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 : الملخص

تعد الحدائق العامة من أهم األماكن البيئية الطبيعية لممارسة األنشطة الترفيهية وقضاء وقت الفراغ داخل المدن، لذا هدفت   
العامة على المجتمع األردني،   التعرف على أثر الحدائق  وتعاني األردن في عاصمتها وبلدياتها من شح في المساحات الدراسة إلى 

قل  الالزمة وأنواعها الخضراء وما يحيطه، ومن  بالنباتات  المعرفة  لعدم  فيها وعدم االهتمام بتصميمها وطرزها يعود  الحدائق  ة انتشار 
تمثل المحيط الفيزيائي  أن الحدائق العامة  ، وذلك باتباع المنهج الوصفي، وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج  المناسبة لكل مكان

يمها بدرجة عالية من الكفاءة الوظيفية والجمالية، كما أنها تساعد األفراد في المجتمع بممارسات الذي قام اإلنسان ببنائها، لذا وجب تصم
وأعمال وأنشطة حياتية من بينها أنشطة وممارسات ترفيهية تجعله أكثر استقرارًا وراحة وحيوية، كما إن الحدائق هي التي تسمح لإلنسان  

 . الطلقالقيام بأنشطة وممارسات ترفيهية في الهواء 

 مقدمة:  

في أواخر القرن الماضي برز وعي واهتمام شعبي ورسمي بأهمية البستنة التجميلية وظهر ذلك جليا في ولوج عدد كبير من  
االفراد والمؤسسات والهواة في مجال تصميم وتنسيق الحدائق وإنشاء المشاتل إال أنه ال بد من بذل جهود عظيمة للوصول إلى مستوى 

الحدائق كمتنفس طبيعي يستحقه الجميع، ويعتبر تشجير الحدائق جزءًا مهمًا من تحضر المدن ويؤثر في الحصة الخضراء   االدراك بأهمية
م وجد إن ما يخص الفرد من المساحات الخضراء في  1980واستنادًا إلى احصائيات االمم المتحدة لسنة   التي تخص المدینة وسكانها،

متر، والحديقة على مدى تاريخ البشرية لعبت دورًا مهمًا في    18متر والواليات المتحدة    20ي سابقًا  متر واالتحاد السوفيت  24بريطانيا  
معظم الحضارات البشرية المعروفة، بحيث كان لها وظائف أخرى متعمقة في فكر تلك المجتمعات بحيث لم تعد مجرد حدائق مجردة 

دائق بقوله: إن الحدائق لم تكن مقتصرة على أداء وظائف تتطلبها الطبيعة كما یرى الكثير من الباحثين ومنهم كويل الذي يصف الح
 البشرية بل تعدتها منذ البداية لتصبح فنًا رفيعًا".

وتعاني األردن في عاصمتها وبلدياتها من شح في المساحات الخضراء وما يحيطه، ومن قلة انتشار الحدائق فيها وعدم االهتمام 
بتصميمها وطرزها يعود لعدم المعرفة بالنباتات الالزمة وأنواعها المناسبة لكل مكان، وطرق زرعتها والعناية بها والمحافظة عليها مع 

فة إلى سوء ظن البعض بأنها تحتاج لوقت وجهد وتكلفة مادية عالية، كما ساهم التوسع السكني ونظام العمارات مرور الوقت، باإلضا
السكنية التي تحرم ساكنيها من التمتع بالحديقة، ويهدف هذا البحث إلى التعرف على الحدائق العامة وأثرها على المجتمع األردني، إذ  

تقويم الحديقة ومردودها للفرد والمجتمع  في التطرق إلى تصميم الحدائق في األردن من خالل معرفة  باتباع المنهج الوصفي  يقوم الباحث  
دراسة أنواع وطرز الحدائق العامة في االردن، وذلك من خالل الرجوع لألدبيات والمراجع التي تساعد في الوصول إلى النتائج والتوصيات و 

 الالزمة. 
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 المبحث األول

 بالحدائق وأنواعها التعريف 

 المطلب األول: التعريف بالحدائق لغة واصطالحًا: 

الحديقة في اللغة تحمل دالالت كثيرة عن مضمونها وتصميمها فعند النظر إلى المصادر اللغوية نرى بأنه عرف الحديقة "هي  
  (1)البستان عليه حائط، أما البستان فهو أرض أدیر عليها جدار وفيها شجر وزرع"

ديقة من الرياض: كل أرض استدارت وأحدق بها حاجز أو أرض مرتفعة، وقيل الحديقة كل أرض ذات شجر مثمر ونخل،  والح
)في معنى   الزرع عن كراع  القطعة من  الحديقة:  وقيل  والعنب،  النخل  الجنة من  به  والحائط وخص بعضهم  البستان  الحديقة  وقيل: 

 . (2)ة وما لم يكن عليه حائط لم يقل له حديقةاالستدارة( وكل بستان كان عليه حائط فهو حديق

ظهر مفهوم الحدائق وتطور مع بدء استقرار اإلنسان في األرض وبعدها اختار مواضع عيشه وتمركز بها، حيث ولدت في  
باتات المختلفة من نفسه شعورًا بالتأمل والمتعة وإلشباع جوعه ولحماية نفسه وعائلته من شر األعداء، حيث أخذ يقلد الطبيعة بجلب الن

الغابات ليزرعها بشكل غير منظم أو أكثر ما یوحى إليه ويرغب وفي المكان الذي اختاره للعيش مع عائلته فتولدت الحديقة بأبسط 
صورها لتحمل طابع الفطرة والبساطة ويعد مفهوم الحديقة كأساس لفهم ماهية تنسيق الحدائق ويختلف هذا المفهوم الشائع لدى الناس 

مة والذي يحصر معنى الكلمة في الحدائق العامة المسورة من الخارج كالحدائق العامة في المدن بشكل عام وإن مفهوم الحدائق هنا عا
يشمل جميع المساحات والفراغات العمرانية المزروعة أو التي تم زراعتها وذلك ضمن التجمعات السكنية وحولها وعليه فإن الحديقة هي 

اني یتشكل من األرض كقاعدة للفراغ وأيضًا من مكونات طبيعية تربة، تضاريس، ماء، نبات، حيوان( ومكونات عبارة عن فراغ عمر 
أجهزة إنارة....( وهذه تشكل الحدود األخرى للفراغ وتقسمه   -جلسات  – مقاعد    -عرائش  -أسوار  –أدراج    –وساحات    –إنشائية )طرق  

 ات ضمن الفراغ العمراني اعتمادًا على أسس وقواعد ثابتة ووفق مخطط تصميمي واضح.  إلى فراغات جزئية أصغر ويتم توزيع هذه المكون

ويعرف توم تيرنر الحديقة بأنها : مكان مخططـ، عادة على اتصال بالخارج )على اتصال بالهواء الطلق( تم تنظيمه لغايات  
ف أن الحديقة يمكن أن تجمع بين المواد الطبيعية والمواد  العرض والزراعة واالستمتاع بالنباتات والتشكيالت الطبيعية األخرى، ويضي

 . (3) المصنعة بيد اإلنسان أما بخصوص وظيفتها فقد تقتصر على النواحي الجمالية او تتعداها لغايات إنتاج الغذاء"

 المبحث المطلب الثاني: أهمية الحدائق وأدواتها 

تكمن أهمية الحدائق في الدور الذي تلعبه دورًا في تلطيف المناخ وتنقية الهواء، وتساعد اإلنسان على تجدید طاقاته وزيادة     
إنتاجيته وتهذیب روحه فأليها یذهب الكبار للتمتع بظاللها ويروحون عن أنفسهم عناء العمل وفيها تقضي العوائل أوقات طيبة ويتمتع  

 

 .122ص ، بيروت، دار المشرق،27(، المنجد في اللغة واإلعالم، ط1984)  كرم وآخرين ( البستاني،1)
 .190، ص2ج ، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1لسان العرب، ط  ، ( 1978محمد بن مكرم، ) ( ابن منظور، 2)
(3  ) ( النجاح 2010بعارة، شفيق،  المعمارية"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  الرمزي ووظيفتها  لمدلولها  "دراسة تحليلية  العمارة اإلسالمية  الحديقة في   ،)

 .12الوطنية، فلسطين، ص
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، لذا سارعت العدید من البلدان بإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة باعتبارها رئات المدن من جهة ولتجميلها من فيها الصغار ويمرحون 
 (4) ناحية أخرى كما ان أنشاء الحدائق الخاصة في المنازل أصبح عامل أساسي في تخطيط المدن.

دینة توزيعًا يضمن سهولة الوصول  اليها واالستفادة ولكي تؤدي الحدائق أغراضها البد ان تكون قد وزعت في مختلف مناطق الم
من وجودها ، إضافة الى ما تقدم فأن هناك فوائد اقتصادية ال يستهان بها لنباتات الزينة من خالل بيع السنادین في المشاتل الحكومية 

أزهار ونباتات الزينة في صناعة األدوية واألهلية وأيضا بيع وتصدیر أزهار القطف واألبصال خاصة في أمريكا وأوربا، ايضًا تستخدم  
واألصباغ كالخردل ،الكمون ،الشيح ،البابونج ،الكزبرة، اليوكالبتوس ،الصفصاف وغيرها من النباتات التي تحتوي أجزاؤها على الزيوت  

 . الطيارة وفيها رائحة زكية والتي تستخدم في صناعة العطور كالياسمين ،الرازقي ،البنفسج ،الزنبق ...الخ

باإلضافة الى ذلك فان أشجار الزينة تساعد في التقليل من األتربة وكسر شدة الرياح والسموم الحارة مع العلم ممكن االستفادة 
 من أخشاب األشجار في صنع األثاث ونستفيد من اليافها في صناعة الورق والمالبس ونستخرج منها األصباغ . 

 بعض األدوات الالزمة في الحديقة:  

 السنادین وتكون بأحجام مختلفة وتستعمل ألغراض مختلفة كالدايات وتفريد الشتالت وتربية نباتات الزينة في معظم فصول السنة.  -1
 آلة قص الثيل يفضل ان توجد في الحدائق المدرسية والحدائق العامة ومنها ما هو یدوي واألخر يشغل بواسطة محرك .   -2
 النافورات تستعمل لسقي الثيل وتكون بأشكال وأحجام مختلفة وتستعمل صيفًا لتلطيف درجة حرارة الحديقة . -3
 مضخة الرش تستعمل ألغراض مكافحة الحشرات التي تصيب نباتات الحديقة .  -4
 مقص التقليم تستخدم لقطع األفرع المتدلية واليابسة وتحدید وتسوية نباتات االسيجة . -5
من أقدم وأشهر أداة مستعملة في الحدائق والمشاتل والبساتين العراقية في الحراثة والعزق والقلع وعمل الحفر الالزمة    المسحاة تعتبر -6

 وغيرها .
البراميل الخشبية تستعمل لتربية النباتات الكبيرة ذات األوراق الزاهية واألزهار الجميلة وتوضع عادة في ممرات ومداخل الحدائق   -7

 ة البيوت والشرفات .الكبيرة وفي مقدم
 العازقات تكون بأشكال مختلفة وتستعمل ألغراض مختلفة والوظيفة الرئيسية لها هي عزق األلواح الصغيرة.  -8
 
 
 
 
 
 
 

 

 .3(، زراعة الخضار في الحديقة المجتمعية والمنزلية )الطبعة الثانية(، القدس: حدائق مجتمعية، ص 2015يلده بربين ) تم ( 4)
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 .المطلب الثالث: نظام تخطيط الحداق والمتنزهات العامة

 وهناك عدة نظم لتخطيط الحدائق والمنتزهات ومنها: 

   المنتظم(النظام الهندسي )أو  -1

ون  ويكون التماثل ثنائيا أو رباعيا أو دائريا ففي التماثل الثنائي يقسم الموقع إلى قسمين بمحور طولي وينسق كل منهما مماثال لآلخر وتك 
دین  الممرات متوازية األضالع واألحواض مربعة أو مستطيلة . أما في التماثل الرباعي فيقسم الموقع إلى أربعة أقسام بمحورين متعام 

ل وتنسيق األقسام بطريقة واحدة ويتبع هذا النظام في األرض المستوية المربعة أو المستطيلة . وفي التماثل الدائري یراعي التكرار بأشكا
دائرية أو بيضاوية حول مجسم زينة أو نافورة أو حوض وسطي لألزهار ، وفي الحدائق المتناظرة تكون المسطحات قائمة الزوايا أو  

ندسية منتظمة وتكون الممرات مستقيمة متناسبة مع أحواض الزهور في شكلها وترتيبها وتزينها مثل هذه الحدائق بالممرات بأشكال ه
 المرصوفة والمعرشات والنافورات ومجسمات الزينة .

 

 النظام الطبيعي: -2

المنحنية والممرات المتعرجة وقد تكون بعض الخطوط  وتصمم الحدائق كتقليد للطبيعة بدون تماثل أو تناظر وتكثر فيها الخطوط  
ع مستقيمة . ويكون توزيع النباتات بالصدفة وتمثل الحدائق غير المتناظرة المنحدرات والوديان الطبيعية و أحيانا يساء استعمال هذا النو 

مال وعادة يفضل الطراز الطبيعي في تخطيط من التخطيط لجهل في قواعده الفنية نتيجة الرتجاليات تبعد الحديقة عن روح البساطة والج
 المتنزهات والحدائق العامة ذات المساحات الكبيرة . 
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 : النظام الحديث -3 

وهذا النظام يجمع بين الطبيعة من ناحية وبعض الصور أو األشكال الهندسية من ناحية أخرى أي انه يحرر الخطوط الهندسية  
  ويطوعها للبساطة والمكانية المعيشة خارج البيت. من حدتها أو قسوتها 

 

 

 

 أنواع الحدائق العامة

 أواًل: الحديقة األندلسية:

والتي یبرز فيها الطابع العربي واإلسالمي العريق فهي عادة تكتنفها أسوار األشجار العالية والمتسلقات المزهرة وتزين ممراتها أحجار 

 النافورات األنيقة باإلضافة إلى أحواض األزهار ذات الشذا العطر والتنسيق الرائع .الفسيفساء وتنشأ فيها 
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  ثانيًا: الحديقة اإلنجليزية :

یالحظ بها المسطحات الواسعة ذات األشجار المتناثرة على غير نظام والممرات الضيقة المستقيمة وأنواع محدودة من األزهار 

وبسيطة التخطيط تحاكي الطبيعة في توزيع النباتات وأشكال البرك القريبة من منظر البحيرات وكذلك تعني وهي إجماال غير متناظرة  

  الحديقة اإلنجليزية بإقامة جدران في الحديقة توضع بجانبيها المقاعد وتزرع عليها بعض أنواع النباتات المتسلقة أو الشجيرات. 

 

 
 

 اليابانية : ثالثًا: الحديقة 

اليابان أمة عريقة في مضمار الحدائق وأبرز مميزات هذه الحديقة هي تقليد الطبيعة بكافة صورها فتجد التل والوادي والمستنقع 

ار شجوالحجر والجسر واألكشاك اليابانية التقليدية والمظالت ومساقط المياه والتنسيق غير المتناظر باإلضافة إلى انتقاء أنواع قزمه من األ

 والشجيرات وزراعة العدید من األزهار وغيرها . 
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 رابعًا: الحديقة الفرنسية : 

  تتميز بالزخرفة المعمارية والتناظر بين أجزائها التام والتنسيق المنتظم والبرك ذات األشكال الهندسية واألشجار المشكلة جيدا كما في 

 والتي تصور تماما هذا النوع من الحدائق .حدائق قصر فرساي وغيرها من حدائق العصور الوسطى 

 

 

 

 ُتقّدم لألشجار المزروعة في الحديقة عدد من الخدمات من أهمها :

كغ سماد بلدي متحلل للشجرة الواحدة    20  -  10الري والتسميد : بحسب الحاجة والموقع ودرجات الهطول ويضاف السمـاد بُمعّدل   •

. ويمكن إضافة العناصر الصغرى  N. P.Kمن السماد المركب    4  -  6  -10في السنة، كما ويضاف السماد الكيماوي بمعدل  

 ء.غ / ليتر ما 1عند وجود أعراض نقص بمعدل  

التقليم والقص والتشكيل : وذلك للمحافظة على الشجرة ولتجدید نموها للتخلص من الفروع المكسورة والمصابة، ويكون ذلك خالل   •

 فترة السكون لدى متساقطة األوراق أو بعد اإلزهار، لدى مستديمة الخضرة. 
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 ضرة أو متساقطة األوراق.ويمكن ذكر أهم األشجار التزينية المنتشرة في سورية وفق كونها مستديمة الخ

 

 من مستديمات الخضرة نذكر على سبيل المثال ال الحصر:

 أنواع شجرة نخيل الزينة مثال: النخيل المروحي، نخيل السابال، نخيل الكناري، نخيل البلح. •

 شجرة الصنوبر الثمري والبري والحلبي. •

 شجرة السرو الفضي واألفقي والهرمي. •

 الغار، وبعض أنواع األكاسيا.شجرة الخرنوب وشجرة  •

 ومن متساقطة األوراق نذكر على سبيل المثال ال الحصر كل من:

 شجرة الزنزلخت. •

 شجرة الحور ومنها عدة أنواع : •

 شجرة الجكارندا.  -

 شجرة الدلب.  -

 بعض أنواع األكاسيا. -
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 الشجيرات التزينية:  -2

 م، ومنها مستديمة الخضرة ومنها متساقطة األوراق. 15  - 8م بداًل عن   4  – 2ارتفاعًا من األشجار الشجيرات أقل  •

ُتزرع في الحديقة الشجيرات كنماذج منفردة بفعل جمال أزهارها أو أنها ُتزرع كنباتات قابلة للقص والتشكيل، مثال: تمر حنة،   •

 العفص، المرجان. 

نية مثال: الزعرور، المرجان أو لفصل أجزاء الحديقة عن بعضها بعضًا، أو أنها ُتزرع لتغطية أو أنها ُتزرع كأسيجة مانعة أو تزي •

 جدران األبنية أو الممرات أو على جوانب المنحنيات. 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

592 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

تشبه الشجيرات األشجار من حيث كونها معمرة وتتكاثر بالبذور أو بالعقل أو بالسرطانات أو بالترقيد كما وأنها تحتاج لنفس  •

 الخدمة بعد الزراعة ومنها شجيرات خضرية وشجيرات تزينية.عمليات 

 ومن أهم الشجيرات التزينية المزهرة نذكر :

 . Hibiscusبامياء الزهور  •

 بامياء الزهور السورية. •

 الوزال، والليلك، والخزامى، والكاميليا، ورمان الزهور، وإكليل الجبل، والبيلسان وغيرها. •

 : ومن أهم الشجيرات الخضرية نذكر

 المرجان. •

 العفص الشرقي.  •

 الشمشير. •
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  :  LAWNSالمسطحات الخضراء  -3

ُتشكل هذه المسطحات العمود الفقري للحديقة لكونها تعّد صلة الوصل بين  

المكوّنات النباتية المختلفة وتجعل من الحديقة وحدة خضراء متجانسة، وُتشكل 

الحدائق ذات الطراز الطبيعي عنها المسطحات الخضراء مساحات أكبر في 

 في الطراز الهندسي. 

 المبحث الثاني

 أثر الحدائق العامة على الفرد والمجتمع ودور البلديات في االعتناء بها في األردن

 المطلب األول: أثر الحدائق العامة على المجتمع 

نباتات أشجار الزينة، مما يجعلها ُتضفي مظهرًا   وتبرز أهمية هذه الحدائق في إبراز المظاهر الجمالية الطبيعية التي تسود
حسنًا وجماليًا على المنطقة وملحقاتها، كما أن هذه األشجار تكون في مراحل نموها المتقدمة مصدرًا للظل وملجًأ لبعض الحيوانات 

ة من الوالدین واألوالد كل بما یتناسب والطيور، كما تسمح الحدائق العامة بممارسة الهوايات واألنشطة غير المألوفة لجميع أفراد العائل
مع عمره وميوله من تقنيب، وري، وتسميد التربة، وتنسيق األحواض، كما أن العمل في البيئة النباتية يضفي شعورًا من الراحة النفسية، 

 (5) .والطمأنينة، واألمان

الباحثين فأحيانًا تعرف على أنها الحيز المكاني الذي  وقد تباینت اآلراء حول االتفاق على تعريف واحد للمناطق المفتوحة بين 
ال يستخدم فيه أبنية ويكون امتدادًا للنمو العمراني وقد يكون مسطحًا مائيًا أو يابسة وإن اختلفت ملكيتها بين عامة وخاصة، وحددت 

اة بالعمران والتي تكون على مستوى دراسات أخرى المفهوم على أنه: جميع المساحات داخل المدینة سواء يابسة أو ماء وغير مغط
المدینة ويمكن الوصول إليها ألغراض التمتع والمشاركة في األنشطة الترفيهية كالمالعب والحدائق والمتنزهات والمناطق ذات القيمة 

سيع مدى الرؤية للمعالم المساعدة على تو  التاريخية التي تسهم في تحقيق ممارسة األنشطة والفعاليات الترفيهية والترويحية والمسابقات
واإلسهام في حماية المدینة أو التقليل من  المختلفة في المدینة وتجمل البيئة العمرانية بحيث تمنح الفرد الشعور باالتساع ورحابة المكان

انًا یتم استعمالها آثار التلوث؛ وهنا يجب الفصل بينها وبين أراضي الفضاء فهي األراضي الشاغرة التي ال يسودها استعمال حضري وأحي
بصورة فردية من قبل المواطنين لهذا الغرض، ولكنها ال تؤخذ مساحتها ضمن مساحات المناطق المفتوحة العامة. )الرواشدة ودويكات، 

 ( 95، ص 2016

ألف، فيما زاد عدد    400( حوالي 2022-2017وفي األردن وفي العاصمة بالذات فقد ازداد عدد سكانها في خمس سنواٍت )
ألًفا من السكان تقريًبا، وهو ما يعتبر   32حديقة؛ بمعدل حديقة لكل    143حدائق فيها خالل نفس الفترة حديقة واحدة فقط، بمجموع  ال

 .»نقًصا شدیًدا« ال یتوازى مع التزاید في أعداد السكان

 

 .3-2(، العناية بالحدائق المنزلية، فلسطين، ص 2011قسم االنتاج النباتي ووقاية النبات )  -كلية الزراعة - جامعة النجاح ( 5)
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أكبوقد   السياحة في االردن من  السياحي، حيث أن  القطاع  بتطوير  اهتماما كبيرًا  األردن  في  ولي  االقتصادية  القطاعات  ر 
المملكة، وتعد أماكن السياحة في األردن بشكل عام أحد الوجهات الهامة للزيارة وقضاء العطالت، وتعد العاصمة األردنية عمان هي 

واماكن  أفضل االماكن السياحية في االردن، حيث ستجد المتعة الحقيقية في أماكن سياحية متنوعة، ومن أبرزها منتزهات عمان االردن
تقدم عمان أجمل جوالت التنزه والترفيه في العدید من الشوارع الخاصة بالتسوق، والمسارح الفنية، ، و في عمان للتنزه غاية في الروعة 

 .والصحراء والجبال والمناظر الطبيعية والمعالم التاريخية واألثرية وغيرها الكثير من خيارات المرح والترفيه

مع الحدائق العامة یتناقض مع استراتيجيات سابقة وضعتها الحكومة لتحسين الصحة العامة، أهّمها إن التعامل الحالي  كما  
إشراك أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرّية، في ممارسة أنشطة رياضّية برفقة العائلة واألصدقاء في   »الرياضة المجتمعّية« الهادفة إلى

هدف تفعيل النشاط البدني في المجتمع، وعدم حصر األنشطة الرياضّية على الرياضيين في  أماكن عاّمة مجاورة لمناطقهم السكنّية، ب
 النوادي والمراكز الرياضّية. 

وتعتبر المنتزهات في عمان االردن من أجمل منتزهات في األردن، وواحدة من أهم مقومات السياحة في االردن، وتشتهر عمان  
دید من األماكن الهادئة لالسترخاء، وبعدد كبير من الحدائق ذات الطبيعة الخالبة، والتي سنتناولها بالكثير من أماكن التنزه المميزة، والع

 .في السطور القادمة

 حدائق الملك حسين  -

الملكي، ومتحف األطفال،   السيارات  الحسين، ومتحف  الثقافية، ومسجد  القرية  الملك حسين عدة مرافق، مثل  تشمل حدائق 
األنشطة المتنوعة، إلى جانب االحتفاالت الوطنية والمهرجانات، كما تتميز الحديقة بجدرانها وبواباتها المزخرفة الجميلة،  وأماكن لممارسة  

وتضم الحدائق عدة مواقع بارزة وهامة للحفاظ على تراث األردن المعماري التاريخي، وقد أصبحت حدائق الملك حسين من أبرز منتزهات 
 .جهات السياحة في االردنعمان االردن، ومن أهم و 
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 حدائق الملك عبدهللا الثاني عمان -

من أفضل معالم السياحة في األردن بشكل عام، ومن أجمل أماكن للطلعة في عمان بشكل خاص؛ حيث تتميز بموقعها وإطاللتها 
تضم الحديقة العدید من األنشطة الترفيهية لمختلف األعمار، كما تضم العدید   .الرائعة، وقد تم اقامتها في الثمانينات من القرن الحالي

متفرج إلقامة العدید من المهرجانات واإلحتفاالت الشعبية، وبها مكان مخصص   2000مدرج مكشوف یتسع لـ     من األبنية والطوابق، منها
ية، ومن أهم ما يميزها عن غيرها من منتزهات عمان االردن وجود لوقوف السيارات، ومبني للنشاطات الداخلية، وأماكن لأللعاب الترفيه

 .المطاعم والكافيهات لتناول المشروبات والمأكوالت الشهية  التلفريك الوحيد في األردن، إلى جانب العدید من

 

 حديقة بنك اإلسكان عبدون  -

الحديقة العدید من المالعب واألرجوحات وألعاب    وتضمحديقة بنك اإلسكان عبدون من أهم أماكن سياحية في عمان االردن للعائالت،  
األطفال، إلى جانب المساحات الخضراء والرملية الواسعة، المخصصة أللعاب الرمل والكرة، إلى جانب مساحات مخصصة لركوب  

المشاة، حيث ستجد على    الدراجات الهوائية، والسكوتر، وألواح العجالت. وإذا كنت من محبي رياضة المشي، فستجد العدید من ممرات
 .جانبيها مقاعد لالستراحة ومناطق للتنزه

 حديقة زهران -

تعد حديقة زهران من أهم منتزهات عمان االردن في منطقة جبل عمان، وهي تتميز بالجمال والهدوء، على الرغم من أن مساحتها صغيرة، 
داخل الحديقة عدة ممرات للمشاة لمحبي رياضة المشي والركض،    لذا فهي من أهم أماكن هادئة في عمان ألغراض التنزه والترفيه، ستجد
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كما ستجد مساحات خضراء واسعة تناسب ممارسة رياضة ركوب الدرجات، لذا فهي من أهم أماكن سياحية في عمان للعائالت، ومن 
 .أبرز أماكن السياحة في عمان األردن

 

 حديقة المتحف الوطني األردني للفنون الجميلة -

تتميز حديقة المتحف الوطني األردني للفنون الجميلة بطابعها الفني المميز، كما تضم المنحوتات الجميلة، مع مقاعد مريحة للجلوس، 
ومساحات خضراء للعب األطفال وركوب الدراجات الهوائية والسكوتر، وممرات للمشاة وسط المناظر الطبيعية، ومساحات شاسعة من 

 .حي جبل اللويبدة ضمن حدود المتحف الوطني األردني للفنون الجميلة، العبدلي، عمان، األردن العشب لالسترخاء، وتقع
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 حديقة صالح الدين  -

تعتبر حديقة صالح الدین من أفضل منتزهات في عمان االردن والتي تقع في منطقة جبل عمان، وقرب الدوار الرابع، وتضم  
القدم،   لكرة  ملعب  الدین  والدراجات حديقة صالح  السكوتر  لركوب  لألطفال، ومساحات مخصصة  للتنزه، وملعب  ومساحات خضراء 

 .الهوائية الممتعة

 

 حديقة ضاحية الحسين -

حديقة ضاحية الحسين من أجمل منتزهات عمان االردن، وأفضل األماكن السياحية في عمان األردن للعائالت واألطفال بشكٍل 
مالعب األطفال، واألرجوحات وقضبان التسلق والمناطق الرملية للعب األطفال الصغار، وملعب لكرة  خاص، وتضم الحديقة العدید من 

 .مستوى نظافتها، وكذلك ممر المشاة الذي يحيط بالحديقة   السلة، وملعب لكرة القدم، ومن أكثر األشياء التي تميز حديقة ضاحية الحسين

دائق ذات الجذور التاريخية القديمة، كما یوجد العدید من المنتزهات في عمان  كما تضم عمان العدید من اآلثار واألضرحة والح
أماكن الطلعة في عمان، حيث تضم العدید من المميزات، وتناسب الكبار والصغار، كما تناسب العائالت     االردن، والتي تعتبر من أجمل

 .والرحالت مع األصدقاء، وسنذكر هنا أبرزها

 ور حديقة األمير هاشم للطي -

هي موطن مجموعة كبيرة من الطيور المتنوعة؛ مما جعلها وجهة لمحبي مراقبة الطيور، كما توجد بالحديقة مناطق مخصصة للعب 
 .األطفال بها أرجوحات وألعاب لألطفال، ومتجر صغير لبيع الوجبات السريعة والمشروبات الباردة والساخنة
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 متنزه عمان القومي -

المخصصة لألطفال،     رة عن غابة مليئة باألشجار تقع على جبل القلعة، وبه العدید من المرافق واألماكنمتنزه عمان القومي هو عبا
والتي تضم بداخلها المراجيح وألعاب األطفال، باإلضافة إلى مدینة متكاملة من األلعاب الترفيهية التي تضم العدید من األلعاب التي 

القرب من المتنزه مسبح مكشوف، إلى جانب مالعب كرة قدم بعشب صناعي، وملعب بدون  تناسب الصغار والكبار أيضًا، كما یوجد ب
عشب، وملعب لكرة السلة، ويعد متنزه عمان القومي من أهم أماكن شواء في عمان األردن، حيث ستجد أماكن مخصصة للشواء في كل 

 .مكان داخل المنتزه

 الحديقة اليابانية  -

باألشجار والنباتات الخضراء الجميلة   اليابانية بتصميمها المميز، فيمكنك اصطحاب عائلتك في زيارة إلى الحديقة، لتتمتعتتميز الحديقة  
الصخور، كما ستشاهد الجسر الجميل المحاط بالحجارة، وتعتبر الحديقة اليابانية من أهم أماكن هادئة في عمان للتنزه،     التي تتخللها

رياضة المشي أو الركض داخل المساحات    وقتك بعيدًا عن ضوضاء المدینة، كما يمكنك االستمتاع بممارسةحيث يمكنك االستمتاع ب
 .الخضراء

 الحديقة االلفية -

حديقة هادئة ومناسبة للعائالت، یتوفر فيها ملعب كرة قدم وألعاب رملية لألطفال كما یتوفر فيها بعض المرافق إلى جانب المساحات 
 .الخضراء الجميلة
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 غابة ملك مملكة البحرين -

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عند زيارته لألردن، وتعتبر من     كان يسمى سابقًا “منتزه غمدان”، ثم تسميته باسم
، أماكن متنوعة للشواء  : أهم منتزهات طريق المطار في عمان األردن، والمكان مناسب للعائالت، ويوجد فيه العدید من المرافق منها

مناطق مخصصة لألطفال ويوجد فيها المراجيح وألعاب األطفال، أماكن لركوب الخيل والفروسية، طريق للدراجات الهوائية، المركز الدائم 
 .لتدريب الشباب، وغيرها الكثير

 المطلب الثاني: دور البلديات في االعتناء بالحدائق العامة في األردن

إن مستوى أداء البلديات في االعتناء بالحدائق العامة يحدده اهتمامها بالنظافة العامة لتوفير اجواء الصحية المناسبة للسكان  
ت وتأمين الحياة النظيفة وحمایتهم من اية اثار سلبية تؤثر على معيشتهم وحياتهم، وبّين أهمية توسيع وزيادة البقعة الخضراء في البلديا

مة الحدائق وزراعتها وصيانتها واالهتمام بالجزيرة الوسطية وجوانب الشوارع والساحات المحاذية للشوارع، وان دور البلديات من خالل إقا
اصبح یتعدى تقديم خدمات النظافة على اهميته بل اصبحت تقوم بدور اساسي في توعية المواطنين بأهمية المحافظة على عناصر  

ئة باهظة واصالحها یتطلب مجهودًا قد يكون مستحيال اذا سمح لهذا التدهور باالستمرار. كما أن الدول  البيئة حيث ان كلفة تدهور البي
تتسابق فيما بينها على انشاء مدن خضراء او تحويل المدن الى مدن خضراء بمعنى تحويلها الى مدن بيئية ليس في مظهرها فقط ولكن 

 على الجميع بالفائدة .  في جميع نشاطاتها مبينا ان حماية البيئة تعود 

وفي ذلك أكد رئيس مجلس ادارة بيت الخبرة العربي للحلول البيئية واالستدامة الدكتور عبد الرزاق طبيشات على أهمية االهتمام 
دريب والتأهيل بالبلديات ودعمها وتطويرها وتوفير االحتياجات المختلفة لها وتوفير الكوادر المؤهلة فيها وتزويدها بالمعدات واالليات والت

ال الدائم المستمر للعاملين فيها. وقال ان اهتمام دول العالم بالبيئة وعناصرها والحفاظ عليها من أي تلوث او اساءة او اعتداء يشكل مجا
 واسعا في مهام البلديات ودوائر البيئة المختلفة ويشمل هذا الماء والهواء والتربة.

حدائق وجوانب الطرق والجزر الوسطية وتهيئة ونظافة الساحات والميادین والتقاطعات واضاف ان اهتمام البلديات بزراعة ال 
ومصادر المياه واالسواق من واجباتها الرئيسية مؤكدا على اهمية عدم السماح بأي خلل من عناصر البيئة ومكوناتها والعمل على معالجة  

بض وطالب  االختصاص.  ذات  الجهات  مع  وبالتنسيق  وقت  بأسرع  االنتشار ذلك  ومعالجة  الطبية  النفايات  معالجة  في  اإلسراع  رورة 
العشوائي لألبنية وزيادة االهتمام بالحدائق العامة وتخصيص مساحات خاصة إلقامة مالعب لألطفال وتجهيزها بما یلزمها. )وكالة االنباء 

 ( 2022األردنية، 

رقة عمل اشار فيها الى ان مسؤولية البلدية تشمل ضمان  وقدم امين عام وزارة البلديات االسبق المهندس كامل النعمان و  
العيش الصحي الخالي من التلوث سواء في المناطق السكنية او التجارية او غيرها . وقال ان مسؤولية البلديات تتلخص في حماية 

ق ومراقبة مناطق الحرف واالغذية  المدینة من التلوث وتخطيط وتنظيم جميع مناطق البلدية وتحدید استعماالت االراضي واقامة الحدائ
 واالهتمام بجمع النفايات. 
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كما أن للمجالس البلدية دورًا اقتصاديًا مهمًا، ما زال غير فاعل، يستدعي توفير مخططات شمولية في المحافظات، تعزز 
، وإعادة توجيهها نحو االستثمار، خاصة  التنافسية بينها، وإلى االستفادة من موارد البلديات بالنحو األمثل، بما يخدم مجتمعاتها المحلية

خارج المحافظات الكبرى، حيث إن الدور االقتصادي المناط بالمجالس البلدية، یتطلب توفير مخططات شمولية في المحافظات، توضح  
ظات، یتطلب إيجاد نظام السمة اإلنتاجية والعالمة الفارقة لكل محافظة، ما یوّلد حالة من التنافس بينها، كما "إن التنافس بين المحاف

البشرية"  حوافز یتم بموجبه توطين االستثمارات، من خالل رزم ضريبية، تتباین وفق سمة كل محافظة، ومهارات ومؤهالت مواردها 
والمتجددة،  البدیلة  للطاقة  معان كمصدر  فمحافظة  األخرى،  العوامل  ومناخها وعدد من  اإلنتاجية  لسماتها  وفقا  المحافظات،  وتفصل 

لزرقاء، مكان للصناعات المتوسطة، وإربد للمهارات والصناعات واالستثمارات المعرفية، والشريط الممتد من البحر الميت إلى العقبة وا
مرورًا بوادي رم للسياحة وغيرها، كما أن تحدید السمة اإلنتاجية لكل محافظة، يسهل على المستثمرين توجيه مشاريعهم بنحو أفضل، بما  

ل األمثل للموارد المتاحة لتلك المشاريع، ويحفز أصحابها من خالل رزم ضريبية، وحوافز تتناسب وسمة منطقة المشروع، يعزز االستغال
وهناك ضرورة تحدید نقاط االستهداف في المجتمع المحلي، فالمجتمعات التي ترتفع فيها نسبة العنوسة، يجب االهتمام فيها بتشغيل المرأة  

م فكرة المطبخ اإلنتاجي مثاًل في الجامعات، عبر البلدية، ومن أساسيات عمل البلدية، االهتمام باستحداث وتمكينها، من خالل تعمي
حدائق تحوي رياضًا لألطفال، لمن ال يستطيعون إرسال أطفالهم في هذه المرحلة العمرية إلى التعليم الخاص، وبما يشكل أحياء جدیدة، 

يات هي األقدر على تحدید االحتياجات االقتصادية والتنموية واالجتماعية والبيئية في مناطقها. تخرج منها مسميات جدیدة، حيث إن البلد
  وإن الدور االقتصادي واالستثماري للبلديات یتمثل في إنشاء قاعدة بيانات عن الواقع االقتصادي واالجتماعي والبيئي في مناطقها، كونها

بنية التحتية الالزمة للمشاريع المنوي إقامتها، ومنح إعفاءات وحوافز لمشاريع توفر فرص المؤسسات األقرب للمجتمع المحلي، وتوفير ال
عمل، وإقامة فروع انتاجية في مناطق البلدية بالشراكة مع القطاع الخاص من خالل تقديم أراض مملوكة للبلدية، إضافة إلى التنسيق 

 الميزة التنافسية لمناطقها.إلقامة مشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص باالستناد إلى 

 الخاتمة:

تمثل المحيط الفيزيائي الذي قام اإلنسان ببنائها، لذا وجب تصميمها بدرجة عالية   تبين من خالل البحث أن الحدائق العامة
يئِة محيطه الحضري، من الكفاءة الوظيفية والجمالية، بهدف خلق بيئة حضرية مالئمة لسعادة اإلنسان، لذا ارتبط اإلنسان بعالقة وثيقة بب

ناتجة عن حاجته لممارسات وأعمال وأنشطة حياتية من بينها أنشطة وممارسات ترفيهية تجعله أكثر استقرارًا وراحة وحيوية، وهي في  
 الوقت نفسه تحقق التغير النفسي على العكس من المناطق المغلقة، كما إن األماكن المفتوحة العامة هي التي تسمح لإلنسان القيام 

 بأنشطة وممارسات ترفيهية في الهواء الطلق. 
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 : قائمة المراجع
 . 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج1(، لسان العرب، ط1978ابن منظور، محمد بن مكرم، )

 (، تنسيق الحديقة المنزلية، مجلة جاردنر، العدد االول.   2008أبو دهب، محمد )

 ، بيروت، دار المشرق. 27(، المنجد في اللغة واإلعالم، ط1984البستاني، كرم وآخرين )

سالة ماجستير غير منشورة، (، الحديقة في العمارة اإلسالمية "دراسة تحليلية لمدلولها الرمزي ووظيفتها المعمارية"، ر 2010بعارة، شفيق، )

 جامعة النجاح الوطنية، فلسطين. 

 جامعة السودان المفتوحة، تصميم وتنسيق الحدائق، السودان. 

 (، العناية بالحدائق المنزلية، فلسطين. 2011قسم االنتاج النباتي ووقاية النبات ) -كلية الزراعة  -جامعة النجاح

 يقة المجتمعية والمنزلية )الطبعة الثانية(، القدس: حدائق مجتمعية.(، زراعة الخضار في الحد2015متيلده بربين )

 

Abstract: 

 Public parks are considered one of the most important natural environmental places for practicing leisure activities 

and spending leisure time in cities, so the study aimed to identify the impact of public parks on Jordanian society. Their 

design and styles are due to the lack of knowledge of the necessary plants and their types suitable for each place, by following 

the descriptive approach. The community is endowed with practices, works, and life activities, including recreational 

activities and practices that make it more stable, comfortable, and lively. Gardens are what allow people to carry out 

recreational activities and practices in the open air . 
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