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 المستخلص

استخدام هذه و مستوى العالم  للمدن فيوالتنم�ة  ات التخط�ط المستدامان التطور الحاصل في المفاه�م الجدیدة لعمل�     
 دول النام�ةالمتقدمة ومالمح تطب�قها في �عض من الكبیر خاصة في الدول  على نحوالمفاه�م وتطب�قها عمل�ًا ونجاحها 

 .للمدن حضر�ةعمل جدیدة �مكن ان تستخدم في العراق وتمهد لعمل�ة تنم�ة مستدامة للبیئة ال آل�اتعن  ال�حث�قودنا الى 
والبیئ�ة  والحضر�ةتحتاج الى عمل�ة ارتقاء تشمل النواحي االجتماع�ة واالقتصاد�ة  الكرادةلمدینة  حضر�ةان البیئة ال       

استخدام اسالیب جدیدة في االدارة والتخط�ط تختلف عن تلك التي تعاملت مع المدینة وركزت فیها على وهذا لن یتم اال �
تمثل خصوص�ة الكرادة الشرق�ة التي مدینة �ارتكاز على طب�عة وجمال�ة تحقیق م�ادىء واهداف و  .فقط حضريالجانب ال

مشاركة الجم�ع من الدولة واالفراد والمنظمات غیر ل�ست عمل�ة �س�طة وانما تحتاج الى لمدینة �غداد وللعراق اجمع 
 .الحكوم�ة والقطاع الخاص

عن طر�ق  ال�حث نوقد تمك تخط�طها، ،ومعاییرتحق�قها،وأسس المستدامة المدینة لفكرة النظر�ة أسس ل�حثا حدد�    
االدارة التخط�ط المستدام و في  هملان یتوصل الى اقتراح افضل ما �مكن عاالستقرائي استخدام المنهج�ة العلم�ة في التحلیل 

لتحقیق بناء تخط�طي مستدام للمدینة االسلوب المناسب تبني و الكرادة والتنم�ة المستدامة التي �مكن تطب�قها على مدینة 
 .وتحدید امكان�ة تطب�قها على مدن اخرى في العراق

Green city as approach to Conservatism the Resources and Protection the 
Environment from the Pollution 
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Abstract 
 The evolution of new concepts for sustainable planning and development of cities in the world and 
use these concepts and their practical application and success significantly especially in the developed 
countries and applied in some developing countries leads us to search for new mechanisms that could 
be used in Iraq and pave the way for sustainable development of the urban environment of cities. 
 The urban environment of the city of Karrada need rise include social, economic, urban, 
environmental, and this only by using new methods of management and planning are different from 
those that dealt with the city, focusing on the urban side only. And based on the nature and aesthetic 
achievement of the principles and objectives of the city of Wuxi, which represent the privacy of 
Baghdad and Iraq at large is not a simple process, but need to share all of the State, individuals and 
non-governmental organizations and the private sector. 
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 المقدمة  -1

وخلق االنسان ل�عمر االرض و�سعى في مناكبها ومع ،خلق هللا س�حانه وتعالى الكون في أبهى حلة وادق احكام وتوازن     
د المتوافرة تطور االنسان وز�ادة نمو المجتمعات ال�شر�ة بدأت الفجوة تتزاید بین المتطل�ات الح�ات�ة لل�شر وقدرة البیئة والموار 

ومن هنا . هذا فضال عن الضغط المتزاید على المنظومة البیئ�ة واال�كولوج�ة ،في الطب�عة على تحمل هذه المتطل�ات 
ن�عت األفكار المتعلقة �االستدامة والساع�ة العادة التوازن ولتوفیر االستمرار�ة للح�اة على األرض �صورة كر�مة في 

 .دمة في تلب�ة أحت�اجاتهم بنفس الصورة المتاحة للحاضرالحاضر مع حفظ حق األج�ال القا
أص�ح من الممكن وضع ،ومع تطور مفاه�م االستدامة وتوسعها لتشمل ل�س فقط المبنى بل والبیئة والمدینة حوله ككل    

 الحضري سییروالت التخط�ط �قضا�ا المتنامي االهتمام تعكس جم�عها المفاه�م هذه، معاییر وأسس تكفل تحقیق االستدامة 
 أكبرعلىعلى نحو  واالعتماد للمواردالطب�ع�ة، لثاألم واالستغالل الطاقة، استهالك وخفض البیئة، حما�ة ظل في

 هنایبرز من، الثقاف�ة و تقو�ة الروا�ط اإلجتماع�ة ، اإلقتصاد�ة (Renewable Sources). المتجددة مصادرالطاقة
 الحضري المجال مع التعامل في جدیدة أسالیب و طرقا تعكس كمفاه�م خضراأل العمران...  المستدام الحضري التخط�ط

 الحضر�ة فالمشار�ع العصر، هذا في الح�اة مناحي مختلف على �ظاللها ألقت التي واالقتصاد�ة البیئ�ة التحد�ات تستحضر
 آمنة مدنامما یت�ح  البیئ�ة فالتكالی تقلیل في تسهم متطورة وتقن�ات �أسالیب وتشغیلها وتنفیذها تصم�مها یتم الجدیدة
 : بیئ�ا ومر�حــة

  (environmental impact)   البیئة فیهااألثرعلى �قل -
 )والص�انة التشغیل(التسییر فیهاتكــالیف تنخفض -
 وقد حققت العدید من التجمعات العمران�ة حول العالم بیئة مبن�ة. وظهرت المفاه�م المتعلقة �التخط�ط العمراني المستدام    

تتماشى مع معاییر االستدامة وأسس التخط�ط المستدام من خالل التركیز على مجموعة من مؤشرات على سبیل المثال ال 
وكذلك المسافة المقطوعة �الكیلومتر �استخدام ،الحصر مؤشر ق�اس المشي في حدود خمسة دقایق لألنشطة الیوم�ة 

 .وأ�ضا األستعمال المختلط لألراضي،ة الشرائ�ة لدى السكان والتنوع في الشقق السكن�ة والمقدر ،المرك�ات للوصول 
 المشكلة ال�حث�ة 1 -1
غیر صد�قة للبیئة و�التالي جاء ال�حث مدینة الموارد وخلق هدر یؤدي الى لمدینة عدم تحقیق م�ادئ االستدامة في ا    

وهذا  ستدامة خضراء لمنطقة الدراسةلمدینة م ل�حاول وضع حجر البدا�ة في الوصول لمجموعة مؤشرات للتخط�ط المستدام
االمر ال�اتي اال بدراسة معمقة یتم فیها استعراض المفاه�م واالسس للتخط�ط المستدام والحاالت الدراس�ة العالم�ة المط�قة 

همه لها وكذلك التطرق لواقع منطقة الكرادة وماتعانیها حال�ا وذلك للتعرف على حجم المشكلة ثم التركیز على العوامل الم
 .لتحقیق االستدامة ف�ه كل حسب ثقلها 

 فرض�ة ال�حث 1-2
تمثل االجا�ة علیها سواء �اث�اتها او نفیها هي النتائج  تتناسب مع مشكلة ال�حث قد تم وضع مجموعة من الفرض�ات    

 : وتمثلت بالمتوقعة من ال�حث الحالي 
ر�ع المنفذة لمعاییر التخط�ط المستدام للمدن المستدامة ل�ة ومؤشرات ق�اس تحدد مدى مالئمة المشاآحاجة فعل�ة لوجود  -

 .لالستفادة بتحقیق مشار�ع في المدینة تتماشى ومفاه�م االستدامة الخضراء
 .تحقیق م�ادئ التخط�ط المستدام للمدن المستدامة الخضراء سیؤدي الى الحفاظ على البیئة وخلق ظروف ح�ات�ة افضل -
 أهم�ة ال�حث 1-3
 :ال�حث في النقطتین التالیتین  و�مكن حصر اهم�ة   
النقص في الدراسات المحل�ة المختصة في استراتیج�ات التخط�ط المستدام �حیث ترسي قواعده واسسه وعوامل  -

 .ومؤشرات تحق�قه و�التالي نشوء الحاجة الملحة لوجود مثل هذه الدراسات
نمو السكاني الهائلین مما�ستدعي المحاولة الجادة واقع البلد من ناح�ة المساحة والموارد في ظل التوسع العمراني وال -

 .الرساء مؤشرات یتم من خاللها تطبیق االستدامة في الوضع القائم والمشار�ع المستقبل�ة المحل�ة
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 هدف ال�حث 1-4
   �كمن هدف ال�حث االساسي ف�عدة جوانب اهمهاالتعرف على اهم المعاییر واالسس والمؤشرات الالزمة لتحقیق     

 .تخط�ط مستدام في البیئة الحضر�ة للمدن
 ل�حثمعوقات ا 1-5

 .قلة الكتب والمراجع والمعلومات المتعلقة �التنم�ة المستدامة   -
قلة الوعي المجتمعي �أهم�ة تطبیق مفهوم االستدامة وماقد یترتب عل�ه من صعو�ة في التعامل مع عامة الناس   -

 ..واصحاب القرار النجاز �عض محاور ال�حث
 منهج�ة ال�حث 1-6

سسها ال�حث �كمل ال�احث التسلسل الفكري لل�حث بتوض�ح معنى المدن المستدامة الخضراء وا هدافوللوصول ال   
 .ك�ف�ة تحقیق مدن مستدامةتطب�قها وصوال ل وم�ادئ ومعاییر تحق�قها

نها في الواقع من خالل الدراسة سس التي یر�د ال�حث التحقق مومن خالل االطار النظري والتجارب �مكن ان نستلخص األ
من خالل ة مستدامة خضراء بوجود امكان�ات الموارد في المنطقة او النالمیدان�ة والتي تعمل على تحدید امكان�ة تحقیق مدی

ت مع نتائج الدراسةالنظر�ة الث�ات الفرض�ة منته�ا لالستنتاجا واستناداً لدراسة المیدان�ة استخدام المنهج التحلیلي العلمیل
 .والتوص�ات التي من شأنها تشخ�ص الحالة الموجودة والعمل على اصالحها مستق�ال في ظل مفردات ال�حث وافكاره

 ه�كل�ة ال�حث 1-7
 أ التدرج في تناول المواض�ع المختلفة التي تتعلق �ال�حث مبتد ال�حث حاول،ومقدمة خمس محاوریتكون ال�حث من    

واستخالص اهم االمؤشرات واالل�ات المت�عة في هذه المدن واعتمادها للخروج  .ث�محور�ن تمثل اإلطار النظري لل�ح
 .�مجموعة مؤشرات وال�ات استدامة خضراء لمنطقة الدراسة

 :فهو الجانب العملي لل�حث عن طر�ق مسح میداني لمنطقة الدراسة تمت عن طر�ق را�عال محوراما ال
 ي التا�ع للمنطقة ولقاءات مع الساكنین في المنطقةجولة میدان�ة ولقاءات مع اعضاء المجلس البلد -
. موزع على شر�حة من سكان المنطقة وتحلیل االستب�ان للوصول الى النتائج المرجوة من ال�حثالعن طر�ق االستب�ان  -

ها بوصفان المنطقة �مواردها وامكان�اتها وظرفها االجتماعي واالقتصادي لها امكان�ة تحق�قها : تم الوصول الى أذ 
والتي اهمها استثمار الطاقة الشمس�ة كافة لمدینة مستدامة خضراء �استغالل الموارد الطب�ع�ة المتجددة  نموذجاً 

 .ستنتاجات والتوص�ات التي خرج بها ال�حثاإلالى  وصوالً .واالستفادة من مناخ المنطقة الحار
 المدینة الخضراء المستدامة -2

وآثارها السلب�ة كان البد من التوجه إلى خ�ار المدن  ر المناخيیالتغی استجا�ة للمخاوف المتزایدة من ظاهرة -
القطاع العمراني �عد احد قطاعات النشاطات ال�شر�ة التي تسعى إلى تحقیق  الخضراءالبیئ�ة النظ�فة خصوصًا أن

الطاقة  صادرمن خالل خفض استهالك الطاقة واالستثمار األمثل للموارد الطب�ع�ة والتحول إلى م ال�عد البیئي
  .الخضراء أو المدینة صد�قة البیئة المتجددة وصوًال إلى مفهوم المدینة

الخضراء أص�ح مترافقا مع مفهوم االستدامة والم�اني المستدامة بهدف الحد  أن مفهوم المدینة علماء وال�احثینو�رى ال -
التوجه  ة  واستنزاف الموارد الطب�ع�ة لذلك كانالتأثیرات السلب�ة على البیئة وتفادي تكالیف الطاقة الكبیر  ما أمكن من

االستخدام المنزلي  والبیئة المح�طة وتقلیل  نحو الطاقات البدیلة والمتجددة والتقلیل من االن�عاثات الغاز�ة الناتجة عن
صم�م المدن الخضراء عند التخط�ط لتجدید المدن بدءا �الت الملوثات الصل�ة والسائلة مبینا ضرورة إدخال مفهوم

عبئا بیئ�ا  كونها فضال عنفالتشغیل وذلك للتخفیف من استخدام الطاقة التي �اتت عبئا اقتصاد�ا  وصوًال إلى التنفیذ
  .كبیرا على األفراد والمجتمعات والحكومات

الراحة البیئي من خالل عمل�ات التصم�م والتنفیذ واالستخدام مع تحقیق  والمدینة الخضراء تسعى إلى تقلیل أثر البناء -
االصطناع�ة سواء أكان  الكلفة إضافة إلى أنها تسعى ما أمكن إلى التقلیل من االعتماد على األجهزة واألمان وخفض

الطب�عي في التهو�ة واإلنارة وتأمین بیئة سكن  ذلك للتكییف أم لإلضاءة بل إنها تسعى إلى توظیف الجانب البیئي
د األمر الذي �حقق وفرًا مال�ًا وفوائد بیئ�ة وصح�ة تنعكس إیجا�ًا على األفرا وعمل صح�ة ترفع من معدالِت إنتاج�ة

  .واإلنسان البیئة
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ال�عد البیئي في قطاع العمران �سهم في خفض استهالك الطاقة  شارت معظم الدراسات إلى أن إدخال�ناء على ذلك أو  -

 .من إجمالي االستهالك في الم�اني التقلید�ة  بنس�ة تصل إلى نحو الثلث
 

 تالسلبي في االحت�اجاهي المدینة التي تحقق االحت�اجات الحال�ة للسكان دون التأثیر  :المدینة المستدامةَّ نإ     
 ة المستدامة هي تلك المدینة التيالمستقبل�ة، وفي اطار هذا الفكر ظهرت مجموعة من المفاه�م االخرى فمثًال تعد المدین

اع�ة وعدالة التوز�ع وان التنم�ة فیها التؤثر في المحتوى البیئي، وقد تبلورت هذه تحقق تنم�ة معتمدة على العدالة االجتم
 ,p20] دبي العالمي الثاني مؤتمر [.  المفاه�م عن طر�ق العدید من المؤتمرات في العالم

 ]76-50ص،عبد العال [ ذإفر فیها عناصر االستدامة اتلك المدینة التي تتو  :تم تعر�ف المدینة المستدامة �انهاو 
التنم�ة تكون في حدود المحتوى البیئي للمدینة والتنوع الثقافي والتي تحقق التجانس االجتماعي بین االفراد والتي َّ نإ -

 .تعتمد على الم�ادىء البیئ�ة في اتخاذ القرار
لمحل�ة والتي المدینة التي تعتمد على التوازن بین اتخاذ القرارات وخطط التنفیذ وتحقق افضل فائدة من االمكانات ا -

وقد ادى كل ذلك الى ظهور م�ادىء . تعتمد على الطاقة الجدیدة والمتجددة والتي تحقق اقل تلوث للمحتوى البیئي
 .ضرور�ة عند الق�ام بتشكیل مدینة مستدامة 

 �ون،الكر  ان�عاث منخفضة مدینة �أنها تتمیز المناخ�ة التغیرات إطار فيمن وجهة نظر ال�حث   الخضراء والمدن    
 التغیرات حّدة ز�ادة إلى تؤّدي التي األخرى  العضو�ة والمرك�ات الكر�ون  أكاسید ثاني إنتاج تقلیل في تسهم و�التالي
 .المناخ�ة

 االعتماد وز�ادة ممكن، حد أدنى إلى األحفوري  الوقود استخدام تقلیل نحو ه�كل�ة تحوالت استحداث ذلك و�تطلب     
 األمواج ةوطاق الجیولوج�ة، والطاقة الر�اح، وطاقة الشمس�ة، الطاقة المتجددة؛و  الجدیدة الطاقة موارد على

 االسطح تشجیر منها التشجیر واعتماد استخدامها ةالعاد االمطار م�اه وتجم�ع،الناتجة المخلفات تدو�ر واعادة،وغیرها
 .)خضراء �ادىء�م خضراء مدینة �التالي(االخضر البناء مواد واستخدام الخضراء المساحات وز�ادة

لتخط�ط العمراني االخضر  :هناك فرق واضح بین مفهوم التخط�ط العمراني المستدام وا
، االجتماع�ة، البیئ�ة( هو التخط�ط الذي �سعى الى تحقیق أ�عاد الستدامة الثالثة :التخط�ط العمراني المستدام

 ).االقتصاد�ة
 .ال�عد البیئي من منظور االستدامةهو التخط�ط على الجانب او : التخط�ط العمراني االخضر

 للمدن المستدام التخط�ط -1
 على وتسبب العالم طاقة أر�اع ثالثة تستهلك فهي الصناع�ة، ال�ضائع أكثر واستهالك إنتاج مكان هي الیوم المدن إن   

 .[p16,Rogers]األرض تلوث أر�اع ثالثة األقل
 استدامة حقیقت �أهم�ة نادت التي األصوات من لعدیدت اعل هنا ومن 

 .المدن
ا التفكیر في نبدأ أن بد ال أنه فكرة ) Kenneth Boulding (  ياالقتصاد ناقش  1996عام في  _ فضاء كمرك�ة كوكبن

 األوكسجین فالشمس وتعطي للن�اتات الح�اة تعطي التي الشمس�ة الطاقة سوى شيء یدخلها ال منته�ة �مصادر مغلق نظام
 ,p21] .البیئة تلو�ث دون  استهالكها �مكن التي المتجددة والطاقة واألمطار الر�اح تجین الذي الیومي الطاقة مصدر

Rogers] 
 �قلل المدن في أن أالستهالك في �كمن المفتاح أن إلى أشار فقد حضري اقتصادي وهو ) Herbert Girardet( أما    
 والتحول المستنفذة الطاقات على والمحافظة النفا�ات وتقلیل المواد تشغیل إعادة  المصادر فیجب استخدام إعادة فعال�ة من
 تخط�ط في المصادر الستعمال جیدة إدارة نحقق أن یجب ذلك وعلى .البیئة على السیئة التأثیرات من والتقلیل المتجددة إلى

 .والمراقب الشامل الحضري التخط�ط من جدید شكل تطو�ر إلى نحتاج و�التالي مدننا
 كبیر فهم إلى نحتاج مستدامة لمدینة نخطط وحتى ، البیئ�ة والتأثیرات اإلنسان�ة األنشطة من ومعقد متغیر قالب فالمدینة
 یوجد حتى مستدامة بیئ�ة مدن یوجد لن أنه كما .الطاقة ومنتجات المواصالت وس�اسات والخدمات الناس بین للعالقة
  [p23,Rogres].السكان حفز ىعل �عتمد ذلك وتحقیق .للمدن واجتماعي واقتصادي بیئي حضري تخط�ط
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 .المستعملة مصادرها ةوٕادار  المدن تصم�م عند �االعت�ار تؤخذ أن یجب اقتصاد�ة بیئ�ة نظم هي المدن فإن هنا ومن
 المماشي وتصم�م والتجار�ة، السكن�ة االستعماالت تنم�ة من ذلك في �ما اجتماع�ة، بیئ�ة اقتصاد�ة تنم�ة المستدامة والتنم�ة

 تحسین س�اسات أن كما .والمتنزهات المفتوحة الفراغات على والمحافظة أفضل �شكل العامة والمواصالت اآلمنة والشوارع
 .حیو�ة وأكثر متفتحة صح�ة مدن بناء تشجع والبیئ�ة االجتماع�ة فالحلول للناس االجتماع�ة الح�اة تحسن أن �مكن البیئة
ة التقلید�ة الم�اني أن كما  للشارع الح�اة تجلب المحالت فوق  والمكاتب واالستودیوهات البیوت تقع ثحی االستخدامات متعدد

 في تعقیدا تخلق أنها یرى ال�عض أن مع المنطقة، حیو�ة على وتحافظ الس�ارة الستعمال السكان احت�اجات من وتقلل
 المواقع ف�فضلون  ن المخططو  أما .والب�ع التمو�ل في وصع�ة اإلدارة في صع�ة السلطات من العدید وتجدها الملك�ة

 كما المدن و�ناء إنشاء في رئ�سا دورا تلعب الس�ارة بدأت هنا ومن .والبناء التخط�ط في سهلة تكون  والتي والكبیرة المفتوحة
 .[p34,Cliff]وتوسعه  المدن انتشار و�التالي الضواحي بناء تشج�ع وفي العامة الفراغات تشكیل في ساهمت

 واالجتماع�ة والبیئ�ة والس�اس�ة الثقاف�ة األهداف تلب�ة إلى تحتاج المدن أن في تتلخص المستدامة المدن فكرة إن   
 ..[p40,Jones] المتغیرات مع ومتجاوب معقد دینام�كي تنظ�م فهي .والفیز�ائ�ة االقتصاد�ة تلك جانب إلى

 [p45,Muller]:إلت�ةا البرامج من كل إلى مستدامة مدن تكو�ن برامج تصنیف و�مكن
 الملوثات وعلى السامة المواد على للس�طرة والق�اسات الطاقة على المحافظة فیها �ما الطب�ع�ة البیئة على حافظةالم -

 .والهواء الماء على تؤثر التي
 إعادة إلى إضافة الطرق والمرك�ات كص�انة وص�انتها متانتها بتحسین عمرها وٕاطالة المبن�ة البیئة على المحافظة -

 .األنقاض أو حطامال كبناء االستخدام
 استعماالت قرارات من كل فیها �ما الطب�ع�ة البیئة على �قع الذي الضغط لتحسین المبن�ة البیئة تشكیل إعادة -

 .[p20,Roselsnd]الحضر�ة والمواصالت األراضي
 [p23,Edwards]: ل منك في المدن استدامة تحقیق س�اسات تتلخص حین في -
 عال�ة خدمات مواقع �كونون في فالذین الخدمة وموقع تتناسب �مدفوعات لبلد�ةا للخدمات المدفوعات معدل استبدال -

 .كلفة أقل خدمات ذات أماكن في �سكنون  الذین من أكثر یدفعوا
 .الكثافة ز�ادة لتشج�ع التحسینات ق�مة من واإلعفاء الشرائ�ة ق�متها على تعتمد األرض على فرد�ة ضرائب فرض -
 .[p14,Habitat]تحو�ل�ة  صناعة إلى القمامة مشكلة و�لوتح كمصدر الفضالت إلى النظر -
 المشكلة حل ومرونة قوة مع تتناسب وهي محددة نتیجة ول�ست طر�قة هي االستدامة أن القول �مكن ذلك على بناء -

 مشكلة منها أكثر س�اس�ة عمل�ة أساسي �شكل االستدامة أن كما .محددة نتائج نحو التوج�ه من أكثر المكان في
  �ةتصم�م

 محل�ا االستدامة ممارسة وتجهیز وٕاعداد لتعر�ف المقامة التصام�م غ�اب في �قع لالستدامة األعظم والحاجز تقن�ة أو
[p22,Muller]. 

 ]p97-95، الداغستاني  [: �ما یلي تشكیل مدینة مستدامة خضراء وخصائص م�ادئ�مكن تحدید     
      غراض النمو ون امتداد المدن عن طر�ق الضوا�ط المحددة للموقع ألان �ك): التضام(درجة الحد من االمتداد والنمو   - أ

المستقبلي، التخط�ط الفعال للمتغیرات الفراغ�ة، استخدام آل�ات تحدید مواقع النمو العمراني، احتواء النمو وامكان�ة 
 .راع�ةراضي الز حدوثه مما �ساعد على احتفاظ المـدینة �الحجم المتضام وتجنب التجاوز على األ

 . ن ال تكون المدینة مستهلكة فقط وانما منتجة ا�ضًا عن طر�ق استخدام العمالة والطاقة أ:تحقیق االكتفاء الذاتي - ب
قدرة االفراد والمجتمعات على تشكیل وتكو�ن بیئتهم عن طر�ق احت�اجاتهم وطموحاتهم : تحقیق االستقالل�ة المحل�ة - ت

 القدرة في ادارة بیئتهم المحل�ة،  لتحقیق االنتماء واإلحساس �المكان وا�ضاً 
 .آمن وٕاسكان مختلط ومدمج اقتصاد�اً  افر سكنتو : تحقیق التنوع واالختالط االجتماعي - ث
تعدیل أولو�ات استعماالت األراضي لتشكیل مدن متضامنة ذات استعماالت حیو�ة : إمكان�ة تطبیق تنوع االستعماالت - ج

 .متنوعة
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تشج�ع استخدام مواصالت النقل العام لز�ادة امكان�ة الوصول للخدمات دون : امكان�ة تطبیق استخدام النقل العام - ح

االعتماد على النقل الخاص،، ومن ثم تقلیل االزدحام والتلوث وتقلیل استهالك الطاقة وجعل االولو�ة للمشاة ثم الدراجة 
 ثم وسائل النقل العام، 

تقلیل احجام المرور والمرك�ات المنتشرة  Dispersal Of VehicularTraffic:درجة انتشار حركة مرور المرك�ات - خ
 .للمواصالت نتیجة لقوة نظام النقل العام مع تصم�م الطرق �حیث تتجنب الزحام داخل المناطق العمران�ة

التدرج الهرمي لمراكز الخدمات على مختلف َّ نإ Access To Services & Facilities:إمكان�ة الوصول للخدمات - د
مدینة من المستوى المحلي الى مستوى مركز المدینة مع توافر درجة عال�ة من امكان�ة الوصول مستو�ات تشكیل ال

 وسهولة الحركة �ساعد على ز�ادة حر�ة االخت�ار وتحقیق االكتفاء الذاتي على المستوى المحلي، 
ى استخدام أسس التدرج مثل الحدائق والمناطق الطب�ع�ة، �االضافة ال: إمكان�ة الوصول للمناطق المفتوحة الخضراء - ذ

الهرمي في توز�ع الفراغات المفتوحة والمناطق الخضراء �المدینة ابتداءًا من التجمع السكني والمحلة السكن�ة الى 
 .المستوى االكبر مع تدع�م مشار�ع الزراعة المحل�ة والمشار�ع العمرانـ�ة الخضراء 

وافق واالنسجام التام مع الطب�عة والبیئة واحترامها وتأكیدها�حیث البد من تحقیق الت): االوضاع البیئ�ة(التأثیر البیئي  - ر
یتم تحقیق بیئة خال�ة من التلوث والضوضاء واالزدحام والجرائم وتحدید البیئات الحضر�ة الملوثة والمتدهورة 

ـع المعاییر الق�اس�ة للبیئة  .واالستعماالت الملوثة ا�ضًا مالم تتالئم مــ
أهم�ة وضوح صورة المدینة ككل على  Image ability Of The City As a whole: وضوح صورة المدینة ككل - ز

 اذ ان المدینة مكان لممارسة العمل واالستفادة من المرافق الثقاف�ة والترفیه�ة، والبد من تحقیق كرو�المستوى الما
ة والتوافق مع نموذج التشكیل والصورة ال�صر�ة الواضحة عن طر�ق التكو�ن ال�صري لتركیب المدینة الناح�ة الجمال�

 .العمراني
یختلف االحساس �المركز�ة والمكان داخل المدینة  Sense Of Place & Centrality:األحساس �المكان والمركز�ة  - س

العمراني وال�عد عن المركز، ف�كون االحساس �المركز�ة أقوى عند المنطقة المركز�ة في المدینة عنها عند  لتشكیلها
 .  ةاطراف المدین

 
 

 
 
 

 ال�احثتان: المصدر/خصائص المؤشرات الجیدة للمدن المستدامة الخضراء �االعتماد على دراسة الداغستاني :)1(مخطط 
 

 )915-913-911(منطقة الدراسة الكرادة الشرق�ة -
�ة،بید أن �اإلمكان المحافظة على إالستقرار في مدینة مثل �غداد أمر �قرب من المستحیل في ظل التطورات الجار َّ إن    

أي أن �ّكیف وان یه�من عل�ه للحیلولة دون حدوث رد فعل .تأهیل االستقرار في حالة أن �كون التغیر أمرا ال محالة منه 

 للمدینة مستخدمة بواسطة مفھومة بالنسبة للمدینة
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وحینئذ �كون لمثل هذا التغیر تضمیناتمهمة في ك�ف�ة ، عنیف وللحفاظ على االستمرار�ة الممكنة في تطور النسق الحضري 
اإال أن ما حدث في مدینة �غداد �عكس فقدان الس�طرة على عمل�ة التغیر في استعماالت األرض نمو المدینة وتطوره

،وجنحت على أثره هذه التغیرات لتكتسب صفة العشوائ�ة والتخ�ط ،و�التالي أفقدت المدینة جزءا كبیرا من خصوصیتها 
المؤثرة على  تلمتمثلة �االستدامة لحل المشاكالوجاء هذا ال�حث محاولة لتسل�ط الضوء علىاالتجاهات الحدیثة ا .الحضر�ة

 .أداءالمدینة الوظ�في
 )915_913_911محلة( منطقة الدراسة الكرادة الشرق�ة _ الجانب العملي 

وتقع منطقة الكرادة الشرق�ة في القسم الجنو�ي من شرقي �غداد، في الجانب الشرقي من نهر دجلة متصلة �مركزالعاصمة    
من مساحة مدینة �غداد،وهي ع�ارة عن ش�ه جز�رة أتفق %) 19,8(،أي تشكل )2كم168(وتبلغ مساحتها .اتصاًالم�اشراً 

 .شكلهامع مجرى النهر االلتوائي 

 تا�عة لحي الجامعة ومحلةال) 915_913(ّيتا�عة لمنطقة الجادر�ة في الكرادة الشرق�ة تحدیدامحلتالمحالت تمثلت ال    
تمتاز هذه المحالت السكن�ة الثالث �كبر حجم المساحة الكل�ةتشهد .اور لحي الجامعةتا�عة لحي الكرادة المج) (911
حیث شهدت )٢م 150(وذات مساحة سكن�ة اقل من ) أم الورد(�كثافة سكان�ة عال�ة وخاصة ف�منطقة تدعى  (913) المحلة

ة وجعلها تحمل طا�عا مشوها �العشوائ�ات اضرت كثیرا بتنسیق وتخط�ط المنطقماة هذه المنطقةمشكلة العصر والمس
�االضافة الي ماذكر سا�قا فلها اهم�ة لقر�ها من شارع ابو نؤاس وهو من   (911)اما المحلة .لشوارعها واح�ائها السكن�ة

الشوارع الس�اح�ة والرئ�سة في �غداد والحدائق المتمیزة �س�احها الدائمین لهذه المنطقة ووجود العمارات السكن�ة الت�كانت 
أما االن فانها التعمل ومتوقفة لعدم تطو�رها وص�انتهاواالهتمام بها وكذلك  ,دم الطاقة الشمس�ة النارة والتدفئة والتبر�دتستخ
  .سكان هذه العمارات ل�سوا سكانها االصلیون َّ فأن

همها واولها في منطقة الكرادة الشرق�ة لعدة اس�اب كان من ا  (915 _913 _911) كان السبب الخت�اركل من المحلة    
اعتماد ال�احثة اثناء جولة میدان�ة لدراسة واقع حال منطقة الكرادة الشرق�ة �كل اح�ائها ومناطقها على العوامل او مؤشرات 
اجتماع�ة �س�طة فضال عن النظر الى الحالة االقتصاد�ة لكل منطقة او محلة وكذلك النظر الوضع االجتماعي 

 ,ر�ق لقاءات مع سكان المنطقة واعضاء المجلس البلدي ومنظمات المجتمع المدنيواالقتصادي للساكنین وتم ذلك عن ط
ولتسهیل عمل  , وكذلك �النظر الى جمال�ة المنطقة وازدهارها العمران�الذي �مثل انطالقة كحالة دراس�ة لتحقیق هدف ال�حث

 منطقة متمثلة بثالث محالت سكن�ةتم اخذ عینة مصغرة من ال) ثالثة اشهر(ال�احثة واتمام ال�حث �المدة المقررة 
 .واعت�ارها كمدینة مصغرة لجعل الجانب العملي اكثر مالئما مع عنوان ال�حث) حي الجامعة(وسمیت  (915_913_911)

 المسح المیداني
 :لتوض�ح الجانب العملي لمنطقة الدراسة فأن المسح المیداني تم �طر�قتین   
رتها ال�احثة مع المواطنین الساكنین في المنطقة ومع اعضاء المجلس المحلي مقا�الت اج تضمنت :جولة میدان�ة -أوال

التا�ع لمنطقة الكرادة ومن خالل الجولة المیدان�ة تم التعرف على الحالة التخط�ط�ة للمنطقة وكذلك طر�قة تصم�م الوحدات 
تم مالحظة السلب�ات .أثیرهما على وجهة الم�انيالسكن�ة ومدى مالئمتها وتأثرها �البیئة وحالة المناخ والر�اح السائدة ومدى ت

 :التخط�ط�ة االت�ة
الشوارع العر�ضة المستق�مة التي التتالئم مع البیئه المحل�ة حیث تتعرض لألشعاع الشمسي الم�اشر و�التالي ال تحقق     -

 .لالستدامة التخط�ط�ة المطلو�ة 
 .نالحظ العزل الواضح بین استعماالت االرض  -
 .سكن�ة المت�اعده مما اثر سل�ا على التفاعل االجتماعي بین سكان المحلة الواحدة الوحدات ال  -
�النس�ة لشوارع المنطقة فان الجانب التخط�طي للمدینة والمنطقة السكن�ة فیها خضعت لعدة تأثیرات افقدتها خصوصیتها  -

یخضع اال الى   الذي ال  (Grid) في الجانب البیئي واالجتماعي والتخط�طي حیث اعتمدت اسلوب التخط�ط الش�كي
 .حاجة الس�ارة من الحركة و�همل الجوانب البیئ�ة 
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عدم التخط�ط لوجود المناطق الخضراء والمتنزهات داخل المحله مما لها االثر الكبیر والفعال من الناح�ة االجتماع�ة  -

ح�ة الجمال�ة وال�صر�ة للمحلة السكن�ة لسكان المحله وكذلك من الناح�ة البیئ�ة حیث تعمل على تلطیف الجو وكذلك النا
 .و�التالي تتحقق االستدامة االجتماع�ة والبیئ�ة بوجود هذا التخط�ط
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 ال�احثتان: المصدر  / )911-913-915(المتمثلة �محلة منطقة الدراسة :)1(شكل 

 

 احثتانال�: المصدر /)915محلة (لمساكن حدیثة البناء ا  :)2(شكل 

 ال�احثتان: المصدر /)913محلة ( لحدائق المنزل�ة لمنطقة الدراسةا : )3(لشك

 ال�احثتان: المصدر /)911محلة ( المنطقة ارصفة البناءعلى لتجاوزاتا :)4( شكل
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 المسح المیداني للوحدات السكن�ة
 :تم مالحظة السلب�ات من خالل

�أتجاه الجنوب وهو توجه غیر مالئم مناخ�ا و�التالي  �ضطر المصمم الى  تم مالحظة توجه الوحدات السكن�ة: التوج�ه -
 . التعامل مع هذه المشكله�انشاء كاسرات للواجهة لعمل الظل وتخفیف االشعة 

تعرض الوحدة السكن�ة لألشعاع الشمسي نتیجة التوج�ة الغر�ي للواجهة مما ادى الى استخدام عناصر معینة اثرت 
للواجهه في سبیل التخفیف من اشعة الشمس والحصول على الراحة الحرار�ةوهي عناصر غیر  على المشهد ال�صري

�عتبر التوج�ه الشمالي التوج�ه االفضل للوحدات السكن�ه إذ �ضمن توافر  .مصمم لها ضمن تصم�م الوحدة السكن�ة 
 .الراحة البیئ�ة للفضاءات الداخل�ة للمسكن 

لواجهات تر�ط الداخل �الخارج وتعد من أضعف أجزاء الواجهه من ناح�ة الحما�ة هي ع�ارة عن فتحات في ا :النوافذ -
وهذا الیتفق  فهي تكتسب الحرارة �سرعة لذا �فضل ان تكون الفتحات صغیرة وقلیلة لتقلیل االكتساب الحراري واالبهار

الحجم وهذا الیتناسب مع مع ما نشاهدة في الوحدات السكن�ةكما في الصوره اعاله من حیث العدد وكذلك من حیث 
 .البیئة المحل�ة

و�عد االخذ بنظر االعت�ار عدد  , أما الطر�قة الثان�ة فتضمنت استب�ان موزع على اهالي المنطقة :طر�قة اإلستب�ان: ثان�ا
  .السكان تمتحدید حجم العینة العشوائ�ة ال�س�طة

بإعت�ارها مدینة  (915-913-911) لمحالت اعالهلمجموع العوائل في كل ا %10 تم سحب عینة عشوائ�ة مقدارها    
النه من االسس التي تم التعارف علیها من خبرات ال�احثین ومن الطرق االحتمال�ة ( حسب ماذكر سا�قا) مصغرة �مجموعها

في من حجم مجتمع الدراسة وقد تزداد % 20الى %5 لتقدیر حجم العینة العشوائ�ة ال�س�طة هو ان �كون حجم العینة مابین
�عد جمعهما والنها شهدت العدید من و ) 915-913-911(ت السكن�ة عدد سكان المحال وحسب). الوضع المعاكس

) 3000تقر��ه الى (و 911للمحلة  عائلة 3000) فتم تقر��ه الى(العوائل المهجرة الیها �االضافة الى سكانها االصلیین 
استمارةوزعت على سكان المنطقةومن سلسلة المشاكل التي  300 فكان مجموع االستمارات).915-913(عائلة للمحلتین 

واجهت ال�احثة هو عدم ملىء اغلب االستمارات لعدموعي السكان لمعنى ومفهوم استب�ان اوال ولعدم وعیهم �ماتعن�ه مدینة 
ه كلمة لى مواجهة ال�احثة لمشكلة هدر وقت اكثر لتوض�ح الموضوع وماتعن�اوذلك ادى  ,خضراء او مدینة مستدامة
 .لل�احثة و�التالي لسكان المحلةة االستب�ان وما اهم�ة الدراس

تم وضع مجموعة من األسئلة في استمارة االستب�ان مقسمة وفق محاور رئ�س�ة ومؤشرات تحقیق المدن الخضراء المستدامة 
 .سا�قاالمشار الیها 

  محور المعلومات األساس�ة  -1

ة �الحالة التعل�م�ة واالقتصاد�ة للمنطقة ومن خالل االستب�ان �النس�ة للمستوى تضمن محور المعلومات األساس�ة معرف    
المنطقة ذات حالة َّ التعل�مي للمراحل االخرى فتمیزت �أعلى النسب و بدرجات متفاوتة لكل مرحلة لكنها تكفي لالستنتاج �أن

لتعل�م عنصرًا حاسمًا في إحداث التغییر الذي تعل�م�ة جیدة وكاف�ة للنهوض بها مستق�ال من خالل ز�ادة الوعي �اعت�ار ا
أن المجتمع هو المحرك والمحفز األساسي في عمل�ة التخط�ط المستدام وذلك من خالل وجود مجتمع واعي . �حتاجه العالم

ى ومتفهم لحقوق الجم�ع والعمل على تحقیق مفهوم العدالة االجتماع�ة، �اإلضافة إلى تأهیل أج�ال تعمل على الحفاظ عل
 .بیئتها وتحرص على أن یتمتع الجیل القادم �ما تمتعوا �ه
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78%

22% نعم

ال

ذات دخل عالي وذات قدرة شرائ�ة متفاوتة في الدخل یدل على عدم وجود توازن ط�ق�او % 59أما الحالة األقتصاد�ة نس�ة 
 .اقتصادي واجتماعي الفراد المنطقة الساكنین مما�سبب العدید من المشاكل للمنطقة

 

 

 ال�احثتان :المصدر/لحالة االقتصاد�ةا: ) 1( جدول  

 النس�ة  العدد 
 %59 178 م�سورة

 %37 110 متوسطة
 %4 12 فقیرة

 محور السكن -2
 إعتقاد السكان إن هذه التجر�ة لو ط�قت ستحول المدن في المستقبل الى مدینة خضراء :الثاني السؤال

 

 ال�احثتان: المصدر  /مدن في المستقبل الى مدینة خضراءعتقاد السكان إن هذه التجر�ة لو ط�قت ستحول ال:إ)2(جدول
 

 العدد
 264 نعم
 36 ال

 
 
 

 
 
 

 ال�احثتان: المصدر/إعتقاد السكان إن هذه التجر�ة لو ط�قت ستحول المدن في المستقبل الى مدینة خضراء:) 4(شكل 
 

مع�شتهم �ما یتالئم مع الحاضر والمستقبل على استعداد الساكنین لتغییر ح�اتهم و %) 88(تدل نس�ة االجا�ة بنعم     
وتقن�اته وتغییرات ظروفه لمواكبتها �ما �ضمن حقوق االج�ال القادمة هذا یتم من خالل استدامة المدن التي تضمن االتجاه 

 .س�ة كما موضحةالسل�م للح�اة واالنتفاع من الموارد الطب�ع�ة المتواجدة وتنمیتها بدون استنزافها ومن منطلق هالمفهوم كانت الن
كانت ل�ست لعدم رغ�ة الساكنین �ح�اة صح�ة بیئ�ة واقتصاد�ة واجتماع�ة مستدامة  وانما %) 12(نس�ة اجا�ة ب ال   

 .كانت لعدم ثقتهم �الجهات المسؤؤلة لتطبیق هذه التجر�ة بل وال�عض وصفها �التجر�ة الخ�ال�ة والمستحیلة
 

 ممانعة ع�ش السكان في المجمعات السكن�ة: الثالث السؤال
   ال�احثتان: المصدر/ممانعة ع�ش السكان في المجمعات السكن�ة: )  3 (جدول 

 النسبة  العدد 
 %78 234 نعم
 %22 66 ال

  
 
 

 ال�احثتان: المصدر/ممانعة ع�ش السكان في المجمعات السكن�ة: )5(شكل 
 

88%

12%
نعم

ال
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حظة الجدول والشكل اعاله نجدها ذات نسب مر�كة مقارنة �موضوع السؤال ومن مال ثالثوصوال لتحلیل السؤال ال    

لكن �عد .فكل منا ال�سعه المقارنة واالخت�ار بین مسكن ومجمع سكني متعدد الطوابق ، )المجمعات السكن�ة(والمتضمن 
لالرتقاء �المنطقة لالفضل  دلیل قابل�ة السكان%) 78(مليء االستب�ان من االهالي وجدت ال�احثة ان نس�ة الموافقة بنعم

والتخلص من التضخم السكاني التي تعان�ه وسوء الخدمات وذلك �عد معرفتهم انه المجمعات السكن�ة المتعددة الطوابق 
احدى الحلول المستدامة للتخلص من التضخم السكاني المتزاید والحد منه وانها احدى طرق توفیر الطاقة ووسیلة للترا�ط 

 .اني حیث تعاني المنطقة قلة العالقات االجتماع�ة بین ساكنیهااالجتماعي والسك
 
 

 محور النقل والمواصالت -3
 تشج�ع السكان إلستخدام المواصالت العامة :الرا�ع السؤال

 

 ال�احثتان: المصدر/تشج�ع السكان إلستخدام المواصالت العامة: )4(جدول

 النسبة العدد 
 %82 245 نعم
 %18 55 ال

 
 

 
 ال�احثتان: المصدر /تشج�ع السكان إلستخدام المواصالت العامة: )6(شكل 

 
�الموافقة على استخدام المواصالت العامة وهي نس�ة مرتفعة % 82أما �النس�ة لموضوع المواصالت العامة فقد شجع     

ناتهم ف�ما یخص الطرق جدا ومن تحلیل اس�اب هذه النس�ة التي استنتجتها ال�احثة من اجا�ات الساكنین مستندة الى معا
والنقل حیث اتسمت الغالب�ة �الموافقة المطلقة وع�ا لتغییر واقع حال المنطقة لماهو افضل وذلك لما �قدمه النقل العام من 

بیئ�ة لتقلیل نس�ة الغازات  أهم�ةتعتبر وسیلةاقتصاد�ةلألسرةالمتوسطةوذات ، تقلیل االزدحامات الهائلة �كل ساعات الیوم
وا�ضا لتحسین وضع طرق المنطقة �اعادة تخط�طها  co2ن كثرة استخدام وسائل االحتراق الداخلي واهمها غاز الناتجة م

فكانت %) 18(اما نس�ة . نحوتحقیق مدینة مصغرة مستدامةالتوجه احد اهداف  د�ما یخدم و�ناسب النقل العام والذي �ع
خاصة التستط�ع االستغناء عنها وا�ضا الس�اب مكان العمل  وذلك الس�اب امتالك هذه الشر�حة لس�ارات) ال(لإلجا�ة ب 

 .ففكرة النقل العام غیر مرغو�ة لدیهم ل�عد المكان) في منطقة اخرى(�عید عن موقع السكن
حظ أن ثقافة المجتمع �صورة عامة تؤ�د م�ادىء االستدامة وتساعد على أرساء مؤشرات لق�اس التخط�ط نلومماسبق 

 .التنقل الخاص �المرك�ات والمشاة دورا في ذلك المستدام و�لعب مؤشر
 

 إستمتاع السكان �ممارسة المشي في المنطقة:خامسالسؤال ال
 ال�احثتان: المصدر/إستمتاع السكان �ممارسة المشي في المنطقة :)5( جدول 

 العدد  

 %16 49 نعم

 %84 251 ال

 
 
 

 الباحثتان: المصدر/إستمتاع السكان بممارسة المشي في المنطقة: )7( شكل 
 

82%

18% نعم

ال

16%

84%
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73%

17%

ولدى سؤالهم عن السبب حازت كل ، �عدم رضاهم عن المشي في مناطقهم ) ال ( من حجم العینة ب% 84ولقد عبر    
. التي �عاني منها المارة تمن قلة األماكن المخصصة للمشاة وسلوك�ات السائقین المتهور�ن على اعلى نس�ة من المشاكال

وهناك شر�حة أعطت السبب ، مهیئة للمشي لقدمها وعدم اعادة ترم�مها الاالرصفة غیر و�عضهم معلال �عدم رضاهم عن  
 .إلتجاه حركة السیر مع االضاءة المزعجة للمرك�ات

 
 
 
 
 محور المساحات الخضراء -4

إعتقاد السكان إن البلد�ة عاجزة وغیر قادرة على زراعة المساحات المخصصة كمناطق خضراء في : سادسالسؤال ال
 دنالم

: المصدر/إعتقاد السكان إن البلدیة عاجزة وغیر قادرة على زراعة المساحات المخصصة كمناطق خضراء في المدن: )6(جدول 
 الباحثتان

 

 النسبة العدد

 %85 255 نعم
 %15 45 ال

 
 
 

 
 حثتانالبا: المصدر/إعتقاد السكان إن البلدیة عاجزة وغیر قادرة على زراعة المساحات المخصصة :) 8(شكل

 
) نعم ( اجابت ب%) 85( نلحظ نسب االجا�ة من خالل الجدول والشكل اعاله لب�ان دور البلد�ة للمنطقة فكانت نس�ة     

وهي نس�ة مرتفعة جدا أشارت لعدم وجود دور رئ�س او م�اشر للبلد�ة في تطو�ر او تحسین المنطقة او المحافظة علیها 
الناح�ة الجمال�ة او الصح�ة  والتي تعد من اهداف تحقیق المدن المستدامة الخضراء بزراعتها �االشجار الضرور�ة سواء من 

هو ز�ادة التشجیر لما له من اهم�ة من الناح�ة الصح�ة حیث یزداد كم�ة الهواء النقي ولما له من اهم�ة بیئ�ة حیث تقلل 
المناخي الذي یجب التقلیل منه لإلرتقاء �المدن والذي �عد من غازات المسب�ة للتغیر  co2من نس�ة الغازات الضارة وأهمها 

�سبب نظرة المواطنین إن هذه المهمة ل�ست مقتصرة %) 15(كانت ) ال( ونس�ة االجا�ة ب. نحو استدامة بیئ�ة وصح�ة
 .على دوائر البلد�ات فقط

 

 ضرورة إالغاء كل القرارات لتغییرٕاستعماالت األرض: سا�علسؤال الا
 الباحثتان: المصدر/لغاء كل القرارات لتغییرإستعماالت األرضضرورة إا :) 7( جدول 

 
 
 

 

  
 الباحثتان: المصدر /ضرورة إالغاء كل القرارات لتغییر إستعماالت االرض :)9(شكل    

 
القرارات لتحو�ل للموافقة حول الغاء جم�ع %)73(في الجدول والشكل اعاله تم الحصول على النسب االجا�ة بنعم     

المناطق الخضراء الى استعماالت اخرى والتي ساهمت في تغییر المنطقة من سكن�ة الى صناع�ة او تجار�ة و�التالي 
اما .شكلت القرارات �عدم راحة المواطن في بیئته وحتى في داخل سكنه نتیجة الضوضاء والملوثات المصاح�ة لهذا التغییر

 
 لعددا

 220 نعم

 80 ال

85%

15%

نعم

ال
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تقادها �ان �عض القرارات التغییر مهمة للمنطقة وخاصة عند تحو�ل جزء منها الى منطقة الع)ال (فأجا�ة ب %) 17(نس�ة 
 .تجار�ة توفر إحت�اجاتهم ول�ست لمنطقة صناع�ة 

 
 
 
 
 
 
 محور الطاقة -5

 رأي السكان حول إستبدال الطاقة الكهر�ائ�ة �الطاقة الشمس�ة: تاسعالسؤال ال
 

 الباحثتان: المصدر/اقة الكھربائیة بالطاقة الشمسیةرأي السكان حول إستبدال الط :)8( جدول
 

 
 

 
 

 الباحثتان: المصدر /رأي السكان حول إستبدال الطاقة الكھربائیة بالطاقة الشمسیة: )10(شكل 
 
ئ�ة لطاقة شمس�ة لتبدیل الطاقة الكهر�ا%) 53(نلحظ في الجدول والشكل اعاله قابل�ة او موافقة الساكنین بنس�ة    

�اعت�ارها طاقة نظ�فة بیئ�ا ومتجددة واحدى الطرق توفیر الطاقة المستدامة و�التالي تؤدي للنهوض بواقع المنطقة لمدینة 
اما ، وا�ضا للتقلیل من فاتورة الكهر�اء كما ذكرنا في السؤال اعاله، مستدامة نظرا لتوفر الشمس  وانها مصدر الینضب

وال�عض االخر ، لقلة الوعي وعدم معرف �معنى الطاقة الشمس�ة والي االغراض تستخدم) ال(اجا�ة ب%) 47(نس�ة 
 .غیر كاف�ة لتولید الطاقة االزمةدها�ع

لالج�ال القادمة �االعتماد على الطاقات التي التنضب  وارد المنطقةهم�ة المحافظة عالمألذلك یجب ز�ادة الوعي البیئي �
وهذا ماتعن�ة االستدامة وتمثل احدى اهداف المدن الخضراء وا�ضا یجب توافر هذه الطاقة ) لالمتجددة واستثمارها للمستقب(

 .�اسعار مناس�ة للمواطنین لتشج�عهم على إستخدام هذه الطاقة وهنا یبرز دور المجلس البلدي ودوائر البلد�ات
 

 المخلفات والنفا�ات الناتجة منه محور -6
 ر النفا�اتتأیید تقن�ة تدو�: عاشرالسؤال ال

 
 ال�احثتان: المصدر/تأیید تقن�ة تدو�ر النفا�ات: )9(جدول    
 
 
 

 
 
 
 

 الباحثتان: المصدر/تأیید تقنیة تدویر النفایات: )11(شكل 
 

 العدد 

 160 نعم
 140 ال

 
 عددال

 178 نعم
 122 ال

53%47%
نعم

ال

59%
41% نعم

ال
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لتقن�ة تدو�ر ) نعم(من العینة المشمولة �الدراسة اجا�ة ب%) 59(یتبین من الجدول والشكل اعاله نس�ة االجا�ة بنعم    

النفا�ات وهذا �عطي مؤشر على ارتفاع الوعي البیئي لدى الساكنین في اهم�ة التخلص من النفا�ات واعادة تدو�رها النها 
نس�ة تتناسب مع نس�ة الرافضین لوجود النفا�ات في السؤال اعاله وهذا �فسر رغ�ة لا ذهثروة وطن�ة �االستفادة منهاوه عدت

من العینة %) 41(امانس�ة . تقن�ة المشجعة لتطور المدن والنهوض بها الى مدن مستدامة مصغرةالناس في توفیر هذه ال
�سبب عدم معرفة الناس �اهم�ة تقن�ة النفا�ات واالستفادة منها�سبب انخفاض الوعي البیئي ) ال(المشمولة �الدراسة اجا�ة ب

 .لدیهم في الحفاظ على البیئة والصحة العامة 
 
 
 

 إعتقاد السكان إن النفا�ات لها أهم�ة تجار�ة وصناع�ة:ي عشرثانالسؤال ال
 ال�احثتان: المصدر/إعتقاد السكان إن النفا�ات لها أهم�ة تجار�ة وصناع�ة :)10(جدول

 
 السؤال السا�ع والعشرون 

 274 نعم
 26 ال

 
 

 انال�احثت: المصدر/إعتقاد السكان إن النفا�ات لها أهم�ة تجار�ة وصناع�ة: )12(شكل 
 

ایجاب�ة لموضوع ال�حث حیث تدل  دوهي نس�ة كبیرة جدا وتع%) 91(نلحظ من الجدول والشكل اعاله  االجا�ة بنعم     
النس�ة على امور عدیدة اهمها فهم السكان ان الموارد الطب�ع�ة في تناقص مستمر و�التالي سیؤدي الى تدهور بیئة المح�ط 

وا�ضا عند وصول ال�احثة لهذا السؤال و�عد شرح مفصل للموضوع وجدت ، ة وموارده التي تمنحه الع�ش �صحة ورفاه�
غالب�ة السكان اكثر رغ�ة واستجا�ة في تغییر واقع الح�اة في المنطقة �طرق تضمن االستدامة والتنم�ة وتلبي حاجات 

ا ) ة تدو�ر النفا�اتوتقن�ة اعاد، استخدام موارد متجددة لتوفیر الطاقة(االج�ال القادمة في المستقبل عن طر�ق  تحق�ق
 .الستدامة المدینة

 محور الوعي البیئي -7
 ادراك دور الفرد في المجتمع للمحافظة على البیئة ومكافحة التلوث:ثالث عشرال السؤال

 ال�احثتان: المصدر/ادراك دور الفرد في المجتمع للمحافظة على البیئة ومكافحة التلوث :) 11(جدول

 
 عددال

 152 نعم
 148 ال
 

 
 

 الباحثتان: المصدر/ادراك دور الفرد في المجتمع للمحافظة على البیئة ومكافحة التلوث :)13(شكل 
 

تبین مدى ادراك الفرد لدوره في حما�ة البیئة من التلوث %) 51(نلحظ من الجدول والشكل اعاله نس�ة االجا�ة بنعم     
قلة الوعي �قضا�ا العصر الجدیدة لدى المواطن كما وضحنا اعاله وهي نس�ة جیدة لبدا�ة تحقیق استدامة للمدینة ولكن 

زراعة االشجار ، رمي المخلفات في االماكن المخصصة(تجعل من هذا الدور یتمثل �طرق �س�طة جدة معبرا عنها المواطن 
عي ولعدم فهمها تمثلت �عدم ادراك هذا الدور لقلة الو %) 49(اما نس�ة .ل�ست اكثر او اقل من ذلك) في حد�قة المنزل

 ).االستدامة وطرق تحق�قها وصوال  للمدن المستدامة، غازات االحت�اس الحراري ومخاطرها، التلوث وانواعه( لمواض�ع
 

 محور الضوضاء -8
 :محور الضوضاء : را�ع عشرالسؤال ال

91%

9% نعم

ال

51%49%
نعم

ال
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 مسكنك خارج �الضوضاءمن تشعر هل -
 في منطقة الدراسة وكانت االجو�ة  كما في الجدول االسئلة الخاصة للضوضاء من خارج المسكن للعینات ال�حث�ة

 ال�احثتان: المصدر/نتائج الضوضاء من خارج المبنى السكني للعینة ال�حث�ة :) 12(جدول 

 الضوضاء من خارج المسكن نعم ال

 العدد 248 52

 
 

 
 الباحثتان: المصدر/نسب الضوضاء للعینة البحثیة في منطقة الدراسة): 14(شكل 

الى عدم وجود %  17تشیر الى وجود الضوضاء داخل المسكن بینما سجلت االجو�ة نس�ة %  83ن نس�ة و�الحظ ا
كانت �سبب %  45وعند السؤال عن اس�اب الضوضاء كانت النتائج تشیر الى ان نس�ة )14(الضوضاء كما في الشكل

سبب الضوضاء من قبل ال�اعة منها كانت �%  36الضوضاء المن�عثة من حركة المرك�ات واصوات المن�ه ونس�ة 
 ) .15(كما في الشكل %  19المتجولین اما النس�ة الخاصة �الضوضاء المن�عث من قبل الجیران فكانت 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ال�احثتان: المصدر/النس�ة المئو�ة الس�اب الضوضاء في الوحدات السكن�ة :)15 (شكل 
 

 

من داخل المسكن الواحد او المساكن المجاورة والمن�عثة من  ونستنتج من ذلك �ان هناك نس�ة عال�ة من الضوضاء     
خارج المساكن والمقصود بها من الشارع الرئ�س او الشوارع الفرع�ة ضمن الحي السكني و�رجع السبب في ذلك ومن خالل 

ى جانبي الشارع االستدالل من االجو�ة السا�قة �قلة كفاءة التشجیر ضمن المبنى السكني وعدم وجود االشجار الكاف�ة عل
التي تمتص الضوضاء من مصادرها المختلفة وكسر الموجات الصوت�ة وتشتیتها لوسائل المواصالت نتیجة لز�ادة حجم 

 .وسرعة وحركة المرور في الشارع الرئ�سي 
مدن والذي للنتائج الخاصة بتحلیل االستب�ان تم الحصول او التوصل لمجموعة مؤشرات وال�ات للتخط�ط المستدام لل وت�عاً 

والمؤشرات . �ساعد في وضع م�ادىء التخط�ط لمنطقة الدراسة وتساهم في اث�ات صحة فرض�ة ال�حث الموضوعة سا�قا
 :كانت كاالتي

تم التوصل ) 7-2(من خالل االسئلة : مؤشر ق�اس التنوع في الوحدة السكن�ة ومؤشر القدرة الشرائ�ة لشراء وحدة سكن�ة - أ
خالل مجموعة اسئلة بإمكان�ة قدرة شرائ�ة عال�ة ومتوسطة لشراء مسكن او اعادة تطو�ره  إذ استنتج من، لهذا المؤشر

ونلحظ أتفاق معظم أفراد العینة على أهم�ة وجود تنوع في الوحدات السكن�ة وذلك لتالئم اإلحت�اجات المتغیرة ، وتأهیله
 .لألسر ومؤشر للتخلص من مشكلة التضخم السكاني الذي تشكو منه المنطقة

نلحظ اتفاق ، تم التوصل من خاللها لهذا المؤشر) 11-8(أما االسئلة : مؤشر ق�اس التنقل الخاص �المرك�ات والمشاة - ب
، افراد العینة �الموافقة و�نسب عال�ة على فكرة استخدام المواصالت العامة و�أهم�ة تطب�قها لتحقیق استدامة للمدینة 

و�لعب مؤشر التنقل ، لمشي والتشج�ع على فكرة الشوارع الخاصة للمشاة والموافقة على وجود ارصفة لممارسة ر�اضة ا
 .الخاص �المرك�ات والمشاة دورا مهما في إرساء التخط�ط المستدام للمدینة

83%

17%

45%

36%

19%
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نلحظ موافقة افراد ، تم التوصل من خاللها لهذا النوع من المؤشر) 20-13(واألسئلة : مؤشر ق�اس البن�ة الخضراء - ت

تحسین وضع المساحات الخضراء وتشجیر المنطقة ومنع التجاوزات على المساحات المخصصة العینة بنسب عال�ة ب
كمناطق خضراء و�عدم رضاها عن المواد القانون�ة والقرارات ودور البلد�ة المنعدم قي المحافظة على المساحات 

 .الخضراء
ر �عد تحلیل عدة محاور موضوعة في تم الوصول لهذا النوع من المؤش: مؤشر التنوع واستثمار الطاقات المتجددة - ث

عینة من االفراد أیدت فكرة تولید الطاقة المستخدمة للتشغیل من مصادر طاقة متجددو ، ) 29-21(اسئلة االستب�ان  
وعینة من االفراد أیدت وجود ال�ات فرز واعادة استخدام او إعادة تدو�ر النفا�ات الناتجة من . نظ�فة تحافظ على البیئة

 .�التالي ظهرت الحاجة لوجود وأهم�ة وجود مؤشر التنوع في استخدام الطاقة المتجددة إلستدامة المدنالبیئة و 
تم الوصول لهذا النوع من المؤشر من عدة محاور أهمها محور : مؤشر مق�اس تحقق إستعمال األراضي المختلط  - ج

ل أهم�ة اإلستعمال المختلط لألرض یوفر السكن ومحور الطرق والشوارع ومن خالل مالحظة النسب الناتجة من التحلی
 في الوقت والجهد والتكلفة المبذولة في التنقالت  ومن فكرة أن اإلستعمال المختلط لألرض یز�د و�عزز من إرت�اط

ومن هنا جاءت الحاجة الهم�ة وجود هالمؤشر في تحقیق تخط�ط مستدام للمدن مع التحفظ ، السكان �أماكن سكناهم
 .عمال الصناعيعلى طب�عة اإلست

لضرورة الحاجة الفعل�ة بوصفها مؤشرات لق�اس مدى مالئمة المشار�ع و�عد الوصول لهذه المجموعة من المؤشرات 
المنفذة لمعاییر التخط�ط المستدام للمدینة وصوال لتحقیق وتطبیق م�ادىء التخط�ط المستدام للمدینة والذي سیؤدي الى 

 .ة أفضل الحفاظ على البیئة وخلق ظروف ح�ات�
 االستنتاجات -6

 :�عد تحلیل استمارة االستب�ان تم التوصل الى مجموعة من اإلستنتاجات 
تفكك النسیج للمنطقة وذلك �سبب االسلوب الش�كي المعتمد تخط�ط�ا وكبر مساحة االراضي فیها في المنطقة الذي   -

 .ة للمنطقة تتخلله الشوارع وال یخفى ما لهذا من تأثیر واضح على البیئة المناخ�
 سكن�ة ، فمن ناح�ة الشوارع فانهاانعدام الظل سواء على مستوى الشوارع وممرات الحركة او على مستوى الوحدات ال -

تفتقر الى الظل والظالل �سبب االتجاة غیر المالءم لتوج�ه الشارع �النس�ة الى اشعة الشمس ف�فتقر الشارع الرئ�سي الى 
ذلك یؤدي الى سقوط اشعة الشمس ف�ه ) الشمال الغر�ي  -الجنوب الشرقي(ده �اتجاه الظل �سبب اتجاه الشارع وامتدا

معظم اوقات النهار حیث �كون الشارع الرئ�سي الذي یتمیز بنشاطة التجاري مكشوفًا الشعة الشمس طیلة النهار �سبب 
اما  .المسقفات لحركة السابلة ف�ه افتقار الشارع الى التشجیر والن�اتات التي تعمل على تخفیف درجة الحرارة وانعدام

الشوارع االخرى الثانو�ة بین الوحدات السكن�ة فهي ا�ضا تتمیز �استقامتها وتفتقر الى اي من الظل والظالل فیها و�نعدم 
الجنوب  –الشمال الغر�ي ( او ) الجنوب الغر�ي -الشمال الشرقي(التشجیر والن�اتات فیها ومعظم توجهها �اتجاه 

 .وتكون عمود�ة على الشارع الرئ�سي) الشرقي 
ان االهمال وعدم االلتزام �القوانین وعدم متا�عتها من قبل البلد�ات ادى الى العدید من المشاكل البیئ�ة منها تفاقم تراكم  -

النفا�ات في الساحات داخل االزقة و�شكل عشوائي بدال من ان تكون مناطق خضراء وذلك ادى الى تكو�ن بیئة ملوثة 
 .د على انتشار الجراث�م واالمراض فیهاتساع

الى تضاعف في استهالك الطاقة حیث كان االعتماد �شكل كبیر على الطاقة  ومن خالل االستب�ان تشیر الدراسة -
االصطناع�ة في مختلف المجاالت للتبر�د والتدفئة وحتى لالنارة وهذا �شكل تهدیدًا للموارد �ما �ضعف من استدامتها 

ل القادمة وهذا یرجع الى عدم مالءمة الظروف الحرار�ة الس�اب تتعلق �التخط�ط غیر المالئم للمنطقة وضمانها لالج�ا
 .مع طب�عة مناخ المدینة

 ىهناك قصور لدور المختصین من المخططین الكفوئین في اخذ دورهم الحق�قي والملموس في وضع مخططاتهم عل -
نةككل وذلك لتفادي المشاكل الخاصة �المدینة من حیث مالءمة مستوى المنطقة السكن�ة مما انعكس ذلك على المدی

 .تخط�طها مع طب�عة بیئة ومناخ المدینة للتقلیل من استنزاف الموارد وحفظ الطاقة للوصول الى مدن خضراء مستدامة
 .اطنینالضوضاء من الشوارع المح�طة �المناطق السكن�ة اضعفت درجة فاعل�ه المكان لضمان الهدوء والسكینة للمو  -
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مشاكل الزحام المروري الناتجة عن عدم مقدرة الشارع الرئ�سي على است�عاب الزخم الهائل من المرك�ات والس�ما وقت  -

، مع ان الشارع �فتقر الى مناطق مخصصة الى وقوف المرك�ات التي �ستعاض ) من �عد غروب الشمس (الذروة 
 .ي الى قلة انس�اب�ة حركة المرورعنها بوقوف المرك�ات على االرصفة او قر�ها مما یؤد

تعدد المشاكل البیئ�ة في المنطقة ، كمشاكل التلوث البیئي نتیجة الزحام المروري والتداخل بین حركة المرك�ات مع  -
السابلة مع ز�ادة في كم�ة تلوث البیئة ، فالمرك�ات تستخدم وقود البنز�ن المحتوي على الرصاص بنس�ة عال�ة ولذلك 

كون منتشر في الهواء �شكل كبیر في المنطقة السكن�ة مع اول اوكسید الكار�ون المن�عث من الغازات فان الرصاص �
الناتجة عن عوادم المرك�ات ، علما ان انخفاض سرعة المرك�ات في الشارع یؤدي الى الز�ادة في تلوث البیئة السكن�ة 

ر�ون السام ، وكل هذا �عمل على ارتفاع درجة حرارة �سبب االحتراق غیر الكامل للوقود واطالق غاز اول اوكسید الكا
الجو واص�ح ذلك مصدر تهدید للسكان في مع�شتهم وصحتهم وح�اتهم، حیث ان سوء السلوك البیئي لالنسان هو الذي 

 .ادى إلى قائمة من المشكالت البیئ�ة المعقدة
 

 
 

 التوص�ات -7
والعزل ص�فًا  .شعاع الشمسي من خالل الواجهات شتاًء للوصول الى مدینة مستدامة، البد من االستفادة من اإل -

والتخلص من الحرارة �اإلشعاع الذاتي ل�ًال خالل فترة الصیف من خالل زاو�ة واسعة وسماء .  بواسطة األسقف السم�كة
أكثر  وخلق جو مناسب في الفناء الداخلي والفتح عل�ه لغرض التحكم �التشم�س والرطو�ة والتهو�ة والرت�اط .صاف�ة

�األرض واالستفادة من رطو�ة األرض وموازنة الحرارة �االستفادة من استقرار حرارة األرض والحما�ة من الر�اح المحملة 
 .واالستفادة من حركة الهواء للتهو�ة. �الرمال وخاصة في المناطق الصحراو�ة

البدیل المثالي لتشغیل تلك المنظومات  نتیجة للتوسع الحاصل في المجمعات السكن�ة فان استخدام الطاقة الشمس�ة هو -
الس�ما ان العراق یتمتع �ساعات سطوع شمسي على مدار السنة تقدر بثالثة آالف وس�عمئة ساعة، فالمنظومات التي 
تعمل �الطاقة الشمس�ة تتمیز �قابلیتها على العمل في جم�ع الظروف والمواقع وال تحتاج الى مد خطوط نقل الطاقة 

 . النصب والتشغیل وخال�ة من الضوضاء وغیر ملوثة للبیئة فضال عن سهولة
ومؤسسات المجتمع المدني وشركات ، المشاركة بین االجهزة الحكوم�ة على المستو�ین المركزي والمحلي من جانب -

القطاع الخاص والجمع�ات االهل�ة من جانب اخر في كافة مراحل عمل استدامة للمدینة وتنفیذها وادارتها من خالل 
كأنشاء مجلس امناء للمدینة المستدامة �ضم ممثلین من سكان المنطقةوالعاملین بها والمستثمر�ن وممثلي ، ال�ات متعددة

 .إذ �كون رئ�س هذا المجلس منتخ�ا من قبل سكان المنطقة ول�س معینا، المحل�ات
إذ تدعم الوضع االقتصادي ،وتجار�ة   إعادة تدو�ر المواد والفضالت و�قا�ا الم�اني لما للنفا�ات من اهم�ة اقتصاد�ة  -

 .للمنطقة بجعله اكثر استدامة
ترشید استهالك الم�اه داخل المدینة والم�اني للمنطقة وذلك �طرق تخط�ط�ة مستدامة تتمثل  بإعادةإستخدام الم�اه  -

امها في عدید من او عن طر�ق تجم�ع األمطار �انشاء منظومات حدیثة الستغاللها واستخد، المستعملة �عد معالجتها 
 .االستخدامات

 .اإلهتمام بتخط�ط الشوارع وتبل�طها واالهتمام بنظافة المجاري لضمان تسر�ب الم�اه وعدم تجم�عها في الشوارع -
 .زراعة المنطقة �االشجارلضمان ز�ادة المناطق الخضراء وتلطیف الجو واكتساب جمال�ة للمنطقة -
او اضافة بناء جدید على البناء القد�م او تقس�م الدار السكن�ة ) الترم�م( فرض قوانین صارمة لعمل�ة البناء العشوائي -

 .بدون ضوا�ط و�عدم موافقة الجهات المختصة
االهتمام بوضع عقو�ات لعدم حرق النفا�ات في المناطق السكن�ة و�طر�قة عشوائ�ة والعمل على جمع النفا�ات �صورة  -

 .عة لبلد�ة المنطقةیوم�ة لمنع تكدسها ونقلها �س�ارات خاصة تا�
العمل على تخص�ص اماكن للمشي وطرق للدراجات الهوائ�ة للبدء بخطوة تشج�ع ولفت انت�اه المواطنین الى اهم�ة  -

 .تقلیل التلوث الناتج من االزدحامات المرور�ة وتقلیل الملوثات الناتجة من عوادم الس�ارات 
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لدراسات المستقبل�ة المقترحة -8  : ال�حوث و ا

 .دراسات نحو االسلوب المعاصر للتعامل مع الطاقة �اتجاه تخط�ط المدن الخضراء المستدامة إجراء -
  . إجراء دراسات لتوظیف التكنولوج�ة المعاصرة في تخط�ط المدن الخضراء المستدامة -
 . إجراء دراسات لتأثیر استخدام وسائل النقل المستدامة في تحسین بیئة المدینة -
 .لفكر التخط�طي للمدینة العر��ة االسالم�ة في تحقیق المدن االخضراء لمستدامة إجراء دراسات لتوظیف ا -
 .اجراء دراسات مماثلة في �ق�ة المحالت والمدن العراق�ة االخرى -

 
 
 
 
 
 
 
 المصادر  -8

ة الى مقدم،رسالة دكتوراه،ادارة التنم�ة المستدامة في البیئة الحضر�ة لمدینة �غداد، عصام صالح مهدي.د،الداغستاني -1
 .2009،جامعة �غداد،المعهد العالي للتخط�ط الحضري واالقل�مي

رسالة المجتمعات العمران�ة ذات التنم�ة المتواصلة والمعتمدة على الطاقة المتجددة، عبد العال، دمحم رفعت دمحم،  -2
 .2002ماجستیر، كل�ة الهندسة، جامعة القاهرة، 

 2011لعام " واالستدامةمدن المستقبل " مؤتمر دبي العالمي الثاني حول -3
)http://www.un.org/ar/sustainablefuture/cities.shtml( 

4- Center for Urban Policy Research, 2000. 
5- Cliff, Moughttin, "Urban design; Dimension", Battworth, Architecture, 1996. 
6- Edwards, Brain ;"Green Architecture", Architectural Design –Vol. 71-   No.4-July 2001 
7- Habitat , " Sustainable cities ; concepts and application of a  United nations  program 

" , Nairobi , 1994 
8- Jones, Anna Ray; "Sustainable Architecture in Japan- The Green Buildings of 

Nikken Sekkei", Wiley Academy, UK, 2000 
9- Muller, Brook;"sustainable architecture", center for the advancement of sustainable 

living, University of OREGON, 2005 
10- Rogers Richard.;"Cities for Small Planet", edited Philip Gumuchdjia. Faber and Faber 

limited, London, 1997 
11- Roselsnd: Sustainable Communities: An examination of the literatureReport for the 

sustainable communities working group of the Ontario Round Table on Environment and 
Economy, School of resource and environment management, Simon Fraser University, 
Burnaby, http://www.law.ntu.edu. 1994 
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 ) استمارة االستبيان  ( ملحق  
 زارة التعل�م العالي وال�حث العلميو

 معهد التخط�ط الحضري واالقل�مي_جامعة �غداد
 التخط�ط البیئي

 
 استمارة استب�ان

المدینة (أخي المواطن أختي المواطنة  أرجو التفضل بإعطاء المعلومات الدق�قة والصح�حة حول موضوع ال�حث 
علما �ان هذه االستمارة مخصصة لإلغراض العلم�ة ) أسلوب للمحافظة على الموارد وحما�ة البیئة من التلوثالخضراء ك

 فقط 
 .............................اسم الحي 

 .................الدار رقم

 : المعلومات االساس�ة ورمح -:أوال

 (   )�قرأ و�كتب ، (      ) أمي : التحصیل الدراسي  -1

 ، (     )متوسطة ، (       )ابتدائ�ة                           

 ، (      ) معهد ، (     ) إعداد�ة                            

 (     ) دراسات عل�ا ، (     )�كالور�وس                            

 (   )فقیرة   (    )    متوسطة (    )        م�سورة :           الحالة االقتصاد�ة   -2

 محور المسكن او السكن: ثان�ا

 (   )كال(    )           نعم  : متعددالطوابق سكني مجمع في الع�ش تمانع هل -3
 (  )كال،  (  )هل ترغب في أعادة بناء البیت أو ترمم�ه كما ترغب ؟ نعم -4
 (   )كال، (    ) نعم -:هل ترغب في تغییر سكنك الحالي  -5
، (    ) المساحة صغیرة  -:فعك لتغییر المسكن ما هي األس�اب التي تد -6

 (    ) أس�اب  أخرى ، (   ) النظرة االجتماع�ة ، (    ) الخدمات غیر متوفرة 
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 ).ال(،)نعم(هل تعتقد ان هذه التجر�ة لو تطبق ستحول المدن في المستقبل الى مدن خضراء  -7

 محور النقل والمواصالت : ثالثا
 ال( ) نعم ( ) العامة؟  هل تشجع استخدام المواصالت  -8
ال، إذا كانت اإلجا�ة ( ) نعم ( ) هل تشجع فكرة الشوارع الخاصة �المشاة؟  -9

 ..............................ال حدد السبب
 ............. .فاذكر السبب ال،إذاأجبت�ال ( ) نعم ( ) منطقتك؟ في المشي �ممارسة تستمتع هل -10
 غیر راضي (   ) راضي : �اضة المشي �الحيوفر أرصفة مخصصة لر ما رأ�ك حول ت -11

 )(   ال استط�ع الحكم(   ) 
 محور األمن والسالمة: را�عا

 كراج عام  ،(  )خارج الدار،  (  )داخل الدار: اذا كنت تملك س�ارة فأین مبیت الس�ارة -12
.(  ) 

 .......................................................................السبب

 محور المساحات الخضراء: خامسا

هل تعتقد ان بلد�ة المدینة عاجزة وغیر قادرة على زراعة المساحات المخصصة كمناطق خضراء في المدن  -13
 ).ال(،       )نعم(

من الضروري إلغاء كل القرارات التي من شأنها تغییر استعماالت األرض المخصصة كمناطق خضراء إلى  -14
 ).ال( ،    )نعم(استعماالت أخرى 

تشر�ع مواد قانون�ة لمنع التجاوزات على المساحات المخصصة كمناطق خضراء من قبل الدوائر الرسم�ة  -15
 ).ال(،     )نعم(واألهالي �فرض غرامات وعقو�ات 

 غیر راضي(   ) راضي : جودة األشجار والمزروعات في شوارع الحي ما رأ�ك حول -16
 (   )الاستط�ع الحكم (     )       

 (  )ال استط�ع الحكم(    ) غیر راضي(  ) راضي :ا�ة الحدائق �الحيكف -35 -17
ال استط�ع (   ) غیر راضي(   ) راضي (  ) راضي تماما؟  نظافة وجودة وتنسیق الحدائقما هو رأ�ك ب -36 -18

 (   )الحكم 
لبیت(أین �قضي األطفال أوقات فراغهم في  -19  ).ساحات متروكة(،)حد�قة عامة(،)حد�قة المحلة(،)ا

 ، )حد�قة عامة(، )متنزه(ل توجد في المحلة  او الحي السكني او في المدینة ه

 ).ال یوجد(، )فضا ءات خال�ة متروكة( -20

 محور الطاقة: سادسا 

 (  )أح�انا (    )   ال (   )  نعم : هل ترى ان فاتورة الكهر�اء التي تستهلكها عال�ة -21
 (    )ال،(   )    هل تعرفت على الطاقة الشمس�ة من قبل؟ نعم -22

اذا كانت اجابتك بنعم فاكتب �عض المعلومات 
 :....................................................................................................عنها

 (    )ال،(    ) نعم ، ما رأ�ك �استبدال الطاقة الكهر�ائ�ة �الطاقة الشمس�ة -23

 ............ ..................ولماذا؟ 
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لناتجة منها: سا�عا  محور المخلفات والنفا�ات ا

 (    ).ال ،(   )هل سمعت من قبل عن عمل�ة تدو�ر النفا�ات؟   نعم  -24
(  هل تتفق معهم؟   نعم، �عتقد �عض الناس �أن النفا�ات امر طب�عي والیوجد ضرر الحق على االنسان منها -25

 (   ).ال ،)   
 (   ).ال، (    ) ا�ات؟   نعم هل تؤ�د تقن�ة تدو�ر النف -26
اتعتقد ان النفا�ات لها اهم�ة تجار�ة وصناع�ة وخاصة ان الموارد الطب�ع�ة في تناقص مستمر؟   ، بنظرك   -27

 (    ).ال، (    )  نعم 
هل )) انشاء مراكز تجم�ع �االح�اء السكن�ة الستق�ال المواد القابلة للتدو�ر:((من المقترحات المقدمة للبلد�ة  -28

 (   ).ال،  (   )  ؤ�د هذه الفكرة؟  نعم ت
(    حتى ولو على اش�اء �س�طة مثل اعادة استخدام االك�اس والعلب؟  نعم، هل تطبق في المنزل تدو�ر النفا�ات -29

 (   ).ال، )  
 

 محور الطرق والشوارع: ثامنا

 (   )   غیر راضي(   ) راضي ؟ والفرع�ة: نظافة الشوارع الرئ�س�ةماهو رأ�ك ب -30
 (   )ال استط�ع الحكم

 (    ) غیر راضي (   ) راضي   ماهو رأ�ك عن تسر�ات الم�اه في الشوارع؟ -31

 (   )ال استط�ع الحكم 

 (   )   غیر راضي(   )  راضي  ؟ خلو األراضي من مخلفات البناء ماهو رأ�ك حول -32

 (   )ال استط�ع الحكم 

 محور الوعي البیئي: تاسعا

 بلد�ة وحده كافي في المحافظة على البیئة؟هل ترى ان دور ال -33

 (    )ال(   )   نعم 

 عي �شكل كافي لحما�ة البیئة؟واهل تعتقد إن الشعب  -34

 (   )ال(    )  نعم 

هل تدرك دورك كفرد في المجتمع للمحافظة على البیئة ومكافحة التلوث البیئي؟اذا كان جوا�ك بنعم وضح   -35
 (   )ال(    )       طر�قة عمل ذاك؟نعم 

 هل تعتقد ان حما�ة البیئة وظ�فة مقتصرة على اشخاص معینة او عامة على جم�ع الناس؟ -36

 (    )عامة على حم�ع الناس(   )   مقتصرة على اشخاص معینة

 هل ترمي المخلفات في األماكن المخصصة لها؟.. ذا خرجت في رحلة مع اهلك أو أصدقاءك   -37

 (   )ال أضعها في األماكن المخصصة(   ) اناأح�(  ) في اغلب األوقات (   ) دائما

 محور الضوضاء : عاشرا
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 (   ).ال(   )نعم:    مسكنك داخل �الضوضاءمن تشعر هل -38-1
 (   ).ال(   )نعم:  مسكنك خارج �الضوضاءمن تشعر هل -38-2
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