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 المستخمص
ىذه  استخدامو مستوى العالم  لممدن فيوالتنمية  ات التخطيط المستدامان التطور الحاصل في المفاىيم الجديدة لعممي       

 المتقدمة ومالمح تطبيقيا في بعض من الدول الناميةكبير خاصة في الدول  عمى نحوالمفاىيم وتطبيقيا عمميًا ونجاحيا 
 لممدن. حضريةعمل جديدة يمكن ان تستخدم في العراق وتميد لعممية تنمية مستدامة لمبيئة ال آلياتعن  البحثيقودنا الى 

والبيئية  والحضريةتحتاج الى عممية ارتقاء تشمل النواحي االجتماعية واالقتصادية  لكرادةالمدينة  حضريةان البيئة ال       
وىذا لن يتم اال باستخدام اساليب جديدة في االدارة والتخطيط تختمف عن تمك التي تعاممت مع المدينة وركزت فييا عمى 

تمثل خصوصية الكرادة الشرقية التي مدينة اف بارتكاز عمى طبيعة وجمالية تحقيق مبادىء واىدو  .فقط حضريالجانب ال
ليست عممية بسيطة وانما تحتاج الى مشاركة الجميع من الدولة واالفراد والمنظمات غير لمدينة بغداد ولمعراق اجمع 

 .الحكومية والقطاع الخاص
عن طريق  البحث نقد تمكو  تخطيطيا، ،ومعاييرتحقيقيا،وأسس المستدامة المدينة لفكرة النظرية أسس لبحثا حددي      

االدارة التخطيط المستدام و في  وان يتوصل الى اقتراح افضل ما يمكن عمماالستقرائي استخدام المنيجية العممية في التحميل 
لتحقيق بناء تخطيطي مستدام لممدينة االسموب المناسب تبني و الكرادة والتنمية المستدامة التي يمكن تطبيقيا عمى مدينة 

 .كانية تطبيقيا عمى مدن اخرى في العراقوتحديد ام
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
وخمق االنسان ليعمر االرض ويسعى في مناكبيا ومع ،خمق اهلل سبحانو وتعالى الكون في أبيى حمة وادق احكام وتوازن    

تطور االنسان وزيادة نمو المجتمعات البشرية بدأت الفجوة تتزايد بين المتطمبات الحياتية لمبشر وقدرة البيئة والموارد المتوافرة 
ىذا فضال عن الضغط المتزايد عمى المنظومة البيئية وااليكولوجية . ومن ىنا ،ذه المتطمبات في الطبيعة عمى تحمل ى

نبعت األفكار المتعمقة باالستدامة والساعية العادة التوازن ولتوفير االستمرارية لمحياة عمى األرض بصورة كريمة في 
 رة المتاحة لمحاضر.الحاضر مع حفظ حق األجيال القادمة في تمبية أحتياجاتيم بنفس الصو 

أصبح من الممكن وضع ،ومع تطور مفاىيم االستدامة وتوسعيا لتشمل ليس فقط المبنى بل والبيئة والمدينة حولو ككل    
 الحضري والتسيير التخطيط بقضايا المتنامي االىتمام تعكس جميعيا المفاىيم ىذهمعايير وأسس تكفل تحقيق االستدامة , 

 أكبرعمىعمى نحو  واالعتماد لممواردالطبيعية، لثاألم واالستغالل الطاقة، استيالك وخفض البيئة، حماية ظل في
 ىنايبرز من، الثقافية و تقوية الروابط اإلجتماعية ، اإلقتصادية (Renewable Sources). المتجددة مصادرالطاقة

 الحضري المجال مع التعامل في جديدة أساليب و طرقا تعكس كمفاىيم األخضر العمران...  المستدام الحضري التخطيط
 الحضرية فالمشاريع العصر، ىذا في الحياة مناحي مختمف عمى بظالليا ألقت التي واالقتصادية البيئية التحديات تستحضر
 آمنة مدنامما يتيح  البيئية التكاليف تقميل في تسيم متطورة وتقنيات بأساليب وتشغيميا وتنفيذىا تصميميا يتم الجديدة
 : بيئيا ةومريحــ

  (environmental impact)   البيئة فييااألثرعمى يقل -1
 (والصيانة التشغيل)التسيير فيياتكــاليف تنخفض -2
وظيرت المفاىيم المتعمقة بالتخطيط العمراني المستدام . وقد حققت العديد من التجمعات العمرانية حول العالم بيئة مبنية    

ط المستدام من خالل التركيز عمى مجموعة من مؤشرات عمى سبيل المثال ال تتماشى مع معايير االستدامة وأسس التخطي
وكذلك المسافة المقطوعة بالكيمومتر باستخدام ،الحصر مؤشر قياس المشي في حدود خمسة دقايق لألنشطة اليومية 

 المختمط لألراضي.وأيضا األستعمال ،والتنوع في الشقق السكنية والمقدرة الشرائية لدى السكان ،المركبات لموصول 
 المشكمة البحثية 1 -1
غير صديقة لمبيئة وبالتالي جاء البحث مدينة الموارد وخمق ىدر يؤدي الى لمدينة عدم تحقيق مبادئ االستدامة في ا    

وىذا  لمدينة مستدامة خضراء لمنطقة الدراسة ليحاول وضع حجر البداية في الوصول لمجموعة مؤشرات لمتخطيط المستدام
مر الياتي اال بدراسة معمقة يتم فييا استعراض المفاىيم واالسس لمتخطيط المستدام والحاالت الدراسية العالمية المطبقة اال

ليا وكذلك التطرق لواقع منطقة الكرادة وماتعانييا حاليا وذلك لمتعرف عمى حجم المشكمة ثم التركيز عمى العوامل الميمو 
 .ا لتحقيق االستدامة فيو كل حسب ثقمي

 فرضية البحث 1-2
تمثل االجابة عمييا سواء باثباتيا او نفييا ىي النتائج  تتناسب مع مشكمة البحث قد تم وضع مجموعة من الفرضيات    

 : وتمثمت بالمتوقعة من البحث الحالي 
دن المستدامة لية ومؤشرات قياس تحدد مدى مالئمة المشاريع المنفذة لمعايير التخطيط المستدام لممآحاجة فعمية لوجود  -1

 لالستفادة بتحقيق مشاريع في المدينة تتماشى ومفاىيم االستدامة. الخضراء
تحقيق مبادئ التخطيط المستدام لممدن المستدامة الخضراء سيؤدي الى الحفاظ عمى البيئة وخمق ظروف حياتية  -2

 افضل.
 أىمية البحث 1-3

 ويمكن حصر اىمية البحث في النقطتين التاليتين :
راسات المحمية المختصة في استراتيجيات التخطيط المستدام بحيث ترسي قواعده واسسو وعوامل النقص في الد -1

 ومؤشرات تحقيقو وبالتالي نشوء الحاجة الممحة لوجود مثل ىذه الدراسات.
ادة واقع البمد من ناحية المساحة والموارد في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني اليائمين ممايستدعي المحاولة الج -2

 الرساء مؤشرات يتم من خالليا تطبيق االستدامة في الوضع القائم والمشاريع المستقبمية المحمية.
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 ىدف البحث 1-4
   يكمن ىدف البحث االساسي فيعدة جوانب اىمياالتعرف عمى اىم المعايير واالسس والمؤشرات الالزمة لتحقيق     

 تخطيط مستدام في البيئة الحضرية لممدن.
 لبحثوقات امع 1-5
 قمة الكتب والمراجع والمعمومات المتعمقة بالتنمية المستدامة .  -
قمة الوعي المجتمعي بأىمية تطبيق مفيوم االستدامة وماقد يترتب عميو من صعوبة في التعامل مع عامة الناس   -

 .واصحاب القرار النجاز بعض محاور البحث.
 منيجية البحث 1-6
سسيا باحث التسمسل الفكري لمبحث بتوضيح معنى المدن المستدامة الخضراء واالبحث يكمل ال ىدافولموصول ال   

 كيفية تحقيق مدن مستدامة.تطبيقيا وصوال ل ومبادئ ومعايير تحقيقيا
سس التي يريد البحث التحقق منيا في الواقع من خالل الدراسة ومن خالل االطار النظري والتجارب يمكن ان نستمخص األ

من خالل ة مستدامة خضراء بوجود امكانيات الموارد في المنطقة او النعمل عمى تحديد امكانية تحقيق مديالميدانية والتي ت
مع نتائج الدراسةالنظرية الثبات الفرضية منتييا لالستنتاجات  واستناداً مدراسة الميدانية استخدام المنيج التحميمي العمميم

 والعمل عمى اصالحيا مستقبال في ظل مفردات البحث وافكاره. والتوصيات التي من شأنيا تشخيص الحالة الموجودة
 ىيكمية البحث 1-7
 أ التدرج في تناول المواضيع المختمفة التي تتعمق بالبحث مبتد البحث ومقدمة,حاول خمس محاوريتكون البحث من    

لمدن واعتمادىا لمخروج واستخالص اىم االمؤشرات واالليات المتبعة في ىذه ا .بمحورين تمثل اإلطار النظري لمبحث
 بمجموعة مؤشرات واليات استدامة خضراء لمنطقة الدراسة.

 :فيو الجانب العممي لمبحث عن طريق مسح ميداني لمنطقة الدراسة تمت عن طريق رابعال محوراما ال
 جولة ميدانية ولقاءات مع اعضاء المجمس البمدي التابع لممنطقة ولقاءات مع الساكنين في المنطقة -
موزع عمى شريحة من سكان المنطقة وتحميل االستبيان لموصول الى النتائج المرجوة من البحث. الطريق االستبيان عن  -

بوصفيا تم الوصول الى : ان المنطقة بمواردىا وامكانياتيا وظرفيا االجتماعي واالقتصادي ليا امكانية تحقيقيا أذ 
والتي اىميا استثمار الطاقة الشمسية كافة طبيعية المتجددة لمدينة مستدامة خضراء باستغالل الموارد ال نموذجاً 

 ستنتاجات والتوصيات التي خرج بيا البحث.اإلالى  وصوالً واالستفادة من مناخ المنطقة الحار.
 المدينة الخضراء المستدامة -2
إلى خيار المدن  وآثارىا السمبية كان البد من التوجو ر المناخيياستجابة لممخاوف المتزايدة من ظاىرة التغي -

القطاع العمراني يعد احد قطاعات النشاطات البشرية التي تسعى إلى تحقيق  الخضراءالبيئية النظيفة خصوصًا أن
الطاقة  من خالل خفض استيالك الطاقة واالستثمار األمثل لمموارد الطبيعية والتحول إلى مصادر البعد البيئي

  .اء أو المدينة صديقة البيئةالخضر  المتجددة وصواًل إلى مفيوم المدينة
الخضراء أصبح مترافقا مع مفيوم االستدامة والمباني المستدامة بيدف الحد  أن مفيوم المدينة عمماء والباحثينويرى ال -

التوجو  التأثيرات السمبية عمى البيئة وتفادي تكاليف الطاقة الكبيرة  واستنزاف الموارد الطبيعية لذلك كان ما أمكن من
االستخدام المنزلي  والبيئة المحيطة وتقميل  طاقات البديمة والمتجددة والتقميل من االنبعاثات الغازية الناتجة عننحو ال

المدن الخضراء عند التخطيط لتجديد المدن بدءا بالتصميم  المموثات الصمبة والسائمة مبينا ضرورة إدخال مفيوم
عبئا بيئيا  كونيا فضال عنتخدام الطاقة التي باتت عبئا اقتصاديا فالتشغيل وذلك لمتخفيف من اس وصواًل إلى التنفيذ

  .كبيرا عمى األفراد والمجتمعات والحكومات
البيئي من خالل عمميات التصميم والتنفيذ واالستخدام مع تحقيق الراحة  والمدينة الخضراء تسعى إلى تقميل أثر البناء -

االصطناعية سواء أكان  مكن إلى التقميل من االعتماد عمى األجيزةالكمفة إضافة إلى أنيا تسعى ما أ واألمان وخفض
الطبيعي في التيوية واإلنارة وتأمين بيئة سكن  ذلك لمتكييف أم لإلضاءة بل إنيا تسعى إلى توظيف الجانب البيئي

نعكس إيجابًا عمى األفراد األمر الذي يحقق وفرًا ماليًا وفوائد بيئية وصحية ت وعمل صحية ترفع من معدالِت إنتاجية
  .واإلنسان البيئة
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البعد البيئي في قطاع العمران يسيم في خفض استيالك الطاقة  شارت معظم الدراسات إلى أن إدخالبناء عمى ذلك أو  -
 .من إجمالي االستيالك في المباني التقميدية  بنسبة تصل إلى نحو الثمث

 

 تالسمبي في االحتياجااالحتياجات الحالية لمسكان دون التأثير  ىي المدينة التي تحقق :المدينة المستدامةَّ نإ       
 ة المستدامة ىي تمك المدينة التيالمستقبمية، وفي اطار ىذا الفكر ظيرت مجموعة من المفاىيم االخرى فمثاًل تعد المدين

محتوى البيئي، وقد تبمورت ىذه تحقق تنمية معتمدة عمى العدالة االجتماعية وعدالة التوزيع وان التنمية فييا التؤثر في ال
 ,p20] دبي العالمي الثاني مؤتمر [.  المفاىيم عن طريق العديد من المؤتمرات في العالم

 ]76-55صعبد العال ,[ ذإفر فييا عناصر االستدامة اتمك المدينة التي تتو  :تم تعريف المدينة المستدامة بانياو 
مدينة والتنوع الثقافي والتي تحقق التجانس االجتماعي بين االفراد والتي التنمية تكون في حدود المحتوى البيئي لمَّ نإ -1

 تعتمد عمى المبادىء البيئية في اتخاذ القرار.
المدينة التي تعتمد عمى التوازن بين اتخاذ القرارات وخطط التنفيذ وتحقق افضل فائدة من االمكانات المحمية والتي  -2

التي تحقق اقل تموث لممحتوى البيئي. وقد ادى كل ذلك الى ظيور مبادىء ضرورية تعتمد عمى الطاقة الجديدة والمتجددة و 
 عند القيام بتشكيل مدينة مستدامة .

 الكربون، انبعاث منخفضة مدينة بأنيا تتميز المناخية التغيرات إطار فيمن وجية نظر البحث   الخضراء والمدن   
 التغيرات حّدة زيادة إلى تؤّدي التي األخرى العضوية والمركبات الكربون أكاسيد ثاني إنتاج تقميل في تسيم وبالتالي
 .المناخية

 االعتماد وزيادة ممكن، حد أدنى إلى األحفوري الوقود استخدام تقميل نحو ىيكمية تحوالت استحداث ذلك ويتطمب     
 األمواج ةوطاق لوجية،الجيو  والطاقة الرياح، وطاقة الشمسية، الطاقة والمتجددة؛ الجديدة الطاقة موارد عمى

 االسطح تشجير منيا التشجير واعتماد استخداميا ةالعاد االمطار مياه وتجميع,الناتجة المخمفات تدوير واعادة,وغيرىا
 .(خضراء بمبادىء خضراء مدينة بالتالي)االخضر البناء مواد واستخدام الخضراء المساحات وزيادة

 ي المستدام والتخطيط العمراني االخضر:ىناك فرق واضح بين مفيوم التخطيط العمران
 ىو التخطيط الذي يسعى الى تحقيق أبعاد الستدامة الثالثة ) البيئية, االجتماعية, االقتصادية(.التخطيط العمراني المستدام:
 ىو التخطيط عمى الجانب او البعد البيئي من منظور االستدامة.التخطيط العمراني االخضر: 

 دنلمم المستدام التخطيط -3
 عمى وتسبب العالم طاقة أرباع ثالثة تستيمك فيي الصناعية، البضائع أكثر واستيالك إنتاج مكان ىي اليوم المدن إن   

 استدامة تحقيق بأىمية نادت التي األصوات من لعديدت اعم ىنا ومن  .[p16,Rogers]األرض تموث أرباع ثالثة األقل
 .المدن
 _ فضاء كمركبة كوكبنا التفكير في نبدأ أن بد ال أنو فكرة ( Kenneth Boulding )  ياالقتصاد ناقش  1996عام في

 األوكسجين فالشمس وتعطي لمنباتات الحياة تعطي التي الشمسية الطاقة سوى شيء يدخميا ال منتيية بمصادر مغمق نظام
 ,p21] .البيئة تمويث دون استيالكيا يمكن التي المتجددة والطاقة واألمطار الرياح ينتج الذي اليومي الطاقة مصدر

Rogers] 
 يقمل المدن في أن أالستيالك في يكمن المفتاح أن إلى أشار فقد حضري اقتصادي وىو ( Herbert Girardetأما)     
 والتحول المستنفذة الطاقات عمى والمحافظة النفايات وتقميل المواد تشغيل إعادة  المصادر فيجب استخدام إعادة فعالية من
 تخطيط في المصادر الستعمال جيدة إدارة نحقق أن يجب ذلك وعمى .البيئة عمى السيئة التأثيرات من والتقميل دةالمتجد إلى
 والمراقب. الشامل الحضري التخطيط من جديد شكل تطوير إلى نحتاج وبالتالي مدننا

 كبير فيم إلى نحتاج مستدامة مدينةل نخطط وحتى ، البيئية والتأثيرات اإلنسانية األنشطة من ومعقد متغير قالب فالمدينة
 يوجد حتى مستدامة بيئية مدن يوجد لن أنو كما .الطاقة ومنتجات المواصالت وسياسات والخدمات الناس بين لمعالقة
  [p23,Rogres].السكان حفز عمى يعتمد ذلك وتحقيق .لممدن واجتماعي واقتصادي بيئي حضري تخطيط
دار  المدن تصميم عند باالعتبار تؤخذ أن يجب قتصاديةا بيئية نظم ىي المدن فإن ىنا ومن  .المستعممة مصادرىا ةوا 

 المماشي وتصميم والتجارية، السكنية االستعماالت تنمية من ذلك في بما اجتماعية، بيئية اقتصادية تنمية المستدامة والتنمية
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 تحسين سياسات أن كما .والمتنزىات لمفتوحةا الفراغات عمى والمحافظة أفضل بشكل العامة والمواصالت اآلمنة والشوارع
 .حيوية وأكثر متفتحة صحية مدن بناء تشجع والبيئية االجتماعية فالحمول لمناس االجتماعية الحياة تحسن أن يمكن البيئة
 لمشارع الحياة تجمب المحالت فوق والمكاتب واالستوديوىات البيوت تقع حيث االستخدامات متعددة التقميدية المباني أن كما

 في تعقيدا تخمق أنيا يرى البعض أن مع المنطقة، حيوية عمى وتحافظ السيارة الستعمال السكان احتياجات من وتقمل
 المواقع فيفضمون المخططون أما .والبيع التمويل في وصعبة اإلدارة في صعبة السمطات من العديد وتجدىا الممكية

 كما المدن وبناء إنشاء في رئيسا دورا تمعب السيارة بدأت ىنا ومن .والبناء طيطالتخ في سيمة تكون والتي والكبيرة المفتوحة
 .[p34,Cliff]وتوسعو  المدن انتشار وبالتالي الضواحي بناء تشجيع وفي العامة الفراغات تشكيل في ساىمت

 واالجتماعية والبيئية والسياسية الثقافية األىداف تمبية إلى تحتاج المدن أن في تتمخص المستدامة المدن فكرة إن   
 ..[p40,Jones] المتغيرات مع ومتجاوب معقد ديناميكي تنظيم فيي .والفيزيائية االقتصادية تمك جانب إلى

 [p45,Muller]:إلتيةا البرامج من كل إلى مستدامة مدن تكوين برامج تصنيف ويمكن
 المموثات وعمى السامة المواد عمى لمسيطرة اتوالقياس الطاقة عمى المحافظة فييا بما الطبيعية البيئة عمى المحافظة -1

 .واليواء الماء عمى تؤثر التي
طالة المبنية البيئة عمى المحافظة -2  إعادة إلى إضافة الطرق والمركبات كصيانة وصيانتيا متانتيا بتحسين عمرىا وا 

 .األنقاض أو الحطام كبناء االستخدام
 استعماالت قرارات من كل فييا بما الطبيعية البيئة عمى يقع الذي الضغط لتحسين المبنية البيئة تشكيل إعادة -3

 .[p20,Roselsnd]الحضرية والمواصالت األراضي
 [p23,Edwards]: ل منك في المدن استدامة تحقيق سياسات تتمخص حين في
 عالية اتخدم مواقع يكونون في فالذين الخدمة وموقع تتناسب بمدفوعات البمدية لمخدمات المدفوعات معدل استبدال -

 .كمفة أقل خدمات ذات أماكن في يسكنون الذين من أكثر يدفعوا
 .الكثافة زيادة لتشجيع التحسينات قيمة من واإلعفاء الشرائية قيمتيا عمى تعتمد األرض عمى فردية ضرائب فرض -
 .[p14,Habitat]تحويمية  صناعة إلى القمامة مشكمة وتحويل كمصدر الفضالت إلى النظر -

 في المشكمة حل ومرونة قوة مع تتناسب وىي محددة نتيجة وليست طريقة ىي االستدامة أن القول يمكن كذل عمى بناء
 مشكمة منيا أكثر سياسية عممية أساسي بشكل االستدامة أن كما .محددة نتائج نحو التوجيو من أكثر المكان

  تصميمية
عداد لتعريف قامةالم التصاميم غياب في يقع لالستدامة األعظم والحاجز تقنية أو  محميا االستدامة ممارسة وتجييز وا 

[p22,Muller]. 

 [p97-95الداغستاني,   [: بما يمي تشكيل مدينة مستدامة خضراء وخصائص مبادئيمكن تحديد     
      غراض النمو درجة الحد من االمتداد والنمو )التضام(: ان يكون امتداد المدن عن طريق الضوابط المحددة لمموقع أل  - أ

المستقبمي، التخطيط الفعال لممتغيرات الفراغية، استخدام آليات تحديد مواقع النمو العمراني، احتواء النمو وامكانية 
 .راضي الزراعيةحدوثو مما يساعد عمى احتفاظ المـدينة بالحجم المتضام وتجنب التجاوز عمى األ

 نما منتجة ايضًا عن طريق استخدام العمالة والطاقة . ن ال تكون المدينة مستيمكة فقط واأتحقيق االكتفاء الذاتي: - ب
تحقيق االستقاللية المحمية: قدرة االفراد والمجتمعات عمى تشكيل وتكوين بيئتيم عن طريق احتياجاتيم وطموحاتيم  - ت

 لتحقيق االنتماء واإلحساس بالمكان وايضًا القدرة في ادارة بيئتيم المحمية، 
سكان مختمط ومدمج اقتصادياً  افر سكنماعي: تو تحقيق التنوع واالختالط االجت - ث  .آمن وا 
إمكانية تطبيق تنوع االستعماالت: تعديل أولويات استعماالت األراضي لتشكيل مدن متضامنة ذات استعماالت حيوية  - ج

 متنوعة.
مات دون امكانية تطبيق استخدام النقل العام: تشجيع استخدام مواصالت النقل العام لزيادة امكانية الوصول لمخد - ح

االعتماد عمى النقل الخاص،، ومن ثم تقميل االزدحام والتموث وتقميل استيالك الطاقة وجعل االولوية لممشاة ثم الدراجة 
 ثم وسائل النقل العام، 
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تقميل احجام المرور والمركبات المنتشرة  Dispersal Of VehicularTrafficدرجة انتشار حركة مرور المركبات: - خ
 .لقوة نظام النقل العام مع تصميم الطرق بحيث تتجنب الزحام داخل المناطق العمرانية لممواصالت نتيجة

التدرج اليرمي لمراكز الخدمات عمى مختمف َّ نإ Access To Services & Facilitiesإمكانية الوصول لمخدمات: - د
الية من امكانية الوصول مستويات تشكيل المدينة من المستوى المحمي الى مستوى مركز المدينة مع توافر درجة ع

 وسيولة الحركة يساعد عمى زيادة حرية االختيار وتحقيق االكتفاء الذاتي عمى المستوى المحمي، 
إمكانية الوصول لممناطق المفتوحة الخضراء: مثل الحدائق والمناطق الطبيعية، باالضافة الى استخدام أسس التدرج  - ذ

ق الخضراء بالمدينة ابتداءًا من التجمع السكني والمحمة السكنية الى اليرمي في توزيع الفراغات المفتوحة والمناط
 .المستوى االكبر مع تدعيم مشاريع الزراعة المحمية والمشاريع العمرانـية الخضراء 

 التأثير البيئي )االوضاع البيئية(: البد من تحقيق التوافق واالنسجام التام مع الطبيعة والبيئة واحتراميا وتأكيدىابحيث - ر
يتم تحقيق بيئة خالية من التموث والضوضاء واالزدحام والجرائم وتحديد البيئات الحضرية المموثة والمتدىورة 

 .واالستعماالت المموثة ايضًا مالم تتالئم مـــع المعايير القياسية لمبيئة
ككل عمى  أىمية وضوح صورة المدينة Image ability Of The City As a wholeوضوح صورة المدينة ككل:  - ز

 اذ ان المدينة مكان لممارسة العمل واالستفادة من المرافق الثقافية والترفييية، والبد من تحقيق كرويالمستوى الما
والصورة البصرية الواضحة عن طريق التكوين البصري لتركيب المدينة والتوافق مع نموذج التشكيل ة الناحية الجمالي

 العمراني.
يختمف االحساس بالمركزية والمكان داخل المدينة  Sense Of Place & Centralityية:األحساس بالمكان والمركز   - س

العمراني والبعد عن المركز، فيكون االحساس بالمركزية أقوى عند المنطقة المركزية في المدينة عنيا عند  لتشكيميا
 اطراف المدينة.  

 
 

 
 
 

 المصدر: الباحثتان/الخضراء باالعتماد عمى دراسة الداغستاني خصائص المؤشرات الجيدة لممدن المستدامة :(1مخطط )
 

 (915-913-911منطقة الدراسة الكرادة الشرقية)  -
المحافظة عمى إالستقرار في مدينة مثل بغداد أمر يقرب من المستحيل في ظل التطورات الجارية،بيد أن باإلمكان َّ إن   

محالة منو .أي أن يّكيف وان يييمن عميو لمحيمولة دون حدوث رد فعل تأىيل االستقرار في حالة أن يكون التغير أمرا ال 
عنيف ولمحفاظ عمى االستمرارية الممكنة في تطور النسق الحضري , وحينئذ يكون لمثل ىذا التغير تضميناتميمة في كيفية 

في استعماالت األرض نمو المدينة وتطورىاإال أن ما حدث في مدينة بغداد يعكس فقدان السيطرة عمى عممية التغير 
،وجنحت عمى أثره ىذه التغيرات لتكتسب صفة العشوائية والتخبط ،وبالتالي أفقدت المدينة جزءا كبيرا من خصوصيتيا 

 للمدينة مستخدمة بواسطة نسبة للمدينةمفهومة بال
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المؤثرة عمى  توجاء ىذا البحث محاولة لتسميط الضوء عمىاالتجاىات الحديثة المتمثمة باالستدامة لحل المشاكال .الحضرية
 .أداءالمدينة الوظيفي

 (915_913_911الجانب العممي _ منطقة الدراسة الكرادة الشرقية ) محمة
وتقع منطقة الكرادة الشرقية في القسم الجنوبي من شرقي بغداد، في الجانب الشرقي من نير دجمة متصمة بمركزالعاصمة    

ارة عن شبو جزيرة أتفق %( من مساحة مدينة بغداد،وىي عب19,8(،أي تشكل )2كم168اتصااًلمباشرًا.وتبمغ مساحتيا )
 .شكميامع مجرى النير االلتوائي 

 تابعة لحي الجامعة ومحمة(ال 915_913)ّيتابعة لمنطقة الجادرية في الكرادة الشرقية تحديدامحمتالمحالت تمثمت ال    
الكميةتشيد تمتاز ىذه المحالت السكنية الثالث بكبر حجم المساحة .( تابعة لحي الكرادة المجاور لحي الجامعة(911
حيث شيدت (٢م 150بكثافة سكانية عالية وخاصة فيمنطقة تدعى )أم الورد( وذات مساحة سكنية اقل من ) (913) المحمة

بالعشوائيات اضرت كثيرا بتنسيق وتخطيط المنطقة وجعميا تحمل طابعا مشوىا ماة ىذه المنطقةمشكمة العصر والمس
باالضافة الي ماذكر سابقا فميا اىمية لقربيا من شارع ابو نؤاس وىو من   (911)اما المحمة .لشوارعيا واحيائيا السكنية

الشوارع السياحية والرئيسة في بغداد والحدائق المتميزة بسياحيا الدائمين ليذه المنطقة ووجود العمارات السكنية التيكانت 
ومتوقفة لعدم تطويرىا وصيانتياواالىتمام بيا وكذلك أما االن فانيا التعمل  ,تستخدم الطاقة الشمسية النارة والتدفئة والتبريد

  .سكان ىذه العمارات ليسوا سكانيا االصميونَّ فأن

في منطقة الكرادة الشرقية لعدة اسباب كان من اىميا واوليا  (915 _913 _911) كان السبب الختياركل من المحمة    
ة الكرادة الشرقية بكل احيائيا ومناطقيا عمى العوامل او مؤشرات اعتماد الباحثة اثناء جولة ميدانية لدراسة واقع حال منطق

اجتماعية بسيطة فضال عن النظر الى الحالة االقتصادية لكل منطقة او محمة وكذلك النظر الوضع االجتماعي 
 ,مدنيواالقتصادي لمساكنين وتم ذلك عن طريق لقاءات مع سكان المنطقة واعضاء المجمس البمدي ومنظمات المجتمع ال

ولتسييل عمل  , وكذلك بالنظر الى جمالية المنطقة وازدىارىا العمرانيالذي يمثل انطالقة كحالة دراسية لتحقيق ىدف البحث
 تم اخذ عينة مصغرة من المنطقة متمثمة بثالث محالت سكنية( ثالثة اشير)الباحثة واتمام البحث بالمدة المقررة 

 .عتبارىا كمدينة مصغرة لجعل الجانب العممي اكثر مالئما مع عنوان البحثوا( حي الجامعة)وسميت  (915_913_911)

 المسح الميداني
 لتوضيح الجانب العممي لمنطقة الدراسة فأن المسح الميداني تم بطريقتين:   
 مقابالت اجرتيا الباحثة مع المواطنين الساكنين في المنطقة ومع اعضاء المجمس المحمي تضمنت :جولة ميدانية -أوال

التابع لمنطقة الكرادة ومن خالل الجولة الميدانية تم التعرف عمى الحالة التخطيطية لممنطقة وكذلك طريقة تصميم الوحدات 
السكنية ومدى مالئمتيا وتأثرىا بالبيئة وحالة المناخ والرياح السائدة ومدى تأثيرىما عمى وجية المباني.تم مالحظة السمبيات 

 التخطيطية االتية:
ارع العريضة المستقيمة التي التتالئم مع البيئو المحمية حيث تتعرض لألشعاع الشمسي المباشر وبالتالي ال الشو     -1

 تحقق لالستدامة التخطيطية المطموبة .
 نالحظ العزل الواضح بين استعماالت االرض . -2
 احدة .الوحدات السكنية المتباعده مما اثر سمبا عمى التفاعل االجتماعي بين سكان المحمة الو  -3
بالنسبة لشوارع المنطقة فان الجانب التخطيطي لممدينة والمنطقة السكنية فييا خضعت لعدة تأثيرات افقدتيا  -4

  الذي ال  (Grid) خصوصيتيا في الجانب البيئي واالجتماعي والتخطيطي حيث اعتمدت اسموب التخطيط الشبكي
 ئية .يخضع اال الى حاجة السيارة من الحركة وييمل الجوانب البي

عدم التخطيط لوجود المناطق الخضراء والمتنزىات داخل المحمو مما ليا االثر الكبير والفعال من الناحية االجتماعية  -5
لسكان المحمو وكذلك من الناحية البيئية حيث تعمل عمى تمطيف الجو وكذلك الناحية الجمالية والبصرية لممحمة 

 .ية والبيئية بوجود ىذا التخطيطالسكنية وبالتالي تتحقق االستدامة االجتماع
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 المصدر : الباحثتان / (911-913-915المتمثمة بمحمة) منطقة الدراسة :(1)شكل 

 

913 

915 

911 
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 المصدر: الباحثتان /(915لمساكن حديثة البناء )محمة ا  :(2شكل )

 الباحثتان المصدر :/(913)محمة  لحدائق المنزلية لمنطقة الدراسةا : (3ل)شك

 المصدر: الباحثتان /(911)محمة  المنطقة ارصفة البناءعمى لتجاوزاتا :(4) شكل
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 المسح الميداني لموحدات السكنية
 تم مالحظة السمبيات من خالل:

التوجيو: تم مالحظة توجو الوحدات السكنية بأتجاه الجنوب وىو توجو غير مالئم مناخيا وبالتالي  يضطر المصمم الى  -
 تعامل مع ىذه المشكميبانشاء كاسرات لمواجية لعمل الظل وتخفيف االشعة . ال

تعرض الوحدة السكنية لألشعاع الشمسي نتيجة التوجية الغربي لمواجية مما ادى الى استخدام عناصر معينة اثرت 
عناصر غير  عمى المشيد البصري لمواجيو في سبيل التخفيف من اشعة الشمس والحصول عمى الراحة الحراريةوىي

يعتبر التوجيو الشمالي التوجيو االفضل لموحدات السكنيو إذ يضمن توافر  مصمم ليا ضمن تصميم الوحدة السكنية .
 الراحة البيئية لمفضاءات الداخمية لممسكن .

ية ىي عبارة عن فتحات في الواجيات تربط الداخل بالخارج وتعد من أضعف أجزاء الواجيو من ناحية الحما النوافذ: -
وىذا اليتفق  فيي تكتسب الحرارة بسرعة لذا يفضل ان تكون الفتحات صغيرة وقميمة لتقميل االكتساب الحراري واالبيار

مع ما نشاىدة في الوحدات السكنيةكما في الصوره اعاله من حيث العدد وكذلك من حيث الحجم وىذا اليتناسب مع 
 البيئة المحمية.

وبعد االخذ بنظر االعتبار عدد  , طريقة الثانية فتضمنت استبيان موزع عمى اىالي المنطقةأما ال :ثانيا: طريقة اإلستبيان
  .السكان تمتحديد حجم العينة العشوائية البسيطة

بإعتبارىا مدينة  (915-913-911) لمجموع العوائل في كل المحالت اعاله %10 تم سحب عينة عشوائية مقدارىا    
النو من االسس التي تم التعارف عمييا من خبرات الباحثين ومن الطرق االحتمالية ) سابقاحسب ماذكر ) مصغرة بمجموعيا

من حجم مجتمع الدراسة وقد تزداد في % 25الى %5 لتقدير حجم العينة العشوائية البسيطة ىو ان يكون حجم العينة مابين
معيما والنيا شيدت العديد من بعد ج( و 915-913-911ت السكنية )عدد سكان المحال (. وحسبالوضع المعاكس

( 3000و)تقريبو الى  911لممحمة  عائمة 3000) فتم تقريبو الى)العوائل الميجرة الييا باالضافة الى سكانيا االصميين 
استمارةوزعت عمى سكان المنطقةومن سمسمة المشاكل التي  300 فكان مجموع االستمارات(.915-913عائمة لممحمتين )

عدم ممىء اغمب االستمارات لعدموعي السكان لمعنى ومفيوم استبيان اوال ولعدم وعييم بماتعنيو مدينة واجيت الباحثة ىو 
لى مواجية الباحثة لمشكمة ىدر وقت اكثر لتوضيح الموضوع وماتعنيو كممة اوذلك ادى  ,خضراء او مدينة مستدامة
 .لمباحثة وبالتالي لسكان المحمةة االستبيان وما اىمية الدراس

وضع مجموعة من األسئمة في استمارة االستبيان مقسمة وفق محاور رئيسية ومؤشرات تحقيق المدن الخضراء المستدامة تم 
 سابقا.المشار الييا 

  محور المعمومات األساسية  -1

مستوى تضمن محور المعمومات األساسية معرفة بالحالة التعميمية واالقتصادية لممنطقة ومن خالل االستبيان بالنسبة لم    
المنطقة ذات حالة َّ التعميمي لممراحل االخرى فتميزت بأعمى النسب و بدرجات متفاوتة لكل مرحمة لكنيا تكفي لالستنتاج بأن

تعميمية جيدة وكافية لمنيوض بيا مستقبال من خالل زيادة الوعي باعتبار التعميم عنصرًا حاسمًا في إحداث التغيير الذي 
ىو المحرك والمحفز األساسي في عممية التخطيط المستدام وذلك من خالل وجود مجتمع واعي يحتاجو العالم. أن المجتمع 

ومتفيم لحقوق الجميع والعمل عمى تحقيق مفيوم العدالة االجتماعية، باإلضافة إلى تأىيل أجيال تعمل عمى الحفاظ عمى 
 بيئتيا وتحرص عمى أن يتمتع الجيل القادم بما تمتعوا بو.

% ذات دخل عالي وذات قدرة شرائية متفاوتة في الدخل يدل عمى عدم وجود توازن طبقياو 59قتصادية نسبة أما الحالة األ
 .اقتصادي واجتماعي الفراد المنطقة الساكنين ممايسبب العديد من المشاكل لممنطقة
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 الباحثتان :المصدر/الحالة االقتصادية: ( 1جدول )  

 النسبة  العدد 
 %59 178 ميسورة

 %37 110 توسطةم
 %4 12 فقيرة

 محور السكن -2
 إعتقاد السكان إن ىذه التجربة لو طبقت ستحول المدن في المستقبل الى مدينة خضراء :الثاني السؤال

 

 المصدر : الباحثتان /عتقاد السكان إن ىذه التجربة لو طبقت ستحول المدن في المستقبل الى مدينة خضراء:إ(2)جدول
 

 انؼذد
 264 نؼى

 36 ال

 
 
 

 
 
 

 المصدر: الباحثتان/إعتقاد السكان إن ىذه التجربة لو طبقت ستحول المدن في المستقبل الى مدينة خضراء:( 4شكل )
 

%( عمى استعداد الساكنين لتغيير حياتيم ومعيشتيم بما يتالئم مع الحاضر والمستقبل 88تدل نسبة االجابة بنعم )    
تيا بما يضمن حقوق االجيال القادمة ىذا يتم من خالل استدامة المدن التي تضمن االتجاه وتقنياتو وتغييرات ظروفو لمواكب

 السميم لمحياة واالنتفاع من الموارد الطبيعية المتواجدة وتنميتيا بدون استنزافيا ومن منطمق ىالمفيوم كانت النسبة كما موضحة.
%( كانت ليست لعدم رغبة الساكنين بحياة صحية بيئية واقتصادية واجتماعية مستدامة  وانما 12نسبة اجابة ب ال)   

 كانت لعدم ثقتيم بالجيات المسؤؤلة لتطبيق ىذه التجربة بل والبعض وصفيا بالتجربة الخيالية والمستحيمة.
 

 ممانعة عيش السكان في المجمعات السكنية: الثالث السؤال
   المصدر: الباحثتان/ممانعة عيش السكان في المجمعات السكنية: (  3 دول )ج

 
 اننسبت  انؼذد

 %78 234 نؼى

 %22 66 ال

  
 
 

 المصدر: الباحثتان/ممانعة عيش السكان في المجمعات السكنية: (5شكل )
 

مربكة مقارنة بموضوع السؤال ومن مالحظة الجدول والشكل اعاله نجدىا ذات نسب  ثالثوصوال لتحميل السؤال ال    
والمتضمن )المجمعات السكنية(, فكل منا اليسعو المقارنة واالختيار بين مسكن ومجمع سكني متعدد الطوابق .لكن بعد 

%( دليل قابمية السكان لالرتقاء بالمنطقة لالفضل 78مميء االستبيان من االىالي وجدت الباحثة ان نسبة الموافقة بنعم)
تضخم السكاني التي تعانيو وسوء الخدمات وذلك بعد معرفتيم انو المجمعات السكنية المتعددة الطوابق والتخمص من ال
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احدى الحمول المستدامة لمتخمص من التضخم السكاني المتزايد والحد منو وانيا احدى طرق توفير الطاقة ووسيمة لمترابط 
 تماعية بين ساكنييا.االجتماعي والسكاني حيث تعاني المنطقة قمة العالقات االج

 

 محور النقل والمواصالت -3
 تشجيع السكان إلستخدام المواصالت العامة :الرابع السؤال

 

 المصدر: الباحثتان/تشجيع السكان إلستخدام المواصالت العامة: (4)جدول

 
 اننسبت انؼذد

 %82 245 نؼى

 %18 55 ال

 
 

 
 المصدر : الباحثتان/ةتشجيع السكان إلستخدام المواصالت العام: (6شكل )

 
% بالموافقة عمى استخدام المواصالت العامة وىي نسبة مرتفعة 82أما بالنسبة لموضوع المواصالت العامة فقد شجع     

جدا ومن تحميل اسباب ىذه النسبة التي استنتجتيا الباحثة من اجابات الساكنين مستندة الى معاناتيم فيما يخص الطرق 
غالبية بالموافقة المطمقة وعيا لتغيير واقع حال المنطقة لماىو افضل وذلك لما يقدمو النقل العام من والنقل حيث اتسمت ال

بيئية لتقميل نسبة الغازات  أىميةتقميل االزدحامات اليائمة بكل ساعات اليوم, تعتبر وسيمةاقتصاديةلألسرةالمتوسطةوذات 
وايضا لتحسين وضع طرق المنطقة باعادة تخطيطيا  co2ىميا غاز الناتجة من كثرة استخدام وسائل االحتراق الداخمي وا

%( فكانت 18نحوتحقيق مدينة مصغرة مستدامة. اما نسبة )التوجو احد اىداف  دبما يخدم ويناسب النقل العام والذي يع
اب مكان العمل لإلجابة ب )ال( وذلك السباب امتالك ىذه الشريحة لسيارات خاصة التستطيع االستغناء عنيا وايضا السب

 بعيد عن موقع السكن)في منطقة اخرى( ففكرة النقل العام غير مرغوبة لدييم لبعد المكان.
حظ أن ثقافة المجتمع بصورة عامة تؤيد مبادىء االستدامة وتساعد عمى أرساء مؤشرات لقياس التخطيط نمومماسبق 

 ذلك.المستدام ويمعب مؤشر التنقل الخاص بالمركبات والمشاة دورا في 
 

 إستمتاع السكان بممارسة المشي في المنطقة:خامسالسؤال ال
 المصدر: الباحثتان/إستمتاع السكان بممارسة المشي في المنطقة :(5جدول)  

  
 انؼذد

 %16 49 نؼى

 %84 251 ال

 
 
 

 انًصذر: انببحثتبٌ/إستًتبع انسكبٌ بًًبرست انًشٍ فٍ انًنطمت: (7شكم ) 
 

م العينة ب) ال ( بعدم رضاىم عن المشي في مناطقيم , ولدى سؤاليم عن السبب حازت كل % من حج84ولقد عبر    
التي يعاني منيا المارة.  تمن قمة األماكن المخصصة لممشاة وسموكيات السائقين المتيورين عمى اعمى نسبة من المشاكال

ادة ترميميا , وىناك شريحة أعطت السبب مييئة لممشي لقدميا وعدم اعالوبعضيم معمال بعدم رضاىم عن  االرصفة غير 
 إلتجاه حركة السير مع االضاءة المزعجة لممركبات.

 

16%

84%
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73%

17%

 محور المساحات الخضراء -4
إعتقاد السكان إن البمدية عاجزة وغير قادرة عمى زراعة المساحات المخصصة كمناطق خضراء في : سادسالسؤال ال

 المدن
انًصذر: /وغُر لبدرة ػهً زراػت انًسبحبث انًخصصت كًنبطك خضراء فٍ انًذٌ إػتمبد انسكبٌ إٌ انبهذَت ػبجسة: (6جذول )

 انببحثتبٌ
 

 اننسبت انؼذد

 %85 255 نؼى

 %15 45 ال

 
 
 

 
 انًصذر: انببحثتبٌ/إػتمبد انسكبٌ إٌ انبهذَت ػبجسة وغُر لبدرة ػهً زراػت انًسبحبث انًخصصت :( 8شكم)

 
%( اجابت ب) نعم ( 85والشكل اعاله لبيان دور البمدية لممنطقة فكانت نسبة)  نمحظ نسب االجابة من خالل الجدول     

وىي نسبة مرتفعة جدا أشارت لعدم وجود دور رئيس او مباشر لمبمدية في تطوير او تحسين المنطقة او المحافظة عمييا 
داف تحقيق المدن المستدامة بزراعتيا باالشجار الضرورية سواء من الناحية الجمالية او الصحية  والتي تعد من اى

الخضراء ىو زيادة التشجير لما لو من اىمية من الناحية الصحية حيث يزداد كمية اليواء النقي ولما لو من اىمية بيئية 
والذي يعد من غازات المسببة لمتغير المناخي الذي يجب التقميل منو  co2حيث تقمل من نسبة الغازات الضارة وأىميا 

%( بسبب نظرة المواطنين إن ىذه الميمة 15ن نحو استدامة بيئية وصحية. ونسبة االجابة ب) ال( كانت )لإلرتقاء بالمد
 .ليست مقتصرة عمى دوائر البمديات فقط

 

ستعماالت األرض: سابعلسؤال الا  ضرورة إالغاء كل القرارات لتغييرا 
 ذر: انببحثتبٌانًص/ضرورة إانغبء كم انمراراث نتغُُرإستؼًبالث األرض :( 7جذول ) 

 
 
 

 

  
 انًصذر : انببحثتبٌ/ضرورة إانغبء كم انمراراث نتغُُر إستؼًبالث االرض :(9شكم )   

 
%(لمموافقة حول الغاء جميع القرارات لتحويل 73في الجدول والشكل اعاله تم الحصول عمى النسب االجابة بنعم )    

االت اخرى والتي ساىمت في تغيير المنطقة من سكنية الى صناعية او تجارية وبالتالي المناطق الخضراء الى استعم
شكمت القرارات بعدم راحة المواطن في بيئتو وحتى في داخل سكنو نتيجة الضوضاء والمموثات المصاحبة ليذا التغيير.اما 

طقة وخاصة عند تحويل جزء منيا الى منطقة %( فأجابة ب )ال (العتقادىا بان بعض القرارات التغيير ميمة لممن17نسبة )
 تجارية توفر إحتياجاتيم وليست لمنطقة صناعية .

 
 
 
 
 
 

 لعددا 
 220 نعم

 80 ال
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 محور الطاقة -5
 رأي السكان حول إستبدال الطاقة الكيربائية بالطاقة الشمسية: تاسعالسؤال ال

 

 ببحثتبٌانًصذر: ان/رأٌ انسكبٌ حىل إستبذال انطبلت انكهرببئُت ببنطبلت انشًسُت :(8جذول) 

 

 
 

 
 

 انًصذر : انببحثتبٌ/رأٌ انسكبٌ حىل إستبذال انطبلت انكهرببئُت ببنطبلت انشًسُت: (10شكم )

 
%( لتبديل الطاقة الكيربائية لطاقة شمسية 53نمحظ في الجدول والشكل اعاله قابمية او موافقة الساكنين بنسبة )    

يا ومتجددة واحدى الطرق توفير الطاقة المستدامة وبالتالي تؤدي لمنيوض بواقع المنطقة لمدينة باعتبارىا طاقة نظيفة بيئ
مستدامة نظرا لتوفر الشمس  وانيا مصدر الينضب, وايضا لمتقميل من فاتورة الكيرباء كما ذكرنا في السؤال اعاله, اما 

شمسية والي االغراض تستخدم, والبعض االخر %( اجابة ب)ال( لقمة الوعي وعدم معرف بمعنى الطاقة ال47نسبة )
 غير كافية لتوليد الطاقة االزمة.دىايع

لالجيال القادمة باالعتماد عمى الطاقات التي التنضب  وارد المنطقةىمية المحافظة عالمألذلك يجب زيادة الوعي البيئي ب
اف المدن الخضراء وايضا يجب توافر ىذه الطاقة )المتجددة واستثمارىا لممستقبل( وىذا ماتعنية االستدامة وتمثل احدى اىد

 .باسعار مناسبة لممواطنين لتشجيعيم عمى إستخدام ىذه الطاقة وىنا يبرز دور المجمس البمدي ودوائر البمديات
 

 المخمفات والنفايات الناتجة منو محور -6
 تأييد تقنية تدوير النفايات: عاشرالسؤال ال

 
 المصدر: الباحثتان/وير النفاياتتأييد تقنية تد: (9جدول )   
 
 
 

 
 
 
 

 انًصذر: انببحثتبٌ/تأَُذ تمنُت تذوَر اننفبَبث: (11شكم )
 

%( من العينة المشمولة بالدراسة اجابة ب)نعم( لتقنية تدوير 59يتبين من الجدول والشكل اعاله نسبة االجابة بنعم )   
ى ارتفاع الوعي البيئي لدى الساكنين في اىمية التخمص من النفايات واعادة تدويرىا النيا النفايات وىذا يعطي مؤشر عم

نسبة تتناسب مع نسبة الرافضين لوجود النفايات في السؤال اعاله وىذا يفسر رغبة لا ذهثروة وطنية باالستفادة منياوى عدت
%( من العينة 41لى مدن مستدامة مصغرة. امانسبة )الناس في توفير ىذه التقنية المشجعة لتطور المدن والنيوض بيا ا

المشمولة بالدراسة اجابة ب)ال( بسبب عدم معرفة الناس باىمية تقنية النفايات واالستفادة منيابسبب انخفاض الوعي البيئي 
 لدييم في الحفاظ عمى البيئة والصحة العامة .

 
 
 

 
 العدد

 160 نعم

 140 ال

 عددال 
 178 نعم
 122 ال
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 ية تجارية وصناعيةإعتقاد السكان إن النفايات ليا أىمثاني عشر:السؤال ال
 المصدر: الباحثتان/إعتقاد السكان إن النفايات ليا أىمية تجارية وصناعية :(13جدول)

 السؤال السابع والعشرون 
 274 نعم
 26 ال

 
 

 المصدر: الباحثتان/إعتقاد السكان إن النفايات ليا أىمية تجارية وصناعية: (12شكل )
 

ايجابية لموضوع البحث حيث تدل  د%( وىي نسبة كبيرة جدا وتع91جابة بنعم )نمحظ من الجدول والشكل اعاله  اال    
النسبة عمى امور عديدة اىميا فيم السكان ان الموارد الطبيعية في تناقص مستمر وبالتالي سيؤدي الى تدىور بيئة المحيط 

وبعد شرح مفصل لمموضوع وجدت وموارده التي تمنحو العيش بصحة ورفاىية , وايضا عند وصول الباحثة ليذا السؤال 
غالبية السكان اكثر رغبة واستجابة في تغيير واقع الحياة في المنطقة بطرق تضمن االستدامة والتنمية وتمبي حاجات 
االجيال القادمة في المستقبل عن طريق )استخدام موارد متجددة لتوفير الطاقة, وتقنية اعادة تدوير النفايات( تحقيقا 

 نة.الستدامة المدي
 محور الوعي البيئي -7

 ادراك دور الفرد في المجتمع لممحافظة عمى البيئة ومكافحة التموث:ثالث عشرال السؤال
 المصدر: الباحثتان/ادراك دور الفرد في المجتمع لممحافظة عمى البيئة ومكافحة التموث :( 11)جدول

 عددال 
 152 نعم
 148 ال
 

 
 

 انًصذر: انببحثتبٌ/ًجتًغ نهًحبفظت ػهً انبُئت ويكبفحت انتهىثادران دور انفرد فٍ ان :(13شكم )
 

%( تبين مدى ادراك الفرد لدوره في حماية البيئة من التموث 51نمحظ من الجدول والشكل اعاله نسبة االجابة بنعم )     
واطن كما وضحنا اعاله وىي نسبة جيدة لبداية تحقيق استدامة لممدينة ولكن قمة الوعي بقضايا العصر الجديدة لدى الم

تجعل من ىذا الدور يتمثل بطرق بسيطة جدة معبرا عنيا المواطن )رمي المخمفات في االماكن المخصصة, زراعة االشجار 
%( تمثمت بعدم ادراك ىذا الدور لقمة الوعي ولعدم فيميا 49في حديقة المنزل( ليست اكثر او اقل من ذلك.اما نسبة )

 , غازات االحتباس الحراري ومخاطرىا, االستدامة وطرق تحقيقيا وصوال  لممدن المستدامة(.لمواضيع) التموث وانواعو
 

 محور الضوضاء -8
 : محور الضوضاء :رابع عشرالسؤال ال
 مسكنك خارج بالضوضاءمن تشعر ىل -

 ي الجدولاالسئمة الخاصة لمضوضاء من خارج المسكن لمعينات البحثية في منطقة الدراسة وكانت االجوبة  كما ف
 المصدر: الباحثتان/نتائج الضوضاء من خارج المبنى السكني لمعينة البحثية :( 12)جدول 

 الضوضاء من خارج المسكن نعم ال

 العدد 248 52
 
 

 
 انًصذر: انببحثتبٌ/(: نسب انضىضبء نهؼُنت انبحثُت فٍ ينطمت انذراست14شكم )

83%

17%
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%  الى عدم وجود 17المسكن بينما سجمت االجوبة نسبة  % تشير الى وجود الضوضاء داخل 83ويالحظ ان نسبة 
% كانت بسبب  45وعند السؤال عن اسباب الضوضاء كانت النتائج تشير الى ان نسبة (14)الضوضاء كما في الشكل

% منيا كانت بسبب الضوضاء من قبل الباعة  36الضوضاء المنبعثة من حركة المركبات واصوات المنبو ونسبة 
 ( .15% كما في الشكل ) 19ا النسبة الخاصة بالضوضاء المنبعث من قبل الجيران فكانت المتجولين ام

 
 
 
 
 
 

 
 

 المصدر: الباحثتان/النسبة المئوية السباب الضوضاء في الوحدات السكنية :(15 شكل )
 

 

اورة والمنبعثة من ونستنتج من ذلك بان ىناك نسبة عالية من الضوضاء من داخل المسكن الواحد او المساكن المج     
خارج المساكن والمقصود بيا من الشارع الرئيس او الشوارع الفرعية ضمن الحي السكني ويرجع السبب في ذلك ومن خالل 
االستدالل من االجوبة السابقة بقمة كفاءة التشجير ضمن المبنى السكني وعدم وجود االشجار الكافية عمى جانبي الشارع 

ادرىا المختمفة وكسر الموجات الصوتية وتشتيتيا لوسائل المواصالت نتيجة لزيادة حجم التي تمتص الضوضاء من مص
 .وسرعة وحركة المرور في الشارع الرئيسي 

لمنتائج الخاصة بتحميل االستبيان تم الحصول او التوصل لمجموعة مؤشرات واليات لمتخطيط المستدام لممدن والذي  وتبعاً 
لمنطقة الدراسة وتساىم في اثبات صحة فرضية البحث الموضوعة سابقا. والمؤشرات يساعد في وضع مبادىء التخطيط 

 كانت كاالتي:
( تم التوصل 7-2مؤشر قياس التنوع في الوحدة السكنية ومؤشر القدرة الشرائية لشراء وحدة سكنية: من خالل االسئمة ) -1

ة عالية ومتوسطة لشراء مسكن او اعادة تطويره ليذا المؤشر, إذ استنتج من خالل مجموعة اسئمة بإمكانية قدرة شرائي
وتأىيمو, ونمحظ أتفاق معظم أفراد العينة عمى أىمية وجود تنوع في الوحدات السكنية وذلك لتالئم اإلحتياجات المتغيرة 

 لألسر ومؤشر لمتخمص من مشكمة التضخم السكاني الذي تشكو منو المنطقة.
( تم التوصل من خالليا ليذا المؤشر, نمحظ اتفاق 11-8شاة: أما االسئمة )مؤشر قياس التنقل الخاص بالمركبات والم -2

افراد العينة بالموافقة وبنسب عالية عمى فكرة استخدام المواصالت العامة وبأىمية تطبيقيا لتحقيق استدامة لممدينة , 
لممشاة , ويمعب مؤشر التنقل والموافقة عمى وجود ارصفة لممارسة رياضة المشي والتشجيع عمى فكرة الشوارع الخاصة 

 الخاص بالمركبات والمشاة دورا ميما في إرساء التخطيط المستدام لممدينة.
( تم التوصل من خالليا ليذا النوع من المؤشر, نمحظ موافقة افراد 25-13مؤشر قياس البنية الخضراء: واألسئمة ) -3

طقة ومنع التجاوزات عمى المساحات المخصصة العينة بنسب عالية بتحسين وضع المساحات الخضراء وتشجير المن
كمناطق خضراء وبعدم رضاىا عن المواد القانونية والقرارات ودور البمدية المنعدم قي المحافظة عمى المساحات 

 الخضراء.
مؤشر التنوع واستثمار الطاقات المتجددة: تم الوصول ليذا النوع من المؤشر بعد تحميل عدة محاور موضوعة في  -4

( , عينة من االفراد أيدت فكرة توليد الطاقة المستخدمة لمتشغيل من مصادر طاقة متجددو 29-21االستبيان  )اسئمة 
نظيفة تحافظ عمى البيئة. وعينة من االفراد أيدت وجود اليات فرز واعادة استخدام او إعادة تدوير النفايات الناتجة من 

 مؤشر التنوع في استخدام الطاقة المتجددة إلستدامة المدن.البيئة وبالتالي ظيرت الحاجة لوجود وأىمية وجود 
مؤشر مقياس تحقق إستعمال األراضي المختمط: تم الوصول ليذا النوع من المؤشر من عدة محاور أىميا محور   -5

السكن ومحور الطرق والشوارع ومن خالل مالحظة النسب الناتجة من التحميل أىمية اإلستعمال المختمط لألرض يوفر 
 ي الوقت والجيد والتكمفة المبذولة في التنقالت  ومن فكرة أن اإلستعمال المختمط لألرض يزيد ويعزز من إرتباطف

45%

36%

19%
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السكان بأماكن سكناىم, ومن ىنا جاءت الحاجة الىمية وجود ىالمؤشر في تحقيق تخطيط مستدام لممدن مع التحفظ 
 عمى طبيعة اإلستعمال الصناعي.

لضرورة الحاجة الفعمية بوصفيا مؤشرات لقياس مدى مالئمة المشاريع ة من المؤشرات وبعد الوصول ليذه المجموع
المنفذة لمعايير التخطيط المستدام لممدينة وصوال لتحقيق وتطبيق مبادىء التخطيط المستدام لممدينة والذي سيؤدي الى 

 الحفاظ عمى البيئة وخمق ظروف حياتية أفضل .
 االستنتاجات -6

 ارة االستبيان تم التوصل الى مجموعة من اإلستنتاجات :بعد تحميل استم
تفكك النسيج لممنطقة وذلك بسبب االسموب الشبكي المعتمد تخطيطيا وكبر مساحة االراضي فييا في المنطقة الذي   -

 .تتخممو الشوارع وال يخفى ما ليذا من تأثير واضح عمى البيئة المناخية لممنطقة 
 سكنية ، فمن ناحية الشوارع فانياالشوارع وممرات الحركة او عمى مستوى الوحدات ال انعدام الظل سواء عمى مستوى -

تفتقر الى الظل والظالل بسبب االتجاة غير المالءم لتوجيو الشارع بالنسبة الى اشعة الشمس فيفتقر الشارع الرئيسي الى 
ي ( ذلك يؤدي الى سقوط اشعة الشمس فيو الشمال الغرب -الظل بسبب اتجاه الشارع وامتداده باتجاه )الجنوب الشرقي

معظم اوقات النيار حيث يكون الشارع الرئيسي الذي يتميز بنشاطة التجاري مكشوفًا الشعة الشمس طيمة النيار بسبب 
اما  .افتقار الشارع الى التشجير والنباتات التي تعمل عمى تخفيف درجة الحرارة وانعدام المسقفات لحركة السابمة فيو

رع االخرى الثانوية بين الوحدات السكنية فيي ايضا تتميز باستقامتيا وتفتقر الى اي من الظل والظالل فييا وينعدم الشوا
الجنوب  –الجنوب الغربي( او ) الشمال الغربي  -التشجير والنباتات فييا ومعظم توجييا باتجاه )الشمال الشرقي

 .الشرقي ( وتكون عمودية عمى الشارع الرئيسي
ىمال وعدم االلتزام بالقوانين وعدم متابعتيا من قبل البمديات ادى الى العديد من المشاكل البيئية منيا تفاقم تراكم ان اال -

النفايات في الساحات داخل االزقة وبشكل عشوائي بدال من ان تكون مناطق خضراء وذلك ادى الى تكوين بيئة مموثة 
 تساعد عمى انتشار الجراثيم واالمراض فييا.

الى تضاعف في استيالك الطاقة حيث كان االعتماد بشكل كبير عمى الطاقة  ومن خالل االستبيان شير الدراسةت -
االصطناعية في مختمف المجاالت لمتبريد والتدفئة وحتى لالنارة وىذا يشكل تيديدًا لمموارد بما يضعف من استدامتيا 

روف الحرارية السباب تتعمق بالتخطيط غير المالئم لممنطقة وضمانيا لالجيال القادمة وىذا يرجع الى عدم مالءمة الظ
 مع طبيعة مناخ المدينة.

 ىىناك قصور لدور المختصين من المخططين الكفوئين في اخذ دورىم الحقيقي والممموس في وضع مخططاتيم عم -
ينة من حيث مالءمة مستوى المنطقة السكنية مما انعكس ذلك عمى المدينةككل وذلك لتفادي المشاكل الخاصة بالمد

 تخطيطيا مع طبيعة بيئة ومناخ المدينة لمتقميل من استنزاف الموارد وحفظ الطاقة لموصول الى مدن خضراء مستدامة.
 الضوضاء من الشوارع المحيطة بالمناطق السكنية اضعفت درجة فاعميو المكان لضمان اليدوء والسكينة لممواطنين. -
عدم مقدرة الشارع الرئيسي عمى استيعاب الزخم اليائل من المركبات والسيما وقت  مشاكل الزحام المروري الناتجة عن -

الذروة )من بعد غروب الشمس ( ، مع ان الشارع يفتقر الى مناطق مخصصة الى وقوف المركبات التي يستعاض 
 عنيا بوقوف المركبات عمى االرصفة او قربيا مما يؤدي الى قمة انسيابية حركة المرور.

لمشاكل البيئية في المنطقة ، كمشاكل التموث البيئي نتيجة الزحام المروري والتداخل بين حركة المركبات مع تعدد ا -
السابمة مع زيادة في كمية تموث البيئة ، فالمركبات تستخدم وقود البنزين المحتوي عمى الرصاص بنسبة عالية ولذلك 

قة السكنية مع اول اوكسيد الكاربون المنبعث من الغازات فان الرصاص يكون منتشر في اليواء بشكل كبير في المنط
الناتجة عن عوادم المركبات ، عمما ان انخفاض سرعة المركبات في الشارع يؤدي الى الزيادة في تموث البيئة السكنية 

رجة حرارة بسبب االحتراق غير الكامل لموقود واطالق غاز اول اوكسيد الكاربون السام ، وكل ىذا يعمل عمى ارتفاع د
الجو واصبح ذلك مصدر تيديد لمسكان في معيشتيم وصحتيم وحياتيم، حيث ان سوء السموك البيئي لالنسان ىو الذي 

 .ادى إلى قائمة من المشكالت البيئية المعقدة
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 التوصيات -7
والعزل صيفًا  .لموصول الى مدينة مستدامة، البد من االستفادة من اإلشعاع الشمسي من خالل الواجيات شتاًء  -

والتخمص من الحرارة باإلشعاع الذاتي لياًل خالل فترة الصيف من خالل زاوية واسعة وسماء .  بواسطة األسقف السميكة
وخمق جو مناسب في الفناء الداخمي والفتح عميو لغرض التحكم بالتشميس والرطوبة والتيوية والرتباط أكثر  .صافية

وموازنة الحرارة باالستفادة من استقرار حرارة األرض والحماية من الرياح المحممة  باألرض واالستفادة من رطوبة األرض
 .واالستفادة من حركة اليواء لمتيوية. بالرمال وخاصة في المناطق الصحراوية

نتيجة لمتوسع الحاصل في المجمعات السكنية فان استخدام الطاقة الشمسية ىو البديل المثالي لتشغيل تمك المنظومات  -
سيما ان العراق يتمتع بساعات سطوع شمسي عمى مدار السنة تقدر بثالثة آالف وسبعمئة ساعة، فالمنظومات التي ال

تعمل بالطاقة الشمسية تتميز بقابميتيا عمى العمل في جميع الظروف والمواقع وال تحتاج الى مد خطوط نقل الطاقة 
 مموثة لمبيئة.  فضال عن سيولة النصب والتشغيل وخالية من الضوضاء وغير

المشاركة بين االجيزة الحكومية عمى المستويين المركزي والمحمي من جانب, ومؤسسات المجتمع المدني وشركات  -
القطاع الخاص والجمعيات االىمية من جانب اخر في كافة مراحل عمل استدامة لممدينة وتنفيذىا وادارتيا من خالل 

ة المستدامة يضم ممثمين من سكان المنطقةوالعاممين بيا والمستثمرين وممثمي اليات متعددة, كأنشاء مجمس امناء لممدين
 المحميات, إذ يكون رئيس ىذا المجمس منتخبا من قبل سكان المنطقة وليس معينا.

إعادة تدوير المواد والفضالت وبقايا المباني لما لمنفايات من اىمية اقتصادية وتجارية  ,إذ تدعم الوضع االقتصادي   -
 نطقة بجعمو اكثر استدامة.لمم

ترشيد استيالك المياه داخل المدينة والمباني لممنطقة وذلك بطرق تخطيطية مستدامة تتمثل  بإعادةإستخدام المياه  -
المستعممة بعد معالجتيا , او عن طريق تجميع األمطار بانشاء منظومات حديثة الستغالليا واستخداميا في عديد من 

 االستخدامات.
 بتخطيط الشوارع وتبميطيا واالىتمام بنظافة المجاري لضمان تسريب المياه وعدم تجميعيا في الشوارع.اإلىتمام  -
 زراعة المنطقة باالشجارلضمان زيادة المناطق الخضراء وتمطيف الجو واكتساب جمالية لممنطقة. -
اء القديم او تقسيم الدار السكنية فرض قوانين صارمة لعممية البناء العشوائي )الترميم( او اضافة بناء جديد عمى البن -

 بدون ضوابط وبعدم موافقة الجيات المختصة.
االىتمام بوضع عقوبات لعدم حرق النفايات في المناطق السكنية وبطريقة عشوائية والعمل عمى جمع النفايات بصورة  -

 يومية لمنع تكدسيا ونقميا بسيارات خاصة تابعة لبمدية المنطقة.
كن لممشي وطرق لمدراجات اليوائية لمبدء بخطوة تشجيع ولفت انتباه المواطنين الى اىمية العمل عمى تخصيص اما -

 تقميل التموث الناتج من االزدحامات المرورية وتقميل المموثات الناتجة من عوادم السيارات .
 

 : البحوث و الدراسات المستقبمية المقترحة -8
 .الطاقة باتجاه تخطيط المدن الخضراء المستدامة إجراء دراسات نحو االسموب المعاصر لمتعامل مع -
  . إجراء دراسات لتوظيف التكنولوجية المعاصرة في تخطيط المدن الخضراء المستدامة -
 . إجراء دراسات لتأثير استخدام وسائل النقل المستدامة في تحسين بيئة المدينة -
 ة في تحقيق المدن االخضراء لمستدامة .إجراء دراسات لتوظيف الفكر التخطيطي لممدينة العربية االسالمي -
 .اجراء دراسات مماثمة في بقية المحالت والمدن العراقية االخرى -
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 انًصبدر  -8

,رسالة دكتوراه,مقدمة الى ادارة التنمية المستدامة في البيئة الحضرية لمدينة بغدادعصام صالح ميدي, الداغستاني,د. -1
 .2559قميمي,جامعة بغداد,المعيد العالي لمتخطيط الحضري واال

رسالة المجتمعات العمرانية ذات التنمية المتواصمة والمعتمدة عمى الطاقة المتجددة، عبد العال، محمد رفعت محمد،  -2
 .2552ماجستير، كمية اليندسة، جامعة القاىرة، 

 2511مؤتمر دبي العالمي الثاني حول" مدن المستقبل واالستدامة" لعام  -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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  ملحق ) استمارة االستبيان (
 زارة التعميم العالي والبحث العمميو 

 جامعة بغداد_معيد التخطيط الحضري واالقميمي
 التخطيط البيئي

 
 استمارة استبيان

أخي المواطن أختي المواطنة  أرجو التفضل بإعطاء المعمومات الدقيقة والصحيحة حول موضوع البحث )المدينة 
ئة من التموث( عمما بان ىذه االستمارة مخصصة لإلغراض العممية الخضراء كأسموب لممحافظة عمى الموارد وحماية البي

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

 .................الدار رقم

 المعمومات االساسية:  ورمح -أوال:

 التحصيل الدراسي: أمي )      ( , يقرأ ويكتب )   (  -1

 (, متوسطة )     (, ابتدائية)                                  

 إعدادية )     ( , معيد )      ( ,                            

 بكالوريوس )     (, دراسات عميا )     (                            

 الحالة االقتصادية  :           ميسورة )    (        متوسطة )    (      فقيرة )   ( -2

 سكنثانيا: محور المسكن او ال

 نعم )    (           كال)   ( : متعددالطوابق سكني مجمع في العيش تمانع ىل -3
 ىل ترغب في أعادة بناء البيت أو ترمميو كما ترغب ؟ نعم)  (,  كال)  ( -4
 نعم )    ( , كال)   (-ىل ترغب في تغيير سكنك الحالي : -5
( ,   المساحة صغيرة )   -ما ىي األسباب التي تدفعك لتغيير المسكن : -6

 الخدمات غير متوفرة )    ( , النظرة االجتماعية )   ( , أسباب  أخرى )    ( 
 ىل تعتقد ان ىذه التجربة لو تطبق ستحول المدن في المستقبل الى مدن خضراء )نعم(،)ال(. -7

 ثالثا: محور النقل والمواصالت 
 ىل تشجع استخدام المواصالت العامة؟ ) ( نعم ) ( ال  -8
لشوارع الخاصة بالمشاة؟ ) ( نعم ) ( ال، إذا كانت اإلجابة ىل تشجع فكرة ا -9

 ال حدد السبب..............................
 فاذكر السبب............. . ال،إذاأجبتبال ( ) نعم ( ) منطقتك؟ في المشي بممارسة تستمتع ىل -13
 وفر أرصفة مخصصة لرياضة المشي بالحي: راضي )   ( غير راضي ما رأيك حول ت -11

 ()   ( ال استطيع الحكم)   
 رابعا: محور األمن والسالمة

 اذا كنت تممك سيارة فأين مبيت السيارة: داخل الدار)  (,  خارج الدار)  (,كراج عام   -12
.)  ( 

 السبب.......................................................................
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 خامسا: محور المساحات الخضراء

ان بمدية المدينة عاجزة وغير قادرة عمى زراعة المساحات المخصصة كمناطق خضراء في المدن  ىل تعتقد -13
 )نعم(،       )ال(.

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

ات عمى المساحات المخصصة كمناطق خضراء من قبل الدوائر الرسمية تشريع مواد قانونية لمنع التجاوز  -15
 واألىالي بفرض غرامات وعقوبات )نعم(،     )ال(.

 جودة األشجار والمزروعات في شوارع الحي: راضي )   ( غير راضي ما رأيك حول -16
 )     (      الاستطيع الحكم )   ( 
 ( ال استطيع الحكم)  (   كفاية الحدائق بالحي:راضي )  ( غير راضي)  -35 -17
راضي تماما)  ( راضي )   ( غير راضي)   ( ال استطيع ؟  نظافة وجودة وتنسيق الحدائقما ىو رأيك ب -36 -18

 الحكم )   (
 أين يقضي األطفال أوقات فراغيم في )البيت(،)حديقة المحمة(،)حديقة عامة(،)ساحات متروكة(. -19

 المدينة )متنزه(، )حديقة عامة(،  ىل توجد في المحمة  او الحي السكني او في

 )فضا ءات خالية متروكة(، )ال يوجد(. -23

 سادسا : محور الطاقة

 ىل ترى ان فاتورة الكيرباء التي تستيمكيا عالية: نعم )   (  ال )    (   أحيانا )  ( -21
 ىل تعرفت عمى الطاقة الشمسية من قبل؟ نعم)   (    ,ال)    ( -22

عض المعمومات اذا كانت اجابتك بنعم فاكتب ب
 عنيا:....................................................................................................

 ما رأيك باستبدال الطاقة الكيربائية بالطاقة الشمسية, نعم )    ( ,ال)    ( -23

 ولماذا؟..............................  

 نفايات الناتجة منياسابعا: محور المخمفات وال

 ىل سمعت من قبل عن عممية تدوير النفايات؟   نعم )   (,ال )    (. -24
يعتقد بعض الناس بأن النفايات امر طبيعي واليوجد ضرر الحق عمى االنسان منيا, ىل تتفق معيم؟   نعم)   -25

 (   ,ال )   (.
 ىل تؤيد تقنية تدوير النفايات؟   نعم )    ( , ال)   (. -26
اتعتقد ان النفايات ليا اىمية تجارية وصناعية وخاصة ان الموارد الطبيعية في تناقص مستمر؟    بنظرك ,  -27

 نعم )    (  , ال)    (.
من المقترحات المقدمة لمبمدية :))انشاء مراكز تجميع باالحياء السكنية الستقبال المواد القابمة لمتدوير(( ىل  -28

 .تؤيد ىذه الفكرة؟  نعم )   (  ,  ال)   (
ىل تطبق في المنزل تدوير النفايات, حتى ولو عمى اشياء بسيطة مثل اعادة استخدام االكياس والعمب؟  نعم)     -29

 (  , ال)   (.
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 ثامنا: محور الطرق والشوارع

 راضي )   ( غير راضي)   (   ؟ نظافة الشوارع الرئيسية: والفرعيةماىو رأيك ب -33
 ال استطيع الحكم)   (

 راضي )   ( غير راضي )    (   تسربات المياه في الشوارع؟ماىو رأيك عن  -31

 ال استطيع الحكم)   ( 

 راضي  )   (  غير راضي)   (   ؟ خمو األراضي من مخمفات البناء ماىو رأيك حول -32

 ال استطيع الحكم )   (

 تاسعا: محور الوعي البيئي

 ؟ىل ترى ان دور البمدية وحده كافي في المحافظة عمى البيئة -33

 نعم )   (   ال)    (

 عي بشكل كافي لحماية البيئة؟واىل تعتقد إن الشعب  -34

 نعم )    (  ال)   (

ىل تدرك دورك كفرد في المجتمع لممحافظة عمى البيئة ومكافحة التموث البيئي؟اذا كان جوابك بنعم وضح   -35
 طريقة عمل ذاك؟نعم )    (       ال)   (

 مقتصرة عمى اشخاص معينة او عامة عمى جميع الناس؟ىل تعتقد ان حماية البيئة وظيفة  -36

 مقتصرة عمى اشخاص معينة)   (   عامة عمى حميع الناس)    (

 ذا خرجت في رحمة مع اىمك أو أصدقاءك .. ىل ترمي المخمفات في األماكن المخصصة ليا؟  -37

 (  دائما)   ( في اغمب األوقات )  ( أحيانا)   ( ال أضعيا في األماكن المخصصة) 
 يحىر انضىضبء ػبشرا: 

 )   (.ال)   (نعم:    مسكنك داخل بالضوضاءمن تشعر ىل -38-1
 )   (.ال)   (نعم:  مسكنك خارج بالضوضاءمن تشعر ىل -38-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


