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ABSTRACT :
     It has been noted that many distinguished buildings are neglected and sometimes 
destroyed due to misuse, carelessness or environmental factors. Some of these 
buildings contain evidence of architectural merits that form part of the national 
heritage. Documentation of architectural significant buildings is essential and vital for 
preservation and conservation purposes. Such documentation must be systematic, 
accurate and true in representing distinctive qualities; and must follow an appropriate 
procedures. 
    This paper reviews relevant literature which relates to documentation procedures 
and tries to apply it to various merited buildings in the city of Basra (1914-1958) 
when many buildings were built by none-Iraqi architects. 
It was evident that no study was conducted to list these buildings, especially the 
major landmarks in Basra. It sets parameters for methodological documentation and 
applies to various examples in Basra which was affected by colonial style in this 
period. 
   The paper presents,also,various findings relevant to this issue.  
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 مفھوم التوثیق في العمارة
 لعمارة االجانب في مدینة البصرة" " دراسة توثیقیة 

 
 خالصةال

ھنالك مباني لھا قیمھ معماریھ ممیزه تتعرض لالندثار والزوال السباب ت�رتبط باالھم�ال وس�وء االس�تعمال او     
تمثل�ھ م�ن خ�زین  ظ عل�ى تل�ك المب�اني لم�ااالسباب ترتبط بالجوانب المناخیھ وغیرھا من العوامل.  ولغرض الحف�

وبذلك یمثل مفھوم التوثیق بشكل عام وفي دیمیھ وعلمیھ. لك المباني بطرق اكاا یتطلب توثیق تثقافي ومعماري, م
العم�ارة بش�كل خ��اص المح�ور الع��ام للبح�ث. وق��د ت�م التط��رق ال�ى مجموع��ھ م�ن الدراس��ات والطروح�ات الس��ابقھ 

, ك�ذلك مجموع�ة م�ن الدراس�ات والطروح�ات بص�ورة خاص�ة عم�ارة االجان�بالعمارة عموماً و المرتبطھ بتوثیق
عدم وجود ب" والمتمثلة للبحث عامة المشكلة الارة في مدینة البصرة ومن خالل نقدھا برزت السابقھ الخاصة بالعم

, ام�ا المش�كلة )"1958-1914البصرة للفت�رة م�ن ( توثیق متكامل وبصور علمیة البنیة عمارة االجانب في مدینة
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ف�ي ة في عمارة االجان�ب السمات والمعالجات التصمیمیة المستخدمفبرزت من خالل النقص المعرفي في البحثیة 
 تم��تلمس��توى المعم��اري (المبن��ى المف��رد), عل��ى ا ت��م التركی��زل��ذلك فق��د  ).1958-1914( للفت��ره مدین��ة البص��رة 

بھذا فق�د حق�ق البح�ث دراسة تاثیر االستعمار على العمارة  لمدینة البصرة وبیان ابرز المتغیرات الحاصلھ علیھا. 
 إس�لوباً  البح�ث بط�رحوف�ق اس�لوب علم�ي ج�زءاً مھم�اً م�ن ت�راث البص�رة توثیق مجموعة من االبنیة التي تش�كل 

   توثیق البعض منھا.ل
م��ن اھمھ��ا المعالج��ات التص��میمة لعم��ارة االجان��ب ف��ي مدین��ة  توص��ل البح��ث ال��ى مجموع��ھ م��ن االس��تنتاجات     

   ]24[.1958المدینة بعد التي تركت اثراً لعمارة ھذه  البصرة
 

 -:المقدمة
ولد الحاجة  ما  قیمة او تمیز اتال واندثار وزوال اغلب االبنیة ذما یتعرض لھ الخزین المعماري من اھمنتیجھ ل   

ب�ذلك یمث�ل واص�ل الحض�اري م�ع الخ�زین التراث�ي. الى توثیق تلك المباني للحفاظ علیھا واعادة احیائھا لتحقیق الت
ً مفھوم التوثیق منھج ً علمی ا ً واكادیمی ا للمباني سواء الموجوده في الوضع ال�راھن او المن�دثره لتحقیق ھذه االھداف  ا

 وبذلك تم طرح المحور الخاص بمفھوم التوثیق بشكل عام وفي العمارة بشكل خاص.
ك�ذلك ت�م تن�اول مجموع�ھ م�ن الطروح�ات  ،ات المعماریھ حول مفھ�وم التوثی�قھذا ما دعى الى تناول الطروح    

. ونظ�راً لم�ا تش�كلة عم�ارة االجان�ب م�ن خ�زین المحلی�ھ لمدین�ة البص�رةالمعماریة السابقة التي اختصت بالعم�ارة 
اھمیة معماریة  ) لما لھا من1958-1914تراثي في عمارة البصرة, أھتم البحث بدراسة عمارة االجانب وللفترة (

ثل�ة والمتمالمش�كلة البحثی�ة  تتمثل� واثر على ما تبع ھذه الفترة من خصائص تمیز عم�ارة البص�رة بص�وره عام�ھ.
-1914عدم وضوح السمات والمعالجات التصمیمیة المستخدمة في عم�ارة االجان�ب ف�ي مدین�ة البص�رة  للفت�ره (

اختص البحث بتوثیق عمارة االجانب ضمن رقعة جغرافیة محدده (البص�رة القدیم�ة, العش�ار, والمعق�ل)  ). 1958
ببی��ان اھ��م الس��مات والمف��ردات البح��ث  تح��ددت اھ��داف المن��اطق الرئیس��یة لمدین��ة البص��رة.  تمث��ل ھ��ذهإنھ��ا  اذ

توثیق االبنی�ة المص�ممة م�ن التي یجب ان یشملھا  والمعالجات التصمیمة المستخدمة والمؤثره على عمارة المدینة
  .قبل االجانب في مدینة البصرة بصورة علمیة لغرض حفظھا وبیان ابرز خصائصھا وسماتھا

 
 مفھوم التوثیق 

 تعریف التوثیق لغویاً:
(یَوثُُق) وثاقةَ: قوَى وثبت وصار ُمحكماً. (الُمَوثق) َمن یوثق العقود ونحوھا بالطریق الرسمي.  –(وثَِق) الشُئ     

 . ]1023-1022, ص1[(الَوثیقة) مؤنث الوثیق. وما یحكم بھ االمر 
Document (n.) a piece of paper that has official information written on it: legal 

document وثیقة, مستند رسمي)( [2.p.32]. 
 

 تعریف التوثیق اصطالحیاً:
التوثیق عبارة عن اج�راءات وعملی�ات فنی�ة متخصص�ة تق�وم بتس�ھیل ت�وفیر واس�تخدام المعلوم�ات ع�ن طری�ق    

جمع ھذه المعلومات ف�ي اوعیتھ�ا واش�كالھا المختلف�ة, وم�ن مص�ادرھا المتنوع�ة, ث�م خ�زن ھ�ذه المعلوم�ات بش�كل 
حفاظ علیھا وتنظیمھا وتحلیلھا وتص�نیفھا وفھرس�تھا لتك�ون ج�اھزة لالس�تخدام ف�ي حال�ة اس�ترجاعھا عن�د یسھل ال
 . ]50,ص3[الطلب

  :المعماري تعریف التوثیق
عملی�ة التس��جیل الكام��ل لجمی�ع فراغ��ات وتفاص��یل المبن�ى باس��تخدام ط��رق وأس�الیب التوثی��ق المختلف��ة إلخ��راج    

والت�ي تعتب�ر الركی�زة األساس�یة لجمی�ع أعم�ال ومراح�ل الحف�اظ والت�رمیم للمبن�ى المخططات الھندس�یة التفص�یلیة 
  .األثري 

 
 توثیق الجوانب المعماریة والحضریة وتشمل:

 مصادر المعلومات في عملیة التوثیق المعماري: 
د من مقارنة یراعى االخذ في االعتبار التطورات التي طرأت على احوال العمران عبر التطور الزمني, لذا الب   

 -:قة المطلوبة ومنھالوصول الى الدلالمصادر  لوثائق بالمعلومات التي توفرھاالمعلومات التي تمدنا بھا ا
تاریخ الملكیة, الجھة المحلیة المسؤولة عن المبنى, الدوریات المعماری�ة والھندس�یة, االرش�یف (للھیئ�ات الخاص�ة 

الت�ي یمك�ن  ودوائ�ر التس�جیل, المكتب�ات المحلی�ة االصلیون للمبنى المعماریون والمصممونبھا: المباني الموثقة), 
 .] 5,ص5[  االصلیین وتاریخ البناء, الخ من مصادر مختلفة المالكینمنھا معرفة 

 
 



لعمارة " دراسة توثیقیة  مفھوم التوثیق في العمارة          2014،.11لعدد)Aء(ِ◌َ ،الجز 32مجلة الھندسة والتكنولوجیا، المجلد
  االجانب 

 في مدینة البصرة"                                                                                                                    

379 
 

 المباني: توثیق عملیة من الھدف
 حالة عرفةم كذلكتھدف عملیة التوثیق الى إنشاء قاعدة بیانات مفصلة توضح جمیع عناصر وفراغات المبنى,     

بیان جمیع أنواع أعمال الترمیم بما یتبعھا من تغیرات استحدثت عل�ى , ووطبیعة األضرار التي یعاني منھا المبنى
 ] 10,ص6[ب�ھ  المح�یط الوسط وتأھیل وصیانتھ لترمیمھ المالئمة والوسائل الطرق أنسب تحدید وبالتالي المبنى,

التع�رف عل�ى س�بل حمای�ة , والعمراني كمصدر ثق�افي واجتم�اعيزیادة الوعي باھمیة التراث وتھدف كذلك الى . 
استنتاج اس�س ومع�اییر تخطیطی�ة وتص�میمة لتط�ویر البیئ�ات كذلك  التراث واعادة استخدامة ضمن اطار معاصر

اب�راز القیم�ة وامكانی�ة  التعرف على العوامل البیئیة والثقافیة المؤثرة في نسیج وطایع العمارة المحلیة, والعمرانیة
تب��ادل التج��ارب والخب��رات ف��ي مج��ال التوثی��ق , واالقتص��ادیة للت��راث العمران��ي واھمیت��ة ف��ي التنمی��ة االقتص��ادیة

 . ] 3-2,ص7[ وتصنیف مواقع التراث العمراني والمحافظة علیھا واعادة تاھیلھا
 

 مستویات عملیة التوثیق المعماري والحضري: 
 الول على المستوى الحضري واالخر مستوى المبنى القائم نفسةاتقسم مستویات التوثیق المعماري الى مستویین  

 .] 6-5,ص5[(مستوى معماري) 
 

 الدراسات والعملیات لغرض عملیة توثیق المباني تشمل:
 مایبرز من معلومات تفید عملیة التوثیق. - أ

 .[p36,8 ] قیاساً (قیاس المبنى) : وتمثل عملیة فحص االدلة القائمة في المبنى كما ھو علیھ - ب
الوص�في . ویتض�من الفح�ص المكت�وبالوص�ف باالس�تناد عل�ى : الغراض التوثیق النصوص الوصفیة - ت

اج��راء دراس��ة كامل��ة لم��ا ك��ان علی��ھ المبن��ى او المف��روض ان یك��ون علی��ھ او یص��احبھ بح��ث ارش��یفي وفیزی��اوي 
 .]16,ص9[باسلوبین من الفحص الموقعي: الفحص االثاري وفحص للمنشات ما فوق االرض 

المخططات التفصیلیھ والتصویر): وتشمل رسم مخطط الموقع والطواب�ق المختلف�ة والواجھ�ات رسماً ( - ث
ى ص���ور فوتوغرافی���ة لجمی���ع العناص���ر لالج���زاء المھم���ة باالض���افة ال��� مالئ���موالمق���اطع والتفاص���یل بمقی���اس 

 .اعتماداً على ما یتوفر من رسوم (ان وجدت) او وصوفات للمبنى.]16,ص9[
راسات التاریخیة والفنیة): وتمثل دراسة تاریخیة وفنیة للمبنى منذ اول مراح�ل التحلیلیة (الد النصوص - ج

تكوینھ والى الوقت الحاض�ر، باعتب�ار ان المبن�ى عب�ارة ع�ن مجم�ع م�ن االفك�ار والثقاف�ات الت�ي تحیط�ھ وت�نعكس 
 .[p36,8]قا علیھ، وان المبنى یحمل بین طیاتھ رسالة انسانیة وفنیة یجب اكتشافھا لیتم الحفاظ علیھا الح

اذ ان لھ�ا قیم�ة تتح�دد  حف�اظ علیھ�اتتسم االبنیة التي یتم توثیقھا في الغالب بانھا مباني یراد ال -معاییر التوثیق: -5
   -: ]11,ص10[ من خالل

 ھما أساسیین مؤشرین باستخدام للمبانى التاریخیة القیمة یمكن قیاس  -:التاریخیة القیمة: 
 ھ�ذا ازداد بعی�داً  الت�اریخ ك�ان وكلم�ا المنش�أة، أو المبن�ى إنش�اء ت�اریخ ھعن یعبر الذى :الزمنى المؤشر 

 ر.أكب قیمة ذات المنشأة أو المبنى وأصبح تأثیراً  المؤشر
 وتاریخھ  عصره عن المنشأة أو المبنى تعبیر مدى :أھمھا اعتبارات بعدة یتأثر الذى :المعنوي المؤشر
 كلم�ا ن�ادراً  ك�ان فكلم�ا البن�اء لنوعی�ة الن�درة مقی�اس, المنش�أة أو لمبن�ىا إلیھ�ا ینتم�ى الت�ى التاریخی�ة الفترة أھمیةو

 الم�رتبط الح�دث وت�أثیر ق�وةوكذلك ما یرتبط بالتطورات التكنلوجیة والعلمیة ذات العالقة بالمبنى,  قیمتھ ازدادت
 .للمبنى ىالمعمار بالكیان مخلة تغییرات أو إضافات وجود عدم التاریخیة, وأھمیتھ المنشأة أو بالمبنى
 وإب�داع ممی�ز تصمیم أسلوب عن ومتمیز فرید معمارى طراز ذو مبنى یعبر :الفنیة المعماریة القیمة 

, معین�ة تاریخی�ة حقب�ة س�مات تعك�س أو ،توجھات فكری�ھ  أو معماریة ومقاییس ومفاھیم فلسفة وفق إنشاؤه تم فنى
 . البناء...الخ) اضافة الى ما یرتبط بالجوانب الفیزیاویھ (طرق البناء, تقنیات

 
 -یمكن تقسیم اسالیب التوثیق المتبعة في مراكز التوثیق والمعلومات الى ثالث اسالیب ھم: اسالیب التوثیق:

 .( وصفي, مرتسمات, اثار متبقیة) التوثیق الیدوي -
 یعني استخدام االجھزه والتقنیات الحدیثة . -التوثیق االلي: -
 . ]28,ص11 [سلوبینااللي: الجمع بین اال -دويالتوثیق الی -
 

 -الدراسات والطروحات التي تطرقت الى التوثیق المعماري:
) (عب���د 1984دراس���ة (الس���لطاني, منھ���ات���م التط���رق ال���ى  الدراس���ات الس���ابقة المتعلق���ة بعم���ارة االجان���ب     

) اذ اھتم��ت اغل��ب ھ��ذه الدراس��ات بتوثی��ق عم��ارة 1991, (الج��ادرجي) 1989) (عب��د المھ��دي,1986المھ��دي,
) و 1979ومنھ�ا (دراس�ة العطی�ة, عم�ارة مدین�ة البص�رة الدراس�ات المتخصص�ة المتعلق�ة بانب في بغ�داد ام�ا االج
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وبع�د  نق�دھا والتع�رف  .) اقتصرت على التطرق الضمني لعمارة االجانب ف�ي مدین�ة البص�رة2002 ,(السامرائي
ص المعرف�ي ف�ي الس�مات والمعالج�ات ب�النق المتمثل�ة طرقت إلیھا تم تحدید مش�كلة البح�ثعلى أھم الجوانب التي ت

اھ��داف ب��ذلك ت�م تحدی�د . ).1958-1914التص�میمیة المس�تخدمة ف�ي عم��ارة االجان�ب ف�ي مدین��ة البص�رة  للفت�ره (
بتش��خیص س��مات وخص��ائص عم��ارة االجان��ب ف��ي مدین��ة البص��رة الم��ؤثره عل��ى العم��ارة المحلی��ة  متمثل��ة البح��ث 

(البصرة القدیمھ, والعشار, ثلت بالنوى الثالثة الرئیسیة لمدینة البصرة توثیق. اما منطقة الدراسة فتمعنً طریق ال
  والمعقل).

 مراحل النمو لھذه المدینة.  نشوء مدینة البصرةسیستعرض البحث  ,وبعد ان تم استعراض الدراسات السابقة
 :1تطورھا نشوء المدینة

 مدین�ة  ب�القرب م�نق�ع البص�رة القدیم�ة ت. ]34,ص12 [ ھ�ـ14مصرت البص�رة م�ع بدای�ة العھ�د االس�المي, س�نة  
ام�ا البص�رة الحالی�ة كم�ا ی�ذكر المؤرخ�ون  . ]109,ص13 [صرة الحالی�ة الب من كم) 3ھي على مسافة (الزبیر و

) مع�ززة باس�وار اذ  1546لم تكن عند دخول العثمانیین الیھا س�نة (و . ]362,ص14 [ھـ  275بنیت بعد سنة  فقد
ی�ذكر  . ]401,ص15 [) 1667 -1596ا قد شیدت ف�ي زم�ن حك�م االفراس�یابیین (تشیر المصادر الى ان اسوارھ

 . ]398,ص15 [المؤرخون ان القسم االعظم من المدینة مھدم وغیر مسكون 
 2یمكن تقسیم مراحل نمو النسیج الحضري لمدینة البصرة الى مرحلتین ھما: 

ذه المرحلة بمنطقتین او نواتین اساسیتین ھم�ا النمو لمدینة البصرة في ھانحصر ) 1914-1870المرحلة االولى (
البصرة القدیمة والعشار لكون االولى ھي المركز الذي یحوي مقر الحكومة العثمانیھ اما النواة الثانیة العشار التي 

  .كمنطقة مرتبطة بشط العرب تاثرت بصورة مباشرة بالقرارات السیاسیة التي ساعدت على تطور ھذه المنطقة
انتقل في ھذه المرحلة مركز المدینة من منطقة البصرة القدیم�ة ال�ى العش�ار اب�ان  )1958-1914لثانیة (المرحلة ا

ظھ�ور ن�واة طورھا بشكل ینافس المركز الق�دیم. احتالل القوات البریطانیة مما ساعد على تعزیز ھذه الضاحیة وت
ت ف�ي الثالثین�ات الش�وارع المس�تقیمة . كما ظھ�رھجدیدة في المعقل اسھمت بشكل كبیر في توسع الرقعة الحضری

 .)2و1) (1-4االشكال(وخاصة في منطقة المعقل (المستوطنھ الجدیدة) الشبكي والتخطیط الغربي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 النوى الثالث في مدینة البصرة )2شكل(                  1935مدینة المعقل في سنة ) 1شكل( 
   المال حویش, عقیل نوري , "العمارة الحدیثة  \رالمصد                       3 المصدر/ ارشیف دائرة الموانئ 

 120ص. 1988في العراق ", دار الشؤون الثقافیة, بغداد,  
 

 -تعریف العمارة االستیطانیة:
 لبل�د اخ�ر فیمث�لاما المفھ�وم االخ�ر  نكلیزیة,االول ماخوذ عن مصادر ا :الى مفھومین تتبع مرجعیات طراز البناء

تشیر عبد المھدي الى ان المصطلح غیر دقیق حی�ث ال  .المستوطن البرتغالي في نیویورك عمارةكما  ي المھجرف
یوجد طراز معماري وحی�د وانم�ا ھنال�ك ع�دد م�ن الط�رز ض�من من�اطق متباع�دة جغرافی�ا وخ�الل فت�رات زمنی�ة 

ر �ـه عبـر الـزمن تجدر االشاره الى ان االهتمام �االمور والجوانب المعمار�ة عمومًا یتطلب دراسة تاثیر الجوانب التخط�ط�ة وتطور ونشوء المدینة ومـا تمـ 1
 ق العمارة في المدینة والتعرف على اس�اب وجودها ودورها لتعطي هو�تها وسماتها.التخط�ط�ة مهمه في توثی اتمن توسع وانكماش. لذا فان الدراس

 عده. مصادرمن قبل الباحث استناداً الى  تم تقسیم مراحل تطور النمو الحضري في مدینة البصرة 2
 ارھا  في البحث.تم معالجة المخططات التابعة الى ارشیف دائرة الموانئ بواسطة البرامج الحاسوبیة لغرض تحسین اظھ 3
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رحل���ة التب���ادل التج���اري م :م���رت بم���رحلتینق���د ال���ى ان االس���تیطانیة  )snerif(وتش���یر . ]22,ص16 [مختلف���ة 
 . ]1,ص17 [ھي المرحلة العسكریة والصناعیة رحلة الثانیة ووالم

وبذلك فان للعمارة االستیطانیة انواع منھا عمارة السكان المھاجرین من بلد الى اخر او المصممة من قبل شخص 
العم��ارة ز (منھ��ا ط��ر ةة لغ��رض تلبی��ة الحاج��ة االس��تعماریاجنب��ي, او العم��ارة الت��ي تخ��دم االغ��راض العس��كری

 .)االنكلیزیة
 -ظھور العمارة االستیطانیة وعمارة االجانب في العراق : 6-3

حت�ى  الع�راقتاس�یس الحك�م ال�وطني ف�ي ت�م  1918 -1914تعتبر الفترة الت�ي اعقب�ت اح�تالل البریط�انین للع�راق 
 فباالضافة الى ان. ]207,ص18 [ ينشوب الحرب العالمیة الثانیة, من الفترات المھمھ في تاریخ العراق المعمار

ھذه الفترة الزمنیة تتوافق مع انتشار المواد االنشائیة الجدیدة, واالسالیب المعماریة المختلف�ة الت�ي ش�اع اس�تعمالھا 
في العالم انھا من جانب اخر تعكس االحتیاجات المختلفة والواس�عة الن�واع كثی�رة م�ن االبنی�ة واض�حى وجودھم�ا 

بغیة تلبیة متطلبات مؤسسات الحك�م والدول�ة الت�ي كان�ت ف�ي ط�ور االنش�اء, فف�ي ھ�ذه الفت�رة  امرا ضروریا یشكل
كومی��ة ودور الس��ینما كابنی��ة المط��ارات والمراك��ز الح :ل��م تك��ن معروف��ة وظیفی��ا انش��ئت ان��واع مختلف��ة م��ن االبنی��ة

ان اغل�ب ھ�ذه االبنی�ة ص�ممت  اذلبرید والبرق وغیرھا كثیر من المنشاءات التي نفذت ابان تلك المرحل�ة ودوائر ا
 . ]130,ص19 [من قبل مصممین اجانب 

 
  -:عمارة االجانب في مدینة البصرة

فق�د ش�ھدت البص�رة العدی�د م�ن المش�اریع  )1939-1918ن الحربین الع�المیتین(ما بیانتعشت الحركة العمرانیة    
 -كالشوراع والدوائر المھمھ من اھمھا:

شیدت العدید م�ن االبنی�ة مث�ل بنای�ة كما  ), المحاكم (المحمكة القدیمة), السجنالقدیمصرفیة (مقر المحافظة المت    
 [الق��دیم) ودائ��رة المین��اء ومستش��فى م��ود الت��ذكاري (مستش��فى البص��رة الع��ام حالی��ا)  البص��رةالمط��ار (مط��ار 

 أھمھا:التطرق الى  وسوف یتم. ]404,ص20
وقد افتتحھا الملك غازي االول  1937عام  انشأ ):فندق شط العربالبصرة المطار القدیم (مطار بنایة  •

 )Wilson) -Masonالمھندس�ان المعماری�ان میس�ون وولس�نالمبنى صمم  . ]405,ص20 [ 1937\اذار\25في 
الط�ائرات. ام�ا بالنس�بھ ال�ى  لحرك�ةتتق�اطع فیھ�ا ثمانی�ة مس�الك مبلط�ھ  یتكون المطار من مدارج . ]149,ص21[

م�ن ط�ابقین یحت�وي ك�ل منھ�ا عل�ى غ�رف وص�االت ودوائ�ر كبی�ره وق�د اف�رد قس�م منھ�ا بنایھ المطار فانھا تت�الف 
یبل��غ ع��دد الغ��رف .  ]405,ص20 [(ح��ین بن��اءه)  للفن��دق المس��مى بفن��دق (ش��ط الع��رب) وھ��و فن��دق عص��ري

 )3تمت توسعة الفندق الحقاً الشكل ( .  ]609,ص22[رفة ) غ90بالفندق(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظور لمطار البصرة القدیم                                   طارمدرج الم            
 المصدر/االرشیف الخاص للدكتور خالد السلطاني                                                        

 
 
 
 
 
 

Byford . Cecil . The Port of Basrah 
London :Waterlow& Son Itd . 

1935.p.145.45 
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 2000مخطط المطار بعد اجراء التوسعات سنة                                                                                
 المصدر/ ارشیف دائرة الموانئ                                                                         

 
 ) مخططات ومنظور لمطار البصرة القدیم3شكل(

 
 

م�ن   وتم افتتاحھ�ا نتھى العملوا1919في سنة  بوشر ببناءھا -ألشركھ ألعامھ للموانئ ألعراقیھ :بنایة  •
المص����مم المعم����اري لھ����ذه البنای����ھ ك����ان و) 121,ص2004(الس����لطاني,1929ول س����نة قب����ل المل����ك فیص����ل اال

).J..M.Wilson(  ]2191-88,ص[  .)4شكل(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 غیراتقبل الت1929 مخطط الطابق االرضي والطابق االول                1951مخطط الموقع لمبنى الموانئ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (المصدر ارشیف دائرة الموانئ) 1959مخطط الطابق االرضي لدائرة الموانئ بعد اضافة الجناحین سنة 
 
 
 

ق االرضي لفندق شط مخطط الطاب
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 1959 مقاطع المبنى                                               1959 واجھات المبنى                 
 .االرشیف الخاص بدائرة المؤانىفي البصرة المصدر/ الموانئمخططات مبنى ) 4شكل(              
 

م�ن أرب�ع  ةھ عل�ى ش�كل مس�تطیل یحت�وي عل�ى أروق�كان�ت البنای�ة االساس�یو دینار عراق�ي 26500 قدرھاكلفة وب
یحت�وي ال�رواق عل�ى أق�واس تش�كل  ك م�داخل عل�ى الج�انبین.الوس�ط وھنال� ف�يجھات، ویك�ون الم�دخل الرئیس�ي 

قبة تك�ون وس�ط البن�اء ب سقف فضاءه  .الحركة ألعمودیھعناصر الواجھة الرئیسیة ویحتوي المدخل الرئیسي على 
وق�د ش�ارك االس�طة  1928 -1927دي س�نة .  انش�ا القب�ة االس�طة ك�اطع الك�رابالرخ�ام مغلفةمحمولة على أعمده 

كتوس���ع  1959وق���د ت���م اض���افة جن���احین للمبن���ى بع���د ع���ام .  ]50,ص23[فی���ذ مبن���ئي ف���ي تنام���ین الس���امرائ
 . ]108,ص24[
 
تبرع السید احمد النقیب بارض كبیرة المساحة النشاء مستشفى  -مستشفى مود التذكاري في البصرة : •

 1922م م وف�ي ع�ا1921صمم ھذه المستشفى المعماری�ان (ولس�ون ومیس�ون) س�نة . ]91,ص23[مود التذكاري 
ف�ي  ائیة اساس�یة وك�ذلك وق�د اس�تخدم االج�ر كم�ادة انش�. ]43,ص25[1924وافت�تح ع�ام  ر العمل ف�ي بناءھ�ابوش

التك�وین المتن�اظر اعتم�د المص�مم  )الش�یلمانالحدی�د (وكان التسقیف بالعق�ادة و الواجھات التي احتوت على العقود
ف�ي  بناءھ�ا اس�لوب المنش�اءت  د وق�د ظھ�ریعق�وب العیس�ى ف�ي بن�اء مستش�فى م�وشارك االسطة . ]133,ص19[

 ).5شكل (.]50,ص23[الكبیرة ذات االمتدادات المستطیلة واالروقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واجھات مستشفى مود التذكاري  )5الشكل (                                            
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" مجلة افاق عربیة   1940 -1920الحربین دراسة في عمار العراق ما بین السلطاني, خالد , "  المصدر/ 
 وضیح البات 40-36.ص 1980) سنة 10العدد(

في الشمال الغربي من البصره معلم شھیر جدا یرمز الى ما تبقى  یقع -التذكاري: )Shumaliaنصب( •
ا ف�ي قتل�ونصب تذكاري للجنود البریطانیین الذین  ھو 1921-1914من حقبة االستعمار البریطاني للعراق خالل 

ف�ي س�نة  وت�م نقل�ة  1921انجز بن�اءه ف�ي س�نة وفي المس�فن البح�ري ف�ي المعق�ل,االصلي  موقعة وكان  , البصره
یمتاز و ]26[متر100ویبلغ طول النصبوذلك للسماح باعمال التطویر القائمة في المسفن,  الى موقع بدیل 1997

 اس�تخدمتلجزء الوسطي من البناء الس�باب رمزی�ة, , یرتفع اتوقیعھ على منصةالتكوین بالتناظر التام اضافة الى 
 . )6شكل ( االروقة واالعمدة االجریة في التكوین االنشائي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )http://www.panoramio.com/photo/43794256(النصب التذكاري في البصرة المصدر ) 6الشكل (
 

ف�ي منطق�ة المس�فن ف�ي  1928ص�مم ھ�ذا المبن�ى م�ن قب�ل منھدس�و الم�وانئ ف�ي س�نة  -ز الش�رطة:مرك •
الذي یتكون م�ن مس�نمین. اس�تخدمت  النظام االنشائي المكون من الجملون الحدیدي المستخدم في التسقیف .المعقل

ي محور مرك�زي. یح�یط وزع الفضاءات على جانبلتت )partition wallالقواطع  في تقیسم الفضاءات الداخلیة (
تض�من المبن�ى  المس�فن (الجانبی�ة) عل�ى رواق معم�دالواجھة المطلة على النھر(االمامیة)  والواجھة المطل�ة عل�ى 

 )7(شكل .]112,ص24[جزءاً خصص لمكتب مقاوالت مدیریة الموانئ العامة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1928 تفاصیل مركز الشرطھ  )7الشكل (

 
 
 
 
 
 

 ر/ ارشیف دائرة الموانئالمصد): 7الشكل (
 

من امالك شركة الھند الشرقیة. صمم ھذا  اً بنیت في العھد العثماني, وھي جزء -القنصلیة البریطانیة : •
ث��م تغی�رت وظیفت��ة واص��بح مبن��ى لرئاس��ة 1962حت��ى ع��ام الت�ي ش��غلتھ المبن�ى لیك��ون مبن��ى للقنص��لیة البریطانی��ة 

http://www.panoramio.com/photo/43794256
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جامعة البص�رة ث�م تح�ول ھ�ذا المبن�ى متحف�ا للت�اریخ الطبیع�ي لمحافظ�ة البص�رة بع�د ان اجری�ت علی�ة الكثی�ر م�ن 
 ً تمت��از القنص��لیة البریطانی��ة باحتواءھ��ا عل��ى البالكون��ات واالعم��دة لھ��ذه الوظیف��ة.  عملی��ات الت��رمیم لجعل��ة ص��الحا

ارض��یتھا بخش��ب الص��اج وس��قفھا مغل��ف بالخش��ب وفیھ��ا ح��دائقھا الھندی��ة فرش��ت واالق��واس القدیم��ة وال��روازین و
 .)8شكل (. ]126,ص23[ االبقاء على طابعھا القدیمحاولت جامعة البصرة والقدیمة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ) الواجھة االمامیة والجانبیة للقنصلیة البریطانیة في البصرة8شكل(
ن وفیق, لوحات من البصرة عبیر التوابل والموانئ البعیدة, مطبعة جامعة البصرة, السامرائي, احساالمصدر/

 .245ص2010
 

, ق�رب رص�یف )Tعل�ى ش�كل ح�رف ( 1929ص�مم البن�اء ف�ي س�نة  -بیت مدیر الموانئ في المعق�ل : •
ى س��واءاً عل��ى مس��تو هالتك��وین الع��ام بتن��اظرق واح��د, یمت��از تحم��ل الس��فن ف��ي منطق��ة المعق��ل ویتك��ون م��ن ط��اب

 .)9شكل (. ]114,ص24[ الواجھات او على مستوى المخطط
م�ن قب�ل مھندس�و الم�وانئ. 1929تقع في شارع التنومة بمنطقة المعقل, صممت سنة  -مدرسة المعقل: •

مركزیة. یتمیز التكوین بالتناظر في المظھر الع�ام وبوج�ود  وقاعة) قاعات دراسیة 10یتكون المسقط االفقي من (
 جھ��ات الداخلی��ة للبن��اء كمعالج��ات مناخی��ة وكفض��اءات للحرك��ةاالمامی��ة وك��ذلك ف��ي الوا االروق��ة ف��ي الواجھ��ة

 .)10شكل ( . ]115,ص24[
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1929مدرسة المعقل )10شكل (                                1929بیت مدیر الموانئ في المعقل)  9شكل (

 المصدر/ ارشیف دائرة الموانئ                                          المصدر/ ارشیف دائرة الموانئ        
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م  شید السید خلف جلبي داره على شط 1935في سنة  -فندق المیناء (بیت السید خلف جلبي) : •
ً العشار وكان من طراز ھندي ذي قباب وقد خططة المھندس الھندي (جسالن) وقد اصبح ھذا القصر  لصالح  ملكا

 ]173,ص27[ لذكیردار اقرا لشركة نفط الجنوب ثم م  ثم م1943لوزارة التموین فرع البصرة سنة بیك ثم مقرا 
 .)11شكل (.
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  بمكتبة الناس المصدر/ االرشیف الخاص   فندق المیناء) 11شكل (
 

في الثالثینات من القرن الماضي  اھدت شركة "سورین" كبرى الشركات  -ساعة سورین : •
الواقعة  . ]64,ص27[فت باسم "ساعة سورین" یطانیة المصدرة للتمور الى بلدیة البصرة ساعة برجیھ عرالبر
ھیكل حجري مستطیل یرتفع الكثر من عشرة امتار   الشارع المؤدي الى الى سوق المغایز وتتكون من بدایة في 

ر المحلي باالطواق والمنحوتات بنایة البنك العربي على قاعدة مربعة مبنیة بالطابوق الحجري االصفلصف 
فخري لفرنسا فصارت جزءا من بنایة شركة " تمور بیت اصفر التي سمیت على اسم "البیر اصفر" القنصل ال

 1965ھدمت بصورة كاملة مع بنایة المصرف في عام قد و 1963لغایة لھا "البنك العربي" بعد ذلك شغ
 .)12شكل (. ]64-47,ص27[
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سورین /ارشیف مكتبة الناسساعة     ساعة سورین والبنك العربي المصدر/ارشیف المكتبة العباسیة       
 ) ساعة سورین12شكل (

 
, في منطقة المعقل صمم 1943الذي صمم سنة  یقع المسرح ضمن نادي الموانئ -المسرح المفتوح : •

 . )13شكل ( . ]118,ص24[ )J.D.Antoonمن قبل ( 1948سنة 
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 ) المسرح المفتوح ونادي المیناء13شكل (
 
یقع على شاطئ شط العرب, وبالقرب من ارصفة مین�اء المعق�ل, وھ�و مبن�ى ض�خم یش�رف  -السایلو : •

ویعتبر من اكبر مخازن الحبوب ف�ي المنطق�ة ف�ي . ]74,ص28[على النھر مباشرة, وامامة رصیف لرسو السفن 
وانتھ�ى العم�ل ب�ة ف�ي 1958بوشر بانشاءه منذ العھد الملك�ي و. 1949لمبنى في سنة وضعت تصامیم ھذا اوقتھا. 

 .)14شكل (. ]122-121,ص29[) مالیین دینار 6( بكلفة حوالي), 1961العھد الجمھوري سنة (
•  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارشیف دائرة الموانئ/المصدر1949سنة ) مخططات مبنى السایلو 14شكل (
 

ص�میم االجان�ب اال ان المص�ادر التط�رق ال�ى بع�ض االمثل�ة الت�ي یعتم�د انھ�ا م�ن تس�یتم  -:ابنیة أخرى •
 .المعتمده ال تؤشر ذلك

یقع المبنى في منطقة السكك شارع الجمھوریة (المیناء سابقاً) یمتاز المبنى بالتن�اظر  -مبنى التدقیق في السكك: -
 .)15شكل (. ]119,ص24[ الجزئي سواء في الواجھات او المخططات

 1943 نادي المیناء 1948سنة  المسرح المفتوح
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 ارشیف دائرة الموانئالمصدر/1958سنة  مبنى التدقیق في منطقة السكك) 15شكل (
 

یق��ع المبن��ى ف��ي منطق��ة المعق��ل ش��ارع اجن��ادین (ش��ارع التنوم��ة س��ابقاً), اظھ��رت  -ن��ادي المین��اء الریاض��ي: -
باحتوائھ�ا عل�ى ع�دد كبی�ر . امت�ازت واجھ�ات المبن�ى 1955المخططات اجراء بعض التعدیالت على المبنى سنة 

م��ن النواف��ذ المحمی��ة بواس��طة س��قیفة ترتك��ز عل��ى اعم��دة مزدوج��ة م��ع وج��ود المدخن��ة واحت��وت الواجھ��ات عل��ى 
ما یشكل مفرده جدیده في عم�ارة االجان�ب ف�ي  الفتحات العلویھ التي تستخدم الغراض التھویة واالضاءة الطبیعیة

 .)16شكل (. ]120,ص24[ البصرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر/ ارشیف دائرة الموانئ 1955سنة  نادي المیناء الریاضي مخططات) 16شكل (
 

یقع المبن�ى ف�ي منطق�ة المعق�ل ش�ارع أجن�ادین (ش�ارع التنوم�ة س�ابقاً). امت�از التص�میم بالتن�اظر   -نادي المیناء: 
 ن ث�الث م�داخل رئیس�یةسواء في المخططات او الوجھات. یتكون المخطط من قاعة رئیسیة یتم الوصول الیھ�ا م�

 .)17شكل ( . ]121,ص24[ 1950تبین المخططات اجراء بعض التعدالت على التصمیم االصلي سنة 
تظھ�ر و س�ابقاً)  Tamariskف�ي منطق�ة المعق�ل ش�ارع حط�ین (ش�ارع  یق�ع -ف�ي منطق�ة المعق�ل: استراحھ دار -

. یق�ع البی�ت ض�من مجموع�ة 1955نة المخططات اضافة غرفة الى التصمیم االصلي صمم من قبل قاسم جبار س�
ع�ن طری�ق اتص��ال غ�رف الن��وم اتص�االً مباش��راً م�ع الخ��ارج.  تمت��از بانفتاحی�ة عالی��ةوم�ن البی�وت ش��بھ المتص�لة 

 ن م�ن مس�نم حدی�دي (جمل�ون)استخدم في الھیكل االنشائي نظام الجدران الحاملة م�ن الط�ابوق ام�ا التس�قیف مك�و
 .)18شكل (. ]122,ص24[
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                                 1955دار في منطقة  المعقل )18شكل (                              1950نادي المیناء الریاضي ) 17شكل ( 

 المصدر/ارشیف دائرة الموانئ                                        المصدر/ارشیف دائرة الموانئ           
 
) Tح��رف (عل��ى ش��كل یق��ع المبن��ى منطق��ة المعق��ل ف��ي ش��ارع المحط��ة.  یش��بة المخط��ط االفق��ي  -مبن��ى اداري: -

. تمی��زت الواجھ��ة االمامی��ة باحاطتھ��ا ب��رواق محم��ول عل��ى اعم��دة (مزدوج��ھ و مف��ردة). تحت��وي بع��ض الالتین��ي
س��یارات ال��ى لل واض��یف موق��ف) V.Sahakianالفض��اءات عل��ى الموق��د. تظھ��ر المخطط��ات المع��دة م��ن قب��ل (

 .)19شكل (. ]124,ص24[ 1953بصفائح االسبست) سنة لتصمیم االصلي (مسقف ا
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 لمصدر/ارشیف دائرة الموانئ1953مبنى اداري في منطقة المعقل سنة ) 19شكل (
 

یمت��از المبن��ى بالتن��اظر یق��ع المبن��ى ف��ي منطق��ة المعق��ل ش��ارع المق��ر الع��ام.  -المحط��ة المركزی��ة:س��یطرة مبن��ى  -
اء في الواجھات او المخططات. احتوت الواجھات فتحات علیا استخدمت الغراض التھویة واالضاءة سوالجزئي 

الطبیع��ھ. اس��تخدم المص��مم ع��دداً م��ن فتح��ات تص��ریف المی��اه (المرازی��ب) الت��ي تظھ��ر كعناص��ر متك��ررة ف��ي 
اعتم�د عل�ى  فقد ا التسقیفالواجھات. اعتمد الھیكل االنشائي على نظام الجدران الحاملة باستخدام مادة الطابوق ام

 )20شكل (. ]123,ص24[مادة الخرسانة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر/ ارشیف دائرة الموانئ1958سنة ) مبنى سیطرة المحطة المركزیة 20شكل (
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 -النتائج والتوصیات:
 -اھم سمات االبنیة الموثقھ:

لتمیی�ز ب�ین ن�وعین م�ن االبنی�ة االول�ى ویمك�ن ا قب�ل االجان�ب ف�ي البص�رة تم التطرق الى االبنیة التي صممت من
واالخ�رى ھ�ي قب�ل اس�تقالل الع�راق العمارة االستیطانیة التي أُدخلت مع دخول القوات المحتلة الى البص�رة  تمثل
من خالل التوثیق الوصفي یمكن تمیز أھم س�مات ھ�ذه بعد االستقالل تھم رة ابنیة االجانب على اختالف جنسیاعما

 -االبنیة:
غلب االبنیة التي شیدت أو تم تحویر أستخدامھا لوظائف محددة في الفترة البریطانیة باحتیاجات القوات أرتباط أ -

اذ تم بناء نصب التذكاري للجنود البریطانیین) مستشفى مود التذكاري, ال (العسكریة ومتطلبات الحكم المدني فیھا 
 في البالد المستعمرة. ةالطرز المستعملِه االبنیة بالمواد المحلیة اعتماداً على ھذ
التنوع الكتلي الكبی�ر اذ ل�م تع�د االبنی�ة قاص�رة عل�ى االبنی�ة الس�كنیة فق�د ظھ�رت أبنی�ة ومنش�أءات  ذوات انم�اط  -

 .)بنایة المطار, والمسرح, والنوادي وأدارة الموانئ (وظیفیة جدیدة لم تكن معروفة سابقاً 
فق�د كان�ت الھن�د  أح�دى اكب�ر المس�تعمرات البریطانی�ة االم�ر ال�ذي تأثر المصمم االجنبي بالعمارة االنكلوھندیھ  - 

یظھر بصورة وأضحة في أس�تخدام ع�دد كبی�ر م�ن فتح�ات تص�ریف می�اه االمط�ار (المرازی�ب) اذ ت�م اس�تخدامھا 
 ( تصمیم مود التذكاري).كعناصر ممیزة في الواجھات 

م�دخل مستش�فى (ض المعالجات منھ�ا تقبی�ة الم�داخل. عالمزاوجة بین العمارة المحلیة والعمارة االستیطانیة في ب -
وأس��تخدام بع��ض  (المستش��فى ودائ��رة الم��وانئ العام��ة) )ھ(الروزن�� ف��ي الج��دران هوأس��تخدام الك��و )م��ود الت��ذكاري

الذي نتج م�ن االس�تعانة بالبن�ائین المحلی�ین  )دائرة الموانئ العامة (الزخارف واالقواس المتكررة المتحدة المركز 
 لتحقیق نواحي جمالیھ في ھذه االبنیة.المتوفرة محلیاً ), وبذلك استخدمت المواد االنشائیة (االسطوات

تمتاز الكتل البنائیة بانھا منفصلة ومنفرده ضمن السیاق الحضري ومكونة من طابقین (مستشفى مود التذكاري,  -
 انئ, مدرسة المعقل, وغیرھا).مطار البصرة القدیم, مصلحة الموانئ العامة) أو طابق واحد (بیت مدیر المو

 استخدام الطابوق المكشوف في الواجھات. -
ك�ز رم(او م�ن م�ادة الط�ین  )مركز الشرطة ودائرة الموانئ العامة(استخدام القواطع البنائیة  من مادة الطابوق   -

 الشرطة تصمیم غیر منفذ).
لوجھ��ات او ف��ي المس��اقط االفقی��ة الت��ي تمت��از تمت��از ابنی��ة العم��ارة االس��تیطانیة بالبس��اطة والتن��اظر س��واء ف��ي ا -

بالمحوریة اذ تكونت م�ن مم�ر وس�طي تت�وزع علی�ھ الفض�اءات, باالض�افة ال�ى ارتف�اع البن�اء ع�ن مس�توى س�طح 
 . أضافة الى ان اغلب الكتل البنائیة قد أمتازت بانھا مستطیلة الشكل و شریطیة.بالكتل البنائیة االرض, والتدرج

بي على نس�خ العناص�ر الموج�وة ف�ي بیئ�ات أخ�رى لغ�رض زراعتھ�ا ف�ي المس�تعمره وذل�ك عمل المصمم االجن - 
لبیان قوة االستعمار وھیمنة من خالل العمارة بوصفھا مراة تعكس متطلبات السلطة المحتلة. وم�ن ھ�ذه العناص�ر 

أو القب���ة الت���ي ظھ���رت ف���ي العم���ارة االس���تیطانیة ف���ي مدین���ة البص���رة ھ���و اس���تخدام المص���مم للقب���ة البریطانی���ة 
تعرضت لالزالة بشكل كامل) ك�ذلك ش�اع اس�تخدام الموق�د /مصلحة الموانى العامة, ودائرة الكمارك (االستعماریة

 في بعض الفضاءات وظھور المداخن على اسطح االبنیة كعناصر ممیزه في الواجھات.
 .1921-1914اري سنة نصب الجنود التذك النصبیة كما في االبنیة  ظھور -
العدید م�ن التقنی�ات االنش�ائیة ف�ي تك�وین الھیك�ل االنش�ائي ف�ي ھ�ذه االبنی�ة م�ن الج�دران الحامل�ة وم�ادة  ماأستخد -

) متر فباالضافة الى ما یتطلبھُ الھیكل االنشائي. فأن استخدام ھ�ذا الس�مك 1.5-0.5الطابوق بسمك یتراوح مابین (
ج��دران ف��ي الط�ابق االول ع��ن الط��ابق االرض��ي س�اعد ف��ي التقلی��ل م��ن ت�اثیر العوام��ل المناخی��ة. كم��ا یق�ل س��مك ال

 .على الطابق االرضي واالسس لطةاالحمال المس لتقلیص
-Jackبرزت عمارة االستیطانیة كذلك في اسالیب في التسقیف خصوصاً العقادة بالطابوق والرواف�د الحدیدی�ة ( -

Arching () اس�تخدم ك�ذلك )لبص�رة الق�دیممبنى مصلحة الموانئ العراقیة, ومستشفى م�ود الت�ذكاري, ومط�ار ا .
عم�ارة لغ�رض نظام التسقیف المسنم (جملون) الحدیدي اذ یعتبر من أھم الحلول االنشائیھ الت�ي ظھ�رت ف�ي ھ�ذه ال

بی�ت م�دیر الم�وانئ, ومدرس�ة (ة وبذلك ظھ�رت فض�اءات واس�عة ل�م تك�ن معرف�ة س�ابقاً تسقیف الفضاءات الواسع
. استخدمت مادة الخرسانة في بعض من ھ�ذه االبنی�ة وھ�ي م�ن الم�واد )وفیما بعد قاعة المطار 1929المعقل سنة 

الداعم��ة للجمل��ون ف��ي بی��ت م��دیر الم��وانئ  االربط��ةالت��ي ل��م تك��ن معروف��ة مس��بقاً الغ��راض انش��ائیة كم��ا ف��ي بن��اء 
ومدرسة المعق�ل, وت�دعیم االج�زاء الحامل�ة للقب�ة ف�ي دائ�رة الم�وانئ العام�ة واس�تخدمت ك�ذلك ف�ي ش�رفات مط�ار 

بصرة القدیم. استخدمت مادة الخرسانھ فیما بعد كمادة اساسیة في البناء الھیكلي والتسقیف كما في مبنى الس�ایلو. ال
) وظھر ھذا النوع ف�ي مستش�فى Vaultingاستخدمت بعض الوسائل االخرى للتسقیف كما في العقادة بالطابوق (

 (قبة بنایة مدیریة الموانئ).المركزیة الفضاءات مود التذكاري, كذلك استخدمت القباب االمبراطوریة في تسقیف 
الغ�راض  أحیطت أغلب المباني ب�رواق معم�د (باعم�دة مف�ردة أو مزدوج�ھ كم�ا ف�ي بی�ت م�دیر الم�وانئ) وذل�ك -

مس��ارات للحرك��ة. كم��ا اس��تخدمت بع��ض المعالج��ات المناخی��ة االخ��رى مث��ل معالج��ة الش��بابیك وجع��ل كو مناخی��ة
الت�وھج وزی�ادة االض�اءة الطبیع�ة (خاص�ة ف�ي الش�بابیك الت�ي ل�م تك�ن محمی�ة  لتقلی�لاتھا منفرجة نح�و ال�داخل فتح
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. اس��تخدمت ك��ذلك الفتح��ات العلوی��ة لغ��رض ت��وفیر الق��دیم) مص��لحة الم��وانئ العراقی��ة, ومط��ار البص��رة(ب��رواق) 
كم�ا  ش�رطھ)االضاءة والتھویة الطبیعة (مصلحة المواني العراقیة, بی�ت م�دیر الم�وانئ, مدرس�ة المعق�ل, مرك�ز ال

 .واستعمال االنارة والمراوح اثر على الجوانب البیئةكان الدخال محطات تولید الكھرباء في منطقة المعقل 
بنای�ة مط�ار البص�رة الق�دیم وبنای�ة  (استخدمت المساحات الخضراء في الفض�اءات الخارجی�ة المحیط�ھ باالبنی�ة  -

 .)مصلحة الموانئ
لذي طرح في الجزء االول منھ لغرض توثیق النماذج التي اشیر الیھ�ا وب�ذلك لقد اعتمد البحث االطار النظري ا -

منھ. تجدر االشارة الى ان ھنالك ابنیة اخرى تم توثیقھا ل�م ت�درج ف�ي ھ�ذا البح�ث یمك�ن مراجع�ة تم تحقبق الھدف 
 ).2012(ماركاریان,
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