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 المستخمص
حول دور االسوار  المعرفةالواضحةالى  مدينو الزبير من الجانب المعماريمعظم 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 متابعيتكوينيا شكميا تأثيره عمىمن خالل معرفو عمييا  وكيفيو تأثير السور المسورة
رض معرفو دور السور الذي ىدم عبر ، ولغالنسيج الحضري-استعماالت االرض-المدينةخطو وفي الجوانب التالية:المدينة

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

وجود  المشكمةالبحثية:بعدمالتوصل الى  فييا، وتموالزبير وبيان النقص المعرفي الموجود  البصرةلدراسات تناولت مدينو 
 المدينةالقديمةموقع السور نسبو الى مكونات  وتحديدمدينو الزبير  لتأثير السور في تكوينمعرفو متخصصو وموثقو 

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

لتحقيق موقع السور وتطور شكل ومناقشتيا وفقا لممتغيرات  الدراسةالعمميةتحميل بيانات ونتائج بعد  توصل البحث
 . مدينو الزبير في تكوينالسور ييتأثير التي بينت كيف الدراسةالعمميةباستنتاجاتتخص والخروج  المدينة

 

The effect of sur on zubair city form 

 
Prof . Dr.  Khalil Ibrahim Ali

1                                          
Ass.prof.Dr.Ali muss

1                                        
LinaHatoAlloush

2
       

                                                                

 Lina_hato@yahoo.com               hussen Ali muss@yahoo                                    alali@yahoo.comkalel             

                

University of Technology / Department of architecture
1-1

 

University of Basra  / Department of architecture
2 

Baghdad-Iraq 

Received on 9/6/2014    &    Accepted on 2/9/2014 

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

العصور المختمفة من تكون المدينة  خالل عمى الواقع الحالي لممدينة. القديمة ومكوناتيا وتحديد موقعو لمعرفو المدينة
نتمكن من االستفادة من االسوار في تمك المدن اال اننالم العراقية تكونت مدن مسوره كثيره كما ىي في العالم العربي 

 .ومعرفو تأثيرىا في تكوين المدينة العراقية المسورة 
عدم وجود لالسور في تكوين المدينة المسورة وذلك " ذلك لمعرفو تأثير العراقيةالسور في المدينة تناولت الدراسة موضوع 

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

 اذ اشتممت اىداف .وتحديد سورىا باالستعانة بالبرامج الحديثة المدينةتأثير السور في تكوين مدينو الزبير وفيم تكوين 
 البحث عمى 

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

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

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

 مما قاد الى تداخل في طبيعة المدينة اجتماعيا وعمرانيا...الخ منيا
 .(1882)حتى عام ضمن المدينة المسورة -الفترة المورفوولجيو االولى -مكانيا
 .(1958-1882ضمن المدينة المسورة وخارجيا)- الفترة المورفولوجيو الثانية  - 
 مدينو الزبير -2

تقع مدينة الزبير في وادي يقال لو )وادي النساء( ثم سمي )وادي السباع(و لزم اسم الزبير اسم ذلك الوادي لما دفن فيو 
 [33،ص1]وأصبح يسمى ىذا الوادي بالزبير. ه( بعد وقعة الجمل 38الزبير بن العوام)رض()

بيذه األضررحة  االىتماميحبذه الناس ولذا فأن فيعد دفن موتى المسممين بالقرب من أضرحة االولياء والصالحين عمال   
قد انعكس بتشييد القباب عمييا أو بناء المزارات فييا أو بالقرب منيا لعابري السبيل والفقراء ما يمكرن عرده بمثابرة تشرجيع لمرا 

أصردره  "عمرى ىرذا األسراس يمكرن عرد الفرمران العثمراني الرذي.[28،ص2]حوليا أو أحياء لمدينرة اوشركت عمرى االضرمحالل،
م( والرذي دعرا فيرو إلرى تعميرر ضرريحي الزبيرر برن العروام وطمحرة برن عبيرد  1571ىرر_ 979)  السمطان سميم الثاني في عام

ىرو بدايررة نشرأه مدينررة الزبيرر، وبعررد إتمرام بنرراء قبرة ضررريح الزبيرر برردأ النراس يتوافرردون تردريجيا لمسرركن برالقرب منيررا  )رض(اهلل
وىناك عدة أسباب أخرى لنشوء مدينت الزبير، من بينيا وجود . [45،ص3]نشأة مدينة الزبير" ، تبركا بالمقام و بداية اولية ل

عدد من آبار الماء العذبة القريبة منيا مما أستدعى توقف القوافل التجارية عندىا خاصة تمك التي تكون قد قطعت مسرافات 
ة القديمرة كانرت تقرع عمرى طررق القوافرل التجاريرة وتجمرع أذًا فمدينرة البصرر  .[16،ص4]في الصحراء لمتوقف والترزود بالمراء ،

التجار فييا. وعمى الرغم من اضمحالل اآلبار األ أن ىذه الطرق أستمرت ، بل ساعدت عمى نشأة مدينة الزبير التي أخذت 
 [16-14،ص5]ساعدىا عمى التطور والنمو.  تمارس األعمال التجارية ما

م( نمو  18ىرر_  12ىي البدايات االولى لنشأة مدينة الزبير، وشيد القرن ) م( 16_ ىر 11تعد العقود األخيرة لمقرن الر)
م( ىو عصر ازدىار المدينة وتطورىا  19ىرر_  13المدينة ومشاركتيا في أحداث والية البصرة و يعد القرن )

 وتطورىا. وبناًء عمى ذلك يمكن عد صدور الفرمان العثماني األساس في نشوء المدينة [34،ص2]الكبير.
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من أىميا العوامل التي دفعت بالكثير من الجماعات من نجد إلى المجوء و اليجرة والنزوح التي حصمت إلى المدينة تعد 
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  عتمد التعميم عمى الكتاتيبتميزت الزبير بمكانو دينية وعممية كما ىو معروف في بمدان الخميج ونجد وكان ي
، 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 
 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) اعتبارالعمل الديني 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 عرررررام  [138،ص3]الكوت

يا، أما من جية جنوب المدينة فقد تكونت محمة الزىيريو المدينة وىي تمثل بداية الخروج عن حدود السور المحيط ب
م( نشأت محمة العرب شمال المدينة 1915نسبة إلى مؤسسيا)ال زىير( وخالل فترة تواجد القوات البريطانية )عام1899

ت مساكنيم ( تم بناء محمة المربد وىي تابعة لمنتسبي المنشآت النفطية وبعدىا تكونت محمة الفرىة إذ كان1933وفي )عام 
م(حصمت زيادة في المياجرين إلى الزبير وأدت إلى ظيور محالت جديدة منيا 1965من القصب )صرائف( وبعد عام) 

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

 محمو الرشيديو -4محمة الدوازة     -3محمة الشمال       -2  محمة الكوت     -1
 [35،ص7]الخارجية االعتداءاتحيث كانت ىذه المدينة محاطة بسور الغاية منو حمايتيا من 

 
 /المصدر :الباحثين وىو جزء من ىدف البحث( 1)-السور ضمن الموجودة الزبير مدينو محالت: ( 1)شكل

 والجغرافية التاريخية المصادر عمى باالعتماد
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 مورفولوجية مدينو الزبير -3
 الموقع والموضع: 3-1

مدن العراق التابعة إلى محافظة البصرة في جنوب العراق، تقع الزبير غرب مدينة البصرة الحالية و تبعد تعد الزبير أحد 
وعمى مقربة من ارض وقعة الجمل كم( والمدينة واقعة عمى اثار مدينة البصرة القديمة 12عنيا 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  تمكننا
حضري، والذي يسيل عممية فيم التركيب الداخمي لو وتحميمو. لذا؛ ستناول دراسة التطور الوظيفي والعمراني لمنطقة 

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

 
 المورفولوجيتين التي سوف يتناوليا البحث المرحمتينتحدد فييا اىم المناطق التي ضمتيا -م2007صورة جوية لمدينة الزبير : ( 2شكل)

 Google earthالمصدر: /

 
 -المحالت التي سيتم دراستيا ضمن المحالت القائمة حاليا: ( 3شكل)

 الجديدة( )الرشيديو13-12)الرشيديو القديمة(11)محمو الشمال(2)محمو العرب(4-3)المربد القديم(6)محمو الكوت(10-9
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 م1882االولى: حتى عام المرحمة 3-2-1
 خطة المدينة -أ

تميرررزت خطرررة المدينرررة بمواصرررفات خطرررة المدينرررة التقميديرررة مرررن حيرررث نظرررام مسرررارات الحركرررة ونمرررط قطرررع األراضررري غيرررر 
 المنتظمة الشكل.

فري ىرذه المرحمرة بكونيرا ضرريقة متمثمرة بنظرام األزقرة، و العضروية التري ال تتبرع نظامرًا موحرردًا أو  الداخميرة تتصرف الطررق
إذ ال  ، (Cul-De-Sacمنسررجمًا مررن حيررث االتسرراع واالتجرراه، كمررا أن العديررد منيررا تكررون غيررر سررالكة ذات نيايررات مغمقررة )

 .اتنتظم عمى جانبيي ويتجاوز عرض بعضيا متر ونصف 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر :الباحثينأحد األزقة العضوية في الزبير/ :(4) شكل
 

لمحركرة إلرى المحراور الرئيسرة، وىرذا نراتج مرن  تجميرعالوحدات السكنية، ثم تؤدي إلى أزقة أكثر اتسراعًا نسربيًا تقروم بردور 
 عوامل مناخية وأمنية واجتماعية. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 األزقة المغمقة في مدينو الزبير/ المصدر :الباحثين :(5) شكل
 

 النسيج الحضري -ب
تمّيز النسيج الحضري لمدينو الزبير في ىذه المرحمرة بالعضروية واالحتوائيرة والمقيراس اإلنسراني، وباعتمراده مبردأ االنفتراح 
نحررو الررداخل فرري تصررميمو لمختمررف األبنيررة مررن دور سرركنية ومدرسررة ودور العبررادة عمررى قطررع األرض ذات التقسرريمات غيررر 

لبيروت صرغيرة أو كبيررة، كميرا تتجراوب  تكوينرات والتري تكمرن خمرف جردرانيا  المنتظمة التي بردورىا تعطري التعرجرات لةزقرة،
 مع المناخ المحمي من جية، ومع خصوصية الحياة العربية اإلسالمية من جية أخرى.
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يتمّيز النسيج بسيادة حركة المشاة فيو، وبمقياس إنساني مالئم، إذ يقّل عرض الشارع أو مسار الحركرة كثيررًا عرن ارتفراع 
يضرفي المقيراس اإلنسراني واالحتوائيرة لمسرار الحركرة، فضراًل عرن إيجراد  الطرابقين مرااني عمى جانبيو، الذي ال يزيد عرن المب

 الروابط االجتماعية بين سكان المحمة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالقف اليواء)إحدى المعالجات البيئية والجمالية في منطقة الدراسة(/ المصدر :الباحثين:  (6) شكل
 

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
 

 
 [1]:المصدر /نماذج لمنازل الزبير في تمك الفترة: ( 7شكل )

يمثررل الجررزء األكبررر مررن المسرراحة المبنيررة، إذ  والررذيإّن االسررتعمال السررائد ىررو االسررتعمال السرركني، : استتتعماالت األرض -2
 ىرذه البيروت تضم الوحدات السكنية التقميدية المتالصرقة ذات المسراحات المتباينرة، والواجيرات الخارجيرة المتشرابية، وتتصرف

لكررل  وكسررائر المرردن العربيررة التقميديررة، فرر نّ  .غيررر منررتظمال(، فضرراًل عررن أن توزيعيررا 2م81بصررغر المسرراحة، إذ قررد تقررل عررن )
 محمة جامعًا، فضاًل عن المرقد الذي اقتصر مرقده عمى بعض المراسيم في المناسبات الدينية.. 

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

من اكبر اسواق  المراغةسوق ل خارج السور حين تمر "وكان صغيرة في حين كانت التبادل التجاري يتم بين القواف
 [45،ص9]البصرة"
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المقابر: وقد وجدت في المنطقة قبل وجود المدينة وتطورت خالل مراحل المدينة كمقابر خاصو ببعض العوائل كمقبره  -
 الدفن إلى المقبرة الرئيسية ) مقبره الرفاعي ومقبره الزىير والتي ازيمت عبر مراحل زمنيو متفاوتة نتيجة توسع البناء وانتقل

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

، ويدل  [71-63،ص1]اثناء وجود السور م( اما البقية فقد بنيت 1614م وجامع النجادة في عام) 1571الزبير في عام 
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.

 
من ىدف  /المصدر :الباحثيناالولى)المدينة المسورة( تبعا لمكوناتيا األساسيةخريطو تبين مورفوولجيو مدينو الزبير في المرحمة : ( 8شكل )

 والمعمارية التي سوف يتم شرحيا بصوره مفصمو فيما بعد البحث باالعتماد عمى المصادر التاريخية والجغرافية
 

 
المسورة( تبعا لمكوناتيا األساسية ويعرض فييا  خريطو تبين مقطع مكبر لمورفوولجيو مدينو الزبير في المرحمة االولى)المدينة: ( 9شكل )

 / المصدر :الباحثينالمكونات الحضرية الموجودة وتوثيقيا بالصور
 
 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 ر س
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 الشماليةخالل ىذه المرحمة، َتمّثل في استنفاذ التوسع في الجية  المدينةمعامل البموك والطابوق ر أدى إلى توّسع آخر في 
 .الغربية الجنوبية والجية الشرقية

 خطة المحمة -1
نتيجررة التوسررعات الكبيرررة الترري حرردثت فييررا. إذ برردأت عمميررة زحررف  المرحمررةىررذه   نيايررةتغّيررر شرركل المدينررة عمومررًا فرري 

 معماري لممساحات التي لم تكن مغطاة في المرحمة السابقة.
الميكانيكي  في نموىا الحاصل خالل ىذه المرحمة المورفولوجية نمطًا جديدًا من الشوارع مخصصًا لمنقل  المدينةامتمكت 

 سواء العربات أو السيارات فيما بعد، مقارنة مع أنظمة الشوارع العضوية في المرحمة السابقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثينالمصدر :شارع كمثال لمنظام الخطي المخترق لمنسيج /:  (01) شكل
 

لقد كانت ىذه المرحمة بداية لمتأثر بالفكر الغربي في تخطيط المنطقة، إذ زادت مساحة المنطقرة المتمثمرة بالتوّسرع الجديرد 
فررري المنطقرررة باتجاىيرررا الشررررقي والجنررروبي الشررررقي بنظامرررو الشررربكي المتعامرررد. وتمثمرررت مسرررارات الحركرررة فييرررا بثالثرررة أنظمرررة 

الرذي مّيرز المرحمرة السرابقة والنظرام الخطري المختررق المتمثرل بالشرارع المسرتقيم  مختمفة؛ ىي النظام العضوي لمجزء العضروي
وبرذلك ظيررت فكررة جديردة  ة فضراًل عرن النظرام الشربكي.وشرارع الشرمال( الرذي ُشرق فري جسرم المنطقرة التقميديرالكروت )شارع 

ارات الحركررة الجديرردة باالسررتقامة تمثمررت باالنفترراح ، ممررا أعطررى شرركاًل آخررر لمبنيررة الحضرررية فرري المنطقررة. كمررا تميررزت مسرر
( م فري شرارع الكروت، فرزادت نسربة االرتفراع إلرى العررض فييرا، 21والتعامد، وزاد معدل عرض ىذه المسالك حتى قارب الرر )

 ومن َثّم قّل الشعور باالحتوائية وبالمقياس اإلنساني، وىو ما كان يمّيز النظام العضوي. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثينالمصدر :المجاور لممقبرة/  -شارع البريد كأنموذج لمنظام الخطي المخترق لمنسيج :(11) شكل
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 عمميو فتح الشوارع ضمن النسيج القديم لممدينة ومالحظتيا موضعيا ضمن النسيج الحديث :  (12شكل)

 لممرحمة المور فولوجيو الثانية مع صور مأخوذ من الشارع/المصدر :الباحثين
 

 الحضري النسيج -2
دخل النسيج التقميدي في ىذه المرحمة المورفولوجية مرحمة جديدة في البناء الوظيفي والعمراني والشكمي، وقد كانت 
السمة الغالبة لو ىو تعزيز ظاىرة التوسع األفقي، إذ تفاعمت عدة عوامل لتكّون شكل النسيج في ىذه المرحمة، الذي يختمف 

عميو في المرحمة السابقة، إذ ظيرت أنماط جديدة لممساكن، وُشّقت بعض الشوارع مما أّثر في  اختالفًا كبيرًا مقارنة بما كان
 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 

 الحديثة المتمثمة بالسيارات، الذي أّكد ىذا الفصل بين الجزأين.
أما المنطقة الحديثة، ف نيا تتصف بدورىا الواسعة نسبيًا، وحدائقيا وشوارعيا العريضة المستقيمة. إن ىذا الجزء الحديث 

ليس ىذا فقط، بل يمكن أيضًا تصنيف المنطقة السكنية الحديثة إلى مناطق لعائالت ذات دخل بدا كأنو يحّدد الجزء القديم. 
 أعمى من دخل عائالت المنطقة القديمة، فيم من ذوي الدخل المحدود الواطئ.

خالل ىذه المرحمة بشكميا اليندسي المنتظم، وتقع عمى جانبييا قطع   المدينةلقد تمّيزت شوارع الجزء الحديث من 
لمقطعة الواحدة. ونتيجة لمشوارع والطرق  2م211أو تزيد عن  2م151األراضي ذات مساحات أوسع التي تقارب الر 

 المستقيمة التي قّسمت المنطقة فقد أصبحت قطعة األرض خالل ىذه المرحمة منتظمة الشكل.
ى نسريجيا المتضرام وأزقتيرا العضروية أما عمى صعيد الشوارع في المنطقة، فقد حافظ الجزء القديم من منطقة الدراسرة عمر

المتعرجرررة إلرررى ان بررردأ ترررأثير المركبرررات اآلليرررة بوصرررفيا إحررردى نترررائج التطرررور التقنررري، فقرررد أدت إلرررى اسرررتحداث مجموعرررة مرررن 
( Skylineالشوارع المستقيمة العريضة التي مّزقت ىيكرل النسريج التقميردي المتضرام، وخرالل ىرذه المرحمرة بقري خرط السرماء )

نسررربة البيررروت التررري متناسرررقًا، عمرررى الررررغم مرررن ازديررراد ألبنيتيرررا 
 بارتفاع طابقين، إذ بقيت مئذنة الجامع ىما المييمنتان.

م لكرري 12-6لقررد جرراءت ىررذه الشرروارع مسررتقيمة وبعرررض 
تنسجم والوظيفة المرادة منيا وىي مسير المركبات فييا بحيث 

 [49-46،ص6]تتسع لمركبتين باالتجاىين المتعاكسين. 
 

                                                                      
 شوارع المدينة في المرحمة الثانية االنسجام مع التطور لحركة :(01) شكل                                                                

  المركبات /المصدر: الباحثين  
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 استعماالت األرض -3
وبالمقارنررة إلررى مررا كانررت عميررو فرري المرحمررة األولررى فقررد اختمفررت نسررب توزيررع  المدينررةتوّسررعت الرقعررة المبنيررة الترري تشررغميا 

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

 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(  المدينةأىمية أعمى في المرحمة السابقة، إذ كان يؤدي دورين في  نسبة االستعمال الديني الذي كان ذا

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

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

 
 ينالباحث/المصدر :لتوسع في المرحمة الثانيةأتجاه ا: (14شكل)

 
 الباحثين/ المصدر :نسبو التوسع خارج المدينةالمسورة :(15شكل)

 



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

881 
 

 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( :المكان : جعل لو سورا.)المعجم 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 wallحائط السور
 . َحاِجز ، ِمْتراس

 [11]م المرأة  من حمي وزينو. والسوار: ما يحيط بمعص
 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 
مرتفع يحمييا من أحد يحيط بيا جزئيًا كما في المدن التي تبنى في المناطق الجبمية وغالبًا ما تستند عمى جبل عاٍل او تل 

 [81،ص11]،جوانبيا
 السور في العالم اإلسالمي 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 

القيروان في تونس، غير أن قيام الحواضر ال يستوجب أقامو تحقيق ذلك ,من األمثمة عمى ذلك الفسطاط في مصر , 
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 المعماريالسور 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 تتجو 

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

األبراج ,والشرفات , أو القالع  أو الخنادق ، ويختمف السور األسوار مزدوجة  في بعض األحيان او تكون ثالثة ترتبط بيا :
من مدينة ألخرى وتعد مدينة القدس مثااًل جيدا لمدينة عربية ما زالت تحتفظ بأسوارىا في حين اندثر  واالرتفاعفي السمك 

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

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

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

 اإلسالمية.
 



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

881 
 

 نو الزبيرسور مدي 4-5
حيث يعد السور من ابرز مالمح المدينة وىو الذي يعزل المدينة عزال محكمرا عرن العرالم الخرارجي عنردما تغمرق أبوابرو و 

يتم بناء األسوار قديمًا ألغراض معينو منيا منع األخطار التي تيدد المدن من اعداء ولصوص  [23،ص12]لو عده أبواب،
وكانوا واله البصرة قد قاموا بتسوير مدينو البصرة الحديثة في عيد )افراسياب( لغررض حمايتيرا مرن اليجمرات الخارجيرة وعنرد 

تزايدت اليجمات الوىابية في القررنين الثرامن والتاسرع العشرر  بدء نشوء مدينو الزبير لم تكن ىناك حاجو لبناء سور األ عندما
المرررريالدي فاحتاطررررت الدولررررة العثمانيررررة ورأت فرررري الزبيررررر خررررط دفرررراع اول عررررن مدينررررو البصرررررة فبنررررت سررررور يحرررريط بالمدينررررة 

، وقد أدى ذلك إلى اعطاء مدينو [158،ص3]عيد الشيخ يحيى بن محمد الزىير" " في[ 51،ص2](م1797-ه1213عام)
وكران عررض السرور  [38،ص7]زبير دورًا وظيفيا جديدا وىو الوظيفة العسكرية إلى جانب الوظيفة الدينية والتجارية لممدينةال

خمسو امتار ونصبت عميو المدافع في اماكن خاصو تسمى طوابي وكان ىناك اكثر من بوابو في السرور منيرا بوابرو البصررة 
 [.148،ص3]ييميو التي تقابل آبار الدرييميوالتي تقابل ضريح الحسن البصري وبوابو الدر 

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

 .[52،ص13]الفيصل. 
 ابواب سور الزبير 

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

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

 رابعا: بوابة األبراىيم وتقع في شمال المنطقة.

 

 الباحثين/ المصدر :وموقعيا عمى خريطو المدينة المسورة-الزبيربقايا سور : ( 16شكل) 
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 بالمدن المسورة األدبيات والنماذج السابقة المتعمقة -5
 مدينو زبيد نموذجا(-تخطيط مدينو بغداد عمى تخطيط المدن في اليمن في العصر العباسيأثر )،2113دراسة الحداد، -1
 ،)دراسة تحميميو لخصائص مدينو عكا القديمة(2117دراسة عبدالسالم، -2
 :( 1989الندوة الوطنية حول اسوار المدن العتيقو،) -3
 (2118أبواب مدينة آسفي وقيمتيا التاريخية والمعمارية (، سعيددراسة البيالي -4
 :1991دراسة الدراجي ، سور بغداد، -5
 : تطوير محيط مدينة حمب القديمة الجية الغربية :2118دراسو:الجميمي، -6
 دراسة الجميمي: تطوير مدينة بيروجا اإليطالية : -7

اما ان  المدينةعالقو مداخل المدينة المسورة بالتكوين الداخمي في من خالل ما تم تناولو في الدراسات السابقة تبين أن 
عالقو مدخل المدينة المسورة و تكون بتكوين التجمعات السكنية او بتكوين الطرق الرئيسية أو بالعنصر المميز داخل المدينة 

 المجاور مداخل المدينة تمثل بداية الطرق الرئيسية التي تربط المدينة بالمدنفأما ان تكون  بتكوين الطرق خارج السور
فأما   عالقو السور مع توسع المدينةاما ، ليس ليا عالقو بالطرق الرئيسية التي تربطيا بالمدن المجاورمداخل المدينة او 

 .انتشار السكان خارج السور بصوره غير منتظمةاو االكتظاظ -زياده السكان داخل المدينة المسورة)تحجيميا
 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"
  -((:1999ة الثالثة: ))دراسة عموان, العمارة في البصرة وعالقتيا بالبيئة، الدراس -3
  -((: 2112الدراسة الرابعة: ))دراسة السامرائي, أحسان وفيق، العمارة التراثية في البصرة )التقويض واألحياء(,  -4
 م((1989،الدراسة الخامسة: ))عبود، سممان مغامس "التركيب الوظيفي لمدينو الزبير  -5
 م((.1988الدراسة السادسة: ))القطراني ،الزبير في العيد العثماني  ، -6
 م((1991لمدينو الزبير،  االجتماعيالدراسة السابعة: ))الحسن، التركيب  -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 وتحديدسور مدين عمميو -7

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

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

م( , بحيث تتطابق نقاط الضبط األرضي قدر المستطاع مع الصورة القديمة 2111لعام )( IKONOS)القمر الصناعي 
لغرض إجراء التصحيحات ( ERDAS IMAGINE 8.4م( باستخدام الحقيبة البرمجية )1927لعام )وتمثل منطقة الدراسة 

 مسقط ماركريتر المستعرض)تم تثبيت نظام اإلحداثيات التربيعية عمى الصور الفضائيةباستدعاء تمك  الصور التي 

http://www.safitoday.com/index.php?op=suite&art=707
http://www.safitoday.com/index.php?op=suite&art=707
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(UTM( عمى وفق نظام )WGS 84 عمى الصورة و)م اختيار خمس نقاط او أكثر تثبيت وحدة القياس )المتر(عند ذلك يت
عمى كل ( (GCP Ground Control Pointsوتحديد نقاط الضبط األرضيثم تنفيذ اإليعازات األخرى لتستدير الصورة، 

من الصورة القديمة والصورة الجديدة لمنطقة الدراسة عمى نفس الشاكمة بأي اتجاه يتوافق مع نظام اإلحداثيات األرضي 
دىا تجري حسابات معامالت التحويل لالنتقال بين فضائي الصورتين وتحديد مواصفات الصورة والشمال الجغرافي , بع

حيث تم اختيار  (17)الشكل المخرجة باالستعانة ب حداثيات األركان األربعة التي تقرأ من الصورة المصدر كما موضح في 
( وخريطو 18)الخريطو المصححة( كما في الشكل)2111( مرئيو فضائية لمدينو الزبير في سنو Quick Birdخريطو نوع )

( وتم تصحيح الخريطو ىندسيا في 21م( كما في الشكل)1927لممدينة المسورة القديمة )الخريطو غير مصححو( )لعام 
( حيث تم فتح الخريطو المصححة وثم فتح الخريطو غير مصححو وتم تحديد عده نقاط Erdas image 8.4برنامج ال) 

الخريطتين وتمت عمميو التصحيح اليندسي والنتيجة كما في الشكل التالي)الخارطو المصححة( المبينة في كمتا 
 .(22بالشكل)

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

 ينالباحث :المصدر/

 
 Google earth لمصدر:/الزبيراحدًاثيات مدينو :(18شكل)            
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لغرض تراكب  )احدًاثيات جامع الزبير بن العوام"رض"(القديمةعمميو تحديد احدًاثيات مواقع المساجد :(19شكل)
 ينالمصدر: الباحث/الصورتين لتحديد السور

 
 ينلمصدر: الباحث/Quick Bird 2010صوره مرئيو لمدينو الزبير لعام :(20شكل)

 

 
 ينالمصدر: الباحث/1927 المسورةلمدينو الزبير  المصححةطو غير ريالخ:(21شكل)
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 ينالمصدر: الباحث/المسورةلمدينو الزبير  المصححةطو ريالخ:(22شكل)
 

 Arc Map GIS 0.9عمميو ادخال الخريطو المصححة في برنامج ال  المرحمة الثانية:
خاصيو وتم اعتماد  Arc Map GIS 0.9المصححة في برنامج ال تم ادخال خريطو مدينو الزبير  

، والمعالجة التحميل في ميم أسموب ،وىو الخارطة عمى جديدة طبقة إلنتاج اوأكثر طبقة تركيب يتمحيث Overlay:التراكيب
وتم تركيب خارطو الزبير المصححة عمى الصورة المرئية الفضائية لمدينو الزبير لغرض تبين أثر السور حاليا فتم تركيب 

 الصورتين من خالل اخذ نقاط متشابية في كال الصورتين.
وتم تقميل مقدار الشفافية لصوره المدينة القديمة بمقدار مناسب لمالحظو األثر الحالي لمسور وامكانيو تحديده وكما يمي 

 :التاليةفي األشكال 

  
 

 ينالمصدر: الباحث/ ArcMap GIS 0.9في برنامج ال  2010بير ز لمدينو ال الصورةالمرئية:(23شكل)
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 ينالمصدر: الباحث/عمميو تقميل شفافية الصورة خالل تراكب الصور:(24شكل)

 
 ثم تم عمل رسم لحدود المدينة المسورة عمى الصورة الفضائية الحديثة لمدينو الزبير وتمت خطوات الرسم في برنامج ال

Arc Map GIS 0.9 الشكل التالي:وتم تحديد حدود المدينة المسورة كما في 

 
 المصدر: الباحثين/يوضح حدود السور ضمن الصورة الفضائية الحالية :(25شكل)

 
 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.

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

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

 ىذه 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   -

اليجرة التي حصمت التوسع التي حصمت خارج السور ىي عمميات غير مدروسة وغير مخطط ليا بل حدثت نتيجة 
 إلى المدينة 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.

 كحد بين جانبين )داخل وخارج(.ان لمسور معاٍن ضمنيو   -
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 مقسمو تبعا لتجمعات عشائرية معينو او تبعا لمعتقدات مختمفة.
حاور الحركية الرئيسية في لممدخل الرئيسي لممدينة عالقو بتكوين الطرق الرئيسية في المدينة فاألبواب تمثل بداية الم -

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

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

     ير ذلك بنسبو تأثرت المدينة بالسور بصوره واضحو من خالل تأثيره في المرحمة المورفولوجيو األولى لممدينة فكأن تأث
: فأن نسبو تأثير السور في األرضفيما يخص استعماالت  كبيره حيث حدد السور شكل المدينة واعطاىا شكميا المميز .

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

مما يدل عمى ان السور استطاع خالل المرحمة األولى ان يرسم شكل المدينة ويعطييا المرحمة الثانية فنسبتو تأثرىا بنسبو اقم
مما يدل ، ثير كما في المرحمة األولى خصائص معينو انفردت فييا، اما بعد االنتشار الذي حصل فالسور لم يكن لو تأ

عمى ان تأثير السور قد تدنى في ىذه المرحمة وذلك بسبب التوسع الذي حصل في المدينة مما أدى إلى  تيديم أجزاء من 
 السور.

داخل  لقد أثر السور في األنماط االجتماعية لمدينو الزبير بنسبو كبيره وأنو استطاع تحديد نوع النمط االجتماعي السائد
 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 
التي حصمت من المدن المجاورة  خالل توسعيا احتوت عمى انماط اجتماعيو مختمفة نتيجة انتشار المدينة بسبب اليجرات

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

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

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

 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 

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

 وخارجيا كما موضح في الشكل.
 التوصيات -9
 اثر السور الذي بدأ يقل تدريجيا. إتخاذ كافة االجراءات الالزمة لمحفاظ عمى سور مدينة الزبير بما يضمن الحفاظ عمى  -
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