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الخالصة

تمثل البیئة الحضریة احدى تعبیرات الحالة الحضاریة للمجتمع وعلى ھذا االساس فإن أي 
تغیر یطرأ  على ھذا المجتمع بتأثیر الظروف والمتطلبات المستجدة سوف یؤثر بدوره على ھذه 

یعد واحداً من اً في خصائصھا ومنھا أسلوب تنظیمھا الفضائي والذيالبیئة وھو ما قد یسبب تغیر
.أبرز ھذه الخصائص

یھدف البحث المقدم الى التعرف على خصائص التنظیم الفضلئي لتكوینین حضریین 
أحدھما قدیم واآلخر معاصر وتحدید أوجھ الشبھ ونقاط االختالف بینھما وقد تم اختیار منطقتین 

لموصل متباینتین زمانیاً كحالة دراسیة لھذا الغرض وبتطبیق منھجیة قواعد تركیب في مدینة ا
.الفضاء تم قیاس الخصائص التركیبیة للتنظیم الفضائي لكل منھما 

توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات التي وضحت خصلئص التنظیم الفضائي لكال 
كیفھا المكانیة وصول مناسبة مع سیطرة عالیة على المنطقتین وحیث تمیزت  المنطقة القدیمة بت

.الغرباء في حین یظھر اثر المصمم في قولبة التنظیم الفضائي للمنطقة الحدیثة
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Abstract

The urban environment represents an expression of the
temporal status of its society . Any alterations caused by the
development of this society will be followed by changes in the built
environment and these will affect the spatial organisation attributes of
this environment .

This research explains the similarities and dissimilarities of
spatial organisation attributes for both traditional and contemporary
urban areas . Two temporally different districts in Mosul are selected
as a case study and they are analysed using the space syntax
methodology .

The research is ended with a number of findings which
explain the attributes of each district , the traditional one has its
efficient accessability with high control on any strange traffic while
the influence of the designer is obvious in the organization of spaces
in the contemporary district.

Keywords : Spatial Organisation , Spatial Configuration , Space
Syntax
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:توطئة ١ـ ١
ضریة انعكاساً للخصوصیة  الحضاریة من خالل تكویناتھا والتغیر في تمثل البیئة الح

تنظیم ھذه البیئة یتم بتطور المجتمعات وحیث تنمو وتتطور الحاجات القائمة بل وتظھر متطلبات 
جدیدة  وھذه تستلزم بالضرورة استحداث تكوینات جدیدة ضمن ھذه البیئة وھي بدورھا قد تؤدي 

لھ تأثیر واضح التنظیم الفضائي للبیئة الحضریة والذي سوف یكونالى ظھور تباین في اسلوب
على خصوصیتھا وھذه الحالة یمكن تلمسھا في معظم المدن العربیة بعد موجة التحدیث التي 

.ابتدأت مع بدایة القرن العشرین 
ان الحاجة تكمن في ضرورة وجود توصیف علمي دقیق لخصائص التنظیم الفضائي للبیئة 
الحضریة وھذا بدوره سوف یسھل عملیة كشف وتحدید جوانب التباین في أسالیب التنظیم 
الفضائي وبالتالي الحفاظ على القیم المحققة لخصوصیة ھذا التنظیم قدر اإلمكان مع تلبیة 

.الحاجات والمتطلبات الجدیدة 

:مشكلة البحث ٢ـ ١
الحضریة التقلیدیة یم الفضائي للتكوینات عدم وجود توصیف علمي دقیق لخصائص التنظ

والذي بدوره سوف یُمكِن من كشف جوانب التماثل والتباین في والحدیثة في مدینة الموصل
.اسلوب التنظیم لھذه التكوینات

:فرضیة البحث ٣ـ ١

ینة التكوینات الحضریة التقلیدیة والحدیثة في مدیستند البحث الى فرضیة عامة مفادھا ان
وإن تطور المجتمع بمرور الزمن وما ینجم عنھ متباینة في خصائص تنظیمھا الفضائي الموصل 

من نمو وتغیر الحاجات القائمة سوف یستدعي بالضرورة استحداث تكوینات عمرانیة جدیدة 
.ضمن البیئة الحضریة وھذا لھ تأثیره على خصائص التنظیم الفضائي لھذه البیئة 

:ضائي للتكوینات الحضریةـ التنظیم الف٢

:توطئة ١ـ ٢
احتل مفھوم التنظیم الفضائي للتكوینات المشیدة محوراً رئیسیاً من المحاور التي قام حولھا 
جدل فكري واسع قدیماً وحدیثاً ولإلیجاز سوف یتم التطرق ھنا الى طروحات كل من رابوبورت 

RapoportوھیلیرHillierضمن ھذا المفھوم.
أشار رابوبورت الى ان البیئة لیست ببساطة مجرد تجمیع عشوائي للمكونات بل أنھا تمتلك 
ل العالقات ما بین االنسان والعناصر المادیة  ِ تركیبتھا الخاصة وھي ـ أي البیئة ـ تعكس وتفع

ویرى ائیةللعالم المحیط بھ وھذه العالقات في البیئة العمرانیة تكون أساساً عالقات فض
رابوبورت ان البیئة المشیدة تمثل تنظیماً ألربعة عناصر ھي الفضاء ، المعنى ، الزمن واالتصال 
وإن القواعد التي تحكم تنظیم ھذه العناصر تبین تناسقاً ناجماً عن ارتباطھا وبشكل نظامي بالحالة 

دالة للمعطیات الحضاریة الحضاریة وبالتالي فإن التنظیم الفضائي للبیئة الحضریة یمكن اعتباره
[5]لھذه البیئة 

أما ھیلیر فقد ركَز االنتباه على مسألة تطویر الشكل والفضاء من تنظیم نسبي لألجزاء أو 
Configurationالعناصر نحو كیان كلي أو تركیب وظیفي وھو ما یعرف بالتمثیل الفضائي

ھیلیر على موضوعیة العالقات أي تمثیل الفضاء بعالقاتھ مع الفضاءات االخرى ویؤكد



والمخططات العالئقیة األكثر تعقیداً وحیث یرى أن التنظیم الفضائي مفھوم موجھ الى كل الكیان 
بدالً من األجزاء المكونة لھ فھو یعني مجموعة من العالقات وسط أجزاء ذات اعتماد متبادل فیما 

ظیم الفضائي ھو تلك العالقاتیة الجوھریة في ذات الوقت فإن التنبینھا ضمن بنیة كلیة من نوع ما
للشكل والفضاء والتي تتم معالجتھا خالل العملیات التي تتحول بواسطتھا االبنیة من مجرد 

[3]موجودات مادیة الى كیانات اجتماعیة وحضاریة

) ....( نظمة الحضریة فإن للعوامل الطبیعیة األ

ال تنتج 
[1]بالضرورة بیئات عمرانیة متماثلة

.[2]متخطیةً حدود المكان والزمان

:التوجھات البحثیة في دراسة التنظیم الفضائي ٢ـ ٢

مناھجھا والمتغیرات التي تستند علیھا وجاءت المؤشرات مرتبطة بطبیعة تحلیل العالقة باختالف 

التنظیم الفضائي في الذات الحضاریة والثقافیة لإلنسان ، أما الدراسات

العمرانیة وأوجھ الشبھ واالختالف فیھا مكانیاً وزمانیاً الفیزیاویة التي ركزت على وصف البیئات

.تركیب الفضاء ضمن ھذا التوجھ 

[6]
.الخصائص التركیبیة للتنظیم الفضائي مما یمكن استثماره في ھذا البحث 

:منھجیة قواعد تركیب الفضاء ٣ـ ٢



. لفضائي یمكن تحلیلھ بوصفھ منظومة من العالقات التركیبیة المنھجیة فإن التنظیم ا
:ھذه العالقات التركیبیة وفق خاصیتین أساسیتین ھما 

:ـ خاصیة التناظر ـ الالتناظر ١

.الفضاءات االخرى ازداد تناظره وبالعكس الفضاء اقل عمقاً نسبةً الى

:ـ خاصیة االنتشار ـ الالانتشار ٢

 .
: م اعتماد المؤشرات التالیة ھاتین الخاصیتین یت

:أوالً ـ المقاییس الموضعیة 

:وھذه تحدد طبیعة عالقة الفضاء مع الفضاءات المجاورة لھ بشكل مباشر وتشمل 

:ـ خاصیة االتصالیة ١

للفضاء الواحد من مجمو
.بخطوة واحدة 

:ـ خاصیة السیطرة الموضعیة ٢

مباشر وتقاس من مجموع مقلوب االتصالیة للفضاءات المتصلة بھ بشكل مباشر
:

EV = Σ 1/n

:وحیث أن 

EV :درجة السیطرة الموضعیة للفضاء.

n :.
.یرتبط بالفضاء بشكل مباشر 

إذ تشیر القیم التي تزید عن ) ١(تتراوح قیم درجة السیطرة الموضعیة للفضاء حول قیمة مقدارھا 
)١() ١ (

.موضعیة ضعیفة 



:ثانیاً ـ المقاییس الشمولیة 

:وھذه تحدد طبیعة عالقة الفضاء مع مجمل فضاءات النظام االخرى وتشمل 

:ـ خاصیة التكامل ١

الفضاء كما یلي 

من المعادلةMDا ـ حساب معدل عمق الفضاء

MD=ΣD/(K-1)

:حیث أن 

MD:معدل العمق للفضاء.

D : عدد الخطوات التي یبعدھا الفضاء عن أي من فضاءات النظام االخرى.

K : عدد فضاءات النظام.

من المعادلةRAب ـ حساب عدم التناظر النسبي

RA =2 (MD –1 ) / ( K-2)

:حیث أن 

RA : درجة عدم التناظر النسبي للفضاء.

MD : معدل العمق للفضاء.

K : عدد فضاءات النظام.

عن ع) ١(حیث تعبر القیمة )١صفرـ ( بین RAتنحصر قیم
) صفر ( 

. یشیر إلى أعلى درجة لتكامل الفضاء مع الفضاءات األخرى 

من المعادلةRRAج ـ حساب عدم التناظر النسبي المعدل

RRA =
RA / DK



:حیث أن 

RRA : درجة عدم التناظر النسبي المعدل للفضاء.

RA : درجة عدم التناظر النسبي للفضاء.

DK : درجة عدم التناظر النسبي للفضاء االساسي من مخطط العمق الجوھري الشكل.

) ١(حول قیمة مقدارھا RRAقیمتتراوح

)١ (
.[2]فتشیر إلى الفضاءات االكثر تكامالً في النظام ) ١(نظام ، أما القیم التي تقل عن عزلة في ال

تحدید االنویة التركیبیةـ٢

:وھذه تشمل 
:ا ـ نواة التكامل

.اقع الفضاءات االكثر تكامالً وتمثل نواة التكامل موالنظام االخرى 

:ب ـ نواة العزل 

.وتمثل نواة العزل مواقع الفضاءات  االقل تكامالً النظام االخرى

:ج ـ نواة السیطرة القویة 

وھذه تعبر عن الفضاءات ذات اعلى درجات اال
.وتمثل نواة السیطرة القویة مواقع الفضاءات ذات السیطرة العالیة في النظام

:د ـ نواة السیطرة الضعیفة 

.اقع الفضاءات ذات السیطرة المنخفضة في النظاموتمثل نواة السیطرة الضعیفة مو

ثالثاً ـ قیاس خصائص بنیة النظام الفضائي 
:وھذه تشمل 

:ـ نواة السیطرة الشمولیة القویة ١

.وموضعیاً العالیة كنقاط لتوجھ الحركة شمولیاً 



:ـ نواة السیطرة الشمولیة الضعیفة ٢

.المنخفضة كنقاط لتوجھ الحركة شمولیاً وموضعیاً 

:ـ الوضوحیة ٣

 )r ( .
.[4]) ١-(و) ١(+تتراوح قیم الوضوحیة ما بین .لفضاءات النظام من خالل عالقاتھا الموضعیة 

:العملیةـ الدراسة ٣

:العملیةمجال الدراسة ١ـ ٣

ألجل اخ

) .دومیز ( ة حي فلسطین منطق

:منطقة قلیعات ١ـ ١ـ٣

١ـالشكل( 
) ١٠٠٠( تضم المنطقة حوالي . ھكتاراً ) ٢٣,٤( وبمساحة تبلغ حوالي   )ـ

.الى مجموعة من الجوامع والكنائس والمدارس وفعالیات اخرى 

) :دومیز ( منطقة حي فلسطین ٢ـ ١ـ ٣

لشكل ـ(  تم ). ـ ٢ا
( ) ٥٨( . ١٩٨٤ام 

.وحدة سكنیة اضافةً الى فعالیاتھا الخدمیة) ٨٠٠

:منھجیة الدراسة العملیة ٢ـ ٣

: خصائص التنظیم الفضائي لمنطقتي الدراسة العملیة فقد تم اتباع الخطوات التالیةتحدید ل

.ة وكما تمت اإلشارة إلیھ سابقاً ـ تحدید المجال المكاني للدراسة العملی١



صورة جویة حدیثة وباالستعانة ب) ٢(و) ١(رسم مخطط واقع الحال لكل منطقة الشكل ـ ٢
Arcبرنامجبمساعدةوللمدینة View 3.3وھو أحد برمجیات نظام المعلومات الجغرافیة
GISیة للمواقع الحضریة والذي بدوره یوفر إمكانیات عالیة في الحصول على البیانات الحیز.

).٤(و) ٣(ـ رسم مخطط التنظیم المحوري لكل منطقة وترقیم كافة الفضاءات الشكل ٣

ـ احتساب قیم كافة المؤشرات لجمیع فضاءات المنطقتین وباالستعانة بالبرمجیات المتخصصة ٤
.ضمن ھذا الموضوع

.ـ اجراء التحلیالت االحصائیة على قیم المؤشرات المحتسبة ٥

: نتائج الدراسة المیدانیة ٣ـ ٣

:منطقة قلیعات ١ـ ٣ـ ٣

) ١١(و) ١(تراوحت ما بین االتصالیةقیم ، فضاءاً ) ١٢٥(بلغ عدد فضاءآت المنطقة 
)١,٦٤٦١١(وبانحراف معیاري قدره 

) ٣,٤١٦٦(و) ١١(للفضاء رقم )٠,٢٥(مابین درجة السیطرة الموضعیة تراوحت قیم 
ً ھي األكثر تكرارا  ) ١(وكانت القیمة )٠,٥٣٣٦٣٥(وبانحراف معیاري قدره ) ٣٧(للفضاء رقم 

 .

) ٨,٣٤٧٠(و) ١٢٢(للفضاء رقم ) ٣,٧٢٦٠(مابین تراوحت معدل عمق الفضاء قیم 
)٠,٨٢٠٧(وبانحراف معیاري قدره )٣٩(للفضاء رقم 

) ٠,١١٩(و)١٢٢(للفضاء رقم ) ٠,٠٤٤٠(تراوحت مابین درجة عدم التناظر النسبي قیم 
.)٠,٠١٣٣٤(وبانحراف معیاري قدره ) ٣٩(للفضاء رقم   

) ١٢٢(للفضاء رقم ) ٠,٦١٦٠(تراوحت مابین درجة عدم التناظر النسبي المعدل قیم 
.)٠,١٨٥٤(وبانحراف معیاري قدره ) ٣٩(للفضاء رقم ) ١,٦٥٩٠(و

للفضاء ) ١,٦٢٣٤(و) ٣٩(للفضاء رقم ) ٠,٦٠٢٨(مابین تراوحت التكامل لفضاءآت النظامقیم 
)٠,١٩٤٦(وبانحراف معیاري قدره ) ١٢٢(رقم 

٠,٠١وبمستوى معنویة ) ٠,٢٩١(+بلغت الوضوحیةقیمة 

.یوضح ھذه النتائج ) ١(الجدول 

:منطقة دومیز ٢ـ ٣ـ ٣

) ١١(و) ١(ت ما بین تراوحاالتصالیةقیم ، فضاءاً ) ١١٨(بلغ عدد فضاءآت المنطقة 
)٢,٢٧٧٣(وبانحراف معیاري قدره 



) ٣,٨٤٢٧(و)٦٤(للفضاء رقم )٠,٢١٩٧(مابین درجة السیطرة الموضعیة تراوحت قیم 
ً ھي األكثر تكرارا  ) ٠,٧٥(وكانت القیمة ) ٠,٦٥٧(وبانحراف معیاري قدره ) ٥٨(للفضاء رقم

للفضاء ) ٥,٣٨٥(و) ١١٨(للفضاء رقم ) ٢,٧٦١٠(مابین تراوحت معدل عمق الفضاء قیم 
) .٠,٥٤٩٠(وبانحراف معیاري قدره ) ٤(رقم 

) ٠,٠٧٦(و) ١١٨(للفضاء رقم ) ٠,٠٣(تراوحت مابین درجة عدم التناظر النسبي قیم 
.)٠,٠٠٤٩(وبانحراف معیاري قدره ) ٤(للفضاء رقم  



نتائج التحلیل اإلحصائي الوصفي لمؤشرات التنظیم الفضائي لمنطقة قلیعات) :١(الجدول 

)الدراسة العملیة : المصدر ( 

الخصائص 

یس               المقای
درجة 

االتصالیة

درجة 
السیطرة 
الموضعیة

معدل عمق 
الفضاء

درجة عدم 
التناظر 
النسبي

درجة عدم 
التناظر 
النسبي 
المعدل

تكامل 
الفضاء 

١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥عدد القراءات

المعدل الحسابي
٣,٦

١,٠١١٣١
٨

٥,٣٣٨٣
٠,٠٧٠٥١

٢
٠,٩٧٩٢١,٠٥٦٥

٣٠,٨٦٦٦٥,٣١٥٠,٠٧٠,٩٧٤١,٠٢٦٧الوسیط

٢١٥,٦٢١٠٠,٠٧٢٠,٩٢٠.٠,٨٢٣المنوال

االنحراف 
المعیاري

١,٦٤٦١
١

٠,٥٣٣٦٣
٥

٠,٨٢٠٧٠,٠١٣٣٤٠,١٨٥٤٠,١٩٤٦

٢,٧٠٩٦التباین
٨

٠,٢٨٤٧٦
٦

٠,٦٧٣٦٠,٠٠٠١٨٠,٠٣٤٣٨٠,٠٣٧٩

١٠,٢٥٣,٧٢٦٠٠,٠٤٤٠,٦١٦٠,٦٠٢٨اقل قیمة

١١٣,٤١٦٦٨,٣٤٧٠٠,١١٩١,٦٥٩١,٦٢٣٤أعلى قیمة



الفضائي لمنطقة دومیزنتائج التحلیل اإلحصائي الوصفي لمؤشرات التنظیم) : ٢(الجدول 

)الدراسة العملیة : المصدر  )

الخصائص 

المقاییس               
درجة 

االتصالیة

درجة 
السیطرة 
الموضعیة

معدل عمق 
الفضاء

دم درجة ع
التناظر 
النسبي

درجة عدم 
التناظر 
النسبي 
المعدل

تكامل 
الفضاء 

١١٨١١٨١١٨١١٨١١٨١١٨عدد القراءات

٣,٨٩٨٣١,٠٠٠٧٤,١٥٨٥٠,٠٥٤٥٠,٧٢٦١١,٤٢٢٦المعدل الحسابي

٣٠,٨١٩٧٤,١٨٣٥٠,٠٥٥٠٠,٧٣٢٠١,٣٦٦١الوسیط

٣٠,٧٥٣,٧٠١٠٠,٠٥٠٠,٦٢١٠١,٦١٠٣المنوال

االنحراف
المعیاري

٢,٢٧٧٣٠,٦٥٧٠,٥٤٩٠٠,٠٠٤٩٠,١٢٦٢٠,٢٧١٢

٥,١٨٦١٠,٤٣١٧٠,٣٠١٤٠,٠٠٠٠٩٠,٠١٥٩٠,٠٧٣٦التباین

٢٠,٢١٩٧٢,٧٦١٠٠,٠٣٠٠,٤٠٥٠٠,٩٩٢١اقل قیمة

١٣٣,٨٤٢٧٥,٣٨٥٠٠,٠٧٦١,٠٠٨٠٢,٤٦٩١أعلى قیمة



.المحوري لمنطقة دومیز مخطط التنظیم):٤(الشكل مخطط التنظیم المحوري لمنطقة       ) :٣(الشكل 

.قلیعات 

الشمال

نھر 
دجلة

شارع

النبي

جرحیس

امعالج

األموي

شارع نینـــــوى

الشمال

مخطط عام لمنطقة دومیز):٢(الشكل مخطط عام لمنطقة قلیعات):١(الشكل 



و ) ١١٨(للفضاء رقم ) ٠,٤٠٥٠(تراوحت مابین درجة عدم التناظر النسبي المعدل قیم 
.)٠,١٨٥٤(وبانحراف معیاري قدره ) ٤(للفضاء رقم ) ١,٠٠٨(

للفضاء ) ٢,٤٦٩١(و) ٤(للفضاء رقم ) ٠,٩٩٢١(ن تراوحت مابیالتكامل لفضاءآت النظامقیم 
)٠,٢٧١٢(وبانحراف معیاري قدره ) ١١٨(رقم 

٠,٠١وبمستوى معنویة ) ٠,٤٨٦(+بلغت الوضوحیةقیمة 

.یوضح ھذه النتائج ) ٢(الجدول 

:وعموماً یمكن القول 

لیعات في من فضاءات منطقة ق% ٧٦تشكل ) ٣,٢,١(ـ ان الفضاءات ذات االتصالیة الواطئة ١
بینما في منطقة . من فضاءاتھا % ٦,٤) ١١,٨,٧(حین شكلت الفضاءات ذات االتصالیة العالیة 
المنطقة بینما من فضاءات% ٧٤,٦تشكل ) ٣,٢(دومیز فان الفضاءات ذات االتصالیة الواطئة 

.من فضاءات المنطقة% ٩,٢) ١٣,١٢,١١,٩,٧(شكلت الفضاءات ذات االتصالیة العالیة 

درجة السیطرة الموضعیة لفضاءات منطقة قلیعات كانت اكثر تقارباً من قیم درجة ـ قیم٢
في منطقة قلیعات تمثلت نواة .السیطرة الموضعیة لفضاءات منطقة دومیز و بمعدل عام اعلى 

السیطرة القویة بمحورین االول یربط المنطقة باتجاه المركز التاریخي لمدینة الموصل ـ ممثالً 
ضمن موضع الجامع األموي والمحور الثاني یخترق المنطقة ) ١(ري ـ وھو المحور بالجامع النو

نواة السیطرة الضعیفة تظھر مبعثرة وتتمثل ) .٣٥(ـ أول جامع شید في الموصل ـ وھو المحور 
في منطقة دومیز تمثلت نواة السیطرة القویة . بالمحاور الرابطة بین محاور الحركة الرئیسیة 

المجموعة االولى تتمثل في فضاءات المحیط الخارجي ،  لمحاور بمجموعتین من ا
للمشاةوالمجموعة الثانیة تتمثل في منظومة مسالك الحركة الداخلیة) ١١٨,١١٤,١١٣(

مبعثرة وتتمثل بالمحاور أما نواة السیطرة الضعیفة فھي ایضاً ) ٨٧,٧٨,٧٧,٥٨,٢٤(والمركبات 
.  الرابطة بین محاور الحركة الرئیسیة

ـ قیم التكامل لفضاءات منطقة قلیعات كانت اكثر تقارباً من قیم التكامل لفضاءات منطقة دومیز ٣
فضاءاً ذات تكامل اقل من ) ٦٢(في منطقة قلیعات اظھرت النتائج وجود .ولكن بمعدل عام اوطأ 

م في حین ظھر ارتفاع واضح في قیم التكامل لفضاءات منطقة دومیز ولم تنخفض ھذه القی) ١(
نواة ( الفضاءات ذات التكامل العالي ) .٤(اال في فضاء محوري واحد ھو الفضاء ) ١(عن 

في منطقة قلیعات تمثلت ایضاً بمحاور االرتباط مع المركز التاریخي اضافةً إلى ) التكامل 
) ١٢٢,١٢١(المحاور االختراقیة الرئیسة مضافاً الیھا منظومة الشوارع المحیطة المستحدثة 

لعزل تظھر في الفضاءات الداخلیة الشدیدة العمق وخاصةً المحاور المفضیة إلى النھر أو نواة ا.
أما في منطقة دومیز فتظھر نواة التكامل ایضاً في فضاءات )  ٨٣,٤٥,٤٠,٣٩(الموازیة لھ 

محیطھا الخارجي وكذلك في محاورالحركة الداخلیة الرئیسیة ضمن المنطقة وتظھر نواة العزل 
.الرابطة بین محاور الحركة الرئیسیةالمحاور في 

ـ نواة السیطرة الشمولیة القویة لمنطقة قلیعات تظھر بشكل خطوط ممتدة ضمن المنطقة متمثلةً ٤
اللذان یشكالن منطقة ) ٣٥,٤(الذي یربط المنطقة بالمركز التاریخي والمحورین ) ١(بالمحاور 



حیط الخارجي للمنطقة من جھة المركز وھو الم) ١٢٢(إلى المحور الجامع االموي اضافةً 
وھما من المحاور ) ٤٥,٣٩(الضعیفة فتتمثل بالفضائین التاریخي أما نواة السیطرة الشمولیة 

في منطقة دومیز تتمثل نواة السیطرة الشمولیة القویة .المفضیة إلى النھر في عمق المنطقة 
ومحور الشارع ) ٧٧( یسي وبمحورالمشاة الرئ) ١١٨,١١٤,١١٣(بفضاءات المحیط الخارجي 

أما نواة الشیطرة الشمولیة الضعیفة فتتمثل بمجموعة الفضاءات الداخلیة ) ٥٨(الداخلي الرئیس 
)٥٦,٣٨,٣٧,٣٣,٢٦,٢٥(شبھ الخاصة 

. ـ مؤشر الوضوحیة لكال المنطقتین كان على العموم واطئاً ومتقارباً ٥

،١٤,١٣,١٢,١١,١٠,٩، ٨,٧,٦,٥وللتوضیح انظر االشكال 

توزیع قیم السیطرة الموضعیة ) :٥(الشكل 
)الدراسة العملیة:المصدر(لمنطقة قلیعات 

١,٠١١٣اقل من 

٢- ١,٠١١٣بین 

٢اكثر من 



توزیع قیم السیطرة الموضعیة لمنطقة دومیز) :٧(الشكل 

)الدراسة العملیة:المصدر(

١,٠٥٦٥اقل من 

١,٤- ١,٠٥٦٥بین 

١,٤اكثر من 

نطقة قلیعات توزیع قیم التكامل لم) :٦(الشكل 

)الدراسة العملیة:المصدر(

١,٠٠٠٧اقل من 

٢- ١,٠٠٠٧بین 

٢اكثر من 



توزیع قیم التكامل لمنطقة دومیز ) :٨(الشكل 

)الدراسة العملیة:درالمص(

١,٤٢٢٦اقل من 

١,٧٥-١,٤٢٢٦بین 

١,٧٥اكثر من 

):٩(الشكل 

نواة السیطرة القویة ونواة السیطرة الضعیفة لمنطقة 
قلیعات

)الدراسة العملیة : المصدر ( 

نواة السیطرة القویة



):١٠(الشكل 

زلنواة التكامل ونواة الع

لمنطقة قلیعات

)الدراسة العملیة : المصدر ( 

:)١١(الشكل 

نواة السیطرة القویة ونواة السیطرة الضعیفة لمنطقة 
دومیز

)الدراسة العملیة : المصدر ( 

نواة السیطرة القویة

نواة السیطرة الضعیفة

نواة التكامل

نواة العزل



):١٢(الشكل 

نواة التكامل ونواة العزل

لمنطقة دومیز

)الدراسة العملیة : المصدر ( 

):١٤(الشكل 

خصائص بنیة النظام الفضائي

لمنطقة دومیز

)الدراسة العملیة : المصدر ( 

):١٣(الشكل 

خصائص بنیة النظام الفضائي

لمنطقة قلیعات

)الدراسة العملیة : المصدر ( 

نواة التكامل

نواة العزل

نواة السیطرة الشمولیة القویة

نواة السیطرة الشمولیة الضعیفة

نواة السیطرة الشمولیة القویة

نواة السیطرة الشمولیة الضعیفة





:ـ االستنتاجات و التوصیات ٤

:االستنتاجات ١ـ ٤

ً                        ـ  بینت نتائج تحلیل منطقة قلیعات ، تركز الفضاءات االعلى سیطرةً واألكثر تكامال  في الجھة ١

برمت) ( 
من حركة 

. الغرباء داخال
.الغرباء

المناطق االعلى سیطرةً واألكثر تكامال ـ  بالنسبة لنتائج تحلیل منطقة دومیز ، فقد اتضح تركز ٢
ومحورین داخلیین ، وإذا ما علمنا أن المنطقة من ) أطراف المنظومة(على المحیط الخارجي 

الضواحي الحدیثة في المدینة حیث تشكلت نتیجة عملیة تصمیمیة، ولیست بعملیة تراكم زماني 
ولبة التنظیم الفضائي للمنطقة بھذه عفوي كما ھو الحال في منطقة قلیعات، نرى أثر المصمم في ق

فقد اتخذ التنظیم الفضائي ھیئة تشبھ المستعمرات والخالیا الداخلیة واطئة التكامل حیث . الصیغة
یعزل السكان داخلھا بشكل واضح عن محاور التكامل المحیطیة  والنظام برمتھ ینزع لجعل 

ھو السمة التصمیمیة في سبب ذلكو. دون النفوذ إلى داخل المنظومة، حركة الغرباء خارجا 
.االستخدام المفرط للساحات والمحاور الغیر نافذة

ـ عكس مؤشر الوضوحیة الواطئ لكال المنطقتین طبیعتھما حیث أن كلتاھما مخصصتان ٣
للسكن بالدرجة االولى وھذا بدوره الیستلزم توفیر درجة عالیة من الوضوحیة الالزمة لتعریف 

مولیاً وان اختلفت االسس التي اعتمدت لھذا الغرض حیث نمت منطقة قلیعات المكان موضعیاً وش
متأثرة بالحالة االجتماعیة التي تستوجب توفیر اعلى قدر من الخصوصیة في حین اعتمد معیار 
الخصوصیة في تصمیم منطقة دومیز حسب الطروحات التي تناولت فكرة وحدة الجیرة السكنیة 

.الحدیثة 

:ت التوصیا٢ـ ٤

:یوصي البحث بما یلي 

١
.للمدینة وتجاوز األسالیب الوصفیة 

التقلیدیة لتطبیقھا في الخصائص الممیزة للتنظیم الفضائي للتكوینات الحضریةتحدیدـ ٢
القیم المحققة لخصوصیة ھذا التنظیم قدر اإلمكان وبما یحافظ على المعاصرةالحضریةالتصامیم

.مع تلبیة الحاجات والمتطلبات الجدیدة 

:مصادر البحث 
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