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المستخمص

 ويجدر ان تتميز بخصائص بيئية تحقق راحة االنسان و تجدد حيويته وتعزز، تشكل الفضاءات الخارجية في الجامعات صورة المشهد الطبيعي لمبيئة الحضرية الجامعية
 وتم الحصول عمى،  اختير موقع جامعة بغداد في الجادرية كبيئة حضرية منتخبة الغراض الدراسة العممية.التفاعل االجتماعي بين مستخدمي فضاءات الجامعة
 كما تم اعتماد استمارة، المعمومات الالزمة من خالل اعتماد منهجية المسح الميداني لمفضاءات الخارجية المختارة واعتماد المالحظة الموقعية الدقيقة والمراقبة البصرية
" واستعملMicrosoft Office Excel"  وبعد جمع االستمارات تم تفريغ البيانات باستخدام برنامج. االستبيان التي وزعت عمى عينة عشوائية من طمبة الجامعة

." LSD"  وقورنت الفروقات المعنوية بين المتوسطات باختبار اقل فرق معنوي،  " في تحميل البياناتStatistical Analysis System " SAS البرنامج االحصائي

 من،  عمى التوالي83.50  و84.50 قد اظهرت نتائج الدراسة ان فعاليات ا لمشي والراحة واالسترخاء في فضاءات الجامعة هي االهم من بين االستخدامات وباالوزان
بين اهم استخدامات النباتات في مساحات الجامعة الخضراء هي التاكيد عمى ابراز عناصر الحديقة المختمفة وتوفير االلوان والتظميل وكعنصر احاطة وتحديد باال وزان
 ومن بين اهم استخدامات عنصر الماء.  اما المسقفات فقد فضمت المتقطعة والمنفصمة فوق ممرات الحركة واماكن الجموس.  عمى التوالي80.00، 87.33 ، 94.67
 وتم تفضيل التظميل الطبيعي باالشجار.%47.37  كانت الرغبة في رؤيته بشكل نافورات وبنسبة. في حدائق الجامعة اكسابها طابع الحيوية اضافة لالهمية البيئة

. من عينة االستبيان ان تكون ممرات الحدائق ومماشيها مرصوفة بالحجر الطبيعي%37.89  وفضمت، مقارنة بالتظميل الصناعي%00 والشجيرات بنسبة
 جامعة بغداد،  المساحات الخضراء،  تصميم الفضاءات الخارجية: الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
The universities on-campus external spaces represent the urban ecological view, which should be characterized by some
environmental parameters that achieve comfort and self-vitality and promote social interactions among university personals.
The University of Baghdad, aljadriah campus, was selected as an urban ecosystem for further practical study. Data were
collected according to a field survey for selected outer spaces in addition to visual and locational observations. Forms of the
questionnaire were randomly distributed among university’s students, data were collected in Microsoft Excel and analyzed
using the Statistical Analysis System (SAS), and means were compared according to the least significant differences (LSD)
test. Results showed that walking, comfort, and relaxation were the most significant among the parameters used in this study
with a weight of 84.50 and 83.50, respectively. One of the most important employments of vegetation in university’s outer
spaces is highlighting the differences in landscape elements and provide a broad spectrum of colors, shadings, and linings
with weights of 94.67, 87.33, and 80.00, respectively. As for the shelters, they preferred the separated and stripped ones above
walking and seating areas. Water elements also played a significant role in contributing to the landscape vitality in addition
to its importance to the surrounding ecosystem. It was preferred to be seen as fountains with a percentage of 47.37%. Plants
natural shading was also preferred by 50% when compared to artificial shading. Finally, 37.89% preferred that walkways
are paved with natural stones.
Key word: Exterior landscape design , green area, campus.
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بغداد لفضاءاتيا الخارجية المتمثمة بحدائقيا ومساحاتيا

المقدمة

الخضراء بمكوناتيا الطبيعية واالصطناعية

أظيرت التوجيات الحديثة في مجال تخطيط وتصميم بيئات

التعرف عمى

كيفية جعل ىذه الفضاءات مناسبة إلدراك البيئة الطبيعية

الحرم الجامعي نحو عمارة فضاءاتيا الخارجية Landscape

وتعزيز التفاعل بينيا وطمبة الجامعة .أُجريت دراسة ميدانية

" "Architectureالمتمثمة بأبنية الحرم الجامعي وتصميم

لممساحات الخضراء في جامعة ليفربول الواقعة شمال غرب

فضاءاتيا الخارجية  Landscape Designوكذلك ربطيا

انكمترا ،وتضم الجامعة كميات اآلداب والعموم االنسانية والعموم

مع المشيد الطبيعي لممدينة .اضافة الى تعدد إستخدامات

األجتماعية وعموم الحاسبات .بيدف معرفة مفيوم المساحات

بيئة الحرم الجامعي لزيادة قضاء الوقت في الجامعة وتشجيع

الخضراء بالنسبة لمطمبة ،وكذلك كيفية إستخداميم ليا ،تبين

التفاعل األجتماعي ( .)8تمثل الفضاءات الخارجية لمحرم

من خالل المالحظة الشخصية والمسح الميداني واألستطالع

الجامعي صورة المشيد الطبيعي المكمل لعموم البيئة

الذي أجري لعينة عشوائية من طمبة ،أنيم يعتبرون المساحة

الحضرية الجامعية .فاألبنية تمثل الجزء المغمق والحدائق

الخضراء عنصر أساسي لمبيئة الطبيعية في جامعتيم ،وان

والفضاءات الخارجية بينيا تمثل الفضاء المفتوح لبيئة الحرم

أسموب تصميميا وأدارتيا والحفاظ عمييا ىي التي تكسب

الجامعي .إذ إن اإلنسان يتعرض لمفضاءات الخارجية ويكون
بتماس مباشر معيا قبل تعرضو لمفضاءات الداخمية ،ولذا

جامعتيم خصائص جمالية طبيعية ،وأكدت النتائج عمى

توجب أن تتميز ىذه الفضاءات بخصائص بيئية وجمالية

ضرورة تعدد اشكال وعناصر ومكونات المساحات الخضراء

وتنوعيا لكي تمبي اإلحتياجات المختمفة لطمبة الجامعة (.)29

تحقق الراحة لإلنسان وتجدد حيويتو وتمنحو اإلحساس

قام  )21(Noor ul-aminبدراسة تصميم الفضاءات

بالجمال واألمان والراحة ( .)23أشارت الدراسات الى أن

تصميم الفضاءات الخارجية لمجامعة ناتج عن تجميع

المفتوحة والمساحات الخضراء لجامعة بيشاور لمعموم

العناصر الفيزيائية داخل الحرم الجامعي وتطويرىا كناتج

والتكنموجيا واليندسة الزراعية لمتعرف عمى واقعيا ووضع
المقترحات لتحسينيا والحفاظ عمييا من خالل المسح الميداني

لمتفاعل اإلنساني بأعتباره فرداً من المجتمع الجامعي،

وأجراء المقابالت الشخصية أضافة الستبيان عينة من طمبة

والعناصر الطبيعية بأعتبارىا المحيط الخارجي والمتمثمة بكافة

كميات الجامعة المختمفة (الزراعة والطب البيطري واليندسة

العمميات الالزمة لتطوير الحرم الجامعي ( .)7بين

والعموم واألدارة والدراسات األسالمية) ،وتضمن األستبيان

 )10(Dixonأن المشيد الطبيعي لمحرم الجامعي يتمثل

فقرات تتعمق بالمكونات الطبيعية واالصطناعية لمفضاءات

بالبساط األخضر الذي تقع فوقو األبنية الجامعية ،حيث تعمل

المفتوحة ،وأظيرت النتائج ان من يرغبون برؤية جوانب

عمى منح الشعور بالراحة والسرور  ،ولذا فمن الضروري أن

الطرق في الجامعة مزروعة بخطوط األشجار والشجيرات الى

تصمم بشكل متدرج ومتسمسل لكي ينطبع في ذاكرة ومخيمة

جانب النباتات العشبية المزىرة ،في حين النسبة األقل كانو

مستخدمي ىذه الطبيعة الجميمة .ويشير  )13(Hananأن

يفضمون األشجار فقط ،وتبين ان طمبة الجامعة أستخدموا

مفيوم الفضاءات الخارجية والمساحات الخضراء في الجامعة

حدائقيا لغرض الدراسة ومناقشة واجباتيم لما ليا من تاثير

تتعدى كونيا مكان لمدراسة فقط فيي تؤدي وظائف عديدة

قدرتيم في أداء فروضيم وانتعاش صحتيم النفسية،
عمى ا

ترويحية ونفسية وأجتماعية فيي تعمل كمفاصل لربط البيئة

فضالً عن تفضيل وجود عنصر مائي عمى شكل شالل

المحيطة ،و كعناصر توجيو ،كما أنيا تضيف األحساس

وبنسبة أقل عمى شكل النافورات والحديقة المائية ،كما فضل

بجمال المكان من خالل عناصر الطبيعة الجذابة وخمق

البعض منيم ترتيب أماكن الجموس بمختمف مساحات

عنصر المفاجاة وتييئة جو األسترخاء وتشجيع المقاءات

الجامعة الخضراء.

األجتماعية والمناقشات فضالً عن تنقية اليواء .ىدفت الدراسة

الى تشخيص واقع تصميم الفضاءات الخارجية في جامعة

المواد وطرائق العمل

بغداد " الجادرية " من خالل القيام بمسح ميداني لعدد من

-1اختيار موقع الدراسة :أُختيرت جامعة بغداد الكائنة في

منطقة الجادرية ،وىي أول جامعة عراقية تاسست  1957من

الفضاءات المختارة .التعرف عمى كيفية أستخدام طمبة جامعة
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قبل المصمم المعماري" ،"Walter Cropiusوتقع في شبو

البيئية والموقعية وىي تمثل الصنف الجامعي الذي يقدم كافة

جزيرة يحيطيا نير دجمة من ثالث جيات ،وقد تم تخطيط و

التسييالت والخدمات ،أشبو بمدينة جامعية وتتوسطيا أبنية

تصميم الجامعة عمى وفق أسموب الجامعات الحديثة التي

الفعاليات األجتماعية والثقافية والعامة وخارج المسار الحمقي

تعزز مفيوم التجديد والحداثة ،والتي يمكن تطويرىا والتوسع

تقع الفضاءات الساندة وىي الترفيية والخدمية والسكنية شكل

فييا دون أن يؤثر ذلك عمى مخططيا األساس ومالمحيا

.1

شكل .1صورة جوية لموقع الدراسة جامعة بغداد المصدر http://www.bing.com/maps

المتعمقة بموضوع البحث والمالحظة الشخصية ،وضعت

 -2أختيار مجتمع و عينة البحث

األسئمة التي تتالءم مع

تم أختيار موقع جامعة بغداد في الجادرية كبيئة حضرية

واقع الدراسة وتم تقويميا لغوياً

وعممياً من متخصصين في (البستنة وىندسة الحدائق،

منتخبة ألغراض الدراسة العممية والتي تمثل مجتمع البحث ،

االرشاد الزراعي ،اليندسة المعمارية ،عمم النفس ،االحصاء)

وقد تم الحصول عمى المعمومات الالزمة لمدراسة العممية من

لتظير بالشكل الذي يحقق الغرض منيا ،فقد تم توزيع

خالل عممية المسح الميداني لممواقع المختارة وأعتماد

األستبيان بعد أعداده بشكمو النيائي عمى عينة عشوائية من

المالحظة الموقعية الدقيقة والمراقبة البصرية وتاشير

طمبة الجامعة ،وزعت  200أستمارة والمسترجع منيا 190

الفضاءات الخارجية عمى مخطط الموقع لتعيين الحدود

أستمارة وتم تفريغيا يدوياً بأستخدام برنامج

الفيزياوية لمفضاءات الخارجية ،وقد تم األعتماد عمى

Microsoft

المشاىدة البصرية في جمع البيانات ،وتصوير ىذه

" "Office Excelوأستعمل البرنامج اإلحصائي Statistical

الفضاءات ،أختيرت الفضاءات الخارجية شريطية الشكل بعد

 )2012( SAS- Analysis Systemفي تحميل البيانات

لدراسة تأثير العوامل المختمفة ونسب توزيعيا في العينة

مدخل الجامعة الرئيس ،فضالً عن الفضاءات الخارجية في

المدروسة بخصوص أستخدام الطمبة جامعة بغداد "مجمع

النطاق (المسار الحمقي) وذلك لكون ىذا المساحات األكثر

الجادرية" لبيئة الجامعة المتمثمة بحدائقيا ومساحاتيا

أستخدام وكذلك لوجود مختمف األنشطة والفعاليات الترفييية

الخضراء .وقورنت الفروق المعنوية بين النسب المئوية

والتعميمية واألكاديمية فييا ،كما في شكل  2والذي يوضح

بإختبار مربع كاي " "Chi-squareكما تمت مقارنة الفروق

المسار الشريطي والحمقي لجامعة بغداد وأرقام فضاءاتو

المعنوية بين المتوسطات بإختبار أقل فرق معنوي (.)LSD

الخارجية.

وقد تم احتساب كل من الوزن والرتبة لكل فقرات األستخدام

 -3االستبيان :يمثل االستبيان أداة القياس الذي تم أعداده

والخدمات المقدمة في الحدائق والمساحات الخضراء في

لتحقيق أىداف البحث وبعد األطالع عمى الدراسات والبحوث
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الجامعة وتم األعتماد عمى مقياس ثالثي لقياس اتجاىات

جاسم وكامل

المبحوثين نحو استخدام الحدائق والمساحات الخضراء .

شكل  .2صورة جوية توضح النطاق الشريطي والحمقي وأرقام فضاءاته الخارجية http://www.bing.com/maps

التربية بنات ،قد شممت الجزء األكبر من نسبة طمبة كميات

النتائج والمناقشة

جامعة بغداد في الجادرية ،الذين يستخدمون مساحاتيا

 .1األسئمة الخاصة بالمبحوثين " الجنس والمرحمة والكمية "

الخضراء وحدائقيا قيد الدراسة وبالنسب  28.40و 14.21

تبين من جدول  1أن عينة الدراسة حسب الجنس كانت

و  12.63و %11.05عمى التوالي .وقد يعزى السبب في

 %49.07ذكور و  %50.53أناث عمى التوالي ،وفيما

تواجد طمبة كمية العموم واليندسة بأقساميا المتنوعة في ىذه

يتعمق بالمراحل الدراسية فنجد أن المراحل الثانية والثالثة

المساحات الخضراء أكثر من غيرىا من الكميات لموقعيا

والرابعة لجميع كميات الجامعة  ،ىي النسبة األكثر تواجداً في

القريب من الساحات الرئيسية لمحرم الجامعي " Major

مساحتيا الخضراء وحدائقيا وبالنسب  30و  25.79و

 " Plazaوالتي تتوافر فييا مختمف الفعاليات واألنشطة

 %24.21عمى التوالي .أما المرحمتين األولى والخامسة التي

الجامعية ،أضافة الى سيولة الوصول الى المساحات

أقتصرت عمى كمية الطب البيطري وقسم اليندسة المعمارية ،

الخضراء مقارنة ببقية مواقع الكميات مثل اليندسة الخوارزمي

فقد حققت أقل النسب  %15.79و  %4.21عمى التوالي

والطب البيطري واألعالم .

جدول .2يتضح من جدول  ،3أن طمبة كميات العموم
واليندسة والعموم السياسية وكمية الز ارعة واألعالم

وكمية
جدول  .2بيانات العدد والنسبة المئوية لمعينة المدروسة

جدول  .1بيانات العدد والنسبة المئوية لمعينة المدروسة
حسب الجنس وحسب االستبيان

انجُظ

انؼذد
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190
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حسب المرحمة الدراسية وحسب االستبيان
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األولى بوزن  84.50وتمتيا فعالية األسترخاء والراحة وبوزن

جدول .بيانات توزيع العينة المدروسة حسب الكميات

 ،83.50وكذلك الحال لتفضيل طمبة الجامعة الوصول الى

المشمولة باالستبانة وحسب االستبيان
انكهٛبث

قاعاتيم الدراسية مرو اًر

انؼذد انُغبت انًئٕٚت ()%

54
ػهٕو
24
ػهٕو عٛبعٛت
11
ػهٕو بُبث
27
ُْذعت
ُْذعت خٕاسصي10 ٙ
11
طب بٛطش٘
21
صساػت
11
أػالو
21
حشبٛت بُبث
190
انًجًٕع
لًٛت يشبغ كب٘

---
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بالحدائق والمساحات الخضراء

بالمرتبة لثالثة وبوزن  .83.00أما بالنسبة ألستخدام الحدائق

28.40
12.63
5.79
14.21
5.26
5.79
11.05
5.79
11.05
% 100

والمساحات الخضراء في الجامعة لفعاليات التواصل مع
األصدقاء والتدارس فيما بينيم أضافة لفعاليات تناول الطعام

أوقات الفراغ بين الدروس والمحاضرات فقد احتمت المراتب
الثالثة األخيرة باألوزان  79.50و 69.50و 66.17عمى
التوالي .قد يعزى السبب في حصول فعاليات المشي ضمن

المساحة الخضراء وكذلك السير في الحدائق الجامعية وصوالً
الى قاعات الدراسة وأستخدام

ىذه المساحات لمراحة

واألسترخاء الى دور المشيد الطبيعي في أعطاء األحساس
بجمال المكان من خالل عناصر الطبيعة الجذابة وجو

** 8,502

األسترخاء وتوفير اليواء النقي ( .)22وكذلك الحصول عمى

عناصر التشويق واألثارة من خالل العناصر الطبيعية

.2أستخدامات الحدائق والمساحات الخضراء في الجامعة

كاألشجار والشجيرات والنباتات وألواح الزىور ،كونيا تعود

أن األىتمام بالمساحات الخضراء وكيفية أستخداميا في

باألنسان لمطبيعة وتاثيراتيا النافعة ،وتجذب مستخدمي

فضاءات الحرم الجامعي ىو أحد العوامل المساعدة في

المساحات الخضراء لمبقاء فييا أطول مدة ( .)1أتفقت نتائج

التأثير عمى الحياة اليومية لمطالب الجامعي وأكتسابو الخبرات

الدراسة مع( )21في أن طمبة جامعة بيشاور يستخدمون

والمعمومات وتعزيز األلفة والتواصل األجتماعي ومعرفة قيمة

حدائقيا لغرض الد ارسة ومناقشة واجباتيم لما لو من تأثير

المساحات الخضراء لما تمنحو من اليدوء والراحة

عمى قدرتيم في إداء فروضيم وأنتعاش صحتيم النفسية

واألسترخاء)  11و .)17يظير من نتائج جدول  4أن فعالية

والجسدية.

التمشي في مساحات الجامعة الخضراء قد إحتمت المرتبة

جدول  .4بيانات استخدام الحدائق والمساحات الخضراء حسب االستبيان
انفمشة

أافك

يحبٚذ

ال أافك

يغخٕٖ انًؼُٕٚت

انٕصٌ

انًشحبت

-1حفضم اعخخذاو حذائك انجبيؼت

145

38

7

**

86,33

1

-2حفضم انغٛش نهمبػبث انذساعٛت يشٔسا بحذائك انجبيؼت

134

40

16

**

83.00

4

-3حفضم انًش ٙف ٙانًغبحبث انخضشاء ببنجبيؼت

142

33

15

**

84.50

2

-4حزْب نحذائك انجبيؼت نالجخًبع ببالصذلبء

119

49

22

**

79.50

5

-5حزْب نحذائك انجبيؼت نهذساعت

86

55

49

**

69.50

6

-6حزْب نحذائك انجبيؼت نهشاحت ٔاالعخشخبء

134

43

13

**

83.50

3

-7ارْب نحذائك انجبيؼت نخُبٔل انطؼبو

78

51

61

**

66.17

7

لًٛت LSD

---

---

---

---

* 4.936

---

الجمالية ،والذي يتحقق من خالل التنوع النباتي بالفضاءآت

.3أستخدام النباتات في الحدائق والمسحات الخضراء في

الخارجية كاألشجار والشجيرات والنباتات العشبية ،المتسمقات

الجامعة

والمسطحات الخض ارء ..وغيرىا ،مما يعزز تجربة الحياة

تعد أىمية األتصال بالطبيعة في المؤسسات التعميمية عامل
رئيسي لتعزيز التنوع البيئي والبايولوجي والتمتع بالقيمة
0011

األكاديمية ويييئ بيئة حيوية ،تصبح جزءاً اليتج أز من مخيمة
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الطالب وذكرياتو عن الجامعة ( .)31،12، 18من خالل

الكبيرة بالنباتات المناسبة بوزن  ،76.17وبالمرتبة الثامنة،

يتبين أن أىمية العنصر النباتي في

واخي اًر التأكيد عمى أستخدام النباتات كنعصر لتوجيو حركة

مالحظة الجدول 5

حدائق الجامعة ومساحتيا الخضراء قد تراوحت بين

العين في المساحة وبوزن  .73.67أن من بين أىم

أستخداميا لمتأكيد أبراز عناصر مختمفة بوزن  ،94.67تمتيا

الستراتيجات المتبعة في تصميم الفضاءات الخارجية في

من حيث األىمية رؤية األلوان المرغوبة من خالل ألوان

الجامعات لمعودة الى الطبيعة ىي كيفية أستخدام النباتات

االزىار لمعناصر النباتية المختمفة او الوان بعض النباتات

فييا لذا توجب عمى المصمم أن يوفر عنصر التأكيد

الورقية بوزن  ،87.33أضافة ألستخدام النباتات كنعصر

واألحساس بالموقع من خالل التباين في األلوان والروائح

يوفر الظل في المساحة الخضراء ،وضرورة الموازنة بين

المتنوعة بين الزىور ورائحتيا والنباتات العطرية ورائحة

مساحات الحدائق المختمفة مع نسبة النباتات فييا وباالوزان

الحشائش ،وكذلك التباين في النسجات واألنواع المزروعة،

يتم تحديد مساحاتيم الخضراء بالنباتات بمختمف أنواعيا ،أو

وأدراكيم لممكان ( .)15أتفقت نتائج الدراسة مع ) )21في أن

أحاطتيا باألسيجة النباتية القابمة لمقص والتشكيل باألوزان

نسبة  %55من الطمبة المشاركين في األستبيان حول أىمية

 80.00و  78.33عمى التوالي .أما أستخدام النباتات

النباتات في الفضاءات خارجية لجامعة بيشاور ،ويؤكد عمى

كمصدات رياح فقد أحتمت المرتبة السابعة وبوزن

التنوع النباتي في الحدائق والمساحات الجامعة الخضراء.

ىذه األعتبارات من شأنيا أثراء تجارب الطمبة ووعييم

 83.83و  83.50عمى التوالي .فضمت عينة األستبيان أن

76.83وقد تم تفضيل تجزئة بعض المساحات الخضراء

جدول  .5بيانات أستخدام النباتات في الحدائق والمساحات الخضراء في الجامعة حسب االستبيان
انفمشة

أافك

يحبٚذ

ال أافك

-1حفضم اٌ حكٌٕ انُببحبث يخٕاصَت يغ يغبحت انحذٚمت.

131

49

10

**

-2حفضم أعخخذاو انُببحبث نخٕج ّٛحشكت انبصش

91

70

29

**

73.67

-3حفضم انُببحبث كًصذاث سٚبح

110

51

29

**

76.83

7

-4حفضم بأعخخذاو انُببحبث حجضئت بؼط انًغبحبث انكبٛشة انخضشاء

98

71

21

76.17

8

-5حفضم انُببحبث ألػطبء االنٕاٌ انًشغٕبت

151

32

7

**

87.33

2

-6حفضم انُببحبث نهخأكٛذ ػهٗ ػُبصش انحذٚمت انًخخهفت

130

84

10

**

94.67

1

-7حفضم انُببحبث نهخظهٛم

140

31

21

**

83.83

3

-8حفضم أعخخذاو انُببحبث نخحذٚذ انًغبحت انخضشاء

120

50

20

**

80.00

5

-9حفضم احبطت انحذائك ٔانًغبحبث انخضشاء بغٛبج

119

42

29

**

78.33

6

َببح ٙلص ٔحشكٛم .

أستخدام ىذه المساحات ومدة بقائيم فييا .يتبين من جدول 6

الحراري

الى ان طمبة الجامعة قد فضمو المسقفات المتقطعة فوق
الحركة

في

وباألوزان  81.67و

9

وحركتو من كل الجيات ،وحركة اليواء ضرورية لتسييل الفقد

عامة وفي مساحات الجامعة بشكل خاص،ألىميتيا في زيادة

الحدائق

83.50

4

وحدات أصغر يؤمن تخمخل اليواء حول القطع النسيجية

تعتبر المسقفات من المكونات الضرورية في الحدائق بصورة

والمساحات

انًؼُٕٚت

 .74.67أكدت الدراسات أن تقطع النسيج المظمل الى

 .4تفضيل المسقفات في الحدائق والمساحات الخضراء

ممرات

يغخٕٖ

انٕصٌ

انًشحبت

لألنسجة بالحمل والن التعرض المباشر لألشعة

حررتيا أعمى من درجة ح اررة اليواء،
الشمسية يجعل درجة ا
فاالنسجة المتصمة تمنع ىذه الحركة ممايؤدي الى تراكم

الخضراء

الح اررة فييا ومن ثم اشعاعيا الى الفضاء الذي تظممو ،وقد

 78.83عمى التوالي .أما بالنسبة

تصل درجة ح اررة السطح المظمل بنسيج مستمر الى ،°60

لممسقفات فوق أماكن الجموس تم تفضيل المسقفات المنفصمة

بينما كانت درجة ح اررة السطح المظمل بنسيج متقطع الى

بوزن ، 77.83في حين حصمت المسقفات المتصمة فوق

.)23( °53

ممرات الحركة عمى المرتبة األخيرة في التفضيل وبوزن
0011
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جدول  .6بيانات وجود المسقفات في الحدائق والمساحات الخضراء حسب االستبيان
يغخٕٖ
ال
أافك يحبٚذ
انفمشة
انخغهغم
انًؼُٕٚت
أافك
28
حفضم ٔجٕد يغمفبث يخمطؼت ػهٗ حذٔد انحذائك 41 121
**
0
ٔانًغبحبث انخضشاء
حفضم ٔجٕد يغمفبث يخمطؼت فٕق يًشاث انحشكت 111
**
41
58
7
ف ٙانحذائك ٔانًغبحبث
حفضم ٔجٕد يغمفبث يُفصهت فٕق أيبكٍ انجهٕط
**
21
43 120
1
داخم انحذائك
27
حفضم ٔجٕد انًغمفبث يخصهت فٕق يًشاث انحشكت
**
68
95
1
ف ٙانحذائك

انٕصٌ

انًشحبت

78.83

2

21.02

1

22.71

3

70.02

4

4.936
--------*
 82.67عمى التوالي .تمتيا األىمية البيئية لوجود الماء من
---

لًٛت LSD
 .5أهمية عنصر الماء في الحدائق والمساحات الخضراء

خالل تخفيض درجة ح اررة اليواء ،وتمطيف المناخ الموقعي

لعنصر الماء في الحدائق أىمية كبيرة من حيث تخفيف شدة

في المرتبة الثالثة وبوزن  .79.17ونجد أن طمبة جامعة

التأثيرات المناخية ،درجة ح اررة اليواء ،الرياح المحممة

بغداد في الجادرية يشعرون بسعادة اذا كانت أشكال الماء في

باألتربة ،وبالتالي تمطيف المناخ الموقعي لمجامعة ،كما أنيا

جامعاتيم تصدر اصواتاً بالوزن  77.67وبالتالي فان كل

تكسب الموقع طابع الحيوية والدينامكية من خالل األصوات

ىذه األستخدامات قد تؤدي الى زيادة رغبتيم في البقاء

الصادرة من الماء بأشكالو المتنوعة ،باألضافة الى قيمتيا

بالحدائق والمساحات الخضراء مدة أطول .المياه بأشكاليا

الجمالية بصفتيا نقطة جذب في الفضاءات الخارجية،

المتعددة كالبحيرات والبرك والقنوات والنافورات ومساقط مائية

وبالتالي تمنح المستخدم شعو اًر بالراحة والسعادة والرغبة في

البقاء لمدة أطول ( .)24، 26وىذا مأكدتو نتائج جدول  7في

ليا مكانة رمزية في الفضاء وتعمل بصفتيا نقطة جذب في

أن وجود عنصر الماء في الحدائق الجامعة قد يعطييا طابع ًا

الفضاء الخارجي (.)5

ممي اًز وحيوياً ،ويكسبيا جمالية مميزة باألوزان  83.00و
انخغهغم
1
2
3
1
1

جدول  .7بيانات أهمية عنصر الماء في الحدائق والمساحات الخضراء حسب االستبيان
يغخٕٖ
ال
انٕصٌ
أافك يحبٚذ
انفمشة
انًؼُٕٚت
أافك
حفضم ٔجٕد ػُصش انًبء داخم انحذائك نخهطٛف
79.17
**
32
31 127
انًُبخ .
اٌ ٔجٕد انًٛبِ ف ٙحذائك انجبيؼت ٚضٚذ يٍ سغبت
72.67
**
34
66
90
انبمبء فٓٛب يذة أطٕل.

ٚؼطٔ ٙجٕد انًٛبِ ف ٙانحذائك طببؼب يًٛضا ٔحٕٚٛب
االصٕاث انصبدسة يٍ اعخخذاو انًٛبِ ف ٙحذائك
انجبيؼت ٚشؼشَب ببنغؼبدة
اٌ ٔجٕد انًٛبِ ف ٙحذائك انجبيؼت حؼط ٙجًبنٛت
نهًكبٌ
لًٛت LSD

 .6التظميل في الحدائق والمساحات الخضراء

انًشحبت
3
5

117

63

21

**

83.00

1

112

52

26

**

77.67

4

132

42

16

**

82.67

2

4.936
--------*
بغداد في الجادرية باألشجار والشجيرات وبنسبة  %50مقارنة
---

بالتظميل بالمظالت الصناعية التي حصمت عمى نسبة

يعد التظميل في الفضاءات الخارجية من المعالجات المناخية

 %13.16فقط ،في حين فضمت نسبة  %36.84من

الميمة الواجب أستثمارىا لتحسين المناخ المصغر لمموقع

وتطوير فعاليات الفضاءات الخارجية .وتشير نتائج جدول8

مجموع العينة أستخدام كال الوسيمتين لمحصول عمى عنصر

أن عينة المستبينين فضمت أن يتم التظميل في حدائق جامعة

الظل في حدائقيم وبنسبة  .%36.84لمتظميل في الفضاءات
0010
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أىمية بالغة ،اذ أنو يعمل عمى حجب األشعة الشمسية عن

األثر الكبير في كفاءة ىذه الفضاءات ،واضافة الجمالية

أرض الموقع وبالتالي خفض درجات الح اررة وتحقيق ظروف

عمييا ،وقد يعزى السبب في الرغبة األكبر لطمبة جامعة بغداد

مناخية أفضل لمموقع ،وقد أكدت الدراسات عمى أن المظالت

في الجادرية أن تكون من الحجارة الطبيعية المرصوفة لكونيا

النباتية أكفا أنواع التظميل بيئياً ( 6و .)25أذ أن األشجار

متجانسة مع البيئة الطبيعية لمجامعة ،ولكن يفترض ان تكون
الحجارة زواياىا غير متعامدة أو قائمة ومتينة وغير ناعمة

والشجيرات تحجب مقدا اًر مختمفاً من األشعاع الشمسي الساقط

المممس أو متموجة لتسييل السير عمييا .أما المماشي

عمييا ،وتعد األشجار النفضية وسائل تظميل مرنة ،اذ تسمح

الطابوقية والكونكريتية فقد يعود السبب في أختيارىا لتعدد

بنفاذ أشعة الشمس الى الفضاءات الخارجية شتاءاً في حين

الوانيا وزخرفتيا وأشكاليا اليندسية المتنوعة "الدائري،

تمنحيا صيفاً وتحمي ىذه الفضاءات من تأثيرىا ،لذا يفضل

أستعماليا في فضاءات التجمع والحركة ،إذ أن النباتات

المستطيل ،البيضوي  ...وغيرىا " وذلك حسب مقتضيات

الكسب الحراري خالل الموسم البارد وتقميصيا خالل الموسم

وتجانسيا مع التصميم الطبيعي لمعظم ساحات الجامعة ،فقد

الحار ،أذ تتساقط اوراقيا شتاء وتسمح ألشعة الشمس

يكون السبب في عدم أختيارىا بنسبة كبيرة ،وذلك الن مقاطع

بالوصول ،بينما تحجبيا صيفاً وىي بذلك توفر التظميل الكافي

الخشب تحتاج الى بعض المعامالت لمحفاظ عمييا ،كمأل

التنسيق ،وفيما يتعمق بالمماشي الخشبيو فبرغم جماليتيا

النفضية واألشجار والشجيرات يمكنيا أن تجمع بين تشجيع

الفراغات فيما بينيا بالرمل والحصى الناعم او كسر الحجر،

(.)3

وكذلك الحفاظ عمييا من الرطوبة واالصابات الفطرية ،وكذلك

جدول  .8بيانات التظميل في الحدائق والمساحات

الحال مع مماشي الحصمى الممون بأحجامو المختمفة تحتاج

الخضراء حسب االستبيان
انطشٚمت

انؼذد

صساػت األشجبس ٔانشجٛشاث 95
25
يظالث صُبػٛت
70
كالًْب
190
انًجًٕع
--لًٛت يشبغ كب٘
** (.)P≤0.01
 .7الممرات والمماشي في حدائق الجامعة

الى تثبيت باألسمنت ألكثر من نصفيا عمى األقل بحيث

انُغبت
انًئٕٚت ()%
50.00
13.16
36.84
% 100
** 13.577

يسيل السير عمييا ).)9
جدول  .9بيانات الممرات والمماشي في الحدائق والمساحات
الخضراء حسب االستبيان
انًًشاث ٔانًًبش ٙانؼذد انُغبت انًئٕٚت ()%
يًبش ٙيشصٕصت
37.89
72
يٍ انحجش انطبٛؼٙ
21.58
41
يًبش ٙطببٕلٛت
يًبشٙ
20.53
39
بالطٛت-كَٕكشٚج
10.53
20
خشبٛت
9.47
18
حصٗ
% 100
190
انًجًٕع
** 12.681
--لًٛت يشبغ كب٘
** (.)P≤0.01
 .8تحديد الحدائق والمساحات الخضراء

تعتبر الطرق في الحدائق الجزء الذي يوصل معالم الحديقة

ببعضيا ويعرضيا لممشاىد بحيث تبدأ في منطقة وينتيي
بأخرى دون ترك أي عنصر أو جزء او نبات او تكوين او
نافورة وغيرىا دون مشاىدة .يتضح من جدول  9ان النسبة

األكبر من طمبة الجامعة  %37.89يرغبون أن تكون

الممرات ومماشي الحدائق مرصوفة بالحجر الطبيعي والتي
تضيف جمالية لمفضاء الخارجي ،يمييا المماشي المرصوفة

تحديد الحدائق والمساحات بأنواع النباتات تمنح المساحة

المتنوعة حسب مقتضيات التنسيق ،وبالنسب  21.58و

ولكن أختيار أنواع ىذه النباتات يختمف حسب طرز تصميم

بالطابوق او البالط الكونكريتية ذات األشكال اليندسية

طابع األستقاللية أحياناً ،وتجذب النظر اليو أحياناً اخرى،

 ،% 20.53أما المماشي الخشبية من مقاطع األشجار

المساحات والحدائق ،فأذا كانت طبيعية بتصميميا وحدودىا

والشجيرات ،ومماشي الحصى الممون فقد حصمت عمى أقل

فيفضل زراعة الألشجار والشجيرات عمى حدودىا ولكن بأبعاد

النسب  10.53و  %9.47عمى التوالي .أن لنوعية مواد

غير متساوية) .)30ونتيجة لما تمتاز بو طبيعة تخطيط

أنياء الفضاءات الخارجية سواء كانت ممرات او مماشي

الجامعة فتتميز معظم مساحاتيا المختارة قيد الدراسة بكبرىا
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وحدودىا طبيعية غير مسقيمة ،ونجد من نتائج الجدول 10

كما في النافورات والشالالت سواء كان تدفقو بضغط أو

أن األختيار بالنسبة لألشجار والشجيرات بشكميا الطبيعي كان

كسيل ( .)19نجد من نتائج جدول  11أن الرغبة في رؤية

بنسبة  ،%50.53في حين أن الرغبة بزراعة األسيجة النباتية

أكثر من حالة لحركة الماء في

حدائق الجامعة وبنسبة

كانت نسبتيا أقل من  .%33.68أما بالنسبة ألحواض والواح

 ،%36.32ولكن رؤيتيا بصورة متدفقة ومتحركة (نافورات

الزىور فيي تحتل مواقع ميمة في تصميم الفضاءات

وشالالت) كانت ىي األكثر وبنسبة  .%47.37وقد يكون

الخارجية في الجامعة ،كونيا تمثل نقاط جمالية وكمركز

السبب في ذلك ىو أن شالالت الماء والنافورات من العناصر

جذب وعنصر حيوي متجدد ،ولكون مجموعة النباتات المزىرة

الميمة التي تعزز الناحية الجمالية والبصرية وفي المياه

تحتل مدى واسع من األنواع واألشكال والحجوم واأللوان

المتدفقة التي تمنح المستخدمين شعو اًر ممتعاً ومريحاً (.)20

ومعرفة كيفية تنسيقيا لتحقيق األىداف المرجوة منيا (.)2

تمطف الجو وتبعث الرطوبة وتخفف من الجفاف (.)4

توضح نتائج الجدول 10الرغبة برؤية ألواح وأحواض الزىور

جدول  .11بيانات وجود عنصر الماء الحدائق والمساحات

وخصوصية اىميتيا بالنسبة لحدائق المناطق الحارة فيي

وطبيعة نمو وموعد تزىير ،فيي تحتاج الى عناية وخدمة

تحيط بالحدائق كانت بنسبة أقل مقارنة بالبقية ،%15.79

الحدائق حسب االستبيان

وقد يعزى ذلك الى أن مستوى الحفاظ عمى أستم اررية عنصر

انؼذد انُغبت انًئٕٚت ()%
انشكم
47.37
َبفٕساث ٔشالالث 90
7.37
14
احٕاض يبئٛت
8.94
17
حذائك يبئٛت
36.32
69
جًٛغ يبعبك
% 100
190
انًجًٕع
** 9.601
--لًٛت يشبغ كب٘
** (.)P≤0.01

التزىير بشكل دوري قد جاء بالمرتبة السادسة في جدول خدمة

وصيانة الحدائق والمساحات الخضراء المختمفة جدول ،11

كونيا تحتاج الى عناية وخدمة مركزة .وبشكل عام وجب
مراعاة حجم الفضاء وطراز تصميمو عند انشاء احواض
وألواح الزىور ،اذا كانت طبيعية الطراز او ذات الوضع
المنحني  ،أما بالنسبة لموقعيا فقد يكون بجانب المسطح

األخضر وخمفو األشجار والشجيرات ،أو قد تنسق حول قواعد

.10عمميات الخدمة وصيانة الحدائق والمتنزهات

األشجار ،اوسط الموقع أو بجانب مقاعد الجموس (.)28

تعد عمميات الخدمة وصيانة الحدائق والمتنزىات بمكوناتيا

جدول  .10بيانات تحديد الحدائق والمساحات الخضراء

من األمور الرئيسية التي يعتمد عمييا نجاح أو فشل التصميم،

حسب االستبيان

انُٕع

انؼذد

عٛبج َببح ٙيٍ
األشجبس ٔانشجٛشاث
64
َببحبث أعٛجت
30
أحٕاض ٔأنٕاح انضْٕس
190
انًجًٕع
--لًٛت يشبغ كب٘
** (.)P≤0.01
96

فاألمكانيات المتاحة لمصيانة من خبرة وأيدي عاممة وتقنيات

انُغبت
انًئٕٚت ()%

وكمفة ،تحتاج الى فريق عمل يتعاون فييا مصمموا الحدائق
ومتخصصي البستنة واألداريين والفنيين لمحفاظ عمى جمالية

50.53

ادائية انواع الحدائق والمساحات الخضراء ( .)14يتضح من

33.68
15.79
% 100
** 11.933

نتائج جدول  12أن عمميات تنظيف الحدائق بشكل دوري
ومستمر قد أحتل المرتبة الثانية وبوزن  %71.50والقيام
بأدامة المسطحات الخضراء من حيث القص الدوري لمحفاظ

 .9أشكال الماء في الحدائق والمساحات الخضراء

كونيا التكوين الوسطي واألساسي
عمى بساط أخضر لمحدائق ّ
ليا  ،كما أنيا تحدد الييكل العام ليا ،وتحدد ألواح الزىور اذا

الماء عنصر أساسي في الحياة ،وتمثل دائماً عنصر الجذب

لمناظر ،ويستعمل الماء كعنصر جمالي في تنسيق الفضاءات

مازرعت حوليا ،وكذلك أماكن األشجار والشجيرات المزروعة

الخارجية بعدة حاالت ،فقد يكون ساكناً في حوض أو بركة أو

في أطرافيا ،عمماً أن أدامة المسطحات الخضراء ليس باألمر

كجريان الماء أما بشكل ىاديء أو سريع متموج ضمن مجرى

ومعمومات كافية لتبقى زاىية تسر الناظرين ( .)16ويعد

بحيرة تعكس صور السماء واألرض والمجاورات ،متحركاً

اليين وخصوصاً في ظروف العراق ،بل تحتاج الى ميارة

خاص ،او في حالة تدفق أما لالعمى أو لمجوانب أو لألسفل

تواجد أماكن الجموس في الحدائق ىدفيا وظيفي بالدرجة
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األساس ومن ثم جمالي ،لتوفير الراحة لمستخدمي الحدائق

بالنطاق الحمقي .وتجدر األشارة الى أن االماكن المظممة

ومكان إلجتماعاتيم وتناوليم لألطعمة والمذاكرة ،مع توفر

أيضا لم تؤخذ بنظر األعتبار في تصميم حدائق ومساحات

مناضد مناسبة لممواقع ويفترض أن تكون أماكن الجموس

الجامعة سواء التظميل الطبيعي أم الصناعي وبشكل كافي،

مظممة باألشجار والشجيرات صيفاً ،وأماكن الجموس الشتوية

ولذلك فقد أحتمت المرتبة األخيرة وبوزن  63.33جدول 11
ومن مالحظة مخطط واقع حدائق ومساحات الجامعة

تكون محمية من الرياح الباردة ومن الضروري رصف أرضية

الخضراء نجد عدم مراعاة تصميم المماشي والممرات فييا

أماكن الجموس بالبالط او الحصى ،وتتنوع مواد انشائيا فقد
تكون طبيعية المظير من جذوع وأغصان النباتات أو الخشب

لزيادة كفاءة أستخدام ىذه الفضاءات ،وكذلك إضفاء الجمالية

مصنع ،البالستيك ،المعدن ..الخ ،مع تنوع أحجاميا (.)2

عمييا ،بالرغم من كبر مساحة الحدائق المختارة كفضاءات

وقد أكدت نتائج الجدول  12أن ىنالك قصور واضح في

لتجمع مختمف كميات الجامعة ( )6وكونيا تربط الحرم

أحتمت المرتبة الخامسة وبوزن  ،%63.83وكذلك من خالل

الحمقي الرئيسي المحيط بيذه المساحات ،وقد يكون السبب

المشاىدة الموقعية خالل المسح الميداني نجد أنيا متوزعة

في عدم مراعاة تصميم ممرات نتيجة لعدم وجود أىداف أو

بشكل غير مدروس في الحدائق الشريطية بداية مدخل

نقاط جذب ينتيي إلييا مستخدم الفضاء المفتوح ،وقد أحتمت

الجامعة ،وفي بعض المواقع المتباعدة في بقية الحدائق

المرتبة الرابعة في جدول  11وبوزن .71.00

الجامعي "الساحة الرئيسية وبما فييا من فعاليات والشارع

أماكن الجموس في حدائق ومساحات الجامعة قيد الدراسة فقد

جدول  .12بيانات فقرات الخدمة وصيانة الحدائق والمساحات الخضراء حسب االستبيان
أافك يحبٚذ

انفمشة

ال
أافك
31
60
36
31

يغخٕٖ
انًؼُٕٚت
**
*
**
**

71.50
63.33
71.00
71.83

**

71.00

3

68.33
68.83
3.822
*

6
5

 -1ػًهٛبث حُظٛف انحذائك بصٕسة يغخًش
 -2انًُبطك انًظههت كبفٛت
 -3انًًشاث ٔانًًبش ٙكبفٛت
-4حؼخمذ يذاخم كبفٛت
 -5ػًهٛبث صٛبَت ٔادايت انحذائك لص انًغطحبث انخضشاء  ,األعٛجت
انُببحٛت بشكم يُخظى
 -6انحفبظ ػهٗ ػُصش انخضْٛش بشكم يخؼبلب
 -7أيبكٍ انجهٕط ف ٙانحذائك كبفٛت

80
60
82
82

79
70
72
77

84

68

38

72
74

76
73

42
45

**
**

لًٛت LSD

---

---

---

---

انٕصٌ

انًشحبت
2
7
4
1

---

* (.)P≤0.01( ** ،)P≤0.05
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