عمى اإلزىار مرتيف بالعاـ في 
كيبدأ , حيث يتـ تعطيشو طكاؿ فترة ارتفاع درجات الحرارة كذلؾ بدءان مف أيار, الربيع كالخريؼ

الرم اعتباران مف آب مع مراعاة زيادة الريات تدريجيان مما يؤدم إلى زيادة نسبة التمقيح كبالتالي 
زيادة اإلزىار الذم يتـ في تشريف األكؿ، كما تزداد نسبة اإلزىار أيضان بارتفاع نسبة الرطكبة في 

.  فصؿ الخريؼ
 
 
 
 
 

: خاتمة- 3
كثار نباتات الزينة في كتابو الفبلحة لثمانية أنكاع تزيينية    درس ابف بصاؿ طرائؽ تربية كا 

كأشار إلى . النرجس األبيض كاألصفر كالبنفسج كالمميسة كالختمية كالسكسف كالمنثكر كالكرد: ىي
طريقة إكثار النرجس األبيض بالبصمة كصنؼ البنفسج مع ذكر صفاتو كطريقة كمكعد زراعتو 

كما درس طريقة زراعة المميسة كمكعدىا . كالتربة المناسبة لو كعمميات الخدمة البلزمة لو
أيضان كصؼ طريقة . كخدمتيا كالتربة المناسبة ليا كشرح طريقة زراعة الشتكؿ باألرض كمكعدىا

                                                           
. 165المصدر السابؽ، ص. 1
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كأكضح كيفية إكثار السكسف باألبصاؿ كمكعده , زراعة الختمية كمكعدىا كالتربة المناسبة ليا
كما عرؼ أصناؼ المنثكر كالتربة المناسبة لو كطريقة , كعمميات خدمتو كالتربة المناسبة لنمكه

كمكعد زراعتو، كشرح طريقة زراعة النرجس األصفر باألبصاؿ كعمميات خدمتو كمكعد زراعتو 
. كالتربة المناسبة لو

  كأخيران شرح طرؽ إكثار الكرد عف طريؽ البذكر كالعقؿ، كأشار إلى عمميات الخدمة كمكعد 
الزراعة كالتربة المناسبة لكؿ طريقة، كذلؾ أكضح طريقة لتحفيز الكرد عمى اإلزىار مرتيف سنكيان 

. مف خبلؿ التعطيش ثـ الرم التدريجي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الباب الثالث

   ما بين القرنينفي كتب الفالحة العربية تصنيف نباتات الزينة      
 (م11-9/ه3-5)
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تصنيف نباتات الزينة تبعًا لموصف النباتي وظروف التربة والمناخ :  الفصل األول

-9/ه5-3) في كتب الفالحة العربية مابين القرنين واالستخدام 
 .(م11

في  (الجنسي، الالجنسي)تصنيف نباتات الزينة تبعًا لطرائق اإلكثار : الثانيالفصل 
ومقارنتيا  (م11-9/ه5-3)كتب الفالحة العربية ما بين القرنين 

 .بطرائق اإلكثار المتبعة في العمم الحديث

 

 في كتب الفالحة العربية كثار نباتات الزينةإزراعي لتربية والتقويم ال: الثالثالفصل 
 .(م11-9/ه5-3)ما بين القرنين 

التصنيف المورفولوجي لنباتات الزينة وطرائق تحسينيا في كتب : الفصل الرابع
 .( م11 – 9/  ىـ5 – 3)الفالحة العربية ما بين القرنين 

 

 

 

الفصل األول 
 

تصنيف نباتات الزينة تبعًا لموصف النباتي وظروف التربة 
 والمناخ واالستخدام في كتب الفالحة العربية  

. (م11-9/ه5-3)لقرنين اما بين 
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: مقدمة- 1
تَـّ تصنيؼ نباتات الزينة تبعان لعكامؿ عدة، منيا الكصؼ النباتي كالتربة المناسبة لمزراعة 

.  كحسب االستخداـ, (حرارة، ضكء، رطكبة، رياح)كالبيئة المناسبة لمنمك 
 

: تصنيف نباتات الزينة تبعًا لموصف النباتي- 2
يبيف الجدكؿ التالي تصنيؼ نباتات الزينة حسب الكصؼ النباتي لؤلنكاع التزيينية التي 

:  درسيا عمماء الفبلحة كما يمي
 .تصنيؼ نباتات الزينة حسب الكصؼ النباتي الذم طرحو عمماء الفبلحة: (1)جدكؿ رقـ 

العالم الوصف النباتي النبات 
ابف كحشية  . مستديمة الخضرة, مف الرياحيف، شجيرة معمرةاآلس 

ابف كحشية . نبات عشبي أزىاره صفراء عديمة الرائحةاألقحوان 
ابف كحشية .  نبات معمرالبنفسج 

الختمية 
قسطا بف لكقا . نبات مكسمي صيفي كخريفي

ابف كحشية . نبات مزىر معمر أزىارىا حمراء أك بيضاء
ابف بصاؿ . شجرة معمرة ضخمة

الخزام 
أغصانو متفرعة , الزىرة بنفسجية المكف كتحكم بتبلت متفرقة

.  سـ200– 150بشدة كيصؿ طكؿ النبات حتى 
ابف كحشية 

الزعرور 
بذكره طرية تكجد , نبات برم ثماره صفراء أك صفراء محمرة

. بشكؿ أزكاج ضمف الثمرة
ابف كحشية 

السوسن 
قسطا . مف الرياحيف ذات األزىار البيضاء

ابف كحشية . كتتميز أزىاره بجماليتيا كرائحتيا العطرة, األكراؽ طكيمة مسننة
شقائق 
النعمان 

ابف كحشية . نبات برم يتميز بأزىار حمراء يشكبيا السكاد

ابف بصاؿ .   ثنائي الحكؿالمميسة 
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ابف بصاؿ . أزىاره بيضاء أك صفراءالنرجس 
األشبيمي . نبات دائـ اإلزىارالياسمين 

 

: تصنيف نباتات الزينة تبعًا لمتربة المناسبة لمنوع التزييني- 3
يبيف الجدكؿ التالي تصنيؼ نباتات الزينة حسب التربة المناسبة لؤلنكاع التزيينية التي درسيا      

:  عمماء الفبلحة كما يمي
تصنيؼ نباتات الزينة حسب التربة المناسبة لؤلنكاع التزيينية التي درسيا عمماء : (2)جدكؿ رقـ 

 .الفبلحة
العالم التربة المناسبة النبات 

اآلس 
يزرع في جميع األراضي إال الشديدة الممكحة، يجب أف تككف التربة 

. خالية مف األعشاب الضارة
ابف كحشية 

األشبيمي التربة الرممية 

البنفسج 

كال يجكد في التربة , التربة المعتدلة الحمكضة كالمتكسطة التماسؾ
كيجب أف تككف التربة , الرممية ألف الجذر ضعيؼ االنتشار بالتربة

. مائمة قميبلن 
ابف كحشية 

التربة المفككة الرطبة كالسكداء كالرممية، ال تناسبو التربة المتماسكة 
. جدان 

ابف بصاؿ 

الختمية 
ابف كحشية . يبلئمو التربة المتماسكة الحصكية

ابف بصاؿ . التربة الخصبة السكداء المينة الرطبة
ابف كحشية . التربة الرطبةالريحان 
ابف بصاؿ . كال ينجح في الترب المتماسكة جدان , التربة الخصبة السكداءالسوسن 
ابف بصاؿ . التربة الخصبة السكداء المتجانسة القكاـ الرطبةالمميسة 
ابف بصاؿ . يزرع في تربة قابمة لبلستصبلح بشرط تكفر الماءالنرجس 

الورد 
األشبيمي . التربة الرممية

ابف بصاؿ .  تناسبو جميع أنكاع الترب بشرط تكفر الماء
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: تصنيف نباتات الزينة تبعًا لمظروف البيئية المناسبة لمنوع التزييني- 4
يبيف الجدكؿ التالي تصنيؼ نباتات الزينة حسب الظركؼ البيئية المناسبة لؤلنكاع التزيينية 

:  التي درسيا عمماء الفبلحة كما يمي
تصنيؼ نباتات الزينة حسب الظركؼ البيئية المناسبة لؤلنكاع التزيينية التي : (3)جدكؿ رقـ 

. درسيا عمماء الفبلحة

العالم الظروف البيئية المناسبة النبات 
ابف كحشية . يتحمؿ الجفاؼاآلس 

ابف كحشية . متحمؿ لمجفاؼاألقحوان 

البنفسج 
نبات محب لمظؿ فيمكف زراعتو في ظبلؿ بعض األنكاع كالكباد 

. كالنارنج كالرياحيف
ابف بصاؿ 

ابف كحشية .  يتحمؿ الجفاؼ كما يتحمؿ البركدة كارتفاع الرطكبة النسبيةالختمية 
ابف كحشية .  يحتاج اإلضاءة, نبات مائي تتفتح أزىاره صباحان كتنغمؽ مساءان المينوفر 
ابف بصاؿ .  تناسبو جميع البيئات المناخية بشرط تكفر الماءالورد 

األشبيمي . يغطى في الشتاء ألنو حساس لمبردالياسمين 

 
 
: تصنيف نباتات الزينة تبعًا الستخدامات النوع التزييني- 5

    يبيف الجدكؿ التالي تصنيؼ نباتات الزينة حسب استخداماتيا كما أكضحيا عمماء الفبلحة 
: باآلتي

. تصنيؼ نباتات الزينة حسب استخداماتيا كما أكضحيا عمماء الفبلحة: (4)جدكؿ رقـ 

العالم االستخدام النبات 
قسطا . يستخدـ في استصبلح األراضي ألف جذكره تفرز مكاد مرةاآلس 
قسطا . يستخدـ كنبات تزييني ذك رائحة عطريةالبنفسج 



91 

 

األشبيمي . يستخدـ كسياج بستانيالدلب 
األشبيمي . يستخدـ كسياج بستانيالسرو 

السوسن 
قسطا . يستخدـ كنبات تزييني ذك رائحة عطرية

ابف كحشية . يستخمص منو العطكر
األشبيمي . يستخدـ كسياج بستانيالصفصاف 
األشبيمي .  يستخدـ كسياج بستانيالصنوبر 
قسطا . يستخدـ كنبات تزييني ذك رائحة عطريةالنرجس 
قسطا . يستخدـ كنبات تزييني ذك رائحة عطريةالورد 

قسطا . يستخدـ كنبات تزييني ذك رائحة عطريةالياسمين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني 
 

 (جنسي والجنسي)تصنيف نباتات الزينة تبعًا لطرائق اإلكثار 
ومقارنتيا  (م11-9/ه5-3)في كتب الفالحة العربية ما بين القرنين 

. بطرائق اإلكثار المتبعة في العمم الحديث
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: مقدمة- 1
تَـّ تصنيؼ نباتات الزينة الكاردة في كتب الفبلحة العربية تبعان لطريقة اإلكثار المتبعة كذلؾ 

.  ضمف جداكؿ
 

: تعريف اإلكثار الجنسي- 2
التكاثر الجنسي ىك عبارة عف التكاثر بكساطة البذكر التي تتككف نتيجة لعمميات التمقيح 
كاإلخصاب، حيث تنمك أجنة البذكر بعد الزراعة كتعطي نباتات جديدة، كقد ال تككف متماثمة فيما 
بينيا كقد تختمؼ بعض النباتات ببعض صفاتيا عف صفات نبات األـ، كترجع تمؾ االختبلفات 
إلى بعض االنعزاالت الكراثية التي تحدث في تمؾ النباتات، لذلؾ ال نمجأ حاليان إلكثار نباتات 

نمجأ عادة الستخداـ البذكر . الزينة بيذه الطريقة إذا كنا نرغب في الحصكؿ عمى نباتات متماثمة
في إكثار النباتات التي ال تتكاثر خضريان أك إلكثار بعض النباتات بيدؼ الحصكؿ عمى أصكؿ 
جيدة متأقممة مع البيئة، يتـ تطعيميا فيما بعد بأصناؼ جديدة، كما يستعمؿ اإلكثار البذرم في 

. 1برامج تربية النبات الستنباط أصناؼ جديدة مف نباتات الزينة
 
 
 
 

: (الالجنسي)تعريف اإلكثار الخضري - 3
لنباتات الزينة زراعة أجزاء خضرية مف  (التكاثر البلجنسي)يقصد بالتكاثر الخضرم  

النبات بيدؼ إنتاج نباتات جديدة تتصؼ بصفات متماثمة فيما بينيا كمشابية لمنبات األـ الذم 
أخذت منو األجزاء الخضرية دكف حدكث أية إنعزاالت كراثية، كنمجأ عادة ليذه الطريقة إلكثار 
السبلالت كاألنكاع كاألصناؼ ذات الصفات المرغكبة التي تنتقؿ جميعيا إلى النباتات الناتجة 

.  2عنيا

                                                           
. 13خضر، شكرل كليكس، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ، ص 1
. 15 ص،خضر، شكرل كليكس، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ 2
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: تصنيف نباتات الزينة تبعًا لطرائق اإلكثار عند عمماء الفالحة العرب- 4

يكضح الجدكؿ التالي تصنيؼ نباتات الزينة حسب طريقة اإلكثار التي طبقيا عمماء 
:  الفبلحة عمى األنكاع التزيينية التي درسكىا كما يمي

.  تصنيؼ نباتات الزينة حسب طريقة اإلكثار التي طبقيا عمماء الفبلحة: (5)  جدكؿ رقـ 

العالم موعد اإلكثار طريقة اإلكثار النبات 

اآلس 

قسطا بف لكقا أيمكؿ العقؿ 
األشبيمي شباط العقؿ 

أيار  (تطعيـ)التركيب بالقمـ 
- قسطا بف لكقا
األشبيمي 

قسطا بف لكقا لـ يذكر الخمفات 
ابف كحشية لـ يذكر البذكر األقحوان 

البذكر البنفسج 
ابف كحشية نيساف 

ابف بصاؿ تشريف الثاني 
قسطا بف لكقا لـ يذكر الخمفات الحور 

الختمية 
قسطا بف لكقا آذار كنيساف البذكر 
ابف كحشية حزيراف البذكر 
ابف بصاؿ لـ يذكر البذكر 

األشبيمي لـ يذكر العقؿ الدلب 

الريحان 
قسطا بف لكقا تمكز التركيب بالقمـ 

ابف كحشية آذار كنيساف كتمكز البذكر 
األشبيمي شباط العقؿ 

السرو 
قسطا بف لكقا لـ يذكر البذكر 
األشبيمي آذار البذكر 
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السوسن 

قسطا بف لكقا  لـ يذكر الريزكمات 
األشبيمي أيمكؿ كتشريف األكؿ األبصاؿ 
ابف كحشية لـ يذكر البذكر 
ابف بصاؿ أيار كحزيراف األبصاؿ 

األشبيمي لـ يذكر العقؿ الصفصاف 

الصنوبر 
قسطا بف لكقا لـ يذكر البذكر كالخمفات 

األشبيمي لـ يذكر البذكر 

الغار 
قسطا بف لكقا  لـ يذكرالبذكر كالخمفات 

األشبيمي  لـ يذكرالبذكر 
األشبيمي آذار كنيساف األبصاؿ المينوفر 
األشبيمي آذار البذكر المردقوش 

المميسة 
األشبيمي آذار البذكر 
ابف بصاؿ شباط البذكر 

المنثور 
البذكر 

  (لممنثكر الربيعي)آب 
 (لممنثكر الخريفي)شباط 

األشبيمي 

البذكر 
  (لممنثكر الربيعي)آب 
 (لممنثكر الخريفي)آذار 

ابف بصاؿ 

النرجس 
ابف كحشية  لـ يذكر األبصاؿ 
األشبيمي أيمكؿ األبصاؿ 
ابف بصاؿ أيار كحزيراف األبصاؿ 

قسطا بف لكقا لـ يذكر البذكر كالخمفات النخيل 

الورد 

قسطا بف لكقا تمكز التركيب بالقمـ 
قسطا بف لكقا لـ يذكر العقؿ كالترقيد األرضي 

األشبيمي لـ يذكر التركيب بالقمـ كالعقؿ كالبذكر  
ابف بصاؿ تشريف األكؿ العقؿ 
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ابف بصاؿ كانكف األكؿ البذكر 

الياسمين 
األشبيمي لـ يذكر التركيب بالقمـ 

األشبيمي نيساف العقؿ 
األشبيمي شباط البذكر 

 

مقارنة طرائق إكثار نباتات الزينة التي طبقيا عمماء الفالحة العرب والطرائق - 5
: (في العمم الحديث)المتبعة حديثًا 

يكضح الجدكؿ التالي مقارنة بيف طرائؽ إكثار نباتات الزينة التراثية كالحديثة كمدل تطابقيا   
:  كاآلتي

. مقارنة بيف طرائؽ إكثار نباتات الزينة التراثية كالحديثة: (6)جدكؿ رقـ 

الطرق اإلكثار الحديثة طرائق اإلكثار التراثية النبات 

الخمفات , التركيب بالقمـ, العقؿاآلس 
زراعة , العقؿ الساقية, البذكر، التطعيـ

. األنسجة النباتية
البذكر البذكر األقحوان 

البذكر البنفسج 
بذكر، عقؿ، تجزئة النبات األـ، زراعة 

.  األنسجة
العقؿ , البذكرالخمفات الحور 
البذكر البذكر الختمية 
العقؿ , البذكرالعقؿ الدلب 
. البذكر، زراعة األنسجةالبذكر , العقؿ, التركيب بالقمـالريحان 
البذكر البذكر السرو 

السوسن 
, العقؿ, الريزكمات, التركيب بالقمـ

البذكر , األبصاؿ
البذكر، األبصاؿ، الريزكمات 

الخمفات , العقؿ, البذكرالعقؿ الصفصاف 
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البذكر الخمفات , البذكرالصنوبر 
العقؿ , البذكرالخمفات , البذكرالغار 

العقؿ الجذرية، تقسيـ الريزكمات األبصاؿ المينوفر 
البذكر البذكر المميسة 
. البذكر، زراعة األنسجةالبذكر المنثور 
البذكر، األبصاؿ  األبصاؿ النرجس 
. الفسائؿ، زراعة األنسجة, البذكرالخمفات , البذكرالنخيل 

الورد  
الترقيد , العقؿ, التركيب بالقمـ
البذكر , األرضي

العقؿ، التطعيـ، الترقيد األرضي، , البذكر
. زراعة األنسجة

البذكر , العقؿ, التركيب بالقمـالياسمين 
الترقيد األرضي، التطعيـ، , العقؿ الساقية

. زراعة األنسجة
 

نبلحظ مف الجدكؿ أف طرؽ اإلكثار المتبعة عند عمماء الفبلحة العرب ال تزاؿ ُتطبؽ حتى 
-3)اآلف، إال أنو نتيجة تطكر العمـ كتكفر األجيزة الحديثة التي لـ تكف مكجكدة في تمؾ الفترة 

قد دخمت طريقة جديدة في اإلكثار كىك إكثار النباتات مخبريان باستخداـ تقنيات  (ـ11-9/ق5
. زراعة األنسجة

 
 

:  الطرائق المتبعة إلكثار األنواع التزيينية في العمم الحديث- 6
  :اإلكثار بالعقل- 6-1

في أكاخر الشتاء أك  ( سـ25-20)كىي الطريقة األكثر شيكعان حيث تؤخذ العقمة بطكؿ 
في أكائؿ الربيع مف أفرع بعمر سنة كاحدة كمف نباتات قكية كسميمة كخالية مف اإلصابات 

ُيخرش أسفؿ العقمة كُيطمر ثمثيا في التربة في المكاف المخصص لئلكثار . المرضية كالحشرية
الخضرم في المشتؿ، كبعد تجذير العقؿ تُنقؿ إلى أكياس مف النايمكف أك إلى صفائح مف التنؾ 

.  كُتركل باستمرار حسب الحاجة كُيعتنى بتقميميا كتسميدىا حتى مكعد نقميا إلى المكاف الدائـ
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:  اإلكثار بالترقيد- 6-2
تيدؼ ىذه الطريقة إلى جعؿ فرع أك أكثر مف النبات عمى إعطاء جذكر كىك ما زاؿ 
متصبلن بالنبات األـ، ُتجرل ىذه الطريقة في فصؿ الربيع كذلؾ بثني الفرع حتى يمس األرض 

تعطي ىذه . كُيترؾ لمدة سنة كاممة لُيقطع بعدىا (الترقيد األرضي)كُيطمر جزء منو في التربة 
.  الطريقة نباتات جديدة كلكف بعدد أقؿ مف طريقة اإلكثار بالعقؿ

كُيقصد بو تطعيـ صنؼ لو ميزات خاصة مثؿ غزارة األزىار أك رائحة : اإلكثار بالتطعيم- 6-3
: زكية عمى أصؿ قكم يتكافؽ مع الطعـ يتحمؿ اإلجيادات البيئية، كلو عدة طرائؽ

 :التطعيم بالبرعم- 1–3–6
كُتزرع في أكاخر الربيع مف أيار  ( سـ20-15) يتـ فييا ُتييئة األصكؿ مف فركع بطكؿ 

: حتى حزيراف كبعد نمكىا بشكؿ جيد يتـ التطعيـ عمييا بالعيف اليقظة كما يمي
( T)عمى أف ُتغطي قمة  ( سـ2.5)في قاعدة األصؿ كبطكؿ  (T) يعمؿ شؽ بشكؿ حرؼ  - أ

.  نصؼ قطر الساؽ
مف أفرع ناضجة مف الصنؼ المرغكب  (سـ10)ُيقطع فرع يحكم عدد مف البراعـ كبطكؿ  - ب

.  كُتزاؿ األكراؽ كاألشكاؾ عنو
كبيدكء كبعمؽ لتجنب اإلضرار بالبرعـ  ( سـ1.8)ُينزع المحاء الحاكم لمبرعـ بطكؿ  - ت

.    المأخكذ
( T)ُيدخؿ البرعـ المأخكذ مف الفرع الغض مف الصنؼ المرغكب داخؿ الشؽ شكؿ  - ث

المكجكد عمى األصؿ مع األخذ بعيف االعتبار ضركرة المحافظة عمى كضعية البرعـ 
كما ىي عند كضعو بالشؽ كالتأكد مف إحداث تماس جيد مع الخشب األصؿ ثـ ُيغمؽ 

.  الشؽ
.  ُيربط البرعـ إلى األصؿ برباط مطاطي عريض فكؽ الطعـ كأسفمو مف االتجاىيف - ج
-7)عند نجاح عممية التطعيـ يستمر البرعـ بالحياة كُيحافظ عمى لكنو األخضر خبلؿ  - ح

 .كيبدأ البرعـ في النمك في الربيع القادـ ( أياـ10
 :التطعيم بالقمم- 2–3–6
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 كيككف ذلؾ في أكؿ الربيع حيث ُتطعـ الغراس البرية بالقمـ المأخكذ مف نبات جيد   
كمرغكب، كُيزرع القمـ داخؿ األصؿ كُيربط كُيترؾ، ىذه الطريقة قميمة االستعماؿ لككنيا تأخذ 
كقتان طكيبلن مف الزراعة حتى اإلزىار، كُينصح بإجرائيا في البيكت الببلستيكية ألف تكاليؼ 

. اإلنتاج مرتفعة نسبيان 
: اإلكثار بالخمفات- 6-4

الخمفة عبارة عف نبات صغير ينمك بجكار النبات األـ كتعتمد في غذائيا عمىيو، كعندما  
تصؿ إلى الحجـ المناسب تُفصؿ باستعماؿ أداة حادة كتزرع في أصص مخصصة لزراعتيا 

، ثـ ُتكالى عمميات (حيث تجذر كتككف نباتان مستقبلن يعتمد عمى نفسو)كذلؾ في فصؿ الربيع 
. 1الخدمة البلزمة

أما حديثًا فقد دخمت تقنية جديدة في اإلكثار ىي تقنية زراعة األنسجة النباتية، وىذه 
:  طريقة مخبرية حديثة التطبيق في سورية، وتتم عمى الشكل التالي

 (قمة نامية، عقمة، جزء مف ساؽ أك كرقة كغيرىا)ُتؤخذ أجزاء صغيرة مف النبات األـ 
في غرفة العزؿ )كتزرع فكؽ بيئة غذائية صناعية مناسبة كمعقمة كفي ظركؼ معقمة أيضان 

في ظركؼ بيئية مراقبة مف حرارة ( الحضانة)، ثـ تحضف الزراعات في غرفة النمك (الجرثكمي
إلى  (الُنبيتات)كبعد تككف النمكات الخضرية كمف ثـ تجذيرىا، يتـ نقميا . كضكء كرطكبة كتيكية

أصص صغيرة حاكية عمى خمطات زراعية معقمة، كتجرم أقممتيا  مع ظركؼ الكسط المحيط 
 . في بيئة خالية مف مسببات األمراض

 

الفصل الثالث 
 

كثار نباتات الزينة   التقويم الزراعي لتربية وا 
 (م11-9/ه5-3)في كتب الفالحة العربية ما بين القرنين 

 
                                                           

.  135، ص119شكرل كليكس، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ، ص خضر، 1
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: مقدمة- 1
َـّ  عداد تقكيـ زراعي لنباتات الزينة كما ذكرىا عمماء الفبلحة العرب، كيتضمف ىذا إت

التسميد كالرم كمكاعيد الحراثة )التقكيـ معمكمات تتعمؽ بمكاعيد الزراعة كعمميات الخدمة الزراعية 
 . التي ُذكرت في كتب الفبلحة العربية كذلؾ ضمف جداكؿ (كمكاعيد قمع النبات كغيرىا

 

: عمميات الخدمة الزراعية المقدمة لنباتات الزينة- 2
:  التسميد، الرم، العزيؽ، التفريد كغيرىا: كما نعمـ أف مف عمميات الخدمة المقدمة لمنبات

 :(العزيق)التعشيب - 1–2
زالة األعشاب الغريبة كالضارة باستمرار، كيككف ذلؾ أسيؿ       كييدؼ إلى تيكية التربة كا 

عندما ُتزرع البذكر في خطكط ألنو يمكف إزالة كؿ األعشاب خارج الخط المزركع كبسيكلة، أما 
إذا زرعت البذكر نثران فإف إزالة العشب الغريب يتطمب دراية تامة بمعرفة النباتات المزركعة، ألف 

 .األعشاب قد تتشابو في بداية نمكىا
: التفريد- 2–2

ُتجرل عممية التفريد في المشاتؿ أك في أماكف زراعة البذكر كبعد زراعتيا بشير  
كتحمؿ أربع  ( سـ12-10)كنصؼ تقريبان، حيث يتـ اختيار أقكل الشتكؿ التي يككف طكليا بيف 

كريقات، كيجب رم المراقد قبؿ عممية التفريد ببضع ساعات لضماف قمع الشتمة كاممة مع جذكرىا 
كبعدىا ُتزرع بأصص أك في أكياس ببلستيكية أك تُنقؿ كتزرع في الحديقة مباشرة في األحكاض 

  .المجيزة مسبقان 
 

 :نكش التربة والتيوية- 3–2
، لقمب سطح التربة نسبيان (منككش مثبلن ) يتـ تحريؾ سطح التربة بكاسطة أداة حادة   

زالة األعشاب الغريبة، كُتجرل بيف كؿ ريتيف عندما تككف التربة أقرب لمجفاؼ .  لمتيكية كا 
  :الترقيع- 4–2
كيككف بزراعة شتكؿ جديدة بدالن مف الشتكؿ الضعيفة كالتي تككف قد ماتت، كُتركل   

. األرض مباشرة بعد عممية الترقيع
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  :الري- 5–2
يتـ رم النباتات الحكلية عمى فترات متقاربة مع الحفاظ الدائـ عمى رطكبة التربة،   

عند اقتراب النباتات مف مرحمة اإلزىار ألف قطرات الماء تؤثر سمبان  (الرش)كُيستبعد الرم الرذاذم 
. عمى نضارة بتبلت األزىار كقد تسبب سقكط بعضيا

  :التسميد– 6–2
يتـ خمط التربة بالسماد المتخمر جيدان قبؿ الزراعة، ثـ ُتركل بالماء كتُترؾ لتنمك   

تضاؼ األسمدة العضكية . األعشاب الغريبة ثـ تُقمب التربة كتُنعـ كتترؾ لتجؼ جيدان قبؿ الزراعة
زبؿ )كقديمان كاف يتـ التسميد بإضافة ركث الحيكانات . أك المعدنية أك كبلىما حسب حاجة النبات

. في التربة( الكرفس مثبلن )أك ركث الناس أك بقمب بعض النباتات  (البقر، رماد الحماـ
 
: لألنواع التزيينية في كتب الفالحة العربية (التقويم الزراعي)عمميات الخدمة - 3

  يبيف الجدكؿ التالي عمميات الخدمة البلزمة لنباتات الزينة كما طبقيا عمماء الفبلحة كىي 
:  كالتالي

. عمميات الخدمة البلزمة لنباتات الزينة كما طبقيا عمماء الفبلحة: (7)جدكؿ رقـ 

العالم عمميات الخدمة النبات 
ابف كحشية التقميـ في نيساف اآلس 

البنفسج 

. الرم بالغمر كالتسميد باستخداـ طمي األنيار -
الرم بفاصؿ أسبكع بيف الريات حتى حمكؿ شير تمكز حيث يتـ  -

ثـ يتكالى الرم يكميان اعتباران مف آب كحتى , الرم بفاصؿ يكميف
ثـ رية , تشريف األكؿ حيث يخفؼ الرم بمعدؿ رية كؿ ثبلثة أياـ

 .كؿ أسبكع حتى شير أيار مف العاـ التالي
تركل , زراعة الخركع بجانب البنفسج خبلؿ أيار كنبات تغطية -

كيراعى أف يككف الرم خفيؼ عند , يكميان حتى تشريف األكؿ
. الغركب

. إزالة األعشاب طيمة فترة حياة النبات -

ابف كحشية 
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 التسميد باستخداـ مزيج مف التراب كزرؽ الحماـ ثـ يتـ الرم كعند  -
. نقمو لزراعتو في مكاف آخر يتـ إزالة كافة الفركع المتشابكة

. حتى اإلنبات عندىا يقطع الرم,  الرم مرتيف أسبكعيان بعد الزراعة -
ابف بصاؿ 

الختمية 
ابف كحشية  يحتاج لرم غزير لكنو يتحمؿ الجفاؼ  -
 التفريد بعد كصكؿ النباتات لطكؿ مناسب كتككف مسافات الزراعة  -

.  ـ تقريبان 8بيف النباتات 
ابف بصاؿ 

األشبيمي .  الخؼ في حزيراف -القصب 
األشبيمي .  الحصاد في تشريف األكؿ -الدردار 
ابف كحشية . التقميـ سنكيان باستخداـ أدكات معدنية حادة -الزعرور 

السوسن 

. القمع في الشتاء -
قسطا بف 
لكقا 

يتـ الرم بماء عذب مرة أسبكعيان خبلؿ فصؿ الصيؼ حتى  -
كيبدأ الرم بعدىا اعتباران مف , الخريؼ كيتـ قطع الرم في الشتاء

. نيساف
ابف بصاؿ 

األشبيمي الخؼ في حزيراف  -الصفصاف 

المميسة 
 مرات أسبكعيان حتى ينبت عندىا يقطع الرم 3 – 2الرم بمعدؿ  -

. كيعاد الرم عند الحاجة بمعدؿ مرتيف أسبكعيان 
ابف بصاؿ 

النرجس 
 يكمان ثـ تترؾ لتجؼ كبعدىا 20-10رم التربة قبؿ الزراعة لمدة  -

 سـ ثـ تغطى بالتراب 30–15تتـ زراعة األبصاؿ بحفر بعمؽ 
. كتركل بشكؿ خفيؼ كيتـ تكرار الرم حتى اإلزىار

ابف كحشية 

الورد 
 مرات أسبكعيان كيقطع الرم في الخريؼ 3 – 2الرم بمعدؿ  -

. كالشتاء
ابف بصاؿ 

الياسمين 
كيجب تغطيتو في الشتاء ألنو , الرم باستمرار في الصيؼ -

. حساس لمبرد
األشبيمي 
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: مواعيد اإلزىار لألنواع التزيينية في كتب الفالحة العربية- 4
يشير الجدول التالي إلى مواعيد اإلزىار ألىم األنواع التزيينية التي درسيا عمماء الفالحة 

: كالتالي
. مكاعيد اإلزىار لبعض األنكاع التزيينية التي درسيا عمماء الفبلحة: (8)جدكؿ رقـ 

العالم موعد اإلزىار  النبات 
األشبيمي حزيراف اآلس 

المنثور 
األشبيمي كانكف الثاني أك حزيراف حسب مكعد الزراعة 
الشتاء كالربيع أك الخريؼ كالشتاء حسب مكعد 

الزراعة 
ابف بصاؿ 

األشبيمي نيساف الورد 
األشبيمي الصيؼ الياسمين 

 
 
 
 
 
 

الفصل الرابع 
 

التصنيف المورفولوجي لنباتات الزينة وطرائق تحسينيا  
. ( م11 – 9/  ىـ5 – 3)في كتب الفالحة العربية ما بين القرنين 

 
 
 :معايير التصنيف المورفولوجي لنباتات الزينة في كتب الفالحة العربية -1
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 يكضح الجدكؿ التالي معايير تصنيؼ عمماء الفبلحة في كتبيـ لبعض األنكاع التزيينية كما 
:  يمي
 

 .معايير تصنيؼ عمماء الفبلحة في كتبيـ لبعض األنكاع التزيينية: (9)جدكؿ رقـ 

العالم التصنيف النبات 
ابف كحشية ُصنؼ حسب لكف كشكؿ الكرقة اآلس 
ابف بصاؿ برم كمزركع البنفسج 
ابف كحشية ُصنؼ حسب لكف الزىرة الختمية 
ابف كحشية برم كمزركع الريحان 
ابف كحشية حسب شكؿ البصمة كلكف الزىرة السوسن 

 
: نباتات الزينة في كتب الفالحة العربية  طرائق تحسين مواصفات بعض-2

     يبيف الجدكؿ التالي مجاالت كطرائؽ تحسيف مكاصفات بعض األنكاع التزيينية التي درسيا 
:  عمماء الفبلحة كما يمي

 
 

 .طرائؽ تحسيف مكاصفات بعض األنكاع التزيينية التي درسيا عمماء الفبلحة: (10)جدكؿ رقـ 

العالم مجال وطرائق التحسين النبات  

البنفسج 

  :تبكير اإلزىار
بزراعة السذاب حكؿ البنفسج ثـ رش أغضاف التيف المجففة 

. عمى السذاب كحرقيما معان 
ابف كحشية 

طالة عمر النبات   :تحسين النمو وحجم األزىار وا 
بالتسميد األرضي بمزيج يحكم حجمان مجففان مف البنفسج كذلؾ 

. كالخزاـ كالمينكفر األزرؽ كحجميف مف عصير اليندباء
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 : الحماية من اآلفات وتحسين النمو ورائحة األزىار
مف خبلؿ التسميد الكرقي بمزيج مجفؼ عمى أشعة الشمس 
يتككف مف حجـ مف أجزاء مف الغار المجفؼ كحجميف مف 

. الطيف األحمر المرطب

السوسن 

قسطا بف لكقا .  تحويل لون أزىار السوسن من المون األبيض إلى األرجواني
 :تحسين الجودة

.  بزيادة مسافات الزراعة
ابف كحشية 

: تغيير لون الزىرة في السوسن األبيض
 يمكف الحصكؿ عمى أزىار صفراء مف خبلؿ الرم بالنبيذ 

األسكد كيمكف الحصكؿ عمى أزىار أرجكانية مف خبلؿ الرم 
. بالخمر األحمر

األشبيمي 

الصفصاف 
  :تبكير النضج

. بحرؽ السذاب مع فركع الفمفؿ
ابف كحشية 

الورد 

 :زيادة تركيز الرائحة
. في فترة اإلزىار بالثكـالكرد بسقاية جذكر 

قسطا بف لكقا  

  :الحفاظ عمى ديمومة التزىير
باختيار عقؿ مف عدة أنكاع برية جبمية تختمؼ في مكعد 

كيستخدـ السماد البمدم . إزىارىا يتـ زراعتيا بنفس المكاف
. في تسميد ىذه العقؿ ثـ يتـ رييا (الحيكاني)

: تسريع النضج
 بالرم بالماء الساخف في ساعات الصباح الباكر كفي المساء 

. كذلؾ خبلؿ الشتاء
 :تبكير النضج

.  مف خبلؿ حرؽ الزعفراف
ابف كحشية 

األشبيمي  :تحسين النمو
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.  مف خبلؿ الرم بعصير أكراؽ الزيتكف
 :تسريع اإلزىار

.  مف خبلؿ الرم الشتكم
األشبيمي 

تحسين صفات الورد وتحفيز اإلزىار مرتين بالعام في الربيع 
 :والخريف

 مف خبلؿ التعطيش طكاؿ فترة ارتفاع درجات الحرارة بدءان مف 
. كيبدأ الرم اعتباران مف آب كمراعاة زيادة الريات تدريجيان , أيار

ابف بصاؿ 

 النرجس

 باستخداـ مزيج مف الكرفس كالجرجير :عالج ضعف النمو
. المجفؼ مع السماد البقرم

ابف كحشية 

 :تحسين النمو والحصول عمى نرجس مضاعف األزىار
باختيار بصمة كبيرة يتـ شقيا مف المنتصؼ كنضع في الشؽ 
سف ثـك غير مقشر ثـ تزرع البصمة في التربة فنحصؿ عمى 

. نرجس مضاعؼ األزىار
 :تحسين الرائحة العطرية والحصول عمى ورق مزركش

. نختار ثـك أخضر رطب لكضعو ضمف شؽ بصمة النرجس
  :تبكير اإلزىار

. مف خبلؿ قشكر الجكز
 

 
 
 
معرفة عمماء الفبلحة العرب لئلكثار البذرم كتحديدىـ المكاصفات المثالية لمبذرة المراد  .1

زراعتيا، كما عرفكا طرائؽ اإلكثار الخضرم كتفكقكا في إجراء عممية التطعيـ بأنكاعو 
كما أكدكا عمى أفضمية اإلكثار الخضرم إلعطاء , كمكاعيده بما يكاكب عصرنا الحالي

 .  (العقؿ)عدد كبير مف النباتات في فترة قصيرة، كرأينا ذلؾ في زراعة ناتج حصاد الكرد 

 االستنتاجات
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تباعيـ طرائؽ ميمة لمغاية ىدفيا  .2 براعة عمماء الفبلحة العرب في إجراء التجارب كا 
 : تحسيف مكاصفات النكع التزييني، كمنيا

الحصكؿ عمى السكسف بأزىار أرجكانية المكف أك صفراء مف أزىار بيضاء  - أ
 . المكف، برييا بنكعيف مف الشرابات

كتعدد مكجات اإلزىار فيو , تحسيف صفات الكرد كرائحتو العطرية كتبكير إزىاره - ب
تعطيشو طكاؿ فترة ارتفاع درجات الحرارة ثـ الرم تدريجيان، خبلؿ العاـ نفسو، ب

   . يؤدم ذلؾ إلى زيادة نسبة التمقيح كبالتالي زيادة اإلزىار
 . كتقكية النمك فيو باستخداـ الثكـ, تحسيف الرائحة العطرية لمنرجس - ت
طالة عمره - ث مف خبلؿ التسميد األرضي , تحسيف نمك كحجـ أزىار البنفسج كا 

بمزيج يحكم حجمان مجففان مف البنفسج كالخزاـ كالمينكفر األزرؽ كحجميف مف 
 . عصير اليندباء، كيراعى تجفيؼ المزيج السابؽ عمى النار

معرفة عمماء الفبلحة العرب طرائؽ تخزيف األجزاء النباتية الستخداميا في اإلكثار  .3
 . كتخزيف ريزكمات السكسف

إتقاف عمماء الفبلحة العرب عمميات الخدمة بما يتكافؽ مع كاقعنا الحالي لكثير مف  .4
، كمكاعيد التسميد كالرم (التقكيـ الزراعي)األنكاع التزيينية كتحديد مكاعيد إجراء كؿ منيا 

 .كالتقميـ
معرفة عمماء الفبلحة الظركؼ البيئية المناسبة لكؿ نكع نباتي، أم أنيـ زرعكا النبات  .5

 .  التزييني في المكاف المناسب التي تتكفر فيو الظركؼ المبلئمة مف حرارة كضكء كرطكبة
, كلكف الزىرة, لكف الكرقة كشكميا)إدراؾ عمماء الفبلحة معايير التصنيؼ النباتي حسب  .6

 . كبالتالي ظيرت بكادر عمـ التصنيؼ النباتي, (شكؿ البصمة
 :إتقاف عمماء الفبلحة العرب لعمـ فيزيكلكجية النبات مف خبلؿ عدة أمثمة ىي .7

تحسيف جذكر اآلس التزييني لخكاص التربة، كذلؾ بزراعتو في التربة  - أ
 . العالية القمكية لتعديميا

 .تفتح أزىار المينكفر نياران كانغبلقيا ليبلن نتيجة االنجذاب الضكئي - ب
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زىار البنفسج، لذا تزرع نباتات  - ت التأثير اإليجابي لمظؿ في نمك كا 
 . التغطية بجكار نبات البنفسج

التأثير اإليجابي لزيادة المسافات الزراعية في تحسيف نمك السكسف،  - ث
 . نتيجة الحصكؿ عمى كمية كافية مف اإلضاءة

 لمريحاف، في زيادة الرائحة العطرية (مركية, بعمية)تأثير طريقة الزراعة  - ج
 . كفضمكا الزراعة البعمية

معرفة عمماء الفبلحة العرب بطرائؽ استخبلص العطكر كاستخبلص عطكر بعض أنكاع  .8
 . السكسف

اىتماـ عمماء الفبلحة العرب بالتسميد العضكم النباتي كالحيكاني كالتسميد الكرقي  .9
كبالتالي ظيكر بكادر عمـ الزراعة العضكية، كاستخداـ الركث الحيكاني . العضكم النباتي

 .  كاستخداـ مسحكؽ نبات الغار لرشو عمى النبات (البقرم)
استخداـ مسحكؽ نبات الغار كرشو ,  إدراؾ عمماء الفبلحة العرب لممكافحة الحيكية .10

 .عمى النبات لكقايتو مف اآلفات كبالتالي ظيكر بكادر عمـ المكافحة الحيكية
 اتباع عمماء الفبلحة العرب طريقتيف لتجفيؼ النبات كىي طريقة التجفيؼ بالشمس ك  .11

الستخداـ المسحكؽ النباتي المجفؼ بالتسميد  (كىذا ما يطمؽ عمييا حاليان الترميد)بالنار 
 . الكرقي كاألرضي كالمكافحة الحيكية

 معرفة عمماء الفبلحة العرب لمبادئ عمـ البستنة كالسيما إنشاء البستاف كاختيار  .12
كأدرككا أىمية التشتيؿ كنقؿ الغراس إلى األرض الدائمة، كما . نباتات الزينة المبلئمة ليا
كالزراعة ضمف أحكاض كطرائؽ الزراعة  (المسافات الزراعية)أنيـ عرفكا النظـ الزراعية 

 . كالمكاعيد المثمى لمزراعة التي تختمؼ باختبلؼ الظركؼ المناخية (مركية, بعمية)
 معرفة عمماء الفبلحة العرب طرائؽ استصبلح األراضي كإضافة الرمؿ إلى األراضي  .13

 . الحصكية الصمبة المتماسكة لتحسيف قكاميا
منذ القدـ،  (الزراعة اليكائية) اكتشاؼ عمماء الفبلحة العرب طريقة الزراعة بدكف تربة  .14

كالحظنا ذلؾ عند تعميؽ ريزكمات السكسف في ظركؼ بيت شتكم تتكفر فيو ظركؼ 
 . الدؼء كالرطكبة مع تعريضيا لمضباب
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ضركرة التأكد مف صحة طرائؽ التحسيف النباتي التي قاـ بيا عمماء الفبلحة العرب لما  -1

ليا مف أىمية تطبيقية في حاؿ نجاحيا في كقتنا الحاضر كاألىمية االقتصادية كالتزيينية 
 .ليذه الطرائؽ، كذلؾ بإجراء تجارب عمى نطاؽ محدد

         التوصيات
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تطبيؽ طرائؽ اإلكثار البذرم كالخضرم كخاصة عمميات التطعيـ التي استخدميا عمماء  -2
 . الفبلحة العرب ضمف قطع تجريبية تمييدان لتطبيقيا عمى نطاؽ كاسع

كخاصة في  (لمتخمص مف مرارة التربة)استخداـ نبات اآلس في تحسيف خكاص التربة  -3
ترب المنطقة الشرقية ذات القمكية العالية الرتفاع نسبة الكمس الفعاؿ فييا، إلى جانب أف 

 .اآلس يعتبر نبات تزييني
تطبيؽ طريقة التسميد بالنباتات كناحية عبلجية، كعبلج ضعؼ نمك النرجس باستخداـ  -4

حيث ينثر المزيج كسماد ثـ يتـ , مزيج مف الكرفس كالجرجير المجفؼ مع السماد البقرم
الرم بشكؿ خفيؼ كىذا يكاكب تشجيع التسميد العضكم باستخداـ بقايا نباتية كحيكانية 

 . في عصرنا الحديث
استخداـ نباتات الزينة في المكافحة الحيكية لمحد مف التمكث البيئي، كما تـ حماية  -5

 . البنفسج مف اآلفات مف خبلؿ التسميد الكرقي باستخداـ نبات الغار المجفؼ
متابعة ما قاـ بو العمماء مف تكصيؼ شكمي مف خبلؿ حصر كتصنيؼ األنكاع التزيينية  -6

 .  التي اختمؼ سمكؾ نمكىا باختبلؼ البيئات التي تعيش فييا مثؿ البنفسج كاآلس
ضركرة أف تتضمف كتب نباتات الزينة مقدمة تتحدث عف أىـ إنجازات عمماء الفبلحة  -7

 . العرب في مجاؿ إكثار كتربية نباتات الزينة
تطبيؽ طريقة التشتيؿ عمى مختمؼ نباتات الزينة التفاؽ جميع عمماء الفبلحة العرب  -8

 .عمى أىميتيا في تحسيف النمك كتبكير اإلزىار كالنضج
التأكد مف الطرائؽ التي اتبعيا عمماء الفبلحة العرب في تحديد جكدة التربة مف خبلؿ  -9

تباع الطرؽ التقميدية القديمة التي ذكرت  . حصر عدة أنكاع مف الترب كا 
 

دليل نباتات الزينة 

  :نبات اآلس العطري .1
 شجيرة تزيينية مستديمة الخضرة، تعد مف أىـ نباتات األسيجة التزيينية، ساقيا قائمة 
متفرعة مف القاعدة، أكراقيا كاممة الحافة رمحية الشكؿ بيضية جمدية لماعة قاسية، كالزىرة 

بيضاء المكف مفردة، الثمرة كركية الشكؿ زرقاء المكف عنبية لحمية ذات طعـ مستساغ كرائحة 
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يزىر النبات بدءان مف شير آذار كحتى حزيراف، ينتشر في . زكية، تنضج في شير تشريف الثاني
المناطؽ الداخمية الرطبة كالساحمية، كُيفضؿ المناطؽ الدافئة ألنو ال يتحمؿ انخفاض الحرارة إلى 

، يتطمب رم كتسميد بشكؿ دائـ، يتحمؿ أشعة الشمس المباشرة لكنو يجكد في (ـ°3)ما دكف 
 . 2كيسمى الريحاف الشامي كالقمقاـ كمنو آس برم كيدعى بشرابو الركعي. 1المناطؽ الظميمة

 :نبات األقحوان .2
 نبات حكلي شتكم قصير إلى متكسط االرتفاع، ينمك في معظـ البيئات كفي كؿ أنكاع 

الترب، ُيفضؿ األماكف المشمسة كاألراضي جيدة الصرؼ، يتحمؿ الصقيع جزئيان، مقاكـ لمجفاؼ، 
فترة إزىاره طكيمة مف أكائؿ الربيع حتى أكائؿ الصيؼ، زىرتو شعاعية مطبقة، صفراء برتقالية 
المكف، عديمة الرائحة، كاألزىار غزيرة عمى النبات الكاحد كصالحة لمقطؼ خاصة المزدكجة 

ذكر . 3منيا، األكراؽ كبيرة جالسة ذات لكف أخضر فاتح، يزرع في المساكب ككنبات تحديد
كذكر ابف البيطار في .  4الشيابي أف األقحكاف جنس مف زىر مشيكر مف الفصيمة المركبة

معجمو أف كرؽ األقحكاف شبيية بكرؽ الكزبرة كزىره أبيض كالذم في أكاسطو أصفر كلو رائحة 
طربا )النبات األرعف األحمؽ  (األذريكف)فييا ثقؿ كفي طعمو مرارة، كيطمؽ عمى األقحكاف 

 .    5(طامر
 
 

  :نبات البنفسج .3
نبات عشبي معمر مزىر، مستديـ الخضرة، ، قصير االرتفاع، ساقو زاحفة، أكراقو غزيرة 
صغيرة الحجـ قمبية الشكؿ خضراء المكف كمتبادلة، األزىار مفردة أك مزدكجة، بنفسجية عطرية 

، (مف كانكف األكؿ كحتى آذار)الرائحة صغيرة الحجـ كغير منتظمة الشكؿ، يزىر شتاءن كربيعان 
يحتاج لتربة مفككة لتسريع نمك . يتكاثر بكاسطة البذكر كالعقؿ كالتفصيص أك تجزئة النبات األـ

الجذكر العرضية عمى السكؽ المدادة، يركل عمى فترات قصيرة ألف كفرة الرطكبة ُتسرع نمك 
                                                           

.  84ص , الشايب، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ 1
 .43األنطاكي، تذكرة أكلي األلباب كالجامع لمعجب العجاب، ص 2
.  103خضر، شكرل كليكس،  نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ، ص 3
. 159الشيابي، معجـ األلفاظ الزراعية، ص 4
 .48 ابف البيطار، الجامع لمفردات األدكية كاألغذية، ص5
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. 1النبات كتعمؿ عمى إطالة أعناؽ األزىار كىذا ُيفيد في عمؿ باقات زىرية طبيعية جميمة المنظر
 .يتجو النبات عندما ترتفع درجة الحرارة إلى النمك الخضرم ككذلؾ عندما يطكؿ النيار

. 2 نكع مف الريحاف:نبات الترنجان .4
 :نبات الحبق .5

ىك نبات حكلي صيفي عطرم استكائي مكطنو األصمي اليند كآسيا ثـ انتشر في الشرؽ 
يعتبر مف األعشاب النبيمة أك المقدسة كىك رمز . األكسط كمصر كأمريكا ككافة بمداف العالـ

تجكد زراعتو في األراضي الصفراء جيدة الصرؼ كالتيكية كما نجحت زراعتو . الحب في إيطاليا
في األراضي الجديدة كالمستصمحة بشرط تكفر األسمدة العضكية كالكيماكية كعمى أف يتـ الرم 

 صنؼ لو 60يكجد أكثر مف .  أياـ4-2يكميان حتى تماـ اإلنبات ثـ ينظـ الرم بعد ذلؾ كؿ 
تختمؼ في المظير كالطعـ، أكراقو تشبو إلى حد ما أكراؽ النعناع الذم ينتمي لنفس الفصيمة، 
يستخدـ كثيران في العديد مف األطباؽ كالسمطات كلو فكئد طبية كثيرة ألنو مصدر ىاـ لممعادف 
كالفيتامينات، أما المركبات المكجكدة في الزيكت الطيارة فتستخدـ لعبلج االلتيابات المختمفة 

 . كألمراض القمب كاألمعاء كغيرىا
 :(الالفند)نبات الخزام  .6

الخزاـ : البلفندر نبات عطرّم طّبّي كتزيينّي كحراجّي، منو البرّم كالمزركع، اسمو الشائع
أما اسـ البلفندر . (كىك االسـ األكثر استخداما في مشاتؿ ببلدنا)أك البلكند، أك البلفند 

Lavender فيك مف االسـ البلتينّي Lavare اّلذم معناه ينّظؼ، كنبات الخزاـ نبات عشبّي 
سـ، أكراقو رفيعة جميمة الرائحة،  (60-30)حكلّي إلى معّمر كمظيره شجيرّم يبمغ ارتفاعو 

أزىاره ذات لكف رمادّم مزرّؽ عندما تجّؼ كتممؾ رائحة عطرّية قكّية، حيث يبقى العطر لمّدة 
 .3طكيمة بعد جفاؼ األزىار، يزىر في الّربيع، كيتكاثر بالبذكر كالعقؿ

 : نبات الخشخاش -7

                                                           
. 103خضر، شكرل كليكس، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ، ص 1
. 92رحمة ابف جبير، ص ابف جبير، 2
. 125 الغساني، المعتمد في األدكية المفردة، ص3



112 

 

نبات ثنائي الحكؿ، ساقو متفرعة مكبرة، كأزىاره كبيرة الحجـ متعددة األلكاف ذات عنؽ 
طكيؿ مغطى بأكبار، يزىر إزىاران أعظميان في ربيع المكسـ الثاني مف الزراعة كيمتد حتى 
 .1الصيؼ، يتكاثر بالبذكر، كيعتبر مف النباتات الطبية اليامة التي تدخؿ في تركيب األدكية

 :(الختمية)نبات الخطمى  -8
نبات عشبي ثنائي الحكؿ، ارتفاعو كبير، تنجح زراعتو في األراضي جيدة الصرؼ، 

كيفضؿ المكاقع المشمسة، أزىاره عمى شكؿ أبكاؽ متعددة األلكاف ُتحمؿ في الجزء العمكم مف 
الساؽ كىي غير صالحة لمقطؼ، لو أنكاع برية في سكرية معظميا ثنائية الحكؿ، ُيزىر بشكؿ 

كىك نبات سيمي  .2أعظمي في ربيع كصيؼ المكسـ الثاني مف الزراعة، يتكاثر بكاسطة البذكر
. 3أنكاعو كثيرة كيعتبر حاليان مف النباتات األكثر طبية

 . 4كىك شجر الصفصاؼ، كقيؿ ىك الباف: نبات الخالف  -9
  :نبات الدلب الشرقي -10
جرة كبيرة الحجـ متساقطة األكراؽ، ساقيا قائمة بيضاء المكف، أكراقيا كبيرة مفصصة ش 

مسننة الحكاؼ، تفضؿ الشجرة المكاقع المشمسة كاألراضي الخفيفة الخصبة الرطبة، تتكاثر 
 .بالبذكر في الخريؼ كبالعقؿ الساقية في الربيع

 :نبات الريحان -11
نبات عطرم شجيرم، لو عدة أصناؼ، يتكاثر بالبذكر في أكائؿ الربيع، يحتاج لضكء   

الشمس المباشر، يكضع في مكاف مفتكح، يجكد بنمكه الخضرم الغزير في فترة الربيع كالصيؼ، 
كيركل يكميان في فصؿ الصيؼ كمرتيف في األسبكع شتاءن، يجب التركيز عمى التسميد 

الريحاف في األصؿ ىك كؿ ما فيو رائحة عطرة مف األشجار كالنبات، كىك اسـ  .5النيتركجيني
ألنكاع كثيرة مف األحباؽ منيا ما مر في الحبؽ كما لـ يعرؼ إال بيذا االسـ منو الكافكرم 

                                                           
. 102شكرل كليكس، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ،  ص خضر، 1
. 102، صؽشكرل كليكس، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائ خضر، 2
. 11عيسى، معجـ أسماء النبات، ص 3
. 215النكيرم، نياية األرب في فنكف األدب، ص  4
. 165ص , نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ, الشايب 5
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كيطمؽ الريحاف في المغرب . كالسميماني كاليماني كالحماحـ كالترنجاني كالقرنفمي كالكرماني
 .1كمصر عمى اآلس

 : نبات الزعرور -12
شجيرة مستديمة الخضرة، تحتكم عمى أشكاؾ، أكراقيا رمحية مسننة خضراء داكنة،  

كأزىارىا بيضاء المكف متجمعة في عناقيد صغيرة تتحكؿ إلى ثمار كركية برتقالية المكف، يزىر 
النبات في أكاخر الربيع كأكائؿ الصيؼ، كيتكاثر بالعقؿ الساقية في الصيؼ كأكائؿ الخريؼ كما 

يكجد في سكاحؿ ببلد  .2يمكف إكثاره بكساطة البذكر في الربيع كالخريؼ، يستعمؿ كسياج تزييني
 .3 سنكات10الشاـ يكثر بالبذر كالتطعيـ بعد 

  :نبات الزيزفون -13
، أكراقيا بسيطة بيضاء المكف فضية عمى الكجو ( ـ7-6)شجرة يصؿ ارتفاعيا إلى   

السفمي، كأزىارىا فضية المكف مف الخارج صفراء مف الداخؿ ذات رائحة عطرية تتحكؿ إلى 
يتحمؿ النبات الجفاؼ كيمكف أف ُيزرع في تربة ممحية أك . ثمار صفراء محمرة ذات طعـ حمك

 .4كمسية، ُيستعمؿ كسياج مانع أك كاسر لمرياح في المناطؽ الجافة، يتكاثر بالعقؿ كالفسائؿ
 : نبات السرو  -14

، يحب ( ـ18-10)شجرة مستديمة الخضرة، أكراقيا أبرية، يصؿ ارتفاع الشجرة إلى       
ُيزرع كمصد لمرياح كيتحمؿ . المكاقع المشمسة، يتحمؿ الصقيع شتاءن كارتفاع الحرارة صيفان 

.  5الجفاؼ كالغبار كالدخاف، يتكاثر بالبذرة كيمكف إكثاره بالعقؿ الساقية
 

 
 :نبات السوسن  -15
نبات بصمي شتكم كيمكف أف يككف معمران ، أزىاره بشكؿ قكس قزح بنفسجية أك بيضاء        

المكف، ذات رائحة خفيفة، تبقى متفتحة لفترة بسيطة عمى النبات األـ، كيمكف أف تشكؿ زىرة جيدة 
                                                           

.  180 عيسى، معجـ أسماء النبات، ص1
 .43شكرل كليكس، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ، ص خضر، 2
 417.الشيابي، األشجار المثمرة، ص  3
. 44شكرل كليكس، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ،  ص خضر، 4
. 65ص , نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ, الشايب 5
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القطؼ التجارم حيث تدـك لفترة طكيمة بعد القطؼ عند استخداميا في تنسيؽ الباقات الزىرية 
يزىر في الربيع كأكائؿ الصيؼ، يحب األماكف المشمسة، كيتكاثر بالبذكر أك . 1الطبيعية

 .2(أـ ريزكمي بصمي)باألبصاؿ كالريزكمات كذلؾ حسب نكعو 
 : النعمان نبات شقائق -16
أزىار جميمة مثؿ الشقار األحمر، كىك صنفاف برم كبستاني، كمف البستاني ما زىره      

مف  أحمر كمنو ما زىره إلى البياض، كلو كرؽ شبيو بكرؽ الكزبرة إال أنو أدؽ، كالبرم منو أعظـ
يطمؽ عمى شقائؽ النعماف نبات الشقر . 3البستاني كأعرض كرقان، كمنو ما لكف كرقو أسكد كأصفر

 .4أك حشيشة الخشخاش
   :نبات الصنوبر -17

شجرة مستديمة الخضرة، أكراقيا أبرية، تعطي ثمار عبارة عف مخاريط، تفضؿ الشجرة           
ُيزرع في الحدائؽ ككمصد لمرياح . المكاقع المشمسة، يتحمؿ الصقيع شتاءن كارتفاع الحرارة صيفان 

كيتحمؿ الجفاؼ كالتمكث، يستخرج مف قمؼ الشجرة مكاد راتنجية، يتكاثر بالبذكر التي تتميز 
 .5بنسبة إنبات عالية كيمكف أف يتكاثر بالعقؿ الساقية

  :نبات العايق -18
تنجح زراعتو في كؿ أنكاع الترب عدا الممحية منيا، يستخدـ في تنسيؽ المعارض          

لجماؿ أزىاره العديدة األلكاف كألنيا تدـك فترة طكيمة بعد القطؼ بحالة جيدة كدكف أف تذبؿ، 
األكراؽ خيطية مفصصة، األزىار عبارة عف شماريخ زىرية جميمة المنظر كصالحة لمقطؼ 

  .6خاصة األصناؼ الحديثة لكنيا عديمة الرائحة
جبمي مف نبات جباؿ السراة غميظ الساؽ يشبو خشب العناب،  عطر : لعرعرنبات ا  -19

 .7الرائحة يتخذ منو القطراف

                                                           
 .122ص , نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ, الشايب 1
 .109شكرل كليكس، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ، ص خضر، 2
. 64ابف البيطار، الجامع لمفردات األدكية كاألغذية، ص 3
. 153الحميرم، البديع في كصؼ الربيع، ص 4
. 127ص , نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ, الشايب 5
. 100شكرل كليكس، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ، ص خضر، 6
. 211الغساني، حديقة األزىار في ماىية العشب كالعقار، ص 7
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 :نبات الغار  -20
شجرة صغيرة مستديمة الخضرة، تنمك في سكريا داخؿ الغابات كاألدغاؿ السنديانية        

تستخدـ كسياج تزييني كتعتبر مف النباتات الطبية كالعطرية اليامة، الحتكاء أكراقيا . كالصنكبرية
كثمارىا عمى زيكت عطرية طيارة، تستعمؿ أكراقيا في بعض الكجبات الغذائية كما تدخؿ في 

 .  1صناعة صابكف الغار
 : نبات الغرب -21

شجرة حجازية خضراء ضخمة يعمؿ منيا القطراف الذم تعالج بو اإلبؿ كتسكل منو 
 .2األقداح البيض كالسياـ، كىك الحكر

  :نبات القرنفل  -22
نبات لو ساؽ رفيعة متفرعة، كأكراقو رمحية متطاكلة خضراء رمادية، أما األزىار فيي 

يزرع عمى شكؿ تجمعات، . متجمعة أك بسيطة ذات بتبلت مسننة الحكاؼ كممكنة بألكاف متعددة
كيستخدـ كنبات تحديد ىاـ في الحدائؽ، يتميز بأكراؽ رمحية مستطيمة، كأزىار متكضعة في 

 يزرع في الحدائؽ لمتزييف، منو .3نكرات خيمية ذات ألكاف مختمفة لكف كسط الزىرة أبيض المكف
. 4أنكاع كثيرة منتشرة في أكربا كأفريقية الشمالية كآسيا

 :نبات المينوفر  -23
يعتبر مف الزنابؽ المائية المعركفة كالجميمة بأزىاره العطرية، كىك نبات برم معمر  

عائـ، يعيش في البرؾ كالمستنقعات كالبحيرات كفي الحدائؽ المائية كأحكاض كحدائؽ األراضي 
الرطبة، أكراقيا سميكة جمدية المممس، األزىار كبيرة الحجـ ذات كأس مخضر يبقى في المياه 

بيضاء تتكسطيا أسدية صفراء المكف ذىبية تحيط بمدقة  ( بتمة30-20)السطحية، تعمكىا مف 
فقط كىي  ( أياـ4-3)كاحدة، يزىر النبات في فصؿ الصيؼ كبداية الخريؼ، كؿ زىرة تدـك مف 

يسمى قاتؿ النحؿ  و.5عطرة جدان، تتفتح خبلؿ الفترة الصباحية كتنغمؽ في فترة ما بعد الظير

                                                           
. 42شكرل كليكس، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ ، ص خضر، 1
 .96آؿ ياسيف، معجـ، ص 2
. 101شكرل كليكس، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ، ص  خضر، 3
 .626معمكؼ، المنجد، ص 4
. 148شكرل كليكس، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ، ص خضر، 5
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ألنيا إذا نزلت بالعشي انغمؽ عمييا فتمكت مف كثرة تقبضو كقكة رائحتو كيسمى سارؽ الخاتـ 
 .1أيضا ألنو يكضع عميو بالعشي فينغمؽ عميو كيغكص في الماء

 :نبات المردقوش  -24
كىك مف الرياحيف التي . كمعناه أذاف الفأر، كيسمى السرمؽ كعبقر. كيقاؿ لو المرزنجكش

 كىك نبات عطرم ذك كرؽ دقيؽ كزىر ،2يخمؼ بذران كالريحاف عطرم الرائحة. تزرع في البيكت
صغير، كىك معرب معناه الميف األذف، كنى بالميف عف المكت ألنو استرخى فكأنو مات، كقيؿ إف 

.  3معناه أذاف الفار
 .4، كىك السرك الجبمي، طيب الرائحة(المرماحكف)في األصؿ : المرماحوزنبات   -25

 : نبات المنثور -26
نبات حكلي عشبي، كثير االنتشار في الحدائؽ، لو رائحة عطرية مميزة تخرج مف   

الشكؿ  يةالنبات عند فترة غركب الشمس، نبات متكسط إلى عالي االرتفاع، أكراقو رمحية لساف
طكيمة، لكنيا أخضر رمادم، األزىار متعددة األلكاف تتكضع في الجزء العمكم مف الساؽ، منيا 

يتحمؿ . كىي صالحة لمقطؼ التجارم األبيض كاألحمر كالكردم كاألرجكاني كالبنفسجي كاألزرؽ،
المنثكر الصقيع، يعطي أزىار طيمة فصؿ الربيع كحتى أكائؿ الصيؼ عندما تككف الحرارة 

يحب المكاقع المشمسة كالرطكبة كالتربة الرممية الجيدة الصرؼ، يزرع في أحكاض  منخفضة،
 ، كىك نبات معركؼ بالمنثكر، مختمؼ كقيؿ ىك الخيرم .5الزىكر كعمى أطرافيا كلمتحديد بينيا

 .6ألكاف الزىر، مف أبيض كأصفر كأزرؽ كأحمر قاف، كسمائي كأسكد
 
 

  :نخيل الزينة -27

                                                           
 .254، ص253، مفتاح الراحة ألىؿ الفبلحة، ص(ىػ8مف ؽ)مجيكؿ مؤلؼ  1
. 292ابف جبير، رحمة ابف جبير، ص 2
 .143الدمياطي، معجـ أسماء النبات، ص 3
  .294ابف جبير، رحمة ابف جبير، ص 4
 .145ص , نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ, الشايب 5
. 140 النابمسي، عمـ المبلحة في عمـ الفبلحة، ص6
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معظـ أنكاعيا مدارية، أك شبو مدارية، تستخدـ بعض أنكاعيا تشمؿ أشجار كشجيرات زينة 
، كالبعض اآلخر في التنسيؽ الخارجي، تتكاثر (تجميؿ المكاتب كالمنازؿ)في التنسيؽ الداخمي 

جميعيا بالبذكر في الفترة الكاقعة مابيف شيرم آذار كأيمكؿ، كبعضيا يتكاثر بالخمفات التي تفصؿ 
عف النبات األـ في الربيع كالخريؼ ثـ تزرع في األماكف المخصصة ليا في الحديقة، تحتاج إلى 
ضكء ساطع كدؼء كرم خفيؼ كمنتظـ، معظميا ال يتحمؿ الصقيع الشديد، تنجح زراعتيا في 

.   1مختمؼ أنكاع الترب الخصبة كالجيدة الصرؼ كالتيكية
  :نبات النرجس -28

تتككف بصمتو مف حراشؼ لحمية كقكاعد كرقية، ال  بصمي شتكم مبكر معمر، نبات   
تجدد البصمة نفسيا بؿ تبقى الحراشؼ القديمة التي ُيضاؼ إلييا كؿ سنة حراشؼ كقكاعد أكراؽ 

ُيعطي النبات أزىاران محمكلة عمى حامؿ زىرم متكسط الطكؿ كتتكضع الزىرة في أعمى . جديدة
الساؽ، كىي صالحة لمقطؼ كذات لكف أصفر فاتح أك غامؽ، كليا رائحة عطرية زكية لذا تعتبر 

ُيزرع كنبات تحديد حكؿ أحكاض الزىكر، كيحتاج إلى رم عمى فترات . مصدران لمزيكت العطرية
متقاربة خبلؿ مكسـ النمك، يتكاثر إما بالبذكر في مراكز البحث كالتربية أك خضريان بكاسطة 

 يطمؽ عمى النرجس األبيض عدة تسميات منيا البيار ككرد الحمار كمييج العشؽ .2األبصاؿ
ىك نبت تكيجاتو بيضاء كقمبو دائرة مف كرؽ أصفر صغير، ككرقو شبيو بكرؽ . 3كأحداؽ المرضى

أما النرجس األصفر فيك نبت طيب الرائحة كلو ساؽ . 4البيار: الكراث، كيسمى عبيران، انظر
.  5جكفاء عمييا زىر أصفر لـ يخالطو بياض، كذكر النابمسي أنو العرار

 
 
 
 

 :نبات النمام  -29
                                                           

. 13شكرل كليكس، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ،  ص  خضر، 1
. 109 المرجع السابؽ، ص2
. 172، ص163ابف بصاؿ، الفبلحة، ص 3
. 32األصمعي، النبات كالشجر، ص 4
 .157النابمسي، عمـ المبلحة في عمـ الفبلحة، ص 5
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، كيذكر 1نبت لو بزر كالريحاف قكم الرائحة سمي بذلؾ لسطكع رائحتو فينـ عمى حاممو    
ابف البيطار في معجمو أف النماـ صنفاف بستاني في رائحة شيء مف المرزنجكش كيدب عمى 
األرض، كالصنؼ اآلخر منو برم ليس يدب في نباتو بؿ ىك قائـ كلو أغصاف دقاؽ مممكءة 

. 2كرقان 
  : نبات الورد -30

جنس لما يقع تحتو مف األنكاع لنكر كؿ نبات كرد، كيقكؿ العرب أكرد الشجر إذا نكر، قاؿ 
ىك نكر كؿ شجرة كزىر كؿ نبتة، ثـ خص بو ىذا الكرد المعركؼ فقيؿ ألحمره : أبك حنيفة

لمكرد ألكاف أشيرىا . كالكرد بأرض العرب كثيرة ريفية كبرية كجبمية .الحكجـ كألبيضو الكثير
األحمر كالبيض كقد يككف منو الصفر كالسكد كالزرؽ، كالمختار مف الكرد القكم الرائحة الشديد 

الكرد عند العرب أمير الرياحيف كالمميز دكنيا فضبلن كنببلن كاف كاف . الحمرة المندمج أكراؽ الزىرة
جمعيا أكراد، كتجمع أيضان عمى : الكردة. يضرب بو المثؿ لتغير الكد كعدـ الكفاء لذبكلو السريع

. 3كراد ككرد
:  نبات الياسمين. 31
شجيرة زينة متسمقة مستديمة الخضرة، تتكاثر بالعقؿ الساقية كالترقيد كالخمفات، زىرتو  

بيضاء صغيرة عطرية محمكلة في نياية األفرع بشكؿ مجمكعات في الياسميف األبيض، فترة 
إزىاره طكيمة ابتداءن مف أكؿ الصيؼ كحتى نياية الخريؼ، كاألزىار صالحة لمقطؼ كتستعمؿ 

ضاءة جيدة كتنجح زراعتو في الترب الخفيفة إلى . في صناعة العطكر يحتاج إلى رم معتدؿ كا 
أما الياسميف األصفر فيزىر في فصؿ الربيع كأكائؿ الصيؼ كأزىاره صفراء . المتكسطة القكاـ

.  4المكف عديمة الرائحة
 
 
 

                                                           
. 153الدمياطي، معجـ أسماء النبات، ص  1
. 182 ابف البيطار، الجامع لمفردات األدكية كاألغذية، ص2
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. 544الغساني، المعتمد في األدكية المفردة، ص/ 213، ص184األدب، ص
ا  .53شكرل كليكس، نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ، ص خضر، 4

 األسماء العممية لنباتات الزينة
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االسم العممي  الفصيمةاسم النبات 
 Myrtaceae Myrtus communisاآلس العطري 

 Asteraceae Calendula officinalis (األذريون) األقحوان

 Mimosaceae Acacia albidaأكاسيا البيضاء 

 Mimosaceae Acacia niloticaأكاسيا النيل 

 Lamiaceae Melilotus indicaكميل الممك ا

 Orchidaceae Orchis morioاألوركيد 

 Primulaceae Cyclamen persicumبخور مريم 

 Cyperaceae Cyperus paperusالبردي 

 Cyperaceae Scirpus inclinatusالبردي المزخرف 

 Violaceae Viola odorataالبنفسج العطري 

 Liliaceae Tulipa  gesneriana التوليب

 Amaranthaceae Ocimum basilicum   الحبق 

 Lythraceae Lawsonia inermis الحناء

 Liliaceae Hyacinthus orientalisالخزام 

 Malvaceae Althea rosea الخطمى

 Malvaceae Althaea Officinalisالخطمى الرومي 

 Platanaceae platanus orientalisالدلب الشرقي 

 .Oleaceae Fraxinus spالدردار 

 .Amaranthaceae Ocimum sp (الباذروج) الريحان

 Rosaceae Pyracantha coccinea الزعرور

 Amaryllidaceae Polianthes tuberose الزنبق

 Nymphaeaceae Nymphaea odorataزنبق الماء األبيض 

 Malvaceae Malva officinalis (خبازة مزىرة)زىر الخبازة 
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 Eleagnaceae Eleagntus angustifoliaالزيزفون 

 Cupressaceae Cupressus sempervirensالسرو 

 .Iridaceae Iris spالسوسن 

 .Papaveraceae Papaver  sp شقائق النعمان

 Asteraceae Santolinaالشيح 

chamaecyparissus 

 .Cactaceae Echinocactus spالصبار      

 Liliaceae Aloe veraالصبر 

 Salicaceae    Salix  الباكيالصفصاف

Babylonica 

 Salicaceae Salix subserrata الصفصاف المصري

 .Pinaceae Pinus spالصنوبر 

 .Ranunculaceae Delphinium spالعايق 

 Pinaceae Juniperus Communisالعرعر 

 Lauraceae Laurus nobilisالغار 

 Oleaceae Jasminum sambacالفل     

 Caryophyllaceae Dianthus Caryophyllusالقرنفل  

 Caryophyllaceae Lychnis coelirosaالقرنفل المخنيس 

 Caryophyllaceae Dianthus barbatusالقرنفل الشاعر 

 Caryophyllaceae Dianthus chinensisالقرنفل الصيني 

 Graminaceae Banbus vulgarisالقصب 

 Araliaceae Hedera helixالمبالب 

 Nymphaeaceae Nymphaea lotusالموتس األبيض 

 Nymphaeaceae Nymphaea coeruleaالموتس األزرق 

       Nymphaeaceae flava Nymphaeaالموتس األصفر 

 Nymphaeaceae Nymphaea odorata الموتس الزىري

var.rosea 

http://www.touregypt.net/featurestories/lotus.htm
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 Nymphaeaceae Nelumbo nuciferaالموتس اليندي 

 Araceae Zantedeschia aethiopica (األروم)الموف 

  .Liliaceae Lilium spالميمم           

 Magnoliaceae Magnolia grandiflora الما نوليا         

 Lamiaceae Melissa officinalisالمميسة 

 Brassicaceae Mathiola incanaالمنثور 

 .Palmaceae Phoenix spنخيل الزينة 

 Cycadaceae Cycas revolutaالنخيل اليندي 

 .Amaryllidaceae Narcissus tazettaالنرجس 

  Rosaceae Rosa canina النسرين

 Rosaceae Rosa  damascenaالورد الجوري 

 Rosaceae   Rosa richardiiالورد الريشاردي 

 Oleaceae Jasminum officinale الياسمين األبيض

 Oleaceae Jasminum humileالياسمين األصفر 

 Convolvulaceae Ipomoea palmataست الحسن 

 .Rhamnaceae Ziziphus spالسدر 
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  المنثور  المنثور  المنثور

 األذريون= االقحوان األذريون= االقحوان األذريون= االقحوان

 قرنفل الشاعر  القرنفل العادي الصيني  القرنفل

الدراست هذه  في ةصور بعض نباتاث الزينت الوارد
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 العائق  العائق  العائق

 شقائق النعمان المجفف الالفند (الخزام)الالفند 
 

  القنطريون العنبري القنطريون العنبري القنطريون العنبري 



 ج
 

 (الخطمى)الخطمية  (الخطمى)الخطمية  (الخطمى)الخطمية 

 المميسة الترنجان (ريحان الممك)الباذروج 

 النرجس األصفر النرجس (النرجس األبيض)البهار 
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  السوسن السوسن  السوسن

  التوليب التوليب  التوليب

  الميميوم الميميوم  الميميوم
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 الجالديولس  (سيف الغراب)الجالديولس  الجالديولس 

 الكال  (اآلروم= الموف)الكال  الكال 

 
 الخزامى  (الياسنت)الخزامى 
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  النيموفر (الموتس)النيموفر   النيموفر
  
 
 
 
 
 
 
 

 (الشمسية)لبردى ا
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 (القصب البمدي)الخيزران 
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  األوركيد (السحمب) األوركيد  األوركيد

  الغار النبيل الغار النبيل  الغار النبيل
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  الورد الورد  الورد
 

 (المرسين)اآلس 

 
 
 
 
 
 

  
 

 (حصالبان)إكميل الجبل 

 الياسمين األبيض الياسمين العطري
 (الفل) العربي الياسمين

 السايكس 
 (ديل الجمل)السايكس 

 السايكس 
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 نخيل الزينة
 النخيل المروحي

 النخيل الريشي 
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  السرو

 الصنوبر   األكاسياالصفصاف 
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 العرعر
 العرعر

الحناء 

 العرعر



الحناء

 الغبيراء الغبيراء الغبيراء 

الدردار الدردار  الدردار
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 ممحق صور بعض طرائق اإلكثار المستخدمة في كتب الفالحة العربية
 . وبعض الصور التراثية

 

 

 

 

 

               إكثار النرجس باألبصال                                      إكثار البنفسج بالبذور

                                           

 

 

 

 

      تابوت توت عنخ أمون فيه أكاليل زهرية  إكثار السوسن بالريزومات                             

 

 

 

 

 المينوفرولد بوذا يرتفع عن            اإلله فيشنو يمسك المينوفر ويجمس        يتمسك (الكشمي)إله هندي 
 المينوفر                 عميه ويمبس تاج من برعم المينوفرويقف عمى    
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 صور توضح طرائق اإلكثار
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