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4TABSTRACT 
4T      The neighborhood concept developed through time as a result for development changes in 
urban life and socio_tecnlogy changes. Certainly these concept when apply it on cities, causing 
direct effect on urban life and urban form. Then, If we are use this concept, as an abstract meaning, 
without modifying, it causing bad effect on urban life. Therefore, we need to accommodate the 
neighborhood concept to environment and social life to can create active city with urban form, and 
urban community. 

4TThe research try to clarify circumstance of creating neighborhood, and it is development 
stages, to reach to investigate on what neighborhood shape useful to our environment. The 
important of research, when it finding basics for planners to drawing active neighborhoods. 
Supposing the concept of neighborhood is one of important principals in urban planning. 

 نشوء وتطور فكرة المحلة وعالقتها بالبيئة المحلية العراقية
 الخالصة

ى التطــور التكنولــوجي علــ هــذه الفكــرة بنــاءً  هــافي مراحــل عديــدة فــي البيئــة التــي نشــاتومــرت بالمحلــة الســكنية فكــرة  تطــورت
محلـة  اثـر ان مفهـوم الواالجتماعي وتحديات النمو السكاني ، وفي ضوء هذا التطور تغير ايضـا الكثيـر مـن المفـاهيم التخطيطيـة، 

لذا يمكن القـول بـان مشـكلة البحـث تتحـدد بضـعف مالئمـة التصـميم الشـطرنجي للمحلـة السـكنية، والمعتمـد  شكل المدينة بصورة في
على طروحات غريبة لواقع حال المجتمعات المدينة العربية االسالمية، لما يفتقده من معـايير الخصوصـية والبيئـة الطبيعيـة وغيرهـا. 

فكار التخطيطية الحديثـة والتحـري ألظروف نشوئها ومراحل تطورها في ضوء اهو القاء الضوء على المحلة السكنية و  فهدف البحث
فــي كونـــه يــوفر اســـس لمخططــي المـــدن  اهميـــة البحـــثعــن الشــكل المالئـــم للبيئــة العراقيـــة الــذي يرتقـــي بالبيئــة الحضـــرية. وتكمــن 

المحلة عد مبدا  على افتراضدنه. غلب ميشهد اعداد المخططات االساسية الخصوصا وان العراق يمر بمرحلة نمو حضري كبيرة و 
واحد من اهم المبـادئ التخطيطيـة للمنـاطق السـكنية، بعـد مؤامتـه واسـتعادته لخصائصـه التراثيـة الصـحيحة  السكنية كوحدة تخطيطية

عــرض اعتمــد البحــث منهجــا بــدا بــه مــن  .والحــد مــن حالــة االغتــراب فــي المدينــة وتحقيــق التــوازن االجتمــاعي والبيئــي لقطــاع الســكن
واصــوله، وتطــوره كمفهــوم، واســاليب تطبيقــه نظريــا وعمليــا لالســتدالل علــى المؤشــرات  الســكنية االدبيــات التــي تناولــت مبــدا المحلــة

ويتكـون هيكـل البحـث مـن مبحثـين، االول تنـاول نشـوء وتطـور فكـرة المحلـة، والمبحـث  الصحيحة التي يمكن اعتمادها لهـذا المفهـوم.
 .لة المالئم للبيئة المحليةل المحالثاني تناول الشك
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