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 : الملخص

والزحف   المائية،  الموارد  قلة  رأسها  وعلى  التحديات  من  العديد  األردن  في  الخضراء  المساحة  المناطق وتواجه  قلص  الذي  العمراني 
والمساحات الخضراء الغنية والخصبة بشكل كبير، باإلضافة إلى قيام أشخاص بالتعدي على األراضي الحرجية، وتجريد مناطق منها  

العمران من أهم ما تملك أال وهي األشجار. وهناك حمالت دائمة للحفاظ على المساحة الخضراء القائمة، ومنع االعتداء عليها، أو تعدي  
واألبنية عليها. وأيضا هناك حمالت لزيادة المساحة الخضراء من خالل التشجيع على زراعة مناطق صحراوية، وزراعة األشجار في  

 .العديد من مناطق المملكة. ويؤكد خبراء بيئيون أهمية وجود مساحات خضراء واسعة للحفاظ على البيئة وصحة المواطن في آن واحد 

  :المقدمة

ظل المحيط العمراني النشط، أصبحت البصمة البيئية من أهم معايير تصنيف المدن المستدامة والذكية ما ُيكسب الرقعة الخضراء في  
( إلى رفع نصيب الفرد من 2020-2018في تلك المدن أهمية مضاعفة. وتهدف أمانة عمان من خالل استراتيجيتها الزراعية لألعوام ) 

من خالل تطوير واستدامة الحدائق والمتنزهات والفضاءات المتاحة، علمًا أن نسبة المساحات الخضراء   2.84المساحات الخضراء إلى  
%. وبينت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة الدكتورة ميرفت المهيرات، أن  27%، ونسبة الحدائق والمتنزهات  3.95في عمان  

تتضمن مساحات المناطق واالراضي الخضراء وعدد السكان. وبينت المهيرات أن    نصيب الفرد من الحدائق يحدد وفقا للدراسات التي
شارع داخل مدينة عمان، إضافة لتوفير المناطق اآلمنة لألطفال   99تقاطع و    25حديقة و    70استراتيجية األمانة تتضمن تأهيل وتطوير  

مدينة عمان، وإعادة تأهيل موقع مدينة الجبيهة الترويحية   في متنزهات عمان وغمدان ووادي القطار وإنشاء متنزهات جديدة في اطراف
%   65ليصبح متنزها على غرار حدائق الحسين وحدائق الملك عبدهلل الثاني لخدمة المواطنين والحفاظ على المساحات الخضراء البالغة  

يتطلب جهًد إبداعي من شأنه تعزيز الخدمات دونم. وأكدت أن العمل الزراعي وتوفير الحدائق    54من إجمالي المساحة البالغة مساحتها  
للرواد وتوفير عنصر الديمومة بما يحقق مفهوم الحديقة اآلمنة، منوهة إلى أن األمانة خصصت مليونان وثالثمائة الف دينار لألعمال  

 .الزراعية وإنشاء وتأهيل الحدائق للعام الحالي

راعة واالستدامة في مختلف المواقع الزراعية حسب خطة العام الحالي، وذلك  % من مشاريع الز 75واشارت إلى أنه تم انجاز ما نسبته  
حديقة إضافة لـ    141من قبل كوادر مراكز الزراعة في شمال وشرق وجنوب وغرب ووسط عمان، علما أن عدد الحدائق في عمان هو  

حديات ومتطلبات القطاع ووفقًا لالمكانات المتاحة  حدائق قيد اإلنشاء . واضافت بأن خطة العمل في القطاع الزراعي جاءت لمعالجة ت  4
بما يسهم في تطوير واستدامة الحدائق والمتنزهات والفضاءات وزيادة الرقعة الخضراء . واثنت المهيرات على المبادرات الملكية ودور  

ا وقطاع   ، االلفية  الحديقة  مثل  والشركات  عمان  بمدينة  الحدائق  إنشاء  في  المجتمعية  ،  المشاركات  االسكان  بنك  حديقة  مثل  لبنوك 
والسفارات االجنبية مثل الحديقة اليابانية. هذا وأكدت أمانة عمان على أهمية الدور المشترك الذي يجب أن يسود عالقتها بالمواطن بما 

د على حرصها بالعمل يحقق ديمومة استقبال الحدائق والمتنزهات للمواطنين وعائالتهم ضمن أحياء مناطق العاصمة عمان، مقابل التأكي
 .على ديمومة هذه المتنزهات وتحقيق األهداف التي أنشأت من أجلها

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

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

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

907 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 المساحات الخضراء

المساحات الخضراء هي األراضي المكسّوة بغطاء نباتي، مثل األعشاب، أو الّشجيرات، أو األشجار، وتشمل المسطحات الخضراء، 
المدارس، وأماكن الجلوس العامة، وغيرها. وُتعد المساحات الخضراء عنصرَا مهمَا يجب المتنزهات، والحدائق، والمالعب، وساحات  

الحرص على وجوده داخل المناطق الحضرّية وخارجها لما له من قيمة جمالّية، وتأثيرات صحّية وبيئّية على حياة البشر ومن الواجب 
ليها، وعلى الّتنّوع الحيوّي فيها، وتشجيع المجتمعات على االستفادة توعية المجتمعات بأهمية المساحات الخضراء، وكيفية المحافظة ع

 .اآلمنة والمثلى منها

 أهمية المساحات الخضراء: 

 أواًل: الفوائد الصحية والنفسية:

ة يوفر تفيد الكثير من الّدراسات أّن مجرد الّتواجد في بيئة تكثر فيها المساحات الخضراء، أو ممارسة نشاط بدني في أماكن طبيعيّ  .1
 الكثير من الفوائد الّصحّية والنفسّية للبشر، ومنها:

توفر الهدوء، إذ إّن األشجار المزروعة ضمن تخطيط جيد يمكنها أن تحجب الكثير من ضوضاء الّشارع، واألضواء غير المرغوب  .2
 .بها

ط الحياة اليومّية، وتقلل من الّنوازع التّخريبّية، تزيد من احترام الّذات، وتزيد من قدرة األفراد على الّتفكير بوضوح، والّتعامل مع ضغو  .3
 .والجرائم

في   .4 الطالب  أداء  من  يحّسن  التعليمّية  المؤسسات  في  نباتات  وجود  أن  الدراسات  بعض  تشير  حيث  للدراسة،  أفضل  جّوَا  توّفر 
 .االختبارات، و يزيد من قدرتهم على التركيز، ومواجهة ضغوط األقران

 .فوجود البشر بالقرب من الّنباتات يقلل من ضغط الّدم، والّشد العضلي الّناتج عن الّتوّتر، ومشاعر الخوف، والغضبتحّسن الّصحة،   .5
تخّفف من أعراض اضطراب نقص االنتباه لدى األطفال، ويحدث ذلك عند وجود الّطفل في مكان يحتوي على مساحات خضراء،  .6

 .ةأو مجرد مشاهدة المساحات الخضراء من الّنافذ
 .تحّسن المزاج، وتعزز الّصحة الجسدّية والعاطفّية، وتزيد من القدرة على الّتواصل مع اآلخرين .7
 .تساهم في تحسين الّصحة العقلّية، وتقّلل من حاالت االكتئاب .8
 .تقّلل معدل الوفيات الّناجمة عن اإلصابة بأمراض القلب واألوعيّة الّدموّية، وتقلل من الّسمنة، ومرض الّسكري  .9

قلل من حاالت الموت الّناتجة عن الّنوبات القلبّية أو الّسكتة الّدماغّية الّناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وضربات الّشمس، وذلك ت .10
 .لدورها في خفض درجات الحرارة وتحسين المناخ

الوفيات الّناتجة عن انعدام الّنشاط    توّفر أماكن لممارسة األنشطة البدنّية مثل رياضة المشي، وركوب الّدراجات، األمر الذي يقلل من .11
 .ماليين وفاة سنوّياَ  3.2البدنّي والتي ُتقّدر بـ  
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 ثانيًا: الهمية البيئّية 

 من اآلثار اإليجابّية للمساحات الخضراء على البيئة ما يأتي: 

 .ترّشح الهواء من الغبار والملوثات، مما يحسن من جودة الهواء، والمناخ أيضاَ  .1
 .ترّسب الّنترات من الّتربة إلى المصادر المائّية، وتقلل من تلوث المياه بالملوثات مثل الفسفورتحد من  .2
 .توّفر أماكن ظليلة، وتقلل من درجات الحرارة في المناطق الحضرّية، وتزيد من رطوبة الهواء من خالل الّتبريد الّتبخيري  .3
 .ل من العواصف الّترابّية، ويمنع وصول األتربة إلى البحيرات، والجداولتحافظ على تماسك الّتربة، وتقلل من الّتعرية، مما يقل .4
ََ أّن شجرة واحدة تستهلك   .5   26تزيد من نسبة األوكسجين الالزم لتنفس الكائنات الحّية، وتقلل من نسبة ثاني أكسيد الكربون، علمَا

 .كيلوغرام تقريبَا( من ثاني أكسيد الكربون سنوّياَ  11.8باوندَا )
ن استهالك الوقود األحفورّي المستخدم في الّتبريد والّتدفئة، فاألشجار متساقطة األوراق المزروعة في األماكن الحضرّية تقلل  تقلل م .6

، مما يزيد من كفاءة المكيفات بنسبة   ََ %، ويقلل استهالكها للطاقة، كما أّن وجود األشجار يزيد من  4- 2من حرارة المنازل صيفَا
 .تدفئة المنازل شتاءَ قدرة أشعة الّشمس على 

 .تزيد من قدرة الّتربة على االحتفاظ بماء المطر .7

 المخاطر التي تواجه المساحات الخضراء

  من أهم الّتحديات والمخاطر التي تواجه الغطاء الّنباتي في العالم ما يأتي:

، فقدان الموائل الّطبيعّية، وتدهورها: ُيعد فقدان الموائل من أكبر المخاطر التي تواج  .1 َِ ه الّتنوع الّنباتّي، إذ يتم تحويل الغابات إلى مراِع
 .وأراٍض زراعّية، وما يتبقى منها يكون عرضة للحرائق، وقطع األشجار

االستغالل المفرط: تتعّرض النباتات لالستهالك الذي يؤدي في بعض األحيان إلى انقراض أنواع محدّدة، فبعض األشجار ُتقطع   .2
الّنباتات ُتقطع الستخدامها في تجارة األدوية، كما أّن االستغالل المفرط للحيوانات يحد من دورها في نشر لالّتجار بالخشب، وبعض  

 .البذور، وتلقيح الّنباتات، مما يشكل تهديدَا للتنّوع الّنباتي على المدى الّطويل
رق الوقود األحفورّي، ومن أهم الملوثات التي تؤّثر تلّوث الهواء وترّسب الّنيتروجين: تعاني الّنباتات من تلّوث الهواء الّناتج عن ح .3

على الّنباتات ثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد الّنيتروجين، واألوزون الذي ينتج عن الهيدروكربونات وأكاسيد الّنيتروجين بوجود ضوء 
 .ّطبيعةالّشمس، كما أّن ترسب الّنيروجين، يؤدي إلى تحّمض الّتربة، ويغير من دورة المغذيات في ال

الّتغّير المناخي: ال يوجد ما يدل على حدوث حاالت انقراض عالمّية نتيجة الّتغيرات التي تطرأ على المناخ، إال أّن هناك دلياًل على   .4
حدوث حاالت انقراض محلّية لبعض األنواع عند الهوامش المناخية، كما أّنه من المالحظ أن ارتفاع درجة الحرارة أدى إلى حدوث  

دورة نمو نباتات المناطق المعتدلة، فأصبحت تزهر وتنتج أوراقَا في وقت مبكر من الّربيع، ويتأّخر سقوط أوراقها في فصل   تغير في
 .الخريف
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 السقف الخضراء 

بالقطران،  يتجه الكثير من مالكي المنازل والّشركات لتحويل أسقف المباني إلى مساحات خضراء، بداًل من سقفها بالّطوب، أو تغطيتها  
حات وبذلك يمكن االستفادة من مساحات مهملة، وتحويلها إلى مساحة مريحة للنظر ومفيدة بيئّيَا، فهي توّفر جميع المزايا التي توفرها المسا

كل الخضراء على األرض من إنتاج األوكسجين، وتبريد الهواء، وتوفير مناطق ظليلة، باإلضافة إلى أّن هذه الخطوة توفر حلواَل لمشا
 األسقف الّتقليدّية، كما أّنها تدوم لفترة أطول. ومن فوائد األسقف الخضراء للمباني ما يأتي: 

 %.75توّفر عازاًل حراريًا طبيعيًا للمبنى، مما يقلل من استهالك الّطاقة صيفَا بنسبة  .1
المتدفقة إلى الّشوارع والمصارف    تمّتص مياه األمطار مما يقلل من الحاجة إلى أنظمة تصريف معقدة، وتقلل من كميات المياه .2

 .الّصحّية
 .تحمي أغشية الّسقف العازلة من األشعة فوق البنفسجّية، والّظروف الجوّية القاسّية، فتدوم لفترة أطول .3
 رى. تقلل من ظاهرة الجزر الحرارّية الحضرّية وهي ظاهرة ارتفاع درجات حرارة المدن التي تكثر فيها األبنية مقارنة بالبيئات األخ .4

 أهمية المساحات الخضراء في العمران: 

ن دون طبيعــة تمثـل عناصـر الطبيعـة )المـاء، الخضـرة( فـي البيئـة الحضـرية العمرانيـة الـروح النابضـة للحيـاة وال يمكـن تصــور الحيــاة مــ
لمنـاطق العمرانيـة وكانـت المسـيطرة كلمـا تحقـق مسـتوى  أو أشــجار أو هــواء نقــي وضــوء شــمس، وكلمــا قويــت عناصــر الطبيعـة فـي ا

لخضـــراء فـــي العمـــران  عـال مـن البيئـة الصـحية داخـل هـذه المــدن أو المنـــاطق. ويمكـــن إيجـــاز الفوائـــد المتعـــددة للحـــدائق والمســـطحات ا
 فيمـــا يلي: 

 الفوائد الصحية والبيولوجية  -1

الخضـراء أثـر هــام فـي صـحة اإلنســان لـذا فقـد ســميت المنـاطق الخضـراء ب "الخضــرة الصـحية"، وهـذا يرجـع إلـى العمليـة   للمسـطحات
ـم ء دور مهالبيولوجيـة التـي يقـوم بهـا النبـات الناتجـة عـن عمليـة التمثيـل الضـوئي، التي تقوم بفلترة الهواء، كمـا أن للمسـطحات الخضـرا

 فـي معالجـة الضـجيج والتلـوث وخصوصـا للفصل بين المناطق الصناعية والمناطق السكنية.

 الفوائد المناخية -2

القــدرة علــى   للمنـاطق الخضـراء والنباتـات تـأثير مباشـر فـي الحمايـة مـن عوامـل المنـاخ وتلطيـف الجـو خاصـة فـي المنــاطق الحــارة، فلهــا
الحـ الجـــدرا امتصــاص  فـــي درجـــة حـــرارة  الدراســـات أن متوســـط االنخفـــاض  أخــرى، كمــا أوضــحت بعــض  ن  ـرارة وعــدم إشــعاعها مــرة 

 . درجة مئوية  15.5-  13.5المظللـــة باألشـــجار والشـــجيرات خـــالل أيـــام الصيف الحارة يتراوح ما بين  

تأثير مضادا في تقليل سرعة التيارات الهوائية غير المرغوب فيهـا،وكذلك العواصف الترابيـة، فهـي تسـتعمل كما أن لألشجار والنباتات  
كمصـدات للريـاح وبتشـكيالت خاصـة وبنوعيـات خاصـة )أشـجار سـريعة النمو، عميقة الجذور، رفيعة األوراق، مستديمة الخضرة( توزع 

المعرض الجهـات  فـي  فـي  في صفوف متقاربـة  الجفـاف  الخضـراء علـى تخفيـف حـدة  المنـاطق  الشـديدة، كمـا تسـاعد  الريـاح  لتيـارات  ـة 
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النتح( التي   المنـاطق الجافـة والصـحراوية بزيـادة الرطوبـة النسـبية، وذلـك بتبخـر بعـض الميـاه النـاتج مـن عمليـات الـري والتبخـر )عمليـة  
 تقوم بها النباتات الخضر. 

 ائد الجمالية واالجتماعيةالفو  -3

يـد مـن إن وجود الحـدائق بالمسـاكن والمبـاني أو جـود المنـاطق الخضـراء بالمـدن اتجـاه حضـاري وجمـالي نبـه إليه القرآن الكريم فـي العد
 (. 60آياتـه في سورة النمل اية ) 

مـال أزهارهـا وروائحهـا الطيبـة، إلـى جانـب أهميـة الفوائـد االجتماعيـة  إن الشـوارع المزروعـة باألشـجار المظللـة تجمـل منظـر المدينـة مـع ج
أمكــن لــبعض للمسـطحات الخضـراء والمنـاطق المفتوحـة، حيـث تعمـل علـى إيجـاد التقــارب بــين النــاس والتقــائهم بعضــهم مــع بعــض، وقــد  

 مجموعات السكنية حول حدائق، كفراغ اجتماعي وكمكان لاللتقاء في الوقت نفسه. مخططــي المــدن تحقيــق ذلــك فــي تخطيطات ال

 المساحات الخضراء والحدائق في المدینة اإلسالمية 

تتشابه الحدائق في المجتمعات المسلمة مع العديد من حدائق الحضارات األخرى بأدائها مجموعة من الوظائف، بما يتعلق بالناحية 
والتكييف البيئي، وانتاج الغذاء، ومنها ما يحقق حاجات الفرد من األمن والخصوصية، ولكنها حملت ما يميزها عن حدائق الجمالية،  

 الحضارات األخرى فهي ذات مضمون روحي جديد ميزها عن غيرها من الحدائق في الحضارات األخر.

 معنى الحديقة )المساحة الخضراء( في اإلسالم 

رى لمفهوم الحدائق من حيث كونها صورة تعبر عن الشوق اإلسالمي العميق للفردوس أو الجنة. وقد تميزت  أضاف اإلسالم رؤية أخ
العمارة اإلسالمية في محاولة إليجاد حدائق وجنات أرضية داخل بيئات تتسم بظروف مناخية قاسية، بغرض تحسين وتجميل هذه البيئة، 

ليست مجرد مساحة خضراء بمكوناتها المادية هي ذات مضمون حسي وروحي مرتبط    ويمكن تحديد مفهوم الحديقة في اإلسالم بأنها:
 بالعقيدة وباإليمان بالجنة وهي ٕ من أشجار وتراب  وانما انعكاس تصوير ي لصور الجنة التي هي الهدف األسمى للمسلم. 

 خصائص تصميم الحديقة )المساحة الخضراء( في المدینة اإلسالمية : 

 الخصوصية
الخصوصية أهم خاصية نتجت عن العمارة والحضارة اإلسالمية، وتم إضافة هذه الخصوصية غلى عمارة الحدائق، التي أحيطت   تعتبر 

 الداخلية، ومنع الدخول الغير مصرح به. باألسوار العالية أو أشجار النخيل لحجب المناظر

 وحدة الطابع 

واسعة ولمراحل تاريخية مختلفة، إال أنه يمكن لمس طابع تصميمي متشابه بالرغم من انتشار الحضارة اإلسالمية على رقعة جغرافية  
 ووجود تجانس عميق بين الحدائق اإلسالمية على اختالف المواقع  والفترات التاريخية والغرض منها.
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 التناظر والشكل الهندسي 

لمتعامدة أو ممرات المشاة المتعامدة، وبشكل خاص وجود تعتمد فكرة التصميم للحدائق في المدن العربية اإلسالمية على القنوات المائية ا
قناتين متعامدتين أو ممرين مشاة يتقاطعان في الوسط هذه الفلسفة تم تطويرها في العمارة االسالمية لتكتسب وضوحا وعناصر معمارية 

 اضافية مستوحاة دائما من شخصية المكان. 

 يها في الردنما هي أنواع المساحات الخضراء وما هي المثلة عل

تعتبر المساحات الخضراء من أهم العناصر المحافظة على النظام البيئي الحديث، في ظل انتشار التلوث البيئي على نطاق واسع من  
 - :العالم لذلك يتوجب أواًل تسليط الضوء على أنواع هذه المساحات

للمتعة، حيث يمكن التعبير بأنها المستعملة في المجاالت   وهي المساحات النباتية المخصصة  -الحدائق الحضرية المجاورة للمدن:   -1
العامة أو النصف عامة، وتكون عادتًا مخصصة لممارسة الرياضة، أو قضاء أوقات الرفاهية، كما يمكن أن تستخدم ألغراض 

يلي:   بما  تتمثل  المنازل،  أو  العامة  للمواقع  والجمالية  الحضرية،    -الزينة  الغابات  العامة،  الحدائق الحدائق  االزينية،  الحدائق 
 المتخصصة، الحدائق النباتية، الحدائق الجماعية وأسطح المنازل. 

وهي عبارة عن المناطق التي أنشئت لتنشئ عالقة بين المدينة والريف، حيث يتم إنشاؤها من   - المساحات الخضراء شبه حضرية:   -2
البلديات. تتمثل بما يلي:   أو  الحكومات  الحظي  - قبل  الشبه  الحظيرة،  الحظيرة  الحظيرة اإلقليمية،  الطبيعية،  الحظيرة  الوطنية،  رة 

 حضرية ومساحات مشجرة 

األرض بور )وهي أرض تحتوي بأكملها على األعشاب الطبيعية( والمشتمة )وهي مناطق تحتوي على    -. مساحات خضراء ريفية:  3
 أشجار صغيرة الحجم والسن(. 

 أهمية المساحات الخضراء: 

تحسين المناخ، تزيد من نسبة األكسجين الالزمة لتنفس الكائنات الحية، تنقية الجو من البكتيريا والجراثيم، تثبيت   -ة:  أهمية بيولوجي .1
الغبار في الهواء، خفض درجات الحرارة في الصيف، تقليل وهج األشعة الشمسية وتقليل التعرض  التربة مما يخفف من انتقال 

 .لألمراض الخطيرة
 .تعتبر أماكن للترفيه والتنزة، ولعب األطفال، وأماكن تعارف للكثير من البشر -أهمية اجتماعية:  .2
 .تعتبر مناطق جذب للسياح والزوار، كما أنها ترفع القيمة االقتصادية لألماكن التي توجد بها -أهمية اقتصادية:  .3
 تساهم في جمالية المدن بصفة عامة. تعطي منظر جميل يريح النفس واألعصاب، تعطي طابع جمالي للمباني و -أهمية جمالية:  .4

 المخاطر التي تؤثر على المساحات الخضراء

 .فقدان الموائل الطبيعية وتدهورها، االستغالل المفرط، تلوث الهواء وتسرب النيتروجين والتغير المناخي
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 أهم المثلة في الردن

الخضراء، الحدائق والمنتزهات وتم تعديل قوانين البناء لتوفير مساحات خضراء تعتبر المناطق الغورية والحرجية والغابات مثال للمساحات  
 % من نسبة البناء.15في جميع األبنية الحديثة بحث تشكل 

 حلول لحماية المساحات الخضراء

جاِد الحلول المناسبة حلول لحماية المساحات الخضراء يجب على الجميع السعي في حماية المساحات الخضراء بشّتى الُطرِق الممكنة، وإي
 لرعاية هذه المساحات والحفاظ عليها، ومن هذه الحلول ما يأتي:

التعرف على خصائص   .1 المثلى. باإلضافة إلى  العناية  النباتات المزروعة، لمنحها  للنباتات من المهم معرفة نوع  الرعاية السليمة 
وقات المناسبة. فعلى سبيل المثال، من المستحسن سقي النباتات لياًل  المناخ المناسبة لنوع النباتات، ومراعاة سقاية النباتات في األ

 في فصل الصيف، رغم أن األفضل هو سقايتها نهاًرا في فصل الشتاء.
االهتمام بنظافة المساحات الخضراء حيث يجب التخلص من األوراق واألغصان الجافة، باإلضافة إلى األعشاب الضارة والقمامة  .2

ة، وما إلى ذلك، إذ يجب وضع صناديق القمامة بأماكن مرئية، حتى يتمكن الناس من التخلص من القمامة الخاصة  التي يلقيها المارّ 
 بهم في األماكن المخصصة لذلك، ويفّضل عزل النفايات العضوية عن غير العضوية بتوضيح أماكن كل منهما. 

ة للسير في المساحات الخضراء توّفر الحماية للمزروعات،  تحديد أماكن السير في المساحات الخضراء إن تحديد األماكن المخصص .3
 فتقيها من تعدي المشاة عليها والتسبب في إتالفها.

رش األشجار والنباتات بالمبيدات وتقليمها إّن رش النباتات بالمبيدات الحشرّية من األمور المهّمة لحمايِة النباتات واألشجار من   .4
الُممكن أن تتسبب في موت وجفاف بعض األغصان. ومن المهم تقليم اآلفات التي ُتسبُب األذى والضرر ل لنباتات، والتي من 

يوم تقريًبا. أما بالنسبة لألشجار فيجب أيًضا تقليمها سنوًيا من أجِل  15العشب باستمرار ألنه ينمو بسرعة، حيث يجب تقليمه كل 
 التخلِص من األجزاء التالفة والُمعيقة لنموها.

األمور المهّمة في المحافظة على المساحات الخضراء هَي نشر التوعية في المدارس أو األماكن العامة والحدائق  نشر التوعية من .5
 .من أجل العناية باألشجار والنباتات المحيطة، بالتوعية حول أهمّية المساحات الخضراء في المحافظة على البيئة من حولنا

شكٍل مستمر يساهُم بشكٍل كبير في التقليل من المساحات الخضراء من حولنا، خصوًصا التقليل من قطع األشجار إّن قطع األشجار ب .6
الخضراء من   المساحات  في حماية  كبير  بشكٍل  تساهُم  األشجار  المزيد من  أن زراعة  بيد  الغابات،  في  الحرجّية  األشجار  قطع 

 التصّحر. 
ات الكثافة السكانّية المرتفعة هناك مناطق وُرَقع غير ُمستغّلة بشكٍل  الزراعة في المناطق غير الُمستغّلة حتى في المناطق الحضرّية ذ .7

جّيد كُرقعة العشب الموجودة بجانب الرصيف، حيُث من الممكن زراعة بعض الخضراوات أو األشجار في هذه المناطق مما سُيساهُم 
شخاص يحّولون أسطح المنازل أو البنايات إلى  في توّسع المساحات الخضراء والمحافظة عليها ويالحظ مؤّخًرا أّن الكثير من األ

حدائق جميلة وفيها يتّم زرع العديد من أنواع النباتات واألزهار أو الخضراوات التي سُتساهُم في التقليل من المصاريف وأيضًا ستزيد  
 من المساحات الخضراء الجميلة. 
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 سعي لزيادة المساحات الخضراء في العاصمة 

يوسف الشواربة سعي أمانة عمان لزيادة المساحات الخضراء وتوفير الحدائق العامة في مختلف مناطق العاصمة  أكد أمين عمان الكبرى  
 .استجابة للتوجيهات الملكية السامية، مضيفا أن األمانة تعمل ضمن خطة وبرامج واضحة في هذا المجال

حد أن "العامل األهم هو المحافظة على ديمومة الحدائق واستمرار ولفت خالل لقائه المسؤولين المعنيين بقطاع الزراعة في أمانة عمان األ
 ."ألقها وجاهزيتها من خالل أعمال الصيانة والتأهيل وتوفير الحراسة على مدار الساعة

بيرة  حديقة في العاصمة إضافة إلى حدائق الملك عبدهللا الثاني في المقابلين وحدائق الحسين يتطلب بذل جهود ك  143وقال "إن وجود  
للمحافظة عليها وديمومتها وهو يعد الهدف االستراتيجي لألمانة وباشرت بتنفيذه من خالل عدة خطوات أبرزها الحماية األمنية ووجود 

 ."عناصر األمن العام من خالل اإلتفاقية الموقعة مع مديرية األمن العام لهذه الغاية

ملحوظا في المشهد الجمالي بتخضير التقاطعات والمثلثات والجزر الوسطية على  واضاف أمين عمان أن المواطن "أصبح يشاهد تطورا 
 ."شوارع العاصمة

ووجه الشواربة، بحضور مدير مدينة عمان عمر اللوزي، إلى ضرورة التعامل مع أشجار األرصفة، "بما يضمن سير المشاة بكل حرية 
 ."اإلرشادية وأسالك الكهرباء وتوفير عناصر السالمة وعدم التأثير على الشواخص واللوحات

باإلضافة إلى "التعامل مع كل حديقة وفقا لظروفها ومتطلباتها واألخذ باإلعتبار آراء أهالي الحي لخدمتهم بصورة أفضل"، الفتا إلى  
كبيرا يجب التعامل   أهمية بناء استراتيجيات جديدة للتعامل مع التغيير المناخي الذي تشهده البالد، "وهو ما يفرض على األمانة تحديا

  .معه وفقا ألفضل الممارسات"

ألف منها على    700وبحسب بيان ألمانة عمان، تنتج أمانة عمان مليون شتلة سنويًا من األشجار الحرجية ونباتات الزينية، يتم زراعة  
 .منها األرصفة والجزر الوسطية والحدائق والمتنزهات العامة، فضال عن تزويد مؤسسات الدولة والبلديات 

مراكز زراعية، "تقوم على ديمومة تقديم   5ويجد في مناطق أمانة عمان، وفقا لنائب مدير مدينة عمان للصحة والزراعة ميرفت مهيرات،  
الخدمة للحدائق هي مراكز جنوب عمان في المقابلين، شمال عمان في الجبيهة، غرب عمان في تالع العلي، وسط عمان في شارع 

 ."عمان في المحطةاألمير حسين، شرق 

شارع  99حديقة عامة في مناطق العاصمة، و 67، "سيشهدان تأهيل 2019و 2018وكشف مدير دائرة الزراعة محمد قطيش أن عام 
 ."وجزر وسطية وأرصفة

ويلح وآخر في عين غزال ومشتل في ص  2مشاتل تابعة لألمانة إلنتاج األشجار الحرجية ونباتات الزينية، منها    4ولفت قطيش إلى وجود  
 .في أبو نصير
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 الخاتمة

 ( الزراعية  إستراتيجيتها  عمان، ضمن  أمانة  الجمالي 2020- 2018تواصل  البعد  وتزيينها إلضافة  المدينة  لتخضير  خطتها  تنفيذ   ،)
االشارات الضوئية والمساحات الخضراء، من خالل زراعة الميادين والشوارع والجزر الوسطية وقطع األراضي الفارغة والمسطحات قرب 

ومداخل المدينة وتتضمن الخطة تحسين وضع التشجير والتخضير والتجميل في الشوارع الرئيسية والفرعية والمساحات الفارغة من خالل  
ما على زراعة األشتال والزهور واألشجار والحوليات، وتقليم األشجار وتشكيلها، وإزالة األفرع التي تشكل خطرًا على السالمة العامة السي

األرصفة واألسوار إلتاحة الفرصة للمشاة باستخدام المرافق دون إعاقات . كما تتضمن تهذيب المسطحات الخضراء على جوانب الطرق 
المدينة  مداخل  على  والزراعة  التشجير  أعمال  تحسين  على  العمل  فضال عن  الجمالي  الجانب  لتعكس  األحياء  بين  األراضي  وقطع 
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Abstract: 

The green space in Jordan faces many challenges, foremost of which is the lack of water resources, urban sprawl, which has 

greatly reduced the rich and fertile green areas and spaces, in addition to the encroachment of people on forest lands, stripping 

areas of their most important possessions, namely trees. There are permanent campaigns to preserve the existing green space, 

and to prevent attacks on it, or the encroachment of urbanization and buildings on it. There are also campaigns to increase 

the green space by encouraging the cultivation of desert areas, and the planting of trees in many regions of the Kingdom. 

Environmental experts stress the importance of having large green spaces to preserve the environment and the health of the 

citizen at the same time. 
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