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الخالصة
تمثل المعالجات التصمیمیة للوحدات السكنیة التراثیة في مدینة الموصل ، وضمن 

.محدداتھا المساحیة الصارمة ، ظاھرة لم تنل نصیبا وافیا من الدراسة والتحلیل 

افترض البحث وجود عالقة ما بین الخصائص التصمیمیة لھذه الوحدات 
واستھدف بالتالي التعرف على طبیعة ھذه العالقة وبلورة . المساحیةومكوناتھا
.مفرداتھا 

وحدة سكنیة تراثیة ٥٠لتحقیق ذلك الھدف فقد تم تحدید عینة عمدیة مؤلفة من 
وباالستعانة باستمارة استبیانیھ خاصة تم . موزعة على مناطق مدینة الموصل القدیمة 

وقد توصل البحث إلى نتائج وضحت . إحصائیاقیاس متغیرات عینة البحث وتحلیلھا
.طبیعة ھذه العالقة 

.الوحدات السكنیة التراثیة ، العمارة المحلیة ، التحلیل المساحي : الكلمات الدالة

Areal analysis of the traditional residential unit’s components in
Mosul city, its relationship with their design attributes.
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Abstract

Within the discipline of domestic Architecture, the
relationship between areal determinations and design attributes of
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the traditional residential units represents a variable that lacks
adequate research endeavors.

Accordingly, this study hypothesized the existence of a
relationship between areal determinations and design attributes, in
traditional residential units in Mosul city.

The first stage of solution was to select a purposive sample of
50 units, measuring its variables, and finally a statistical analysis
was made.

A number of findings were obtained, explaining the relations
between the design attributes of the residential units and their areal
components.

Key words : Areal Analysis ,Domestic Architecture , Traditional
Residential Units .

:ـ المقدمة ١

:توطئة ١ـ ١

لتحول من عرف اإلنسان المسكن منذ أن عرف االستقرار ، أخذت حیاتھ با
بمرور الزمن تطور ھذا المسكن وتعددت . األسلوب البدائي إلى األسالیب المتحضرة 

البیت الموصلي التراثي والذي یعد أحد نماذج البیت . مفرداتھ بتطور أسالیب المعیشة
العربي اإلسالمي قد راعى بالدرجة األولى توفیر الراحة التامة لساكنیھ ووضع 

من التحدیات البیئیة والمكانیة واالجتماعیة بالرغم من صعوبتھا الحلول المالئمة لكثیر 
. بل وقسوتھا في معظم األحیان وذلك ضمن المحددات المساحیة القائمة 

:مشكلة البحث ٢ـ ١

أكدت معظم الدراسات السابقة على مسألة التحلیل الوصفي لخصائص الوحدات 
) ، مكتب اإلنشاءات ، مصطفى ، الجمعةالدیوجي ، توما( السكنیة الموصلیة التراثیة 

دون التعرض إلى المعطیات الكمیة وخاصة المساحیة منھا فیما یتعلق بھذه الوحدات 

2006/4/18قبل في 2005/6/2أستلم في 
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وارتباط ھذه المعطیات مع طبیعة المعالجات التصمیمیة للوحدة وبالتالي یبرز نقص 
.في أحد جوانب التحلیل األساسیة یمثل بدوره مشكلة للبحث 

:ث ھدف البح٣ـ ١

یھدف البحث إلى الوصول إلى عالقات كمیة وذلك عبر منھجیة بحثیة تقوم على 
ھذه العالقات تبین تأثیر الخصائص التصمیمیة . الدراسة المیدانیة والتحلیل اإلحصائي 

.للوحدات السكنیة الموصلیة التراثیة على المفردات المساحیة لمكونات ھذه الوحدات 

:في الوحدة السكنیةـ المساحات األساسیة ٢

:١یمكن تصنیف المساحات األساسیة للوحدة السكنیة كما موضح في الشكل رقم 

وتشمل مجموع مساحة كافة طوابق الوحدة : ) A1(مساحة البناء الكلیة-١
.بفضاءاتھا المغلقة والمفتوحة وشبھ المفتوحة 

ت ، وتشتمل على مساحة الفضاءا)A2(المساحة االستغاللیة الخارجیة-٢
.وللفعالیات األخرىللمعیشةالخارجیة المفتوحة وشبھ المفتوحة المستغلة

وتشتمل على كافة المساحات الداخلیة : )A3(مساحة البناء المغلقة الكلیة-٣
.المستغلة للخدمة والمعیشة مع ھیكلھا اإلنشائي 

وتشمل مجموع مساحات أجزاء الھیكل : )A4(مساحة الھیكل اإلنشائي-٤
جدران الحاملة ، األعمدة ، القواطع الداخلیة ، إضافة إلى فتحات األبواب اإلنشائي كال

.والشبابیك والمسافات بین األعمدة 
وتشتمل على مجموع المساحات : )A5(مساحة البناء الداخلیة الصافیة الكلیة-٥

.الصافیة لفضاءات المعیشة والخدمة والحركة الداخلیة المغلقة 
وتشمل مجموع المساحات الصافیة للفضاءات : )A6(مساحة فضاءات الحركة-٦

.المخصصة للحركة الداخلیة
وتشتمل على المساحة الصافیة للفضاءات : )A7(المساحة االستغاللیة الداخلیة -٧

.الداخلیة المستغلة للمعیشة والخدمة 
وتشتمل على مجموع المساحات الصافیة : )A8(مساحة فضاءات الخدمة-٨

.ات الخدمیة للفضاءات المخصصة للفعالی
وتشمل مجموع المساحات الصافیة للفضاءات : )A9(مساحة فضاءات المعیشة-٩

.[7]المخصصة للفعالیات المعیشیة  
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A1مساحة البناء الكلیة

المساحة االستغاللیة 
A2الخارجیة

A3مساحة البناء المغلقة الكلیة

مساحة الھیكل اإلنشائيA5مساحة البناء الداخلیة الصافیة الكلیة
A4

الحركةمساحة فضاءات
A6

A7المساحة االستغاللیة الداخلیة

مساحة فضاءات المعیشة
A9

مساحة فضاءات الخدمة
A8

المساحات األساسیة في الوحدة السكنیة: ١الشكل 
Housing Technical Standards & Codes of: المصدر  Practice,

P:109
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:ھذه المفردات یمكن التعبیر عنھا ریاضیا بالشكل التالي 

A7 = A8 + A9

A5 = A6 + A7 = A6+ A8 + A9

A3 = A4 + A5 = A4 + A6+ A8 + A9

A1 = A2 + A3

A1 = A2 + A4 + A6+ A8 + A9

إن االختالف في مساحات الوحدات السكنیة ومكوناتھا یجعل من األنسب االستعاضة 
عن قیم مساحات الفضاءات المختلفة ، بنسب ھذه المساحات إلى مساحة البناء الكلیة 

:وكاآلتي 

Y1 : وتمثل نسبة المساحة االستغاللیة الخارجیة إلى مساحة البناء الكلیة.

Y2 : وتمثل نسبة مساحة الھیكل اإلنشائي إلى مساحة البناء الكلیة.

Y3 : وتمثل نسبة مساحة فضاءات الحركة إلى مساحة البناء الكلیة.

Y4 : وتمثل نسبة مساحة فضاءات الخدمة إلى مساحة البناء الكلیة.

Y5 : وتمثل نسبة مساحة فضاءات المعیشة إلى مساحة البناء الكلیة.

:ه النسب یعبر عنھا ریاضیا بالشكل التالي ھذ

Y1 = A2 / A1

Y2 = A4 / A1

Y3 = A6 / A1

Y4 = A8 / A1
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Y5 = A9 / A1

:علما أنھ

Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5 = 1

:ـ خصائص الوحدات السكنیة الموصلیة التراثیة ٣

یة یمكن إیجاز الخصائص التخطیطیة والتصمیمیة األساسیة للوحدات السكن
:الموصلیة التراثیة بما یأتي 

.في ترتیب وتجمیع الوحداتcompactاتباع فكرة النسیج العمراني المتضام -١
.انفتاح الوحدة السكنیة نحو الداخل وانغالقھا شبھ التام تجاه الخارج -٢
واستخدام مجموعة من العناصر والمعالجات التصمیمیة بعضھا مشترك مع ما ھ-٣

:ومنھا . اإلسالمي بشكل عام واآلخر ممیز للبیت الموصليشائع في البیت العربي 
o استخدام الفناء الداخلي كعنصر وظیفي أساسي للفعالیات الیومیة وللحركة ، إضافة

.إلى وظیفتھ البیتیة لإلضاءة والتھویة 
o شیوع استخدام االواوین.
oاستخدام األروقة بكثرة.
oئفھا مثل السرداب للخزن والرھرة كثرة الطوابق تحت األرضیة وتعدد أنواعھا ووظا

.للمعیشة
oبین الوحدات كثرة البروزات الخارجیة والقناطر فوق األزقة والتي تصل ما.
o وجود فناء إضافي یعرف بالفناء الخارجي في معظم الدور الكبیرة وبعض الدور

.المتوسطة
o [6]استخدام نمط المدخل المنكسر في معظم الدور الكبیرة والمتوسطة.

:ـ فرضیة البحث ومتغیراتھ٤

المساحیة ألجزاء الوحدات السكنیة التراثیة متأثرة بطبیعة المعالجات إن المفردات
واستنادا إلى ھذا االفتراض فإن تحدید العالقة بین . التصمیمیة لھذه الوحدات

الخصائص التصمیمیة لھذه الوحدات ومكوناتھا المساحیة یمكن أن یتم من خالل 
:جموعة من المتغیرات التي تتضمنمدراسة
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وھي المتغیرات المرتبطة بالخصائص :مجموعة المتغیرات المستقلة-أوال
:الذاتیة والتصمیمیة للوحدة السكنیة وتشتمل على 

وھي تعبیر عن مدى أو قوة تضام أو تراص )X1(ـ نسبة التضام أو التالصق ١
وتقاس كنسبة بین مجموع أطوال الجوانب ،الوحدة السكنیة مع الوحدات المجاورة لھا 

الخارجیة للوحدة المتضامة مع الوحدات المجاورة إلى طول المحیط الخارجي الكلي 
).١-صفر(ونظریا تتراوح قیمة ھذا المتغیر بین . للوحدة 

).٢م(ویقاس ھذا المتغیر بوحدة المساحة ،) X2(ـ مساحة ارض الوحدة السكنیة ٢

ویقاس ھذا المتغیر برقم یعبر عن عدد ،) X3(وحدة السكنیة ـ عدد طوابق ال٣
وقد تم اخذ الطوابق تحت األرضیة بنظر ، الطوابق التي تتألف منھا الوحدة السكنیة 

.االعتبار

وھي عبارة عن نسبة ما بین البعد الصغیر ،) X4(ـ نسبة أبعاد الفناء الداخلي ٤
وقد تم قیاس ھذین البعدین بأخذ اصغر ، الكبیر للفناء الداخلي للوحدة السكنیة إلى البعد

.مسافة مستقیمة بین كل جانبین متقابلین من جوانب الفناء الداخلي 

وھذا المتغیر تم التعبیر عنھ برقم یمثل ، )X5(ـ عدد االواوین في الوحدة السكنیة٥
.عدد االواوین في الوحدة السكنیة

).X6(ـ وجود األروقة في الوحدة السكنیة٦

).X7(ـ وجود الطوابق تحت األرضیة في الوحدة السكنیة ٧

).X8(ـ وجود البروزات والقناطر في الوحدة السكنیة ٨

). X9(ـ وجود الفناء الخارجي في الوحدة السكنیة ٩

).X10(ـ وجود مجاز للمدخل في الوحدة السكنیة ١٠

في حالة ) واحد(ء القیمة وقد تم التعبیر عن المتغیرات الخمسة األخیرة بإعطا
في حالة ) صفر(وجود العنصر الممثل للمتغیر في الوحدة السكنیة ، وإعطاء القیمة 

.عدم وجود العنصر فیھا

وھي المتغیرات المرتبطة بالمكونات :مجموعة المتغیرات المعتمدة -ثانیا
:المساحیة للوحدة السكنیة ، وتشتمل على 
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مساحة الفناء (ةلمساحة االستغاللیة الخارجی، ویمثل نسبة ا)Y1(المتغیر -١
.إلى مساحة البناء الكلیة) نصف مساحة الفناء الداخلي+مساحة اإلیوان+الخارجي

.، ویمثل نسبة مساحة الھیكل اإلنشائي إلى مساحة البناء الكلیة)Y2(المتغیر -٢
مساحة + مساحة األروقة (، ویمثل نسبة مساحة فضاءات الحركة )Y3(المتغیر -٣
إلى مساحة البناء ) نصف مساحة الفناء الداخلي+ مساحة مجاز المدخل + لدرج ا

.الكلیة
مساحة + مساحة المطابخ (، ویمثل نسبة مساحة فضاءات الخدمة )Y4(المتغیر -٤

إلى ) مساحة السرداب+ مساحة المخازن + مساحة المرافق الصحیة + الحمامات 
.مساحة البناء الكلیة

+ مساحة غرف النوم (نسبة مساحة فضاءات المعیشة ، ویمثل )Y5(المتغیر -٥
.إلى مساحة البناء الكلیة) مساحة الرھرة+ مساحة غرف الجلوس 

:ـ الدراسة المیدانیة ٥

:عینة البحث ١ـ ٥

Purposive Samplingالمعاینة العمدیةلمتطلبات البحث فقد تم اعتماد أسلوب 
الدراسة بشكل متعمد ، مع االعتقاد المسبق حیث تم انتخاب عینة البحث من مجتمع

وقد تم اعتماد مجموعة من المعاییر . بأن مفردات ھذه العینة تمثل المجتمع تمثیال جیدا 
:في انتخاب مفردات العینة من الوحدات السكنیة التراثیة وھي 

.أن یكون النمط البنائي تراثیا تقلیدیا یقوم على فكرة الفناء المركزي -١
.سنة٧٥عمر الوحدة السكنیة أكثر من أن یكون-٢
.تحویرات مؤثرة على التنظیم األساسي لفضاءات الوحدة السكنیة دأن ال توج-٣
.أن تقع الوحدة السكنیة ضمن نطاق مدینة الموصل القدیمة -٤
.أن تتم مراعاة التنوع في خصائص الوحدات من حیث موقعھا ومساحاتھا-٥

كنیة موصلیة تراثیة موزعة على مناطق وحدة س٥٠تم انتخاب عینة مؤلفة من 
، وتم استحصال قیم المتغیرات الخاصة بالبحث عبر ) ٢الشكل(الموصل القدیمة 

)٣الشكل. (استمارة معلومات تم إعدادھا مسبقا من قبل الباحثین 
:نتائج الدراسة المیدانیة ٢ـ ٥
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بر االستمارة بعد جمع البیانات الخاصة بمتغیرات البحث من مفردات العینة وع
:االستبیانیة ومن ثم تبویبھا تم التوصل إلى النتائج اإلحصائیة الوصفیة التالیة

مساحة ارض الوحدة ، : X2نسبة التضام، : X1(نتائج المتغیرات المستقلة -أوال
X3 :١موضحة بالجدول ) نسبة أبعاد الفناء الداخلي.

:فقد تبین التالي أما بالنسبة لبقیة المتغیرات المستقلة-ثانیا
تألفت من % ٤٠من الوحدات في عینة البحث قد تألفت من طابق واحد و % ٤-١

).بضمنھا الطابق تحت األرضي( تألفت من ثالثة طوابق % ٥٦طابقین ، و
قد احتوت % ٥٠من الوحدات في عینة البحث لم تحتوي على إیوان ، و% ٣٤-٢

.یوان قد احتوت على أكثر من إ% ١٦على إیوان واحد ، و
منھا لم تحتوي % ٢٨من الوحدات في عینة البحث احتوت على أروقة ، و% ٧٢-٣

.على أروقة
لم % ٢٦من الوحدات في عینة البحث احتوت على طوابق تحت أرضیة ، % ٧٤-٤

.تحتوي على ھذه الطوابق 
% ٩٠من الوحدات في عینة البحث احتوت على بروزات خارجیة ، و % ١٠-٥

.لبروزاتمنھا لم تحتوي على ھذه ا
لم % ٩٨من الوحدات في عینة البحث احتوت فناءا خارجیا إضافیا ، و% ٢-٦

.تحتوي على ھذا الفناء
لم % ١٠من الوحدات في عینة البحث احتوت على مجاز للمدخل ، و% ٩٠-٧

.تحتوي على ھذا المجاز 

سبة ن: Y2، نسبة المساحة االستغاللیة الخارجیة : Y1(أما المتغیرات المعتمدة -ثالثا
نسبة مساحة : Y4، نسبة مساحة فضاءات الحركة : Y3، مساحة الھیكل اإلنشائي 

فإن نتائجھا موضحة في ) نسبة مساحة فضاءات المعیشة: Y5، فضاءات الخدمة 
.٢الجدول 
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.توزیع مفردات العینة على مناطق مدینة الموصل القدیمة :٢الشكل 
.باحثین عن بلدیة الموصل ال:المصدر 

١٢٥٠٠:١المقیاس  
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استمارة معلومات
:اوال ـ معلومات عامة 

رقم اسم الحي
المحلة

رقم 
الزقاق

رقم 
الدار

:ثانیا ـ الخصائص التصمیمیة للوحدة السكنیة 

طول المحیط الخارجي الكلي 
للوحدة 

مجموع اطوال الواجھات الخارجیة 
للوحدة

طوابق الوحدةعددمساحة ارض الوحدة

عرض الفناء الداخليطول الفناء الداخلي

عدد السرادیبعدد االواوین

مجموع اطوال االروقةعدد جوانب الفناء التي تضم اروقة

ھل یوجد مجاز للمدخل ؟ھل توجد رھرة ؟

ھل توجد بروزات خارجیة ؟ھل یوجد فناء خارجي ؟

عدد المطابخ عدد الحمامات

:ثالثا ـ المساحات االساسیة في الوحدة السكنیة 

المجموع١٢٣٤٥٦الفعالیة

النوم

الرھرةالجلوس

المطبخ
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.استمارة المعلومات لمفردات عینة البحث : ٣الشكل 

الحمام

المرافق

السردابالمخزنالخزن

فناء٢\١مدخل ودرجاالروقةالحركة

الفضاءات 
المفتوحة

فناء 
خارجي

فناء٢\١االیوان

المجموع االجمالي الكلي

مساحة البناء الكلیة
مساحة الھیكل 

االنشائي
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المتغ
یر

الوسط 
الحسا
بي

أصغر المنوالالوسیط
قیمة

أكبر 
قیمة

االنحراف التباینالمدى
المعیاري

X10.798
6

0.812
5

0.790.490.951
7

0.461
7

0.013
8

0.1175

X2169.2
7

159.1
3

16569.02
7

385.1
2

316.0
9

5568.
4

74.622

X30.773
5

0.791
3

0.930.3770.9830.6060.023
4

0.1528

نتائج اإلحصاء الوصفي لبعض المتغیرات المستقلة في عینة البحث: ١الجدول 
)الباحثون: المصدر (

المتغ
یر

الوسط 
لحساا

بي
أصغر المنوالالوسیط

قیمة
أكبر 
التباینالمدىقیمة

االنحرا
ف 

المعیار
ي

Y10.104
7

0.099
1

0.121
6

0.038
5

0.268
9

0.230
4

0.0019
9

0.044
6

Y20.230
1

0.225
7

0.2010.142
4

0.2930.150
6

0.0010
6

0.032
5

Y30.170
1

0.170
4

0.075
7

0.075
6

0.260
1

0.184
5

0.0023
7

0.048
7

Y40.175
8

0.179
7

0.040
9

0.040
9

0.386
3

0.345
4

0.0051
8

0.072

Y50.3190.3280.2000.2000.4460.2450.00340.058
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355579

نتائج اإلحصاء الوصفي للمتغیرات المعتمدة في عینة البحث: ٢الجدول 
)الباحثون: المصدر (
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:التحلیل اإلحصائي للمتغیرات ٣ـ ٥
لوب تحلیل االنحدار الخطي المتعدد لتحدید طبیعة العالقة بین المتغیر باعتماد أس

:المعتمد والمتغیرات المستقلة تم التوصل إلى النتائج التالیة

:كانت معادلة االنحدار كما یلي Y1بالنسبة للمتغیر المعتمد -أوال

Y1= 0.188 - 4.46 E – 02 X3 + 3.383 E –02 X5 + 4.911 E –02X9

على التوالي X3 ،X5 ،X9، لكل من ٠.١٥٦، ٠.٥٢٤، ٠.٥٨فكانت Betaقیم أما
.

:كانت معادلة االنحدار كما یلي Y2بالنسبة للمتغیر المعتمد -ثانیا

Y2 = 0.27–1.66E–04 X2–1.65 E-02 X7

.على التوالي X2 ،X7، لكل من ٠.٢٢٥، ٠.٣٨٢فكانت Betaأما قیم 

:كانت معادلة االنحدار كما یلي Y3سبة للمتغیر المعتمد بالن-ثالثا

Y3 = 9.353E-02 + 3.107E-04X2 – 2.28E-02X5 + 6.124E-02X6

على X2 ،X5 ،X6، لكل من ٠.٥٧١، ٠.٣٢٣، ٠.٤٧٦فكانت Betaأما قیم 
.التوالي 

:كانت معادلة االنحدار كما یلي Y4بالنسبة للمتغیر المعتمد -رابعا

Y4 = 2.937E-02 + 5.147E-02X3 – 4.88E-02X6 + 7.003E-02X7

على التوالي X3 ،X6 ،X7لكل من ٠.٤٣١، ٠.٣٠٧، ٠.٤١٥فكانت Betaأما قیم 
.

:كانت معادلة االنحدار كما یلي Y5بالنسبة للمتغیر المعتمد -خامسا

Y5 = 0.353 – 2.01E-04X2
.٠.٢٥٥ھي X2للمتغیر Betaوكانت قیمة 

:ویمكن تفسیر ھذه النتائج كما یلي 
:فإنھا Y1فیما یتعلق بنسبة المساحة االستغاللیة الخارجیة -أوال
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حیث أن إضافة طابق X3تتأثر عكسیا بزیادة عدد طوابق الوحدة السكنیة -١
جدید أو جزء من طابق كان یوجھ أساسا نحو توفیر فضاءات معیشیة ، وبالتالي 

.نقص نسبة الفضاءات األخرى في المجموع الكليسوف یؤدي ذلك إلى
، حیث تعتبر االواوین من X5تتأثر طردیا بعدد االواوین في الوحدة السكنیة -٢

.الفضاءات االستغاللیة الخارجیة الرئیسة في الوحدة السكنیة التراثیة 
والذي بدوره X9تتأثر طردیا أیضا بوجود الفناء الخارجي في الوحدة السكنیة -٣

ل مساحة استغاللیة خارجیة وإن اقتصر وجوده على عدد محدود جدا من یمث
الوحدات السكنیة ، وھذا یفسر ظھوره بالمرتبة األخیرة واألقل تأثیرا في معادلة 

.االنحدار

:فإنھا Y2فیما یتعلق بنسبة مساحة الھیكل اإلنشائي -ثانیا
ضح في تفرد أسلوب ، وھذا یتX2تتأثر عكسیا بمساحة أرض الوحدة السكنیة -١

وتقنیة التشیید السائدة ، أي ثبوت أبعاد العناصر اإلنشائیة وبحور الفضاءات وبالتالي 
الھیكل اإلنشائي من مساحة أرض الوحدة سوف یزداد مع نقصان ھفإن ما یستنزف

مساحة ھذه األرض ، كذلك فإن زیادة
ات المفتوحة غالبا مساحة ارض الوحدة كانت ترافقھا في األساس زیادة في المساح

.ھیكال إنشائیا مثل الفناء الخارجي موالتي ال تستلز
، حیث أن فضاءات X7تتأثر عكسیا أیضا بوجود السرادیب في الوحدة السكنیة -٢

ھذه السرادیب تمتاز ببحورھا الواسعة نسبیا مقارنة بالفضاءات األخرى في الوحدة 
.السكنیة 

:فإنھا Y3اءات الحركة فیما یتعلق بنسبة مساحة فض- ثالثا
حیث أن زیادة مساحة ارض X2تتأثر طردیا بمساحة ارض الوحدة السكنیة -١

الوحدة  سوف یستلزم مساحات حركة إضافیة للوصول إلى كافة الفضاءات ضمن 
.ھذه المساحة 

حیث أن قسما من مساحات X5تتأثر عكسیا بعدد االواوین في الوحدة السكنیة -٢
للحركة أیضا ، وإن لم تدخل مساحة ھذه االواوین ضمن االواوین كان یستغل 

.مساحات الحركة 
، حیث أن األروقة ھي X6تتأثر طردیا بوجود األروقة في الوحدة السكنیة -٣

.أساسا فضاءات مخصصة للحركة 
:فإنھا Y4فیما یتعلق بنسبة مساحة فضاءات الخدمة -رابعا

حیث أن إضافة طابق أو X3یة تتأثر طردیا بزیادة عدد طوابق الوحدة السكن-١
جزء من طابق وإن كان موجھا أصال لتوفیر مساحات معیشیة ، فإن ذلك یترافق مع 
إضافة مساحات خدمیة ، وھي المخزن بالدرجة األساس وكذلك المرافق الصحیة ، 

.أما الحمام والمطبخ فإن وجودھا یقتصر على الطابق األرضي 
حیث تستغل بعض أجزاء X6وحدة السكنیة تتأثر عكسیا بوجود األروقة في ال-٢

األروقة في بعض الوحدات كفضاءات خدمیة وخاصة للطبخ ، وإن لم تدخل 
.مساحاتھا في احتساب نسبة مساحة فضاءات الخدمة 
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حیث ان فضاءات X7تتأثر طردیا بوجود السرادیب في الوحدة السكنیة -٣
.السرادیب ھي فضاءات خدمیة مستغلة للخزن 

فھي تتأثر عكسیا بمساحة Y5ما یتعلق بنسبة مساحة الفضاءات المعیشیة فی-خامسا
ارض الوحدة ، وھذا یفسر في أن مساحة الفضاءات المعیشیة غالبا ما كانت متماثلة 
في معظم الوحدات بسبب تماثل وبساطة متطلبات الحیاة ، وان أي زیادة في مساحة 

ساحة ھذه الفضاءات ، إنما كانت ارض الوحدة لم ترافقھ زیادة بذات النسبة في م
الفضاءات االستغاللیة الخارجیة ، وأن زیادة مساحات توجھ لفضاءات الخدمة و

.الفضاءات المعیشیة غالبا ما كانت تتم بواسطة التوسع العمودي 

:ـ االستنتاجات و التوصیات ٦
:االستنتاجات ١ـ ٦

قدیمة ، وبعد إجراء المسح وحدة سكنیة موصلیة٥٠عمدیة مؤلفة من في عینة
:یلي المیداني والتحلیالت اإلحصائیة للنتائج تم التوصل إلى ما

من مساحة الوحدات % ٣١.٩٣شكلت مساحة فضاءات المعیشة النسبة األعلى -١
ثم مساحة فضاءات %  ٢٣.٠١السكنیة في العینة ، تلیھا مساحة الھیكل االنشائي

ثم % ١٧.٥٨الخدمة 
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Y1

الموصلیة التراثیةمعدالت نسب المكونات المساحیة للوحدة السكنیة: ٤الشكل 
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)الباحثون: لمصدرا(

Y1التوزیع التكراري للمتغیر المعتمد:٥الشكل 

)الباحثون: المصدر(
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Y2التوزیع التكراري للمتغیر المعتمد:٦الشكل 

)الباحثون: المصدر(
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Y3التوزیع التكراري للمتغیر المعتمد:٧الشكل 

)حثونالبا: المصدر(
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Y4التوزیع التكراري للمتغیر المعتمد:٨الشكل 

)الباحثون: المصدر(
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Y5التوزیع التكراري للمتغیر المعتمد:٩الشكل 

)الباحثون: المصدر(
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أخیرا مساحة الفضاءات االستغاللیة الخارجیة ، و% ١٧.٠١مساحة فضاءات الحركة 
١٠.٤٧%.

تؤثر مساحة ارض الوحدة السكنیة تأثیرا معنویا على مكوناتھا المساحیة ، فھي ذات -٢
تأثیر عكسي على نسبة مساحة فضاءات المعیشة ونسبة مساحة الھیكل اإلنشائي ، وذات 

.تأثیر طردي على نسبة مساحة فضاءات الحركة 
مساحیة ، حیث لھ یؤثر عدد طوابق الوحدة السكنیة تأثیرا معنویا على مكوناتھا ال-٣

تأثیر عكسي على نسبة مساحة الفضاءات االستغاللیة الخارجیة ، وتأثیر طردي على 
.نسبة مساحة الفضاءات الخدمیة 

یؤثر وجود كل من السرادیب ، االواوین ، الفناء الخارجي واألروقة تأثیرا معنویا على -٤
تأثیر بقیة المتغیرات یعني إھمالإن ھذا ال. المكونات المساحیة للوحدات السكنیة 

والخصائص التصمیمیة ،
ولكن لم تظھر لھا دالالت معنویة في التحلیل اإلحصائي ، وھذا ربما كان ناتجا عن 

.محدودیة عینة البحث 
:التوصیات ٢ـ ٦

:یوصي البحث بما یأتي 
توجیھ قدر أكبر من االھتمام نحو دراسة خصائص العمارة التراثیة واعتماد أسالیب-١

.القیاس الكمي في ھذه الدراسات قدر اإلمكان 
التأكید على موضوع التحلیل المساحي للمكونات وخصوصا في مشاریع اإلسكان -٢

.لتقلیص الھدر في المساحات غیر الفعالة
االستفادة من األفكار والمعالجات التصمیمیة التراثیة التي تقوم بأداء وظیفي متنوع -٣

.الفناءات واوین وضمن مكون مساحي واحد مثل اال
االستفادة من فكرة التوسع العمودي الكلي والجزئي في الوحدات السكنیة التراثیة -٤

.وتوظیفھا في التصامیم المعاصرة
توجیھ االھتمام نحو إعداد برامج تصمیمیة تھدف إلى زیادة نسبة المساحات الفعالة - ٥
) الھیكل اإلنشائي(یر الفعالة وتقلیص نسبة المساحات غ) المعیشیة واالستغاللیة الخارجیة(

.عبر أفكار تصمیمیة ومعالجات إنشائیة متنوعة ومبتكرة
:مصادر البحث 

، بحث غیر منشور ، تحلیل الواقع السكني لمدینة الموصلبطرس، جمیل توما، -١
.١٩٨٢رسالة ماجستیر ، مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد، بغداد، 

التحلیل كمونة؛سعد عزیز؛ نجم، ظافر محمود، الجبوري، عدنان حمودي؛-٢
المساحي لمكونات الوحدات السكنیة المنفردة المشیدة من قبل القطاع الخاص في 

وقائع بحوث المؤتمر العلمي الخامس لمجلس البحث ،المناطق الحضریة في العراق
.١٩٨٩العلمي ، بغداد، 

، التراثیة في الموصلالتصامیم المعماریةالممیزات والجمعة، احمد قاسم، -٣
.١٩٨٦، كلیة اآلداب، جامعة الموصل،الموصل،١٦آداب الرافدین ، العدد

، التراث الشعبي ، العدد السادس، السنة البیت الموصليالدیوجي، سعید،-٤
.١٩٧٥السادسة، دار الحریة للطباعة،بغداد، 

عامة ، المؤسسة الالبیت العربي في العراق في العصر االسالميمصطفى،فریال،-٥
.١٩٨٣لآلثار والتراث، وزارة الثقافة واإلعالم،بغداد ،

، الموصل العمائر السكنیة في مدینة الموصلمكتب اإلنشاءات الھندسي،-٦
.٨-٥ص ١٩٨٢،
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7 -Polservice, Housing Technical Standards & Codes of Practice,
Warsaw, 1982 pp.110-113.


