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 الخالصة
 ودوره الكسرية المدينة لبنية المكونة األساسية الركائز كأحد التعقيد موضوع البحث تناول      
 المدينـة  إن البحث وأظهر والملل الرتابة عن بعيداً اإلنسان معه يتفاعل حيوي واقع تحقيق في

                                                                               كـك  المدينـة  بيئـة  فـي  المتنـامي  للتعقيـد  نتيجـة  تدريجياً تتطور) حضرية كبيئة(الكسرية
مبرزا للدور الذي يلعبه المجتمع في تحقيـق   التعقيد في ومرغوبة متعددة مستويات خالل من ل

  . التعقيد بنوعيه االجتماعي والفيزياوي سواء أكان التعقيد معلنا او ضمنيا
  المدينـة  معنـى  في الخوض خالل من الكسرية والمدينة التعقيد بين العالقة تلك واتضحت     

 لغويـاً  الكسـر  مصـطلح  علـى  التعرف تم ، خاصة بصورة الكسرية لمدينةوا  عامة بصورة
 للمدينـة   والمحلية العالمية السابقة التعاريف وعرض ، الكسري البعد على والتركيز  ومعمارياً
، وبذلك  الكسرية للمدينة بالبحث خاص بتعريف الخروج نقطة إلى حثالب أوصلت التي  الكسرية

 المدينـة  فـي  التعقيد دور عن واضح علمي تصور وجود عدم(عامةتم تحديد مشكلة البحث ال
ولتكملـة القاعـدة      .  ) الكسـرية  المدن لبنية المكونة الرئيسة الخصائص كأحدى الكسرية

 الكسـرية  آليـات  على والوقوف تفصيالً أكثر بصورة الكسرية المدينة تناول للبحث المعلوماتية
وجـود فجـوة   (، وتحديد مشكلة البحث الخاصـة    خصائصها واهم  توليدها وطرق وأنماطها
صياغة الفرضية  ،فجاءت.)لمدينة الكسرية حسب درجتهاعن عالقة التعقيد بمكونات    معرفية

      ).طبيعة تشكيل الهيئة العامة للمدينة الكسرية ترتبط بدقة بدرجة التعقيـد (الخاصة للبحث
 فـي  دوره يمثل الذي  ر في تفاصيل التعقيدليدخل اكث مفاهيميال نظريال اإلطار ذلك بعد يأتي

 خصائصـه  واهـم  ومعماريـاً  لغوياً معناه استعراض فيتم  الرئيسة البحث بنية الكسرية المدينة
 بمؤشـرات  الخـروج  ليـتم   خاصة بصورة الحضرية والبيئة عامة بصورة العمارة في ودوره
 في التعقيد دور على للوقوف قياسها ويتم البحث من العملي الجزء في اعتمادها سيتم التي التعقيد
  المدن في بالتعقيد الخاصة المؤشرات قياس فيتم  البحث من العملي الجزء أما،   الكسرية المدينة
 منهـا  للوصـول   االعظمية منطقة على البحث أجراها التي الميدانية بالدراسة مشفعاً  الكسرية

ن التعقيد عند مستوى مرغوب  في النسيج التي تشير الى وجود كمية م والتوصيات االستنتاجات
أكثر من كمية التعقيد في النسيج الحديث وهذا يدل على وجود دور للتعقيد فـي  ) الكسري(القديم
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Complexity in The fragmental City 

Abstract 
The complexity as one of the basic and adequate concepts configuring the 

structure of fragmental city has been considered in this search, where it plays an 
important role in realizing an essential reality which is human can deal with far of 
routine and tedium. The search explains that the fragmental city as an urban 
environment is developing gradually due to complexity growing up in entire city 
environment through favorite and multiple planes in the complexity, and 
presentation of society importance in realizing the complexity socially and 
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physically; as well as presenting the relation between physical complexity and 
social complexity whether the complexity is declared or hidden. 
The relation of complexity and fragmental city becomes clear generally through 
dealing in the city meaning and especially in the fragmental city. Fragment 
terminology has been shown in lingual manner and architecturally in addition to 
the concentration of fragment distance and showing the previous universal and 
local definitions of fragmental city that leads the searcher to the exit point by 
defining specifically in chapter one of this search the fragmental city         
particularly and stands on the fragmental mechanisms, styles, generation methods, 
important properties, and fragmental linear and nonlinear concepts. The search 
browses the previous studies that deal with fragmental city concept so that the 
problem of search (Absence of obvious and scientific concept about complexity 
role in fragmental city as one of fundamental properties configuring the structure 
of fragmental cities) has been determined where summary and conclusions are 
provided. 
as a theoretical and conceptual frame concentrating on the complexity which is 
one of the important fundamentals of fragmental cities. The complexity has been 
browsed through its role in the fragmental city as a main structure of search where 
a browsing for its meaning in lingual manner and architecturally, its important 
properties, its role in architectonic generally and urban environment particularly in 
order to get the complexity's indications. The indications of complexity will be 
adopted in the practical part of search and measured to see the role of complexity 
in the fragmental city and to determine the particular problem of search (absence 
of obvious concept of the relation of complexity with ingredients for fragmental 
city according to its favorite grade and level.then selection and analysis of region 
that represents the practical part of search where the particular indications of 
complexity for fragmental city have been measured depending on the observation 
study on Al-Adamiya city by searcher. This leads to the recommendations and 
conclusions that refer to the presence a quantity of complexity presented at a 
favorite level in the old structures more than in the modern structures in other 
words that refers to the presence of complexity role in the fragmental city.   
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