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ً متزایداً بالحدائق، والسیما المنزلیة لما تحققھ من  یرافق التطور التكنولوجي عادة اھتماما

فوائد جمالیة ومعماریة وبیئیة ونفعیة واجتماعیة لسكانھا بأعتبارھا رئة المدینة، وكونھا المكان الذي 

نھا تشكل جزءاً من وكذلك لكو في المدینةیخفف من الضغط النفسي الناجم عن صعوبة الحیاة 

حیاة سكان المساحات الخضراء في المدینة، ومن ھنا ازداد الدافع لدراسة  أھمیة الحدیقة المنزلیة في 

  مدینة بغداد.

أن الدراسات السابقة لم  إذتفتقر أغلب الوحدات السكنیة في بغداد إلى الحدائق النموذجیة 

 فیھاالعاصمة و باعتبارھاقع الحدیقة المنزلیة في بغداد تتناول الحدائق المنزلیة، ونعتقد بأھمیة تقویم وا

  .عالیة ةسكانی كثافة

واقتضى تحقیق ھذا الھدف خمسة فصول نظریة تمثلت بتأریخ علم وفن تصمیم الحدائق 

وعالقتھ بالعلوم االخرى ومفھوم الحدیقة المنزلیة ووظائفھا وطرز تصمیمھا والمعاییر االساسیة 

ت التصمیمیة في تصمیم الحدیقة المنزلیة ومكوناتھا ومراحل تصمیمھا والتخطیطیة واالعتبارا

وتنفیذھا، وفي الفصل السادس اعتمد البحث أسلوب الدراسة المیدانیة لتحلیل واقع الحدائق المنزلیة في 

مدینة بغداد وتطبیق مفردات الجزء النظري من البحث عملیاً من خالل المالحظة الشخصیة والمقابلة 

  ان، فضالً عن تحلیل المخططات الخاصة بالنماذج المختلفة.واالستبی

ثالث فئات، ضمت الفئة األولى  إلىمفردة مقسمة  60عینة تحوي على على اعتمد البحث 

- 241، والثانیة تتراوح مساحتھا بین 2م240-120الوحدات السكنیة التي تتراوح مساحتھا بین 

بحسب  أقسامأربعة  إلى، وقسمت كل فئة 2م600-401، أما الثالثة فقد تراوحت مساحتھا بین 2م400

  الجھات االربع.

توصل البحث إلى عدة استنتاجات اھمھا: وجود قصور واضح في درجة تحقیق الحدائق 

عجزت عن توظیف المنزلیة ألھدافھا االساسیة، وعدم اتباع أي طراز من طرز التصمیم، كما انھا 

المعاییر االساسیة في تصمیم الحدائق المنزلیة، وعدم التفكیر في تصمیم الحدیقة قبل بناء الدار، 

والتوسع في مساحة البناء على حساب المساحة المتروكة، فقد توصل البحث إلى أن نسبة مساحة 

ً % 27الحدیقة  یار محلي عام، ومعاییر وھذا مع  من مساحة الوحدة السكنیة في مدینة بغدادتقریبا

% للفئات االولى والثانیة، 25 الكلیة مساحة الدار منمحلیة خاصة بلغت فیھا نسبة مساحة الحدیقة 

% للفئة الثالثة، وتوصل البحث إلى ان الحدائق المنزلیة في مدینة بغداد 30ونسبة مساحة الحدیقة 

  :إذا وجدت كذلكتقسم إلى اربعة اقسام حسب المساحة 

  . 2م 60 - 20ة الصغیرة التي تتراوح مساحتھا من الحدیق ·

 .2م 100-61الحدیقة المتوسطة التي تتراوح مساحتھا من  ·

 . 2م 150 - 101الحدیقة الكبیرة التي تتراوح مساحتھا من  ·
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 فما فوق. 2م 151و الحدیقة الكبیرة جداً التي تتراوح مساحتھا من  ·

ھذه الحدائق وھو الشكل المربع والمستطیل  وكذلك توصل البحث إلى المعیار الھندسي الغلب

لكل الفئات، و المعیار االتجاھي الغلب ھذه الحدائق ھو االتجاه االمامي بالنسبة للدار، واالتجاه 

الجنوبي ھو االفضل للدار و للحدیقة بالنسبة لالتجاھات االربعة ولكل الفئات، وھذه المعاییر یمكن 

  زلیة في مدینة بغداد.    االخذ بھا عند تصمیم الحدائق المن

تمكن البحث من وضع عدد من التوصیات والمقترحات التي یمكن استثمارھا في تصمیم 

  البدائل ووضعھا في التصامیم المستقبلیة المقترحة للحدائق المنزلیة في مدینة بغداد.
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