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 المستخمص
حول دور االسوار  الواضحة المعرفةالى  المعماريمدينو الزبير من الجانب معظم الدراسات التي تناولت موضوع  تفتقر    

مدينو الزبير يدف البحث في محاولو التعرف عمى يحيث  شكميافي الحفاظ عمى  الكبيرةوأىميتيا  المدينةفي تكوين تمك 
شكل تطور  حيث سعة الدراسة الى متابعو تكوينيا شكميا تأثيره عمىمن خالل معرفو عمييا  وكيفيو تأثير السور المسورة
، ولغرض معرفو دور السور الذي ىدم النسيج الحضري-استعماالت االرض-المدينةخطو  وفي الجوانب التالية: المدينة

 عبر العصور ما تطمب من البحث تحديد موقعو عبر مخططات فضائية بصوره تفصيميو .
  المسورةنماذج المدن ل السابقةنقد وتحميل االدبيات  يامن خاللالبحث استطاع  اعتماد الدراسات النظرية، الذي تم      

 بعدم :البحثية المشكمةالتوصل الى  فييا، وتموالزبير وبيان النقص المعرفي الموجود  البصرةونقد لدراسات تناولت مدينو 
 المدينةموقع السور نسبو الى مكونات  وتحديدمدينو الزبير  لتأثير السور في تكوينوجود معرفو متخصصو وموثقو 

 تحديدتأثير السور من خالل  دراسة تمتالميداني  البحثمن خالل . "مختمفةوالتوسعات التي حدثت فييا ألسباب  القديمة
 . المدينةتمك ل المتغيرات الشكمية التي طرئتسور مدينو الزبير ثم معرفو تأثيره عمى  موقع ومسار

لتحقيق موقع السور وتطور شكل ومناقشتيا وفقا لممتغيرات  العممية الدراسةتحميل بيانات ونتائج بعد  توصل البحث      
 .مدينو الزبير  في تكوينالسور تأثير  يوالتي بينت كيف العممية تخص الدراسة باستنتاجاتوالخروج  المدينة
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 Abstract

  Most available studies lacked an understanding of the architectural aspects of zubair as a 

city; especial with relevance to the role of the sur (fortification) on the city form and how it 

had conserved this form. This study tries to follow up the formal transformation in planning, 

land use, and Urban life, To understand the role of  the sur which was erroded through various 

stages of its history, the location and the geometry of this sur must be determined depending 

on up to date techniques. previous descriptive studies were analysed in compares on to other 

for tified cities  

With an emphasis on studies concerned with  zubair, the research problem  was identified as 

''the lack of specialized and documented knowledge concerning sur effect on the city and to 

determine its location  around the city, and how city form has transformed through the time.  

 The study has managed ,finally, to determine the shape of the original sur and its effect on 

city form. Findings were presented in the end to address its impact and influence.  

mailto:Lina_hato@yahoo.com
mailto:Lina_hato@yahoo.com


  2014( لسنة 4-3(العددان)29)المجمد................................................................ةيندسة العمار لالمجمة العراقية      
 

88 
 

  المقدمو:-1
ىناك اىميو كبيره في تحديد السور في مدينو الزبير  اذ أن عاموه بصوره حث موضوع المدينة المسورة وتأثير يتناول الب     

 عمى الواقع الحالي لممدينة. القديمة ومكوناتيا وتحديد موقعو لمعرفو المدينة
نتمكن لم  اال انناالعصور المختمفة من تكون المدينة العراقية تكونت مدن مسوره كثيره كما ىي في العالم العربي  خالل    

 .وار في تمك المدن ومعرفو تأثيرىا في تكوين المدينة العراقية المسورة من االستفادة من االس
عدم ل"ذلك لمعرفو تأثير السور في تكوين المدينة المسورة وذلك  العراقيةالسور في المدينة تناولت الدراسة موضوع      

وجود معرفو متخصصو وموثقو لتأثير السور في تكوين مدينو الزبير وتحديد موقع السور نسبو الى مكونات المدينة 
، وبعد دراسة وتحميل تم التوصل حل ليذه المشكمة من خالل فيم القديمة والتوسعات التي حدثت فييا ألسباب مختمفة" 

 .وتحديد سورىا باالستعانة بالبرامج الحديثة المدينةر وفيم تكوين معرفو كيفيو تأثير السور في تكوين مدينو الزبي
  اذ اشتممت اىداف البحث عمى: 

 الل معرفو تأثير السور في جوانب تكوينمن خ التعرف عمى تأثير السور عمى نموذج لمدينو عراقية مسوره )الزبير(-1
 .لمدينةا

 .المدينةتكوين الوصول الى نتائج تحديد السور ومعرفو تأثيره في  -2
م بداية 1546-953اتخذ البحث من االحتالل العثماني لمبصرة -زمانيا وكانت حدود البحث )منطقة الدراسة( كما يمي: 

تموز حيث ىجرت بعض العوائل 14م ثوره1958وينتيي بسنو  اذ أعطى مدينو الزبير تنظيما قانونيا خاصا االطار الزمني
 وبدء اليجرة العكسية بسبب اعطاء الجنسية السعودية لمعوائل المياجرة اصال منيا النجدية المعاكسة الى موطنيا االصمي

 مما قاد الى تداخل في طبيعة المدينة اجتماعيا وعمرانيا...الخ
 .(1882)حتى عام ضمن المدينة المسورةالفترة المورفوولجيو االولى _ مكانيا_

 .(1958-1882_الفترة المورفولوجيو الثانية _ضمن المدينة المسورة وخارجيا) 
 مدينو الزبير: -2
و لزم اسم الزبير اسم ذلك الوادي لما دفن فيو  تقع مدينة الزبير في وادي يقال لو )وادي النساء( ثم سمي )وادي السباع(  

 [33،ص1]وأصبح يسمى ىذا الوادي بالزبير. ه( بعد وقعة الجمل 38الزبير بن العوام)رض()
بيدددذه  االىتمدددامفيعدددد دفدددن مدددوتى المسدددممين بدددالقرب مدددن أضدددرحة االوليددداء والصدددالحين عمدددال يحبدددذه النددداس ولدددذا فدددأن        

األضرحة قد انعكس بتشييد القباب عمييا أو بناء المزارات فييدا أو بدالقرب منيدا لعدابري السدبيل والفقدراء مدا يمكدن عدده بمثابدة 
"عمدى ىدذا األسداس يمكدن عدد الفرمدان العثمداني . [28،ص2] تشجيع لما حوليا أو أحياء لمديندة اوشدكت عمدى االضدمحالل،

م( والددذي دعددا فيددو إلددى تعميددر ضددريحي الزبيددر بددن العددوام  1571ىدددد_ 979)  فددي عددامالددذي أصدددره السددمطان سددميم الثدداني 
ىو بداية نشأه مدينة الزبير، وبعد إتمام بناء قبة ضريح الزبير بدأ الناس يتوافدون تدريجيا لمسكن  )رض(وطمحة بن عبيد اهلل

وىنداك عددة أسدباب أخدرى لنشدوء مددينت الزبيدر، .  [45،ص3]بالقرب منيا تبركا بالمقام و بداية اولية لنشأة مديندة الزبيدر" ، 
من بينيا وجود عدد من آبار الماء العذبة القريبة منيا مما أستدعى توقف القوافل التجارية عندىا خاصة تمدك التدي تكدون قدد 

ق القوافدل أذًا فمدينة البصدرة القديمدة كاندت تقدع عمدى طدر  .[16،ص4] قطعت مسافات في الصحراء لمتوقف والتزود بالماء ،
التجارية وتجمع التجار فييا. وعمى الرغم من اضمحالل اآلبدار األ أن ىدذه الطدرق أسدتمرت ، بدل سداعدت عمدى نشدأة مديندة 

 [16-14،ص5]ساعدىا عمى التطور والنمو.  الزبير التي أخذت تمارس األعمال التجارية ما
م( نمو  18ىدد_  12الولى لنشأة مدينة الزبير، وشيد القرن )ىي البدايات ا م( 16ىد_  11تعد العقود األخيرة لمقرن الد)    

م( ىو عصر ازدىار المدينة وتطورىا  19ىدد_  13المدينة ومشاركتيا في أحداث والية البصرة و يعد القرن )
 وبناًء عمى ذلك يمكن عد صدور الفرمان العثماني األساس في نشوء المدينة وتطورىا. [34،ص2]الكبير.
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من أىميا العوامل التي دفعت بالكثير من الجماعات من نجد إلى المجوء و رة والنزوح التي حصمت إلى المدينة اليجتعد    
نجد وسبب كون الزبير تقع عمى طريق استراتيجي حيث كانت مالذًا امن وكونيا  أجتاحإلى الزبير وبسبب الجفاف الذي 

 النازحون نجديون ليذه األسبابكان اغمب و ذات أىمية تجارية لوقوعيا عمى طريق التجارة )من الخميج إلى الشام( 
ليم مدينتيم الثانية فأصبحت  باإلضافة إلى اولئك الالجئين سياسيا نتيجة األحداث والصراعات في الدول المجاورة فكانت

الزبير مدينة تحتوي ىذا المجتمع المياجر بكل قيمو وعاداتو البدوية مما يميز التكوين الحضري ليذه المستوطنة وتمت 
 احاطتيا بسور ليحمي ليا خصوصيتيا وليدافع عنيا .

وعمماء  كان يعتمد التعميم عمى الكتاتيبتميزت الزبير بمكانو دينية وعممية كما ىو معروف في بمدان الخميج ونجد و      
، تميزت الزبير بوضع أدبي وثقافي حيث تكونت فييا المدارس الدينية والفقيية وليا مكانو اقتصادية قوية حيث كانت  الدين

 المدينة منتجو لصناعات يدوية مشيورة باإلضافة إلى تربية المواشي وتصديرىا.
 تكوين مدينو الزبير: 2-1

محالت الزبير قد وردت تسميتيا نسبة إلى أسماء أسر ذات سكنيو و كان االساس في تكوين المدينة عمى اساسا محالت    
مكانة ونفوذ سياسي أو اقتصادي ,أو نسبة إلى بناء مشيور, أو إلى جية جغرافية , فالمحالت المشيورة في الزبير أربعة 

 [87-86،ص2].والشمال والدروازه والزىيريوجاءت تسميتيا وفق ىذه األسس وىي محمو الكوت 
العمل  اعتبارويمكن  [4،ص6]فال يمكن ألي مدينة ان تظير لموجود أذا لم يتظافر عامل أو اكثر عمى نشوئيا وتكوينيا 

م( ىو بداية تكوين مدينة الزبير بعد 1571-ه979عام) اعتبارالديني السبب االول في نشوء مدينة الزبير، إذ يمكن 
إلى تعمير ضريحي الزبير بن العوام وطمحة بن عبيد اهلل ،وفي ىذه السنة بنيت اول محمة في الزبير وىي محمة  الدعوة
شمال 1892وبعد ان ازدادت اليجرات إلى مدينة الزبير بدأت تتوسع فشكمت محمة الرشيدية عدددددام  [138،ص3]الكوت

يا، أما من جية جنوب المدينة فقد تكونت محمة الزىيريو المدينة وىي تمثل بداية الخروج عن حدود السور المحيط ب
 نسبة إلى مؤسسيا)ال زىير( وخالل فترة تواجد القوات 1899

( تم بناء محمة المربد وىي تابعة لمنتسبي 1933م( نشأت محمة العرب شمال المدينة, وفي )عام 1915البريطانية )عام
م(حصمت زيادة 1965انت مساكنيم من القصب )صرائف( وبعد عام) المنشآت النفطية وبعدىا تكونت محمة الفرىة إذ ك

، يالحظ [33-31،ص2] في المياجرين إلى الزبير وأدت إلى ظيور محالت جديدة منيا حي المعممين والعسكري والشيداء
 فكانت الزبير منذ نشأتيا تتكون من عدة محالت : ان مدينة الزبير قامت عمى أساس المحالت,

 محمو الرشيديو -4محمة الدوازة     -3محمة الشمال       -2      محمة الكوت -1
 [35،ص7]الخارجية االعتداءاتحيث كانت ىذه المدينة محاطة بسور الغاية منو حمايتيا من 
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 (1)-( يبين محالت مدينو الزبير الموجودة ضمن السور1شكل)

 )المصدر-الباحثة ( وىو جزء من ىدف البحث باالعتماد عمى المصادر التاريخية والجغرافية

 :مورفولوجية مدينو الزبير -3
 الموقع والموضع: 3-1

مدن العراق التابعة إلى محافظة البصرة في جنوب العراق، تقع الزبير غرب مدينة البصرة الحالية و تعد الزبير أحد        
مدينة البصرة القديمة وعمى مقربة من ارض وقعة الجمل كم( والمدينة واقعة عمى اثار 12تبعد عنيا اكثر من سبعة اميال)

 [23،ص1] الشييرة ، لقد كان موقعيا سابقًا محطة لتجمع قوافل تجار البصرة عند مسيرىا إلى الشام وشبو الجزيرة العربية .
 المراحل المورفولوجيو لمدينو الزبير: 3-2

معرفة المراحل المورفولوجية من معرفة مراحل التطور الوظيفي والعمراني في البنية الحضرية ألي تجمع حضري،  تمكننا
والذي يسيل عممية فيم التركيب الداخمي لو وتحميمو. لذا؛ ستناول دراسة التطور الوظيفي والعمراني لمنطقة الدراسة، من 

تحديد االعتماد عمى تحميل بعض العناصر المورفولوجية لممدينة، ومن َثمَّ خالل متابعة الوضع الحالي لممنطقة واستقرائو ب
 معايير لتقسيم المراحل التطورية لممنطقة، وىي: خطة المحمة، ونمط استعماالت األرض، وتركيب النسيج الحضري

                                                           

 الخارطة.توضيح كيفيه رسم هذه  فيما بعدسيتم  (1)
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 م1882المرحمة االولى: حتى عام  3-2-1
 خطة المدينة -أ

تميزت خطة المديندة بمواصدفات خطدة المديندة التقميديدة مدن    
حيدددددث نظدددددام مسدددددارات الحركدددددة ونمدددددط قطدددددع األراضدددددي غيدددددر 

 المنتظمة الشكل.
فدي ىدذه المرحمدة بكونيدا ضديقة متمثمدة  الداخميدة تتصف الطرق

بنظدددددام األزقدددددة، و العضدددددوية التدددددي ال تتبدددددع نظامدددددًا موحددددددًا أو 
منسجمًا من حيث االتساع واالتجاه، كما أن العديدد منيدا تكدون 

إذ ال  ، (Cul-De-Sacغيدددددر سدددددالكة ذات نيايدددددات مغمقدددددة )
  اتنتظم عمى جانبيي ويتجاوز عرض بعضيا متر ونصف 

 
لمحركددة إلددى المحدداور الرئيسددة، وىددذا ندداتج مددن  تجميددعالوحدددات السددكنية، ثددم تددؤدي إلددى أزقددة أكثددر اتسدداعًا نسددبيًا تقددوم بدددور 

 عوامل مناخية وأمنية واجتماعية. 
 
 

 
 (3صورة )

أحد األزقة 
العضوية في 

 الزبير
 ]الباحثة[

( صورة 2شكل)      
جوية لمدينة الزبير 

تحدد فييا -م2007
اىم المناطق التي 

 المرحمتينضمتيا 
المورفولوجيتين التي 
 سوف يتناوليا البحث

[Google earth]-
 الباحثة

 

( المحالت التي 3شكل)
سيتم دراستيا ضمن 

 -حاليا القائمةالمحالت 
)محمو 10-9

-3)المربد القديم(6الكوت(
)محمو 2)محمو العرب(4

)الرشيديو 11الشمال(
 )الرشيديو13-12القديمة(

 الجديدة(
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 النسيج الحضري -ب
تمّيز النسيج الحضري لمدينو الزبيدر فدي ىدذه المرحمدة بالعضدوية واالحتوائيدة والمقيداس اإلنسداني، وباعتمداده مبددأ االنفتداح    

نحددو الددداخل فددي تصددميمو لمختمددف األبنيددة مددن دور سددكنية ومدرسددة ودور العبددادة عمددى قطددع األرض ذات التقسدديمات غيددر 
لبيدوت صدغيرة أو كبيدرة، كميدا تتجداوب  تكويندات والتدي تكمدن خمدف جددرانيا  المنتظمة التي بددورىا تعطدي التعرجدات لةزقدة،

 مع المناخ المحمي من جية، ومع خصوصية الحياة العربية اإلسالمية من جية أخرى.
يتمّيددز النسدديج بسدديادة حركددة المشدداة فيددو، وبمقيدداس إنسدداني مالئددم، إذ يقددّل عددرض الشددارع أو مسددار الحركددة كثيددرًا عددن      

يضدفي المقيداس اإلنسداني واالحتوائيدة لمسدار الحركدة، فضداًل عدن  الطابقين مداارتفاع المباني عمى جانبيو، الذي ال يزيد عن 
 .إيجاد الروابط االجتماعية بين سكان المحمة

 
 
 
 
 
 
 
كما أن ضيق الشوارع والتواَءىا لو صفة دفاعية، إذ ُيعطي المدينة شكاًل محتشدًا يساعد عمى صد الغارات، وحصر  .1

السكان من أشعة الشمس الُمحرقة التي يتّصف بيا مناخ المنطقة  يحمياألعداء في أوقات األزمات. كما أن ضيق الشوارع 
 [43،ص8] .خالل أشير الصيف. أما صفة األزقة غير السالكة أو المغمقة

 
يمثددل الجددزء األكبددر مددن المسدداحة المبنيددة، إذ  والددذيإّن االسددتعمال السددائد ىددو االسددتعمال السددكني، : استتتعماالت األرض -2

 ىدذه البيدوت تضم الوحدات السكنية التقميدية المتالصدقة ذات المسداحات المتبايندة، والواجيدات الخارجيدة المتشدابية، وتتصدف
لكددل  وكسددائر المدددن العربيددة التقميديددة، فدد نّ  .غيددر منددتظمال(، فضدداًل عددن أن توزيعيددا 2م81بصددغر المسدداحة، إذ قددد تقددل عددن )

 محمة جامعًا، فضاًل عن المرقد الذي اقتصر مرقده عمى بعض المراسيم في المناسبات الدينية.. 

 (4صورة )
األزقة المغمقة في 

 مدينو الزبير
 ]الباحثة[

 (5صورة )
 مالقف اليواء 

إحدى المعالجات البيئية 
والجمالية في منطقة 

 الدراسة
 ]الباحثة[

( نماذج لمنازل 6شكل )

المصدر -الزبير في تلك الفترة

–[0] 



  2014( لسنة 4-3(العددان)29)المجمد................................................................ةيندسة العمار لالمجمة العراقية      
 

013 
 

السوق: سوق المدينة الوحيد وىو سوق المراغة_ محل بروك األبل_ شمال ضريح الزبير بن العوام فيو يتكون من عدد  -
منيا المزروع والطماطم والجت والحمام وىي شوارع  من الشوارع التجارية المتخصصة والتي اطمقت عمييا تسمية أسواق

من اكبر اسواق  المراغةسوق صغيرة في حين كانت التبادل التجاري يتم بين القوافل خارج السور حين تمر "وكان 
 [45،ص9]البصرة"

العوائل كمقبره المقابر: وقد وجدت في المنطقة قبل وجود المدينة وتطورت خالل مراحل المدينة كمقابر خاصو ببعض  -
 الرفاعي ومقبره الزىير والتي ازيمت عبر مراحل زمنيو متفاوتة نتيجة توسع البناء وانتقل الدفن إلى المقبرة الرئيسية ) مقبره

 [46-43،ص7]الحسن البصري( في المدينة فقط .
قبل تسوير المدينة  وىما المساجد والجوامع: احتوت المدينة المسورة عمى أثني عشر جامع ومسجد  بني اثنان منيا  -

،  [71-63،ص1]م( اما البقية فقد بنيت اثناء وجود السور 1614م وجامع النجادة في عام) 1571جامع الزبير في عام 
ويدل تركز الجوامع بيذا العدد عمى طبيعة المدينة الدينية باإلضافة إلى قيام المجموعات السكانية التي تفد إلى المدينة 

 ب نشاء مساجد خاصة بيا ولعده أسباب اشير الييا سابقًا.

 

 
 

( خريطه تبين 7شكل )

مورفوولجيه مدينه 

 المرحلةالزبير في 

 المدينةاالولى)

( تبعا المسورة

-لمكوناتها األساسية

(  الباحثة-)المصدر
من ىدف  جزء وىو

عمى  باالعتمادالبحث 
 التاريخيةالمصادر 
 والمعمارية والجغرافية

التي سوف يتم شرحيا 
فيما بصوره مفصمو 

 (بعد

( تبعا لمكوناتها األساسية ويعرض فيها المسورة المدينةاالولى) المرحلة( خريطه تبين مقطع مكبر لمورفوولجيه مدينه الزبير في 8شكل )

 ( الباحثة-)المصدر-وتوثيقها بالصور الموجودة الحضريةالمكونات 
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 م1958 -1887من المرحمة الثانية  3-2-2
أخذ نمو المدينة يمة الفضاءات غير المبنية من المناطق المطورة في المرحمة السابقة. وغالبًا ما جاء النمو السكني    

انسجامًا مع مستويات الدخول لمسكان أكثر منو نموًا مخططًا ضمن تصميم أساسي. فاالستمرار في زيادة السكان الناتج من 
واء كانت ىجرة خارجية )من محافظات القطر( أو ىجرة داخمية، ناتجة عن إنشاء النمو الطبيعي واليجرة إلى المنطقة د س

 الشماليةخالل ىذه المرحمة، َتمّثل في استنفاذ التوسع في الجية  المدينةمعامل البموك والطابوق د أدى إلى توّسع آخر في 
    .الغربية الجنوبية والجية الشرقية

 خطة المحمة -1
نتيجدة  المرحمدةىدذه   نيايدةتغّير شكل المدينة عمومًا في    

التوسددعات الكبيددرة التددي حدددثت فييددا. إذ بدددأت عمميددة زحددف 
معمددددداري لممسددددداحات التدددددي لدددددم تكدددددن مغطددددداة فدددددي المرحمدددددة 

 السابقة.
فدددي نموىدددا الحاصدددل خدددالل ىدددذه المرحمدددة   المديندددةامتمكدددت 

المورفولوجيددددة نمطددددًا جديدددددًا مددددن الشددددوارع مخصصددددًا لمنقددددل 
الميكانيكي سواء العربات أو السديارات فيمدا بعدد، مقارندة مدع 

 أنظمة الشوارع العضوية في المرحمة السابقة.
لقددددد كانددددت ىددددذه المرحمددددة بدايددددة لمتددددأثر بددددالفكر الغربددددي فددددي 

ت مساحة المنطقدة المتمثمدة بالتوّسدع الجديدد فدي المنطقدة باتجاىيدا الشدرقي والجندوبي الشدرقي بنظامدو تخطيط المنطقة، إذ زاد
الشبكي المتعامد. وتمثمت مسارات الحركة فييا بثالثة أنظمة مختمفة؛ ىي النظام العضوي لمجزء العضوي الذي مّيز المرحمة 
السدددددددابقة والنظدددددددام الخطدددددددي المختدددددددرق المتمثدددددددل بالشدددددددارع 

وشدددارع الشدددمال( الدددذي ُشدددق فدددي الكدددوت م )شدددارع المسدددتقي
وبدذلك  ة فضاًل عن النظدام الشدبكي.جسم المنطقة التقميدي

ظيددرت فكددرة جديدددة تمثمددت باالنفتدداح ، ممددا أعطددى شددكاًل 
آخددر لمبنيددة الحضددرية فددي المنطقددة. كمددا تميددزت مسددارات 
الحركددة الجديدددة باالسددتقامة والتعامددد، وزاد معدددل عدددرض 

( م فددي شددارع الكددوت، 21ارب الددد )ىددذه المسددالك حتددى قدد
فدددزادت نسدددبة االرتفدددداع إلدددى العددددرض فييدددا، ومددددن ثَدددّم قددددّل 
الشدددعور باالحتوائيدددة وبالمقيددداس اإلنسددداني، وىدددو مدددا كدددان 

 يمّيز النظام العضوي. 
  
 
 
 

 
 (01صورة )

كمثال لمنظام شارع 
الخطي المخترق 

 لمنسيج
 ]الباحثة[

 (00صورة )
-شارع البريد كأنموذج لمنظام الخطي المخترق لمنسيج

 لممقبرةالمجاور 
 الباحثة
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 النسيج الحضري: -2

والعمراني والشكمي، وقد كانت دخل النسيج التقميدي في ىذه المرحمة المورفولوجية مرحمة جديدة في البناء الوظيفي     
السمة الغالبة لو ىو تعزيز ظاىرة التوسع األفقي، إذ تفاعمت عدة عوامل لتكّون شكل النسيج في ىذه المرحمة، الذي يختمف 
اختالفًا كبيرًا مقارنة بما كان عميو في المرحمة السابقة، إذ ظيرت أنماط جديدة لممساكن، وُشّقت بعض الشوارع مما أّثر في 

 بنيتو الوظيفية.
تمّيز النسيج في ىذه المرحمة بامتالك نظامين، أوليما نظام عضوي ذو تقسيمات ىندسية متمثل بنسيج التوسعات     

من حيث النظام والشكل واألبعاد، فضاًل عن دخول التقانة  المدينة، حيث االختالف الواضح بين جزئي  لممدينةالحديثة 
 الذي أّكد ىذا الفصل بين الجزأين.الحديثة المتمثمة بالسيارات، 

أما المنطقة الحديثة، ف نيا تتصف بدورىا الواسعة نسبيًا، وحدائقيا وشوارعيا العريضة المستقيمة. إن ىذا الجزء الحديث بدا 
 كأنو يحّدد الجزء القديم. ليس ىذا فقط، بل يمكن أيضًا تصنيف المنطقة السكنية الحديثة إلى مناطق لعائالت ذات دخل

 أعمى من دخل عائالت المنطقة القديمة، فيم من ذوي الدخل المحدود الواطئ.
خالل ىذه المرحمة بشكميا اليندسي المنتظم، وتقع عمى جانبييا قطع األراضي   المدينةلقد تمّيزت شوارع الجزء الحديث من 
جة لمشوارع والطرق المستقيمة التي لمقطعة الواحدة. ونتي 2م211أو تزيد عن  2م151ذات مساحات أوسع التي تقارب الد 

 قّسمت المنطقة فقد أصبحت قطعة األرض خالل ىذه المرحمة منتظمة الشكل.
الدراسددة عمددى نسدديجيا المتضددام وأزقتيددا العضددوية أمددا عمددى صددعيد الشددوارع فددي المنطقددة، فقددد حددافظ الجددزء القددديم مددن منطقددة 

المتعرجدددة إلدددى ان بددددأ تدددأثير المركبدددات اآلليدددة بوصدددفيا إحددددى نتدددائج التطدددور التقندددي، فقدددد أدت إلدددى اسدددتحداث مجموعدددة مدددن 
 (Skylineالشوارع المستقيمة العريضة التي مّزقت ىيكدل النسديج التقميددي المتضدام، وخدالل ىدذه المرحمدة بقدي خدط السدماء )

ألبنيتيددا متناسددقًا، عمددى الددرغم مددن ازديدداد 
نسدددبة البيدددوت التدددي بارتفددداع طدددابقين، إذ 

 بقيت مئذنة الجامع ىما المييمنتان.
لقدددددددد جددددددداءت ىدددددددذه الشدددددددوارع مسدددددددتقيمة  

م لكددي تنسددجم والوظيفددة 12-6وبعددرض 
المددرادة منيددا وىددي مسددير المركبددات فييددا 
بحيدددددددددث تتسدددددددددع لمدددددددددركبتين باالتجددددددددداىين 

 [49-46،ص6]المتعاكسين. 

 (02صورة )
في  المدينةشوارع 

 المرحمة الثانية 
االنسجام مع التطور 

 لحركة المركبات
 ]الباحثة[

 

 المور فولوجيه للمرحلةومالحظتها موضعها ضمن النسيج الحديث  للمدينة(تبين عمليه فتح الشوارع ضمن النسيج القديم 01شكل)

 الباحثة-من الشارع مأخوذمع صور  الثانية
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 استعماالت األرض-3
وبالمقارنددة إلدى مددا كانددت عميدو فددي المرحمددة األولددى فقدد اختمفددت نسددب توزيددع  المدينددةتوّسدعت الرقعددة المبنيددة التدي تشددغميا     

 استعماالت األرض في ضوء ىذه الزيادة.
تغيرات كبيرة مقارنة بمساحات نتيجًة المتداد العمران، فقد تأثرت مساحات استعماالت األرض بذلك العامل، لذا شيدت 

 المرحمة السابقة.
)والذي شمل المدينة كميا( في ىذه المرحمة، كما ظير االستعمال  لممدينةتوّسعت مساحة السكن ضمن التوّسع الجديد 

التجاري عمى حافات المنطقة السكنية، فضاًل عن المساحة الخضراء المخصصة لممنطقة السكنية. كما يالحظ انخفاض 
)الدين والتعميم(  المدينةاالستعمال الديني الذي كان ذا أىمية أعمى في المرحمة السابقة، إذ كان يؤدي دورين في  نسبة

وبالمقابل ازدادت نسبة مساحة االستعمال التعميمي وبسبب استخدام النظام الشبكي وازدياد عرض الشوارع، ازدادت نسبة 
 سابقة. مسارات الحركة عما كانت عميو في المرحمة ال

تجارية أسيمت الشوارع المخترقة لمنسيج التقميدي في عممية تفكيكو، كما أدت إلى االنتشار السريع وغير المبرمج لموظيفة ال
 عمى جانبي ىذه الشوارع.

  

 
 
 

(14شكل)

أتجاه 

التوسع 

في 

المرحلة 

-الثانية

 الباحثة

(15شكل)

يبين نسبه 

التوسع 

خارج 

 المدينة

- المسورة

 الباحثة
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 السور -4
 السور في المعاجم: 4-1

 ( المعجم الوسيط :)المعجم. السُّوُر: كلُّ ما يحيط بشيء من بناء او غيره، والجمع :َأْسَوار : ُسورُ  - السُّورُ       
 الرائد( :)المعجم .حائط او نحوه يحيط بالمدينة او بالبناء، جمع: أسوار:سور
 الرائد( :سورا.)المعجمالمكان : جعل لو  سور - :تسويرا - سور
َر اْلَمديَنةُ  َسوَّرَ    " الَحْقَل : َجَعَل َلُو سورًا ، َأحاَطُو ِبِسياٍج ،" َأَمَر األميُر ِبَأْن ُتَسوَّ

حاِئط ، ِجَدار ، ِسَياج  : ُسور مرادفات كممة wall ( Type: Domain) -َدار, حاِئط, ُسور-fencing wall حائط السور
 . ، َحاِجز ، ِمْتراس

 [11]والسوار: ما يحيط بمعصم المرأة  من حمي وزينو. 
 السور تاريخيًا : 4-2

السور مفرد كممة أسوار وىو بناء يرتفع عن سطح األرض يحيط بالمدينة كميًا في المدن التي تبنى في السيول      
والوديان، او يحيط بيا جزئيًا كما في المدن التي تبنى في المناطق الجبمية وغالبًا ما تستند عمى جبل عاٍل او تل مرتفع 

 [81،ص11] ،يحمييا من أحد جوانبيا
 ور في العالم اإلسالمي:الس 4-3

"لقد قام التشريع اإلسالمي عمى أساس حماية وسالمة الرعايا المسممين من الداخل ومن الخارج, ووضعت تبعات ذلك       
عمى كاىل الخميفة او الوالي او األمير ,وكانت أقامو األسوار حول الحواضر اإلسالمية جزء من ميمة صاحب األمر في 

مصر , القيروان في تونس، غير أن قيام الحواضر ال يستوجب أقامو تحقيق ذلك ,من األمثمة عمى ذلك الفسطاط في 
األسوار مباشرة لكن تبقى عمى كاىل المسؤول أقامو السور كدين حتى ينجزه ، لذلك نجد أن كثيراً  من األسوار في فترات 

 [89،ص11]أتت بزمن بعد قيام التجمعات وتكون لذلك حوافز تختمف بحسب األحداث". 
 المفيوم المعماري: السور في 4-4

يعد السور من الخصائص المشتركة بين معظم مدن العصور الوسطى ومن ابرز مالمح المدينة العربية. والسور        
يعزل المدينة عزال محكما عن العالم الخارجي عندما تغمق أبوابو ، يوجد بالسور عدة أبواب قد تسمى بأسماء الجيات التي 

ألييا مثال)باب البصرة في سور بغداد( او ربما سميت بأسماء المناسبات التي ترتبط بيا ، أو غير تتجو ألييا وتؤدي منيا و 
ذلك من التسميات مثل باب زويمة في القاىرة )نسبة إلى قبيمة زويمة أحدى القبائل المغربية التي اعتمد عمييا الفاطميون 

تبط بيا :األبراج ,والشرفات , أو القالع  أو الخنادق ، ،وكانت األسوار مزدوجة  في بعض األحيان او تكون ثالثة تر 
من مدينة ألخرى وتعد مدينة القدس مثااًل جيدا لمدينة عربية ما زالت تحتفظ بأسوارىا  واالرتفاعويختمف السور في السمك 

فقد ىدمت األسوار ألسباب عدة منيا أسباب حربية حيث ىدمت أثناء  ،في حين اندثر ىذا العنصر في معظم المدن العربية
 .التمدد والنمو العمراني لممدينة معركة او غزو او لغرض

ىو عباره عن عنصر من العناصر الميمة في تكوين المدينة وىو عنصر منظم لممدينة المسورة لكونو يمثل حواف فالسور 
نة حيث يربط بين بيئتين)داخل السور وخارجو( ويكون التعامل بين ىذه البيئتين بعض المدن  ويعد من ابرز المالمح لممدي

من خالل بوابات األسوار، ويمكن تصور السور بأنو معمم من معالم المدينة ويمثل سمو غالبو في بعض المدن واألسوار 
أسوار المدن وخاصو المدن  نتيجة احاطتيا بالمدينة تعبر مسارات لتمك المدن،  وىذا التعريف ينطبق عمى غالبيو

 اإلسالمية.
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 سور مدينو الزبير: 4-5
حيث يعد السور من ابرز مالمح المدينة وىو الذي يعدزل المديندة عدزال محكمدا عدن العدالم الخدارجي عنددما تغمدق أبوابدو و    

يتم بناء األسوار قديمًا ألغراض معينو منيا منع األخطار التي تيدد المدن من اعداء ولصوص  [23،ص12]لو عده أبواب،
وكددانوا واله البصددرة قددد قدداموا بتسددوير مدينددو البصددرة الحديثددة فددي عيددد )افراسددياب( لغددرض حمايتيددا مددن اليجمددات الخارجيددة ، 

ما تزايددت اليجمدات الوىابيدة فدي القدرنين الثدامن والتاسدع وعند بدء نشوء مدينو الزبير لم تكن ىناك حاجو لبنداء سدور األ عندد
العشددر المدديالدي فاحتاطددت الدولددة العثمانيددة ورأت فددي الزبيددر خددط دفدداع اول عددن مدينددو البصددرة فبنددت سددور يحدديط بالمدينددة 

، وقد أدى ذلك إلى اعطاء مدينو [158،ص3]عيد الشيخ يحيى بن محمد الزىير" " في[ 51،ص2](م1797-ه1213عام)
وكان عرض السور  [38،ص7] الزبير دورًا وظيفيا جديدا وىو الوظيفة العسكرية إلى جانب الوظيفة الدينية والتجارية لممدينة

خمسو امتار ونصبت عميو المدافع في اماكن خاصو تسمى طوابي وكان ىناك اكثر من بوابو في السدور منيدا بوابدو البصدرة 
 [.148،ص3]التي تقابل ضريح الحسن البصري وبوابو الدرييميو التي تقابل آبار الدرييميو

 فيصل السور: 
والسور ،حيت تم التوسع االول الذي حصل داخل المدينة المسورة ضمن وىو المساحة الفاصمة بين الوحدات السكنية 

 [52،ص13]الفيصل. 
 ابواب سور الزبير: 

  يحتوي سور الزبير عمى اربع بوابات وىي كالتالي:    
 أوال: بوابة البصرة وتسمى أيضا بوابة القّراص وىي في الشرق.

 البصري وىي البوابة الرئيسية وتقع في الغرب.ثانيا: بوابة البر وىي أمام قبر التابعي الحسن 
 الدرييمية.  ثالثا: بوابة الدرييمية وتقع أمام آبار

 رابعا: بوابة األبراىيم وتقع في شمال المنطقة.

 
 الباحثة -وموقعيا عمى خريطو المدينة المسورة-( بقايا سور الزبير16شكل) 

 المسورة:األدبيات والنماذج السابقة المتعمقة بالمدن  -5
 مدينو زبيد نموذجا(-لعصر العباسيتخطيط مدينو بغداد عمى تخطيط المدن في اليمن في اأثر )،2113دراسة الحداد،-1
 ،)دراسة تحميميو لخصائص مدينو عكا القديمة(2117دراسة عبدالسالم، -2
 :( 1989الندوة الوطنية حول اسوار المدن العتيقو،)-3
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 (2118أبواب مدينة آسفي وقيمتيا التاريخية والمعمارية (، سعيددراسة البيالي -4
 :1991دراسة الدراجي ، سور بغداد،-5
 : تطوير محيط مدينة حمب القديمة الجية الغربية :2118دراسو:الجميمي،-6
 اإليطالية :دراسة الجميمي: تطوير مدينة بيروجا -7

 عالقو مداخل المدينة المسورة بالتكوين الداخمي في المدينةمن خالل ما تم تناولو في الدراسات السابقة تبين أن 
 اما ان تكون بتكوين التجمعات السكنية او بتكوين الطرق الرئيسية أو بالعنصر المميز داخل المدينة  
مداخل المدينة تمثل بداية الطرق الرئيسية التي فأما ان تكون  رج السورعالقو مدخل المدينة المسورة بتكوين الطرق خاو  

عالقو اما ، مداخل المدينة ليس ليا عالقو بالطرق الرئيسية التي تربطيا بالمدن المجاوراو  تربط المدينة بالمدن المجاور
 االكتظاظ -زياده السكان داخل المدينة المسورة)تحجيميافأما   السور مع توسع المدينة

 .انتشار السكان خارج السور بصوره غير منتظمةاو  
 -الدراسات والطروحات الخاصة بمدينة البصرة والزبير : -6
 ,انيار مدينة البصرة وأثر ىا عمى المكونات الحضرية والمعمارية لممدينةالدراسة األولى:)) مصبح, زكي كاظم، -1

1991)) 
تغير النسيج الحضري لمدينة البصرة في القرن العشرين "دراسة تحميمية في المتغيرات الدراسة الثانية: ))ىيكل, حامد، -2

 ((1997, العمرانية السكنية"
  -((:1999الدراسة الثالثة: ))دراسة عموان, العمارة في البصرة وعالقتيا بالبيئة، -3
  -((: 2112الدراسة الرابعة: ))دراسة السامرائي, أحسان وفيق، العمارة التراثية في البصرة )التقويض واألحياء(, -4
 م((1989الدراسة الخامسة: ))عبود، سممان مغامس "التركيب الوظيفي لمدينو الزبير ،-5
 م((.1988الدراسة السادسة: ))القطراني ،الزبير في العيد العثماني  ،-6
 م((1991لمدينو الزبير،  االجتماعيدراسة السابعة: ))الحسن، التركيب ال-7

من خالل تناول الدراسات التي تناولت مدينو الزبير ومدينو البصرة ان جميع تمك الدراسات لم تتناول عمميو تحديد سور 
 مدينو الزبير وتوضيح أثره في تكوين تمك المدينة.

 الزبير وسور مدين تحديد عمميو -7

  المسورة المدينة خارطةمرحمو تصحيح  -األولى المرحمة
برنامج لمعالجة الصور الفضائية :وىو عباره عن  Erdas image 8.4المرحمة االولى: حيث نستعمل برنامج ال      

 وىو واحد من برامج االستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية
يتم إجراء عممية التصحيح اليندسي لمصور الفضائية لمقطات الجديدة التي تمثل صورة منطقة الدراسة والتي أخذت         

م( , بحيث تتطابق نقاط الضبط األرضي قدر المستطاع مع الصورة 2111لعام )( IKONOS)من القمر الصناعي 
لغرض إجراء ( ERDAS IMAGINE 8.4حقيبة البرمجية )م( باستخدام ال1927القديمة وتمثل منطقة الدراسة لعام )

مسقط ماركريتر )تم تثبيت نظام اإلحداثيات التربيعية باستدعاء تمك  الصور التي  عمى الصور الفضائية التصحيحات 
تثبيت وحدة القياس )المتر(عند ذلك يتم اختيار خمس (عمى الصورة و WGS 84( عمى وفق نظام )UTM) المستعرض

 GCP Ground Controlوتحديد نقاط الضبط األرضي،  أكثر ثم تنفيذ اإليعازات األخرى لتستدير الصورةنقاط او 
Points) ) عمى كل من الصورة القديمة والصورة الجديدة لمنطقة الدراسة عمى نفس الشاكمة بأي اتجاه يتوافق مع نظام

الت التحويل لالنتقال بين فضائي الصورتين وتحديد اإلحداثيات األرضي والشمال الجغرافي , بعدىا تجري حسابات معام
الشكل مواصفات الصورة المخرجة باالستعانة ب حداثيات األركان األربعة التي تقرأ من الصورة المصدر كما موضح في 

http://www.safitoday.com/index.php?op=suite&art=707
http://www.safitoday.com/index.php?op=suite&art=707
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)الخريطو المصححة( كما 2111( مرئيو فضائية لمدينو الزبير في سنو Quick Birdحيث تم اختيار خريطو نوع ) (17)
( وتم تصحيح 21م( كما في الشكل)1927( وخريطو لممدينة المسورة القديمة )الخريطو غير مصححو( )لعام 18الشكل) في

 الخريطو ىندسيا في برنامج ال
 (Erdas image 8.4 حيث تم فتح الخريطو المصححة وثم فتح الخريطو غير مصححو وتم تحديد عده نقاط في كمتا )

 (22ح اليندسي والنتيجة كما في الشكل التالي)الخارطو المصححة( المبينة بالشكل)الخريطتين وتمت عمميو التصحي

 
(تحديد نقاط الضبط األرضي خالل عممية التصحيح اليندسي لمصورة الفضائية لمنطقة 17شكل)

 المصدر: الباحثة-الدراسة

 
 (المصدر: الباحثة)(احدًاثيات مدينو الزبير18شكل)
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)احدًاثيات جامع الزبير بن القديمة(عمميو تحديد احدًاثيات مواقع المساجد 19شكل)

 (المصدر: الباحثة)العوام"رض"(لغرض تراكب الصورتين لتحديد السور

 
 المصدر: الباحثة-Quick Bird 2111(صوره مرئيو لمدينو الزبير لعام 21شكل)

 
 المصدر: الباحثة-1927 المسورةلمدينو الزبير  المصححةطو غير ري(الخ21شكل)
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 المصدر: الباحثة-المسورةلمدينو الزبير  المصححةطو ري(الخ22شكل)

 المرحمة الثانية:
 : Arc Map GIS 0.9عمميو ادخال الخريطو المصححة في برنامج ال 

خاصيو وتم اعتماد  Arc Map GIS 0.9المصححة في برنامج ال  تم ادخال خريطو مدينو الزبير    
 التحميل في ميم أسموب وىو الخارطة، عمى جديدة طبقة إلنتاج أكثر او طبقة تركيب يتمحيث Overlay:التراكيب

وتم تركيب خارطو الزبير المصححة عمى الصورة المرئية الفضائية لمدينو الزبير لغرض تبين أثر السور حاليا ، والمعالجة
 كال الصورتين.فتم تركيب الصورتين من خالل اخذ نقاط متشابية في 

وتم تقميل مقدار الشفافية لصوره المدينة القديمة بمقدار مناسب لمالحظو األثر الحالي لمسور وامكانيو تحديده وكما يمي      
 :التاليةفي األشكال 

 
المصدر: -ArcMap GIS 0.9في برنامج ال  2111بير ز لمدينو ال المرئية الصورة(23شكل)

 الباحثة
 



  2014( لسنة 4-3(العددان)29)المجمد................................................................ةيندسة العمار لالمجمة العراقية      
 

003 
 

 
 المصدر: الباحثة-تقميل شفافية الصورة خالل تراكب الصور (عمميو24شكل)

ثم تم عمل رسم لحدود المدينة المسورة عمى الصورة الفضائية الحديثة لمدينو الزبير وتمت خطوات الرسم في برنامج       
 وتم تحديد حدود المدينة المسورة كما في الشكل التالي:Arc Map GIS 0.9 ال

 
 المصدر: الباحثة-السور ضمن الصورة الفضائية الحالية ( يوضح حدود25شكل)

 التي تبين تأثير سور مدينو الزبير في تكوين المدينة: واالستنتاجات أىم النتائج -8
 نتيجة لمتوسع الذي حصل فيما بعد خارج السور ما أدى إلى :

 تيديم أجزاء من السور وتكوين محالت سكنية خارج السور في المرحمة األولى. -أ
قاموا بتيديم أجزاء متبقيو من السور بسبب متغيرات متعددة ) قيام جماعة سكنية معينة داخل السور ببناء مسجد ليا  -ب

بسبب الكثافة السكانية الكبيرة التي  خارج السور( مما أدى إلى تيديم الجزء بينيما وضم الجامع إلى  المحمة السكنية او
حصمت داخل السور التي أدت إلى  التضخم داخل المدينة المسورة  مما أدى في بعض أجزاء المدينة إلى  تيديم أجزاء  
من السور والبناء في مكانو و من تمك المتغيرات ىي وجود حركة تجارية خارج السور وحركة تجارية داخل السور األمر 

إلى تقارب تمك األسواق مع بعضيا وتيديم أجزاء من السور ومن تمك المتغيرات ايضًا ىي شق شوارع جديدة محل  الذي قاد
 أجزاء معينة من السور.

أن الوضع التجاري لممدينة  أثر في تكوينيا الحضري حيث كانت عممية التبادل التجاري تتم في عدة أماكن منيا خارج 
نت تتم ىذه العممية في داخل السوق الرئيسي لممدينة الذي كان بجانب الضريح الزبير بن السور وعمى أبواب السور او كا
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العوام )رض( مما  أثر في تكوينيا حيث كانت بعض البوابات التي تتم فييا ىذه العممية ذات حجم اوسع  وكذلك الطرق 
 المؤدية ليا.

سع حول مدينتيم المسورة األمنة لكن بمجيء جماعات التوسع الحضري : لم تكن ىناك رغبة لممجتمع الزبيري في التو 
سكنية بسبب اليجرة من محافظات العراق الجنوبية أدى إلى الخروج  عن حدود السور وبناء محالت سكنية جديدة خاصة 

 بيم خارجيا.
مدينة ضمن ىذه التحصين :أدى أحاطو مدينة الزبير في العصر العثماني سور إلى تحجيم المدينة األمر الذي حدد نمو ال

 األسوار , مع استخدام الوسائل التقميدية في النقل البري.
تبين بعد عمميو تحديد سور الزبير ان سور مدينو الزبير كان يحافظ عمى شكل المدينة داخل السور وان عمميات التوسع 

ي حصمت إلى المدينة التي حصمت خارج السور ىي عمميات غير مدروسة وغير مخطط ليا بل حدثت نتيجة اليجرة الت
 من المحافظات المجاورة وبصوره عشوائية غير منتظمة.

السور عنصر ميم في تكوين المدينة الذي قاد إلى تحجيم المدينة ضمن حدوده وقاد إلى زياده الضغط الحضري في 
 الداخل ما يقود إلى انفجار قد ينيي السور كميا او جزئيًا.

 بين )داخل وخارج(.ان لمسور معاٍن ضمنيو كحد بين جان
يكتسب السور أىميو في تكوين المدينة وان عمميو تكوين المدينة تعني الخروج والتفاعل لعناصر المدينة المختمفة لتكون 

 موضوعا جديدا.
لمداخل المدينة المسورة عالقو بالتكوين الداخمي لممدينة ، ترتبط بتكوين التجمعات السكنية داخميا وتكون ىذه التجمعات  
 قسمو تبعا لتجمعات عشائرية معينو او تبعا لمعتقدات مختمفة.م

لممدخل الرئيسي لممدينة عالقو بتكوين الطرق الرئيسية في المدينة فاألبواب تمثل بداية المحاور الحركية الرئيسية في 
 .المدينة

 بالطرق الخارجية وببوابات المدن المجاورة . المدينةىناك عالقو بين مداخل 
إلى  تحجيم المدينة فتوسعت المدينة داخل السور من خالل زياده عدد البوابات ما أدى إلى اكتظاظيا ثم قاد  أدى السور.1

 ذلك إلى التوسع خارج السور وكان التوسع غير منتظم اما وفق عرف اجتماعي او نشاط زراعي او صناعي.
 -والثانية من خالل عدد من المتغيرات وكما يمي: أثر السور في تكوين مدينو الزبير خالل المرحمة المورفولوجيو األولى

تأثرت المدينة بالسور بصوره واضحو من خالل تأثيره في المرحمة المورفولوجيو األولى لممدينة فكأن تأثير ذلك بنسبو       
 كبيره حيث حدد السور شكل المدينة واعطاىا شكميا المميز .

أما في المرحمة ، ر في خطو المدينة خالل المرحمة األولى ىي نسبو كبيرهفأن نسبو تأثير السو  فيما يخص خطو المدينة:
 الثانية فقد اصبحت أقل
: فأن نسبو تأثير السور في استعماالت األرض خالل المرحمة األولى ىي بنسبو كبيره ، أما األرضفيما يخص استعماالت 

 في المرحمة الثانية فان نسبو تأثرىا قمت
الحضري: فأن نسبو تأثير السور في النسيج الحضري خالل المرحمة األولى ىي بنسبو اكبر، أما في فيما يخص النسيج 

 المرحمة الثانية فنسبتو تأثرىا بنسبو اقل
مما يدل عمى ان السور استطاع خالل المرحمة األولى ان يرسم شكل المدينة ويعطييا خصائص معينو انفردت فييا، اما  

مما يدل عمى ان تأثير السور قد تدنى في ىذه ، فالسور لم يكن لو تأثير كما في المرحمة األولى بعد االنتشار الذي حصل 
 المرحمة وذلك بسبب التوسع الذي حصل في المدينة مما أدى إلى  تيديم أجزاء من السور.

مط االجتماعي السائد داخل لقد أثر السور في األنماط االجتماعية لمدينو الزبير بنسبو كبيره وأنو استطاع تحديد نوع الن
 السور في فتره من الفترات التي اعطت لممدينة طابعيا الخاص المميز.
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أما في المرحمة المورفووجميو الثانية فكان تأثير السور عمى األنماط االجتماعية بنسبو أقل مما يدل عمى ان المدينة       
تشار المدينة بسبب اليجرات التي حصمت من المدن المجاورة خالل توسعيا احتوت عمى انماط اجتماعيو مختمفة نتيجة ان

 لمزبير.
لقد أثر السور عمى تكوين المدينة من خالل تأثيره في فتره من الفترات عمى توسع المدينة بنسبو ممحوظو حيث أدى        

توسع المدينة ىي أقل مما يدل إلى  تحجيميا في تمك الفترة ، اما في المرحمة التالية فنالحظ ان نسبو تأثير السور عمى 
 عمى ان السور لم يؤثر في االنتشار لكونو قد تم تيديمو جزئيًا في ىذه المرحمة.

و أن العالقة بين داخل المدينة المسورة وخارجيا كانت متناقضة بنسبو كبيره وذلك بسبب دخول فئات اجتماعيو      
ى تكوين المدينة فأصبح التناقض ىو السائد بين تكوين المدينة مختمفة حممت معيا عاداتيا االجتماعية التي أثرت عم

 القديمة والجديدة مما يدل عمى ان أثر السور بدأ يقل نتيجة لمتوسع الذي حصل في المدينة.
اما فيما يخص التوافق فيما بينيم فكان بنسبو قميمو من خالل االستعمال التجاري فكان ما داخل السور متوافقا مع        

 ستعمال التجاري خارج السور.اال
اما عالقو التداخل فكانت بنسبو قميمو جدا من خالل االستعمال السكني وانظمو الحركة بين داخل المدينة المسورة        

 وخارجيا كما موضح في الشكل.
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