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 المستخمص
بح عيصىى ب ثامىىيتز اييعىىي  ة  بعيىىز يتقصىىا بحث ىىد ا ىىا بح ابمىىي  بح   ىىز بحتىىا ات ات ىىي  يي ىىي  بحت ىىاي  بح مىى          

جايىىاض مىى ن ع ىىىين بح ايعىىزب بح ت ةىىىل ثيةمىىيتز بح مىىى يزب بحتىىا ة ىىى   ث  ىىتايي    تختىىىزب ت ىىا   تىىىا يجيي   ىى  ب ىىىت   
بحتاج ىىىي  بح مىىى يز بح عيصىىى ض بحتىىىا ثىىىاا  تعىىىيا  تىىىا بحقىىى ن بح ىىىيا  ابحع ىىى ين ثىىىيح جا  بحىىىا اب ىىىل بح ىىىان ةةىىىياض ا يي  ىىىي 

   باا بح ان بحتي ي يز ابةميتز بحي ي ث ا  ت اي  ي )ثاميتز اجابء  م يز جاياض(. ابالقت بب ااة   ن 
تثخا   ت ام بةميتز بح م يز تا بحعايا  ن بح  ا ي  بحتا تعياح  بحع قز ثين بح مي  ابألصلب اة خيز تاحيا ثيئز  

اج ي  بح م يز بح عيص ض تا تعي خ ي     م يز جاياض تابصخيز تتيةخيز تاي خيز    بحع ين بح اجااب  يد تثييع  بحت
بح تيصل بالعتقيحيز ثين بح مي  ابألصل ثايجيا  ااا تيصخز با ذاثيع ي م ن بحع ين اذحك ث  ب قي ز ذحك بحع ين 
 بح  يا )بألصل(،  ابء اايع  قي ز تي ي يز اا إيااحاجيز  ثيعيز اا اةيتيز اا ةقيتيز اغي  يب تي تث   بح  اخز بحث ةيز ثى ]

[ب ح عيحجز عدم شمولية الدراسات السابقة آلليات اإلضافة الحضرية والقوى المتحكمة بالعالقة بين اإلضافة واألصل
  اخز بحث د تم ثعيء إ ي  عة   ح ت ام بةميتز بح م يز، ثصا ه ةي ز، ابحع قز ثين بح مي  ابألصل، ثصا ض 

ل بحث د بحا تثيين اعاب  بةميتز إحا بحع ين بح م    ابء  يصز، اةخيه      بحتصا ب  بالتت بميز حخث د.اقا تاص
[ م ن ع ين  ايد ي تيا إضافة تطويرية[ م ن ع ين تي ي ا ي ا  قي ز تي ي يز ةيحيز اا]إضافة حفاظيةاايع  ]

 ثيحتتاك ابحتاما بحتا ت تيج إحا تعةيم  ن   ل إميتي   م يز جاياض.  
 .بألصل. بحت اي  بح م   بح عيص  . بحع قز ثين بةميتز ا 4 بةميتز بح م يز الكممات المفتاحية
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Abstract 
The research Explore one of the important topics that emerged from the contemporary urban 
development policies, by adding new urban entities within the city fabric, which represented by the 
urban addition, which appeared at different levels, evolved gradually with different contemporary 
urban orientations, which began to call in at the beginning of the twentieth century to go back to the 
inner-city and their historic city centers and addition to it in order to develop. the concept of urban 
addition crystallized in many literatures that dealt with the relationship between the addition and 
origin, and the process of creating a new integrated, interactive, and communicative with the existing 
urban fabric, where the contemporary urban trends varied in its dealings with the Transition joint 
between the addition and the original by finding the transitions boundaries or dissolves within the 
fabric according to the value of that existing fabric (the origin), Whether it was historical, ecological, 
functional, natural, cultural or other values, Accordingly the Research problem defined as;" The 
Limits of the previous studies which is dealing with the mechanisms of the urban addition and 
the forces governing the relationship between the addition and origin". 
 To deal with the research problem a theoretical framework has been built for the concept of urban 
Addition, in general, and the relationship between additive and origin, in particular. The research 
clarify the variation of additive types to the urban fabric, whether [conservative addition] within the 
historic fabric that contains a high historical value, or developmental Addition within.modern fabric 
characterized by the disintegrate and chaos, that you need to be organize through new urban 
extensions.  
 Development. the relationship between  UrbanContemporary  : Urban Addition.Key Word

additive and origin   
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 المقدمة -1
ت ا   ت ام بةميتز بح م يز تا يجيي ث  ا  بحا ن  ت ذب  صا ب    تختز، ة    تاج ي   م يز  عيص ض تا بحق ن 
بح يا  ابحع  ين تعيا  ثيح جا  بحا بح  باا بح م يز حخ ان اب تغ ح ي ثاميتز   باا  م يز جاياض ت قق بح ت خثي  

 ا، اتاان عيثمز ثيح ييض اجذبثز ت قق   ى  ات خعي   ياعي ي بحذين يث ةان بح  تجاض تا بح ييض بح م يز  ن تا   اع
تثييع  اعاب  بةميتز بح م يز ث  ب  ثيعز بحع ين  ابئ ي ة ي  ا جايا ا ت ا  اي تخ  ةن بح ييض تا بح ان بحتقخيايزب

صل  ابء ااين ي  ل قي ز بح م    ابء اايع  بةميتز بحا ع ين تي ي ا اا ع ين  ايدب ا ن  عي ة    ا  يز بأل
تي ي يز يتاجب   ييت ي ابح تية ةخي ي )ع ين تي ي ا(، اا ع ين  ايد ي  ل قي ي ب  ى غي  بحتي ي يز، حاعه ي تيج بحا 
ايياض بحت ي ك ثين اجابءه، احذب ت ةل  ا  بحث د ام  ع اذج يامح بحع قز ثين بالميتز ابالصل تا   ي ي  بحت اي  

  :  اخز بحث د اين الثا  نبح م  ، اح عيحجز 
ام  ب ي  عة    ي ل  ن بح  ا ي  بح يثقز، حختاصل بحا تع ي  بةميتز بح م يز اا م  ت ابت ي بح ئي يز  -

  .ابحةيعايز
 ب تثي  ت ميز بحث د تا ةاا  ن بح  ي ي  بح عت ثز اببحتا تعاس تاج ي   عيص ض تا بالميتز بح م يز. -
 اإلضافةالتعريف العام لمفيوم   -2

ا ا تع ي  بةميتز تا بح عيجم بحع ثيىز ةخىا اع ىي )تععىا بة يحىز ابةحصىيق(ب   ىتقز  ىن بحتعىلب امىي  امىي  بحيىه 
ث ععا4  يل ااعىاب ا عىه  يحى  بح ى س إحىا بحغى ابب ابح مىي 4 بح خ ىق ثىيحقام بح  ىيل إحىي م احىيس ةىع مب ااىل  ىي ا يىل 

 بحقيس4 إحا  ئ اا عا إحيه تقا امي  بحيهب قيل ب    
 تخ ي ا خعيه امتعي ة ا عي                    إحا ال جي   ق يب    ب

ميتز بأل م إحا بال م اقاحك4غ ُم ايٍا؛ تيحغ م  مي  اايٌا  مىي  بحيىهب اث ىذب  ا  ب عاعي ة ا عي بحيه اا خعي يب اب 
 (  067-065 ىب ص177تأن بةميتز تععا   خق بة عيا حتابتق  عيعي ي بأل  ى ةخا ذحك.)اثن  عةا ب

( ابحىىىىىىىىىىىىىىىىذ  يعىىىىىىىىىىىىىىىى   ثأعىىىىىىىىىىىىىىىىهAddition 4اىىىىىىىىىىىىىىىىى )ا ىىىىىىىىىىىىىىىىي ثيحع ىىىىىىىىىىىىىىىىثز حخ عىىىىىىىىىىىىىىىىيجم بألجعثيىىىىىىىىىىىىىىىىز ا ا  ت ىىىىىىىىىىىىىىىىام بةمىىىىىىىىىىىىىىىىيتز 
(http://ardictionary.com/Addition/1975) 
           تعل اا ة خيز إميتز""The act or process of adding 

" The component that is added to something to improve it"  
 4ةعص  يتم إميتته إحا  ئ  ي حت اي هApart added ( as to a building or residential section)" 
 4 )بحجاء بح مي  )ايةميتز إحا بح ثيعا بابحق   بح اعيزA for lots andstreets  in out laid area suburban 

"area residential future a" 
 اي ان بة ي ض إحا ا م بح ت اب  بحتا يال ةخي ي بح ت ام حغز 4

  .بحاالحز ةخا اجاا   تينب بح مي  ابألصلب ا  اجاا  ئ  اجاا ا  ئ  مي  جايا 
 بحخصق. –بحتق يب  –االحز ةخا بحع قي  بحت بث يز ثين بح  تينب ابحتا ت ا  ي ب س  عيعز اية يحز ابة عيا بح 

 process or بألال تععىا ثأع ىي تعىل اا ة خيىز  إن بةمىيتز تعى    ىن  ى ل  ععيىين احىذب عجىا  ىن بحتعىي ي  بحخغايىز
act) ( ثع قىىىي   عيعىىىز )ا ىىىس(ب  حختاصىىىل بحىىىا بحعىىىيتن بحع ىىىيئا (ب  تىىى بث  ثىىىين بح مىىىي  ابح مىىىي  بحيىىىه )بألصىىىل ابح مىىىي

 بحتا تععا  يحز بة عيا.  state)بح تابيا بح تعي ا )بحقيم(ب ابحةيعا بحا  يحز بةميتز  )
(ب اان بحجايىىا يىى تث  ب تثي ىىي  اةيقىىي  ثىىيحا ن )ا  اعىىُه جايىىا Newي ىىي  بحىىا تع يىى  بةمىىيتز تخ ىىتيي 4 ثامىىيتز  ىىئ جايىىا ) 

اجاا   ثقي (ب ت ا ية   تا ةصا  ااا عز   تختز اي ةل  يحز  يصز اعتيج ت ا ب حاعُه ال ي ي  ثيحم ا ض بحىا ع ثز  ح ي  
 (.Noveltyبح ابةزب اان بح ايد ال يععا ثيحم ا ض جايا حان م ا ض اجاا عا  بحجاض )

 تاي خىىزب تيحجايىىا بح ىىا ل يتقىىىا  ابحجىىاض ابحتجايىىا ال يععىىا إق ي ىىىي حخجايىىا ةخىىا بح اجىىااب تىىىيح اجاا  ىىا اىىل يع ىىل ا عةا ىىىز
ااةىى  تعقيىىاب  اااةىى   ىىاه ايتايىى  بح ىىا ل تيىىه  ىى  بح اجىىاا ايصىىثح  –إذ تتتيةىىل  عىىُه ثيتجىىيه عةىىيم   ىى  –بح عةا ىىز تاباع ىىي 

جاءب   ن بحع ق بحجايا بحاخاب حذب تيحجايا  ا مى ا   ثيتجىيه بحثعىيء ابال ىت  ب يزب ابأل ى  ا ىي يقىال ثي ى   )إن بحىذ  يثقىا 

http://ardictionary.com/Addition/1975
http://ardictionary.com/A/1
http://ardictionary.com/For/4655
http://ardictionary.com/lots/10626
http://ardictionary.com/And/5818
http://ardictionary.com/In/1915
http://ardictionary.com/Out/2905
http://ardictionary.com/Laid/462
http://ardictionary.com/Area/8395
http://ardictionary.com/Suburban/18071
http://ardictionary.com/Area/8395
http://ardictionary.com/Residential/4753
http://ardictionary.com/Future/7269
http://ardictionary.com/A/1
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تىا اتىيب  ىييااحاجيز  ( تىا  ىذب بح ىييقGustavo Le Bon) 1ئ ىي   ىا ذحىك بحىذ  يثقىا يتجىاا(. يقىال غا ىتي  حاثىاناب
بحج ي ي  ان بحجايا تا ثعى  بال يىأن ية ى  ثخثىيس بحقىايمب احاىن تىا جىا  ه الثىا ان ي ىا  ةخىا  ىئ حىم ياىن  اجىااب  تىا 

 (05ب ص7337 يحته بحقاي ز. )غا تي ب
 في الطروحات المعمارية والحضرية اإلضافة الحضرية -3

( بةمىىيتز بح مىى يز  ىىن  ىى ل ة قىىز Vevturiتتعىىيال  ىىذه بحتقىى ض بحتع يىى  ث ت ىىام بةمىىيتز بح مىى يزب  يىىد يصىى  )
بحجايا    بألصل اة خيز تعةي  يب اا ايعيز ا تة ي  بحععيص  بحتقخيايز  ن   ل  ثىيا  بحتاىاين بح ع ىي   حت ىاي  بح  باىا 

حتأايىىىىا ةخىىىىا ب ىىىىت ابم ا ىىىىيئل بةع ىىىىيء بحجايىىىىاض  ىىىى  بح ىىىى ا بحتي ي يىىىىز حت قيىىىىق ة قىىىىز ت بث يىىىىز ثىىىىين بةمىىىىيتز بحتي ي يىىىىزب اب
 (Venturi,1986,p.12ابألصل.)

ايتعىيال ااحا ىىيان بحع قىىز ثىىين بةمىيتز ابألصىىل  ىىن  ىى ل بحقي ىز بحتىىا ت اىىم بحع قىىز  يىد يقىىال4 "إن بحععيصىى  تىىا ل 
 يثىز تىا اىيئن  ىاب حاعىه يثىيحال تىا بالعق ىي  ثىين بحقىايم ابحجايىا اثىين بح ىييق ابح ععىا"ب تا بح ايعىز  ةىل إا ىيل بألج ىيم بحغ

 يىىد اعىىُه ي ىىي  بحىىا ايتيىىز تعايىىا   صىىيز بح ايعىىز اا ت ىىاي  ي ثيالةت ىىيا ةخىىا اع ىىي  بألثعيىىز بح مىىيتز اة قت ىىي  ىى   ىىييق ي 
   ى. بح م  ب اث  ب قي ز بحع ين بح م    ابء اايع  قي ز تي ي يز با قيم اُ 

  باا جاياض تا اب ل بحع ين بح م   بح اان حخ ايعز اا  2اي ي  بحاثي ا إحا  ت ام بةميتز  ن   ل ة خيز  يياز
 to weave new center) اجابئ ي بحذ   يع ا  يايز جاياض ايقا  بألجابء بح م يز تي ي ثيع ي ث ال  ت ا  اةص  

in to the urban fabric ,)ان ة خيز ت اي  ا   ع قز م ن بح ايعز يتم ثامىيتز اا  ييتىز جىاء  ىن   يد اعُه ي اا ةخا
اجابء بحع ين بح م   اي ي  إحا ان بح ايعز تع ا ث  ا  بحا ن ث يد يع خخ بحغ   بحقايم ايتم إميتز غ     ى  جايىاب 

ي  إحىىا ان بح ىىان يجىىب ان ثيةتثىىي ه ي ةىىل ب ىىا  تىىي يم بحتصىى يم بح مىى   بألاةىى  ا  يىىز تىىا ت ىىال بح عىىي ق بحتي ي يىىزب اي ىى
تت ا  اتجاا اجابئ ي حم ين ثقيئ ي  يىز اتىا اي ا ىز   ىت  ضب ا ىي  ىا بح ىيل تي ىي ي ىص بحايئعىي  بح يىز بحتىا تع ىل ةخىا 

( ات ىىي  بحىىا ا  يىىز بحقي ىىز بحتي ي يىىز حخ ثىىيعا تىىا ة خيىىز بحت ىىاي  p.41-42,1978 تجايىىا   يي ىىي ثي ىىت  ب . )بحاثي ىىاب
تىا  ىعح بح ايىز بح مى يز ابحت يىا حااع ىي بحععيصى  بحتىا تعاىس بحجابعىب بحةقيتيىز ابح مىي يز، ح خىىق بح مى ي ن  ى ل بة  ىي 

ثيئىىىىىىىز   ىىىىىىىتاب ز تت يىىىىىىىا ثيحتابصىىىىىىىل بحتاىىىىىىى   ابح ىىىىىىىيا   ىىىىىىى  مىىىىىىى ين تخثيىىىىىىىز بح ت خثىىىىىىىي  بحعي ىىىىىىىز  حخ ىىىىىىىياعين )ةثىىىىىىىا بحىىىىىىى ابق 
 (107بص5552ابحاثيغب

مىى ن جاحيىىز بحقىىايم ابحجايىىا  ىىن  ىى ل صىىيال بحتعىىيق   ات ىىي  بحثي ةتىىين بحىىا إمىىيتز ثعيىىي   يايىىز بحىىا ا ىى ى  اجىىااض
ثيحتىيحا ا  يىز بحتأايىا ةخىا بحقي ىز بحتي ي يىز حخ تىية ةخىا  ايىز بح ايعىز اا ىت  ب يت ي بح مىي يز.)بح عايا  ابحت يةل ابحت بث ب  

 (71بص5572ابحق ه غاحاب 
ديااة, لاايا ساايتم التطاارق إلاا  بعاا  وممااا ساابق يظياار أن اإلضااافة الحضاارية تعااد عمميااة ميمااة لتطااوير الماادن التقمي 

الدراسات الحضرية المتخصصة العالمية والعربية التاي تناولات الموضاوع بشاكل أدق لمتوصال الا  تعرياف شاامل لممفياوم 
 وتحديد أىم مؤشراتو الرئيسة والثانوية :

 Brolin (1990) :(Architecture in context: fitting new building with old)دراسة  3-1
( تع يى   ت ىام بةمىيتز بح مى يز  ىن  ىى ل بحع قىز ثىين بةمىيتز ابألصىلب   ىي ب  إحىا ان بةمىىيتي  Brolinيال )تعى 

ةثي ض ةن إا يل عا   ن بحتعثي يىز بح تجيع ىز تىا تعي خ ىي  ى  تصى يم بح ثعىا بحقىايم اان بحتعىيق   عىه إال عىيا ب  ايىاةا إحىا 
 (Brolin,1980,p.16بح  تختز ا عي  ا  باب . ) ا  يز ت قيق بال ت  ب يز بحثص يز ثين بألثعيز

ا ىىىت  ب يز بحاتىىىل بحتياييئيىىىزب (  ثىىىيا  ةي ىىىز حتعةىىىيم بال ىىىت  ب يز بحثصىىى يز  ىىى  بألصىىىل تىىىا بحثيئىىىز بح مىىى يز )Brolin ىىى   )
 (Brolin,1980,p.151) .بأل ت  ب يز بحخاعيزب ا ت  ب يز بحتت ي ( 

                                                            
1
 Gustavo Le Bon(ًٌعرثغ أدض أشٓغ انفالؿفح انظٌٍ عُٕا تانذضاعج انعغتٍح ٔدضاعاخ انُٓض 1391-1481: ْٕ طثٍة ٔيؤعر فغَـ )

 (www.goodreads.comتاعٌؾ ٔانذضاعج انًصغٌح ٔدضاعج انعغب فً األَضنؾ. )ٔ
( 4ثأعىه يععىا إةىياض بحتى بث  Reweaving the Urban Fabricإةىياض ع ىن بحع ىين ) Ghilaine Hermanuzةى    2

تىىية ةخىىا  صىىيئص حخع ىىين بح مىى   ال ىىتعياض بحاخيىىز بحت ايثيىىز حىىه  ىىن  ىى ل ب ىىت  ب يز بحاتخىىز ابحتمىىيء بحتىىا ت ىىاخه  ىى  بح 
بحع ىىىين  ىىىن  يىىىد بحت ثىىىب ابح قيىىىيسب  يىىىد ت ةىىىل   ىىىيا  بح  اىىىز بح ىىىياض بأل ي ىىىيز ةةىىىياض  ثىىى  اجىىىابء بحع ىىىين اث ىىىي ي قىىىق 

 (Hermanuz,1989,12بحت ي ك بحثعيا  حه )
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 Architecture in Conservation, Managing فاااي كتاباااو: James Strike (1994)دراساااة  3-2
Development at Historic Sites. 

( تىىا   ا ىىي  بةمىىيتز بح مىى يز اب  ىىت بتيجيي  بحت ىىاي  بح مىى   حخ  باىىا بحتي ي يىىزب  يىىد تعي ىىل  ىى  Strikeعىىيق) )
ةت ىيا  عىز بحع قىز ثىين بةمىيتز  حيىز بحتجىيا  بحتىا ت اىم  ثيبةميتز بح م يز اة قت ي ثيألصىل ثأةتثي  ىي ة قىز   ايىزب اب 

ابألصىىل  ىىن  ىى ل ت صىىق  ىىاب  بةمىىيتز ابألصىىل اا ايعيىىز ت قيىىق بح ىىتيتيز ثأتجىىيه بألصىىل  ىى ل  عةا ىىز بحتمىىيءب  
 عةا ىىز بحتمىىيءب  بح ي جيىىز(، ابحتعي ىىل  ع ىىي اعثىىي ض جايىىاض مىى ن بحع ىىين بح اجىىااب حختأايىىا  -بح تتا ىىز ) عةا ىىز بح  اىىز

)ة قىز اذ تع ل بةميتز بحجاياض ا صتاتز ت ىي  ثىيح اق  بحتىي ي ا ات  يىه، حت قىق ثىذحك  ةخا قي ز بألصل اقاض  ت ا زب
 (    بألصل.تابتقيز

 Rubio  (1996 :)From Contrast to Anology : Development in the Concept ofدراساة  3-3
Architectural Intervention, 1985. 

ز بحىىىا بح ىىىييق بح مىىى   تىىىا بح ىىىان احتقخيايىىىز ا ثيعىىىز بحع قىىىز ثىىىين   ىىىاخز بةمىىىيت ( تىىىا   ا يتىىىه بحىىىاRubioا ىىىي ) 
بةمىىيتز ابألصىىلب  ىىابء ايعىى   تعيقمىىز ام  ت يةخىىز  ىى  بح ىىييق بح اجىىااب اقىىا ااىىا ثىىذحك ةخىىا ا  يىىز ان تعثىى  بةمىىيتي  

ا إحىىا بحجايىىاض ةىىن  ىىيال  اةىى ا   يمىى  ي،  امىى ز ثىىين "بةمىىيتز اع خيىىز تىىاب ل اع ىىن ج ىىيحاب  ثيحع ىىثز إحىىا  ىىن ي ىىع
ت ييىىا بحثعىىا بحاالحيىىز حخ ىىياض بحتي ي يىىز اب ىىت اب  ي اع  ىىي  ت يةخيىىز تىىا بحثعىىا بحجايىىاض ...  يىىد ي اىىن  ىىن  ىى ل بح  يةخىىز 
إع يء ج ي  بح عيعا بح  ان اغي  بح  اىن بحتعثى  ث ىي ."ا اىا ثىذحك ةخىا بح  يةخىز بح ععايىز اع قىز   ايىزب بحتىا تعىا ا ىابان 

   ابحتا ب  ث ما   تاب نب حت قيق بحع قز بحتابصخيز ثين بةميتز ابألصل. يأ ذ ثعة  بالةتثي  بال ت 
 Abel (1997) Architecture and Identity:دراسة  3-4
إحىىا ان جىىا   بةمىىيتز بح مىى يز تىىتم  ىىن  ىى ل بح  يةخىىزب بحتىىا ت قىىق ة قىىز ت احيىىز ثىىين  ( تىىا   ا يتىىهAbelا ىىي  ) 

( ةىن بةمىيتز بح مى يز ثيحىا ن ثىين Arthur Koestler  ا ىي    ةى  اا ىخ  ) ( بحىاAbelبةميتز ابألصلب اقىا ا ىي )
(ب  Donald Schonتاى تين  ىأحاتتين ث تىي يم غيى   ت بث ىز  ىن قثىلب اا   يىز بحجايىا ثخغىز بحقىايم ا ىي اصىتُه ااعيحىا  ىان )

 ىا اةيىق بحصىخز ثيح يمى  اتىا اذ ُيعا ا   ي بالة يل بحعيج ز تا بحع ي ض بح عيص ض  ا بحتا ت ت خص  ن بح يمىا ا ىي 
 (Abel ,1997 ,p.141عتس بحاق  اثع خيز بح  يةخز ت      يي حخ  تقثل  ي ج ع يق بح يم . )

ابألصىل ابحتىأةي  بح تثىيال ثيع  ىي ثىين  ت ىا ين  تعيقمىينب ا ىن اجىل  خىق  ىئ جايىا يتاجىب تعقيىز  بةميتزيق  ب تثي  
حثىىاء  ىىن جايىىاب حاىىن  ىىن عي يىىز ُا ىى ىب اان بحع ىىل بح ثىىا  ال ي ىىتخام  تىى  بحىىذ ن اثصىىا ض اي خىىز  ىىن بألتاىىي  بح اجىىااض اب

 Abelحألتاي  بحقاي زب  يد ثية اين ا ت اب  ي تا إت ياب  ا يال  جاياض  ن   ل بح  اب  بحع خيز حختتاي  بح  يةل. )
,1997 ,p.123  ) 

بألتاي  بحجاياضب حت قيق ة قز ت احيز ( تا  عيق ز ا  يز بال تعي ض تا إ مي  schonاي تعا بحا   ا ي   ان )
ةخا   تاى بحع قز بح  ايز بح ععايز  ن   ل ع ا ي ااعثةيق ي  ن بألصل بحتا ت يةا تا بحعة  إحا بأل ييء ثخغز بآل  ب 

اث  يقز تجعخ ي جاياض ثيحع ثز حعيب ايص   ذب بال خاب تا بحعة  إحا بأل ييء ثأ تثابل بح تي يم اب  ت مي  ي ث  ق 
اياضب اذحك حااعه ي  ن ان بح تي يم بحجاياض ال تع أ  ن بحعام حاع ي تأتا  ن بألصل )بحقيم بحجاياض تع أ  ن بحتتيةل ثين ج

 Abelقي ز بألصل ابحقيم بحجاياض حإلميتز بابألعق ي  ةع ي(ب ت ا ثيحتيحا ال تع أ ث ال   تقل ةن تابةيي  بح يما. )
,1997 ,p.107) 

 Byard (1998) :Architecture of Additions :Design and regularدراسة  3-5
 ىىن  ىى ل ا  يىىز بحع قىىز بحمىى عيز بحغيىى   خ ا ىىز اع قىىز تىىا   ا يتىىه ةخىىا بةمىىيتز بح مىى يز  (Byard)ثيىىي ا  ااىىا

  ايىز  ععايىىز تىى ث  ثىىين بةمىىيتز ابألصىىل تىىا   ىىي ي  بحت ىاي  بح مىى  ب اةىى   بةمىىيتز  ىىن  ىى ل إ ىىي ته إحىىا بألة ىىيل 
(ب  يىىد تة ىى  قىىاى Combined Worksاثىىز ثاصىىت ي "ة ىىي ض جايىىاض تمىىي  إحىىا ة ىىي ض قاي ىىز ثيألة ىىيل بح عا جىىز )بح   

ت ام بحع قز  ت ةخز ثقي ز   تخ ز ت ةل قاض بألصل اقي ز  ميتز ت ةل قاض بةميتز اقي ىز  تاحىاض ت ةىل قىاض  تتيةىل بالةعىين 
( تعثىىىى  ةىىىىن  عىىىىيعا جايىىىىاض تىىىىا بحثيئىىىىز بح مىىىى يز New Combined Identity عىىىىي حت خىىىىق  ايىىىىز  عا جىىىىز جايىىىىاض )

(Byard,1998,p.14) ب  يىىىد ايعىىى  ة خيىىىي  بةمىىىيتز تىىىا بح ىىىيثق ة خيىىىي  ت با يىىىز تعت ىىىا ةخىىىا  ي عىىىز بحقىىىايم ثيةتثىىىي ه
 .( (Byard,1998,p.85  صا  بحقي ز بحتا يجب بحث د ةع ي ات   ي ا ت اي  ي.
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 (1062,331,الطويل) /أنتقالية منطقة تحديد :1 شكل

 

"   )ندوة مركاز المديناة "العربي ة   للمدينة التق ليدية المراكز تأهيل عادةإ(: " 2004) الطويل المنعم عبد حاتمدراسة  3-6
 بين الحاضر والمستقبل (  العربية

تامىىح ا ب ىىز بح ايىىل  ثيعىىز بحع قىىز ثىىين بةمىىيتز ابألصىىل  ىىن  ىى ل 
ت خيىىىل ة قىىىي   يايىىىز  ا تاحاجيىىىز  خ ا ىىىزب  يىىىد يقتىىى   بحثي ىىىد ةىىىاض  ىىىثل 

ن  ىىى ل ت ايىىىا  حيىىىز بحتصىىىل ثىىىين بح  اىىىا ةةىىىياض تأ يىىىل بح  باىىىا بحتقخيايىىىز  ىىى
اذحىك ثت ايىا  ع قىز اعتقيحيىز ت قىق ة قىز تابتقيىز بح مي  ابح  اا بح اجااب 

ب تعخىىا  ىىن  ىى ل   ياىىيض با تثىىيين با ت ىىيثق بألع ىىي  بحقاي ىىز  ىى  بح مىىي 
 Transportation and   ىىىىىىىتاى بالتصىىىىىىىيال  ابح ابصىىىىىىى  

Communication        مىيتز ثىيح  اا  ي ىز   ى ق  ثاز إميتزيقت  اب 
   ى  ابئى   بحىا   يىق إمىيتز حخ  اىا بحع  بعىا بحايىين ي تىا  ابئى     يىق
 بح ى ق  ىذه  ثى   ى  (Transition Area)  بالعتقيحيىز بح ع قىز ي ىا 
 ثىين تي ىي بح  ايىز بح  ىيا  ت  ىين ي بةىا ا ىي بح ايعىز  ى ق ث ىثاز
  ىن بح  ايىز ا  باىا بحتج عىي  بح ىايعيز بحتج عىي   ايعىز ا  باىاابح عيص  اثيقا بح  باا بح م يز تا بح بحتقخيا  بح  اا
 اثيى ض ث ىي ي  تعت ىا بح  تختىز، بح ايعىز أل يىيء ثيةمىيتز ع ىيئا  ىيت      ىي  اا بح ايايىز حخ ىاك  ئي ىيز    ىي 
 (7بح ال) ال ة .بحتقخياى حخ  اا بح ئي يز بح اب ل ةعا تصب بالعتقيحيز ثيح ع قز

 Zhong Xiaomao (2005:)  (Integration of Old and New City Districts)دراسة  3-7
( تىىا ا ب ىىته بحىىا  ت ىىام بةمىىيتز بح مىى يز  ىىن  ىى ل ت ايىىا  حيىىز بحتاي ىىل بح مىى   حت قيىىق بحتىى بث  Xiaomaoا ىىي  )

)مىىع  ثىىين بةمىىيتز بح مىى يز ابألصىىلب ح ىىل  ج اةىىز  ىىن بح  ىىيال بح مىى يز حخ ىىان بحصىىيعيز بح ىى يعز بحع ىىا بحعىىيتن  ع ىىي 
بحتى بث  ثىين بحق يةىي  بحقاي ىز ابحجايىاض حخ ايعىىز امىع  بحع ىا بحةيثى  تىا  ىىذه بحق يةىي ب ات ىاق تمىيءب  بح ايعىزب ات ىىاق 

 بح   ا بح م  ب ات اق بحثعيز بالجت يةيز ابحثيئيز حخ ايعز(. 
 Rebecca Lynn Griffith  (2006 )   " A thesis-Filling the void The Intervalدراسااة  3-8

Between the Past and the Future 
( تىىا ا ب ىىت ي بحىىا ة خيىىي  بةمىىيتز بح مىى يز ا ىىات ي تىىا   ىىي ي  بحت ىىاي  بح مىى   بح عيصىى  ح خىىئ Griffithا ىىي   )

(ب تا بح ايعزب ات ىي  بحىا ت صىز ب ىتغ ل  ىذه بألجىابء حت ةىل ج ى  يى ث  بح يمىا بحىا Urban Voidبحت بغي  بح م يز )
( تىىا  يىىيض بح ايعىىزب يىىتم تجايىىا بح ايعىىز  ىىن   حىىه ثامىىيتز قي ىىز جايىىاض An Intervalتيصىىل ا عىىا) بح  ىىتقثلب ثيةتثي  ىىي

(Value)   حىىىذحك بحتىىى بغب ت اىىىا إةىىىياض بحتىىى بث  ابالتصىىىيل  ىىى  بح تىىىي يم بحتي ي يىىىز حخ ايعىىىز بحجعىىىل بةمىىىيتز بحجايىىىاض ت ةىىىل  بثىىى
عايىىىا بحع قىىىي  بح  ىىىيز اع قىىىز مىىى عيز غيىىى  (  ىىى  بح يمىىىا اتىىى بد بح جت ىىى ب حتقايىىىز اتVisual Connectionثصىىى   )

 خ ا ىىز ت ىىاا  ثيعىىز بحع قىىز ثىىين بةمىىيتز ابألصىىلب ثيحتىىيحا ت قيىىق  ايىىز بح اىىين.  ىىن  ىى ل  حيىىز بحتاي ىىل بح مىى   بحتىىا 
ت اىىم بحع قىىز ثىىين بةمىىيتز ابألصىىل. اان ج ىى  اتا يىىا بح تىىي يم بحجايىىاض   ىىي خق   باىىا  مىى يز تتاي ىىل  ىى  بح يمىىا  ىىن 

( ابح ىىاج Contrastةىى  بحىىا بح  ىىتقثلب ا ىىي   بحا ب ىىز بحىىا ا ايعيىىز ت قيىىق بحتىى بث   ىىن  ىى ل  ت ىىا ا بحتعىىيق  ) ىى ل بحع
(Combination) ب بحتعيق     بح يما حتامح بحجايا ةن بحقايمب ابح ىاج بحىذ  ي ىاد ثىين بحتمىيءب  بح بث ىز بحتىا ح ىي

 اا  اثي  تا تعايا بحع قي  بألجت يةيز ثين بحعيس.
 Kimberly Ann Martin(2009"  :) A thesis-A Fine Mess: Negotiating Urban راساة د 3-9

Discrepancies 
ت تا    ذه بحا ب ز إ ايعي  بحع ي ض ح ث  بألجىابء بح مى يز اتجىياا بحت اقىي  ثيع ىي بجت يةيىي ابقتصىيايي ات ى    ةىيل 

ةمىىىىيتز بح مىىىى يز حتا يىىىىا بحتىىىى بث   بالجت ىىىىيةا بحت ىىىىاي  بح مىىىى   تىىىىا  ايعىىىىز  يع ىىىىيعيتا بحىىىىذ  اةت ىىىىا  تيىىىىه ة خيىىىىي  ب
 Social and Economicابالقتصىىىيا  ابحثصىىى   تىىىا ا يىىىيء بح جع ىىى ب ثيةمىىىيتز بحىىىا تعايىىىا بح  ىىىي از ثيع  ىىىي)

Engagement ب  ن   ل اةت يا بحت جين)Hybrids  بح م   تا بح ان بحتا ت ةل عةيم  عقا ي تيج بحىا اعة ىز  عقىاض
حتىىاتقي ب  ىىن  ىى ل ا ىىت ابد تمىىيءب  تىىا  يحىىز تىىاتق اان  ىىذب بحىىع    ىىن بةعتىىيج ي ةىىل صىىتي  ال ىىتيعيب بألصىىل ااةىىم ب

بحت جينب اثيحتيحا تأن بحت جين يجب ان يت جم بحا بح ال بح ع ي   ال ىتيعيب بألت ىي  اة ىق بح عخا ىي  بحتىا  صىخ   ى  
 بحع خيي  بحتي ي يز حخع ين بح م  .
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 لمبن  التاريخي المحفز ضمن مشاريع التطوير الحضري المعاصر  : ا 2014الحنكاوي ومحمود  دراسة 3-10
ي ىىي  بحث ىىد بحىىا ا  يىىز بحتأايىىا ةخىىا اثىى با قي ىىز بألصىىل مىى ن بح ىىييق بح مىى   بحىىذ  ي ىىا  قي ىىز تي ي يىىز ةيحيىىز تىىا 

ااع ىي اابض  اج ز حت قيىق بال ىت  ب يز حخ صىيئص بحتقخيايىز ابح تىية ةخي ىي، اثىين  ة خيي  بةميتز بح م يز ااع ي ةعيص 
 اج ز حع خيز بحتغي  ات قيق ب ت  ب يز بح يما ثيتجيه بح  تقثل ث  ي  ي با يل  ثقز جاياض  ميتز ح  د بح مي  ب  ن 
 ىى ل احيىىز بحتاي ىىل بح مىى   بحتىىا ت قىىق بحتابصىىل  ىى  بألصىىل ابحتأايىىا ةخىىا اثىى با اا  بح ثىىيعا بح ىىييقيز تىىا بةىىياض  ياخىىز 

 ي يي  ياةم ت قيق بحتاي ىل بح تجىيعس ابال ىت  ب يز تىا بح ايىز بحتقخيايىز حخ  ى ا بح مى  ، بح   ا بح م   حت ةل   جعي  تص
 اب ييء بال تع يال  بحتقخيايز. 

اآللياات التاي تحكاام  تام مماا تقادم, ماان اساتعرا  لمدراساات الحضارية باااختالف توجياتياا النظرياة والتطبيقياة  تحديااد
تحقاق التارابط اوالفصال, وطبيعاة العالقاة, والقاوى المتحكماة بالعالقاة, ويلاك العالقة بين اإلضاافة واألصال,  ساواك اكانات 

بحسب قيمة النساي،  ساواك أكاان يحمال قيماة تاريخياة يتوجاب الحفااظ عميياا وحمايتياا, مان خاالل عادد مان المعالجاات 
ليتاو ونشااطو  مان وتحميو  مان جياة  وتزياد مان فعا التاريخي بالموقع تحيط كمصفوفة تعملواالضافات الحضرية التي  

 اانب تي ي يىز  ابقى  تىا بح ايةىز بحع ىي ض بذ باىا  بحتاج ىي  بح عيصى ض تىا بحت ىاي  بح مى   ب ايعيىز بن تثعىا جياة اخارى 
 حايىياض بح ىاب اب احتي ي يىز بح ابقى  تىا ب  بحجايىاضاب  ايعيىز بال ىتة ي   احتي ي يىز، بألثعيز حت صق اثعجي  بح ايةز بةميتز تق 

ب ي ثيحع ثز حخع ين بحذ  ي  ل قي ي ب  ى غي  بحتي ي يز تقا ب    بح  ا ي  ب ايعيز ة ا  قيم ا  ى   ايعز،حخ بالقتصيايز
 ايحقيم بحاةيتيز ابح ثيعيز ابالقتصيايز ابالجت يةيز اغي  ي.

عممية من عمميات التطوير الحضري, تشمل إضافة أجزاك حضرية "  تع ي   ت ام بةميتز بح م يز ثأع يي ان ا 
ديدة إل  نسي، المدينة بمستويات مختمفة تتعامل وفقًا لمعالقة بين اإلضافة واألصل, وبحسب قيمة األصل سواك اكان ج

يحوي قيمة تاريخية يتوجب الحفاظ عمييا وحمايتيا او قيم ُأخرى لمنسي، كالقيم الثقافية واإليكولوجية والوظيفية وغيرىا, 
ياىا وبطرق مبتكرة بما يؤدي إل  تطور المدن من شكل  آلخر وخمق بيئة لجعميا نابضة بالحياة من خالل تجديد خال

 ."تواصمية تفاعمية تكاممية مع النسي، الموجود بأعتبارىا جسر)فاصل زمني( يربط الماضي بالحاضر والمستقبل
(، بذ 7ل )ب ت  ص بة ي  بحعة   بح ي ل  ن بح  ا ي  بح يثقز اا ىي  امىح تىا بحجىاا ح عيحجز   اخز بحث د تم ا 

تىىم بحتاصىىل بحىىا ت ايىىا بح تىى اب  بح ئي ىىيز حإل ىىي  بحعةىى   ابحتىىا تت ىى  بحع قىىز ثىىين بح تىى اب  بح ئي ىىز ابحتىىا  يصىىي  بحىىا 
 ب تثي  ي تا بحا ب ز بحع خيز.

  : والتي تشمليةاااماماة العااااااالدراس -4
               تحديد مؤشرات القياس وصياغة فرضيات البحث 4-1

]آليااات اإلضااافة الحضاارية, طبيعااة العالقااة بااين األصاال والمضاااف, القااوى ب  بحقيىىيس حخ تىى اب  بحىىة د  ىىاا     ىى  
اقىا تىم صىييغز ت مىيز بحث ىد بحتىا ُت ىاا  . ابحتىا  يصىي  إحىا بةت يا ىي  تى اب  ا ي ىيز تىا بحت ثيىق المتحكمة بالعالقاة 

 والقوى المتحكمة بالعالقة  ضافة الحضريةتباين العالقة بين اإلضافة واألصل وفقًا آلليات اإل]  ث ي يأتا
 قياس المتغيرات 4-2

بح ت ا ز  ن   ل   باثت  ىي  ابحقاىبح تثعز  بآلحيي تم قييس بح تغي ب  اتقي  حت ميز بحث د بح ئي ز  يد يج   تت ي  
 .       ب   ثيعز بحع قزب ا يتم تاميح بحقيم بح  اعز حخ تغي ب 

 حثيةأسس اختيار العينة الب  4-3
ةىياض إ يىيء تم بعت ىيب   ى ا    خىا ثصىا ض قصىايز تت قىق تيىه    ى ب  ت مىيي  بحث ىد بح ت ةىل ث   ى ا  ت ىاي  اب 

 (:2011دوليااة إلعااادة أحياااك وتطااوير منطقااة األعظميااة ,فااي بغااداد ) –مسااابقة معماريااة إقميميااة ) ع قىىز بألةة يىىزب 
REHABILITATION AND DEVELOPMENT OF AL ADHAMIYA, BAGHDAD2011) ب ت تىيا  ع قىز

 خىىي   ىىن ع ىىين تقخيىىا  اةيىى  غيىى   ىىعةمب اع ىىين  ىىايدب بح  ىى ا  ثأع ىىي ذب  قي ىىز تي ي يىىز ةيحيىىزب ثيةمىىيتز بحىىا ااع ىىي 
. قىا   بح  ىيثقز ةى د ب ا ا م بح عىي ق ذب  بح ا تاحاجيىز بحتقخيايىز تىا ثغىاباب ات ةل  تعيق   ن عي يز بح قييس ابحاةيتز

   اا بحتيحيز4 قت  ي  ثيحت خ ل ابح
 قت   بح  از بأل ثيعيز بحتيئا ثيح  اا بألال : اوال (AV62 ARQUITECTOS) .  
 ثانيا :(قت   بح  از بةي يحيز بحتيئا ثيح  اا بحةيعا City Architecture and Land Scape Studio)  . 
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 ح قت   بحةيحد بح قام  ن قثل بح  از بح عاايز بحتيئا ثيح  اا بحةيحدب: ثالثا. 

 

 الباحثتين:/  المصدر (:اإلطار النظري1جدول )
 المفردة التفصيمية المفردة الثانوية المفردة الرئيسية

العالقة بين األصل 
 والمضاف

 

آللية التي تحكم ا
 العالقة

 الترابطآلية 
 التداخل
 التكامل
 التيجين

 آلية الفصل
 

 تحديد منطقة عازلة
 التجاور

 طبيعة العالقة

عالقة ضمنية غير 
 ممموسة

 عالقة رمزية معنوية

 عالقة توافقية
 المحاكاة
 التطابق
 تباين

 عالقة تواصمية
 أستنباط

 شتقاقاال
 االستمرارية

 عالقة تحولية
 عالقة نمو

 االنبثاق والتدفق
 أقحام

 عالقة أدراكية حسية
 تعزيز اليوية األنتمائية
 تقوية العالقات اجتماعية

عالقة مادية 
مورفولوجية 
 ممموسة

 عالقة شكمية
 وضوح المفاصل
 تتابع شكمي
 انسجام جدلي

 عالقة وظيفية
 فعالية اصمية
 فعالية جديدة

 نمو فعالية مجاورة

عالقة منظومة 
 الفضاكات

 منظومة الحركة
 قطع وعزل
 أمتداد االصل
 نفايية ومسامية

منظومة الفضاكات 
 الخارجية

 االنفتاح
 الشفافية
 التنوع

القوى المتحكمة 
 بالعالقة

 أبراز لقيمة األصل األصل قيمة
 إضافة معاني جديدة قيمة المضاف

 تفاعل االثنين معاً  قيمة متولدة
 أنقطاع
 تفاعل
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 ة جمع المعموماتااااوع القياس وطريقاااان 4-4
اةت ىىىا بحث ىىىد بحقيىىىيس بحاصىىىتا بحت خيخىىىا حخ    ىىىي  ابح ىىى ا  بح ع ىىىا ضب بح  ىىىتعاض بحىىىا تقعيىىىز بح   ةىىىز اذحىىىك ث ىىى    

بح عخا ي  ايتز ابح  ققىز ثأ ىخاب اصىتا ايىتم ت خيخ ىي مى ن صىيغز  ع ي يىز ا مى يهب امى ن ةى د   ب ىلب تىم تعةي  ىي 
 ي ب   يصز اايالتا4تا ب ت 

بحىىىا  ىىىي تقا ىىىه : المرحماااة االولااا  ث  ىىىام تتصىىىيخيز،  قىىىا ي   ىىىن بحثي ىىىد، ا  ىىىتعاب   ةي ىىىي  حاىىىل ةيعىىىز  ىىىاة ي   تتمىىى ن اصىىىتي  
 (1ضامن أساتمارة )بح  ا ي  بح م يز بح  تختز حخعيعي  بح عت ثز. تىم ت خيىل  ىذه بح عخا ىي  ةخىا اتىق  تغيى ب  بحقيىيس، 

تتمىى ن بال ىىت ي ض تع يىى  بحتقىى ب  ) ىىيال  بحاصىى ( بح  ت خصىىز  ىىن    ةىىي  اصىىتيز  (،  يىىدأسااتمارة حالااة الوصااف)
حخعيعز، بذ ي تق ثعا ال    ا  ب ت ي ته بح يصز ثىهب  ت ى   بحاصى  بح ىيص حىُه، ث ىا  تقىايم صىا ض باةى   ى احيز حخ يحىز 

 بحاصتيز،    بال ذ ثعة  بالةتثي  ام  بحت خ ل ابح  اا حخعيعي  بحث ةيز. 
بحتىىا  ىىت     (،اسااتمارة القياااس) (2)االسااتمارة  ب ىىت  ص بحقىىيم  ىىن  ىىيال  بحاصىى ب ا ىىي  امىىح تىىا الثانيااة: المرحمااة

ال قي م ن تق ض بحعتيئنب  يد  صص  حال ةيعز ث ةيز ب ىت ي ض  يصىز ثت مىيز بحث ىد بح ئي ىيز ابحتىا تتاىان  ىن  قخىين 
ةمىىيتز ابألصىىل اقي  ىىي بح  اعىىزب اا ىىت ل بحةىىيعا ةخىىا  ئي ىىين4 ي ىىت ل بالال ةخىىا ت خ ىىل  تغيىى ب   ثيعىىز بحع قىىز ثىىين ب

  تغي ين  ئي يين) حيي  بةميتز بح م يز ابحقاى بح ت ا ز ثيحع قز( ا تغي بت ي بح ئي ز اقي  ي بح  اعز. 
 ابحتىىا ت ىىي  ت قيىىق تىىأةي ، (أسااتمارة جمااع القاايم)( 3أسااتمارة )4 ت خيىىل بحعتىىيئن اج ىى  قىىيم بحعيعىىي  مىى ن  المرحمااة الثالثااة

 بآلحيز ابحقاض تا بحعيعي  بح عت ثز. بحتا  ت    ال قي  م ن تق ض بحعتيئن
 وصف المشاريع:  4-5

 (الفائز بالمركز االول)   المقترح األول اوال:
يعت ا بح ص م  حيز بحتاي ل بح م    ن   ل ة د   تايي   ئي ز4 بح  تاى بح م   بألا  4  ث   ايعز 

ة  بعيي       ةخا ع   اجخزب تعاس  ال بحع   بحذ  يعتث   3ثغاباب ثيةتثي  ي ت ةل ا  ثي   بألةة يز ثثيقا اجابء  ايعز 
 ةي ل   اا حخ ايعز. 

  بح  تاى بحةيعا4 بحع قي  بح ي جيز ثين بألةة يز ا ع قز بحت اي ب ات تم ثيحعقص بحاثي  تا بحثعيز بحت تيز ةخا  ال
 ع   اجخز. 

 (.5. ا ي  امح تا بح ال) خيز ح ع قز بحت اي .بح  تاى بحةيحد4 بحع قي  بحاب 
  (بالمركز الثانيالفائز   )المقترح الثانيثانيا: 

ةياض  ياخز بحع ين بح م   ثصا ض  ي ي  بح قت   بحا إةت يا بح ص م ة قز بحتابتق  ي ثين بح مي  ابألصلب اب 
  يا  بح  از بح ئي ز ابح عي ق بح  اايز بحاب عز،   ا ا ز ا تعي قز ا عيحجز بح خل تا بح يال بح م   بحقيئم ابحعيتن ةن

بذ احا   يتين بحةي  تين بحعابض بأل ي يز حختعيحيي  ا ن ةم ةاض اعاب   ن بأل تق يثي  بحاةيتيزب بحتا ثتقام بحا ن عتن 
ثين بحم يح بح قاس  ةع ي ا ي ت ال اةيتا ) ي   بأل يم بألةةم( اا ت ا ب  اثي ض تا بحاةيتز بألصخيز )بحع قز بحتي ي يز

 (.2امتز بحع  (.ا ي تا بح ال)
 لث(بالمركز الثاالفائز )  المقترح الثالثثالثًا: 

                                                            
3
 يٍ ٔيرجأعج يرقاعتح يجًٕعح ألي ٌغيؼ ٔانظي األعض ؿطخ أشكال أدض ْٕ( Archipelago: تاإلَجهٍؼٌح) األرخبيل 

 أٌ ٌعرقض. إٌجح نثذغ انراعٌشً االؿى ْٕٔ انغئٍـً، انثذغ ذعًُ ٔانرً ،أَْعِسٍپٍِالَ : انٍَٕاٍَح انكهًح يٍ انكهًح ْظِ ذرأصم. انجؼع

  األعسثٍم ْٕ انعانى فً ٔأكثغأعسثٍم انًرجأعج انًرقاعتح تانجؼع اليرالئّ تانظاخ انثذغ طاك يٍ اشرقد انرـًٍح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (www.wikipiadia.com).األَضٍَٔـً

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
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تا تا ته بحا اث با قي ىز بح مىي  اجعخ ىي بحقىاض بح ت ا ىز ثيحع قىز ثىين بح مىي  ابألصىلب بح امى ز تىا  ي ي  بح قت  
ح ىيئا )بألصىل(ب ثأةت ىيا  حيىز بحت جىين بح مى    ىن  ى ل (  ىن  ى ل اا ىيل ا ىايل غ يثىز   تختىز ةىن بحىع   ب1بح ىال )

ة خيز بألق يم اة قز بحتعيق     بألصل ابحتاب ل     ع قز بحقي ز بحتي ي يز )بحجي  (ب اان اجاا  ااا تيصخز اا ةياحىز 
 .حعةم بح ثيعيز تا بح اق  )بحع  (ا ي تا بح قت  ين بألال ابحةيعاب تا   ياحز حت قيق بحتاي ل    ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2012)أمانة بغداد,:المصدر /AV62))(: تفاصيل المشروع )المقترح األول(: مقترح الشركة األسبانية 2شكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2012)أمانة بغداد,:/المصدر(: تفاصيل المشروع )المقترح الثالث(: مقترح الشركة السعودية 4شكل)

 (2012)أمانة بغداد,:المصدر وع )المقترح الثاني(: مقترح الشركة اإليطالية/(: تفاصيل المشر 3شكل)
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  األول لممقترح الوصف حالة(: 1أستمارة )
 مع والتواصل, ُأخرى جية من( الداخمية العالقات) الداخمي والترابط جية من القريبة األعظمية أجزاك وباقي ككل دبغدا مع الترابط لتحقيق مستويات ثالث ال  الفكرة تستند
 يويةال عم  لمتأكيد النير عم  مطل( عامة خدمات) لمثقافة كبير مركز إضافة خالل من لممنطقة الثقافية اليوية أبراز عم  والتأكيد, النيري الممر خالل من األخرى الضفة

 .العامة المراكز خالل من السكان بين المسؤولية وروح باألنتماك شعور وخمق ,ليا الطبيعية
   الفاعمة المؤشرات]  الممكنة القيم الثانوية المفردة الرئيسة المفردة
 تحكم التي اآللية

 بين العالقة
 والمضاف األصل

  بحتاب ل بحت بث   حيز
 الجديدة اإلضافة بين األكبر الحضري السياق وىمست عم  التكامل تحقبق التكامل

 وىوية شكل لعكس محاولة في والتنقل الحركة المستوى عم  ككل والمدينة
 المدينة

  بحت جين
  buffer zone عازلة منطقة]عامة بساحة التاريخي الجزك إحاطة إنتقالية منطقة تحديد الفصل آلية

 الجديد الجزك ال  لالنتقال وتييئتو   لحمايتو  
  بحتجيا 

 العالقة طبيعة
 األصل بين

 والمضاف

 م عيز ة قز
  خ ا ز غي 

 

   ايز ة قز
  ععايز

  محاكاة تابتقيز ة قز
 النسي، ضمن الموجودة التقميدية األنماط مع الجديدة األنماط تطابق تطابق

 المنطقة ىوية لتعزيز التاريخي
  تثيين

  ي ا تعث تابصخيز ة قز
 شكل عكس محاولة خالل من األصمية الفكرية المضامين من األشتقاق أشتقاق

 عم  لممدينة محدد عامل يعتبر اليي النير بحدود المتمثمة المدينة وىوية
 الزمني التباعد من الرغم

  أستمرارية
  ع ا ت احيز ة قز

  اعثةيق
  اق يم

   يز ة قز 
 اا بايز

 النيري الممر تعزيز خالل من المدينة ىوية يمثل اليي النير مع التفاعل تعزيز األنتمائية ويةالي
 لممنطقة الكبرى الواجية يمثل اليي

 العالقات
 اإلجتماعية

 ال  كثيرة أماكن من الناس أستقطاب خالل من اإلجتماعية العالقات تعزيز تقوية
 رالني مع المتفاعل الجديد الثقافي المجمع

 مادية عالقة
 ممموسة

 ة قي )
  ا تاحاجيز

 بينيما الوصل منطقة تمثل والتي والمضاف األصل بين الفاصمة الحافة المفاصل وضوح  اخيز ة قز
 وبصرياً  مادياً  قريبة  الخاصة العالقات من مستوى لوجود تسمح التي

 األصل ألبراز بالبساطة تمتاز, بينيما
   اخا تتيث 
 التكامل لتحقيق أتجاىوُ  عائم بشكل النير مع متداخمة غريبة أشكال إضافة جدلي أنسجام

 بالموقع الطبيعية النظم مع
 بالموقع الرئيسة الدينية الفعالية عم  الحفاظ أصمية فعالية اةيتيز ة قز

 ثقافة عم  تشيد المنطقة أصل من تنبع جديدة ثقافية فعالية إضافة جديدة فعالية
 الطويل وتاريخيا ةالمنطق

  بح جيا ض بحتعيحيز ع ا
  عةا ز ة قز

 بحتميءب 
 قطع الحركة منظومة

 وعزل
 لتحقيق األنتقالية المنطقة بأتجاه  تصب وجعميا الحركية المحاور قطع

 التفكك من التاريخي النسي، حماية
 ا تابا
 بألصل

 

 بحعتيذيز
 ابح  ي يز

 

 منظومة
 الفضاكات

 خارجيةال

 المنطقة إضافة خالل من التاريخي الجزك بأتجاه األنفتاحية تحقيق األنفتاحية
 التارخي النسي، ضمن حولوُ  االنتقالية

 النيرية الواجية عم  المفتوحة الفضاكات خالل من الشفافية تحقيق الشفافية
 مرئية المجاورة األحياك وجعل البنائية الكثافة وتقميل

  بحتعا 
 المتحكمة القوى

 بين بالعالقة
 والمضاف األصل

 والطبيعية والتاريخية الدينية المنطقة ىوية عم  الحفاظ األصل عم  الحفاظ بألصل قي ز
 ووظيفي رمزي كعامل النافورة وأنشاك العائمة األشكال خالل جاياض قي ز إميتز بح مي  قي ز
  تاحاض قي ز

 بح  يةخز
  بألعق ي 
  بحتتيةل
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  الثاني لممقترح الخاص الوصف حالة(: 1) أستمارة
 يٍ ذغٍغ ال أٌ ٌجة ٔنكُٓا, انراعٌشً انُـٍج عهى نهذفاظ انغئٍـح انشطٕط فقظ ٔنٍؾ ٔيركايم يُـجى ذصًٍى سالل يٍ انذضغي انُـٍج ٍْكهح إعاصج إقرغاح انى ٌـعى أَّ  

 ٔانطثٍعٍح انثقافٍح يقرٍُاذٓا ذقٍٍى عهى ٔأكض االعظًٍح ٌْٕٔح نراعٌز انعغٌقح انراعٌشٍح انقٍى ٔأتغاػ, انجايع يع رُافؾٌ ال كً انًثـظ انطاتع تأعرًاص, انذانً انُـٍج ٔجْٕغ قٕاو

.ٔانفضاء األششاص تٍٍ تانٕدضج ٔاألدـاؽ انغائعح ٌْٕرٓا عهى ذشٓض ٔانرً  

   الفاعمة المؤشرات]  الممكنة القيم الثانوية المفردة الرئيسة المفردة
 التي يةاآلل
 العالقة تحكم
 األصل بين

 والمضاف

  بحتاب ل  بحت بث   حيز
  بحتاي ل
  بحت جين

 ويلك الجديدة واإلضافة األصل بين الفصل آلية المصمم أعتمد لقد إنتقالية منطقة تحديد  الفصل آلية
 الجزك لحماية( buffer zone)عازلة منطقة تحديد خالل من
 عم  والحفاظ والمضاف القديم بين التداخل أمكانية وعدم, التاريخي

 . التقميدية األنماط
  بحتجيا 

 العالقة طبيعة
 األصل بين

 والمضاف

 م عيز ة قز
  خ ا ز غي 

 

   ايز ة قز
  ععايز

 من المشروع ضمن واضحة عالقة كانت األصل مع التوافق عالقة أن محاكاة تابتقيز ة قز
 (,  التطابقو  المحاكاة) التوافق وسائل خالل

 التقميدية األنماط مع والتطابق تطابق
  تثيين

  ا تعثي  تابصخيز ة قز
  ا تقيق
أستمرار 
 ية

 التقميدية األنماط نفس تكامل خالل من تم األصل مع التواصل وأن
 .عمييا المتعارف

  ع ا ت احيز ة قز
  اعثةيق
  اق يم

   يز ة قز 
  اا بايز

 تغييرىا وعدم التاريخية المنطقة ىوية أحترام تعزيز األنتمائية اليوية
 وبين جية من والمكان الناس بين اإلجتماعية العالقات تعزيز تقوية اإلجتماعية العالقات

 ُأخرى جية من البع  بعضيم
 مادية عالقة

 ممموسة
 ة قي )

  ا تاحاجيز

 لمممفاصل كتعريف الجزئين ين بالبساطة تمتاز فاصمة منطقة حوضو  المفاصل وضوح  اخيز ة قز
 بينيما التدريجي واألنتقال األنتقالية

   اخا تتيث 
  جاحا اع جيم

 التاريخي النسي، ضمن والسكنية الدينية الفعالية حماية أصمية فعالية اةيتيز ة قز
 فعاليتو لزيادة لتاريخيا االلجزك قرب جديدة فعالية إضافة جديدة فعالية

  بح جيا ض بحتعيحيز ع ا
  عةا ز ة قز

 بحتميءب 
 النسي، ضمن الحركية المحاور قطع خالل من التاريخي الجزك عزل وعزل قطع الحركة منظومة

 التاريخي
  بألصل ا تابا

 بحعتيذيز
 ابح  ي يز

 

 منظومة
 الفضاكات
 الخارجية

 عميو لمتأكيد التاريخي الجزك بأتجاه الموقع نفتاحأ زيادة األنفتاحية

  بح تيتيز
  بحتعا 

 القوى
 المتحكمة

 بين بالعالقة
 األصل
 والمضاف

 أحترام خالل من,  لمقديم خمفية الجديد وجعل األصل قيمة أبراز أن األصل عم  الحفاظ بألصل قي ز
 أبرازه عم  يساعد محدد مشيد في األصل ووضع,  التاريخي الموقع
 الطارئة التغيرات لمجابية  المسيطرة القوة وأعتبارىا, متميزة كييئة

 بالمستقبل
  جاياض قي ز إميتز بح مي  قي ز

  بحتتيةل بح  يةخز  تاحاض قي ز
  بألعق ي 
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 الثالث لممقترح الخاص الوصف حالة(: 1أستمارة )
 بحعةم    حختاي ل بحع   ةخا بأل  حز ةخا ابحتأايا  Fluid Spaces  اع ييثيز تميءب   خق   ل  ن بحت اي  ة خيز تا ابح ئي  بحععص  يعتث  بحع   ان بح قت   اةت ا

 ااجاا زق يث جاياض  ي ز ااقت ب  بحع      بحتتيةل عتيجز جاياض ةعيص  ثأا يل  عيتز اثا جي    ع قز  ن ثيحق ب بحع      ابحتاب لب  بح اق  م ن بح اجااض بح ثيعيز
ميتزب  ابح مي  بألصل ثين تيصخز  ااا  غ يثز  اخيز اع ي  اق يم   ياحزب  بحع   ةث  بح جيا ض بح عي ق    بحت بث  حايياض جاياض   ايز   يا  اب 

 المفردة
 الرئيسية

 المفردة
 الثانوية

   الفاعمة المؤشرات]  الممكنة القيم

 التي اآللية
 العالقة تحكم
 األصل بين

 والمضاف

 جائا تاب ل بح ايد بحع ين م ن جاياض ةعيص  إا يل التداخل بحت بث   حيز

 م ن بألع ييثيز ثيحاتل بح ت ةخز بح ثيعيز بحع   عةم    بحجاياض بةميتز تاي ل التكامل
 بح ايد بحع ين

  بحت جين
  إعتقيحيز  ع قز ت ايا بحتصل  حيز

 المتمثمة النير قرب الجديدة واإلضافة معالجا منطقة بين فاصمة حدود وجود التجاور
 فاصمة بحافة

 طبيعة
 بين العالقة

 األصل
 والمضاف

 ة قز
 غي  م عيز

  خ ا ز
 

   ايز ة قز
  ععايز

    يايض توافقية عالقة
  ت يثق
 بين األختالف خالل من واضحة عالقة كانت األصل مع التوافق عالقة أن تباين

 والمضاف األصل
  ا تعثي  تابصخيز قزة 

  ا تقيق
  ا ت  ب يز

  ع ا تحولية عالقة
  اعثةيق

 غريبة عناصر أدخال قحاما
   يز ة قز 

 اا بايز
  تعايا بألعت يئيز بح ايز

 بحع قي 
 بألجت يةيز

  ل  ا ن ابح اين بحعيس ثين بحا اض   ل  ن بألجت يةيز بحع قي  ا تتيء تقايز
 ابحتعيحييتيحتجي يزبحجاياض بح ميتز بح ي جيز بحتميءب 

 مادية عالقة
 ممموسة

 ة قي )
  ا تاحاجيز

 ابحجي   بحجاياض بألع ييثيز بحاتل ثين بحتيصخز بح يتي  اما  بح تيصل اما  شكمية عالقة
   اخا تتيث 
 والمتضاد النير مع سجمالمن المضاف الغريب الشكل بين جدلية عالقة وجود جدلي أنسجام

دخال التاريخي النسي، مع  التشوه تسبب عالية أرتفاعات يات مباني وا 
 الجزك ألبراز محاولة تمثل والتي السياف عن غريبة تعتبر التي البصري

 المضاف
 التاريخي النسي، ضمن األصمية الفعالية عم  الحفاظ أصمية فعالية وظيفية عالقة

 الثقافي التطور نتيجة الجديدة األحتياجات تناسب جديدة فعاليات إضافة جديدة فعالية
 واألقتصادي والتجاري

  بح جيا ض بحتعيحيز ع ا
  عةا ز ة قز

 بحتميءب 
 قطع الحركة منظومة

 وعزل
 عميو لمحفاظ الجديد عن التاريخي الجزك وعزل قطع

 ا تابا
 بألصل

 

 النفايية
 والمسامية

 ية\نفا من تزيد السيارات او لممشاة سواك  جديدة  حركية محاور إضفة
 المجاورة المناطق بأتجاه المنطقة

 الفضاكات منظومة
 الخارجية

 اآلخر الجانب بأتجاه أنفتاح األنفتاحية
 المجاورة والمناطق النير مع البصري الترابط حققت الشفافية
 الخارجية الفضاكات وترابط بالمشاىد التنوع التنوع

 القوى
 المتحكمة

 بين بالعالقة
 األصل

 والمضاف

 الجديد عن فاصمة حدود بإضافة التاريخي النسي، عم  الحفاظ األصل عم  الحفاظ بألصل قي ز
 قي ز

 بح مي 
 األنماط عم  الضوك تسميط خالل من الجديدة الحضرية اإلضافة قيمة أبراز جديدة قيمة إضافة

 وجود ليا األصل مع تناق  حالة في تكون والتي لنيرا مع المتفاعمة الشكمية
 الحديث النسي، ضمن القوى بين ما التوازن عدم حالة

  تاحاض قي ز
 بح  يةخز

  بحتتيةل
  بألعق ي 
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 المقترح الثاني

 

 للمقترح الثاني الرئيسيت للفرضيت القياس استمارة(: ,أستمارة)

 طبيعة العالقة بين األصل والمضاف
 عالقات مورفولوجية ممموسة عالقات ضمنية غير ممموسة

 آليات اإلضافة الحضرية

 عالقات رمزية معنوية
عالقات حسية 

 عالقة وظيفية عالقة شكمية أدراكية
 عالقة منظومة الفضاكات

 عالقة تحولية عالقة تواصمية عالقة توافقية
العالقات 
 األجتماعية

اليوية 
 األنتمائية

 لحركةعالقة منظومة ا
عالقة منظومة 

 الفضاكات الخارجية

 تقايز تعايا إق يم اعثةيق ع ا ب ت  ب يز ا تتيق ب تعثي  ا تعي ض ت يثق   يايض
اما  
 بح تيصل

تتيث  
 اتخا

اع جيم 
 جاحا

تعيحيىىىىز 
 اصخيز

تعيحيىىىىز 
 جاياض

ع ىىىىا بحتعيحيىىىىز 
 بح جيا ض

ق ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
 اةال

ا تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابا 
 بألصل

عتيذيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز 
 ا  ي يز

 بألعتتي يز   
بح تيت
      زي

 بحتعا           

 آلية الفصل
                         ع قز ةياحز

 
   1   1   1   1 1        1  1 تجيا 

 آلية الترابط
  1      1   1   1    1      تاب ل
 1            1      1     تاي ل
    1                    ت جين

   القوى المتحكمة بالعالقة
      1   1   1 1        1  1 اث با بألصل قيمة األصل

 
 1 1        1    1     1      ععا جايا قيمة المضاف
 قيمة متولدة

                        اعق ي 
              1          تتيةل

 

 المقترح األول

 الرئيسيت للمقترح األول للفرضيت القياس استمارة(: ,أستمارة)

 طبيعة العالقة بين األصل والمضاف
 عالقات مورفولوجية ممموسة عالقات ضمنية غير ممموسة

 آليات اإلضافة الحضرية

 عالقات رمزية معنوية
عالقات حسية 

 عالقة وظيفية عالقة شكمية أدراكية
 عالقة منظومة الفضاكات

 عالقة تحولية عالقة تواصمية عالقة توافقية
العالقات 
 يةاألجتماع

اليوية 
 األنتمائية

 عالقة منظومة الحركة
عالقة منظومة 

 الفضاكات الخارجية

 تقايز تعايا إق يم اعثةيق ع ا ب ت  ب يز ا تتيق ب تعثي  ا تعي ض ت يثق   يايض
اما  
 بح تيصل

تتيث  
 اتخا

اع جيم 
 جاحا

تعيحيىىىىز 
 اصخيز

تعيحيىىىىز 
 جاياض

ع ىىىىا بحتعيحيىىىىز 
 بح جيا ض

ق ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
 اةال

ا تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابا 
 بألصل

عتيذيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز 
 ا  ي يز

 بألعتتي يز   
بح تيت
      يز

 بحتعا           

 آلية الفصل
   1   1   1   1 1 1           1  1  ع قز ةياحز

 
                        تجيا 

 آلية الترابط
        1            1    تاب ل
  1   1        1     1      تاي ل
 1   1      1    1 1         ت جين

     القوى المتحكمة بالعالقة
   1   1   1   1 1          1 اث با بألصل قيمة األصل

 
  1      1      1 1          ععا جايا قيمة المضاف

 قيمة متولدة
 1              1         اعق ي 
              1          تتيةل

 

  المقترح الثالث

 للمقترح الثالث الرئيسيت للفرضيت القياس استمارة(: ,أستمارة)

 طبيعة العالقة بين األصل والمضاف
 عالقات مورفولوجية ممموسة عالقات ضمنية غير ممموسة

 آليات اإلضافة الحضرية

 عالقات رمزية معنوية
عالقات حسية 

 عالقة وظيفية عالقة شكمية أدراكية
 عالقة منظومة الفضاكات

 عالقة تحولية عالقة تواصمية افقيةعالقة تو 
العالقات 
 األجتماعية

اليوية 
 األنتمائية

 عالقة منظومة الحركة
عالقة منظومة 

 الفضاكات الخارجية

 تقايز تعايا إق يم اعثةيق ع ا ب ت  ب يز ا تتيق ب تعثي  ا تعي ض ت يثق   يايض
اما  
 بح تيصل

تتيث  
 اتخا

اع جيم 
 جاحا

تعيحيىىىىز 
 اصخيز

 تعيحيىىىىز
 جاياض

ع ىىىىا بحتعيحيىىىىز 
 بح جيا ض

ق ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
 اةال

ا تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابا 
 بألصل

عتيذيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز 
 ا  ي يز

 بألعتتي يز   
بح تيت
      يز

 بحتعا           

 آلية الفصل
   1   1   1   1 1          1  ع قز ةياحز

 
                        تجيا 

 آلية الترابط
              1    1      تاب ل
  1      1   1             تاي ل
                        ت جين

  القوى المتحكمة بالعالقة
   1   1   1   1 1          1 اث با بألصل قيمة األصل

 
  1      1      1    1       ععا جايا قيمة المضاف
 قيمة متولدة

                        اعق ي 
              1          تتيةل
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 ائ،االنت -5
( حال  قت   اا ت ي ض 5حقا ات ا  ة خيز تتصيل عتيئن بحت ثيق بحع خا )بحُ ا جز تتيصيخ ي م ن ا ت ي ب  بحقييس)

ابحتا تم  ت خيخ ي (ب ثصا ض ةي زب Exilبحقيم ابحجابال بح ا جز تا  خ ق بحا ب ز بحع خيز بحتا تم ت خيخ ي تا ث عي ن  ج  
تثيين بحع قي  ثين بةميتز  اتقي  حخجابال بحتتصيخيز حخعتيئن بح  تقز م ن  خ ق بحا ب ز بحع خيز. (Exil)ث عي ن  م ن

 ابألصلب اا ي يأتا4

ثأةخا ع ثز تأةي  م ن بحع ين بحتي ي ا ذب بحقي ىز بحتي ي يىز بحعيحيىز  آلية الفصل من خالل تحديد منطقة انتقاليةث اا  -
 ى  بألصىل  ىن  ى ل ت قيىق  ثىيا  بحتاتيىق )بحت ىيثقب  حققات عالقاة توافقياة ي ا ق يىب ابحتىا عتيجز حاجاا   اىا تىي

ا ىىي ةخىىا بح  ىىتاى بح ىىاخا  ققىى  امىىا  بح ىىااا  بال ىىتعي ضب بح  ياىىيض( اذحىىك ةخىىا   ىىتاى بحع قىىز بحمىى عيز بح  ايىىزب
 ثي ى ض حخجىاء بحتىي ي ا اب ىتغ ح ي  بحتيصخز اةخا ع ثز تأةي  تا بحع ىين بحتىي ي ا ا قىق تصىل بح ى ق بح  ايىز بح  ايىز

 (.6)بح ال( ا 0اتميءب   ي جيز  تتا ز ا ي تا بح ال )
 ىن  وتحقق عالقة توافقياة م ن ع ين ي ا  قي ز تي ي يز  تا  ز بح ت ةخز ثع   بحع ين بحتقخيىا ب التجاور ث اا  حيز -

   عةا ىىز بحتمىىيءب  بح ي جيىىز. اثىى ا   ىى ل ت ىىيثق اع ىىي  بحع ىىين ثىىين بحجىىاء بح مىىي  ابألصىىلب ابحتأايىىا ةخىىا تىى بث
 جىيا ض ا  صىقز حخع ىين بحتقخيىا  ابحتىا ت ةىل   ىيا    ايىز  (Edge) بحع قز بح اخيز حإلميتز بحجاياض ث يتىز تيصىخز

 .(6)بح ال( ا 0ت ي  ثيح اق  ا ي تا بح ال )
ة ىىا  قي ىىز ُا ىى ى    ىىز عتيجىىز مىى ن بحع ىىين بح مىى   بحىىذ  الي تخىىك قي ىىز تي ي يىىز ثىىي اض اي تىىيا ث آليااة التااداخلثى اا  -

ت يىىا بح اقىى  ثقي ىىز  ثيعيىىز إيااحاجيىىز ثىىي اض ت ىى ح حختىىاب ل  ىى  بألصىىل ث يىىد ا تىىية اىىل  ع  ىىي ةخىىا ايعاعتىىهب ابحتىىا 
ةام اجاا  ااا تيصخز  ن   ل ت باب بحجىااين ابحتى بث   ى  وةخا   تاى بحع قي  بحم عيز.  تحقق عالقة تواصمية

  ل     عةا ز بح  از. بحتعيحيي  بح جيا ض ابحتاب
ثىىأةخا ع ىىثز تىىأةي  حت قيىىق اذحىىك مىى ن بحع ىىين بح ىىايد بحىىذ  تثىى ا تيىىه قىىيم بجت يةيىىز با  التكاماال الحضااري ثىى اا  حيىىز -

 ىىن  ىى ل ب ىىتعثي  بح ععىىا  ىىن بألصىىل ابال ىىتقيق  عىىه  تحقيااق عالقااة تواصاامية ةقيتيىىز با قىىيم  ثيعيىىز مىى ن بح اقىى ب ا
 ىىن  ىى ل تىىاتي  بحتمىىيءب  بح ي جيىىز  وتحقيااق عالقااة اجتماعيااةبحع ىىين بح  ىىي   اب ىىت  ب يز بح عىىيعا بح اجىىااض مىى ن

 (6)بح ال( ا 0. ا ي تا بح ال )وتعزيز ىوية المدينةبح تتا ز ات بث  
م ن بحع ين بح ايد بحذ  ي ا  قيم بجت يةيز با ةقيتيز با قيم إيااحاجيز م ن بح اق   ن   ل  آلية التيجين ث اا -

ثت ىىال بح ععىىا  ىىن  ىى ل بالعثةىىيق  حققاات عالقااة تحوليااة ز غيىى  ةىىي  ض مىى ن بحع ىىين بح  ىىي  ابحتىىاإثىى با بحقىىيم بحاي عىى
ابحع ىىا  ىىن بألصىىل با بالق ىىيم ةخيىىه. ب ىىي ةخىىا بح  ىىتاى بح ىىاخا ثىى ا ذاثىىين بح ىىااا بحتيصىىخز ثىىين بألصىىل ابح مىىي  

تتيةىىىل بألصىىىلب ات قيىىىق بحعتيذيىىىز ات قيىىىق بالع ىىىجيم بحجىىىاحا ابحتىىىا تىىى ا  ب ييعىىىي  إحىىىا تاحيىىىا ا ىىىايل  جيعىىىز عيثعىىىز  ىىىن 
 (6)بح ال( ا 0ابح  ي يز  ن   ل  عةا ز بح  از بح م يز بحع اايز. ا ي تا بح ال )

اقاض   ي عز ا ت ا ز ثيحع قز م ن بحع ىين بحتىي ي ا بحىذ  ي ىا  قي ىز تي ي يىز ةيحيىز ثاجىاا بح  اىا  إبراز قوة األصل -
 ى  بألصىل  ىن  تحقاق عالقاة توافقياة ابحتىا ابح تىية ةخىا قي تىهب بحايعا م ن  ع قز بالةة يىز بحىذ  يتاجىب   ييتىه

 . اىم جىيء تىا بح قتى   بألال ابحةىيعا.ىوية المديناة   ل بحت يثق ابال تعي ض ابح  يايض    بألصلب ابحتأايا ةخا تعايا
 (2)بح ال( ا 1ا ي تا بح ال )

جت يةيىز با إيااحاجيىز اغي  ىي ا  ياحىز ةق ىيم مى ن بحع ىين بح ىايد بحىذ  ي ىا  قىيم ةقيتيىز با ب إبراز لقيمة المضاف -
 عيعا جايىاض غ يثىز ةىن بح ىييق بح مى   حخ ع قىزب ابحتىا ت قىق ة قىز ت احيىز ثاق ىيم بح عىيعا بحجايىاض. اتت قىق  يحىز 

 (2)بح ال( ا 1بالع جيم بحجاحا ةث با بح ال بح مي . ا ي تا بح ال )
ل اعثةيق قي ز بألصل تا بةمىيتز بحجايىاض  ابثى با قىيم اي عىز حىم  ن تتيةل بألةعين  عي   ن    إبراز قيمة متولدة -

( 1تة ىىى  مىىى ن بحع ىىىين بح ىىىايد حخ ايعىىىز اع ىىىا تعيحيىىىي  جايىىىاض  ىىىن تعيحيىىىز اصىىىخيز ت ةىىىل  ايىىىز بح ع قىىىز. ا ىىىي تىىىا بح ىىىال )
  (2)بح الا 
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 ( : تأثير آليات اإلضافة الحضرية وفقا للعالقات الضمنية غير الملموسة ضمن كل العينات المنتخبة/المصدر:الباحثتين2شكل)

 

 

 (: تأثير آليات اإلضافة الحضرية وفقا للعالقات المورفولوجية الملموسة ضمن كل العينات المنتخبة/ المصدر:الباحثتين3شكل)

 

 

 

 

أثير القوى المتحكمة بالعالقة بين اإلضافة واألصل في العالقات المورفولوجية  الملموسة ضمن العينات المنتخبة (: ت5شكل)

 المصدر:الباحثتين

 

 

 ن(: تأثير القوى المتحكمة بالعالقة بين اإلضافة واألصل في العالقات الضمنية غير الملموسة ضمن كل العينات المنتخبة/ المصدر:الباحثتي4شكل)
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 االستنتاجات -5
 ل اما  بح ااا بحتيصخز ثين بح مي  ابألصل تاابا  يحز بحتصل اخ ي باابا  بحقي ز بحتي ي يز حخ   ا ،  ن   -

]بح تيصل بالعتقيحيز[، اتاابا  يحز بحت بث  اخ ي قخ  بحقي ز بحتي ي يز حخ   ا   يد تة   قيم ُا  ى تتاب ل اتتاي ل 
حخ اق ( ابحقيم بالجت يةيز  بح يئاض اصتز   ياض حخ اين اقي ز بح اين  ع ي ايحقيم بح ثيعيز )بحعةم بح ثيعيز بح  ياض 

اغي  ي. ث اا بحع قز بحتابتقيز     حيز بحتصل ات ايا  ع قز اعتقيحيز ثين بح مي  ابألصلب اتا  يحز ت يةل اا 
 تعيق  جاحا.

 يس حإلميتز تا اث با بألصل تت قق بحع قز بحتابتقيز ةعا ي تاان بحقاض بح ت ا ز حألصل  يد ياان بحاا  بأل -
ث باه ا عخٍم   اا ي ان   يتُه  ن   ل بحجايا اان اث باه  ن   ل بح تيصل  م ن بحتااين،  يد يتم بح تية ةخيه اب 
بالعتقيحيز تعاا  ن اا بك بألصل اةعيص ُه بألصخيز بحقاي ز بح ت ياض ةن بح    بح ايد  اق ب حُه قي ز، اان تاقي  

 )   ا(   ااض ي يةا تا إث باه ا يئز   ياض.  بألصل م ن  ع قز
اتت قق بحع قز بحتابصخيز ةعا ي ياان بحعتيج ة ل ا تقيقا حخ مي ين بألصخيز بح اجااض تا بحع ل بألصخا )ة قز  -

ع ا اب تابء(ب ا  بحقي ز   ت از  ن تتيةل بألةعين  عي  ابحتا ت ي  إحا ذاثين بح تيصل بألعتقيحيز ثيع  ي )بح ااا 
 بحتيصخز(، ااع ي ال تعتا ت يا بألصل  غم اع ي ت يال ان تث ا عت  ي ا اء   تخ .  

تت قق بحع قز بحت احيز ةعا ي ي قق بحعتيج بحع قي  بح تمياض ثاا  بحتاعاحاجيي اعةم   يايض بح ثيعز ابحتا   -
 بح عيص  ات قيق  يحز بالع جيم بحجاحا ابةميتز بح ةي ض حخجال.

ا  ت قق بحتابصل اتعث  ةع ي بح  يز بح  تقثخيز ايجب ان تاان ةيثتز ا ب  ز ثقا  ياتا ح  ئ ز ايز ان بحقيم ابح ثي -
 تعاي   اا  تغي ب  جاياض قا ت  ا. 

ان قاض بحع قز تاابا اخ ي ابا    تايي  بحت بث  ثين بألجابء بح ميتز ابألصلب ثيحتيحا  تاان قيا ض ةخا  ابج ز  -
   تقثل اا ايز إميتيٍ  جاياض.ايز تغي ب  قا ت  ا ثيح

ياان   اا بحتابان حألصل ةعا ي تاان قاض بألصل  ا بح ت ا ز ا خ تِه قيئ ز اابم ز تا بحعتيجب اةعا ي تاان  -
بحقاض بح ت ا ز حخجايا )قاض بح مي   ا بحثي اض(  ن   ل إميتز  عيعا جاياض  يد يجعل بح مي  تا  يحز 

  يحز  خق بحجال باليجيثا.  ت ي ب    ا عِه اا   تقثخِه اتا
اةعا ي تاان بحقاض   ت از حاان ال  ن بح مي  ابألصل يثقا  عث ب  ةن ا عِه  يد تتتيةل بحاالال  ثأ خاب  -

بحتابصل احاٍل  ع  ي   ايتِه تجيه بآل  ب  يد تاان بةميتز ا يخز تابصل    ذبا ض بحعيس ات تث  ثع    يئاض اا 
 تقيحيا  ا اةز. 

 ك اثصا ض  يصز ان إععابم  ثاا بحت بث  تا بحتص يم بح م   ياحا ت با ي  غي   تجيع ز  ن ايجب ان عا -
بأل ايل اا بألج يم اثيحتيحا تتاك بحع ين بح م   احذب ةخا بح غم  ن اجاا  ثاا بحتصل بح يا  الُثا  ن ت قيق 

  .بحت بث  بح ععا   ن   ل  ثيا  بحتاي ل بح م   بالجت يةا ابحت جين بح م  
( اع اذج  ثيعز بحع قز ثين بألصل ابح مي  تا   ي ي  بحت اي  بح م   بح عيص  اتق 7ايث ا بح     )

 عتيئن اا تعتيجي  بحا ب ز بحع خيز.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 والمضاف اإلضافة واألصلأنمويج طبيعة العالقة بين (: 1مخطط )



 2015 لسنة ايمول (3)العدد.........................................................  ةيعمار مال يندسةمل العراقية المجمة
   

522 
 

 ادر ااااااااااااالمص -6
بحع يخا  قام حه بح يخ بحع  ز المحيط(  –)لسان العرب بثن  عةا ، اثا بحتمل ج يل بحاين    ا ثن  ا م،   .7

  ى.177ةثا بهلل، إةابا اتصعي  يا    يي ، اب  ح ين بحع ب، ثي ا ، حثعين، 
(ب ت قيق    ا   ا بحاين ةثا بح  ياب اب  قطر الندى وبل الصدىاثن   يم بألعصي  ب ةثابهلل ج يل بحاينب) .5

 .7321بالعصي ب 
(ب ت قيق    ا   ا بحاين ةثا بح  ياب عربشرح شيور اليىب في معرفة كالم الاثن   يمب ةثابهلل ج يل بحاينب ) .2

 .7312اب  بالعصي ب 
حياك االعظمية في بغدادا يعز ثغاباب ) .1 (ب بحا ب ي  بح ت بتيجيز بح يثقز المسابقة االقميمية الدولية إلعادة تطوير وا 

 .5575، ح  اا بح صيتز
 .7326بال زب  تيق ة ثيزب ثغاباب (ب ت ج ز 4 مي ةاااب اب  بح  ان بحةقيتيز حدس المحظةثي   ب غي تانب ) .0
ب اتيب  ع ا  )التصميم الحضري: الييكل والدراسات الميدانية(بح يا  ب ةخا؛ ةيال بحعثيا ؛ ت بس بحاا  ب  .6

 .5555ب اتثز بح اثاحا ببحع ثيز حخ ثيةز ابحع  ببال اعا يزب  ص ب 
(ب ضمن مشاريع التطوير الحضري المعاصر )المبن  التاريخي المحفزب    اا ب ا اض  ا ب  يثز ةثابهللبح عايا  .1

 .5570 جخز بح عا ز ابحتاعاحاجيي، بحجي عز بحتاعاحاجيز، ثغاباب ث د  قثال حخع   تا 
ب اعاب  صث اب )بةميتز بح م يز تا بح  ي ي  بألاياي يز بح عيص ض(ب ث د بحق ه غاحاا ا اض  ا  بح عايا ب  .2

 . 5572يز بح عا زب جي عز بح اصلب  ع ا ب بح  ت   بح عا ا بحعخ ا بحةيعاب اخ
(ب عااض   اا بح ايعز بحع ثيز ثين بح يم  )إعادة تأىيل المراكز التقميدية لممدينة العربيةبح ايلب يتم ةثا بح ععمب .3

 .5551 ابح  تقثلب
 (ب بح اتثي  بحعي زب  بح  ثاةي  ابحع  ب ااب ضالتصميم الحضري: مبادئ وتكنولوجيابحاثي اب ت   صثي ب ) .75

 .5553بحةقيتز ابألة مب   خاز بحث  ينب
، )استدامة المدن التقميدية بين االمس والمعاصرة )دراسة مقارنة(،   يئل    ا، بحاثيغا عجيل ا يل ةثا بح ابق،  .77

 .5552، 77، بحعاا 56 جخز بح عا ز ابحتاعاحاجيي، بحجي عز بحتاعاحاجيز، ثغابا، بح جخا 
 .7337(ب ت ج ز  ي م صيححببح ثعز بالاحاب اب  بح يقاب ثي ا ب حثعينب ىيرسيكولوجية الجماغا تي ب حاثانب ) .75
ب   اا بحت  ي  بحااحا بالقخي ا تا بال ي ب  بحع ثيز 5525 جخس بثا ةثا حخت  ي  بحع  بعاب   يز بثا ةثا  .72

 .)www.ivsl.org(ب 5551بح ت اضب 
14. Abel, Cris, "Architecture and Identity", architectural press, oxford, U.K., 1997. 
15. Alia Khonji & Sana Hasan , "Masterplan for Damascus,Syria Reorganizes Its Chaotic 

Urban Fabric" Journal of urban design ,EVOLO ,LLC ,in the United states and other 
countries, (2010) 

16. Byard, Paul Spencer, “The Architecture of Addition: Design and 
Regulation”,W.W.Norton & Company, New York, 1998. 

17. Brolin, Brent, C (Architecture in Context). Van Nostrand Reinhold Company, London, 
1980. 

18. George, Gijo Paul, "New Masterplan for Caliari: Italy Redefine a Urban 
Waterfront", evolo architecture magazine, issue 4, LLC, 2011. 

19. Griffith , Rebecca ," Filling the void The Interval Between the Past and the Future ", 
a thesis In the School of Architecture , University of Cincinnati ,2006 . 

20. Hadid, Zaha ,"Zorrozarre Masterplan", Bilbao, spain, www.WikiArchitectura.com,  
2007. 

21. Hubinger, Vaclav, "Anthropology of Modernity", UNISCO publishing. ISSJ 154, 1997. 
22. Hermanuz, Ghislaine," Reweaving the Urban Fabric : Approaches to infill Housing" 

,Princeton Architectural, 1989. (www.ivsl.org) 
23. Martin ,Kimberly ," A Fine Mess: Negotiating Urban Discrepancies", a thesis In the 

School of Architecture, University of Cincinnati ,2009 . 
24. Rocco Design Architects, , "West Kowloon Cultural District Masterplan",Dezeen, 

Design Magazine, 2010. 
25. Strike, James," Architecture in Conservation, Managing Development at Historic 

Sites",  Routledge, and New York, 1994. 

http://www.ivsl.org/
http://www.wikiarchitectura.com/
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 ملحق الدراست العمليت

  جمع القيم للمشاريع المقترحت استمارة: القياسأستمارة

 طبيعة العالقة بين األصل والمضاف

م=
بحقي
ا  

ج 
 

12 

 عالقات مورفولوجية ممموسة عالقات ضمنية غير ممموسة

 ةآليات اإلضافة الحضري

   يز اا بايز ة قي  ة قي    ايز  ععايز
 ة قز اةيتيز ة قز  اخيز

 ة قز  عةا ز بحتميءب 

 ة قز ت احيز ة قز تابصخيز ة قز تابتقيز
بحع قي  
 بألجت يةيز

بح ايز 
 بألعت يئيز

 ة قز  عةا ز بح  از
ة قز  عةا ز 
 بحتميءب  بح ي جيز

  يايض
ت يثق 
ا تعي ض 
ب تعثي  
ا تتيق 
ب ت  ب يز 
 

ع ا
اعثةيق 
إق يم 
تعايا 
تقايز 
 

صل
اما  بح تي

 
تتيث  اتخا

اع جيم جاحا 
 

صخيز
تعيحيز ا

تعيحيز جاياض 
 

ع ا بحتعيحيز بح جيا ض
 

ق   اةال
صل 
ا تابا بأل

عتيذيز ا  ي يز 
بألعتتي يز    

 

بح تيتيز
     

 
بحتعا           

 

 

 آلية الفصل
 14 2 2 2 2 2 1 0 0 3  ع قز ةياحز

 
 8 1 1 1 1 1 0 0 1 2 تجيا 

 آلية الترابط
 9 1 0 2 1 0 2 0 3 0 تاب ل
 10 3 1 1 1 2 0 0 2 0 تاي ل
 5 1 2 0 1 0  1 0 0 ت جين

    القوى المتحكمة بالعالقة
 18 2 3 3 3 3 0 0 0 4 اث با بألصل قيمة األصل

 
 10 3 0 2 1 0 1 1 2 0  ععا جايا قيمة المضاف

 متولدةقيمة 
 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 اعق ي 
 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 تتيةل

  14 9 11 10 8 5 3 8 9 15 ج ا  بحقيم=
 

26. Stuart, Megan Ashley, "Re appropriating Decline :Urban Renewal of a Shrinking 
Cities" , A thesis ,the University of Cincinnati, 2010. 

27. Xiaomao , Zhong, "Integration of Old and New City Districts", 8
th

 International 
Conference of the Asian Planning schools Association,2005. 

28. Jencks, Charles & Karl Kropf, "Theories and Manifestoes of Contemporary 
Architecture", Academy Edition, London, 1997. 

29. Venture, Robert, "Complexity and Contradiction in Architecture, the Museum of Modern 
Art",N.Y.2nd ,1968. 

 

البحثية( بالفرضية المتعمقة التطبيق نتائ، تفصيلممحق الدراسة العممية )  
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 فقًا لمعالقات الضمنية الغير ممموسة في كل العينات المنتخبةقيم تأثير اآلليات و  -1
نسبة تأثير اآللية في العينات  مجموع القيم العينات المنتخبة آليات اإلضافة الحضرية

المشروع  المنتخبة
 االول

المشروع 
 الثاني

المشروع 
 الثالث

 

آلية 
 الفصل

منطقة 
 %31.25 5 2 0 3 عازلة

 %0 0 0 0 0 تجاور

لية آ
 الترابط

 %31.25 5 2 2 1 تداخل
 %25.0 4 0 2 2 تكامل
 %12.5 2 0 0 2 تيجين

 %100  16 4 4 8 كميمجموع ال
نسبة تأثير اآللية نسبة لكل 

  %25.0 %25.0 %50.0 عينة

 قيم تأثير اآلليات وفقًا لمعالقات المادية المورفولوجية الممموسة في كل العينات المنتخبة -2

 ضافة الحضريةآليات اإل
نسبة تأثير اآللية في العينات  مجموع القيم  العينات المنتخبة

 المنتخبة
المشروع 

 االول
المشروع 

 الثاني
المشروع 

   الثالث

آلية 
 الفصل

 %30.7 8 4 0 4  ع قز ةياحز
 %15.4 4 0 4 0 تجيا 

آلية 
 الترابط

 %15.4 4 0 3 1 تاب ل
 %23.08 6 3 1 2 تاي ل
 %15.4 4 0 1 3 ت جين

 %100 26 7 9 10 المجموع الكمي
نسبة تأثير اآللية نسبة لكل 

  %26.92 %34.62 %38.5 عينة
 

 تأثير العالقات الضمنية الغير ممموسة وفقًا آلليات اإلضافة الحضرية في العينات المنتخبة-3

العينات 
 المنتخبة

 طبيعة العالقة بين األصل والمضاف
 مموسةعالقات ضمنية غير م

 عالقات عالقات رمزية معنوية
 حسية أدراكية

نسبة تأثير العالقة  مجموع القيم 
في كل عينة 

 العالقات عالقة تحولية عالقة تواصمية عالقة توافقية منتخبة
 األجتماعية

 اليوية
 األنتمائية

 

محاكاة
تطابق 
أستعارة 
استنباط 
أشتفاق 
استمرارية 
 

نمو
أنبثاق 
إقحام 
تعزيز 
 

تقوي
   ة

المشروع  
 االول

2 2 2 1 1 2 8 42.11% 

المشروع  
 الثاني

2 2 2 0 1 2 7 36.84% 

المشروع  
 الثالث

1 1 1 0 1 1 4 21.05% 

 %755 19 5 3 1 5 5 المجموع الكمي
نسبة تأثير 
  %26.32 %15.78 %5.26 %26.32 %26.32 العالقة 
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 ليات اإلضافة الحضرية في العينات المنتخبةتأثير العالقات المادية المورفولوجية وفقًا آل-4 
العينات 
 المنتخبة

 طبيعة العالقة بين األصل والمضاف
 عالقات مادية مورفولوجية ممموسة

 

 عالقة وظيفية عالقة شكمية

نسبة تأثير العالقة في  مجموع القيم  عالقة منظومة الفضاكات
 كل عينة منتخبة

 عالقة منظومة الحركة
ظومة عالقة من

الفضاكات 
 الخارجية

وضاااااااااااااوح  
المفاصل

تتابع كتمي 
أنساااااااااااجام  

جدلي
 

فعالياااااااااااااااة 
أصمية

 
فعالياااااااااااااااة 

جديدة
 

نماااااااااااااااااااااو 
الفعالية 

قطع وعزل 
أمتاااااااااااااااداد  

األصل
 

نفايياااااااااااااااة 
ومسامية

 

األنفتاحية   
الشفافية      
التنوع           

 

  

 %38.46 10 3 3 2 2 المشروع االول
 %34.62 9 3 2 2 2 المشروع الثاني

مشروع ال
 %26.92 7 2 1 2 2 الثالث

 %100 26 8 6 6 6 الكيالمجموع 
نسبة تأثير 

العالقة في كل 
 العينات

23.07% 23.07% 23.07% 30.77%  

 
 تباين العالقات الضمنية الغير ممموسة بين اإلضافة واألصل وفقًا لمقوى المتحكمة بالعالقة -5 

نسبة تأثير اآللية في العينات  مجموع القيم العينات المنتخبة القوى المتحكمة بالعالقة
  المشروع الثالث المشروع الثاني المشروع االول المنتخبة

 %41.17 7 2 3 2 قيمة األصل
 %35.29 6 2 2 2 قيمة المضاف
 %23.53 4 1 1 2 قيمة متولدة

 %100 17 5 6 6 الكميمجموع 
نسبة تأثير اآللية نسبة 

  %29.41 %35.29 %35.29 لكل عينة

 تباين العالقات المادية الممموسة بين اإلضافة واألصل  وفقًا لمقوى المتحكمة بالعالقة-6 
نسبة تأثير اآللية في العينات  مجموع القيم العينات المنتخبة القوى المتحكمة بالعالقة

 المنتخبة
 المشروع الثالث المشروع الثاني المشروع االول

 %57.89 11 4 3 4 قيمة األصل
 %36.84 7 2 3 2 قيمة المضاف
 %5.26 1 0 0 1 قيمة متولدة

 %100 19 6 6 7 الكميمجموع 
نسبة تأثير اآللية لكل 

  %31.58 %31.58 %36.84 عينة

 
 


