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 خالصةال
ةهللللللل  مرتب للللللل   للمجتمللللللل  تعبيلللللللرات ال ضلللللللل  ال  لللللللضري   إ لللللللد ني  التقليديللللللل  ةللللللل  مدينللللللل  الم  لللللللل كالسلللللللتمثلللللللل الم لللللللل  

مكضنيللللضتمللللص ةللللر   تلللل ةر  بضالعتبللللضرات البي يلللل ، ملللل  مللللض  تقليللللل مللللص قللللدر ال ضقلللل ،  السللللي رة علللللى ال للللر   المنض يلللل    ا 
 للللللليم كن للللللضم من  للللللل  ال  المبنللللللى عن للللللر مللللللص عنض للللللر الن للللللضم االيك للللللل ج  إصعلللللللى اعتبللللللضر  ذللللللل    تللللل ةير الرا لللللل  

 االيك ل جي  الم ي    األن م على  مت  ل
 إللللللىإمكضنيلللللضت الم لللللل  التقليديللللل  التللللل  مكنتهلللللض ملللللص البقلللللض   إبلللللرا ق للللل ر ةللللل   الب لللللو ب جللللل دت لللللددت مشلللللكل   ملللللص قنلللللض 

 جهلللل  ن للللر  لللل ل مللللص   تللللم ذللللل  ةلللل  استكشللللض  ةكلللرة الت جلللل  االيك للللل ج الب للللو  أقللللدا تركلللل ت لهللللذا   رال قلللت ال ض لللل
عللللللللى المع يلللللللضت المنض يللللللل    يلللللللتركالمؤشلللللللرات ت قيللللللل  الشلللللللكل ال  لللللللر     يعتملللللللد بضألسلللللللضم عللللللللى   ي يللللللل   بي يللللللل  ت

ةللللل  إص ت قيللللل  الت جللللل  االيك لللللل ج  يسلللللتل م املللللت   أد ات   سلللللض ل ت  لللللي    يت لللللذ الب لللللو ةر للللليت   البي للللل  مت لبلللللضت 
 أقلللللدا ت قيللللل  غلللللر     لال لللللضر  الجلللللض  الم لللللل  التقليديللللل  للسلللللي رة عللللللى الت لللللديضت المنض يللللل  ةللللل  الملللللدص ذ ات المنلللللض 

مدينلللللل   م لللللل ت  ضنت للللللض  عينلللللل  مللللللص ب  اسللللللتمضرة االسللللللتبيضص، االعتمللللللضد علللللللى المللللللنهل االسللللللتقرا   الت ليللللللل الب للللللو تللللللم 
 اسللللللت    المق مللللللضت التلللللل  من للللللت قللللللذا النملللللل ذ  ةيهللللللض  ض ت ديللللللد مق مللللللضت االيك ل جيلللللل هللللللضت ليل الم  للللللل القديملللللل   

  ال قت ال ضل   إلىالبقض   إمكضنيضتالت  ي   
 ، الم ل  التقليدي ، الت ميم البي   ض:االيك ل جي الكلمات الدالة

 
Ecology in the Planning Of Traditional Neighborhood Unit 

-a Practical Study in a Selected Neighborhood in the City of Mosul – 
Abstract 

The Traditional Neighborhood Unit represents one of  The cultural state of the Society. It is 

related to the environmental cases saving some chances, abilities, reducing power, controlling 

atmosphere, and providing comfort since the building is one element of the ecological system 

and not a different and an isolated from the surrounding ecological systems. 

       The problem of the current research is concentrated upon the lack of information on the 

abilities of the traditional neibourhood which help her to stay up to now. So the aim of the 

research is to find out the idea of ecological methodology. This has been accomplished through 

some environmental and planning point of view. Also it depends mainly on signs of 

accomplishing urban form concentrating on climatic attributes and environmental needs. This 

paper hypothesizes that accomplishing the ecological methodology needs having tools and 

means for the planning of the traditional neibourhood to control the climate challenges in cities 

where we have hot and dry climate. To achieve such an aim here, an analytical and observative 

approach together with an observation form have been adopted, to select such a sample is then 

analyzed and the ecological features have been identified. Also, the abilities which give this 

model planning resistance up to now have been found.  

Keywords: Traditional Neighborhood Unit, Environmental design, Ecology. 
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 المقدمة 
القديمللللللل  التللللللل   تعلللللللد مدينللللللل  الم  لللللللل ملللللللص الملللللللدص     

 ت ملللللل  لللللمص بنيتهلللللض العميقللللل  ع املللللل بقض هلللللض  ديم متهلللللض
 لللللللت   قللللللد لت ليللللللل   ض  للللللهض  أسللللللل بضتسللللللتل م  قلللللل  

لمدينللللللل  متميللللللل ا  ض لللللللض جلللللللدا  لللللللمص انم ذجلللللللض المدينللللللل  
بت  ي هلللللللللض ذ  اللللللللللنم  الق لللللللللضع   اإلسللللللللل مي العربيللللللللل  

عشلللللر ب ابللللل   مسلللللضجدقض  ال مركللللل    سللللل رقض ذ  الث ثللللل 
ةقلللللللد أنلللللللتل اإلنسلللللللضص عمضرتللللللل  عبلللللللر التلللللللضري     أسللللللل اقهض

ةر   للللل  مللللص  سلللللض ل بضنسللللجضم ملللل  البي لللل  مسللللتغ  مللللضيت  
 تتجللللللى ةكلللللرة الت جللللل  االيك لللللل ج  جليلللللض  مللللل ارد  بيعيللللل  

لمدينللللللللل  للللللللللذا  جللللللللل  لملللللللللص ت  لللللللللي  الم لللللللللل  التقليديللللللللل  
  استذكضرقض

 البحث مشكلة 
االيك ل جي   مكضنيضتاإلإبرا   ج د ق  ر ة        

ال قت  إلى التقليدي    الت  مكنتهض مص البقض  لم ل ل
الرج ع إلى ال بيع   مض ت ةر  مص مص   ل  ال ض ر

مكضنيضت يج  مراعضتهض ة  الت ميم   ةر   ا 
 البحثفرضية 

إص ت قيلللللللل  الت جلللللللل  االيك للللللللل ج  يسللللللللتل م امللللللللت         
 رة عللللللى أد ات   سلللللض ل ت  لللللي  الم لللللل  التقليديللللل  للسلللللي

الت للللللللديضت المنض يلللللللل  ةلللللللل  المللللللللدص ذ ات المنللللللللض  ال للللللللضر 
بللللللللللرا  مجم علللللللللل  ال  للللللللللض    المعضلجللللللللللضت   الجللللللللللض   ا 
الت للللميمي  للم للللل  التقليديلللل  التلللل  سللللضعدتهض علللللى البقللللض  

 إلى اآلص 
 هدف البحث 

استكشللللللللض  ةكللللللللرة االيك ل جيللللللللض مللللللللص  جهلللللللل  ن للللللللر      
ت  ي لللللللل   بي يلللللللل  ةلللللللل  الم للللللللل  التقليديلللللللل  ةلللللللل  مدينللللللللل  

بهلللللللد  معرةللللللل   اسلللللللت    المق ملللللللضت التللللللل   الم  لللللللل
من لللللت قلللللذا النمللللل ذ  الت  ي للللل  قلللللذ  الميللللل ة  لت قيللللل  
قللللللذا الهللللللد  سلللللل   يللللللتم انت للللللض  عينلللللل  مللللللص م لللللل ت 
مدينللللللللل  الم  لللللللللل التقليديللللللللل  لغلللللللللر  الت ليلللللللللل  ت ديلللللللللد 

  ةيهض من  م  االيك ل جيض
  منهج البحث

ملللللص  قرا   الت ليلللللل  اعتملللللد الب لللللو الملللللنهل االسلللللت  ال: أ
ت لللللللض  عينللللللل  ملللللللص م للللللل ت مدينللللللل  الم  لللللللل  للللللل ل ان

 المللللللللللنهل االيك للللللللللل ج  اسللللللللللت    مق مللللللللللضت القديملللللللللل  
  ةيهض

: تلللللللللللم إجلللللللللللرا   اسلللللللللللتمضرة االسلللللللللللتبيضص أسلللللللللللل   ثضنيلللللللللللض: 
لمهندسلللللليص المعمللللللضرييص االسللللللتبيضص علللللللى مجم علللللل  مللللللص ا

  مهندم( 11)
 حدود البحث 

العنض لللللر الت  ي يللللل  عللللللى يركللللل  الب لللللو ال لللللضل        
 جلللل  االيك للللل ج  ةهللللذ  العنض للللر لهللللض المعنيلللل  بت قيلللل  الت

أشللللللللكضل يللللللللتم التعضمللللللللل معهللللللللض  ةقللللللللض لق اعللللللللد الع قللللللللضت 
ال  للللللللض ي  الت ضعليلللللللل  بلللللللليص عنض للللللللر الت  للللللللي   للللللللمص 

   الم ل 
 النظري للبحث  اإلطار

 مفهوم االيكولوجيا 
مللللص الكلملللل  الي نضنيللللل   م لللل لي )ايك للللل ج  ( يلللل ت       
(Oikos  التللللللللللل  تعنللللللللللل  البي للللللللللل ) ص المسلللللللللللك أ ،التبيلللللللللللؤ
( Logos التلللللللللللل  تعنلللللللللللل  علللللللللللللم )   المن قلللللللللللل  المعينلللللللللللل

بم هلللللل م  أ  التعللللللر  علللللللى قلللللل انيص ال بيعلللللل   ع قضتهللللللض 
  [4]شضمل علم شر   ال ج د 

 للللللللرم قللللللللذا الم هلللللللل م مللللللللص  جهلللللللل  ن للللللللر علمللللللللض        
( Unit)ال  لللللللللللللللدة  ب نللللللللللللللل ( Ecologistsااليك ل جيلللللللللللللللض )

) المجتمللللل  مللللث  (  لللللمص  األ يللللض التلللل  تت للللمص جميللللل  
 قللللل   [1] لبي للللل  ال ي يض يللللل  المت ضعلللللل  مللللل  امن قللللل  معينللللل  

كلللل الع قلللضت البي يللل  التللل  تتلللراب  مللل  بع لللهض ةللل    لللدة 
 ا لللللللللدة   ب للللللللل رة عضمللللللللل  يعتبلللللللللر الن لللللللللضم االيك لللللللللل ج  

  [1]بقض  اإلنسضص ة  إ ضر الت ا ص البي   أسضم 
ةهلللللللللم الن للللللللللضم االيك للللللللللل ج  يمثللللللللللل ال  لللللللللل ة  إص        
 للللميم مسللللتجي  مللللنهل ت إلللللىلل  لللل ل  األ لللللى الج قريلللل 

ملللللث  يسللللللضعد ةللللل  تقليللللللل  األ  للللللرايك ل جيلللللض  ةضلغ لللللض  
  الت لللللر  ةللللل  درجلللللضت ال لللللرارة   يعملللللل ك لتلللللر للغبلللللضر 

ت ليللللل الن اةللللذ   ال  للللض  علللللى المسللللت   الم  للللم للر  بلللل  
انللللل  ةللللل  المنلللللض    إالةيهلللللض   يت اجلللللدةللللل  المن قللللل  التللللل  

يبقلللللللى ملللللللص مك نلللللللضت الن لللللللضم االيك لللللللل ج   الال  لللللللري  
 بهلللللللذا يمكلللللللص تعريللللللل  الن لللللللضم   [2]المنلللللللض   إال  لللللللل األ

االيك للللل ج  علللللى انلللل  ن للللضم معقللللد يتكلللل ص مللللص عللللدد مللللص 
المك نللللللضت ال يلللللل   ليللللللر ال يلللللل   التلللللل  تمثللللللل كللللللل منهللللللض 
ن ضمللللض ثضن يللللض  تت ضعللللل ةيمللللض بينهللللض  للللمص   للللدة ة للللض ي  
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تمثللللل من قلللل   جلللل د ذللللل  الن للللضم الكللللل    يتميلللل  الن للللضم 
 أ يتجللللل أ  اص  تكضملللللل الب نلللل  كلللللل بنللللض     ي للللل   ا للللد م

نلللل ع يت اجللللد  للللمص قللللذا الن للللضم سيشللللكل جلللل   مللللص كليتلللل  
 ةضألجللللدرالتكيلللل  معلللل  لل  للللض  علللللى بقض لللل     يجلللل  عليلللل

تتكيلللل  لهللللذا الن للللضم المبللللضن  ذللللل  المكلللل ص ال للللنضع   أص
يكلللللللل ص  أصلللللللللذل  يجلللللللل  علللللللللى المبنللللللللى الللللللللد يل عليلللللللل   

مر ليللللللللر ثمسللللللللتم للللللللل  متراب للللللللض ملللللللل  ال بيعلللللللل  بتلللللللل ل  
 م اجهتهللللللللضقللللللللض لل بيعلللللللل   للللللللليم ةلللللللل  عمللللللللل  ةيمسللللللللتغل 

 دا مض  معضكستهض ليك ص المنتل  يض 
 مستوى العمارة والتصميم الحضرياليكولوجيا على ا

التعريلللللللللللل  بضلت للللللللللللميم  إلللللللللللللىتهللللللللللللد  ال قللللللللللللرة          
نهل ت للللللميم  مللللللراع ملللللل االيك للللللل ج   مق مضتلللللل  بضعتبللللللضر 

السلللللللبي   التللللل ثيرات   ي قللللل  التكيللللل  معهلللللض  يقللللللل للبي للللل 
 عليهض 

يمكلللللللص تعريللللللل  الت لللللللميم االيك لللللللل ج  عللللللللى انللللللل        
 للتلللللل ثيراتترقبلللللل    سللللللضم  أ مللللللنهل ت للللللميم  تلللللل قع  

 الملللللللل ارد،  االيك ل جيلللللللل  األن ملللللللل التلللللللل  ي للللللللدثهض علللللللللى 
ملللللص    لللللذي  ت ةرقلللللض مسلللللتجي  للم لللللض ر  ال لللللر  التللللل  

 العكسللللي  المت قعلللل  مللللص قبللللل العمليللللضت التلللل ثيرات سللللضبضت  
 االيك ل جيللللل  ن مللللل األالت لللللميمي   التشلللللغيلي  عللللللى قلللللذ  

 قلللللللللللذ  تقللللللللللللي   ألبعلللللللللللضد األ ل يللللللللللل مع يلللللللللللض   المللللللللللل ارد
  [4 [الت ثيرات
بضلن لللللللضم ال بيعللللللل   اإل لللللللرارم  للللللل ع  أثلللللللضر قلللللللد       

م تل للللللللل  ملللللللللص قبلللللللللل الم لللللللللمميص   أةعلللللللللضلرد د  لللللللللل ر 
رؤ  عديللللللللدة للت للللللللميم المسللللللللتجي   ال سللللللللضم   أةللللللللر ت
 لللل رة العمللللضرة الجيللللدة تتمثللللل ةلللل  المبنللللى ة  [4] ايك ل جيللللض

 ةللل     اللللذ  يكللل ص م  ملللض مللل  السللليض  البي للل  الم لللي  بللل
المنلللللض  اللللللذ   تللللل ثيراتملللللص  سلللللضكني ن لللللم ال قلللللت ي مللللل  

 أتبلللللللللضع إصإللللللللللى   Richards)) أشلللللللللضرقلللللللللد    ي للللللللي هم  
 إلللللللللللىالمللللللللللنهل االيك للللللللللل ج  ةلللللللللل  الت للللللللللميم  سلللللللللليؤد  
لبيللللللل  م  للللللل لنض )عضلميلللللللض( عللللللللى عملللللللضرة  ن عيللللللل  سلللللللكص 

 بللللذل   [2]م  بي لللل  مسللللتدا إلللللى مؤديلللل   اإلنسللللضصل ضجللللضت 
عللللللللى انللللللل  ملللللللنهل  يعلللللللر   ةلللللللضص الت لللللللميم االيك لللللللل ج 

ت للللللميم  تلللللل قع  يقلللللل م علللللللى مكضلملللللل  العللللللل م الم تل لللللل  
ملللللللص ت  لللللللي  علللللللل م المنلللللللض   دراسلللللللضت ال ضقللللللل     للللللل  

 [1]المللللللل اد   التللللللللل و  ليرقللللللللض ملللللللل  الت للللللللميم المعمللللللللضر  

قللللرارات الت للللميمي  المنضسللللب  ل للللل  بي لللل                   لغللللر  ات للللضذ ال
االيك ل جيلللللل   الم للللللي   األن ملللللل  مت اةقلللللل  ملللللل  تجيب  مسلللللل

   اإلنسضصملبي  ل ضجضت   ال ي   
 طيط االيكولوجيمبادئ التصميم والتخ

ارتبض لللللللللللض  أكثلللللللللللرااليك ل جيللللللللللل  تكللللللللللل ص  األبنيللللللللللل         
 [2]الك كللللل    المن قللللل    المنلللللض    بم قعهلللللض   المجتمللللل  

  ة ةلللل  امللللت ةضل يلللضدة السللللريع  ةلللل  عللللدد السلللكضص   ال يللللضد
يعتبلللللر مؤشلللللرا عللللللى جللللل دة البي للللل    الالتكن ل جيلللللض المعقلللللدة 

 يللللللو كليهمللللللض  يسللللللتهل  الملللللل ارد ال بيعيلللللل   لللللللذل  ةللللللضص 
المتبي للللللل   االيك ل جيللللللل   تعلللللللر  بك نهلللللللض تجربللللللل   األبنيللللللل 

بنض يللللللل  مكضة للللللل  ل  للللللل  أسلللللللم ال للللللل ا  المتبي للللللل  ذات 
االسللللللتعمضل العق نلللللل  للملللللل ارد ال بيعيلللللل     لللللل  الملللللل ارد 

ل لللل ا  لص اسللللته   ال ضقلللل   م سللللن  النض للللب  مقلللللل  ملللل
 بللللللللذل  يمكللللللللص تقسلللللللليم مبللللللللضد  الت للللللللميم أ   [5]البي يلللللللل  

 -إلى قسميص : الت  ي  االيك ل ج 
أ ال: مبلللللضد  تسلللللضقم ةللللل  التقليلللللل ملللللص التللللل ثير السللللللب   -

النلللللضتل علللللص ت لللللضع ت قلللللذا الن لللللضم ) متمثلللللل  ةللللل  ا تلللللرام 
 ( الم ق   التكي  م  المنض 

التقليللللل مللللص اسللللتن ا  الملللل ارد  : مبللللضد  تسللللضقم ةلللل نيللللضثض-
نتيجلللللل  االسللللللت دام الجللللللض ر  ليللللللر المسلللللل ؤل لهللللللض متمثللللللل  

  ة  االست دام األمثل للم اد
 أ ال:  -
 - ذل  مص   ل : [6[ا ترام الم ق  -4
   [7[ةهم المكضص -أ

اللللللذ  يسلللللضعد عللللللى ت ديلللللد الممضرسلللللضت الت لللللميمي  مثلللللل 
 لللللل  الشمسلللللل  للمبنللللللى ةلللللل  الم قلللللل     مضيلللللل  البي الت جيلللللل 

 ال بيعي    مدا ل  سض ل النقل العضم     
  [8]االرتبض  م  ال بيع  - 

م قلللل  المبنلللللى دا للللل المدينللللل  ا  ةلللل  م لللللي   أكلللللضصسلللل ا  
 لللللللضرج   بيعللللللل   ةلللللللضص االرتبلللللللض  مللللللل  ال بيعللللللل  سلللللللي لد 

البي للللللل  الم لللللللمم   يعيلللللللد  إ يلللللللض  القضبليللللللل  عللللللللى  القلللللللدرة
الن لللللضم الم لللللمم اللللللى ال يلللللض    يعبلللللر علللللص م قللللل  ال لللللرد 

 ال بيع  مص 
 ةهم العمليضت ال بيعي  - 
( ي جلللللللللللللد ةللللللللللللل  ال بيعللللللللللللل  م ل لللللللللللللضت ) ة للللللللللللل ت ال إذ

، كلللللض ص الع للللل   ت للللبي للللللذا  لكلللللض ص   لللللرةضلم ل للللضت لل

55 



 (46-52، )0202حزيران / 5/العدد 02مجلة تكريت للعلوم الهندسية/المجلد سعد اهلل، 

ال بيعيلللللل  مللللللص  لقللللللضت  األن ملللللل تتكلللللل ص  أ للللللر  بعبللللللضرة 
  ؤكدة مرجعي  ال يضةمق  ، مر ي  لمغ
                                البي     الت ثيرةهم  -د

 ذللللل  مللللص  لللل ل تقيلللليم الم قلللل   ال ضقلللل  المسللللتمرة ةلللل    
الملللللللللل اد المسللللللللللت دم    تقنيللللللللللضت   الت للللللللللميم  ك ض تهللللللللللض 

  االنشض 
 ةهم النضم -قل

 األ للللللذ بن للللللر االعتبللللللضر عللللللددا مللللللص األملللللل ر  لللللل ل  مللللللص
 تقضليلللللللد النلللللللضم اللللللللذيص   أعلللللللرا مثلللللللل الثقضةللللللل   التلللللللراو 

سيسللللللكن ص ا  يسللللللت دم ص قللللللذ  المبللللللضن    يت للللللل  قللللللذا 
ت لبلللللللللللضت اإلنسلللللللللللضني  م  التعلللللللللللض   تجلللللللللللض  الماال سلللللللللللض

ملللل  ال للللضب   اةلللل   قللللذا ملللل   للللر رة الت  ضجللللضت الجمضعلللل  
المعملللللضر  اللللللذ  يؤشلللللر الت اةللللل  مللللل  البي للللل  ملللللص النض يللللل  
التضري يللللللللللل   االجتمضعيللللللللللل   علللللللللللضدات  تقضليلللللللللللد المجتمللللللللللل  

 ضص الللمبنللللللللى  ةضل للللللللضب  المعمللللللللضر  أل  مكللللللللالمسللللللللت دم 
نملللضينشلللض ةجللل ة  اليلللضت  ملللص ةلللرا    يجللل  مرا لللل ت للل ر نت  ا 

 بي يلللللللللل تمللللللللللر بهللللللللللض العمللللللللللضرة للللللللللللرد علللللللللللى المت لبللللللللللضت ال
  االجتمضعي   

 التكي  م  المنض   -1
منللللللذ القللللللدم اص يت للللللمص بنللللللض   جللللللضنبيص   للللللر  اإلنسللللللضص
 ال مضيلللللل  مللللللص المنللللللض    م ض للللللل  إيجللللللضد ر يسللللللييص قمللللللض :
 ج  دا ل  م  م 

ل سلللللت دام جلللللضق ا  ةيللللل  ة للللل  ال قلللللت اللللللذ  يكللللل ص البنلللللض 
ملللللللص ال بيعللللللل  ،  ي لللللللبي معر لللللللض للللللللن م جللللللل أ ي لللللللبي 

ةللللل  ذلللللل   شللللل ن تلللللضثيرات الشلللللمم  االم لللللضر  الريلللللضم     
اسلللللت ضع  ةللللل ذامت اجلللللد ةللللل  البي للللل  ،  أ لللللرشللللل   أ شللللل ص 

يلللللللللللل   ي اجلللللللللللل  ال للللللللللللغ    المشللللللللللللك ت البي أصالمبنللللللللللللى 
 إص يسلللللللتعمل المللللللل ارد ال بيعيللللللل  المتض للللللل  يمكلللللللص القللللللل ل 

قيللللل   قنللللض  ث ثللللل  ع امللللل لت  [5]المبنللللى متلللل ا ص منض يلللللض 
 التكي  م  المنض :

  [6] المنض  األبني الع ق  بيص  -ا

ك رب  يللللللل  عللللللللى  لللللللر رة لللللللل     (Victorgyay) أكلللللللد
 نلللللض  ال لللللنضع   المنلللللض  ال بيعللللل   أ سلللللجضم بللللليص الماالن

تيضجللللللضت لللللللى المبنللللللى اص ي قلللللل  التلللللل ا ص بلللللليص ا يجلللللل  ع
 منلللللض   جغراةيللللل  المن قللللل    ةللللل  ن لللللم ال قلللللت  اإلنسلللللضص

  ر ال بيع  لت قي  التكي  مع االست ضدة مص م ضد

 التك يص المعمضر   - 
ب ركلللللللل  الشللللللللمم  المعمللللللللضر  ل بنيلللللللل التكلللللللل يص يللللللللرتب   

سللللتقرر الت جيلللل   الريللللضم الم ليلللل   ة ركلللل  الشللللمم   اتجللللض
 للللر ر   ة نلللل الريللللضم  اتجللللض معرةلللل   الر يسلللل  للمبنللللى أمللللض
   ي  ال بيعي   هل ست ضدة منهض ة  الت

 معضمل الس ي  الشكل  - 
  المكشلللل ة   المعر لللل األسلللل يشللللكل المبنللللى كميلللل  د ي للللد

علللللى ةقللللداص ال للللرارة  ،  التلللل  لهللللض تلللل ثيرللمنللللض  ال للللضرج 
إص الع قللللللل  بللللللليص الشلللللللكل  إال  [8]شلللللللتض ا  كسلللللللبهض  لللللللي ض

مبللللضن  العضليلللل  للللليم بهللللذ  السلللله ل  ال للللرار  ةلللل  ال  األدا 
كيبيلللل  مك نلللل  مللللص يللللدرم ب لللل رة تر  إصسلللليمض انلللل  يجلللل  ال

  األسلللللل يشللللللكل   ت للللللضع المبنللللللى ث ثلللللل  عنض للللللر قلللللل  ار 
  (  الترتي  ال  ض  األةق )الم    

 للم اد األمثلاالستغ ل  ثضنيض :
مع للللم التعلللللضري  التللللل   ر لللللت ةللللل  قلللللذا الجضنللللل  تلتقللللل  

م للللل ر ر يسللللل   ا لللللد ي للللل  المللللل اد ب نهلللللض عن لللللر  ةللللل 
 إدامللللللل  ملللللللص البقلللللللض    اإلنسلللللللضص   يمكلللللللص  لللللللالبي ت ت يللللللل 
  :أسضسييصيق م على ركنيص   ال يضة  

 قلللل   [2]اإلنسللللضص لللل  التلللل  تن ل شلللليض الم تلللل   البي لللل   -ا
 الم ارد ال بيعي 

 أ ع لللللل  د )بملللللض يقللللل م بللللل  ملللللص جهللللل ن سللللل  اإلنسلللللضص-     
ذلللللل  بلللللضلم ارد البشلللللري    ةكلللللر  (  ي للللل لي عللللللى تسلللللمي

(Human Resources)   بهلللللللللذا ةلللللللللضلم ارد قللللللللل 
لبشلللللر  الت ضعلللللل بللللليص الم تللللل   البي للللل   الكيلللللضص ا  للللليل  

تكللللللللللل ص مت ركللللللللللل   ال  للللللللللليل  اذص البلللللللللللد أصالمت لللللللللللر    
  [1]متغيرة   

االيك ل جيللللللللللل  قللللللللللل   األبنيللللللللللل  أقلللللللللللم مبلللللللللللضد  أص أ      
للملللل ارد ليللللر المتجللللددة  ض لللل   لللل ل  األمثلللللاالسللللت دام 

 اإلنشللللللض ي مرا للللللل  يللللللضة المبنللللللى ابتللللللدا  مللللللص ال  لللللل ات 
   تشغيل المبنى إنشض عمليضت أ   [6]للمبنى األ لى
 لللللللل ج   الت لللللللميم االيك ملللللللص مق ملللللللضت الت  لللللللي         

 يلللللللللو تنسلللللللللجم مللللللللل  قللللللللل  ترشللللللللليد اسلللللللللته   ال ضقللللللللل  ب
عنلللللل  تقليللللللل اليتقليللللللل ال ضقلللللل   أصمت لبللللللضت االنسللللللضص ا  

بت ضعللللللل ملللللل  بي تهللللللض   لكللللللص يعنلللللل  عمللللللضرة متبي لللللل الرا لللللل  
 سلللللللض ل المتبعللللللل  ل  للللللل  اسلللللللته   ال ضرجيللللللل  ،  ملللللللص ال

56 



 (46-52، )0202حزيران / 5/العدد 02مجلة تكريت للعلوم الهندسية/المجلد سعد اهلل، 

 للل ل   ) قبلللل  مرا لهلللض الم تل للل     ةللل  المبلللضن  ةلللال ضقللل
  (نشض اإلبعد   
                       -ا تيللللللللللضر الملللللللللل اد ذات ال ضقلللللللللل  الكضمنلللللللللل  القليللللللللللل : -4

ةضسللللت دام الملللل اد الم ليلللل  بللللدال مللللص المسللللت رد  يقلللللل مللللص 
 ل  ضق  النق

 ت  ي  الم ق  ال اع  بضل ضق  -1
 األمثلللللقلللل  الت  للللي  الللللذ  يسللللمي للم للللمم بضالسللللت دام 

تدة للللللل  ل اسللللللتعمضل ال  الم قللللللل  مثللللللةلللللل الم جلللللل دةللملللللل ارد 
، ت قيلللللل  المبنللللللى الن  للللللي  بضألشللللللجضر الت ليللللللل  الشمسللللللي  

 يسللللعى  ]5[م للللدر الميللللض  ةلللل  الم قلللل  للتبريللللد  للللي ضقلللر  
االسللللللللت ضدة الق لللللللل   مللللللللص  ضمللللللللق أسضسلللللللليصقللللللللدةيص  إلللللللللى

الشمسللللل  مللللل   اإلشلللللعضعاالكتسلللللض  ال لللللرار  علللللص  ريللللل  
 الشلللتض   تجنللل  لللل المبنلللى ةللل  تقليلللل ةقلللد ال لللرارة ملللص دا
سللللللض  ال للللللرار   العمللللللل علللللللى تاإلشللللللعضع الشمسلللللل   االك

  [2[ ةقد ال رارة مص دا ل المبنى ة  ال ي
 ]6[شكل المبنى -2    

تعللللد نسللللب  المسللللض   الللللى ال جللللم مهملللل  جللللدا ةلللل   سللللض      
يجللللللل  ت لللللللميم  أ انتقلللللللضل ال لللللللرارة ملللللللص  اللللللللى المبنلللللللى 

االنتقلللللللضل  منضسللللللل  اللللللللذ  يقللللللللل ملللللللص المبنلللللللى بضلشلللللللكل ال
  [4]ال رار 

 ]7[لير ال عضل التبريد  التدة   -1    
اكتسللللللض  ال للللللرارة  للللللي ض مللللللص مللللللص بضلعمللللللل علللللللى ال للللللد 

ة لللللللل  علللللللللص   لللللللل ل الت لللللللللليل بضلنبضتللللللللضت  المتسللللللللللقضت
تيص قمللللللض تغ ل الريللللللضم التلللللل  تع لللللل  ةض للللللدتيص ر يسللللللياسلللللل

  [6]  ال    الت ثيرالتبريد 
 ال رارة  -5

تمثللللل ال للللرارة شللللك  مللللص اشللللكضل ال ضقلللل    تميللللل ال ضقلللل  
 لللللل رة منت ملللللل  ةلللللل  الم للللللي  االنتشللللللضر ب إلللللللىال راريلللللل  

  اإلعضقلللل نتيجلللل  ال للللر  ةلللل  درجللللضت ال للللرارة  يمكللللص ال للللد 
منهلللللللض المللللللل اد العض لللللللل   [8]ملللللللص انتقضلهلللللللض ب سلللللللض ل متعلللللللددة 

  تل  بض ت   المكضص   ل العضلم الت  ت
 ال بيعي  اإل ض ة -6 
 لل للللل   عللللللى األر  الم لللللدر األسضسللللل  الشلللللمم قللللل  

نللللللل     ال م نييع للللللل  الشلللللللضلليص الشلللللللع ر بضللللللللد   اللللللللذ 
 إنلللللضرة يللللل ةر ن عيللللل   بمجلللللرد السلللللمضم لللللل  بلللللد  ل المبنلللللى

اة للللللل مللللللص االنللللللضرة اال لللللل نضعي    مللللللص نض يلللللل  الن للللللر 

ال لللل   ال بيعلللل  تتجلللللى ةلللل   أقميلللل  بهللللذا ةلللل ص  [2]السللللليم
يجعللللل  ك نلللل  ةلللل   لإلنسللللضص بي ل جيللللض  مري لللل   للللتلللل ةير  بي

  (4)رقمة  الشكل  كمضالت ضميم ك   ة اقت ضديض 
   ي  ال بيعي  الته -7

عد  ضرج   يتعن  ت ري  اله ا  دا ل المبنى  بيص المبنى   
الت ميم دق   ج ان  بضلته ي   ا د مص أكثرالت كم 

تع   ةض دة كبيرة للمنض   أصممكص  أنهضالسيمض  ]01[أقمي   
ته ي   أة ل اص  [4]األ قضتدا ل المبضن  ة  الكثير مص 

كمض  ال  ض ا ل ت  ل عند  ج د مسضر مبضشر لله ا  د
تعمل  يو  (3) رقم  الشكل (2(ة  الشكل  م  ي

النضتج  عص  الته ي  الجيدة عل ت سيص ال ر   ال  ي 
  الر ا ي لير المرل   ةيهض  إ ال    األ كسجيصتجديد 

الت ل  مص ال رارة المتجمع  ة  ة ض ات المبنى  تجديد 
تكيي   الت  ي  مص اال مضل على اجه ة ال ق ا هض الدا ل 

 لت ةير ته ي  جيدة  [6]    ض ة  ا قضت اعتدال المنض 
معرة  يج  ت  ير الع ق  م  الريضم ) ة  المبنى

ي  ل مص الريضم  أ م اسمهض   سرعتهض    ضاتجضقضته
استبعضدقض(  ذل  مص  لمنهض ي    أ استعمضلهض للته ي  
   مجض رات الم ق  [9] الم ل  اإلقليم   ل ةهم المنض  

      جيااااااا فااااااي تخطاااااايط المدينااااااة التقليديااااااةااليكولو  ئمباااااااد
اةلللللللر  الت ضعلللللللل بللللللليص البي للللللل  ال بيعيللللللل   الثقضةيللللللل   نسللللللليل 

المنلللللض      للللل ت لللللت   األجللللل ا ا  ر متللللل     لللللر  كثيللللل 
ال للللضر الجللللض    سللللضعد قللللذا التكلللل يص علللللى تلللل ةير اكبلللللر 

الشمسللللل   اإلشلللللعضعقلللللدر ملللللص ال للللل ل  تقليلللللل انعكضسلللللضت 
تقليلللللللل  إللللللللى أد ض التللللللل  ترةللللللل  ملللللللص  لللللللرارة الهللللللل ا   ممللللللل

جللللللل  المبلللللللضن     لللللل  در  إلللللللىال ضقلللللل  ال راريلللللل  النضةلللللللذة 
 الم ت  للل ةللل  ال نلللض ات الدا ليللل   األ قللل  لللرارة الهللل ا  ةللل  
شمسلللل  اكبللللر مللللص ال قللللض  ممللللض  إشللللعضعالتلللل  تسللللتلم كميلللل  

ت لللللل  ان  للللض  ةلللل  ال للللغ  الجلللل   دا للللل  إلللللىيللللؤد  
ال نلللللللض  مقضرنللللللل  بضل قلللللللض  )  لللللللغ  علللللللضل (  سلللللللضعد قلللللللذا 

ةلللللل  معللللللدالت درجلللللل  ال للللللرارة  لللللل ل النهللللللضر اال للللللت   
عللللللى تل يللللل  المنلللللض  عللللللى  لللللل  تيلللللضرات ق ا يللللل  تعملللللل 

ةلللللل   لللللليص تللللللنعكم العمليلللللل  ةلللللل  الليللللللل  [9]ةلللللل  المدينلللللل  
بسللللب  سللللرع  ال نللللض  ةلللل  ت للللري  ال للللرارة المنبعثلللل  مللللص 

ال  لللللللللض   مقضرنلللللللللل    جمللللللللل لسلللللللللع   اإلنشلللللللللض  الهيكلللللللللل 
مضريلللل  د ر المعضلجللللضت المع إلللللى إ للللضة قللللذا  [41]بضل قللللض  
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) كضلبلللللللللضدكيرات  الشنضشللللللللليل  ليرقلللللللللض (  مللللللللل اد  تقنيلللللللللضت 
  البنض  

علااااااى مسااااااتوى التخطاااااايط العااااااام  البيئيااااااةالمعالجااااااات 
 للمحلة 
 تالصاااام المباااااني )تماسااااض النساااايج العضااااوي(التضااااام 

 أ   يللللضدة الكثضةلللل  البنض يلللل   الم ضة لللل  علللللى أةقيلللل  األبنيلللل  

 :بمضيل   تت ق  تقليل ال  ض ات الم ت     [12]
 .(4)كمضة  الشكل  :اصت ديد مسض   العمر 
  (5) الشكلكمضة  ال ر  ال يق : 

 ( 6الشكل )ة   ضكم :ع ق  المبنى م  الشضرع
 تظليل الممرات 

إص ال للللر  ال للللليق   المتعرجللللل  تسلللللضعد عللللللى  لللللل   
منلللللض   مشمسللللل   منلللللض   م للللللل   تت للللللل قلللللذ  ال لللللر  

تلللل  تكلللل ص  ال مسللللض ضت  اسللللع  م ت  لللل  تسللللمى )الميللللداص(
  بقللللللللض للقللللللللضن ص عضمللللللللل مسللللللللضعد علللللللللى  ركلللللللل  الهلللللللل ا  

   ال لللللغ  الجللللل    يلللللو ال ي يلللللض   اللللللذ  يتعلللللل  بلللللض ت
(  نتيجلللللل  اسللللللت م  كميلللللل  اكبللللللر مللللللص أشللللللع  إص )الميللللللداص

الشلللللللمم لسلللللللعت   ة نللللللل  سللللللليك ص من قللللللل   لللللللغ   ا للللللل  
 تكللللللل ص الشللللللل ارع الم ي للللللل  بللللللل  من قللللللل   لللللللغ  علللللللضل   

علللللى د راص  ةي للللدو تيللللضر قلللل ا   دا للللل المدينلللل   يسللللضعد
الهللللللل ا  ةللللللل  كلللللللل األ قللللللل   الم للللللل ت السلللللللكني    يبعلللللللو 
نسلللليمض علللللي  يتكللللرر ب لللل رة دا مللللض    ض لللل  ةلللل  أ قللللضت 
 ال للللي  ممللللض ي لللل   علللللى جلللل  المدينلللل  البللللر دة  الرا لللل 

  (7)كمضة  الشكل 
 على مستوى الوحدة السكنية  المعالجات البيئية

كملللللللضة  الشلللللللكل   قلللللللد امتلللللللض ت بضلعديلللللللد ملللللللص المعضلجلللللللضت
 (:8)قمر 
( الللللللللذ  يعتبللللللللر مركلللللللل  ال نللللللللض  الللللللللدا ل  ) ال لللللللل   -ا 

ال عضليلللللضت ةللللل  البيلللللت بضإل لللللضة  إللللللى انللللل  يسلللللضعد عللللللى 
تل يللللل  جللللل  البيلللللت ةعنلللللدمض تسلللللق  أشلللللع  الشلللللمم عللللللى 
المسللللللكص سي للللللبي الجضنلللللل  الللللللذ  تسللللللق  عليلللللل  األشللللللع  
الشمسللللللللي   للللللللضرا  بضلتللللللللضل  ةللللللللضص الهلللللللل ا  الم للللللللي  بهللللللللذ  

 قلللل  م لللللل  يكلللل ص المن قلللل  سي للللبي  للللضرا ملللل   جلللل د من
 قللللذا سلللليجعل ال ريلللل  م ت  للللض ل ركلللل  الهلللل ا  ةيهللللض بللللضردا 

الهلللل ا  بتيللللضرات ال مللللل  د راص الهلللل ا  ةلللل  المسللللكص  ةلللل  

 ضلللللل   جللللل د النلللللضة رة ةللللل   سللللل  ال نلللللض  ةسللللليك ص الهللللل ا  
 بضردا ل ي ض  

السللللردا  الللللذ  يعتبللللر  جلللل د   للللر ريض اللتقللللض   للللر  - 
)البللللضدكير( ةلللل   ال للللي  كمللللض إص بنللللض  الم قلللل  اله ا يلللل  

الجللللدراص التلللل  ت للللل السللللردا  أ  الرقللللرة بضلسلللل ي  جعللللل 
ةت لللللل  ) البللللللضدكير( ةلللللل  اتجللللللض  الريللللللضم الشللللللمضلي  الغربيلللللل  
ةيللللللد ل الهلللللل ا  قللللللذ  ال ت للللللضت  يجللللللر   لللللل ل المجللللللضر  
اله ا يللللل  مملللللض يسلللللضعد عللللللى ت ليلللللد تيلللللضرات تل للللل  الجللللل  
 كلللضص يراعلللى إمكلللضص اللللت كم ةللل  للللل   ةلللتي تلللل  ال ت للل  

   م إذا اشتد البرد  عند الل

التللللللل  تهيللللللل   سللللللليل  انتقلللللللضل  األر قللللللل    ال ضرملللللللضت - 
ت ملللل  مللللص الم للللر شللللتض ا  مللللص الشللللمم الم رقلللل   للللي ض 
كمللللللض انلللللل  يسللللللمي بمللللللر ر أشللللللع  الشللللللمم   رارتهللللللض إلللللللى 
الغلللللر  ةلللللل  الشلللللتض  الن  للللللض  ملللللدار الشللللللمم  يمنعهللللللض 

  ي ض مك نض    كثي ض أمضم الغر  الرت ضع مدارقض  

 رةللللض معينلللللض ة لللللض ات يلللل  م كللللل منهلللللض  إنشللللض  عللللدة -د
 االعتمللللللضد علللللللى إمكضنيلللللل  ال ركلللللل  ةلللللل  قللللللذ  ال  للللللض ات 
 يللللللو يللللللتم االنتقللللللضل أةقيللللللض  عم ديللللللض ةلللللل   ركلللللل  ي ميلللللل  

اسلللللتعمضل الن اةلللللذ ذات  ة لللللي  تبعلللللض لل لللللر   المنض يلللل   
 ثر تلللللللال ت لللللللضت ال لللللللغيرة الص درجللللللل  ال لللللللرارة المسلللللللكص ت

مسلللللض تهض إللللللى الجلللللدار أ  نسلللللب   سللللل  اتجلللللض  الشلللللبضبي  
 ال ضرج   

 الدراسة العملية  
العمليلللللل  الممهللللللدة لعمليلللللل   اإلجللللللرا اتسلللللليتم ت ديللللللد      

 -يل  : مض ب تبضعالن ر   اإل ضرت بي  
ل  للللللللض   النسلللللللليل  م قعيلللللللل دراسلللللللل  : اإلجاااااااارا  ا ول 

  لللللريض تقليلللللديض ال  لللللر  لم لللللل  منت بللللل  تمثلللللل تك ينلللللض 
 قللللل  م لللللل   لللللمص الجللللل   القلللللديم ملللللص مدينللللل  الم  لللللل 
ةللللل  ال للللل   القليعلللللضت الم لللللل  عللللللى نهلللللر دجلللللل  ال اقعللللل  

 ( 9الشللللللللرقي  مللللللللص مدينللللللللل  الم  للللللللل القديملللللللل  شلللللللللكل ) 
 تتميلللل  مدينلللل  الم  للللل بمنللللض  قللللضر   للللضر ( 01 شللللكل )

 لللللي ض  بلللللضرد شلللللتض    تهللللل  عليهلللللض ريلللللضم شلللللمضلي  لربيللللل  
تعتبللللر  الغبللللضر  بضألتربلللل م مللللل    أ يضنللللضمت سلللل   السللللرع  
  مدينلللللل  الم  للللللل  ي للللللدقض نهللللللر قللللللل من قلللللل  القليعللللللضت

دجللللللل  مللللللص الشللللللر   شللللللضرع النبلللللل  جللللللريم مللللللص الغللللللر  
 تقللللدر     جن بللللض  م للللل  الشلللل ض  مللللص الشللللمضل شللللضرع نينلللل
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 بللللللللض علللللللدد ة لللللللض ات  قكتلللللللضر 4,34مسلللللللض تهض ب لللللللد د 
( وحددددكن ةددددد     0111)( ة للللض   ت لللل   045المن قلللل  )

الم تل لللللل  كللللللضلج ام   مجموعدددددد  ق م ق دددددد  إضددددددى   إ دددددد 
 جلللل د القنللللض ر كمللللض تمتللللض  المن قلللل  ب م الكنللللض م  المللللدار 

  (44شكل ) ، البر  ات  الم  ت
 الدراسة العملية مناقشة نتائج

 مللللض تللللم  و  ةر لللليت الت قلللل  مللللص قللللد  الب لللل ألجللللل     
 يل :
القيضسلللللللضت ال ض للللللل  بضلمؤشللللللرات المعبلللللللرة علللللللص  إجللللللرا  -

ال  للللللللض    المعضلجللللللللضت الم ققلللللللل  للمبللللللللدأ االيك للللللللل ج  
 :ي   كضنت النتض ل كضلتضل ة  ت  ي  الم ل  التقليد

ال  لللللر   بضلنسلللللب  ل ض لللللي  الت لللللضم ةللللل  النسللللليل -: أ ال
 -كضنت المؤشرات كضلتضل  :

 إلىنسب  المسض   المشيدة ة  المن ق  الكثضة  البنض ي  ) -4
 ( 1661( بلغت )مسض   الكلي  للمن ق 

 درج  الت    بيص ال  دات المشيدة -1

ال  دة الم  ق   ) ق  نسب  مجم ع أ  ال ج ان 
لل  دات المجض رة إلى   ل الم ي  ال ضرج  الكل  لل  دة 

(  بمعدل  سضب  1.95)(  ,1.4)المشيدة( ترا  ت مضبيص 
 ( 1.77) من ال قدرة 

 بضلنسب  لمن  م  ال رك   -ثضنيض :
 اقلللللل  متلللللر( 441مسلللللتمر )  للللل ل ل قلللللض  أعللللللىبللللللض     

( 2 5( متللللللر  اكبللللللر علللللللر  )0.4عللللللر  ل قللللللض  بللللللللض )
متللللر  بلغللللت درجلللل  ا تلللل ا  ل قللللض  ) النسللللب  بلللليص ارت للللضع 

 أ  للللللل  (  9جضنللللللل  ال قلللللللض   علللللللر  ال قلللللللض  ( بلغلللللللت )
( كملللللللللض تميللللللللل ت من قللللللللل  0.47درجللللللللل  ا تللللللللل ا  بلغلللللللللت )

تشللللللر  علللللللى نهللللللر دجللللللل   أ قلللللل ( 41القليعللللللضت ب جلللللل د )
ةللللل  دا لللللل نسللللليل المن قللللل   تتغلغلللللل عميقلللللض األ قللللل   قلللللذ 

( 5,) ضيللللضت المغلقلللل لنهالعميللللض   ذات ا األ قلللل  بلللللض عللللدد 
(  قضقلللللللض ذات م للللللل ر مسلللللللتقيم من لللللللرد   1,منهلللللللض )  قضقلللللللض

   متعددة الم ض ر أ ق ( 5)
تللللللللللم إجللللللللللرا    يللللللللللو -االسللللللللللتبيضص : اإلجللللللللللرا  الثللللللللللضن -

االسللللللتبيضص علللللللى مجم علللللل  مللللللص المهندسلللللليص المعمللللللضرييص 
جملللللللللل  اآلرا   (  الغضيلللللللللل  مللللللللللص االسللللللللللتبيضصمهنللللللللللدم 41)

مللللل  ت  للللللي  للت  لللللل إلللللللى ال  لللللض    المميلللللل ات  م ا 

الم لللللل  اليك ل جيتهلللللض ملللللص  جهللللل  ن لللللر المعملللللضر   سللللليتم 
 إع ض  الرم   التضلي  للمتغيرات االيك ل جي  كمض يل :

 (  G)البني  الجي ل جي      
 (  S)س ي األر        

 (  C)نض       عنض ر الم
 (    (C1ال رارة           

 ( C2)األم ضر            
 (        C3الريضم              )
 ( Wالم ارد المض ي        )
 ( E) السكضص             

 -: نتض ل االستبيضص منضقش  
تللللللم ال للللللر    (0)كمللللللضة  جللللللد ل بعللللللد إجللللللرا  االسللللللتبيضص 

بمجم علللل  مللللص النتللللض ل  التلللل  تللللم ت  للللي هض ةلللل  الجللللد ل 
 ا تيضر الذ  يشمل على النسب  الم  ي  لكل  (4)رقم 

 االستنتاجات
 للللر  الب للللو  إليهللللضتللللم الت  للللل  ل التلللل النتللللض مللللص  لللل ل 

التللللل  مثللللللت  جهللللل  الن لللللر  االسلللللتنتضجضتبمجم عللللل  ملللللص 
 قللللد تللللم  المعمللللضرييصجم علللل  مللللص المهندسلللليص المعمضريلللل  لم

است   لللللللللهض ملللللللللص نتلللللللللض ل االسلللللللللتبيضص  ت ليلهلللللللللض  ملللللللللص 
تجللللللللللضر  عمليلللللللللل  ارتب للللللللللت ب بيعلللللللللل  عمللللللللللل المهنللللللللللدم 

 -:كمض يل المعمضر  
 لى إلى معرة  مسبق  لم ت    المدين  ة  نش تهض األ -4

ة  متغيراتهض ال بيعي   بضلذات البض ني  لذل  كضص متغير 
 البي   الجي ل جي  مهمل ة  اال تيضر 

إص اال تيلللللضر لم ا للللل  الملللللدص كلللللضص يلللللتم ملللللص  للللل ل  -1
 المكضنيلل المن لل ر ال للضرج  مللص نلل ا   االرت للضع  السللي رة 

اتجللض  النللضم قلل   مللص أقللم نتللض ل تلل ثير   للض   الم  لل  
 المدين  لى التجم  ة  المن ق  المست ي  مص إ

 المن نللللللللل  ك  يلللللللللض المت  للللللللل  إص شلللللللللكل الم لللللللللل   -1
الن للللللل سللللللضعد السللللللكضص علللللللى تقليللللللل المسللللللضة  المق  علللللل  
بلللليص   ض  هللللض الم تل لللل  أ  تقليللللل مسللللضة  المشلللل   الر للللل  

 بضلتلللللللضل  يقللللللللل ملللللللص  العمللللللللملللللللص المسلللللللكص إللللللللى م لللللللل 
  تعللللللللر  السللللللللكضص إلللللللللى أشللللللللع  الشللللللللمم السللللللللض ع  ملللللللل

 للللللللللمص إ للللللللللضر  إع للللللللللض  شللللللللللع ر بضلت  يللللللللللد  التجللللللللللضنم
  المجتم  السكن  ال ا د
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إص ال للللللر  ال لللللليق   المتعرجلللللل  تسللللللضعد علللللللى  للللللل   -2
التلللللل  تكلللللل ص عضمللللللل    م لللللللل    ضمنللللللض   مشمسلللللل   منلللللل

 ال يق   ال ر   األ ق مسضعد ل رك  اله ا  ة  

تقللللللللللللضر  جللللللللللللدراص األبنيلللللللللللل    للللللللللللي  ال للللللللللللر    إص -1
ي للللد مللللص انللللدةضع  أل للللرابع للللهض علللللى الللللبع   تعضمللللدقض 

سللللتجد م للللدات  إنهللللضالريللللضم  الع ا لللل  الترابيلللل    يللللو 
ملللللص  للللل ل ارت ضمهلللللض بلللللضلبي ت الم جللللل دة   كلملللللض  أمضمهلللللض

   للللللرسللللللتجد م للللللدا  ل مللللللضمتتقللللللدم الريللللللضم ةلللللل  ال ركلللللل  
الريلللللضم سللللل    قلللللذ   بلللللذل  كميللللل  الب لللللضر اللللللذ  ت ملللللل 

  تقل بشكل كبير

 ةللللللللللل  ال  لللللللللللض ات  االنتقلللللللللللضل  لللللللللللمص التلللللللللللدر   إص -5
المن قلللللل  السللللللكني   يللللللو الشللللللضرع العللللللضم للمدينلللللل  يللللللرتب  

ال قللللض   إلللللىثللللم ينتقللللل  للمن قلللل ،بضلشللللضرع الر يسلللل  العللللضم 
تلللللللدر  يتعلللللللل   قلللللللذا ال اللللللللداربلللللللض   إللللللللىاللللللللذ  ي  للللللللنض 

  التقضليلللللللد  القللللللليم ةللللللل   بلللللللضلن ا   االجتمضعيللللللل   األعلللللللرا 
   بي ت نتقضل ال رد  مص ن ضم دقي  ال

رتب  بشللللللبك  الشلللللل ارع لتلللللل  تللللللال  للللللض ات الم ت  لللللل  ا -6
 أ  أكثلللللر أ  التللللل  تكللللل ص نتيجللللل  التقلللللض   قلللللضقيص  الر يسللللل 

 يلللللو تعتبللللللر م للللل  ل  تكللللللض   األ قلللللل ت سللللل  ةلللللل  ا لللللد 
 ةيللللللل االجتملللللللضع  بللللللليص سلللللللكضص المن قللللللل    قلللللللد تملللللللضرم 

كمللللض تعتبللللر م علللل   أ  انهللللض أ  أةرا هللللضالع ا للللل م للللضقر 
   ل   ضل

السلللللللللللللللكني   ل  يلللللللللللللللض  الت  ي يللللللللللللللل إص العنض لللللللللللللللر  -7
ت للللللللض  المسللللللللضكص للللللللل  ع قلللللللل  بضلجضنلللللللل  االجتمللللللللضع    اك

الم للللللل   أبنللللللض  مراعللللللضة قلللللل ة الع قللللللضت االجتمضعيلللللل  بلللللليص 
الع قلللللللضت  أ ا لللللللرت كللللللل   إللللللللى علللللللدم اللجللللللل    السلللللللكني 

االجتمضعيلللللل   ب يللللللو تكلللللل ص المسللللللضة  ال ض للللللل  بلللللليص دار 
  جدا     ر قليل

ينلللللللللللللل  الم  للللللللللللللل السللللللللللللللكني  لمد األ يللللللللللللللض تتميلللللللللللللل   -8
مع لللللم سلللللضكنيهض يعملللللل ص ةللللل   إص إذ بضالسلللللتق لي  النسلللللبي 

النشلللللللللض ضت االقت لللللللللضدي  التللللللللل  تقللللللللل   لللللللللمص  لللللللللد دقض 
   الجغراةي 

التكتلللللل الشلللللديد لللللللد ر السلللللكني   تجميعهلللللض  لللللمص  إص -9
الشمسللللل   اإلشلللللعضع إللللللى تعر لللللهض  إللللللىد  ؤ يللللل الم قللللل ،
كللللضص التجميلللل  لهللللذا  إذاار تعر للللهض مقللللد أدنللللى مللللصبنسللللب  
يد يقللللللل ملللللص التكتلللللل الشلللللد أصكملللللض  م تللللل م بشلللللكل اللللللد ر

األ لللللر  كضلريلللللضم اللللللد ر للع املللللل المنض يللللل   قلللللذ علللللر  ت
الللللللد ر ب ريقلللللل   قلللللذ تللللللم ت للللللميم قلللللد الق يلللللل      األم لللللضر
القليلللللللل ملللللللص التدة للللللل  ةللللللل  ة لللللللل  إالتت لللللللل   ب يلللللللو ال
الكثيللللللر ملللللص التبريللللللد ةلللللل  ة للللللل  إلللللللى  ال ت تللللللض الشلللللتض  
  ال ي 

إص البيلللللت الم  لللللل  التقليلللللد  ي تللللل   عللللللى أةكلللللضر -41
نضسللللللل  مللللللل  ال لللللللر   ال بيعيللللللل   المنض يللللللل  ت لللللللميمي  تت

   الت  تس د م ي  المدين 

التللللل  يت لللللذقض  ة  ال  للللل ل عللللللى ال جلللللضر إص سللللله ل -44
السلللللللكضص ملللللللضدة لبنلللللللض  جلللللللدراص عملللللللض رقم  سلللللللق ةهض يعللللللل د 

 ع يملللل  ةلللل  ت جيلللل  أقميلللل للتكلللل يص الجي للللل ج  الللللذ  للللل  
   تك يص ممي ات العمضرة الم  لي 

ةيهللللض مللللص ملللل اد كضنللللت   بيعلللل  البي لللل   مللللض يتلللل ةر إص -41
   ال شللللللل  ةضل جلللللللضرة  الجللللللل اإلنشلللللللض ل ريقللللللل   أسضسلللللللض
تعملللللر  قلللللذ  البيللللل ت بسلللللب   أصالللللل مص اللللللذ  يمكلللللص   لللللدد

قللللدرتهض علللللى المقض ملللل   مقض متهللللض ل للللر   ال بيعلللل  التلللل  
 ت كمهض 

مضل السلللللق    الجلللللدراص السلللللميك  ذات المللللل اد عاسلللللت -42
رة الص القللللللللدرة علللللللللى ت لللللللل يص ال للللللللرا العض للللللللل ، اإلنشللللللللض ي 
يللل ةر درجللل   لللرارة منت مللل   معتدلللل  ةللل  ة لللل  الشمسلللي 

 األبني  ت ق  الع ل ال رار  ة   الشتض   بذل 
 التوصيات 

 للللللللللللر رة االسلللللللللللللتمرار بضألب للللللللللللضو ةللللللللللللل  مجلللللللللللللضل       
مض معرةيللللللللض قللللللللض   سللللللللااليك ل جيللللللللض بعللللللللد أص أ للللللللب ت ج

يت لللللمص معلللللضيير  قض يللللل   ت للللل ي ي  ممكلللللص األ لللللذ بهلللللض  
تلللللللل ثيرات القللللللللرارات  تبللللللللر  أقميتهللللللللض مللللللللص  لللللللل ل كلللللللل ص 

الت لللللميمي   الت  ي يللللل  المت لللللذة ةللللل  ال قلللللت ال لللللضل  ال 
نملللللض يلللل ثر عللللللى  يقت للللر عللللللى التلللل ثير  عللللللى المجتملللل   ا 

 ن عي  البي   ل جيضل ال  ق  
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 (2شكل )                                      (0شكل )                                   (0شكل )               
 [4]التهوية الحديثة                     ]00[التهوية في ا بنية القديمة        ]7[التكوين المعماري وارتباطه بحركة الشمس

     
 (5) شكل                                                    (6) شكل                      

   

 تظليل الممرات

التغطية الكلية لبعض أجزائها  لضيقها
بالمباني أو جزئيا بسبب 

 الشرفات

بروزات 
الواجهات 
وخاصة في 
الطوابم 
 العليا

 تعرجها

 ارتفاع المباني
 0:0 

0:2 
0:6 

نسبة إلى عرض  
 عالشوار 

  

السبابيط التي 
تفتح ويبنى 
فوقها 

الستغالل 
 المساحة 

 خصوصية -
حماية من  -

مضاعفات ا شعة 
الشمسية 
 المنعكسة

انفتاح على 
الداخل حول 

  الفنا 

ضا ة ته وية وا 
 طبيعية

جدران صما  إال من 
بعض الفتحات الصغيرة 

 بالطابم ا رضي 

 تكون مسقفة في بعض أجزائها

تقليااال الساااطوح المعرضاااة 
 شاااعة الشااامس المباشااارة 
 والرياح ) غبار والتربة( 

وف المنازل تكاد تكون سق
 تتالمس

 تحديد مساحة العمران

 التوسع العمودي

اختالف في ارتفاع  ف في أجزا  المبنىاختال
 المباني المجاورة

 تظليل سقوف المباني والمماشي  -
 حمايتها من أشعة الشمس  -
 حمايتها من الطاقة الحرارية المكتسبة -

تدرج 

االحتواء 

الفضائي 

للزقاق 

وعالقته 

بحركة 

الشمس 

 والرياح

الفناء 

الوسط

ي 

 منتظم

 (7) شكل                                                   (4)شكل 

المحافظة على أفقية المبنى 
 وتقليل التباين العمودي 

 الطرم الضيقة

الشارع هي عالقة  –عالقة المبنى 
 ثانوية بشكل عام 

 ) خاصة للمباني السكنية (

 تقارب الجدران الجانبية 
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 (9)شكل                                                              
         02222:0مقياس مخطط موقع الدراسة                                                          

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
       
 معالجات الوحدة السكنية   (8)شكل        

 
 مخطط الموقع (01) شكل                                                                                

 
 
 
 

كاسرات الشمس و البروزات في ا جزا  
 العليا للواجهات

 غيرها( الشناشيل، و )المشربيات،

االستفادة من 
 السرداب 

 الخصوصية 

 الحد من قوة اإلضاءة الطبيعية ) اإلبهار ( 

 ليل نفاذ أشعة الشمس للداخل تق

 الملقف

 الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية 

المسطحات البارزة المتقابلة في الجدران العليا على 
امتداد الممرات الضيقة تساعد على تنشيط حركة 
 الهوا  الساخن لألعلى والتخلص منه بسرعة 

 ناحية جمالية ) أثر بصري وتشكيلي (

 الفنا  الداخلي 
 ) الحوش ( 

الحفااااااااظ علاااااااى 
درجااااات الحاااارارة 
الداخلياااااااااااااااااااااااااة 
المناساااااااابة دون 
تاااااااتثر بارتفااااااااع 
درجاااااااة الحااااااارارة 
الخارجيااااة نهااااارا 

 وتدنيها ليال

مواد البنا  وطريقة 
 التشييد 

اساااتعمال ساااقوف وجااادران ساااميكة 
 ومن مواد عازلة ) خشب ، طين (

سبب  
 إنشائي 

الحفاظ على 
درجة الحرارة 

 الداخلية

عمال الفتحات تحديد است
 الخارجية 

 ا فكار المعمارية للوحدات السكنية
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ر في منطقة الدراسة( صو 00شكل )
 ( نموذج استمارة االستبيان0جدول رقم )

 ( نتائج  االستبيان0جدول )

 

 المتغيرات البيئية
 

 العناصر المورفولوجية

البنية 
 الجيولوجية

(G) 

 سطح
 ا رض

(S) 

الموارد  (Cعناصر المناخ )
المائية 

(W) 
 الحرارة

((C1 

ا مطار 
((C2 

الرياح 
((C3 

       شكل المدينة
       أنماط ا حيا  السكنية
       أنماط الدور السكنية

       التركيب الداخلي للبيت الموصلي
       المواد اإلنشائية المستخدمة 

 المتغيرات البيئية
 

 العناصر المورفولوجية

البنية 
 الجيولوجية

(G) 

 سطح
 ا رض

(S) 

الموارد  (Cعناصر المناخ )
المائية 

(W) 
 الحرارة

((C1 

ا مطار 
((C2 

الرياح 
((C3 

 %81 %01 %01 %81 %01 %01 شكل المدينة

 %01 %1 %1 %1 %01 %1 أنماط ا حيا  السكنية

 %01 %01 %01 %91 %1 %1 أنماط الدور السكنية

 %01 %81 %01 %91 %1 %1 التركيب الداخلي للبيت الموصلي

 %1 %01 %51 %01 %05 %91 المواد اإلنشائية المستخدمة 
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