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:المستخلص
اجات اً متسارع اونمو  اتشهد مدننا الیوم توسع ة االحت حول ومن اهم هذه التحوالت هو ت، وتحوالت لتلب

ة مع نمو وتوسع المدینةاجزاء  صورة دینام ة الى مراكز حضرة  ن اء س نقف  وهذا یجعلنا، من اح
ة متكاملة لها و العوامل التي لعلى مشاكل تشهدها هذه المراكزالحدیثة من عدم وجود مقومات  ل ة ش بن

سلط الضوء على هذا الجانب المهم من ، تؤثر في ذلك حث ل مدن ال الالتحول في اشفجاء هذا ال
حث وعمرانها. ة ساهمت لبناء قاعدة معر  ضرورة انشائهاوانماطها و المراكز الحضرة تعرف الفتناول ال ف

ص  ة حول مقوماتفي تشخ ة(عدم وضوح الرؤ س حث الرئ لة ال ة ال مش ةتحقی تكامل ة ال بن ل ش
ة) له فان تحدید هذه المقومات و  للمراكز الحضر حث في التحوالت القتضي ا لحل هذه المش ة ل ل ش

ة ذه المراكز، له ل حث عدة دراسات وطروحات حول المراكز الحضرة ومقومات بنیتها الش فطرح ال
یب لها ز و ، و ونظرات التر ابها لأعادها ومظاهرها و أذلك التحوالت التي تحدث في المر لوصول الى س
حث ةالتي تظهر في  تحوالتالطار نظر شامل حول (التوصل إل تحقی هدف ال تأثیرها و  المراكز الحضر

ةمقومات  في تحدید  ة البن ة تكامل ل ذلك تمثلت ).لهذه المراكز  الش حث ب( و ة ال تحق تفرض
ز و  ز الحضر بتفعیل ذلك المر ة للمر ل ة الش ة البن او أتكامل ل الفیز م عناصر اله   .) عادة تنظ

حث المنهج الوصفي الوأ  عاد تحلیلي لمناقشة عتمد ال ة وتناول دراسات وطروحات حو أ حث لة ال ل المش
ناء  ة و ة إالمراكز الحضرة الستخالص المفردات االساس ة البن طار نظر شامل حول تحقی تكامل

ة للمراكز الحضرة ، ل هذه  لما تشهده )المنصورطار النظر على منطقة الدراسة (وتطبی اإل الش
ة والنمو المتسارع  ةالمنطقة من سرع ل غدأفي التحوالت الش ز حضر جدید في مدینة  ارها مر .  ادعت

حث الى  م عناصر وقد توصل ال ز الحضر من خالل اعادة تنظ ة للمر ل ة الش ة البن تتحق تكامل
ة ف ة الوظ لة الفیزاو بتحقی مفهوم التدرج لالنما الحر ز الحضر للمر تطلب حدود ثابتةی وهذا  ه

ف طر علیها ونمط حضر متكیف وظ اً  امس ل  .ومتمیز ش
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Abstract: 

Today, our cities are witnessing rapid expansion, growth and transformation to 
meet needs, The most important of these transformations is the transform of parts of 
residential neighborhoods into urban centers dynamically with the growth and 
expansion of the city, And this made us stand on the problems experienced by these 
modern  urban centers of the absence of the elements of a structured structure 
integrated with them as well as the factors that affect this came this research to 
highlight this important aspect of urban development and urbanization. 

 The research deal with the definition of urban centers , patterns and the need 
for its establishment , to build a knowledge base that contributed to the diagnosis of 
the main problem of research (Lack of clarity on the problems of determining the 
structures of an integrated structure for urban centers) and to solve this problem this 
research requires a number of studies and hypotheses about the urban centers, And 
its structure and morphology, as well as the transformations that occur in the urban  
centers of these cites, its dimensions, aspect, and its reasons to reach the goal of 
research (Achieving a comprehensive theoretical framework on the transformations 
of urban centers and their structural structure). Thus, the basic hypothesis of 
research) Integrity of the formal structure of the urban center is realized by activating 
the center and re-organization of elements of the physical structure). 

The research adopted a descriptive analytical approach to discuss the research 
problem by taking Studies and suggestions on urban centers to extract basic 
Meanings and Build a comprehensive theoretical framework on the integration of 
the formal structure of urban centers. And application of the theoretical framework 
to the study area (Al-Mutanabi district).it was selected for the rapid pace of formal 
transformation and accelerated growth as a new urban center in the city of Baghdad. 
The research has concluded that the formal structure of the urban center is achieved 
by rearranging the elements of the physiognomy structure by achieving the concept 
of gradation of functional motifs This requires constant a controlled boundaries of 
urban center and a functional adaptive urban pattern . 
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ة في المراكز الحضرة ل حث التحوالت الش ة لتلألما لها من  تناول ال ل ة الش ك عاد في تطور المدن وتكامل البن
ة في تعرفها للتحول (حیث المراكز. زت البنیو ة Transformationر ة ذات ة تنطو على دینام ع الكل )على ان المجام

ة دون التوقف على  ة الخاضعة لقوانین البینة الداخل اطنة تحدث ضمن المنظومة الشمول والتي تتكون من سلسلة تغیرات 
ة  تقی. عوامل خارج ة  ة صفة االیجاب ل عابها الحوتأخذ التحوالت الش عیدا عن التحول  داجات االفراتم عند توافقها واست

ة : س ة على ثالث متغیرات رئ ة االیجاب ل  ،الحجمتغیر م القسر او التحوالت الكبر للمدن ، حیث تعتمد التحوالت الش
اس ل، متغیر الق حث . متغیر الش حث اعتمد ال ة المشار لها في المستخلص واهداف ال حث لة ال ومن خالل تحدید المش

ا ص التحوالت الحضرة منهجا یتطلب التعرف  ه ثم تشخ ة له والعوامل المؤثره ف ل ة الش ز الحضر ومقومات البن لمر
ه واثرها في تك ة التي تظهر ف ز بهدف بناء انموذج اطار نظر حول مقومات تحقی تكامل ة لهذا المر ل ة الش امل البن

ة للمراكز الحضرة  ل ة الش   .البن
 :ةكز الحضراالمر -2

ة  انات االساس ة او االقتصا مهمةتكون  التيتعتبر المراكز الحضرة من الك اكل المدن سواء العمران ن ه ة في بناء وتكو د
ة. اس ذلك الس ل المدینة العمراني و  و ز المدینة هي تمثل العمود الفقر في ه   (Down town)ومن اهم هذه المراكز هو مر

ز التجار واالجتماعي والثقافي  مثل المر االستخدام وتعتبر منطقة جذب لرجال االعمال الذ  ثافة  واكثر المراكز الحضرة 
المستو العمراني واالجتماعي واالقت طر وتتمیز  س افة انشطة المدینةصاد المرتفع والذ بدوره     .على 

ز Horwood and Boyceبینما قدم ( اسم () تعرف للمر النظرة المعروفة  ) حیث core frame conceptالحضر 
اني  س على ارتفاعات الم ة وهذا ینع ة واالجتماع یز عالي من االنشطةاالقتصاد ز والتي تتمیز بتر تتكون النظرة من نواة المر

ات ، وفي منطقة  ه تجارة التجزئة والفنادق والشر ز ف عات وتتر اكثر  عمودداد الالنواة تتمیز صفة االمتما تمثل اعلى معدل للمب
ة االشخاص تكون محدوده من اال ز فقي وحر ني فهي مر االستخدام الس ة خالل النهار وندرة  ة مشاة عال حر والنواة تتمتع 

  [Murphy, 1988] حضر للوظائف والمهن المتخصصه.
ز الحضر -3  : خصائص المر

ز المدینة الجزء االهم ار مر ن اعت ز االساسي  م ارة عن (المر ة خاصة للمجتمع وهو ع ا للمدینة وله اهم اقتصاد
ل) ة والثقافة للمدینة   downحیث اطل على هذه المنطقة اسم (،  [ALAM,1998,p378 ]لالدراة واالعمال والتسل

town retail ( ما طرحه) قلب المدینة التجارBURGESS( ) وقد وصفهاYeatesقول منطقة ترتفع فیها (هي  :ه) 
اتب والخدمات وهي بذلك تعد  یز عالي للمحالت التجارة والمسارح والفنادق والم انها ذات تر اسعار العقار واالرض وتتسم 

انظمة معقدة تمیل الى ان الكبر ذات المدن  تعتبر [Yeates, 1980, p334]بؤرة الكثافة المرورة ضمن نطاق المدینة .
ة للمدینة تكون متعددة المراكز  س فعل اعتماده على منظومة النقل الحضر الرئ ز المدینة  لتقلیل الزحم المستمر على مر

  المدینة.وذلك من خالل ظهور مراكز حضرة متعددة ضمن 
ن ان نستنتج ان  م ز الحضر مما تقدم  ان االكثف تجمعا للناس المر غي ان یؤخهو الم ن اجات ذو ار احت  االعت

غي ان ینظر ن ز و ة المر ز نفسه من حیث الحجم والكثافة ونوع نظام فرعي الى المجتمع وخصائص المر ز   . ل مر

ة:-4 ز ة المر  الوظائف الحضر

ل العام للمدینة وتطورها من خالل التحوالتأ بیر على اله ل  ش ز یؤثر  م الوظائف في المر لتي تحدث ا ن تنظ
ة المرور  ع انواع حر یز العالي من جم اكل البناء  والتر ة من ه نتیجة الحاجة  وتوسع ونمو المدینة,  فهناك الكثافات عال
ذلك عرقلة  المرور و ة ومشاكل  ثافة عال ز الحضر وتصنع بیئة ضارة ومناخ محلي  و مشاكل في المر وهذا یتسبب 

ل من تلقاء نفسه  كلف.استخدام الفضاءات وارتفاع ال زة المدینة تولد مراكز حضرة جدیدة  عفتغیرات مر حسب مدینة ال تت
طها  ط المدینة تخط ل المدینة متعدد المراكز ولذلك مفهوم تخط طها ان هذا السبب الوحید الذ یجعل من ه او في مح

اجات الفرد . ستند على احت   [Petar, 2004, p16]الجدید 
ات -5 یب مراكز المدن:نظر   تر

ثیره حیـث تنـاول ـار التي طرحـت في هـذا المجـال  احثین االجتماعیان موضــــــــــــــوع بنـاء المـدینـة واالف ن هـا الكثیر من ال
احثین. ر لل اتها حســــــب المنظور والتوجه الف انت ترجمت دراســــــتهم من خالل نظرات اختلفت فرضــــــ فقد  واالقتصــــــادین و

عضـــــهم من الجانب االجتم یب مراكز المدن تناولها  اعي واخرن من الجانب االقتصـــــاد وســـــوف یتم طرح اهم نظرات تر
ما یلي ز والمدینة و   :التي توضح العالقة بین المر
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ة اوال/ ز  القطاع نظر    : Concentric Zone Theory 1925 - المر
هي ترجع لفترة القرن العشرن و انت من اقدم النماذج 

) BURGESSوالذ اقترح من قبل عالم االجتماع بورجس(
ان الهدف االساسي منه هو التعرف على المشاكل التي  والذ 

تعاني منها المراكز الحضرة للمدن من ضمنها المشاكل 
ح وتفسیر  ة لتوض ولوج ة مستخدما بذلك عوامل ا االجتماع
یزه على نمو المدینة  ان تر ة ضمن المدینه و ان اینات الم الت

زها الحضر نحو اط ذلك اثار وتوسعها من داخل مر رافها و
ة  ني على خصائصها االجتماع ما الهجرة واالنتقال الس

ل( اغو في عصره والذ 1موضح في الش ات في جامعة ش ا الن ولوج ان سائد عند علماء ا ما  )، وقد تأثر بورجس 
منة وغزو المناط الطب ساعد على انتشار نموذجه  التنافس واله ات  ة وللنموذجحیث استعار منها عدةعمل عدة  ع

سبب النمو  ان وان هناك توسعا في مساحة المدینة  ان تنافس اجتماعي وثقافي وفني بین الس ات ومنها المدینة م فرض
افة االتجاهات. ص وسرع في  سر ورخ   [Alqatan ,2009,P45 ]والهجرة وان النقل م

ا ز/ ثان ة المر   : Haig-1926   نموذج المدینة االحاد
زة (النظرة تم مماثلة النموذج األُ  ذهضمن ه منطقة االعمال المر ز  ) ومن خالل هذه النظرة CBDحاد المر

اني للتسلسل الهرمي للمراكز ن فهم التوزع الم ز أُ ) خصائص ارعة للنموذج Alonso]ما حدد ( .مم م المر حاد التقس
اتب ضمن (الفصل بین استخدام االرض في حلقات  /اوالً ما یلي:  ز، الم ة في الحلقة CBDمتعددة المر )، الصناع

ة. الوسط اً ى، المساكن في الحلقة الخارج لما ابتعدت عن  /ثالثاً   CBD. تناقض اسعار االرض بزادة المسافة عن /ثان
لما تناق ز  ة.المر ثافة استعمال االرض المبن عاً  صت  ز المدینة. /را ع التجزئة في مر ز  المدینة ن نموذجأو  ب ة المر االحاد

ع معالجة    نما الحضرة متعددة المراكز نجحت في ذلك.أستعمال لالراضي الحضرة المعاصرة. في حین نما األأالتستط
[Alonso, 1964, p.130-134]   

ة المراكز المتعددة/ ثالثا  :)Multi Nuclei Concept( 1945 نظر

وف هذه النظرة فان الكثیر من المدن 
زها الحضر حیث طرح  تتوسع وتنمو حول مر

ز  الجانب هذا ولمان فيأهارس و  ان للمر
ا بنشاة  ا تالحضر ارت رخي أالمدینة وهو ارت

ینما المدینة تنمو وتتوسع  لى كثر یؤد ذلك اأو
احثان ان  ر ال . و ة اخر ظهور مراكز ثانو
ن  م زة ال ة والمر اتحاد النظرتین القطاع
ل المدینة العصر والتي  تفسیر التغیر في ه

نها  م ن تتوسع حول مراكز عدیدة وهذه أال
ات ا نها ان تتوسع وتنالمراكز او النو م ة  مو لثانو

في نطاق المراكز القائمة. هذه النظرة وضعت 
م من قبل العالمان هارس وأولمان 1945عام 

)Harris & Ulliman () ل ز نشا خاص ) 2ما في الش رة وجود عدد من المراكز الحضرة لكل مر وهي تستند الى ف
س له عالقة  ته وهناك عوامل ساعد ا/التجمع ل عض االنشطة وفي مناط محددة.ثان عي لتجمع  على ذلك:اوال/المیل الطب

عض مثل الصناعات  عض االنشطة على  سي او مجر مائي.ثالثا/اعتماد  فه وانما یجمعها وجود طر رئ عة ونوع الوظ طب
عضها.  [Alqatan ,2009,P48]  .التي تكمل 

 
  Concentric Zone Theory) : نظریة القطاع المركزي  1شكل (

https://wodinskeep.files.wordpress.com 

ولمانأنظریة المراكز المتعددة لھاریس و ):2الشكل (  
https://urs300.wordpress.com المصدر:
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عا   التدرج: urban hierarchies لهرميالتدرج ا ةنظر / را
 واشار له )urban hierarchiesالحضر الهرمي (

)christaller ین على مستو ) التدرج الهرمي تطور على مستو
انات الحضرة   وعلى مستو تدرج هرميتواف حجم المراكز و الك

ح  ة (النقل والمرور).فاص ة الحر ط ش اكثر شیوعا من خالل تخط
ات:طرق  بذلك هناك تصنیف للطرق والشوارع على ارعة مستو
ة، الطر الجامع، الطر الخدمي.  سرعة، الطرق الشران

[Tunnard & Pushkarev 1963, p.21-66]   
ر  الهرمي ضمن المناط الحضرة بخصوص التدرج  )fujita( و

ة ن في التدرج في حد ذاته وانما في  في بدا م ة الثالثة انه ال االلف
تسلسل هرمي للمراكز ذلك. اءور  الشرو ز االصل هواالفضل من خالل التصنیف  ان المر  واعتبر التدرج الهرمي للم

[fujita etal,1999,p27]. ،ات منفصلة  ما ة.للتدرج الهرمي مستو ة تطورة مثال ارها ستراتیج ن اعت  م

ز / خامسا ة المر ة بن    :Christopher Alexander -1987نظر
ز  )Christopher Alexander( اقترح ة المر یر ان مراكز المدن الحدیثة أجبرت  حیث (Structure of Center)بن

ا الساكنه للمدینة  التهام الخال ة الى تجارةعلى النمو السرطاني الذ تسبب  ن لها من س وتغییر  ،التي على مقرة منها  وتحو
ط )Alexander( النوظائفها وعناصرها الحضرة "  ة من المراكز تكون مترا ل ش ة یجب ان تش  على عدة ةعتقد ان التنم

ات. و  ه(Alexanderحاول (مستو تا م الحضر في  م التصم صوغ مجموعة قواعد تح  New Theory of Urban) ان 

Design(  ل وتكون تاثیراتها س على المدینة  التالي  تنع م الحضر یختلفون في االراء و فیر ان الجهات الفاعلة في التصم
ل وادائهاضارة الن یر ان الجهات ذات نزعة فر  ة ال تنظر للمدینة   )Alexander( واقترح ،[Alexander, 1987, p20] د

لة مجموعة  منة نظام موحد او قاعدة لحل هذه المش من القواعد التي من شأنها ان تحق التكامل للبیئة الحضرة، فقد اقترح ه
ماثل نفس الطرقة في معالجة المدینة. ل بناء  ون     موحدة 

س/ سادسا و ز الحضر لهاورد و ة اإلطار المر   :Horwood and Boyce Core Frame Concept)( نظر
اسم  )Horwood and Boyceقبل( هذه النظرة وضعت من ز الحضر والمعروف  والتي حددت تعرف للمر

)Core Frame Concept یز االنشطة ة من تر زة والتي تتمیز بدرجة عال ) وتتكون النظرة من منطقة النواة المر
ما تمثل هذه المنطقة ة  س على مستو ارتفاع االبن ة وهذا بدوره ینع ة واالجتماع ع للمحالت اعلى معدالت الب االقتصاد

ات والفنادق والمسارح وتغلب علیها سمة االمتداد الراسي في منطقة النواة  ز بها تجارة التجزئة والشر التجارة حیث تتر
صوره واضحة ا ون ، كثر من االمتداد االفقيو ما ان ا تغییر في استعماالت االرض  ة محددة  ة افق بینما تكون الحر

ة خالل ساعات.  ة سهلة للمشاة وعال حر ما ان النواة تمتاز  ل    [Alqatan ,2009,P51]محدود وعلى مد طو
ات الخاصة بتكو  موقع  وضحت مدا تاثیر,ن المدن ومراكزها والتي عد طرح اهم النظر
ز الحضر في المدینة على نمو  اب نشوء المراكز ها و المر ضا توضحت اس توسعها وا

ع خاص  ة المدینة واعطائها طا ز الحضر في تعرف هو ة ودور المر ة  والثانو لتلب
ة  والبد  ة والثقاف ة واالقتصاد  تعاني مشاكل التيال عد طرححاجات المجتمع االجتماع

ات لالمراكز الحضر  منها ان البد من التطرق ة وظهور العدید من النظر معالجة ذلك 
ةأل ات التي تعمل على وضع الحلول لمشاكل مراكز المدن الحضر  .هم الستراتیج

ة للمدن:-6 ر المراكز الحضر ات تطو اسات وستراتیج  س

رها الكافيهتمام االا ى المدن الیوم ال تحضان مراكز  ع حجم ما یتالئم م لتطو
ات ذلك یؤثر التغیرات مما ز وعلى االقتصاد المحلي، وستراتیج على استدامة المر
ر مرا اب عدة منها  كز المدن تختلف من مجتمع الى اخرتطو اعتمادا على اس

اني،  للمدینةادلنشا االقتصا نافسة الم الموقع الجغرافي،، انما النمو الس
ات النقل.  ة ،ش م ل و االقل ست فقط ش فضاء خاص ما العمارة هي ل ر ان حیث من الضرو لكن تفاعل مع الجمهور 

ة لمراكز المدن بتوف ر االنما المستقبل ن في تطو ع الجوانب االخر ضمن المم قات اسشمل جم ة یر مخططات لط اس
اني من االنشطة التي من شانها ان تؤد تهجینلل ة (تحول)  الم  .[Petar &Ljiljand 2011,p8]المدینة الى مرحلة انتقال

في من خالل  اني والوظ م الم ز من التنظ المر الفعل  ر محتمل في المناط الحضرة الموجوده   اعادة تدو حیث یتم ذلك 

ظریة اإلطار المركزي الحضري ): ن4الشكل (
 لھاورد وبویس

[Alqatan ,2009,P52] المصدر:    

 

) : نموذج التدرج الھرمي لشوارع حسب مستوى 3شكل (
  [De Jong  2008]المصدر :  ، الخدمة
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ع االنشطة التي هي غیر  موجوده في الوقت الحاضروتحدید الموقع وتداخلة على طول االمتداد العمود مع وجود اضافة جم
قات. ع الط ة في جم ة الثقاف اكل جدیدة تقدم حال محتمال لزادة  الزام من البنى االساس ذلك یتم التحول من خالل بناء ه

م مراكز الحضرة اكل في تصام اسات صنفت نشاطات التجدید اما  .التحسن لله  ،p41]،2013لحضر الى ثالث س
[Abu Ghali  :ما یلي    و

اسة اعادة التجدید وتشمل: /اوال ر س   .،اعادة التأهیل،الحفا التارخيأعادة التطو
ا/   .االمالء الحضر  ثان
اء والتجدید الشامل. ثالثا/   اعادة االح
  ن وضع م ز الحضر (ومما تقدم  ا للمر فا أجرائ طها الحضر  هو منظومة منتعر العالقات ترط منطقة محددة مع مح

ه  طة  المجتمع والبیئة المح ة ذات نمو وتفاعل مستمر،تتجسد بها عالقة الفرد  ة والدینام ة والحیو الفعال ،تتصف 
ة الخاصة ل حتو على بؤرة الش ز التجار واالجتماعي والثقافي و مثل المر ض للمدینة والذ  نقل ل،وهو القلب النا

ذلك هو منطقة  ة و س ة الرئ ات الحضر حتو على الفعال ة اجزاء المدینة و ق عتبر نقطة تواصل مع  الحضر و بذلك 
ان  عتبر م ز عالي و ع مر طا ضا  تمیز ا ان واالعمال وذا مستو عمراني واجتماعي واقتصاد عالي ،و جذب للس

ط  ل االمد ومهم في تخط ادل روحي وتقلید طو ز واحد او متعددة المراكزت انت ذات مر  ).المدن سواء 

ة : المتعلقةالدراسات -7 ة للمراكز الحضر ل ة الش   مقومات البن
  :petar mitkovi (The City center organization and its influence on structure2004) : دراسة

نظام في دراســـــــته )mitkovi( تناول ز المدینة وعالقته بها  ات واالنشـــــــطة التي تحدث هناك،  مر متكامل من الفعال
اس االنســـــــاني، الن االنســــــان هو العنصـــــــر  المق ط  ل الفیزائي الذ یرت فتة واله لة ووظ ز هو شــــــ حیث ان (جوهر المر

ز ات التي تجر في المر زة التي  تعبر  .[p2]االســاســي لكل الفعال ضــا للوظائف الحضــرة المر ن عوتطرقت الدراســة  ا
ة الجزء االســـــاســـــي من  ف ة، حیث تمثل المراكز الوظ اجات االنســـــان االجتماع ل الحضـــــر واحت ادلة بین الشـــــ العالقة المت
ان في الحیز الحضــــــر  ن والعمل فقط وانما هو فضــــــاء شــــــامل لكل الســــــ اجات الحضــــــرة التي ال تتعامل مع المســــــ االحت

ة:وقد حددت الدراسة عناصر نظاالجتماعي للمدینة.  العناصر التال ز المدینة  ائي لمر ل الفیز  ام اله

ة.المسارات:  .1 ة والماد ف ة في الفضاء والتي تعطي توجهات الى مختلف االماكن الوظ  [p4] هي اتجاهات الحر

ان التقالبؤر:  .2 ل العمراني للمدینة في ا اء المسارات حیث تتقاطع اوتنتهيهي م انله مفترق طرق او فضاء ل وم
 [p5].مفتوح

ة نواة المدینة: .3 فة والبن طة من خالل تطور تارخي من حیث  الوظ یز عالي من البؤر مرت   .تر

ما یلي:  ز الحضر والتي صنفتها   م المر  ومن االمور المهمة التي طرحتها الدراسة هي المعاییر الخاصة بتنظ

ا هناك معاییر منها  .أ ل ا وه ف ز الحضر وظ م المر ة التي تستند على مطالب و  الجل تنظ ف اجات المعاییر الوظ احت
ة الطلب وتنقسم الىاالنسان  وفقا ل عیدوعلى المد -على المد المتوسط -على المد القصیر-طول مدة تلب   . ال

مها الى  .ب تم تقس اع و ة لالنسان -وفقا لتواتر االش ا (الوظائف الحیو ة -یوم االتصال  -اتمام الغذاء –ایولوج
ة –والمجتمع ة) –االحداث الثقاف   .[p8 ] واالمور االجتماع

التالي: اما ة تكون  ل   المعاییر اله
  ز نفسه تم تحدیدها بواسطة عدد المستخدمین المحتمل، وحجم المر ز على منطقة الجذب و ار حجم المر  عتمد مع

 ز ثافة منطقة المر ثافة هو –معاییر  ز وتتكون هذه المعاییر م تعتمد على حجم المدینة واكبر  ن استخدام منطقة المر
ثافة البناء . یز و ارامترات من تر  ال

 ز )  –معاییر جودة منطقة المر ل الماد (الفیزاو ة الفضاء واله ار خصائص البیئة وخصائص اتصال حدد هذا المع
ز ل المر ة وش   .ونوع

ة(ما    :من خاللوجاء التصنیف  )Types of urban city Centersتناولت الدراسة انواع المراكز الحضر

فة ،1- لي،نموذج ال2-الوظ ة 4- وقت انشاؤها3- الش اینة،و شخص ة مع النظام مرور مت  . المدینةالموقع في 5-نوع الحر

ه هذه الدراسة  ع المعاییر هو اهم ما توصلت ال شمل جم اشر  في االكثر استخداما النه غیر م ار التصنیف الوظ اعت
ز الحضر من خالل تحدید  ة المر ة بن ما اكدت الدراسة على تحقی  تكامل ان المدینة،  اجات س قوم على احت والنه 

ذلك تطرقت للمعاییر الخاصة بتن ز الحضر و ة المر ة والقو المالعوامل المؤثرة في تحدید اهم م المراكز الحضر ؤثرة ظ
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ز  ة للمر ل ة الش ة البن عزز تكامل ز الحضر وتفعیله مما  ل المر في ظهور تلك المراكز والعوامل التي تحدد وتؤثر في ش
.  الحضر

  )The reserchers : المصدر:(petar mitkovi 2004دراسة  ):مفردات 1الجدول (
ة س ةالمفردات   المفردات الرئ   المتغیرات  الثانو

م   المعاییر الخاصة بتنظ

ز المدینة   مر

ة ل ز  معاییر ه   حجم المر
ز    ثافة منطقة المر

ة ف اع  معاییر وظ   وفقا لتواتر االش
اع    وفقا لمدة االش

ة   انواع المراكز الحضر

فة  فة   من خالل الوظ   احاد الوظ
  متعدد الوظائف

  من خالل نموذج 
ة   الخط
ا   الخال
ة یب   التر

ة الحرة ال التلقائ   االش

ة   من خالل وقت انشاؤها    مراكز تارخ
  مراكز جدیدة

ة ة ونوع الحر   مراكز مشاة  من خالل شخص
  مراكز المرور المتنوعة

  حسب الموقع في المدینة 
ل مستمر  ش   مراكز في انسجة المدینة بنیت 

زمراكز في    المدینة مر
  مراكز في نطاق اوسع  من المدینة 

  المدینةمراكز خارج 
ة الكبر  دراسة القطان، احمد عبد المنعم حامد،  ر وتحدیث المراكز الحضر   :)2009(منهج تطو

مراكز الم طة  ة المرت م العلم ل النظرات المتعلقة بها والمفاه ذلك االسس ن ونشاءدتناولت الدراسة المراكز الحضرة و تها و
فة ومراكز متعددة  ة الوظ ل ونمط مراكز المدن وصنفت الدراسة مراكز المدن الى مراكز احاد ان ش ة التي على اساسها  العمران

ما یلي: [p63]الوظائف   و

 فة ة الوظ ة احاد ة وحتى المراكز الحضر ات الثورة الصناع فة من بدا ة الوظ ة الحرب العا: ظهرت المراكز احاد ة نها لم
انت هناك عدة عوامل وقو ح ة حیث  ات ،الزحف العمرانيضرة مؤثرة ادت الى ظهورها ومنها:الثان  زادة استخدام المر

 .زادة الطرق ،تشتت الوظائف الحضرة ،انخفاض استخدام النقل العام ،الخاصة 

ة  ومن اهم المشاكل الناتجة من ظهور المراكز الحضرة ما جاء في الدراسة احاد فة  ار واألالوظ ةهي التحرك االج اء المال  ع
ع لكل هذه المراكز ت الط ع خاص.أو عطیها طا ة المدینة و یل هو ز  ثیره على تش حتاج الىأُ فكل مر فة  ز  حاد الوظ تعز

ح  ص ة أوظائفة ل ن ان ما تناولت الدراسة المراكز متعددة الوظائف .كثر فعال م ضع حدود واضحة بین المراكز نحیث ال
فتین حضرتین تختلف الواحدة عن  ة الوظائف تنشى عادة عندما تكون هناك وظ ة والمتعددة الوظائف حیث ان تعدد االحاد

ز من خدمات لفئات متعددة قدمه المر عتمد على ما في  وانما  عني فقط تجمع وظ ة الوظائف ال وهناك  .االخر وان مفهوم تعدد
ار ،)Specialization Forceقوة التخصص ( :[p79] وهيظهور المراكز متعددة الوظائف  عدة قو تؤثر في  قوة االخت

)Selectivity Force(،) ا ة  .)Use Forceقوة استخدام االرض( ،)Technology Forceقوة التكنولوج ما ان الشخص
ان  ز سواء  عة المر طب ز تتاثر  ة و أُ الحضرة للمر ة عال ثافة بنائ زو ذلك حدود واضحه للمر فه او متعدد و ن احاد الوظ

م المراكز متعددة  سبب  الوظائفتصم ان الهدف منه تحقی سمات حضرة تتناسب مع تطور المجتمعات والتحول الذ حدث 
ا وجعل هذ رحت ومن االمور التي ط تقدمهما تلبي حاجات المجتمع من خالل  الوظائفه المراكز مراكز متكاملة متعددة التكنولوج

 :[p36]في الدراسة هي العوامل التي على اساسها تصنف مراكز المدن وهي 

ة:      ع ز الحضر (العوامل الطب ل المر ة)،تؤثر على نمط وش ة واالقتصاد ة، العوامل االجتماع ف لقرار ا، العوامل الوظ
اسي:  قرار یدخل الس ا ما یتم انشائها  ناء المراكز الحضرة للمدن حیث غال یب و عامل قو في التاثیر على تر اسي  القرار الس

حدد ذلك صدور قرار  بیر للمدینة وذلك  سي  ز حضر رئ ز رفي الى مر ز تجمع صغیر او مر ذلك یتحول مر اسي و  ،س
ر المراكز ا ن ، لحضرةما لعامل االستثمار دور مهم في تطو م ذلك  ص اهم ماجاء  و    الدراسة من خالل الجدول التاليتلخ
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ة س   المتغیرات  المفردات الرئ

ة فة (متخصصة)  انواع المراكزالحضر ة الوظ   مراكز احاد
  مراكز متعددة الوظائف 

  القو المؤثرة على ظهور 
  المراكز المتعددة الوظائف

  قو التخصص
ار   قو االخت

ا   قو التكنولوج
  قو استعماالت االرض

 العوامل على اساسها تصنف

  مراكز المدن 

ة ع   عوامل طب
ة ة واقتصاد   عوامل اجتماع

ة ف   عوامل وظ
اسي   قرار س

ة ة الحضر    الشخص
  حدود واضحه

ة ة عال   ثافة بنائ
  االنفتاح على االستثمار

 : Ljiljana vasilevska  2011دراسة
[SPATIAL AND FUNCTIONAL, TRANSFORMATION OF THE CITY CENTER, 
STRUCTURE IN THE PROCESS OF TRANSITION]     

 ة التحول في البیئات الحضرة. حیث ان ها على انها ظاهرة التحول یتم تعرف تناولت الدراسة التاثیر المتناقض من عمل
ة وغیرها من العوامل ومن  م التارخ ة والق اد االجتماع قات تتداخل  التطورات الحدیثة  والم ة معقدة متعددة الط عمل
یل المدینة. حیث تعطي الدراسة  ن معرفة الترتیب الزمني للتغیرات  التي حدثت في تش م خالله دراسة هذه التحوالت 

اره اكبر فضاء عام في المدینةتوص اعت ز  ة في المر ومهم من خالل تعرفه واعادة النظر  ات للتغلب على ازمة الهو
ز الحضر  ل المر في له اني والوظ اق المؤثرات المفهوم الم ة الفي س ة او عمل ة االنتقال  .تحولالحدیثة من العمل

ة حددت الدراسة  ادستحداأ,حیث تمیزت المرحلة االولى   ولالتح القو المؤثرة على عمل تار السوق عندما تخ ئث م
ان في نسیج المدینة أموقع  ة التغیرات في استخدام االراضي في المستقبل  ونقل الم ستثمار عقار والتي اسفرت عن اهم

ة حول عمل اقتصاد جدید .أ الحضر و  ع حت ردة فعل طب ل حیث اص ا  ذلك قوةو عادة اله تي لها تاثیر الالتكنولوج
ة  ل ة وتمیز خصائصها الش ل الكتل البنائ ة على  ش في سواء على مستوالقو االجتماع و المبنى وقوة التخصص الوظ

ما ان هناك  انياو الشارع او الساحه  ات في التحول الم  وذلك بواسطة: تحول في االستعمالتنتج عنها  عمل

  ك النموذج االحاد اتب.تف زة في االنشطة التجارة والم  التوجه  نتیجة الالمر

  فة خارج نسیج المدینة ة الوظ ز الى مناط اكبر احاد ان المر ا لمفهوم الم ف االنتقال من اجزاء اصغر وظ
.  التقلید

  ز مة في مر ة القد ن اء الس اد االستعمال التجار و تجدید االح  .ازد

ل جدید في نظام مراكز المدن و أتي تمارس تالمبذولة الهذه التغیرات الكبیرة  یل ه ن دحضها في تش م حت أثیرا ال ص
اة واالحداث وا    [p3] النشطة للعصر الجدید االنتقالي .صورة الح

ة التغیر واالنتقال المتسارعة وعلى هذا النحو فهناك طر على عمل س ل الفضائي هوالذ   ان المدن المعاصرة تعتبر اله
خي غیر تقلید ولمواجهة ذلك فان هناك عواقب بخصوص فضاء  حد فاصل بین التقلید والنموذج والمعاصر وهذا تحد تار

ن ان تكون محددة او معرفة تماما. م  المدینة في المستقبل ال

ة بینما نحتاج العمل  اع الهو اء والمتسرعه على النماذج الجدیدة تسبب مشاكل وض ز واعادة على تحفیان الموافقة العم
ة. عها وشخصیتها االساس سبب التحوالت مغترة عن طا حت  ة والتي اص ة للمراكز الحضر اة وعودة الهو   الح
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ة    التحول في البیئات الحضر
اكل مؤقته    بناء ه

ا من قبل اصحاب المشارع (مودیل او نموذج معمار  ان مها م   استثمار خاص) -توزع الوظائف وتنظ
اد حدیثة  لتوزع الوظائف واالنشطة  قوم على م في واحد   یل  نظام وظ     تش

ة التحول    القو المؤثرة على عمل

اني   استحداث م
اقوة    التكنولوج

ة    القو االجتماع
  قوة التخصص

ز    تحول االستعمال  في المر
زة في االنشطة التجارة  فة نتیجة الالمر ك النموذج المعمار احاد الوظ   تف

فة  ة الوظ ز  الى مناط اكبر احاد ان المر ا لمفهوم الم ف سیج خارج الن -االنتقال من اجزاء اصغر وظ
  التقلید 

اني    تجزئة الفضاء   التحول الم
اكل  الوظائف الجدیدة   ه

  : )Tigard  ) City center urban renewal plan  :2005دراسة
ة تناولت الدراسة  رالتاالستراتیج ات لالحضر  طو منطقة حضرة  حیث وضعت الدراسة مجموعة من االهداف والغا

رت الدراسة  المنطقة حیث ذ ز المدینة مع مشارع التجدید الحضر واهم الخطوات لالرتقاء  ط مر التي تساعد على تنش
الشعور  ز المدینة و توفیر وسائل الراحة التي تساهم  ط مر انعدة اهداف اولها  تنش تم ذلك ياالنتماء الم  من خالل: و

 ة  دمج الفضاء المفتوح وعناصر الفضاءات  الخارج

   ة ة من خالل االجراءات الوقائ ع   . [p1]تقلیل اثر المشارع العامة على البیئة الطب
االستفادة من المسافرن من خالل:  وطرحت الدراسة هدف ثاني متمثل 

  ة ني والتجار وتوظیف االستخدامات الترفیه ر الموجه للمرور العابر الس  .دعم التطو

  طة بها عزز الرط بین وسط المدینة والمناط المح   .[p2]تنفیذ نظام المشاة والدراجات الذ 
ون نظام النقل متعدد الوسائط في وسط المدینة یرط  غي ان  ما ین ل االماكن و االفي حین جاء الهدف الثالث ف ش نشطة 

  مرح لالشخاص من خالل:
 ما یتف مع وسط المدینه م وتحسین الشارع     . تصم
  ة للمشاة التي تعزز ة والمراف الخدم توفیر ممرات وارصفة وممرات للمشاة ومسارات الدراجة الهوائ

  .p]2 [استخدام متعدد الوسائط والوصول االمن
ع للتأكید اعلى صرا  وجاء الهدف الرا ارات  من الس قة للمشاة وال ته ان تكون الشوارع واالماكن العامة في وسط المدینة صد

زه  اس االنساني في منطقة االعمال المر ر ومراعاة المق   . علیها وذلك من خالل: تعزز توجه المشاة  وتطو
  ة للمشاة ة ایجاب ر الفراغات الحضرة التي من شانها توفیر فرص ترفیه اتطو ه وجذب الس ن والزوار الى اوسلب

  ] .  [p2وسط المدینة
ن من خالل: اما الهدف الخامس فتضمن: اتب والس ر عالي الجودة للتجارة والم    تعزز تطو

  ر المشارع التي ة لتطو رامج المساعدة  التي تشجع االعمال واصحاب الملك ر و م حوافز التطو تقد
ز المدینة    .[p3]تنسجم مع مر

  ة داخل ز المدینة الى اكثر مواقع مناس ة  في مر طاب المواصفات المحل ما  دعم التحول لالعمال 
 مدینة 
انت األتناولت الدراسة جوانب م ر وسط المدینة و ط وسط المدینة من خالل توفیر سبل الراحة همة لتطو هداف تشجع تنش

ذلك  ارات و ة المشاة والس ان والفصل بین حر الم ز هذا ولكن التحول أقترحت أوالشعور  ستعماالت االرض في منطقة المر
طرح تساوالت هل ان هذا التحول یخ ز  ساعد على استرجاع واستحضارلفي المر ة جدیدة للمنطقة ام  تها ح  هو یث لم هو

ز وساكنیها  ون هذا التحول له تاثیر سلبي على منطقة المر صورة واضحة فقد  ز و تطرح الدراسة المشاكل التي تواجة المر
ش الى منطقة اعمال وتجارة  ة قابلة للع ن التالي تحولها من منطقة س فقدها خصوصیتها و حیث تحولها الى منطقة جذب  قد 

اً  ل ان والتفاعل االجتماعي حیث  مالئمة ش ة وروح الم ة والخصوص ة تحول یجب ان تراعي عدة امور منها الهو ان ا عمل
ن تك ن الن بوجود الس قاء ولو على جزء من الس ة و وواال   .فعالةن المنطقة حیو
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  [The reserchers ]: المصدر: City center urban renewal plan 2005): مفردات دراسة 4الجدول (
ة س   المتغیرات  المفردات الرئ

ز الالتفعیل    حضر مر
ارات  ة المشاة والس م حر   تنظ

م وتحسین نظام النقل      تصم
قة للمشاة   توفیر فضاءات  مفتوحة وممرات صد

ع االستثمار رامج المساعدة وتشج م الدعم والحوافز و   تقد

ع استعماالت اسة اعادة توز  س

ز   االرض في المر

ز اعمال    مر
ز تجار    مر

ة ز تجارة حرف   مر
ان منخفض الكثافة   مطقة اس

ان متوسط الكثافة    مطقة اس
ان عالي الكثافة   منطقة اس

ة -8 ل ة الش ة البن   :الدراسات المتعلقة بتحقی تكامل
  :) Robert Venturi  1987طروحات ( 

ة في Venturiتناولت طروحات ( ة منظومات ) تحقی التكامل م المعمار من خالل العالقة بین المنظومة الكل التصم
ة  الحیو ة بوحدتها الكاملة وتكاملها . الوحدة تتسم  ون االلتزام اتجاه الكل من خالل العمارة ذات المصداق االجزاء التي 

ة التفاعل بین الكل واالعتماد  اشرة، ومن خالل عمل ة  عوضا عن الوحدة الم على موقع االجزاء وعددها وخواصها الالنظام
ة (الظاهرة) للكل  ل د تلك الخصائص الش لي وهذا یؤ یل متكامل  ن الحصول على تش م ذلك  ضمن عالقات متغایرة و

ما طرح (  .Venturi حدث من خالل ط بین االجزاء والذ  ادئ التكامل من خالل الترا  ,Mohammed]: ) عدد من م
M. H,2008,p53]  

ة .التك .1 حائ   امل الحسي من خالل االستمرارة اال
ة ولها حلقات وصل خاصة . .2 ة یتم رط االجزاء التولید   من خالل االستمرارة الكل
ة بین االجزاء ومثال ذلك  .3 لي یرط االجزاء ضمن الكل وهو تعبیرعن العالقات الهرم من هو عنصر ش الرا المه

ل االنشائي في المبنى.   اله
ة.الكل  .4 ل عاب اغلب الوظائف المتعددة ضمن وحدة  ره من خاللها یتم است   االحتوائي المتكامل وهو ف

ة متكاملة  قود الى بن ن وحدو حسي  ة ضمن تكو ز ووحدته تتم من خالل تقبل االجزاء المتناقضة والفوضو فتكامل المر
ل ة متكاملة.وتكون ذات صفة تجمع بین االختالف والتنوع والتناقض ضمن وحده  ل   ة ش

  ):Leonard R.Bachmanطروحات (
ما یلي  ة لتكامل المبنى وهي  س   :[Mohammed, M. H,2008,p53]:أشارت طروحاته الى ثالث انما رئ

ة والمالئمة بین االنظمة وعالقتها  :)physical integrationالتكامل الفیزائي (-1 ة المشار ف ه هو  قصد  و
ونات البنائي في الفضاء.   الم

صر (-2 ن صوة الهیئة.Visual  integrationالتكامل ال ة لتكو ونات البنائ   ): هو اشتراك الم
ونات البنائPerformance integrationتكامل االداء (-3 فة): هو االشتراك والمالئمة بین م   .ة والنظام في الوظ

ونین بنائیین او من خالل الجمع بین تلك  ك وتداخل الوظائف لم حصل عند تشا ن ان  م ما ان تكامل االداء 
 القطع .

ن وضع  م ة :الومن ما تقدم  ل ة الش ة البن   تعرف االجرائي لتكامل
ز  ة للمر ل ة الش طة لعناصر البن ز الحضر من هي مجموعة من العالقات المترا ة المر الحضر تهدف الى اعادة حیو

ة  ة حضر ة  بتحقی شخص طاتها الثانو ضا تسهم هذه العالقات وترا خالل عدة قو متخصصة تسهم في تفعیله، وا
م وتدخالت الحدیث  ذلك التواف بین القد ة من خالل دعم وتحفیز االستثمار و ة عال ثافة بنائ ز ذات حدود واضحة و للمر
ه هذا من جانب ومن جانب اخر  عة العالقة بین النموذج المضاف والنمط الحضر وتحوالت الوظائف ف معتمده على طب
ة  ف ة الوظ تتحدد هذه العالقات من خالل عدة مؤثرات ومتغیرات منها التداخل في تحقی مفهوم التدرج لالنماط الحر

ة للساحات مما ي وتحول الهیئة الحضر . للمحور الحر ز الحضر ا للمر ف التالي وظ ا و ل ة متكاملة ش ة حضر   عطي بن
ة المفردات المؤثرة في  تم التوصل الى أهم  اإلطار النظر المستخلص:-9 ة للمر تكامل ل ة الش   ة .كز الحضر االبن
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ة .مفردات اهم ال): 5الجدول ( ة للمراكز الحضر ل ة الش ة البن   [The reserchers ]المصدر:  المؤثرة في تكامل
ة س غ التحول  المفردة الرئ ة  ص س ة متغیرات رئ  متغیرات ثانو

ة  ل ة الش ة البن تكامل
ز الحضر    للمر

ز  تفعیل المر
  الحضر 

ة التفعیل   القو المؤثرة على عمل
ز عة المر   طب

ا المعاصرة   قوة التكنولوج
في   قوة التخصص الوظ

ز ة الحضرة للمر   الشخص
ز الحضر    حدود المر

ة   الكثافة البنائ
  االنفتاح نحو االستثمار

م وتدخاالت  مد التواف بین القد
  الحدیث

في   تغییر وظ
تحدید العالقة بین النموذج المضاف والنمط 

  الحضر 
  تحول االستعمال

م   اعادة تنظ
ل  عناصر اله

  الفیزاو 

التدرج التداخل في تحقی مفهوم 
ة للشوارع ف ة الوظ  لالنما الحر

فشل التحول من الشارع الشراني الى الشارع 
  التجار 

نجاح التحول من الشارع المحلي الى الشارع 
  التجار 

  التحول في الهیئة الحضرة للساحات
ة الحضرة المحددة للساحات   التحول في الكتلة البنائ

ة فة الحر فة االستخدام  التحول من الوظ الى وظ
  المتعدد

ة: (-10 حث لة ال ة حول مقوماتالمش ة ال عدم وضوح الرؤ ة تحقی تكامل ةالبن ة للمراكز الحضر ل   )ش
حث:-11 ة ال   فرض

حث ب تمثلت ة ال ل  فرض م عناصر اله ز واعادة تنظ ز الحضر بتفعیل ذلك المر ة للمر ل ة الش ة البن (تتحق تكامل
( او   .الفیز

اس :-12 قة الق   طر
اس وتحلیل منطقة الدراسة( المنصور) وذلك من خالل تحلیل ووصف  طرقة الق سیتم اعتماد المنهج التحلیلي الوصفي 

ة الحضرة وتطبی المفرد حث المستخلصة(االطار النظر شامل للبن للوصول الى نتائج الدراسة من   ]6[جدول -ات ال
نة لتأثیر  م المم ة للمراكز الحضرة. وألجل تحقی ذلك تم تحدید الق ل ة الش ص العوامل المؤثرة على تكامل البن خالل تشخ
ار صحة  فة) ومؤشر التأثیر هو(التكیف ام التمیز)، من اجل اخت ل،حجم، وظ ة  لثالثة جوانب (ش ل متغیرات التحوالت الش

ز وانما ا ة المر اق دون احداث التحول المطلوب ضمن بن مة متوافقه ومنسجمة مع الس مة التكیف هي ق ة. حیث ان ق لفرض
مه  فة والحجم واعطائها ق ل والوظ الش ات المضافه تكون متوافقه ومنسجمة  ه  ]1[الفعال مة التمیز تكون ف ،في حین ق

اكل المضافه ذات تاثیر قو  ات واله ًا و الفعال ل ة حیث الكتل تكون متمیزه ش ل ة الحضرة والش حجمًا  وفعال في تحول البن
ف عض متمیز  ةومتك ان وال عض االح فًا في  ةةومتفرد ةوظ اتجاة تحول وتكامل بن عطي قوة  ذلك فان عامل التمیز   ، و

ز الحضر من خالل خل نماذج جدید ز الحضر و  ةالمر ة المر ات ووظتعزز من تكامل بن سبب اضافة فعال  ائفتفعیله 
ن ان تتكرر لتخل انما ع اثره في منطقة الدراسة (المنصور)  جدیدة مم اس مد تاثیر التحول وتت ن ق م التالي  حضرة و

م  اس  ]2[واعطائها الق الق ة المشاهد علىوتم االعتماد  حثة الموقع م على وف مفردات ال احثان وتحدید الق ما  من قبل ال
  .]6[في الجدول رقم

  منطقة المنصور منطقة الدراسة/-13
ة الجدیدة ذات االرتفاعات  ة البناء واضافة االبن ار منطقة المنصور لما تشهده هذه المنطقة من تغیرات متسارعه وحر تم اخت
فة المنطقة الحضرة والجل ذلك فمن الضرور استكشاف التحوالت  ه والوظائف المختلفة والتي اثرت على مشهد ووظ العال

ضا الكتل الب ل وا ز  ة للمر ل حث الش ة الحضرة من اجل تطبی مفردات ال ز ووصف وتحلیل البن ة ضمن هذا المر نائ
  والوصول للنتائج.  

  حي المنصور: وصف
اسي ابو جعفر المنصور، احد هو فة الع غداد على جانب الكرخ سمیت على اسم الخل لمنصور وتمتاز ا مناط مدینة 

ما في شارع  سي  انیها التي تضم محالت عدیدة على جانبي الشارع الرئ مها وم متاز حي  14بجمال تصم رمضان .و
ز  ه مقومات المر غداد حیث توفرت ف ز  جدید لمدینة  ني بتحوله الى مر المنصور الذ خطط على اساس انه حي س
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ات وانشطة التي تساعد على ضم  الحضر من فعال ز التارخي و ز حضر متكامل یرفع الزخم عن المر تحوله الى مر
ة ذات االستعمال المتعدد. ة واالبن ز الكثیر من المراكز التجارة والترفیه س هذا المر ة الى تجارة ونظرا لتحول الشوارع الرئ
الت ن و ة والس ال ونهارا نظرا لوجود الحر صورة مستمرة ل عمل و ز  ة مما یجعله مرفان المر ة والفعال ز حیو الي الحیو

عد ماتحولت  ة في حي المنصور  ل ا الحدیثه. ظهرت أثار التحوالت الش ة التطورات والتكنولوج متكامل قابل للتوسع ومواك
الحجم حیث تم دمج اكثر م ة ضخمة  تل بنائ ة الى النشا التجار فقط ظهرت  س ة على الشوارع الرئ ن عقار  نالدور الس

ة ذات االستعمال المتعدد او المتخصص ل نمط ، النشاء تلك االبن حت هذه النماذج تش مرور الزمن اص حسب الحاجة. و
ه في العناصر واالرتفاعات واالرتداد وحجم الكتل  حضرا هو السائد في تلك المنطقة حیث الواجهات ذات النس والتشا

ة وعدد الطواب  ط الضالبنائ ة المنصیتم وء على تلك التغیرات سوف والجل تسل ز بلد ور (حي تناول منطقة محددة تمثل مر
ة [المتنبي). احث من خالل الزارة المیدان   ]وصف ال

ة المنصور (حي المتنبي) ز بلد   :مر
ة ال ةوصف البن ل   لحي المتنبي: ش

ات والوظائف سواء التجارة او  افة الفعال متاز هذا الحي بوجود  ة المنصور حیث  ز بلد عتبر حي المتنبي هو مر
ة ذات االستعمال  ه اغلب االبن ط  ة المخترقة له  التي تح ة والشوارع الشران ة، حیث توجد الشوارع الحول ة او الترفیه ن الس

ات االخ ابلون  -ر (مول المنصورالمتعدد والموالت والفعال ة المهمة وتحولت اجزاء  -مول  ماكسي مول) وغیرها من االبن
ة  ن صرات عند تقاطع الرواد وخلفه ,حیث تحولت مجموعة من الدور الس من هذا الحي الى نشا تجار متمثله بتلك الق

قیت االجزاء االخر محافظه على وظ ارات .في حین  ذلك وجود المدارس الى محال تجارة ومواقف س ة، و ن فتها الس
عض یتحول وتتغیر  فته وال لة ووظ عضها محافظ على ش والروضات ضمن الحي، اما الشوارع فهي تجارة متعدد الطواب 
التالي  ز و مرور الزمن .وتسهم النماذج المعمارة المضافه في احداث تحول ضمن النسیج الحضر للمر ة  ل خصائصه الش

ة التجارة بین تساعد في  تراوح ارتفاع االبن لي،و ة والنماذج الجدیدة ذات  ]5_3[تطوره وتكامله الش عض االبن طاب عدا 
حجمها الضخم نتیجة دمج اكثر من عقار وانشا 10االرتفاعات الي تصل الى  ذلك تمتاز  . و هطاب وصف  .[ء المبنى عل

ة احث من خالل الزارة المیدان ل[.]ال   ] 8 انظر الش
ة ال ةتحلیل البن ل   لحي المتنبي: ش

ات االطار النظر  ه وف معط طة  ة الحضرة لحي المتنبي والشوارع المح ة (تكاملمفردة تم تحلیل البن ل ة الش ة البن
( ز الحضر ما في الجدول رقم  للمر   .]6[والمتغیرات المتعلقة بها 

ز الحضر في حالة تحول ة للمر ل ة الش ز الحضر وتكامله  ان البن سهم في تفعیل المر مستمر وان هذا التحول 
ز الحضر منها قو  ط المر ة تسهم في تفعیل وتنش عوامل اساس ان ایجابي حیث هناك عدة قو مؤثرة تدخل  اذا ما 

في على مستو المبنى او على مستو  ة التحول فهناك تخصص وظ ل ما في عمل ش في حیث تسهم و   التخصص الوظ
ما  ون سلبي،  طه وقد  ز وتنش ون ایجابي في تفعیل المر ل او على مستو الساحة وان هذا التخصص قد  الشارع 
صورة  ا  ة للكتل الحضرة واثراستخدام التكنولوج ل ا المعاصرة المساهمة الكبیرة في تمییز الخصائص الش ان لقوة التكنولوج

ال واحجام الكتل البنائ اء وتفعیل واضحه في اش ة اح ز الحضر الدور الفعال واالساسي في عمل عة المر ما ان لطب ة، 
ل او اخر في  ش ما ان هذه االمور تؤثر  ال لو دوره,  ز متعدد الوظائف او متخصص  ون مر ز الحضر في ان  المر

ما ان لعامل االستثمار ة , ثافتة البنائ ز من خالل حدوده و ة الحضرة للمر وهر الدور الفعال حیث دخل في ج  الشخص
ز الحضر  سهم في اضافة نماذج معمارة ذات وظائف متعددة ومختلفة تدعم المر ر الحضر لمراكز المدن اذا  التطو

ره وتكامله. ل [وتنشطه وتساهم في تطو   ]7،6انظر الش
له بدوره  حر وهذا  ذلك التحول في استعماالت االرض  اني , ساعد في اعادة عزز االنتماء الم ز و ود المر ك ر

ل الفیزاو  عناصر اله ز الحضر وهو عامل مهم المتمثل  ر المر ته واستمرارته. وهناك عامل اساسي اخر في تطو حیو
ة حیث تشهد المراكز  ف ة الوظ م من خالل تحقی مفهوم التدرج لالنما الحر ز الحضر التي تحتاج الى اعادة تنظ للمر

فشل  الحضرة الیوم تحول في نمط الشارع الشراني الى شارع تجار او من محلي الى تجار وقد ینحج هذا التحول او 
ز  اشرة في المر صورة م التالي یؤثر  ز مهم ةحیث ان المنظوم، الحضر و ة للمر ة جداً ة الحر اني  وعالقتها اساس مع الم

ما ان للساحات الحضرة  ر للمراكز الحضرة.  ة التطو عامل اساسي مهم في عمل التالي تدخل  ارات و ة السابلة والس وحر
ز  ر مر ل فعال في تطو ش ز فالساحات تساهم و ة عن الشوارع التجارة ضمن المر الدور المماثل للشوارع فهي التقل اهم

ز الحضر اذا ما المدن وت ضا في تفعیل دور المر التالي تساهم ا ته و ز الحضر هو عطي للمر ة مما  ل كامل بنیتها الش
ط او تؤطر تلك العقد. ة التي تح ال الكتل البنائ ل [ حصل تحول في العالقات وفي اش   ]7،6انظر الش



 

42 
 

 ائج:ـــــــــــالنت-14

ة فرض حث النتائج المعلقة  م عناصر  ال ز واعادة تنظ ز الحضر بتفعیل ذلك المر ة للمر ل ة الش ة البن (تتحق تكامل
( او ل الفیز   اله

: ز الحضر غ التحول من خالل تفعیل المر ص   النتائج المتعلقة 
ة التفعیل) ( اوال متغیر (القو الموثرة على عمل   ) X: النتائج المتعلقة 

 یر النتــائج تــاثیر المتغ اظهرت)x)ز ــة المر ع م طب ق  (X1 ز ون المر ) على حســـــــــــــــاب المتغیرات االخر حیــث 
لي والحجمي  حدث التمییز الشــــــ ل بینما  ز الحضــــــر  ا على مســــــتو المر ا وحجم ل متعدد الوظائف متمیز شــــــ

ا على مستو الكتلة الحضرة. ا المعاصرة جزئ   بتاثیر قو التكنولوج
 ه في الطب اظهرت االنتائج تشا ف ز وظ ا المعاصرة في تكییف المر ز وقو التكنولوج ة المر   ع
 في تظهر حالة تكییف على مستو المبنى و الشارع والساحة. اظهرت   النتائج ان قو التخصص الوظ

ة للمتغی ة التفعیل)  )X( رالنتیجة النهائ   (القو الموثرة على عمل
ة التفعیل :    اكثر القو الموثرة في عمل

  ا ل   متعدد الوظائف تاثیر 
  ا المعاصرة تاثیرها جزئي   قو التكنولوج
  في تاثیرها متكیف   ]6 [.انظر للجدول رقمقو التخصص الوظ
اً  متغ ثان ز) (: النتائج المتعلقة  ة للمر ة الحضر   ) Yیر (الشخص
 ر (النتائج تاثرها المتغی اظهرتY) م االنفتاح نحو االســــــتثمار ق  (Y3 اني متعددة االســــــتعمال موثرة ) حیث بروز م

ز الحضــــــر  ة المر اني الضــــــخمة اثر في التحول وشــــــخصــــــ ما ان للم ل  ز  ذلك المر على مســــــتو الشــــــارع و
ز الحضـــــــر ولذلك فان االنفتاح نحو االســـــــتثمار  ا ضـــــــمن المر ف فة وظ ا ومتك ا وحجم ل التالي تكون متمیزة شـــــــ و

ة.  ل صورة    ون موثر 
  ز على حساب الكثافات اظهرت ة الحضرة للمر ة المرتفعة والمتوسـطة موثرة في الشـخصـ النتائج ان الكثافات البنائ

لي والحجمي .    المنخفضة من خالل التمییز الش
 ة  اظهرت یل الشــــخصــــ بیر في تشــــ ل الحلقي متعدد الوظائف ذا تاثیر  ز الحضــــر ذو الشــــ النتائج ان حدود المر

فة المتخصــصــة الحضــرة وتمی ز الحلقي ذو الوظ ا على حســاب المر ف ون تكییف وظ ا في حین  ا وحجم ل زها شــ
فة . ل والحجم والوظ ة الش ون تكییف من ناح   الذ 

ة للمتغ ة النهائ ز) Yیر (النتیجة النهائ ة للمر ة الحضر   ) (الشخص
ز:  ة الحضرة للمر   اكثر المتغیرات الموثرة في الشخص

 لي. االنفتا   ح نحو االستثمار تاثیره 
 ة والمتوس ة العال   ثیرها جزئي.أطة تالكثافة البنائ
 .ز الحضر الحلقي متعدد الوظائف   حدود المر
 .ًا ف فة وظ ز الحضـــــر ومتك ة المر لي والحجمي في شـــــخصـــــ ة على المســـــتو الشـــــ ل صـــــورة  نظر ا موثرة جدا و

 )6للجدول رقم(

ز ) (  ثالثاً  ة الموثرة في تفعیل المر ف   )  Z: النتائج المتعلقة بـ(المتغیرات الوظ
 ر (ائج تاثیر المتغیالنت اظهرتZ) م (تحول االســـــــــــتعمال قی  (Z1) على حســـــــــــاب المتغییر ( Z2 من خالل عالقة (

المســـــــــاحات ( اني  فة Z1-3الم ا ومتك ا وحجم ل ما تكون متمیزة شـــــــــ فة  ال وحجما ووظ ) والتي تكون متمیزة شـــــــــ
عالقتها مع الشارع ( ا  ف ة (Z1 – 2وظ ف ون النموذج احاد الوظ صورة Z1-1) في حین  ) متكیف وغیر موثر 

  فاعلة .
 اني في حالة تكییف مســـتمر مع تحوالت المر  اظهرت یالنتائج ان تعزز االنتماء الم ن اوال ز الحضـــر على مســـتو

ة  ا على مستو حر فة والمقطع العرضي للشارع وثان ل ووظ ارات من خالل التكییف مع ش ة الس على مستو حر
ل الشارع . فة الشارع تمیزت على حساب المقطع العرضي وش   المشاة فان وظ

ة للمتغی ز) Zر (النتیجة النهائ ة الموثرة في تفعیل المر ف   ) (المتغیرات الوظ
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  ة حیث ل صــــــورة  الشــــــارع  ذلك عالقتها  الســــــاحة و,  اني  ز هي عالقة الم اكثر المتغیرات الموثرة في تفعیل المر
ة المشــــــاة فتاثیرها  ارات وحر ة الســــــ اني على مســــــتو حر لي والحجمي في صــــــفة تعزز االنتماء الم التمییز الشــــــ

  )6نظر للجدول رقم( متكیف.
: او ل الفیز م عناصر اله غ التحول من خالل اعادة تنظ ص   النتائج المتعلقة 

المتغ اوالً  ة) ( : النتائج المتعلقة  ف ة الوظ   )  Xیر (التداخل في تحقی مفهوم التدرج لالنماط الحر
 ر (النتائج تاثر المتغی اظهرتX الشارع التجار () بنجاح التحول من الشارع المحلي الىX2 لي ) حیث التمییز الش

في المتناسب مع المقطع العرضي للشارع وارتدادات  ة الصـافة للشـارع اضـافة الى التمییز الوظ والحجمي للكتل البنائ
م المتغیر( ة على حساب ق   ).X1الكتل البنائ

 ر (النتائج تاثر المتغی اظهرتXة النموذ م االختالف عن المقاطع العرضـــــــــــــ ق ة ()  لي X3ج ) حیث التمییز الشـــــــــــــ
ي بین جهتي الشــــارع ( ة التي تشــــهد انقطاع التواصــــل الحر ) واختالف عالقة االحتواء X2-1والحجمي للكتل البنائ

اني والشارع (   )6نظر للجدول رقم(ا ) .X3-2بین واجهات الم
اً  متغی ثان ة للساحات ( : النتائج المتعلقة    )  Yر التحول في الهیئة الحضر
 ر (النتائج تاثر المتغی اظهرتY) ة الحضـــــرة المحددة للســـــاحات ل الكتل البنائ م التحول في شـــــ ق  (Y1 والتحول (

فـة االســــــــــــــتخـدام المتعـدد ( ـة الى وظ فـة الحر ل والحجم Y2من الوظ ) بنفس قوة التـاثیر حیـث التنـاقض في الشــــــــــــــ
صورة واضحة في الكتل المحددة  ظهر ذلك  ضا و فة ا   للساحات .والوظ

المتغا ة المتعلقة  ة للساحات). Yیر (لنتیجة النهائ   ) (التحول في الهیئة الحضر
اق الحضـــر حیث الكتل الضـــخمة ذات االرتفاع  صـــورة متناقضـــة مع الســـ ون  التحول في الهیئة الحضـــرة للســـاحات 

ضــــــــــا متناقضــــــــــة عن  مجاورات ة تكون ا فة الكتل البنائ ما ان وظ فة والحجم الممیز  حدث التحول في الوظ ها في حســــــــــن 
ارات فقط الى االستخدام المتعدد. ة س ة للساحة من حر   ]6[نظر للجدول رقما الحر

ا  ل ة المتمیزة ش ة الوظائف للكتل البنائ اتي من خالل تعدد ز الحضر  ذلك فان النتائج اوضحت ان تفعیل المر و
ا مدعوم ف فة وظ ا والمتك ما ان الم ةقو  هوحجم ا المعاصرة  ك عجلة التحول في المر ؤ التكنولوج سي في تحر ز ثر الرئ

ما ان  ل،  ز  ة متمیزة على مستو الشارع والمر تل بنائ سهم في ظهور  الحضر وتفعیلة هو عامل االستثمار والذ 
ه اني  ة الصافة للشارع وعالقة الم ،  تحول االستعمال ضمن الساحات والكتل البنائ ز الحضر ما اثر في تفعیل المر

م عناصر  ة له الدور االساسي في اعادة تنظ ف ة الوظ اوضحت النتائج ان التداخل في تحقی مفهوم التدرج لالنماط الحر
. او من خالل نجاح التحول من الشارع المحلي الى الشارع التجار على حساب المتغیرات االخر ل الفیز   اله

حثتم تحقی  ومما تقدم فقد ةالمراكز الحضالتي تظهر في  تحوالتالطار نظر شامل حول (التوصل إلوهو  هدف ال  ر
ةمقومات  وتأثیرها في تحدید  ة البن ة تكامل ل    ).لهذه المراكز  الش

  :اجاتــــــــــــاالستنت-15
ات م طرح االستنتاجات ضمن هذه الفقرة سوف یت حثها الی التي توصلوالتوص ما یلي: ال   و

  ة الوظائف و استخدام ز الحضر بواسطة تعدد ة للمراكز الحضرة من خالل تفعیل المر ل ة الش ة البن تتحق تكامل
ة للكتل الحضرة. ل ا في تمیز الخصائص الش  التكنولوج

  حدود واضحة له ووظائف متعددة ز الحضر  ة المر ة تفعیل المراكز الحضرة من خالل شخص لبي الحاجة تتتم عمل
سهم في بروز  ة الحضرة النه  ان الشخص قى عامل االستثمار الحلقة االهم في ب ة و متوسطة و ة عال تل بنائ و

ز. انت هذه النماذج منخفضة ام ذات ارتفاع عالي ام متوسط وذات استعمال متعدد في المر  نماذج معمارة سواء 

 ز الحضر من خالل تحول ا ذلك الشارع و تمیزت یتحق تفعیل المر الساحة و اني  الستعمال والذ اثر في عالقة الم
ة  ل ة الش ة البن التالي تحقی تكامل اق و فة مع الس فة متك قیت الوظ ضا في حین  لها وحجمها ا عالقتها وش هذه الكتل 

. ز الحضر  للمر

  م ز الحضر من خالل اعادة تنظ ة للمر ل ة الش ة البن لة الفیزاو بتحقی مفهوم اتتحق تكامل لتدرج عناصر ه
بیر في تحقی  ل  ش ة حیث نجاح التحول من الشارع المحلي الى الشارع التجار اسهم و  ف ة الوظ لالنما الحر
في المتناسب مع المقطع العرضي للشارع وارتداده  ة المشاة اضافة الى التمیز الوظ ة متمیزة و متوافقة مع حر ل ة ش بن

ة.ع   ن الكتل البنائ
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 -ذلك ی فة االستخدام المتعدد و ة الى وظ فة الحر تحق التحول في الهیئة الحضر للساحات من خالل تحول الوظ
ل الفیزاو  م عناصر اله سهم في اعادة تنظ لي  ة الحضرة المحددة للساحات ذات التمیز الش تحول الكتل البنائ

التالي تكامل ال ز الحضر و ة.للمر ل ة الش   بن
  فتتطلب طر علیها ونمط حضر متكیف وظ ز الحضر مس ة حدود ثابتة للمر ل ة الش ة البن اً  اتكامل ل   . ومتمیز ش
  ات ذلك تتحق قاعدة تنسجم بها الفعال حق التوازن ضمن النظام الحضر و ما  أستعماالت االرض و أعادة النظر 

ر وتتواف مع النسیج الحضرة الجدیدة والتي جاءت نتیجة ا سبب اعادة التأهیل والتطو لتغییر في النسیج الحضر 
صورة التدخل السرع الجذر وذلك  س  ة مع التغییرات ول ة ودینام صورة تدرج ون  م.وهذا المخطط یجب ان  القد

ان. ة الم  للحفا على خصوص

 ة ال ل ة للشارع والمنظومة الش ز الحضر خل نوع من األراك وتداخل تداخل بین المنظومة الحر ة ضمن المر عمران
ز وخل عدة مشاكل. التالي اثر على المر ة و ات مع نظام الحر  الفعال

 .ا وقوة التخصص ز الحضر منها قوة استخدام االرض وقوة والتكنولوج  هناك عدة قو تؤثر في ظهور المر

 ز الحضر من خالل تعزز ا ط المر ذلك ان تفعیل وتنش ة المشاة وتحسین نظام النقل  م حر اني وتنظ النتماء الم
ر  ل فعال في تطو ش سهم  ع االستثمار  م الدعم والحوافز وتشج قة للمشاة وتقد توفیر فضاءات مفتوحة وممرات صد

 مراكز المدن.

  مها اكل مؤقتة وتوزع الوظائف وتنظ ا من خاللان التحول في البیئات الحضرة یتم من خالل بناء ه ان اصحاب  م
 المشارع.

ات:ال-16   توص
  عة  ةتكاملتحقی ة ونقل وطب ع الجوانب من حر طي شامل یراعي جم ز الحضر من خالل وضع اطار تخط ة المر بن

ن والفضاءات المفتوحة والعالقة بینهما.  الوظائف والس

 ط المراكز الحضرة لما لها من تأثیر على تطور المدن م الح تفعیل وتنش اني وتنظ ة وازدهارها وتعزز االنتماء الم ر
قة للمشاة.  وتوفیر فضاءات مفتوحة وممرات صد

  ز تسهم في تكامله ة المر ع ودعم االستثمار لما له من اثر في اضافة  نماذج معمارة ضمن بن من الضرور تشج
 ته.وحیو 

 ا من خالل خل ف ا ووظ ل ن تحقی مراكز حضرة متكاملة ش  انما حضرة ذات معاني جدیدة مؤثرة ومتمیزة م
ط الحضر بوظائف جدیدة متعددة االستعم ا عن المح یب كنولوجي لتطور التوا ال منسجمة ومتوافقة مع روح العصرتر

ات المعاصرة. استخدام التقن  وذلك 

  المراكز الحضرة لهالكثافات ة  ة دور في تعدد االستعمال والوظائف الحضرة االعال التالي تعزز تكامل ة   و البن
. ز الحضر ة للمر ل  الش

  ات الحضرة المضافة الجدیدة مع ه الفعال حق نظام حضر متوازن تنسجم  ما  أستعماالت االرض  أعادة النظر 
ات القائمة.  الفعال

  ة العقد الحضرة لما تمثل من نواة تحول ضمن البیئة الحضرة بهدف خل بن لة ترط حضرة متكاملة شاماالهتمام 
ا. اء المتمیزة موضع  االش

 . ز الحضر ة ضمن المر ة العمران ل ة للشارع والمنظومة الش  معالجة االختال والتداخل بین المنظومة الحر

 .ا لما لها من دور في التحول في البیئات الحضرة ان مها م اكل مؤقته وتوزع الوظائف وتنظ  االهتمام ببناء ه

  :ر المراكز الحضرة وهي ن تطو م عدة اجراءات من خاللها  حث    یوصي ال
o .ز   تحدید منطقة المر
o  .ر االنشطة   تطو
o  .ز م الحجمي والفراغي للمر   اعادة التصم
o  .ارات ة الطرق وتوفیر ممرات للمشاة واماكن لوقوف الس ل   اعادة ه
o  .صرة   توفیر فضاءات مفتوحة ومراعاة الجوانب ال

 ر.االهت ة والتطو ز المدینة وتعزز فرص التنم ج لمر البیئة والترو  مام 

 .ة للشوارع ف ة الوظ ل الفیزائي ومراعاة التداخل في تحقی مفهوم التدرج لالنما الحر م عناصر اله  اعادة تنظ

  ز الحضر لما لها من اثر على المشهد ة المر فة الحضر والوظوضع الخطط الشاملة والمدروسة لتطور وتحول بن
ة وتغییر انماطها. فة المحاور الحر تسبب بتحول في وظ ة و   ونمط الحر
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اس مفردات ):6الجدول (   [The reserchers ]: المصدر: طار النظر اإلق
نـــــــة ة القیــــــم المم ة متغیرات ثانو س غ التحول متغیرات رئ ة ص س  مفردة رئ

ل تكیف   شــــــ

X1-1 
فـة  احـاد الوظ

X1 
ز عـــــة المـــر  طب

X
 

یــل
تفع
ة ال

ملیـــ
 ع
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علـ

رة 
ؤثـــ
الم

و 
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 الق

ر 
ــــــــ
حض

ز ال
مـــر
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ــــــــ
یــــــ
تفع

 

ر 
ضـــ
الح

ز 
ــــر
للم

ة 
ـــل
شــــــ

ة ال
یـــــــ
البن

ـة 
ملیــ

تكا
 

 

 تمیز 
 حـــــجم تكیف 
 تمیز 
فــــة تكیف   وظ
 تمیز 
ل تكیف   شــــــ

X1-2 
 متعــــــــدد الوظــــائف

 تمیز 
 حـــــجم تكیف 
 تمیز 
فــــة تكیف   وظ
 تمیز 
ل الكتلــــــة البنائیــــــة تكیف   شــــــ

X2-1 
ة  ل تمیز الخصائص الشـــ

الحضرةللكتلة   

X2 
قـوة التكنولوجیـــــا 

 المعاصــــــرة

 تمیز 
 حـــــجم الكتلــــــة البنائیــــــة تكیف 
 تمیز 
فــــة الكتلــــــة البنائیــــــة تكیف   وظ
 تمیز 
ل الكتلــــــة البنائیــــــة تكیف   شــــــ

X2-2 
ا تأثیر  اسـتخدام التكنولوج

 المعاصرة على

 تمیز 
 حـــــجم الكتلــــــة البنائیــــــة تكیف 
 تمیز 
فــــة الكتلــــــة البنائیــــــة تكیف   وظ
 تمیز 

X3-1 تكیــــف  تخصص  
فـي على مستو  وظ

 مبنى
X3 

قـــوة التخصـــص 
فـــــي  الوظ

 تمیـــــز 

X3-2 تكیــــف  تخصــص  
فــي على مستـــو  وظ

 شــارع
 تمیــــز 

X3-3 تكیــــف  تخصــص  
فــي على مستـو  وظ

 ساحة
 تمیــــز 

ل  تكیف  زشــــــ المر  
Y1-1 

فة  ز حلقـي ذو وظ مر
 متخصصــــة

Y1 
ز  حدود المـــر

 الحضــــر 

Y
 

رز
مــــــ
ة لل

ــــر
ضــــ

الح
ة 
ــــــــ
صــــ

شخ
 ال

 تمیز 
ز تكیف   حـــــجم المر
 تمیز 
ز تكیف  فــــة المر  وظ
 تمیز 
ز تكیف  ل المر  شــــــ

Y1-2 
فة  ز حلقي ذو وظ مر

 متعــددة

 تمیز 
ز تكیف   حـــــجم المر
 تمیز 
ز تكیف  فــــة المر  وظ
 تمیز 
ل تكیف   شــــــ

Y2-1 
ة ثافة بنائیـة عال  

Y2 
 الكثافــــة البنائیـــة

 تمیز 
 حـــــجم تكیف 
 تمیز 
فــــة تكیف   وظ
 تمیز 
ل تكیف   شــــــ

Y2-2  تمیز 
 تكیف 
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ثافــة بنائیــة  حـــــجم تمیز 
فــــة تكیف  متوســـطة  وظ

 تمیز 
ل تكیف   شــــــ

Y2-3 
ثافـة بنائیــــة 
 منخفضــة

 

  

 تمیز 
 حـــــجم تكیف 
 تمیز 
فــــة تكیف   وظ
 تمیز 
ل تكیف   Y3-1 شــــــ

بروز مبـــنى واحد 
بنفـــــس قطـــع 
 االراضــــي

Y3 
االنفتاح نحو 
 االســتثمار

 تمیز 
 حـــــجم تكیف 
 تمیز 
فــــة تكیف   وظ
 تمیز 
ل تكیف   شــــــ

Y3-2 
بــروز مبــــنى واحد 

 ضــخم

 تمیز 
 حـــــجم تكیف 
 تمیز 
فــــة تكیف   وظ
 تمیز 
ل تكیف   Y3-3 شــــــ

بروز مبـاني متعــددة 
االستعمال على 
 مستو الشارع

 تمیز 
 حـــــجم تكیف 
 تمیز 
فــــة تكیف   وظ
 تمیز 
ل تكیف   شــــــ

Y3-4 
اني متعــددة  بــروز م

االستعمال على 
ز  مسـتو المـر

 تمیز 
 حـــــجم تكیف 
 تمیز 
فــــة تكیف   وظ
 تمیز 
ل تكیف   Z1-1 شــــــ

ك النموذج احاد  تف
ز نتیجة  فة للمر الوظ
ة في االنشطة  ز الالمر

ة  التجار

Z1 
تحول االستعمال 

 اثر في

Z
 

رز
الم

یل 
تفع

ي 
رة ف

مؤث
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ظف
الو

ت 
غیرا
لمت
 ا

 تمیز 
 حـــــجم تكیف 
 تمیز 
فــــة تكیف   وظ
 تمیز 
ل تكیف   شــــــ

Z1-2 
 

الشارع اني   عالقة الم

 تمیز 
 حـــــجم تكیف 
 تمیز 
فــــة تكیف   وظ
 تمیز 
ل تكیف   شــــــ

Z1-3 
الساحة اني   عالقة الم

 تمیز 
 حـــــجم تكیف 
 تمیز 
فــــة تكیف   وظ
 تمیز 
ل الشارع تكیف   Z2-1 شــــــ

ارات ة الس م حر  تنظ
Z2 

ز االنتماء  تعز
اني  الم

 تمیز 
 المقطع العرضي للشارع تكیف 
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 تمیز 
فــــة الشارع تكیف   وظ
 تمیز 
ل الشارع تكیف   ش

Z2-2 
ة المشاة م حر  تنظ

 تمیز 
 المقطع العرضي للشارع تكیف 
 تمیز 
فة الشارع تكیف   وظ
 تمیز 
ل الشارع تكیف   ش

X1-1 
ة  ل الكتل البنائ ش
 X1 الصافة للشارع

فشل التحول من 
اني  الشارع الشر

الى الشارع 
 التجار 

X
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هوم

 مف
حقی
ي ت

ل ف
داخ
الت

فة
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ادة
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و 
یزا
الف

 تمیز  
 المقطع العرضي للشارع تكیف 
 تمیز 
فة الشارع تكیف   وظ
 تمیز 
ل الشارع تكیف   ش

X1-2 
ة  حجم الكتل البنائ
 الصافة للشارع

 تمیز 
 المقطع العرضي للشارع تكیف 
 تمیز 
 تكیف 

فة الشارع  وظ
 تمیز 
 تكیف 

ل الشارع  ش

X1-3 
ة  فة الكتل البنائ وظ

 الصافة للشارع

 

 

 تمیز 
 تكیف 

 المقطع العرضي للشارع
 تمیز 
 تكیف 

فة الشارع  وظ
 تمیز 
 تكیف 

ة ل الكتل البنائ  شــــــ

X1-4 
اداء المقطع العرضي 

 للشارع

 تمیز 
 تكیف 

ة  حـــــجم الكتل البنائ
 تمیز 
 تكیف 

ة فــــة الكتل البنائ  وظ
 تمیز 
 تكیف 

ل الشارع  ش

X1-5 
ة  ارتدادات الكتل البنائ

 تمیز 
 تكیف 

 المقطع العرضي للشارع
 تمیز 
 تكیف 

فة الشارع  وظ
 تمیز 
ل الشارع تكیف   ش

X2-1 
ة  ل الكتل البنائ ش

للشارعالصافة   X2 
نجاح التحول من 
الشارع المحلي 
الى الشارع 

 التجار 
 

 تمیز 
 المقطع العرضي للشارع تكیف 
 تمیز 
فة الشارع تكیف   وظ
 تمیز 
ل الشارع تكیف   ش

X2-2 
ة  حجم الكتل البنائ
 الصافة للشارع

 تمیز 
العرضي للشارعالمقطع  تكیف   
 تمیز 
فة الشارع تكیف   وظ
 تمیز 
ل الشارع تكیف   X2-3 ش
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ة  تمیز  فة الكتل البنائ وظ
 المقطع العرضي للشارع تكیف  الصافة للشارع

 تمیز 
فة الشارع تكیف   وظ
 تمیز 
ل الشارع تكیف   ش

X2-4 
اداء المقطع العرضي 

 للشارع

 تمیز 
 المقطع العرضي للشارع تكیف 
 تمیز 
فة الشارع تكیف   وظ
 تمیز 
ل الشارع تكیف   ش

X2-5 
ة  ارتدادات الكتل البنائ

 تمیز 
 المقطع العرضي للشارع تكیف 
 تمیز 
فة الشارع تكیف   وظ
 تمیز 
ة تكیف  ل الكتل البنائ  شــــــ

X3-1 
ي  انقطاع التواصل الحر

 بین جهتي الشارع
X
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الف

الخت
ا

جة
موذ

 الن

 تمیز 
ة تكیف   حـــــجم الكتل البنائ
 تمیز 
ة تكیف  فــــة الكتل البنائ  وظ
 تمیز 
ة تكیف  ل الكتل البنائ  شــــــ

X3-2 
اختالف عالقات االحتواء 
اني  مع واجهات الم

 تمیز 
ة تكیف   حـــــجم الكتل البنائ
 تمیز 
ة تكیف  فــــة الكتل البنائ  وظ
 تمیز 
ة تكیف  ل الكتل البنائ  Y1 شــــــ

التحول في الكتلة 
ة  ة الحضر البنائ
 المحددة للساحات

Y
 

ات
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ل ف
حو
 تناقض  الت

ة تكیف   تناقض  حـــــجم الكتل البنائ
ة تكیف  فــــة الكتل البنائ  تناقض  وظ
ة تكیف  ل الكتل البنائ  Y2 شــــــ

التحول من 
فة  ة الوظ الحر

فة  الى وظ
 االستخدام المتعدد

 تناقض 
ة تكیف   تناقض  حـــــجم الكتل البنائ
ة تكیف  فــــة الكتل البنائ  تناقض  وظ
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