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 اثر العوامل البشرية يف املناخ احمللي ملدينة بغداد
 اوراس غني عبد الحسين . دأ.م.                تيماء فريد شوقيالباحثة : 

 لمبنات ةالتربية كمي /  بغدادة جامع
Taimaa.fareed125a@coeduw.uobaghdad.edu.iq                                            Orassgani74@gmail.com 

 الممخص:
ناخ المحمي في التاثير عمى خصائص الم ةوغير مباشر  ةباشر م ةبصور  ةالعوامل البشريتسيم      
استعماالت  ةالسكان وتطور مراحل توسعيا العمراني وزياد ةكثافو حجم  ةلزيادبغداد حيث ان  ةلمدين

 ةالدراس ةالتي تعد من اكثر استعماالت االرض انتشارا في منطق ةاالرض فييا من استعماالت سكني
وكذلك في المساحات الخضراء  ةتعد فقير  ةالمناطق الخضراء في مدين ةوقم ةوتجاري ةواخرى صناعي

 ةمن مركز المدينكمما اقتربنا ا في مناطق االطراف وقمتيا ىوجود ةوزيادوجود الفضاءات المفتوحة 
الى ان  ةكل ىذه االستعماالت ادت بالنتيج ،ةمبمطالطرق الكذلك استعماالت االرض لمطرق وانتشار 

اذ تسيم في رفع  ةالحرار بغداد وبخاصة درجات  ةعمى عناصر المناخ المحمي لمدين تسيم في التاثير
كذلك كثرة مرور السيارات في مركز المدينة ادى الى رفع  ةفي مركز المديندرجات الحرارة وبالذات 
في  ةالشارع يؤثر عمى عنصر الرياح السائد هتموث اليواء كذلك اتجا ةنسب ةزياددرجات الحرارة كذلك 

 .بغداد ةكل ىذه العوامل ادت الى صنع مناخ محمي خاص بمدين ةالمدين

اسللتعماالت االرض ، العوامللل البشللرية واثرىللا عمللى المنللاخ المحمللي لمدينللة بغللداد( :الكممااات الماتاحيااة 
 .)لممدينة

The impact of human factors on the local climate of Baghdad city 

Researcher: Taimaa Fareed 

Assist: Prof. Dr. Oras Gheni Abdulhussein 

University of Baghdad/ College of Education for Girls 

Abstract: 
      Human factors contribute directly and indirectly to affecting the 

characteristics of the local climate of the city of Baghdad, as the increase in 

the size and density of the population and the development of the stages of 

urban expansion and the increase in land uses in it from residential uses, 

which is one of the most widespread land uses in the study area and other 

industrial and commercial uses and the lack of green areas in the city It is 

considered poor in green spaces, as well as the existence of open spaces, and 
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their presence increased in the peripheral areas and decreased as we 

approached the city center, as well as land uses for roads and the spread of 

paved roads. Raising temperatures, especially in the city center, as well as the 

frequent traffic of cars in the city center, led to a rise in temperatures, as well 

as an increase in the percentage of air pollution, as well as the direction of the 

street affects the element of the prevailing winds in the city. All these factors 

led to the creation of a local climate for the city of Baghdad. 

key words:)The human factors and their impact on the local climate of 

Baghdad city, the land uses of the city(. 

 المقدمة :
تعد العوامل البشرية ذات تاثير ميم وكبير في مناخ اية منطقة والسيما المدن      

الكبيرة والمميونية كمدينة بغداد من خالل ما تحدثو من تغييرات بيئية تنعكس اثارىا 
بقيا عمى مناخ تمك المدينة ومن ثم اعطائيا خصائص مناخية مختمفة او متغيرة عما س

من خصائص مناخية كانت تتمتع بيا وتميزىا عما يجاورىا من المناطق االرياف 
المجاورة التي من المؤكد ان العوامل البشرية لم تمعب دورا ميما في تغيير بيئة 
ومورفولوجية الريف مقارنة في ما لعبتو من دور ميم وكبير في بيئة المدينة ولذلك فقد 

بيئة المدينة كنتيجة لمظروف البشرية وبالذات عندما دفع ىذا التغيير الحاصل في 
تتفاعل مع ظروف المدينة الطبيعية مثل عناصر المناخ من انبعاث شمسي ودرجات 
حرارة ورطوبة وسرعة الرياح وغيرىا مما خمق مناخ محمي متباين وخاص في بيئة 

 .المدينة بغداد

 : البحث ةمشكم
 :البحث من السؤال التالي ةمشكم تنطمق 
 ؟بغداد ةاثر في المناخ المحمي لمدين ةىل العوامل البشري 

 البحث : ةفرضي
 :عمى ىذا السؤال  ةيمكن االجاب 
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بغداد باعتبارىا االثر  ةاثر سمبي في المناخ المحمي لمدين دور ةان العوامل البشري
عمى عناصر المناخ وبالتالي المناخ  في تاثيرىا ةالمباشر والمكمل لمعوامل الطبيعي

 .بغداد ةالمحمي لمدين

 :البحث  ةاهمي
 ةمدينواثرىا عمى المناخ المحمي ل ةالبحث من كون موضوع العوامل البشري ةاىمي تكمن

فيما بينيا في تفاعل ىذه العوامل  ةعمى كيفيالضوء سمط بغداد موضوعا حيويا وميما ي
 .من خالل دورىا المباشر وغير المباشر ةالخاص بالمدينصنع المناخ 

 :هدف البحث 
بغداد التي  ةممناخ المحمي لمدينل ةتعرف عمى اثر العوامل البشريالييدف البحث عمى 

العوامل منيا  ةمن خالل تظافرىا مع بقي ةساىمت في صنع المناخ الخاص بالمدين
 .المحمي ةتمك العوامل في مناخ المدين تؤثراو في ما بينيا والى اي مدى  ةالطبيعي

 أثر العوامل البشرية في المناخ المحمي لمدينة بغداد

ل البشرية ذات تأثير ميم وكبير في مناخ اية منطقة والسيما المدن متعد العوا     
من تغييرات بيئية تنعكس اثارىا عمى مناخ تمك  الكبيرة والمميونية من خالل ما تحدثو

يرة عما سبقيا من غفة او متملمدينة ومن ثم اعطاؤىا خصائص مناخية مختالمنطقة او ا
ع بيا وتميزىا عما يجاورىا من المناطق االخرى وبخاصة ئص مناخية كانت تتمتخصا

ا ميما في ل البشرية لم تمعب دور واممناطق االرياف المجاورة التي من المؤكد ان الع
الريف مقارنة بما لعبتو من دور ميم وكبير في بيئة  ةتغيير بيئة ومورفولوجي

 وتتمخص العوامل البشرية المؤثرة عمى مناخ مدينة بغداد كاالتي: ،ومورفولوجية المدينة

  ةالسكاني ةالكثاف: اوال
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توسع في مساحتيا مما يؤدي الى  ةسكان اي مدين ةحجم وكثاف ةيترتب عمى زياد   
ما واستعماالت االرض فييا م ةنشطتيا البشريا ةومن ثم زياد ةاتساع حجم تمك المدين

غداد ب ةكان سابقا قبل التوسع وان مدين يا عماينعكس ذلك عمى مناخيا فيتغير مناخ
ان  (1) من جدولاذ يتضح  ،سكانيا ةكثافو في حجم  وممموسا تغييرا واضحاشيدت 

حوالي  0211صل عام و و  ةنسم( 6,240,721) 0212عدد سكانيا قد بمغ عام 
وبمغ عام ( % 1.80( وبنسبة مئوية )1.82)معدل نمو بمغ بو  ةنسم (6,150,511)

وبمغ عام (% 0.94 ( وبنسبة )0.39نمو )بمعدل و  ةنسم( 6,333,179) 0210
وعام ( % 0.93( وبنسبة )0.89( نسمة وبمعدل نمو )6,518,622حوالي)  0213
 ةسب( وبن 0.88 بمغ ) معدل نمووب ( نسمة6,728,853) بمغ عدد السكان 0214

وبمعدل نمو بمغ  ةنسم(  6,895,509) حوالي  0215ووصل عام (% 0.90)
( 6,745,624) بمغ عدد السكان  0216في عام و % (0.78) ةو بنسب ( 0.74)

 0217وبمغ عام ، (%0.17(* وبنسبة )0.05نسمة وبمعدل نمو وصل )
وعام  (%0.68وبنسبة مئوية ) (0.65)نسمة وبمعدل نمو اثنين  (6,906,585)

وفي  (0.65)وبنسبة مئوية  (0.60) وبمعدل نمو ( نسمة7,112,034) 0218
% وعام (0.63)ونسبة  (0.62)بمعدل نمو  (7,097,430بمغ عدد السكان  ) 0219
 (%.0.61)وبنسبة  (0.58)( وبمعدل نمو 7,488,287بمغ ) 0202

 ةلممد ةالمئوي ةالزياد ةبغداد ومعدل النمو ونسب ةعدد سكان مدين:  (1)جدول 
0212 – 0202 

نسبة الزيادة  معدل النمو عدد السكان )نسمة( السنة
 المئوية %

0212 6,240,721 * * 
0211 6,150,511 1.82 1.80 
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0210 6,333,179 0.89 0.94 
0212 6,518,622 0.89 0.93 
0212 6,728,853 0.88 0.90 
0212 6,895,509 0.74 0.78 
0212 6,745,624 0.02 0.17 
0212 6,906,585 0.65 0.68 
0212 7,112,034 0.60 0.65 
0212 7,097,430 0.62 0.63 
0202 7,488,287 0.58 0.61 

التخطلليط قسللم االحصللاء المركللزي  ةباالعتمللاد عمللى وزار  ةباحثللالمللن عمللل / المصللدر   
 ( 0202-0212)  ةبيانات غير منشور المد

لم تسجل احصائيات في عدد السكان في منطقتي ) المشاىدة  0216في عام  (*)
 .والجبايشي(

 :ةمن خالل المعادل ةالسكاني ةالزياد ةاستخرجت نسب( *)
 (X 122التعداد السابق  +داد السابق التع - التعداد الالحق)

 :ةاعتمادا عمى المعادلاستخرجت معدل نمو السكان ( *)

  √(
  

  
)   

 

     

 =  معدل نمو السكان )%(  Rحيث 
N عدد السنوات بين التعدادين = 

PT = عدد السكان في التعداد الالحق 
Po = عدد السكان في التعداد السابق 
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 ,U.N. demographic yearbook, 1984 ,3 the issue, New York يراجع:
1986, page 53   

فانيا تكون اكثر وضوحا من خالل بغداد  ةلمدين ةالسكاني ةما يخص الكثافاما في      
بمغت في ان ىذه االقضية تتباين في كثافتيا السكانية اذ  (0)قضية اذ يبين من جدول ا

 ةنسبوب 0( نسمة/كم118.4) ةسكاني ةبكثاف ةنسب (164,820) ةقضاء المحمودي
( نسمة وبكثافة سكانية بمغت 005,373مغ السكان )وفي قضاء المدائن ب %(0.1)
وفي قضاء ابو غريب بمغ عدد السكان  (%0.9وبنسبة ) 0سمة/كم( ن169.8)
( % وفي قضاء 0.4وبنسبة ) 0( نسمة/كم098.5( وبكثافة سكان )185,661)

 0( نسمة/كم1741.6( نسمة وبكافة سكانية )803,798الكاظمية بمغ عدد السكان )

( وبكثافة سكانية 38,404وفي قضاء الطارمية بمغ عدد السكان )  ،( %15.7وبنسبة)
وفي قضاء الكرخ بمغ عدد السكان ( % 2.5وبنسبة ) 0نسمة/كم (82.4)
( % 00.4وبنسبة ) 0( نسمة/كم5431.7( نسمة وبكثافة سكانية )1,701,860)

ترتفع  قضاء االعظمية واما  ونالحظ اعمى كثافة بمغت في قضائي الكرخ والرصافة
بمغ عدد السكان فييا الكثافة السكانية لنفس السبب وىو كبر المساحة اذ 

( % وفي 16.4وبنسبة )  0( نسمة/كم4574.1( نسمة وبكثافة سكانية )1,057,882)
( 8319.0( نسمة وبكثافة سكانية )1,955,211) قضاء الرصافة بمغ عدد السكان

( 765,367) االول بمغ عدد السكان(% وفي قضاء الصدر 05.4وبنسبة ) 0نسمة/كم
( % وفي قضاء الصدر 12.2وبنسبة )  0( نسمة/كم07334.5نسمة وبكثافة سكانية )

 0( نسمة/كم05924.2( نسمة وبكثافة سكانية )543,985)الثانية بمغ عدد السكان 

لنالحظ انيا اقل كثافة في اقضية المحمودية والمدائن والكاظمية  (%7.1)  وبنسبة
 بسبب صغر مساحة تمك األقضية.

 بغداد ةمدين ةبحسب اقضي (0كم /ةنسم) ةالسكاني ةالكثاف :(0جدول )
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المساحة  اسم القضاء
 )كم(

النسبة 
% 

 سكان 
 نسمة

النسبة 
% 

ثافة السكان ك
 0نسمة/كم

 118.4 0.1 164,820 06.9 1.390 قضاء المحمودية
 169.8 0.9 005,373 05.7 1.307 قضاء المدائن

 098.5 0.4 185,661 10.2 6.00 قضاء ابو غريب
 1741.6 15.7 803,798 9.0 473 قضاء الكاظمية
 82.4 2.5 38,404 9.0 478 قضاء الطارمية
 5431.7 00.4 1,701,860 6.1 31.7 قضاء الكرخ

 4574.1 16.4 1,057,882 5.3 075 قضاء االعظمية
 8319.0 05.4 1,955,211 4.5 035 قضاء الرصافة
قضاء الصدر 

 االول
08 2.5 765,367 12.2 07334.5 

قضاء الصدر 
 الثانية

01 2.4 543,985 7.1 05924.2 

  122 7,680,163 122 5.168 المجموع

، لالحصاءالجياز المركزي ، التخطيط ةباالعتماد عمى وزار  ةمن عمل الباحث / المصدر
من خالل قانون  ةالسكاني ةثم استخراج الكثاف ةاالحوال الطبيعي، ةاالحصائي ةالمجموع
 .ةالكثاف

 
 : ةاعتمادا عمى المعادل ةمن قبل الباحث 0201استخرجت اسقاطات السكان لعام 

 ةالسابق ةفي السن ةلسكان المدينالمجموع الكمي  ÷ ةسابق ةسكان قضاء في سن دعد (
X 0201اليدف  ةفي سن ةالكمي لعدد سكان المدين المجموع)  
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 بغداد ةالسكان في مدين ةكثاف (1) ةخارط

 
 (0)باالعتماد عمى جدول  ةمن عمل الباحث/ المصدر 

بغداد في تزايد مستمر وبنسب  ةسكان مدين ةو كثافجم تضح ان حلما تقدم ي ةنتيج   
 ةنشاطات البشريالع ايضا مساحتيا وكذلك اتساع اتساجدا مما ادى الى  ةعالي
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 ةنسب التموث اليوائي خاصزيادة  دى الىاعداد السكان وىذا االمر ا ةبزياد ةالمرتبط
االكثر من استعماالت  ةنشاطات البشريالو  ةالعالي ةالسكاني ةذي الكثاف ةفي مركز المدين

واعداد  ةوطرق النقل االسفمتي ةفي االبني ةوزياد ةوسكني ةوخدمي ةوتجاري ةصناعي
 ةالرطوب ةوقم ةالسكان وغيرىا من ما ادى الى رفع درجات الحرار  ةالسيارات وحرك

ذلك  يا مما ساعدوتقاربيا وارتفاع ةاالبني ازديادالرياح نسبيا بسبب  ةسرع ةوقم ةالنسبي
 .عما يجاورىا من مناطق اخرىناخا خاصا مختمفا م ةفي اكساب المدين

 االستعمال السكنيثانيا: 
او  ةالغمب المدن من حيث النسب ةالحضري ةالبنائي ةيعد االستعمال السكني القاعد    

االخرى في داخل  ةاالستعماالت الحضري ةالتي يشغميا الى بقي ةمن حيث المساح
 ةما ينبعث من الحرار  ةالمباني تعمل عمى زياد من ةالسكاني ةالكثافو  ةنسيج المدين
 ةحرار  ةاالمر الذي يؤدي الى ارتفاع درج,سطوع الشمس  ةخالل فتر  ةيوالكتل الحجر 

قويا في احوال المناخ المحمي لما  تمثل تدخال ةالسكني ةالمدين ةكتمفاليواء المحيط بيا 
الكونكريت عمى  ونوع مواد البناء وسطوحتعمل الوان اذ الى ما حولو  ةينطمق من حرار 

باالشعاع والحمل  ةوانتقال موجات الطاق ةالحراري ةمقدار المخزون لمطاق ةزياد
 ةلممنطق ةوالجرداء المجاور والتوصيل بشكل يفوق ما ىو عميو في المناطق الخضراء 

بعد امتصاص  وتعمل سطوح المباني عمى خزن الطاقة الحرارية ، (1) بالبناء ةولالمشغ
اليواء  ةطبق الميل جاعمة  عمييا في النيار وفقدانيا في ةساقطال ةالشمسي ةاالشع

، (0) ةاعمى مما ىي عميو في المناطق الخضراء المجاور  ةحرار  ةدرج تذاا المالمس لي
من تمك التجمعات  ةالمباعث ةالحراري ةالطاق ةالى ان نسب (3)وقد اشارت احدى الدراسات

 ةلشمسيا ةالحرار  ةكمي (% من12) قدرت بالنحو ةفي المناطق العمراني ةالكثيف ةالبنائي
 ةمن خالل زياد ةاالستعمال السكني في المدين ةنسب ةوبذلك فان زياد ةفي تمك المنطق
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التي تؤثر بدورىا عمى مختمف  ةالحرار  ةالمباني فييا يتناسب طرديا مع ارتفاع درج
 .عناصر المناخ االخرى تاثيرا سمبيا

بغداد باستخدام نظام  ةفي مدين ةجزر الحراري ةلظاىر  ةالكرتوغرافي ةالنمذج، عبير شييد كاظم (1)
 ،بغداد ةجامع، ابن رشد ةالتربي ةكمي، ةماجسير غير منشور  ةسالر ، (GIS)ةالمعمومات الجغرافي

  .60ص ،0217
، (المناخ  ةجغرافيفي  ة)دراس، ةالديواني ةلمدين ةالحراري ةالجزير ، حسين عمي عبد الحسين العابدي (0)

  .73ص ،0221، ةالقادسي ةجامع، االداب ةكمي، ماجستير ةرسال
 ،0224، 418عدد ، ديالى ةمجم، ةاالحتباس الحراري والتغيرات المناخي، ناصر والي فريح  (3)

 .100ص

 االستعمال التجاري: ثالثا
بغداد التي يعتمد عمييا معظم سكان  ةجانبا ميما في مدين ةالتجاري تمثل الصفة    

المناطق  ةوبخاص ةفي المحافظ المركز التجاري االىم كونيا تعد,بغداد  ةمحافظ
 ةوالكاظمي ةوالمنصور واالعظمي ةوشارع فمسطين وبغداد الجديد ةمثل الكراد ةالمركزي
ا يؤدي الى مم يااو من خارج ةمن الناس داخل المدين ةاعداد كثير  يرتادىا وبالتالي

 ةجالتي تعمل عمى رفع در  ةت المروريالناس والسيارات وتولد االزدحاما ةحرك ةزياد
ومن خالل ما تسببو مباشرة ا ةمن االجسام البشري ةالمفقود ةبفعل الحرار اما  ةالحرار 

التي تنعكس  ةالغازات الدفين ةبخاص ةثات الغازيممو وادم السيارات من انبعاثات لمع
ت احدى اشار حيث  ةدرجات الحرار  ةاثارىا عمى عناصر المناخ المحمي وبخاص

 ة)المشا ةمدينالفي  ةمروري ةعمى كثافيستحوذ االى ان االستعمال التجاري  (1)الدراسات
بالحمل  ةالمنتقم ةلمحرار  ةالمموثات الحابس ةنسب ةر الذي يؤدي الى زياداالم (السيارات و

رفع درجة المرور وبالعكس مما يؤدي الى  لزيادة كثافة تبعا ةيدروكربونييفتزداد المواد ال
يكون ىذا الميزان مسؤوال  اذاليواء حرارة وذلك الن الميزان االشعاعي يتاثر بدرجة نقاوة 

 .ةالحرار  ةعن واقع درج
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 ةالثانيوالكرخ والصدر  ةالرصاف) التجاري في مناطق ونالحظ تركز االستعمال    
 ةدرج في رفعوشكمو وحجمو يؤثر لون المباني كذلك  (ةوالكراد واالعظمية والغدير

لذلك اغمب الوان المباني والعمارات التجارية في مدينة بغداد تم طالئيا لميواء ةالحرار 
 .(0)بالوان متفاوتة وغير متجانسة

 رابعا: المناطق الخضراء
جزء المكون لمظير البانيا ( G-Eckbo)يقصد المناطق الخضراء كما عرفيا     
واالحياء  ةاالنسان خارج نطاق االبني الذي طوره ونسقو (الند سكيب)الطبيعي  ةالمدين
يرتادىا الناس لمراحة  ةوىي اماكن ميم ،(3) ةالطبيعي ةمن البيئ ليكون قريبا ةالسكني
مناطق ولم ةاستعماالت االرض داخل المدينولكونيا تعد استعماال ترفيييا من ، ةوالترفي

اتيا عمى من خالل تاثير  ةمدينموالمساحات الخضراء تاثير مباشر عمى المناخ المحمي ل
 ايجابيا ولكن ويكون تاثيرىا  الشمسي ومن ثم عمى عناصر المناخ االخرىاالشعاع 

  ،االشجار في تمك المساحات الخضراء ةبحسب كثاف ةبنسب متفاوت
، كمية االداب، رسالة ماجستير، الجزيرة الحرارية لمدينة الحمة، عمي جبار عبد اهلل الجحيشي (1)

 .91ص، 0227 ،جامعة القادسية
بغداد باستخدام نظام  ةفي مدين ةجزر الحراري ةلظاىر  ةالكرتوغرافي ةالنمذج، عبير شييد كاظم (0)

 ،بغداد ةجامع، ابن رشد ةالتربي ةكمي، ةماجسير غير منشور  ةرسال(، GIS) ةالمعمومات الجغرافي
  .63ص ،0217

الخصائص المناخية المكانية لممناطق الخضراء )دراسة تطبيقية لمتنزه ، فراس فاضل ميدي البياتي (3)
 .6ص ،0224 ،ةالمستنصري ةجامع، ةالتربي ةكمي، ةالدكتورا ةاطروحالزوراء في بغداد 

 62الى ان االشجار الكثيفة باستطاعتيا امتصاص  (1)فقد اشارت احدى الدراسات     
ويعتمد مقدار الطاقة الممتصة عمى كثافة االوراق في  % من االشعة المستممة92الى 

الشجرة وحجميا وشكميا العام وبما ان النباتات في المساحات الخضراء تستطيع 
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اكتساب وامتصاص كميات كبيرة من االشعاع الشمسي وعكس كميات قميمة منو لذلك 
خالل ىذه فأنيا تؤثر بشكل كبير عمى عنصري درجة الحرارة والرطوبة النسبية من 

 .العممية
ح التي تقوم بيا تمك النباتات والتي تؤثر تاثيرا تبريديا تفضال عن عمميات الن    
 سعره\كم 5022بمقدار التر من الماء يوميا تحدث تبريد (455 )التي تنتج  ةشجر الف

في  ةساع 02 ةذات حجم اعتيادي تعمل مد )ساعة( وىذا مايعادل عدد خمس مكيفات
( مما يؤدي الى تخفيض في الرياح  ) اليواء ةتشجيع حركمعدل النتح بويزداد اليوم 

 الجوفي  ةالنسبيان المناطق الخضراء تسيم في زيادة الرطوبة  اليواء (0)ةدرجات حرار 
كما تؤثر النباتات واالشجار في المناطق  ،(3) ة% من رطوبتو النسبي11ما يقارب 

لمرياح لكونيا تعد  ةالعالي السرعد من ل الحالرياح من خال ةالخضراء عمى سرع
اضعاف ارتفاع  ةاربع ة% لمساف42 ةنسبرياح تقل ب ةسرعان ح اذ مصدات لمريا

ر المثاذلك من الغبار مما يقمل   ةفضال عن دورىا في تماسك دقائق الترب ،(4)المصدر
 – 3.5) غبار في اليواء بمقدارال ةكمي لتقم م ان 522مقدارىا  ةتتمكن مساحاذ منيا 

بغداد توجد المتنزىات  ةفي مدين (5)سكون اليواءن عن طريق خمق حاالت م( مرات  4
ي تر مربع وتسمى المتنزه الصغير الذكيمو م 0522اقل من  ةتتراوح المساح ةالصغير 

 ةلممرور مثل ساح ةوىذه المتنزىات ىي االفضل من حيث الحيوي ةيقع وسط المدين
 ةومدين ةالشعم ةمثل ما يوجد في منطق ةصغير  ةوايضا توجد مناطق مفتوح ةالجميوري

 ةالمجتمع ةلالبني ةالتي تكون مالئم ةالمساح ةالصدر كذلك توجد متنزىات متوسط
متنزه سيولة الوصول فضال عن  مع  ةعائم 0522 ةوتقدم خدم ةوالمراكز السكني

 .(6)ىكتار 022 ةالمساح ةالزوراء الذي يعد من المتنزىات الواسع
اثر المناخ في تخطيط المناطق العمرانية وتصميم الوحدات ، عبد المحسن مدفون ابو رحيل (1)

-182ص ،1995 ،جامعة بغداد، كمية التربية ابن رشد، اطروحة دكتوراه، السكنية في العراق
181. 
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 .182ص ، المصدر نفسو،عبد المحسن مدفون ابو رحيل (0)
دراسة تحميمة لعالقة المناخ بتخطيط وتصميم المناطق والوحدات ، طالب حسين زائر الرماحي (3)

 .113ص ،0212 ،جامعة الكوفةب، رسالة ماجستير ,كمية االدا، السكنية في مدينة النجف
مجمة ، اشكالية انعدام المناطق الخضراء في االحياء السكنية لمدينة البصرة، طارق جمعة عمي (4)

 .183ص ،0224 ،1عدد ،1مجمد ،ابحاث ميسان
ابن  ،كمية التربية ه،اطروحة دكتورا ،المناخ المحمي لمدينة الرمادي ،ميدي حمد فرحان الدليمي (5)

 .102ص ،1996 ،جامعة بغداد ،رشد
، رسالة ماجستير، دور المناطق الخضراء في التعديل المناخي لمدينة بغداد، ايمان شياب حسون (6)

  .62ص ،0213، جامعة بغداد، كمية االداب
 السيارات ةكثاف :خامسا

مختمف استعماالت االرض فييا بغداد ب ةمرور السيارات في مدين ةترتبط كثاف    
من حيث الموقع في  ةوالتي تكون بارز  ةوالصناعي ةاستعماالت االرض التجاري ةبخاص

في  ةالمناطق التجاريلكونيا تعد بغداد  ةاو مراكز المناطق داخل مدين ةمركز المدين
من السيارات ليا  ةتدخل اعداد كثير  لذلك ضعببغداد وتذىب الناس الييا لمت ةمحافظ

ا يزيد من التموث مم ةالحرك ئبسبب بط يوميا ما يؤدي الى تزايد االزدحامات المرورية
من عوادم السيارات حيث اشارات احدى  ةالمنبعث ةاليوائي بفعل المموثات الغازي

في  ةم مكعب تقريبا من العوادم المختمف 62تقذف  ةواحد ةصغير  ةبان سيار  (1)الدراسات 
يذا تعد السيارات لو  ،متر مكعب تقريبا منيا 102 ةالكبير  ةفي حين تقذف السيار  ةالساع

، عناصر تموثيا% من 42ذ تساىم باكثر من من اكثر مصادر التموث في المدن ا
كبير اذ بمغ عدد وخالل السنين االخيرة  ازداد عدد السيارات في مدينة بغداد بشكل 

( عمى التوالي والعدد ما زال في 7206 ، 6888) 0202و 0219السيارات في عامي 
تزايد مستمر بسبب عمميات االستيراد مما يظير ذلك مدى تزايد كثافة السيارات في 
مختمف شوارع المدينة وبخاصة الشوارع الرئيسية وبالذات الشوارع المتجية نحو مراكز 

وان عددا ال يستيان بو من السيارات القديمة تسير في شوارع المدينة المدينة والسيما 
التي تعمل عمى طرح كميات كبيرة من الغازات المموثة بفعل االحتراق المتكامل لموقود 
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فييا فيما ادى الى زيادة تموث اليواء في المدينة وانعكاسيا عمى رفع درجة حرارة اليواء 
 ف عناصر المناخ االخرى.فييا التي تؤثر بدورىا عمى مختم

 سادسا : ارتااع المباني: 
يؤثر ارتفاع المباني في المدينة عمى بعض عناصر مناخيا كمساىمتيا في رفع     

درجات الحرارة وخفض سرعة الرياح اذ يتناسب ارتفاع المباني مع ارتفاع درجات 
الحرارة تناسبا طرديا حيث تقدر بعض الدراسات العممية ان ما تمتصو المباني الضخمة 

 (0)ي ستة اضعاف ما تمتصو االرض الخاليةالمرتفعة من طاقة االشعاع الشمسي حوال
وال ينحصر ىذا االمر عمى الفرق بين المباني واالرض الخالية وانما ينحسب عمى 

ان االبنية المتعددة الطوابق ال تفقد اكثر من  (3)المباني فيما بينيا حيث اثبت الدراسات
االبنية ذات الطابق في حين ان  من التسرب الحراري في االجواء الباردة )الميمية( %62

% متسببة في تبريد المبنى نتيجة الظروف المناخية 92الواحد تفقد اكثر من 
 .(4)الخارجية

 
 
 
 
 
 
 .95ص ،مصدر سابق ،ميدي حمد فرحان الدليمي (1)
 .95ص ،مصدر سابق، ميدي حمد فرحان الدليمي (0)
كمية التربية لمعموم  ،اطروحة دكتوراه، المناخ المحمي لمدينة البصرة، ميند حسن رحيق الكعبي (3)

 .152ص ،0214 ،جامعة البصرة ،االنسانية
اثر العوامل المناخية في تشكيل العمارة التقميدية ، غسان حمبونيو  عبد الحق محمد غالب الدميني (4)

 .009ص ،0212 ،1عدد ،06مجمد، اليمن مجمة دمشق لمعموم الميندسية، في مدينة صنعاء
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 مواد البناءا: سابع
من خالل ما تؤثره في  ةفي مناخ المدين ةتعد مواد البناء من العناصر المؤثر     

وبشكل  ةالشمسي ةالطاق امتصاصيا وخزنيااكتسابيا و  من حيث ةاالشعاعي ةالموازن
تباين تتباين ب ةحراري ةا لما تتميز بو تمك المواد من سعكبير ومن ثم بثيا ببطء ونظر 

 ةالبد من ان تكون ماد ةوالجاف ةن المناطق الحار ولذلك فان في مد، (*)مواد البناء
المون الفاتح  اعتمادفضال عن  ،ةواطئ ةحراري ةالبناء ذات عزل حراري عال وسع

بغداد التي تتصف كمدينة  ةولذلك فان اعتماد مواد بناء في مدين ةالخارجي لمجدران
 ةلتقميل حد ةحراريبأوطأ سعة  اعتماد مواد بناء تتصف من بحرارتيا وجفافيا البد 

قد اشارت الى ان معظم  ةالمختص (1)جفاف اليواء اال ان احدى الدراساتو  ةحرار 
 04ك ال يتجاوز الطابوق بسم ةلعراق تتكون من مادفي ا ةالجدران الوحدات السكني

ومن النشر  سمنتيالويتم انيائيا من الداخل بالجص والبياض ومن الخارج بالمبخ ، سم
 0او الصبغ وقد ظير قمة كفاءة ىذا النوع من الجدران في العزل الحراري اذ يصل الى 

سم ايضا يساىم في  04في حين ان الجدار المبني من الثرمستون وبسمك  0متر/واط
كيموجول لممتر المربع الواحد من مساحة الجدار  855تقميل الحرارة التي ينقميا بمقدار 

تاثير تمك المادة بالموازنة االشعاعية وانعكاسيا عمى درجة حرارة  ما يقمل ذلك من
 اليواء في المدينة.

بالتالي ان لمادة البناء المستخدمة في مدينة بغداد والتي تعد من المدن الحارة      
والجافة تاثيرا كبيرا عمى مناخيا المحمي من خالل ما تكسبو وتخزنو من اشعاع شمسي 

 مما يؤدي الى رفع درجة حرارة اليواء في المدينة. ،يا ببطئكبير وما ينعكس من

 
المناخ في تخطيط المناطق العمرانية وتصميم الوحدات  ثرا ،عبد المحسن مدفون ابو رحيل (1)

 .001-00ص ،السكنية في العراق
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 :تيكاال ةلمواد البناء بحسب المعايير البريطاني ةتكون السعر الحراري (*)
 BTU/F3 31.7الكتل الكونكريتية = .1
 BTU/F3 24.6 الطابوق = .0
 BTU/F3 22.4 الحجر = .3

 ،سعرة 050= وحدة حرارية بريطانية وتساوي   BTUعمما ان 
 .111يراجع ميدي حمد فرحان الدليمي، مصدر سابق، ص

 استعماالت االرض لمطرق: ثامنا 
وبخاصة المعبدة منيا دورىا الفاعل  تاخذ استعماالت االرض الطرق او الشوارع     

من  ةاالسفمتي من خالل ما تؤديو تمك الطرق ةالي مدينفي التاثير عمى المناخ المحمي 
 ةجدا مقارن ةكبير  ةنسبوب ةالشمسي ةوامتصاص وخزن لمطاقدور في عمميات اكتساب 

التي  لالسفمت  ةاالمتصاصي ةمما يؤدي الى رفع حرارتيا بسبب القدر بما تعكسو منيا 
كيمو  (7.31) التي تبمغ ةالعالي ةالحراري ةع% من االشعاع الشمسي والس85تشكل 
 ،(0)(مئوية 00.5) عن اجوائيا بحوالي ةفمتيالطرق االس ةحرار  ةلذلك تزيد درج ،(1)سعرة

 ةترتفع درجاالسفمت قد اشارت الى ان السطح المغطى اخرى  ةدراسفي حين ان 
وقد ترتفع لو  ةعن االسطح المجاور  ةزياد ةمئوي 02الى اكثر من  ةحرارتو بعد الظيير 

لتصل بعض  ةوشبو المداري ةفي صيف العروض المداري حرارة سطح اسفمتي ةدرج
ما اثر ذلك كم ةفي المدين ةت الطرق االسفمتيما زادوبيذا فكم ،(3) ةمئوي 82االحيان الى 

 .العكسوب ةدرجات الحرار  تذاالسمبا عمى عناصر المناخ فييا وب

 اتجاه الشارع تاسعا:
الشوارع  ةفي تخطيط شبك ةيتبع المخططون اعتقاد اعتماد افضل الطرق التخطيطي    

تاثر ي اذ ةظروفيا المناخي ةخاصبو  ةوالبشري ةطبيعيالبما يتالئم مع ظروفيا  ةفي المدين
حساب اتجاه الرياح ياخذ بد ان الويؤثر فيو اذا  ةتخطيط اتجاه الشارع بمناخ المدين

درجات الحرارة المرتفعة ولذلك  الشوارع لتفادي تاثير ةعند التخطيط لمد شبك ةالسائد
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فالعالقة وثيقة بين تخطيط اتجاه الشارع ومناخ المدينة وبيذا فان توجيو شوارع المدينة 
ي بشكل يناسب الظروف المناخية السائدة فييا يكون عمى درجة كبيرة من االىمية ف

تحديد خصائصيا الحرارية ففي مدن العروض المعتدلة والباردة يفضل ان تكون 
اتجاىات الشوارع عمودية عمى اتجاه ىبوب الرياح وذلك لمحد من تاثيرىا في خفض 

ان يكون  درجة الحرارة بينما في المناطق الحارة حيث تكون الرياح ممطفة لمجو يفضل
 ذلك لزيادة سرعتيا واثرىا في خفض درجة الحرارةاتجاه الشوارع موازيا التجاه الرياح 

وعميو فان افضل توجيو لشوارع المدينة ىو ما يراعي في تحديده عامالن ميمان من 
 .(4)العوامل المناخية وىما التعرض الشعاع الشمسي والرياح السائدة 

 .116ص ،مصدر سابق، حمد فرحان الدليمي ميدي (1)
 ةاطروح، دراسة في الجغرافية المناخية، بغداد ةفي مدينالجزيرة الحرارية ، عاني الموسوي صالح (0)

 .89ص ،1998 ،بغداد ةجامع، ابن رشد التربية ةكمي، دكتوراه
  .05-04ص ،1991 ،دمشق ،1ط ،المناخ االصفري ،عمي حسن موسى (3)
 .120-126ص ،مصدر سابق ،حمد فرحان يميد (4)

في بغداد الى ان  ةاالعظمي ةعمى منطق ةالتطبيقي ةعمميالوصمت التجارب توقد      
االولى في  ةالمرتباحتمت  ةشرقيال ةالجنوبي -ةالغربي ةالشوارع ذات المحاور الشمالي

اتجاه محاور ىذه الشوارع  ةبسبب موافق درجة التبريد الريحي  اعتدال مناخيا من حيث
التي  ةالغربي ةالشرقيشوارع ذات المحاور الب ةمقارن ةالغربي ةالرياح الشمالي بوبىتجاه ا

 ةفي مدين ةشوارع الرئيسينجده في الماوىذا  (1)تبريد الريحيالتميزت بانخفاض مستوى 
اليواء في  ةحرار  ةارتفاع درج ةوالتقميل من حد ةالتيوي ةذلك في زياد بغداد مما يزيد

 . ةالمدين
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  اعد المباني عن بعضهاعاشرا: تب
 ةاالولى في المدين ةعنصر الرياح بالدرج يؤثر تباعد المباني عن بعضيا عمى    
وتباعد المباني  الرياح ةبين سرع ةوتكون العالق ةالحرار  ةعمى درج  عن تاثيراتوفضال
لكون الرياح وبالعكس  ةالتباعد بين المباني زادت سرع ةما زادت مساففكم ةطردي ةعالق

الرياح كثيرا من خالل تقاربيا  ةد مصدات لمرياح النيا تقمل من سرعان  المباني تع
ان  (0)اذا اكدت احدى الدراسات  ةىذه العالق ةدراسات تطبيقي ةوكثافتيا وقد اثبتت عد

داد ابتعاد ما از كم ةمتر بالثاني (2.201)معدل بالرمادي تزداد  ةالرياح في مدين ةسرع
 ةالرياح في مدين ةدراسات اخرى ان سرعالمباني عن بعضيا البعض مثرا واحدا واكد 

 (3) كمما زادت المسافة بين المباني بمقدار متر واحدم/ثا  2.244 صنعاء تزداد معدل
الرياح  ةوميما في التاثير وبشكل خاص عمى سرع دورا فاعالليذا العامل  ولذلك فان

من خالل تقارب تمك المباني او بقمتيا سواء بزيادتيا من خالل تباعد مباني فيما بينيا 
 بينيا. فيما

 ةالبعد عن مركز المدين :عشرالحادي 
 ةمركز النشاط التجاري واالداري لمحافظتيا وليذا تكون قيم ةتعد مراكز المدين    

نحو االطراف  ةالمدين ونتيجة لذلك تتوسع  من المدن  نطاقفي ىذا ال ةاالرض مرتفع
اخرى بعيدا عن  ةمن ناحيالنسبي  اسعار ارض واطئة من ناحية واليدوءبحثا عن 
ما اتجينا نحو مركز تزداد كم ةالمدينفي  وان الكثافات السكانية واالزدحام  الضوضاء

وتقل باالبتعاد عنو ولذلك تنمو المدينة بشكل امتداد طولي من الشمال الى   ةالمدين
 .ال توجد محددات التوسع في اتجاه دون االخرالجنوب او عرضي عندما 
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 ةودرج ةلشوارع المدين المورفولوجي بين النظام ةالعالق ،در جدوع المعموريفالح جمال العزاوي وب (1)
 ،ةالعراقي ةالجغرافي ةالجمعي ةمجم ،ةاالعظمي ةفي منطق ةتطبيقي ةدراس :ةالبايومناخي ةالراح
 .64ص ،1996 ،32عدد

 .110ص ،مصدر سابق ،الرمادي ةلمدينالمناخ المحمي ، الدليميميدي حمد فرحان  (0)
المناخ  ةفي جغرافي ةصنعاء دراس ةالمناخ المحمي لمدين، عبد القادر عساج محمد اسماعيل (3)

 .150-143ص ،0222، بغداد ةجامع، ابن رشد ةالتربي ةكمي ،الدكتوراه ةاطروح ،التطبيقي
المباني في مركز  ةالسكان وزياد ةكثاف ةزياد ةجاء نتيج ةفي المدينوان التوسع      
والمباني فضال  ةالسكاني ةقمت الكثاف ةوليذا فانو كمما زاد البعد عن مركز المدين ةالمدين

كما في المناطق القديمة وانما اعتماد النمط  المتضام عن عدم اعتماد نمط المباني
تاثير عمى عنصر الرياح من خالل المفتوح في المناطق الحديثة مما ادى ذلك الى ال

 ةحرار  ةانخفاض درج  عنفضال ةمركز المدينعن دنا تعما ابالرياح كم ةتزايد سرع
 . في الجو ةالنسبي ةاليواء وتزايد الرطوب

  ةالاضاءات الماتوح :الثالث عشر
 لمن اي استعمال التي عرفيا كيب ةالمناطق الخالي ةيقصد بالفضاءات المفتوح     

 ذاتالعام  ىابحيث يكون مظير  ةترك عمى طبيعتيا خاليض التي تعمى انيا االر 
بين بمديات  ةفي التباينات الحراري والتي يكون ليا دور واضح (1) ةمواصفات مبيم

 ةوسع ةفي مركز المدين ةاالستعماالت الحضري ةكثاف جية وبين من ةالمختمف ةالمدين
الحراري  ةمما يؤثر ذلك في واقع المدين اخرى يةفي اطرافيا من ج ةالفضاءات المفتوح

 ةالتي تصل نسب )االلبيدو( ةالنعكاسيامن خالل خاصيتيا  ةاالشعاعي ةالطاقيزان وم
الى سطح االرض في  ةالواصم ةالشمسي ةاالشع من مجمل (%42الى  35) ةقراب

فقط في المدن ذات  (%02الى  12ل )ب ةمقارن ةالمدن ذات الفضاءات الخالي
باستعماالت  ةالمفتوحفضاءات الوترتبط  ،(0)والمناطق الخضراء ةالمسطحات المائي
الفضاءات  اي كمما ازداد استعماالت االرض قمت ةعكسي ةبعالق ةاالرض في المدين

 (3) اذ اشارت احدى الدراسات ةمدينال ناخكس ذلك عمى مينع وبالعكس مما ةالمفتوح



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 
 

 1235 

النو كمما زادت  ةمدينال ةحرار  ةفي درج تؤثر تاثيرا واضحا ةالى ان الفضاءات المفتوح
 ةالكثاف ةالسطح وقم ةخشون ةلذلك مما يؤدي الى قم اتبع ةالمبني ةالمساح قمتمساحتيا 
الرياح  ةسرع ةلشوارع مما يؤدي الى زيادوتتسع ا ةوتباعد االبني ةوالمروري ةالسكاني

 .ةالحرار  ةوانخفاض درج
بما ان ( 4)ةواالعظمي ةفي الكاظمي ةبغداد مناطق مفتوح ةوتوجد في مدين     

لذا فانيا  طبيعتيا المفتوحة مناطق خالية من اي استعمال ومتروكة عمىالفضاءات 
من حيث تكوينيا  ةلمدينيكون ليا تاثير عمى عناصر مناخ ا ةب متروكعن تر  ةعبار 

الى  75)تتراوح من  ةبنسب ةضوئيال ةامتصاص االشعيمكنيا  ةالصمب ةولونيا فالترب
 .وما تبقى منو تقوم بعكسو (% 92
 
 .117ص ،مصدر سابق، فرحان الدليميميدي حمد  (1)
رسالة ، الجزيرة الحرارية في مدينة كربالء وعالقتيا بالراحة البايومناخية، احمد عبد عون الخزرجي (0)

 .85ص، 0210، جامعة البصرةب، كمية االدا(، غير منشورة)ماجستير 
 .117ص، مصدر سابق، ميدي حمد فرحان الدليمي (3)
اطروحة ، استدامة الفضاءات الحضرية الخضراء في مدينة بغداد، محمد عبد الرحمن محمد البدري (4)

 .(15-10ص) ،0213 ،جامعة بغداد، كمية اليندسة، دكتوراه
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 الرابع عشر: توسع المدينة عمى حساب األراضي الزراعية
 ہيعد التوسع المساحي لممدينة نتيجة طبيعية لزيادة أعداد السكان وکثافتيم وزياد    

ي المدينة، مما يؤدي إلى األضطرار إلى الزحف العمراني عمى استعماالت األرض ف
مساحات من األراضي الزراعية التابعة لممدينة ألن العالقة طردية بين تزايد أعداد 
السكان وعممية التوسع أو النمو الحضري، حيث أن الزيادة في أعداد السكان تحتاج 

 تعماالت لألرض والجوانب الخدميةإلى مزيد من الوحدات السكنية وما يرتبط بيا منا أس
 العديدة.
وبيذا فان قمة ، (*)( نسمة  7,488,287) 0202إذ بمغ عدد السكان في عام      

مساحات االراضي الزراعية في المدينة بسبب التوسع المساحي والزحف العمراني 
المحمي لممدينة بشكل  يعد مظيرا من مظاىر التصحر المؤثرة عمى المتاج ،(1)لممدينة 

مباشر او غير مباشر، حيث يتضح التأثير المباشر من خالل تأثير نقص  المساحات 
الزراعية في عمى بعض عناصر المناخ كرفع درجة الحرارة لميواء وقمة الرطوبة النسبية 
اما التاثير غير المباشر فيتضح من خالل تاثير نقص المساحات الزراعية في المدينة 

ادة نسب غاز ثنائي أوكسيد الكاربون الذي تستغمو النباتات في تكوين مادتيا عمى زي
الخضراء مما يؤدي إلى زيادة مساىمة ىذا الغاز في الدفيئة الجوية، األمر الذي يؤدي 

 .(0)إلى رفع درجة حرارة اليواء في المدينة

  الخامس عشر: تموث الهواء الجوي
تعد مشكمة تموث اليواء الجوي من المشكالت البيئية الرئيسة التي تواجو امم العالم      

فسرعة عجمة التطور الصناعي والمدني عمى حد سواء انتج كميات من المخمفات 
الضارة التي تنبعث إلى الجو باستمرار ونتيجة لذلك فإن تموث اليواء سبب أضرار كبيرة 

ة إلى إتالف مساحات خضراء شاسعة بما فييا من عمى صحة االنسان ورفاىيتو أضاف
محاصيل ومياه وتربة ومواد مفيدة لالنسان، كذلك العمران وبالتالي التأثير عمى المناخ 
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المحمي وىو ما ينتج عنو نضوب في المواد الطبيعية التي يحتاجيا االنسان عمى المدى 
التسخين الحراري لجو األرض إن المشكالت األكثر مثارًا لمجدل في ظاىرة ، (3)البعيد

وسبب حدوث ىذه الظاىرة يؤدي إلى تراكم الغازات الممتصة لألشعة تحت الحمراء أو 
 (.No2 )وغاز ((CH4از وغ( CO2) األشعة الحرارية في الجو وىذه الغازات ىي غاز

 ( 1يراجع جدول ) (*)
اء وآثاره البيئية عمى حيدر عبد الرزاق كمونة وآخرون، الزحف العمراني عمى المناطق الخضر  (1)

 .14-16ص ،0229 ،1( 01العدد) ،مدينة بناد، مجمة المخطط والتنمية
جامعة  ،ميند حسن رىيف الكعبي، المتاج المحمي لمدينة البصرة، أطروحة دكتوراه، كمية التربية (0)

 .155ص ،0214 ،البصرة
محمد عمى األنصاري، التموث البيئي مخاطر عصرية واستجابة عممية، دار دجمة، عمان،  نعيم (3)

 .53، ص0226
لقد ازدادت نسب ىذه الغازات في الجو بشكل كبير خالل العقود الثالثة الماضية إذ     

إن االىتمام بالتموث وآثاره في  (1)تنتج بصورة رئيسة من العمميات الصناعية و االنتاجية
 ،ئة أخذ يستحوذ عمى اىتمامات كبيرة لما لو من أخطار مباشرة عمى االنسان والبيئةالبي

عمى أنو عبارة ، ورغم كثرة التعريفات التي تناولت مفيوم التموث اال أنيا تتفق جميعيا
عن عممية التغير في مكونات البيئة الحية وغير الحية، وال تقدر األنظمة البيئية عمى 

تؤدي زيادة الغازات الناتجة من احتراق الوقود في السيارات، إذ إن كما  (0)استيعابيا
تقريبًا من العوادم المختمفة في الساعة، في حين  3( م62سيارة واحدة صغيرة تطمق )

 .(3)تقربياً  3م (102تطمق السيارة الكبيرة )

  .54-53ص المصدر نفسو، ،نعيم محمد عمى األنصاري (1)
وآخرون، البيئة والتموث دراسة لمتموث البيئي في العراق، دار الكتب والوثائق،  عماد خميف الشمري (0)

 .124ص ،0210 ،بغداد
صالح عاني الموسوي، الجزيرة الحرارية في مدينة بغداد )الدراسة في الجغرافية المناخية(، أطروحة  (3)

 .125، ص1998جامعة بغداد، ، دكتوراه، كمية التربية ابن رشد
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 االستنتاجات 
تؤثر عدة عوامل بشرعة عمى المناخ المحمي لمدينة بغداد فتؤدي إلى إحداث  ان .1

 مناخ خاص بالمدينة يختمف عما سبقو داخل المدينة.
تتمدد العوامل البشرية من كثافة سكانية وكثافة عمرانية حضرية وكثافة المرور  .0

مطاقة والسيارات وطبيعة البناء وشكمو وحجمع و المواد المصنوعة منو الخازنة ل
الشمسية والحرارية التي تؤدي إلى رفع درجة حرارة اليواء وبالتالي تؤثر عمى 
الرطوبة النسبية والرياح السائدة في المدينة كميا عوامل ادت الى جعل المناخ 
المحمي يختمف عما يجار المدينة من مناطق ريفية وزراعية وبالتالي تؤثر العوامل 

فر مع عوامل طبيعية تخمق مناخ محمي خاص البشرية عمى عناصر المناخ وتتظا
 بالمدينة وتؤثر عمى مناخيا االقميمي.

إن أكثر العوامل البشرية التي تؤثر في المناخ المحمي لممدينة ىي الكثافة السكانية  .3
والكنافة المرورية مثل السيارات التي تؤدي إلى تموث اليواء و اخيرًا عدم وجود 

 درجات الحرارة و المناخ المحمي لممدينة. 4مساحات خضراء وىي التي تمطف 

 التوصيات
العمل عمى تقميل الكثافة السكانية خاصة في مراكز المدينة من خالل ايجاد  .1

 مساكن في االطراف وبالتالي تقميل الكثافة المرورية منيا السيارات
قامة حزام أخضر و كذلك تكثيف  .0 العمل عمى إقامة مساحات خضراء شاسعة وا 

 المرتفعة التي تساعد عمى الظل.األشجار 
استخدام المواد في البناء وتبميط الشوارع التي تقمل من خزن الحرارة وكذلك  .3

 استخدام األلوان الفاتحة في األبنية.
منع التجاوزات عمى األراضي الزراعية من قبل دوائر مختصة ( )امانة بغداد(   .4

 .وازالتيا والعمل عمى أدامتيا و االىتمام بيا
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 المصادر
بغداد  ةفي مدين ةجزر الحراري ةلظاىر  ةالكرتوغرافي ةالنمذج ،عبير شييد كاظم .1

 ةكمي ،ةماجسير غير منشور  ةرسال (،GIS) ةباستخدام نظام المعمومات الجغرافي
  .60ص ،0217 ،بغداد ةجامع ،ابن رشد ةالتربي

في  ة)دراس ،ةالديواني ةلمدين ةالحراري ةالجزير  ،حسين عمي عبد الحسين العابد .0
  .73ص ،0221 ،ةالقادسي ةجامع ،االداب ةكمي ،ماجستير ةرسال، المناخ( ةجغرافي

 ،418عدد، ديالى ةمجم ،ةاالحتباس الحراري والتغيرات المناخي، ناصر والي فريح .3
 .100ص ،0224

كمية  ،رسالة ماجستير ،الجزيرة الحرارية لمدينة الحمة، عمي جبار عبد اهلل الجحيشي .4
 .91ص ،0227 ،جامعة القادسية ،االداب

الخصائص المناخية المكانية لممناطق الخضراء  ،فراس فاضل ميدي البياتي .5
 ةجامع ،ةالتربي ةكمي ،الدكتوراه ةاطروح ،)دراسة تطبيقية لمتنزه الزوراء في بغداد

 .6ص ،0224 ،ةالمستنصري
وتصميم  ةياثر المناخ في تخطيط المناطق العمران، عبد المحسن مدفون ابو رحيل .6

 ،بغداد ةجامع ،ابن رشد ةالتربي ةكمي ،ةدكتورا ةاطروح ،في العراق ةالوحدات السكني
 .181-182ص ،1995

المناخ بتخطيط وتصميم المناطق  ةتحميمة لعالق ةدراس ،طالب حسين زائر الرماحي .7
 ،ةالكوف ةجامع، االداب ةكمي، ماجستير ةرسال ،النجف ةفي مدين ةوالوحدات السكني

 .113ص ،0212
اشكالية انعدام المناطق الخضراء في االحياء السكنية لمدينة  ،طارق جمعة عمي .8

 .183ص ،0224 ،1عدد ،1دمجم ،مجمة ابحاث ميسان ،البصرة
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كمية  ،دكتوراه ةاطروح ،المناخ المحمي لمدينة الرمادي ،ميدي حمد فرحان الدليمي .9
 .102ص ،1996 ،جامعة بغداد ،التربية ابن رشد

 ،دور المناطق الخضراء في التعديل المناخي لمدينة بغداد ،شياب حسونايمان  .12
  .62ص ،0213 ،جامعة بغداد ،كمية االداب ،رسالة ماجستير

كمية  ،ةاطروحة دكتورا، المناخ المحمي لمدينة البصرة ،ميند حسن رحيق الكعبي .11
 .152ص ،0214 ،جامعة البصرة، التربية لمعموم االنسانية

اثر العوامل المناخية في تشكيل  ،وغسان حمبوني ،غالب الدمينيعبد الحق محمد  .10
 ،06مجمد  ،اليمن مجمة دمشق لمعموم الميندسية ،العمارة التقميدية في مدينة صنعاء

 .009ص ،0212 ،1عدد
 .05-04ص ،1991 ،دار دمشق ،1ط ،المناخ االصفري، عمي حسن موسى .13
بين النظام المورفولوجي لشوارع  ةالعالق ،جمال العزاوي وبدر جدوع المعموري .14

 ةمجم ،ةاالعظمي ةفي منطق ةتطبيقي ةدراس  - ةالبايومناخي ةالراح ةودرج ةالمدين
 .64ص ،1996 ،32عدد ،ةالعراقي ةالجغرافي ةالجمعي

في  ةصنعاء دراس ةالمناخ المحمي لمدين ،عبد القادر عساج محمد اسماعيل .15
، بغداد ةجامع ،ابن رشد ةالتربي ةكمي ،ةراالدكتو  ةاطروح ،المناخ التطبيقي ةجغرافي
 .150-143ص ،0222

الجزيرة الحرارية في مدينة كربالء وعالقتيا بالراحة ، احمد عبد عون الخزرجي .16
 ،0210 ،جامعة البصرة ،كمية االداب ،رسالة ماجستير غير منشورة ،البايومناخية

 .85ص
الحضرية الخضراء في استدامة الفضاءات ، محمد عبد الرحمن محمد البدري .17

-10ص)، 0213، جامعة بغداد –ندسة يكمية ال، ةدكتورا ةاطروح ،مدينة بغداد
15). 
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حيدر عبد الرزاق كمونة وآخرون، الزحف العمراني عمى المناطق الخضراء وآثاره  .18
-14ص ،0229 ،1( 01العدد) ،اد، مجمة المخطط والتنميةغدالبيئية عمى مدينة ب

16. 
صاري، التموث البيئي مخاطر عصرية واستجابة عممية، دار نعيم محمد عمى األن .19

 .53، ص0226دجمة، عمان، 
عماد خميف الشمري وآخرون ، البيئة والتموث دراسة لمتموث البيئي في العراق،  .02

 .124ص، 0210، دار الكتب والوثائق، بغداد
 – 0212لممدة )، بيانات غير منشورة، قسم االحصاء المركزي، وزارة التخطيط .01

0202). 

 

 

 

 

 

 

 


