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 :الممخص
تيدف الدراسة االعتماد عمى عممية اسموب دلفي في تقييم أىمية العناصر 
المناخية في التوجيات المستقبمية لواقع التخطيط العمراني في مدينة الفموجة 
, ومن خالل تحميل نتائج التوجيات التخطيطية ليذا االسموب االحصائي 

ن في منطقة يمكننا الوصول الى افضل المعالجات المناخية لواقع العمرا
 وشعوره باالرتياح البيئي, لإلنسانالدراسة من اجل تحقيق الراحة المثالية 

ليذا البد لممعالجات المناخية الناجحة من المشاركة الجماعية في 
التوجيات التخطيطية المستقبمية وتقيم تمك التوجيات عن طريق فريق 
عممي يتكون من مختمف انواع الخبراء السيما منيم المناخيون والمعماريون 
من اجل اعطاء دور لممتخصصين في متابعة المتغيرات وتحديدىا وفق 

انات المتاحة مع االخذ برأييم بالحسبان ويكون دورىم ابتداء من جمع االمك
المعمومات والبيانات وانتياء بالتوجيو والتنفيذ . وتعد ىذه الطريقة من 
افضل انواع الطرق التي تجمع المشاركة الجماىيرية في وضع التوجيات 
والسياسات التخطيطية مع المشاركات الرسمية لكافة المتخصصين 

خططين لتكون صياغة القرار في تحديد المشكالت ومعالجتيا متكاممة والم
 فيما بينيا مبنية عمى اسس عممية صحيحة وناجحة. 
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Abstract: 

The planning and design of residential neighborhoods 

and their units is adopted according to the requirements 

of the prevailing climate on the criterion of thermal 

comfort, so the study aims to rely on the Delphi method 

process in assessing the importance of climatic elements 

in the future directions of the reality of urban planning in 

the city of Fallujah, and by analyzing the results of the 

planning directions of this statistical method, we can 

Access to the best climatic treatments for the reality of 

urbanization in the study area in order to achieve the 

ideal comfort for humans and their sense of 

environmental comfort. Therefore, successful climatic 

treatments must participate collectively in future 

planning directions and evaluate those directions through 

a scientific team consisting of various types of experts, 

especially climatologists and architects in order to 

Giving a role to specialists in following up the variables 

and determining them according to the available 

capabilities, taking their opinion into account, and their 

role starts from collecting information and data and 

ending with guidance and implementation. This method 

is one of the best types of methods that combine public 

participation in setting directions and planning policies 

with the official participation of all specialists and 

planners so that the formulation of the decision in 

identifying problems and addressing them is integrated 

with each other based on correct and successful scientific 

foundations. 
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 اوال: مشكمة الدراسة : 
المؤثرة عمى مقيم الُمناخية ابرز المعالجات التخطيطية بحسب معيار دلفي لماىي  -5

ىو وزن معايير التوجيات  ما, و في مدينة الفموجةلممحالت السكنية الراحة الفسيولوجية 
 المستقبمية لواقع التخطيط العمراني التي يمكن االعتماد عمييا في ايجاد الراحة المناخية .

 :الدراسة ثانيًا : فرضية 
في عمى العناصر المناخية بشكل واضح لممحالت السكنية  التخطيط العمرانييؤثر 

وانو اختالف المعايير التخطيطية لممحالت السكنية ساعدت عمى التباين  الفموجةمدينة 
فال الخاص  األصغريُمناخ لعناصر الحرارة والرطوبة والرياح مما اعطى لكل حي  المكاني 

قع المناخي من اجل بد من وضع معالجات تخطيطية لممدن المستقبمية بحيث تتالءم مع الوا
 .ايجاد اقاليم مناخية فسيولوجية تتقارب حددىا المناخية من راحة االنسان 

 
 

 : الدراسةثالثًا : هدف 
لتقويم ُمناخ المحالت السكنية  االحصائيةبعض المعايير تيدف الدراسة الى تطبيق 

لمبيئة  بحسب راي المتخصصين في مدينة الفموجة عن طريق اتباع تخطيط عمراني مالئم
المناخية عن طريق االعتماد عمى البيانات المناخية المقاسة واالوزان التخطيطية لكل عنصر 

, وكذلك تحديد االقاليم الُمناخية لمراحة الفسيولوجية  ايجاد قرينة الراحة مناخي من اجل
, فضال قاعدة بيانات التخطيطية لممدن  لإلنسان وتتبع تغيرىا المكاني عند فصول السنة

 المستقبمية تكون موائمة لراحة الفرد مع تقميل استيالك وسائل التدفئة والتبريد االصطناعي .
 حدود منطقة الدراسة : -رابعا 

تختص ىذه الدراسة بالبحث عن عالقة المناخ بتخطيط العمراني لألبنية السكنية في 
تل المدينة موقعا مدينة الفموجة ضمن حدود البمدية وبحسب خارطة التصميم االساسي, إذ تح

 33,22( درجة شرقا  وبين دائرتي عرض ) ْ   43 34,و   ْ   43,56فمكياً بين خطي طول) 
تقع مدينة الفموجة ضمن محافظة ,   2( كم 444بمساحة كمية تبمغ ) ( شماالً ْ   33,13و  ْ  

االنبار وىي مركز قضاء الفموجة يحدىا من الشمال الكرمة والصقالوية ومن الغرب قضاء 
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اما حدودىا من جية الشرق محافظة بغداد ومن الجنوب مجمع ,  الرمادي وبحيرة الحبانية
 . (  1كما في الخارطة )   العامرية

اما حدود الدراسة الزمانية , فتم دراسة التغيرات االساسية الحاصمة لطبيعة التخطيط 
. والتي  2021لعام  العمراني لموحدات السكنية منذ نشأت المدينة والى غاية وقتنا الحاضر

 1926قسمت عمى خمسة مراحل تخطيطية ضمن حدود مدينة الفموجة والتي تبدأ من عام 
 . 2021وتنتيي بعام 

 
 
 
 
 

 
 موقع منطقة الدراسة( 1خارطة )
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 ARCوباستخدام برنامج  1/1000000باالعتماد عمى خارطة العراق االدارية  ةالمصدر : من عمل الباحث

MAP10.5  . 
التوجهات المستقبمية في اعتماد المالئمة المناخية في العممية التخطيطية  -اوال

 ضمن مدينة الفموجة بأسموب دلفي:
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( واحد من الوسائل االحصائية المستخدمة Method Delphiيعد اسموب دلفي )
الميمة والذي يتمثل بمجموعة من االجراءات لمحصول عمى راي عدد من الخبراء لمتوصل 

لرأي حول موضوع بحث أو حول قضية معينة اعتمادًا عمى الخبرة والحدس لدى الى اجماع ا
ما يعطي تصور ونظرة ذاتية افضل المتخصصين , لكون الحكم الجماعي لمخبراء في قضية 

اكثر مالئمة وكفاءة من النظرة الموضوعية المنفردة ,  كما وان احتمالية صدق تنبؤ مجموعة و 
بؤ بمفرده الن االتصال غير مباشر بين الخبراء المتخصصين من الناس يكون افضل من التن

يساعد في تجاوز العديد من المشاكل التي تحدث عن طريق النقاش المباشر وجو لوجو 
وبالتالي النتائج اكثر دقة السيما عندما تسيطر افكار احد المتخصصين او مجموعة معينة 

 يحد من آراء االخرين وابداعيم .  صغيرة من المجتمعين في مكان واحد عمى النقاش مما
( في  Corporation Randيعود الفضل في تطور طريقة دلفي الى شركة راند )

واستخدم في بداية االمر ألغراض  1953)الخمسينات من القرن الماضي وبالتحديد في عام )
ة الى التنبؤات العسكرية ومن ثم استخدم ألغراض التخطيط لدى العديد من الشركات التجاري

ان اصبح متداوال في العديد من الدراسات العممية واظيرت نتائجو في الكتب واالبحاث العممية 
 في مختمف التخصصات , واليدف من اسموب دلفي ىو االتي :

 اعطاء اعتبار ميم لخبرة المتخصصين في ذلك المجال . -5
 تفاعل الخبراء فيما بينيم بدون مواجية  -2
 . (1)بحث وجيات النظر المختمفة والمتناقضة لموصول الى القرار الصحيح  -9

وىذا مما دفع الدراسات الجغرافية وخاصة التي تتعمق بالتوجيات المستقبمية التي تعني 
بتنظيم المكان ) الحيز الجغرافي ( فعندما يدرس الجغرافي واقع حال اقميم معين عادة ما 

خذ من خالليا راي السكان العاديين اذ توجب االمر في ذلك , ولكن يستخدم االستبانة الذي يأ
في حال ما يتوجو الى دراسة مستقبل ىذا االقميم يصبح باإلمكان استخدام اسموب دلفي الذي 
يعد من اىم الوسائل المستخدمة في التنبؤ وتوقع االحداث عن طريق اختيار البديل االفضل 

يعتمد دلفي في التوجيات المستقبمية لتنظيم الحيز الجغرافي الذي يحدده الباحث والخبراء  . 
 لممكان بشكل دقيق عمى االتي :

 استبيان ذو تصميم دقيق  -5
 التفاعل بين الخبراء المشاركين  -2
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 تنظيم وتدوير المعمومات بين الخبراء -9
 سرية التامة ليوية المشاركين  -9

 : (2)اسات الجغرافية ىي اما اىم مستمزمات تطبيق اسموب دلفي في الدر 
فريق عمل يقوم بوضع استبانة بطريقة محددة ويغطي البحث ذات الصمة  -5

 بالظاىرة موضوع الدراسة .
تشكيل فريق من الخبراء في كل بعد من ابعاد الظاىرة , اي ان الخبراء يتنمون  -2

 روسة .الى تخصصات مختمفة ومتباعدة , وعددىم يتحكم بو عدد ابعاد الظاىرة المد
سمسمة المقاءات يطمع خالليا الخبراء في الميادين المختمفة عمى تصورات بعضيم  -9

 لتوظيفيا في تكيف تصوراتيم .
وضع انموذج لتصور المستقبمي الذي ستكون عمية الظاىرة المدروسة في  -9

 المستقبل.   
دلفي  : اما التوجهات التخطيطية التي تحقق الكفاءة المناخية بواسطة اسموب 1

 في مدينة الفموجة تم من خالل االتي  :
 : المسح الميداني لالستبيان : 1-1

إذ تم اجراء عممية المسح الميداني بواسطة اسموب دلفي االحصائية فقد تم توزيع 
( استمارة عمى مجموعة من المتخصصين الذي ليم 30استمارات االستبيان والتي بمغ عددىا )

عالقة مباشرة وغير مباشرة في كل من الدراسات المناخية و وتخطيط المدن والتخصصات 
االخرى , ولقد تم تحديد المتخصصين وعدد استمارات االستبيان عمى ضوء المتخصصين في 

الخطط عمى مستوى  البيئة المناخية و المتخصصين في دراسة المجال التخطيطي واعدد
 ( . وىي كاالتي :  1المدينة وبحسب النسب واالعداد كما في الجدول ) 

االساتذة المتخصصون في الدراسات الجغرافية المناخية فقد بمغوا اعمى نسبة في  - 
 % من االستبانة الكمية . 13.2)( استمارات وبنسبة تتبوأ ) 4االستبيان بواقع ) 

ئرة االنواع الجوية المناخية والرصد الزلزالي فقد المتخصصون في دراسات دا - 
 ( استمارات . 3% من االستبانة وبواقع ) 10)شغموا نسبة ) 

االساتذة والمتخصصون في دراسات المراكز البحثية ومنيا مركز الدراسة  - 
 % . 10)( استمارات وبنسبة تتبوأ )  3الصحراء االستراتيجي فقد بمغ ) 
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ي الدراسات البيئة فقد بمغ نصابيم استمارتين وبنسبة تتبوأ االشخاص المعنيون ف - 
 ( % من االستبانة االجمالية .6.7)
االستاذة المعنيون من مركز الدراسات الحضرية واالقميمية في بغداد فقد بمغ  - 

 % من المشاركين  . 10)( استمارات وبواقع )   3عددىم ) 
لممدن فقد بمغ نسبة المشاركين في  االساتذة المعنيون في الدراسات الجغرافية - 

 ( استمارات . 3% وبواقع )  10)االستبيان ) 
االشخاص المينيون والمتخصصون في دراسات التخطيط العمراني في الفموجة  - 

 % . 10)( وبنسبة )  3فقد بمغ عدد المشاركين ) 
 ( 2االساتذة المتخصصون في دراسة جغرافية التنمية الشاممة بمغ عددىم ) - 

 ( % من حجم االستبانة الكمية . 6.7وبنسبة تقدر ) 
المينيون من الميندسين والمعماريون واصحاب الخبرة في مديرية بمدية االنبار  - 

 ( % . 6.7( وبنسبة تتبوأ )  2فقد بمغ عددىم ) 
اصحاب الخبرة من الميندسون الزراعيون العاممين في مديرية زراعة الفموجة  - 

 ( مشاركين . 3% من حجم االستبانة وبواقع ) ( 10بمغت نسبتيم )
( %  6.7اصحاب الخبرة من المينيين من سكنة احياء الفموجة بمغت نسبتيم )  - 

 ( من المشاركين . 2(  وبواقع )    1من االستبيان الكمي كما في الشكل ) 
 
 
 

 
الكفاءة المناخية اسماء الخبراء واعدادهم المشتركين في استبيان دلفي لتحقيق  (1جدول )

 لمدينة الفموجة
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( النسبة المؤية الستمارة االستبيان لجهات المعنية بالدراسات المناخية بحسب 1شكل )

 اسموب دلفي

 
 ( . 1المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى الجدول )  

ولقد تم توزيع استمارات االستبيان عمى الجيات المعنية بالدراسة عمى وفق عدة 
مراحل ففي المرحمة البدائية حيث ركزة االستمارة عمى المعمومات العامة لمكفاءة المناخية 

الجهة المستلمةت
عدد االستمارت 

المرسلة

عدد االستمارات المستلمة 

من قبل الباحثة
النسبة المؤٌة

5413.2اساتذة جغرافيون المناخ1

4310دائرة االنواء الجوية والرصد الزلزالي2

4310مركز دراسات الصحراء 3

426.7دائرة البيئة 4

5310مركز التخطيط الحضري بغداد5

4310اساتذة متخصصون في الدراسات الجغرافية للمدن6

5310الفلوجة دائرة التخطيط العمراني7

326.7اساتذة متخصصون في دراسة جغرافية التنمية8

426.7مديرية بلدية االنبار - مهندسون ومعماريون9

3310مديرية زراعة الفلوجة10

426.7اصحاب الخبرة من سكنة  مدينة الفلوجة11

4530100 المجموع الكلً

13.2% 

10% 

10% 

6.7% 

10% 10% 

10% 

6.7% 

6.7% 

10% 

6.7% 
 المناخيون

 االنواء جوية

   دراسات الصحراء 

   دائرة البيئة

 التخطيط الحضري بغداد 

 اساتذة للمدن

 الفلوجة التخطيط العمراني

 اساتذة  التنمية

 مهندسون ومعماريون 

 زراعة الفلوجة 

 سكان المدينة
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بحسب الواقع التخطيطي لممدينة وكذلك بحثت عن معمومات عامة عن عينة الدراسة وواقع 
المستقبمية المقترحة لواقع التخطيط الذي يمكن من خاللو تحقيق  حال كفاءتيا والتوجيات

 المالئمة المناخية ضمن االحياء السكنية بحسب رأي الخبراء .  
اما في المرحمة التي تمييا تم طرح مجموعة من االجراءات التخطيطية المقترحة 

بالراحة المناخية لمفرد بحسب الموائمة المناخية ومقارنتيا مع واقع التخطيط الحالي وعالقتو 
في البيئات العمراني الجافة مع بيان راي الخبراء حول المقترحات , اما في الجولة االخيرة من 
االستبانة فقد نصت عمى التوجيات التخطيطية المعروضة وفق المالئمة المناخية مع بيان 

التي نصت عمييا راي الخبراء المشاركين وتحديد الدرجة النسبية لكل معيار من المعاير 
 الدراسة وىي كاالتي :

 -  ( معيار دراسة الحاجةNeed Study . ) 
 -  ( معيار دراسة التأثيرImpacts Study  . ) 
 -   ( معيار دراسة الرغبات واالولوياتDisirites a Priorities Study . ) 
 -  ( معيار دراسة التنفيذImplication Study . ) 

رات التخطيطية بحسب المالئمة المناخية عمى وفق طريقة : تحميل وتقويم االعتبا 2
 دلفي في مدينة الفموجة :

خطوات تحميل نتائج المالئمة المناخية بحسب اسموب دلفي لمدينة  – 2-1
 الفموجة عن طريق االتي :

بيانات استمارة االستبيان الخاصة بالمشاركين كال حسب نوع االستبانة  تفريغ -1
 عدة مجاميع بحسب المعايير االتية : ومن ثم تقسيميا الى

 -  الحاجة التخطيطية : والتي تعبر عن معايير التخطيطية في منطقة الدراسة
 بحسب المالئمة المناخية .

 -   التأثيرات : تختص بدراسة مؤثرات البيئة العمرانية عمى الكفاءة المناخية في
 مدينة الفموجة .

 -  كة الجيات الحكومية والشعبية تحقيق الرغبات : تيتم في ايضاح مدى المشار
 الموائمة المناخية عن طريق االعتبارات التخطيطية الناجحة .
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 -  التنفيذ : يعبر عن ميام ادارة الواقع التخطيطي العمراني بحسب الراحة المناخية
 في منطقة الدراسة . 

لذي تم انشاء جدول يتضمن مقايس مختمفة بحسب االىمية التحميمية لنتائج وا -2
يتضمن ) معتدل , عالي , ضعيف (  اي عمى وفق طريقة عممية التحميل اليرمي             

 (Analytic Hierarchy Process . ) 
استخراج النسبة المؤية لكل حقل من حقول التحميل اليرمي , واستخالص النسبة  -3

و الذي          المؤية المرتفعة عن بقية النسب االخرى المنخفضة . وتعيين صنف التوج
يعبر عن اعمى قيمة سجل خالل النسب المؤية , ومن ثم يمكننا بعد ذلك تقويم             

 نتائج التحميل . 
طريقة تقويم نتائج المالئمة المناخية بحسب اسموب دلفي لمدينة الفموجة  – 2-2

 عن طريق االتي : 
التوجو الى طريقة التقويم           بعد االنتياء من نتائج التحميل ألسموب دلفي , فيمكننا

 التي : اال نتائج االعتبارات التخطيطية وفق المالئمة المناخية التي تم التوصل الييا  وىي ك
تنظيم نتائج التحميل بحسب االعتبارات التخطيطية عمى وفق العناصر المناخية  -5

المناخي وتفاصيمو عمى المستوى بييئة جداول يضم كل نوع من انواع الجداول تحميل العنصر 
 المكاني والزماني .

تنسيق نتائج التحميل اليرمي عمى شكل مصفوفة تعبر عن قيم منفردة تبدأ من  -2
( والذي يشير الى االىمية النسبية , إذ كمما ازداد قيمة الرقم 5( وتنتيي بالرقم )   1الرقم ) 

 اج استبيان الخبراء .كمما ترتفع قيمة االىمية النسبية لمتوجو بحسب نت
استخراج المجاميع العامودية واالفقية لمصفوف من اجل استخالص القيمة الوزنية              -9

(Wn  والذي يعني بيا المتوسط الحسابي الموزون لإلجابات المتمثل بمدى التباعد والتقارب )
 لتوجيات وبحسب المعادلة التالية في االجابات المعبرة عن ا

     
 

 إذ ان :
N  =. مجموع القيمة الوزنية لمحاجات 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)9391 ) 
 

I . مجموع القيمة الوزنية لمتأثيرات = 
D . مجموع القيمة الوزنية لمرغبات = 

 = T. مجموع عدد التوجيات التخطيطية في ذلك المستوى 
Wn  (3)= المتوسط الحسابي الموزون لمتوجيات في المستوى . 

المستخرجة من قيم االوزان لكل توجو وقيمة انشاء جدول لتصنيف النتائج  -9
 ( والذي يقسم الى ثالث اقسام ىي : Wnالمتوسط الحسابي )

 -  ( الصنف عالي االىمية والذي يرمز لوزنو التخطيطي المناخي بالرمزA . ) 
 - ( الصنف المعتدل االىمية والذي يرمز لوزنو التخطيطي المناخي بالرمزB  ) 
 - الصنف الضعيف االىمية ( و يرمز لوزنو التخطيطي المناخي بالرمزC  . ) 

ومن خالل مطابقة المعدالت الوزنية مع انواع التوجيات بحسب المستوى لكل  -1
تصنيف مثبت , يتم مناقشة النتائج وعرضيا بالشكل النيائي الذي يمكننا االعتماد عمى 

وفق المعطيات المناخية النتائج ذات الصنف العالي والذي يرمز ليا بالرمز التخطيطي عمى 
( , في حين يتم المناقشة عمى مدى اىمية المبررات التخطيطية لصنف المعتدل Aبالرمز )

( , اما التوجيات التخطيطية ذات الوزن  Bالمتوازن والذي يرمز لُو بالرمز التخطيطي ) 
حالي النيا ( فيي تترك من التنفيذ الCالتخطيطي المناخي المنخفضة والذي يشير ليا بالرمز )

غير فعالة عمى المستوى الوارد ويتم اعادة النظر فييا من ناحية تفاصيميا او تغيير موقعيا 
 الجغرافي المكاني و الزماني . 

مناقشة نتائج المالئمة المناخية بحسب اسموب دلفي لمدينة الفموجة عن  – 2-3
 طريق االتي : 

لشمسي ودرجات الحرارة  من تحقيق المالئمة المناخية من ناحية االشعاع ا -1
 خالل مراعاة االعتبارات التالية في العممية التخطيطية وهي كاالتي :

التوجيات التخطيطية يمكن عن طريقيا تحقيق الكفاءة المناخية العالية  – 5-5
( من ناحية االشعاع الشمسي ودرجات الحرارة لموحدات  Aالمستوى ذات االىمية النسبية ) 

 نة الفموجة وىي كاالتي :السكنية في مدي
 -  االخذ بالحسبان دور اثر االشعاع الشمسي عمى الوحدات السكنية في العممية

( وبدرجة تقويم مناخي  0.023التخطيطية فقد بمغ مقدرا وزنيا التخطيطي بواقع )
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(  0.63,0.68,0.70,073حسب معيار الحاجة والرغبة والتأثير والتنفيذ يبمغ )
 لتوالي .

 -  الراحة المناخية يتوجب مواعاة اتجاه بناء الوحدات السكنية وفق المالئمة لتحقيق
المناخية لكونيا واحدة من اىم العوامل المؤثرة عمى درجة التقويم المناخي من ناحية 
الحاجة والرغبة والتأثير والتنفيذ فقد سجل في االستبانة لتوالي بواقع 

 ( . 0.024مناخي يبمغ )  ( , ومقدار وزن تخطيطي0.72,0.72,0.71,0.75)
 -  اىمية مراعاة انواع المواد المستعممة في تشيد وبناء الوحدات السكنية لكونيا ليا

تاثير واضح عمى الخواص الحرارية لممباني العمرانية فقد بمغ درجة معيار التقويم 
( لكل من معيار الحاجة والرغبة  0.60,0.65,0.73,0.64المناخي ليا بمقدار ) 

ير والتنفيذ لتوالي . في حين بمغ مقدار وزنيا التخطيطي المناخي بمقدار والتأث
(0.021 . ) 

 -  اىمية التزام بارتفاع سقوف المباني السكنية و انواع المواد التي تشيد منيا فقد
( وبدرجة تقويم مناخي بحسب معايير  0.023جاءت بوزن تخطيطي مناخي يبمغ ) 

 ( . 0.70,0.63,0.75,0.74يذ يقدر ) الحاجة والرغبة والتأثير والتنف
 -  االىتمام بسمك بناء جدران الوحدات السكنية الن يعد عامل مؤثر عمى الوزن

( وبدرجة تقويم مناخي بحسب معايير الحاجة 0.022تخطيطي مناخي فقد بمغ )
 ( عمى التوالي . 0.61,0.71,0.67,0.71والرغبة والتأثير والتنفيذ تقدر )

 -  المواد العازلة لدرجات الحرارة في السقوف والجدران لكونيا من اىمية استعمال
العوامل عمى قيم درجات الحرارة فقد بمغ وزنيا التخطيطي المناخي بمقدار           

( لتولي بحسب  0.71,0.65,0.71,0.74( وبدرجة تقويم مناخي يقدر )  0.024) 
 معيار كل من الحاجة والرغبة والتأثير والتنفيذ .

 - الىتمام في استعمال األلوان الفاتحة العاكسة ألشعة الشمس عند اطالء االسطح ا
والجدران الخارجية لموحدات السكنية لكونيا تؤثر عمى درجة التقويم المناخي فقد بمغت 

( بحسب كل من معيار الحاجة والرغبة والتأثير والتنفيذ 0.71,0.65,0.65,0.75) 
 ( .  0.022يبمغ )  لتوالي وبمقدار وزن تخطيطي مناخي
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 -  االخذ بالحسبان انواع الشبابيك واعدادىا عند تخطيط وتصميم الوحدة السكنية
لكون ليا اىمية كبيرة عمى معيار التقويم المناخي بحسب كل من الحاجة والرغبة 

( لتوالي وبوزن تخطيطي مناخي 0.59,0.66,0.70,0.72والتأثير والتنفيذ فقد بمغ ) 
 ( . 0.021يقدر بواقع ) 

 -  االىتمام في مراعاة اتجاه الشبابيك عند التخطيط وذلك ألىميتو عمى درجة التقويم
موزعة بحسب معايير كل من الحاجة والرغبة  3.04)المناخي فقد سجمت بمجموع ) 

( لتوالي وبمقدار وزن  0.80,0.68,0.78,0.78والتأثير والتنفيذ فقد بمغت ) 
 ( . 0.025تخطيطي مناخي يقدر )

 -  اىمية العناية في المناطق الخضراء والمناطق المفتوحة بسبب تاثيرىا عمى درجة
( مقسمة بحسب معايير الحاجة والرغبة 3.01التقويم المناخي فقد سجمت بمجموع ) 

( وبمقدار 0.90,0.67,0.73,0.71والتأثير والتنفيذ يبمغ لكل منيما عمى التوالي ) 
 .(  0.025وزن تخطيطي مناخي يقدر )  

 -  مراعاة المعايير البيئة عند عممية تخطيط االحياء السكنية لكونيا تؤثر عمى واقع
( 0.025الكفاءة المناخية فقد بمغ اىمية وزن ىذا المعيار التخطيطي المناخي بواقع)

موزعا حسب درجة التقويم المناخي لكل من معيار الحاجة والرغبة والتأثير والتنفيذ 
 ( . 0.90,0.78,0.68,0.77يبمغ لتوالي ) 

التوجيات التخطيطية يمكن عن طريقيا تحقيق الكفاءة المناخية ذات الوزن  – 5-2
( من ناحية االشعاع الشمسي ودرجات الحرارة  Bالتخطيطي المعتدل ) المتوسطة ( ) 

 لموحدات السكنية في مدينة الفموجة فقد ركزت عمى االتي :
 -  مراعاة تحديد حجم فتحات الشبابيك لكونيا تؤثر عمى الوزن التخطيطي المناخي

( موزعا بحسب معيار درجة التقويم المناخي التي سجمت 0.020فقد بمغ بواقع ) 
( لكل من الحاجة والرغبة والتأثير والتنفيذ  0.46,0.61,0.69,0.64بمقدار  ) 

 لتوالي بحسب نتائج الخبراء .
 - مال عاكسات اشعة الشمس فقد بمغت درجة تاثيرىا بحسب نتائج التقويم اىمية استع

المناخي لمعيار كل من الحاجة والرغبة والتأثير والتنفيذ بواقع 
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(  . في حين بمغ   2( عمى التوالي كما في الجدول )  0.48,0.61,0.68,0.71)
 ( . 0.020مقدار وزنيا التخطيطي المناخي بواقع )

تخطيطية يمكن عن طريقيا تحقيق الكفاءة المناخية ذات الوزن التوجيات ال – 5-9
( من ناحية االشعاع الشمسي ودرجات الحرارة لموحدات السكنية في  Cالتخطيطي الضعيف ) 

 مدينة الفموجة فقد ركز عمى االتي :
 -  مراعاة الشكل الداخمي لموحدة السكنية فقد شغل نسبة وزن تخطيطي مناخي اقل

( . اما مجموع نتائج               2( كما في الشكل )  0.014غ بواقع ) في االىمية يبم
موزعة بحسب معايير            1.54)قيم درجة التقويم المناخي فقد بمغت بواقع ) 

التقويم لكل من معيار الحاجة والرغبة والتأثير والتنفيذ يبمغ                      
 ( لتوالي .  0.20,0.44,0,31,0,59)

تقويم التوجهات التخطيطية العمرانية وفق المالئمة المناخية لعنصرين (  2جدول ) 
 االشعاع الشمسي ودرجات الحرارة في مدينة الفموجة

 

التنفيذالرغبةالتأثيرالحاجة

1
مراعاة اثر االشعاع الشمسً على الوحدة 

السكنٌة
0.730.700.680.630.023A2.74

0.750.710.720.720.024A2.90مراعاة  باتجاه بناء الوحدات السكنٌة2

0.640.730.650.600.021A2.62مراعاة نوع المواد المستعملة فً البناء3

0.740.750.630.700.023A2.82مراعاة نوع السقوف وارتفاعها4

0.710.670.710.610.022A2.70مراعات سمك بناء الجدران5

6
مراعاة استعمال المواد العازلة للحرارة فً 

لجدران وسقوف
0.740.710.650.710.024A2.81

0.590.310.440.200.014C1.54مراعات الشكل الداخلً الوحدة السكنٌة7

0.740.650.650.710.022A2.75مراعاة استعمال اللوان الفاتحة العاكسة8

0.640.690.610.460.020B2.40 تحدٌد حجم فتحاة الشبابٌك9

0.720.700.660.590.021A2.67مراعاة التحكم فً انواع الشبابٌك واعدادها10

0.780.780.680.800.025A3.04مراعاة التحكم فً اتجاه الشبابٌك11

12
مراعاة المناطق الخضراء والفضاءات 

المفتوحة
0.710.730.670.900.025A3.01

0.710.680.610.480.020B2.48مراعاة استخدام عاكسات اشعة الشمس13

14
مراعاة المعاٌٌر البٌئٌة التخطٌطٌة فً 

المدٌنة
0.770.680.780.900.025A3.13
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 المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى استمارات االستبيان .  
لعنصري االشعاع تباين نتائج انواع االوزان التخطيطية وفق المالئمة المناخية ( 2شكل )  

 الشمسي ودرجات الحرارة في مدينة الفموجة

 
 ( .  2المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى الجدول ) 

التنفيذالرغبةالتأثيرالحاجة

1
مراعاة اثر االشعاع الشمسً على الوحدة 

السكنٌة
0.730.700.680.630.023A2.74

0.750.710.720.720.024A2.90مراعاة  باتجاه بناء الوحدات السكنٌة2

0.640.730.650.600.021A2.62مراعاة نوع المواد المستعملة فً البناء3

0.740.750.630.700.023A2.82مراعاة نوع السقوف وارتفاعها4

0.710.670.710.610.022A2.70مراعات سمك بناء الجدران5

6
مراعاة استعمال المواد العازلة للحرارة فً 

لجدران وسقوف
0.740.710.650.710.024A2.81

0.590.310.440.200.014C1.54مراعات الشكل الداخلً الوحدة السكنٌة7

0.740.650.650.710.022A2.75مراعاة استعمال اللوان الفاتحة العاكسة8

0.640.690.610.460.020B2.40 تحدٌد حجم فتحاة الشبابٌك9

0.720.700.660.590.021A2.67مراعاة التحكم فً انواع الشبابٌك واعدادها10

0.780.780.680.800.025A3.04مراعاة التحكم فً اتجاه الشبابٌك11

12
مراعاة المناطق الخضراء والفضاءات 

المفتوحة
0.710.730.670.900.025A3.01

0.710.680.610.480.020B2.48مراعاة استخدام عاكسات اشعة الشمس13

14
مراعاة المعاٌٌر البٌئٌة التخطٌطٌة فً 

المدٌنة
0.770.680.780.900.025A3.13
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مالحظة : التوجيات التخطيطية في المحور االفقي يعني بيا انواع المعايير  -* 
 التخطيطية وفق المالئمة المناخية في الجدول .

ناحية الرياح والعواصف الترابية من خالل إيجاد تحقيق المالئمة المناخية من  -
 االعتبارات التالية في العممية التخطيطية وهي كاالتي :

التوجهات التخطيطية التي يمكن عن طريقها تحقيق الكفاءة المناخية  – 2-1
( من ناحية الرياح والعواصف الترابية لموحدات  Aالعالية المستوى ذات االهمية النسبية ) 
 السكنية في مدينة الفموجة وهي كاالتي :

 -  االىتمام بشكل الشارع في العممية التخطيطية لكون يؤثر عمى الكفاءة المناخية فقد
( وبحسب درجة التقويم المناخي  0.025حصل عمى وزن تخطيطي مناخي يقدر ) 

(  0.70,0.69,0.76,0.79ر والرغبة والتنفيذ يبمغ )لكل من معيار الحاجة والتأثي
 عمى التوالي .

 -  اىمية توجيو الشوارع الرئيسية في المدينة فقد سجمت وزن تخطيطي مناخي عالي
( لكل من  0.78,0.71,0.80,0.74( وبدرجة تقويم مناخي تتبوأ )  0.026يبمغ ) 

 معيار الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ لتوالي . 
 -  االىتمام توجيو الوحدات السكنية وتوزيعيا الجغرافي عمى ارض الواقع لممدينة التي

يمكن عن طريقيا تحقيق المالئمة المناخية بحسب درجة التقويم المناخي التي سجمت 
( لمعيار الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ عمى 0.28,0.78,0.77,0.73بواقع ) 

 ( . 0.021ر ) التوالي وبوزن تخطيطي مناخي  يقد
 -  اىمية شكل اطراز البناء لموحدات السكينة فيو يؤثر عمى الواقع المناخي لرياح

(  وبدرجة  0.023والعواصف الترابية فقد بمغ وزنو التخطيطي في االستبانة بواقع ) 
تقويم مناخي موزعة بحسب معايير الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ تبمغ ) 

 ( لتوالي . 0.65,0.66,0.60,0.68
 -  االخذ بالحسبان نمط اتجاه الرياح وتكرار ىبوبيا عن تخطيط وتصميم الوحدات

السكينة النيا تؤثر عمى الواقع المناخي فقد بمغ نسبة وزنيا التخطيطي            
( موزعة بحسب معايير                  0.022المناخي بحسب نتائج الخبراء بواقع ) 
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من معيار الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ يبمغ                    التقويم المناخي لكل
 (. 0.43,0.64,0.78,0.82لتوالي )

 -  اىمية االلتزام في اتجاه فتحات الشبابيك عند تخطيط وتصميم الوحدات السكينة
لكونيا ليا تاثير عمى درجة التقويم المناخي فقد بمغت بحسب معايير كل الحاجة 

( لتوالي وبمقدار وزن 0.55,0.63,0.80,0.79رغبة والتنفيذ بواقع ) والتأثير وال
 ( .0.022تخطيطي مناخي يبمغ )

 -  االىتمام في نمط التصميم الحضري لمحي السكني فقد بمغت قيمة وزنو التخطيطي
( وبدرجة تقويم مناخي بحسب معايير كل    من الحاجة 0.023المناخي بمقدار ) 

 ( .0.38,0.74,0.70,0.81فيذ تقدر عمى التوالي بواقع ) والتأثير والرغبة والتن
 -  مراعاة اىمية المساحات الخضراء المفتوحة لكونيا تؤثر عمى واقع الرياح

والعواصف الترابية فقد بمغت اىمية وزنيا التخطيطي المناخي بواقع                
                                   ( موزعة بحسب معايير درجة التقويم المناخي الذي يبمغ  0.022)

( لمعيار كل من الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ      0.35,0.45,0.76,0.80) 
 عمى التوالي .

 -  االىتمام في مقدار مساحة التوسع في الغطاء النباتي ضمن مخطط المدينة وذلك
 0.45,0.70,0.74,0.73بسبب اىميتو في درجة التقويم المناخي فقد بمغت بواقع )

( لكل من معيار الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ لتوالي وبواقع وزن تخطيطي مناخي 
 ( .0.023بمغ ) 

 -  المحافظة عمى االراضي الزراعية ومنع التوسع العمراني عمييا لكونو يحدث خمل
بحسب في البيئة المناخية واىميتو في درجة التقويم لمعناصر المناخية فقد بمغ اىمية 

(  0.52,0.63,0.79,0.77معيار  كل من الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ بواقع )
 ( .0.021لتوالي وبمقدار وزن تخطيطي مناخي يقدر )

 -  اىمية االعتبارات التخطيطية والتصميمية لمحي السكني عمى ارض الواقع بسبب
( لكل من 0.56,0.69,0.66,0.70عالقتيا في درجة التقويم المناخي فقد بمغت )

معيار الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ لتوالي اما مقدار الوزن التخطيطي ألىمية ىذا 
 ( . 0.021التوجو من الناحية المناخية فقد بمغ ) 
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التوجهات التخطيطية يمكن عن طريقها تحقيق الكفاءة المناخية ذات  – 2-2
حية الرياح والعواصف الترابية ( من نا Bالوزن التخطيطي المعتدل ) المتوسطة ( ) 

 لموحدات السكنية في مدينة الفموجة فقد ركزت عمى االتي :
 -  مراعاة اىمية تنظيم حركة اليواء داخل االحياء السكنية ومحالتيا عند عممية

التخطيط العمراني والذي جاءت درجة تأثيره عمى المالئمة المناخية من خالل درجة 
من الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ والذي قدرت      التقويم المناخي لمعيار كل

( لتوالي وبمقدار وزن تخطيطي مناخي             0.42,0.73,0.69,0.44نتائجيم بواقع ) 
 ( . 0.020يقدر )

 -               االىتمام بنمط توجيو الشوارع الفرعية داخل االحياء السكينة بحسب
درجة التقويم المناخي والذي بمغت                                   الخصائص المناخية ألىميتيا عمى 

لمعايير الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ عمى التوالي  0.33,0.64,0.63,0.59)) 
 ( .0.019اما مقدار وزنيا التخطيطي المناخي فقد تبوأ بمقدار ) 

 - سكنية فقد بمغ وزنيا مراعاة شكل فتحات الشبابيك وحجميا ضمن تخطيط الوحدة ال
( وبدرجة تقويم مناخي يبمغ )  0.020التخطيطي المناخي بحسب النتائج بمقدار )

 ( لكل من الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ لتوالي.0.32,0.63,0.74,0.70
 -  االىتمام بنمط توجيو الشوارع بحسب تخطيط الوحدات السكينة لإلفادة منيا في

والذي بمغت نتائجيا بحسب رأي الخبراء لكل من معيار الحاجة درجة التقويم المناخي 
( عمى التوالي وبمقدار  0.30,0.57,0.63,0.64والتأثير والرغبة والتنفيذ بواقع )

 (  . 0.019وزن تخيطي مناخي يقدر ) 
 -   اىمية معالجة المناطق المتصحرة الجرداء الخالية من الغطاء النباتي وذلك بسبب

( وبحسب نتائج درجة التقويم  0.020تخطيطي المناخي الذي يبمغ ) مكانة وزنيا ال
( لمعيار الحاجة والتأثير والرغبة  0.32,0.70,0.65,0.61المناخي الذي قدرت )

 ( .  3والتنفيذ عمى التوالي كما في الجدول )  
 -  يم االىتمام بالتصاميم التي تحد من تاثير الرياح والغبار وذلك لعالقتيا بدرجة التقو

المناخي لكل من الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ والذي قدرت بواقع                   
 . 0.020)( لتوالي وبوزن تخطيطي مناخي يقدر ) 0.38,0.49,0.64,0.69) 
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 -              االىتمام بحدائق المنازل وذلك بسبب اىميتيا عمى التقويم المناخي والذي بمغ
( لكل من الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ وبوزن  0.33,0.43,0.60,0.65) 

 ( .  3( كما في الشكل )   0.019تخطيطي مناخي يقدر ) 
التوجهات التخطيطية يمكن عن طريقها تحقيق الكفاءة المناخية ذات  – 2-3

( من ناحية الرياح والعواصف الترابية لموحدات السكنية في  Cالوزن التخطيطي الضعيف ) 
 مدينة الفموجة وهي كاالتي :

 -  نمط تصميم الوحدات السكينة من ناحية نوع مواد البناء فيكمن تاثيرىا عمى درجة
التقويم المناخي بحسب نتائج التقويم لكل من الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ بواقع 

 .0.013)( لتوالي وبمقدار وزن مناخي تخطيطي بمغ )0.20,0.30,0.44,0.59)
 -  تحديد شكل القطعة السكنية ومساحتيا فقد كانت نتائج التقويم المناخي بحسب

( لكل من الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ 0.27,0.56,0.61,0.54المعايير بواقع )
 ( . 0.016, اما وزنيا التخطيطي المناخي فقد تبوأ بمقدار )

 -  االىتمام في شكل بناء الوحدة السكينة فقد بمغ وزنيا التخطيطي في التأثير المناخي
( وبحسب نتائج التقويم المناخي 0.017عمى الرياح والعواصف الترابية بواقع ) 

لمعايير كل من الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ والذي بمغت قيميم بحسب نتائج 
 ( عمى التوالي . 0.24,0.58,0.53,0.63االستبانة بمقدار )

 
 
 
 
 
 

تقويم التوجهات التخطيطية العمرانية وفق المالئمة المناخية لعنصرين الرياح (  3جدول ) 
 والعواصف في مدينة الفموجة  
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 المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى استمارات االستبيان

المالئمة المناخية لعنصري الرياح تباين نتائج انواع االوزان التخطيطية وفق  (  3شكل ) 
 والعواصف الترابية في مدينة الفموجة

التنفيذالرغبةالتأثيرالحاجة

0.790.760.690.700.025A2.94شكل الشوارع داخل االحٌاء السكنٌة1

2
اهٌمة تكوٌن الهواء داخل  االحٌاء السكنٌة 

ومحالتها
0.440.690.730.420.020B2.28

0.740.800.710.780.026A3.03االهتمام بتوجٌه الشوارع الرئٌسٌة للمدٌنة3

4
نمط توجٌه الشوارع الفرعٌة  داخل االحٌاء 

السكنٌة
0.590.630.640.330.019B2.19

0.730.770.780.280.021A2.56نمط توزٌع الوحدات السكنٌة واتجاهاتها5

0.780.600.660.650.023A2.69اطراز البناء للوحدات السكنٌة6

0.820.780.640.430.022A2.67نمط اتجاه هبوب الرٌاح السائدة7

0.700.740.630.320.020B2.39شكل فتحات الشبابٌك وحجمها8

0.790.800.630.550.022A2.77اتجاه فتحات شبابٌك فً الوحدات السكنٌة9

10
االهتمام بنمط التصمٌم العمرانً من جانب 

االرتفاع والفتحات للوحدات السكٌنة
0.650.670.660.440.020B2.42

0.810.700.740.380.023A2.63مراعاة نمط التصمٌم الحضري للحً السك11ً

12
نمط تصمٌم الوحدة السكنٌة من ناحٌة نوع 

مواد البناء
0.590.440.300.200.013C1.53

0.540.610.560.270.016C1.98نمط شكل القطعة القطعة السكنٌة ومساحتها13

0.650.630.570.300.019B2.15نمط توجٌه الشوارع للوحدات السكٌنة14

0.630.530.580.240.017C1.98شكل  بناء الوحدات السكٌنة15

0.800.760.450.350.022A2.36مساحة الفضاءات المفتوحة الخضراء16

0.730.740.700.450.023A2.62التوسع فً مساحة الغطاء النبات17ً

0.610.650.700.320.020B2.28معالجة المناطق الجرداء المتصحرة18

19
المحافظة على االراضً الزراعٌة ومنع 

الزحف العمرانً الجائر
0.770.790.630.520.021A2.71

0.690.640.490.380.020B2.20مراعاة التصامٌم المسٌطرة على الغبار20

0.650.600.430.330.019B2.01االهتمام بحدائق المنازل21

22
مراعاة االعتبارات التخطٌطٌة والتصمٌمٌة 

للحً السكنً
0.700.660.690.560.021A2.61

ت
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 ( .  3المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى الجدول ) 

مالحظة : التوجيات التخطيطية في المحور االفقي يعني بيا انواع المعايير  -* 
 التخطيطية وفق المالئمة المناخية في الجدول

المناخية من ناحية االمطار من خالل إيجاد االعتبارات التالية تحقيق المالئمة  -3
 في العممية التخطيطية وهي كاالتي :

التوجهات التخطيطية التي يمكن عن طريقها تحقيق الكفاءة المناخية  – 3-1
( من ناحية االمطار لموحدات السكنية في مدينة  Aالعالية المستوى ذات االهمية النسبية ) 

 الفموجة وهي كاالتي :
 -  اىمية وجود شبكة تصريف مياه االمطار داخل االحياء السكينة في المدينة وذلك

بسبب اىمية ىذا المعيار في تحقيق المالئمة المناخية فقد بمغ مقدار وزنو التخطيطي 
اخي لكل من الحاجة والتأثير والرغبة وبدرجة تقويم من( 0.021المناخي بواقع ) 

 عمى التوالي .0.63,0.72,0.67,0.74 )  والتنفيذ بمقدار ) 
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 -  مراعاة اىمية انشاء شبكة تصريف مياه المجاري في المدينة ضمن العممية
( وبدرجة تقويم  0.021التخطيطية فقد قدر اىمية ىذا الوزن المناخي بمقدار ) 

( لكل من الحاجة والتأثير والرغبة  0.65,0.77,0.64,0.76مناخي لممعايير تبمغ ) 
 والتنفيذ لتوالي .

التوجهات التخطيطية يمكن عن طريقها تحقيق الكفاءة المناخية ذات  – 3-2
( من ناحية االمطار لموحدات السكنية في  Bالوزن التخطيطي المعتدل ) المتوسطة ( ) 

 مدينة الفموجة فقد ركزت عمى االتي :
 - م بالتصميم الحديث لموحدات السكينة في المدينة وذلك بسبب اىميتيا في االىتما

( لكل من 0.39,0.53,0.69,0.71التقويم المناخي من ناحية االمطار فقد بمغ )
معيار الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ عمى التوالي وبدرجة وزن تخطيطي مناخي 

 ( بحسب نتائج االستبيان  . 0.020يقدر بواقع ) 
 -  مراعاة طبيعة انحدار سطح االرض الذي يشيد عمييا الحي السكني وذلك بسبب

اىميتيا في مقدار االمطار ودرجة التقويم المناخي العمراني والذي قدر لكل من 
( لتوالي وبوزن 0.54,0.62,0.47,0.65الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ بواقع ) 

 ( . 0.019تخطيطي مناخي يبمغ )
 - االخذ بالحسبان تذبذب نزول االمطار ضمن تخطيط االحياء السكينة  االىمية

( في حين بمغ درجة 0.020والذي بمغ اىمية وزنيا التخطيطي المناخي بمقدار )
( لمعيار لكل من الحاجة والتأثير 0.47,0.44,0.61,0.72تقويميا المناخي بواقع ) 

 .(  4والرغبة والتنفيذ عمى التوالي كما في الجدول )  
التوجهات التخطيطية يمكن عن طريقها تحقيق الكفاءة المناخية ذات  – 3-3

( من ناحية االمطار لموحدات السكنية في مدينة الفموجة  Cالوزن التخطيطي الضعيف ) 
 وهي كاالتي :

 -  اىمية نمط تصميم الدور السكينة القديمة ضمن المدينة فقد جاء ىذا المعيار بوزن
( موزعة بحسب درجة التقويم 0.013تخطيطي مناخي من ناحية االىمية بواقع ) 

 المناخي لمعيار كل من الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ والذي سجمت النتائج بواقع  )
 لتوالي .0.23,0.40,0.38,0.45)
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 -      االىتمام بنمط تشيد شبكة مجاري الصرف الصحي والذي بمغ درجة تاثيرىا
( وبدرجة تقويم                      0.013بحسب اىمية وزنيا التخطيطي المناخي بمقدار ) 

مناخي بحسب معايير كل من الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ يبمغ                   
 ( لتوالي .0.20,0.36,0.50,0.44)

 -  نمط تصميم الشكل الخارجي لموحدة السكنية فقد بمغ درجة تاثيرىا المناخي بحسب
( كما في 0.012درجة االىمية النسبية لموزن التخطيطي المناخي والذي بمغ بواقع )

( موزعة بحسب نتائج االستبانة لكل من معيار الحاجة والتأثير    4الشكل )  
 ( عمى التوالي . 0.23,0.40,0.35,0.39مغ )والرغبة والتنفيذ والذي ب

تقويم التوجهات التخطيطية العمرانية وفق المالئمة المناخية لعنصر االمطار (  4جدول ) 
 في مدينة الفموجة

 
 المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى نتائج االستبيان

 
المناخية لعنصر االمطار تباين نتائج انواع االوزان التخطيطية وفق المالئمة ( 4شكل )  

 في مدينة الفموجة
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 (   4المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى الجدول ) 

مالحظة : التوجيات التخطيطية في المحور االفقي يعني بيا انواع المعايير  -*  
 التخطيطية وفق المالئمة المناخية في الجدول

من خالل إيجاد االعتبارات التالية تحقيق المالئمة المناخية من ناحية االمطار  -4
 في العممية التخطيطية وهي كاالتي :

التوجهات التخطيطية التي يمكن عن طريقها تحقيق الكفاءة المناخية  – 2-1
( من ناحية الرطوبة والجفاف لموحدات السكنية  Aالعالية المستوى ذات االهمية النسبية ) 

 في مدينة الفموجة وهي كاالتي :
 - ام في تشيد النافورات المائية التي تعمل عمى تمطيف اليواء الجاف وزياد االىتم

المحتوى الرطوبي بالجو والذي يمكن من تحقيق المالئمة المناخية لالنسان فقد جاء 
( لمعيار           0.68,0.72,0.67,0.60اىميتيا في درجة التقويم المناخي بواقع )

نفيذ عمى التوالي  ويوزن تخطيطي مناخي             لكل من الحاجة والتأثير والرغبة والت
 ( .0.022يقدر بواقع ) 

 -  اىمية وجود الحدائق المنزلية ضمن تخطيط وتصميم المدن وذلك بسبب اىمية
( موزعة بحسب درجة             0.024وزنيا التخطيطي المناخي والذي يبمغ ) 

ة والتنفيذ والذي تبمغ التقويم المناخي لكل من الحاجة والتأثير والرغب
 ( لتوالي .0.69,0.68,0.75,0.79)
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 -  مراعاة وجود الغطاء النباتي في االحياء السكينة لممدينة ألىميتو في درجة التقويم
( لمعايير  0.67,0.61,0.59,0.78المناخي من ناحية الرطوبة والجفاف فقد بمغ ) 

ية وزن تخطيطي  مناخي يقدر ) الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ عمى التوالي وبأىم
0.022 . ) 

 -  االىتمام في المعالجات المناخي عند العممية التخطيطية التي بإمكانيا ان تقمل من
اثار الجفاف المناخي فقد جاء اىمية ىذا المعيار في درجة التقويم المناخي بحسب 

التأثير ( لكل من الحاجة و 0.63,0.78,0.76,0.65نتائج االستبانة والذي تبمغ )
 ( . 0.023والرغبة والتنفيذ وبأىمية وزن تخطيطي مناخي يبمغ )

التوجهات التخطيطية يمكن عن طريقها تحقيق الكفاءة المناخية ذات  – 4-2
( من ناحية الرطوبة والجفاف لموحدات  Bالوزن التخطيطي المعتدل ) المتوسطة ( ) 

 السكنية في مدينة الفموجة فقد ركزت عمى االتي :
 -  االىتمام بتخطيط وتنظيم استعماالت االرض في المدينة والذي جاء اىمية تاثير

ىذا المعيار عمى المناخ من ناحية الرطوبة والجاف بحسب وزنو التخطيطي المناخي 
( بحسب نتائج درجة التقويم المناخي لكل من الحاجة والتأثير  0.020والذي قدر ) 

 ( عمى التوالي .0.48,0.50,0.66,0.63) والرغبة والتنفيذ والذي سجمت بواقع
 -  اىمية تحقيق الموازنة الحرارية المناخية من خالل االىتمام بالمعايير التخطيطية

المحمية فقد بمغ مقدار تاثير ىذا المعيار في درجة التقويم المناخي بحسب نتائج لكل 
( عمى  0.40,0.61,0.60,0.54من الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ والذي بمغ )

 ( .0.019( وبأىمية وزن تخطيطي مناخي يقدر )  5التوالي كما في الجدول ) 
 -  االىتمام في الحد من العوامل التي تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة

االحتباس الحراري التي جاء تاثيرىا عمى درجة التقويم المناخي بحسب نتائج كل من 
( لتوالي 0.73,0.55,0.67,0.30نفيذ والذي قدر ) الحاجة والتأثير والرغبة والت

 ( .  5( كما في الشكل ) 0.020وبوزن تخطيطي مناخي يقدر )
التوجهات التخطيطية يمكن عن طريقها تحقيق الكفاءة المناخية ذات  – 4-3

( من ناحية الرطوبة والجفاف لموحدات السكنية في مدينة  Cالوزن التخطيطي الضعيف ) 
 كاالتي :الفموجة وهي 
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 -  اىمية مساحة الوحدة السكنية في المدينة فيكمن تاثيرىا عمى درجة التقويم  المناخي
بحسب نتائج معايير كل من الحاجة والتأثير والرغبة والتنفيذ 

عمى التوالي وبمقدار وزن تخطيطي مناخي يتبوأ بواقع  0.34,0.39,0.42,0.22))
(0.012. ) 
التخطيطية العمرانية وفق المالئمة المناخية لعنصري الرطوبة تقويم التوجهات ( 5جدول ) 

 والجفاف في مدينة الفموجة

 
 المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى نتائج االستبيان

 
 
 
تباين نتائج انواع االوزان التخطيطية وفق المالئمة المناخية لعنصري الرطوبة ( 5شكل ) 

 والجفاف في مدينة الفموجة

التنفيذالرغبةالتأثيرالحاجة

0.600.670.720.680.022A2.67انشاء النافوراة المائٌة فً المدٌنة1

0.790.750.680.690.024A2.91االهتمام بوجود الحائق المنزلٌة2

3
االهتمام بتخطٌط وتنظٌم استعماالت االرض فً 

المدٌنة
0.630.660.500.480.020B2.27

4
مراعاة المعاٌٌر المناخٌة المحلٌة التً تحقق 

الموازنة الحرارٌة
0.540.600.610.400.019B2.15

5
اهمٌة وجود الغطاء النباتً فً االحٌاء السكنٌة 

للمدٌنة
0.780.590.610.670.022A2.65

0.730.550.670.300.020B2.25الحد من زٌادة ارتفاع درجات الحرارة6

0.650.760.780.630.023A2.82االهتمام فً المعالجات التً تقلل من اثر الجفاف7

C1.37 0.340.390.420.220.012مساحة الوحدة السكٌنة  فً المدٌنة8

ف
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 (   5المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى الجدول )     
مالحظة : التوجيات التخطيطية في المحور االفقي يعني بيا انواع المعايير  -*  

 التخطيطية وفق المالئمة المناخية في الجدول
 االستنتاجات :

بمغ العدد الكمي لبدائل ىذا المستوى التخطيطي عمى وفق اىمية المالئمة  -5
( % من مجموع البدائل التخطيطية الكمية 53.8( بديال وبنسبة تشغل )28ناخية بواقع )الم

موزعة ىذه القيم بحسب العناصر المناخية , إذ بمغ عدد قيم بدائل ىذا المستوى لكل من 
( بدياًل  11لإلشعاع الشمسي ودرجات الحرارة اواًل , والرياح والعواصف الترابية ثانياً بمقدار)

( % لكل منيما عمى التوالي , في حين جاء مجموعة بدائل الرطوبة 21.2وبنسبة تتبوأ )
( % , اما االمطار 7.7( بدائل وبنسبة تقدر )4والجفاف بالمستوى الثالث والذي بمغ عددىا )

( % وبعدد بدائل اثنتان فقط ضمن ىذا المستوى التخطيطي 3.8فقد شغمت نسبة تبمغ )
 المناخي .
( 16( % وبعدد كمي يبمغ )30.8بمغت مقدار االىمية النسبية ليذه البدائل ) -2

بدياًل , إذ جاء مجموع  52)بدياًل من اصل مجموع البدائل المقترحة االجمالية الذي تبمغ ) 
( بدائل وبنسبة تقدر 8بدائل الرياح والعواصف الترابية بالمرتبة االولى فقد بمغ عددىا )

االمطار , والرطوبة والجفاف فقد بمغ مجموع بدائل ىذا المستوى لكل منيما ( % , اما 15.4)
(% لتوالي , في حين سجل بدائل االشعاع الشمسي بواقع بديمين 5.8ثالث بدائل وبنسبة تتبوأ)

 ( % من النسبة االجمالية لفئة ىذه  البدائل التخطيطية .3.8وبنسبة )
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من  15.4)( بدائل وبنسبة تقدر )8ع )جاءت بدائل معالجات ىذا المستوى بواق -3
( % ,  5.8مجموع البدائل االجمالية , إذ دونت بمغت بدائل الرياح والعواصف الترابية بنسبة )

وبعدد بدائل يقدر ثالث بدائل , اما االمطار فقد بمغ عدد ونسبة بدائل ىذا المستوى مساوية 
اع الشمسي والحرارة , والرياح والرطوبة لبدائل الرياح والعواصف الترابية , في حين جاء االشع

( % من اصل مجموع نسبة البدائل الكمية ليذه الفئة والذي 1.9بعدد بدائل يبمغ واحد وبنسبة )
 ( % .15.4بمغت )

 التوصيات 
االىتمام بتوجيو االبنية بحسب حركة الشمس وذلك من اجل تقميل الكسب  -5

ات الصيف , فيفضل ان تكون وجيات الوحدات والفقدان الحراري مع توفير الظل خالل اوق
العمرانية بمسافات متقاربة و باتجاه الشمال والجنوب لكونو انسب االنماط عمرانيا في المناطق 

 الحارة الجافة من اجل تخفيف االكتساب الحراري .
انشاء حزام اخضر وتشجيره من قبل مديرية بمدية الفموجة عمى طول االجزاء  -2

شمالية الغربية من منطقة الدراسة لكي يعمل عمى تمطيف مناخ المدينة وزيادة الشمالية وال
 محتوى الرطوبة النسبية وتقميل اثار العواصف التربية والرياح الجافة الحارة غير مرغوب بيا .

انتخاب مواد البناء ذات القدرة االنبعاثية المنخفضة التي تقمل من الطاقة الحرارية  -9
ن الخزن الحراري مع مراعاة اطالء الوحدات السكينة باأللوان الفاتحة كالون المضافة والحد م

 االبيض لكون لُو القدرة عمى االنعكاس الحراري .  
مراعاة اىمية توجيو الشوارع الرئيسية والفرعية في البيئات الحارة الجافة ومنيا  -9

 وقات طويمة , مع االخذ منطقة الدراسة نحو الشمال والجنوب لكي ال تواجو اشعة الشمس ال
بالحسبان العرض المالئم لشوارع مع ارتفاع المباني بحيث تكون قادرة عمى تحقيق عممية 
التظميل اثناء النيار من اجل خفض درجات الحرارة ألطول فترة ممكنة مع اىميتيا في تقميل 

 اثر الرياح والعواصف الترابية .
التوجيات التخطيطية ذات االىمية الوزنية توصي الدراسة عمى االعتماد عمى  -1

( اوال ومن ثم التوجيات التخطيطية ذات الوزن التخطيطي Aالعالية الذي يرمز ليا بالرمز )
 ( ثانيا الخاصة بالمعالجات المناخية اثناء عممية التخطيط العمراني .Bالمتوسط )

 االحاالت
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مة جامعة االنبار لمعموم الجغرافي باستخدام طريقة دلفي في بحوث الجغرافية التطبيقية , مج
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ثائر شاكر محمود الييتي , التوجيات التخطيطية لمتنمية الحضرية في البيئة  -3
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