
First Conference for Engineering Sciences and Technology (CEST-2018) 
25-27 September 2018 / Libya 

المبنیة للبیئة الحضري الوضوح قیاس  
Measuring urban clarity of the built environment 

 د. فوزي محمد علي عقیل 
Fawzi Mohamed Agael  

fawzi6664@gmail.com  
لیبیا قسم العمارة , كلیة الھندسة , جامعة المرقب ,  

Department of Architecture and urban planning, College of Engineering, Elmergib University, 
Libya 

*Corresponding author email: fawzi6664@gmail.com 

 
Received: 00 April 2018 / Accepted: 00 May 2018 

 
لخص  م ل ا  

من وقت قصیر جدا كانت كیفیة قیاس الفراغات العمرانیة قضیة غیر محددة في النقاش العلمي , وقد اعتمدت في جلھا 
ظریات نتائجھا في الغالب انتقائیة تعتمد على متغیرات معقدة قلما تتوفر مجتمعة في آن واحد في البیئة المبنیة على ن

 والعنصر اإلنساني معاً .
للفراغات العمرانیة  والبیئة المبنیة والعالقة بین قیاس  "intelligibility"تھدف ھذه الورقة إلى تناول مؤشر الوضوح 

"integration" امل و التك"connectivity"  الترابطیة للفراغات من خالل التحلیل المحوريaxial line analysis   ,
 .  space syntaxومن وجھة نظر نظریة التركیب الفراغي أو ( الحیز الفراغي ) 

لموضوع المالحة إلى سھولة فھم البیئة المبنیة المحیطة , وھو أمر بالغ األھمیة  "intelligibility "ویساعد ھذا المؤشر 

 . الحضریة ویساعد في فھم إعادة التشكیل المكاني الحضري للبیئة المبنیة وتسھیل فھمھا للمالحظ
 .الوضوح الحضري , الفراغات العمرانیة , تكامل , ترابطیة , تحلیل محوري  ,المالحة الحضریة الدالة: الكلمات

 

A B S T R A C T  

since a very short time, how to measure urban spaces was an undefined issue in the scientific 
debate. Most of them have relied on theories that their results often selective; they based on 
complex variables that are rarely available simultaneously in the built environment and the human 
element. 
This paper aims to explain the "intelligibility" indicator of Urban Spaces, Built Environment 
and the relationship between Global Integration measurement and Connectivity measurement 
of spaces through the Axial Line Analysis from the point of view of Space Syntax theory. 
This indicator helps to understand the surrounding Built Environment, which is critical to urban 
navigation and helps to understand the urban spatial restructuring of the Built Environment and 
facilitate its understanding of the observatory. 

 
Key words  :  Urban clarity, Intelligibility, Urban spaces, Integration, Connectivity, Axial Analysis, 
Urban navigation. 
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 مقدمة 1   

لقد اھتم البحث العلمي بشكل كبیر على معرفة مدى وضوح البیئة المبنیة وكیف یؤثر ھذا الوضوح سواء كان ایجابیا 
أو سلبیا على الصورة الذھنیة للمستعمل وبالتالي على تحسین سلوكھ . لقد جاء ھذا االھتمام لمحاولة استخدام ھذا 

 ن كتحسین التفاعل االجتماعي او تناقص الجرائم على سبیل المثل.الوضوح وبشكل استباقي للتأثیر على سلوك معی
التصمیم الحضري والجغرافیا و علم النفس الحضري وعلم االجتماع الحضري وعلوم اإلنسان المختلفة وعالقتھ 

نسان ومدى ببیئتھ المبنیة , كل ھذه مجاالت لھا صلة عمیقة ومھم جداً لھا معرفة مدى وضوح البیئة التي یعیش فیھا اإل
 تأثیر نسبة وشكل ھذا  الوضوح علیھا.

إن التحسن والتقدم في المناطق الحضریة القریبة من التغیرات االجتماعیة المختلفة قد وسع بشكل كبیر من التصمیم 
 . [20]المتعدد األوجھ 

 The image of)ھ كتاب  , في في نظریتھ الصورة الذھنیة للمدینة (Kevin Lynch)لقد ركز المعماري كیفن لینش 
the city, 1960)  على الجودة البصریة للمدینة األمریكیة, وخاصة جودتھا المرئیة المحددة ,وقد ظھر آنذاك مصطلح

(Legibility)  للتعبیر عن مدى وضوح البیئة المبنیة , وال یعتبر الوضوح (Legibility)  ھو الخاصیة الوحیدة لجمال
 في البیئات المبنیة ومقیاسھا وحجمھا الحضري و مدى وضوحھا أو تعقیدھا .المدینة , لكن لھ معنى ھام جدا 

إن بساطة إدراك منطقة ما وتأثیر البیئة في توجیھ المستخدم والمالحة الحضریة قد تمت مناقشتھا بفكرة "الفھم" او 
رة الفضاء ھو اآللة في كتاب نظریتھ الشھی  (Bill Hillier)التي وضعھا بیل ھیلیر  (Intelligibility)الوضوح 

Space is the machine, 1996)  (   وفي األبحاث المتعلقة بنظریة التركیب الفراغي(Space Syntax) 
بأنھ یعني درجة الوضوح التي نراھا من الفراغات التي تشكل النظام أو البیئة  (Intelligibility)یتمیز ھذا المفھوم 

 المبنیة .
وب تحلیل (ھیلیر) وقیاسھ للوضوح الحضري وتطبیق ذلك كل حالة دراسیة متمثلة في ھذه الدراسة یتم توضیح أسل

 .في مدینة الخمس ومقارنتھا بأشھر المدن المدروسة
 

 : "intelligibility"الوضوح معنى    2  
إجراء وقد تم تقییم ھذا المصطلح ك   Bill Hillier, Hanson  [6]تم تقدیم فكرة الوضوح أو الفھم ألول مرة من قبل

 Global () مع قیم التكامل الشامل Connectivity( الترابطیةمن الدرجة الثانیة , وھو ناتج من العالقة بین مقیاسي 
Integration . للخطوط الحوریة للتكوین المكاني ( 

ة وغیر حوریة للشبكة ستكون واضحة وان االعدادات المكانیة منطقیمالعالقة بین الخطوط ال أن) Hillier( فرضوقد 
 على حد سواء . المركبة راكب أو األقداممستغربة بالنسبة للمتجول على 

 اإلطارنراه من الفراغات التي تشكل  أن ما یمكنشبكة تعنى ال) في Intelligibilityالفھم ( أوخاصیة الوضوح  إن
 إطارج كل فراغ في مزی یمثلالذي یرتبط بھ عدد الفراغات المختلفة وھو دلیل واضح لما نستطیع رویتھ, وھو 

من التمیز المكاني الذي یتعلق بالطریق  وأجزاء )Globalتوضح خاصیة الشمولیة (ل  [9],[11]كلكالفراغات 
 أن الحالیة  أكدتالدراسات  أغلبیة إن . المكانیةوالذاكرة والعالقات  المكانیةواكتشاف الطریق و الحركة والمرجعیة 

 إمكانیةسمات فھم الفراغات واالستخدام المكاني وتضمن بھو خاصیة مرتبطة )Intelligibilityالفھم ( أوالوضوح 
 بنظام الفراغات . التبوء
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 : space syntaxالتركیب الفراغي      3

فرضیة كبیرة وأداة دقیقة لتحلیل كیف تؤثر الفراغات على التنمیة  (space syntax)تعتبر نظریة التركیب الفراغي 
,كما أصبحت لغة الكمبیوتر مھمة جدا  spatial configuration [6])التكوین المكاني ( البشریة من خالل قیاس

 لوصف النمط المكاني للحیز الحضري .
فراغات مغلقة وفراغات حرة وتتكون الفراغات  ;تنقسم الفراغات الحضریة إلى فئتین من منظور الحركة البشریة 

الفراغات ال یستطیع األشخاص التنقل بحریة من موقع إلى آخر , على  المغلقة من عوائق مكانیة مثل األبنیة وفي ھذه
 عكس ذلك المساحات الحرة ھي جزء من الحیز الفراغي الحضري حیث یمكن للناس حریة وسھولة الحركة.

, وتركز   [11]تعني ھذه النظریة بدراسة المساحات الحرة , والفراغ ھنا لیس كائن یقاس بالمسافات األقلیدیة . 
لنظریة على العالقة الطوبولوجیة للفراغات بما في ذلك الترابطیة بین الفراغات والتفاعلیة ولیس المسافات الطبیعیة. ا

في دراسة التركیب الفراغي تتمثل المنھجیة األساسیة في تقسیم المساحة حسب الحجم والقدرة البصریة البشریة ومن 
 [17] ,[26]طاق وقلیلة الحجم.  ھذه النقطة ینقسم الفراغ إلى مساحة واسعة الن

إن مقیاس المساحة الواسعة مثل المدینة الكاملة تتعدى القدرة البصریة لإلنسان , وال یمكن رؤیتھا من وجھة نظر 
فردیة في حین ان مساحة صغیرة الحجم مثل جزء من حجرة ھي اكبر من حجم اإلنسان إال انھ یمكنھ فھمھا بشكل 

 .  [18]أسرع وممیز
راسة الفراغات الواسعة من خالل تقسیمھا إلى عدد محدود من الفراغات, وقد اقترحت نظریة التركیب یمكن د

 ( Social logic of space)في كتاب المنطق االجتماعي للفراغ  (Hanson & Hillier)الفراغي ألول مرة بواسطة 
 [9] ء واضحا من نقطة مراقبة منفصلة. بان یقوم بتحلیل فراغات حرة مقسمة إلى أجزاء صغیرة الحجم لیكون كل جز

لقد تم تطویر تقنیات نظریة التركیب الفراغي بغرض البحث في العالقة بین الفراغ والسلوك البشري , حیث یوفر 
الفراغ الشروط المادیة الالزمة للعالقات االجتماعیة , وتستخدم بنیة الفراغ كمنھجیة لقیاس إمكانیة الوصول النسبي 

وتتبنى ھذه النظریة  [6] ,[2] في إطار مكاني عن طریق تقسیمھا إلى "فراغات مستقلة ولكن مرتبطة" . الماكن أفضل
ھذا النھج لدراسة إلى أي مدى تتشابھ السمات المكانیة واالجتماعیة للفراغات , وھي تدقق في الخصائص 

رن ذلك أیضا بحركة المشاة الطوبولوجیة للمجموعة الحضریة التي تتضح من شبكات الشوارع الحضریة, ویقا
والمركبات, وتقدم النماذج العلمیة بعیدة المدى بطوبولوجیا الطرق الحضریة التي تم ترتیبھا وتحلیلھا ودعمھا من 

 [14]خالل المعلومات التجریبیة نتائج معمقة عن المعرفة في األمثلة العلمیة والمناطق الحضریة. 

 
 : Depthmapالتحلیل ببرنامج          1.3

یھدف ھذا التحلیل إلى فھم العالقة األساسیة بین كل من الفراغات المفتوحة الرئیسیة والنمط المكاني وقد تم بناء 
نظریة التركیب الفراغي بشكل أساسي على فرضیة المنطق االجتماعي للفراغ الذي یقدم نظرة عامة حول كیفیة تحدید 

ر الفراغ على السلوك االجتماعي والعالقات االجتماعیة وتكون اإلجراءات األفراد مع الفراغ في البیئات المبنیة و تأثی
 -على النحو التالي :

 Axial mapرسم خریطة الحالة المدروسة ( أطول واقل الخطوط المحوریة ) للحصول على الخریطة المحوریة  -
 . Auto cadبواسطة برنامج 

 . UCL Depthmapإلى برنامج  DXfتصدیر الملف بصیغة  -
 تحلیل الخرائط المحوریة للحصول على القیاسات والعالقات المھمة . -
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 : ( Integration ) التكامل1.1.3           

تتغیر قیمة تكامل الخط وفقا لعدد المستویات التي تم اعتبارھا في القیاس إذا قمنا بحساب مدى عمق أو ضحالة كل خط 
في حین أن حساب مدى  (global Integration)لتكامل , (تكامل شامل) من جمیع الخطوط األخرى, فإننا نسمي ھذا ا

أو (  (Radins3)) أو R3 عمق أو ضحالة كل خط من جمیع خطوط الشبكة حتى ثالثة مستویات فقط یسمى ( تكامل 
یسمى وإذا كان فقط على بعد مستوى واحد من كل خط من الشبكة فإذا ھذا  (Local Integration) التكامل المحلي )

لخط (عدد الخطوط المرتبطة بھ مباشرة ) لذا فإذا تحدید نوع التكامل تعتمد  (Connectivity)الترابطیة أو االتصالیة 
 .R [11] على نصف القطر 

 : (Local Integration)التكامل المحلي 2.1.3         

لمكاني بأكملھ , یتم احتساب ھذه القیمة یمثل ھذا النوع من التكامل إمكانیة الوصول والترابط ضمن جزء من النظام ا
 , وقد أشارت األبحاث السابقة إلى أن (R3)خطوات عمق  3فقط عدة خطوات بشكل فراغ معین , عادة في حدود 

 التكامل المحلي یمكن تفسیره من خالل التسلسل الھرمي إلمكانیة الوصول والحركة المحلیة للمشاة.
 المتوسطي بتقدیرات المزج للخطوط المحوریة في نصف القطر    ( Local Integration )یتمیز التكامل المحلي  

 ( الجذر إضافة إلى خطوتین طوبولوجیتین من الجذر) یمكن استخدامھا لتظھر صورة مركزیة للتكامل.3 
 

 : (Global integration)التكامل الشامل 2.1.3         

صال  لكل فراغات اإلطار المكاني كامال والفراغ الذي یمكن الوصول یشیر التكامل الشامل إلى إمكانیة الوصول واالت
إلیھ بشكل أكثر من الفراغات األخرى یكون الفراغ األكثر تكامال . ویشكل أكثر وضوحا ھناك فراغ ذو قیمة تكامل 

 عالیة یتمتع بفرصة جیدة لیصبح مكانا للتجمعات والتفاعل االجتماعي بین األشخاص.
لشامل المحوري بقیم التكامل للخطوط المحوریة في دائرة نصف قطرھا النھایة لھ والتي یمكن یتمیز التكامل ا

 استخدامھا لتظھر صورة ألسلوب التكامل في أكبر مقیاس .
 

 : (Connectivity)االتصالیة أو الترابطیة 3.1.3         

,في حین أن التكامل الشامل ال یمكن رؤیتھ ھو خاصیة للخط ( الفراغ ) الذي یمكن رؤیتھ من الخط ( الفراغ ) اآلخر
من الخط ( الفراغ )  المالصق ألنھ یتطلب معرفة النظام ككل , فإن االتصالیة تعتبر العالقة بین كل خط وكل 

 ).Globalالخطوط األخرى بغض النظر عن كیفیة استمراریتھا إلى ابعد الحدود لذلك ھو مقیاس شامل (

 : )Intelligibilityالوضوح (قیاس 3.1.3        

التكامل الشامل واالتصالیة أو الترابطیة  مقیاسیین مھمین جدا ھما یوضح ھذا المصطلح العالقة المتبادلة بین
)Global integration \ Connectivity(  أسھل لتصمیمات ) وھو یشیر إلى الفراغات األكثر وضوحا أو فھما

) و یتم عرض ھذا المؤشر في مخطط تشتت مع خطوط انحدار تظھر األشكال المكانیة إذا كانت العالقات عالیة 
 )Connectivity) واالتصالیة او الترابطیة  (Global Integrationالعالقة بین قیم التكامل الشامل (
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 : حالة الدراسة ومناقشة نتائجھا ( مدینة الخمس)    4        

لشمالي الغربي من لیبیا . ولھا موقع رئیسي مھم كمیناء بحري , تقع المدینة ضمن إقلیم طرابلس الرئیسي في الجزء ا
 وتعتبر مدینة الخمس عاصمة إلقلیم الخمس الفرعي.

المدینة لھا جذور فینیقیة ورومانیة متمثلة في آثار مدینة لبدة الكبرى والتي تقع ضمن مخطط مدینة الخمس وفي الجزء 
 الشرقي منھ.

انیون كحامیة عثمانیة ومیناء رئیسي لتصدیر نبات الحلفاء .ھناك القلیل من المباني مدینة الخمس الحدیثة أسسھا العثم
 )1العثمانیة واإلیطالیة التي بقیت إلى اآلن من تلك الحقبتین .الشكل (

 

 
 

  موقع مدینة الخمس : )1الشكل (

 
 

 -: مناقشة ال و نتائجال لمدینة الخمس يالتحلیل المحور1.4          

ان المدینة ھي حاویة األنشطة البشریة المختلفة وھي بالتالي تحوي العدید من سلوكیات البشر في من الواضح 
فراغاتھا المختلفة (أماكن لألكل , السكن , تجمعات ,اتصال مع اآلخرین و مشي) ھناك أیضا اتصال طبیعي بین 

وتكوین الفراغ. ھذا التكوین ھو ما وضحھ ھیلیر  فراغاتھا , ویمكن استخدام الفراغ في العالقة بین تكوین األفراد
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)Hillier )  (الفراغ ھو اآللة) في كتابھ ( Space is the machine  كمجموعة من العالقات المترابطة التي یتم  (
 )Hillier 1996تحدید كل منھا خالل عالقتھا باآلخرین . (

 ) : Connectivity ) لمدینة الخمس (Cقیمة الترابطیة (1.1.4          

 ) Axial line Analysis) في مدینة الخمس من خالل التحلیل المحوري (connectivityلقد بلغت قیمة الترابطیة (
وھو رقم ضمن حدود المتوسط للمدن األوروبیة واإلنجلیزیة , وتؤكد ھذه القیمة أن نظام الكتل والشوارع  "3.745"

 )2(المفتوحة یسیطر على مخطط المدینة . الشكل 

 

 
 

  ) Connectivity لمدینة الخمس ( )C( رابطیةقیمة الت : )2الشكل (

 
 

 لمدینة الخمس : ( local integration )  (R3) قیمة التكامل المحلي           2.1.4

وھو رقم أعلى قلیال من  "1.842"وقد كانت قیمة التكامل المحلي  R3خطوات عمق  3تم حساب ھذا القیاس أساس 
القیمة للمدن العربیة, ھذه القیمة تؤشر أن المدینة ذات شوارع مباشرة ومتصلة ومن خالل ھذا المؤشر یبدو متوسط 

 أن الفراغات األكثر تكامال محلیا شبیھة جدا بالفراغات األكثر تكامال على المستوى الشامل.
وأن أفضل الخیارات للوصول األعلى تكامال,  20فبرایر وشارع طرابلس وشارع 17ومن خالل التحلیل كان شارع 

 )2فبرایر وشارع طرابلس . الشكل ( 17إلى المدینة  من خالل استعمال شارعي 
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 ا

  ( local integration )  (R3) قیمة التكامل المحلي لمدینة الخمس: )2لشكل (ا
 

 
 لمدینة الخمس: ( global integration )  (Rn)قیمة التكامل الشامل       3.1.4

یقترب من متوسط  Rnا للتحلیل المحوري والخریطة المحوریة لمدینة الخمس فقد تبین أن قیمة التكامل الشامل استناد
" والفراغات األكثر تكامال تمثلت في جزیرة الدوران والشوارع الرئیسیة "1.293المدن األمریكیة وقد بلغت قیمتھ 

فبرایر وشارع طرابلس والشوارع  17مال ھي شارعي والطرفیة المتصلة بھا , وقد كانت أیضا أكثر الشوارع تكا
 )3المتصلة بھما , ھناك أیضا شوارع سجلت قیما عالیة مثل شارع الحاراتي. الشكل (

 لمدینة الخمس :  Rn vs C   (intelligibility)قیمة الوضوح أو سھولة الفھم         4.1.4

بلغ  (Intelligibility)ي مؤشر الوضوح وسرعة فھم المدینة من الممیزات المھمة والمثیرة لالھتمام لمدینة الخمس ھ
 )1) وھي تعتبر قیمة عالیة جدا أكثر من العدید من المدن الجدول (4الشكل ( (0.3286)ھذا المؤشر قیمة 

وتعني ھذه القیمة أن المراقب أو المتجول في المدینة یستطیع فھم جمیع فراغات المدینة من خالل حركتھ ورؤیتھ 
ات قلیلة جدا ومحدودة ,أي أن المدینة وفراغاتھا تساعد الزائر والمتجول على سرعة الفھم لفراغاتھا. وبالتالي لفراغ

فإن البنیة المكانیة لمدینة الخمس ال تحتاج إلى الكثیر من الخطوات لفھم أجزاء المدینة بالكامل . وتعتبر العالقة بین 
مؤشرا أساسیا لمدى وضوح النظام الحضري  Global Integrationوالتكامل الشامل  Connectivityالترابطیة 

وھذا  Intelligibilityمصطلح الوضوح وسرعة الفھم  Rn vs Cلمستخدمیھ . ویطلق على ناتج ھذه العالقة بین 
المؤشر ھو واحد من عدة مقاییس ومؤشرات أخرى أَصبح من السھل إیجادھا وقیاسھا من خالل التحالیل المختلفة 

 .Dephtmapوبواسطة برنامج التحلیل  Space Syntaxالتكوین المكاني  لنظریة
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  ( global integration )  (Rn) قیمة التكامل الشامل لمدینة الخمس:)3الشكل (

 
 

إن المناطق الحضریة لمدینة الخمس تتمتع بقیم عالیة لمؤشر الوضوح وسھولة الفھم , ویظھر تحلیل التكامل الشامل 
Rn محلي والR3  لمدینة الخمس أن الطرق الرئیسیة المركزیة قویة وھي ما یمیزھا في خریطة التحلیل المحوري

بألوان قویة وھذا یعني أن الھیاكل المكانیة وفراغات المدینة تدعم سرعة فھم مستخدمیھا مما یساعد على الوصول إلى 
كتھم , خاصة أن المدینة وجھة سیاحیة للزوار من كل األماكن بسھولة أكثر, وھذه میزة تخدم الزوار وتسھل من حر

 كل الجنسیات.
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 (Intelligibility)قیمة الوضوح أو سھولة الفھم لمدینة الخمس    Rn vs C : )4الشكل (

 
 
 
   

 قیم التحلیل المحوري لمدینة الخمس واھم المدن المدروسة ألھممقارنة  :)1الجدول (
 

Sources: Blue part: Alagori farag ,2002 based Bill Hillier, theory of the city as object.& Orange 
part: prepared by researcher based empirical work, 2017. 
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 الخالصة :

إن أھم عامل لتسھل الحركة وسرعة الفھم ھي فھم التركیب الفراغي وارتباطھ بباقي الفراغات , في ھذه الورقة تم 
وین المكاني للفراغات من كونھ قواعد مكانیة مخفیة لم یكن یسھل قیاسھا ومعرفة قیمھا, إلى فراغات التركیز على التك

وتكوینات مكانیة یسھل قیاسھا ومقارنتھا مع قراءات أخرى , واستنتاج الفروقات بینھا بأرقام دقیقة ومحددة جدا, 
طویر نھج إنساني نحو التصمیم المكاني للبیئات وتساعد ھذه القراءات واألرقام والمقاییس والمؤشرات إلى سھولة ت

 المبنیة الحضریة الناشئة في البلد.
ھناك مؤشرات ومقاییس أخرى طرحتھا النظریة تعطي تحالیل أكثر تفصیال ولمقاییس مختلفة للفراغات تبدأ من فراغ 

الدراسة لمدن أخرى لمقارنة المنزل إلى الساحات والمیادین إلى فراغات المدینة ككل . لذلك من الضروري تعزیز 
وتحلیل الھیاكل المكانیة للمدن, وفھم البیئة المبنیة الحضریة لھا. وقد بینت ھذه الدراسة أنھ أصبح من الممكن قیاس 
وضوح البیئات المبنیة للمدن والفراغات لغرض سھولة التعرف علیھا خاصة من قبل الزوار ومساعدتھم في إیجاد 

داخل الھیاكل المكانیة الحضریة , كما أن ھذه المقدرة على قیاس الھیاكل المكانیة على طرق لوجھاتھم المختلفة 
) التي كانت تواجھ الباحث عند قیاسھ Selectiveالمستوى األكادیمي ساعد كثیرا على التخلص من إشكالیة االنتقائیة (
) والخرائط   ( The Image of The Cityللوضوح الحضري من خالل نظریة الصورة الذھنیة للمدینة 

لوحدھا , والتي كانت تعتمد على الكثیر من التعقیدات كمدى  Kevin Lynchلكیفن لنش   (Mental Map)الذھنیة
جودة البیئة المرئیة أو رداءتھا ومدى وضوح أو رداءة العناصر المرئیة والتي غالبا ما تكون انتقائیة العتمادھا على 

لبیئة أثناء المقابالت مما یعطي نتائج مختلفة صعبة في تحلیلھا وغیر واضحة عمر وجنس ومزاج األشخاص وحالة ا
أو محددة العتمادھا على خصائص بیئیة وإنسانیة مختلفة.وأصبح ممكنا تطبیق النظریتین معا واالعتماد على المقارنة 

 وتكامل نتائجھما كلتاھما للوصول لنتائج أفضل.
 

  شكر وعرفان:

. الدكتوراه درجة لنیل رسالتياجزاء  من جزءتعبر عن  الورقة ھذه ألن یرأوز مأوزال ةدكتورال يتمشرف شكرا أن اود
 ,جامعة اوكان تركیا .الحضري والتخطیط العمارة في أطروحة
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