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  ملخص:

المدن في شتي بقاع العالم وال سيما على خريطة المواقع األثرية، فالتنافس  لقد اثرت العولمة بصورة كبيرة على شكل

االقتصادي وضع جميع الدول في منافسة غير عادلة. فهناك مدن تتمتع بمميزات تنافسية أكبر من غيرها كالمستوي العلمي 

لمدن الذي يضمن لهم مستوي عالي والتكنولوجي وتوفر المطارات وبنية تحتية متطورة مواكبه الحتياجات ومتطلبات هذه ا

من جودة األداء وقوة في المنافسة ، بينما تعاني دول اخري من مشكالت عدة عليها اجتيازها او التعامل معها حتى تكون 

  قادرة على الجذب السياحي منها التصميم البيئي.

وكما سيطر مفهوم االستدامة على جميع مناحي الحياة كضرورة حتمية للحفاظ على البيئة ارتبط التصميم البيئي إلى حد كبير 

بمفهوم االستدامة، فأصبح من األسس التي تقوم عليها عمارة تنسيق المواقع المعاصرة. وبالرغم من ان البيئة هي المصدر 

يعية التي تقوم عليها الحياة ويعتمد عليها اإلنسان بشكل أساسي لتلبية احتياجاته، اال ان الرئيسي للمواد الخام والموارد الطب

 هناك تناقص ملحوظ طرأ على هذه الموارد نتيجة الممارسات الخاطئة واالستهالك الغير رشيد .

 مما جعل التصميم المستدام محط اهتمام ودراسة جميع الدول.

ية والمواقع التراثية تكتسب اليوم أولوية في سياسات المجتمع الدولي والحكومات المحلية، ولعل حفظ وتنمية األصول التاريخ"

 .1به في تعزيز السياحة وزيادة الفرص االقتصادية" قوموذلك بسبب الدور الرئيسي الذي يمكن أن ت

ي التنفيذ للحفاظ على هذه المناطق هنا يجب ان تتظافر الجهود بداية من الدراسة والتخطيط لتنمية المنطقة األثرية وصوالً ال

وتحقيق االستفادة المرجوة منها دون المساس بها او التأثير عليها. لذا يعتبر تطبيق مبادئ االستدامة ضرورة حتمية عند 

 التعامل مع التجميل البيئي لهذه المناطق.

 كلمات مفتاحية:

 تصميم مستدام -مناطق اثرية  –تجميل بيئي  

Abstract:  

Globalization has greatly affected the shape of cities in various parts of the world, especially 

the map of archaeological sites. Economic competition has put all countries in unfair 

competition. There are cities that have competitive advantages that are greater than others, such 

as the scientific and technological level, the availability of airports and a sophisticated 

infrastructure that keeps pace with the needs and requirements of these cities, which guarantees 

them a high level of quality performance and strength in competition, while other countries 

suffer from several problems that they must overcome or deal with in order to be able to attract 

Tourism including environmental design. 

 As the concept of sustainability has dominated on all aspects of life as a requirement to preserve 

the environment. Environmental design has also been linked to this concept to a great extent, 
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becoming one of the fundamentals on which the contemporary environmental design is based. 

Although the environment is the main source of the raw materials and natural resources upon 

which life depends and man leans on to meet his needs, there is a noticeable decrease in these 

resources as a result of wrong practices or rational consumption. 

This made sustainable design the focus of attention and study of all countries. 

"Perhaps preserving and developing historical assets and heritage sites is gaining priority today 

in the policies of the international community and local governments, because of the main role 

that it can play in promoting tourism and increasing economic opportunities" 1. 

Then efforts should be gathered, starting by studying and planning for the development of 

Historical Areas, to the implementation of preserving these areas and achieving the desired 

benefit from them without compromising or affecting them.  

Therefore, we can admit that application of sustainability principles is essential when dealing 

with the landscape design of these areas. 
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 مقدمة:

لقد طرأت تغيرات كبيرة على العالم نتيجة لسيادة مفهوم العولمة ونمط الحياة االستهالكي ، فبالرغم مما توفره التكنولوجيا  

الحديثة من إمكانات تسهل حياة الفرد وتضمن له كل سبل الرفاهية و الراحة اال انها الحقت العديد من اآلثار السلبية علي 

 ة بصفة خاصة كنتيجة متوقعة للتعامل الغير رشيد مع الموارد الطبيعية .البيئة وعلي الموارد الطبيعي

وعلي الجانب اآلخر نجد ان هناك تحوال كبيرا في خريطة المزارات السياحية والمواقع األثرية، وان هناك تنافس كبير بين 

ضع جميع الدول في منافسة غير الدول لتحظي كل دولة بنصيب من المكاسب االقتصادية المرتبطة بالرواج السياحي مما و

عادلة تتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن لها مستوي جيد من األداء والمنافسة من حيث الخدمات مع استحداث أساليب 

وتكنولوجيا متطورة أكثر توافقاً مع البيئة. ويعتبر التصميم البيئي أحد اهم العناصر المؤثرة على وضع الدول التنافسي حيث 

 لمقدرة على تغيير واقع المدن وان يكون من ركائز تطورها .ان له ا

ومما سبق يظهر جلياً انه عند التعامل مع التصميم والتجميل البيئي للمواقع األثرية باعتبارها من اهم ركائز التنمية السياحية 

تمرارية جودة أداء مشروعات يجب االلتفات إلى تطبيق مبادئ االستدامة كضرورة للحفاظ على البيئة واحد وسائل ضمان اس

تطوير المواقع األثرية . مما يتطلب تظافر الجهود في جميع مراحل التطوير بداية من الدراسة والتخطيط لتنمية المنطقة 

األثرية وصوالً الي التنفيذ للحفاظ على هذه المناطق وتحقيق االستفادة المرجوة منها دون المساس بها او التأثير بالسلب 

 عليها. 

االثار السلبية التي تلحق باألماكن االثرية نتيجة اعمال التجميل البيئي غير المدروسة واالعتماد على األساليب  مشكلة البحث:

 التقليدية في اعمال التجميل البيئي دون االهتمام باتباع مبادئ االستدامة . 

 يتبع البحث المنهج التحليلي .  منهجية البحث:

لضوء على اتجاه التجميل البيئي المستدام لتعزيز تطبيق االستدامة كضرورة حتمية لمتطلبات الحاضر القاء اأهمية البحث: 

والمستقبل الي جانب تحقيق القيم الجمالية والوظيفية في األماكن االثرية باعتبارها من اهم المواقع التي تعطي صورة 

 اآلثار نتيجة العوامل البيئية المحيطة.حضارية للمجتمع، كذلك تقليل التأثيرات السلبية التي تلحق ب
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إيجاد بدائل تصميمية مستدامة لعناصر التجميل البيئي التقليدية تتسق مع القيم الجمالية للمناطق األثرية كما اهداف البحث: 

 تدعم الحفاظ عليها وعلى الموارد الطبيعية.

 محاور البحث:

 المحور األول : المناطق األثرية 

 التجميل البيئي المستدام  المحور الثاني :

 المحور الثالث : نماذج تطوير تصميم التجميل البيئي 

 

 المحور األول: األماكن األثرية :

 مفهوم المناطق األثرية :

وينطبق عليها بالتالى أساليب الحماية لآلثار  ٢٠٠٨لسنة  ١١٩لقانون اآلثار رقم  "يطلق على المناطق التي تم تسجيلها طبقاً 

 .2ارتفاعات المباني حولها وتحديد حرم األثر، وغير ذلك من اشتراطات حماية اآلثار في القانون" وتنظيم

إئها المناطق التي يتم العثور فيها على بقايا معمارية أواي نوع من العالمات الدالة على نشاط انساني حدث في العصور 

  القديمة وتختلف المواقع االثرية في مساحتها وتاريخها .

المناطق االثرية ال تقتصر على األعمال المعمارية التاريخية فحسب إنما تتسع لتشمل الموقع الذي يحتوي على هذه ان 

وصف موقع أثرى ال ينطبق  كما اناألعمال ذات القيمة أيا كانت طبيعة هذا الموقع سواء كانت طبيعته حضرية او ريفية ، 

ولكن ينطبق أيضا على األعمال البسيطة التي اكتسبت أهمية وهوية ثقافية  فقط على األعمال المعمارية الضخمة او العظيمة

 مع مرور الزمن انه موقع يحمل طابع حضاري مميز او كان شاهداً على حدث تاريخي هام .

 المواثيق الدولية للتعامل مع المناطق األثرية والحفاظ عليها:

االثريون بجهود متتابعة لوضع مواثيق دعمتها المؤسسات والمنظمات تحظي اآلثار باهتمام دولي كبير لذا قام المعماريون و

 الدولية، تنظم التعامل مع اآلثار سواء في مجال الترميم والحفاظ والتنقيب، لتضمن حق األجيال الحالية والمستقبلية فيها

هندسين المعماريين و األثريين وتطور هذا االهتمام من مجرد مذكرة تصنيف لآلثار إلى وثائق لقصراعمال الترميم علي الم 

الحاصلين علي شهادات متخصصة و التعاون فيما بينهم ثم اهتمت المواثيق التالية بوضع أسس و ضوابط لحفظ و ترميم 

 اآلثار، واتسعت دائرة االهتمام لتشمل المناطق األثرية .

في إيطاليا الذي تم صياغته في المؤتمر  1964من أوائل المواثيق التي عنت بشكل واضح بالمواقع األثرية ميثاق البندقية 

عليه  الدولي الثاني للمعماريين والفنيين في المعالم التاريخية ليكون ميثاق خاص لحفظ وترميم المباني االثرية وتم التصديق

    .   1965من المجلس الدولي لآلثار والمواقع عام 

اثرية يستلزم االهتمام بالموقع المحيط طالما ان المحيط التقليدي موجود والذي جاء في مادته السادسة ان " الحفاظ على منشأة 

 .3فيجب الحفاظ عليه فال يسمح بالبناء، الهدم او اجراء تعديل من شأنه ان يشوه عالقات ونسب االحجام واأللوان"

 الحفاظ على سالمتها كما جاء في المادة الرابعة عشر انه "يجب ان تكون المواقع االثرية موضع عناية خاصة بغرض 

 .4والتأكد من احيائها بشكل الئق"
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 ( القيم والمعايير األساسية التي تميز المناطق األثرية1جدول رقم )

 المعايير األساسية القيمة

 قيمة تاريخية

 .منطقة اثرية لها ارتباط بنواحى تاريخية قومية 

 .ًأقام بها شخصية مهمة محلياً أو عالميا 

  بأحداث قومية مؤثرة مهمة.لها عالقة 

 .لها قيمة رمزية 

 .عمر المنطقة األثرية 

 قيمة معمارية فنية

  ذات طراز معماري فريد ومتميز.أثرية منطقة 

  تحتوي على ابنية ذات تصميم معماري مميز وإبداع فني

 متفرد.

  المنطقة األثرية تنتمي إلى حقبة زمنية مهمة من تاريخ الفن

 والعمارة.

  األثرية تضم نتاج فنان أو معماري مرموق محلياً المنطقة

 أو عالمياً.

  موقع أثرى تمثل مبانيه قيمة علمية أو تكنيكية إنشائية تتسم

 بالندرة والتفرد.

 قيمة عمرانية

  المنطقة األثرية لها قيمة لكونها جزءاً من مجموعة عمرانية

 تراثية متكاملة متميزة في تخطيطها العمراني.

  المنطقة تتضمن حديقة تراثية ذات أهمية بيئية وتاريخية أو

التنسيق الحدائقى لها ضمن مخطط يظهر مرحلة أو حقبة في 

 تاريخ المجتمع.

 -  المنطقة تضم مبان تراثية تتكامل مع بعضها من حيث

 الشكل وأسلوب البناء.

 قيمة معنوية اجتماعية

 بالمنطقة. االرتباط على مر الزمن بوظائف اجتماعية مهمة 

  الموقع األثري يمثل انعكاساً لفكر أو عقيدة أو تقاليد اجتماعية

 بوجه عام.

 قيمة تقليدية محلية

  الموقع جزء من عمارة حضرية أو ريفية أو صحراوية لها

 طبيعة متكاملة تتميز بتاريخها وعمارتها المتجانسة.

  المنطقة األثرية ضمن مجموعة معمارية بها استخدام لمواد

 .بناء مميزة تعبر عن طبيعة المكان وتتوافق مع الظروف المناخية

 -  المنطقة األثرية ذات بناء تقليدي يعبر عن خبرات متراكمة

 .عبر األجيال من التصميم واإلنشاء والحرف التقليدية

دة من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني والمناطق التراثية وذات القيمة المتميزة المعتم المصدر:

 والئحته التنفيذية )مع تصرف( ٢٠٠٨لسنة  ١١٩العمرانية ، طبقاً للقانون رقم 
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 مشكلة تلف اآلثار وارتباطها بالعوامل البيئية المحيطة :

هي المسببات التي تعمل على حدوث ضرر بمواد البناء المستخدمة في تشييد المباني التراثية والتاريخية "عوامل التلف 

وتؤدي إلى حدوث مشاكل لها تهدد سالمتها وبقائها. وعندما تزداد قوة هذا المسبب تزداد نسبة الضرر الناتج عنه ،وعندما 

 تصعب معالجته يصبح تحدياً يصعب التعامل معه وعالجه.

ومن أهم العوامل الفيز وكيميائية التي لها تأثير على مواد البناء القديمة هي تأثير درجات الحرارة واشعة الشمس ،الرطوبة 

، الرياح والكوارث الطبيعية ، وكذلك الناتجة عن تأثير النشاط البيولوجي للنباتات والحيوانات والطيور.أما النوع اآلخر من 

صر البشري. وجميع هذه العوامل او معظمها تعمل في الطبيعة متحدة مع بعضها كعامل تلف عوامل التلف هو تأثير العن

 .5واحد ضد مواد البناء في المبني التاريخي او األثري"

ومما سبق يمكن تقسيم عوامل تلف اآلثار إلى عوامل خارجية مرتبطة بالظروف المناخية والبيئة المحيطة والعوامل  

الطحالب والحشرات والتلف الناتج عن العنصر البشري وعوامل داخلية مثل حدوث تقشيراو شروخ البيولوجية كالطيور و

 او انفصال ألجزاء من األثر نفسه. 

 المحور الثاني : التجميل البيئي المستدام :

المصطلح ألي  ان مصطلح التصميم المستدام يمثل فلسفة الستخدام عناصر مادية تحقق مبادئ االستدامة البيئية وإضافة هذا

نوع من أنواع التصميم يعني ان يقوم على تقليل الطاقة والموارد المهدرة والحد من اآلثار السلبية على البيئة، انه توجه 

 لحماية وتأمين الموارد الطبيعية والحياة البيولوجية للكوكب في الحاضر والمستقبل .

م الالند سكيب هو توجه عالمي للعمل على توفير الطاقة والموارد ان التطوير لالستدامة في مجال التجميل البيئي او تصمي

واستغاللها بالصورة المثلي من خالل تصميم التنسيق البيئي للمواقع ليحقق التوافق ما بين احتياجات اإلنسان وما يمارس 

لتكون أكثر تلبية الحتياجات حاضر من أنشطة والبيئة المشيدة والطبيعة. إنه ترشيد لألنشطة البيئية واالجتماعية واالقتصادية 

 ومستقبل يتطور.

لذا يتطلب التجميل البيئي المستدام العمل لما هو أعمق من تطبيق بعض الحلول الجمالية الظاهرية ، انه تصميم يقوم على 

 أسس علمية للتخطيط والتطوير الحضري .

 اهداف التجميل البيئي المستدام :

  تحسين المناخ المحلي للموقع وذلك عن طريق مجموعة من اإلجراءات منها تقسيم ، توجيه او حجب الرياح ، عمل

 تركيبات للتظليل في األماكن التي تعاني من قوة اشعة الشمس في الصيف وتسمح بالتعرض للشمس في الشتاء.

 في حركة الهواء وتقليل او إضافة مسطحات  زيادة وإنقاص مستوي الرطوبة في الجو عن طريق إجراءات مثل التحكم

 مائية للموقع .

 .دعم التنوع البيئي من خالل زراعة النباتات المحلية التي لها القدرة علي تحسين التنوع البيئي 

  تقليل استخدام الموارد والحد من الفقد خاصة في المياه ويمكن تحقيق ذلك بعدة وسائل مثل االختيار المدروس لنوعية

تات المستخدمة في مناطق الزراعات واختيار أماكن توزيعها وطبيعة الري المتبعة ومتابعة اعمال الصيانة الالزمة النبا

 بصورة جيدة واستخدام استراتيجيات تعزز االستفادة من مياه األمطار والمياه الجوفية. 

جاد تصميمات تدعم مبادئ االستدامة ، فيهتمون وهنا يتضح لنا اهمية دور مصمم تنسيق المواقع فهو يلعب دوراً أساسياً في إي

باالعتماد على عناصر صديقة للبيئة وتحقيق تناغم بين هذه العناصر، لتحقيق الجوانب الجمالية والوظيفية للموقع دون 

 اإلضرار بالبيئة مع رفع كفاءة جودة التجميل البيئي.



 2021(                                                       ابريل2عدد خاص ) –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

 الموتمر الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول"

1763 

 معايير التجميل البيئي المستدام :

هناك العديد من المعايير التصميمية التي تنعكس على مدي نجاح او اخفاق التنسيق البيئي المستدام ، فهناك قيم جمالية مثل 

التضاد ، التكرار، الوحدة، التناغم واالنسجام و.... يجب ان تتوافر في التصميم لخلق تجانساً بصرياً ما بين النباتات وخامات 

ختلفة والبيئة الطبيعية والعمرانية المحيطة به ليحقق المتعة للزائر او المار او المقيم .وكذلك الرصف وعناصر التنسيق الم

هناك معايير وظيفية ليكون التصميم استخدامي ويحقق معايير األمان والصحة كأن تراعي مساحة الممرات والمساحات 

ة آمنه من المباني حتى ال تؤثر مياه صرف المفتوحة حسب طبيعة استخدامها كما يجب ان تكون الزراعات على مساف

 الزراعات على األساسات . 

كل ذلك في إطار من التوافق مع المعايير البيئية فيرتكز التجميل البيئي المستدام علي استخدام الخامات البيئية ،الصديقة للبيئة 

المحلية وان تكون هذه النباتات في هيئتها الطبيعية والمعاد تدويرها واستخدام تكنولوجيا نظيفة ، ويرشح دائماً زراعة النباتات 

 . كما يضع التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية كأولوية .

 أهمية تطبيق التجميل البيئي المستدام في المواقع األثرية:

ي تساهم في تشكيل "إن الحفاظ على شخصية المنطقة التاريخية يعني باألساس المعالجة الدقيقة والمسئولة لكل العناصر الت

التكوين الخاص بأي عنصر او بمجمل العناصر بتلك المنطقة ، فباإلضافة إلي تحسين المظهر للمنطقة فإن بعض التحسينات 

 .6المادية سيكون لها أهمية ووسيلة لتحقيق األهداف المرجوة"

نباتها حضارة وتاريخ وهوية وروح، فإذا نظرنا إلى المناطق األثرية لوجدناها أماكن ذات سمات خاصة، فهي تحمل في ج

لقد أصبحت تعد ارثاً عالمياً ال تقتصر ملكيته او رعايته علي الدولة التي تقع في أراضيها . لذا تتطلب تعامالً ورؤية خاصة 

 عند التعامل معها سواء بالترميم او في التعامل مع الموقع ككل بالتنسيق واإلضافة للحيز الفراغي الخاص بها.

 ناطق ذات طراز معماري يعبر عن العصر الذي شيدت فيه الذات طابع تم اكتسابه عبر العصور التي ساهمت انها م

 في تكوينها بالصورة التي وصلت إلينا بها .

  ًانها واجهة لمدي تقدم وتحضر المدن التي تحويها فهي أكثر المواقع التي تحظي باهتمام دولي كبير ومن األكثر استقباال

 للسياحة .

 نها تمثل مورد اقتصادي كبيرا ال يستهان به للدول ، ولذا يجب ان تحظي باهتمام ورعاية وتطوير يليق بأهميتها ومدي ا

 تأثيرها على حاضر ومستقبل المدن والدول التي تحويها.

 لمية للتعامل إنها مناطق معرضة للتلف نتيجة لعوامل عديدة مرتبطة بالبيئة المحيطة بها إذا لم يتم اتباع أسس وقواعد ع

 مع مسببات التلف.

  انها مناطق تعبر عن حضارة مضت وكان لها أثر في تاريخ البشرية فيجب ان تعبر ايضاً عن حاضر يتطور ليضمن

 جودة الحاضر والمستقبل.

 

 آليات تطبيق التصميم المستدام في المناطق األثرية :

هناك اشتراطات وأسس منظمة للعمل في المناطق األثرية تضعها اللجان المتخصصة وتشرف علي دقة تنفيذها وذلك للحفاظ 

 على الطابع العمراني الخاص بها .

 –زراعات وتشجير  –اضاءة  –طرق وممرات للمشاة  –هذه االشتراطات تنظم كافة اعمال التنسيق من الفتات ارشادية 

لرصف وغيرها من عناصر التنسيق بحيث يتم االلتزام بالضوابط والمواصفات التي تضعها اللجان اعمال ا –تأثيث 
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أو الرصف يحظر تغيير شكل أو نوع خامات المتخصصة لضمان الحفاظ علي جودة النسيج البصري للمنطقة األثرية. ف

 او تحجب الرؤية .عوائق تمنع استمرارية الحركة  أسلوب التشطيب كما ال يجوز تغيير مناسيب األرضيات أو وضع أى

وبعد االلتزام بهذه الضوابط الخاصة بالحفاظ على اآلثار هناك عدة جوانب مرتبطة بتحقيق تجميل بيئي مستدام للمنطقة 

 األثرية وهي كالتالي:

  ثر اتساقا مع مواد البناء الخاصة احجار ....( تكون أك -تربة الزراعة  -اختيار خامات طبيعية من البيئة المحلية )اخشاب

باألثر واكثر تحمالً للعوامل المناخية والبيئة التي تحويها كما ان توظيف الخامات المحلية يقلل من تكاليف التنفيذ الي جانب 

 تقليل الملوثات المنبعثة نتيجة نقل الخامات لمسافات بعيدة .  

 الخاصة بالمواقع األثرية والبيئة المحلية ، وكذلك تتناسب مع  اختيار خامات ذات قدرة على التعمير في ظل الظروف

 طبيعة توظيف هذه الخامات من احتكاكات وكثافة عالية في االستخدام .

  اختيار خامات تحتاج الي الحد األدنى المطلوب للصيانة نظراً لطبيعة المناطق األثرية وصعوبة غلقها لدواعي الصيانة

 كفاءة األداء مع الحفاظ على الصورة العامة للموقع مع تقليل التكلفة المستقبلية. ، وبالتالي ضمان استمرارية

  اختيار خامات يمكن توافرها بيسر في حالة التطوير المستقبلي للموقع األثري كالتوسعة اوضم أجزاء للموقع ، مما

 يتطلب استخدام نفس نوعية الخامات لضمان الحفاظ على الصورة العامة للمنطقة .

 ختيار خامات ذات تأثير سلبي اقل على البيئة ، تستخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة سواء في مراحل التصميم او التنفيذ ، ا

 ويمكن إعادة تدويرها في حالة الرغبة في إحاللها مع عمليات التطوير المستقبلية للمنطقة األثرية إذا لزم األمر.

 ئم طبقاً لمعطيات الموقع األثري .اختيار خامات تدعم ضبط األداء الحراري المال 

  اختيار خامات ال تستهلك الطاقة بصورة عالية وانما يمكن ان تعتمد على االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة

 في الموقع األثري كالطاقة الشمسية .

  اختيار عناصر نباتية ال تعتمد على استهالك عالي للمياه وانما يكون اعتمادها على مياه األمطار والمعالجة بصورة

 تمتاز بترشيد االستهالك .

 . اختيار خامات وعناصر تمتاز بالجوانب الجمالية والمظهر المالئم لطبيعة مكونات الموقع األثري 

 

 لتجميل البيئي :نماذج تطوير تصميم ا الثالث:المحور 

لما لها من أهمية وتأثير علي المستوي المحلي والدولي على  القيمة،تهتم الدول بشكل كبير بتطوير المواقع األثرية وذات 

 عدة اصعدة منها ما هو ثقافي وحضاري ومنها ما هو اقتصادي وتنموي .

 ولذا نجد ان الدول ترصد ميزانيات ضخمة لتنفيذ العديد من المشروعات لتطوير وترميم المناطق األثرية او ذات القيمة .

لكن هل يتم تطوير هذه المناطق بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل ؟ هل يتم ربط أعمال التطوير مع مفردات 

وير لتقوم بوضع حلول لسلبيات واقع وطرح بدائل تكون أكثر كفاءة وذات وتكنولوجيا العصر؟ هل يتم تصميم اعمال التط

 قدرة اعلي على االستمرارية ؟

يتناول البحث بالدراسة والتحليل عدة مشروعات تطوير لمناطق أثرية وذات قيمة محلياً ودولياً للوقوف على مدي نجاح هذه 

 المشروعات في خلق واقع أفضل لهذه المناطق .

 ار المشروعات محل الدراسة والتحليل :أسباب اختي

 قصر خديجة هانم بحلوان –اوالً: المشروعات المحلية : قصر البارون أمبان بمصر الجديدة 
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  قيمة هذه المواقع تاريخيا حيث انهم يمثلون قصورا اثرية يرجع تاريخ انشاءها الي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل

 مضي .القرن العشرين أي ما يزيد عن قرن 

  ًمما يستلزم ان تكون اعمال التطوير مواكبة لمتطلبات  2020-2019تم االنتهاء من ترميم وتطوير هذه القصور حديثا

 وآليات العصر .

 . يعاني كالً من القصرين من مشكالت انشائية وبيئية مختلفة و متفاقمة مع مرور الزمن مما استوجب التعامل معها 

 ف ثقافية وتنموية واقتصادية لواقع حالي ومستقبل يتطور.تم التطوير لتحقيق عدة اهدا 

 المكسيك –ثانياً: المشروع الدولي : دار قضاء بيت في دومانيتشي 

  م وتم االنتهاء من تطويره في أوائل االلفية 1998الموقع يعتبر حديث نسبياً حيث تم انشاؤه في تسعينات القرن العشرين

 ين سنه مما يعتبر الفت لالنتباه .م أي بعد اقل من عشر 2013الثالثة 

 . يعاني الموقع من بعض المشكالت المرتبطة بالعوامل البيئية مما كان محرك لالهتمام بتطويره 

 . تم التطوير بوضع اهداف حالية ومستقبلية مستدامة 

 

 ( تحليل النموذج المحلي األول2جدول رقم )

 المشروع األول

 تاريخ اإلنشاء والترميم

 البارون أمبان في مصر الجديدةقصر 

1907-2020 

 جمهورية مصر العربية –القاهرة  الدولة -المدينة 

 المشكلة

 تم اهمال القصر لحقب عديدة أدت إلي تدهور شديد حالة القصر 

 القصر في حاجة ماسة للترميم 

  الموقع العام في حاجة إلى رفع كفاءته كما ان حديقة القصر

 تنسيقفي حاجة إلى إعادة 

 اإلجراءات التصحيحية

 

 

 

 

 

 

 

 تم التدعيم اإلنشائي لألسقف 

  تم ترميم وتشطيب الواجهات ، ترميم وتنظيف العناصر

 الزخرفية

 تم استكمال النواقص من األبواب والشبابيك 

 تم نزع جميع األسقف والحاليا الجصية واعادتها بعد الترميم 

  والشبابيك المعدنيةتم ترميم األعمدة الرخامية واألبواب 

  تم إعادة زراعة الحديقة بالنجيل األخضر ورصف الممرات

 باأللواح األسمنتية

 المكاسب البيئية
 تم تسليم القصر لآلثار وافتتاحه كمتحف ومزار أثري 

 تم الحفاظ على الرقعة الخضراء للقصر 

 المالحظات
  لم يتم ادراج حلول تصميمية مستدامة عند التعامل مع تنسيق

 الحديقة المحيطة بالقصر
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( صورة لقصر البارون أمبان بمصر الجديدة والحديقة 1لوحة رقم )

( اللقطه من جريدة الوطن 2020-1907الخاصة به قبل الترميم )

 االلكترونية

( صورة لقصر البارون أمبان بمصر الجديدة 2لوحة رقم )

من ( اللقطة 2020-1907والحديقة الخاصة به بعد الترميم )

 موقع المقاولون العرب االلكتروني

 

 ( تحليل النموذج المحلي الثاني3جدول رقم )

 المشروع الثاني

 تاريخ اإلنشاء والترميم

 قصر خديجة هانم في حلوان

1895-2019 

 جمهورية مصر العربية –حلوان  الدولة -المدينة 

 المشكلة

  حالته مما ادي إلى تدهور  على مدار سنواتتم اهمال القصر

 العوامل المحيطةاإلنشائية والجمالية بفعل 

 تضرر البدروم بسبب مياه الصرف مما يعرض القصر للتهدم 

 تدهور شبكات المياه والصرف 

  الساحة المحيطة بالقصر والحديقة مهملة بالكامل وفي حاجة

 الي إعادة تنسيق

 اإلجراءات التصحيحية

 الحجرية الحاملة لجسم القصر  تم القيام بحقن وتدعيم الحوائط

 ومعالجة العناصر المتدهورة بالنظام اإلنشائي

 تم تخفيض منسوب المياه في البدروم 

  ترميم التشكيالت الجصية والخشبية للواجهات والسقف

 الهرمي لسطح القصر

  تم إعادة توظيف الفراغات الداخلية للقصر لتتناسب مع طبيعة

 للقصراألنشطة المتعددة المستقبلية 

  شبكات المياه والصرف وتشطيب األرضيات تم تغيير

 والحوائط

 المكاسب البيئية

  متحف لألديان تم تسليم القصر لمكتبة اإلسكندرية ليكون

 ومركز ثقافي

 تم تقسيم وزراعة الساحة حول القصر بالنجيل األخضر 

 المالحظات
  لم يتم ادراج حلول تصميمية مستدامة عند التعامل مع الساحة

 والحديقة المحيطة بالقصر
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( لقطة ارشيفية لقصر خديجة هانم بحلوان نقالً عن موقع 3لوحة رقم )

 مصر اليوم االلكتروني

 

نقال  القصر قبل الترميم ( توضح مدي تدهور حالة4لوحة رقم )

 عن موقع صدي البلد االلكتروني

  

به قبل ( توضح قصر خديجة هانم والساحة المحيطة 5لوحة رقم )

 نقالً عن موقع جريدة اليوم السابع الترميم

( توضح قصر خديجة هانم في حلوان بعد الترميم نقال 6لوحة رقم )

 عن الموقع االلكتروني للمقا ولون العرب

  

 ( توضحان اقتصار اعمال تجميل الحديقة الخاصة بالقصر8و7لوحة رقم )

 االرضيات بالبالطات االسمنتيةعلى المسطحات الخضراء والنخيل وتغطية 

 نقال عن الموقع االلكتروني للمقا ولون العرب
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 ( تحليل النموذج العالمي4جدول رقم )

 المشروع الثالث

 الترميم-تاريخ اإلنشاء

 .Pete V. Domeniciدار قضاء بيت في دومانيتشي 

Courthouse 

1998-2013 

 الواليات المتحدة األمريكيةالمكسيك الجديدة ،  الدولة-المدينة

 المشكلة

 المساحة مغطي باألسمنت كانت معظم 

 مما ادي الي قلة االستخدام 

 كانت تعاني من حياه النباتية غير المالئمة 

  كان هناك قلق من أن مساحة المناظر الطبيعية التي تستهلك كميات

السيارات كبيرة من المياه تتسبب في أضرار مرتبطة بالمياه لمبنى انتظار 

 أسفل مبنى المحكمة

 ندرة المياه في المنطقة الصحراوية وشدة العواصف عند حدوثها 

  الفناء األصلي كان يستخدم عشرات اآلالف من الجالونات من مياه

 األمطار المتدفقة من المدينة كل شهر

 المكاسب البيئية الحلول المستدامة اإلجراءات التصحيحية

  قدم مربع من  21000تمت إزالة

األرصفة الخرسانية وتقطيعها إلى 

بوصة إلعادة  16×  8كتلة  10000

 االستخدام

 

  84تم إعادة استخدام  %

من هذه الكتل الخرسانية 

وتكديسها لصنع جدران 

المقاعد التي تقسم الساحة إلى 

 .مناطق

  تم بناء جدران لتوفر

وتقوم بتوجيه  أماكن جلوس

 مياه األمطار

  قللت إعادة استخدام الخرسانة من

الحاجة إلى شراء مواد جديدة ، وزادت 

 من النفاذية عبر الموقع

  تم تجهيز حديقة يتم زراعتها بنظام

 *حدائق المطر

  ساعدت في تقليل تأثير الجزر

 *الحرارية الحضرية

  إذا لم يتم إعادة استخدام الخرسانة

طًنا منها سينتهي في مدافن  480لكان 

دوالرا  9949النفايات ، بتكلفة تصل 

 الدفن رسوم

 

يمكن تعريف حدائق األمطار علي أنها منطقة منخفضة من األرض تم تصميمها في المناطق الحضرية  حدائق األمطار:*

 المعرضة للخطر المرتبط بمشاكل 

المياه الزائدة مثل األسطح والممرات و أماكن انتظار السيارات تحت المباني ، لتقوم بتخزين المياه الجارية سواء مياه أمطار 

 او مياه صرف زائد.

تربة مهندسة لتلطيف الجو وامتصاص ومعالجة مياه األمطار وتنقية الملوثات عن و بنباتاتا النوع من الحدائق ذيتم تجهيزه 

 طريق ترشيح الماء عبر طبقات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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  .تغذية المياه الجوفية كما ان لها القدرة علي تحسن نوعية المياه في المسطحات المائية القريبة وتساهم فيالتربة . 

أكثر  وتتمثل في ان تكون هذه المنطقةظاهرة مرتبطة بالمناطق الحضرية او المدن الكبرى  هيالجزر الحرارية الحضرية: *

 دفًئا من المناطق الريفية 

المحيطة و يرجع ذلك إلي نوعية األنشطة اإلنسانية التي تمارس فيها. ويظهر االختالف في درجات الحرارة بوضوح في 

 فترة المساء وعند ضعف 

 الرياح حيث ترتفع درجات الحرارة عن المناطق الريفية المحيطة بها.

 

 اإلجراءات التصحيحية الحلول المستدامة المكاسب البيئية

  تقليل استخدام المياه في الموقع

 % 86بأكثر من 

 

  تصميم سلسلة من قنوات الصرف

توجه المياه إلى األراضي الحيوية التي 

تم تبطينها صخور منفذة للمياه في 

 ساحة انتظار السيارات 

  توجيه قنوات الصرف من ساحة

الدخول إلى حديقة صخرية مصممة 

 األمطارالحتجاز مياه 

 الحدائق  تصميم مجموعة من

المتدرجة لتوجه المياه ببطء عبر 

 الحافة الجنوبية للموقع واالستفادة منها 

  يتم تخزين أي فائض لمياه

األمطار في خزانات جوفية سعة 

 جالون ليتم استخدامها للري 16000

  تم وضع استراتيجية شاملة إلدارة

 وإبطاء مياه األمطار وتحريكها

 ة منهاواالستفاد

 

 

  تعمل أشجار عسل الجراد على

تظليل المسارات الجديدة ، مما يشجع 

 على التنزه 

  تم إضافة غطاء خضري أكثر

 تكيفاً مع الظروف البيئية

  تم اجتذاب مجموعة من عناصر

 الحياة البرية الحضرية

 

  شجرة عسل  87تم اإلبقاء على

 الجراد والجميز

  تم تجميع النباتات مًعا حسب

 احتياجاتها المائية

  من المساحة 79تم زراعة ٪

 نوعاً محلياً  18بالنباتات المحلية تشمل

  تم وضع النباتات الرطبة في

قاعدة حدائق المطر المنحدرة ، مما 

يحاكي البيئة اإلقليمية لسهول 

 الفيضانات في البيئة المحلية

  تم وضع استراتيجية ألعمال

 الزراعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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   تم زراعة النباتات المقاومة

 للجفاف في المناطق مرتفعة

   تم إضافة نباتات أكثر تكيفاً مع

 الظروف البيئية للموقع

   تعمل هذه األلواح الشمسية

بالكامل على تشغيل تركيبات اإلضاءة 

LED المحدثة عبر الموقع 

  أصبحت ساحة المحكمة مظللة

 جزئياً قابلة لممارسة المشي

  تم تركيب مجموعة من األلواح

كيلووات  41300الشمسية بقدرة 

في ساحة وعلى سطح ( Kwh)ساعة 

 قاعة المحكمة

 

 لالستفادة من  وضع استراتيجية

يوم  300أشعة الشمس التي تزيد عن 

 السنةفي 

 

 
 Riosنقال عن موقع لدار القضاء قبل التطوير الساحة األماميةتوضح ( 9) لوحة رقم

 
 Riosنقال عن موقع  بعد التطوير لدار القضاء الساحة األماميةتوضح ( 10)لوحة رقم 
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 ASLAنقال عن موقع    توضح عملية إعادة استخدام الخامات( 11)لوحة رقم 

 مع تصرف من الباحثة

 
 Architizerتوضح تصميم تطوير المسقط االفقي نقالً عن موقع ( 12)لوحة رقم 
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 (13)لوحة رقم 

بيت  تصور افتراضي لمبني وساحة دار قضاء

 دومانيتشي

Pete V. Domenici. Courthouse 

 Architizerنقالً عن موقع 

 
 

 

 (14) لوحة رقم

 توضح جزء من احواض النباتات الجافة

نقال عن  التي تمت اضافتها للواجهة الخلفية

 ASLAموقع   

 
 

 

 (15) لوحة رقم

اإلبقاء عليها في  توضح جانب من األشجار التي تم

الموقع واالسوار التي تمت اضافتها للتقسيم وتوجيه 

 ASLAنقال عن موقع    مياه األمطار

 
 

 

 (16) لوحة رقم

توضح جانب من ساحة انتظار السيارات بعد ان تم 

توظيف النباتات الجافة وتصميم األحواض لتسهيل 

 ASLAنقال عن موقع    عملية صرف المياه
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 (17)لوحة رقم 

مات توضح الساحة األمامية لدار القضاء وتوظيف الخا

ن نقالً ع المستدامة واألعمال النحتية في التجميل

 landscapeperformance.orgموقع 

 

 
  

 

 (18)لوحة رقم 

توضح تطوير الساحة المستدام أضاف قيمة بيئية 

 ودعم ممارسة المشي واالستمتاع بالطبيعة

نقالً عن موقع  سطوع الشمسواالستفادة من 

landscapeperformance.org 

 

 

 

 : النــتـــائــج

 هناك دائماً فرصة إليجاد حلول جمالية ووظيفية مستدامة لتصميم التجميل البيئي في المناطق األثرية. 

 المناطق األثرية التصميم المستدام للتجميل البيئي له القدرة على الحد من المشكالت البيئية التي تؤدي إلى تدهور. 

 يمكن الدمج ما بين المتطلبات الجمالية والوظيفية والبيئية المستدامة عند التعامل مع تطوير المناطق األثرية. 

 التجميل البيئي المستدام يرفع من إمكانات المناطق األثرية ويكسبها قيمة مضافة لقيمتها األثرية تصميم. 

  األثرية ان يكون مواكباً لمتطلبات الحاضر والمستقبليستطيع تصميم التجميل البيئي للمناطق. 

 :التــوصـيــات

  ضرورة دراسة المناطق األثرية من حيث الموارد والظروف البيئية لتحقيق االستخدام األمثل للموارد ووضع حلول

 .تصميمية متوافقة مع الظروف البيئية

 لمستدام وال يقتصر التعامل معها على اعمال الصيانة يجب ان تندرج المناطق األثرية ضمن إطار التخطيط الحضري ا

 .والترميم 

  ضرورة ان يكون االهتمام بتطوير تصميم التجميل البيئي للمنطقة األثرية على قدراإلهتمام باألثر نفسه حيث انه يعتبر

 .جزء أصيل من النسيج البصري للمنطقة األثرية
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