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  : الملخص

د الطبيعية تميزت مدينة الموصل التراثية بخصائص معمارية وفنية ميزتها عن باقي المدن االسالمية, والتي تأثرت بالبيئة المحيطة بها ونوعية الموا     
, مما اعطى سمات وخصائص خاصة بالعمارة لمتوفرة محليا وأهمها مادة المرمر الموصلي )الفرش( من جهة والتقنيات المتبعة في تصنيعه من جهة اخرىا

بتقنية تصنيع إطارات  وقد تم في البداية مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع لتحديد مشكلة البحث والتي تمثلت بـ)نقص المعرفة المتعلقة الموصلية.
  (.الشبابيك المرمرية في الدور الموصلية

هو الكشف عن تقنية التصنيع والخصائص لهذا العنصر المهم في البيت الموصلي التراثي بشكل تفصيلي عبر مسح النماذج وبالتالي كان هدف البحث      
مستقبال في عمليات إعادة االعمار, وقد اعتمد البحث االسلوب المسحي التوثيقي التحليلي لهذا المتكررة له لتوفير قاعدة بيانات كاملة يمكن االستفادة منها 

بأنواعه العنصر عبر استخالص مفردات أساسية لها من الدراسات السابقة ومن ثم تطبيق هذه المفردات على عينات منتخبة, وبعد ذلك رسم هذا العنصر 
( لتحلل بعد ذلك وفق مفردات االطار النظري الذي تم وضعه, وصوال الى االستنتاجات 2016صيلية ببرنامج االوتوكاد)ونماذجه كافة باألبعاد والقياسات التف

قياسات ثابتة وبطرق النهائية التي بينت تشابه وتكرار النماذج الخاصة بهذه العنصر من حيث االبعاد وعدد القطع, وان هذا العنصر كانت تحكمه نماذج محددة و
 .تشكيل محددة مع وجود بعض االستثناءات مما عزز االفتراض الذي اطلقه البحث بكون هذا العنصر هو عنصر مصنع بشكل مسبقتركيب و

 . 

 ., النماذج المتكررةالتصنيع المسبق, الدور الموصلية التراثية, اطارات الشبابيك, العناصر المرمرية :الكلمات المفتاحية
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 .المقدمة :1

قددددم المعمدددار الموصدددلي اسدددم واضدددحة فدددي عمليدددات البنددداء       

والتصنيع واسداليب التنفيدذ للعناصدر المرمريدة والتدي كاندت بمثابدة 

شداهد علددى ابداعده فددي معالتددة االحتياجدات االجتماعيددة والو يفيددة 

, [1]والدينية والبيئية والتي تشابهت بهدا مدع بقيدة المددن االسدالمية 

ة النابعددة مددن المددواد المتددوفرة محليددا فيمددا اختلفددت بموادهددا البنائيدد

والتقنيدددات المتاحدددة, وفدددي مديندددة الموصدددل تعتبدددر مدددادة المرمدددر 

عمارة مدينة الموصل القديمدة  تميزالموصلي من اهم المواد التي 

, اذ [2]على مر السنين بشكل عام والبيت الموصلي بشدكل خداص 

لدذا تدم يتبع البيت الموصلي التراثي معايير خاصة ومحددات معينة 

استخدام العناصر المعماريدة كالشدبابيك والمدداخل واالعمددة بأبعداد 

واشددكال ومددواد معينددة لتحقيددق الوحدددة التماليددة والكفدداءة بمختلددف 

التوانب التي يحتاجهدا البيدت الموصدلي ممدا يحقدق الهويدة المحليدة 

. وتركددز هددذه الدراسددة علددى أحددد هددذه المفددردات وهددي [3]للمدينددة 

ك المرمريددة( ضددمن واجهددات الدددور فددي محاولددة )أطددارات الشددبابي

لتحديد خصائصها التفصيلية وابرز التقنيات التدي حكمدت تصدنيعها 

بشددددكل مسددددبق, نظددددرا ألهميددددة هددددذه العناصددددر االساسددددية وكثددددرة 

استخدامها وتكرارها في العمارة الموصلية التراثيدة ممدا جعدل هدذه 

فيما يلي , و[4]العناصر تكون طابع وسمة خاصة في هذه العمارة 

اسدددتعراض لمتموعدددة مدددن الدراسدددات السدددابقة التدددي تناولدددت هدددذا 

 المتال:

الطيةةو والسةةن)رل صالخصةةاكص الشةةكلية والبصةةرية دراسةةة  .1.1

تحليليةة لفتحةات الواجهةات فةي  -دراسة ميدانيةة -لفتحات الواجهة

 :1999الدور السكنية بمدينة الموصل القديمة(
الشدددكلية والبصدددرية لفتحدددات تناولدددت الدراسدددة  الخصدددائص        

الواجهددات الخارجيددة للدددور السددكنية التراثيددة لمدينددة الموصددل مددن 

اجددل الوصددول الددى اكثددر االشددكال واالنددواع والمددواد اسددتخداما فددي 

هذه العناصر والمعايير التدي تحكمهدا. وقدد بيندت الدراسدة ان نسدبة 

مددن التدددران الخارجيددة هددي صددماء وان معظددم الفتحددات  2,94%

  .الواجهات الداخلية للدور السكنية تقع في

كما اكدت الدراسة إن أهم المواد المستخدمة في الفتحات للواجهات 

الددددور السدددكنية هدددي مدددادة المرمدددر الموصدددلي )الفدددرش( ومدددن ثدددم 

لفتحددات ل متكدررة الددى وجدود أبعدادالحدالن. كمدا وأشدارت الدراسدة 

ابعددداد وفددي ذلدددك اشدددارة مدددن الدراسدددة الددى كدددون هدددذه القطدددع ذات 

منمطة. وبينت الدراسة ابرز انواع الفتحات الموجودة وتحليلها من 

حيددث اشددكالها وأهددم المواقددع التددي اتخددذتها الفتحددات فددي المسددتوى 

االفقدددي والعمدددودي للواجهدددات الخارجيدددة ممدددا شدددكل الخصدددائص 

 .]5 [التصميمية لهذه الفتحات المرمرية

المدينة العربيةة  الحيالي، صالبنية البصرية للزقاق فيدراسة  .1.2

دراسةةةة تحليليةةةة لواجهةةةات ا قةةةة سةةةكنية فةةةي مدينةةةة  –االسةةةةمية

 :2006الموصل القديمة( 
تناولددت الدراسددة تحلدديال لعدددد مددن الواجهددات السددكنية ألزقددة       

مدينة الموصل القديمة. وقد بينت الدراسة وجدود عددد مدن العوامدل 
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وندة لواجهدات التي ساهمت في تشكيل اهم العناصر والعالقات المك

االبنية السكنية لمدينة الموصدل التدي تميدزت بخصدائص وشخصدية 

موحدة. وان هذا لم يكن وليد الصدفة بل يرجع الى عوامدل طبيعيدة 

متمثلة بطبيعة المواد المتوفرة محليا والمستخدم في البناء كدالمرمر 

الموصلي, وايضا عوامل اجتماعيدة ودينيدة فضدال عدن خصوصدية 

ي(. وقددد تطرقددت الدراسددة الددى عمليددات التصددنيع المعمددار الموصددل

لمددادة المرمددر الموصددلي وبينددت وجددود العديددد مددن المراحددل التددي 

تتري لتصنيعه وابرز الحرفيين في هذه المهنة وهدم شدقاق الفدرش 

 والنقار والنقاش والحفار والمطعم والمركب. 

كما ذكرت الدراسدة ان مدن اهدم الصدفات المميدزة لواجهدات الددور 

ية هدي صددفة التنداام والتتددانم والتكدرار بددأنواع مختلفدة مددن السدكن

الشددبابيك المرمريددة ممددا اعطددى وحدددة بصددرية  طددارتاالفتحددات و

للواجهدددات. واشدددارت الدراسدددة الدددى وجدددود تشدددابه كبيدددر بدددين هدددذه 

العناصر المعمارية المستخدمة ومواد االنهاء لها وخاصة المرمدر. 

فضددال عددن ابددرز انددواع إطددارات الشددبابيك المرمريددة المسددتخدمة 

سددكنية ومواقعهددا وطددرق تشددكلها فددي الواجهددات الخارجيددة للدددور ال

 .]6 [التراثية

 Theص،  Mustafa & Daizhizhongدراسةةةةة  .1.3

Characteristics of Architecture Style, of the 

-Traditional Houses in the Mosul City

Analytical Study ،)2010: 
أشارت الدراسدة فدي سدياق تناولهدا لموضدوعها امدتالة مديندة       

خداص بهدا, وقدد تدم التركيدز فدي الموصل التراثية طدراز معمداري 

هددذه الدراسددة علددى المبدداني السددكنية فددي مدينددة الموصددل التراثيددة 

واالشددارة الدددى أهددم العناصدددر المعماريددة والزخرفيدددة التددي كوندددت 

طراز عمارة مدينة الموصل وخصائصها فضال عن المواد البنائية 

 المستخدمة في ذلك.

وقددد وضددحت الدراسددة ان معرفددة الخصددائص الطرازيددة للعمددارة 

الموصلية يتطلدب دراسدة تركيدب المبداني والتدي تشدمل مدواد البنداء 

وتقنيات البناء ومعرفة االنواع الو يفية المختلفة في المديندة فضدال 

عن المعالتات التفصيلية والزخرفية من مداخل وأطارت الشدبابيك 

سددددتخراج الخصددددائص والنمدددداذج ومعالتددددة التدددددران, ومددددن ثددددم ا

المتكررة أو المتشدابهة وفقادا لتنسديق معدين, فضدال عدن مدواد البنداء 

والتقنيددات المتبعددة بالبندداء مددن خددالل النمدداذج المنتخبددة, وقددد كانددت 

نتددائج الدراسددة هددي تشددابه فددي قدديم معظددم المتذيددرات, االمددر الددذي 

حملددت يشددير إلددى ان االبنيددة السددكنية فددي مدينددة الموصددل التراثيددة 

طددراز معمدداري مميددز مددن خددالل عناصددر عديدددة منهددا الشددبابيك 

المدددةطرة بدددالمرمر الموصدددلي فضدددال عدددن المعالتدددات الزخرفيدددة 

 .[7]المستخدمة في الواجهات الداخلية والخارجية 

العةةةةاني، ص خصةةةةاكص الشةةةةكل المعمةةةةارل للمسةةةةك  دراسةةةةة  .1.4

لموصةل الواجهات الداخلية للمسك  التقليدل في مدينة ا -التقليدل

 :2014القديمة أنموذجا(، 
تناولددددت الدراسددددة خصددددائص الشددددكل المعمدددداري للواجهددددات       

الداخلية في المساكن التقليدية لمدينة الموصدل القديمدة, وتدم دراسدة 

خصائص هدذه الواجهدات مدن خدالل متموعدة مدن المفدردات هدي) 

المقياس(, وذلك باالعتماد على نمداذج  -التناسب -التوازن -التكرار

 منتخبة من التوثيقات السابقة.

وذكرت الدراسة ان هذه الواجهدات الداخليدة اتسدمت بدالتكرار التدام 

والشددمولي خاصددة مددن خددالل اسددتخدام عنصددر اطددارات الشددبابيك 

للشددكل المعمدداري  زااعطددى تميددمريددة وعنصددر االيددوان ممددا المر

وخصوصددية للعمددارة الموصددلية, وايضددا اتسددمت هددذه الواجهددات 

بكونها مسدتقرة وثابتدة مدن خدالل اسدتخدام قياسدات وابعداد متناسدقة 

ومتناامدددة مدددع بعضدددها للعناصدددر المكوندددة لهدددذه الواجهدددات, ممدددا 

 .]8[اعطاها الوحدة المنظمة 

الطةةرا  ذنةةون، صالمةةواد البناكيةةة واثرهةةا فةةي تحقيةةق دراسةةة  .1.5

 :2002المعمارل للبيوت الموصلية التراثية( 

تناولت الدراسة اهم المواد البنائية المستخدمة في بنداء البيدوت       

الموصددلية القديمددة, وأثددر اسددتخدام هددذه المددواد فددي تشددكيل طددراز 

خددداص بالمديندددة. وذكدددرت الدراسدددة متموعدددة مدددن المدددواد البنائيدددة 

اثدي )كدالمرمر الموصدلي : المستخدمة ضدمن البيدت الموصدلي التر

الفذش" وحتر الحالن, والتص, والحديد, والخشب( مركزة على 

مددادة المرمددر الموصددلي ومسدداهمته فددي خلددق التشددكيل المعمدداري 

للمدينة وطرازها ضمن االبنية السكنية تحديددا. وقدد بيندت الدراسدة 

اندواع المرمددر الموصدلي والتقنيددات المتبعدة فددي تصدنيعه ومواضددع 

لعناصددر, كمددا اشددارت الدراسدة الددى متموعددة مددن أنددواع اسدتخدام ا

القطع المرمرية في المساكن الموصدلية التراثيدة كدان اهمدا أطدارت 

الشبابيك والمداخل واالعمدة والعقدود المرمريدة والمشداكي. وبيندت 

الدراسددة إن اسددتخدام هددذه القطددع المرمريددة المزخرفددة كددان مركددزا 

 . [9]عليه ضمن الواجهات الداخلية للفناء

بصةةةمات مسةةةيحية فةةةي  -سةةةعيد، صالح)ةةةارة الناطقةةةةدراسةةةة  .1.6

 :2019اسفار العمارة الموصلية(،

تناولددت الدراسددة ابددرز اسددهامات المعمدداريين الموصددلين مددن       

المسيحيين ممن ساهموا بتشكيل سمات وخصائص مدينة الموصدل 

العناصدر التراثية من خالل اتقدانهم لعمليدة التصدنيع المسدبق ألبدرز 

المرمرية المعمارية والزخرفية والتي تميزت بهدا المديندة واعطدت 

 الشخصية الخاصة بها.

كمدا اشدارت الدراسدة الدى المدواد البنائيدة االساسدية التدي اسددتخدمت 

في مديندة الموصدل وخاصدة المرمدر الموصدلي مشديرة الدى تداريخ 

استخدامه والدذي يرجدع الدى العصدور االشدورية, فضدال عدن ابدرز 

تسددميات لمددادة المرمددر الموصددلي والمقدداطع )مندداطق اسددتخراج ال

المرمدددر( التدددي وجدددد فيهدددا اذ ذكدددرت الدراسدددة ان ارض الموصدددل 

تعتبدددر ارض المقددداطع نظدددرا لكثدددرة المرمدددر فيهدددا. كمدددا اشدددارت 

الدراسة الى ابرز العناصدر المعماريدة والزخرفيدة المرمريدة وهدي 

د واالعمددة والقمريدات الشبابيك والمداخل بانواعها المختلفة والعقو

 . واالرضيات

كما ركزت الدراسدة علدى ابدرز الصدناع المعدروفين بمهندة تصدنيع 

المرمددر الموصددلي, فضددال عددن الحددرفيين الددذين تخصصددوا بعمليددة 

التصدددنيع المسدددبق للمرمدددر وهدددم: شدددقاق الفدددرش والنقدددار والنقددداش 

والمطعددم ومركددب الفددرش, فضددال عددن االسددباب التددي دعددت الددى 

 .]1[0رمر الموصلي بشكل واسع في المدينة استخدام الم

ذنةةةون وأخةةةرون، ص ج نمةةةاذث مةةة  التوثيةةةق العةةةا   دراسةةةة .1.7

 :1982، في مدينة الموصل( 1ج،العماكر السكنية ث
تناولدددت الدراسدددة توثيدددق الهدددم االبنيدددة السدددكنية فدددي الموصدددل       

القديمددة مدددن خدددالل التركيدددز علددى اهدددم العناصدددر والمدددواد البنائيدددة 

المسددتخدمة علددى مسددتوى الواجهددات الداخليددة والخارجيددة والهيكددل 

االنشدددائي والمسدددتوى الزخرفدددي وخاصدددة اسدددتخدام مدددادة المرمدددر 

الموصددلي ودورهددا فددي تشددكيل سددمات وخصددائص الدددور السددكنية 

 لمدينة الموصل التراثية.

كمدددا اشددددارت الدراسدددة الددددى متموعدددة مددددن العناصدددر المرمريددددة 

واالعمدة وتأطير اسفل التددران ومدن  كالفتحات والمداخل والعقود

ضدمنها إطدارات الشدبابيك المرمريددة وأن هدذه العناصدر اسددتخدمت 

فددي تحقيددق التوانددب التزيينيددة والزخرفيددة  فددي الواجهددات الداخليددة 

والخارجيددة فضددال عددن التوانددب  االنشددائية, كمددا افدداد اسددتخدامها 

مددن تحقيددق التندداام والتناسددق والوحدددة ضددمن البيددوت الموصددلية 

خالل تكرار العناصر المرمرية, فضال عن الناحية االقتصادية في 

كلددف التنفيددذ كونهددا مددادة محليددة, يضدداف الددى ذلددك تددوافر الخبددرات 

الالزمددة فددي التعامددل مددع المددادة, وايضددا قدددرتها علددى التعامددل مددع 

العوامل والمةثرات المناخية المحلية )برودتها هذه المادة في فصل 

 . [11]الصيف(

ويتضدددح ممدددا سدددبق إشدددارة الدراسدددات السدددابقة ألهميدددة ودور       

عنصر إطارات الشبابيك المرمرية المسدبقة الصدنع ضدمن العمدارة 
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الموصددلية التراثيددة االمددر الددذي أكددد أهميددة الموضددوع, ولكددن هددذه 

الدراسددات لددم تتندداول هددذا العنصددر بشددكل مفصددل يسددتند الددى القيددام 

الفتحددددات المرمريددددة بدراسددددة مسددددحية توثيقيددددة تحليليددددة خاصددددة ب

)اطارات الشدبابيك( للواجهدات الداخليدة والخارجيدة للددور السدكنية 

فدي مدينددة الموصددل التراثيددة بشدكل تفصدديلي ودقيددق ألسددباب تتعلددق 

بتوجه كل دراسة وطبيعدة األهدداف التدي عالتتهدا, وعليده تبلدورت 

صبنقص المعرفة المتعلقة بتقنية تصنيع إطةارات المشكلة البحثية ب

. وبالتدالي يهددف الشبابيك المرمرية في الدور الموصلية التراثيةة(

لهةاا العنصةر  المرتبطة بةالتنمي  صكشف تقنية التصنيعالبحث الى 

المهةةم فةةي عمةةارة البيةةي الموصةةلي التراثةةي بشةةكل تفصةةيلي عبةةر 

مسةةا النمةةاذث المتكةةررة لةة  لتةةوفير قاعةةدة بيانةةات كاملةةة يمكةة  

وحتددى فددي  ليةةات إعةةادة االعمةةار(االسةةتفادة منهةةا مسةةتقبة فةةي عم

التصاميم المستقبلية للدور السكنية الموصدلية كونهدا تمثدل ثيمدة لهدا 

  هوية مميزة في العمارة الموصلية التراثية.

صأن اطةةارات الشةةبابيك كمددا يفتددرض البحددث فرضددية مفادهددا:       

المرمرية المستخدمة في الدور الموصلية التراثية بشةكل عةا  لهةا 

متكةةةررة كانةةةي تحكمهةةةا قياسةةةات وابعةةةاد وطةةةرق تشةةةكيل نمةةةاذث 

وتركيةةو محةةددة ومواقةةع معينةةة فةةي الواجهةةات، صمصةةنعة بشةةكل 

 .مسبق( مع وجود بعض االستثناءات لهاه القاعدة(

ومدددن اجدددل حدددل مشدددكلة البحدددث سددديعتمد االسدددلوب المسدددحي       

التدددوثيقي التحليلدددي  طدددارات الشدددبابيك المرمريدددة فدددي الواجهدددات 

والخارجية من حيث اشكالها وانواعها ونماذجها المتكدررة الداخلية 

وعدد القطع المكونة لكل نوع والقياسات التفصيلية وطرق تشدكيلها 

ونماذجها ومواقعها ضمن الواجهدات وقدد تدم اسدتخالص المفدردات 

األساسددية لدراسددة هددذه العناصددر مددن الدراسددات السددابقة الخاصددة 

 بالعمارة الموصلية التراثية.

ومددن ثددم تطبيددق اسددتخدام هددذه المفددردات فددي دراسددة عمليددة       

مسددحية توثيقيددة تحليليددة علددى عيندددات الدراسددة العمليددة والتددي تدددم 

( وذلك ضمن المحالت 2018انتخابها بناءا على تقرير )اليونسكو,

الموصدددلية ذات القيمدددة التراثيدددة واالقدددل تضدددررا بفعدددل العمليدددات 

( 200م مسدح وتوثيدق أكثدر مدن )العسكرية وتحرير المدينة, وقد تد

دار سكني من اجل اخذ القياسات التفصيلية والصدور الفوتوارافيدة 

 طددارات الشددبابيك للدددور السددكنية فددي الموصددل القديمددة, ومددن ثددم 

رسددم هددذه العناصددر بأنواعهددا ونماذجهددا كافددة باألبعدداد والقياسددات 

هدذه ( ثم جرى بعد ذلدك تحليدل 2016التفصيلية ببرنامج االوتوكاد)

العناصدددر وفدددق المفدددردات المنتخبدددة مدددن االطدددار النظدددري, اخيدددر 

الوصول الى االستنتاجات والتوصيات الخاصة بالدراسدة مدن اجدل 

تدوفير قاعددة معلوماتيددة يسدتفاد منهددا فدي عمليددات الحفدا  واالحيدداء 

والتدددرميم واعدددادة البنددداء فدددي مديندددة الموصدددل القديمدددة وايضدددا فدددي 

 ز هوية المدينة.التصاميم المستقبلية مما يعز

بنةةةاء االطةةةار النلةةةرل صالتصةةةنيع المسةةةبق إلطةةةارات الشةةةبابيك . 2

 المرمرية(:

سددوف يددتم فدددي هددذه الفقددرة بنددداء االطددار النظددري التفصددديلي       

للخصددددائص التصددددميمية  طددددارات الشددددبابيك المرمريددددة وذلددددك 

باالسدددتعانة بالدراسدددات السدددابقة التدددي ركدددزت علدددى الخصدددائص 

التصميمية للعناصدر المعماريدة والمدواد المحليدة المسدتخدمة فضدال 

لية التراثيدة, عن تقنيات االنشاء التي اسدتعملت فدي العمدارة الموصد

وفي ضوء ذلك تم تقسيم فقرات االطار النظري الدى متموعدة مدن 

 الفقرات الرئيسية التالية:

 النماذج المتكررة  طارات الشبابيك المرمرية. 1.2

القياسددددات واالبعدددداد وطددددرق التركيددددب  طددددارات الشددددبابيك . 2.2

 المرمرية

المرمريدددة مسدددتويات ومواضدددع اسدددتخدام اطدددارات الشدددبابيك . 3.2

 ضمن الدور الموصلية التراثية

عدددددد النمدددداذج والمكونددددات االساسددددية  طددددارات الشددددبابيك . 4.2

 المرمرية

 الصنع ة. التشكيالت التي اتخذتها العناصر المرمرية مسبق25.

 النماذث المتكررة إلطارات الشبابيك المرمرية: .2.1
الشدبابيك وقبل الدخول في تفاصيل ومكونات وانواع اطدارات       

المرمريدددة سدددوف يدددتم معرفدددة مدددا هدددو المرمدددر الموصدددلي وابدددرز 

 الحرفيين ومراحل تصنيعه بشكل مسبق, وكما يلي:

في مديندة الموصدل يعتبدر المرمدر مدن اكثدر المدواد المسدتخدمة بدل 

يعد طابع مميز لطراز المدينة الموصلية باسدتثناء المندائر والقبداب. 

المعدددداجم هددددي: الرخددددام امددددا االسددددماء اللذويددددة التددددي وردت فددددي 

 . [12]والمرمر

وفيمدددا يخدددص اندددواع المرمدددر الموصدددلي فهدددو: المرمدددر االبددديض 

. اما عن عمليدة تصدنيع المرمدر الموصدلي  [2]واالزرق والشمعي

فهددي تبدددأ باسددتخراجه مددن المقددالع او المقدداطع )امدداكن اسددتخراج 

المرمدددددر(, اذ يكثدددددر المرمدددددر الموصدددددلي فدددددي شدددددمال وادددددرب 

. ثددم عمليددة تصددنيع المرمددر الموصددلي بدددأ مددن تقطيددع 13][المدينددة

, ومددن ثددم تهددذيب القطددع [14]المرمددر علددى شددكل مناشددير رباعيددة 

المرمريددة وضددبا قياسدداتها وحفددر النقددوش وتطعيمهددا ان وجدددت 

 .[12]وصوال الى تركيبها في الموقع المطلوب للدار الموصلي 

سدوف وبعد معرفة تفاصيل تصنيع المرمر الموصلي بشكل مسدبق 

يصدددار االن معرفدددة ابدددرز مكوندددات اطدددارات الشدددبابيك المرمريدددة 

وانواعهددا ونماذجهددا, اذ تتكددون إطددارات الشددبابيك المرمريددة بشددكل 

عام من متموعة من المكونات , وهي )اركدان الشدباة, القداايش, 

(. 1, وكمددا موضددحة فددي الشددكل رقددم ) عتبددة الشددباة, والكعبيددي(

وهندداة قطددع مرمددر توجددد بددين الشددبابيك ولهددا تسددميات خاصددة بهددا 

وهي: قطدع المرمدر بدين شدباكين تسدمى )البتدويي(, والتدي تسدتخدم 

 .[15]في نهاية صف من الشبابيك يليه جدار وتدعى )اكن بودو( 

 
يوضح تفاصيل ومكونات إطار الشباة المرمري ( 1الشكل رقم)

 [14]وصلي الم

وبالنسددبة ألشددكال إطددارات الشددبابيك المرمريددة الموصددلية التراثيددة 

 وكمدا فهي تكدون بدنفم اشدكال مدداخل األبدواب الموصدلية التراثيدة

 , وأهم اشكالها األساسية هي:(2في الشكل رقم )

: ويكددون التددزء العلددوي مندده اطةةار اةةباف نصةةف داكةةرل صدور( -

 )القاايش( بشكل نصف دائري.

: ويكددون التددزء العلددوي مندده بشددكل مسددتطيل اةةباف عةةد اطةةار  -

 . [14]عدل

: ويكددون التددزء العلددوي مندده بشددكل اطةةار اةةباف مةةدبو صقسةةامي( -

 . [16]قوسين جانبيين منفرجين الى االسفل

: مشددابه لشددباة العدددل اال ان قاعدددة (صرومةةياطةةار اةةباف منةةبطا  -

 القاايش السفلى منحنية قليال الى االعلى.

: وتكددون قاعددتا القدداايش مقوسدتين قلدديال الددى قاخمةة اطةار اةةباف -

 االعلى بموازاة القاعدتين.

: وهو من االنواع التي تم ابتكارهدا بعدد اطار اباف نابي  ومفتاح -

الحدرب العالميدة الثانيدة مدن قبدل النقدارين ويقصدد بالنابدان القوسدين 

 . [14]التانبيين اما المفتاح فهو التاج الوسطي

القياسةةةةات واالبعةةةةاد وطةةةةرق التركيةةةةو إلطةةةةارات الشةةةةبابيك  .2.2
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 المرمرية:
لدددم تتطدددرق الكثيدددر مدددن الدراسدددات الدددى االبعددداد والقياسدددات       

للعناصدددر المرمريدددة مسدددبقة الصدددنع يسدددتثنى مدددن ذلدددك الدراسدددات 

( 1982, 1التوثيقيدة كدراسددة )ذنددون واخددرون, العمددائر السددكنية ج

وابعداد الددور السدكنية بشدكل والتي ركزت في الذالب على قياسات 

عام ومحاولدة اعطداء صدور شدمولية عدن وضدعية الددار حفظدا لهدا 

من مخاطر تعرض الكثير من الدور الموصلية التراثيدة الدى التهددم 

نتيتددة االهمددال أو تعرضددها للتهدددم بفعددل الحددروب االخيددرة التددي 

 تعرضت لها مناطق الموصل القديمة.

( التددي ركددزت علددى 1999ي, امددا دراسددة )الطيددب والسددنتر      

الخصائص الشكلية والبصدرية لفتحدات الواجهدات الخارجيدة للددور 

( حدي 14السكنية في مديندة الموصدل القديمدة, مدن خدالل انتخداب )

مددددن االحيدددداء الموصددددلية القديمددددة وتددددم قيدددداس مفددددردات الواجهددددة 

باألسلوب الوصفي االحصدائي مدن خدالل اسدتمارة اسدتبيان خاصدة 

, وقدددد ذكدددرت الدراسدددة فيمدددا يخدددص القياسدددات بالمسدددح الميدددداني

م(, والفتحددة 1.43*م0.71للمفددردات ان ابعدداد الفتحددة المسددتطيلة )

م( مدددع اعطددداء الحدددد االدندددى 0.46م(, والدائريدددة )0.57المربعدددة )

واالعلدددى للطدددول واالرتفددداع بالنسدددبة للفتحدددات المستخلصدددة مدددن 

الداخليدة  الدراسة. ولكن الدراسة لم تدوفر معلومدات عدن الواجهدات 

 بحكم أهداف الدراسة المتعلقة بالواجهات الخارجية فقا.

( فقددد تناولددت المرمددر وانواعدده 2019وفددي دراسددة )سددعيد,       

وعمليات استخراجه وتصنيعه, فضال عن ابرز الصناع في عمليدة 

صنع المرمر الموصلي, وفيما يخص القياسات فقد ذكرت الدراسة 

م( 0.6بابيك كاندت تقطدع بعدرض )ان القطع المكونة  طدارات الشد

م( والطول حسب الحاجة او اكثر بدون ا شارة الدى 0.15وسمك )

بقيدددة االشدددكال والنمددداذج وقياسددداتها وذلدددك بحكدددم أهدددداف الدراسدددة 

وتوجهاتهدا, ممددا أشددر وجدود نقددص كبيددر ضدمن هددذه الفقددرة سددوف 

تحدداول هددذه الورقددة البحثيددة تددوفير المعلومددات عندده ضددمن جانبهددا 

 المسحي. الميداني

مسةةتويات وموا ةةع اسةةتخدا  اطةةارات الشةةبابيك المرمريةةة  .2.3

  م  الدور الموصلية التراثية:
بالنسبة للمسدتويات التدي اتخدذتها اطدارات الشدبابيك المرمريدة       

فدددي الددددور السدددكنية الموصدددلية, فقدددد  هدددر مدددن خدددالل مراجعدددة 

 الدراسات السابقة, تو يف هذا العنصدر ووقوعده ضدمن مسدتويات

 الدار الموصلي التراثي يكون ضمن مستويين اساسيين, هما:

 .مستوى الواجهات الداخلية 

 ية.خارجمستوى الواجهات ال 

أمددا بالنسددبة للمواضددع التددي اتخددذتها إطددارات الشددبابيك ضددمن       

الواجهات الداخلية والخارجيدة فقدد إشدارات الدراسدات السدابقة الدى 

طريقددة التقسدديم واالشددارة, بعددض هددذه المواضددع  مددع اختالفهددا فددي 

ففددي دراسددة الدددديوجي تددم تقسدديم مواضدددع اطددارات الشددبابيك الدددى 

, وفدددددي دراسدددددة الطيدددددب [17]شدددددبابيك علويدددددة وشدددددبابيك سدددددفلية

والسنتري تم تقسيم مواضع اطدارات الشدبابيك بالنسدبة الدى أمداكن 

تواجدددها قياسددا الددى مركددز الواجهددة ومسددتوى اعلددى مددن مسددتوى 

,  امدا فدي  دراسدة الحيدالي فقدد تدم  [5]المسدتوىالنظر او في نفدم 

تقسيم مواضع إطارات الشدبابيك المرمريدة الدى موضدع وسدطي او 

جددانبي بالنسددبة للواجهددة الخارجيددة وبمسددتوى االرضددية او الطددابق 

االرضددددي او اعلددددى مددددن الطددددابق االرضددددي واطددددارات الشددددبابيك 

 . [6]بمستوين او اكثر

سةةةةية إلطةةةةارات الشةةةةبابيك عةةةةدد النمةةةةاذث والمكونةةةةات االسا .2.4

 المرمرية:
ال تتحدددددد الدراسددددات السددددابقة عددددن عدددددد النمدددداذج والقطددددع       

التفصددديلية المكوندددة  طدددارات الشددددبابيك المرمريدددة فدددي العمددددارة 

الموصددلية التراثيددة, اذ ان االددب الدراسددات تناولتهددا بشددكل عددام او 

لعددد محدددود وذلدك حسددب طبيعددة وهددف كددل دراسدة, ففددي دراسددة 

تناولددت الدراسددة تحليددل اربعددة شددبابيك داخليددة الحربددي العمددري و

بشكل تفصيلي اال ان هذا العدد يعتبدر ايدر كدافي السدتخراج اندواع 

, وفددي  [18]اطددارات الشددبابيك المرمريددة ونماذجهددا المكونددة لهددا

دراسة الحيالي تم ذكدر اندواع الفتحدات الموجدودة ضدمن الواجهدات 

وفصددل  طددارات الشددبابيك عددن الخارجيددة بشددكا عددام دون تحديددد 

. وفددي  [6]الطاقددات مددثال, ودون الدددخول فددي تفاصدديل قياسدداتها

دراسددة السددنتري التددي تددم تحليددل الفتحددات وبيددان قطددع االطددار مددن 

النددوع المنددبطح فقددا وتمددت ا شددارة الددى مكوناتدده المتمثلددة بالعتبددة 

 .[5]والقاريش والقافية 

 الصنع: ةالمرمرية مسبقالتشكيةت التي اتخاتها العناصر  .2.5

ويقصد بها الطرق التي تظهر وتنتظم بها العناصدر المرمريدة       

مسددددبقة الصددددنع كددددأن يكددددون  هورهددددا بشددددكل منفددددرد, أو تظهددددر 

بتشددكيالت ثنائيددة أو ثالثيددة أو أكثددر ضددمن الواجهددات الداخليددة أو 

الخارجية, وفدي دراسدة الحيدالي تدم ذكدر وجدود تشدكيالت للفتحدات 

. وفددي دراسددة السددنتري ذكددرت  [6]فددرد او متتمعددةامدا بشددكل من

.  [5]الدراسة عن تشدكيالت الفتحدات )منفدردة او بشدكل متموعدة(

وذكرت دراسة الديوجي واخرون والتي تناولدت الوحددات السدكنية 

فددي مدينددة الموصددل التراثيددة ذات المواقددع الركنيددة ضددمن الزقدداق, 

المسدتوي العلدوي واشارت الى عدد مدن تشدكيالت الشدبابيك ضدمن 

 -شدددباة منفدددرد-لواجهاتهدددا الخدددارجي وهدددي: )كعددددم وجدددود شدددباة

 . [17]خمسة شبابيك( -اربعة شبابيك -ثالثة شبابيك -شباكين

  الدراسة المسحية الميدانية: .3

 تحديد إجراءات ونطاق الدراسة العملية: .3.1
تددم اختيددار متموعددة مددن القطاعددات الخاصددة بمدينددة الموصددل       

القديمة  جراء الدراسة المسحية الميدانية ضمنها, وقد تم االختيدار 

لهددذه القطاعددات لعدددة اسددباب أهمهددا ورودهددا فددي تقريددر اليونسددكو 

( والددذي حدددد فيدده متموعددة مددن القطاعددات والمندداطق 2018لعددام)

, وكما [19]بالقيمة التراثية  التي تضم دور تراثية موصلية متميزة

 (.,جأ,ب-3تظهر في الشكل رقم )

وقددد تددم اسددتثناء بعددض مددن هددذه القطاعددات والمندداطق مددن عمليددة 

المسح الميداني بسبب تعرضها للدمار الكبير علدى ايددي عصدابات 

داعددش, كمددا فددي مندداطق الميدددان والقليعددات وايرهددا, فضددال عددن 

لباحدث وصدولها لظدروف استثناء بعدض المنداطق التدي لدم يسدتطع ا

جائحة كورونا وبعض الظروف االمنيدة وعددم تعداون االهدالي فدي 

منددداطق أخدددرى, واسدددتثناء المنددداطق التتاريدددة والدينيدددة والخدميدددة 

بحسب اهداف البحث التدي ركدزت علدى دراسدة إطدارات الشدبابيك 

المرمرية ضمن النما السدكني فقدا, وقدد بلذدت مسداحة القطاعدات 

مددن مسدداحة المتتمددع الكلددي  %50مددا يعددادل والمندداطق الممسددوحة 

الصالح  جراء البحث وبمدا فرضده حتدم الدراسدة والوقدت المتداح 

( 150للباحث. وتم في الدراسة الميدانية مسدح وتوثيدق مدا يقدارب )

اطددار شددباة مرمددري مددن الدددور السددكنية التراثيددة والتددي انتشددرت 

( محددالت ومندداطق موصددلية تراثيددة, وهددي: 8ضددمن مددا يقددارب)

محلدة  -محلدة االمدام ابدراهيم -محلة عمدو البقدال -محلة باب النبي )

محلددة  -محلددة التددامع الكبيددر -محلددة جمشدديد -االمددام عبددد م المكددي

 محلة خزرج(. -حمام المنقوشة

تحديةةةةد العينةةةةات صاطةةةةارات الشةةةةبابيك المشةةةةمولة بالدراسةةةةة  .3.2

 المسحية( ومعايير االختيار والتطبيق:
عناصددددر اطددددارات الشددددبابيك المرمريددددة ضددددمن تددددم اعتمدددداد       

الواجهات الخارجية والداخلية للددور السدكنية الواقعدة ضدمن الددور 

السدددكنية المنتخبدددة, كمدددا سددديتم اعتمددداد اختيدددار عشدددرة نمددداذج لهدددذا 

العنصددددر المرمددددري الرئيسددددي للتوصددددل الددددى اهددددم الخصددددائص 

التصميمية التي حكمت هذا العنصر من حيث القياسات والمكوندات 

التفاصيل والمواضع  والتشكيالت. وفيما يلي ذكدر اهدم المفدردات و

األساسددية التددي تضددمنتها اسددتمارة الدراسددة الميدانيددة المسددحية التددي 

 جرى استخدامها من اجل تحليل اطارات الشبابيك المرمرية:
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 النماذج المتكررة  طارات الشبابيك المرمرية. -1

المرمريددة القياسددات واالبعدداد وطددرق التركيددب للقطددع  -2

 المكونة  طارات الشبابيك.

عدددد القطددع المرمريددة المكونددة لكددل نددوع مددن اطددارات  -3

 الشبابيك.

التشددكيالت التددي اتخددذتها اطددارات الشددبابيك المرمريددة  -4

 في الواجهات الخارجية والداخلية.

مسدددددتويات ومواضدددددع اسدددددتخدام اطدددددارات الشدددددبابيك  -5

 .رية ضمن الدور الموصلية التراثيةالمرم

 بيانات الدراسة المسحية الميدانية: تحديد  .3.3

تتضدددمن هدددذه الفقدددرة تقدددديم المعلومدددات والقياسدددات الخاصدددة       

( دار سدددكني 200بإطدددارات الشدددبابيك المرمريدددة والمدددأخوذة مدددن )

واقعددة ضددمن المحددالت التراثيددة المنتشددرة فددي القطاعددات التراثيددة 

علدى مدرحلتين المنتخبة من مدينة الموصل القديمدة, وقدد تدم العمدل 

 ألجل استكمال الدراسة العملية لتوثيق هذا العنصر, وكما يلي:

 :المرحلة االولى 

لمدينددة الموصددل القديمددة او الميددداني وهددي مرحلددة العمددل المددوقعي 

وصددددوال الددددى القطاعددددات والمحددددالت التراثيددددة والتقدددداط الصددددور 

 الفوتوارافية وأخذ القياسات واالبعاد التفصيلية للعنصر فدي الددور

 السكنية.

 :المرحلة الثانية 

وهددي المرحلددة التددي اعقبددت العمددل المددوقعي أو الميددداني وتددم فيهددا 

تحويدل المعلومددات والقياسدات والصددور الدى رسددوم تفصديلية دقيقددة 

(, وعمددل 2016للعناصددر المرمريددة باسددتخدام برنددامج االوتوكدداد)

رسدددوم ثنائيدددة وثالثيدددة االبعددداد مدددع كتابدددة المعلومدددات والقياسدددات 

والصور الموضحة والخاصدة بالعنصدر مدع جدرد النمداذج المكوندة 

 له وبيان تفاصيلها بشكل كامل.

وفيما يلي استعراض البيانات الرئيسية للعنصر وبيان االعداد التدي 

اخددذت كعينددة ممثلددة لدده, مددع ذكددر قياسدداتها التفصدديلية وبيددان عدددد 

 القطدددع المكوندددة لهدددا, وبيدددان مواقعهدددا ضدددمن الواجهدددات الداخليدددة

والخارجية, فضال عن بيان طرق التشكيل لهذا العنصدر المرمدري 

 في الدار الموصلي التراثي.

 البيانات الركيسة لعنصر اطارات الشبابيك المرمرية:

( شددباة مرمددري فددي الدددور 150وقددد تددم توثيددق واخددذ قيدداس )      

السددكنية لمدينددة الموصددل التراثيددة ولتميددع القطددع المكونددة لدده, وتددم 

اختيددار عشددرة نمدداذج متشددابهة بالشددكل والقيدداس والقطددع التفصدديلية 

)النصددف  ضددمن كددل نددوع تددم قياسدده ضددمن انددواع الشددبابيك السددتة

 الندددابين ومفتدددداح( -الرومددددي -القاخمدددة -المدددددبب -العددددل -دائدددري

للتوصل الى اهم الخصائص التصدميمية التدي حكمدت هدذا العنصدر 

المرمددري, وشددملت اطددارات الشددبابيك الموصددلية للدددور السددكنية 

 االنواع االتية:

الشةةةبابيك اطةةةارات مةحلةةةة: جميةةةع االبعةةةاد والقياسةةةات النةةةوا  

 .ار، ولصافي االبعاد م  الداخل دون سمك االطالمرمرية بالمتر

اطارات الشبابيك ذات الشةكل نصةف الةداكرل، وتشةمل  -1

 النماذث التالية: 

 ( و م0.9اطدار شدباة مرمدري نصدف دائدري عددرض )

 (.4[وكما في الشكل رقم )Wa1(,  ]م1.8ارتفاع )

 ( و م0.8اطدار شدباة مرمدري نصدف دائدري عددرض )

 (.5[ وكما في الشكل رقم )Wa2(, ]م1.6ارتفاع )

  ( و م0.7دائدري عددرض )اطدار شدباة مرمدري نصدف

 (.6[ وكما في الشكل رقم )Wa3(, ]م1.4ارتفاع )

اطةةارات الشةةبابيك ذات الشةةكل العةةد  وتشةةمل النمةةاذث  -2

 التالية:

 ( و ارتفددداع م1اطدددار شدددباة مرمدددري عددددل عدددرض )

 (.7[ وكما في الشكل رقم )Wb1(, ]م1.9)

 ( و ارتفدداع م0.9اطددار شددباة مرمددري عدددل عددرض )

 (.8الشكل رقم )[ وكما في Wb2(, ]م1.6)

 ( و ارتفدداع م0.8اطددار شددباة مرمددري عدددل عددرض )

 (.9[ وكما في الشكل رقم )Wb3(, ]م1.6)

 ( و ارتفدداع م0.8اطددار شددباة مرمددري عدددل عددرض )

 (.10[ وكما في الشكل رقم )Wb4(, ]م1.6)

 ( و ارتفدداع م0.7اطددار شددباة مرمددري عدددل عددرض )

 (.11[ وكما في الشكل رقم )Wb5(, ]م1.4)

  ( و ارتفدداع م0.7شددباة مرمددري عدددل عددرض )اطددار

 (.21[ وكما في الشكل رقم )Wb6(, ]م1.4)

اطارات الشبابيك ذات الشةكل المةدبو وتشةمل النمةاذث  -3

 التالية:

 ( و ارتفدداع م0.8اطددار شددباة مرمددري مدددبب عددرض )

 (.31[ وكما في الشكل رقم )Wc1(, ]م1.6)

 ( و ارتفدداع م0.7اطددار شددباة مرمددري مدددبب عددرض )

 (.41[ وكما في الشكل رقم )Wc2] (,م1.4)

اطةةارات الشةةبابيك ذات الشةةكل قاخمةةة وتشةةمل النمةةاذث  -4

 التالية:

 ( و ارتفدداع م0.8اطدار شدباة مرمددري قاخمدة عدرض )

 (.51[ وكما في الشكل رقم )Wd1(, ]م1.6)

 ( و ارتفدداع م0.8اطدار شدباة مرمددري قاخمدة عدرض )

 (.61[ وكما في الشكل رقم )Wd2, ](م1.5)

  ( و ارتفدداع م0.7مرمددري قاخمدة عدرض )اطدار شدباة

 (.71[ وكما في الشكل رقم )Wd3(, ]م1.4)

 ( و م0.7) االطدار اطار شدباة مرمدري قاخمدة عدرض

[ وكمددا فددي الشدددكل Wd4(, ]م1.35) االطددار ارتفدداع

 (.81رقم )

اطةارات الشةةبابيك ذات الشةةكل رومةةيصمنبطا( وتشةةمل  -5

 النماذث التالية:

 ( و ارتفداع م0.8اطار شدباة مرمدري رومدي عدرض )

 (.91[ وكما في الشكل رقم )We1(, ]م1.5)

 ( و ارتفداع م0.7اطار شدباة مرمدري رومدي عدرض )

 (.20[ وكما في الشكل رقم )We2(, ]م1.35)

 ( و ارتفداع م0.7اطار شدباة مرمدري رومدي عدرض )

[ وكمددددا فددددي الشددددكل رقددددم We3( مزخددددرف, ]م1.2)

(12.) 

النمةةوذث الشةةبابيك ذات الشةةكل نةةابي  ومفتةةاح وتشةةمل  -6

 التالي:

 ( و م0.7اطددار شددباة مرمددري نددابين ومفتدداح عددرض )

 (.22[ وكما في الشكل رقم )Wf1(, ]م1.4ارتفاع )

أجةةراء عمليةةة التحليةةل الشةةكلي ونتةةاكا الدراسةةة الميدانيةةة  4.3.

 المسحية:
بعد ان تم تصنيف اطارات الشبابيك المرمرية حسب كل ندوع       

( بشددكل 2016ببرنددامج االتوكدداد)والنمدداذج المكونددة لدده ورسددمها 

تفصيلي مع الصور الخاصة بكل نوع ونموذج. سوف يدتم فدي هدذه 

المرحلددة جددرد وتصددنيف النمدداذج وتحليددل العينددات لبيددان النمدداذج 

األساسدية وقياسداتها وعددد القطدع المكوندة للقدوس او القطعدة العددل 

)القدداايش( والقطددع الكليددة للنمددوذج وطددرق التشددكيل ومواضددعها 

الواجهدددات الداخليددة والخارجيدددة للدددور الموصدددلية التراثيدددة ضددمن 

وبالتدالي توضدديح اهددم الخصددائص التصددميمية لكافددة انددواع ونمدداذج 

( 1لتددداول ذات األرقددام )اطددارات الشددبابيك المرمريددة وكمددا فددي ا

  .(19الى )
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 وال)داو  الخاصة بالدراسة: الصور

 

 

 

 

 

 
 

[14]( يوضح انواع اطارات الشبابيك المرمرية المسبقة الصنع في الدور الموصلية التراثية2الشكل رقم )

  

 

ب( وتحديد المساحة التي شملتها الدراسة العملية من هذه -3()2018قيمة تراثية حسب خرائا اليونسكو )أ( يوضح القطاعات التي تضم دور ذو -3الشكل رقم )

 من مساحة القطاعات الصالحة  جراء الدراسة %50القطاعات مع توضيح المناطق المستثناة ) المناطق المتهدمة والمناطق التتارية( والتي تعادل 

 

 المنتخب للدراسة العملية والتزء التتاري والتزء المتضرر من مدينة الموصل القديمة( يوضح التزء ج-3الشكل رقم )
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( يو ةةا قياسةةات وابعةةاد اطةةار اةةباف نصةةف 4الشةةكل رقةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [Wa1]  (1.8 &0.9داكرل ص

  

 

( يو ةةا قياسةةات وابعةةاد اطةةار اةةباف نصةةف 5الشةةكل رقةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [Wa2]  (1.6 &0.8داكرل ص

  

 

( يو ةةا قياسةةات وابعةةاد اطةةار اةةباف نصةةف 6الشةةكل رقةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [Wa3]  (1.4 &0.7داكرل ص

wa11 wa12 wa13 wa14 wa15 

wa16 wa17 wa18 wa19 wa110 

wa21 wa22 wa23 wa24 wa25 

wa26 wa27 wa28 wa29 wa210 Wa2 

Wa3 

Wa1 

wa31 wa32 wa33 wa34 wa35 wa36 

wa37 wa38 wa39 wa310 wa311 
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قياسةةةات وابعةةةاد اطةةةار اةةةباف عةةةد  ( يو ةةةا 7الشةةةكل رقةةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [Wb1]  (1.9 &1ص

  

 

( يو ةةةا قياسةةةات وابعةةةاد اطةةةار اةةةباف عةةةد  8الشةةةكل رقةةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [Wb2]  (1.6 &0.9ص

  

 

( يو ةةةا قياسةةةات وابعةةةاد اطةةةار اةةةباف عةةةد  9الشةةةكل رقةةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [Wb3]  (1.6 &0.8ص

wb11 wb12 wb13 wb14 

wb15 wb16 wb17 
Wb1 

Wb2 

wb21 wb22 wb23 wb24 

wb25 wb26 

wb31 wb32 wb33 wb34 

wb35 wb36 wb37 
Wb3 
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( يو ةةا قياسةةات وابعةةاد اطةةار اةةباف عةةد  10الشةةكل رقةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [Wb4]  (1.6 &0.8ص

  

 

( يو ةةا قياسةةات وابعةةاد اطةةار اةةباف عةةد  11الشةةكل رقةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [Wb5]  (1.4 &0.7ص

  

 

( يو ةةا قياسةةات وابعةةاد اطةةار اةةباف عةةد  12الشةةكل رقةةم ص

 ]الباحثةاعداد [ [Wb6]  (1.4 &0.7ص

wb41 

wb42 

wb43 Wb4 

Wb5 

Wb6 

wb51 wb52 wb53 

wb54 wb55 wb56 wb57 

wb61 

wb62 

wb63 
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( يو ةةا قياسةةات وابعةةاد اطةةار اةةباف مةةدبو 13الشةةكل رقةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [Wc1]  (1.6 &0.8ص

  

 

( يو ةةا قياسةةات وابعةةاد اطةةار اةةباف مةةدبو 14الشةةكل رقةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [Wc2]  (1.4 &0.7ص

  

 

( يو ةةا قياسةةات وابعةةاد اطةةار اةةباف قاخمةةة 15الشةةكل رقةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [Wd1]  (1.6 &0.8ص

Wc1 

wc11 wc12 wc13 wc14 

wc15 wc16 wc17 wc18 

Wc2 

Wd1 

wc21 wc22 wc23 

wc25 wc26 wc27 

wc24 

wd11 

wd12 

wd13 
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( يو ةةا قياسةةات وابعةةاد اطةةار اةةباف قاخمةةة 16الشةةكل رقةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [Wd2]  (1.5 &0.8ص

  

 

( يو ةةا قياسةةات وابعةةاد اطةةار اةةباف قاخمةةة 17الشةةكل رقةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [Wd3]  (1.4 &0.7ص

  

 

( يو ةةا قياسةةات وابعةةاد اطةةار اةةباف قاخمةةة 18الشةةكل رقةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [Wd4]  (1.35 &0.7ص

Wd2 

Wd3 

Wd4 

wd21 wd22 wd23 wd24 wd25 

wd26 wd27 wd28 wd29 wd210 

wd31 

wd32 

wd41 wd42 wd43 wd44 

wd45 wd46 wd47 wd48 wd49 
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( يو ةةا قياسةةات وابعةةاد اطةةار اةةباف رومةةي 19الشةةكل رقةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [We1]  (1.5 &0.8ص

  

 

 رومةةي( يو ةةا قياسةةات وابعةةاد اطةةار اةةباف 20الشةةكل رقةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [We2]  (1.35 &0.7ص

  

 

 رومةةي( يو ةةا قياسةةات وابعةةاد اطةةار اةةباف 21الشةةكل رقةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [We3]  (1.2 &0.7ص

We1 

we11 we12 we13 we14 we15 

we16 we17 we18 we19 We110 

We2 

We3 

we21 we22 we23 we24 we25 

we26 we27 we28 we29 We210 

we31 we32 we33 

we34 we35 
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قياسةةات وابعةةاد اطةةار اةةباف نةةابي  ( يو ةةا 22الشةةكل رقةةم ص

 ]اعداد الباحثة[ [Wf1]  (1.4 &0.7ومفتاح ص

 ]اعداد الباحثة[م[1.8م*0.9[ للشباة المرمري ذو القوس النصف دائري بأبعاد ] Wa1قياسات حاالت النموذج االول ]( 1جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

 قياسات القوس

 صنصف القطر(

قطع عدد 

 القوس

عدد القطع 

الكلية الممثلة 

 للنموذث

 طرق التشكيل

 موقع العنصر

 م  الدار 

 السكني

Wa11 م   1.81م *0.9 م  ثنائية او ثالثية 8 3 0.45
 الواجهات الداخلية/

 االرضي

Wa12 
 0.9 م *  م   1.8 0.45 3 8 

ثنائية وثالثية 
 الواجهات الداخلية/ وخماسية وسداسية

 االرضي او االول

Wa13 0.88 م *  م   1.8 0.45 3 8 
 الواجهات الداخلية/ ثنائية

 االول

Wa14 
م   1.78م *0.9  0.45 3 8 

الواجهات  ثنائية   او رباعية

الخارجية/ 
 االرضي

Wa15  م 0.88 م *  م   1.8 0.45 3 8 
الواجهات  رباعية

 الخارجية/ االول

Wa16 م   1.8م *0.88 م 0.45 3 8 
 الداخلية/الواجهات  فردية او ثنائية

 االرضي

Wa17  م 0.89 م *  م   1.79 0.45 3 8 
الواجهات  فردية او رباعية

 الخارجية/ االول

Wa18  م 0.88 م *  م   1.8 0.45 3 8 
 الواجهات الداخلية/ ثالثية او رباعية

 االرضي

Wa19 
م   0.89 م *  م   1.81 0.45 3 8 

الواجهات الداخلية  فردية
 او الخارجية/ االول

Wa110 
م   0.88 م *  م   1.8 0.45 3 8 

الواجهات  رباعية
الخارجية/ 

 االرضي

 ]اعداد الباحثة[م[1.6م*0.8[ للشباة المرمري ذو القوس النصف دائري بأبعاد ] Wa2قياسات حاالت النموذج الثاني ]( 2جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

 قياسات القوس

 صنصف القطر(

عدد قطع 

 القوس

الكلية عدد القطع 

 الممثلة للنموذث

طرق 

 التشكيل

موقع العنصر 

 م  الدار 

 السكني

Wa21 0.78 * ثالثية 8 3 م 0.4 م1.59م 
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

Wa22 
 8 3 م 0.4 م1.6م * 0.8

ثنائية او ثالثية 

 او رباعية
الواجهات الداخلية 
او الخارجية/ 

 االرضي او االول

Wa23  0.8* 8 3 م 0.4 م1.6م 
رباعية او 

 سداسية

الواجهات الداخلية/ 

 االرضي او االول

Wa24  0.79* 8 3 م 0.4 م1.58م 
ثنائية   او 

 رباعية

الواجهات الداخلية/ 

 االرضي او االول

Wf1 

wf11 
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Wa25  0.8* 8 3 م 0.4 م1.6م 
الواجهات الخارجية/  ثنائية

 االرضي

Wa26  0.8* 8 3 م 0.4 م1.6م 
الواجهات الداخلية/  رباعية

 االول

Wa27 0.77* 8 3 م 0.4 م1.6م 
الواجهات الخارجية/  ثنائية

 االرضي

Wa28 0.8 * 8 3 م 0.4 م1.6م 
فردية او ثنائية 

 او رباعية

الواجهات الخارجية/ 

 االرضي او االول

Wa29 0.8* 8 3 م 0.4 م1.61م 
الواجهات الخارجية/  ثنائية

 االول

Wa210 0.8* 8 3 م 0.4 م1.61م 
ثنائية فردية او 

 او

الواجهات الخارجية/ 

 االرضي او االول

 ]اعداد الباحثة[ م[1.4م*0.7[ للشباة المرمري ذو القوس النصف دائري بأبعاد ]Wa3قياسات حاالت النموذج الثالث ]( 3جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

 قياسات القوس

 صنصف القطر(

عدد قطع 

 القوس

عدد القطع الكلية 

للنموذثالممثلة   

طرق 

 التشكيل

 موقع العنصر

 م  الدار 

 السكني

Wa31  م 0.7 م *  م   1.38 0.35  3 8 
ة فردية او ثنائي
 او رباعية

 الواجهات الداخلية/
 االرضي

Wa32 
0.7 م م *  م   1.4 0.35  3 8 

خماسية او 

 سباعية

 الواجهات الداخلية/

االرضي او االول 
 او الثاني

Wa33  0.72 م م *  م   1.4 0.35  3 8 
يةثنائية او ثالث الواجهات  

 الخارجية/ االول

Wa34  0.73 م م *  م   1.39 0.35  3 8 
ية  فردية او  ثنائ

او ثالثية   

 الواجهات الداخلية/

 االول

Wa35 0.71 م م *  م   1.4 0.35  3 8 
الواجهات  فردية

 الخارجية/ االول

Wa36 0.7 م م *  م   1.4 0.35  3 8 
يةثالثية او رباع الواجهات  

 الخارجية/ االول

Wa37 0.72 م م *  م   1.38 0.35  3 8 
الواجهات  فردية

 الخارجية/ االول

Wa38 0.71 م م *  م   1.41 0.35  3 8 
 الواجهات الداخلية/ ثنائية

 االرضي

Wa39 0.7 م م *  م   1.4 0.35  3 8 
ةفردية او ثالثي  الواجهات الداخلية/ 

 االول

Wa310 0.7 م م *  م   1.39 0.35  3 8 
الواجهات  فردية

 الخارجية/ االول

Wa311 0.72 م م *  م   1.4 0.35  3 8 
 الواجهات الداخلية/ فردية

 االرضي او االول

 ]اعداد الباحثة[ م[1.9م*1[ للشباة المرمري العدل بأبعاد ] Wb1قياسات حاالت النموذج االول ]( 4جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

القطعة قياسات 

 العد 

قياسات 

 الكورنيش

 عدد القطع الكلية

 الممثلة للنموذث
لطرق التشكي  

موقع العنصر 

 م  الدار 

 السكني

Wb11 ثالثية 6 ال يوجد  1.23م*0.5 م  1.9م *1.02 م 
الواجهات الخارجية/ 

 االول

Wb12 0.51 م 1.88م *1 م م*   6 ال يوجد 1.24
الواجهات الداخلية/  ثنائية

 االول

Wb213 7 1.36م*0.1 م  1.24م*0.5 م 1.9م *1.01 م 
ةفردية او خماسي الواجهات الخارجية/  

 االول

Wb14 0.5 م 1.89م *1 م م*   7 1.36م*0.12 م  1.22
ثالثية   او 
 رباعية

الواجهات الداخلية/ 
 االول

Wb15 7 1.35م*0.11 م  1.24م*0.48 م 1.9م *0.98 م 
يةثنائية او ثالث الخارجية/ الواجهات  

 االرضي

Wb16 7 1.38م*0.1 م 1.24م*0.52 م 1.91م *1 م 
يةثنائية او ثالث الواجهات الداخلية/  

 االرضي

Wb17 7 1.34م*0.09 م  1.26م*0.5 م 1.9م *1 م 
الواجهات الداخلية/  فردية

 االرضي

 ]اعداد الباحثة[ م[1.6م*0.9[ للشباة المرمري العدل بأبعاد ] Wb2قياسات حاالت النموذج الثاني ]( 5جدول )
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اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

قياسات القطعة 

 العد 

قياسات 

 الكورنيش 

عدد القطع الكلية 

 الممثلة للنموذث

طرق 

 التشكيل

 موقع العنصر

 م  الدار 

 السكني

Wb21 0.5 م 1.59م *0.9 م م*   فردية 7 1.26م*0.1 م 1.15
 الواجهات الداخلية/

 االرضي

Wb22 0.49 م 1.6م *0.88 م م*   7 1.24م*0.1 م 1.14
ةفردية او ثالثي  الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

Wb23 0.5 م 1.58م *0.9 م م*   7 1.25م*0.1 م 1.12
ةفردية او ثالثي الواجهات  

 الخارجية/ االول

Wb24 0.5 م 1.59م *0.91 م م*   7 1.26م*0.1 م 1.14
الواجهات  ثالثية

 الخارجية/ االول

Wb25 0.48 م 1.6م *0.9 م م*   7 1.26م*0.1 م 1.14
الواجهات  فردية

 الخارجية/ االول

Wb26 0.5 م 1.6م *0.91 م م*   7 1.27م*0.1 م 1.14
الواجهات  ثالثية

 الخارجية/ االول

 ]اعداد الباحثة[ م[1.6م*0.8[ للشباة المرمري العدل بأبعاد ]Wb3قياسات حاالت النموذج الثالث ]( 6جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

قياسات القطعة 

 العد 

قياسات 

 الكورنيش

 عدد القطع الكلية

 الممثلة للنموذث
لطرق التشكي  

موقع العنصر 

 م  الدار 

 السكني

Wb31 0.78 م م *   ثنائية 7 1.13م*0.1 م 1م*0.45 م 1.6
الواجهات الخارجية/ 

 االول

Wb32 0.8 م م *   7 1.12م*0.1 م  0.98م*0.45 م 1.59
الواجهات الخارجية/  ثنائية

 االرضي

Wb33 0.78 م م *   7 1.13م*0.1 م 1م*0.44 م 1.58
ةفردية او ثنائي الواجهات الداخلية/  

 االول

Wb34 0.8 م م *   7 1.14م*0.1 م 1.01م*0.43 م 1.6
الواجهات الداخلية/  ثنائية

 االرضي

Wb35 0.8 م م *   7 1.14م*0.1 م 1م*0.45 م 1.6
يةاو ثالثثنائية  الواجهات الخارجية/  

 االرضي او االول

Wb36 0.75 م م *   7 1.13م*0.1 م 1م*0.42 م 1.58
الواجهات الداخلية/  ثنائية

 االرضي

Wb37 0.8 م م *   7 1.13م*0.1 م  0.99م*0.45 م 1.6
الواجهات الداخلية/  رباعية

 االرضي

 ]اعداد الباحثة[ م[1.6م*0.8المرمري العدل بأبعاد ][ للشباة Wb4قياسات حاالت النموذج الرابع ]( 7جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

قياسات القطعة 

 العد 

قياسات 

 الكورنيش 

عدد القطع الكلية 

 الممثلة للنموذث

طرق 

 التشكيل

موقع العنصر 

 م  الدار 

 السكني

Wb41 0.79 م م *  0.16 م 1م*0.1 م 1.58 م*  1.13 7 
رباعية او 

 خماسية

الواجهات الخارجية/ 

 االول

Wb42 0.8 م م *  0.17 م  0.98م*0.1 م 1.6 م*  1.12 7 
يةثالثية او رباع الواجهات الداخلية/  

 الثاني

Wb43 0.8 م م *  0.17 م 1م*0.1 م 1.6 م*  1.13 7 
الواجهات الخارجية/  فردية

 االول

 ]اعداد الباحثة[ م[1.4م*0.7بأبعاد ][ للشباة المرمري العدل Wb5( قياسات حاالت النموذج الخامم ]8جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

قياسات القطعة 

 العد 

قياسات 

 الكورنيش

 عدد القطع الكلية

 الممثلة للنموذث
لطرق التشكي  

موقع العنصر 

 م  الدار 

 السكني

Wb51 0.7 م م *   ثنائية 6 ال يوجد  0.9م*0.35 م 1.38
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

Wb52 0.72 م م *  0.1 م  0.9م*0.35 م 1.4 م*  1.02 7 
الواجهات الداخلية/  ثنائية

 االرضي

Wb53 0.71 م م *  0.1 م  0.93م*0.33 م 1.39 م*  1 7 
الواجهات الخارجية/  فردية

 االول

Wb54 0.7 م م *  0.1 م  0.9م*0.35 م 1.4 م*  1.02 7 
الواجهات الداخلية/  فردية

 االرضي

Wb55 0.7 م م *  0.1 م 0.91م*0.35 م 1.37 م*  1.02 7 
الواجهات الداخلية/  ثنائية

 االرضي

Wb56 0.7 م م *  0.1 م  0.9م*0.36 م 1.4 م*  الواجهات الداخلية/  فردية 7 1
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 االرضي

Wb57 0.75 م م *  0.1 م  0.92م*0.35 م 1.4 م*  0.99 7 
الواجهات الداخلية/  ثنائية

 االرضي

Wb58 0.7 م م *  0.1 م  0.9م*0.34 م 1.38 م*  1.02 7 
الواجهات الداخلية/  ثنائية

 االرضي

 ]اعداد الباحثة[ م[1.4م*0.7[ للشباة المرمري العدل بأبعاد ]Wb6قياسات حاالت النموذج السادس ]( 9جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

قياسات القطعة 

 العد 

قياسات 

 الكورنيش 

عدد القطع الكلية 

 الممثلة للنموذث

طرق 

 التشكيل

موقع العنصر 

 م  الدار 

 السكني

Wb61 0.7 م م *   فردية 7 1.02م*0.17 م  0.88م*0.1 م 1.4
الواجهات الخارجية/ 

 االول

Wb62 0.72 م م *   7 1م*0.16 م  0.9م*0.1 م 1.4
يةثالثية او خماس الواجهات الداخلية/  

 االرضي

Wb63 0.71 م م *   7 1.01م*0.17 م  0.91م*0.1 م 1.38
يةثنائية او ثالث الواجهات الداخلية/  

 االول

 ]اعداد الباحثة[ م[1.6م*0.8[ للشباة المرمري المدبب بأبعاد ]wc1قياسات حاالت النموذج االول ]( 10جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

 قياسات القوس

 صنصف القطر(

عدد قطع 

 القوس

عدد القطع الكلية 

 الممثلة للنموذث
لالتشكيطرق   

موقع العنصر 

 م  الدار 

 السكني

Wc11 ثنائية 7 2  0.57 م 1.59م*0.78 م 
الواجهات الداخلية/ 

 االول

Wc12 7 2  0.57 م 1.6م*0.77 م 
او  فردية او ثالثية

 رباعية

 الواجهات الداخلية او

الخارجية/ االرضي 
 او االول

Wc13 ثالثية 7 2  0.57 م 1.6م*0.8 م 
 او الواجهات الداخلية

 الخارجية/ االرضي

Wc14 ثالثية 7 2  0.57 م 1.62م*0.8 م 
 الواجهات الداخلية او

 الخارجية/ االرضي

Wc15 ةثالثية او رباعي 7 2  0.57 م 1.6م*0.75 م  
 الواجهات الداخلية او

 الخارجية/ االرضي

Wc16 ثالثية 7 2  0.57 م 1.57م*0.79 م 
 الواجهات الداخلية او

 الخارجية/ االرضي

Wc17 ةثنائية او ثالثي 7 2  0.57 م 1.6م*0.8 م  
 الواجهات الداخلية او
 الخارجية/ االرضي

Wc18 ثالثية 7 2  0.57 م 1.6م*0.8 م 
 الواجهات الداخلية او

 الخارجية/ االرضي

 ]الباحثةاعداد [ م[1.4م*0.7[ للشباة المرمري المدبب بأبعاد ]wc2قياسات حاالت النموذج الثاني ]( 11جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

 قياسات القوس

 صنصف القطر(

عدد قطع 

 القوس

عدد القطع الكلية 

 الممثلة للنموذث
لطرق التشكي  

موقع العنصر 

 م  الدار 

 السكني

Wc21 0.7 م م *   ثنائية 7 2  0.45 م 1.4
الواجهات الداخلية/ 

 االول

Wc22 0.72 م م *   7 2  0.45 م 1.37
ة او او ثالثي ثنائية

 رباعية

الواجهات الداخلية/ 

االرضي او االول او 
 الثاني

Wc23 0.7 م م *   رباعية 7 2  0.45 م 1.4
 الواجهات الداخلية او

 الخارجية/ االرضي

Wc24 0.71 م م *   فردية 7 2  0.45 م 1.4
الواجهات الخارجية/ 

 الثاني

Wc25 0.7 م م *   ثنائية 7 2  0.45 م 1.4
الخارجية/ الواجهات 

 االرضي

Wc26 0.73 م م *   ثالثية 7 2  0.45 م 1.38
الواجهات الخارجية/ 

 االول

Wc27 0.7 م م *   ثنائية 7 2  0.45 م 1.4
الواجهات الخارجية/ 

 االرضي

 ]اعداد الباحثة[ م[1.6م*0.8[ للشباة المرمري القاخمة بأبعاد ]wd1قياسات حاالت النموذج االول ]( 12جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

 قياسات القوس

 صنصف القطر(

عدد قطع 

 القوس

عدد القطع الكلية 

 الممثلة للنموذث
لطرق التشكي  

موقع العنصر 

 م  الدار 
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 السكني

Wd11 0.78 م م *   ثالثية 6 1  0.85 م 1.57
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

Wd12 0.79 م م *  ةثنائية او ثالثي 6 1  0.85 م 1.6  
الواجهات الداخلية/ 

 االول

Wd13 0.8 م م *   ثنائية 6 1  0.85 م 1.6
الواجهات الداخلية/ 

 االول

 ]اعداد الباحثة[ م[1.5م*0.8[ للشباة المرمري القاخمة بأبعاد ]wd2قياسات حاالت النموذج الثاني ]( 13جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

 قياسات القوس

 صنصف القطر(

عدد قطع 

 القوس

 عدد القطع الكلية

 الممثلة للنموذث
لطرق التشكي  

موقع العنصر 

 م  الدار 

 السكني

Wd21 0.8 م م *   رباعية 6 1  0.85 م 1.5
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

Wd22 0.82 م م *   ثالثية 6 1  0.85 م 1.5
 الواجهات الداخلية او

 الخارجية/ االول

Wd23 0.75 م م *  ةثنائية او ثالثي 6 1  0.85 م 1.5  
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

Wd24 0.8 م م *   خماسية 6 1  0.85 م 1.48
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

Wd25 0.8 م م *   ثالثية 6 1  0.85 م 1.52
الواجهات الداخلية/ 

 االول

Wd26 0.8 م م *   ثالثية 6 1  0.85 م 1.5
الواجهات الداخلية/ 

 االول

Wd27 0.78 م م *   ثنائية 6 1  0.85 م 1.5
الواجهات الخارجية/ 

 االرضي او الثاني

Wd28 0.79 م م *   ثنائية 6 1  0.85 م 1.5
الواجهات الخارجية/ 

 االول

Wd29 0.8 م م *   ثمانية 6 1  0.85 م 1.48
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

Wd210 0.8 م م *   ثنائية 6 1  0.85 م 1.5
الواجهات الداخلية/ 

 الثاني

 ]اعداد الباحثة[ م[1.4م*0.7[ للشباة المرمري القاخمة بأبعاد ]wd3قياسات حاالت النموذج الثالث ]( 14جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

 قياسات القوس

 صنصف القطر(

عدد قطع 

 القوس

عدد القطع الكلية 

 الممثلة للنموذث
لطرق التشكي  

موقع العنصر 

 م  الدار 

 السكني

Wd31 فردية او ثنائية 6 1  0.66 م 1.4م * 0.7 م 
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

Wd32 ثالثية 6 1  0.66 م 1.38م * 0.7 م 
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

 ]اعداد الباحثة[ م[1.35م*0.7[ للشباة المرمري القاخمة بأبعاد ]wd4قياسات حاالت النموذج الرابع ]( 15جدول )

اسم 

 النموذث

الطو  قياسات 

 والعرض

 قياسات القوس

 صنصف القطر(

عدد قطع 

 القوس

عدد القطع الكلية 

 الممثلة للنموذث
لطرق التشكي  

موقع العنصر 

 م  الدار 

 السكني

Wd41 0.7 م م *   ثنائية 6 1  0.66 م 1.35
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

Wd42 0.72 م م *   فردية 6 1  0.66 م 1.35
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

Wd43 0.7 م م *   ثنائية 6 1  0.66 م 1.33
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

Wd44 0.73 م م *   فردية 6 1  0.66 م 1.35
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

Wd45 0.72 م م *   ثالثية 6 1  0.66 م 1.34
الواجهات الداخلية/ 

 االول

Wd46 0.7 م م *   ثنائية 6 1  0.66 م 1.35
الواجهات الداخلية/ 

 الثاني

Wd47 0.7 م م *   ثالثية 6 1  0.66 م 1.32
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي او االول

Wd48 0.7 م م *   ثنائية 6 1  0.66 م 1.35
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

Wd49 0.71 م م *  الواجهات الداخلية/  ثنائية 6 1  0.66 م 1.35
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 االول

 ]اعداد الباحثة[ م[1.5م*0.8للشباة المرمري الرومي بأبعاد ][ we1قياسات حاالت النموذج االول ]( 16جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

 قياسات القوس

 صنصف القطر(

عدد قطع 

 القوس

عدد القطع الكلية 

 الممثلة للنموذث
لطرق التشكي  

موقع العنصر 

 م  الدار 

 السكني

We11 ثنائية 6 1 0.85 م 1.5م *0.81 م 
الخارجية/ الواجهات 

 االرضي

We12 ثالثية 6 1 0.85 م 1.5م *0.8 م 
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

We13 ثنائية 6 1 0.85 م 1.48م *0.78 م 
الواجهات الداخلية/ 

 االول

We14 ةثالثية او رباعي 6 1 0.85 م 1.5م *0.8 م  
الواجهات الداخلية/ 
 االرضي او االول

We15 ةفردية او ثالثي 6 1 0.85 م 1.49م *0.8 م  
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

We16 ةثالثية او رباعي 6 1 0.85 م 1.52م *0.8 م  
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

We17 ثنائية 6 1 0.85 م 1.5م *0.75 م 
الواجهات الداخلية/ 

 االول

We18 رباعية 6 1 0.85 م 1.5م *0.8 م 
الواجهات الداخلية/ 

 االول

We19 رباعية 6 1 0.85 م 1.5م *0.8 م 
الواجهات الداخلية/ 

 االول

We110 ةثنائية او ثالثي 6 1 0.85 م 1.5م *0.78 م  
الواجهات الداخلية/ 

 االول

 ]اعداد الباحثة[ م[1.35م*0.7[ للشباة المرمري الرومي بأبعاد ]we2قياسات حاالت النموذج الثاني ]( 17جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

 قياسات القوس

 صنصف القطر(

عدد قطع 

 القوس

عدد القطع الكلية 

 الممثلة للنموذث
لطرق التشكي  

موقع العنصر 

  م  الدار السكني

We21 0.7 م م *  ةثنائية او ثالثي 6 1  0.66 م 1.35  
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

We22 0.71 م م *   رباعية 6 1  0.66 م 1.32
الواجهات الداخلية/ 

 االول

We23 0.7 م م *   ثالثية 6 1  0.66 م م1.3
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

We24 0.73 م م *   ثنائية 6 1  0.66 م 1.36
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

We25 0.7 م م *   فردية او ثنائية 6 1  0.66 م 1.35
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

We26 0.72 م م *   ثنائية 6 1  0.66 م 1.35
الداخلية/ الواجهات 

 االرضي

We27 0.7 م م *   ثالثية 6 1  0.66 م 1.35
الواجهات الداخلية/ 

 االول

We28 0.7 م م *   فردية 6 1  0.66 م 1.37
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

We29 0.72 م م *   ثالثية 6 1  0.66 م 1.35
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي او االول

We210 0.7 م م *   ثنائية 6 1  0.66 م 1.34
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

 ]اعداد الباحثة[ م[1.2م*0.7[ للشباة المرمري الرومي المنقوش بأبعاد ]we3قياسات حاالت النموذج الثالث ]( 18جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

 قياسات القوس

 صنصف القطر(

عدد قطع 

 القوس

عدد القطع الكلية 

 الممثلة للنموذث
لالتشكيطرق   

موقع العنصر 

  م  الدار السكني

We31 0.71 م م *   رباعية 8 1  0.66 م 1.2
الواجهات الداخلية/ 

 االول

We32 0.7 م م *   ثالثية 8 1  0.66 م م.1
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

We33 0.7 م م *   خماسية 8 1  0.66 م 1.2
الواجهات الداخلية/ 

 االول

We34 0.73 م م *   رباعية 8 1  0.66 م 1.23
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي

We35 0.7 م م *   ثالثية 8 1  0.66 م 1.2
الواجهات الداخلية/ 

 االرضي
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 ]اعداد الباحثة[ م[1.4م*0.7[ للشباة المرمري النابين ومفتاح بأبعاد ]wf1قياسات حاالت النموذج االول ]( 19جدول )

اسم 

 النموذث

قياسات الطو  

 والعرض

 قياسات القوس

 صنصف القطر(

عدد قطع 

 القوس

عدد القطع الكلية 

 الممثلة للنموذث
 طرق التشكيل

 موقع العنصر

 م  الدار 

 السكني

Wf11 0.7 م م *   فردية 8 3 0.35 م 1.4
الواجهات 
الخارجية/ 

 االرضي

 

 

 

 

 ]اعداد الباحثة[الدور الموصلية التراثية( يوضح انواع اطارات الشبابيك المرمرية ونسب تكرار النماذج المكونة لها في 23الشكل رقم )

 

 اعداد الباحثة[( عدد العينات المكونة لكل نموذج في انواع اطارات الشبابيك المرمرية في الدور الموصلية التراثية24الشكل رقم )

 .النتاكا:5

  يتبين من عملية تحليل اطارات الشبابيك المرمرية

وجود تشابه بالقياسات وعدد القطع المرمرية ضمن 

النوع الواحد مما يثبت كونها عناصر ذات خصائص 

تصميمية متشابهة. كما يتضح وجود االب اطارات 

 (%71بنسبة) الشبابيك في الواجهات الداخلية

 وتحديدا الطابق االرضي(, %29والخارجية بنسبة )

وذلك  (%45والطوابق العلوية بنسبة) (%55بنسبة)

ألسباب اجتماعية وبيئية ولتحقيق الخصوصية, فضال 

 عن االسباب التقنية التي اعتمدها المعمار الموصلي. 

  قلة استخدام اطارات الشبابيك من النوع المزخرف

, وذلك الن هذا النوع (%3,3والتي استخدمت بنسبة )

من االطارات يكون ذا تكلفة اكثر من اطارات 
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الشبابيك العادية بدون زخرفة من جهة, ومن جهة 

اخرى يمكن مالحظة ان هذ النوع من الزخرفة 

استخدم في فترات تاريخية اقدم ومن ثم تم الحقا 

استبدالها بإطارات الشبابيك التي بدون زخرفة لسهولة 

ومن ثم  صناعتها بشكل مسبقوسرعة تقطيعها و

  تركيبها بالموقع.

  كما تبين من خالل عملية المسح ألنواع اطارات

الشبابيك ان اطارات الشبابيك من نوع الرومي او 

المنبطح هو االكثر تكرارا في العينات للدور السكنية 

(, تليها اطارات الشبابيك من %3,27التراثية بنسبة )

اطارات الشبابيك من نوع (, ثم %22العدل بنسبة )

(, ثم الشبابيك من %6,21النصف دائري بنسبة )

(, ثم الشبابيك من نوع %3,19النوع القاخمة بنسبة )

المدبب التي تركز وجودها في محلة خزرج وبنسبة 

(, واقلها نسبة اطار شباة من نوع نابين 10%)

 (.%6,0ومفتاح بنسبة )

 نبطح بنسبة ويعزى استخدام اطار الشباة من نوع الم

اكثر نظرا لسهولة تصنيعه وقلة عدد قطعه وبالتالي 

تكلفته االقتصادية االقل, فضال عن وجود الخبرات 

الالزمة للتعامل مع هذا النوع من االطارات 

المرمرية. ولهذا لوحظ انتشار استخدامه بشكل اكبر 

في الدور السكنية لمدينة الموصل التراثية وكما مبين 

 (.23في الشكل رقم )

  وفيما يخص عدد النماذج االكثر من بين انواع

اطارات الشبابيك المرمرية فكانت اطارات الشبابيك 

( 6من نوع العدل اذ بلذت عدد النماذج المكونة له )

نماذج, يليها اطارات الشبابيك من نوع القاخمة اذ 

( نماذج, اما اطارات 4بلذت عدد النماذج المكونة له )

النصف دائري والرومي فبلذت  الشبابيك من النوع

( نماذج, اما اطار 3عدد النماذج المكونة لكليهما )

الشباة من نوع نابين ومفتاح فبلذت عدد نماذجه 

 (.24نموذج واحد وكما في الشكل رقم )

  اما من حيث عدد العينات االكثر تكرارا المكونة لكل

( we2نموذج شباة مرمري فكانت الشباة الرومي )

( we1( عينة, تليها )21عدد عيناته )اذ بلذت 

( عينة لكل منهما, ثم اطارات 15( بواقع )wd2و)

( بما wd4( و)wa3( و)wa2( و)wa1الشبابيك )

 ( عينات.10يقارب )

 . االستنتاجات:6

  يتبين من عملية مسح وتوثيق اطارات الشبابيك

المرمرية بأنواعها ونماذجها المختلفة أنها جاءت 

بشكل كبير جدا بالشكل والقياسات  متشابهة ومتقاربة

التفصيلية وعدد القطع المكونة للعناصر المرمرية مما 

يثبت كونها عناصر ذات خصائص تصميمية جمعتها 

مواد وتقنيات متشابهة في عملية تصميمها وتصنيعها 

 . بشكل مسبق

  كما  هر من تحليل معلومات المسح الميداني للدور

ديمة  طارات الشبابيك السكنية في مدينة الموصل الق

المرمرية انه ال يوجد اختالف ضمن ابعاد العناصر 

ولكن االختالف يكون بالفضاءات)المسافات الفاصلة 

بين العناصر اثناء التثبيت(, وذلك الن المعمار 

الموصلي تعود على نما معين بالبناء فكان ال يشذ 

بالقياسات ونماذج االنواع المختلفة المكونة  طارات 

لشبابيك المرمرية مما يةكد وجود اعتماد كبير أللية ا

التصنيع المسبق في البناء من خالل تكرار النماذج 

 .المكونة لكل نوع

 دور مهم في استخدام  قتصاديةالألسباب اكما تبين ان ل

المرمر الموصلي نظرا لتوفره محليا, ووجود 

الخبرات والتقنيات الالزمة للتعامل مع القطع 

المرمرية في مختلف مراحل تصنيعه, فضال عن 

خصائصه البيئية المتمثلة ببرودته صيفا مما اوجبت 

  .استخدامه, فضال عن ديمومته ولفترات طويلة

  المرمرية بأالب انواعها كما إن اطارات الشبابيك

ونماذجها تركز تكراراها في الواجهات الداخلية 

للطوابق االرضية وذلك الن من خصائص العمارة 

االسالمية والعمارة الموصلية هي جزء منها, إنها 

عمارة صماء من الخارج فنتد تركيز اطارات 

الشبابيك في الواجهات الداخلية وتحديدا بالطابق 

لك نظرا الختالف مستويات الدار االرضي واالول وذ

السكني الموصلي في الداخل وألسباب اجتماعية 

كتحقيق الخصوصية للعائلة وألسباب و يفية بحسب 

 ما يتطلبه تصميم كل دار سكني الموصلي.

 . التوصيات :7

 بقية دراسة خالل من البحث اليه توصل ما تعزيز 

في الدور السكنية او االنواع  المرمرية العناصر

الو يفية االخرى والتوصل الى اهم الخصائص 

 .التصميمية التي تحكم هذه العناصر

 العمارة في والزخرفية المعمارية العناصر دراسة 

 العناصر مثال ,المرمر المنفذة بذير مادة الموصلية

من  والتحقق والخشبية التصية والعناصر الحديدية

المتبعة مدى التشابه بالخصائص التصميمية والتقنية 

  .في تصميميها وتصنيعها

 واالستنتاجات النتائج من باالستفادة الباحث يوصي 

 معلوماتية كقاعدة وجعلها الدراسة هذه في المطروحة

 البناء واعادة الترميم اجل من التصميم محاوالت في

نتائج  من الموثقة والعناصر التقنية بنفم واالعمار

 جهة من اكبر ودقة سرعة يحقق مما, الميداني المسح

 لمدينةالمعمارية المميزة  الهوية على والحفا 

 .اخرى جهة منالموصل 
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Abstract:  
       The heritage city of Mosul was distinguished by the architectural and technical characteristics that distinguished it 

from the rest of the Islamic cities, which were affected by the surrounding environment and the quality of the natural 

materials available locally, the most important of which was the material of Mosul marble (alfarsh) on the one hand, and 

the techniques used in its manufacture on the other hand, , Which gave special features and characteristics of the Mosul's 

architecture.  In the beginning, previous studies related to the subject were reviewed to determine the research problem, 

which was represented by (lack of knowledge related to the technology of manufacturing marble window frames in 

Mosul's houses).  

Consequently, the goal of the research was to reveal the manufacturing technology and characteristics of this important 

element in the traditional Mosul's house in detail by scanning its repeated models to provide a complete database that 

can be used in the future in the reconstruction operations. The research adopted the analytical documentary survey 

method for this element by extracting basic vocabulary for them from previous studies and then applying these terms in 

selected samples, and then drawing this element with all types and models with dimensions and detailed measurements in 

the AutoCAD program (2016) to be analyzed after that according to the vocabulary of the theoretical framework, 

reaching to the final conclusions that showed the similarity and repetition of the models for this element in terms of 

dimensions and number of pieces, and that this element was governed by specific models, fixed measurements, and 

specific installation and formation methods with some exceptions, which reinforced the assumption made by the research 

that this element is per-manufactured.  
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