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ABSTRACT 

The previous knowledge consider architectural form as a text like language texts, which  sending 
messages holds meanings through codes that reflects a set of shapes and relations to the receiver. So that 
the architecture consider as a communicating and expressing language (Visual Text). Therefor it need to 
analyze 4Tcorresponding characteristics which represent common bases combine the styles. 4T6TIn addition, 
6Tderiving the differences that classify and characterize the architecture according to a certain type or style, 
or with a specific designer. This research assume that clarifying similarities and the differences in shape 
could be by (Genetic Tape) ,which is give person as well as architecture their identity . This enhanced by 
the technological development which offers the possibility of recognizing any product through its 
barcode, that holds all the information of the product and how to invest this in architecture. The range of 
building that require applying this mechanism are extensive, but the most needed building that requires an 
extra focusing is the ones that carries value of cultural heritage , 

 All above showing the need for specialized scientific study to illustrate the possibility of finding 
genetic tapes for building’s characteristics that helps to classify and explain the variation. The research 4T 
problem as stipulated (the role of encoding process in determining the genetic tape for historical 
building). 4T Thus the goal of this study is identified as (determining the characteristics of historic 
buildings and categorized it using genetic tapes). Furthermore, to solve the research problem it needed 
a method consist4T of three stages, first establish a comprehensive conceptual framework regards the 
genetic tape outside the field of architecture and the potential possibilities of employing it in architecture, 
in addition to clarifying the encoding process , second stage illustrate the conducting study and the 
selected sample ( the selected samples were eight Islamic palaces  , four of them belong to the Umayyad 
era , and the others to the Abbasid period ), then identifying the style and method of measurement and 
analyzing , finally analyzing the selected samples , showing  the results , conclusions  and 
recommendations . 
4TKeywords: Genetic Tape, shape grammar, historic buildings. Islamic palaces   

 دور الشريط الجيني في تصنيف المباني(دراسة تحليلية للقصور العربية االسالمية)
 لخالصةا

تؤكد المعرفة السابقة على اعتبار الشكل المعماري نص مشابه للغة. اذ تعد هذه النصوص رس�الة تحم�ل ف�ي طياته�ا مع�اني ي�تم ايص�الها 
ة من االشكال و العالقات. بذلك تعد العمارة لغة للتعبي�ر والتواص�ل (ن�ص من قبل المرسل بشكل شفرات تنعكس وتصل الى المتلقي بمجموع

ك�ذلك  ،مرئي). يتطلب التعبير عن هذه اللغة في العمارة استنباط الخصائص المتشابهة التي تمثل قواعد مشتركة تجمع الط�رز عل�ى اختالفه�ا
از بنائي معين عن اخ�ر او حت�ى تل�ك المرتبط�ة بخصوص�ية مص�مم استنباط االختالفات التي تُصنف وتُميز العمارة وفق نمط او زمن او طر

- genetic tapeاو معماري معين. يسند البحث الحالي على تصور بإمكانية التعبير عن هذه التشابهات واالختالفات بشكل الش�ريط الجين�ي 
 رم�زه خ�الل م�ن من�تج اي عل�ى التع�رف إمكاني�ة ري�وف ال�ذي التكنول�وجي التطور ذلك يعزز. في العمارة -الذي يميز ويُحدد هوية كل انسان 

طبيعة األبنية التي تستدعي تطبي�ق ه�ذه اآللي�ة واس�عة لك�ن تظه�ر  . المنتج بهذا الخاصة المعلومات كل يحمل الذي وهو barcode الشريطي
ت المعاص�رة. م�ن ه�ذا الجان�ب توظيفه�ا ف�ي النتاج�ا لتيس�يرالحاجة الى التركيز على المب�اني الت�ي تحم�ل قيم�ة وارث حض�اري أكث�ر خاص�ة 

تظهر الحاجة العلمية لدراسة متخصصة لتوضيح امكانية ايجاد اشرطة جيني�ة للمب�اني تس�اعد ف�ي تص�نيفها وتوض�ح التب�اين ف�ي خصائص�ها. 
ص األبني�ة ( تحدي�د خص�ائوحدد هدف البحث بـ( دور عملية التشفير في تحديد الشريط الجيني لألبنية التاريخية) تنص مشكلة البحث على 

،شكل المنهج ثالثة مراحل ،االول بناء اطار مفاهيمي شامل عن الش�ريط الجين�ي و ماهيت�ه التاريخية وتصنيفها من خالل اشرطتها الجينية) 
تحدي�د  خارج حقل العمارة و امكانية توظيفه في العمارة ،كذلك توضيح اهم مفرداته وهو التشفير ،والثاني  تحديد االجراءات التطبيقية من ثم

ل�ى العينات المختارة و محددات اختيارها ( إذ تم انتخ�اب ثماني�ة نم�اذج لقص�ور اربع�ة منه�ا تنتم�ي ال�ى الفت�رة االموي�ة و اربع�ة منه�ا تنتم�ي ا
 تحليل النماذج المنتخبة ومناقشة النتائج  و االستنتاجات.  واخيراً الفترة العباسية ) و تحديد اسلوب القياس و التحليل ، 
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