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 مصخستالم

تمثـل المناطـق الخضـراء الرئـة التي يتنفس من خالليا سكان المدن وأّن أىمية ىذه الوظيفة      
ّنما إرتباطيا بمتطمبات الحياة السكانية  ال تتحدد بحجم الحيز المساحي الذي تشغمو فحسب، وا 

والبيئيـة والصحية والتخطيطية ، وكان لإلخفاقات من قبل دائرة البمدية في عدم تنفيذ إستعماالت 
لمنطقة الدراسة  master planاألرض لممناطق الخضراء التي جاءت بيا المخططات األساسية 

يا األراضي الزراعيـة وذلك لمحد مـن توسع المدينة عمى حساب األراضي المحيطة بيا ومن
وأراضي البساتيـن ىذه األخفاقات وما خمفتو من مشاكل أسيمت بإنعكاسات سمبيـة عمى حياة 
سكان المدينة وعمـى خططيا التنموية ىي ما تعرضت لو المناطق الخضراء من توسع ونمو 

رى حضري متسارع وما نتج عنو من تغير في إستعماالت أرضيا الخضراء إلى إستعماالت أخ
خاصة اإلستعماالت السكنية وما أثر ذلك عمى وظائفيا الجمالية والترفييية والبنائية فضاًل عمى 
ما تتعرض لو المدينة من تموث ىوائي ، فقد بمغ عدد المصابين بأمراض الجياز التنفسي في 

م 4154( مصابًا عام 54223م إرتفع العدد إلى  )4113( مصابًا عـام 1345مدينة السماوة )
نَّ الحالة في تزايد مستمر وذلك لقمة الغطاء النباتي من األشجار والمغروسات الخضراء في و  ا 

المدينة وفي محيطيا الخارجي لذا فـقد إىتمت الدراسة بالبعد المكاني الذي تمثمو مدينة السماوة 
توزيعيم وأثر الخصائص الطبيعية والبشريــة المتمثمة بالموقع والسطح والمناخ والسكان ونموىم و 

في تكوين البيئة الحضرية لممدينة ومنيا المناطق الخضراء التي تعرضت لمزحف العمراني 
والتجريف عبر مراحل نموىا وتطورىا المورفولوجي فقد رافقت مراحل التوسع العمراني قرارات 
حكومية ساىمت في ذلك التوسع عمى حساب المساحات الخضراء بتغيير إستعماالت أرضيا 

م، كما كشفت الدراسة إلى  وجود حاالت من 4111لسنة  555سبيل المثال القرار  منيا عمى
نتشار  التجاوزات التي حصمت عمى إستعماالت أرض المناطق الخضراء وأراضي البساتين وا 

 ظاىرة السكن العشوائي فييا وكذلك تجريف البساتين.
الخضراء في مدينة السماوة كما توصمت الدراسة أيضًا إلى إنَّ حصة الشخص من المناطق 

( وىي حصة قميمة جدًا مقارنة مع المعايير العالمية أو المعايير العربية أو 4سم 01بمغت  )
ىكتارًا( 555723العراقية ، إذ بمغ العجز المساحي الحالي من المناطق الخضراء لمدينة السماوة )

لى  )4م371عنـد تطبيق المعيار العراقي ) رًا( عند تطبيق المعيار ىكتا441723/ شخص( وا 
/ شخص( في حين بمغت اإلحتياجات المستقبمية لممدينـة من المناطق الخضراء لعام 4م5374)

ىكتارًا( عند تطبيق  325753/ شخص( و)4م371ىكتارًا( عند تطبيق المعيار) 500م )4141
 / شخص( كذلـك إنعـدام الحـزام األخضـر حـول منطقـة الدراســة.4م5374المعيار )

 



Abstract  
The green areas are represent the lung that the cities population it during to breathe, and 
importance for this Function not to be specified only for the space to occupy, but it relation 
with planning, healthy, and environmental requirements for populous life. The failure to Land 
uses the Lands for green areas that to bring the fundamental master plan for study area. 
That for limitation of city expansion upon the Surrounding Lands. That special the 
agricultural Lands.                                                                                                       
This problems to Contribute to negative reflects upon populous life. This reflects are show 
the green Lands expansion with accelerated urban growth and it result of differ in the green 
land uses to another uses specially residential uses and that effect on the building 
Functions that besides the city to be exposed to the air pollution.                                       
The Sicks number in respiratory system diseases in semawa city (5,37) sick 2004 year, the 
number rise to (12994) sicks 2012 year, this Case in Continue decrease because Vegetable 
cover less of trees and green planted in the city with it circumference, therefore the study to 
take an interest in spatial dimension, that it represent, with humanity, naturally characterizes 
effect that represent of situation topography, Climate and population growth also it 
distribution in urban environment composition, that specially in green areas that to be 
exposed to physical creep upon growth phases.                                                               
To associate with city constructional expansion phases governmental decision, that to share 
in expansion upon the green areas that to differ in Land uses such as decision (117) for 
2000 year, The study is discovered to be excess of Exceed on the green areas, the study is 
explained the person share of green areas in Semawa city (80cm2) (0,80142) the (3,3) very 
less according to universality and Iraq criterion, the present areal shortage of green areas 
for Semawa city (117,96ha) when applied – criterion (6,5m2/person) to (320,96ha), when 
applied criterion (16,3m2/person). The future necessity of green areas for year 2025, 
(188ha) when apply (6,5m2/person), (497,74ha) when apply criterion (16,3m2/person).        

                                                        
                                                             

                                               

      

 


