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 دراسة واقع حال االسس التصميمية لمفضاءات المفتوحة الخضراء في مدينة البصرة )تخطيط وتصميم جزيرة السندباد السياحية مشروع تطبيقي(

ٌج العربً من خالل لتعد محافظة البصرة واحدة من اهم محافظات القطر كونها تمتلك العدٌد من المقومات السٌاحٌة والطبٌعٌة وذلك لتفردها بموقع ٌطل على الخ

شتاء والخرٌف فضال عن شط العرب ومركزها مدٌنة البصرة )مدٌنة السندباد( وعلى الرغم من توفر عدد من مقومات الجذب السٌاحً فٌها والعتدال مناخها فً فصلً ال

تمثل رفٌهٌة تلٌق بمستوى المحافظة الثقافً والتارٌخً واالقتصادي. هذا ومركزها االقتصادي والثقافً المتمٌز اال انه ال ٌزال سكانها ٌعانون من عدم وجود أماكن تروٌحٌة وت

سكان الحضر من الطبٌعة وتوفٌر جو هادئ ومرٌح التقرٌب ل وتعد هدفا مهماللمدٌنة الحضري األرض ضمن النسٌج  اتاستخداممن نمطا مهم والخضراء الفضاءات المفتوحة 

الجافة التً تمتاز بقساوة فً المناطق الحارة الواقعة فً تخطٌط المدن وللفضاءات المفتوحة والخضراء أهمٌة خاصة من الملوثات وتوفٌر فرصة االتصال مع الطبٌعة.   وخال  

لخضراء نتٌجة عدم تطابق استعماالت األرض الحالٌة وبالنظر الفتقار مدٌنة البصرة للفضاءات المفتوحة ا البٌئة المناخٌة والتفاوت الواضح فً محددات الفصول مناخٌا.

الرئة والمتنفس الوحٌد  المخصصة كمناطق خضراء مع المخطط األساسً للمدٌنة وتحول المدٌنة الى غابات اسمنتٌة مدمرة لبٌئتها الطبٌعٌة فاقدة لمسطحاتها الخضراء

ٌاحٌة كونها من األماكن السٌاحٌة التً تحتل افضلٌة كبٌرة فً نفوس سكان مدٌنة البصرة منذ بداٌتها لما دعت الضرورة الى دراسة واقع حال جزٌرة السندباد الس للسكان، لذا

اولة ل ومن كل الحكومات المتعاقبة وفً محلها من موقع متمٌز وجذاب ومكانتها السٌاحٌة والترفٌهٌة والبٌئٌة فضال عن اهمٌتها التارٌخٌة الخالدة اال انها ال زالت تعانً االهما

وقد توصل البحث إلى  باد.لتحسٌن واقعها ومعالجة بعض المشاكل التً تعانً منها إذ ال ٌوجد تصور واضح للمعاٌٌر واالسس التصمٌمٌة الواجب توفرها فً جزٌرة السند

، وتخطٌط المناطق الخضراء السكانٌة العالٌةت مجموعة من االستنتاجات والتوصٌات لها عالقة بضرورة تخصٌص حصة أكبر من المناطق الخضراء للمناطق ذات الكثافا

 االهتمام بزراعة األشجار المالئمة بٌئٌا وزٌادة المساحات المائٌة والنافورات، وتوفٌر المقاعد واأللعاب. كما توصل البحث الى عدد منبطرٌقة تضمن تقلٌل مسافة الوصول، و

مكن أن تكون ورقة عمل للجهات المستفٌدة لتطوٌر ٌعلى وفق الخصوصٌة البٌئٌة واالجتماعٌة المحلٌة، التً  التوصٌات حول أصول التعامل مع المناطق المفتوحة والخضراء

 جزٌرة السندباد.

Study reality the design foundations for open and green spaces in the city of Basrah (planning and design the 

island of Sindbad tourist application project) 

The province of Basrah is one of the most important places of the country because it contains many of the tourist 

and natural elements. This is because of its unique location overlooking the Arabian Gulf through Shatt al-Arab and the 

center of the city (the city of Sindbad). Despite the availability of a number of places that attract people and the suitable 

climate in winter and autumn, as well as its distinguished economic and cultural center, its inhabitants still suffer to from the 

lack of recreational and public places that are suitable for the historical, cultural and economic level of the city. The open 

and green spaces represent an essential type of land which are used within the urban society of the city and they are an 

important thing to bring the urban population closer to nature, because the provide a quiet and comfortable atmosphere 

which is free from pollution and provide an opportunity to contact nature. These open and green areas of particular 

importance in the planning of cities located in arid, dry climates characterized by severe climatic conditions and clear 

variations in climate determinants. Seeing that the lack of open and green spaces in Basrah because of the mismatch of 

current land uses as green zones with the city's basic plan and changing the city to a very destructive cement forest for its 

natural environment. Since its inception, Basrah occupies a great advantage for its people because of its distinctive and 

attractive location and its tourist, recreational and environmental as well as its eternal historical importance, but it's still 

suffering from negligence and from all the government Successive troubles. In an attempt to improve the reality and fix 

some of the problems that are experienced by people as there is no clear perception of standards and design bases should be 

available in the Sinbad Island. The research ended up with a number of conclusions and recommendations related to the 

need to allocate a greater share of the green areas to areas with high population densities, planning green areas in a way that 

ensures the reduction of access, and attention to the cultivation of environmentally friendly trees and increase water areas 

and fountains, and the provision of seats and games. The study also reached a number of recommendations on the assets of 

dealing with the open and green areas according to local environmental and social privacy, which could be a working paper 

for beneficiaries to develop the island of Sindbad. 


