
جملة العامرة والتخطيط، م 29)2(، ص ص 153- 184،  الرياض ) 2017م / 1438هـ (

153

ــوب وادي  ــدي جن ــري الّتقلي ــكن الربب ــة يف املس ــت املجالّي ــفرة الّثواب ــك ش ف
ــوبّية ــة احلاس ــة املجالّي ــة الّتكيبي ــى املقارب ــادًا ع ــر - اعت ــض – اجلزائ األبي

عبداحلليم عّسايس                                                       الّطاهر باّلل

قدم للنرش يف 1436/12/28هـ ؛ وقبل للنرش يف 1437/8/1هـ

ملخص البحث.  املنظر املعامري للمساكن التقليدية جنوب وادي األبيض باجلزائر دّلت عليه ثوابت عمرانية 
من  العديد  استقراء  يمكن  كام  التقليدية،  املساكن  هلذه  اخلارجي  الغالف  يف  بجالء  قراءهتا  يمكن  ومعامرية 
الوثيق  اتصاهلا  عن  تعّب  التي  باملسكن  اإلنسانية  االحتياجات  وخمتلف  النفعية  بالوظيفة  املرتبطة  املجاالت 
التقليدية  للمساكن  الداخلية  املجالية  البنية  هذه  وترمجة  فهم  يمكننا  فكيف  املنطقة،  هبذه  الببري  باملجتمع 
جنوب وادي األبيض؟ اعتامدًا عىل مقاربة الرتكيب املجايل احلاسويب واملقاربة البرصّية احلاسوبّية وتطبيقاهتام 
عىل عينات سكنية ذات خصائص خارجية خمتلفة من منطقة إىل أخرى )االختالفات الطبوغرافية، الطبيعية، 
املناخية والقبلية(؛ نقوم بتحديد ثوابت جمالية مشرتكة مهمة يف سكناته التقليدية الرتاثية باستقراء النتائج رقميًا 
ثم ترمجتها وفق املنطق املجتمعي املعاش قبل فرتة االستقالل، ومن ثم استنتاج النمط اجليني املشرتك يف املسكن 

الببري هبذه املنطقة.   
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1. مقدمة 
        املشـاهد ملسـاكن اإلنسـان التـي ولـدت مـن 
الطبيعـة ينتابـه شـعور احلنـن إىل مـاض نقـي ويتطلع 
لوحـة  يف  احلقيقـي،  املـكاين  موروثـه  اكتشـاف  إىل 
طبيعيـة فاقـت كل إبداعـات الفنانن عـب كل العصور 
واشـرتك يف رسـمها الطبيعة واإلنسـان، مـن ذلك كان 
االهتـامم بمثـل هـذا الـرتاث املـادي رضورة قصـوى 
متعـددة األبعـاد تعود عـىل املجتمـع بالفائـدة التارخيية 
واألخالقيـة فضـاًل عـن الفائـدة االقتصادّيـة، وتؤدي 
بالدارسـن الكتشـاف حقائـق أثبتها التاريـخ واملكان، 
عبقريـة  عـن  نمـوذج  الشـعبوي  التقليـدي  فالبنـاء 

.)Fathy, 1970( اإلنسـان عـب الزمـان واملـكان
الببريـة  الرتاثيـة  السـكنية  التجمعـات  ولعـل 
األربعـة  وودياهنـا  بتضاريسـها  املتميـزة  بـاألوراس 
األبيـض؛ شـاهد عـىل وجودهـا  وادي  منهـا  خاصـة 
وثباهتـا عـب التاريـخ، وهـذا مـا نالحظـه يف شـواهد 
الشـعراء والفنانـن والدارسـن الذيـن ظّلـوا يبحثـون 
عـن خبايـا وأرسار هـذا االنسـجام اجلـي بـن الطبيعة 
واملسـكن الببـري وعـاّم خيفيـه هـذا املسـكن يف جمالـه 

الّداخـي. 
     إن كان املشـهد العمـراين للمسـاكن التقليديـة 
بجنـوب وادي األبيـض دّلـت عليه الثوابـت العمرانية 
واملعامريـة التي يمكـن قراءهتا بكل سـهولة يف الغالف 
اخلارجـي هلـذه املسـاكن التقليديـة؛ فهل ذلك يعكسـه 
وجـود ثوابـت جماليـة داخليـة، وهـو مـا يضفـي عـىل 
خمططاهتـا العديد مـن االنطباعـات املطلوبـة واملرتبطة 

بالوظيفـة النفعيـة وبمختلـف االحتياجـات اإلنسـانية 
باملسـكن، معـبة بذلـك عن اتصاهلـا الوثيـق باملجتمع 

الببري.
رغـم  أّنـه  إىل  البحـث  فرضّيـة  تقـود   
واملناخيـة  والطبيعيـة،  الطبوغرافيـة،  االختالفـات 
والقبليـة؛ إال أننـا مقابل الّثوابـت العمرانّيـة واملعامرّية 
التـي متيز التجمعات السـكنية جنـوب وادي األبيض؛ 
نجـد أّن هناك ثوابـت جمالية داخل الوحدات السـكنية 
جتمـع بينهـا، وهـو مـا يضفـي عليهـا صفات مشـرتكة 
جتعـل منهـا طـرازًا بربرّيـًا موّحـدًا بمنطقـة األوراس 
وذلـك عـىل الّصعيـد املظهري وعـىل الّصعيـد اجليني.

2. حميط الّدراسة
2.1. املوقع اجلغرايف

عـىل  تتموقـع  اجلزائـر  يف  األوراس  منطقـة      
مسـاحة شاسـعة تقّدر بــ ) 23724.06 كـم2(  وهو 
مـا أعطـى هلـا ميـزة تباينهـا مـن مناطق حـارة وبـاردة 
)جبليـة تليـة وصحراويـة( منهـا أعـىل قّمـة هبـا عـىل 
أربعـة  ويميزهـا  شـليا،  بجبـال  2328م(   ( ارتفـاع 
ووادي  عبـدي،  ووادي  األبيـض،  وادي  وديـان: 
القنطـرة، ووادي العـــرب )De Lartigue, 1904(. أمـا 
خصائـص الوسـط الطبيعـي فهـي تتبايـن وتتنـوع يف 
منطقـة األوراس تبعـًا للمظاهـر الطبيعيـة خاصـة منها 

واملناخيـة.  الطبوغرافيـة 
     وادي األبيـض جزء مهم من منطقة األوراس، 
فعـىل طـول يقـارب 90 كـم ينطلـق هـذا الـوادي من 
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بلديـات  مـن  كاًل  وجيتـاز  بـاألوراس  شـيليا  جبـل 
إينوغيسـن، آّريـس، تيفلفـال، غـويف، كاف لعـروس، 
بنيـان ومشـونش لينتهـي إىل سـد فـم الغـرزة بلحبـال 
مـن  الغـريب  اجلـزء  الـوادي  هـذا  يـرصف  ببسـكرة. 
السـفوح اجلنوبيـة جلبـال األوراس الشـاخمة ليصب يف 
شـط ملغيـغ بالصحراء. تبلغ مسـاحة احلـوض األعىل 
لـوادي األبيـض الواقعة إىل الشـامل من السـد )1280 
كـم2(، وتتلقـى سـنويًا أمطـارًا تقرب يف املتوسـط من 
) 365 مـم(، وحياذيـه نـزوالً الطريق الوطنـي رقم31 

الـذي يمـر عـىل آريـس وبسـكرة )زرايـب، 2011(.
     مـا يمكـن اسـتنتاجه عمومـًا أن هـذه املنطقـة 
يمكـن أن تقسـم إىل نطاقـن يفصلهام خانـق تيغانمن: 
نطـاق شـاميل مشـّكل مـن السـهول الضيقـة واملغلقـة  
يتميـز بمنـاخ شـبه رطب ويكسـوه غطـاء نبـايت متنوع 
وكثيـف، ونطاق جنـويب مفتوح عىل منخفـض تيفلفال 
إىل غايـة مشـونش معـّرض للتأثريات املناخية الشـاملية 
والصحراويـة، وقـد ارتكـز بحثنـا عىل اجلـزء اجلنويب.

2.2. سكان وادي األبيض
    يرتبـط تاريـخ سـكان املنطقة بتاريـخ اجلامعات 
املحليـة األصليـة التي سـكنت شـامل إفريقيـا وينحدر 
معظمهـم مـن أصـل بربري. يطلـق عىل سـكان منطقة 
مـن   %93 يمثلـون  الذيـن  الشـاوية  اسـم  األوراس 
إمجال سـكان األوراس حسـب إحصائيات )1931(، 
ورغـم انتسـاب سـكان وادي األبيـض ألصـل واحـد 
)الشـاوية( إال أهنم مقسـمون إىل أعراش، فنجد عرش 
آهـّداوذ يف منطقـة آريـس، عـرش آمهيمـون يف منطقـة 
غـويف، عـرش آهعلـوي يف بانيان، وعـرش آهيحمذ يف 
مشـونش )الّصالـح، 2011(. من أهم مميزات سـكان 
املنطقـة كوهنـم نصـف رحـل يتحفظون مـن كل ما هو 
أجنبـي عـن ثقافتهـم، هلـم أسـلوب مميـز السـتغالل 
املجـال السـكني والفالحـي. معيشـتهم يطغـى عليها 
الطابـع الزراعـي والرعـوي، ويف ظل هذه النشـاطات 
تشـكلت شـبكة العالقات االجتامعيـة املختلفة املتميزة 
بارتباطـات قوية عىل مجيع مسـتويات العـرش الواحد؛ 
كالتعـاون اجلامعـي املعـروف بالتويزة وتبـادل جماالت 

الرعي. 
اجلزائـر يف  األوراس  موقـع  تبـّن  خريطـة   :  )1( شـكل 

.)www.maps.google.com( 

األبيـض الـوادي  جمـرى  تبـّن  خريطـة   :  )2( شـكل 
.)www.maps.google.com( 
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3.  املنهجّية الّتحليلّية املّتبعة يف البحث
اتبـع البحث املنهـج التحليي بالرتكيـز عىل مخس 
لعـروس،  كاف  غـويف،  )تيفلفـال،  عمرانيـة  مناطـق 
بانيـان ومشـونش( بجنـوب وادي األبيـض، نبن فيها 
أوجـه التشـابه يف التكوين املجايل اليومـي املنزيل بقصد 
فهـم الظاهـرة االجتامعيـة املتعلقـة باملسـكن الببـري 
حسـب املناطـق املختـارة والوصـول إىل ثوابـت جمالية 
متعلقـة باملسـكن الببـري بمنطقـة الشـاوية، وذلـك 
بعـد معرفـة العوامـل الثقافيـة واالجتامعيـة واملناخيـة 
واجليولوجيـة بوصفهـا عنارص متيـز هـذه املنطقة. وقد 
تـم الرفـع املعـامري ملائـة عينـة سـكنية، عـرشون عينة 
انتقـاء مخـس عّينـات مـن  سـكنية لـكل منطقـة )تـّم 
كّل منطقـة(. كـام دّعمـت بصـور فوتوغرافيـة تظهـر 
البعـد الثالـث للمجـال البـرصي بنقـاط رؤيـة حمددة. 
هـذه املخططـات املرفوعـة تم إعـادة بلورهتـا وإدخاهلا 
املجـايل  الرتكيـب  برنامـج  طريـق  عـن  لتحليلهـا 
احلاسـويب بحيـث تتوافـق املعطيـات النوعيـة  متمثلـة 
يف شـكل املخططـات األصـي مـع املعطيـات الكميـة 
طريـق  عـن  الرقميـة  الرياضيـة  العالقـات  بتطبيـق 
بيانـات برنامـج الرتكيـب املجـايل احلاسـويب  خمتلـف 

كمقاربـة رقميـة، كميـة ودقيقـة.
وإذ تراوحـت املنهجيـات يف ميـدان العـامرة   
بـن املنهجيـة االجتامعيـة ودراسـة السـلوك، ومنهجية 
الدراسـة التبولوجيـة والتشـكل املعـامري وغـري ذلك، 
املجـايل احلاسـويب  الرتكيـب  برنامـج  اسـتعامل  أّن  إالّ 
يف التحليـل املقـارن بـن العينـات السـكنية يسـاعد يف 

فهـم النمـط اجلينـي )Letessen, 2009(. فاألنـامط التي 
هتيـكل الرتكيبـات املجاليـة يمكـن تصنيفهـا بنـاء عىل 
مقاربـة الرتكيـب املجايل كأنـامط جينية ضمـن مرجعية 
النمـط الظاهـري رغـم اختـالف األشـكال اهلندسـية 
بداخـل خمططاهتا )Cunha, 2012(. وقـد وصل كايريرو 
إىل  تركيبيـًا  الشـيلية  املسـاكن  حتليـل  عنـد  وزمـالؤه 
اسـتنتاج نمـط جيني يتصـف بالشـاعرية والرومنسـية 
 Carreirode França, and( املجاليـة  بناهـا  خـالل  مـن 
برنامـج  ويعتـب   .)Greene, and De Holanda, 2015

الرتكيـب املجـايل احلاسـويب أداة مهمـة لفهـم التكوين 
يف  املتـوارث  والثقـايف  االجتامعـي  والسـلوك  املجـايل 
املسـاكن لعديـد املناطـق التـي نجـد فيهـا أن النـامذج 
غالبـًا مـا تظهـر بالعـن املجـردة موحـدة بمسـاحات 
متعـددة الرؤيـة )Hillier, 1996(. فتمريـر الثقافـة مـن 
جيـل آلخـر يمكـن أن يتـم من خـالل التنظيـم املجايل 
 .)Rigatti, and Trusiani, and Piccinini, 2013( للمسـكن
ملسـاكن  املجـايل  الرتكيبـي  التحليـل  أن  مثـاًل  فنجـد 
السـبعينيات يف جـاوو بيسـاو بالبازيل سـاعد يف فهم 
 Aldrigue,( الثقافـة املعامرية ومـن خالهلا أنامط املعيشـة
and Trigueiro, 2012(. فهيئة التشـكل املجايل للمساكن 

للمعنـى  ترمجـة  هـي  مورفولوجيـة  مسـتويات  بعـدة 
الثقـايف املتـوارث مـن خـالل املامرسـات اليوميـة التي 
Hillier, and Hanson, and Gra� املسـاكن  )تبلـورت يف 
ham, 1987(. وانطالقـًا مـن ذلك تسـاءل تريغيريو عن 

صحـة وجـود مـا يسـمى باملسـكن البازيـي يف وجهة 
نظـر للمجـال اليومـي وأنامط املعيشـة هبـا مسـتندًا إىل 
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 .)Trigueiro, 2015( منطـق الدخول ابتداء مـن الشـارع
املجـايل  الرتكيـب  برنامـج  اسـتخدام  أن  سـنرى  كـام 
يبـن أن العالقـات االجتامعيـة تعـب عـن نفسـها عـب 
املجـال )Hanson, 1998(. ولقـد تأسـس حتليـل املظهـر 
املجـايل تركيبيـًا اعتبـارًا للعالقـة بن اخلـارج والداخل 
واسـتخدام املجـال واألرسة وجنس كل فرد والسـاكن 
 Hillier,( كمراقـب ودائـم والزائـر كمراَقـب ومؤّقـت
and Hanson, 1984(.  فقـد وجـد نيلوفـر وإيشـيكا أن 

احلرضيـة  للسـكنات  املعـامري  املورفولوجـي  املظهـر 
يف املدينـة القديمـة لبنـام يمكـن تقسـيمه إىل صنفـن 
Nilufar, and Es� )جماليـن هلـام خصائـص متباينـة متامـًا 

.)hika, 2015

وبنـاء عـىل مقاربـة الرتكيـب املجـايل احلاسـوبية 
يمكننـا التوصـل إىل قـراءة دقيقـة للتـدرج املجـايل كام 
دراسـتهام  وأونـدر يف  مـن زعاتـي  ذلـك كل  وجـد 
للمسـاكن املحلية يف منطقة رشق البحر األسـود برتكيا 
الرتكيـب  نظريـة   .)Saatci, and Erinsel Onder, 2015(
املجـايل تسـاعد حتـى يف فهـم البنـى املجاليـة للمبـاين 
التارخييـة واألثريـة وهـذا مـا توصـل إليـه يونلـو عنـد 
دراسـته ملسـاكن شـامل الرافديـن )Ünlü, 2013(. كـام 
أن فكـرة التحليـل الرتكيبـي املجايل باعتبـار اخلارج أو 
بعـدم اعتبـاره يمكن أيضـًا أن حتقق نتائـج مهمة ترتبط 
املجاليـة  والنـامذج  واخلارجيـة  الداخليـة  بالعالقـات 
وهيئـة التنظيـم املجـايل )Koch, 2013(. أضف إىل ذلك 
فـإن املقارنة بن السـكنات سـواء التقليديـة أو احلديثة 
باسـتخدام برنامج الرتكيب املجايل تسـاعد يف اسـتنتاج 

 Al�Sayed, and( عـدة مبـادئ منهـا مبـدأ اخلصوصيـة
إذن   .)Turner, and Hillier, and Iida, and Penn, 2010

فبنـاء عـىل تطبيقـات الرتكيب املجـايل احلاسـويب ومن 
خـالل التكـرار يف النتائـج الرقميـة؛ يمكننـا التوصـل 
التقليـدي  الببـري  املسـكن  يف  املجاليـة  الثوابـت  إىل 

الّشاوي بمنطقة دراستنا )جنوب وادي األبيض(.  
الّسـنكروين  االسـتقصاء  عـىل  البحـث  بنـي   
للرتكيبـة  البنيويـة  اخلصائـص  بتحديـد  يعنـى  الـذي 
 Khouly, and Penn,( حمـددة  زمنيـة  لفـرتة  املجاليـة 
2013(، متثـل فـرتة مـا قبـل االسـتقالل احليـز الزمنـي 

للدراسـة. باختصـار فقـد مّرت الّدراسـة عـىل مرحلة 
الّسـكنّية،  للعّينـات  املعـامري  الّرفـع  أساسـها  متثيليـة 
ثـّم حتليلهـا باسـتخدام املقاربـة الرتكيبّيـة املجاليـة، ثم 
مرحلـة اسـتخراج الّثوابـت املجالّية اخلاصة باملسـاكن 
النّظرّيـة  مرحلـة  وأخـريًا  املنطقـة  هبـذه  التقليديـة 
تـّم  وقـد   .)Bellal, 2010( اجلينـي  نمطهـا  باسـتنتاج 
حتليـل العّينـات الّسـكنّية املنتقـاة باسـتخدام برنامـج 
عوامـل  لعـّدة  اعتبـارًا  احلاسـويب؛  املجـايل  الرّتكيـب 
حتمـل يف طياهتـا مـؤرشات مرجعيـة تعطينا القـراءات 
املنطقيـة وتسـاعدنا عـىل تفسـري الظاهـرة االجتامعيـة 
وادي  جنـوب  ملنطقـة  الداخـي  السـكني  املجـال  يف 

مسـتوين: وفـق  وذلـك  األبيـض، 

3.1. مستوى املجاالت اليومّية 
يسـمى  فيـام  املعـامري  املخطـط  تبسـيط  يتـم      
بالرسـم البيـاين املـبر )Justified Graph(. فكل جمال - 
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سـواء كان غرفـة أو رواقـًا أو حتـى فنـاء - يعتب خلية 
جماليـة عـىل مسـتوى هـذا الرسـم البيـاين، ويتـم متثيل 
كل خليـة جمالية بواسـطة دوائر تتموضع حسـب عمق 

كل جمـال.
قيمـة اخلليـة عـىل أسـاس العمـق حتسـب عـىل 
أسـاس عـدد اخلاليا التي يمكـن اجتيازهـا انطالقًا من 
نقطـة أصليـة )اخلـارج( للوصـول إليها. للتبيـر، فإن 
كل خليـة لدهيـا العمق نفسـه فـال بـد أن تتموضع عىل 
مسـتوى اخلـط اخليـايل األفقي نفسـه. فنصل إىل رسـم 
بيـاين مكون مـن دوائـر تتموضع عىل مسـتوى خطوط 
أفقيـة خياليـة متوازيـة عـىل أسـاس عمقهـا. الدوائـر 
إذن مرتابطـة فيـام بينهـا اعتبـارًا لعالقـات النفاذية التي 
بينهـا. اخلطـوط املمثلـة يف الرسـم البيـاين تعـّب عـن 
الروابـط املجالية للمبنى. بصيغة أخـرى، إذا كان لدينا 
جمـاالن متصالن بواسـطة باب أو مدخل؛ فـإّن الدوائر 
التـي تعـّب عنهـا مرتبطة بخط يف الرسـم البيـاين املبر. 
النقطـة األصليـة )carrier( يعـّب عنهـا بدائـرة حتتـوي 
عـىل عالمـة »+« أو »0«. يتـم إعـداد وحتليـل الرسـم 
البيـاين يف إطـار مبدأ احلد/احلـدود، أي احلـد كفاصل 
فيزيائـي بـن املجـاالت )Letessen, 2009(. يف الرسـم 
البيـاين املـبر، يمثل املجـال كدائرة، واخلطـوط النّابعة 
منهـا متثـل روابطـه مـع خمتلـف املجـاالت األخـــرى 
 Al�Sayed, and Turner, and Hillier, and Iida, and(
 »d« د ،»c« ج ،»b« ب ،»a« واحلـروف: أ .)Penn, 2015

تعتـب اختصـارات ملـا يسـمى باألنـواع الطبولوجيـة، 
وهـي متثـل البعـد اهليـكي للمجـال، أي نـوع رابطـة 

أخـرى:  )بصيغـة  املجـاالت  بـن  واالنتقـال  احلركـة 
نـوع املجـال أ »a« هـو املجـال املسـدود. نـوع املجـال 
ب »b« هـو فقـط املجـال الـذي يربـط نـوع املجـال أ 
»a« أو املجّمعـات الفرعيـة املعزولـة. نـوع املجـال ج 
»c« هـو عضـو مـن حلقـة برابطتـن أو أكثـر. أّمـا نوع 
املجـال د »d« فهـو يربـط حلقتـن أو أكثـر معـًا بثالثـة 
روابـط أو أكثـر(. ويسـتعمل برنامـج »الرسـم البيـاين 
التحليـل  عمليـة  لتقويـة   )A-graph( باإلنجليزيـة  »أ« 
 Bellal,( البيـاين املـبر للمخططـات بواسـطة الرسـم 
خـالل  مـن  ذلـك  فهـم  ويمكـن   .)and Frank, 2003

النمـوذج التحليـي يف الصفحـة 9. ومن خـالل إنجاز 
هذا الّرسـم يمكن الوصـول إىل قراءة العوامـل التالية:
 Distributivity and( والاّلتوزيعيـة  التوزيعيـة   -
non-distributivity(: حتسـب ملعرفـة مـدى التوزيـع من 

.)a+b(/(c+d( وتسـاوي  عدمـه 
Asymmetry and sym� والتناظـر  الاّلتناظـر   -(
اإلدمـاج  أو  االنعـزال  مـدى  ملعرفـة  metry(: حتسـب 

.)a+d(/(b+c( وتسـاوي 
فـإذا كانـت القيمـة الناجتـة بـن 1 و3 فهـي   
معتدلـة سـواء كان للتناظـر أو للتوزيعيـة، وإذا كانـت 
القيمـة الناجتـة أقـل من 1 فهـذا يعني أن البنيـة املجالية 
تتميـز بالاّلتناظـر، واإلدماج والتوزيعيـة، أما إذا كانت 
أكثـر مـن 3 فهـي بنيـة متميـزة بالتناظـر، واالنعـزال 

وعـدم التوزيعيـة.
املـؤرشات  نجـد خمتلـف  اجلـدول )1(.  ويف   

العينـات:  حتليـل  يف  باعتامدهـا  قمنـا  التـي 
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3.2. مستوى املؤّسسة البرشّية
    باسـتعامل برنامـج »خريطة العمق« باإلنجليزية 
عمليـة  تقويـة  يمكننـا   ،»VGA« بنظـام   )Depthmap(
حتليـل الرسـم البيـاين للرؤيـة للمحيـط املجـايل. هـذا 
البنامـج يسـمح لتحويـل خمططـات يف البعـد الثـاين 

وفـق امتـداد »دي إكـس آف«، ويتـم مـلء املجـاالت 
املفتوحـة هلـذا املخطـط بشـبكة مـن النقـاط، للتمكـن 
 Abshirini,( التشـابه واالختـالف مـن معرفـة مواقـع 
توصـل  البرصيـة  املقاربـة  هـذه  فمـن خـالل   .)2013

مثـاًل فوجيل وكيشـيموتو إىل تأكيـد التواصل البرصي 

رمز
الرياضية-الرشحاملؤرشاملؤرش القاعدة

K
املجموعة يف العقد عدد

"Number of nodes in a set"

إما: أوالًالعقد جماليًاهي تعريفها يمكن التي الغرف أو .: املجاالت

ثانيًا اخلأو للمبنى.: االمتداد ارجي

TD
العمق جمموع

"Total Depth"

حساهبا تم املجموعة يف عقدة اجلذر) وكل أو النّاقل )الدرب معينة عقدة بني الروابط عدد جمموع
العمق؛للعمقاعتبارًا جمموع وأحيانًا"TD"ألن الناقل، بالدرب بــمتعلق يعني"nTD"خيترص الذي

معينة. لعقدة العمق قيمة جمموع
)xnxX(+...)xnx2(+)xnx1(+)xnx0(=DT

MD
العمق متوسط

"Mean Depth"

أحيانًا الناقل، بالدرب العمق متوسط املربر. يتعلق البياين الرسم يف لعقدة العمق نسبة ترصخيمتوسط
العمق"MDn"بــ قيمة متوسط يعني معينة. الذي MD = TD�(1لعقدة / (K

RA
النّسبيالّالتنا ظر

"Relative Asymmetry"

متعل معطى)، ناقل )لدرب النظام عمق ماهية ملعرفة لحيسب متعادل أو متناظر بنموذج .فسهنلنظامق
2)�1) / (K�RA = 2(MD

i
اإلدماج قيمة

"Integration value"

اإلدماج ما. قيمة نظام للمجاالت) يف النسبية )املركزية اإلدماج نسبة ملعرفة تبادل"i"حيسب عالقة هي
النسبي الّالتناظر أحيانًا.  "RA"مع العليا"nI"بتسميةيستعمل الدنيا"I")احلالة ) "n"واحلالة

مع يتداخل أن يمكن ولكن العليا"nl"كاختصار، الدنيا"l")احلالة رياضيًا)"n"واحلالة يعني الذي
الطبيع اللوغاريتم املجايل الرتكيب نظرية يف ية.أو

i = 1 / RA

RRAاحلقيقي النسبي الّالتناظر
"Real Relative Asymmetry"

أيضًا بل املجموعة، اخلاصأو بنظامه مقارنة وليسفقط لعقدة، العمق أو االنعزال قارنةميصفنسبة
للمظهر ومالئم مثايل تدرجيي معيار املثايل."D"مع دائًام"D"املبنى يفيتعلق العقد عدد بقيمة

."K"املجموعة
KRRA = RA / D

اإلدماج قيمة احلقيقي"i"حتسب النسبي بإحدىالعالقتني:"RRA"لّالتناظر
/ RAKi = Dأوi = 1 / RRA

CV
املراقبة قيمة

" Integration value"

عقدة تأثريكل لنسبة املراقبةحساب قيمة النظام.  حلساب املجاالت"CV"يف عدد منحتديد بد ال
بالعقدةا مبارشة العقدة)ملتصلة رابطة أيضًا)"nNC"رقم بد وال لعقدة، العالقات جمموع حتديد من

املربر البياين الرسم يف توزيعها أعيد والتي عقدة)معينة لكل موزعة املراقبة (."eCV"قيمة

H
االختالف عامل

"Difference factor"

بـ له األقىصيرمز النّسبي بـ"a"الّالتناظر له يرمز النّسبي الّالتناظر الّنسبي"b"ومتوسط والّالتناظر
بـ له يرمز النتائج."c"األدنى جمموع بـفأما له لألساس"t" ."nl"ريمز الطبيعية اللوغاريتم هي

"e"غريالنسبي االختالف معامل حساب ذلكيمكن التالية:. من العالقة H∑]�(a/t))وفق =

(c/t))]n(b/t)) + ((c/t) ln) + ((b/t) l(a/t)nl

*H
النسبي االختالف عامل

"Relative difference factor"

من اقرتب متجانسإذا من١النظام اقرتب .٠وغريمتجانسإذا
H* = (H� ln2)/(ln٣� ln٢)

جدول )1(: تسميات واختصارات ورشح مؤرشات التحليل التكيبي وقواعدها الرياضية )Michael, 2011( - ترمجة الباحثن .
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للمجـاالت داخـل املسـاكن يف احلي التقليـدي الياباين 
 Fujil, and( بيانـاكا بطوكيـو اعتبـارًا لقيـاس الرابطيـة
Kishimoto, 2012(. ويف بحثنـا رّكزنـا عىل قياسـن مها:

Point Depth Entro- )- النقطـة املحـّددة للعمـق 
py(: تسـمح لنـا باستكشـاف قياسـات تـردد توزيـع 

األعـامق. فحسـاب النقطـة املحـّددة للعمق تـؤدي إىل 
معرفـة نفاذيـة الرؤية مـن عدمها داخل النظـام انطالقًا 
مـن موقـع معـن. النّقطـة املحـّددة للعمق لـرأس هي 
مـن  مسـار  أو  سـبيل  مسـافة  أقـرص  معـدل  ببسـاطة 
رأس آلخـر يف النظـام. ومـن ثـم تبـن معـدل عـدد 
االنعطافـات لـكل مسـافة يقطعهـا مسـتخدم املجـال 

داخـل النظـام. 
 :)Clustering Coefficient( التجميـع  معامـل   -
يعطـي قياسـًا لنسـبة الرؤيـة البينيـة للمجـاالت داخل 
اجلـوار املرئـي لنقطـة كيفيـة. عـّرف عـىل أسـاس أنـه 
نسـبة الـرؤوس املرتابطـة فعليـًا داخـل اجلـوار للرأس 

املوضعـي مقارنـة بالعـدد الـذي يمكـن ربطـه.

ــن  ــم 03 م ــكنية رق ــة الس ــي )العين ــوذج حتلي 4.  نم
ــال( ــة تيفلف منطق

يف  حاسـوبيًا  املجاليـة  املعلومـات  إدخـال  بعـد 
مـن  نالحـظ    )A-graph( املجـايل  الرتكيـب  برنامـج 
املـبر هلـذه  البيـاين  الرسـم  ( أن  الشـكل ) 5  خـالل 
العينـة يبـّن أّن هنـاك مخسـة مسـتويات انطالقـًا مـن 
املدخـل، مـع انتقـال مـن جمموعـة جماليـة أوىل رابطهـا 
السـقيفة إىل جمموعـة ثانيـة رابطهـا الفناء، مع اإلشـارة 

إىل أن الفنـاء هـو أيضـًا عنـرص رابـط مـع السـقيفة 1 
والسـقيفة 2 وذلـك دليـل عـىل أمهيتـه. يتطور الرسـم 
البيـاين املبر هلـذه العينة نحو الداخل بشـكل شـجري 
شـبه عميـق بدايـة مـن جمموعـة أوىل تتمثـل يف سـقيفة 
1، غرفـة الضيـوف واملطبـخ، إىل جمموعـة ثانيـة تتمثل 
وسـطى.    وغرفـة   2 سـقيفة  جانبيـة،  غرفـة  فنـاء،  يف 
األنـواع الطبولوجيـة اقتـرصت عـىل نوعن »أ« بنسـبة 
62.50 % و»ب« بنسـبة 37.50%،  وهـذا دليـل عىل 

شـكل )3( : صـور فوتوغرافيـة للمسـكن  رقـم 03 مـن منطقة 

 . ل تيفلفا

شكل )4( : خمطط املسكن رقم 03 من منطقة تيفلفال. 
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أن احلركـة بالبنيـة املجاليـة هلـذه العينـة مقيـدة. تتميـز 
البنيـة املجاليـة هلـذه العينـة باالنعـزال وغيـاب مبـدأ 
التوزيعيـة نظـرًا للقيمـة الاّلهنائيـة هلـذه األخـرية، كـام 
تتميـز باالعتـدال فيـام يتعلـق بعامـل الاّلتناظـر الـذي 

تسـاوي قيمتـه ) 1.67)0
أن  واجلـدول)3(   )2( اجلـدول  مـن  نالحـظ 
الفـرق البسـيط بـن القيمـة القصـوى ملتوسـط  العمق 
التـي تسـاوي )3.00 ( باعتبـار اخلـارج و) 2.83 ) 
بـدون اعتبـار اخلـارج بالنسـبة للغرفة الوسـطى )آخر 
جمال يمكـن الوصول إليـه( وقيمة دنيـا 1.57 باعتبار 
اخلارج بالنسـبة للسـقيفة والفناء و1.50 بدون اعتبار 
اخلارج بالنسـبة للفناء؛ يدل عىل قلـة املراحل للوصول 
إىل آخـر نقطـة أال وهي الغرفـة الوسـطى.وتؤكد ذلك 
القيمـة املتوسـطة لعامل الاّلتناظر النسـبي املسـاوية لـ 
0.41 باعتبـار اخلارج و0.47 بـدون اعتبار اخلارج، 
ممـا يدل عـىل أّن بنية هذه العينـة أقل عمقـا )نظام جمايّل 
شـبه سـطحّي(. كام نشـري إىل أن املجال األكثـر إدماجًا 

األنـواع  ويسـارا:  املـربر  البيـاين  الرسـم  يمينـا:   :  )5( شـكل 

تيفلفـال. منطقـة  مـن   03 رقـم  للمسـكن  الطبولوجيـة 

رقم
املجالالعقدة

العمق جمموع
TDnللعقدة

احلالية

متوسط
للعقدة العمق

MDnاحلالية

الالتناظر
النسبي

RA

االدماج
i

قيمة
املراقبة

CV

172.420.472.100.25اخلارج0

111.570.195.253.33سقيفة1

الضيوف2 172.420.472.100.25غرفة

172.420.472.100.25مطبخ3

111.570.195.251.75فناء4

جانبية5 172.420.472.100.33غرفة

٢152.140.382.621.33سقيفة6

وسطى7 213.000.661.500.50غرفة

الدنيا 11.001.570.191.500.25القيمة

املتوسطة 15.752.250.412.871.00القيمة

القصوى 21.003.000.665.253.33القيمة

رقم
املجالالعقدة

العمق جمموع
TDnللعقدة

احلالية

متوسط
للعقدة العمق

MDnاحلالية

الالتناظر
النسبي

RA

االدماج
i

قيمة
املراقبة

CV

101.660.263.752.33سقيفة0

ضيوف1 152.500.601.660.33غرفة

152.500.601.660.33مطبخ2

91.500.205.001.83فناء3

جانبية4 142.330.531.870.33غرفة

٢122.000.402.501.33سقيفة5

وسطى6 172.830.731.360.50غرفة

الدنيا 9.001.500.201.360.33القيمة

املتوسطة 13.142.190.472.541.00القيمة

القصوى 17.002.830.735.002.33القيمة

جدول )2( : النتائج احلسابية التكيبية مع اخلارج للمسكن رقم 

03 من منطقة تيفلفال.

جدول )3( : النتائج احلسابية التكيبية بال اخلارج للمسكن رقم 

03 من منطقة تيفلفال. 

منطقة  من   03 رقم  للمسكن  البرصية  املميزات   :  )6( شكل 

تيفلفال. 
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يف الرتكيبـة املجاليـة هلـذه العينـة يتمثـل يف الفناء حيث 
إن قيمـة عامـل الاّلتناظـر النسـبي بالنسـبة لـه تقرتب 
مـن الصفـر. أمـا بالنسـبة لقيـم اإلدمـاج فكلهـا تفوق 
القيمـة 1 وهـو ما يـدل عىل أّن نظـام إدمـاج الوظائف 
يتميـز باالنعزال، تقابلـه جماالت قـوة مراقبتها كبرية إذ 
تفـوق 1، وهذه املجـاالت تتمثل يف السـقيفة 1، الفناء 
والسـقيفة 2 بقيمـة مراقبة تسـاوي عىل التـوايل 3.33 
و1.33  اخلـارج  باعتبـار  هـذا  و1.33،  و1.75 
و1.83 و1.33 بـدون اعتبـار اخلـارج. مـن اجلدول 
4. وعنـد الرجـوع إىل قيمـة عامـل االختالف النسـبي 
وتسـاوي  اخلـارج  باعتبـار   0.07- تسـاوي  التـي 
الصفـر بـدون اعتبار اخلـارج نسـتنتج أن النظام املجايل 
للعينة غـري متجانـس. واملالحظ أّن البنامـج املعامري 
هلذه العينة السـكنية يـويل اهتاممًا أكب للعالقة سـاكن/
سـاكن نظـرًا للفـرق الصغري بـن خمتلف قيـم العوامل 

باعتبـار اخلـارج وقيمها بـدون اعتبـار اخلارج. 
جمـال  باسـتعامل   .6 الشـكل  خـالل  ومـن   
طيفـي انطالقـًا مـن النيلجـي للقيـم املنخفضـة التـي 
تعـب عن سـهولة املـرور إىل األرجـواين للقيـم املرتفعة 

التـي تعـب عن صعوبـة املرور، فالّرسـم البيـاين للنقطة 
املحـّددة للعمـق عىل اليمـن يبـّن أّن كاًل من السـقيفة 
والفنـاء حيمـالن نطاقـًا لونيـًا يميـل إىل األزرق أي إىل 
القيـم املنخفضـة التـي تـدّل عـىل سـهولة املـرور عبه 
فيـام يتعلـق بمعيـار النفاذيـة، وبذلـك فـإن العالقـات 
البرصيـة تنتظـم حول السـقيفة وبشـكل أخـص حول 
متعـددة  رؤيـة  بحقـول  الـذي سـمح شـكله  الفنـاء، 
االجتاهـات. ومـن خـالل الشـكل 6. نجد أن الّرسـم 
البيـاين لعامـل التجميع عىل اليسـار يظهـر أّن الفناء هو 
املجـال الذي حيمـل امليـزة االجتامعية لقيمـه املنخفضة 
مقارنـة ببقيـة املجـاالت التـي حتمـل قيـاًم مرتفعـة )ما 

السـقيفة(. عدا 

5.  نتائج حتليل العّينات الّسكنّية
5.1. نتائــج حتليــل العّينــات الّســكنّية عــى مســتوى 

املجــاالت اليومّيــة
فيام يـي خمططـات العينـات السـكنية التي تم   

املـّبرة: البيانيـة  حتليلهـا مـع رسـوماهتا 

جدول )4( : النتائج احلسابية التكيبية مع وبال اخلارج لعامي االختالف واالختالف النسبي مع نظامي إدماج الوظائف مع وبال اخلارج 

للمسكن رقم 03 من منطقة تيفلفال. 

عامل
االختالف

"H"

عامل
االختالف
*Hالنسبي

الوظائف إدماج نظام

اخلارج 0,07�0,66مع
وسطى =<1,50=غرفة جانبية غرفة مطبخ= الضيوف= غرفة = <اخلارج <= ٢سقيفة2,10 2,62

5,25سقيفة = =فناء

اخلارج 0,690,00بال
وسطى <=غرفة مطبخ=ا1,36 <لضيوف= 1,66= جانبية <غرفة سقيفة<2,50= ٢سقيفة1,87

 => 5,00فناء = 3,75
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شكل )7( : املخطط والرسم البياين املربر للمسكن رقم 4 من منطقة تيفلفال.

شكل )8( : املخطط والرسم البياين املربر للمسكن رقم 9 من منطقة تيفلفال.
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شكل )9( : املخطط والرسم البياين املربر للمسكن رقم 15 من منطقة تيفلفال. 

شكل )10( : املخطط والرسم البياين املربر للمسكن رقم 19 من منطقة تيفلفال. 

شكل )11( : املخطط والرسم البياين املربر للمسكن رقم 2 من منطقة غويف. 
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شكل )12( : املخططن والرسم البياين املربر للمسكن رقم 4 من منطقة غويف. 

شكل )13( : املخططن والرسم البياين املربر للمسكن رقم 8 من منطقة غويف. 

شكل )14( : املخطط والرسم البياين املربر للمسكن رقم 13 من منطقة غويف. 
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شكل )15( : املخططن والرسم البياين املربر للمسكن رقم 20 من منطقة غويف. 

شكل )16( : املخطط والرسم البياين املربر للمسكن رقم 4 من منطقة كاف لعروس. 

شكل )17( : املخطط والرسم البياين املربر للمسكن رقم 8 من منطقة كاف لعروس.
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شكل )18( : املخطط والرسم البياين املربر للمسكن رقم 13 من منطقة كاف لعروس.

شكل )19( : املخططن والرسم البياين املربر للمسكن رقم 14 من منطقة كاف لعروس.

شكل )20( : املخططن والرسم البياين املربر للمسكن رقم 20 من منطقة كاف لعروس.
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شكل )21( : املخطط والرسم البياين املربر للمسكن رقم 2 من منطقة بانيان. 

شكل )22( : املخطط والرسم البياين املربر للمسكن رقم 11 من منطقة بانيان. 

شكل )23( : املخطط والرسم البياين املربر للمسكن رقم 13 من منطقة بانيان. 
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شكل )24( : املخططن والرسم البياين املربر للمسكن رقم 14 من منطقة بانيان. 

شكل )25( : املخطط والرسم البياين املربر للمسكن رقم 19 من منطقة بانيان. 

شكل )26( : املخططن والرسم البياين املربر للمسكن رقم 1 من منطقة مشونش. 
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شكل )27( : املخططن والرسم البياين املربر للمسكن رقم 5 من منطقة مشونش.

شكل )28( : املخططن والرسم البياين املربر للمسكن رقم 13 من منطقة مشونش.

شكل )29( : املخططن والرسم البياين املربر للمسكن رقم 15 من منطقة مشونش.



171جملة العامرة والتخطيط، م 29 )2(،  الرياض ) 2017م / 1438هـ (

خمتلـف  بـن  نقـارن   )5( اجلـدول  خـالل  مـن 
العمـق  العمـق، ومتوسـط  املتوّسـطة ملجمـوع  القيـم 
وعامـل الاّلتناظـر النّسـبي، ومـن خالل اجلـدول) 6)  

نقـارن بن خمتلـف القيم املتوّسـطة لإلدمـاج، واملراقبة 
واالختـالف للعّينـات املنتقاة باعتبار اخلـارج وبعدمه:

شكل )30( : املخطط والرسم البياين املربر للمسكن رقم 20 من منطقة مشونش.

جدول )5(: النّتائج احلسابّية املتوّسطة مع وبال اخلارج  لكل من جمموع العمق، متوّسط العمق وعامل الاّلتناظر النّسبي.

تيفلفال غويفمنطقة كافلعروسمنطقة منطقة

رقم
العينة

قيمة
العمقجمموع

املتوّسطة

قيمة
العمق متوّسط
املتوّسطة

عامل قيمة
الّنسبي الّالتناظر
رقماملتوّسطة

العينة

قيمة
العمق جمموع
املتوّسطة

قيمة
العمق متوّسط
املتوّسطة

الالّتناظر عامل قيمة
املتوّسطة رقمالنّسبي

العينة

قيمة
العمق جمموع
املتوّسطة

قيمة
العمق متوّسط
املتوّسطة

عاملقي مة
الّنسبي الّالتناظر
املتوّسطة

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

0315,7513,142,252,190,410,470213,5019,141,923,190,300,870411,4215,331,903,060,361,03

0415,5013,142,212,190,400,470414,7513,142,102,190,360,470814,6613,001,831,850,230,28

0919,1133,002,384,710,391,230820,8817,752,612,530,460,511318,6027,552,063,440,260,69

1513,2511,421,891,900,290,361312,2510,281,751,710,250,281427,8425,832,322,340,240,26
1917,3315,502,162,210,330,402040,2878,303,096,520,341,002017,7527,142,534,520,511,40

16,1917,242,182,640,360,59/20,3327,722,293,230,340,63/18,0521,772,192,860,320,73املعّدل

بانيان مشونشمنطقة منطقة

رقم
العينة

قيمة
العمق جمموع
املتوّسطة

قيمة
العمق متوّسط
املتوّسطة

عامل قيمة
الّنسبي الّالتناظر
رقماملتوّسطة

العينة

قيمة
ا لعمقجمموع

املتوّسطة

قيمة
العمق متوّسط
املتوّسطة

الالّتناظر عامل قيمة
املتوّسطة النّسبي

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

0216,4424,002,053,420,300,800132,4230,612,492,550,240,28

1122,0029,112,443,630,360,750539,2087,142,806,700,270,95
1313,0019,141,853,190,280,871313,5019,141,923,190,300,87
1425,6322,402,562,480,340,371519,6330,801,963,420,210,60

198,336,401,661,600,330,402017,6316,001,761,770,160,19

17,0820,212,113,530,320,64/24,4836,792,193,530,240,58املعّدل
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5.1.1. األنواع الطبولوجية 
بنسـبة 100  الّطّبولوجـي »أ«  النّـوع       يوجـد 
معـّدل  مـع  املنتقـاة  السـكنّية  العّينـات  جممـوع  يف   %
نسـبة وجـود يف العّينة الواحدة مسـاوية لــ %56.16 
يف   %88 بنسـبة  »ب«  الّطّبولوجـي  النّـوع  ويوجـد   ،
نسـبة  معـّدل  مـع  املنتقـاة  السـكنّية  العّينـات  جممـوع 
وجـود يف العّينـة الواحـدة مسـاوية لــ 22.41%، كام 
يوجـد النّـوع الّطّبولوجـي »ج« بنسـبة 48% يف جمموع 
العّينـات السـكنّية املنتقـاة مـع معـّدل نسـبة وجـود يف 
العّينـة الواحدة مسـاوية لــ 34.39%، ويوجـد النّوع 
العّينـات  جممـوع  يف   %16 بنسـبة   »د«  الّطّبولوجـي 
العّينـة  وجـود يف  نسـبة  معـّدل  مـع  املنتقـاة  السـكنّية 

الواحـدة مسـاوية لـ  22.61%. ممّا سـبق يمكن القول 
إّن األنـواع الّطّبولوجية املسـيطرة عـىل الرتكيبة املجالية 
للعّينـات الّسـكنّية هـي مـن النّـوع »أ« و»ب«، والتـي 
تـدّل عىل اختيـارات مقّيدة للحركة، إذ يعود مسـتخدم 
املجـال الّداخـي إىل الفنـاء أو الّصحن للمـرور إىل بقّية 
املجـاالت، فالفنـاء أو الّصحـن جماالن مركزّيـان منهام 
املجـاالت،  لبقّيـة  مبـارشة  املجـال  مسـتخدم  يتوّجـه 
وأحيانـًا قليلـة فقـط نجـد أّن مسـتخدم املجـال يمكنه 

االنتقـال عـب جمـال عبـور آخر.

5.1.2. عامال التوزيع والالتناظر 
     تتمّيـز عّينـات منطقـة جنوب الـوادي األبيض 

جدول )6(: النّتائج احلسابّية املتوّسطة مع وبال اخلارج لكّل من اإلدماج، املراقبة واالختالف.

تيفلفال غويفمنطقة كافلعروسمنطقة منطقة

رقم
العينة

اإلدماج قيمة
املتوّسطة

املراقبة قيمة
املتوّسطة

االختالف قيمة
رقماملتوّسطة

العينة

اإلدم اجقيمة
املتوّسطة

املراقبة قيمة
املتوّسطة

االختالف قيمة
رقماملتوّسطة

العينة

اإلدماج قيمة
املتوّسطة

املراقبة قيمة
املتوّسطة

االختالف قيمة
املتوّسطة

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
ارجاخل

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

032,872,541,001,000,660,69025,261,481,000,850,590,71044,341,231,000,830,640,75

043,032,541,001,000,630,69043,362,541,001,000,650,69086,765,561,001,000,560,60

092,920,971,000,750,610,69082,442,221,001,000,630,67135,071,881,000,880,550,66

155,384,341,001,000,600,64133,062,571,001,00
يمكن ال
حساهبا

يمكن ال
145,134,551,001,000,480,50حساهبا

193,673,031,001,000,590,63203,181,151,001,000,490,56202,220,831,000,710,670,72

3,572,681,000,950,620,67/3,461,991,000,970,590,66/4,702,811,000,880,580,65املعّدل

بانيان مشونشمنطقة منطقة

رقم
العينة

اإلدماج قيمة
املتوّسطة

املراقبةقيمة
املتوّسطة

االختالف قيمة
رقماملتوّسطة

العينة

اإلدماج قيمة
املتوّسطة

املراقبة قيمة
املتوّسطة

االختالف قيمة
املتوّسطة

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

مع
اخلارج

بال
اخلارج

024,461,591,000,870,580,69014,504,041,001,000,510,53

113,271,691,000,880,580,66054,031,231,001,000,500,54
135,561,481,000,850,600,71135,261,481,000,850,590,71

143,343,171,001,000,560,59158,112,241,000,900,500,64

192,081,601,001,00
يمكن ال
حساهبا

يمكن ال
204,914,171,001,00حساهبا

يمكن ال
حساهبا

يمكن ال
حساهبا

3,741,911,000,920,580,66/5,362,631,000,970,530,61املعّدل
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بشـكل عام بسـيطرة الاّلتوزيعية عىل تركيبتهـا املجالية 
الّداخلّيـة إذ متّثـل 56% نسـبة الاّلتوزيعيـة )فيها نسـبة 
92.86% مـن العّينـات السـكنّية التـي يسـاوي فيهـا 
عامـل الاّلتوزيعيـة قيمـة ال هنائيـة(، و36 % هي نسـبة 
االعتـدال فيـام يتعّلـق بعامـل الاّلتوزيعيـة )بحيـث ال 
يتعـدى عامـل الاّلتوزيعيـة القيمـة 2(، وال متثل نسـبة 
الّسـكنّية  العّينـات  جممـوع  مـن   %80 إالّ  التوزيعيـة 
)إذ تفـوق قيمتـه 0.50 أي يقـرتب مـن االعتـدال(. 
الـوادي األبيـض  كـام تتمّيـز عّينـات منطقـة جنـوب 
باالعتـدال فيـام يتعّلـق بعامـل التناظـر إذ متّثـل نسـبته 
72%  )وتـرتاوح قيمـه بـن 1 و3(، و20% هـي نسـبة 
العّينات الّسـكنّية التـي تتمّيز بالتناظـر )بحيث ترتاوح 
قيمه بن 3.50 وما ال هناية(، وال متثل نسـبة الاّلتناظر 
إالّ 80% مـن جممـوع العّينـات )بقيمتـن األوىل منهـام 
مسـاوية لــ 0.80 والّثانية مسـاوية لــ 0.22(.   إذن 
نسـتخلص مما سـبق أن العينات السـكنية هبـذه املنطقة 
مبنيـة عـىل مبـدأ الاّلتوزيـع من جهـة وشـكل تركيبتها 
املجاليـة يتميـز بكونه بـن التناظر والالتناظـر من جهة 

أخرى. 

5.1.3. جمموع العمق 
     مـن اجلـدول 5 نجـد أّن قيـم جممـوع العمـق 
و24.48.   16.19 القيمـة  بـن  تـرتاوح  املتوّسـطة 
العينـة 05 مـن  كـام نسـّجل ذروتـن عظميتـن عنـد 
منطقـة مشـونش وعنـد العينـة 20 مـن منطقـة غـويف 
املجـاالت وتشـوهاهتا: ثالثـة عـرش وأربعـة  )لتعـّدد 

عـرش جمـاالً(، وثـالث ذروات متوّسـطة عنـد العّينـة 
14 مـن منطقـة كاف لعـروس، العينـة 11 والعينة 14 
مـن منطقـة بانيـان )إلحاطة املجـاالت باملركـز وتعدد 
املجـاالت مـع تشـّوهاهتا(، وذروتـن أقـل عنـد العّينة 
08 مـن منطقة غويف )سـبعة جمـاالت لكن بتشـّوهات 
شـكلية( والعينـة 15 مـن منطقـة مشـونش )جمـاالت 
هندسـية لكـن عددهـا يسـاوي عـرشة(، هـذا باعتبـار 
اخلـارج. وعند إلغـاء اخلارج نسـّجل ذروتن عظميتن 
عنـد العينـة 05 من مشـونش )157( وعنـد العينة 20 
مـن غـويف )133(، ونسـجل ثـالث ذروات متوّسـطة 
عنـد العّينة 15 من مشـونش )تعدد املجـاالت(، العينة 
11 مـن بانيان )إحاطـة املجاالت باملركـز( والعينة 13 
مـن كاف لعـروس )تشـّوه املجـاالت(، وذروتـن أقل 
عنـد العّينـة 09 من تيفلفـال )عدد املجـاالت( والعينة 
02 مـن غـويف )املرحـاض باخلـارج(. نسـتخلص ممـا 
سـبق أن العدد املتوسـط ملجمـوع العمق يعـود إىل متيز 
شـكل املجاالت الداخليـة للعينات السـكنية يف منطقة 
جنـوب وادي األبيـض بكوهنـا بـن الشـكل العضوي 
للطبيعـة  يعـود  وذلـك  املشـوه  اهلنـديس  والشـكل 
الطبوغرافيـة غـري املسـتوية، وهـو مـا خلق عـددًا أكب 

مـن عـدد املجـاالت املحدبـة يف كل جمـال وظيفي. 

5.1.4. متوسط العمق 
     مـن اجلـدول 5 فباعتبـار اخلـارج نجـد أّن قيم 
متوّسـط العمـق تـرتاوح بـن 1.31 و3.04،  ولكن 
الفـرق بن قيمة متوّسـط العمـق الّدنيا وقيمة متوّسـط 
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العّينـات  كّل  يف   2.5 تتعـّدى  ال  القصـوى  العمـق 
الّسـكنّية املنتقـاة. قيـم متوّسـط العمـق الّدنيـا ملجموع 
العّينـات املنتقـاة يسـيطر عليها الفناء بنسـبة مسـاوية لـ  
62.96%، فلالنتقـال منـه إىل بقّيـة املجـاالت خاصـة 
التـي حتمل صفة النّـوع الّطّبلوجـي »أ« ال يتطّلب ذلك 
مراحـل عديـدة، الـيء نفسـه فيـام يتعّلـق بالسـقيفة، 
الّصحـن وحتـى مـن اخلـارج. نشـري أيضـًا إىل وجـود 
متوّسـط  فـارق  مـع  لكـن  مسـيطرة  ذروات  ثـالث 
عمـق صغري، ويرجع سـبب ذلـك إىل تعـّدد املجاالت 
واملداخـل بالنسـبة للعّينـة 05 من مشـونش والّشـكل 
الّشـجري شـبه العميـق للّرسـم البيـاين املـّبر للعّينـة 
للّرسـم  بالنسـبة  اخلارجـي  واحللقـي  غـويف  مـن   20
البيـاين املـّبر للعّينـة الّسـكنّية 14 مـن كاف لعروس. 
وعنـد إلغـاء اخلـارج نجـد أّن وجـود أكثر مـن مدخل 
املوجـودة  جماالهتـا  التـي  والعّينـات   )%80 )بنسـبة 
منعزلـة باخلـارج هـي مـن سـّجلت قيم متوسـط عمق 
قصـوى أعظميـة بفـارق يتعـّدى القيمـة 3 بنسـبة 48 
% مـن العّينـات الّسـكنّية املنتقـاة، وذلـك دليـل عـىل 
عـزل واختصار املسـار نحو هـذه املجاالت.  مما سـبق 
نسـتخلص أن متوسـط العمـق بالعينـات السـكنية يف 
منطقـة جنـوب وادي األبيـض صغـري وهـو مـا يـدل 
عـىل قلـة الروابـط التـي ترتمجه قلـة املراحـل للوصول 
إىل أعمـق النقـاط عـىل مسـتوى آخـر املجـاالت )أي 
للوصـول إىل أعمـق املجـاالت(، وهـذا دليـل بسـاطة 
تشـكيل الروابـط املجاليـة ومن ثم منطق تبسـيط احلياة 
االجتامعيـة بالداخـل السـكني هلـذه املنطقـة عمومـًا. 

5.1.5. عامل الالتناظر النسبي 
     ومـن اجلـدول )5( نالحظ عنـد اعتبار اخلارج 
أّن قيـم عامـل الاّلتناظر النّسـبي ترتاوح بـن الّصفر و 
0.76، ومعـّدل عـام يـرتاوح بـن 0.24 و0.36، 
وهـو مـا يـدّل عـىل بنّيـة جماليـة سـطحّية وأقـّل عمقـًا 
رغـم وجـود نسـبة قدرهـا 28% تظهـر أّن رسـوماهتا 
إذ  عميقـة،  شـبه  بـل  عميقـة  ليسـت  املـّبرة  البيانيـة 
أّكـد ذلـك حسـاب قيـم عامـل الاّلتناظـر النسـبي هلا 
ونعنـي هبـذه العّينـات كاًل من العّينـات الّسـكنّية 03، 
04 و09 مـن تيفلفـال، 08 و20 مـن غـويف، 20 مـن 
كاف لعـروس والعّينـة الّسـكنّية 11 مـن بانيان. نشـري 
إىل أّن الفنـاء بنسـبة مسـاوية لــ 62.96 % هـو املجال 
األكثـر إدماجيـة يف العّينات الّسـكنّية املنتقـاة إذ تقرتب 
قيـم عامـل التناظـر مـن الّصفـر، تليه السـقيفة بنسـبة  
إلغـاء  الّصحـن )11.11%(. وعنـد  ثـّم   ،%14.81
التـي  فقـط  عّينـات  أربـع  اجلـدول  يسـّجل  اخلـارج 
املتوّسـطة  التناظـر  عامـل  قيـم  تتعـّدى  أو  تسـاوي 
الواحـد وهـي العّينة 09 مـن تيفلفـال، والعّينة 20 من 
غـويف، والعّينتـان 04 و20 مـن كاف لعـروس. وممّـا 
سـبق نسـتنتج أّن املنطـق االجتامعـي لسـّكان جنـوب 
وادي األبيـض ال يأخـذ بعـن االعتبـار مبـدأ العمـق 
سـواء باعتبـار اخلـارج أو بعـدم اعتبـار اخلـارج، كـام 
نسـتخلص أّن الفنـاء هو املجـال األكثر إدماجـًا مقارنة 
بالسـقيفة والصحـن فهو املجـال العام وقلب املسـكن 

املنطقة.  هبـذه  الشـاوي 
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5.1.6. عامل اإلدماج 
     مـن اجلـدول )6(. نالحـظ أّن قيـم اإلدمـاج 
املتوّسـطة تتعـّدى القيمـة 1، وهـو مـا يـدّل عـىل بنـى 
جماليـة تتمّيـز باالنعزالية بنسـبة قدرها 100%. ونشـري 
بقّيـم  يتعّلـق  فيـام  سـيطرته  يسـّجل  اخلـارج  أّن  إىل 
اإلدمـاج املتوّسـطة إذ يعتـي الّرتبـة األوىل، أّمـا الفنـاء 
فهـو الذي يسـيطر فيام يتعّلـق بقيم اإلدمـاج القصوى. 
ونسـّجل أّن أدنـى قيمـة متوّسـطة لإلدمـاج تسـاوي 
2.08 يف العّينـة 19 مـن بانيـان وأعـىل قيمـة بالنسـبة 
لقيـم اإلدمـاج املتوّسـطة تسـاوي 8.11 يف العّينة 15 
مـن مشـونش، وهذا يؤّكد مـا قلناه فيام سـبق أن النّظام 
املجايل لـكل العّينات الّسـكنّية املنتقاة يتمّيـز باالنعزال 
بشـكل عام، هـذا باعتبـار اخلـارج. وعند عـدم اعتبار 
اخلـارج نجـد أّن نسـبة قيـم اإلدمـاج املتوّسـطة األكب 
مـن 1 فهـي تسـاوي 92% ، أّمـا نسـبة قيـم اإلدمـاج 
املتوّسـطة األقّل مـن 1 تسـاوي 8 % )بقيمتن: 0.83 
للعينـة 20 مـن كاف لعـروس و0.97 للعّينـة 09 من 

 . ) ل تيفلفا
ميـزة  االنعزاليـة  أّن  لذلـك  تبعـًا  نسـتخلص 
الرتكيبـة املجاليـة الداخليـة للعينـات السـكنية جنوب 
قيـم  فـإّن  اخلـارج  بإلغـاء  وحتـى  األبيـض  وادي 
اإلدمـاج تتعـّدى القيمـة 1 وذلـك دليـل عـىل انعزالية 
النظـام املجـايل، إذ إن الفاصـل بـن اخلـارج والداخل 
الدخـول واسـتثناء  بـاب  يتمثـل يف  السـكني عمومـًا 
وليـس يف أغلـب األحيان نجـد املجال الصـاّمم املتمثل 

السـقيفة. يف 

5.1.7. عامل املراقبة
     مـن اجلـدول 6 وباعتبـار اخلـارج نجـد أّن قيم 
املراقبـة املتوّسـطة املسـاوية لــ 1 تشـّكل نسـبة قدرهـا 
منطقهـا  تفـرض  جمـاالت  وجـود  ونسـّجل   ،%100
يف املراقبـة بقـّوة، نذكـر هنـا أّن املجـال الـذي يتمّيـز 
بأفضليـة خاّصّيـة مراقبـة مقارنـة ببقّيـة املجـاالت هو 
الفنـاء وذلـك عىل مسـتوى معظـم عّينـات كّل مناطق 
 1.03 بـن  تـرتاوح  وبقيـم  األبيـض  وادي  جنـوب 
و8.50  مشـونش(  مـن   05 رقـم  الّسـكنية  )للعّينـة 
)للعّينة الّسـكنية رقم 15 من مشـونش(، تليه الّسـقيفة 
بقيـم تـرتاوح بـن 1.20 )للعّينـة الّسـكنية رقـم 14 
مـن بانيـان( و3.33 )للعّينـة الّسـكنية رقـم 03 مـن 
تيفلفـال(، الّصحن والّسـقيفة بقيم تـرتاوح بن 2.24 
و5.75  تيفلفـال(  مـن   04 رقـم  الّسـكنية  )للعّينـة 
)للعّينـة الّسـكنية رقم 01 من مشـونش(. وعنـد إلغاء 
اخلـارج نجد أّن نسـبة قيـم املراقبة املتوّسـطة األقّل من 
1 تسـاوي 40 % )بحيـث إّن أصغـر قيمـة هلا تسـاوي 
التـي  املتوّسـطة  اإلدمـاج  قيـم  نسـبة  وأّمـا   ،)0.71

تسـاوي 1 فهـي %60.
ممـا سـبق نسـتنتج أّنـه رغم إلغـاء اخلـارج إالّ   
أّن قيـم املجـاالت التـي تتمّيـز بقـّوة املراقبـة تفـرض 
الفنـاء يفـرض هيمنتـه فيـام  أّن  إذ نسـّجل  وجودهـا، 
يتعّلـق بعامـل املراقبـة فهـو يعتـي املرتبـة األوىل مـن 
مناطـق  كل  مسـتوى  وعـىل  والوجـود  العـدد  حيـث 
جنـوب وادي األبيـض، يليـه الّصحـن بدل الّسـقيفة، 
إذ إّن املجـال املركـزي غـري املغّطـى املتمّثـل يف الفنـاء 
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أو الّصحـن يمّثـل قلـب احليـاة االجتامعية يف املسـكن 
وظائـف  جيمـع  فهـو  الّسـقيفة،  وليسـت  الّشـاوي 
وأدوارًا عديـدة خـالل الفـرتة النّهاريـة وخـالل الفرتة 

الّليلّيـة )معيـار املراقبـة حـارض(.

5.1.8. عامل االختالف 
قيـم االختـالف إلثنـن وعرشيـن عينـة يمكـن 
عّينتـن  هنـاك  إّن  بحيـث  الّصفـر  تفـوق  حسـاهبا 
قيمتـي عامـل اختالفهـام أقـل مـن 0.50 )العّينـة 20 
مـن غـويف و14 مـن كاف لعـروس( وعّينـة واحـدة 
 15 )العّينـة   0.50 اختالفهـا  عامـل  قيمـة  تسـاوي 
مـن مشـونش( والباقي كلها تفـوق القيمـة 0.50 أي 
تّتجـه نحـو القيمـة 1 وهـو ما يـدّل عىل جتانس نسـبي 
واختالف نسـبي بـن جماالهتـا. نشـري إىل أّن قيم عامل 
أعـىل  بقليـل،   0.5 العتبـة  تعـّدت  التـي  االختـالف 
إذ  العّينـة 20 مـن كاف لعـروس  قيمـة هلـا سـّجلتها 
تسـاوي 0.67. وهـو مـا يقودنـا إىل اسـتنتاج إحاطـة 
بقيـة املجـاالت بقلب احليـاة االجتامعيـة األكثر حركية 
ونشـاطًا عىل مسـتوى الفناء وتداخل خمتلف األنشـطة 
بـه، والتفريـق بـن بقيـة املجـاالت مـع متايـز صغري يف 
الوظائـف التـي حتملهـا نظـرًا لتداخـل الوظائـف مثل 
وظيفـة النـوم مع وظيفـة التخزيـن يف غرفـة التخزين. 
بإلغـاء  أّنـه  أيضـًا   6 اجلـدول  مـن  نالحـظ  كـام 
اخلـارج فقيم عامل االختـالف زادت عن عتبـة القيمة 
0.50، إذ إّن قيـم عامـل االختـالف لواحد وعرشين 
عّينـة مـن أصـل اثنتـن وعرشيـن عّينة يمكن حسـاب 

عامـل اختالفهـا كّلهـا أكـب مـن عتبـة القيمـة 0.50 
وتـرتاوح قيـم عامـل اختالفهـا بـن 0.53 و0.75، 
عّينـة  نسـّجل  كـام   ،0.65 يسـاوي  العـام  ومعّدهلـا 
واحـدة التـي قيمـة عامـل اختالفهـا تسـاوي القيمـة 
0.50 )العّينـة 14 مـن كاف لعـروس(. ممّا سـبق فإّن 
إلغـاء اخلـارج أّدى إىل اختـالف صغـري نوعـًا مـا بـن 
جمـاالت العّينـات القـرتاب قيـم عامـل االختالف من 
القيمـة 1. وإذ تتوّجـه وتقـرتب قيـم االختـالف مـن 
القيمـة 1، فقيـم االختـالف النّسـبي التـي كانت حتت 
الّصفـر )باعتبار اخلـارج( أصبحت تقـرتب من الصفر 
أو تسـاويه أو أكب منـه، وهذا يدّل عـىل دور اخلارج يف 
خلـق االختالف بـن املجاالت رغـم الفـرق الّصغري.            
ومـن ثـم يمكننـا أن نسـتخلص أن القـراءات السـابقة 
قّلـة  إىل  تعـود  االختـالف  عامـل  بقيـم  يتعلـق  فيـام 
املجـاالت ومسـتويات االنتقال من جهة، ونسـتنتج أن 
هنـاك تقييـدًا للحركـة بن املجـاالت من جهـة أخرى 
لعـدم تعـّدد األنـواع الّطبولوجيـة وإن تنّوعـت فنجـد 
سـيطرة النّوعن الّطّبولوجّيـن »أ« و»ب« عىل النّوعن 
الّطّبولوجّيـن »ج« و»د« مـن حيـث العـدد مـن خالل 

العـودة إىل الفنـاء كمركز.   
نشـري إىل أّن العّينـات التي ال يمكن حسـاب قيم 
عامـل اختالفهـا ومـن ثـم ال يمكـن حسـاب عامـل 
هبـذا  اخلاّصـة  الّرياضّيـة  )املعادلـة  النّسـبي  اختالفهـا 
املعامـل حتتـوي عىل كرس نتيجته احلسـابّية غـري معّرفة( 
إدماجـًا  األكثـر  للمجـال  املجـاالت  بقّيـة  النجـذاب 
بالّسـيطرة  يتمّيـز  الـذي  املجـال  الفنـاء،  يف  واملتمّثـل 
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املركزّيـة الكّليـة والّتاّمـة )كّل مـن العّينـات الّسـكنّية 
املنتقـاة رقـم: 13 مـن تيفلفـال، ورقم 19 مـن بانيان، 

ورقـم 20 مـن مشـونش(.

5.2. نتائــج حتليــل العّينــات الّســكنّية عــى مســتوى 
املؤّسســة البرشّيــة

     مـن خـالل اجلـدول 7 نقـارن بـن خمتلف قيم 
النقطـة املحـّددة للعمـق للعّينـات املنتقـاة، ومن خالل 
اجلـدول 8 نقـارن بـن قيم معامـل الّتجميـع للعّينات: 

جدول )7(: النّتائج احلسابّية للنّقطة املحّددة للعمق.

جدول )8(: النّتائج احلسابّية ملعامل الّتجميع.

تيفلفال غويفمنطقة كافلعروسمنطقة منطقة

رقم
العينة

قيمة
املحّددة النّقطة
الدنيا للعمق

قيمة
املحّددة النّقطة
املتوّسطة للعمق

قيمة
املحّددة النّقطة
القصوى للعمق

رقم
ةالعين

قيمة
للعمق املحّددة النّقطة

الدنيا

قيمة
املحّددة النّقطة
املتوّسطة للعمق

قيمة
املحّددة النّقطة
القصوى للعمق

رقم
العينة

قيمة
املحّددة النّقطة
الدنيا للعمق

قيمة
املحّددة النّقطة
املتوّسطة للعمق

قيمة
املحّددة النّقطة
القصوى للعمق

030,9291761,395771,805410201,39391,750550401,27861,73976

040,8811031,563921,97333040,8851871,2596251,660965080,9464221,40821,76282

0901,275161,92385080,9996521,43611,9383651301,384111,87932

150,9926841,324461,86879130,8393891,368491,75853140,5859351,1204471,69452
191,034741,605881,95228200,6429891,08441,573462000,5396071,235157

0,7675411,4330381,904732/0,6734431,3085031,736374/0,3064711,1461931,662315املعّدل

بانيان مشونشمنطقة منطقة

رقم
العينة

قيمة
املح ّددةالنّقطة

الدنيا للعمق

قيمة
املحّددة النّقطة
املتوّسطة للعمق

قيمة
املحّددة النّقطة
القصوى للعمق

رقم
العينة

قيمة
املحّددة النّقطة
الدنيا للعمق

قيمة
املحّددة النّقطة
املتوّسطة للعمق

قيمة
املحّددة النّقطة
القصوى للعمق

0201,232151,43421011,0707941,478061,895916

1101,49851,99512050,8467311,4691951,94346
1301,184651,80156130,4706450,6358111,021380
141,0717011,52892,04127150,3850831,3811051,858635

190,8592411,224591,7075200,6232560,7662051,36461

0,3861881,3337581,795932/0,6793021,1460751,616800املعّدل

تيفلفال غويفمنطقة لعروسمنطقة كاف منطقة

رقم
العينة

قيمة
التجميع معامل

الدنيا

قيمة
التجميع معامل

املتوّسطة

قيمة
التجميع معامل

القصوى

رقم
العينة

قيمة
التجميع معامل

دنياال

قيمة
التجميع معامل

املتوّسطة

قيمة
التجميع معامل

القصوى

قمر
العينة

قيمة
التجميع معامل

الدنيا

قيمة
التجميع معامل

املتوّسطة

قيمة
التجميع معامل

القصوى

030,4703810,7607781020,5073590,7753991040,483130,7621061

040,4508470,8041131040,5236860,76038151080,482580,7489581

090,4640110,786611080,5360820,8468911130,387260,7981891

150,5298480,7980811130,4254790,7526491140,469610,8535951
190,3816090,7655151200,456790,7915941200,732540,9229621

0,4593390,7830191/0,4898810,7853831/0,511020,8171621املعّدل

بانيان مشونشمنطقة منطقة

رقم
العينة

قيمة
التجميع معامل

الدنيا

قيمة
التجميع معامل

املتوّسطة

قيمة
التجميع معامل

القصوى

رقم
العينة

قيمة
التجميع معامل

الدنيا

قيمة
التجميع معامل

املتوّسطة

قيمة
التج ميعمعامل
القصوى

020,4908040,8442571010,5010560,825110,998583

110,4124430,8349911050,4954660,8275491

130,4979570,8277061130,7682630,9012680,999935

140,4727090,7881381150,521780,8462871
190,4559070,8530011200,3953520,9343951

0,4659640,8296191/0,5363830,8669221املعّدل
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5.2.1. النقطة املحددة للعمق 
 (PDE( بـام أّن حسـاب النقطة املحـّددة للعمق     
يـؤدي إىل معرفـة نفاذيـة الرؤيـة مـن عدمهـا داخـل 
النظـام انطالقـًا مـن موقـع معـن؛ فهـي معـدل أقرص 
النظـام،  مسـافة سـبيل أو مسـار مـن رأس آلخـر يف 
ومـن ثـم تّبـن معـدل عـدد االنعطافـات أو الّلّفـات 
لـكل مسـافة يقطعها مسـتخدم املجـال داخـل النظام.
بنـاء عـىل ذلـك وانطالقـًا مـن اجلـدول 7 نجـد 
أّن العّينـات التـي تتعـّدى القيـم الّدنيـا لنقطـة العمـق 
أّمـا   ،%68 نسـبة  متّثـل  الّصفـر  خاّصتهـا  املحـّددة 
العمـق  لنقطـة  الّدنيـا  القيـم  تسـاوي  التـي  العّينـات 
 .%32 نسـبة  متّثـل  فهـي  الّصفـر  خاّصتهـا  املحـّددة 
ونسـّجل أّن كّل العّينـات متوّسـط قيم النّقطـة املحّددة 
للعمـق خاّصتهـا يفـوق 1 ما عـدا العّينـة 20 من كاف 
لعـروس والعّينتـن 13 و20 مـن مشـونش، ونجد أّن 
هـذه العّينـات التي هلا قيـم منخفضـة للنقطـة املحّددة 
للعمـق متّثـل نسـبة 12%، وبذلـك فـإن خمّططـات هذه 
العّينـات الثـالث تسـمح ملسـتعمل جماهلـا الّداخـي أن 
يتحـّرك بـدون أيـة صعوبـة، أي الّتحّرك بسـهولة نحو 
مـا  أّن  بيـد  الّرؤيـة.  جمـال  إطـار  يف  بداخلهـا  العمـق 
نلمسـه مـن اجلـدول 7. هـو أّن العّينات التي هلـا القيم 
املرتفعـة للنقطـة املحّددة للعمـق متّثل النسـبة األكب إذ 
تسـاوي 88% التـي حتمل قياًم متوسـطة أكـب من 0.9 
)كّل العّينـات مـا عـدا العّينـة 20 مـن كاف لعـروس 

والعّينتـن 13 و20 مـن مشـونش(.
ويقودنـا مـا سـبق إىل حـّد القـول إن خمّططـات 

وادي  جنـوب  املنتقـاة  الّسـكنّية  العّينـات  معظـم 
األبيض ال تسـمح ملسـتعمل جماهلا الّداخـي أن يتحّرك 
بسـهولة، كـام أّن هنـاك خلاًل حتـت مسـّمى املوصولّية 
أو النفاذيـة ووضـوح الّرؤيـة، فمـن بـن ممّيـزات هذه 
العّينـات الّشـكل غـري املنتظـم ملخّططاهتـا مـع الكثـري 
مـن الّتقاطعـات ونقـاط االنعطـاف والّلّفـات والتـي 
تقـود إىل جتميـع معظـم املجـاالت، وهـو ما يـؤّدي إىل 
صعوبـة احلركة بـن املجـاالت الّداخلية هلـذه العّينات 
البرصّيـة  الّسـهام  اصطـدام  إىل  إضافـة  الّسـكنّية، 
خمتلـف  يف  املتمّثلـة  الفيزيائّيـة  احلواجـز  بمختلـف 

اجلـدران.  

5.2.2. معامل التجميع 
     بـام أّن معامـل التجميـع )CC( أو مـا يسـمى 
باملعامـل العنقـودي يعطي قياسـًا لنسـبة الرؤيـة البينية 
للمجـاالت داخـل اجلـوار املرئـي لنقطة كيفيـة. عّرف 
عـىل أسـاس أّنـه نسـبة الـرؤوس املرتابطة فعليـًا داخل 
اجلـوار للـرأس املوضعـي مقارنـة بالعدد الـذي يمكن 
ربطـه. واعتبـارًا ملـا سـبق نالحـظ مـن اجلـدول 8 أّن 
أدنـى قيمة ملعامـل الّتجميع املتوّسـطة سـّجل يف العّينة 
8 مـن كاف لعـروس إذ يسـاوي 0.748958، إذ إّن 
املجـال األكثـر خصوصّيـة يتمّثـل خاّصـة يف الغرفـة 
اجلانبّيـة أو غرفـة الّتخزيـن )لذلك نجـد أّن قيم معامل 
التجميـع اخلاّصـة هبـا مرتفعـة(. بينـام كّل مـن الفنـاء 
بحقـول  تسـمح  جمـاالت  هـي  والّسـقيفة  والّصحـن 
رؤيـة متعـّددة االجّتاهات )لذلـك نجد أّن قيـم معامل 
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اخلاّصـة هبـا منخفضـة(. ومـن اجلـدول 8  التجميـع 
نالحـظ أّن نسـبة العّينـات الّسـكنّية املنتقـاة التي حتمل 
)إذ   %88 تسـاوي  التجميـع  ملعامـل  منخفضـة  قيـاًم 
و0.853595(.   0.748958 بـن  قّيمهـا  تـرتاوح 
فالعّينـة 08 مـن كاف لعـروس التـي حتمل أدنـى قيمة 
يف مصفوفـة القيـم املنخفضـة ملعامـل التجميـع تتمّيـز 
بحقـول رؤيـة واسـعة عنـد احلركـة بداخلهـا بقيمتهـا 
املسـاوية لــ 0.748958، بينـام العّينـة 14 مـن كاف 
لعـروس التـي حتمـل أعـىل قيمـة يف مصفوفـة القيـم 
املنخفضـة ملعامـل التجميع تّتجه لتصغـري طيف حقول 
الّرؤيـة بداخلها بقيمتها املسـاوية لــ )0.853595(. 
وحتمـل كّل مـن العّينة 20 من كاف لعـروس والعّينتن 
13 و20 مـن مشـونش قياًم متوّسـطة ملعامـل الّتجميع 
)إذ تـرتاوح قيمها بـن 0.901268 و0.934395) 
وهـي عّينـات تّتجـه بشـكل أكـب مـن العّينـة 14 مـن 
كاف لعـروس لتصغري طيـف حقول الّرؤيـة بداخلها. 
القيـاس املوضعـي »معامل الّتجميع« سـمح باسـتنتاج 
»أ«  نـوع  مـن  اخلاّصـة  للمجـاالت  هنـاك جتميعـًا  أن 
و«د«.  نـوع »ب« و«ج«  مـن  االجتامعّيـة  واملجـاالت 
وبشـكل عام يمكـن القول إّنـه انطالقًا من قيـم النّقطة 
املحـّددة للعمـق ومعامـل الّتجميـع للعّينات الّسـكنّية 
يف  موّحـد  الّسـكني  املجـايل  النّمـط  أّن  تبـّن  املنتقـاة 

جنـوب وادي األبيـض.  

6.  النّمط اجليني
يفـرّس كّل مـن هيلـري وهانسـون تكـرار بعـض 

عنـارص أو كّل عنـارص البنيـة املجاليـة عـىل أّنـه مؤرش 
الرتكيبـات  تنـّوع  بذلـك  ويعاجلـون  جينـي،  لنمـط 
املعامريـة املالحظـة بمنزلة نمـط ظاهري. وفـّرق هيلري 
املفهـوم  بـن  اجلينـي  بالنّمـط  يتعّلـق  فيـام  وهانسـون 
االجتامعـي آللّيـة حتـاول اسـتعادة القـدرة عىل وصف 
املـكان وحقيقـة البنايـة، كـام هـي أنتجـت وكـام أعيـد 
إنتاجهـا يف عـامل الّزمـان واملـكان. ففضـاًل عـن كـون 
إالّ  الوصـف،  واسـرتجاع  السـتعادة  بحثـًا  هنـاك  أّن 
أّن البنامـج ليـس هـو مـن وّلـد احلقيقـة، بـل حقيقـة 

 .)Hillier, and Hanson, 1984( العكـس 
واسـتنادًا إىل قيـم عامـل اإلدمـاج حيـث يمكننا 
انطالقـًا مـن اخلـارج تقسـيم املجـاالت إىل جمموعات 
جماليـة جزئّيـة حسـب رابطة النشـاطات وحسـب نوع 
مسـتخدمي املجـاالت؛ إىل كل من جمـال صاّمم )م ص: 
الضيـوف(،  غرفـة  إ:  )م  اسـتقبال  وجمـال  السـقيفة(، 
الـّرواق،  الصحـن،  الفنـاء،  ع:  )م  عائـي  وجمـال 
)م  خدمـايت  وجمـال  والسـطح(،   2 الّسـقيفة  املعـب، 
خـد: املطبـخ، املرحـاض، غرفـة الّتخزيـن، الّشاّمسـة، 
اإلسـطبل، خّم الّدجـاج(، وجمال خـاص )م خ: غرف 
النّوم(. وباسـتخدام برنامج الّرسـم املـّبر يمكن متثيل 
املجموعـات املجاليـة السـابقة، بعـد ذلّك تتـم مقارنة 
أنظمـة إدمـاج وظائفهـا ابتـداء مـن املجـاالت املدجمـة 
إىل املجـاالت املنعزلـة كام هـو موضح يف اجلـدول 9.، 
وبذلـك يمكـن اسـتنتاج النمـط اجلينـي اعتبـارًا ملبـدأ 

التكـرارات. 
مـن اجلـدول 9 يتبـّن أّن املجـال األكثـر إدماجـًا 
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هـو املجـال العائـي بنسـبة قدرهـا 44%، يليـه املجـال 
الّصـاّمم بنسـبة مسـاوية لــ 24% )وبنفس املقـدار نجد 
جمـال االسـتقبال(، يليه املجـال اخلاص املنعزل نسـبيًا، 
اخلدمـايت  املجـال  فهـو  انعـزاالً  األكثـر  املجـال  أّمـا 
املتمّثـل خاّصـة يف املرحـاض وغرفة الّتخزيـن واملطبخ 
وذلـك بنسـبة مسـاوية لــ 44%. وبناء عـىل ذلك وكل 
مـا سـبق، يمكننـا اسـتنتاج النمـط اجلينـي لسـكنات 
جنـوب وادي األبيـض وفقـًا لنظـام إدمـاج الوظائـف 
التـايل: م خـد < اخلـارج= م خ < م إ= م ص < م ع.

 
7.  خامتة: مناقشة نتائج حتليل العّينات الّسكنّية

تسـيطر أشـكال الّرسـم البيـاين املـّبر الّشـجري 
شـبه العميق، احللقي اخلارجي والّشـجري الّسـطحي؛ 
عـىل البنيـة املجالّيـة للعّينات الّسـكنّية جنـوب الوادي 
األبيـض، وذلـك يـدّل عـىل قّلـة مسـتويات االنتقـال 
إذ  انتقـال،  لــ 4.20  مسـتوى  عـام مسـاو  بمعـّدل 

يسـيطر الفنـاء أو الّصحـن عىل بقيـة املجـاالت بمثابته 
البنـى  ملختلـف  املـّبر  البيـاين  للّرسـم  تشـّكل  جـذر 
املجاليـة. كـام أّنـه لو حذفنـا اخلـارج واعتبنـا الّداخل 
البيـاين  للّرسـم  عـام  بشـكل  الغلبـة  لكانـت  فقـط 
املـّبر الّشـجري سـواء كان شـبه العميـق أو البسـيط 
وبمسـتويات ال تـدّل عـىل عمـق كّي، بـل شـبه عميق 
وأقـل عمقـًا، وهـذا مـا دّلـت عليـه الرّتكيبـة املجالّيـة 
أّن  )يعنـي  األبيـض  وادي  جنـوب  العّينـات  ملعظـم 
تتميـز  ال  األبيـض  وادي  جنـوب  الّتقليدّيـة  املسـاكن 

بالعمـق الـكّي وال بالّسـطحّية الكّلّيـة(.
كـام أهّنـا تّتفـق يف سـيطرة النّوعـن الّطّبولوجين 
»أ« و»ب« وهـذا يـدّل عـىل اشـرتاكها يف ميـزة احلركـة 
املقّيـدة والعـودة إىل املركـز املتمّثـل خاصـة يف الفنـاء، 
مـع  واالنعـزال  بالاّلتوزيـع  املسـاكن  هـذه  وتتمّيـز 
اعتـدال فيام يتعّلـق بعامـل الّتناظر. قيم جممـوع العمق 
بسـاطة االرتبـاط  تـدّل عـىل  األبيـض  جنـوب وادي 

جدول )9(: جدول مقارن خاص بأنظمة إدماج املجموعات الوظيفّية للعّينات الّسكنّية املنتقاة

تيفلفال غويفمنطقة لعروسمنطقة كاف بانيانمنطقة مشونشمنطقة منطقة
رقم
العينة

إدماجنظام
الوظيفية املجموعات

رقم
العينة

إدماج نظام
الوظيفية املجموعات

رقم
العينة

إدماج نظام
الوظيفية املجموعات

رقم
العينة
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الوظيفية املجموعات

رقم
العينة
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الوظيفية املجموعات

03
خ =<م إ م = اخلارج

خد ع<م 02مص<م
خد خ<م م = إ خم م = <د

ع<اخلارج 04م
خد خ<م م = خد م = إ <م

ع<اخلارج 02م
خد خ<م م = إ <اخلارج<م

ع 01م
خ م = ع =<م اخلارج

إ<مص =<م ع خدم م

04
خ م = خد =<م اخلارج
خد م = إ ع<م 04مص<م

خد =<م إ م = اخلارج
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خد إ<م خدم م<= م = اخلارج
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ع<اخلارج 05مص<م
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ع =<م خد م = اخلارج

خ 20م
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بـن املجـاالت نظـرًا لقّلـة عـدد املجـاالت واالنتقـال 
غـري املبـارش بـن املجـاالت عـب الفنـاء أو الّصحـن. 
كـام تتمّيـز الّسـكنات الّتقليدّيـة جنـوب وادي األبيض 
بقّلـة املراحل للوصـول إىل آخر جمال املتمّثـل يف الغرفة 
الوسـطى واملرحـاض وغرفـة الّتخزيـن أو املطبـخ، إذ 
يقـرتب معـدل متوّسـط العمق األقـى فيهـا القيمة 3 
باعتبـار اخلـارج أو بعدم اعتبـار اخلارج. كـام أّن معّدل 
عامـل الاّلتناظـر النّسـبي الـذي يقـرتب مـن الّصفـر 
بمتوّسـط قيمـه التـي ال تتعـّدى 0.50، تأكيـد إضايف 
الّتقليـدي  للبنيـة املجالّيـة للمسـكن  لسـطحّية نسـبّية 
جنـوب وادي األبيـض، لكن عند إلغاء اخلـارج تعّدى 
النّسـبي  الاّلتناظـر  لعامـل  املتوّسـطة  القيمـة  معـّدل 
القيمـة 0.50، وهـو مـا يـدّل عـىل أّن البنيـة املجالّيـة 
الّتاّمـة  بالّسـطحّية  يّتصـف  ال  الّتقليـدي  للمسـكن 
وتتمّيـز  الفنـاء(.  يف  يتمّثـل  إدماجـًا  األكثـر  )املجـال 
بالّتاميـز  الّتقليدّيـة جلنـوب وادي األبيـض  الّسـكنات 
إذ تتعـدى قيـم عامـل اإلدمـاج يف هـذه املنطقـة القيمة 
1 باعتبـار اخلـارج أو بعـدم اعتبـار اخلارج مع سـيطرة 
الفنـاء عـىل بقّيـة املجـاالت بالعـودة إىل نظـام إدمـاج 

الوظائـف.
 وفيـام يتعّلـق بعامـل املراقبـة، فالفنـاء والّصحن 
مقارنـة  مراقبـة  بقـوة  يتمّيـزان  اللـذان  املجـاالن  مهـا 
باملجـاالت األخـرى. املسـاكن الّتقليدّيـة ملنطقة وادي 
األبيـض تتمّيـز جماالهتـا بعـدم االختـالف نسـبّيًا نظرًا 
لقيـم عامـل االختـالف التـي تتعـّدى 0.50 وتّتجـه 
نحـو القيمـة 1 وبذلـك يمكننـا أن نقـول إّنـه ال يوجد 

اختـالف كبـري بـن جماالهتـا، ويتمّيـز نظامهـا بصفـة 
الاّلجتانـس نظرًا لقيم عامـل االختالف النّسـبي األقّل 

مـن )0(.
وبعـد حتليـل العّينـات الّسـكنّية الّتقليدّية جلنوب 
تبـّن  البرصّيـة  املقاربـة  عـىل  بنـاء  األبيـض  وادي 
يتحـّرك  أن  الّداخـي  أهّنـا ال تسـمح ملسـتعمل جماهلـا 
بسـهولة، وهـو مـا أّدى إىل وجـود خلـل حتت مسـّمى 
هـذه  ممّيـزات  بـن  فمـن  الّرؤيـة،  النفاذيـة ووضـوح 
العّينـات الّشـكل غـري املنتظـم ملخّططاهتـا مـع الكثـري 
مـن الّتقاطعـات ونقـاط االنعطـاف والّلّفـات والتـي 
تقـود إىل جتميـع معظـم املجـاالت، وهـو مـا يـؤّدي 
املحـّددة  النقطـة  قيـم  عـىل  بنـاء  احلركـة  صعوبـة  إىل 
للعمـق املرتفعـة.  كام تتمّيـز الّسـكنات الّتقليدّية ملنطقة 
عنـد  واسـعة  رؤيـة  بحقـول  األبيـض  وادي  جنـوب 
احلركـة بداخلها نظـرًا لقيـم عامل الّتجميـع املنخفضة 
يف معظمهـا، وسـمح هـذا املعامـل باسـتنتاج خاصيـة 
جتميـع املجـاالت اخلاّصـة مـن نـوع »أ« واملجـاالت 

نـوع »ب« و»ج« و»د«.  مـن  االجتامعّيـة 
الّظاهـري/  النّمـط  العالقـة  عـن  احلديـث  ويف 
النّمـط اجلينـي نجـد أّن املجـاالت التـي حتمـل صفـة 
الّطّبولوجـي »أ« تتمّثـل يف الغـرف، واملطبـخ،  النّـوع 
أّمـا  واإلسـطبل،  واملرحـاض،  الّضيـوف،  وغرفـة 
املجـاالت التـي حتمـل صفـة النّـوع الّطّبولوجي »ب« 
فتتمّثـل يف الفنـاء، والّسـقيفة، والّصحـن وبدرجة أقل 
الّسـطح والـّرواق، وأّمـا املجـاالت التـي حتمـل صفة 
وغرفـة  الفنـاء،  يف  فتتمّثـل  »ج«  الّطّبولوجـي  النّـوع 
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والغرفـة  الوسـطى  الغرفـة  أقـل  وبشـكل  الّضيـوف 
اجلانبّيـة، وتندر املجـاالت من النّـوع الّطّبولوجي »د«. 
التـي توجـد يف املسـتوى األّول فهـي  أّمـا املجـاالت 
تتمّثل يف الفناء والّسـقيفة وبشـكل أقـل غرفة الّضيوف 
واملرحـاض، وهـذا يدّل عـىل أولوّيـة لكّل مـن املجال 
العـام واملجـال اخلاص عـىل حسـاب بقّيـة املجاالت. 
أّمـا املجـاالت التـي توجـد يف املسـتوى الثـاين فتتمّثل 
يف الغـرف، وغرفـة الّضيـوف واملطبـخ وبنسـبة أقـل 
بالنّسـبة للّصحن، واملرحاض، والّسـطح، واإلسطبل، 
الّثالـث تتمّثـل  التـي توجـد يف املسـتوى  واملجـاالت 
الّتخزيـن،  غرفـة  أقـل  وبنسـبة  واملطبـخ  الغـرف  يف 
واملرحـاض والّشاّمسـة، ويندر وجود جمـاالت تتموقع 

يف املسـتوى الّرابـع.          
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Decoding the Interior Spatial Constants in Traditional Dwellings 
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Abstract: Based on precise and smart analyses, how can we understand and interpret the spatial structure of 
the traditional dwellings south of Oued El Abiadh in Algeria? 

Despite the topographic, natural, climatic, and tribal differences, we can decode the interior spatial 
constants and the genotype in traditional dwellings south of Oued El Abiadh. The approach of this paper 
is based on quantitative research which exceeds the descriptive field, and is represented by the syntactic 
analysis using A-graph program and Depthmap program applied on different surveys of layouts of houses 
from five areas chosen south of Oued El Abiadh. Interpretation of results of analysis enabled defining spatial 
constants digitally in these areas.

Key words: traditional dwellings, Berber heritage, Oued El Abiadh, space syntax.
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