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جاورة له  في مدينة الحلة و وبعض األحياء  السكنية الم  60تقييم الواقع الحالي لتشجير شارع 

 التوصيات المناسبة لتطويرها وضع
 أسعد قاسم صالح  م .م ثمينة كاظم فرحان        م . م سراب كريم عباس                       أ . م  محمود حيدر سليم

                                                 sarabkareem@yahoo.com    

  المستخلص:

 –)حي األكرمين وبعض االحياء المجاورة له وهي   60أجريت هذه الدراسة لتحليل الواقع الحالي للتشجير في شارع 

حي المهندسين(. وفق معايير وضوابط التشجير داخل المدن وذلك ألهمية الموضوع  -حي المحاربين  –حي االساتذة 

بينت نتائج التحليل أن نسبة تنفيذ معايير وضوابط   -كما يلي :من الناحية البيئية والجمالية والحضرية وكانت النتائج 

% من نسبة تنفيذ المعايير 2% وهي أعلى نسبة ، في حين أعطت منطقة حي االساتذة 14هي   60التشجير في شارع 

سبة وضوابط التشجير، في ما يخص منطقة حي االكرمين والمحاربين والمهندسين فقد أشارت نتائج التحليل إلى أن ن

% ، ومن هنا يتبين أن مؤشرات تنفيذ معايير  وضوابط التشجير لمناطق الدراسة ضعيفة جداً  0التشجير فيها كانت 

وشبه معدومة ، كما ويتطلب تنفيذ حملة تشجير واسعة وفق معايير التشجير والضوابط في االحياء السكنية وتوعية 

 .السكان على أهمية الموضوع البيئية والصحية

 في مدينة الحلة 60ات المفتاحية: التقييم، تشجير الشوارع ،شارع الكلم

 

EVALUATION OF  THE  CURRENT  AFFORESTATION 

SITUATION OF 60
th  

STREET AND  SOME DISTRICTS  HOUSING 

IN HILLA  CITY AND GIVE THE  APPROPRIATE  

RECOMMENDATIONS TO DEVELOP IT 
Mahmoud H. Salim        Sarab K. Abbas      Thamina K. Farhan     Asaad K. Saleh 

ABSTRACT: 

        This study conducted to analyze the current situation in 60
th 

street and some 

neighborhoods districts which are (AL-Akrameen- AL-Asatitha- AL-Muhandiseen- 

AL-Muharbeen) according to the afforestation  standards and Criteria in side citis 

because of its environmental, asthetic and civilization importancy. The result of this 

study showed that the execution of standards and criteria of offorestation in 60
th 

street 

was 14% and it is the highest percentage on the other hand , AL-Asatitha district 

showed 2%,and regarding  and regarding AL-Akrameen, AL-Muhandiseen and AL-

muharbeen districts showed 0%.The above  results showed that the afforestatiton  in 

these areas is poor or nil, a huge operation of afforestation is required need a huge 

afforest an operation according to the international standards and put extension of 

programe to educate people about the importance of this subject. 

 Keywords: Evaluation, Street Planting, 60th Street of Hilla City 

 المقدمة:1-

تعد المساحات الخضراء ومنها التشجير ذات أهمية       

في تحسين نوعية الحياة لمجتمع المدينة نتيجة لكون هذه 

المساحات تؤدي العديد من الوظائف المهمة لديمومة 

الحياة ومنها الوظيفة البيئية المتمثلة بتنقية الهواء والماء 

لحرارية وتقليل الضوضاء وتوفير الراحة النفسية ا

والخدمات الترفيهية ،فضالً عن أنها تعطي فرصة 

 .)1( و )4لإلنسان كي يتأمل الطبيعة المحيطة به )

توجه اهتمام مخططي المدن نحو أهمية المساحات        

الخضراء النها من العناصر الضرورية والحيوية التي 

تشير إلى تطوير نوعية الحياة الحضرية في المدينة ، 

د قيام الثورة الصناعية في القرن التاسع والسيما بع

عشر، وعدت أنظمة بيئية تاريخية كما واحتلت أهمية 

 (.41( و)17كبيرة في المدينة )

وقد ظهرت عدة مصطلحات جديدة في هذا المجال       

منها مصطلح المدن الحدائقية والمدن الخضراء ، 

وسياسات االستدامة الحضرية وقد بدأت محاوالت 

امج تخطيط جديدة للمدن المختلفة ، وأكدت أن لوضع بر

توزيع المساحات الخضراء في المدينة يجب أن تساهم 

في تحقيق االستدامة البيئية من خالل الحفاظ على الجانب 

البيئي للمشهد الحضري المستدام وذلك من خالل 

استخدام االنواع النباتية المحلية والمتكيفة مع الظروف 

ة الصيانة وعمليات الخدمة الزراعية البيئية لتقليل كلف
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واالستدامة  واإلدامة والحفاظ على النظام البيئي للمدينة 

(41.) 

يعتبر التشجير وزيادة المساحات الخضراء من أهم      

المرافق التي تتنافس البلديات بها إلظهار مدى عنايتها 

بالمدينة وخاصة في المناطق التي تشكو من ارتفاع 

والعواصف الترابية وذلك لما تحققه  درجات الحرارة

النباتات من اهمية بالغة في المحافظة على البيئة وتحسين 

المناخ المحلي وتلطيفه فضالً عن تحسين التربة وزيادة 

خصوبتها وتقليل التلوث وحدوث العواصف الترابية 

والكسر من حدة الرياح والتقليل من الضوضاء 

إلى الناحية الجمالية واألصوات المزعجة، هذا باإلضافة 

والتنسيقية واالقتصادية. كما وتعمل األمانات والبلديات 

على اختيار األنواع النباتية المتأقلمة مع الظروف 

المحيطة، وعلى تنفيذ وإتباع االسس والضوابط العلمية 

للتشجير داخل المدن وتوزيع النباتات ،هذا باإلضافة إلى 

سامة في الشوارع حرصها على عدم زراعة النباتات ال

(47.) 

من أهم الشوارع في مدينة الحلة والذي  60يعد شارع 

وتطل عليه أهم األحياء السكنية  يقع في وسط المدينة

 –االساتذة  –المحاربين  –ومنها حي )االكرمين 

المهندسين ( ويعتبر من الشوارع الحيوية و التجارية 

ن حيث يربط هذا الشارع مناطق شمال بابل وبغداد م

الجهة الشمالية، ومن الجهة الجنوبية فهو يربط 

 المحافظات الجنوبية مع مدينة كربالء المقدسة.

  -ويهدف البحث إلى:

وبعض  16تقييم الواقع االخضر في منطقة شارع  -4

األحياء المحيطة به ألهمية التشجير البيئية والجمالية 

 واالقتصادية للمدينة 

لعلمية الحديثة  التوصيات االزمة باستخدام الطرق ا -2

في التشجير واختيار النباتات التي تتالئم مع 

الظروف البيئية والمالئمة لتشجير الشوارع 

 والجزرات الوسطية.  

 

 

 

 الدراسة الميدانية: 2-

 مدينة الحلة: 2-1

شيدت مدينة الحلة في أواخر القرن الخامس        

 من أهميتها اكتسبت(، و1م ) 1101هـ/  495الهجري 

التي تعد من  بابل حضارة من المستمد الحضاري أرثها

 الجنائن باحتوائها على  القديم العالم أقدم حضارات

 راقالع وسط تقع، و السبع الدنيا عجائب إحدى المعلقة

 مدن أكبر من واحدة وتمثل االوسط الفرات منطقة في

 (.3(الرسوبي  السهل

 التصميم االساس لمدينة الحلة : 2-2

 و االساس مخططات من العديد الحلة لمدينة أعدت       

 قبل من المعد 1969 لعام االساس التصميم كان أولها

 المخطط تناول التخطيط حيث مديرية – البلديات وزارة

 التفاصيل، في الخوض دون  ضيرااال استعماالت

والتي 1978لعام  االساس للتصميم األعداد تم وبعدها

 رداً  وضعت إذ للمدينة الوحيدة الشاملة راسة الد عدت

 ً  اً عدد عالجت وقد المدينة شهدته الذي النمو على سريعا

 للتصميم تحديثأجري 1978   عام وفي المشاكل من

 التنمية خطة في إذ تبين وجود بعض المعوقات األساس

 (. 20)الجديد  المخطط عالجها والتي السابقة

 مر قد الحلة مدينة في الحضري النسيج بأن القول يمكنو

 :- بمرحلتين

 وبدايات عشر التاسع القرن أواخر بين تنحصر : االولى

 1925 بعام ويتمثل العشرين القرن من الثاني العقد

 ونمو االرض استخدامات ببطيء المرحلة وتميزت هذه

 باستعمالين محدداً  رانيالمدينة العم نسيج كان إذ المدينة،

 المنطقة تتوسط وكانت لألرض، والتجاري السكني هما

 شط(ت  راالف لنهر االيمن الجانب في المدينة التجارية

 .)الحلة

 وأخذت االن، إلى 1925 عام من تمتد : الثانية

 هذه في جديدة بمساحات بالتوسع األرض استعماالت

 ساعد مما الصناعية النشاطات بعض قيام مثل ، المرحلة

ً  المدينة، في االرياف سكان استقرار على  لذلك وتبعا

 أخرى استخدامات ليشمل للمدينة العمرانية  الهيكل تطور

 الصناعية، راضاألغ لتشمل والتجارة السكن غير

 أو المناطق الخدمات، االغراض العامة، وشبكات

 (.1(والمواصالت  النقل واستعماالت الترفيهية،

 

 :  60وصف شارع  2-3

من أهم الشوارع في مدينة الحلة  60يعد شارع         

وتطل عليه أهم األحياء هي  والذي يقع في وسط المدينة

حي المحاربين وحي الكرامة وهما من أكبر أحياء مدينة 

  6كم وعرضه  60ويبلغ طوله   1980الحلة، أنشأ عام 

م 11كم ، في حين يبلغ عرض التبليط من الجانبين 

نسبة إلى   60 م ، وسمي بشارع 20وعرض المغتربات 

عرضه ويعتبر من الشوارع الحيوية و التجارية  حيث 

يربط هذا الشارع مناطق شمال بابل وبغداد من الجهة 

الشمالية، ومن الجهة الجنوبية فهو يربط المحافظات 

الجنوبية مع مدينة كربالء المقدسة، وعليه حاليا 

األول هو مجسر الثورة   يقع على تقاطع   مجسرين

الثاني مجسر الطهمازية  أو الجمعية يقع مقابل الثورة و

مستشفى الفيحاء األهلي والمستشفى التركية ،هذا 

باإلضافة إلى وجود أهم الدوائر الخدمية في مدينة الحلة 

على طرفيه، فضالً عن وجود المحالت التي تشوه 

منظره ، حيث تم األقتراح على زراعة المساحات التي 

ألعطاء منظر جميل للشارع تكون أمام المحالت وذلك 
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بشكل خاص وللمدينة بشكل عام، أدى ذلك إلى أنشاء 

إذ يبلغ  2008  - 2007جزرات وسطية فيه منذ عام 

م وزرعت  6 5-معدل عرض الجزرة الوسطية من 

بأنواع مختلفة من النباتات نتيجة كون التربة صالحة 

لزراعة هذه األنواع ومن النباتات المزروعة هي أشجار 

اللبيزيا والسبحبح والواشنطونيا وعين البزون 

أنج   4والجعفري، كما وأستخدم أنبوب ماء خام بقياس

فضالً عن وجود أنابيب جانبية، فضالً عن ذلك فأنه 

ينعدم وجود االرصفة على جانبي الشارع  وكذلك أنعدام 

التشجير بسبب مشاريع الصرف الصحي، ويذكر أنه في 

الحلة الكبير سيتم أنشاء حال أكمال مشروع مجاري 

شارع خدمي مع جزرات وسطية لغرض تطوير شارع 

60 
*

  

 

ومن خالل الدراسة الميدانية والمالحظة الموقعية  بأن 

أشجار الكينوكاربس تم زراعتها في الشارع ، و تعد من 

االشجار الُمستديمة الخضرة وسريعة النمو وزاهية 

والحرارة  الخضرة طوال العام، تتحمل المناخ الجاف

ًً والبرودة شتاءاً وجذورها وتديه متعمقة  ً العالية صيفا

مما يتيح لها تحمل الجفاف فضالً عن مقاومتها  

لألمراض وقليلة اإلصابة باآلفات الزراعية وسهلة 

الزراعة واإلكثار ورخيصة الثمن مقارنه ببقية النباتات. 

تجميل ل ويمكن تربيتها كشجيرة أو شجرة، حيث تستخدم 

شوارع، إذ تزرع على جانبي الطرق والشوارع مما ال

تعطي منظرا جميال للمدينة وتضيف اللون األخضر الى 

(. وبالنظر لكون موقع 15شوارعها طيلة أيام السنة )

يقع في مركز مدينة الحلة فتحيط به أهم   60شارع 

االحياء السكنية في المدينة ومنها حي األكرمين و 

ما ويذكر بأنه لم يتم تخصيص المحاربين و المهندسين ك

مساحة خضراء داخل األحياء السكنية المحيطة بشارع 

(. فضالً عن ذلك  ومن خالل الزيارات الميدانية  3) 60

لوحظ بأن نسبة المساحات الخضراء منخفضة جداً أو 

معدومة ، ويمكن توضيح نسبة المساحة الخضراء في 

 . (4هذه األحياء من خالل الجدول )

 

 ( توزيع المساحات الخضراء حسب المحالت السكنية 1جدول )                       

 المساحة الخضراء المساحة )هكتار( أسم الحي السكني ت

 )هكتار(

% المساحة الخضراء بالنسبة 

 للمساحة الكلية

 11.1 1..1 22.26 االساتذة 1

 6.1 2.11 ....6 االكرمين 2

 .2 31.11 22..32 المهندسين 3

 22 5.31 11..3 المحاربين 6

 (3المصدر : )

 

 
*

مقابلة شخصية مع  مدير الشعبة الزراعية في بلدية 

 .2017/  1/ 16الحلة  بتاريخ 

 -تحليل معلومات الشارع واالحياء السكنية: 2-6

 : 21تحليل معلومات شارع  2-6-1

من أهم الشوارع المهمة  في مدينة  16يعد شارع       

الحلة وعلى الرغم من االهمية التي يكتسبها أال أنه يخلو 

من محطات االستراحة والتي تكون ضرورية في 

الشوارع باإلضافة إلى انعدام المساطب وحاويات 

النفايات وقلة االنارة في الجزرة الوسطية، أما بالنسبة 

المستخدمة لري النباتات المزروعة في إلى طريقة الري 

الجزرات الوسطية فهي طريقة الري السيحي أما في ما 

يخض االبنية و واجهات بناءها فهي مختلفة الطرز 

بسبب اختالف تاريخ أنشاءها فهناك أبنية قديمة  أنشأت 

في بداية الثمانينيات وهي في حالة رديئة ومن حيث 

عن االبنية الحديثة  البناء والتصميم المعماري فضالً 

والمغلفة بصفائح االلمنيوم والتي تكون بارتفاعات عالية، 

فضالً عن ذلك فالشارع يحتوي على فراغات ترابية 

م موقعها بين الشارع والمحالت التجارية  1عرضها 

المحاذية له  وتستمر لمسافة معينة بعدها تأتي الدوائر 

بة جداً من الحكومية المحاذية للشارع والتي تكون قري

الشارع وهذا يدل على أن البناء عشوائي مما يسبب 

 فوضى في حركة المرور في الشارع.

من الشوارع التجارية في المدينة فهو  16يعتبر شارع   

متعدد االستخدامات إذ  يحتوي على دوائر حكومية 

ومطاعم وأنواع مختلفة من المحالت كمحالت صيانة 

الغذائية والكهربائية  السيارات ومحالت لبيع المواد

ومواد البناء واالثاث، باإلضافة إلى وجود بعض 

المستشفيات االهلية ومرأب لنقل المواطنين  إلى 

المحافظات االخرى وهذا دليل على عدم وجود نمط 

واحد لالستخدام. أما من  حيث استخدام النقل فيه فهو 

د يستخدم بكثافة عالية حيث يُعد بمثابة شريان يربط بغدا

بمحافظات النجف والديوانية وكربالء، باإلضافة إلى نقل 

 . سكان االحياء المجاورة والقريبة منه

 

 تحليل معلومات االحياء السكنية: 2-6-2
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تعد االحياء السكنية المختارة في البحث من االحياء       

الكبيرة والمهمة في مركز مدينة الحلة تسكنها  طبقات 

ع الحلي وعلى الرغم من ذلك أال مختلفة من أبناء المجتم

ان المساحات الخضراء فيها قليلة جداً وكذلك تفتقر إلى 

أثاث الشارع )مساطب، حاويات النفايات، محطات 

االستراحة...الخ( والذي يعتبر من االمور المهمة التي 

يجب توافرها في أزقتها ، فضالً عن اندثار شوارها 

يجعلها عرضه إلى  وسوء خدمات البنى التحتية فيها مما

تراكم مياه االمطار أثناء فصل الشتاء ، ومع ذلك تتوفر 

فيها بعض المحالت واالسواق التي تلبي حاجة الناس 

 باإلضافة إلى المدارس .

 :راء في مدينة الحلة الخض االرض استخدامات 2-1

 

 تلك والسيما راءالخض الفضاءات ماتزال      

 في واضحة غير ظاهرة الترفيهي للنشاط المستخدمة

 .الحلة مدينة في المفتوحة الحضرية الفضاءات تخطيط

 بعض مالحظة يمكن أنه إلى( 1(إسماعيل  يشير

 ففي المدينة في مبعثرة المفتوحة الترفيهية الفضاءات

 في عام متنزه هنالك للمدينة الغربي -الكبير الجانب

 الجسر قرب الواقعة الكثيفة النخيل بساتين منطقة

 الواقعة النخيل بساتين وكذلك للمدينة، الحديث الشمالي

 هناك أن كما مهملة، لكنها والقاضية أحياء الكرامة  بين

 المعلمين جمعية وحي الحسين حي بين يمتد شريط

 يمكن الصناعي الحي –االسكان حي بين مماثل وشريط

ً  وهناك ، مهملة لكنها ، خضراء كمناطق استخدامه  أيضا

 االيمن الجانب على الشعب ومتنزه المعلقة الجنائن حديقة

 الشرقي -الصغير الجانب في أما الفضائل، أبي لشارع

 الخسروية و بابل حي في والمتنزهات الحدائق فهناك

 فضال القديمة، المحالت شرق الواقعة البساتين عن فضالً 

 الوسطية(.  الحدائق (الفضاءات بعض عن

وقد عانت شوارع الحلة كثيراً وخاصة الفترة التي تبعت 

وذلك بسب اهمالها حيث ُخربت بشكل  2667أحداث 

كامل بسبب المشاريع التي تم تنفيذها ومنها المشاريع 

االنشائية للصرف الصحي وما يتبعها من عمليات أزالة 

الجزرات واالرصفة التي تم إنشاؤها في مركز المدينة 

ة العاملة لهذه المهمة بإنشاء المشاريع  حيث تقوم الشرك

وبالطرق القديمة مما يؤدي إلى حفر الشوارع وتخريبها 

وكذلك الحدائق الوسطية ، و ألغراض بحثية  تم اختيار  

في مركز مدينة الحلة وذلك بهدف  دراسة  60شارع 

 الواقع األخضر في تلك المنطقة واألحياء القريبة منه.

ئية أهمية كبيرة في حياة االنسان كما أن للظروف البي  

من خالل تأثيرها على عناصر الحياة االساسية كالهواء 

والغذاء والصحة والراحة فضالً عن تأثيرها على الغطاء 

. ونظراً لكون موقع الدراسة يقع في مركز 9)النباتي )

الحلة لذلك سوف نتطرق إلى مناخ مدينة الحلة بصورة 

الحلة بأنه مناخ صحراوي  عامة حيث يعتبر مناخ مدينة

ً ، بارد وشبه جاف شتاءاً إذ أنه مشابه  حار جاف صيفا

% من مساحة  70لمناخ الهضبة الوسطى وهذا يشمل 

العراق . إذ ترتفع درجات الحرارة السيما في فصل 

الصيف الذي يمتد من أيار إلى تشرين االول واالرتفاع 

موز التدريجي يبدأ من شهر أذار ويصل أقصى شهري ت

و آب ، ثم تأخذ باالنخفاض حتى تصل أدناها في شهري 

 كانون االول والثاني في فصل الشتاء.

( بأن العالقة بين كل من درجة الحرارة 8ويذكر مانع )

واالشعاع الشمسي و التبخر عالقة طردية .  أما بالنسبة 

إلى الرطوبة النسبية تتصف بارتفاعها شتاءاً و انخفاضها 

ً ، وفي ما يخص االمطار يوضح بأن مدينة الحلة  صيفا

تقع في منطقة واطئة االمطار فضالً عن تذبذبها من سنة 

( بأن الرياح السائدة لمدينة 11(. ويذكر )12إلى أخرى )

الحلة هي الرياح الشمالية الغربية وهي تهب في جميع 

فصول السنة وفي الشتاء تكون باردة جافة لكنها معتدلة 

 رتفاع درجات الحرارة.في الصيف وتقلل من ا

 

 أهمية المناطق الخضراء في المدن: 2-1

تعرف المناطق الخضراء على أنها تلك المناطق       

التي تشغل مساحات خضراء واسعة تفوق في مساحتها 

األماكن المفتوحة، وعرفها البعض بانها المناطق التي 

يمكن زراعة عدد من األشجار فيها التي تضيف جماالً 

ً على األحياء السكنية، و تعتبر المساحات  طبيعيا

الضرورية والحاجات االساسية الخضراء من العناصر 

لتحسين نوعية حياة المدن ، فهي وسيلة للحصول على 

منظر جذاب وممتع للمدينة وكذلك تشجع سكانها على 

االهتمام بما حولهم من عناصر الطبيعة المختلفة، ومع 

النمو السريع وزيادة سكان المدن برزت الحاجة لهذا 

بيئية ألهميتها ال –النمط من استعماالت االرض 

(. وتبرز أهمية 7والمناخية والترفيهية لسكانها )

 -المساحات الخضراء من خالل مايأتي:

 األهمية الترفيهية:  -1

أثبتت الدراسات والبحوث العلمية أن إنتاج الفرد يزيد إذا 

وجد في مكان فيه خضرة دائمة ومنظر جميل إذ تضفي 

ً بالحيوية واالنتعاش نتيجة للت قليل هذه النباتات إحساسا

من الملل الناتج من الخطوط الحادة والثابتة للمباني 

 (. 41) والجدران

 األهمية المعمارية :   -2

يمكن استعمال األشجار كعناصر معمارية في تصميم 

وتنسيق المواقع وتنظيم المساحات الخارجية و المساحات 

المحصورة داخل سياج، كما وتستعمل من أجل التوجيه 

خاللها تعريف المواقع وخلق والحركة حيث يمكن من 

الشعور بالرغبة في الحركة ، فضالً عن استعمال 

األشجار لحجب الرؤيا من خالل عمل ستائر نباتية لحجز 

بعض المناظر غير المرغوب فيها ، كما ويمكن 

استعمالها للتفنن من خالل تكوين أرضيات وسقوف 
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وجدران وكذلك تستعمل النباتات للزخرفة والتحديد 

كيد حيث تعطي تأكيد للمواقع أو العناصر الموجودة والتأ

في الطبيعة. كما يمكن استعمال األسوار النباتية للحماية 

ضد األتربة و الضوضاء باألماكن المزدحمة في المدن  

أو عزل منطقة عما يجاورها بسبب استعماالتها الخاصة 

وبذلك يمكن السيطرة على الخلوة كما يمكن من خالل 

سيطرة على حركة المشاة من خالل توجيه النباتات ل

الناس في اتجاهات واضحة فضالً عن توجيه حركة 

المرور، باإلضافة الى ذلك يمكن عمل االروقة أو 

الممرات وكذلك مناطق االستراحة من خالل استخدام 

 ( .41النباتات )

 االهمية البيئية : -3

تعتبر النباتات سواء كانت أشجار أو شجيرات أو 

ربة هي أفضل الوسائل للمحافظة على البيئة مغطيات ت

من خالل السيطرة على أشعة الشمس حيث تعمل على 

اعتراض أو حجب أشعة الشمس باال ضافة إلى التحكم 

في سرعة الرياح حيث تعمل االشجار على التقليل من 

سرعتها فضالً عن  السيطرة على تأثير درجة الحرارة 

ة على أشعة الشمس  الذي يرتبط بصورة مباشرة بالسيطر

والرياح حيث للنباتات تأثير كبير في تعديل درجة 

الحرارة قرب االرض وتوفير الظل ، فضالً عن ذلك 

فأنها تعمل على المحافظة على رطوبة التربة حيث أنها 

تقلل من تبخر الماء من التربة من خالل حمايتها من 

 (.41أشعة الشمس والرياح )

 االهمية الهندسية : -6

ت كثير من الوظائف الهندسية ومن أهمها مقاومة للنبا

عوامل التعرية حيث تعمل كمصدات  للرياح، كما تعمل 

على حجب الضوضاء والتخفيف من حدتها عن بعض 

العناصر باإلضافة إلى تنقية الجو من الملوثات حيث 

تعمل على السيطرة على التلوث الغازي وأزاله بعض 

ل الغبار واالتربة عوامل التلوث االخرى للهواء مث

والدخان والرماد المتطاير والروائح الغير مرغوبة 

وتخفيف الوهج الغير مرغوب به والسيطرة على 

 ( .41االنعكاسات الضوئية )

 

 

 وتشمل -: ضوابط التشجير داخل المدن : 2-2

نظراً لزيادة مشاكل المرور وارتفاع  -: تشجير الشوارع - أ

نباتات من دور رئيسي نسبة التلوث بدرجة كبيرة ولما لل

كبير لتخفيف هذه األضرار فمن األفضل زراعة 

الشوارع بالنباتات مع األخذ بعين االعتبار العالقة بين 

شكل وطبيعة نمو النبات وموقعها في التنسيق ،وهناك 

بعض الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند اختيار 

وزراعة النباتات في الشوارع العامة وعلى االرصفة 

 -ي تتمثل باالتي:والت

أن تكون النباتات المزروعة في الشوارع من  -4

األنواع التي تتحمل الظروف البيئية للمنطقة 

ومقاومة لإلصابة باألمراض واآلفات الحشرية 

 وعوامل التلوث البيئي .

ً لما يراه  -2 يتم زراعة الشوارع داخل المدن وفقا

م  3المختصين ويفضل أن يكون عرض الرصيف 

ونختار األشجار القائمة المنتظمة للتشجير في 

الشوارع مثل النخيل وبعض األنواع القابلة للقص 

 مثل الفيكس العادي بحيث تأخذ شكالً منتظماً.

أن تتالئم طبيعة نمو النباتات وحجمها مع نسبة حجم  -7

الشارع وطبيعته مع ظروف الموقع الذي تزرع فيه 

 وما يحيط به من منشأة ثابتة.

رع كل شارع بنوع واحد من االشجار لسهولة يز -1

إجراء عمليات الصيانة وإلبراز القيمة التنسيقية كما 

يمكن زراعة أكثر من نوع واحد في الشوارع 

الطويلة على أن يتبع نظام التبادل بين شجرتين من 

نوعين مختلفين مع مراعاة التناسب بينهما من حيث 

 البيئية .االرتفاع واللون والشكل واالحتياجات 

* 1.5*  1.5تزرع األشجار في حفر ذات أبعاد  -1

م 1.5
7 

أمتار  1-1وعلى مسافات تبعد عن بعضها  

حسب نوعها وطبيعة نموها وقد تحتاج األشجار في 

بداية عمرها إلى دعامة أو شبكة حديد الستقامة 

 ساقها وحمايتها .

يجب األخذ بنظر االعتبار طبيعة نمو النبات  -1

تحديد حجم حوض األشجار على  وتفرعاته و كذلك

األرصفة وضرورة تخصيص مسافة كافية لحركة 

مرور المشاة ، بحيث يكون عرض الرصيف كافي 

 لزراعة األشجار وحركة المشاة .

يراعى أن تكون األشجار المزروعة على جانبي  -3

الطرق ذات نمو خضري محدود وذلك حتى ال تمتد 

في الطرق  فروعها إلى المباني المجاورة أو المادة

ويفضل زراعة أشجار صغيرة مزهرة محدودة 

النمو مثل البوهيميا وتجنب زراعة األشجار في 

 األرصفة المخصصة للمشاة في الشوارع.

يجب أن تبعد مناطق عبور المشاة عن األحواض   -1

م وعن  60المزروعة باألشجار بمسافة ال تقل عن 

م وعن  40األحواض المزروعة بالشجيرات 

 20لمزروعة بالنباتات العشبية المزهرة األحواض ا

م وذلك لكي يتمكن قائد السيارة من الوقوف عند 

 مسار المشاة وال تعيق حركته.
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يفضل عدم زراعة األشجار الشوكية على جانبي  -1

االرصفة وكذلك تجنب زراعة األشجار المثمرة 

على األرصفة الجانبية ال نها تتلوث بالغبار وغاز 

بون هذا باإلضافة لتساقط الثمار ثنائي أوكسيد الكار

وتشويه منظرها وتعرضها للعبث من المارة ، علماً 

بأن الهدف األساسي من زراعة األشجار في 

الشوارع هو الناحية التنسيقية باإلضافة إلى األهمية 

 البيئية.

في مناطق التشجير على الطرق والشوارع ذات  -46

الطبوغرافية الخاصة مثل مناطق السيول داخل 

لمدن وفي المساحات الكبيرة حيث يتم تغطيتها ا

 (.41ببعض النباتات مثل حي علم وأبو خنجر)

تعد الجزر الوسطية  -: تشجير الجزرات الوسطية - ب

إحدى الوسائل المهمة لتجميل الشوارع وذلك 

بزراعتها باألشجار والشجيرات ويتوقف ذلك على 

عرض هذه الجزرات فأن كانت متسعة فيمكن 

شجار والشجيرات ذات الظل والجمال زراعتها باإل

مع تهذيبها بشكل جيد ، وأن كانت ضيقة فيفضل 

زراعتها بنوعين من األشجار ذات اإلحتياجات 

المائية المتقاربة ليسهل صيانتها ، ويفضل أن تكون 

األشجار مزهرة إلضفاء الجمال للشوارع، وهناك 

مجموعة من الضوابط تراعى عند إختيار وزراعة 

 -في الجزرات الوسطية ومنها : األشجار

يفضل أن تكون األشجار المزروعة خاصة في وسط  -4

الجزر ذات سيقان مرتفعة وأن يكون تفرعها عاليا 

بما ال يعيق حركة المارة أو السيارات مثل نخيل 

البلح ونخيل الواشنطونيا والفيكس وأن يتناسب حجم 

 االشجار مع عرض الجزرة.

الحجم في تقاطعات  عدم زراعة االشجار الكبيرة -2

الطرق أو عند رأس الجزرات في الشوارع حتى ال 

تعيق مسار النظر للسائقين ، ويمكن زراعتها 

بالنباتات العشبية قليلة االرتفاع والمسطحات 

 الخضراء.

يفضل زراعة الجزرات الوسطية بالفيكس العادي  -7

والفلفل العريض االوراق للفصل بين االتجاهين 

حوادث السيارات الناتجة من ولغرض للتقليل من 

 استعمال النور العالي.

مراعاة توزيع النباتات واالماكن المخصصة لوضع  -1

اللوحات الدعائية والتجارية من الجزرات الوسطية 

 وذلك لتالفي التداخل بينها.

عمل  بردورات متصلة في الجزرات لتحديد  -1

النباتات المزروعة بداخلها وترك مسافة ال يقل 

 م رصيف جانبي . 1عرضها عن 

يجب مراعاة عدم زراعة األشجار بالقرب من  -1

الفتحات والسماح للدوران إلى الخلف على شكل 

بالجزر الوسطى ويكتفي  U-TURNحرف 

سم وذلك  50بزراعة االسيجة بارتفاع ال يزيد عن 

للطرق التي يتم إنشاؤها كما ويجب أعادة النظر 

عائقة للطرق السابق إنشاءها وإزالة األشجار ال

 للرؤية .

توضع اللوحات اإلعالنية والتجارية على مسافة ال  -3

م من نهاية فتحات الجزرة والخاصة  20تقل عن 

بالدوران إلى الخلف كما ويتم نقل اللوحات اإلعالنية 

 العائقة للرؤية في الطرق التي سبق إنشائها.

يفضل زراعة النخيل في الجزرات الوسطية أذا كان  -1

م حيث تمتاز عن  4عرض الجزرة ال يقل عن 

األشجار االخرى بأنها تعطي ظالً دون أن تزاحم 

عناصر التشكيالت النباتية األخرى وبعد اكتمال 

  (.13نموها حتى ال تعيق الرؤية )

ويراعى عند التخطيط لمشاريع تشجير الشوارع داخل 

 -تباع الخطوات األتية:المدن إ

 تحديد الهدف من الزراعة. -4

تحديد مكان الزراعة سواء كان بالشارع أو الجزرة  -2

الوسطية أو أمام المنزل أو أمام المحالت التجارية 

 أو حديقة عامة .

تحديد نوعية التربة ومدى صالحيتها للزراعة وفيما  -7

 أن كانت تحتاج إلضافة مواد مخصبة.

المراد زراعتها ومدى مالمتها  تحديد نوعية النباتات -1

ألحجام األحواض وعرض الرصيف ومدى تحقيقها 

 للغرض أو الهدف من الزراعة.

تحديد البعد بين األشجار عن األرصفة أو في الجزر  -1

الوسطية والمسافة المفروض تركها عدد التقاطعات 

 وفي نهايات الجزر الوسطية.

يراعى عند زراعة أشجار الشوارع ترك المسافة  -1

المناسبة وهذا بطبيعة الحال يختلف حسب نوع 

االشجار المستخدمة وكذلك عرض الشارع ،كما 

يجب مالحظة أن تاج الشجرة عند اكتمال نوها ال 

يضايق الطريق العام ولذلك تزرع االشجار على 

مسافات من الرصيف حسب طبيعة نموها فيزداد 
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هذا البعد من الطريق أو الشارع في حالة االشجار 

 خمة والعكس صحيح.الض

في أشجار الشوارع يفضل االشجار التي تتفرع بعد  -3

ارتفاع كاف وال تستخدم االشجار التي تعطي جذوراً 

 هوائية .

قدم عندما  26أذا كان طول الشجرة سيصل إلى  -1

تنضج فأنها تزرع على مسافة متر على األقل من 

المنزل أو المبنى ولألشجار الضخمة تتضاعف 

بالنسبة إلى أشجار الظل فأنها تزرع  المسافة ، أما 

 م على االقل من المشايات. 7على مسافة 

عند زراعة أشجار الظل يجب أن يقدر أوال المكان  -1

المراد تظليله على مدار ليوم حتى ال يأتي الظل في 

وقت من االوقات من مكان يراد وجود الشمس فيه 

 أو دخول الشمس اليه.

الخضري لألشجار يالحظ ان كثيراً من المجموع   -46

يتلون في الخريف وهذا يعطي قيمة تنسيقية عالية 

في وقت تخلو فيه الحدائق من كثرة االزهار وأن 

ً في أوربا عنه في بلدان  كان ذلك يبدو واضحا

 المناطق الحارة . 

ً لألسس العلمية السليمة   -44 تنفيذ عملية الزراعة وفقا

 وحسب نوع  وطبيعة نمو النبات.

الخدمة والصيانة الزراعية المختلفة  متابعة عمليات  -42

خاصة الري والتقليم والتسميد ومقاومة اآلفات ذلك 

حسب حاجة النباتات والظروف البيئية المحلية 

للمحافظة على نظافة وتنسيق وجمال النباتات 

 ( . 41( و)13المزروعة )

 

 النتائج والمناقشة:  -3

 وعدد من  60ألغراض بحثية تم اختيار شارع      

المناطق في مركز مدينة الحلة والمحيطة به )حي 

األساتذة، المهندسين ، األكرمين، المحاربين( وذلك 

لهدف تقييم الواقع األخضر في تلك المناطق، حيث تم 

إحصائيا بإعطاء وزن لكل معيار   تقييم  أعداد استمارة

من المعايير المدروسة  أذ تضمنت االستمارة مجموعة 

وكما موضح  التشجير داخل المدينة من معايير وضوابط

في النموذج ا أدناه، ومن ضمن المعايير المدروسة في 

البحث هو التشجير أمام المنازل الن هذا الجانب هو من 

اختصاص دائرة البلدية في المحافظة. و يوضح جدول 

( عدد الضوابط الخاصة بكل معيار من المعايير 7)

 المدروسة.

   -نموذج االستمارة:

 معايير وضوابط التشجير داخل المدن

 أوالً : أسس التشجير في المدن

 نوع النبات مالئم مع طبيعة البيئة 1

 تحقيق الوظيفة البيئية  2

 تحقيق الوظيفة البنائية الهندسية والجمالية  3

 ثانياً : تشجير الحدائق

 الحديقة يتناسب مع الغرض وبعيد عن التوسع المستقبليموقع  1

 الحديقة تعمل على تحديد الشارع 2

 توجد فيها عناصر ترفيهية 3

 توجد فيها أماكن جلوس  6

 ثالثاً: تشجير الشارع على الجانبين 

 النباتات تتحمل الطبيعة البيئية  1

 متر 8 -5ال تقل المسافات بين النباتات عن  2

 متر  12 – 10تكون المسافة في الطرق السريعة والدائرية  3

 متر يفضل نباتات قابلة للقص  3أذا كان الشارع عرض  6

 تتناسب مع طبيعة حجم الشارع ونمو النباتات 1

 يجب أن التكون النباتات معرضة للتشابك مع االسالك ونختار النباتات القائمة 2

 النبات القابل للقص أذا كان الشارع به أسالك نختار .

 يزرع في الشارع نوع واحد من النباتات لتحقيق التنسيق والصيانة 5

 يزرع في الشارع الطويل أكثر من نوع من النباتات ويحقق التباين في االرتفاع واللون 1

 متر 1.5*1.5*1.5أذا كانت الشتلة في حفر على االرض يجب أن تكون االبعاد  11

 أحواض يجب أن تكون ضمن مسافات حتى ال تعيق مرور المشاةالزراعة في  11
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 النباتات على الجانبي يجب أن تكون ذات نمو خضري مناسب حتى ال تؤثر على المباني  12

 أذا كان التشجير على شكل أحواض يجب دراسة بعده عن حركة عبور المشاة  13

 ال يجوز زراعة المزروعات الشوكية 16

 زراعة المزروعات المثمرةيجب عدم  11

 يوجد تنسيق وتجميل  12

 رابعاً: تشجير الجزرة الوسطية في الشارع

 تزرع في الجزرة العريضة أشجار تظليل  1

 تزرع في الجزرة الضيقة نوع من االسيجة النباتية 2

 تزرع في الجزرة العريضة والطويلة النباتات المتقاربة وأشجار مزهرة لسهولة الصيانة  3

 يجب أن يكون نوع االشجار ذات سيقان طويلة ومرتفعة وال تعيق الحركة  6

 عند تقاطع الطرق ال تزرع االشجار وخاصة االشجار الكبيرة  1

 عند مفترق الطريق وبدون زراعة في الجزرات   8- 5يجب ترك مسافة  2

 متر يفضل زراعة النخيل   4أذا كان عرض الجزرة  .

 خامساً : التشجير أمام المنازل 

 يجب أن تزرع النباتات في الجانب االيمن حتى ال تعيق المشاة 1

 أذا كانت الزراعة أحواض توزع بمكان وال تعيق المشاة وبمستوى أقل من الفناء   2

 سم   40أذا كانت الزراعة بحفر يجب أن يكون عمق الحوض  3

 متر 8 -5مسافة االشجار من  6

 نوع االشجار من النوع قصير االرتفاع وقائم غير متفرع  1

 زراعة النباتات المتساقطة االوراق  2

 زراعة المتسلقات في المبنى وعلى السياج حتى يتم ربط المبنى مع الحديقة  .

 عدم الزراعة بالقرب من االبواب والشبابيك  5

 يفضل زراعة الشجيرات القصيرة لربط المنزل بالحديقة 1

 عدم زراعة أي نوع من االشجار ذات االشواك  11

 سادساً : التشجير أمام المحالت التجارية 

 يجب أن تكون النباتات محدودة االرتفاع قليلة التفرع 1

 نوع النباتات العشبية معمرة وتزرع بأحواض 2

 زراعة الشجيرات المزهرة التي تعطي أزهار على مدار السنة 3

 تجنب زراعة االشجار المتساقطة االوراق 6

 تجنب كثرة الزراعة في االحواض ال نها تعيق مرور المشاة 1

 سابعاً : حالة الزراعة ومقدار الصيانة للمزروعات  

 يجب أن تكون نوع الزراعة المستخدمة في كل المعايير على أسس هندسية  1

 حالة المزروعات واستمرارية ديمومتها 2

 نسبة تحقيق االخضر المستدام في التشجير للمكان بشكل عام  3

 (16) :المصدر 
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 ( عدد الضوابط لمعايير التشجير3جدول )                                    

 عدد الضوابط           المعيار             

 3 أسس التشجير في المدن

 4 تشجير الحدائق

 16 التشجير على جانبي الطريق

 7 تشجير الجزرة الوسطية

 10 تشجير أمام المنازل

 6 تشجير أمام المحالت

 3 حالة الزراعة ومقدار الصيانة للمزروعات

 49 المجموع

حصلت  60( بأن منطقة شارع 4تشير نتائج الجدول )

% معيار موجود ضمن ضوابط ومعايير 14على 

التشجير داخل المدينة وهي نسبة غير مطابقة  لذا تبين 

   -من خالل ذلك أنه  :

على جانبي   60ال يوجد تشجير في منطقة شارع  -1

 الطريق ،وكذلك أمام المحالت والمنازل 

  60من خالل المسح الميداني تبين ان منطقة شارع  -2

تحتوي على جزرات وسطية مزروعة بأشجار مختلفة  

 والتي تعتبر مدخل مهم و واجهة المحافظة .

الحدائق في هذه المنطقة غير مدروسة بشكل صحيح   -3

 ي قليلة جداً.وه

 60( مؤشرات تنفيذ معايير وضوابط التشجير في منطقة شارع 4جدول )                 

 غير موجود إلى حد ما موجود موجود عدد الضوابط 60شارع 

 2 1 0 3 اسس التشجير في المدن

 1 3 0 4 تشجير الحدائق

 16 0 0 16 التشجير على جانبي الطريق

 0 1 6 7 تشجير الجزر الوسطية

 7 3 0 10 التشجير أمام المنازل

 6 0 0 6 تشجير أمام المحالت

حالة الزراعة ومقدار الصيانة 

 للمزروعات

3 1 2 0 

 32 10 7 49 المجموع

 % 65 % 20 %14 %100 النسبة المئوية

  

( بأن 5فتشير نتائج الجدول )أما بالنسبة إلى حي االساتذة 

%  12% معيار موجود و 2حي األساتذة حصلت على 

% معيار غير موجود  32معيار موجود إلى حد ما و 

ضمن ضوابط ومعايير التشجير، ويمكن توضيح ذلك من 

 -: خالل ما يأتي

ال يوجد  تشجير في حي األساتذة  على جانبي الطريق -1

 حدائق في المنطقة.،وكذلك أمام المحالت وال توجد 

ال تحتوي المنطقة على جزرات وسطية  حيث ينعدم  -2

 التشجير في هذا الجانب.

أما بالنسبة إلى التشجير أمام المنازل فهو بسيط ،  -6

 واستخدام نظام الحدائق المنزلية.

                        

 

 

 

 

 

 

 



 سليم واخرون                                  (     7143) ,  4711 - 4734:   (4) 9 –مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وضوابط التشجير في حي األساتذة ( مؤشرات تنفيذ معايير5جدول ) 

 غير موجود إلى حد ما موجود موجود عدد الضوابط حي االساتذة

 2 1 0 3 اسس التشجيرفي المدن

 3 1 0 4 تشجير الحدائق

التشجير على جانبي 

 الطريق

16 0 0 16 

 7 0 0 7 تشجير الجزر الوسطية

 0 3 1 10 التشجير أمام المنازل

 0 6 تشجير أمام المحالت

 

0 6 

حالة الزراعة ومقدار 

 الصيانة للمزروعات

3 0 1 2 

 36 6 1 49 المجموع

 % 73 %12 2% %100 النسبة المئوية

 

( بأن حي األكرمين حصلت على 6تشير نتائج الجدول )

% معيار موجود إلى حد ما و  3% معيار موجود و 0

% معيار غير موجود ضمن ضوابط ومعايير  46

 -: التشجير، ويمكن توضيح ذلك من خالل ما يأتي

ينعدم التشجير في حي األكرمين على جانبي الطريق   -1

،وكذلك أمام المحالت  باإلضافة إلى انعدام الحدائق في 

 هذه المنطقة، وكذلك انعدام التشجير أمام المحالت .

على جزرات وسطية  حيث ال يحتوي حي األكرمين  -2

 ينعدم التشجير في هذا الجانب.

أما بالنسبة إلى التشجير أمام المنازل فهو  -7

موجود إلى حد ما ، واستخدام نظام الحدائق 

 المنزلية.

 

 

 

 ( مؤشرات تنفيذ معايير وضوابط التشجير في حي األكرمين6جدول )                          

 غير موجود إلى حد ما موجود موجود عدد الضوابط حي االكرمين 

 3 0 0 3 اسس التشجيرفي المدن

 4 0 0 4 تشجير الحدائق

 16 0 0 16 التشجير على جانبي الطريق

 7 0 0 7 تشجير الجزر الوسطية

 8 2 0 10 التشجير أمام المنازل

 0 0 0 6 تشجير أمام المحالت

الصيانة حالة الزراعة ومقدار 

 للمزروعات

3 0 1 2 

 46 3 0 49 المجموع

 %94 % 6 %0 %100 النسبة المئوية

 

( بأن منطقة حي المحاربين  7تشير نتائج الجدول )

% معيار موجود  6% معيار موجود و 0حصلت على 

% معيار غير موجود ضمن ضوابط  43إلى حد ما و 

 ومعايير التشجير، ويمكن توضيح ذلك من خالل مايأتي

:- 

عدم وجود الحدائق في حي المحاربين، فضالً عن انعدام  -4

التشجير على جانبي الطريق وأمام المحالت ، أما 

بالنسبة إلى التشجير أمام المنازل فهو موجود ولكن 

 بشكل بسيط جداً.  

الوسطية في هذه المنطقة ، إذ ينعدم تنعدم الجزرات  -2

 التشجير في هذا الجانب.
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 ( مؤشرات تنفيذ معايير وضوابط التشجير في منطقة حي المحاربين7جدول ) 

 غير موجود إلى حد ما موجود موجود عدد الضوابط حي المحاربين  

 3 0 0 3 اسس التشجير في المدن

 3 1 0 4 تشجير الحدائق

التشجير على جانبي 

 الطريق

16 0 0 16 

 7 0 0 7 تشجير الجزر الوسطية

 6 4 0 10 التشجير أمام المنازل

 6 0 0 6 تشجير أمام المحالت

حالة الزراعة ومقدار 

 الصيانة للمزروعات

3 0 1 2 

 43 6 0 49 المجموع

 %88 %12 %0 %100 النسبة المئوية

 

( بأن حي المهندسين  حصلت 8تشير نتائج الجدول )

% معيار موجود إلى حد  6% معيار موجود و 0على 

% معيار غير موجود ضمن ضوابط ومعايير  43ما و 

  التشجير، ويمكن توضيح ذلك من خالل ما يأتي

ينعدم وجود الحدائق فضالً عن انعدام التشجير على  -4

الطريق ، وكذلك انعدام التشجير أمام جانبي 

 المحالت

أما بالنسبة إلى التشجير أمام المنازل فهو غير   -2

 موجود. 

ينعدم التشجير في  الجزرات الوسطية ولذلك النعدام  -7

 الجزرات الوسطية في هذه المنطقة.  

 ضوابط التشجير في حي المهندسين( مؤشرات تنفيذ معايير و8جدول )                   

 غير موجود إلى حد ما موجود موجود عدد الضوابط حي المهندسين

 3 0 0 3 اسس التشجير في المدن

 3 1 0 4 تشجير الحدائق

 16 0 0 16 التشجير على جانبي الطريق

 7 0 0 7 تشجير الجزر الوسطية

 6 4 0 10 التشجير أمام المنازل

 6 0 0 6 تشجير أمام المحالت

حالة الزراعة ومقدار 

 الصيانة للمزروعات

3 0 1 2 

 43 6 0 49 المجموع

 %88 %12 % 0 %100 النسبة المئوية

 

 االستنتاجات : –6

نستنتج من خالل الدراسة الميدانية  بأن معايير     

وشروط أسس التشجير ضعيفة جداً وشبه معدومة 

، ويمكن توضيحها من خالل الجدول  لمنطقة الدراسة

 -( وهي كما يأتي:9)

 ( النسبة المئوية للمعايير والضوابط الموجودة في مناطق الدراسة 1جدول )             

 النسبة المئوية للمعايير والضوابط الموجودة  مناطق الدراسة                 

 من المعايير و الضوابط الموجودة %   14 60منطقة شارع 

 %    من المعايير و الضوابط الموجودة  2 منطقة حي االساتذة

 %    من المعايير و الضوابط الموجودة  0 منطقة حي األكرمين

 %    من المعايير و الضوابط الموجودة  0 منطقة حي المحاربين

 %    من المعايير و الضوابط الموجودة  0 منطقة حي المهندسيين 
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ومن خالل النتائج يتضح بأن التشجير لمناطق         

الدراسة لم يطابق المعيار وأسس تشجير الشوارع  فضالً 

عن عدم تطابق المعيار لعرض الجزرات الوسطية و 

 مسافات الغرس 

ريق و أمام وينعدم وجود التشجير على جانبي الط

المحالت التجارية فضالً عن قلة التشجير و كذلك قلة 

وجود الحدائق في مناطق الدراسة. أما في ما يخص 

التشجير أمام المنازل فهو معدوم وأتباع أسلوب الحدائق 

ً بأن الجزرات الوسطية  المنزلية فقط.  ويالحظ أيضا

ينعدم وجودها في األحياء السكنية المختارة، ماعدا 

تحتوي على جزرة وسطية والتشجير   60قة شارع منط

( وهو ليس بالطريقة الصحيحة حيث 3فيها بسيط شكل )

لم تطبق أي من المعايير التي تمثل التشجير المثالي 

للجزرات الوسطية، فضالً عن أنعدام التنوع في النباتات 

المزروعة وكذلك اختالف عرض الجزرة من مكان إلى 

 أخر.

 

  
 و الجزرة الوسطية وطريقة تشجيرها و أحدى الدوائر الحكومية و 60( يوضح منطقة شارع 3شكل )

 انعدام التشجير أمام المحالت التجارية والمنازل 

 

 مرحلة الرؤية السطحية والتطويرية:  -1

بعد التغيرات المناخية االخيرة وأرتفاع        

ً مما أدى إلى  درجات الحرارة الغير مسبوقة صيفا

موت كثير من النباتات المستخدمة في الحدائق ومن 

خالل العمل في صيانة وأنشاء الحدائق تم تحديد 

النباتات التي تتحمل االجواء الحارة والعطش وقلة 

الحديثة حول االهتمام بها ، وبناءاً على التقارير 

نبات الكيموكاربس وأثاره المستقبلية على البنى 

التحتية حيث بدأت دول الخليج وخاصة السعودية  

بإزالته والتي تعتبر البلد المصدر لهذا النبات  لذلك 

ننصح بعدم زراعته في المناطق التي توجد فيها 

أنابيب الماء  وأنابيب الصرف الصحي وخطوط 
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ذا يفضل زراعته في الكهرباء واالرصفة، ول

االماكن الخالية من البنى التحتية )خارج المدينة(. 

ولغرض جعل منطقة الدراسة تتطابق في تشجيرها 

مع معايير وضوابط تشجير الشوارع لذلك يجب 

 -أتباع ما يأتي:

على بلدية الحلة أزاله التجاوزات ووضع محددات  -4

للبناء من حيث االرتفاع والواجهة ووضع التصاميم 

لمناسبة لألبنية ملزمة أصحاب االبنية بها وخاصة ا

المحالت التجارية لغرض منع الفوضى الحالية 

 .16الموجودة وخاصة في منطقة شارع 

م  1-4الجزرات الوسطية يتراوح عرضها ما بين  -2

بعضها مكون من الطابوق المغلف ترفعه عن سطح 

سم وهذه الجزرات  36االرض مساند بارتفاع 

مزروع بأشجار الواشنطونيا التي قد الضيقة بعضها 

تسبب تكسر للرصيف بعد وصول جذورها إلى 

 المساند خاصة.

توحيد تشجير الشارع من حيث مسافات الزراعة  -7

وعرض الجزرات وأنواع النباتات حيث هناك 

عشوائية في الزراعة فمسافة منه مزروعة 

بالواشنطونيا و الكيموكاربس وبعضه مزروع 

خيل السايكس والبعض األخر بالبيزا مع وجود ن

 مزروع بالكيموكاربس فقط.

والدوائر  عمل شارع خدمي أمام المحالت التجارية -1

  الحكومية من أجل تنظيم الحركة المرورية .

 

 -التوصيات: -2

االهتمام بالواقع األخضر لمدينة الحلة وذلك من  .4

خالل رسم الخطط والسياسات التي تهدف إلى تنفيذ 

 لمدينة .مشاريع التشجير في ا

االهتمام بالجزرات الوسطية وعمل صيانة مستمرة  .2

والتنوع في زراعة النباتات لتحقيق التنسيق والجمال 

من خالل أجراء العمليات الزراعية وتجديد زراعة 

 النباتات.

االهتمام بشكل كبير في التشجير على جانبي الطريق  .7

لتحقيق معيار التشجير والذي يزيد من نسبة التشجير 

 المناطق المدروسة.في 

تشجيع المواطنين على القيام بالتشجير أمام المنازل  .1

 وأمام المحالت التجارية وبطريقة مدروسة.

زيادة الوعي البيئي  لدى المواطنين واالهتمام   .1

بالحدائق والمتنزهات في المدينة وصيانتها، فضالً 

عن توفير أماكن الجلوس واالهتمام بإدخال العنصر 

تصميم الحدائق لما له دور متميز خاصة المائي في 

في األماكن التي تعكس صورة لما حولها من نباتات 

 ومنشآت.

التقليل من المسطحات الخضراء لما تحتاجه من  .1

 .صيانة مستمرة

االهتمام بزراعة أشجار الظل لالستفادة منها على أن  .3

تكون االشجار تتناسب الطابع العام ويمكن أن 

توفره من أزهار وخاصة  تضفي بعض الجمال بما

تلك التي تزهر في األشهر التي ال يكون فيها إزهاراً 

 ألغلب النباتات المزروعة بالحديقة.

زراعة النباتات سواء كانت أشجار أو شجيرات أو  .1

غيرها من النباتات والتي تتالئم مع بيئة مدينة الحلة 

والتي تتحمل الظروف الجوية في المدينة، وكذلك 

 تها للموقع الذي تزرع فيه.ضرورة مالئم

توعية المواطن بمفهوم االستدامة وطرق تحقيقها  .1

وكيفية المساهمة الفعلية فيها من خالل تعريفهم 

بطرق وضوابط ومعايير التشجير الصحيحة حتى 

 يكون له دور في تحقيها.

وضع برنامج تشجير واسع لألحياء والطرق  .46

ستخدمة الرئيسية وفق الضوبط والمعايير الدولية الم

 في تشجير الشوارع والمدن.

تخصيص مساحات خضراء لألحياء السكنية تتناسب  .44

 مع أعدادهم وتشمل فعاليات لمختلف االعمار.

تنفيذ البنى التحتية لألحياء من أنابيب الماء والماء  .42

الخام والكهرباء والمجاري ..الخ قبل البدء بعملية 

 التشجير.

ئة الحضرية توعية السكان حول أهمية تشجير البي .47

 والجمالية والصحية

توفير البنية التحتية الضرورية إلنشاء الحدائق  .41

 والمتنزهات.

زيادة عدد عمال الصيانة الزراعيين في البلديات،  .41

فضالً عن رفع كفاءة الفنيين الزراعيين في البلديات 

 بما يتماشى مع المهام المكلفين بها.

ل االكثار من زراعة مغطيات التربة التي تتحم .41

الظروف البيئية في الحلة والتي ال تحتاج إلى صيانة 

 مستمرة كالمينا التشجيرية والياسمين الياباني.

عدم زراعة شجرة الكيموكاربس في المناطق التي  .43

 فيها بنية تحتية لما تسببه من أضرار في المستقبل.
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عند انشاء االحواض البنائية المرتفعة عن سطح  .41

واصفات الفنية الموصى التربة يجب تنفيذها وفق الم

 بها .

بدالً  60توحيد استخدامات االبنية المطلة على شارع  .41

من الفوضى الحالية من دوائر حكومية ومستشفيات 

وخدمات صيانة السيارات واالسواق المنزلية 

 والمحالت التجارية... الخ.
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 يوضح االنواع النباتية التي تنجح زراعتها في تشجير الشوارع والتي تالئم الظروف البيئية ( جدول 1ملحق )

 

 

 النباتات            المالحظات              

فلفل رفيع  -البيزيا –االكاسا  -نخيل التمر تعتبر من االشجار المهمة في تشجير الشوارع 

   الفيكس  –االوراق 

   -االكاسيا -اليوكابتوس –البيزيا  للرياح فضالً عن أنها تقاوم الظروف البيئية  تستعمل كمصدات

 –االكاسيا  الجهنمية  -الصنوبر  -دفلة تستعمل لغرض الحجب البصري 

 الياس  –ورد الجمال  -الدودونيا

تتحمل درجات الحرارة المرتفعة والجفاف والعطش وتقاوم االدخنة 

 التقلبات الجوية والرياحوالغبار وكذلك تتحمل 

 نخيل الواشنطونيا  -كازورينا 

 االكاف  -االكتونيا –حي علم  –االكاسيا  تستعمل لربط التربة ومنعها من االنجراف والتعرية 

 االروكاريا  –الثويا  تتحمل درجات الحرارة المنخفضة 

تتحمل درجات الحرارة المرتفعة و المنخفضة فضالً عن تحملها 

 للجفاف والعطش  

 االروكاريا  -باركنسونيا  

 كف مريم  -االكتونيا تتحمل الجفاف والعطش وكذلك التقلبات الجوية والرياح

 

 

 


