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" الفنادق العضوٌة فى مناطق السٌاحة البٌئٌة المصرٌة الصحراوٌة
دراسة حالة على المنهاج الفكرٌة و آلٌات التطبٌق "
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بانوراما أشكال البحث

ملخص البحث
فى اواخر حقبة التسعٌنٌات من القرن الماضى انتشرت الفنادق البٌبٌة فى مصر كما انتشرت فى شتى بقاع العالم
كترجمة إلنتشارالفكر العضوى فً مرحلة ما بعد الحداثة  ,وتتناول الورقة البحثٌة هذا النمط من الفنادق ذات
الطابع البٌبى والتى هى على قدر كبٌر من تطبٌق مبادئ اإلستدامة فى مناطق طبٌعٌة ذات خصوصٌة وتفرد ثقافى
ممٌز ,تلك المناطق التى ٌنتشر بها نمط السٌاحة البٌبٌة وهى تؽطى مساحات شاسعة من مصر ,الؽالب منها لم
ٌستؽل او ٌكتشؾ بعد وفى هذة الورقة البحثٌة تم عمل دراسة على بعض من هذة المناطق مشتملة عٌنات من
الفندق البٌبى و المناطق التى تم عمل دراسة تحلٌلٌة علٌها هى مناطق واحة سٌوة وواحة الداخلة ومحمٌة سانت
كاترٌن باعتبار ان هذة المناطق األهم جذبا لرواد السٌاحة البٌبة فى مصر وتحلٌل لعدد اربع فنادق بٌبٌة فى هذة
المناطق وهى فندق ادرال امالل وفندق تزارى وفندق دزرت لودج وفندق الكرم البٌئىى من عدة نواحى بهدؾ
معرفة المناهج الفكرٌة التى افرزت تلك العمارة ومن خالل التحلٌل لعناصر الفنادق على عدة مستواٌات وهى
التحلٌل على مستوى العناصر المعمارٌة وعلى مستوى مفردات الواجهات والتكوٌن المعمارى و تحلٌل على
مستوى نظم اإلنشاء ومواد النهو و التحلٌل على مستوى عناصر التصمٌم الداخلى والتحلٌل على المعالجات
اوال منهج
المناخٌة من خالل التحلٌل للعٌنات المختارة اتضحت مالمح المناهجان الفكرٌان االساسٌان وهما
المدرسة العضوٌة ( الحتمٌة ) المنهج الحتمى و ثانٌا منهج المدرسة العضوٌة (الواقعٌة) منهح المدرسة
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الواقعٌة  ,.و من خالل تحلٌل عٌنات الفنادق فى الحاالت الدراسٌة اتضح للباحث عدة محاور تقوم علٌها آلٌات
تطبٌق المنهاهج الفكرٌة فى شكل منتج معمارى  ,االول محور إحٌاء التراث البٌبً  ,وآلٌات تشرٌعٌة وقوانٌن ,
آلٌات المشاركة الشعبٌة والمجتمعٌة  ,آلٌات إقتصادٌة  ,وخلصت الدراسة الى توصٌؾ مالمح هذان المنهجان
والى ضرورة وضع المواصفات الفنٌة والمعاٌٌر التصمٌمٌه للفنادق البٌبٌة بما ٌتواكب م ع المنهجٌن الفكرٌٌن ,
والبحث فى ثاثٌر المناهج الفكرٌة العضوٌة على المنتج المعمارى والعمرانى بصفة عامة .
- 1مقدمة وتمهٌد
ٌعرض الباحث فً هذا الورقة نمط الفنادق ذات الطابع البٌبى والتى على قدر من تطبٌق مبادئ اإلستدامة فى
مناطق طبٌعٌة ذات خصوصٌة وتفرد ثقافى ممٌز تلك المناطق التى ٌنتشر بها نمط السٌاحة البٌبٌة وهى تؽطى
مساحات شاسعة من مصر الؽالب منها لم ٌستؽل او ٌكتشؾ بعد والبعض منها ٌمارس بها نمط السٌاحة البٌبة على
استحٌاء واألخر ٌمراس فٌها بعشوابٌة تصل الى حد تدمٌر اوإسنزاؾ البٌبة الطبٌعٌة وٌتناول البحث هذة الفنادق
من خالل دراسة المناهج الفكرٌة التى افرزت تلك العمارة والٌات تطبقها بما ٌحقق تطبٌق مع مبادئ العمارة
البٌبٌة المستدامة .
 - 2المشكلة والمنهج .
قام الباحث بتحدٌد المشكلة البحثٌة والتى تتمثل فى التالى.
أوال رصد و تقٌٌم عٌنات من فنادق مناطق السٌاحة البٌبٌة األكثر ثراء بالتراث البٌبى عن طرٌق دراسة
المنهج التصمٌمى
وثانٌا :تقوٌم مخرجات هذا الفكر وألٌات وادوت تنفٌذه فى صورة منتج معمارى فى محاولة لتحدٌد بعض
من عناصر النجاح او الفشل فى تطبٌق مبادئ اإلستدامة على هذة الفنادق  ,وإستخدم الباحث فى هذا البحث
مناهج التحلٌل و التقٌٌم ,ومنهج دراسة الحالة على ثالث مناطق األكثر جذبا فى مجال السٌاحة البٌبٌة
واألكثر إنتاجا لهذه الفنادق معمارٌة وعمرانٌة وهى مناطق واحة سٌوة و واحة الداخلة ومنطقة سانت
كاترٌن .
- 3مصطلحات البحث
 -3أ مناطق السٌاحة البٌبٌة (هى مناطق محددة بإطار طبٌعى من معالم وهٌبات طبٌعٌة مثل الجبال والودٌان
والبحٌرات  ,واطار ادارى ٌحدد تبعٌة هذة المناطق لجهات ادارٌة و تنظٌمٌة تعمل على ادارة الموارد الببٌة
والبشرٌة بما ٌحقق التنمٌة المستدامة )()4
-3ب ( تعرٌؾ السٌاحة البٌبٌة  )Environmental tourismوردت عدة تعرٌفات للسٌاحة البٌبٌة من عدة جهات
معنٌة ٌذكر الباحث اهم هذة التعرٌفات ومنها ما قدمه مجلس إدارة جمعٌة السٌاحة البٌبٌة تعرٌفا للسٌاحة البٌبٌة"
بؤنها السفر المسبول إلى المناطق الطبٌعٌة الذي ٌحافظ على البٌبة وٌدعم تحقٌق الرخاء للسكان المحلٌٌن و تعرٌؾ
السٌاحة البٌبٌة من قبل الصندوق العالمً للبٌبة -:
و هو ( السفر إلً مناطق طبٌعٌة لم ٌلحق بها التلوث و لم ٌتعرض توازنها الطبٌعً إلً الخلل و ذلك لالستمتاع
بمناظـرها و نباتاتها و حٌواناتها البرٌة و حضارتها فً الماضً و الحاضر ) ()1
 -3ج ( الفندق البٌبً  ()Eco-lodgeاإلٌكولودج هو مصطلح عرؾ مإخرا وٌطلق على الفندق البٌبى  ,وتقوم
فكرته على التخطٌط والتنسٌق والتصمٌم وبناء المنشآت السٌاحٌة بحٌث تكون منسجمة مع النسق الطبٌعى والثقافى
للمنطقة المحٌطة) ()2
ورد تعرٌؾ اخر ان مصطلح االٌكولودج أو الفندق البٌبٌى ال ٌطلق إال على الفنادق التى تم التقٌٌم البٌبى الشامل
لها من قبل جهات مختصة وبالتالى ٌكون اإلٌكولودج هو (كل منشؤة فندقٌة فى مناطق السٌاحة البٌبٌة  ,تصمم
وتنشؤ وتدار على أسس ومعاٌٌر العمارة المستدامة و ٌصدر لها تقٌٌم دورى من جهات مختصة للتؤكد من تطبٌق
هذة المعاٌٌر) ()4
 -3د -اإلستدامة  Sustainabilityتعرؾ االستدامة بؤنها" الوفاء باالحتٌاجات االساسٌة لالجٌال الحاضرة دون
المساس بحقوق واحتٌاجات االجٌال القادمة "
 - 4ذ – ( السٌاحة المستدامة  )Sustainable touristicالسٌاحة المستدامة هً (نقطة التالقً ما بٌن إحتٌاجات
الزوار والمنطقة المضٌفة لهم ,مما ٌإدي إلى حماٌة ودعم فرص التطوٌر المستقبلً) (  , )3بحٌث ٌتم إدارة
جمٌع المصادر بطرٌقة توفر اإلحتٌاجات االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة وهى فً الوقت ذاته تحافظ على
الواقع الحضاري والنمط البٌبً الضروري والتنوع الحٌوي بدون إخالل أو تفرٌط وجمٌع مستلزمات الحٌاة
البرٌة والمجتمع المحلى وجمٌع منظومة السٌاحة البٌبٌة .
( – 4عناصر التحلٌل )
فى سبٌل الوصول الى حل اشكالٌة البحث ٌجب اوال معرفة عناصر التحلٌل التى ٌتم من خاللها تقوٌم مجموعة
الفنادق فى مناطق الدراسة وهى التى تعكس المناهج التصمٌمٌة وهً كالتالى-:
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 تحلٌل على مستوى العناصر المعمارٌة . تحلٌل على مستوى مفردات الواجهات والتكوٌن المعمارى . تحلٌل على مستوى نظم اإلنشاء ومواد النهو . تحلٌل على مستوى عناصر التصمٌم الداخلى . -تحلٌل على المعالجات المناخٌة .

( – 5مناطق السٌاحة البٌئٌة المصرٌة )
تنقسم مناطق السٌاحة البٌبٌة المصرٌة الى مناطق رسمٌة متمثلة فى محمٌات طبٌعٌة معلنة و محمٌات طبٌعٌة
مستقبلٌة ومناطق ؼٌررسمٌة ( ؼٌر محمٌة ) تم إضافتها من خالل بحث علمى بعنوان ( دراسة وتحلٌل مناطق
السٌاحة البٌبٌة فى جمهورٌة مصر العربٌة
كمدخل لتصمٌم الفنادق والمنتجعات  /رسالة دكتوراة هندسة األزهر 2013م ) وبإستخدام قاعة بٌانات التنوع
البٌلوجى المصرى و الطبٌعة الجؽرافٌة وخرابط المسح الجوى ببرنامج جوجل ارث (  )Google Earthو موقع
وٌكً ماب (  )Wikimapiaوبزٌارات مٌدانٌة لبعض هذة المناطق على الطبٌعة وخلص البحث الى اضافة مناطق
تحمل خصابص ومقومات السٌاحة البٌبٌة والتى أطلق علٌها الباحث مصطلح المناطق ؼٌر المحمٌة بإعتبار ان هذة
المناطق التقع تحت تشرٌع او قانون ٌحمً الموارد والخصابص الطبٌعٌة لها و ٌنظم السٌاحة البٌبٌة فٌها  ,وهذة
المناطق بلؽت  22منطق موضح على شكل رقم (  )1بالون االزرق وكذلك المحمٌات الحالٌة والمستقبلٌة باللون
الصفر واالخضر على التوالى تمثل مناطق ممارسة السٌاحة البٌبٌة فى مصر ,وعدد هذة المناطق بلػ  30محمٌة
طبٌعٌة معلنة و 13محمٌة طبٌعٌة مستقبلٌة و 22منطقة ؼٌر محمٌة بإجمالى عدد  65منطقة  ,وقام الباحث فى ذلك
البحث بتحلٌل هذة المناطق من عدة نقاط مثل المجتمع المحلى وعناصر البنٌة االساسٌة والعمارة المحلٌة البٌبٌة .

شكل رقم ( )1خرٌطة مصر المجمعة لمناطق السٌاحة البٌئٌة المصدر  /عبد الرحمن عالء مصدر سابق صـ 136

 -6التجربة المصرٌة فى مجال (االٌكولودج ) Eco-lodge
 15عام فى أواخر تسعٌنٌات القرن
مضى على تجربة أول الفنادق ذات الطابع البٌبٌى فى سٌوة ماٌقرب من
الماضى  ,م بلػ عدد الفنادق البٌبٌة فً مصر( إلى  12فندقا ً بٌبً ) (  )7وقت إعداد الدراسة تنتشر فً المناطق
التً تعتمد على السٌاحة البٌبٌة وهى المصنفة بصفة رسمٌة بخالؾ الفنادق التى تحمل خصابص الفنادق البٌبٌة وهى
ؼٌر مصنفة  ,أؼلبها فى سٌناء وسٌوة والوادى وتشٌر الدراسات أن عدد السٌاح المفضلٌن لهذه الفنادق حول العالم
فً تزاٌد مستمر ,وذلك رؼم إرتفاع تكلفة هذه النوعٌة من الفنادق التقلٌدٌة وٌمكن ذكر اشهر واهم هذة الفنادق وهى
كالتالى-:
فنادق الوادى الجدٌد  -:دٌزرت لودج فً واحة «الداخلة» و  -2منتجع الطرفة لودج سنكاتورى .
فنادق واحة سٌوة  -:فندق ادرال امالل (قرٌة جعفر) فندق تزارى إٌكولودج  ,فندق البمبانشال.Albabenshal
فنادق الواحات البحرٌة  -:فندق دزرت روزى إٌكولودج .
فنادق البحر األحمر  -:فندق الجبل االبٌض بمرسى علم  -2الفسطاط بمحمٌة وادى الجمال .
فنادق سٌناء-:فندق الكرم البٌبٌى بمحمٌة سانت كاترٌن  -2 .منتجع بساطة  -3منتجع قرٌة الصٌادٌن بنوٌبع .
فنادق جزر نهر النٌل  -:موفنبك جزٌرة التمساح باالقصر .
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شكل رقم ( )2اإلطار العام للبحث

 الحاالت الدراسٌة7
إختار الباحث حالت الدراسة المٌدانٌة لعدة أسباب جعلت من هذة المناطق األكثر تعبٌرا عن حال السٌاحة البٌبٌة
المصرٌة من حٌث مقومات السٌاحة البٌبٌة والواقع الفعلى لحال السٌاحة البٌبٌة المصرٌة من حٌث المشاكل
والمعوقات  ,واألسباب التى جعلت الباحث ٌستقر على العٌنات كثٌرة ٌذكر الباحث أهمها وهى أسباب تارٌخٌة أسباب
جؽرافٌة أسباب ثقافٌة أسباب بٌبٌة أسباب سٌاحة بٌبٌة ,و الحاالت الدراسٌة هى
العٌنة االولى واحة سٌوة والعٌنة الثانٌة واحة الداخلة والثالثة محمٌة سانت كاترٌن بسٌناء مع دراسة موسعة على فندق
بٌبً على األقل فى كل منطقة .
 -1 - 7العٌنة االولى واحة سٌوة-:
 -1-7أ الموقع الجغرافى لواحة سٌوة وحدود منطقة الدراسة -:
تقع واحة سٌوة بٌن خطى طول ( 26,12و 25,16شرقا) وخطى عرض ( 29,6و  29,34شماال ) وتقع واحة سٌوة
على بعد  65كم من الحدود مع الجماهٌرٌة اللٌبٌة و  300كم جنوب ؼرب مدٌنة مرسى مطروح وحوالى  561كم من
القاهرة (,تبلػ المساحة الكلٌة لواحة سٌوة حوالى 1088كم  )1( ) 2وٌتوسط سٌوة اربع بحٌرات مالحة هى بحٌرة
المعاصرة شمال شرق الواحة وبحٌرة الزٌتون شرق الواحة وبحٌرة ؼرب مدٌنة شالى وبحٌرة المراقى ؼربا ٌوجد
بالواحة اكثر من  220عٌن مٌاة عبارة عن ابار متدفقة منذ القدم ٌصل عمق تلك العٌون مابٌن 4م الى 15م ومن حٌث
التجمعات العمرانٌة ٌوجد فى سٌوة  8تجمعات ربٌسٌة هى منطقة مركز الواحة وهى االكبر والزٌتون وعٌن ابو شروٌؾ
وعٌن قرٌشت وجبل الدكرورى وجبل الموتى (وخمٌسة المشهورة بجعفر ) والمراقى .

شكل رقم ( )3منطقة الدراسة الصغرى وٌظهر بها تجمعات الفنادق حول الجبل األبٌض ونسٌج قرٌة
خمٌسة والموقع العام لفندق أدرال أمالل عن موقع جوجل أرث.

 - 2-7فندق ادرال امالل  /سٌوة
أ  -التعرٌؾ بالفندق -:
أدرال أمالل باللؽة السٌوٌة تعنى الجبل االبٌض من أقدم الفنادق ذات الطابع البٌبً فى سٌوة والمالك
( شركة نوعٌة البٌبٌة الدولٌة – دكتور  /منٌر نعمة هللا والتصمٌم لـ مهندس /عماد فرٌد و مهندس /رامز
عزمى ) و ٌقع فندق أدرال أمالل حول ( الجبل األبٌض ) بمنطقة جعفر بقرٌة تسمى خمٌسة شرق منطقة
المراقى تبعد عن سٌوه بـ  16كم وحٌث كانت تقع منازل سٌوٌه قدٌمة تحٌط بالجبل وقد تم عمل ترمٌم
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كامل لتلك المنازل وعمل بعض التعدٌالت المعمارٌة باإلضافة إلى إضافة كافة العناصر المعمارٌة الفندقٌة
والخدمٌة
ب  -الموقع العام -:
مبانى الفندق موزعة على عدة مناطق حٌث كل منطقة تسمى بمسمٌات من التراث السٌوى تعطً الطابع
الممٌز لمبانى سٌوه والمبانى موزعة على شكل الدور السٌوٌة (بٌوت سٌوة) وتشمل مبنً النتظار
السٌارات باإلضافة إلى عدد من المخازن و( )6ؼرؾ للعاملٌن  ,مبنى االستقبال  ,المبانً المختلفة المكونة
للؽرؾ الفندقٌة للمشروع وتتكون من  32ؼرفة .
ت  -تحلٌل على مستوى العناصر المعماري.
جاء المشروع استكماالً لمبانى قرٌة قدٌمة مهجورة والسبب ٌرجع لظروؾ تؽٌر خصابص التربة
الزراعٌة بسبب المٌاة الجوفٌة المرتفعة فجاء المشروع لٌحٌى هذة المنطقة و ٌكسر حاجز عزلتها وٌعٌد
لها الروح من جدٌد و بالنظر الى المسقط األفقى للمشروع شكل رقم ( ٌ )3مكن إستقراء أهم نقاط التحلٌل
للخصابص التصمٌمٌة والبٌبٌة للمسقط االفقى لمبانى الفندق .
 - 1إختار المصمم إستؽالل المبانى القدٌمة فى التصمٌم وبناء باقى عناصر المشروع علٌها لٌإكد مبدأ
احترام قٌم وتراث سٌوة البٌبى فخرجت الكتل والتكوٌنات المعمارٌة نموذجا لعمارة سٌوة القدٌمة .
 - 2توزٌع المبانى فى الموقع خلق فراؼات كان من شؤنها تحسٌن الخصابص المناخٌة حول المبانى ونقل
روح الطرقات فى البلدة القدٌمة كما جاء متماشٌا مع الكنتور الطبٌعى للموقع .
 - 3التوجٌة للمبانى القدٌمة جاء تلقابى بحٌث وجُهت العناصر والمبانى بإتجاة زاوٌة الرإٌة المفتوح
بإتجاة عكس إتجاة الجبل واكد المصمم هذا المفهوم واستكمل المبانى فى نفس اإلتجاة لٌنتج عن ذلك
مناظر طبٌعٌة للبحٌرة وسٌوة القدٌمة تتبع لحركة الشمس شروقا ً وؼروبا ً .
 - 4تم توقٌع المبانى بشكل ٌتالبم مع طبوؼرافٌة الموقع بحٌث تتدرج ارتفاعات المبانى وتؤخذ مٌول الجبل
فى تناؼم وتجانس دون ادنى تنافر فى الشكل او اي تلوث بصرى.
 - 5نتٌجة للتماس بٌن الجبل والمبانى تشكلت العناصر والفراؼات والطرقات بتلقابٌة حسب سٌر
وإتجاهات الكنتور الذى اكد المصمم على مبدأ احترامه .
 - 6المبالؽة فى إظهار العناصر للتصمٌم الداخلى والخارجى فى الحالة الطبٌعٌة الى الدرجة التى بدات
تخلق نوع من الرداءة فى بعض المعالجات
ث  -تحلٌل على مستوى مفردات الواجهات والتكوٌن المعمارى .
 - 1حرص المصمم على نقل كافة خصابص وثمات المبانى القدٌمة لسٌوة فإنعكست على عناصر تصمٌم
الواجهات .
 - 2إشتملت واجهات الفندق على مجموعة من القٌم والمفردات مستلهمة من التراث المعمارى السٌوى الذى
تم إستٌعابة من قبل المصمم مثل بروز العناصر الحاملة لألسقؾ على الواجهات والفتحات المتوسطة
الحجم الى ال تمنع الهواء وال ترسل حرارة الشمس الى الداخل .
 - 3تمٌزت الواجهات بمجموعة من القٌم الجمالٌة مثل التماثل واإلختالؾ والتباٌن فى اٌقاع واحد مما نتج
عنة ثراء فى القٌمة المعمارٌة والؽى اى إحتمال لتولٌد الملل.
 - 4ما ٌإخذ على التصمٌٌم المبالؽة فى اظهار الجانب العضوى( العفوي) فى التصمٌم الذى ولد إحساس
بتالشى دور المعمارى كمفكر ومبدع .
 - 5الواجهات تعكس المسقط االفقى ومعبرة و منسجمة مع البٌبة المحٌطة ومحترمة لخصابصها البصرٌة
الى حد ما .
ج  -تحلٌل على مستوى نظم اإلنشاء ومواد النهو.
 - 1األساسات عبارة عن اساسات شرٌطٌة مبنٌة بالحجري الجٌر أو الرملى ومونة االسمنت .
 - 2الحوابط عبارة عن حوابط حاملة بسمك من  50ال 70سم تم بنابها بالقرشٌؾ أو الكرشٌؾ ( كتل ملحٌه
طبٌعٌة ) وٌتم ربط هذه األحجار بنوع من الطفلة والتً تقوم بدور المونة وتتمٌز بمقاومة حرارٌة عالٌة
تإدي إلى التقلٌل من االنتقال الحراري بٌن الوسط الخارجً والداخلً .

شكل رقم ( )3الواجهه االمامٌة لمبنى اإلستقبال والغربٌة لمبنى المطعم المصدر(محمد طارق محمود حماد األزهر )2002
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التوجيه الجيد للمانى خلق
زوايا رؤيت جيدة للمناظر
الطبيعيت

تداخل التصميم مع الجبل إنعكس فى
تشكيل العناصر

شكل رقم ( )4مسقط أفقً للدور األرضً لفندق أدرال امالل المصدر (إٌهاب فاروق راشد ) 2010 /

شكل رقم ( )5الصور للموقع العام لفندق أدرال أمالل من اعلى الجبل األبٌض  /قطاع فى حائط من الفندق
ٌ www.ponoramo.com.وضح طرق اإلنشاء  /المصدر

 - 3الحوابط من الحجر ومونة االسمنت فى الحمامات والمطابخ.
 - 4األسقؾ تم استخدام كمرات من فلق النخل (الجزوع بعد التقطٌع والشق ) وٌتم تقطٌعه وتجهٌزه
ومعالجته بالملح لمنع اإلصابة بالسوس والذي ٌإدي لتلؾ األسقؾ.وٌتم تؽطٌتها بمونة طفله ٌضاؾ إلٌها
أوراق شجر الزٌتون وسعؾ النخٌل والتً تعمل كعازل حرارى .
 - 5استخدام القباب والتً ٌتم بنابها بالقرشٌؾ لتقلٌل من كم االشعة الشمسٌة الساقط على األسطح .
 - - 6تم زٌادة إرتفاعات الفراؼات الداخلٌة وبالتالً تقلٌل اإلحساس بالحرارة داخل الفراغ .
ح  -تحلٌل على مستوى عناصر التصمٌم الداخلى .
- 1نجح المصمم فى إستخدام عناصر التصمٌم الداخلى من مواد محلٌة الصنع بإٌدى عمالة من المجتمع السٌوى
تعكس ثقافة وتراث المنطقة فإستخدم جرٌد النخٌل فى األثاث (كراسى /أسرة  /طاوالت ) وجلسات من اوسدة
من القطن توضع اعلى سجاد ٌدوى محلى الصنع على االرض.
- 2استخدم خشب الزٌتون فى عمل صندوق االمتعة (السُحارة تقابل الدوالٌب فى الفنادق التقلٌدٌة) و العُلٌقات.
خ  -تحلٌل على مستوى المعالجات المناخٌة -:
 - 1أستخدام الحوابط السمٌكة من الكرشٌؾ ( ٌ )1ساعد على منع تدفق الحرارة من الخارج الى الداخل
والعكس .
 - 2األسقؾ المستخدمة من جزوع النخٌل وطبقات عزل حرارى من مخلفات النباتات ٌقاوم وٌمنع انتقال
الحرارة من السطح الى الداخل .
 - 3الصؽر النسبى لمسطح الفتحات منع تدفق الحرارة الى داخل الفراؼات وكذلك ٌسمح للهواء بالمرور من
خالل التوزٌع الجٌد للفتحات عبر مسطحات الواجهات .
 - 4إرتفاع المبانى داخل الفراؼات قلل الى حد كبٌر من اإلحساس بالحرارة داخل الفراغ .
 - 5إستخدم المصمم الفتحات العلوٌة فى القباب لتعمل على تصعٌد الهواء الساخن وٌحل مكانه هواء بارد فى
مناطق ممارسة النشاط الوظٌفى.
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 - 6مزج المصمم بٌن الجبل والمبانى عن طرٌق عمل تداخل طبٌعى بٌنها بإستخدام عناصر محفورة فى الجبل
لألنشطة الخاصة واألخرى مبنٌة خارجٌة ساعد ذلك على إحتفاظ العناصر الداخلٌة بالخصابص المناخٌة
الخاصة بها من خالل عدم فقد أو إكتساب الحرارة من الخارج .
ٌ - 7إخذ على المشروع قلة المسطحات الخضراء حول المبانى والتى تعمل على تحسٌن الخصابص المناخٌة
الطبٌعٌة للمبانى.
 - 3- 7فندق تازارى  /سٌوة
أ  -تزارى إٌكولودج -:
التعرٌؾ بالفندق فندق تازارى هو احد الفنادق البٌبٌة بمنطقة جعفر بقرٌة تسمى خمٌسة شرق منطقة
المراقى تبعد عن سٌوه بـ  16كم فى الجهه الشرقى وٌطل على بحٌرة ؼالى وبستان نخٌل  ,وٌطل على
الجبل االبٌض من جهة الشرق  ,والفندق مشٌد لٌحاكى البٌوت السٌوٌة القدٌمة و ٌقع بجوار سفح جبل
بواحة سٌوة ,مستمدا اسمه من اسم القمر فى اللؽة السٌوٌة ـ تازٌرى ـ أو فندق النبٌلة نسبة إلى شركة
النبٌلة المالكة للفندق .
الموقع العام
تخطٌط الفندق والذى ٌشبة الى حد كبٌر حً صؽٌر أو شارع فى جزء من قرٌة رٌفٌة  ,العناصر
المعمارٌة على قدر كبٌر من الرحابة وجمال العناصر البٌبٌة للتصمٌم الداخلى ٌ ,وجد بالفندق إستطبل
خٌل وعٌن طبٌعٌة و الورشة المركزٌة الى تم بها إنشاء الفندق وهى باقٌة ألعمال الصٌانة.
ب  -تحلٌل على مستوى العناصر المعمارٌة .

-1
-2
-3
-4

تحلٌل المسقط األفقى للفندق-:
التخطٌط العام للفندق عبارة عن تجمع لمبانى على شكل البٌوت السٌوٌة القدٌم مع استؽالل جٌد لمستوٌات
األرض التى تبدء من مستوى البحٌرة وترتفع بتجاه جبل خمٌسة.
التصمٌم ٌؽلب علٌة فى المسقط االفقى االشكال الدوارانة واالقواس بصورة ؼرٌبة على الطراز السٌوى
التقلٌدى.
المسقط االفقى للمبانى الفندقٌة عبارة وحدات من نماذج تحاكى البٌوت السٌوٌة القدٌمة من حٌث توزٌع
العناصر واالستخدام الوظٌفى .
تم استخدم احدى صور العمارة السٌوٌة القدٌم بالدمج بٌن المبانى والجبل بجعل وحدات من العناصر
المعمارٌة محفورة فى الجبل واالخرى مبنٌة خارجة فى كٌان تصمٌمى واحد.

شكل ( )6مسقط افقى لمنزل سٌوة القدٌمة والصورة لجناح لفندق تزارى ٌحكى منازل سٌوة القدٌمة ٌعكس تطابق فكرالمصمم مع الفكر القدٌم
لعمارة سٌوة العضوٌة المصدر الباحث زٌارة مٌدانٌة .

ت  -تحلٌل على مستوى مفردات الواجهات والتكوٌن المعمارى .

 - 1وٌإخذ على المصمم المبالؽة فى التكوٌنات الهندسٌة التى إذا ما تم تؽٌر شكل مواد النهو وبعض المعالجات
تصبح المبانى عمارة تقلٌدٌة كالعمارة فى اى قرٌة سٌاحٌة فى الساحل الشمالى حتى وإستخدم بعض مفردات
العمارة السٌوٌة التقلٌدٌة .
 - 2استخدم المصمم فى تشكٌل الواجهات تكوٌٌنات ٌؽلب علٌها الطابع الهندسى حٌث استخدم فى الفتحات العقود
الكروٌة والموتورة واالعتاب المستقٌمة وهذا نمط ؼرٌب عن الطابع العام لمبانى سٌوة القدٌمة .
 - 3كان ٌجب إعطاء التكوٌنات بعض من العفوٌة والرجوع بالدراسة لجوهر العمارة السٌوٌة التقلٌدٌة وإشراك
بعض من قدامى الحرفٌٌن السٌوٌٌن (شٌخ البنابٌٌن من اهالى سٌوة) فى الحلول و القرارات التصمٌمٌة .
ث  -تحلٌل على مستوى نظم اإلنشاء ومواد النهو
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شكل ( )7صورة الحدى أجناح لفندق تزارى توضح النظام اإلنشائى فى الفندق المصدر الباحث زٌارة مٌدانٌة .

إلتزم المصمم لفندق تزارتى بمواد نهو متوافقة مع مبانى سٌوة مثل الكرشٌؾ فى
-1
اؼلب المبانى واستخدم البناء بالحجر واالسمنت فى االكتاؾ وبعض الحوابط وباالخص فى الجزء السفلى من الحوابط
المعرض للرطوبة ودورات المٌاة.
االساسات عبارة عن اساسات شرٌطٌة من الحجر واألسمنت والعناصرالحاملة عبارة عن حواٌط من الكرشٌؾ
-2
الطبٌعى واكتاؾ من الحجر واالسمنت واالسقؾ عبارة عن كمرات خشبٌة وتطبٌق بالواح من االخشاب او جزوع
النخٌل.
تم الدمج بٌن البناء بالحفر فى عمق الجبل والبناء بنظام الحوابط الحاملة فى مبنى واحد.
-3
تم استخدام القباب المبنٌة من الطوب االحمر واالسمنت وكذلك الشخشٌخة الخشبٌة فى بعض المبانى بصورة
-4
ؼرٌبة على الطراز السٌوى البٌبى.
ج  -تحلٌل على مستوى عناصر التصمٌم الداخلى .

عناصر التصمٌم الداخلى  -:قام الباحث بعمل بحث على عناصر التصمٌم الداخلى لفندق تزارتى من خالل
-1
الزٌارة المٌدانٌة وصفحة الفندق على موقع ترب ادفٌزر ,وقد نجح المصمم فى اإلستعانة بالعناصر البٌبٌة من التراث
السٌوى بصورة كبٌرة.
األثاث ٌتنوع بٌن مصاطب مرٌحة وأبسطة صنعت من النسٌج الٌدوى المحلى بسٌوة وجدابل الجرٌد والبوص
-2
واللٌؾ التى صنعت قوابم الكراسى والمناضد وزخارؾ تمثل البٌبة الطبٌعٌة تم نقشها ٌدوٌا على حواؾ األبواب والنوافذ
واألعتبات.
اختار المصمم لألبواب والنوافذ واألعتبات أن تصنع من جذوع النخٌل وأؼصان الزٌتون واأللٌاؾ الطبٌعٌة
-3
بعد تهذٌبها وتجهٌزها ٌدوٌا إلضفاء نوع من الجمال البدابى ,ثم ٌتم إحراق هذه األخشاب إلعطابها لون القدم لتتماشى
تجزٌعات ألوانها الطبٌعٌة مع روح المكان ومحٌطه.وبترابط .
تحلٌل على مستوى المعالجات المناخٌة -:
ح-

نجح المصمم فى خلق مجموعة من الفراغ والعناصر المظللة من تراسات مفتوحة وبرجوالت مع زٌادة
-1
المساحات المظللة وذلك لتجنب تدفق الحرارة الداخل المبنى عن طرق اشعة الشمس.
استخدم المصمم قطاعات كبٌرة الحوابط من الكرشٌؾ والحجر مما ساعد على التقلٌل من التدفق الحرارى بٌن
-2
البٌبة الخارجً والعناصر الداخلٌة للمبانى
استخدم المصمم االسقؾ الخشبٌة مع طبقات من الكرشٌؾ المخلوط بالنباتات بطبقة متوسط سمكها  15سم عمل
-3
على منع التدفق الحرارى من السقؾ الى داخل المبنى.
ما ٌإخذ على المصمم زٌادة مسطحات الفتحات فى اؼلب المبالنى االمر الذى ٌعمل على زٌادة معدالت االنتقال
-4
الحرارى.
 4-7العٌنة الثانٌة واحة الداخلة-:
 4-7أ الموقع الجؽرافى والخلفٌة التارٌخٌة -:
واحة الداخلة ثانى اكبر مراكز محافظة الوادى الجدٌد تقع الى الؽرب من مدٌنة الخارجة عاصمة المحافظة وتبعد
عنها200كم  ,و التقسٌم اإلدارى لمركز الداخلة ٌنقسم الى  17قرٌة ومدٌنتٌن موط العاصمة (وتعدادها 70000
نسمة وقت إعداد الدراسة) ومدٌنة بالط  ,تشتهرالواحة بتواجد وإنتشار العٌون الطبٌعٌة الحارة أهمها أبار موط والتى
تصل درجة الحرارة فٌها إلى ْ 43درجة مبوٌة وعمق إحداهما ٌصل إلى  1224م و أبار عٌن القصر الفرعونٌة
وتصل درجة حرارتها إلى ْ 45مبوٌة( )1بجانب العدٌد من األثار الفرعونٌة واإلسالمٌة خاصة فى منطقة بالط .

" الفنادق العضوٌة فى مناطق السٌاحة البٌبٌة المصرٌة الصحراوٌة دراسة حالة على المنهاج الفكرٌة و آلٌات التطبٌق "

شكل رقم (ٌ)8وضح خرٌطة التصوٌر الجوى لوحة الداخلة وتوضح مستوٌات التحلٌل المصدر موقع جوجل ارث وعن هٌئة التخطٌط
العمرانى المصرٌة.
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اما عن قرٌة القصراالسالمٌة فهى (أول األماكن التً إستقبلت القبابل اإلسالمٌة عند وصولها الواحات سنة
هجرٌة  ,وبها بقاٌا مسجد من القرن األول الهجري وازدهرت فً العصر األٌوبً  ,وبها قصر الحاكم ومؤذنه لبقاٌا
 21متراً) (  , )2كما ٌوجد بها عدة مساجد من العصر التركى
مسجد وهى مكونة من ثالث طوابق بارتفاع
والمملوكى  ,كما توجد أعتاب خشبٌة منقوش علٌها آٌات قرآنٌة
 5-7فندق دزرت لودج  /الداخلة
أ -التعرٌؾ بالفندق -:
من أشهر الفنادق البٌبٌة فً مصر ومن أوابلها فندق «دٌزرت لودج» الذي تم تصنٌفه كؤفضل فندق بٌبً
على مستوى العالم فى نوفمبر  2007من قبل منظمة اإلتحاد العالمى للسٌاحة البٌبٌة ُ ,
شٌد الفندق فى 22
اكتوبر  2003بتكلفة بلؽت خمسة مالٌٌن جنٌها مصرٌا  ,الفندق مشٌد على ربوة تطل على قرٌة القصر
بإرتفاع  70م عن مستوى القرٌة فى الجزء الشمالى منها والفندق ٌقع على بعد  1كم من طرٌق الفرافرة,
وهو مملوك لشركة الوادى شركة مساهمة مصرٌة سوسرٌة متخصصة فى إنشاء وادارة وتشؽٌل الفنادق
الصدٌقة للبٌبة .
ب  -الموقع العام -:
بالنظر شكل ( )9توضح الموقع العام لفندق دزرت لودج وتوزٌع العناصر كما ٌلى -:
 - 1مبنى اإلستقبال (وٌضم المطعم والصالونات والمطبخ وصالة الطعام ودورات مٌاة ومكتبة وصالة العاب)
 - 2مبنى الفنون وٌضم (مرسم  /وورشة فنٌة بسٌطة ألعمال الفن التشكٌلى)
 - 3المزرعة العضوٌة (وهى مزرعة خاصة تقوم بزراعة الخضر التى ٌحتاجها الفندق بزراعة عضوٌة )
 - 4البوابة الربٌسٌة للفندق اسفل الهضبة.
- 5مبانى الؽرؾ(وتنقسم الى مبانى من دورٌن ومن دور واحد حسب حجم الؽرؾ)
- 6منطقة المطل (وهى المنطقة التى تطل وتشرؾ على القرٌة حتى حافة الهضبة ومنها الصورة
البانورامٌة شكل رقم ()9
- 7محطة المعالجة (وهى محطة مخصصة لمعالجة مٌاة الصرؾ الصحى للفندق)
 - 8الببر اإلرتوازى (والتى تمد الفندق و المزرعة بالماء العذب )
 - 9المسرح المكشوؾ والساقٌة .

شكل رقم ( )9الموقع العام لفندق دزرت لودج عن موقع جوجل أرث.

ت  -تحلٌل على مستوى العناصر المعمارٌة .

" الفنادق العضوٌة فى مناطق السٌاحة البٌبٌة المصرٌة الصحراوٌة دراسة حالة على المنهاج الفكرٌة و آلٌات التطبٌق "

 - 1مبانى الؽرؾ (العمارات والشالٌهات) صممت فى شكل بٌوت تحاكى مساكن قرٌة القصر اإلسالمٌة وجاءت
مساحات العناصر فى نطاق االستخدام الوظٌفى  ,اما عن مبنى اإلستقبال والخدمات فٌتمٌز بتسلسل الفراؼات والتوزٌع
الجٌد للعناصر وتنعدم المساحات الؽٌر مستؽلة
نجح المصمم فى إستؽالل توجٌة المبانى بصورة تحاكى بٌوت قرٌة القصر القدٌمة وتشرؾ علٌها حٌث تم وضع
-2
مبانى الؽرؾ فى المنطقة الجنوبٌة من الربوة مع ترك منطقة مفتوحة تستعمل ككورنٌش وممشى ونقاط مشاهدة وتؤمل ,
بٌنما جعل مبنى اإلستقبال والخدمات ناحٌة الشمال بالقرب من الطرٌق الصاعد للربوة وعلى إتصال مباشر به.
توزٌع المبانى فى الموقع خلق فراؼات كان من شؤنها تحسٌن الخصابص المناخٌة حول المبانى ونقل روح
-3
الطرقات فى البلدة القدٌمة كما جاء متماشٌا مع القرٌة .
تم توقٌع المبانى بشكل ٌتالبم مع طبوؼرافٌة الموقع بحٌث تم توزٌع عناصر الرإٌة على كافة الؽرؾ وساعدت
-4
التراسات فى تحقٌق ذلك و نتٌجة للخصابص الطبٌعٌة للربوة ساعد ذلك المصمم على توزٌع المبانى فتشكلت العناصر
والفراؼات والطرقات بتلقابٌة خلقت تتابع وتسلسل فى الفراؼات الذى خلق بدورة ظالل وفراؼات حسنت من
الخصابص المناخٌة للمبنى
الفراؼات الداخلٌة جاءت مختلفة االشكال واألحجام والخصابص نتٌجة لتؽٌر
-5
وإختالؾ الوظٌفة فى نطاق الطابع البٌبً للتصمٌم.
ث  -تحلٌل على مستوى مفردات الواجهات والتكوٌن المعمارى .
 - 1حرص المصمم على نقل كافة خصابص وثٌمات المبانى القدٌمة لقرٌة القصر فإنعكست على عناصر تصمٌم
الواجهات .
 - 2إشتملت واجهات الفندق على مجموعة من القٌم والمفردات مستلهمة من التراث المعمارى للواحات الداخلة الذى
تم إستٌعابة من قبل المصمم مثل بروز العناصر الحاملة لألسقؾ على الواجهات والفتحات المتوسطة الحجم التى
ال تمنع الهواء وال ترسل حرارة الشمس الى الداخل .
 - 3تمٌزت الواجهات بمجموعة من القٌم الجمالٌة مثل التماثل واإلختالؾ والتباٌن فى اٌقاع واحد مما نتج عنة ثراء
فى القٌمة المعمارٌة .
 - 4ما ٌؤخذ على التصمٌم المبالؽة فى إظهار الشق الهندسى فى التصمٌم والنمطٌة فى بعض األحٌان .
 - 5الواجهات تعكس المسقط االفقى ومعبرة و منسجمة مع البٌبة المحٌطة ومحترمة لخصابصها البصرٌة .

شكل رقم ( )10الصور لفندق دزرت لودج توضح التزام المصمم بالطابع المحلى /عناصر التراث البٌئى /المفردات
المعمارٌة البٌئٌة /المعالجات المناخٌة المصدر الباحث زٌارات مٌدانٌة لمنطقة الدراسة

ج  -تحلٌل على مستوى نظم اإلنشاء ومواد النهو.
استخدم المصمم اإلنشابً عدة نظم إنشابٌة فى تشٌٌد المشروع بٌانها كالتالى -:
جمع الفندق بٌن القدٌم والجدٌد فى النظم االنشابٌة حٌث استخدم المصمم حوابط بالطوب األحمر واالسمنت
-1
والبلكات البٌضاء من الحجرالجٌرى فى المبانى ذات الطابق الواحد و مبانى الؽرؾ وكذلك البناء بالطوب اللبن فى
المناطق االقل رطوبة .
استخدم المصمم البناء بالنظام الهٌكلى من اعمدة وكمرات وبالطات فى مبنً اإلستقبال و المزج بٌن الطوب
-2
االحمر والبلكات البٌضاء من الحجر الجٌرى لتخلٌق فرق مستوٌات إستؽل فى عمل دخالت وأرفؾ وتعدد فى مستوٌات
الحوابط بٌن البروز والردود داخلٌا وخارجٌا.
األسقؾ من جرٌد النخٌل وجذوع االشجار واألخشاب بالنسبة لمبانى الؽرؾ  /اما بالنسبة لمبنى اإلستقبال
-3
والمطعم فإستخدمت الخرسانة المسلحة والقباب من الطوب االحمر واالسمنت .
 ,والصور فى شكل رقم ( )11
األساسات من القواعد المسلحة واالساسات الشرٌطٌة من الخرسانة المسلحة
-4
توضح جانبا من النظم اإلنشابٌة المستخدمة.

" الفنادق العضوٌة فى مناطق السٌاحة البٌبٌة المصرٌة الصحراوٌة دراسة حالة على المنهاج الفكرٌة و آلٌات التطبٌق "

شكل رقم ( )11جانبا من النظم اإلنشابٌة الفندق دزرت لودج المصدر الباحث زٌارة مٌدانٌة لمنطقة الدراسة

ح-

تحلٌل على مستوى عناصر التصمٌم الداخلى .

عناصر التصمٌم الداخلى  -:قام الباحث بعمل بحث على عناصر التصمٌم الداخلى لفندق دزرت اودج من
-1
خالل الزٌارة المٌدانٌة وصفحة الفندق على موقع ترب ادفٌزر  /وقد نجح المصمم فى اإلستعانة بالعناصر البٌبٌة من
تراث واحة الداخلة بصورة كبٌرة
استخدم المصم قطاعات من االخشاب محلٌة الصنع مثل شجر اللبخ والسنط وشجر الزٌتون فى عمل عناصل
-2
االثاث فجابت الطاوالت عبارة قوابم من حوابط سمك 12سم تعلوها فطعات من خشب محلى كما فى الشكل رقم (.)10
استخدم الحدٌد والصاج محلى الصنع فى طاوالت ذات احجام صؽٌرة
-3
األثاث ٌتنوع بٌن مصاطب مرٌحة وأبسطة صنعت من النسٌج الٌدوى المحلى بواحة الداخلة وجدابل الجرٌد
-4
والبوص واللٌؾ التى صنعت قوابم الكراسى والمناضد وزخارؾ تمثل البٌبة الطبٌعٌة تم نقشها ٌدوٌا على الحوابط ,
إلضفاء نوع من الجمال البدابى  ,واالسرة منصوعة من مصاطب من مبانى توضع علٌها مراتب من القطن مع عمل
متكا من الخسب ثابت فى الحابط العلى السرٌركما فى شكل رقم (.)10
خ  -تحلٌل على مستوى المعالجات المناخٌة -:
إستخدم المُصمم المعالجات البٌبٌة المستمدة من عمارة قرٌة القصر الطٌنٌة وذلك لكفاءة العزل الحرارى  ,كما
د-
استخدم المشربٌات فى معالجات الفتحات  ,و استخدم المصمم نظرٌة الشوارع الضٌقة فى تجمٌع االجنحة (البٌوت
الرٌفٌة) وذلك لتقلٌل تعرض المبانى الشعة الشمس وتوفٌر اكبر قدر من الظالل على المبانى وبالتالى تقلٌل اإلنبعاث
الحرارى الً داخل المبنى  ,استخدمت طبقات العزل فى االسطح وبخاصة العضوٌة منها والتى هى عبارة عن لٌاسة
سمٌكة من الطٌن والنباتات.
إستخدام الحوابط السمٌكة من الحوابط الطٌنٌة والبلكات والطوب ٌساعد على منع تدفق الحرارة من الخارج الى
ذ-
الداخل والعكس كذلك إستخدام البٌاض الخارجى من الطٌن والتبن ساعد على تكوٌن طبقة عازلة حرارٌة تعمل على
تشتٌت أشعة الشمس ومنع إنتقال الحرارة الى داخل المبنى .
األسقؾ المستخدمة من جزوع النخٌل وطبقات عزل حرارى من مخلفات النباتات ٌقاوم وٌمنع إنتقال الحرارة من
ر-
السطح الى الداخل .
الصؽر النسبى لمسطح الفتاحات ٌمنع تدفق الحرارة الى داخل الفراؼات وكذلك ٌسمح للهواء بالمرور من خالل
ز-
التوزٌع الجٌد للفتحات عبر مسطحات الواجهات .
إرتفاع المبانى داخل الفراؼات قلل الى حد كبٌر من اإلحساس بالحرارة داخل الفراغ .
س-
ش  -إستخدم المصمم الفتحات العلوٌة فى القباب لتعمل على تصعٌد الهواء الساخن وٌحل مكانه هواء بارد فى مناطق
ممارسة النشاط الوظٌفى وباالخص مبنى اإلستقبال
ص ٌ -إخذ على المشروع قلة المسطحات الخضراء حول المبانى والتى تعمل على تحسٌن الخصابص
المناخٌة الطبٌعٌة للمانى.
 6-7العٌنة الثالثة محمٌة سانت كاترٌن-:
-3-7أ -الموقع الجؽرافى والخلفٌة التارٌخٌة -:
وانتشار
تقع محمٌة سانت كاترٌن فى المنتصؾ تقرٌبا من محافظة جنوب سٌناء و تتمٌز بتفردها الجؽرافى والتارٌخ
المبانى الدٌنٌة مثل دٌر سانت كاترٌن أشهر أدٌرة العالم والذى ظل آمنا ً منذ أن بناه اإلمبراطور جستنٌان فى القرن
السادس المٌالدى وحتى اآلن وقد تم تخطٌط البناء باتجاه شمال شرق
وجنوب ؼرب موازى لمجرى السٌل حتى الٌتعرض لمخاطر جرفه السٌل ٌ ,قع بالقرب من جبل
سانت كاترٌن الذى ٌبلػ ارتفاع  2637م وهى اعلى قمة جبل فى مصر وتتفرد هذة القمة بؤنها وجهه عالمٌة لكثٌر من
قاصدى السٌاحة البٌبٌة الدٌنٌة وبصفه عامة ٌوجد كثٌر من المقاصد ومناطق
السٌاحة الببٌة فى محافظة جنوب سٌناء كما ٌوجد بها العدٌد من الفنادق البٌبٌة.

" الفنادق العضوٌة فى مناطق السٌاحة البٌبٌة المصرٌة الصحراوٌة دراسة حالة على المنهاج الفكرٌة و آلٌات التطبٌق "

شكل رقم ( )12موقع منطفة سانت كاتربن من سٌناء ومنظر عام لفندق الكرم البٌبً المصدر الباحث زٌارة مٌدانٌة لمنطقة الدراسة

 7-7فندق الكرم البٌئى  /سانت كاترٌن
أ -التعرٌؾ بالفندق
فندق الكرم البٌبً احد الفنادق العضوٌة الذى صمم وٌدار بطرٌقة بٌبٌة ٌ /قع بالقرب من منطق الشٌخ عواد
بوادى الؽرابة  /على طرٌق الحج القدٌم وبالقرب مدٌنة سانت كاترٌن ٌرتبط بطرٌق سانت كاترٌن /فٌران
بطرٌق ؼٌر ممهد (مدق)  ,حٌث الحٌاة البدوٌة و الطبٌعة البكر  ,هو ٌعكس الثقافة البدوٌة و موقعه النابً
ٌجعله وجهة فرٌدة للسٌاح والزوار هو مناسبة جٌد لعقد ورش العمل والدورات التدرٌبٌة وٌعتبر ومنطقة
ساحرة لعمل المخٌمات الصٌفٌة ٌ ,ستخدم الفندق انظمة الطاقة الشمسٌة لتسخٌن المٌاة  /واإلنارة عن طرٌق
الشموع  /وٌستخدم مرحاض السماد للحد من استخدام المٌاة واإلستفادة من السمد فى تخصٌب التربة لزراعة
النباتات فى الفندق.
ب -مكونات المشروع
ٌتكون المشرع من مبانى الؽرؾ بعدد  6وحدات تسع  30فرد  /ومبنى الخدمات الذى ٌحتوى على منطق
اإلستقبال والمطعم والمطبخ البٌبً ,اما عن عناصر تنسٌق الموقع فهى عبارة عن تراسات مفتوح ومصممة
بطرٌقة بٌبٌة مع عمل تبلٌطات من الحجر فى االرضٌات والسالم والمنحدرات.
ت  -تحلٌل على مستوى العناصر المعمارٌة .
مبانى الؽرؾ صممت فى شكل بٌوت تحاكى مساكن بدو سٌنا وجاءت مساحات العناصر فى نطاق االستخدام
-1
الوظٌفى  ,اما عن مبنى اإلستقبال والخدمات فٌتمٌز بالبساطة و وضوح العناصر والتوزٌع الجٌد لها مع إنعدام
المساحات الؽٌر المستؽلة.
نجح المصمم فى إستؽالل توجٌة المبانى بصورة تحاكى بٌوت تجمعات بدو سٌنا وتتمٌز بالعفوٌة والتلقابٌة كم
-2
هو الحال فى العمارة البدوٌة التقلٌدٌة .
توزٌع المبانى فى الموقع خلق فراؼات كان من شؤنها تحسٌن الخصابص المناخٌة حول المبانى ونقل روح
-3
التراث الثقافى البدوى السٌناوى.
تم توقٌع المبانى بشكل ٌتالبم مع طبوؼرافٌة الموقع بحٌث تم توزٌع عناصر الرإٌة على كافة الؽرؾ وساعدت
-4
الجلسات المؽطاة (التعرٌشة ) فى تحقٌق ذلك و نتٌجة للخصابص الطبٌعٌة للموقع ساعد ذلك المصمم على توزٌع
المبانى فتشكلت العناصر والفراؼات والطرقات بتلقابٌة خلقت مركزٌة فى التوزٌػ حول الفراغ الربٌسى ومبنى الخدمات.
ث  -تحلٌل على مستوى مفردات الواجهات والتكوٌن المعمارى .
حرص المصمم على نقل كافة خصابص وثٌمات المبانى القدٌمة للبٌبة البدوٌة السٌناوٌة فإنعكست على عناصر
-1
بوادى
تصمٌم الواجهات وإشتملت واجهات الفندق على مجموعة من القٌم والمفردات مستلهمة من التراث المعمارى
الؽرابة الذى تم إستٌعابة من قبل المصمم مثل بروز العناصر الحاملة لألسقؾ على الواجهات والفتحات صؽٌرة الحجم
الى التمنع الهواء وال ترسل حرارة الشمس الى الداخل وهى موززع على مستوٌات مختلفة اإلرتفاعات تعمل على
اإلنسٌاب الطبٌعى لحركة الهواء .
تمٌزت الواجهات بمجموعة من القٌم الجمالٌة مثل التعبٌر الصرٌح بمواد النهو والمتمثلة فى بناء بالحجر(دبش
-2
ؼشٌم ) من الموقع واستخدام األخشاب الطبٌعة المحلٌة فى األسقؾ .
الواجهات تعكس المسقط االفقى ومعبرة و منسجمة مع البٌبة المحٌطة ومحترمة لخصابصها
-3
البصرٌة ما ٌؤخذ على المصمم المبالؽة فى إظهار البساطة فى التصمٌم بصفة عامة .
-4
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شكل رقم ()13الصور لفندق الكرم البٌئً توضح التزام المصمم بالطابع المحلى /عناصر التراث البٌئى /المفردات
المعمارٌة البٌئٌة /المعالجات المناخٌة .

ج  -تحلٌل على مستوى نظم اإلنشاء ومواد النهو
استخدم المصمم اإلنشابً البناء بنظام الحوابط الحاملة من الدبش المحلى بقطاعات من  40الى  60سم بمواد
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ترابط مثل مونة القرومل ومونة االسمنت .
األسقؾ من جرٌد النخٌل وجذوع االشجار واألخشاب بالنسبة لمبانى الؽرؾ  /اما بالنسبة لمبنى اإلستقبال
-2
والمطعم فإستخدمت الخرسانة المسلحة والقباب من الطوب االحمر واالسمنت .
األساسات من القواعد الشرٌطٌة من الدرش.
-3
والصور فى شكل رقم ( )12توضح جانبا من النظم اإلنشابٌة المستخدمة.
ح  -تحلٌل على مستوى عناصر التصمٌم الداخلى .
نجح المصمم فى اإلستعانة بالعناصر البٌبٌة من التراث البٌبً لبدو سٌناء بصورة كبٌرة
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استخدم المصم قطاعات من االخشاب محلٌة الصنع مثل شجر اللبخ والسنط وشجر الزٌتون فى عمل عناصل
-2
االثاث فجابت الطاوالت عبارة قوابم من قطاعات من الخشب الطبٌع تعلوها قطاعات من خشب محلى كما فى الشكل
رقم (.)12
األثاث ٌتنوع بٌن مصاطب مرٌحة وأبسطة صنعت من النسٌج الٌدوى المحلى بواحات سانت كاترٌن ونقل روح
-3
التراث الثقافى البدوى.
خ  -تحلٌل على مستوى المعالجات المناخٌة -:
إستخدم المُصمم المعالجات البٌبٌة المستمدة من العمارة البدوٌة المحلٌة لمناظق جنوب سٌناء ,واستخدم المصمم
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نظرٌة الشوارع الضٌقة فى تجمٌع مبانى الؽرؾ وذلك لتقلٌل تعرض المبانى الشعة الشمس وتوفٌر اكبر قدر من الظالل
على المبانى وبالتالى تقلٌل اإلنبعاث الحرارى الً داخل المبنى
تم عمل انظمة طبٌعٌة من مٌول األسطح والمزارٌب من الحجرالطبٌعى لتصرٌؾ مٌاة األمطار مع األخذ فى
-2
اإلعتبار عند تخطٌط الفندق البعد قاع وادى الؽربة لتجنب مخاطر السٌول
إستخدام الحوابط السمٌكة من الحوابط الدبش ٌساعد على منع تدفق الحرارة من الخارج الى الداخل والعكس
-3
كذلك إستخدام الحجر ساعد على تكوٌن ظالل ذاتٌة طبٌعٌة تعمل على منع إنتقال الحرارة الى داخل المبنى .
األسقؾ المستخدمة من جزوع النخٌل وطبقات عزل حرارى من مخلفات النباتات ٌقاوم وٌمنع إنتقال الحرارة من
-4
السطح الى الداخل .
الصؽر النسبى لمسطح الفتاحات ٌمنع تدفق الحرارة الى داخل الفراؼات وكذلك ٌسمح للهواء بالمرور من خالل
-5
التوزٌع الجٌد للفتحات عبر مسطحات الواجهات .
إرتفاع المبانى داخل الفراؼات قلل الى حد كبٌر من اإلحساس بالحرارة داخل الفراغ والفتحات الصؽٌرة
-6
الحجم الى التمنع الهواء وال ترسل حرارة الشمس الى الداخل وهى موززع على مستوٌات مختلفة اإلرتفاعات تعمل على
اإلنسٌاب الطبٌعى لحركة الهواء.
( من خالل التحلٌل للفنادق البٌبٌة االربعة السابقة تتضح مالمح المناهج الفكرٌة التى نتج عنها هذة النوعٌة من الفنادق
وهى كالتالى )
 المناهج التصمٌمٌة للفنادق البٌئٌة المصرٌة .افرزت التٌارات الفكرٌة فى اواخر القرن العشرٌن تحدٌدا عمارة ما بعد الحداثة المنهج العضوى الذى ٌتبنى اإلستدامة
البٌبٌة بصؾ عامة والمحافظة على الطبٌعة واإلرث الثفافى من عمارة وتراث بصفة خاصة ومن خالل الدراسة والتحلٌل
اتضح للباحث أن المناهج التصمٌمٌة للفنادق البٌبٌة على النحو التالى -:
أ -منهج المدرسة العضوٌة ( الحتمٌة ) المنهج الحتمى
المدرسة ( الحتمٌة )( )1هى والتى انتجت فندق ادرال امالل والكرم البٌبً والتى تتبنى نهج التطبٌق الحرفى لفكرة
الفنادق البٌبٌة بمعنى الرجوع بالفندق الى  100عام مضت او اكثر  ,والرجوع بالمبنى وعناصرة ونمط الحٌاة الى الحقبة
الماضٌة من كما كانت علٌة من سنٌن مضت و تكون التجربة اقرب الى حٌاة األساطٌر ومعاٌشة تجربة خٌالٌة واصحاب
هذا الفكر خاطبوا قمة الهرم للسابحٌن البٌبٌٌن .
هذا المنهج الفكرى المبنى على اإللتزام الصارم بنقل كل عناصر ومفرداد المنتج المعمارى القدٌم بما فى ذلك
اإلستخدام الوظٌفى مثل تجربة فندق ادرال امالل والكرم والبمبنشال وهذا المنهج مبنى على نظرٌة اعادة
التصمٌم ( )Re designوفى هذة الحاالة ٌكون المنتج امتداد لعمارة بٌبٌة قدٌمة مع تطوٌر فى المنتج
التعبٌر الصرٌح عن المنهج التصمٌمى البٌبٌى بإظهار العناصر اإلنشابٌة والتفاصٌل المعمارٌة البٌبً من عناصر
تصمٌم داخى ومواد نهو بٌبٌة
وٌمكن ان ٌسمى بمنهج المحاكه وذلك عن طرٌق نسخ واستنساخ التصمٌم و المفردات المعمارٌة واإلنشابً
بتقلٌد حرفى كما فى شكل رقم ()13
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شكل رقم ( )14اإللتزام بالطرق القدٌمة فى اإنشاء الفناق عن طرٌق نسخ واستنساخ التصمٌم و المفردات المعمارٌة واإلنشائً بتقلٌد
حرفى بطرٌق الحفر فى الجبل لخلق بعض العناصر المعمارٌة واستكمال باقى العناصر بالبناء فى الخارج كما فى فندق ادرال امالل /
المصدر محمد طارق محمود حماد األزهر 2002م مرجع سابق.

 -8ب منهج المدرسة العضوٌة (الواقعٌة)
منهح المدرسة الواقعٌة هو الذى انتجت فندق دزرت لودج و فندق تزارتى وهو الذى إستوعبت فكرة الفنادق
البٌبٌة وأخذت منها الروح واإلطار العام مع اإللتزام بقوانٌن اإلنشاء البٌبى قدر المستطاع  ,وركزت على
جوهر اإلستدامة من وجهة نظر هذا الفكر  ,وهو اإللتزام بالشكل العام لمناطق التراث و تطبٌق المبادئ البٌبٌة
من أقصر طرٌق وخاطب أصحاب هذة المدرسة كل شرابح قاصدى السٌاحة البٌبٌة .
المصمم المعمارى المنتمى الى هذا المنهج الفكر ٌقوم بنقل النسق العام للعمارة الببٌة المحلٌة و الروح المسٌطرة
للعمارة البٌبٌة ووضعها فى قالب هندسى ملتزم بقدر كبٌر من مبادئ ومفردات العمارة المحلٌة كما فى فندق
تزارى شكل رقم ()14

الصور فى شكل رقم ()15توضح الطابع العام لفندق تزارتى ونسبة التباٌن مع مبانى سٌوة  ,المصمم ؼلبت علٌة
الشخصٌة الهندسٌة  ,الصورة توضح الطابع العام للبلدة القدٌمة مقارنة بالتكوٌن الهندسى للفندق الذى ٌترجم تاثر
المصمم بمنهج المدرسة االعاضوٌة الواقعٌة (الباحث).
 - 8أالٌات تطبٌق المناهج التصمٌمٌة البٌئٌة وشكل المنتج المعمارى .
من خالل تحلٌل عٌنات الفنادق فى الحاالت الدراسٌة اتضح للباحث عدة محاور تقوم علٌها آلٌات تطبٌق المنهاهج
الفكرٌة فى شكل منتج معمارى وهى كالتالى -:
 - 1آلٌات إحٌاء التراث البٌبً -:
وٌتم بالمحافظة على تراث وثقافة المنطقة سواء التراث المعمارى ممثل فى (العمارة البٌبٌة  /عناصر العمارة الداخلٌة
 /عناصر تنثٌق الموقع) وٌتم ذلك من خالل خبراء متخصصٌن وشٌوخ الصناع والحرفٌٌن عن طرٌق توثٌق وتسجٌل
العمارة الجٌدة من العمارة البٌبٌة فى المنطقة (تفاصٌل معمارٌة  /طرق إنشاء  /مواد نهو ) للمحافظة على ماتبق من
عمارة بٌبٌة  ,والمحافظة على التراث الثقافى من حرؾ بٌبٌة وفنون مثل تجربة متحؾ سٌوة الوطنى البٌت السٌوى .
 - 2آلٌات تشرٌعٌة وقوانٌن -:تتمثل فى إلزام المجتمع المحلى بالرجوع الى العمارة البٌبٌة التقلٌدٌة والبعد عن
العمارة الدخٌلة على الطابع المحلى وٌتم ذلك بعمل مجموعة من القوانٌن والتشرٌعات التى تظمن المحافظة على
هذة العمارة .
-3
آلٌات المشاركة المجتمعٌة -:وتتمثل فى مشاركة المجتمع المدنى فى إنشاء كٌانات ثقافٌة تعنى بالمحافظة على
التراث الثقافى البٌبى والعمارة المحلٌة مثل دور جمعٌات تنمٌة المجتمع و الشق المجتمعى من نشاط الشركات
المالكة لهذه الفنادق .
 - 4آلٌات إقتصادٌة  -:من خالل ضخ استثمارات فى مشروعات تنموٌة بٌبٌة تثاهم فى الرجوع الى إحٌاء تراث
العمارة البٌبٌة القدٌمة التى تلعب الفنادق البٌبٌة الدور األهم فى تنمٌتها.
 - 9النتائج -:
من خالل الدراسة اتضح للباحث وجود منهجٌن فكرٌٌن ربٌسٌٌن نتج عنهما مجموعة الفنادق البٌبٌة المصرٌة
وهما
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أ  -المنهج العضوى الحتمىٌ -:تبنى هذا المنهج التطبٌق الحرفى لفكرة الفنادق البٌبٌة بمعنى الرجوع بالفندق
الى  100عام مضت او اكثر والرجوع بالمبنى وعناصرة (ؼرؾ وأثاث) ونمط الحٌاة الى الحقبة الماضٌة
كما كانت علٌة من سنٌن مضت .
ب  -المنهج العضوى الواقعى ٌ -:تبنى هذا المنهج وهو الذى إستوعب فكرة الفنادق البٌبٌة وأخذ منه الروح
واإلطار العام مع اإللتزام بقوانٌن اإلنشاء البٌبى قدر المستطاع وركز على جوهر اإلستدامة من حٌث
االلتزام بالشكل و الطابع العام لمناطق التراث و تطبٌق المبادئ البٌبٌة من أقصرالطرق دون التقٌد
بإستنساخ عناصر التراث .
 - 10التوصٌات -:
 - 1من خالل البحث وفى اطار المنهجٌن الفكرٌٌن فى تصمٌم الفنادق البٌبٌة ٌوصى الباحث بضرور وضع
المواصفات الفنٌة والمعاٌٌر التصمٌمٌه للفنادق البٌبٌة بما ٌتواكب من المنهجٌن الفكرٌٌن الحاكمٌن فى تصمٌم هذا
النوع من الفنادق.
ٌ - 2وصى الباحث بضرور البحث فى ثاثٌر المناهج الفكرٌة العضوٌة على المنتج المعمارى والعمرانى من فنادق
ومنتجعات بٌبٌة ورصد التطور لهذا المنتج نتٌجة لتاثٌر هذه المناهج .
 - 3التوسع فى إنشاء هذة النوعٌة من الفنادق وضبط آلٌات تطبٌق مبادئ العمارة الخضراء علٌها .
اضافة هذان المنهجان الفكرٌٌان الى علم مناهج التصمٌم كمنهجٌن فكرٌٌن ٌختصان بتصمٌم الفنادق العضوٌه
تم بحمد هللا فى 2016/7
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