بيئة السكن في ناحية بهرز
د .رقيه مرشد حميد
وحدة االبحاث المكانية – جامعة ديالى
المقدمة
يعددد المنددك مد ولددا ااولويددال اللددإل لشددأن بددان اأننددا و لددا لكد ولم ددا كمددا لددو
معروف إ وون عمن قداا بده اأنندا لدو البحدث عد مدهوم يايده مد الئدروف البيبيدة الملا بدة
ويددو ر احلياجالدده اانانددية و ددإل وقلنددا الحددالإل ولددبس الحلددون ع ددى منددك مناندد ي بددإل
احلياجال اانرة م اللعوبة بمكا

نئراً ل ئروف االقللادية الملا بة واالرلفاع الملندارع

إل ونعار ااراضإل إضدا ة إلدى اللعايددال والعدادال واللااليدد اللدإل يادل دإل لك فدة المندك
وغالبا ً لكو المشك ًة إل عدا مالبمة ونالي

لانديمال ااراضدإل ل ئدروف البيبيدة واالجلماعيدة

واالقللادية إنشاء منك يييد ع حاجة اانرة الفع ية.
ا االللماا بالبيبة النكنية مرده ون ا واالنماط المكانية اللإل لشك ا لعكس لورة
دقياة لالوضاع االقللادية والنيانية اللإل عاش ا الب د وكذلك لمثن لفحة ال يارولا اال م
لهلن لاراءة انلعماالل االرض والبنية العمرانية واللحاور مع ما ( ) .ولعرض احلاءال
البيبة النكنية لور اخرم ولكن ا كلبل ب أة االرقاا  .ما نيعرضه لذا البحث لو نليجة
للح ين انلمارال المنس الميدانإل الذي اجري إل مركي ناحية ب ري وب غ عدد االنلمارال
( )244انلمارة كانل ( ) 73انلماره من ا بدو لحديد انا الحإل كما ا مجموع الوحدال
النكنية اللإل لمل ييارل ا لو ( )2 3وحدة نكنية ولذا ما نوف يلا عرضه خالن البحث
البحث معنإل بالبيبة النكنية إل ناحية ب ري .
م خالن االرقاا ننالحئ وثر االوضاع االقللادية والنيانية اللإل مر ب ا العراق
وانعكان ا ع ى البيبة النكنية ولباي ذلك مكانيا بي الريف والحضر .وكذلك مدم لهثير ل ك
البيبة النكنية ع ى ناكني ا وع ى لحل ا وراحل ا وكذلك لاييا النكا لل ك البيبة اللأيرة
( المنك ) اللإل يعيشو ي ا والبيبة المحيطة ب ا بعبارة اخرم محاولة للهشير االنماط
المكانية ل بيبة النكنية إل ناحية ب ري وما للضمنه م رنالة للانعإل الارار .
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فرضية البحث  :لبداي البيبدة الندكنية والمشدكالل اللدإل لواج دا ولهثيرال دا ع دى الندكا لبعدا
ل ئروف االقللادية والنيانية اللإل مر ب ا الب د.
هدف البح  :لهشير االنماط المكانية لبيبة الندك دإل ناحيدة ب دري ومدا نندبة انطبداق المعدايير
المح ية والدولية ل نك ع ي ا و انلشفاف مضامين ا وما لحويه م رنابن الى لانعإل الارار

منهجية البح :
للحدد منطاة الدرانة بالحدود االدارية لناحية ب ري و لشدكيالل ا االداريدة الرندمية المعلمددة دإل
عم ية الحلر الشامن اللإل جرل عاا  . 4002و لعلمد الدرانة ع دى قدراءة البياندال الرندمية
اللإل ا ريلا الحلر وكذلك لعلمد انانا ً ل ا انلمارال االنلبيا اللدإل م بدل مد قبدن نداكنإل
ناحية ب ري .
المعايير الدولية للحق في السكن
ان المعايير التي تحددها الدول إنما هي معايير الحد األدنى المفروض توافرها في البيت
ليعد مقبوالً اجتماعيا ً وصالحا ً لسكن اإلنسان( .)2ومن هذه المعايير :
ووالً :معنى الحق إل النك المالبا
المنك لو المكا ااكثر الذي ياضإل يه اأننا وقله ومنه ينط ق ل عالا ول بيبة
المحيطة يؤثر ي ما ويلهثر من ما وبادر ما يكو مالبما بادر ما يكو اأننا مبدعا و اعال
وخالقا .إ الحق إل النك يج و يلا وضعه إل اأطار اللحيس له و حق عالمإل وجيء
ونانإل إل الاانو الدولإل لحاوق اأننا حيث جرم لوضيحه ولحديد وبعاده .و حق اأننا
إل مكا يضم له العيش بكرامة ووما وبما يضم له خلوليله وبناء عالقال عاب ية
واجلماعية واللهثير ع ى ما حوله اجلماعيا ونيانيا وثاا يا .ولو المكا الذي يعطإل الفرلة
لناكنيه ل خ ق واأبداع والمشاركة النشطة إل الحياة االجلماعية .وبذلك و ال يعنإل حدا ودنى
يمك م خالله ضما البااء بن إ النك لو شرط ونانإل ل حريال المخل فة باالنلماء
لجماعة ما وإقامة اللالل والعالقال مع ا إل إطار م الخلولية بما يضم ويحمإل ل ك
العالقال مع المجلمع الذي ينلمإل إليه الفرد.
إ انل اك الحق إل النك ينجا عنه انل اك لحاوق وخرم كثيرة مدنية نيانية
اقللادية اجلماعية وثاا ية .انل اك الحق إل النك يلولد عنه انل اك الحق إل الحياة العاب ية
والخلولية والحق إل حرية اللنان والذي يشمن حق الفرد إل اخليار مكا إقامله ووال يلا
إجالءه قنرا .وبالنئر إلى المنك كمكا يو ر ااما لناكنيه ا انل اك الحق إل النك إل
المحل ة الن ابية يعنإل انل اكا ل حق إل الحياة إضا ة لذلك ا حاوقا وخرم كالحق إل اللحة
والبيبة الن يمة والضما االجلماعإل والحياة العاب ية وغيرلا م الحاوق يجري انل اك ا.
ثانيا ً :الحق إل النك وعالقله بالحاجال اانانية
ال يمك الحديث ع نك مالبا إذا لا يلا ااخذ بعي االعلبار إشباع الحاجال اانانية
ونئرا ا الحاجال اانانية اللإل يج لو رلا إل المنك وانعة ولشمن قابمة طوي ة إننا

نننلند إلى قابمة الوئابف اانانية اللإل وعدلا ماك ين وماك ين الميل ا وللوضيس جولر
()7
المالود بوئابف الحاجال اانانية المراد خدمل ا ولحايا ا :
 وئابف الحاجال الجنمية :ولشمن ااكن والنوا واالنلحماا وقضاء الحاجة (اللبري) والعديد
م النشاطال االننانية ...الخ.
 وئابف الحاجال النفنية واالجلماعية :الجنس والخلولية واللوالن االجلماعإل
والممارنال الدينية والرعاية بانواع ا وال وايال اأبداعية واالللاالل ومجمن ونبا
الملعة الجمالية ممث ة إل مكا اأقامة والبيبة المحيطة.
 اللحكا وو اللنئيا البيبإل :انلخداا اللد بة واللبريد والحماية م شدة حرارة الشمس وو شدة
الرياح واامطار والأبار واللعديال الخارجية ااخرم كالحشرال والاوارض...الخ
 اللركيبال واارضيال الداخ ية :ااثاث والمعدال الاليمة ل حاجال الجنمية واالجلماعية م
اارضيال والحوابط والناوف ل مناعدة ع ى اللنئيا البيبإل الداخ إل.
 اللركيبال واانطس الخارجية :ل حماية م العوامن البيبية الخارجية بلو ر الحوابط واانطس
ولرف مياه المجاري واللخ ص م الفضالل (الامامة) ومخي وقود الطاقة ومخي
ودوال ال ع والعمن ومناطق ال و واللر يه وبنلا ليراعة الخضر إل مكا مجاور
ومنطاة مخللة ل مواشإل إل مكا منان وحوابط وونوار...الخ حيثما يلط اامر ذلك
نواء لدواعإل اام البدنإل وو اغراض ثاا ية.
 نواح ملع اة بالخدمال الخارجية :ن ولة الولون ل طرق المم دة والمحالل اللجارية
واانواق والنان ومكا العمن والجيرا والمجلمع المح إل واللحة واللع يا والموالالل
(ال والف الل أراف البريد) وغير ذلك م الخدمال.
ثالثا ً :المعايير الدولية الخالة بالحق إل النك
ع ى الرغا م و لناك مجموعة ملنوعة ووانعة م اللكوك الدولية اللإل لعالج
( )2م الع د الدولإل الخاص بالحاوق
مخل ف وبعاد الحق إل النك المالبا إال و المادة
االقللادية واالجلماعية والثاا ية لمثن الحكا ااشمن م ااحكاا ذال الل ة .ولنص لذه المادة
“ لار الدون ااطراف إل لذا الع د بحق كن شخص إل منلوم معيشإل كاف له وانرله
يو ر ما يفإل بحاجل ا م الأذاء والكناء والمهوم وبحاه إل لحني ملوالن لئرو ه
المعيشية .وللخذ الدون اللدابير الاليمة النفاذ لذا الحق معلر ة إل لذا اللدد باالمية
()5
اانانية ل لعاو الدولإل الاابا ع ى االرلضاء الحر".
و إل العاا  231عاد مؤلمر انكو ر إل كندا بشه المنلوطنال البشرية والذي نص ع ى“ :
إ النك والخدمال المنانبة حق ونانإل لإلننا يفرض ع ى الحكومال واج ضما ب وغ
جميع الناس له بادبة بلاديا مناعدة مباشرة إلى وق ا حئا ً ع طريق برامج موج ة لعلمد ع ى
الج د الذالإل والمجلمعإل .وينبأإل ع ى الحكومال النعإل إلى لذلين جميع العابال اللإل لحون
دو ب وغ لذه االداف“.
وينص المبدو رقا ( ) م إعال انكو ر ع ى و “ لحني نوعية حياة البشر لإل
ال دف االا اية نيانة خالة بالمنلوطنال البشرية .إ لذه النيانال يج ع ي ا و لن ن
اللحني الملوالن والنريع إل نوعية الحياة لكن الناس بدءا بل بية الملط بال اانانية إل
الطعاا المهوم الماء الناإل...الخ”.
إل عاا  221عاد المؤلمر الثانإل ل منلوطنال البشرية إل انطنبون بلركيا والذي
جاء يه(" :)1نعيد اللهكيد ع ى الليامنا باأحااق الملوالن ل حق إل النك كما جرم إقراره إل

المواثيق الدولية .لحاياا لذلك نوف ننعى ل مشاركة النشطة م قبن جم ورنا الشركاء
الخالي وو غير الحكوميي وع ى كن المنلويال لضما الحماية الاانونية لشاغ إل المناك
م اللمييي ولو ير الفرص الملناوية ل جميع ل ولون إلى النك المالبا والملاح لأل راد
()3
وعابالل ا".
و إل الم حق الثانإل الخاص بااجندة م إعال انطنبون يفرد المؤلمرو جيءا كبيرا
منه ل حق إل النك " :إ المهوم المالبا يعنإل وكثر م ناف وق روس اأننا  .بن يعنإل
ويضا الخلولية المالبمة إمكانية الولون إليه الحيي المالبا اام المالبا الحماية
الاانونية لنكانيه اللالبة والملانة البنيوية اأضاءة المالبمة اللد بة والل وية البنية اللحلية
اانانية المالبمة مثن الليود بالمياه خدمال اللرف اللحإل واللخ ص م الفضالل بيبة
مالبمة والعوامن المرلبطة باللحة منطاة مالبمة ويمك م خالل ا الولون خلولا ل عمن
والخدمال المخل فة .إ كن ل ك النااط يج و للو ر وبلك فة ملاحة .إ المالبمة يج و للارر
م النكا ذوي العالقة".
كما عولج الحق إل النك المالبا إل جدون وعمان الموبن ولحديدا إل الفارة  1واللإل
لنص ع ى ونه “منذ اعلماد اأعال العدالمإل لحادوق اأنندا دإل عداا  221ولدبس الحدق دإل
نك مالبا باعلباره عنلرا لاما م عنالر الحق إل منلوم معيشإل مالبا ومرا من ما به”.
حددل لجنة الحاوق االقللادية واالجلماعية والثاا ية نبعة عنالر ونانية لشكن
بمجموع ا الضمانال اانانية اللإل يو رلا الاانو الدولإل للملع اا راد بالحق إل النك
المالبا .وولمية ذلك لنبع م و لذه المعايير لشكن لعريفا بالحاوق م ج ة ووضع ا إل إطار
عم إل يمك لحاياه والمطالبة به ولذه العنالر لإل(: )1
الضما الاانونإل لالنلمرار إل شأن المنكإ جميدع اا ددراد وبأدض النئددر عد شددكن ونددوع المندك الددذي يلملعدو بدده يجد و
يحئوا بدرجة م اام إل لذا المنين بحيث لضم ل ا الحماية الاانونية م إخدالء منداكن ا
باأكراه والمضاياال وغير ذلك م الل ديدال.
 -4لو ير الخدمال والمواد والمرا ق وال ياكن اانانية
حلى يمك ولف النك بهنه مالبا البد م و للو ر له بعض المرا ق اانانية
الاليمة ل لحة واام والراحة واللأذية .والموارد الطبيعية والعامة وع ى المياه النئيفة
والطاقة اغراض الط إل واللد بة واأضاءة وكذلك المرا ق الملع اة بلعييي اللحة العامة
والأنين ولخيي ااغذية واللخ ص م النفايال وللريف المياه وخدمال الطوارئ.
 -7الادرة ع ى لحمن اللكاليف
و اللكاليف الملع اة بالنك لحلن ولمية اباة إل اللملع ب ذا الحق اللكاليف المالية
المرلبطة بالنك يج و لكو ملالبمة مع الدخن ويج ع ى الدون ضما ذلك .
-2اللالحية ل نك
حلى يكو المنك مالبما ولالحا ل نك يج و يضم لناكنيه الحماية م العوامن
اللإل ل دد اللحة العامة .كذلك النالمة الجندية لم ينكنه وبذلك يج لطبيق المبادمء
اللحية ل نك واللإل وعدل ا منئمة اللحة العالمية اللابعة لألما الملحدة إل العاا 220
“ واللإل لعلبر و النك يشكن العامن البيبإل المرلبط ع ى نحو وكثر لوالرا بحاالل الوبابيال

وي و النك
واامراض”.

غير المالبا والمعي

يكو

بلورة دابمة مرلبطا بارلفاع معدالل الو يال

 -5إلاحة إمكانية الحلون ع ى النك
يج و للاح إمكانية الحلون ع ى النك المالبا اولبك الذي يحق ل ا االنلفادة
من ا و إل لذا اللدد لؤكد المعايير ع ى و الفبال المحرومة ع ى وجه الخلوص يج و
للاح ل ا إمكانية االنلفادة بلورة كام ة ومنلمرة م موارد النك المالبا.
-1الموقـــع
لكإل يعلبر النك مالبما يج و يكو إل موقع يليس لناكنيه إمكانية االنلفادة م
خيارال العمن وخدمال الرعاية اللحية والمدارس وغير ذلك م المرا ق االجلماعية الحيوية.
.المع ومال االحلابية لناحية ب ري:
لشير نلابج الحلر الشامن واللرقيا الى ا عدد نكا ناحية ب ري ب غ ( )27224ننمة
عدداا  40 0وكانددل ننددبة نددكا الحضددر ي ددا ( )%11م د مجمددوع النددكا وننددبة نددكا
الريددف ( . )%74ولددا حلددر ولددرقيا (  )13ونددرة ( )%31.31من ددا لاطدد الحضددر و
( )%47.47لعدديش ددإل الريددف  .وب ددغ عدددد المندداك المشددمولة بالمنددس الميدددانإل ددإل ب ددري
( )7323منكنا  .ينئر الجدون ( )
 .4المنس الميدانإل:
اما يما يلع ق بانلمارال المنس الميدانإل واللإل ب غ عددلا كما ون فنا ( )244انلماره
كانل م ضمن ا ( )73انلماره م دو لحديد انا الحإل وقد شدم ل لدذه االندلمارال العديدد
م الجوان البيبية واللإل لمث ل ع ى شكن انب ة لا طرح ا ل ااريء ( المجي ) من ا منداحة
النك حجا العاب ة وعدد االنر اللإل لشلرك بالنك الواحد وعمر المنك ومادة البناء
ووجود حدياة اا ال وغيرلا م االنب ة اللإل للع ق بكفاءة ومالبمدة المندك ل عديش امدا يمدا
يلع ق بالبيبة المحيطة اد طرحل العديد م االنب ة من ا ل وث البيبة ولعوبة المولدالل
وعدا لو ر الخدمال .
ومد خددالن المنددس الميدددانإل وجددد ا مجمددوع الوحدددال النددكنية اللددإل لددا ييارل ددا لددإل
( ) 2 3وحدة نكنية واللإل لمث ل بــ( 734منين و 1شاه و  42مشلمن )  .وم خالن لذه
االنلمارل يمك ا نخرج بااللإل :

جدول ( )1اعداد السكان والمساكن واالسر في ناحية بهرز حسب بيانات الحصر والترقيم .0212
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الملدددر  :الجدددون م د عمددن الباحثددة اعلمددادا ع ددى :ال يبددة الع يددا ل لعددداد العدداا ل نددكا والمندداك اللعددداد العدداا ل نددكا
والمناك  :محا ئة ديالى خاللة نلابج لعداد المبانإل والمنشآل واانر لعاا  4002وي ون . 40

المنك  :يمك ا ن خص حالة المنك

إل ناحية ب ري بالعديد م الجوان من ا :

و.مناحة المنك  :وجد م خدالن المندس الميددانإل ا منداحة المنداك دإل ناحيدة ب دري ضدم
العينة اللإل شم ل ا انلمارال االنلبيا قد لراوحل ما بي (  )200_40ا وقد لا للنيف ا م
قبن الباحثة الى مناك ذال مناحة لأيرة جدا (  50ا هقن ) واللإل شم ل ( 4منك مناحة
 40ا و 1مناك مناحة  50ا اط ) اما المنداك ذال المنداحة اللدأيرة ولدإل بدي ( _5
 35ا ) اد شم ل  3منكنا لويعل بي ( منك واحد لكن مد منداحة  51ا و 12ا و 34ا
) إل حي نجد ا (  )5مناك كانل مناحل ا ( ) 10ا و( )7مناك مناحل ا كانل ( ) 30ا
وكذلك ( ) 1مناك كانل مناحل ا (35ا ) اط ولذا ما نالحئه م الشكن ( ) بينما نجدد
ا المناك اللإل لراوحل مناحل ا بدي ( 00 _31ا) ادد شدم ل (  ) 3مندكنا وقدد لويعدل
بي مناحال لذه الفبه كذلك الحان بالننبة ل مناك اللإل مناحل ا بي (  50 _ 0ا) ادد
شم ل ( )17منكنا ولوال الى منداحة (200ا) واللدإل شدم ل مندكنا واحدد مد ضدم عيندة
االنلمارال قيد الدرانة  .وقد شك ل منداحة المندك ( )40مانندبله ( )%0.486مد مجمدوع
المندداك قيددد الدرانددة ددإل حددي نجددد ا مندداحة (50ا) قددد شددك ل ماننددبله ( )%1.459م د
مجموع المناك قيد الدرانة دإل حدي نجدد ا منداحة المندك ( 12 10 51ا) قدد شدك ل
ننددبة ( )%0.243 1.216 0.243علىىالتوا ى تو لجىىعلجلم ى نلتوم ى علقيىىالتواست ى وقددد
حدايل ع ددى اع ددى ننددبة مد مجمددوع المندداك قيددد الدرانددة ( المندداحة  400 00 700ا)
وكانل بننبة ( )% 28.223 13.868 14.598ع ى اللوالإل .

شكن ( ) اللدرج المناحإل ل مناك

إل ناحية ب ري .

مساحة المساكن
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 00 – 31ا5 50 – 0ا –  700 – 40400ا
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الملدر  :الشكن م عمن الباحثة اعلمادا ع ى انلمارال االنلبيا .

وي ا ( ) 40منك كانل مناحل ا دو (  50ا ) ولإل مناحة م الممك العيش ي ا
بينمدددا نجدددد ا عددددد المنددداك اللدددإل كاندددل منددداحل ا مددد ( 400 - 50ا) ( ) 33مندددك
والمناك بمناحة (700 -400ا) كا عددلا (  ) 20منك وما منداحة ( 500 -700ا )
إل حي نجد ا مناحة (200 -500ا ) لمث ل إل ()2
اد كا عدد مناكن ا () 40منك
مناك اط م ضم العينة قيد الدرانة .
 الفراغ الالزم لتشييد مسكن اقتصاديقد يلع لحديد الفراغ الاليا للشييد منك اقللادي إل مجلمع لخل ف يه خلابص
اانرة االجلماعية و اال اقللاديه اال ا لناك بعض المعايير ( جد ون  )4وذلك باعلماد
الفرضيال اللالية:
 .و معدن حجا اانرة العراقيه يلراوح ما بي  1-1وشخاص حن
المعدة م قبن اأحلاءال العامه.

اأحلابيال النكانية

 .4مالبمددة المادداييس الفراغيددة الموحدددة ل عنالددر المكونددة ل منددك ل مجلمددع العراقددإل
واعلمادلا إل لطوير المعاييرالايانية.
ادد ومكد لحديدد حاجددة ااندرة العراقيدده المكونددة مد ثمانيددة و دراد (الوالدددي وندلة وبندداء) مد
الفراغ كما إل الجدون ( )4وبلوييع مجموع المناحال ع ى دوري للبس مناحة الدور الواحد
 00ا ،4ول عد لدذه المنداحة دوراً كبيدراً دإل لشددييد مندك اقللدادي ي بدإل حاجدة ااندرة مد
الفراغ المنان  ) 0(.ا لذه المناحة قد لكو لأيرة جدا ماارنه بالمعايير الدون لحجدا المندك
وبالرغا م ذلك إ ( )72منك م حجا العينه لو دو لذا المعدن .

جدون( )4احلياج اانرة م الفراغ أقامة المنك المنان .
العنلر

االطوان

المناحة المجموع

غر ة نوا ربينية

1x2

42ا4

 7غرف نوا لألبناء

7 x 2x 5

10ا4

لالة معيشة

1x5

70ا4

مج س

2x1

42ا4

مطبخ

2x2

 1ا4

 2دورال مياه

.1 x 4.1 x 2

40ا4

طرقال ومداخن

%3

 5ا4

خدمال

2 x 4.35

ا4

 400ا4

الملدر  :الجدون م عمن الباحثة اعلمادا ع ى  :لطوير ونالي لحاق االقللادية إل المنك

محمد ب عبد هللا إدريس

مع د خادا الحرمي الشريفي ابحاث الحج جامعة وا الارم مكة المكرمة الم لاى الثانإل ل ندنة الايمية المنك
االقللادي الرياض -المم كة العربية النعودية ww1`w.araburban.net/files.php?file...of

.عدد غرف المنك  :م المعروف ا عدد غرف المنك يج ا للنان مع عدد نداكنيه
ولإل م ابنط ملط بال اللنمية البشرية ا يجد الفدرد حيديا لده دإل مندكنه ومد خدالن العينده
وجد ا عدد الأرف يلراوح بي غر دة واحدده الدى لندع غدرف وقدد تدح حسدار درجدح االحت داد
للوحدات السكنيح في مركز ناحيح بهرز وعلى أسدا ردرا الندوح (( ، )11ينظدر جددول  3وال دكل
 )2فكانت طبيعيح في ارلر المحالت مقارنح بمعايير اإلسدكان الحردرف فدي العدرال والدذف جدا
به مخطط اإلسكان العاح أن ال يزيد معدل إ غال الغرفح عن  2.2خصا ً (أف خصدين وطفدل ال
يزيد عمره علدى ع در سدنح) .أمدا بالنسدبح للمعدايير الدوليدح فيعدد هدذا الدرقح مرتفعدا ً مقارندح بددول
العددالح ،ففددي الواليددات المتحددد  ،6.0االتحدداد السددوفيتي السددابل  ،)12(1.3اليابددان  ،6.00السددويد
وألمانيا  ،6.20إسبانيا  ،6.03تون  .)13( 1..0وما بالننبة لحجا المنك م حيث عددد الأدرف
ينئر الشكن (.)7
جدون ( )7ننبة االحلشاد حن عدد الناكني وعدد الأرف والمحالل .
ننبة االحلشاد
الجان اللأير الدوانر النراي العلري با الخا
269.0 162.. 162.1 269.0
1

الملدر  :الجدون م عمن الباحثة اعلماداً ع ى انلمارال االنلبيا

الشكن ( )4ننبة االحلشاد إل الأرف.

نسبة االحتشاد
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
الجان
اللأير

الدوانر

النراي

العلري

با الخا

الملدر  :الشكن م عمن الباحثة اعلمادا ع ى انلمارال االنلبيا .

الشكن ( )7حجا المنك م حيث عدد الأرف.

عدد الغرف
40
30
20

عدد الأرف

10
0
بيول
لأيرة

بيول
ملونطة

بيول كبيرة بيول كبيرة
جدا

لا لحدد

الملدر  :الشكن م عمن الباحثة اعلمادا ع ى انلمارال االنلبيا .

إذ يالحئ م الشكن ا ننبة البيدول الكبيدرة ( مد حيدث عددد الأدرف) ( ) 1_2غر دة
قد ول ل الى  %71م مجموع عدد االنلمارال ول له إل الننبة البيول الملوندطة الحجدا
( )7_4غر ة بننبة ( )%42.2بعد ذلك جابل البيول اللأيرة ( )غر دة بنندبة () %5.5
م مجموع االنلمارال قيد الدرانة واخيرا البيول الكبيرة جدا ( ) 2_3غر ده وكاندل بنندبة
(. )%5.4
ج .عدد طوابق المنك  :م مؤشرال الواقع النكنإل لو عدد الطوابق حيث لا االنلفنار ع
عدد الطوابق إل مضمو االنلمارال وم خالن الـجدون ( )2نجد و :
  433منددك يلكددو م د طددابق واحددد اي شددكن ماننددبله ( )%15.1م د مجمددن المندداك قيدددالدرانة .

  47منك يلكو م طاباي وبننبة ( . )%42. 7 -مناك

اط للكو م ثالثة طوابق وبننبة ()%0.3

 إل حي نجد ا  2منك لا لوضس اجابل ا حون عدد طوابق المنك .جدون ()2عدد طوابق المناك

إل مركي ناحية ب ري .

عدد طوابق المنك
عدد الطوابق
1ل
7
1
توملم ن
لا للا االجابة

عدد
المناك

الننبة

722ل
171ل
1
371
2

6.56ل
7.51
752
..5.
2.5

244

% 00

الملدر  :الجدون م عمن الباحثة اعلماداً ع ى انلمارال االنلبيا

د .الحدياة:ليداد حاجات اإلنسان مع التطور ،فكلما تقدمت اإلنسانيح في السلح الحرارف انعك
ذلك على زياد حاجاتها وتنوعها ،ففي الوقت الذف كانت االسر تسدكن فدي حيدز مسداحي محددد
يجمع كل فعالياتهدا الحياتيدح ،أخدذ اإلنسدان بعدد أن تدوفرت لده سدبل التطدور بالبحد عدن وسدا ل
جديددد قددد أصددبه وجودهددا مالزمدا ً ورددروريا ً للسدداكنين ،إذ أصددبه تركيددر المسددكن يختلددا عددن
سددابقه بوجددود (الحديقددح والمددر ر) ممددا أعطددى مً ددراً اقتصدداديا ً واجتماعي دا ً إلددى مكاندده البيددت
وساكنيه فرالً عن الوظيفح الجماليح التي يريفها للبيت .ومن خالل الجدول ( )2نجد ان :
  143مسكن تحتوف على حديقح وكانت بنسبح ( )%33.3من مجموع المساكن قيد الدراسح .  201مسكن من دون حديقح وكانت نسبتها (. )%04.2 كح ان هناك  .مساكن لح توره اجابتها بهذا الخصوص .وتجدر اال ار الى ان مساحح الحديقح التي تح ذكرها من قبل الساكنين تحددت من (326 _1ح)
 ،اف انه هنالك مساحات اليمكن االعتراا بانها تمثل حديقه بالمفهوح المتعارا عليه  .وهذا مدا
يورحه ال كل (.)4

جدون ( )5للنيف المناك حن وجود الحدياة .
عدد المناك

وجود حدياة

النن
بة

لحلوي حدياة

131ل

115.ل

ال لحلوي حدياة

721ل

6357

المجموع

313ل

..51

بدو اجابة

1

15.

المجموع
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الملدر  :الجدون م عمن الباحثة اعلماداً ع ى انلمارال االنلبيا .
الشكن ( )2للنيف الحدياة حن المناحة.

مساحة الحديقة
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الملدر  :الشكن م عمن الباحثة اعلمادا ع ى انلمارال االنلبيا .

إذ يلضس م خالن الشكن ا المناك ذال الحدابق اللأيرة المناحة ( 45 -ا) لشكن
ننبة كبيرة جدا للدن الدى ( )31مد مجمدوع االندلمارال قيدد الدراندة دإل حدي كاندل نندبة
المناحة اللإل لحلوي حدياة بمناحة (  50 -41ا) (  )75منك .
لايدديا النددكا ل بيبددة  :ويلمثددن بلايدديا النددكا ل بيبددة النددكنية اللددإل يعيشددوملأيرال من ا :

ي ددا مد خددالن عدددة

 .7حالددة المنددك العمرانيددة.
.دخددون نددور الشددمس ل منددك .4 .آثددار الرطوبددة .
.3النفايال .
.1نب عد الرضا .
 .5نب عدا الاناعة.
.2منلوم الاناعة.

وم وجن لوضيس لا ييا النكا ل بيبة النكنية يج الدخون إل لفالدين ل دك الملأيدرال
كالً ع ى حدة :
 .1دخددون وشددعة الشددمس ل وحدددال النددكنية طددوان اليددوا ومددر م ددا للددو ير بيبددة داخ يددة لددحية
ل ل ويددة .إذ لوجددد عالقددة طرديددة بددي ق ددة الل ويددة وضددعف اأض داءة الطبيعيددة حيددث و ق ددة
اأضاءة الطبيعية يد ع النلخداا إضاءة لناعية ل ا مخاطرلا إل حالدة اأضداءة اليابددة إن دا
لؤثر ع ى راحة العي ولنب الشعور باللداع وعددا اللركيدي ولدإل مد وعدراض عددا جدودة
ال واء إل البيبة الداخ ية ) 2(.ل
إ ضوء الن ار ووشعة الشمس لإل ملط بدال وناندية للدو ير بيبدة ندكنية لدحية .وقبدن
اخليار الموقع المنان يج اللناؤن" :لن يو ر الموقع ضوء الن ار ووشعة شدمس كدا يي لكدن
منك ؟" .وبوجه عاا يج و يلعرض عدد م حجرال المنك اشعة الشمس حان انلاال ا إل
() 5
كن لون الننة وو لكو النوا ذ بواج ة لنمس بدخون وشعة الشمس إلى الحجرة بفاع ية.
وم خالن االنلبيا وجد ا ( ) 73منك قد اشار الى ا ندور الشدمس يددخن لجميدع
مرا ق المنك ينئر الجدون ( )1دإل حدي اشدارل ( )432اندره الدى ا ندور الشدمس يددخن
الى بعض مرا ق المنك وليس جميع ا إل حي كانل لنالك ( )1انر اجابل ا غير واضحة .
ينئدددر الشدددكن ( )5إذ يددد الشدددكن ا ( )%11مددد المنددداك ال يلددد ا ندددور الشدددمس كدددامال
و( )%74م المناك يلد ا ندور الشدمس ولدذا يلندب دس العديدد مد المشدكالل اللدحية
لدم الناكني .
جدون ( )1دخون اشعة الشمس الى المنك .
دخون اشعة الشمس

عدد

الننبة

المناك
جميع ا

112

175.

بعض ا

72.ل

6651ل

اجابة غير واضحة

1

.2

المجموع
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الملدر  :الجدون م عمن الباحثة اعلماداً ع ى انلمارال االنلبيا .
 .4آثددار الرطوبددة :للنددب معئددا النشدداطال اللددإل ناددوا ب ددا ددإل المنددين ددإل إنلدداج البخددار الددذي
يلحون يما بعد إلى رطوبة لأطإل بعض وجياء المنين ولذه ينلج عن ا انخفداض دإل درجدال
الحرارة وضيق إل اللنفس وخالة عند ااطفان الذي لدا وكثدر عرضدة لإللدابة بدهمراض
اللدر اللإل لنب ل ا آالما ً كثيرة لئ ر إل مراحن ملادمة ع ى شكن «مرض الربو» الذي
لعانإل منه ننبة كبيرة م ااطفان.

الشكن ( )5دخون نور الشمس الى المناك .

دخول نور الشمس
80
60
40
20
0
جميع ا

بعض ا

الملدر  :الشكن م عمن الباحثة اعلمادا ع ى انلمارال االنلبيا .

إ ل وية الأرف بشكن كامن وخالة الأدرف الداخ يدة اللدإل لكدو عرضدة وكثدر للدهثير
الرطوبدة ونلابج ددا لددؤدي الددى الدلخ ص مد البكلريددا ولجند اامدراض ندداك لأييددر منددلمر
ل واء عبر الحوابط الخارجية غير المحكمة العين والمفالن والشاوق  .يشدير الخبدراء إلدى و
الل ويددة غيددر المددلحكا ي ددا لبدددد قدددرا كبيددرا م د الطاقددة ولجعددن نددكا البيددل ي جددهو اج ددية
اللد بة ) 1(.كما ا نوء الل وية يخ ق درجة عالية م اللركيي لأاي ثدانإل وكنديد الكربدو ولدو
غاي خانق .ا الييادة إل الرطوبة الننبية يؤدي إلى لفاعالل كيميابيدة ولم دا لحويدن الأدايال
الحمضددية إلددى وحماضد ا المااب ددة واللددإل ل ددا خطرلددا ع ددى المددواد ااثريددة المكونددة من ددا المبنددى
() 3
ااثري عموما
و ادل درانة طبية ن ندية جديدة و المناين الم وثة بالرطوبة والعف يمك و لنب حاالل
دابمة م مرض الربو لدم ااطفان وثبلل وجود ارلباط بي ئروف النك غيدر المالبدا وبدي
مرض الربو) ) 1و ع ى حد قون الدكلور نيناشدا لرلفدع خطدورة األدابة باالكلبدا إلدى حدد
 %20يما بي الناس الذي يندكنو بيولدا ً رطبدة وملعفندة .ولندب اللفداعالل اللدإل لبددو ع دى
ليبة وعراض لدفير اللددر وو لدعوبة اللدنفس وو حلدى حلدون الل ابدال طريدة داخدن الربدة
ووننددجل ا و ب
شددعب ا ال وابيددة الطبيعيددة وو غيددر الطبيعيددة .إضددا ة إلددى إثددارة حنانددية اانددف وو
الل ابدال الجيدو اانفيدة .وباللددالإل ئ دور وعدراض العطدس ورشددس ااندف والندعان واللددداع.
() 2
وويضدا ً حدداالل حنانددية العينددي والح ددق ول دديج وننددجل ما بكددن اللددداعيال الميعجددة لددذلك.
بالبرد والحنانية الج دية بااللل ابال الربوية والشعيبية والل ا ال ويلي .وم خالن االنلبيا
والجدون ( )3والشكن ( )1نجد :
 %43.5 -م المناك

إل مركي الناحية ملهثري بالرطوبة.

  %20.5إل بداية لهثر بعوامن الرطوبة . 7 .5 -غير ملهثرة بالرطوبة .

جدون ( )3للنيف المناك حن درجة لهثرلا بالرطوبة .
لهثير
الرطوبة

عدد المناك

الننبة

نعا

116ل

725.

ق ين

121ل

375.ل

كال

111

بدو اجابة

4

115.ل
\ل
0.5

244

% 00

الملدر  :الجدون م عمن الباحثة اعلماداً ع ى انلمارال االنلبيا .
الشكن ( )1آثار الرطوبة إل المناك .
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الملدر  :الشكن م عمن الباحثة اعلمادا ع ى انلمارال االنلبيا .

ويعندددإل لدددذا ا مانندددبله ( ( )%11مددد المنددداك بعابالل دددا عرضددده لمشددداكن وخطدددر
الرطوبة وما لنببه م امراض لا ذكرلا منباا ً.
 .7حالدة المنددك العمرانيددة  :واللدإل للمثددن بلددالحية المنددك ل عديش وشددم ل االجابددال جيددده
وملونطة وملردية كما لو مبي م الجدون (. )1
يالحئ م الجددون ( )3و ( )%74.3مد المنداك دإل حالدة جيدده ع دى حند لاددير
نددداكني ا ومانندددبله ( )%22.7مابولددده او ملوندددطة مددد الناحيدددة العمرانيدددة وكاندددل نندددبة
كمدا ويؤخدذ بعدي االعلبدار ا لدذه
( )% 3.7م المنداك ملرديدة او غيدر لدالحة ل ندك
النن لإل عينه م المدينة ولينل المدينة بهكم ا ونجدد ا لدذا اللايديا لدو لايديا نداكنإل ل دك
المناك ولو ليس لاييا اشخاص مخللي إل البيبدة او ال يبدال اللخطيطيدة وي انده يمكد ا
يكو الواقع ونوو م اللاييا بالنئر لالخذ بالمعايير الدولية والعالمية لبيبة المنك .

جدون ( )1حالة المناك العمرانية .
حالة المنك

عدد المناك

الننبة

جيدة

11.ل

1752ل

ملونطة

77.

3.51

ملردية

21

1251

غير واضحة

1

0.4

بدو اجابة

4

0.5

المجموع

244

% 00

الملدر  :الجدون م عمن الباحثة اعلماداً ع ى انلمارال االنلبيا .
.2منلوم الاناعة  :ويلمثن لذا الملأير إل مدم قناعة االشدخاص بمحدن ندكنالا ومدا لدو
منلوم قناعل ا به  .إذ نجد م الجدون ( )2و منلويال الاناعه ملباينة يالحئ ا ماننبله (
 )%50.2م العينده راضدي عد منداكن ا دإل حدي نجدد ا نندبة (  )%2مد العينده غيدر
راضي ع مناكن ا ولإل نندبه مرلفعده جددا مد العينده للدن الدى النلدف إذ مدا اخدذ بنئدر
االعلبار االنلمارال اللإل لا يلا االجابة عن ا ب ذا الخلوص ا لذا العامن او الملأير يددخن
إل اعلبارال كثير كإل يكو االننا قادرا ع ى اللوالن والعطاء بكا ة اشدكاله البدد مد ا
يكو ملكيفا وراضيا ع البيبة اللأيره اللإل يعيش ي ا وباللالإل يمكنه اللوالن واللكيف
جدون ( )2منلوم الاناعه بالمنك .
منلوم الاناعه

عدد المناك

الننبة

للو ر قناعه

71.ل

.75.ل

غير راضي

121

3157

اجابة غير محدده

1

757

بدو اجابة

11

3.4

المجموع

244

% 00

الملدر :الجدون م عمن الباحثة اعلمادا ع ى انلمارال االنلبيا .

مع الناس والبيبة المحيطة به لكإل يكو اكثر انلاجا وابداعا إل كا ة مجاالل الحياة .
 .5نب عدا الاناعة :قبن ق يدن لطرقندا الدى مندلوم قناعدة االشدخاص بمنداكن ا وقدد وجددنا
لبيا إل االراء و إل منلوم قناعدة كدن مدن ا ولدذا يعدود الدى جم دة مد العوامدن من دا لدأر
المنك وموقعه وكذلك الناص إل الخدمال ولك لالنف الجديء الكبيدر مد االندلمارال

لا يلا االجابة عن دا ب دذا الخلدوص إذ يالحدئ مد الجددون ( ) 0و مانندبله ( ) %7.1مد
العينه كا نب قناعل ا بالمندك راجدع الدى موقعده الندإلء ( ) % 1.1مد العينده يرجعدو
عدا قناعل ا بالمنك الى لأر مناحله وما الننبه ( )% 7.7يرجعو النب
جدون ( ) 0نب عدا الاناعة بالمنك .
نب عدا الاناعه عدد المناك

الننبة

موقع النك

1.ل

156ل

لأر مناحله

27

1656

ناص الخدمال

.6

1151

بدو اجابة

7.1

11.1

المجموع
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% 00

الملدر :الجدون م عمن الباحثة اعلمادا ع ى انلمارال االنلبيا .

الى الناص إل الخدمال كما نجد ا ما ننبله ( )%11.1م العينه لا يجيبوا ع ى لذه الفادرة
م انلمارة االنلبيا اي ا اكثر م نلف العينه لا لدلإل باجوبل ا .
.1نددب عددد الرضددا  :يعددود عدددا الرضددا عد المنددك الددى جم ددة مد االنددبا من ددا ارلفدداع
االيجددار ول ددرؤ المبنددى والبيبددة الم وثددة وكددذلك لددعوبة الموالددالل يالحددئ م د الجدددون
( ) ا ننبة ( )%7.1م العينه غير راضي ع مناكن ا بنب ارلفداع االيجدار دإل حدي
نجد ا ننبه ( )% 4.7م العينه لعيي ذلك الى ل رؤ المبدانإل وعددا لدالحيل ا ل ندك امدا
(  )%7.م العينده لدو ل دوث البيبدة دإل حدي نجدد ا ( )425مد العينده كدا عددا رضدالا
راجع الى لعوبة الموالالل ولالنف نجد (  )%35.لا لك لدي ا اجابة ع عددا الرضدا
ولإل ننبة كبيرة جدا م العينه.
جدون (

) نب عدا االرضا ع المنك .
نب عدا
الرضا

عدد المناك

الننبة

ارلفاع االيجار

16ل

15.ل

ل رؤ المبنى

.7

1751

البيبة غير الجيدة

11

151

الموالالل

73

42

بدو اجابة

7 3

35.

المجموع

244

% 00

الملدر :الجدون م عمن الباحثة اعلمادا ع ى انلمارال االنلبيا .

.3النفايال  :ويمثن الملأير االخير إل قابمة لاييا النكا ل منك ولإل عم ية جميع النفايال
جدون ( ) 4لاييا النكا لعم ية جمع النفايال .
لرة الجمع

عدد المناك

الننبة

3.5.ل
717ل
يوميا
.5.ل
37ل
ثالث اياا
7752ل
.6ل
غير منلئا
115.ل
.7ل
ال لجمع
757ل
1ل
تج ب لغيرلجحادةل
.5.ل
7.ل
باونلتج ب ل
%177ل
377ل
توملم نل
الملدر :الجدون م عمن الباحثة اعلمادا ع ى انلمارال االنلبيا .

م الجدون( ) 4نالحئ ا لدرال جمدع النفايدال ملبايندة ديالحئ ا ( )%22.1مد
العينه قد اوضحل ا جمع النفايال لو عم ية يومية إل حي ا ( ) %2.5اشاروا ا عم ية
الجمع للا كن ثالثة اياا إل اكد ( )%44.3ا العم ية غير منلئمة و( )% .1اشداروا ا
النفايال ال لجمع اطالقا .
ا م مئالر اللحضر لو البيبة النئيفه والخالية مد مندببال االمدراض ديالحئ ا
ننبة  % .1م العينة ننبة يج اخذلا بعي االعلبار الننا نلحددث لندا عد جاند لدحإل
وجمالإل لراكا النفايال يؤدي الى االضرار المباشر بالنكا وحا ا إل بيبة نئيفة خاليدة مد
الل وث .
مد خددالن االنددلعراض النددريع لملأيددرال لايدديا النددكا لبيبددل ا النددكنية وم د خددالن
انلعراض المعايير الدوليدة والوطنيدة ل مندك المالبدا وحدق االنندا يدة يمكد ا نلولدن الدى
جم ة م المشكالل اللإل يعانإل من ا النكا إل مركي ناحيدة ب دري ولدإل مبيندة حند الشدكن
البيانإل اللالإل :
يالحئ م الشكن( )3ا م الدا المشدكالل اللدإل يعدانإل من دا ندكا ناحيدة ب دري ع دى
اناس م دب ا لالندلمارال لدو بالدرجدة االنداس الرطوبدة اللدإل لجداويل الدـ ( )%11ثدا ل ي دا
مشك ة عدا دخون اشعة الشمس ولاريبا كانل بننبة ( )%11وننبة عدا وجود الحدابق كانل
لاريبا( )% 15ل ل ا بعد ذلك مشك ة النفايال وكانل بننبة ( )%22ثدا لدعوبة الموالدالل
بنندبة ( )%42امدا نادص الخددمال كانددل نندبله ( ) % 7.7وجداء ل دروء المنداك بننددبة
( )% 4.7م د اجابددال العيندده ثددا لددأر المندداحة النددكنية بننددبة ( )%2.5ول لدده بعددد ذلددك
المشكالل االخرم بنن ملفاوله م نن اجابال االشخاص ع ى العينه .

الشكن( )3نن المشكالل اللإل يعانإل من ا نكا ناحية ب ري.
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الملدر :الشكن م عمن الباحثة اعلمادا ع ى انلمارال االنلبيا .

وارلفاع ننب
اي ا  %11م لذه المناك لا عرضه لاللابة بهعراض االكلبا
الحنانددية مؤديددة الددى الولددون الددى مددرض الربددو وخالددة عنددد االطفددان الن ددا وكثددر لحنندا ً
لال رايال اللإل لنبب ا الرطوبة إل الجو كما ا ننبة  115م المناك لعانإل م ق ة دخدون
اش عة الشمس الى مناكن ا ولدو بدالل إل يدؤدي الدى وجدود الرطوبدة دإل المندك الن دا لديداد دإل
االمدداك المئ مددة والبعيددده ع د نددور الشددمس كددذلك دده وجددود الحدددابق لددو ومددر ضددروري
ل محا ئة ع ى اللواي البيبإل إل المناك ولو ومر معمون ب خ حلى إل للدميا المدد يجد
ا لكو لناك مناحال خضراء لشأن مناحة م المدينة ولو ليس ومر جمالإل حن وانما
ال لددذه المندداحال الخضددراء لنددلطيع ا لنددح كميددال م د الم وثددال الأاييددة اللددإل ينددبب ا
االننا بنشاطاله االننانية المخل فة مما يلنب إل وجود بيبة لحية انئف وووم ل عيش .
ثا ل ي ا بعد ذلك مشك ة لراكا النفايال وكذلك واللإل لإل كما ان فنا ناباا نببا ل كثير م
االمراض اللإل لنلان ع طريق المالمنة او ع طريدق االنلنشداق خالدة وا الدبعض يعمدن
ع ى حرق ا بالار م المناك نليجة لعدا انلئاا عم ية جمع النفايال ممدا يدؤدي الدى انلادان
اضددرارلا عبددر لباعددد الدددخا النددالج ع د عم يددة الحددرق وباللددالإل لدديداد المندداحة الم وثددة م د
النفايال .
ل ل ا مشك ة لعوبة الموالالل والناص إل الخدمال وكذلك ل رؤ المناك وغيرلدا
م المشكالل االخرم اللإل لشكن بمجم ا منببال لالكلبا لدم االننا والشعور بالعلدبية
وعدا الادرة ع ى االنلاج .
االنلناجال
م د خددالن البحددث لول د ل الباحثددة الددى مجموعددة م د االنددلناجال ذال الل د ة ببيبددة
النك والمشكالل اللإل لواج ا كن مشك ة من ا العديد م االثار اللإل للرك ا ع ى االننا

كمددا ا الدرانددال النددكانية والملع اددة لبالبيبددة النددكنية للط د ج دددا كبيددرا و ريددق عمددن كبيددر
ذه الدرانة لمل ع ى اناس عيندة مد مركدي الناحيدة
ل ولون الى نلابج دقياه ولحيحة
وويعل ع ى شدكن اندلمارال اندلبيا ولدوحئ ا بعدض االندلمارال لدا يدلا م ؤلدا وكدذلك
بعض الفادرال لدا يدلا االجابدة عن دا ممدا يلط د مد العدام ي ع دى المندؤلي دعدا مثدن لكدذا
بحددوث ل مندداعدة ددإل اللولددن ام نلددابج حايددق لدداو قريبددة م د الواقددع لال ددادة من ددا ددإل عم يددة
اللخطيط والدرانال المنلاب ية .
وع ى اناس الدرانة لا انلنلاج االلإل :
.
.4
.7

.2

.5

لعانإل ننبة كبيرة م المناك مد ييدادة وثدر حجدا العاب دة وكدذلك عددد العوابدن اللدإل
لشأن منك واحد.
لناك عوابن لشأن مناحة لأيرة جدا لمث ل بــ( 40ا_  ) 50ولإل منداحة لدأيرة
جدا .
كثددرة المشددكالل ددإل البيبددة النددكنية ومن ددا الرطوبددة والل ددروء وعدددا وجددود اضدداءة
كا ية وكذلك لعوبة الموالالل ولراكا النفايال كن لدذه العوامدن قدد لدؤدي الدى
اللنب إل كو البيبة النكنية لإل بيبة طاردة .
خطورة بعض المشكالل ومن دا اثدار الرطوبدة اللدإل لييدد مد خطدر االلدابة بدهمراض
الحنانية وكذلك الربو واللإل ل ا اثار مندلاب ية ايضدا دإل ان دا لندب االكلبدا وعددا
الادرة ع ى اللوالن مع البيبة واال راد ولو نالج ع مرض ملاليمة المنك .
م لذا نندلنلج ا لنداك ندوء دإل اللخطديط واالدارة البيبدة دإل بنداء المنداك الأيدر
مطاباة ل موالفال واللإل ينلج عن ا مشاكن بيبية .

كما لولإل الباحثة :
( ) إجراء منس ل مناك والبيبة النكنية للحديد المشكالل النكنية والعمرانية وكذلك
البيبة اللإل يعانإل من ا ناكني ا إل المحا ئة .
( )4درانة االنماط المكانية ل لوييعال النكنية وللا درانل ا ع ى و ق معايير مح ية
ودولية ل خروج بحن ل مشكالل النكنية .
( )7دعا الفرق البحثية إل كا ة المجاالل ومن ا النكانية والنكنية بلورة خالة الن ا
لمس حياة الفرد بلورة مباشرة .

الملادر
.مضر خ ين العمر "بيبة النك

إل محا ئة ديالى حن نلابج الحلر الشامن 40 0ومضامين ا.
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