
تنوب مونتغمري - بيكيا بونجنس "مونتغمري"
لهذا التنوب لون أزرق فضي جميل. يستطيل شكلها المستدير الكثيف مع 

نضوجها. وهي اختيار جيد للحدائق المنسقة ذات المساحات الصغيرة. تفضل 
الأماكن المشمسة بشكل كامل والتربة الجيدة التصريف.

الحجم: الارتفاع 12 قدماً والعرض 5 أقدام.

زعرورية الخريف اللامعة - أملينشير غرانديفلورا "الخريفية اللامعة"
لها فروع مغطاة بأزهار ربيعية بيضاء. تتحول أوراقها 

الصغيرة ذات اللون الأزرق المخضر إلى اللون الأحمر 
البرتقالي اللامع في الخريف مع ميزة إضافية تتمثل 

في الفاكهة الصغيرة ذات اللون الأرجواني المسود 
المبهرج والطعم الحلو. ازرعها في الأماكن المشمسة 
بشكل كامل إلى المظللة جزئياً. قد تتطلب هذه رياً 

أكثر من الأشجار الأخرى المذكورة.
الحجم: الارتفاع 20 قدماً والعرض 16 قدما.

الدردار الجبلي المبهرج - سوربوس ديكورا
شجرة مستديرة بطيئة النمو ومكتنزة مع 

مجموعات من الأزهار البيضاء في الربيع وتوت 
الزينة الأحمر في الخريف – وهي رائعة لجذب 

الطيور. تتطلب تربة جيدة التصريف وتفضل 
الأماكن المشمسة بشكل كامل.

الحجم: الارتفاع 20 قدماً والعرض 16 قدما.

الصنوبر الخشن - بينوس أريستاتا
شجرة طويلة العمر بشكل استثنائي موطنها 

مناطق من أمريكا الشمالية. ازرعها لأنك تحب 
مظهرها المثير للاهتمام ونموها البطيء وتحملها 
للجفاف. تفضل الأماكن المشمسة بشكل كامل 

والتربة الجيدة التصريف.
الحجم: الارتفاع 15 قدماً والعرض 6 أقدام.

تفاح روسثرن البري - مالوس باكاتا "روسثرن"
شجرة عمودية ضيقة قوية التحمل موطنها البراري 

تنتج أزهاراً بيضاء عطرة. الأوراق الجديدة مشوبة 
باللون البرونزي ثم تتحول إلى اللون الأخضر. تجذب 

ثمارها الصغيرة الصفراء الطيور. تستمتع حين 
تكون في الأماكن المشمسة بشكل كامل.
الحجم: الارتفاع 15 قدماً والعرض 6 أقدام.

كمثرى أوري - بيروس إكس يوسورينسس "أوري" 
)وتسمى أيضاً كمثرى نهر يوسوري(

تنمو الكمثرى في كالغاري وهذه الشجرة دليل على 
ذلك. إنها أقوى أشجار الكمثرى تحّملا ولها ثمار صفراء 
صغيرة. لها أزهار ربيعية بيضاء وأشواك طويلة وأوراق 
خضراء لامعة تتحول إلى اللون البرتقالي في الخريف 
مما يوفر قيمة جمالية. ازرعها في الأماكن المشمسة 

بشكل كامل.
الحجم: الارتفاع 20 قدماً والعرض 15 قدما.

زعرور طير الثلوج البري - كراتيجوس إكس موردينينسس" "طير الثلوج" 
لها أزهار ربيعية بيضاء مزدوجة ذات رائحة عطرة في 
الربيع وثمار زينة قرمزية صغيرة في الخريف. تفضل 

 التربة الجيدة التصريف والأماكن المشمسة 
بشكل كامل.

الحجم: الارتفاع 20 قدماً والعرض 10 أقدام.

شجرة ليلك "حرير العاج" - سيرنجا ريتيكولاتا "حرير العاج"
نوع غير ماص من الليلك مع شكل بيضاوي مكتنز 

يوفر شكلا فريدا. لها أزهار عطرة جميلة بيضاء 
قشدية على السيقان فوق أوراقها الخضراء الداكنة 

في أوائل يوليو/تموز. تضيف أوراقها الصفراء واللحاء 
الخشن الملمس جمالاً موسمياً. تنمو بشكل أفضل 

في الأماكن المشمسة بشكل كامل.
الحجم: الارتفاع 20 قدماً والعرض 16 قدما.

الأرزية السيبيرية - لاريكس سيبريكا
شجرة فريدة من نوعها تحتوي على عناقيد من الإبر 

الخضراء الطرية في الربيع والتي تتحول إلى اللون 
الأصفر الذهبي قبل أن تتساقط في الخريف. تحتفظ 

بأقماع جذابة خلال الشتاء. ازرعها في الشمس إلى 
الظل الجزئي.

الحجم: الارتفاع 20 قدماً والعرض 10 أقدام.

كرز أمور - برونوس ماكى
توفر هذه الشجرة منظرا جميلاً بدءاً من أزهار الربيع 

البيضاء المبهرجة ثم الكرز الأسود الصغير في 
الخريف. يمكن أن يؤدي سقوط ثمارها إلى تلطيخ 

الأسطح والأرصفة. يوفر اللحاء البرونزي على الأشجار 
الناضجة منظرا جميلا في الشتاء. ازرعها في الأماكن 

المشمسة بشكل كامل.
الحجم: الارتفاع 20 قدماً والعرض 20 قدما.
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أفضل اختيارات كاث 
من الأشجار

يمكن أن يؤدي الجمع بين الزهور والأشجار والشجيرات المناسبة 
معاً إلى تكوين قوة جمالية رائعة. طالع كتيب النباتات المعّمرة 
الصادر عنا للحصول على بعض النصائح الرائعة حول النباتات 

والشجيرات التي تبدو رائعة معًا. 
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أضف اللون والملمس والاهتمام إلى فناء حديقتك، واجتذب الطيور والنحل عن 
طريق إضافة الأشجار والشجيرات التي تزدهر في كالغاري.

بالشراكة مع 

يارد سمارت

الأشجار 
والشجيرات

كرز نانكينغ



أفضل اختيارات كاث من 
الأشجار والشجيرات

كاث سميث، عالمة البستنة المعتمدة ومواطنة ألبرتا من الجيل 
الخامس، متحمسة لمساعدة سكان كالغاري على إنشاء ساحات 

جميلة ميسورة التكلفة وكذلك رفيقة بالبيئة. 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 ".

من خلال عملها في الحدائق المحلية، حددت كاث أشجارها 
وشجيراتها المفضلة التي تزدهر، بكميات محدودة من المياه، في 

موسم النمو القصير في كالغاري.

 "تضيف الأشجار والشجيرات الكثير إلى الفناء. فهي توفر الكثير
 من الألوان والملمس والاهتمام وتجذب الطيور والنحل. أكثر ما 

يحبه الناس في الأشجار والشجيرات هو أنها عموماً تحتاج إلى صيانة 
أقل بكثير من العشب أو الزهور الحولية والمعمرة ".

"توفر الأشجار والشجيرات 
الكثير من الألوان 

والملمس والاهتمام 
وتجذب الطيور والنحل." - 

كاث سميث

تنسب كاث الفضل إلى والدتها وجدها في 
إلهامهما شغفها بالبستنة. كلاهما أحب 

البستنة وكانت لهما ساحات رائعة.

ناين بارك المخروطية – فيزوكاربوس أوبيوليفوليوس "مونلو"
تمتلك هذه الشجيرة الأمريكية الشمالية أوراقاً 

أرجوانية جميلة تبدو رائعة في أي حديقة ويمكن 
أن تشكل سياجاً كبيراً رائعاً طبيعياً. إنها شجيرة 

سريعة النمو تتحمل الحرارة والجفاف وبرودة الشتاء. 
عناقيد الزهور البيضاء في أوائل الصيف تجتذب 

الفراشات. في الشتاء، يكون اللحاء المتقشر جذاباً. 
عادة ما تتجاهلها الغزلان والأرانب. ازرعها في الأماكن 

المشمسة بشكل كامل إلى المظللة جزئياً.
الحجم: الارتفاع 8 أقدام والعرض 8 أقدام.

الورد الأحمر الورق - روزا غلوكا
عامل الجذب الرئيسي لهذه الشجيرة هو أوراقها 

الرمادية-الأرجوانية الرائعة. ُتنتج أزهاراً وردية منفردة 
تظهر لبضعة أسابيع في أواخر الربيع وبعد ذلك 

تحتوي على ثمار بلون برتقالي محمر جميل على 
فروع حمراء مخضرة تجتذب الطيور. إنها تتمتع 

بالأماكن المشمسة بشكل كامل، لكنها أيضاً تنمو 
بشكل جيد في الأماكن المظللة جزئياً حيث تكتسب 

أوراقها المزيد من اللون الفضي والأخضر الرمادي.
الحجم: الارتفاع 6 أقدام والعرض 5 أقدام.

زرشك "توهج الورد" - بربيريس ثونبيرجي "توهج الورد"
تحتوي هذه الشجيرة على أوراق أرجوانية مطلية 

بالوردي والأبيض. في الخريف، يتحول لون الأوراق 
 إلى البرتقالي المحمر

 وتظهر ثمار التوت الأحمر كالأضواء مع سقوط 
 الأوراق. وهي تشكل سياجاً أو حاجزاً جيداً 

 )شائكاً جداً(. إنها تتمتع في الأماكن المشمسة 
بشكل كامل وهي مقاومة للجفاف ومقاومة للغزلان. 

الحجم: الارتفاع 5 أقدام والعرض 4 أقدام.

القرانيا العاجية الهالية - كورنوس ألبا "بيل هالو"
تتسم هذه الشجيرة المستديرة بشكلها الرائع على 

مدار العام. تحتوي على أوراق خضراء وبيضاء مرقشة 
جنباً إلى جنب مع أزهار صفراء في الربيع تليها ثمار 

التوت المزينة باللونين الأزرق والرمادي. في الخريف، 
يتحول لون الأوراق إلى الأرجواني المحمر ثم تبرز 

الأغصان الحمراء في الشتاء. تتميز السيقان الصغيرة 
بأجمل لون؛ يحافظ تقليم السيقان الأقدم كل ثلاث 

سنوات على حيوية هذه الشجيرة. ازرعها في الأماكن 
المشمسة بشكل كامل إلى المظللة جزئياً.

الحجم: الارتفاع 5 أقدام والعرض 5 أقدام.

ليلك كوري قزم – سيرنجا مايري "باليبن"
نوع مكتنز صغير من الليلك، وهو جيد للمساحات 
الصغيرة والأسيجة. ازرعها في الأماكن المشمسة 

بشكل كامل إلى المظللة جزئياً.
الحجم: الارتفاع 4 أقدام والعرض 4 أقدام.

أفضل اختيارات كاث 
من الشجيرات



إكليلية اللهب الذهبي - سبيريا إكس بومالدا "اللهب الذهبي"
هذه شجيرة رائجة لسبب وجيه. فلها شكل مستدير 
ممتاز. تعرض أوراقها وأزهارها مجموعة متنوعة من 

الألوان في موسم النمو. تتميز السيقان الصغيرة 
بأجمل لون؛ قِلّم بعض السيقان القديمة كل سنتين. 

ازرعها في الأماكن المشمسة بشكل كامل إلى 
المظللة جزئياً.

الحجم: الارتفاع 4 أقدام والعرض 4 أقدام

شجيرة تركستان المحترقة - يونيموس نانا "تركستانيكا"
تجتذب هذه الزهور الصفراء الصغيرة الملقحات في 

الربيع. تتحول أوراق الشجر الخضراء إلى اللون الأحمر 
اللامع في الخريف ويوفر اللحاء منظرا رائعا في 

الشتاء. تستمتع بالشمس الكاملة.
الحجم: الارتفاع 4 أقدام والعرض 4 أقدام.

زهر العسل القزمية كلافي - لونيسيرا إكس زيلوستيويدس "كلافيي"
يحب الناس هذه الشجيرة ذات الشكل الكروي.التوت 
الأحمر مصدر غذاء رائع لطيور أبي الحناء. لها شكل 

مدور مكتنز بأوراق خضراء رمادية مع أزهار بيضاء 
قشدية تجتذب الملقحات. تنمو في الأماكن المظللة 

جزئياً أو في الظل.
الحجم: الارتفاع 4 أقدام والعرض 4 أقدام.

توت ساسكاتون - أميلينشير ألنيفوليا
هذه الشجيرة النمطية للبراري هي شجيرة منتصبة 

مع أزهار ربيعية بيضاء. تنتج فاكهة حلوة وفيرة 
وأوراقها برتقالية في الخريف. تنتج هذه الشجيرة 

معظم التوت في الأماكن المشمسة بشكل كامل 
 ولكنها يمكن أن تنمو أيضاً في الأماكن المظللة 

 جزئياً. أفضل الأصناف تشمل "هاني وود" و 
"مارتن" و "نورث لاين" و "سموكي" و "ثيسين".

الحجم: الارتفاع 8 أقدام والعرض 6 أقدام.

عشبة القوى ذات الإصبع الذهبية - "بوتينتيلا فروتيكوزا" "الإصبع الذهبية"
شجيرة كلاسيكية تزهر باللون الأصفر طوال الصيف. 
تفضل التربة الجيدة التصريف وتنمو بشكل جيد في 

الأماكن المشمسة بشكل كامل أو المظللة جزئياً.
الحجم: الارتفاع 5 أقدام والعرض 3 أقدام.

عرعر الأبهل - جونبيرس سابينا
الخيار الأمثل لشجيرات العرعر المنتصبة، ولها فروع 

منتشرة على شكل مزهرية ذات أوراق خضراء داكنة. 
إنها رائعة للأسيجة. وهي تتحمل الرياح وتفضل التربة 

الجيدة التصريف.
الحجم: الارتفاع 3 أقدام والعرض 4 أقدام.

كرز نانكينغ - برونوس تومنتوزا
شجيرة مبهجة في الربيع عندما تظهر الأزهار ذات 
اللون الوردي الفاتح إلى الأبيض على طول فروعها. 

تنتج الكرز الأحمر الصغير الحلو )يستخدم للحفظ( 
في أواخر الصيف. تفضل التربة الجيدة التصريف 

والأماكن المشمسة بشكل كامل. تبدو رائعة كشجيرة 
قائمة بذاتها في حديقتك.

الحجم: الارتفاع 6 أقدام والعرض 6 أقدام.

إكليلية سيم الكاذبة - سورباريا سوربيفوليا "سيم"
شجيرة كثيفة ذات خطوط وردية على أوراق شبيهة 

بالسرخس البرونزي في الربيع وتجمعات زهرية بيضاء 
رائعة في الصيف. أوراقها الخريفية حمراء وبرتقالية 
زاهية. ازرعها في الأماكن المشمسة بشكل كامل 

إلى المظللة جزئياً.
الحجم: الارتفاع 4 أقدام والعرض 4 أقدام.

برتقال واترتون الكاذب - فيلادلفوس لويسوي "واترتون"
شجيرة أصلية منتصبة بفروع مقوسة مذهلة في 

يونيو/حزيران عندما تكون مغطاة بأزهار عطرة بيضاء 
منفردة. تتحمل مجموعة متنوعة من الظروف، بما 

في ذلك الجفاف والظل.
الحجم: الارتفاع 12 قدماً والعرض 5 أقدام.

تنوب عش الطيور – بيكيا أبيس نيديفورميس
نبات فريد من نوعه له فروع متعددة الطبقات من 
الإبر الخضراء القصيرة الكثيفة والمشرقة. له شكل 

أنيق ومكتنز وقليل الصيانة ويتطلب تربة جيدة 
التصريف. يتحمل الملح والتلوث ويحب الأماكن 

المشمسة بشكل كامل أو المظللة جزئياً.
الحجم: الارتفاع 3 أقدام والعرض 3 أقدام

عرعر كالغاري البساطي- جونبرس سابينا "مونا"
هذا العرعر هو غطاء أرضي ممتاز يوفر فروعاً ذات 
طبقات منخفضة الانتشار من الأوراق الخضراء ذات 
الملمس الناعم. يفضل الأماكن المشمسة بشكل 

كامل ويتحمل الرياح والجفاف بمجرد ثباته في التربة. 
يوصى باستخدامه للمنحدرات وإذا احتجت إلى 

التحكم في تآكل فنائك.
الحجم: الارتفاع قدم واحد والعرض 5 أقدام.

عرعر الجاموس- جونيبيروس سابينا "بوفالو"
له فروع منخفضة منتشرة من الأوراق الخضراء 

الريشية الزاهية. يتحمل ظروف التربة السيئة، ولكن 
يجب أن يزرع في مكان جيد التصريف. يتحمل 

الجفاف بمجرد ثباته في التربة.
الحجم: الارتفاع قدم واحد والعرض 5 أقدام.


