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ABSTRACT: 
     This research takes one of the important aspects that expose with cities in general and 
specially Kufa city, this aspect is the urban growth .Which come as results to the social, 
economic and political factors that may take place in any city. The variety of these effects made 
a different in the morphological types and the spatial relations to the city, and so the city will 
expand  and growth randomly or planned .Also the varieties of so many researches and studies 
lead to give a plurality in the related aspects and characteristics in the field of urban studies .In 
this way we see the research approach to present a specialized study about the urban growth in 
general, types, levels and the effective factors, so emerged the research problem in : the 
Existence of limited knowledge in taking the effect of the mosque in the growth and 
distribution of the urban land use. to achieve its goal and solve the research problem  ,the 
main hypothesis is: The Kufa mosque effects on the growth and distribution of the urban 
land use on the level of spatial and formal relations. 
 To improve the hypothesis we select vocabulary from the theoretical frame on by comprised 
analysis on three temporal samples to find their influence. 
This research has been reach to the fact that Kufa mosque is effecting on the growth and 
distributions of the urban land use from a group of spatial relations represented in ( the 
competition, integration) , this take to increase the competition between the uses ,values, types 
,positions, destinations and finally the inside value motion. 
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 اثر مسجد الكوفة في نمو وتوزيع استعماالت االرض للمدينة المقدسة
 الخالصة

يتناول البحث احد الجوانب المهمة التي تتعرض لها المدن بصورة عامة، ومدينة الكوفة بصورة خاصة اال وهي النمو         
عية والمستمرة نتيجة العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تمر بها اي الحضري، التي تعد من الظواهر الطبي

مدينة.  وقد ادى تعدد المؤثرات وتنوعها الى اختالف االنماط المورفولوجية والعالقات المكانية للمدينة نفسها، فأخذت المدينة 
الدراسات التي مرت على هذه الظاهرة ادى الى تعدد بالتوسع والنمو سواء بصورة عشوائية او مخططة. إن لتعدد البحوث و

المفاهيم والخصائص المرتبطة بها ضمن الدراسات الحضرية، من هنا برزت فكرة البحث لتقديم دراسة مختصة حول 
وجود قصور [ظاهرة النمو الحضري بصورة عامة، انواعها وانماطها، والعوامل المؤثرة فيها، فبرزت مشكلة البحث: 

، والتي حدد على اساسها هدف البحث في بناء ]تشخيص اثر مسجد الكوفة في نمو وتوزيع استعماالت االرض معرفي في
اطار نظري شامل ألثر المسجد في نمو استعماالت االرض الحضرية، تضمن مدى تأثيره في العالقات المكانية (التكاملية 

يؤثر مسجد الكوفة في نمو [لته البحثية الى فرضية رئيسية نصها: والتنافسية)، واستند البحث في تحقيق هدفه ومعالجة مشك
ولغرض اختبار الفرضية تم انتخاب مجموعة من  .]وتوزيع استعماالت االرض الحضرية على مستوى العالقات المكانية

 التأثير.النظري بأسلوب التحليل المقارن على ثالث عينات زمانية، الكتشاف مدى  اإلطارالمفردات المستخلصة من 
توصل البحث الى ان مسجد الكوفة يؤثر في نمو وتوزيع استعماالت االرض الحضرية من خالل التأثير في مجموعة  

(العالقات التنافسية والتكاملية)، ويؤدي ذلك الى تصعيد التنافس بين االستعماالت و تغيير قيمتها ـالعالقات المكانية و تتمثل ب
 ير مواقعها واستقرارها، ومقدار الحركة فيها.باستمرار وتنوع انماطها وتغي

  .النمو، النمو الحضري، مسجد الكوفة، استعماالت االرضالكلمات المفتاحية: 

The 1st Scientific Architectural Conference for Postgraduates’ Researches 12 May, 2016 

mailto:Dr.safaa_ar@yahoo.com
mailto:marawy2008@yahoo.com

