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Abstract

This research tries to review the way how to form and create (the
Pattern of Residential Cluster) in single – family housing in the Iraqi
City. The present study defines the research problem basically as a
reconsideration or reformulation of scientific and applied approaches to



understand the nature of (Residential Cluster)as a big cell comparing with
the small one(The Dwelling Unit), within the urban residential fabric. The
research tries to approve a methodology in forming or producing patterns
of these clusters through comprehensive and complementary concept
regarding all components of residential physical fabric,. The research
takes into consideration the concept of balance between (the part and the
whole) by studying the interrelationship between the (residential cluster)
and other components, and also takes the network of urban spaces within
the residential fabric into consideration, in order not to neglect the value
of urban space. The results in this research indicates many patterns of
residential clusters with specific identify and characteristics for each.
These patterns have been produced according to the mentioned
methodology, that can approve wide range of created patterns in
accordance with current Housing Standards in Iraqi City.
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)عداد الباحثإ(عالقة التغیر بین مساحة قطع األراضي السكنیة وبین المساحة المبنیة ) ٣(شكل 

م(٩)في ھذا البحثوھناك عوامل ثانویة مؤثرة ال یتسع المقام للتطرق
)proportion of Plot(ا، و
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A. رمز لھ ٢/٣التناسب الجید(G)Good Proportion
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من) ٤(
. ٢م٦٠٠-١٥٠والتي تتراوح مساحاتھا بین بنى في األرض السكنیةمال

Housing Technical Standard) ٦(ھو ) Medium(تم اعتماد متوسط عدد افراد االسرة نوع ) ٧( – Report
2 - P.143 - Table 1

)٨ ()M1 ،M2 (Housing
Technical Standard – Report 2- P.168 –Table 20

٥٨ص _٥٣الفصل الثالث ص - ١٩٩٠-النعمة: راجع(٩)



شكل 
)٤

 (
احتماالت تكوین األنواع للوحدات السكنیة نتیجة لتسقیط كتلة في قطع األ

ضي السكنیة المنتخبة 
را

)
إعداد

الباحث
(

فما ٢م)٦٠٠-٢٠٠()١٠(التي اعتمدتھا دراسة مدینة الثرثار الجدیدة
(A)

(G)وبموجب ذلك تم تحدید النوعین المذكورین آنفا من التناسبات، .
Plot) ٢(الجدول 

Area وتناسب األضالعProportion.

)١٠ (Tharthar New town – 1985, p.22.

شكل 
)٤
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Area وتناسب األضالعProportion.
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إعداد ((Plot Area)حسب المساحة المؤشرات الرئیسیة ألنواع الوحدات السكنیة ) ٢(جدول 
) الباحث

لقد تم احتساب عدد االفراد االقصى المستغل للطابق من مقارنتھا باالحتیاجات الوظیفیة * 
للعوائل وعدد افرادھا من الجدول 

(Housing Technical Standard – Report 2- P.168 –Table 20)
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،

أكثرةر(المحلة السكنیة  ) او 
:شبكتي الحركة الرئیسیتین وھماأنالسكني، ومعلوم قطاعخدمات یخدم ال

A.المشاة حركةشبكةPedestrian Circulation Net ویرمز لھا(PC)
B.المركباتشبكة حركةVehicular Circulation Net ویرمز لھا(VC)

. الشبكتان ت
:التالیةتماالت الثالثة بین الشبكتین في أدبیات اإلسكان إلى أحد االح

A. العزل الكامل
B. الدمج الكامل
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) الباحث
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C. التداخل بینھمامنالقبول بدرجة مقبولة ومدروسة.
) ٥(الذي 

ن 
مركزي، قریب، (بأربعة تدرجات ھي )مراكز الخدمات(نقاط التجاذب منھا دأو بقربھا وبع
.وذلك نسبةً لمركز المحلة السكنیة) بعید، بعید جدا

تدرجات انواع الفضاءات السكنیة حسب مستوى التداخل بین شبكتي الحركة ، ) ٥(شكل 
).اعداد الباحث(وموقعھا من مركز المحلة السكنیة 

) خلویة وتكمیلیة(تصنیف أنماط التجمیعات السكنیة إلى -٤
لشكل  مالحظة ا ) ٦(من 

: والصنفان ھما) األحیاء الحدیثة(ة أو ھندسـي متعامد الشـبك) المدن القدیمة(عضوي 
A. النمط السكني الخلوي
B. النمط السكني التكمیلي

C. التداخل بینھمامنالقبول بدرجة مقبولة ومدروسة.
) ٥(الذي 

ن 
مركزي، قریب، (بأربعة تدرجات ھي )مراكز الخدمات(نقاط التجاذب منھا دأو بقربھا وبع
.وذلك نسبةً لمركز المحلة السكنیة) بعید، بعید جدا

تدرجات انواع الفضاءات السكنیة حسب مستوى التداخل بین شبكتي الحركة ، ) ٥(شكل 
).اعداد الباحث(وموقعھا من مركز المحلة السكنیة 

) خلویة وتكمیلیة(تصنیف أنماط التجمیعات السكنیة إلى -٤
لشكل  مالحظة ا ) ٦(من 

: والصنفان ھما) األحیاء الحدیثة(ة أو ھندسـي متعامد الشـبك) المدن القدیمة(عضوي 
A. النمط السكني الخلوي
B. النمط السكني التكمیلي

C. التداخل بینھمامنالقبول بدرجة مقبولة ومدروسة.
) ٥(الذي 

ن 
مركزي، قریب، (بأربعة تدرجات ھي )مراكز الخدمات(نقاط التجاذب منھا دأو بقربھا وبع
.وذلك نسبةً لمركز المحلة السكنیة) بعید، بعید جدا

تدرجات انواع الفضاءات السكنیة حسب مستوى التداخل بین شبكتي الحركة ، ) ٥(شكل 
).اعداد الباحث(وموقعھا من مركز المحلة السكنیة 

) خلویة وتكمیلیة(تصنیف أنماط التجمیعات السكنیة إلى -٤
لشكل  مالحظة ا ) ٦(من 

: والصنفان ھما) األحیاء الحدیثة(ة أو ھندسـي متعامد الشـبك) المدن القدیمة(عضوي 
A. النمط السكني الخلوي
B. النمط السكني التكمیلي



)الخلوي والتكمیلي(وجود االنماط بنوعیھا ) ٦(شكل 
.في االنسجة الحضریة السكنیة التقلیدیة واالحیاء الحدیثة

لى نفسھا یمكن تعریف النمط الخلوي بانھ النمط الذي یتشكل من تكتل الوحدات السكنیة ع

. السكنیة امتداداً طولیاً مع محور للحركة، فھي ممتدة ال تتكتل على نفسھا كالنمط السابق
) ٧(الشكل 

لخلويالنمط ( ) ا

. الواحد بعد اآلخر
بع الفضاءات المتنوعة،تتا

. أجزاء المحلة السكنیة المختلفةفي

الحاجة الضروریة لوجود االنماط التكمیلیة مع االنماط الخلویة والى التنوع الفضائي ) ٧(شكل 
.  حسب درجات الخصوصیة

ج
:و مركز خدمات المحلة السكنیةالعالقة التبادلیة بین أنماط التجمیعات السكنیة-٥

اخدماتتجدركما ).٧راجع شكل (والمركبات
تكتالیأواً ی أي م

.أي ممتدا وذلك بحسب ما تقتضیھ المتطلبات الوظیفیة ومتطلبات الموقعشكالً تكمیلیاً 
):شبكة الفضاءات الحضریة(العالقة التبادلیة بین أنماط التجمیعات السكنیة و-٦

فقد تم تصنیف الفضاءات الحضریة إلى ) ٨(بالرجوع إلى الشكل 
:لفضاء الزقاق السكني مشتقة من أسالیب التنظیم الفضائي، وھي

الفضاء الطولي مغلق النھایة -٢الفضاء الطولي أو الخطي -١
الفضاء شبھ المركزي-٤الفضاء المركزي -٣

)الخلوي والتكمیلي(وجود االنماط بنوعیھا ) ٦(شكل 
.في االنسجة الحضریة السكنیة التقلیدیة واالحیاء الحدیثة

لى نفسھا یمكن تعریف النمط الخلوي بانھ النمط الذي یتشكل من تكتل الوحدات السكنیة ع

. السكنیة امتداداً طولیاً مع محور للحركة، فھي ممتدة ال تتكتل على نفسھا كالنمط السابق
) ٧(الشكل 

لخلويالنمط ( ) ا

. الواحد بعد اآلخر
بع الفضاءات المتنوعة،تتا

. أجزاء المحلة السكنیة المختلفةفي

الحاجة الضروریة لوجود االنماط التكمیلیة مع االنماط الخلویة والى التنوع الفضائي ) ٧(شكل 
.  حسب درجات الخصوصیة

ج
:و مركز خدمات المحلة السكنیةالعالقة التبادلیة بین أنماط التجمیعات السكنیة-٥

اخدماتتجدركما ).٧راجع شكل (والمركبات
تكتالیأواً ی أي م

.أي ممتدا وذلك بحسب ما تقتضیھ المتطلبات الوظیفیة ومتطلبات الموقعشكالً تكمیلیاً 
):شبكة الفضاءات الحضریة(العالقة التبادلیة بین أنماط التجمیعات السكنیة و-٦

فقد تم تصنیف الفضاءات الحضریة إلى ) ٨(بالرجوع إلى الشكل 
:لفضاء الزقاق السكني مشتقة من أسالیب التنظیم الفضائي، وھي

الفضاء الطولي مغلق النھایة -٢الفضاء الطولي أو الخطي -١
الفضاء شبھ المركزي-٤الفضاء المركزي -٣

)الخلوي والتكمیلي(وجود االنماط بنوعیھا ) ٦(شكل 
.في االنسجة الحضریة السكنیة التقلیدیة واالحیاء الحدیثة

لى نفسھا یمكن تعریف النمط الخلوي بانھ النمط الذي یتشكل من تكتل الوحدات السكنیة ع

. السكنیة امتداداً طولیاً مع محور للحركة، فھي ممتدة ال تتكتل على نفسھا كالنمط السابق
) ٧(الشكل 

لخلويالنمط ( ) ا

. الواحد بعد اآلخر
بع الفضاءات المتنوعة،تتا

. أجزاء المحلة السكنیة المختلفةفي

الحاجة الضروریة لوجود االنماط التكمیلیة مع االنماط الخلویة والى التنوع الفضائي ) ٧(شكل 
.  حسب درجات الخصوصیة

ج
:و مركز خدمات المحلة السكنیةالعالقة التبادلیة بین أنماط التجمیعات السكنیة-٥

اخدماتتجدركما ).٧راجع شكل (والمركبات
تكتالیأواً ی أي م

.أي ممتدا وذلك بحسب ما تقتضیھ المتطلبات الوظیفیة ومتطلبات الموقعشكالً تكمیلیاً 
):شبكة الفضاءات الحضریة(العالقة التبادلیة بین أنماط التجمیعات السكنیة و-٦

فقد تم تصنیف الفضاءات الحضریة إلى ) ٨(بالرجوع إلى الشكل 
:لفضاء الزقاق السكني مشتقة من أسالیب التنظیم الفضائي، وھي
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الفضاء شبھ المركزي-٤الفضاء المركزي -٣



)١١(فضائياألشكال النموذجیة لفضاء الزقاق السكني مشتقة من اسالیب التنظیم ال) ٨(شكل 

).١٩٨٧-مدینة الثرثار الجدیدة (
) ب-٩(و) أ-٩(

لمركبات ا كة، حركة  لحر ،)VC()PC(ا

. ابعاد ووظائف الفضاء الممیزة لكل منھا

الفضاء شبھ المركزي 
VC4

الفضاء المركزي 
VC3

فضاء طولي مغلق 
VC2النھایة 

فضاء طولي مفتوح 
VC1النھایتین 

اشكال 
الفضاء 
النموذجیة

شبكة 
حركة 

المركبات 
والسیارات

السكنیة جمیع االنواع
بما یتالئم مع مزایا 

الفضاء

جمیع االنواع 
السكنیة بما یتالئم 
مع مزایا الفضاء

جمیع انواع 
الوحدات السكنیة 
التي تسمح بایواء 
سیارة والمفضل 

-.D.H.نوع 
S.D.H.

جمیع انواع الوحدات 
السكنیة التي تسمح بایواء 

.D.H.سیارة والمفضل نوع 
شبھ .S.D.Hالمنفصلة 
وتعمل كانماط المنفصلة 

تكیملیة

االنواع 
السكنیة 
المالئمة

. ٢١٤ص–١٩٨٧-مدینة الثرثار الجدیدة ) ١١(
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السكنیة 
المالئمة

. ٢١٤ص–١٩٨٧-مدینة الثرثار الجدیدة ) ١١(



فضاء اجتماعي یؤدي 
فعالیة لعب االطفال 

وتسھیل حركة 
المركبات وتوفیر 
مواقف سیارات

فضاء اجتماعي اداء 
فعالیة لعب االطفال 

امكانیة ایصال السیارة 
سكنیة لللوحدة ا

وتوفیر مواقف 
سیارات

سھولة وصول 
السیارة لكل وحدة 

تقلیل سكنیة مع 
تأثیر حركتھا لعدم 

نفاذیة الفضاء

انسابیة عالیة لحركة 
المركبات مع ارصفة 
على الجانبین لحركة 

المشاة

وظائف 
الفضاء 
السكني

تتحدد وفق النوع 
المستعمل من الوحدات 

السكنیة ال یتجاوز 
اطول بعدیھ عن 

م١٥٠

تتحدد وفق النوع 
المستعمل من 

الوحدات السكنیة ال 
عدیھ یتجاوز اطول ب

م٩٠عن 

م لطول ٩٠الحد االعلى 
الفضاء، والحد االمثل 

وحدة ١٢-٩م لعدد ٦٠
سكنیة اقل عرض 
للشارع الموصل 

Access.S. م٧-٦ھو

اقل عرض للفضاء 
م ٧-٦م، وللشارع ١٤

وطول الشارع ال یزید 
م، وعرض ١٥٠على 
.م٤-٣یف صالر

)١٢(ابعاد

الفضاء

فضائیة النموذجیة وشبكة حركة المركبات لتحدید التكامل بین أنواع اإلشكال ال) أ-٩(شكل 
األزقة السكنیة النموذجیة مع خواصھا ومزایاھا وانواع الوحدات السكنیة المالئمة لھا 

والمتكاملة معھا 
). اعداد الباحث(

Housing(، ) ١٩٨٧مدینة الثرثار الجدیدة، : (في الدراسات التالیة) (Recommendedالمذكورة موصى بھا أبعاد الفضاءات ) ١٢(
)Housing Technical - 1982, Report Two(



الفضاء شبھ 
PC4المركزي 

الفضاء المركزي  
PC3

فضاء طولي مغلق 
PC2النھایة 

فضاء طولي مفتوح 
PC1النھایتین

اشكال 
الفضاء 
النموذجیة

شبكة 
حركة 
المشاة 

الوحدات ذات الفناء 
C.H. والمتصلة

R.H. وتصلح
كانماط تكمیلیة 
للطرق الموصلة 

لمركز الحي السكني

الوحدات ذات الفناء 
C.H. والمتصلة
R.H. ھي المفضلة

ویمكن استعمال نوع 
S.D.H. بعدد اقل من

الوحدات 

الوحدات ذات 
.C.Hفناء ال

والوحدات المتصلة 
.R.Hالكتلة  
م ١٥٠لمساحة 

مربع فما فوق 

الوحدات ذات الفناء 
C.H. والمتصلة
وھي .R.Hالكتلة  

تولد انماط تكمیلیة 
.. لشبكة المشاة

الوحدات بمساحة 
م مربع او اقل ١٥٠

بحاجة الى مواقف 
سیارات قریبة 

االنواع 
السكنیة 
المالئمة

یؤدي وظیفیة عقدة 
Nodeلحركة ا

ویمكن استغاللھ في 
تسقیط الدكاكین 

التجاریة الصغیرة 
ومواقف السیارات 

یؤدي وظیفة التجمع 
واالحتكاك االجتماعي 
ولعب االطفال ووقوف 

السیارة ووصولھا 
للدار، والمعالجة لھ 
تبقى كفضاء لحركة 

المشاة

وصول المشاة 
للوحدات السكنیة 
دون المركبات 
ویؤدي وظیفة 

اك االحتك
االجتماعي النھ 
فضاء شبھ مغلق 
شدید الخصوصیة 

ربط الوحدة السكنیة 
بشبكة حركة المشاة 
للنسیج السكني وھو 

فضاء اجتماعي 
) ١٢- ٢٠(لمجموعة 

وحدة سكنیة 

وظائف 
الفضاء 
السكني

ال یزید البعد االقصى 
لطول الفضاء عن 

م وال یقل ادنى ٢٥
م ٤بعد للعرض عن 

یتحدد بتعیین نوع 
ات السكنیة، الوحد

وینبغي ان یكون او 
یقترب من شكل المربع 

عرض الفضاء بین
م ٥-١.٥

ال یقل عرض الفضاء 
م ٦م ویفضل ٤عن 

بدون رصیف، وال یزید 
م ٢٥طولھ عن 

)١٣(ابعاد

الفضاء

Housing(، ) ١٩٨٧مدینة الثرثار الجدیدة، : (في الدراسات التالیة) (Recommendedأبعاد الفضاءات المذكورة موصى بھا ) ١٣(
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او الدائرة وان ال یزید 
اقل بعد 

م٢٥لفضاءعنل

النغالقیة الفضاء 

لفضائیة النموذجیة وشبكة حركة المشاة لتحدید انواع التكامل بین انواع االشكال ا) ب-٩(شكل 
). اعداد الباحث(االزقة السكنیة النموذجیة 



  )-S.D.H.-R.H.-C.H.D.H. ()٣٢ (.

.ومزایاھا م
 _ _

(مع)٣(المخطط والمصمم األسكاني وكما یوضحھا الجدول رقم 
. )تكمیلیة
تحدید األنواع السكنیة المالئمة لتشكیالت األزقة السكنیة وفق اسالیب التنظیم ) ٣(دول ج

).إعداد الباحث(الفضائي للوصول إلى األنماط السكنیة النموذجیة 

  )-S.D.H.-R.H.-C.H.D.H. ()٣٢ (.

.ومزایاھا م
 _ _

(مع)٣(المخطط والمصمم األسكاني وكما یوضحھا الجدول رقم 
. )تكمیلیة
تحدید األنواع السكنیة المالئمة لتشكیالت األزقة السكنیة وفق اسالیب التنظیم ) ٣(دول ج

).إعداد الباحث(الفضائي للوصول إلى األنماط السكنیة النموذجیة 

  )-S.D.H.-R.H.-C.H.D.H. ()٣٢ (.

.ومزایاھا م
 _ _

(مع)٣(المخطط والمصمم األسكاني وكما یوضحھا الجدول رقم 
. )تكمیلیة
تحدید األنواع السكنیة المالئمة لتشكیالت األزقة السكنیة وفق اسالیب التنظیم ) ٣(دول ج

).إعداد الباحث(الفضائي للوصول إلى األنماط السكنیة النموذجیة 



جـالنتائ
)٤ (

مع ما تم ) متر مربع٣٦٠-٢٠٠(تراوحت مساحتھا من ) Plots(أربعة أنواع من قطع األراضي
)٣(

. الفضائیة
:واألنماط الناتجة ھي

(360-VC1,360-VC2,360-VC4,300-VC1,300-VC2,300-VC4,200-
PC1,200-PC3, 216- PC3, 200-PC4).

جدول 
)٤

 (
ص العامة الرئیسیة لالنماط السكنیة المنتخبة 

صائ
ضح الخ

یو
)

اعداد الباحث
(

جـالنتائ
)٤ (

مع ما تم ) متر مربع٣٦٠-٢٠٠(تراوحت مساحتھا من ) Plots(أربعة أنواع من قطع األراضي
)٣(

. الفضائیة
:واألنماط الناتجة ھي

(360-VC1,360-VC2,360-VC4,300-VC1,300-VC2,300-VC4,200-
PC1,200-PC3, 216- PC3, 200-PC4).

جدول 
)٤

 (
ص العامة الرئیسیة لالنماط السكنیة المنتخبة 

صائ
ضح الخ

یو
)

اعداد الباحث
(

جـالنتائ
)٤ (

مع ما تم ) متر مربع٣٦٠-٢٠٠(تراوحت مساحتھا من ) Plots(أربعة أنواع من قطع األراضي
)٣(

. الفضائیة
:واألنماط الناتجة ھي

(360-VC1,360-VC2,360-VC4,300-VC1,300-VC2,300-VC4,200-
PC1,200-PC3, 216- PC3, 200-PC4).

جدول 
)٤

 (
ص العامة الرئیسیة لالنماط السكنیة المنتخبة 

صائ
ضح الخ

یو
)

اعداد الباحث
(



فھي )ج-١٠(، ) ب-١٠(، ) أ-١٠(ة ل المرفقاشكاالأما 
وضحةاألفقیاتاالنماط المشار الیھا مع رسم المخطط لم بحث .ةا قتصر ال لقد ا

) متر مربع٣٦٠-٢٠٠(على انتخاب قطع األراضي ما بین 
إضافة )(االنماط العمرانیة االربعة   ،

الحضري السكني، وقد نتج عن ذلك انتخاب تسعة انماط للتجمیعات السكنیة ضمن المدى المذكور 
 .

)متر مربع٣٦٠( 
) الخ...(الحضري في تشكیالت فضائیة اخرى 

ت ...الموقع او طوبوغرافیتھ 
.من البحث)٦(الفضائیة التي تم التطرق الیھا في الفقرة

)200-PC4( ،)200-PC3 (_
_ مساحة األرض

)360-VC1(،)200-PC1 (ا

األحیاء الحدیثة من مدننا الى حد التكرار الممل، دون باقي األنماط على تنوعھا والتي وإن وجدت 
. فوجودھا على نطاق نادر أو محدود جدا

ان المنھج الذي

.القدیمة

االستنتاجــات
١ _

نة 
.العراقیة

) () التجمیعة السكنیة(_ ٢

.من ذلك النسیج)اء،الكلالجزء،األجز(

٣ _

نظرة .وشبكة الفضاءات الحضریة) مركبات ومشاة(الحركة ل
السائدة  سواء في الفكر التخطیطي بتأثیر النظرة التأریخیة أو في الممارسات التخطیطیة التي 



.السكني
.ھا حالیا والنافذة في مدننا العراقیةالمعمول ب

شكل 
)

١٠
أ-

 : (
صیلیة

صھا التف
صائ

ت السكنیة المنتخبة مع خ
صیل االنماط  للتجمیعا

تفا

.
.ھا حالیا والنافذة في مدننا العراقیةالمعمول ب

شكل 
)

١٠
أ-

 : (
صیلیة

صھا التف
صائ

ت السكنیة المنتخبة مع خ
صیل االنماط  للتجمیعا

تفا

.
.ھا حالیا والنافذة في مدننا العراقیةالمعمول ب

شكل 
)

١٠
أ-

 : (
صیلیة

صھا التف
صائ

ت السكنیة المنتخبة مع خ
صیل االنماط  للتجمیعا

تفا



شكل 
)

١٠
-

ب
 : (

صیلیة 
صھا التف

صائ
ت السكنیة المنتخبة مع خ

صیل االنماط  للتجمیعا
تفا

شكل 
)

١٠
-

ب
 : (

صیلیة 
صھا التف

صائ
ت السكنیة المنتخبة مع خ

صیل االنماط  للتجمیعا
تفا

شكل 
)

١٠
-

ب
 : (

صیلیة 
صھا التف

صائ
ت السكنیة المنتخبة مع خ

صیل االنماط  للتجمیعا
تفا



شكل 
)

١٠
ج-

 : (
صیلیة 

صھا التف
صائ

ت السكنیة المنتخبة مع خ
صیل االنماط  للتجمیعا

تفا
شكل 

)
١٠

ج-
 : (

صیلیة 
صھا التف

صائ
ت السكنیة المنتخبة مع خ

صیل االنماط  للتجمیعا
تفا

شكل 
)

١٠
ج-

 : (
صیلیة 

صھا التف
صائ

ت السكنیة المنتخبة مع خ
صیل االنماط  للتجمیعا

تفا
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