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يهدد  لبحثدا لبددا درلأدي  دداعير زرلادي لى دلحر انددا لبثدد رددي لبثردع لبثدرلرا با ددعحع لب رأد  لبأددح ط اندا ر عددي       
ردينددي حادددلد هرأددحفر هح يدد   اييددر رنددحخ لبردينددي ىي درلددي لبثددرلرال لبر نددي لبحرددرلج ب  ددلحر   ددع رددي ثددرلرال لأدد  ل نأددحي 

 حج، بدذب  ن ه دا لي  زرلاددي لى دلحر ح درع رعيد  أي دحر   يد    نيددع صدياح  ه اندا ردي درلدي ثدرلرال لبهددهلج يد  يصدع لب د
درلددي ثددرلرال لبهددهلج يدد  لبصددي ، هيررددي  ي  لعددع رنددحخ لبردينددي ي  ددرح رددي  ثدددهد درلددي لبرلثددي لبثرلريددي ب نأددحي .  ب ددد 

ليلححيددح  ححصددي حعددد رددح   أددحح ح  رددي درلأددحن رددي  حننددح هرددي  حددع  حددريي هلب دد  لاطددن ر  ددرل   ددلعنح انددا ءلددرلج فددذل لبحثددا 
رحهير ددا لب رنهبهليددح لبثديعددي رددي للهددزال  يددحس لبر رهنيددي د ي ددي هرددحريرلن ثرلريددي ر طددهرال يررددي لي  أددحاد يدد   يددحس هرأدد  
درلحن ثرلرال رع لزج ري للدزلج لبر ندي لبنحح يدي لبرصدهرال هث دا  لب داعير لبثدرلرا اندا لى دححص رأد حدر  لبطريد  هحد دي 

رلي لبرئهيي.  هبلعع لبدرلأي هل عيي هذلن ن حئج  ححني بن طحي ,  د  لسأد عحني حرح صديي ردي رنيدي ري لبد 0.1 يحس ر دلرفح 
رردددح  ددد    , (Albizia lebbeck) دددلرال  لس دددلحر لبرنحأدددحي بحيئدددي رديندددي حاددددلد  هفددد  لبزرلادددي سح يدددحر هلثددددال ردددي ليردددع
لحرعدي حاددلد بهلدهد رحيدي لبر ايدرلن لبرطنهحدي، هحرهلي دي برديندي حاددلد لح يدحر ره دا  (GIS)هحح أ عحني حصهر لبرأح لبلها

ححا حدحر  لبيده   2012رريري ري رئحأي لحرعي حادلد  للرين لب لحرح ره عيح  ي  لبثحدا هلبع ريي ردي ثزيدرلي صدي  أدني 
نحبد   داعير رحيدر لبذا  أ ط ييا لرحر رريي ري لبطح ي لب رأيي انا ردلر لبأني, ع      ثنيع لبن دحئج ثحأدهحيح ، يظهدر لي ف

يد  درلددحن لبثدرلرال ن يلددي   دلير لب ددحرع لبدذا للريددن ييددا لب يحأدحن ثيددا ل  رحدن درلددي ثدرلال لبهددهلج هرطهح دا ه ثررددا رددي 
ثدهد لبرلثي لبثرلريي سنأحي لبرنحط  لبثحرال لبلحيي هلب   ب    ث   حناس لبراحجال ي  ثحبي لب ظنيع ححبر دع لبحنحئيدي. هبرعريدي 

انا رديني رحرني ررديني حادلد  د   عردي  ارنيدي لب  دلير نظريدح  بردع لب دهلرع لبثردريي ودلحدع ثددهد لرحندي  ردى فذل لب اعير
ه   ظنيدع(. يظهدر لي ارنيدي لب  دلير حردح  ثدعدا ردي GISحادلد( لبرئيأيي هلب   ثأحن لطهلبهح ححا رحد لبصدهر لباردحئيي و

لبرهرححئيي لبرصرهيي انا  ريي  لبرحدحن     نيع لبطح ييعرع انا رنيهي طي  حريد هفذل رحأ 45 عحدع ثهلبا   حريد  ححيرا
رندحخ رديندي  لبرئيأديي هردذب    دلير  دهلرع لسثيدحج لبأدرنيي رردح أدياير ،  هذب  رح  لعنح انا لب هصيي ح  لير لب هلرع 

 حادلد ححبرحرع.
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Abstract: 

The aim of this research is to study the effect of tree planting on the reduction of thermal load 

of solar radiation falling on the area of Baghdad city and its contribution to weather 

treatments; since the temperature of green mass of trees is less than the human body and 

higher than air temperature in winter, so one expects condense tree plantation and foliage may 

participate in reducing  air temperature in summer and could make the climate of the city to 

approach near the human temperature comfort limits .The impetus to encourage the authors to 

undertake the research is the positive results and indications derived from earlier authors' 

research work and that done by other researchers. Recent advances of modern scientific and 

technological in the field of electronic instrumentation measurements and sophisticated 

thermal imaging devices, which are expected to help in measurement and obtain temperature 

pattern of every point on the trees or at any point on block trees, besides measuring the 

thermal effect of shading on human body of people using the road (the camera has an 

accuracy of (0.1 oC). 

In order to ensure high precision and optimum reliability of experimental results in the 

proposed work, experts from the College of Agriculture, University of Baghdad  were 

approached to assist in selecting one of  the best suitable tree for Baghdad environment.  Their 

choice was ( Albizia  Lebbech ), and by the use of (GIS) photos of  Baghdad city, the most 

suitable site to perform the experimental measurements  in Baghdad city is chosen as the 

Baghdad University, in view of abundance of Albizia  in addition to the availability of all 

other required variables. With the kind permission of the Presidency of Baghdad University, 

experiments have been performed on the 21st of June 2012, since this day has the highest 

amount of solar radiation all over the year The results and analysis have shown that there is a 

distinct effect of shading with trees in reducing temperature street air temperature and in 

providing better human effective temperature than shading the walkways with buildings .  In 

an attempt to theoretically verify the extent of this impact on the entire city of Baghdad 

calculated, only the whole  length of the  main streets of Baghdad city  are found by satellite 

images "GIS" ( within the  boundaries of Municipality of Baghdad).  It shows that the 

forestation process, including the effect of shading and evaporative cooling is equivalent to 45 

million tones of refrigeration, which certainly will help in reducing the required energy for 

buildings' cooling  .  Therefore, the results will encourage in recommending forestation over 

all main streets as well as all streets in residential districts, which in return will change the 

whole climate of the city of Baghdad.   

 

Key words: planting trees, thermal comfort, energy consumption, shade and 

transpiration 
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 المقدمة: -1

ءي لبهل دددا لبثدددرلرا برديندددي حاددددلد يدددزدلد  طريدددح  ردددع أدددني حأدددحح لب هأدددا لبحندددحئ  لبحدددحزي بنثدددرلرال هلبلدددهر اندددا لبردددزلرع      
هلبرنددحط  لبحرددرلج هرددرهر لبثدددلئ  لبرنزبيددي. هب ددد لدى فددذل لب طددر  لبددا  يددح  لبنددحس ححا رددحد لادددلد رددي للهددزال لب رييدد  

يددي، يحصددحثن لبردينددي رنهعددي حثددرلرال فددذ  لىلهددزال لرددحيي  لبددا لبحددزي لبثددرلرا رددي ب عدديع ثددرلرال لبارددحجلن لبدلحنيددي يدد  لىحن
لبر ددع لبحنحئيدددي هلب ددهلرع هلىرصددداي لب دد    دددعا لبدددا يرددحج لبرديندددي رأددحج . بدددذل لدددحجن يرددرال  حريدددد لبارددحج لبحدددحرل  طحيعيدددح  

رلحهرال رح لرري ذب ، ينرهي  د  ننندح ردي ححا رحد لأحبيح لب ظنيع هثلح لى عي لب رأيي اي لىرصاي هلب هلرع هلبرححن  لب
 ثرلرال لبرثيط نهحرل  هحارنح ري لبطح ي لبثرلريي لب     عهح لبر ع لبححزني لبا يرحج لبرديني رأحج .

يحى دلحر  ،رحئندحن ثيدي س ح دزي لبثدرلرال عد    دعهح حعردس لبر دع لبحنحئيدي لنهدحلي لح يحر لبحثا بأل لحر رحن  اندا لا حدحر 
 عرس لزجل  يأيرل  نثه لبارحج ي  ثيي  أ حد  لبلزج لىاظ  ري لبطح ي لبثرلريي ي  ارنيي لبحنحج لبرهئ ، هىنهح رحئنحن 
ثيي يه    ناس احر أثح رريحن ري غحز عنحئ  لهرأيد لبررحهي هغحزلن رحرال لحرى وغحزلن  نها لبحيئي ثرلريح ( ه طرح 

ررح لنهح   ه  حزيحدال رطهحي رثيطهح لبهدهلئ  ادي طريد  ارنيدي لبند ح ثيدا  أدثح رريدي ردي غحز لىهرأليي لبا رثيطهح، 
ثددرلرال لبهددهلج لبرثدديط ب ححيددر لددزج رحيددر رددي لبرددحج حهلأددطي لهرل هددح هلبددذا  ر صددا رددي لب رحددي اددي طريدد  لبلددذهر. هثيددا لي 

ر احرفددح أدديا د لددزج رددي ثرلر ددا ححبر رأددي لبر نددي لبحرددريي بن ددلرال لحددرد رددي لأدد  ل نأددحي صددياح  ي حددد رددي لي لبهددهلج لبرددح
هاحر  ثهيع لبرحج لبا حححر رحج حعرنيي لبن ح هفه رحيعر  حولب حريد لب ححيرا(. هري لىرهر لب    لع نح انا للدرلج فدذل 

يع لبحثا فه ل ح يحر غير لبردرهس لبذا  حرن حا لبلهحن لبرأ هبي اي   لير  هلرع رديني حادلد ححح يحرفح ل لحر لبنح
لب   س ر ن   يري  ظنينيي له ححيريي احبيي ير   اي رهنهح ل لحر رعررال  أ ط عرحرفح انا رأ حدر  لبطري  رح دد ي أدحح 

 حرححطر ررهريي. هبارض لبثصهع انا ن حئج د ي ي هراصني لا رد لبحثا لبرنهليي لب حبيي: 

حح رحيرري لا رحد  ي  لبدرلأي لبعرنيي.                        درلأي ل لحر لب هلرع لبر ئري برنحخ رديني حادلد سن ح –لهس  
لح ححر لبراحجال لب   يث  هح لب  لير ي  لس  رلح ري ثدهد لبرلثي لبثرلريي برأ حدر  لبطري  ري ح ع:                 -عحنيح  
ري  هلرع رظنني حح لحر  ال ي  لبدرلأيلن ححح لبره ا لبر ئ   لرلج لبدرلأي هلبذا يثها ادد ري لبر ايرلن لبر عر  –ل 

    لسبحيزيح ه ححسحنيي ه هلرع رر هيي هلرريحن ا حيي ه رلحيي هرهنرري يي هلأان يي رظنني هرر هيي.                                  
لبههلج.                   لهيز رحريرال ثرلريي ر طهرال، للهزال لبر رهنيي هلا يحديي ب يحس درلي ثرلرال هرطهحي هأراي  ثر  –ح 
للرلج لىح ححرلن ي  لبره ا لبرن حح احر  يحس ر ايرلن لبرلثي لبثرلريي ي  ظع لى لحر هظع ر ني حنحئيي.              –ن 
 ثديد رهلرا لس  رلح ري ثدهد لبرلثي لبثرلريي ي  ثحب   لب ظنيع ححأ حدل  رحططحن ححصي.                        –ا 
ثأحح رريي لب حريد لب ححيرا لبنح ج ري ارنيي   لير لب هلرع لبرئيأيي ي  رديني حادلد.                                  – عحبعح  
ثأحح لطهلع لب هلرع لبثرريي لبرئيأيي برديني حادلد ححأ حدل  لبصهرال لبارحئيي بنرديني.                                  –ل 
لبرا رض زرلا هح ي  فذ  لب هلرع.                                                                ثأحح ادد لى لحر –ح 
 لبثأحح لبنظرا برريي لب حريد لب ححيرا لبنح ج ري ارني   لب ظنيع هلبن ح. –ن 

   عمميةدراسة اشجار الشوارع المالئمة لمناخ مدينة بغداد النتخاب مايمكن اعتماده في الدراسة ال – 2

ررح    لح يحر أ ي نرحذج ى لحر رح ناي انا لأحس رعحي هح لبهر يي ه نهع ل رحع رظ  هح هر ئر هح برنحخ لبعرل       
 [p.141-2]هلب      لا رحدفح ي  حثها أحح ي هححا رحد لبحهلص لب   ثددفح دبيع لبعزع لبثرلرا لبعرل   ( (1و رعي  و

 (. هف  ررح يا  :(1لدهعو، ه د    لب  يي  ري  حع رح صيي ي  رلحع لبزرلاي هلبنححن ررح يظهر ي  و
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 لرال نحيع لب رر و Date palm)  هف  ري لى لحر لىصنيي بنرنط ي لب    رن زرلا هح ي  لآلهني لىحيرال ري :
 ي. حع لرحني حادلد ر لرال  ظنيع بن هلرع لبرئيأيي هرنهح لبحطهط لبأريع

 لرال لبيهرحبح هس و Eucalypts.هف  ري لى لحر لب    ا نرن را لبظره  لبرنححيي بنحند : ) 

 لرال لبر دي يح و Gleditsia sp.لرال لىبحيزيح و  ، )Albizialebbek) ،لرال لبلحررلندل و Jacaranda 
mim.لرال لبحهرححرسو )Bombaxmalabaricum لبظره  لبرنححيي بنحند ( : هف  ري لى لحر لب    ا نرن را

 ه   لعححن  يرهح لب ظنينيي لبليدال ي  حثها أحح ي.

 

 

 

 

 

  لرال لبر دي يح  لرال لبيهرحبح هس  لرال نحيع لب رر

Phoenix dactylifera 
 

Eucalyptus camaldulensis 
 

Gleditsiasp 
 

 

 

 

 

 

  لرال لبحهرححرس  لرال لبلحرحرلندل  لرال لىبحيزيح بيح 

Albizialebbek 
 

 

 

 

 

 

 

Jacaranda mimiosifolia 

 

Bombaxmalabaricum 

 

 [1]( نرحذج لى لحر لبرن ححي  / لبرصدر:1و رع
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و د. ثررن اححس لبعحن ، د.احد لبنطي  ( لبحهلص لب رنيي هلبطحيعيي بأل لحر لبرن ححي / لبرصدر: لبححثا ححىا رحد انا   يي  لبححرلج 1لدهعو
 ل.فيح  رثرهد لثرد / رنيي لبزرلاي، لحرعي حادلد(.رثي ، 

 لبححصيي

لبرن ححي   يي  لى لحر  
رعحيي هر يي 

  نيني
رعحيي هر يي 
 ر هأطي

 رعحيي هر يي احبيي

حيرهيي  ررهيي  
 وارريح (

حيرهيي 
 وطهبيح (

 حا حيرها 
 وطهبيح (

 لرال نحيع 
 لب رر

 لرال 
 لبيهرحبح هس

 لرال 
 لبر دي يح

 لرال 
 لىبحيزيح

 لرال 
 لبلحررلندل

 لرال 
 لبحهرححرس

ل أ  لبعنر  
 بن لرال

Phoenix 
dactylifera 

Eucalyptus 
camaldulansis 

Gleditsia 
triacanthos Albizzia 

lebbek Jacaranda 
mimoaefolia Bombax 

malabaricum 

لبعح   رع لب
ننححنب  

لذع ر ي  
هحرلا  طرييي 
 نحريي بألانا

لذع ارهدا 
هر ني هر يي  ر ارع

 ر هأطي لبرعحيي

لذع ارهدا 
هر ني هر يي 
 احبيي لبرعحيي

لذع ارهدا 
ر ارع هر ني 
هر يي احبيي 

 لبرعحيي

لذع ارهدا 
هر ني هر يي 
 احبيي لبرعحيي

لذع ارهدا 
هر ني هر يي 
 احبيي لبرعحيي

 15 – 12 لر احع لبنححن
 ر ر ه رعر

ر ر 12 ه د  صع  
30لبا   

ر ر 08 ه د  
12 صع لبا   

ر ر 08 ه د  
12 صع لبا   

12 ر ر  ه د  
15 صع لبا   

12 ر ر  ه د  
18 صع لبا   

 طر لبر طا 
(  ريحح  لبعرر و  

05   08   08   09   10   10   

رأحثي لبر طا 
(  ريحح  لبطهب و  

20  2  70  2  70  2  70  2  125  2  150  2  
لبنرهي رال  ر هأطي  

 لبنره
لبنره ر هأطي أريعي لبنره أريعي لبنره أريعي لبنره لبنره ر هأطي   

 رررحي رررحي ري يي ررثيي رررحي ري يي نهع لىهرل 
 ر رحااي
 ري يي

 رايي ر ححدبي رررحي ري يي
لبر ني لبهر يي 

(دلئريي ،ر أح طيو  
 ر أح طي ر أح طي ر أح طي ر أح طي دلئريي دلئريي

 ر هأطي ر هأطي احبيي ر هأطي ر هأطي احبيي ر حهري لىررلض
لبظره   ثرع 

 لبحيئيي لبرثنيي
رنهثي س  ثرع لب  س  ثرع لبحرهدال احبيي احبيي احبيي احبيي  

 ر هأطي رحيرال  نيني  نيني  نيني رحيرال لبثحلي بنعنحيي
   نيني  نيني احبيي  نيني احبيي احبيي   درال لب رحعر
 احبيي ر هأطي احبيي ر هأطي ر هأطي احبيي لبريزلن لبلرحبيي
راحجال  ظنيع 
احبيي -ر هأطي   نيني لبأطهح لىي يي  -ر هأطي  

 احبيي
 -ر هأطي 
 احبيي احبيي احبيي

 س س س س س نع  لر    عرحر

 

ف  لرعر لى لحر ر ئري بزرلا هح انا لرصاي  (Albizia lebbekي  لرال وء(( 1لظهرن لبن حئج ي  ولدهعو      
رنهح أههبي لرا هزرلاي لبحذهر،  ني لب رحبي  لبر ر حي اي زرلا هح، أراي ىأححح ر عددال  لب هلرع لبعحري ي  رديني حادلد

لبنره،  ثرع لبثرلرال هلبرنهثي، لررحني هح انا  رهيي ظع لي   هلأا، ر حهبي لبرظهر، ر حهري بألررلض، ذلن رردهد 
 ، غير رعررال. بذب     ل  صحدا، س ث حج لبا أ   ر هلصع،  أحاد انا لب  ريس لب  ها لرحيي  لبا لب ظنيع لبصيا

ر ر هفه رحيرعع نص   5.0 – 4.5لا رحدفح ي  حثعنح. هحنحج  انيا أ رهي لبرأحيحن حيي ررلرز لبارس لبر لحهرال ف  
 [p.14-3] طر لب لرال لبنحريي بنهصهع لبا  ظنيع رعي  بنأطهح لىي يي هلبعرهديي.
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 اختبار الكفاءة التي يحققها التشجير في االقتراب من حدود الراحة الحرارية لمستخدمي الطريق )األرصفة( - 3
      انتخاب الموقع المالئم إلجراء الدراسة –3-1

حعد لي     ثديد نهع لب لرال لب   أ لرى انيهح لىح ححرلن لبعرنيي،    للرلج ارنيي رأح ححأ حدل  صهرال لب رر      
(، لرحيي  لبا لبرأح لبريدلن  ب هلرع رديني حادلد يه ا لسح يحر (2و رع( هفذل رحيظهر ي  وGISبصنحا  برديني حادلد ول

انا وردحع لحرعي حادلد ي  لبلحدريي( حعد لبراحرني حينا هحيي رلرهاي ري لبرهل ا لبر لرال و ر هلرع لبثدي ي لبنحح يي ي  
 هلرع لبلزيرال لبأيحثيي،..لبخ ( برهي   لير لرصا ا حح لحرلىبحيزيح هرهي لبره ا يثها لبزاارلنيي،  هلرع ر نز  لبزهرلج، 

ادد ري لبر ايرلن ري  هلرع رظنني حح لحر لسبحيزيح،  هلرع رر هيي،  هلرع رظنني ححسحنيي، لرريحن ا حيي حررلج، 
أان يي رر هيي رحأرح ح هأيا لبردى ل ح ححرا لرريحن  رلحيي هرهنرري يي هلأان يي رظنني، لرريحن  رلحيي هرهنرري يي هل

 ه نهاا رحيأرح ححبر حرني حيي هأحئع لب ظنيع لبنحح يي هلبحنحئيي. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ددهلرع -2 ددهلرع رظننددي حح ددلحر لسبحيزيددح  -1( لبصددهر لبارددحئيي بنره ددا لبرن حددح لبددذا يثددها لبر ايددرلن لب دد    طنحهددح للددرلج لبدرلأددي رددي 2و ددرع
لررددديحن  رلحيدددي هرهنرري يدددي  -6لرردديحن  رلحيدددي هرهنرري يدددي هلأدددان يي رظننددي  -5لررددديحن ا دددحيي حردددرلج  -4 دددهلرع رظنندددي ححسحنيددي  -3رر ددهيي 

 [4]/ لبرصدر:هلأان يي رر هيي
تجهيز كاميرة حرارية، اجهزة الكترونية واعتيادية لقياس درجة حرارة ورطوبة وسرعة تحرك الهواء. – 3-2  
لرال لبصدددحدرال ردددي اندددا لبثدددر لبصدددهر نهادددح ر  ددددرح ردددي لىلهدددزال لب ددد   ع ردددد يددد   ردددهيي  لبثدددرلرالب صدددهير يعدددد             

لىلأح ، هي ريز لب صهير لبثرلرا اي لب صهير لبنين  حعد   اعر  حدرلي لبرهج ي  لبرردحي، رردح  ندا  رعدر رادحجال اندا بعدد  
ثحل ددا ىا نددهع رددي ل رددحجال. هىلددع ل أدد احدال رددي فددذ  لب  نيددي يدد  لبثصددهع انددا ن ددحئج د ي ددي  دد  لأدد حدل  رددحريرال ثرلريددي 

http://www.actionha.net/articles/16128-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://www.actionha.net/articles/15229-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1_-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1
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( لب    ع رد لى عي  ثن لبثررلج ررهج ررئ . هلبصهرال لبثرلريي   يس Fluke infrared camera-Ti 32ر طهرال نهع و
ل  عحع لبثرلرا طهيع لبرهلي لبرنحعا ردي لىلأدح  لبصدنحي رن يلدي بنطح دي لبثرلريدي لب د   ر نرهدح، رردح يد    ثنيدع لبصدهر 

 (.Smart View V.3.1ثحأهح  رنث  ححبرحريرل لبثرلريي ولبثرلريي ححأ حدل  حرنحرج 
 

 

 

 

 

 

 لبححثا/ لبرصدر:  Smart View V.3.1نحيذال حرنحرج ( لبرحريرال لبثرلريي لبرأ حدري ي  لبدرلأي لبعرنيي ه 3و رع

( ب يحس درلحن ثرلرال لبههلج ه ثديد درلحن ثرلرال لبحصني لبلحيي هلبرطحي، Whirling Psychrometerررح    لأ حدل  و
 (. Compass(، حهصني  ثديد ل  لحفحن وAnemometerلب ثر  لبههلئ  ولهحز لبر رهن  ب يحس أراي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبححثا/ لبرصدر:  ( لىلهزال لبرأ حدري ي  لب يحأحن4و رع
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 اجراء األختبارات في الموقع المنتخب عبر قياس متغيرات الراحة الحرارية في ظل األشجار وظل كتمة بنائية. – 3-3  
ثدددن  درلجلن درلدي لبثدرلرال ثيا  ي  ره ا لحرعي حادلد( 2012 – 06 – 21)    يحس ر ايرلن لبرلثي لبثرلريي بيه     

هلبرطهحددي هلب ثددر  لبهددهلئ  برنط ددي رظننددي حح ددلحر لىبحيزيددح هر حرن هددح رددا رنط ددي رظننددي حر نددي حنحئيددي يدداظهرن لبن ددحئج  ححينددح  
 .(5و رع ورثأهأح  حيي لبثحب يي هررح ي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  رلجلن دهريي بدرلي ثرلرال لبههلج، لب ثر  لبههلئ ، لبرطهحي يه  لبرصي  ي  ثحب   لب ظنيع وححى لحر  ه لبر ع لبحنحئيي(5 رع و

لبادر  لبثدرلرا ه    صهير اددد ردي لبأدطهح هلبر دع لبنحح يدي هلبحنحئيدي هحتنهدحجلن رح نادي ححأد حدل  ردحريرال ثرلريدي بحيدحي      
رريي لبثرلرال لبرر أحي هلبرحزهني يد  فدذ  لبر دع هلبأدطهح هردح  دد   دعا فدذ  لىلأدح  اندا رأد حد  لبطريد ، رحأديثا حيي 

 (.6ير ح  ي  ثحبي لب عهر ححبرلثي لبثرلريي ررح ي  ولب رع و
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 الصورة األصلية الصورة الحرارية

  

  

                                                                                                                                                                 
حصر لب حرع لبثررا هيظهر ييهح لبار  لبثرلرا حيي انلبصهر لبثرلريي بعنحصر لب حرع لبثررا و ره ا لىح ححرلن (( 6لب رعو

                                                                                       / لبرصدر: لبححثالبحنحئيي هلبنحح يي ررح ي ثظ لبار  حيي لبعنحصر هلبأطهح لبرظنني هلبرر هيي 

ظدع ل دلحر لىبحيزيدح ه ثدن لب درس ردي لبأدحاي     صهير  حص ر طهع ححأ حدل  رحريرال ثرلريي ر ثر   ثدن  ررح      
لبعحرني صححثح  لبا لبرلحعي اصرل  بحيحي رريي لبثرلرال لبرر أحي ري لبله هلبظحفرال انا لبلند و   حيدحي لبادر  يد  درلدي ثدرلرال 

 (.(7 رعورنط ي لبهلا( ىنهح رنط ي رررزيي هثأحأي ه نعح دهرل  رحيرل  ي   ثديد لب عهر ححبرلثي لبثرلريي ررح ي  و

2012 - 06 –21التقييم الحراري لحرارة الجمد /  زمن اإلختبار :  الساعة  
اشجار صف من تحت ظل 

 األلبيزيا
 مكشوف تحت الشمس

صباحا   10  

م 2+ لبار   
0

 

 / لبرصدر: لبححثالب  يي  لبثرلرا برأ حدر  لبرصي  ي  لب حرع لبثررا( ونرهذج( 7لب رعو

 تحديد مواضع االقتراب من حدود الراحة الحرارية في حالتي التظميل باستخدام مخططات خاصة. – 3-4
 ،    لأ حدل  رحطط  ثديد درلي لبثرلرال لباعحبيهبرعريي لررحنيي لبهصهع لبا ثدهد لبرلثي لبثرلريي

رأ ايديي ري  درلجلن  دي  درلدحن ثدرلرال لبرثدرلر ذا لبحصدني لبلحيدي هلبرثدرلر ذا  (Effective Temperature Chartو 
لبحصددني لبرطحددي، ه ثديددد رهلرددا لى  ددرلح رددي ثدددهد لبرلثددي لبثرلريددي حاعددع لب ظنيددع ححأدد حدل  رحطددط  ثديددد درلددي لب ددعهر 

حص ير دا ر حس صيايي ح يري ثيا ثددن  ي  درلي لبثرلرال لباعحبي ب (.Thermal Comfort Chartوححبرلثي لبثرلريي 
(. ه دد  طندح  ثديدد  دي  درلدي لبثدرلرال لباعحبدي .met 3.0( ي ثر  رح يح  ححطا ر أحراي ح يري يعحبيدي ر ددلرفح و.clo 0.6و
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ىي لب عحرددع رددا درلددحن ثددرلرال لبهددهلج ح ددرع رلددرد سيرادد  ب ث يدد  رنهليددي ريحردديي  ثدددد درلددي لب ددعهر ححبرلثددي لبثرلريددي، 
عحرع لبثرلرا فه را لبرحئي لبث  ولىنأحي( لبذا  رهي ثدهد رلث ا لبثرلريي رع ردال انا رطهحي لبله هدرلي هذب  ىي لب 

ثرلرال لبههلج هرعحيي لبرنحس هلب ثر  لبههلئ  بدذل ي طندح  ثديدد  دي  درلدي ثدرلرال لبحصدني لبرطحدي لردحيي  لبدا لبلحيدي، لبرطهحدي 
 احاددع رددا رثيطددا لبثددرلرا اددي طريدد  لب ححيددر هلبأددثح لبثددرلرا رددي لبلنددد لبنأددحيي، لب ثددر  لبهددهلئ . ىي لبرددحئي لبثدد  ي

 ح اعير ثرري لبههلج.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(  رلجلن دهريي ب ثديد درلي لبثرلرال لباعحبي لا رحدل  انا درلي ثرلرال لبرثرلريي ذا لبحصني لبلحيي هلبرطحي ب حص ي ثر  ي  ظع ص  8 رع و
 [p.132-5]ري ل لحر لىبحيزيح / لبرصدر: لبححثا حح ا رحد انا 
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حزٌران فً مدٌنة  21( ٌتحرك فً ظل اشجار وفً ظل ابنٌة ٌوم clo 0.6درجات الحرارة الفعالة لشخص ٌرتدي مالبس صٌفٌة )( 2)جدول 

 [5]لى الباحث باإلعتماد عالمصدر:   بغداد

 

 

 

 

 

 

، ( درلي لبثرلرال لباعحبي ET( درلي ثرلرال لبحصني لبرطحي ، وWBT( درلي ثرلرال لبحصني لبلحيي ، وDBTثيا  رعع و
 ( لبرطهحي لبنأحييRHو

هري لب ي  لبرأ ثصني ي  لا   بنثحب يي بدرلحن لبثرلرال لباعحبي    لدرللهح ي  لبرحطط لبححص ح ثديد لبرلثي لبثرلريي را 
 ((.9ر اير  حر فه لبرطهحي لبنأحيي هررح ي  و رع و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ري ل لحر لىبحيزيح ولبنهي لىزر ( هي  ظع ( ن حط دهريي بدرلي لبرلثي لبثرلريي ب حص ي ثر  ي  ظع ص9 رع و
-6]حنحيي ولبنهي لىثرر(انا ردلر أحاحن نهحر لبثحدا هلبع ريي ري ثزيرلي / لبرصدر: لبححثا حح ا رحد انا 

p.163] 
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لي لب ظنيع ححىحنيي ي  رح ري ثدهد لبرلثي لبثرلريي ي  ادد ري أحاحن لبنهحر لبرحررال هلبر احرال ع   (9 رعهي ثظ ري و
ي  لا أحاي ري  ري لبثدهد يحرج رنهح اند لبأحاي لبهلثدال ظهرل ، حينرح لب ظنيع ححى لحر يث   ن حئج ليرع هس حرج

 أحاحن لبنهحر.

 عممية تشجير الشوارع الرئيسية في مدينة بغداد. حساب كمية التبريد التبخيري الناتج من – 4
 حساب اطوال الشوارع الحضرية الرئيسية لمدينة بغداد باستخدام الصورة الفضائية لممدينة. –4-1

    ثديد لب يري لب  ريحيي بنرأحثي لبثرريي دلحع رديني حادلد ع  ثأحن لبنأحي لب  ريحيي ىطهلع لب هلرع هلىرصاي      
( لبذا 3D Auto CAD V.2012ولبعحري لب     ا رري فذ  لبرأحثي لبثرريي احر  ثنيع لبرأ  لبثحأهح  بحرنحرج 

 (. (10 رع وو دل  رحريرلن لب رر لبصنحا لبصهرال لبارحئيي برديني حادلد لبرن  طي ححأ حلا رد 

 

 

 

 

 

 

 
( ولبيريي( لبصهرال لبارحئيي برديني حادلد ولبهأط( رأ  هثأحح لبرأحثي لبثرريي رري ثدهد رثحيظي حادلد ولبيأحر( 10 رع و

 [7]لبححثا حح ا رحد انا / لبرصدر: رأ  هثأحح لطهلع لب هلرع لبثرريي 
 

رينهر ر ررحا   ريحح  هلب يري لب  ريحيي  335لب  ريحيي بنرأحثي لبثرريي دلحع رديني حادلد =  ياظهرن لبن حئج حاي لب يري 
 رينهر ر   ريحح . 800ىطهلع لب هلرع لبثرريي دلحع رديني حادلد = 

 حساب عدد األشجار المفترض زراعتها في هذه الشوارع. – 4-2
( بنثصهع انا لبعدد 2حيي ررلرز لبارس( ع  ررح لبنح ج ي  و ( ولبرأحيي5 أرن  طهلع لب هلرع لبثرريي انا و     

  لرال لبحيزيح.  320.000لبرن  بلحنح  لب دددددددحرع هلبححبغ 
 

 

 

 

 

 [7] ( ثأحح ادد لى لحر لبهللح زرلا هح لا رحدل  انا لطهلع لب هلرع / لبرصدر: لبححثا حح ا رحد انا11 رع و
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 الحساب النظري لكمية التبريد التبخيري الناتج من عمميتي التظميل والنتح. – 4-3
ءي ارنيي ثأحح لبظع لبر رهي حاعع  لرال هلثدال يايد ي  ثحبي لبر حرني حيي  لرال هلحرى ري ثيا رأحثي لبظع، لرح      

برظننددي بعدددد لى ددلحر يدد  ثحبددي ثأددحح رأددحثي لبظددع لبر رددهي حاعددع صدد  رددي لى ددلحر ييلددح ثأددحح رعدددع لبرأددحثي ل
لبرزرهاددي يدد  فددذل لبصدد ، حأددحح لب دددلحع لبددذا يثصددع يدد  لبظدد ع لبر لددحهرال، هفددذل ل لددرلج فدده بنثصددهع انددا لب يرددي 
لبصثيثي بظع  لرال هلثدال، هبثأدحح فدذ  لب يردي بصد  ردي ل دلحر لىبحيزيدح  رندح ححح يدحر صد  ر ردهي ردي ع عدي ل دلحر 

بددا لبثصددهع انددا ن يلددي د ي ددي، رع حددريي لب ددلرال لبهأددطيي فدد  لىصددع هلب ددلر يي هفدده لبعدددد لبرعددحب  لبددذا يررددي رددي ح 
 (.(11و رعلر حر ررح ي  و 5لبلحنحي يي  ث  حي لب رلرح ي  لبظع ري لبلحنحيي هحرأحيي حينيي ر دلرفح 

06-21)منفردة( على مدار ساعات نهار ٌوم المنتخبة شجرةلقٌم المساحات المظللة با( 3جدول)  [7]/ المصدر: الباحث باإلعتماد على  

    

06.00 am 

  

06.00 pm 

07.00 am 

  

05.00 pm 

08.00 am 

  

04.00 pm 

09.00 am 

  

03.00 pm 

10.00 am 

  

02.00 pm 

11.00 am 

  

01.00 pm 

12.00 pm 

 

 

 متر مربع 1295=  (Albizia)ظل شجرة المظللة بمساحة األرض 

 

 

 

 

 

 [7]/ المصدر: الباحث باإلعتماد على تبٌن التراكب بٌن الظالل  (Auto CAD)نافذة برنامج ( 12)شكل
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، ثيا لا ردن لب ي  لبحعديي بأل لحر هلب ي   Auto CAD – 3Dي   ثأحح رعدع لبرأحثحن لبرظنني ححأ حدل  حرنحرج 
 ر ح ( هلب ي  لبزرحنيي به ن لىح ححر  ˚44.24 رحس ، حط طهع ˚33.20حط ارض  -لبرهرعيي بنره ا ورديني حادلد 

 (.(5لدهع و( هو(4لدهعوثزيرلي( هانا ردلر أحاحن لبنهحر هررح ي  و 21و

 [7]/ لبرصدر: لبححثا حح ا رحد انا  06-21يه  بأحاحن  ي  لبرأحثحن لبرظننيححب لرال لبرن ححي ولبرعدع( ( 4لدهعو
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 [7]/ لبرصدر: لبححثا حح ا رحد انا  06-21نهحر يه   (2لىي يي لبرظنني حهلأطي ظع  لرال لبحيزيح ححباي هلثدالو ( لبرأحثي 5لدهع و

(2 معدل مساحة التظميل لشجرة واحدة )   
6 

p.m 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 
6 

a.m 

117 71 58 53 51 49 49 49 51 53 58 71 117 

 
حررح رعدع لس عحع لب رأ   (( هذب 8رريي لبطح ي لبثرلريي لبرثلهحي حظع  لرال لبحيزيح ححباي هلثدال ولدهع و يلرعن

 .((6لدهع ووي  رعدع لبرأحثي لبرظنني ححب لرال ب ن  لبأحاي ( (7لدهع وولبرحح ر برع أحاي 
 [8]( برديني حادلد/ لبرصدر: Kw/m2( لبرعدسن لبأحايي ب هر ثزيرلي با عحع لب رأ  لبرحح ر لبعرهدا و6لدهع و

 ساعـات النهار
6 

p.m 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 
6 

a.m 

0.39 0.55 0.67 0.76 0.78 0.80 0.81 0.79 0.75 0.69 0.60 0.41 0.12 

                                                                                                                                                                   
 / المصدر: الباحث(Kw)المحجوبة بواسطة ظل األشجار للطاقة الحرارٌةالكمٌة التقرٌبٌة ( 7) جدول  

وشجرة واحدة المحجوبة بواسطة ظل  التقريبية لمطاقة الحراريةكمية ال Kw) 
 المجموع

6 
p.m 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 

6 
a.m 

475 45 39 39 40 40 39 40 39 38 37 35 30 14 

 

لبرئيأيي ن ه  هبثأحح رريي لبطح ي لبثرلريي لبرثلهحي حظع لريا لى لحر لبرطنهح زرلا هح ي   هلرع رديني حادلد 
 ( هررح يا  :kwوهلثدال   لرالحظع لبرريي لب  ريحيي بنطح ي لبثرلريي لبرثلهحيx حثأحح لبعدد لبرن  بأل لحر

320.000 x 475kw = 152.000.000 kw 
 RT = refrigeration tons.) [9]( بنثصهع انا لب يري لبرنيي ر درال حهثدلن و0.284ع  نررح ي  عححن لب ثهيع و

152.000.000 kw x 0.284 = 43.220.460 RT 
ري رريي  %20 ناذ نثه لأاع لب لرال، ري رريي ل  عحع لب رأ  لبثرلرا  %10ىي ري لبرعنه  لي  0.9ع  نررح ي  

ري رريي ل  عحع لب رأ  لبثرلرا  أ هنرهح لبر ني  %70ل  عحع لب رأ  لبثرلرا  عرأهح لبر ني لبهر يي نثه لبارحج، 
 ي  يعحبيحن صنا لباذلج هلى زلي لبثرلرا. لبهر يي بن لرال 

43.220.460RT x 0.9 = 38.898.414 = 39.000.000 RT approx. 
ءي لب يري لبر درال ي  لا    رعع لب يري لبنح لي ري لب ظنيع ححى لحر وهف   رعع لب اعيرلىرحر( ححا ححرفح ر ني ييزيحهيي 
ثحلحي بأل عحع لب رأ  هححب حب  ثحلحي بنطح ي لبثرلريي ري لبهصهع لبا لبأطهح لىي يي لب    ث هح، هبري لبع  ي حيي 

ح رحئي ث   أن  أنهرح  رع دل  يه   عرع انا   نيع درلي ثرلرال رثيطهح ولبرظنع( ري لب لرال هرثيطهح لبثيها ححا ححرف
. هانا لبرغ  ري لي ارنيي ثأحح لب اعير لبثرلرا لبنح ج ري  ححير لهرل  لب لرال Transpirationح ع ارنيحن لب ححير 

ي  حاض درلي ثرلرال رثيطهح ح رع رحأط  ارنيي رع دال، ءس ءنا حح ررحي  ثديد لعر لب ححير لبنح ج ري لهرل  لب لرال
 ححآل  :

 Grams/hour) Xرريي لبطح ي لبثرلريي لبرح زبي ري طح ي لبههلج لبرثيط ححب لرال = رريي لبرحج لبنح ج اي ارنيي لبن ح و
 (Caloriesو 600رريي لبطح ي لب زري ب ححير غرل  هلثد ري لبرحج
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( اندا Gramsو100.000ب در لا  100ر ددلرل  ردي لبردحج يحندغ  21/06يده  ينه لي ررنح لي  لرال لبحيزيدح ححبادي  ححدر يد  
( يهدد   أدد هن  رددي لبطح ددي لبثرلريددي بنهددهلج لبرثدديط رددح Grams/hourو4000يددتي لب ددلرال لبهلثدددال  ححددر   [10]ل ددع   دددير 
( RT/hourو0.8( هفددددددددددددددددذل يأددددددددددددددددحها Calories/Dayو 57.600.000( له Calories/hourو 2.400.000ر دددددددددددددددددلر  

( هحذب   أ هن  رلرهع لى لحر لبرا رض زرلا هح ي  لب هلرع لبعحري ي  رديندي حاددلد ر ددلرري لبطح دي RT/Dayو19.2له
 لبثرلريي يثأح ررح يا   وحهثدال طي  حريد/يه (:

 ي  لبيه  لبهلثد (RT/Day)هلثدال   لرال لبرريي لب  ريحيي بنطح ي لبثرلريي لب   لأ هنر هح xلبعدد لبرن  بأل لحر 
320.000 x 19.2 (RT/Day)  =6.144.000 (RT/Day)= 6.000.000 (RT/Day) approx. 

 ييرهي لبرلرهع لبرن  لبنح ج اي  اعير لب ظنيع هلبن ح رل رعيي هبلريا لى لحر لبرا رري فه
39.000.000 (RT/Day)+6.000.000 (RT/Day) = 45.000.000 (RT/Day) 
 

 النتائج-5
( يرحنن لب يري لب  ريحيدي Auto CADو بنرأحثي لبثرريي دلحع رديني حادلد ححأ حدل  حرنحرج   ثأحح لب يري لب  ريحيي  .1

 رينهر ر ررحا. 335بنرأحثي لبثرريي دلحع رديني حادلد وح رع اح (  =  
( Auto CADو  دد  ثأددحح لب يرددي لب  ريحيددي ىطددهلع لب ددهلرع لبثرددريي لبرئيأدديي دلحددع ردينددي حادددلد ححأدد حدل  حرنددحرج .2

 رينهر ر. 800لب يري لب  ريحيي بهح =  يرحنن 
 دد  ثأددحح ادددد لى ددلحر لبرطنهحددي ب  ددلير لب ددهلرع لبثرددريي دلحددع ردينددي حادددلد و ثأددح ل  لحفددحن( ححا رددحد لب ددي   .3

( هف  لب يري لب    رعدع لبرأدحيي حديي ررلردز لبادرس حديي 5لبرأ ثصني ىطهلع لب هلرع لبثرريي هذب  ح  أيرهح انا و
( 2لبثصددهع انددا لادددلد لى ددلحر انددا لحنددح ورصددي ( هلثددد رددي لب ددحرع، عدد  رددرح لبنددح ج يدد  و ددلرال هلحددرى يدد   

بنثصدددهع اندددا لبعددددد لبنهدددحئ  بلدددحنح  لب ددددددددددحرع يرحندددن حدددذب  لب يردددي لب  ريحيدددي ىاددددلد لى دددلحر لبرطنهحدددي يددد  لب دددهلرع 
  لرال   320.000لبثرريي دلحع رديني حادلد =  

يددي لبرأ ثصددني ره عيددح  بدددرلحن لبثددرلرال هلبرطهحددي هلى ددعحع لب رأدد  هلب ثددر  لبهددهلئ  لي لظهددرن ن ددحئج لب يحأددحن لبدهر  .4
(  يث   لبرلثي لبثرلريي برأ حدر  لبرصي  ي د Albizia ظنيع  رصاي لب هلرع لبثرريي حص  ري ل لحر لىبحيزيح و

ر لى لحر لبرزرهاي اندا لبرصدي  لا ردن رحططحن لبرلثي لبثرلريي ب ثديد أحاحن لسثأحس ححبرلثي لبثرلريي ح اعي
 هىثد لرعر ليح  لبأني  دال ري ثيا ل  عحع لب رأ  هفه لبثحدا هلبع ريي ري ثزيرلي يرحنن لبن حئج رحآل  :

  اي لبههلج لبرظنع حر ني حنحئيي ي  ناس لبرنط ي. 0  2 نحاض درلي ثرلرال لبههلج لبرظنع ححى لحر حرح سي ع اي 
 اي لبههلج لبرظنع حر ني حنحئيي.8أحيي ي  لبههلج لبرظنع ححى لحر حرح سي ع اي  ر اا  يري لبرطهحي لبن % 
  د  لبهصدهع لبدا ثددهد لبرلثدي لبثرلريدي احدر لب  دلير يد  لريدا أدحاحن لبنهدحر يد  ثديي حرلدن لبأدحاي لبعحنيدي ا ددر 

 .هلبهلثدال هلبعحنيي ري رنط ي لب عهر ححبرلثي لبثرلريي ي  ثحبي لب ظنيع حر ني حنحئيي
لظهددرن ن ددحئج لب يحأددحن لبدهريددي لبرأ ثصددني ره عيددح  بدددرلحن لبثددرلرال هلبرطهحددي هلى ددعحع لب رأدد  هلب ثددر  لبهددهلئ  لي  .5

(  يث ددد   حريدددد  ححيدددرا بنرندددحخ لبعدددح  ب دددهلرع Albizia ظنيدددع  رصددداي لب دددهلرع لبثردددريي حصددد  ردددي ل دددلحر لىبحيزيدددح و
ح ع ارنيحن لأ ه   لبطح ي لبثرلريي بنهدهلج لبرثديط ححب دلرال  لبرديني ري ح ع ارنيي لب ظنيع ححبدرلي لىأحس هري

 ح ع ارنيي لبن ح ثيا رحنن لبن حئج رحآل   هبرلرهع لى لحر لبرطنهح زرلا هح ي   هلرع رديني حادلد لبرئيأيي :
                                      R.T 039.000.000=   وحاعع لب ظنيع( لبرريي لب  ريحيي بنطح ي لبثرلريي لبرثلهحي اي لرض لي يي
                                      R.T 006.000.000=  وحاعع لبن ح( لبرريي لب  ريحيي بنطح ي لبثرلريي لبرثلهحي اي لرض لي يي
 R.T 045.000.000=  لبرريي لب  ريحيي بنطح ي لبثرلريي لبرثلهحي اي لرض لي يي



  2014( لسنة 1-2العددان)(28)المجمد................................................................ةهندسة العمار لالمجمة العراقية      
 

37 
 

 لمبحثاإلستنتاجات العامة  -6
 عد لى لحر لبناريي  دلال  ظنيع ليدال ءذ  أ ط  هرل هح   حجل ب أرح ى عي لب رس لب  حئيي ح  ريس لىرصاي  .1

هلبر ع لبرثيطي. هلي رأحثي لبظع لبذا  عطيا  لرال هلثدال ر اير هلي  رع فذل لبظع ي ححيي ري  لرال ءبا 
  حرى هي اير ل لحفا را أحاحن لبيه .

( ف  لرعر لى لحر ر ئري بزرلا هح انا Albizia lebbek ني يرري لا ححر  لرال  وري حيي لى لحر لبرار .2
لبر ر حي اي  لرصاي لب هلرع لبعحري ي  رديني حادلد ىأححح ر عددال رنهح أههبي لرا هزرلاي لبحذهر،  ني لب رحبي 

هلأا، ر حهبي لبرظهر، ر حهري زرلا هح، أراي لبنره،  ثرع لبثرلرال هلبرنهثي، لررحني هح انا  رهيي ظع لي   
بألررلض، ذلن رردهد ل  صحدا ثيا يرري لأ حدل  لهرل هح رأرحد نحح   وح رهس( هلغصحنهح ي  صنحاي لبهر  
هلبح ح لبرراهط، س ث حج لبا أ   ر هلصع،  أحاد انا لب  ريس لب  ها لرحيي  لبا لب ظنيع لبصيا ، 

 بذب     لا رحدفح ي  حثعنح.
لباطحج لبنحح   أهلج حهيئي   لحر  ه ث حئش, س يأحاد انا  ثأيي لبحيئي لبدلحنيي بألحنيي ي ط.  ءي ل يحدال ري .3

نرح بنرنحخ  بره ع  بنرديني ررع, يه    نع ري لسح زلي لبثرلرا بألأطح ثيا لنهح س  ا ثرلرال لبا لبرثيط  هل 
نا دحهبهح ءبا لىحنيي, رهيرال حذب  حعد غيحح لب رس هذب  ححا رلرهح رريحن رحيرال ري ل  عحع لب رأ  ه ر

 ظني  حع عي ءحعحد, ررح  زيد ري ر دلر لبرطهحي لبنأحيي ي  لبره ا, هفه لب  ج لبررغهح ي  لبرنحخ لبثحر 
 لبلح .

لب اطيي لبهر يي ى لحر ولىبحيزيح(  عرن ح رع هلرح ي  ريا  ي  لبرطهحي لبنأحيي  ث هح ر حرني ححبرنط ي  .4
عد لبظهيرال ءذ هصنن لبرطهحي لبنأحيي ي  فذل لبه ن لبا لدنا  يري بهح ي  لبرنط ي لبرر هيي لبرر هيي هححصي ح

 حينرح ب   نحاض  يري لبرطهحي لبنأحيي  ثن غطحج   لحر لىبحيزيح ررح ثدا ي  لبرنحط  لبرر هيي.
 التوصيات -7

  لير لب هلرع ل لبرئيأيي هلبذا يهص  لبحثا ححب هلا نثه   لير لب هلرع ي  لسثيحج لبأرنيي لرحيي لبا  .1
 أي دا ححب حرييد لبا  ايير رحير ي  رنحخ رديني حادلد

 ل رلر  هلنيي ه  ريعحن  نظيريي ا ححيي بعرنيي  طا لى لحر ري دلحع له ري رثيط لبردي. .2
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