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الملخص :
تمثل السياحة أحد األنشطة الهامة فى جمهورية مصر العربية ذات األثر البالغ على اإلقتصاد القومى لما بها من مناطق
تتمتع بالجذب السياحى .ونظرا إلختالف عوامل الجذب واألنشطة و إختالف الثقافات وتنوع مواد وتقنيات البناء التى تختلف
من بيئة ألخرى  ،فقد حدث خلط بين الحضارات المختلفة فى تصميم المنشآت السياحية  ،وأصبحت ال تنتمى إلى هوية معينة
بذاتها  ،كما تم إستخدام خامات مختلفة عن خامات البيئة المحيطة بها بل وتتنافر معها  .وهنا تكمن مشكلة البحث فى الحاجة
إلى تعزيز الهوية العمرانية فى المنشآت السياحية المعاصرة لقلة توظيف الموروث الثقافى  ،وقلة المحاوالت الجادة فى الربط أوالتکامل
بين األصالة والمعاصرة  ،وضعف حلقة التواصل بين کل من العمارة والتصميم الداخلى والسمات الثقافية للمکان وعدم اللجوء إلى

المتخصصين ،وعدم وجود معايير تصميمية خاصة بكل منطقة حسب طبيعتها يتم اإلسترشاد بها في تصميم المنشآت السياحية
 .وهنا ترجع أهمية البحث فى إلقاء الضوء على أهمية تفعيل التصميم البيئى لتأصيل الهوية العمرانية فى المدن السياحية ،
والربط بين الموروث الثقافى األصيل ومتطلبات الحياة المعاصرة  .و لذلك يهدف البحث إلى توفير آليات واضحة إلحياء
التراث وتأصيل الهوية في مجال العمارة والتصميم الداخلى بالمدن السياحية من خالل إبراز مالمح وسمات البيئة الخاصة
بكل مدينة  ،والربط بين الجانب الثقافى للمجتمع وخامات البيئة المحيطة وصوال إلى التصميم البيئى الذى يعكس ثقافة
وحضارة المجتمع و يساهم في تأصيل الهوية العمرانية فى المنشآت السياحية المعاصرة .وقد إتبع البحث المنهج الوصفى
التحليلى من خالل عرض نماذج من المنشآت السياحية بإحدى المدن فى مصر والتعرف على نمط وأسلوب التصميم المتبع
بها  .وتوصل البحث إلى بعض من النتائج أهمها إتباع األسس العلمية والمعايير التصميمية و مراعاة المتطلبات الوظيفية و
الجمالية واإلستخدام األمثل للموارد المحلية ومفردات البيئة المحيطة في تصميم المنشآت السياحية المعاصرة مما يؤدى إلى
تميز كل مدينة بالتصميم المنسجم مع النسيج العمرانى لها و المتوافق مع البيئة وفق معطياتها .ويوصى البحث بضرورة
إتباع المصممين النظم الجغرافية واإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية التى تؤثر فى تصميم المنشآت السياحية وتعطى لها
طابعا خاصا بها للحفاظ على الهوية العمرانية فى المدن السياحية.

الكلمات المفتاحية :
التصميم البيئى  ،الهوية  ،األصالة  ،المعاصرة  ،السياحة  ،سيوة.

Abstract:
Tourism represents one of the important activities in the Arab Republic of Egypt, which has a
great impact on the national economy due to its areas that enjoy tourist attraction.
Due to the different attractions and activities, as well as the different cultures, and the variety
of building materials and techniques that differ from one environment to another, there has
been a confusion between the different civilizations in the design of the tourism facilities, and
75

DOI: 10.21608/MJAF.2021.62264.2209

2022 نوفمبر

 المجلد السابع – العدد السادس والثالثون- مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية

they no longer belong to a specific identity in itself, and different materials have been used
,not only it is not from the materials of the surrounding environment, but it is also not
incompatible with it.
Here, the research problem lies in the need to strengthen the urban identity in contemporary
tourism facilities due to the lack of employment of cultural heritage, the lack of serious
attempts to link or integrate between authenticity and contemporary, and the weak link of
communication between architecture, interior design and cultural features of the place and not
consulting specialists, and the lack of design standards Specific to each region, according to
its nature, to be guided in the design of tourist facilities.
Here lies the importance of the research in focusing on the importance of activating the urban
identity of the touristic cities, and linking the original cultural heritage with the requirements
of contemporary life.
Therefore, the research aims to provide clear mechanisms to revive heritage and rooting
identity in the field of architecture and interior design in touristic cities. through highlighting
the features and characteristics of the environment for each city, and the link between the
cultural aspect of the society and the raw materials of the surrounding environment, leading to
the design that reflects the culture and civilization of the society and contributes to the
formation of the urban identity of contemporary touristic facilities. The research followed the
descriptive and analytical approach by presenting models of touristic facilities in one of the
cities in Egypt, and identifying the design style and method used in them. The research reached
some results, the most important of which are following the scientific principles and design
standards, taking into account the functional and aesthetic requirements, also optimal use of
local resources and the components of the surrounding environment in the design of
contemporary touristic facilities, which leads to the distinction of each city with a design
matching with its urban style and compatible with the environment according to its data. The
research recommends that designers should follow the geographical, social, cultural and
economic systems that affect the design of touristic facilities and give them a character of their
own to keep the urban identity in the touristic cities.

key words :
Environmental Design, Identity, Originality, Contemporary, Tourism, Siwa.

: مقدمة
 و ال يقتصر مفهوم الهوية العمرانية، تمثل المنشآت السياحية نموذجا هاما للتعبير عن الهوية العمرانية فى المدن السياحية
وإنما على أن تكون تلك المنشآت السياحية، على الصورة المعمارية أو السمات العمرانية واألثر الذى تتركه لدى زائريها فقط
.فعالة ومميزة وتعكس الطبيعة المحيطة والثقافة المحلية األصيلة والعادات والتقاليد لسكان المنطقة فى التصميم الداخلى أيضا
فالهوية العمرانية ترتبط بالخصائص المادية للمكان بما يتضمنه من خصائص جغرافية وبيئية والتى ينتج عنها التصميمات
 و ترتبط الهوية أيضا بالخصائص الغير المادية مثل المالمح الثقافية والدينية واإلجتماعية والعادات، المعمارية للمنشآت
ومن أهم السمات التي تتصف بها الهوية العمرانية هى الحفاظ

)1(.المختلفة

والتقاليد وغيرها وذلك خالل الفترات الزمنية

على هوية البيئة ذات الطابع المميز لكل منطقة والذى يشكل تحديا ً قويا ً فى مفهوم عملية التنمية السياحية واإلبقاء على
)13(.لها

مقومات البيئة الجمالية المميزة

وحيث أن الﺘراث المعمارى يعتبر دليال على ﺤﻀارات األﻤم وﺜقافات الﺸعوب وﻴعد رﻤزاﹰ لﺘطورها على ﻤدى
)7(.

 وضمان إﺴـﺘﻤرارﻴة هوﻴة األﻤم والﻤﺠﺘﻤعات، الﺘـارﻴﺦ لذلك ﻴﺠب الﻤﺤافظة علﻴه لﺘوريثه لﻸﺠﻴال القادﻤة
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والمحافظة على الﺘراث ال ﺘعﻨي ﺘقلﻴد الﻤاﻀي أو الﻨقل الصرﻴح لعﻤارﺘه أو ﺘﺒﺴﻴط لعناﺼرﻩ إال أنه في الواقع
ﺘأﺼﻴل لروحه وفلﺴفﺘه  ،ولذلك ﻤن الﻀرورى أن ﺘﻜون هﻨاك دراﺴات وافية لعﻨاﺼـر وﻤفردات التصميم
المعمارى والداخلى للمنشآت بالمدن السياحية وإبراز مالمح وسمات البيئة الخاصة بكل مدينة وبصورة أﻜﺜر ﺘرﻜﻴزﹰا
على الﻤﺘطلﺒات والوظﻴفﻴة والجمالية واإلﻨﺴاﻨﻴة

واإلﺠﺘﻤاعﻴة)13( .

مشكلة البحث :
 الحاجة إلى تعزيز الهوية العمرانية فى المنشآت السياحية المعاصرة لقلة توظيف الموروث الثقافى  ،وقلة المحاوالت الجادة فىالربط أوالتکامل بين األصالة والمعاصرة.
 -ضعف حلقة التواصل بين کل من العمارة والتصميم الداخلى والسمات الثقافية للمکان وعدم اللجوء إلى المتخصصين.

-

عدم وجود معايير تصميمية خاصة بكل منطقة حسب طبيعتها يتم اإلسترشاد بها في تصميم المنشآت السياحية.

أهمية البحث:
 إلقاء الضوء على أهمية تفعيل التصميم البيئى لتأصيل الهوية العمرانية فى المدن السياحية والربط بين الموروث الثقافىاألصيل ومتطلبات الحياة المعاصرة .
أهداف البحث:
 توفير آليات واضحة إلحياء التراث وتأصيل الهوية الحضارية في مجال العمارة والتصميم الداخلى بالمدن السياحية منخالل إبراز مالمح وسمات البيئة الخاصة بكل مدينة .
 الربط بين الجانب الثقافى للمجتمع وخامات البيئة المحيطة وصوال إلى التصميم الذى يعكس ثقافة وحضارة المجتمع ويساهم في تأصيل الهوية العمرانية فى المنشآت السياحية المعاصرة .
حدود البحث :
 الحدود المكانية  :واحة سيوة وهى إحدى مدن مصر السياحية .-

الحدود الموضوعية :دراسة نماذج لمنشآت سياحية بواحة سيوة

منهجية البحث:
إتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى واإلستقرائى من خالل المعلومات والمفاهيم لمبادئ التصميم البيئى لتأصيل الهوية  ،و
األسس والمعايير التصميمية العلمية للمنشآت السياحية المتوافقة مع البيئة وفق معطياتها  ،وإجراء تحليل مقارن لبعض نماذج
من المنشآت السياحية فى واحة سيوة بمصر والتعرف على نمط وأسلوب التصميم المتبع بها وصوال إلى النتائج والتوصيات.
الخطوات اإلجرائية للبحث :
أوال :الهوية مابين األصالة والمعاصرة.
ثانيا :مفهوم ودور التصميم البيئى فى تأصيل الهوية .
ثالثا  :المعايير التصميمية للمنشآت السياحية.
رابعا :تحليل مقارن لنماذج من المنشآت السياحية.
خامسا :النتائج والتوصيات
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أوال :الهوية ما بين األصالة والمعاصرة
الهوية :
تعتبر الهوية من أهم الجوانب التى تميز كل أمة عن األخرى  ،ألن الثقافة فى أى مجتمع هى إمتداد لإلرث الحضارى الذى
تتناقله األجيال ممتزجا بخبراتهم عبر الزمان  .ومما ال شك فيه أن الهويات المحلية تتعرض للعديد من التحديات  ،حيث
تهدف الثقافات الغربية للسيطرة عليها وهو ما يطلق عليه صراع الحضارات  ،فمنذ بداية القرن التاسع عشر كان اإلنفتاح
على الثقافات الغربية مبررا بمواكبة المعاصرة والتطور الذى توصل إليه الغرب فى سباق التكنولوجيا وإنعكس ذلك على
شتى المجاالت بما فيها

التصميم)5(.

والهوية المصرية لها مقومات  ،وقد تختلف هذﻩ المقومات في مالمحها الخارجية من زمن آلخر ومن مكان لمكان لكنها ذات
طابع جوهرى فريد يتسم بالمصرية الخالصة  .فربط العمارة بالمجتمع يساعد على إيجاد الصيغة الحضارية للعمارة والتي
ترتبط فيها األصالة بالمعاصرة . )3 (.شكل ( ) 1
فالعمارة تعكس هوية المكان والزمان ،والهوية تحمل في مضمونها قيم المجتمع والعمق الثقافي والحضارى لإلنسان الذى يبنى ويعيش
()7

في بيئة يحترمها ويحافظ عليها ويورثها لﻸجيال المتتالية في نظام عرف باإلستدامة.

شكل (  ) 1العمارة بكل زمان ومكان و الهوية مابين األصالة والمعاصرة

األصالة :
هى القدرة على التواصل المستمر والمتجدد بين الحاضر والماضى لوضع رؤية تصميمية أفضل تساعد على إنتاج تصميمات
مبتكرة تتواءم مع المنظور الحضارى للفرد والمجتمع محققة إستمرارية القيم والمضمون بتغير الزمان والمكان  ،فهناك
عالقة ديناميكية بين " التراث  ،األصالة ،

المعاصرة")3(.

المعاصرة :
تعنى مالءمة التصميمات المعمارية والداخلية للظروف العامة واإلمكانيات السائدة  ،وأن تعبر عن المستوى الثقافى
والحضارى للمجتمع الذى أنتجها .
وتتأثر المعاصرة بمجموعة من المتغيرات والتوجهات الفكرية والثقافية التى يفرضها إيقاع العصر بما يحمله من تسارع فى
األحداث وإمتزاج األفكار والحضارات والقيم الثقافية واإلنسانية.

ثانيا  :مفهوم ودور التصميم البيئى فى تأصيل الهوية
ترتبط البيئة والعمارة بعالقات تبادلية يتأثر ويؤثر كل منهما فى اآلخر  ،فالبيئة تؤثر فى العمارة و هيئتها الخارجية و
الداخلية  ،والعمارة تؤثر فى البيئة سواء كانت طبيعية أو إجتماعية  ،و تصميم المبانى فى المواقع المختلفة يؤثر فى
المجتمع المستخدم لها
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شكل ( ) 2يوضح العالقة التبادلية بين البيئة والعمارة والمجتمع من أجل الوصول إلى التصميم البيئى.

التصميم البيئى:
مع إزدياد ونمو السياحة في مصر يظهر اإلحتياج إلى إقامة منشآت سياحية بيئية تصمم بأسلوب يساهم ويدعم عمليات الحفاظ
على الموارد الطبيعية والثقافية  ،ومن ثم فإن التصميم البيئي يهدف إلى توظيف الخامات المحلية والطبيعية في تصميم
عناصر الفراغات الخارجية والداخلية .
ويجب على المصمم مراعاة األسس العلمية في حل المشكالت التصميمية باإلستلهام و اإلنتقاء من العناصر البيئية المختلفة
لتأصيل الهوية التي تعتبر نقطة اإلنطالق لما سيتطرق إليه التصميم الخارجى والداخلى فى إطار تصميم

معاصر)10(.

وحيث أن التصميم الداخلى مرآة تعكس حضارة المدينة ودليل سياحى يتفاعل معه الزائر بشكل مباشر ويتعايش بشكل مؤقت
مع البيئة المحلية وثقافة المجتمع المتواجد فيه إلى حد ما  ،تتضح هنا العالقة القوية بين مجال التصميم الداخلى واإلستقطاب
السياحى للمنشآت السياحية حيث أنها نقطة جذب مهمة وناجحة إذا توافقت بها معايير الحداثة وإبراز الهوية المحلية في آن
واحد وهو مايطلق عليه األصالة

والمعاصرة)11(.

فإ ن الحفاظ على هوية البيئة فى المدن السياحية فى مصر بالطابع المميز لها واإلستفادة من مدى تنوع البيئة والحضارة في
المخططات التصميمية يؤدى إلى تميز كل مدينة بالتصميم المنسجم مع النسيج العمرانى لها بما يتضمنه من عناصر التصميم
المعمارى والداخلى ويحقق األداء الوظيفى والجمالى ،مع مراعاة محاولة الدمج بين إيجابيات كل من التأصيل والمعاصرة
وعدم إنفراد أحدهما على اآلخر بما يحقق القيم اإلبداعية في صياغة الفراغ الداخلى في المنشآت السياحية والحفاظ على
العناصر الجمالية المميزة لكل بيئة لتحقيق التناغم بين النسيج العمراني للمدن السياحية .

ويجب تحقيق األبعاد المختلفة لتأصيل الهوية مثل الطابع المعمارى وإستخدام مواد البناء التقليدية و األلوان المحلية والحرف
والصناعات اليدوية السائدة والمالئمة للتقاليد اإلجتماعية.
يؤثر كل من التصميم والهوية فى اآلخر حيث توجد بينهما عالقة توافقية  ،فعند إستلهام التصميم من الهوية ينجح التصميم
وتتأكد الهوية  ،ب ينما عند إغفال التصميم للهوية وعدم اإلكتراث للبيئة يفقد التصميم قيمته ويعتبر مجرد تنسيق يتبع األسس
التصميمية  ،وفى حالة التخلى عن تلك األسس العلمية وتجاهل الوظيفة  ،فقد يصل التدهور إلى حد التشوﻩ البصرى .ولذلك
فإن إتباع األسس التصميمية واإلستلهام من الهوية البيئية مع مراعاﻩ اإلعتبارات الوظيفية والجمالية حتما يؤدى إلى اإلبداع.
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ثالثا :المعايير التصميمية للمنشآت السياحية
المنشآت السياحية ما هى إال أغلفة لفراغات تخدم األنشطة اإلنسانية المختلفة التى تحتاج عند مزاولتها مسطحات مبنية بشكل
معين .ولذلك يتطلب التصميم الناجح توافر عدة عناصر حتى يحقق بكفاءة الدور الذى أنشئ من أجله وهى كالتالى :
التوافق الوظيفى  ،الجمالى  ،البيئى  ،اإلجتماعى واإلقتصادى  .ويوضح شكل (  ، ) 3وجدول ) ( 1

شكل (  ) 3متطلبات التصميم الناجح للمنشآت السياحية

جدول رقم ( )1المعايير التصميمية للمنشآت السياحية

()11

الموقع

يجب أن يكون تنسيق الموقع العام على مستوى المعايير الوظيفية والجمالية
اإليكولوجية  ،بدون تدمير للنظم البيئية للموقع من نباتات وطبيعة األرض والجبال .

المجتمع

يجب مشاركة السكان المحليين فى العملية التصميمية حيث أنهم يقدمون اإلرشاد
المطلوب إلتخاذ القرارات التصميمية الصحيحة والتى تتناسب مع مجتمعهم .

العمارة

يجب على المنشآت السياحية أن تندمج مع البيئة المحيطة بما تحتويه من عناصر
طبيعية  ،و أن تعبر تلك المنشآت عن خصائص المجتمع المحلى القائم وذلك بهدف
خلق بيئة منسجمة وظيفيا وجماليا مع شكل المنشآت المبنية.

التصميم الداخلى

يجب أن تتبع عناصر التصميم الداخلى اإلستلهام من البيئة المحيطة ومن الموروث
الثقافى  ،ألنها العناصر الدالة على مالمح المنشأ السياحى البيئى .

الخامات

إستخدام الخامات البيئية وتقنيات العمارة المحلية  ،وتشجيع إستخدام المواد المعاد
تدويرها للتقليل من المخلفات الناتجة واإلهدار فى الطاقة .

الحرف واألشغال
اليدوية

إعطاء األولولية لدعم الحرف المحلية حيث تعتبر الحرف والمشغوالت اليدوية مكمالت
أساسية للتصميم الداخلى .

العالمات واللوحات
اإلرشادية

إستخدام عالمات ذات أهمية تكون بمثابة عناصر جذب وذلك من خالل اإلهتمام
بتصميم الرسوم المستوحاة من البيئة المحيطة .

رابعا :تحليل مقارن لنماذج من المنشآت السياحية بإحدى المدن السياحية فى مصر
وقع إختيار الباحث على واحة سيوة فى مصر لعدة عوامل أبرزها توافر عوامل الجذب السياحى الطبيعية
والثقافية وتوافر مواد البناء المحلية بالموقع وكذلك توافر العمالة المحلية  ،ومن ثم تحليل الوضع الراهن بها و
التعرف على الﻤقوﻤات الﺴﻴاﺤﻴة والﺒﻴﺌﻴة والطﺒﻴعﻴة فيها  ،وﻜذلك دراﺴة الﻤﺸﻜالت واإلﻤﻜاﻨﻴـات لعﻤلﻴـات
تأصيل الهوية العمرانية للمنشآت السياحية المعاصرة فى الواحة  ،وذلك من خالل إجراء ﺘﺤلﻴل مقارن لنموذجان وربطهما
ﺒالﻤعاﻴﻴر التصميمية وصوال إلى النتائج والتوصيات .
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الموقع
واحة سيوة هى إحدى المنخفضات الكبرى فى الصحراء الغربية وتتبع إداريا محافظة مرسى مطروح ،
وهى تقع فى الجنوب الغربى من مدينة مرسى مطروح وتقع بين الحدود الدولية بين مصر وليبيا

ﺸﻜل)  ( 4خريطة واحة سيوة – مصر

)8( .

()2

المقومات السياحية فى واحة سيوة:
تعتبر واحة سيوة من المناطق الغنية بالمقومات السياحية المتميزة  ،نظراً لما تتمتع به المنطقة من وجود مناطق أثرية تعود
إلى أزمنة تاريخية مختلفة وتتميز بالعديد من المعالم الدينية  ،إضافة إلى وجود تنوع بيولوجى كبير فى الواحة،
كما تمتلك واحة سيوة من المقومات الطبيعية ما يؤهلها سياحيا فهى تمتلك حدائق النخل و الزيتون و البيئة الطبيعية و
الصحارى و الحيوانات البرية( )14ولذلك تزخر الواحة بأنماط سياحية مختلفة مثل سياحة األثار  ،السياحة العالجية  ،السياحة
الثقافية  ،السياحة البيئية  ،وسياحة السفارى.وتمتاز المنطقة بحرف يدوية وصناعات تقليدية خاصة بها وتلقي رواجا

كبيرا()9

التراث العمرانى فى واحة سيوة
تتميز سيوة بمميزات سياحية بيئية ذات قيمة عالية والعمران الفريد المميز لها وأنماط العمارة النادرة والتفاعل بين المكان
والبيئة.و يمتد عمران المنطقة إلى آالف السنين وشهدت قيام الكثير من القرى والقصورالسكنية للقبائل األمازيغية ،وهي
منطقة صحراوية قاسية المناخ الحار ،وأدى ذلك إلي إعتماد مبانيها على البناء بالطين وإبتداع معالجات بيئية فريدة من
نوعها لمواجهة المناخ القاسي لخلق تكييف طبيعي للهواء،وتضييق الشوارع التي أصبحت بمثابة أروقة تفاديا ألشعة الشمس
الحارقة .وقد سيطرت هذﻩ المعالجات على عمران المنطقة وجعلتها متميزة بأساليب بنائية وجماليات تشكيلية فراغية فريدة.
إعﺘاد أهل واﺤة ﺴﻴوة ﻤﻨذ القدم على ﺒﻨاﺀ ﻤﻨازلهم بإستخدام ﻤادة ﺒﻨاﺀ أولﻴة ﻤﺴﺘﺨرﺠة ﻤن الﺒﻴﺌة الﻤﺤلﻴة ﻴطلق علﻴها
)ﻜرﺸﻴف(  ،وهي ﻤادة ﺒﻨـاﺀ ﻴﻨفرد ﺒها أهل الواﺤة .والﻜرﺸﻴف عﺒارة عن طﺒقة ﻤن الﺤﺠارة الﻤلﺤﻴة ﺘوﺠد في التربة
القريبة من مناطق البحيرات شبه الملحية  ،أو المالحات التى كونت من آالف السنين طبقة ملحية متحجرة  .ويتم تثبيت هذﻩ
األحجار الملحية ببعضها البعض بإستخدام نوع من الطين المخمر يطلق عليه طفلة أو طين  .وتستخدم جذوع النخيل لعمل
الكمرات وسعف النخيل لتغطية األسقف شكل ( .) 5
وقد ساهم أسلوب البناء بهذﻩ الطريقة في اإلﺤﺘفاظ ﺒدرﺠة ﺤرارة ﻤعﺘدلة داﺨل الﻤﻨازل ﺤﻴث ﺘﺤﺘفظ الﻤﻨازل ﺒرطوﺒة
الﺠو أﺜﻨاﺀ الﺼﻴف وﺒالدفﺀ أﺜﻨاﺀ فﺼل الﺸﺘاﺀ ،ﻜﻤا ﻴﻀﻤن هذا األﺴلوب في الﺒﻨاﺀ إﻤﺘزاج وإﻨﺴﺠام ﺸﻜل الﻤﺒاﻨي ﻤع
الﺒﻴﺌة الﻤﺤلﻴـة .ومن التقاليد السائدة فى الواحات زخرفة الواجهات الخارجية للمنازل ،وكذلك أعمال النجارة المتميزة.

81

مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية  -المجلد السابع – العدد السادس والثالثون

نوفمبر 2022

شكل (  ) 5الﻜرﺸﻴف عﺒارة عن طﺒقة ﻤن الﺤﺠارة الﻤلﺤﻴة المدعم بجذوع النخيل

السمات العامة للرموز البيئية والتراثية بواحة سيوة  :جدول رقم ()2
تتميز الرموز البيئية والتراثية فى واحة سيوة بالتنوع والثراء  ،وهى عبارة عن رسوم رمزية و أشكال تجريدية تم استلهامها
من البيئة و إستخدامها فى التصميم المعمارى والداخلى فى المنشآت القديمة  ،وإستخدامها أيضا كزخارف فى تصميم اللوحات
الجدارية و المعلقات والمشغوالت اليدوية كالكليم والسجاد والفخار كعناصر تكميلية للتصميم الداخلى .
و يمكن تصنيف الرموز البيئية إلى ما يلى :

()6

 أشكال هندسية مثل المثلث والمربع والمستطيل والمعين والدائرة . أشكال نباتية من النخيل والجريد والنباتات . أشكال آدمية يتم فيها إستخدام العنصر كامال أو جزءا منه وبشكل تجريدى كالكف والعروسة . زخارف مستوحاة من الحيوانات أوالحشرات أو الطيور واألسماك . زخارف من الكتابات مثل كتابة آيات من القرآن أو عبارات مثل هللا أكبر.ومن السمات العامة فى العمارة والتصميم الداخلى إستخدام عناصر معمارية كالعقود والتجويفات الحائطية  ،وإستخدام
األشكال الهندسية كالمربع والمستطيل فى تصميم واجهات المبانى وإستخدام الدائرة كفتحات فى األسقف للحصول على
اإلضاءة الطبيعية والتهوية.
جدول رقم (  ) 2السمات العامة للرموز البيئية والتراثية فى واحة سيوة

82

األشكال الهندسية

شكل (  ) 6إستخدام األشكال الهندسية
كالمربع والمستطيل فى تصميم الواجهات
المعمارية .

الخطوط المنحنية

شكل (  ) 7إستخدام الخطوط المنحنية
فى التصميم المعمارى للمنشآت السيوية
التقليدية .
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شكل (  ) 8إستخدام الخطوط الرأسية و
األفقية فى تصميم السقف من جذوع
النجيل  ،وسور السلم ( الدرابزين
)،وكذلك فى تصميم مفروشات
األرضية(الكليم(

شكل (  ) 9إستخدام العقود وكذلك
فتحات السقف الدائرية فى التصميم
المعمارى للمنشآت السياحية القديمة .

شكل (  ) 10إستخدام التجويفات
الحائطية وتزيينها بقطع من الفخار
المحلى الصنع  ،ويالحظ وجود لوحات
جدارية عليها رسومات مستوحاة من
البيئة المحيطة .

شكل (  ) 11إستخدام زخارف نباتية
وأشكال آدمية وحيوانية فى عمل لوحات
جدارية ومعلقات وتماثيل ومصنوعات
ومشغوالت يدوية كالفخار والحلى
والسجاد .

ونظرا لقلة وعى المجتمع المحلى بأهمية التراث العمرانى المميز للواحة وأهﻤﻴة الﺤفاظ علﻴه ﻜأﺴلوب ﻤﺘﻤﻴز
فى العمارة له خصوصيته وجماله الفريد فقد أدى ذلك إلى مايلى :
 إهﻤال الﺼﻴاﻨة الدورﻴة الالزﻤة للﺤفاظ على الﻤﺒاﻨي الﺘراﺜﻴة  ،ﺒاإلﻀافة إلى عدم قدرة الﺴﻜان على ﺘﺤﻤلﻨفقات الﺼﻴاﻨة العالﻴة  ،وذلك ﻨﺘﻴﺠة إلﻨﺨفاض الﻤﺴﺘوى اإلقﺘﺼادى .شكل ( ) 12
 الﺘدهور الﻤﺴﺘﻤر للطاﺒع الﻤعﻤارى والعﻤراﻨي الﺘقلﻴـدى ﺒالواﺤـة والﻤﺘﻤﺜل في ﺘداعي الﻤﺒاﻨي الﺘقلﻴدﻴةالقدﻴﻤة وهﺠرة الﺴـﻜان منها  .شكل ( ) 13
-

الزﺤف العﺸوائى للﻤﺒانى الﺤدﻴﺜة الغﻴر ﻤالﺌﻤة للﻤﺤددات الﺒﻴﺌﻴة والﺘـي ال ﺘﺘﻨاﺴب ﻤع سمات الﻤوقع،

ﺤﻴث تم إﺴﺘﺨدام ﺨاﻤات غﻴر ﻤﻨاﺴﺒة للﺒﻴﺌة ( الخرسانة المسلحة ) .شكل ( ) 14

شكل (  ( 12إهﻤال الﺼﻴاﻨة الدورﻴة الالزﻤة للﺤفاظ على الﻤﺒاﻨﻲ الﺘراﺜﻴة بسيوة ( أطالل شالى)
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شكل (  ) 13الﺘدهور الﻤﺴﺘﻤر للطاﺒع الﻤعﻤارى والعﻤرانى الﺘقلﻴـدى ﺒالواﺤـة

شكل (  ) 14الزﺤف العﺸوائى للﻤﺒانى الﺤدﻴﺜة الغﻴر ﻤالﺌﻤة للﻤﺤددات الﺒﻴﺌﻴة فى واحة سيوة

تحليل مقارن لنموذجين من المنشآت السياحية فﻲ واحة سيوة :
لقد وقع اإلختيار على نموذجين من المنشآت السياحية فى واحة سيوة وهما منتجع إدرار إمالل وفندق واحة سيوة ودراستهما
وتحليلهما وعمل مقارنة بينهما وذلك بغرض التعرف على األساليب التخطيطية والتصميمية لتلك المنشآت والتحقق من
أساليب وخامات البناء و مدى مالءمتهما للبيئة المحيطة  ،وتوضيح ماتحققه من جودة التصميم الداخلى وفق معايير وأسس
علمية تصميمية وذلك من خالل دراسة ميدانية لكل منهما واإلستفادة من ذلك في التوصيات النهائية بالبحث .
النموذج األول  :ﻤﺸـروع إدرار

إﻤالل()11

يعد ﻤﺸـروع إدرار إﻤالل من أفﻀل الﻨﻤاذج العالﻤﻴة في ﻤﺸروعات السياحة الﺒﻴﺌيـة والﺘﻨﻤﻴة الﻤﺴﺘداﻤة عن طرﻴق
إﺴﺘﺨدام العﻤالة الﻤﺤلﻴة  ،والﺒﻨاﺀ ﺒﻤواد الﺒﻴﺌة الﻤﺤيطة على طراز المنازل السيوية التقليدية  .فاألسقف من جذوع النخيل
والنوافذ من الخشب  ،و الحوائط الداخلية من الحجر الجيرى  ،أما األثاث فهو بسيط المظهر ومصنوع بخامات بيئية
من جريد النخيل وبأشكال تعكس روح البيئة السيوية وثقافتها وبأيدى العمال المحليين  ،وقـد نجح المشروع ﺒﻤﺴاعدة
ﻤؤﺴﺴات الﻤﺠﺘﻤع الﻤدﻨي في واﺤة ﺴﻴوﻩ فى فهم الﻤﺠﺘﻤع الﺴﻴوى وعاداﺘه وتقاليدﻩ و ذ ل ك من خالل الﺘواﺼل ﻤع
أفـراد الﻤﺠﺘﻤـع الﻤﺤلي وإﺤﻴاﺀ الﺤرف الﺘقلﻴدﻴة والتى تم إستخدام منتجاتها المحلية فى التصميم الداخلى.
ويوضح ذلك جدول رقم (  ) 3دراسة تحليلية لمنتجع إدار إمالل -سيوة – مصر.
النموذج الثانى  :فندق واحة سيوة
يعتبر فندق واحة سيوة أحد الفنادق الثالث نجوم بواحة سيوة  ،ويعد نموذجا غير بيئيا يعمل على إستنزاف مقومات الواحة
السياحية والبيئية  ،تم بنائه بالخرسانة المسلحة على غير طريقة البناء التقليدية القديمة المعروفة في الواحة  ،ولم يعتمد
على إستخدام خامات البيئة المحلية وال على إستخدام مفردات البيئة السيوية فى كال من التصميم المعمارى والداخلى .
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فالتصميم المعمارى له متناقض واليتناسب مع التصميم الداخلى  ،فتم إستخدام القباب واألقبية فى األسقف من الخارج بينما
تصميم األسقف من الداخل علي النظام الحديث  ،والفتحات ( النوافذ واألبواب ) من األلومنيوم وبمساحات كبيرة  ،كما تم
إستخدام عناصر تصميمية من أثاث ومكمالت ووحدات إضاءة حديثة ال تتالءم مع التصميم المعمارى الخارجى للمبنى
والبيئة المحيطة به .
ويوضح ذلك جدول رقم (  ) 4دراسة تحليلية لفندق واحة سيوة – سيوة – مصر
وبناءا على الدراسة التحليلية لكال من منتجع إدرار إمالل وفندق واحة سيوة تم إجراء مقارنة بينهما من حيث أساليب البناء
والخامات المستخدمة والتصميم المعمارى والتصميم الداخلى واألثاث واإلستفادة من ذلك فى وضع النتائج والتوصيات
ويوضح ذلك جدول رقم (  ) 5تحليل مقارن بين منتجع إدرار إمالل وفندق واحة سيوة – سيوة – مصر

جدول رقم (  ) 3دراسة تحليلية لمنتجع إدار إمالل  -سيوة – مصر

الموقع

شكل ( )15تنسيق الموقع العام والذى يوضح الفكر
التصميمﻲ للمنتجع متمثال فى إندماج تصميم المبانى مع
الطبيعة الجبلية المحيطة من خالل إستخدام خامات البيئة
.المحلية

المنشآت

شكل ( )16يوضح إستخدام الخطوط اإلنسيابية فﻲ تصميم
المنشآت  ،وإستخدام األسطح والفراغات الخارجية فى
األنشطة المختلفة كالمطاعم وتأثيثها باألثاث المحلى الصنع
من جريد النخيل .

المطاعم

شكل ( )17يوضح التصميم الداخلى للمطاعم فى مﻨﺘﺠع
إدرار إمالل وإستخدام خامات البيئة المحلية فى البناء حيث
نجد أن األسقف من جذوع النخيل والنوافذ من الخشب ،
أما االثاث فهو مصنوع من جريد النخيل وبأيدى العمال
المحليين .

مناطق
الجلوس

غرف
النوم
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شكل ( )18يوضح مناطق الجلوس فى مﻨﺘﺠع إدرار إمالل
وإستخدام األثاث الثابت والمتحرك،حيث تم إستخدام
مصاطب مبنية من الكرشيف كأماكن للراحة  ،وتعتمد
اإلضاءة ليالا على الكشافات والشموع وضوء القمر الذى
يتخلل الفراغ الداخلى من فتحات السقف الدائرية .

شكل ( )19يوضح التصميم الداخلى لغرف النوم
فى مﻨﺘﺠع إدرار إمالل حيث تم إستخدام الحجر
الجيرى فى الحوائط الداخلية وتأثيث الغرف باألثاث
البسيط المظهر من خامات بيئية وأشكال تعكس روح البيئة
السيوية وثقافتها ويتضح ذلك فى مفروشات األرضية
المحلية الصنع ألهالى سيوة.
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جدول رقم (  ) 4دراسة تحليلية لفندق واحة سيوة – سيوة  -مصر

الموقع
العام

المنشآت

المطاعم

شكل ( )20تنسيق الموقع العام ويتضح به
تصميم المنشآت المبنية بالخرسانة المسلحة ،
وإستخدام بعض من النباتات الخضراء فى تنسيق
الموقع.

شكل ( )21الﺒﻨاﺀ ﺒالﻨظام الﺤدﻴث بإستخدام
الخرسانة المسلحة والخامات الحديثة وإستخدام
القباب واألقبية فى تصميم األسقف كوسيلة
للحماية من اإلشعاع الشمسى.

شكل ( )22يوضح التصميم الداخلى للمطاعم فى
فندق واحة سيوة ويالحظ أن النوافذ واألبواب
بمساحات كبيرة ومصنوعة من األلومنيوم  .كما
تم إستخدام عناصر تصميمية من أثاث ومكمالت
ووحدات إضاءة حديثة.

شكل ( )23يوضح مناطق الجلوس فى وحدات
اإلقامة  ،ويالحظ أن التصميم الداخلى يتصف
بالطراز الحديث ،وإستخدام الخامات الحديثة ،و
األثاث من األخشاب المصنعة .

مناطق
الجلوس

غرف
النوم

شكل ( )24التصميم الداخلى لوحدات اإلقامة غير
مرتبط بالطابع السيوى ومفردات البيئية المحلية ،
و تم إستخدام خامات حديثة فى تكسية األرضيات
وصناعة األثاث .

جدول رقم (  )5تحليل مقارن بين منتجع إدرار إمالل وفندق واحة سيوة – سيوة  -مصر
أوجة المقارنة

منتجع إدرار إمالل

فندق واحة سيوة

التصميم البيئى

منتجع بيئى يعبر عن الهوية العمرانية للواحة ،
ويجعلها رائدة فى مجال التنمية السياحية المستدامة

منتجع غير بيئى يعمل على إستنزاف
مقومات الواحة السياحية والبيئية.

الحوائط الحاملةالخشب -جذوع النخيل  - -شجر الزيتون  -البوص
 الجريد  -الكورشيف -الطين  -الطفلة .الحجرالمعصرانى والحجرالرملي .

النظام الهيكلىالخرسانة  -الطوب األحمر  -لياسة
أسمنتية.
رخام – بورسلين – مونة أسمنتية

أساليب البناء
والخامات
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األسقف

األرضيات

الحوائط

الفتحات

األثاث

مصادر الطاقة
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إستخدام جذوع النخيل وتغطيتها بمونة الطفلة ثم
تغطى بطبقة من أوراق شجر الزيتون والتى تعمل
بمثابةعازل لﻸسقف .
إستخدام القباب والتى تم بنائها بالطوب النيئالمخلوط بالتبن وترص علي هيئة مداميك لتقليل
اإلشعاع الشمسى الساقط على السطح  ،وزيادة
إرتفاع أسقف الفراغات الداخلية لتقليل اإلحساس
بالحرارة فى الداخل .

نوفمبر 2022
الخرسانة المسلحة

إستخدام القباب واألقبية المبنية منالطوب المرصوص كمداميك كوسيلة
للحماية من االشعاع الشمسى .

أرضيات من الخشب مفروشة بالسجاد والكليم
المحلى الصنع .

أرضيات من الرخام والبورسلين.

تبني الحوائط من الكرشيف وهو حجر ملحي طفلي
وتستخدم كتل الكرشيف كحوائط ساندة
سمك الحوائط  60سم–  80سم  30 ،سم 40-سم
20،سم 30-سم .
تستخدم الطفلة المضاف إليها التبن فى عمليةالبياض وتشطيب الحوائط الداخلية
يستخدم الحجر الجيرى األحمر أواألبيض أحيانافى بناء الحوائط الداخلية ويترك بدون بياض .

تبنى الحوائط من الطوب والمونة
األسمنتية .
سمك الحوائط الخارجية 25سم  ،أما
الحوائط الداخلية فبسمك 12سم
 تستخدم الطالءات البالستيكيةالحديثة فى طالء الحوائط الداخلية .

فتحات النوافذ صغيرة للتهوية من خشب شجرالزيتون.
أبواب من الملح المتكلس شبه الشفاف للحصولعلي االضاءة الطبيعية.
 أبواب من خشب النخيل الطبيعى والخوصوخالية من الطالء
 إستخدام الزخارف الهندسية فى بعض االنوافذواألبواب الخارجية .

-فتحات النوافذ كبيرة من األلومنيوم

األبواب من الخشب المصنع المدهونبطالء يحتوى على مواد كيماوية .

األثاث بسيط المظهر وبأشكال تعكس روح البيئة
السيوية وثقافتها الخاصة  ،وتمت صناعته من
خامات البيئة المحلية من جذوع النخيل والجريد
مثل (األسرة والكراسي والمناضد واألرفف) ،
وإستخدام وسائد من القطن المصرى  ،ومفروشات
لﻸرضية من الكليم والسجاد اليدوى من
المصنوعات المحلية ألهالى سيوة .

آثاث من الخشب المصنع  ،لم يتم
إستخدام مفردات البيئة التى تدل على
الطابع السيوى فى تصميمه.

اإلضاءﻩ الطبيعية نهارا  ،الشموع وزيت الزيتونوالمشاعل النارية ليال.
 الطاقة الشمسية  -سخانات المياﻩ-األجهزة موفرة للطاقة

الكهرباء ،شبكة تغذية لكامل فراغاتالفندق .
األجهزة الكهربائية-األجهزة غير موفرة للطاقة
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فى ضوء الدراسة السابقة قامت الباحثة بإجراء نموذج إلستمارة إستبيان السادة المحكمين المتخصصين من أعضاء هيئة
التدريس بكليات الفنون كما هو موضح فى جدول ( ) 6
جدول (  ) 6إستمارة اإلستبيان
بحث بعنوان :
" تفعيل التصميم البيئى لتأصيل الهوية العمرانية فى المنشآت السياحية المعاصرة"
اإلسم ...................................................................... :

الوظيفة .............................. :

الدرجة العلمية ............................................................:

القسم ..................................:

العبارة

م
1

هل تؤثر أنماط التصممميم البيئى للمنشممآت السممياحية فى واحة سمميوة
على المتلقى باإليجاب ؟

2

هل تفضممل أن يحمل طابع المنشممآت السممياحية طابع البيئة الطبيعية
والثقافية للمكان ؟

3

هل يحقق التصممميم البيئى للمنشممآت السممياحية فى واحة سمميوة قيما
وظيفية ؟

4

هل يحقق التصممميم البيئى للمنشممآت السممياحية فى واحة سمميوة قيما
جمالية ؟

5

هل تفضمممل أن تكون الخامات المسمممتخدمة فﻲ المنشمممآت السمممياحية
بواحة سيوة من خامات طبيعية محلية؟

6

هل تفضل استخدام األثاث البيئﻲ البسيط المصنع من خامات البيئة
المحلية من جذوع النخيل والجريد ؟

7

هل تفضمممل اسمممتخدام خامات البناء الحديثة فى المنشمممآت السمممياحية
المعاصرة فى واحة سيوة ؟

8

هل تفضممممممل أن يكون تصممممممميم األثاث المسممممممتخدم فﻲ المنشممممممآت
السياحية مستوحﻲ من الطبيعة وبخامات حديثة ؟

موافق

موافق إلى
حد ما

غير موافق

المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالحمممممممممممممممممممممممظمممممممممممممممممممممممات:
كمممممممممممممممممممممممتمممممممممممممممممممممممابمممممممممممممممممممممممة
أرجمممممممممممممممممممممممو
................................................................................................................................
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير .
* نموذج إلستمارة استبيان من تصميم الباحث
عدد العينة  )38( :من السادة أعضاء هيئة التدريس .
المكان :كلية الفنون التطبيقية "جامعة حلوان ،جامعة دمياط  ،جامعة بنها ،جامعة بنى سويف وجامعة  6اكتوبر ،وكليات
الفنون المناظرة في مصر وبعض الدول العربية .

النتائج اإلحصائية :
تحليل آراء السادة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين إلستبانة حول :
"تفعيل التصميم البيئى لتأصيل الهوية العمرانية فى المنشآت السياحية المعاصرة" بهدف الربط بين الجانب الثقافى للمجتمع
وخامات البيئة المحيطة وصوال إلى التصميم الذى يعكس ثقافة وحضارة المجتمع و يساهم في تأصيل الهوية العمرانية فى
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المنشآت السياحية المعاصرة  .وإلحياء التراث وتأصيل الهوية الحضارية في مجال العمارة والتصميم الداخلى بالمدن
السياحية من خالل إبراز مالمح وسمات البيئة الخاصة بالمدينة.

أوال :تقييم المحكمين نحو كل عنصر من عناصر التقييم على حدى :
تم التصحيح على مقياس ثالثى "موافق  ،موافق إلى حد ما  ،غير موافق
ويوضح ذلك األشكال التالية من شكل (  :)25شكل ( ) 33

شكل (  ) 25يوضح نسب الموافقة على تأثير أنماط التصميم البيئى للمنشآت السياحية على المتلقى باإليجاب

شكل (  ) 26يوضح نسب الموافقة على أن تحمل المنشآت السياحية طابع البيئة الطبيعية والثقافية للمكان
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شكل (  ) 27يوضح نسب الموافقة على تحقيق التصميم البيئى قيما وظيفية ؟

شكل (  ) 28يوضح نسب الموافقة على تحقيق التصميم البيئى قيما جمالية؟

شكل (  ) 29يوضح نسب الموافقة على أن تكون الخامات المستخدمة فﻲ المنشآت السياحية بواحة سيوة
من خامات طبيعية محلية
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شكل (  ) 30يوضح نسب الموافقة على استخدام األثاث البيئﻲ البسيط المصنع من خامات البيئة المحلية
من جذوع النخيل والجريد

شكل (  ) 31يوضح نسب الموافقة على استخدام خامات البناء الحديثة فى المنشآت السياحية المعاصرة
فى واحة سيوة

شكل (  ) 32يوضح نسب الموافقة على أن يكون تصميم األثاث المستخدم فﻲ المنشآت السياحية
مستوحﻲ من الطبيعة وبخامات حديثة

91

نوفمبر 2022

نوفمبر 2022

مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية  -المجلد السابع – العدد السادس والثالثون

ثانيا :تقييم المحكمين نحو كل عنصر من عناصر التقييم ككل :

شكل ( )33يوضح نسب آراء المحكمين نحو تحقيق عناصر التقييم ككل

جدول ( )7يوضح نسب إتفاق تقييم املحكمين لكل عنصر من عناصر التقييم املقترحة
م

عناصر التقييم

نسبة
اإلتفاق

 1هل تؤثر أنماط التصميم البيئى للمنشآت السياحية فى %86.8

موافق
إلى حد ما

غير
موافق

مستوى
التحقق

%13.2

%0

كبير

واحة سيوة على المتلقى باإليجاب ؟

 2هل تفضممممل أن يحمل طابع المنشممممآت السممممياحية طابع %94.7

%5.3

%0

كبير

البيئة الطبيعية والثقافية للمكان ؟

 3هل يحقق التصميم البيئى للمنشآت السياحية فى واحة %71.1

%26.3

%2.6

كبير

سيوة قيما وظيفية ؟

 4هل يحقق التصميم البيئى للمنشآت السياحية فى واحة %78.9

%18.4

%2.7

كبير

سيوة قيما جمالية ؟

 5هل تفضل أن تكون الخامات المستخدمة فﻲ المنشآت %84.2

%15.8

%0

كبير

السياحية بواحة سيوة من خامات طبيعية محلية؟

 6هل تف ضل ا ستخدام األثاث البيئﻲ الب سيط الم صنع من %55.3

%42.1

%2.6

متوسط

خامات البيئة المحلية من جذوع النخيل والجريد ؟

 7هل تفضل استخدام خامات البناء الحديثة فى المنشآت %26.3

%50

%23.7

منخفض

السياحية المعاصرة فى واحة سيوة ؟

 8هل تفضممممممل أن يكون تصممممممميم األثاث المسممممممتخدم فﻲ 60.5%
المنشمممآت السمممياحية مسمممتوحﻲ من الطبيعة وبخامات
حديثة ؟
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%7.9
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الخالصة :
يجب أن تقوم فلسفة التصميم البيئى على تلبية المتطلبات الوظيفية والجمالية في إطار من المالئمة البيئية  ،والتى البد أن
تتوافق مع الموقع وطبوغرافيته والمناخ وثقافة المکان والمستخدم والمجتمع في إطار متکامل .
ولضمان المحافظة على البيئة وتطويرها بهدف الوصول إلى بيئة عمرانية مميزة ذات طابع خاص يجب وضع سياسات
وإستراتيجيات محددة تتضمن ما يلي :
-

تكامل وتناسق الموقع.

-

المحافظة على الطابع المعمارى والتشكيلى للكتل البنائية.

-

إبراز مالمح وسمات البيئة الخاصة بالمدن السياحية .

-

تشجيع إستخدام مواد البناء من البيئة المحيطة .

تشكيل الهوية العمرانية فى المدن السياحية :
يرتبط تشكيل الهوية العمرانية فى المدن السياحية بمستويات التدخل لتطوير تلك المدن سواء كانت مستويات تتعلق بالبيئة
العمرانية التقليدية أوالبيئة التاريخية أوالبيئة الطبيعية  ،كما أن هناك أهمية خاصة للحفاظ على مقومات التعبير الرمزى الذى
تحمله الهوية من خالل معالمها ورموزها المعمارية والتراثية .
ومن الضرورى التأكيد على أن تأصيل الهوية العمرانية فى المدن السياحية والحفاظ على تاريﺦ هذﻩ المدن وتراثها العريق
اليعتبر تقليدا للماضى أوإستنساخ لعمارتها أوتبسيط لعناصرها  ،ولكنه تأصيل لروح المكان من خالل تطبيق مقوماته البيئية
في البناء والعمران بما يتناسب مع متطلبات الحاضر والمستقبل .
الخطوات الرئيسية لتأصيل الهوية العمرانية فى المدن السياحية :
 دراسة األوضاع الراهنة بالمدن السياحية وفهم السياق البيئي الطبيعي لها . دراسة الخلفية التاريخية والحضارية بالمدن السياحية وتحليل القيم التاريخية والعمرانية بها. إستنباط المفردات العمرانية والبصرية التي تشكل عناصر هوية المدن السياحية . وضع الضوابط وأنظمة التحكم في الطابع العمرانى والتى تضمن المحافظة على الهوية العمرانية فى المدن السياحية.الحفاظ على أصالة الهوية العمرانية فى المنشآت السياحية :
إن المحافظة على األصالة فى المنشآت السياحية تكون باإللتزام بما يلي :
 المحافظة على القدر األكبر من الخامات األصيلة المستخدمة فى البناء . المحافظة على اإلنسجام بين القديم والحديث . -مراعاة أصالة التقنيات واألنماط المختلفة فى المنشآت السياحية .
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خامسا النتائج والتوصيات :
النتائج:
 .1اإلستخدام األمثل للموارد المحلية ومالئمة المنشآت السياحية للبيئة المحيطة بها يؤدى إلى تحقيق الهوية العمرانية التى
تميز كل مدينة سياحية بالطابع الخاص لها .
 .2تطبيق األسس العلمية والمعايير التصميمية ومراعاة المتطلبات الوظيفية والجمالية في تصميم المنشآت السياحية يؤدى
إلى تنمية البيئة وتحسين خدماتها لرواد المكان والسكان المحليين .
 .3التصميم المعمارى والداخلى للمنشآت السياحية والمستلهم من الموروث المحلى يكون ذو إستقطاب سياحى أكبر من
المرافق التي تمتاز بالحداثة والمعاصرة.
 .4العناصر التراثية مصدر خصب للتصميمات في المنشآت السياحية المعاصرة  ،وفي ذات الوقت تعكس الهوية والشخصية
التصميمية للمكان.

التوصيات :
يتناول البحث العديد من التوصيات الموجهة إلﻲ المخططين والمصممين ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية
والمنظمات األهلية للحفاظ علﻲ الهوية العمرانية فى المنشآت السياحية وهى كالتالى :
 .1ضرورة إتباع المعماريين والمصممين للنظم الجغرافية واإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية التى تؤثر فى تصميم المنشآت
السياحية وتعطى لها طابعا خاصا.
 .2سن قوانين ووضع إشتراطات بنائية متخصصة لكل مدينة حتى ال تفقد المدن ﺸﺨﺼﻴﺘها الﻤﺘﻤﻴزة ﺒﻴﺌﻴاﹰ.
 .3تعزيز الشراكات بين ﻤؤﺴﺴات القطاع الﺨاص والﺠهـات الﺤﻜوﻤﻴـة والمنظمات األهلية لﺤل الﻤﺸﻜالت الﺘي
ﺘواﺠـه ﻤﺸروعات الﺤفاظ علي الهوية العمرانية فى المدن السياحية .
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