
برنيرة "جاك فروست" - برنيرة ماكروفيلا "جاك فروست"
يحتوي على أوراق مذهلة ومرقشة ذات لون 

 فضي، والتي تبدو جيدة من الربيع إلى الخريف 
 مع عناقيد من زهور أذن الفأر الزرقاء السماوية 

في الربيع.
الحجم: الارتفاع قدمين؛ العرض: قدمين.

يفضل زراعتها مع: النرجس البري، وقلب مريم، 
وإكليلية اللهب الذهبي.

زنبق النهار - نوع الزنابق
 يعتبر زنبق النهار من بين النباتات المعمرة المبهجة

 والسهلة النمو في الظل وتوفر قدراً كبيراً من 
التنوع. اختر من بين المنمنمات التي لا يتجاوز 

عرضها بضع بوصات أو العمالقة التي ترتفع 6 أقدام 
أو أكثر. ابحث عن الأوراق ذات الظلال من الأخضر 

والأزرق والأبيض والذهبي، مع تنوع العديد من 
الأصناف. بعض زهور زنبق النهار عطرة جداً. زنبق 

النهار أكثر قدرة على تحمل الجفاف مما يدركه 
العديد من البستانيين، ومع ذلك فإنها قد تتطلب 

مياهاً أكثر من نباتات الظل الأخرى المدرجة.
أفضل الاختيارات: تقدم "آذان الفأر الزرقاء" أوراقاً 
ذات لون أزرق فضي وتبقى بعرض قدم واحدة؛ 
تقدم "فرانسيس ويليامز" أوراقاً سميكة ذات لون 

أخضر مزرق ويبلغ عرضها قدمين؛ يبلغ عرض نوع 
"الجوهر والمضمون" 6 أقدام.

يفضل زراعتها مع: السرخس، وقلب مريم، والبرونيرة.

أستيلب 'سبرايت' - أستيلبي سيمبليسيفوليا 'سبرايت'
يوفر أعمدة زهرية تشبه الريش في أوائل الصيف 

فوق أوراقه الخضراء الغنية المزخرفة بدقة.
الحجم: الارتفاع قدمين والعرض 3 أقدام

يفضل زراعتها مع: زنبق النهار، السرخس، قلب 
مريم، القرانيا العاجية الهالية.

ملكة البراري - فليبيندولا روبرا
زهرة برية سهلة النمو مع رؤوس منفوشة تشبه 

حلوى القطن ولها رؤوس زهور وردية عطرة وأوراق 
 مسننة خضراء داكنة تمثل تحديداً جيداً للأزهار. 

أنا أحبها كخلفية ملفتة للنظر لحدود النباتات 
المعمرة المظللة.

الحجم: الارتفاع قدمين والعرض 3 أقدام
يفضل زراعتها مع: زنبق النهار، والسراخس، وقلب 

مريم، واللهب الذهبي، والقرانيا العاجية الهالية.

ختم سليمان المرقش - بوليغوناتم أدوراتم "المرقش"
أنا أحب المنظر الجميل الذي يوفره النبات هذا 

على مدار المواسم. في الربيع لديها زهور بيضاء. 
في الصيف تنتج أوراقا مرقشة )خضراء/ بيضاء( 
وفي الخريف تتحول إلى اللون الذهبي. موطنه 

الأصلي أمريكا الشمالية.
الحجم: الارتفاع قدمين؛ العرض: قدمين.

يفضل زراعتها مع: السرخس، وقلب مريم، 
وحشيشة الرئة.

قلب مريم من الطراز القديم - دايسنترا سبيكتابيليس
النبات المفضل لدي لأنه كان على الدرج الأمامي 

لمنزل جدي وجدتي، وكان لدى جدي قصة مفصلة 
عن النبات. تبرز في حديقة مظللة بزهورها الوردية 

أو البيضاء على شكل قلب والتي تتدلى من 
سيقان أنيقة مقوسة في أواخر مايو/ أيار إلى أوائل 

 يونيو/ حزيران. يجب قطع أوراقها بعد الانتهاء 
من الإزهار.

الحجم: الارتفاع 3 أقدام والعرض 3 أقدام
 يفضل زراعتها مع: زنبق النهار، السراخس، 

قلب مريم، القرانيا العاجية الهالية.

 اختيارات كاث
 للمواقع المظللة

عندما تزرع في الأماكن الصحيحة، يمكن أن 
 تعيش مفضلات كاث بشكل عام مع القليل 

من الماء بمجرد ثباتها )عادًة بعد موسمين نمو(.



اختيارات كاث للمواقع 
المظللة جزئياً

إبرة الراعي الدموية - جيرانيوم سانغوينم
لقد وقعت في حب هذا النبات من النظرة الأولى! 

ينتج أزهاراً زهرية داكنة، من أوائل الصيف حتى 
الصقيع، وأكواما من أوراق تتحول إلى اللون البرونزي 

في الخريف.
الحجم: الارتفاع قدم واحد؛ العرض: 3 أقدام.

يفضل زراعتها مع: إكليلية سيم الكاذبة، القرانيا 
العاجية الهالية.

لحية الماعز - أرونكوس ديسيدوس
اختر هذا لنبات حدودي مذهل. له أعمدة من 

الزهور البيضاء القشدية والأوراق الشريطية. 
يعجبني نموه بمفرده على الحدود.

الحجم: الارتفاع 5 أقدام والعرض 4 أقدام.
 يفضل زراعتها مع: اللاميون، الأستيلب، زهر 

العسل القزمي لكلافي.

اللاميون - اللاميون الأبقع
ينتج هذا الغطاء الأرضي عناقيد من الزهور الوردية 

أو البيضاء التي يمكن أن تعاود الإزهار خلال 
الصيف، مما يخلق شهوراً من الألوان. حتى عندما 

لا تتفتح، فإن أوراقها المفعمة باللون الفضي تضيء 
الزوايا المظللة. 

 أفضل الاختيارات: تقدم "نانسي البيضاء" 
زهورا بيضاء وأوراقا فضية بحافة خضراء؛ تحمل 

"فضية الفنار" أزهاراً وردية وأوراقاً فضية.
الحجم: الارتفاع 8 بوصات؛ العرض: قدمين.

يفضل زراعتها مع: قلب مريم، ملكة البراري.

مونردة "غراند مارشال" - موناردا ديديما "غراند مارشال"
نبات رائع لجذب الفراشات والنحل. يستوطن 

البراري مع أزهار شعثاء في كتل أرجوانية وعطرة 
من الأوراق الداكنة. اختيار كندي مقاوم للبياض 

الدقيقي.
الحجم: الارتفاع قدمين؛ العرض: قدمين.

 يفضل زراعتها مع: السراخس، زنبق النهار، 
إكليلية اللهب الذهبي.

القزحية السيبيرية - ايريس سيبيريكا
يضيف هذا اللون إلى أحواض الزهور في أوائل 

الصيف، واللمسات الرأسية طوال الصيف. ترتفع 
الأزهار فوق العشب الطويل كالأوراق. تشمل 

الألوان الأبيض والأزرق والأصفر. تتحمل المزروعات 
القائمة التربة الجافة ولكنها أيضاً تتحمل بشدة 

المواقع الرطبة.
الحجم: الارتفاع قدمين؛ العرض: قدمين.

 يفضل زراعتها مع: مونردة "غراند مارشال"، 
زهر العسل القزمي لكلافي.

حشيشة الرئة - بلموناريا ساكاراتا "السيدة مون"
 اكتسبت حشيشة الرئة اسمها من البقع الفضية

 التي تشبه الرئة المنتشرة في أوراقها. تنمو أوراقها 
جيداً طوال الموسم، ولكن يجب قطعها بعد انتهاء 

النبات من الإزهار.
تكون الأوراق مشعرة إلى حد ما، لذا فإن الغزلان 

والأرانب عادة ما تتجنب حشيشة الرئة.
الحجم: الارتفاع قدم واحد؛ العرض: قدمين.

يفضل زراعتها مع: زنبق النهار، السراخس، قلب 
مريم، القرانيا العاجية الهالية.

 اختيارات كاث 
للمواقع المظللة)تابع(

"اختر لحية الماعز لنبات حدودي مذهل. له أعمدة 
من الزهور البيضاء القشدية والأوراق الشريطية. 

يعجبني نموه بمفرده على الحدود."

لمزيد من الخيارات النباتية الرائعة في كالغاري، تفضل بزيارة calgary.ca/yardsmart. طالع أيضاً 
كتيب "يارد سمارت" للأشجار والشجيرات للتعرف على اقتراحات كاث حول الأشجار والشجيرات التي 

تنمو بشكل جيد في كالغاري وتزدهر بشكل رائع مع أفضل اختياراتها من النباتات المعمرة!

2017-0200 ُطبع على ورق معاد تدويره.



هناك العديد من النباتات المعمرة الجميلة والموفرة للمياه، التي تزدهر في كالغاري. 
ازرع هذه النباتات الجميلة واستمتع بساحة رفيقة بالبيئة وبصيانة منخفضة أيضاً.

يارد سمارت 

النباتات 
المعمرة

بالشراكة مع 



أفضل اختيارات كاث 
من النباتات المعمرة

النباتات التي تزدهر في كالغاري
كاث سميث، عالمة البستنة المعتمدة ومواطنة في ألبرتا من الجيل 

الخامس، متحمسة لمساعدة سكان كالغاري على إنشاء ساحات 
جميلة ميسورة التكلفة، ورفيقة بالبيئة أيضًا. وهي تنسب الفضل 

إلى والدتها وجدها في إلهام شغفها بالبستنة. "كلاهما أحب البستنة 
وكانت لهما ساحات رائعة. بمشاهدتهما، تعلمت ما الذي نجح وما لم 

ينجح عندما يتعلق الأمر بالنمو في البراري ".

وهي تقول: " لا تزال النباتات التي أحباها قائمة حتى اليوم باعتبارها 
من نباتاتي المفضلة". عند التوصية بالنباتات لسكان كالغاري، فهي 

تلتزم عموماً بالنباتات المحلية أو التي تتكيف جيداً مع ظروف نمو 
منطقة كالغاري رقم 3.

تقول كاث: "مشاهدة النباتات وهي تزدهر هي المكافأة المثلى 
للبستنة". وأفضل طريقة لجني هذه المكافأة هي اختيار النبات 

المناسب للموقع المناسب. إن اختيار موقع يناسب احتياجات النبات 
المتزايدة )مثل الشمس، والظل، والظل الجزئي( يعني أنها ستكون 

أكثر صحة وأقدر على محاربة الأمراض والآفات. عندما ُتزرع في 
المكان الصحيح، يمكن أن تعيش النباتات المفضلة لدى كاث عموما 

باستخدام القليل من الماء بمجرد ثباتها )عادًة بعد موسمين من النمو(.

"مشاهدة النباتات وهي 
تزدهر هي المكافأة 

المثلى للبستنة. أفضل 
طريقة لتحقيق هذه 
المكافأة هي اختيار 

النبات المناسب للموقع 
المناسب".- كاث سميث

يمكن أن يؤدي الجمع بين الزهور والأشجار 
والشجيرات المناسبة معاً إلى تكوين باقة قوية 

من الجمال! لدى كاث بعض النصائح الرائعة 
حول النباتات والشجيرات التي تبدو جميلة معاً!

اختيارات كاث للمواقع 
المشمسة

عشب القصب الريشي "كارل فورستر" - 
كالاماغروستيس x أكوتيفلورا "كارل فورستر"

عشب مفضل بسبب أدائه الرائع واعتياده النمو القوي 
المستقيم الذي يوفر منظراً جميلاً في جميع الفصول. 
إنه مثالي لإنشاء حاجز أو سياج منخفض ويوفر خلفية 

جيدة لمزيد من النباتات المعمرة الملونة. 
الحجم: 6 أقدام؛ العرض: قدمين.

يفضل زراعتها مع: زهور إبرة الراعي المعمرة، 
الزهرة المخروطية الأرجوانية، الردبكية 'غولدستروم'، 

المريمية الروسية، شجيرة تركستان المحترقة.

العكرش الأزرق "أزرق إلياس" - فستوكا غلوكا "أزرق إلياس"
العكرش الأزرق هو نبات متنوع. ازرعه في مجموعات 
كغطاء أرضي أو كعلامة محددة في حديقة صخرية. 
ازرع "العكرش الأزرق" عند قاعدة الشجيرات الطويلة 
أو النباتات المعمرة الطويلة، مثل الزنابق، لمساعدتها 
على الاندماج مع المشهد الطبيعي.أنا أحب رؤوس 

البذور التي تتحول إلى اللون البني عندما تنضج 
وتضيف لوناً طوال فصل الشتاء.

الحجم: الارتفاع قدم واحد؛ العرض: قدمين.
يفضل زراعتها مع: مريمية ليالي مايو، زهور 

الخشخاش، عنظوان "النجوم المحترقة"، إبرة الراعي 
المعمرة، وزنبق النهار من نوع ستيلا دورو، ومقوية 

الإصبع الذهبي.

قبس ديفيد - فلوكس بانيكولاتا "ديفيد"
هذه زهرة مذهلة حقاً وذات رائحة زكية! هذا هو 

القبس المناسب لك إذا كان حظك سيئا مع القبس 
بسبب البياض الدقيقي )مرض يمكن أن يدمر أوراق 

القبس قبل نهاية الموسم(.
الحجم: الارتفاع 3.5 أقدام؛ العرض: 3 أقدام.

يفضل زراعتها مع: الوردة الحمراء الأوراق، الغياردية، 
الزنابق، زنبق النهار ستيلا دورو.

قرنفل "ساحرة النار" - ديانثوس "ساحرة النار" وتسمى أيضاً "فويرهيكس"
نبات ذو أزهار زاهية وردية ذات رائحة زكية، وُيزهر 

في أواخر الربيع ويستمر حتى الخريف. إنه رائع في 
مقدمة حد مشمس وهو نجم مزروع بين الصخور.

الحجم: الارتفاع 8 بوصات؛ العرض: قدمين.
يفضل زراعتها مع: نباتات السدم )حي العالم(، 

مريمية ليلة مايو، زرشك الوهج الوردي



مريمية "ليلة مايو" - سالفيا نيموروسا "ليلة مايو"
تبدو أشواكها الأرجوانية الداكنة مذهلة مقابل الزهور 

 ذات الألوان الفاتحة أو الأوراق المرقشة. 
تتحمل الحرارة والجفاف والغزلان والأرانب.

الحجم: الارتفاع قدمين؛ العرض: قدمين.
 يفضل زراعتها مع: ناين بارك المخروطية

 ، قرنفل ساحرة النار، المريمية الروسية
، خماسية الأسدية "هوسكر ريد".

النخرط - بابتيسيا أوستراليس
واحد من النباتات المعمرة المفضلة لدّي في كل 

الأوقات! يبدو أن كل شيء يعمل من أجله- فهو مقاوم 
للحرارة والجفاف والغزلان والأرانب. يزدهر في الشمس 

ولكنه يتحمل الظل الجزئي ولا يحتاج إلى تقسيم.
إن رؤوس البذور جميلة إذا لم تقطعها؛ وتبدو الأوراق 

الخضراء المزرقة رائعة في الحديقة من الربيع إلى 
الخريف.

الحجم: الارتفاع 5 أقدام؛ العرض: قدمين.
 يفضل زراعتها مع: القزحية السيبيرية،

 إبرة الراعي المعمرة، فصيلة الثوم.

 "لا أستطيع التفكير في نبتة أفضل
 لحديقة أواخر الصيف من نبات المريمية الروسية. 

فهي تزدهر في المناطق الحارة والجافة وتنتج أوراقا 
فضية تعلوها سحب من زهور الخزامى الأزرق في 

نهاية الموسم."

إن اختيار موقع يناسب احتياجات النبات المتزايدة 
 )مثل الشمس، والظل، والظل الجزئي( يعني 

 أنها ستكون أكثر صحة وأقدر على محاربة 
الأمراض والآفات.

الزهرة المخروطية البرتقالية "غولدستروم" - رودبيكيا فولجيدا "غولدستروم"
ستجدها في مزهرية على طاولة مطبخي عندما تزهر 

في أغسطس/ آب إلى سبتمبر/ أيلول. تملأ الحديقة 
بالزهور الصفراء الداكنة. تتحمل التربة الطينية.

الحجم: الارتفاع قدمين؛ العرض: قدمين.
يفضل زراعتها مع: إبرة الراعي المعمرة، الزهرة 

المخروطية الأرجوانية، المريمية الروسية، شجيرة 
تركستان المحترقة.

الزهرة المخروطية الأرجوانية "ماغنوس" - إشنسا بوربوريا "ماغنوس"
هذه زهرة كبيرة مقطوعة وذات قيمة لرؤوس البذور 

المخروطية الشكل. تدوم أزهارها الوردية القرمزية من 
منتصف الصيف إلى أواخره وتجذب الفراشات. تتحمل 
الحرارة والجفاف. على سبيل المكافأة، يجد العديد من 

البستانيين أن هذا النبات مقاوم للغزلان والأرانب.
الحجم: الارتفاع 4 أقدام؛ العرض: قدمين.

 يفضل زراعتها مع:
 إبرة الراعي المعمرة، الردبكية "غولدستروم"، المريمية 

الروسية، شجيرة تركستان المحترقة.

المريمية الروسية - بيروفسكيا أتريبليسيفوليا
 لا أستطيع التفكير في نبتة أفضل

  لحديقة أواخر الصيف من نبات المريمية الروسية. 
تزدهر في المناطق الحارة والجافة وتنتج أوراقا فضية 

تعلوها سحب من زهور الخزامى الزرقاء في نهاية 
الموسم. أوراقها ذات رائحة جيدة أيضاً، مما يجعلها أيضاً 

غير جذابة للغزلان والأرانب.
الحجم: 5 أقدام؛ العرض: 3 أقدام.

يفضل زراعتها مع: ناين بارك المخروطية، مريمية ليلة 
مايو، قرنفل ساحرة النار.

بنسطمون "أحمر هاسكر" - البنسطمون الإصبعي "أحمر هاسكر"
واحد من أسهل النباتات المعمرة التي يمكنك زراعتها، 

فهي تحمل أوراقا ذات لون أرجواني وأحمر وأزهارا 
بيضاء طوال الصيف. موطنه الأصلي مناطق من 

جنوب شرق ووسط أمريكا الشمالية، لذا فهي تتحمل 
الحرارة والرطوبة.

الحجم: الارتفاع 3 أقدام؛ العرض: قدمين.
يفضل زراعتها مع: ناين بارك المخروطية، مريمية ليلة 

مايو، قرنفل ساحرة النار.



زهرة الجرس العنقودية - كامبانيولا غلوميراتا "سوبربا"
توفر عناقيد مبهرجة من الزهور الأرجوانية طوال 

الصيف وتشكل مجموعة كبيرة من الأوراق الخضراء 
الداكنة. وهي تشكل زهرة مقطوعة رائعة وكلما 

قطفتها، ستنتج المزيد من الزهور. لا تخلط بينها وبين 
زهرة الجرس الزاحفة )كامبانيولا رابونكلويدس(، فهي 

أكثر استقامة وهي عشب ضار وغاز.
الحجم: الارتفاع قدمين؛ العرض: قدمين.

يفضل زراعتها مع: القرانيا العاجية الهالية، زهرة 
الجرس العنقودية، قبس ديفيد.

نجمة "كوبولد" المحترقة - لياتريس سبيكاتا "كوبولد"
هذه مجموعة مختارة من زهور البراري الأصلية. 

لها أزهار شائكة باللون الوردي الذي تحبه الفراشات، 
وأوراق شبيهة بالعشب. تزدهر في الأماكن الحارة 

والجافة.
الحجم: الارتفاع قدمين والعرض 1.5 قدم.

يفضل زراعتها مع: شيح التلة الفضية، عشبة القوى 
ذات الإصبع الذهبية، زرشك الوهج الوردي

يوفر عود الريح الشائع أزهاراً وردية أو خمرية أو 
 بيضاء عطرة في شهر يونيو/ حزيران. إنها 

زهرة معمرة وستجد النباتات الأصلية لا تزال تبدو 
رائعة في بعض المجتمعات القديمة في كالغاري.

عود الريح الشائع - بايونيا لاكتيفلورا
نبات نمطي وضروري لحديقتي لأن أمي كان لديها 

واحدة وكذلك جدي.
يوفر أزهاراً وردية أو خمرية أو بيضاء عطرة في شهر 
يونيو/ حزيران- رائعة! أنا أيضا أحب أوراقها لأنها تغير 
لونها في الخريف. إنها زهرة معمرة وستجد النباتات 

الأصلية لا تزال تبدو رائعة في بعض المجتمعات 
القديمة في كالغاري.

 الحجم: الارتفاع من قدمين إلى 4 أقدام؛ العرض: 
3 أقدام.

يفضل زراعتها مع: القرانيا العاجية الهالية، زهرة 
الجرس العنقودية، قبس ديفيد.

"التلة الفضية" - أرتميسيا شميتيانا
أعتقد أن هذا النبات يضيء في الظلام بوسادة 
منخفضة من الأوراق ذات اللون الفضي الرمادي 

والتي تكمل جميع النباتات المعمرة الأخرى تقريباً. 
تبدو رائعة بطول حافة الحديقة وتبدو جيدة بشكل 
خاص بجوار الزهور البيضاء أو الزرقاء. تنمو بشكل 

جيد في الظروف الحارة والجافة والمشمسة.
عليك قصه بعد هبة النمو الربيعية لمنع النبات من 

السقوط في منتصف الصيف.
الحجم: الارتفاع قدم واحد؛ العرض: 1.5 قدم.

يفضل زراعتها مع: شيح التلة الفضية، عنظوان 
النجمة المحترقة، عشبة القوى ذات الإصبع الذهبية.

زنبق النهار ستيلا دورو - هيميروكاليس "ستيلا دورو"
 نبات سهل النمو وينتج أزهاراً عطرية على شكل 

بوق أصفر طوال الصيف.
الحجم: الارتفاع قدم واحد؛ العرض: قدمين.

يفضل زراعتها مع: عشبة القوى ذات الإصبع 
الذهبية، زرشك الوهج الوردي، زهرة الجرس 

العنقودية، قبس ديفيد.


