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 ملخص البحث:

العمارة البٌبٌة المستدامة تعبر عن تكامل النظم التصمٌمٌة المتعددة مع نظم و وسابل التكنولوجٌا الحدٌثة بؽرض الحفاظ 

التلوث  على مصادر الطاقة الطبٌعٌة وتوفٌر الراحة للمستخدمٌن , وكذلك التوفٌر فً الطاقة وتكلفة التشؽٌل , وتقلٌل

والمخلفات والتوفٌر عن طرٌق استخدام مواد صدٌقة البٌبة أو مواد قابلة إلعادة التدوٌر , وبالتالً فإن المفهوم العام 

للتصمٌم المستدام بٌبٌاً هو التصمٌم الذي ٌصمم وفق مفهوم االستدامة بحٌث ٌكون نابعاً من بٌبته ومتوافقاً معها ومستفٌداً 

 على مواردها لألجٌال القادمة. من إمكانٌاتها ومحافظاً 

للمنتجعات  لذلك فإن التوجه نحو توظٌؾ خصابص العمارة البٌبٌة المستدامة فً المعالجات التصمٌمٌة للفراغ الداخلً

السٌاحٌة من االهتمامات الحدٌثة التً تتجه نحو زٌادة قدرة عناصر التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة على موابمة 

البٌبٌة وذلك من خالل تطوٌع خامات لها القدرة على التعاٌش البٌبً اإلٌجابً بهدؾ توفٌر الراحة للمستخدمٌن  , الظروؾ 

 والتوفٌر فً الطاقة.

وعلى ذلك تنبثق مشكلة البحث من الحاجة إلى تحقٌق تصمٌم داخلً مستدام بٌبٌاً للمنتجعات السٌاحٌة والذي ٌمكن أن 

ومبادئ العمارة البٌبٌة المستدامة فى المعالجات التصمٌمٌة للفراغ الداخلً واألثاث ٌتحقق من خالل تطبٌق أبعاد 

للمنتجعات السٌاحٌة , ومن ثم ٌهدؾ هذا البحث إلى التوجه نحو دراسة مبادئ وأبعاد العمارة البٌبٌة المستدامة واالستفادة 

 ر.منها فً تطوٌر التصمٌم الداخلً المستدام للمنتجعات السٌاحٌة فً مص

وتنبع أهمٌة البحث من أن تطبٌق مبادئ العمارة البٌبٌة المستدامة فً التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة من دوره أن 

ٌفتح أفاق لتطوٌر البٌبة الداخلٌة لهذه المنتجعات مع إٌجاد حلول بدٌله وحصر للمشاكل التصمٌمٌة وتحقٌق جوده عالٌه فً 

 البٌبً واالقتصادي واالجتماعً بشكل مستدام. الخدمة السٌاحٌة وتحسٌن المردود

وتوصل البحث إلى أن تحقٌق التصمٌم الداخلً البٌبً المستدام للمنتجعات السٌاحٌة فً مصر ٌتطلب دمج القٌم الجمالٌة 

صمٌمٌة والبٌبٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة واألخالقٌة واستخدام توقعات المستخدمٌن والتكنولوجٌا للمشاركة فً العملٌة الت

المناسبة للبٌبة كما ٌتطلب دراسة طبٌعٌة المستخدمٌن وخصابص البٌبة الداخلٌة المشٌدة وإدراك متطلبات السكان والمجتمع 

و الخلفٌة الثقافٌة والعادات والتقالٌد , كما توصل البحث إلى أن اإلستراتٌجٌة الفعالة لتحقٌق التصمٌم الداخلً البٌبً 

حٌة ٌمكن تحقٌقها من خالل التخطٌط االستراتٌجً المستدام الذي ٌستخدم عناصر وخامات البٌبة المستدام للمنتجعات السٌا

وكذلك توفٌر رؤٌة مستقبلٌة متواصلة لتحقٌق االستدامة البٌبٌة  المحلٌة لتوجٌه التصمٌم نحو تفعٌل متطلبات االستدامة ،

 .لبداٌة على قرارات وأولوٌات التصمٌم وطرق التنفٌذللتصمٌم الداخلً لهذه المنتجعات والذي من شأنه أن ٌؤثر منذ ا

 المنتجعات السٌاحٌة -التصمٌم الداخلً  -العمارة البٌبٌة المستدامة :  الكلمات المفتاحٌة

Abstract: 

Sustainable environmental architecture reflects the integration of multiple design systems 

with modern technology systems and means to conserve natural energy sources and provide 
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convenience to users As well as saving energy and operating costs, reducing pollution, waste 

and savings by using environmentally friendly materials or recyclable materials , And 

therefore the overall concept of environmentally sustainable design is the design that is 

designed according to the concept of sustainability so that it emanates from its environment 

and is compatible with it, benefiting from its capabilities and preserving its resources for 

future generations. 

Therefore, the trend towards employing the characteristics of sustainable environmental 

architecture in the design treatments of the internal space of tourist resorts is one of the recent 

concerns that are geared towards increasing the ability of interior design elements of tourist 

resorts to adapt environmental conditions by the adaptation of raw materials have that have 

the potential for positive environmental coexistence in order to provide comfort for users, and 

energy savings. 

The research problem of finding the need to achieve an environmentally sustainable internal 

design for tourism resorts arises through the application of the dimensions and principles of 

sustainable environmental architecture in the design of solutions of the internal space for 

tourist resorts and internal furniture for tourist resorts. The aim of this research aims to move 

towards the study of the principles and dimensions of sustainable environmental architecture 

of and take advantage of them in the interior design of sustainable tourist resorts in Egypt’s 

development. 

The importance of the research stems from the fact that the application of the principles of 

sustainable environmental architecture in the interior design of tourist resorts will open up 

horizons for developing the internal environment of these resorts with finding alternative 

solutions, limiting design problems, achieving high quality in tourism service and improving 

the environmental, economic and social returns in a sustainable manner. 

 The research concluded that achieving the sustainable environmental design of tourist resorts 

in Egypt requires the integration of aesthetic, environmental, social, political and ethical 

values and use of users' expectations and technology to participate in the design process 

appropriate for the environment. It also requires the study of natural users and the 

characteristics of the built environment and awareness of the population and society, cultural 

background, customs and traditions requirements, 

The research also found that the effective strategy for achieving the sustainable environmental 

design of tourist resorts can be achieved through sustainable strategic planning that uses local 

environmental elements and materials to guide the design towards activating the sustainability 

requirements, as well as providing a continuous vision for the environmental sustainability of 

interior design of these resorts. To affect from the outset the decisions and priorities of design 

and methods of implementation. 

Keywords:   Sustainable Environmental Architecture - Interior Design - Tourist Resorts 

 مقدمة البحث:

وتتنوع المقومات السٌاحٌة التى تتمٌز بها مصر عن العدٌد من  تعتبر السٌاحة من أهم مصادر الدخل القومً فً مصر،

دول العالم بدءاً من اآلثار، مروراً بالشواطا، وصوالً إلى التنوع البٌبً المتسع بٌن بحار وصحاري وواحات وجبال 

 وسهول وودٌان وؼٌرها، وهو ما ٌجعل السٌاحة البٌبٌة مستهدؾ اقتصادي للدولة كمصدر للدخل القومً .
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ومع ظهور توجهات فكرٌة جدٌدة فً النظم المعمارٌة البٌبٌة وارتباطها بالسٌاحة البٌبٌة , اصبح هناك أهمٌة لتوظٌؾ تلك 

التوجهات فً عمارة مصرٌة بٌبٌة سٌاحٌة مع إضافة الفكر المستدام لها , حٌث أن العمارة البٌبٌة المستدامة تعبر عن 

و وسابل التكنولوجٌا الحدٌثة بؽرض الحفاظ على مصادر الطاقة الطبٌعٌة وتوفٌر  تكامل النظم التصمٌمٌة المتعددة مع نظم

الراحة للمستخدمٌن , وكذلك التوفٌر فً الطاقة وتكلفة التشؽٌل , وتقلٌل التلوث والمخلفات والتوفٌر عن طرٌق استخدام 

عام للتصمٌم المستدام بٌبٌاً هو التصمٌم الذي ٌصمم مواد صدٌقة البٌبة أو مواد قابلة إلعادة التدوٌر , وبالتالً فإن المفهوم ال

وفق مفهوم االستدامة بحٌث ٌكون نابعاً من بٌبته ومتوافقاً معها ومستفٌداً من إمكانٌاتها ومحافظاً على مواردها لألجٌال 

 القادمة.

القة بٌن المبنى وبٌبتة سواء كانت وتعتبر العمارة البٌبٌة المستدامة أحد اإلتجاهات الحدٌثة للفكر المعمارى الذى ٌهتم بالع

طبٌعٌة أو مصنوعة  حٌث أن مشكلة اإلنسان مع الطبٌعة تتجلى فى ضرورة إعطاء الطبٌعة صفة اإلستمرار بكفاءة 

كمصدر للحٌاة ، فالعمارة البٌبٌة المستدامة هى عملٌة تضمن للمبنى أن ٌصمم بإسلوب ٌحترم البٌبة مع األخذ فى االعتبار 

 ك الطاقة والمواد والموارد واٌضاً تقلٌل تأثٌر اإلنشاء واإلستعمال على البٌبة وتعظٌم اإلنسجام مع الطبٌعة .تقلٌل إستهال

للمنتجعات  واصبح التوجه نحو توظٌؾ خصابص العمارة البٌبٌة المستدامة فً المعالجات التصمٌمٌة للفراغ الداخلً

دة قدرة عناصر التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة على موابمة السٌاحٌة من االهتمامات الحدٌثة التً تتجه نحو زٌا

الظروؾ البٌبٌة وذلك من خالل تطوٌع خامات لها القدرة على التعاٌش البٌبً اإلٌجابً بهدؾ توفٌر الراحة للمستخدمٌن  , 

 والتوفٌر فً الطاقة.

مستدامة والتعرؾ على اإلمكانات والفرص التى وعلى ذلك ٌحاول هذا البحث إلقاء الضوء على مفهوم العمارة البٌبٌة ال

ٌمكن االستفادة منها فً رفع الكفاءة التصمٌمٌة للمنتجعات السٌاحٌة فً مصر وذلك فً ظل الظروؾ االقتصادٌة والسٌاسة 

الصعبة بالوقت الراهن، كما ٌحاول هذا البحث استخالص بعض األعتبارات التصمٌمٌة التى ٌمكن االستعانة بها فى 

 عالجات التصمٌمٌة للفراغ الداخلً واألثاث للمنتجعات السٌاحٌة. الم

 أهمٌة البحث :

من أن تطبٌق مبادئ العمارة البٌبٌة المستدامة فً التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة من دوره أن  تنبع أهمٌة البحث

ٌفتح أفاق لتطوٌر البٌبة الداخلٌة لهذه المنتجعات مع إٌجاد حلول بدٌله وحصر للمشاكل التصمٌمٌة وتحقٌق جوده عالٌه فً 

 االجتماعً بشكل مستدام.الخدمة السٌاحٌة وتحسٌن المردود البٌبً واالقتصادي و

 هدف البحث :

ٌهدؾ هذا البحث إلى التوجه نحو دراسة مبادئ وأبعاد العمارة البٌبٌة المستدامة واالستفادة منها فً تطوٌر التصمٌم 

 الداخلً المستدام للمنتجعات السٌاحٌة فً مصر.

 مشكلة البحث :

م بٌبٌاً للمنتجعات السٌاحٌة والذي ٌمكن أن ٌتحقق من خالل تنبثق مشكلة البحث من الحاجة إلى تحقٌق تصمٌم داخلً مستدا

 تطبٌق أبعاد ومبادئ العمارة البٌبٌة المستدامة فى المعالجات التصمٌمٌة للفراغ الداخلً واألثاث للمنتجعات السٌاحٌة .

 محاور البحث :

 أوالً : مفهوم االستدامة والعمارة البٌبٌة المستدامة   

 مفهوم واعتبارات تصمٌم المنشأت السٌاحٌة المستدامة ثانٌاً : 

 ثالثاً : استنتاج اعتبارات التصـمٌم الداخلً المستدام للمنتجعات السٌاحٌة
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 رابعاً : نتابج البحث 

 المنتجعات السٌاحٌة -التصمٌم الداخلً  -العمارة البٌبٌة المستدامة الكلمات المفتاحٌة :  

 أوالً : مفهوم االستدامة والعمارة البٌئٌة المستدامة   

نشأت االستدامة  كمفهوم علمً وتطبٌقً ٌمكن إدراجه وتفعٌله فً جمٌع األنظمة الحٌاتٌة حٌنما طرح ألول مرة بواسطة 

رٌرها " فً تق Brundtland Commissionاللجنة العالمٌة للتنمٌة والبٌبة والتً تعرؾ أٌضا " بلجنة برندتالند 

. والذي طرح أفكار حول أهمٌة وجود طروحات فكرٌة تجمع اهتمامات العالم وهو 7987بعنوان "مستقبلنا المشترك"عام 

ما أطلق علٌه التنمٌة المستدامة والتً تم تعرٌفها بأنها "هً التنمٌة التً لها القدرة على تأكٌد احتٌاجات األجٌال الحالٌة 

لمستقبلٌة على تلبٌة احتٌاجاتها", وبناء تلى هذا التعرٌؾ اعتمدت فكرة التنمٌة المستدامة دون التعدي على قدرة األجٌال ا

على استحداث طرق تفكٌر جدٌدة حول معنى التنمٌة فى العالم والتً اتفقت معظم الحكومات والهٌبات الدولٌة فً أن لها 

 –اإلدارٌة  –المؤسسٌة  –الدٌمجرافٌة  –ٌاسٌة الس –االجتماعٌة  –االقتصادٌة  –مدى واسعاً من األهداؾ ) البٌبٌة 

الثقافٌة( ولكن لٌس هناك تعرٌؾ واضح متفق علٌه لما ٌعنٌه مصطلح " األستدامة" بشكل عام , ولكن تحقٌق التكامل 

    (3002والتوافق بٌن أبعاد االستدامة قد ٌحقق الهدؾ منها بشكل كبٌر .) دعاء محمود الشرٌؾ : 

ؤى التً ٌمكن أن تتحقق بواسطتها أبعاد التنمٌة المستدامة وركزت بشكل كبٌر على إحداث تضافر وعلى ذلك تعددت الر

بٌن األبعاد االقتصادٌة والبٌبٌة واالجتماعٌة , حٌث أن مفهوم التنمٌة المستدامة ٌجري حول الهدؾ الربٌسً من توفٌر سبل 

دهور البٌبً واالختالل الثقافً وتهدؾ فً مجملها نحو تحقٌق العٌش الدابمة واآلمنة والتً تقلل من استنزاؾ الموارد والت

 االستقرار االجتماعً.

 

 ( أبعاد التنمٌة المستدامة 1شكل ) 

 

وتهدؾ االستدامة من خالل تضافر هذه األبعاد إلى تحقٌق جودة الحٌاة )أو رفع مستوى المعٌشة( والتً ٌمكن الحفاظ 

 عدٌدة ألنها تحقق نظم حٌاتٌة :علٌها ألجٌال 

 مرؼوب فٌها اجتماعٌاً ومحققة لالحتٌاجات الثقافٌة والمادٌة والروحٌة لجمٌع الناس بطرق عادلة. -

 مجدٌة اقتصادٌاً، وتتحمل تبعاتها بحٌث تتوافق اقتصادٌاً " التكالٌؾ ال تتجاوز الدخل" . -

 (Yaldiz Y. Eid:2004 )مستدامة بٌبٌاً، عبر الحفاظ على استمرارٌة طوٌلة األجل للنظم اإلٌكولوجٌة .  -

 (3002)محسن محمد ابراهٌم:  لذلك ٌمكن توقع نتابج أبعاد اإلستدامة الثالثة طبقاً للجدول التالى:

البعد 
 األقتصادي

البعد 
 األجتماعً

البعد 
 البٌبً

 التنمٌة المستدامة
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  قعة .( المكونات الرئٌسٌة لمحاور اإلستدامة وفروعها ونتائجها المتو2شكل )

 

ومع تعدد المجاالت التطبٌقٌة لمفهوم االستدامة وأبعادها وتطبٌقاتهاا الحٌاتٌاة المتعاددة نشاأ مفهاوم العماارة البٌبٌاة المساتدامة 

وهااً العمااارة التااً تتحقااق بتطبٌااق المبااادئ العامااة لالسااتدامة وعباار تكاماال الاانظم التصاامٌمٌة المتعااددة مااع نظاام و وسااابل 

التً من شأنها تحقٌق الحفاظ على مصادر البناء والطاقة الطبٌعٌاة , وتاوفٌر الراحاة للمساتخدمٌن  , التكنولوجٌا الحدٌثة , و

والتوفٌر فً الطاقة وتكلفة التشؽٌل , وتقلٌل التلوث والمخلفات والتاوفٌر عان طرٌاق اساتخدام ماواد صادٌقة البٌباة أو إعاادة 

زن بٌبٌاً والذي ٌصمم وفق مفهوم اإلستدامة أي ٌكون نابعاً من بٌبتاه التدوٌر , وبالتالً فإنها تمثل التصمٌم المعماري المتوا

 (  3002مها صالح الزبٌدي : ومتوافقاً معها ومستفٌداً من إمكانٌاتها ومحافظاً على مواردها لألجٌال القادمة. )

 & Organization of Economic Cooperation( OECD)ووفق منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة 

Development  الحد األدنى من اآلثار السلبٌة على البٌبة  تعرؾ العمارة البٌبٌة المستدامة بأنها العمارة التً لدٌها

العمرانٌة والطبٌعٌة، كما ٌمكن تعرٌؾ المنشأت المستدامة بأنها المنشأت التً تسعى للحصول على جودة متكاملة )بما فً 

ٌبً( بطرٌقة اشمل. وبالتالً، فإن االستخدام الرشٌد للموارد الطبٌعٌة واإلدارة ذلك األداء االقتصادي واالجتماعً والب

 (OECD)المالبمة للمخزون البٌبً ٌسهم فً إنقاذ الموارد ، والحد من استهالك الطاقة، وتحسٌن جودة البٌبة. وقد حددت 

 تتمثل فً :للعمارة البٌبٌة المستدامة خمسة أهداؾ 

 . كفاءة الموارد.7

 ءة الطاقة )بما فً ذلك تخفٌض انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري(.. كفا3

 . منع التلوث )بما فً ذلك جودة الهواء فً األماكن المؽلقة وخفض الضوضاء(.2

 . التوافق البٌبً.2

 (Godfaurd John et al. , 2005) . تكامل النهج البٌبً الشمولً .5

دامة العمارة البٌبٌة ٌكون للمصمم الدور األهم فً تحقٌها فً التصمٌم وهناك مجموعة من العوامل التً تؤثر على است

   ( Ahmed Fathi  : 2004  ) والتً ٌوضحها الشكل التالً :

 

 البعد البيئى

 (داخلى – محلى -عالمى ) األهتمام مجال•

 -الخارجٌة البٌبة تحسٌن -الداخلٌة البٌبة تحسٌن -المواد تؽٌٌر -المناخ تؽٌٌر ) النتائج•
 (البرٌة البٌبة تحسٌن

 البعد اإلجتماعى

 (الوحدة - العدالة)  األهتمام مجال•

 (واإلتصاالت النقل سوء -الداخلٌة المدن-األقلٌة-الفقر) على القضاء  النتائج•

 البعد اإلقتصادى

 (البنٌة التحتٌة-المواد-اإلنشاء) مجال األهتمام•

 جودة رفع – والخدمات النقل كفاءة تحسٌن -اإلنتاجٌة-العمل -المكسب تحسٌن )  النتائج•
 (الموجودة المبانى وقٌمة
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 ( عوامل المؤثرة علً استدامة العمارة البٌئٌة   3شكل ) 

 

 مفهوم واعتبارات تصمٌم المنشأت السٌاحٌة المستدامة ثانٌاً : 

فهااً وسااٌلة لتعرٌااؾ السااٌاح بالبٌبااة واالنخااراط، أمااا تعااد السااٌاحة البٌبٌااة هااً عملٌااة تعلاام وتثقااؾ بمكونااات البٌبااة، وبااذلك 

السٌاحة المستدامة فهً االستؽالل األمثل للمواقع السٌاحٌة من حٌث دخاول الساٌاح بأعاداد متوازناة للمواقاع الساٌاحٌة علاى 

دون وقاوع  أن ٌكونوا على علم مسبق ومعرفة بأهمٌة المناطق السٌاحٌة والتعامل معها بشكل واع ومسبول، وذلك للحٌلولة

األضاارار علااى الطاارفٌن، وهااً تعماال علااى إدارة كاال المااوارد المتاحااة سااواء كاناات اقتصااادٌة أو اجتماعٌااة أو جمالٌااة أو 

طبٌعٌة فً التعامل مع المعطٌات التراثٌة والثقافٌة، باإلضافة إلى ضرورة المحافظة على التوازن البٌبً والتنوع الحٌوي . 

 (3072)محمد أحمد ملٌجً : 

واحداً من أكثر مفاهٌم التنمٌة المستدامة  Sustainable Ecotourismثم أصبح مفهوم السٌاحة البٌبٌة المستدامة ومن 

االقتصاد  :نمواً وانتشاراً فً العالم إذ أن هذا المفهوم ٌحقق تطبٌقا نموذجٌا للتكامل ما بٌن عناصر التنمٌة المستدامة الثالث

ة تعتبر نشاطاً اقتصادٌاً مدراً للدخل والوظابؾ والعملة الصعبة، بنفس الوقت الذي ٌخدم والمجتمع والبٌبة، فالسٌاحة البٌبٌ

فٌه المجتمعات المحلٌة فً الموقع السٌاحً والتً تلعب دوراً محورٌاً فً تنفٌذ هذه المشارٌع كما ٌتم المحافظة على 

 عناصر البٌبة الربٌسٌة ومنع تلوثه. 

 عملٌة الحفاظ فً المحلٌة المجتمعات إلى مشاركة Sustainable Ecotourismتدامة لذلك تهدؾ السٌاحة البٌبٌة المس

 استبعادها وذلك عن طرٌق :  من بدال البٌبة على

 .السٌاحً الجذب وعوامل الطبٌعٌة المقومات إبراز طرٌق عن البٌبٌة السٌاحة طرٌق عن الرٌفٌة المناطق اقتصاد دعم -أ 

 الجذب مناطق فً المحلٌٌن للسكان بالنسبة للدخل مصدراً  باعتبارها اإلقلٌمٌة التنمٌة علً البٌبٌة السٌاحة تساعد -ب 

 .السٌاحً

 الٌدوٌة والمشؽوالت الحرؾ إدخال مع بالمشاركة، شعورهم لتنمٌة المعمارٌة التصمٌمات فً المنطقة سكان استشارة -ج 

 والتصمٌم . أعمال الدٌكورات فً

 المستخدمة والمواد المحلٌة األثرٌة المبانً طراز اإلمكان و تحلٌل بقدر محلٌةال البناء وعمالة وطرق مواد استخدام -د 

 (3072فٌها . )محمد أحمد ملٌجً : 

 Health  الصحية

 

 Economy   االقتصاد

  Functionality الوظيفية

 Durability  االعتمادية

 Aesthetics الجمالية 

  Ecology البيئية

 Socio-cultural الثقافية االجتماعية  
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على مبادئ السٌاحة البٌبٌة المستدامة وانتشرت لتحقٌق األهداؾ السابقة وٌوضح وقد تعددت المنتجعات السٌاحٌة القابمة 

 السٌاحً بكٌنٌا وهو ٌطبق المبادئ السابقة .) ELSA’S KOPJEالشكل التالً نموذجاً لمنتجع إلزا كوبجً  

http://elsaskopje.com ) 

 

 

 

 

 كٌنٌا -ELSA’S KOPJEمنتجع إلزا كوبجً   -( أحد المنشأت السٌاحة البٌئٌة المستدامة  4شكل )

 

 المرتبطاة بالعماارة البٌبٌاة وعلاىلاذلك ٌعتماد تصامٌم المنشاأت الساٌاحة البٌبٌاة المساتدامة علاً مجموعاة مان االعتباارات 

 : Marcello Pazzaglini)و(  3003) أحماد عااطؾ : : االعتباارات والمتمثلاة فٌماا ٌلاً  هاذه ٌراعاً أن المصامم

2015) 



 الثانًالجزء  –ً عشر ثانالعدد ال                            مجلة العمارة والفنون                                             

42 

 للتنمٌة السلبٌة المؤثرات من اإلقالل مع الثقافٌة والموارد الموقع طبٌعة احترام.  

 وضامان الوظٌفٌاة، لالحتٌاجاات مالبماة مبساطة تكنولوجٌاا اساتخدام ماع المصادر متجاددة محلٌاة بنااء ماواد اساتخدام 

 ماع المخلفاات مان عالً ناتج وذات بٌبٌا وضارة مكثفة، طاقة تتطلب خامات استخدام تالفً مع الطاقة الدخار إستراتٌجٌة

 والمنشاتت للوحادات والفارش الادٌكور أؼاراض أو البنااء أعماال فً سواء المحلٌة الخامات والمواد من االستفادة ضرورة

 .التشطٌب وأسالٌب المختلفة

 تقلل مواد أو محلٌة بناء مواد استخدام خالل من السلبٌة، التأثٌرات من للحد المبانً مساحات فً اإلمكان قدر االقتصاد 

 .بكثافة النخٌل بنمو تتمٌز التً المناطق فً النخٌل وجرٌد والحصر الخوص كاستخدام المبنً إنشاء تكلؾ من

 ًالازوار أناواع مختلاؾ باٌن المبناً اساتعمال فاً التاوازن ٌجاب وحساٌاً، كماا جسادٌاً  المعااقٌن اساتقبال التصمٌم ٌراع 

  .له والمستخدمٌن

 ًفاً تاداركها وإمكانٌة البٌبٌة، الطبٌعٌة الموارد علً تأثٌراته مراقبة بؽرض تنفٌذٌة مراحل إلى المشروع تقسٌم ٌراع 

 اللجاوء مان ٌحاد بشاكل المساتقبلٌة والتوساعات بالتعدٌالت ٌسمح بحٌث المشروع ٌصمم أنٌراعً  كما الالحقة، الخطوات

 .االستخدام إعادة عملٌة بسهولة تتقبل مواد باستخدام وذلك , من مخلفات عنها ٌنتج وما واإلزالة الهدم لعملٌات

 تربة( ماء،  )هواء،الطبٌعٌة  للبٌبة تلوٌث من المنتج ٌحدثه أن ٌمكن مما اإلمكان قدر التقلٌل.  

 بها. المقام للمنطقة واألثرٌة التارٌخٌة بالموارد ضرر أي التصمٌم البصري ٌسبب أال 

 ال بحٌاث محلٌاة مباانً مان باه ٌحاٌط وماا الطبٌعٌاة المكاان وعناصار البٌباة مع متوافقة تصمٌمٌة أشكاال المنتج اعتماد 

 .الجؽرافٌة للتضارٌس الطبٌعً الجمال مع تنافرا ٌسبب

 ماع )المكان فً األخرى الكابنات وحركة )كالنباتات البرٌة للحٌاة الطبٌعً النمو تعوق ال أماكن فً المبانً بناء ٌتم أن 

 ألاوان من والقرٌبة المبانً فً الهادبة األلوان استخدام خالل من سهله بطرٌقة الطبٌعٌة البٌبة عناصر مع االندماج محاولة

 مفتوحة ومسطحات تراسات إٌجاد خالل من الطبٌعة مع التفاعل القرٌبة، الرمال، الجبال البحر، كالصخور، العناصر تلك

 .وحركٌاً  بصرٌاً  المحٌطة مع الطبٌعة مباشر بشكل وتتواصل الخارجً العالم علً تطل

 واإلضابة التهوٌة من اإلمكان قدر الحد مع الطبٌعٌة واإلضاءة التهوٌة على كبٌر بشكل معتمداً  المبنً تصمٌم ٌكون أن 

 مالقؾ استخدام : مثل الطبٌعٌة المناخٌة بالمعالجات واالهتمام الصناعً الهواء تكٌٌؾ استخدام تجنب الصناعٌة، كما ٌجب

 .المبانً داخل البحري الهواء توجٌه و المبانً الستقطاب أسطح فً الهواء

 الخ(..... ومٌاه ورٌاح شمسٌة )طاقة البٌبً التصمٌم آلٌات استخدام  

 

 ثالثاً / استنتاج اعتبارات التصـمٌم الداخلً المستدام للمنتجعات السٌاحٌة

لألنشطه الوظٌفٌه  فى المعالجات التصمٌمٌه للفراغ الداخلى العمارة البٌبٌة المستدامةٌعد التوجه نحو توظٌؾ مفهوم 

التصمٌم الداخلً واألثاث على موابمة المختلفه بالمنتجعات السٌاحٌة من االهتمامات الحدٌثة التً تتوجه نحو زٌادة قدرة 

الظروؾ البٌبٌه المحٌطه وتوجٌهها نحو دعم السٌاحة واجتذاب السابحٌن وذلك من خالل تطوٌع أسالٌب تصمٌمٌة تراعى 

مبادئ االستدامة ومن ثم إٌجاد منشأت سٌاحٌة لها القدره على التعاٌش البٌبى اإلٌجابى , وعلى ذلك ٌمكن تحقٌق مبادئ 

 المنتجعات السٌاحٌة كما ٌلً : استدامة

اإلستدامة البٌبٌة للمنشأ السٌاحً تتحقق من خالل إندماج ثالثة محاور فرعٌة هى الموارد , الطاقة, الخامات وإنعكاس  

تلك المحددات البٌبٌة على التصمٌم الداخلً للمنشأ السٌاحً و ذلك حٌث إنه لم تعد المعاٌٌر البٌبٌة ترفاً بحثٌاً و إنما هً 

 ضرورة ملحة ٌفرضها الواقع البٌبً العالمً حالٌاً.
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اإلستدامة اإلقتصادٌة للمنشأ السٌاحً تتحقق من خالل وعً المصمم الداخلً بأهمٌة اإلستؽالل األمثل لكل من الموارد  

 و الطاقة و الخامات و التً تضمن بقاء المنشأ و قدرته على اإلستمرار

االستدامة االجتماعٌة للمنشأ السٌاحً تتمثل فً قدرة المصمم على إٌجاد الحلول التصمٌمة التً تحترم النمط المجتمعً  

للموقع من عادات و تقالٌد إجتماعٌة تضمن لها اإلستمرار و البقاء و فً نفس الوقت التً تسعى فٌه الحلول التصمٌمٌة إلى 

المضٌؾ مع السابح , وبالتالً تتحقق اإلستدامة الثقافٌة للمنشأ السٌاحً من خالل إحداث حالة إجتماعٌة ٌنمج من خاللها 

مستوٌٌن أولهما المستوى السلوكً و الذي ٌشمل العادات و التقالٌد و األعراؾ و ثانٌهما المستوى الفكري العقابدي و الذي 

عالقة مزدوجة ذات إتجاهٌن تؤثر المحددات  ٌشمل الطقوس و الشعابر, السحر ,المعتقدات ,األسطورة و الدٌن و من خالل

الثقافٌة على التصمٌم الداخلً و العكس و ذلك من خالل الترمٌز الذي ٌعد أحد أهم سمات الثفافة.) أحمد عبد العظٌم : 

3072  ) 

 

 األعتبارات البٌئٌة ألستدامة التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة -أ

 داخلً للمنتجعات السٌاحٌة ٌخرج من ثالثة توجهات بٌبٌة ربٌسٌة وهً :البعد البٌبً ألستدامة التصمٌم ال

التوجه األول : إستخدام خامات ومواد بناء من األرض فً التصمٌم الداخلً للمنتجعاات الساٌاحٌة مثال الخاماات البٌبٌاة  -7

 واألخشاب .

ٌة ماع مراعااة الظاروؾ المناخٌاة وتاوفٌر التوجه الثانً : توظٌؾ التقنٌة العالٌة فً التصمٌم الداخلً للمنتجعاات الساٌاح -3

 وتوظٌؾ الطاقات المتجددة إٌجابٌاً.  Recyclingإمكانٌات التدوٌر أو إعادة اإلستخدام 

وطبٌعاة النشااط المطلاوب للمنتجعاات الساٌاحٌة الادمج باٌن كاال التاوجهٌن تبعاا لطبٌعاة الفاراغ الاداخلً التوجه الثالث :  -2

 تأدٌته .

كل من التوجهات الثالثة قابمة على عدة مبادىء للعمارة البٌبٌاة المساتدامة , وٌمكان تلخاٌص هاذه المباادىء فاً التصامٌم   

 (Marcello Pazzaglini : 2015الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة كما ٌلً : )

بحٌث ٌمكان اعاادة اساتخدامها إستخدام مواد التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة بحٌث تكون من المواد صدٌقة للبٌبة  

وتدوٌرها أكثر من مرة وان تنتج من موارد وخامات من البٌبة الطبٌعٌة مثال الطاٌن واألخشااب وؼٌرهاا، بشارط أال ٌضار 

 إستهالكها بالبٌبة الطبٌعٌة لألرض . 

لتحقٌاق البٌباة الحرارٌاة  مالبمة التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة للبٌبة المحلٌة حتى ٌمكن تقلٌل الحاجة الى الطاقة 

المناسبة لراحة اإلنسان ، كما ٌجب ان ٌحقق إنسجاما بصرٌاً وثقافٌاً مع البٌبة الخارجٌة ومحٌطها سواء كان طبٌعٌاا أو مان 

 صنع اإلنسان.

تااوفٌر البٌبااة الصااحٌة الداخلٌااة للمنتجعااات السااٌاحٌة ماان خااالل اسااتخدام مااواد وخامااات ال ٌنبعااث منهااا مااا ٌضاار  

أو البٌبة المحلٌة وٌحقق التهوٌة الجٌدة باإلضاافة الساتخدام النباتاات والمزروعاات التاً تسااعد علاى الاتخلص مان اإلنسان 

 ثانً اكسٌد الكربون وانتاج األكسٌجٌن.

كفاءة إستخدام مصادر الطاقة فً التبرٌد أوالتدفبة أو اإلضاءة وؼٌرها من اإلستخدامات الدابمة فاً تشاؽٌل للمنتجعاات  

وذلك من خالل استعمال حلول تصمٌمٌة تحقق راحة اإلنسان الحرارٌة والصوتٌة والضوبٌة باسالوب طبٌعاً ماع السٌاحٌة 

إستخدام أقل قدر من الطاقة. باإلضافة الى التوجه إلاى توظٌاؾ مصاادر الطاقاة المتجاددة فاً الحلاول التشاؽٌلٌة للمنتجعاات 

 ة لتحسٌن البٌبة المحلٌة والداخلٌة.السٌاحٌة للحصول على الطاقة الكهربابٌة النظٌفة الالزم
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 وعلى ذلك ٌمكن استخالص االعتبارات البٌئٌة ألستدامة التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة كما ٌلً:

 بالمنتجعات السٌاحٌة بالبناء النموذجى لعناصر التصمٌم الداخلً واألثات المستخدمةReused اعادة االستخدام  -7

واالستؽالل األمثل لعناصر المنتج ومجموعة الوظابؾ ) المنفعة المثالٌه للمنتجات على مدى  بما ٌسمح باستبدال المكونات

دورة الحٌاة ( من خالل امكانٌة الفك والتركٌب واالحالل والتبدٌل لألجزاء والعناصر التالفة ، كما ٌرتبط مفهوم اعادة 

 بؾ المنتج .االستخدام بالمدى الزمنى لألؼراض االستخدامٌة فى حالة تعدد وظا

لتحقٌق  بامكانٌة اعادة االستفادة بخامات المنتجات  بعد انتهاء العمر االفتراضى Recyclingاعادة التدوٌر  -3

جوانب اقتصادٌة وبٌبٌة طوٌلة المدى ، من خالل تخفٌض التلوث الناتج عن المخلفات والترشٌد الواعى الستخدام الخامات 

 صدٌقة البٌبة والقابلة العادة التدوٌر ) كالخامات المعدنٌة ، األخشاب ، الورق ، الزجاج ... ( .

 اسم مادة تحت ألمانً علمً فرٌق أخترع فقد " السابل عدٌدة كالخشب: ومنها امثلة  استخدام الخامات المستدامة بٌئٌاً  -2

 به الجدٌدة المادة تعد للبالستٌك و بٌبً بدٌل ٌعد و المستقبل، فً البالستٌك محل ٌحل قد سابل خشب وهً ،"اربوفورم"

 لخلق أخرى وإضافات الخشب أو ألٌاؾ بالكتان خلطها وٌمكن الخشب، لباب من بدورها المشتقة اللٌجنٌن، مادة من مشتقة

 (3070)أحمد سمٌر :  . البالستٌكٌة للمواد ونظٌؾ قوي بدٌل

 األعتبارات األقتصادٌة ألستدامة التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة  -ب

ان االتجااه الاى اساتخدام ٌخيرج مين توجيئ رئٌسيً هيو : البعد اإلقتصادي ألستدامة التصمٌم الداخلً للمنتجعات السيٌاحٌة

بدابل الطاقاة الصاناعٌة فرضاته عوامال اقتصاادٌة تارتبط بأنمااط االساتهالك المفارط للطاقاات التقلٌدٌاة ، وتزاٌاد مؤشارات 

االنعكاس السلبى لدور التكنولوجٌا الحدٌثاة علاى التاوازن البٌباى ، كارتفااع مساتوى اساتهالك الطاقاة والتاأثٌر السالبى علاى 

لناتج عن استخدام الطاقاة الصاناعٌة ، وٌبارز دور التصامٌم فاى ترشاٌد اساتخدام المخزون منها ، وارتفاع معدالت التلوث ا

الطاقة والموارد الطبٌعٌة ، والتوظٌاؾ اإلٌجاابً لتطبٌقاات إساتخدام مصاادر الطاقاة الطبٌعٌاة المتجاددة ) كالطاقاة الشمساٌة 

 والرٌاح ( .

 داخلً للمنتجعات السٌاحٌة كما ٌلً:وعلى ذلك ٌمكن استخالص االعتبارات األقتصادٌة ألستدامة التصمٌم ال

  وفقاً لمبدأ استخدام المواد الطبٌعٌة المتجددة . التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة -1

)نارمٌن  وفقياً لمبيدأ تقلٌيل تكيالٌف اسيتخدام الميواد األولٌية وذليك عين طرٌي  : التصمٌم الداخلً للمنتجعات السيٌاحٌة -2

  (3070أحمد : 

 المواد القابلة للتدوٌر والتجدٌد قفً نهاٌة عمرها االفتراضً .تشجٌع استخدام  

 اتخاذ المصممٌن ألنماط ال ترتبط بتوقٌت زمنً محدد . 

 استعمال التصمٌم المتعدد األؼراض والتصمٌم المتوافق األبعاد . 

 قابلٌة التصمٌم للمرونة والتطوٌر حسب الحاجة, وقدرته على قبول التعدٌالت .  

 (3070)نرمٌن أحمد :  وذلك عن طرٌ  : استهالك الطاقة بالمنتجعات السٌاحٌة خفض تكالٌف -3

 استخدام المواد التً تتطلب القلٌل من الطاقة فً عملٌات تصنٌعها وانتاجها , كالمواد المعاد تدوٌرها. 

 استخدام المواد المحلٌة أو المواد التً تتوفر القدرة على انتاجها محلٌاً . 

 البسٌطة التً ال تحتاج إلى مراحل كثٌرة فً عملٌات تصنٌعها وانتاجها. استخدام التصمٌمات 

  قدرة التصمٌم على ترشٌد استهالك الطاقة واألكتفاء الذاتً منها . 
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 (3070: )أحمد سمٌر :  بما ٌلً والتً تتمٌز بالمنتجعات السٌاحٌةالمستدامة   الحدٌثة الخامات استخدام -4

 . اإلنتاج تكلفة انخفاض 

 تلك من االستفادة المصمم ٌستطٌع حٌث ، مرة من أكثر االستفادة منها ٌتٌح مما االستخدام و التدوٌر بإعادة تتسم 

 قدر أعلى تحقق الوقت نفس فً و ، المستخدم احتٌاجات من قدر إشباع أكبر من تمكنه التً بالطرٌقة تطوٌعها و الخامات

 . التكلفة فً االقتصاد المستدام من

 األعتبارات اإلجتماعٌة ألستدامة التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة -ج 

التعامال ماع معطٌاات البٌباة المشاٌدة ـ كبنااء البعيد اإلجتمياعً ألسيتدامة التصيمٌم اليداخلً ٌخيرج مين توجيئ رئٌسيً هيو :

وألوانها ، وما ٌعنٌه المعمااري مان فٌزٌقً وصٌػ تكمٌلٌة ـ ٌتطلب التعرؾ علٌها من خالل فراؼاتها المختلفة ، وأشكالها ، 

 صٌاؼته لمجمل استخداماتها أو ما ترمز إلٌه تلك االستخدامات.

 وعلى ذلك ٌمكن استخالص االعتبارات األجتماعٌة ألستدامة التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة كما ٌلً: 

التصمٌم الداخلً ، بالتالً ٌمكن للعناصر  الرمز ٌرتبط بفكرة معٌنة ؛ ٌنبع منها  الرمزٌة الثقافٌة المرتبطة بالمجتمع : -7

 أن تحمل معانً متعددة ومختلفة تبعا لدالبل استخدامها فً زمن معٌن . بالمنتجعات السٌاحٌة المعمارٌة والعناصر 

د ، تجساد أسامى أشاكال المعناى ، الادالالت واإلشاارات ذات المعناى المباشار والمحاداستخدتم دالالت ثقافٌة مباشرة :  -3

وتتطلب إعمال ذهنً للتوصل إلى ماا تعنٌاه ،.. وتتبادى هناا أهمٌاة وخطاورة هاذا المساتوى مان المعاانً لٌشاكل احاد ابارز 

الصعوبات التً ٌواجههاا المصامم الاداخلً خاصاة فاً التصامٌم للمنتجعاات الساٌاحٌة والتاً تتطلاب ان تحمال هوٌاة ثقافٌاة 

 محددة 

: كفااءة التصامٌم الاداخلً للمنتجعاات الساٌاحٌة ٌخارج مان كوناه تصامٌم  االجتماعٌية حتٌاجيات المسيتخدمالتفاعل ميع ا -2

ٌحقق متطلبات مستخدمٌه واحتٌاجاتهم اإلجتماعٌة والدٌنٌة وكذلك القٌم والمبادىء الروحٌة التً ٌجب دراستها حتى ٌصابح 

ماا قاد ٌترتاب علاى توقعاه لارد فعال المساتخدم تجااه البنااء  وان ٌصامم لقااءالتصمٌم الداخلً مالبما لمتطلباات المساتخدمٌن.

 Reference ofالداللً للعمل التصمٌمً ؛ خاصة إن أهم ما ٌمثله هذا المستوى هو إمكانٌاة التعارؾ علاى االساتخدام "

Use .عن طرٌق الرموز " 
 (  3002: )محمد ابراهٌم

 رابعاً : نتائج البحث 

أن تحقٌق التصمٌم الداخلً البٌبً المستدام للمنتجعات السٌاحٌة فً مصر ٌتطلب دمج القٌم الجمالٌة والبٌبٌة  -7

واالجتماعٌة والسٌاسٌة واألخالقٌة واستخدام توقعات المستخدمٌن والتكنولوجٌا للمشاركة فً العملٌة التصمٌمٌة المناسبة 

صابص البٌبة الداخلٌة المشٌدة وإدراك متطلبات السكان والمجتمع و للبٌبة كما ٌتطلب دراسة طبٌعٌة المستخدمٌن وخ

 الخلفٌة الثقافٌة والعادات والتقالٌد , 

أن اإلستراتٌجٌة الفعالة لتحقٌق التصمٌم الداخلً البٌبً المستدام للمنتجعات السٌاحٌة ٌمكن تحقٌقها من خالل التخطٌط  -3

وكذلك  ت البٌبة المحلٌة لتوجٌه التصمٌم نحو تفعٌل متطلبات االستدامة ،االستراتٌجً المستدام الذي ٌستخدم عناصر وخاما

توفٌر رؤٌة مستقبلٌة متواصلة لتحقٌق االستدامة البٌبٌة للتصمٌم الداخلً لهذه المنتجعات والذي من شأنه أن ٌؤثر منذ 

 .البداٌة على قرارات وأولوٌات التصمٌم وطرق التنفٌذ

ة من االعتبارات البٌبٌة واالقتصادٌة واألجتماعٌة ألستدامة التصمٌم الداخلً قدم البحث إلى استخالص لمجموع -2

 قابمة على مبادىء العمارة البٌبٌة المستدامة .ال للمنتجعات السٌاحٌة
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ٌعد التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة واحدة من أكثر المجاالت التً تنطبق علٌها معاٌٌر العمارة البٌبٌة  -2

ث تأخذ بعٌن االعتبار جودة البٌبة، والجودة الجمالٌة والقٌم المستقبلٌة ، لذلك من وجهة نظر التصمٌم المستدامة ، بحٌ

  :الداخلً المستدام للمنتجعات السٌاحٌة ٌمكن تطبٌق المعاٌٌر التالٌة 

االحتفاظ بالحجم، األصؽر هو أفضل, االستخدام األمثل للمساحة الداخلٌة من خالل التصمٌم الداخلً الدقٌق بحٌث ٌتم  -أ

 .واستخدام الحد األدنى من الموارد بشكل عام فً تصمٌم وتشؽٌل المنشأ

الكفاءة فً استخدام الطاقة. استخدام مستوٌات عالٌة من العزل، والنوافذ عالٌة األداء، والتحكم فً المناخ الداخلً ،   -ب

 .ومعدل  االكتساب الحراري

استخدام الطاقة المتجددة, والتدفبة الشمسٌة السلبٌة، واإلضاءة الطبٌعٌة، والتبرٌد الطبٌعً ٌمكن إدراجها كعوامل ذات  -ج

 فعالٌة من حٌث التكلفة فً التصمٌم الداخلً للمنشات السٌاحٌة.  

 designing for standard sizes تحسٌن استخدام المواد وتقلٌل النفاٌات عن طرٌق التصمٌم ألحجام قٌاسٌة -د

 وتجنب النفاٌات بدء من عملٌة تصمٌم وحتى التخلص من المنتج.

 إعادة تدوٌر النفاٌات, واستخدام المواد القابلة للتدوٌر. -هـ

ٌجب أن ٌتم التصمٌم إلعادة االستخدام فً المستقبل , جعل عناصر التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة قابلة للتكٌؾ  -و

 .ت أخرى، واختٌار المواد والمكونات التً ٌمكن إعادة استخدامها أو تدوٌرهامع استخداما

 التصمٌم إلعادة االستخدام المبانً والهٌاكل القابمة حٌثما كان ذلك ممكنا . -ز

 .التصمٌم للعمر االفتراضً الطوٌل ، مع سهولة الصٌانة والقدرة على التكٌؾ مع االحتٌاجات المتؽٌرة  -ح

 .صر التصمٌم الداخلً للمنتجعات السٌاحٌة من مواد الطاقة المحلٌة والمنخفضة حٌثما أمكن ذلكتشٌٌد عنا -ط 

 مراجع البحث :
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