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أساليب الحفاظ على التراث العمرانى من خالل تقنيات الثورة الرقمية 
 

أحمد نجيب عبد الحكيم القاضى 

  جمهورٌة مصر العربٌة- األزهر جامعة - كلٌة الهندسة - العمرانً التخطٌط قسم هندسة 
: مقدمة

تواجه المدن التراثٌة فى الوقت الحالى العدٌد من التحدٌات منها الحفاظ على اصالتها التى قامت علٌها والتى 
. مٌزتها عن غٌرها ، وحفاظها على العبق التارٌخى التى تحكى من خالله فترة من فترات مجتمعها االنسانى 

 شاهد حاضر لماض فات لم ٌكن اعتماده على اآلله بل على االنسان الذى شٌد وبنا مجتمعا فالتراث العمرانى هو
فرٌدا فى طرازه العمرانى والمعمارى ، ومع تقدم الزمن وتطور االنسان واآلله ظهرت الثورة اآللكترونٌة بكل 

مفرداتها وحداثتها فى كل المجاالت فظهرت من خاللها المدن الذكٌة والرقمٌة والتخٌلٌة ٌفكر االنسان من خاللها 
فى بناء مستقبله القادم فظهر امامنا تحدٌا جدٌدا هو كٌفٌة االستفادة من تلك الثورة فى الحفاظ على تراثنا الماضى 

 .، واٌضا دخولنا المستقبل دون ان نفقد ذلك التراث
اهداف البحث 

 تحدٌد اهم التحدٌات التى تواجه التراث العمرانى سواء كانت اهداف محلٌة او عالمٌة -
التعرف على اهم التقنٌات التى افرزتها تكنولوجٌا المعلومات فى الحفاظ على التراث العمرانى والمدن  -

 االلكترونٌة الٌجاد عالقه بٌنها وبٌن المدن التراثٌة
 كٌفٌة تطبٌق تلك التقنٌات والتطبٌقات فى الوصول الى مدٌنة تراثٌة الكترونٌة -

محاور البحث 
 (التحدٌات والحفاظ)التراث العمرانى : المحور االول  -
 .تقنٌات الثورة الرقمٌة فى الحفاظ على التراث العمرانى: المحور الثانى  -
مدٌنة تراثٌة )االستفادة من الثورة اآللكترونٌة فى الحفاظ على الهوٌة التراثٌة العمرانٌة للمدٌنة : المحور الثالث  -

 (الكترونٌة
 

 (التحديات والحفاظ)التراث العمرانى : المحور االول  -1
 مفهوم التراث العمرانى  1-1

ٌّده ما كل هو العمرانً التراث  عمرانٌة قٌمة ومنشآت لها فراغات من تتضمنه مع ما ومبانٍن  وأحٌاء وقرى مدن من اإلنسان ش
 والمبانً القصور التراث العمرانً مبانً وتشمل .متؤخرة فترة إلى تارٌخها امتد وإن وطنٌة، أو أو ثقافٌة علمٌة أو تارٌخٌة أو

 بؤحداث تؤسٌسها مرتبطا كان جمٌع المبانى التى ذلك فً وٌدخل المدن القدٌمة، ومراكز التراثٌة، واألحٌاء والقرى التارٌخٌة
فً  فنٌة وطرزاًا  أنماطاًا  أو نمطاًا  ٌعكس إنشاإها كان أو ثقافٌة أو أوسٌاسٌة أمنٌة أو اقتصادٌة أو اجتماعٌة أو دٌنٌة أو تارٌخٌة
 أو معٌنة جغرافٌة لها تارٌخٌة حضارة أو مدرسة فنٌة على داللة ذات تكون بحٌث بها، المتصلة الزخرفٌة الفنون أو العمارة

 (2010- بودقة ) .محددة زمنٌة فترة
 : العمراني التراث عناصر 1-2

 األعلى المجلس)ٌلً ما تشمل المصطلحات هذه،  الربٌسٌة العمرانً التراث بعناصر المتعلقة المصطلحات من الكثٌر هناك
 :(2008 العمرانٌة والتنمٌة للتخطٌط
 والقصور القدٌمة واألبراج كالمساجد معمارٌة تارٌخٌة أو دٌنٌة خاصة أهمٌه ٌعكس الذي  المبنى :العمرانً األثر  -

 .واألسوار



 

أسالٌب الحفاظ على التراث العمرانى من خالل تقنٌات الثورة الرقمٌة 
 

 كانت وإن عناصر خالل من تارٌخ الماضً وتحكٌه تفاصٌلها فً تحمل الزالت قدٌمة مدٌنة  أي :التارٌخٌة المدٌنة -
  .انقطاع دون ومستمر متوراث والفنٌة بشكل المعمارٌة بالطرز تحتفظ التً المدٌنة أٌضاًا   وهً .،بسٌط

 .الحدٌث العمران فٌها التً انتشر المعاصرة المدن من جزءاًا  تشكل التً األحٌاء تلك :القدٌمة األحٌاء -
 .تقدر طبقا لنوع واهمٌة االثر العمرانً للتراث حماٌة منطقة تحدٌد ٌعنً :التراثً بالموقع المحٌطة البٌبة -
المرتبطة  العمرانً التراث عناصر أهم )القدٌمة  واألحٌاء التارٌخٌة والمدنٌة العمرانً األثر)العمرانٌة  العناصر هذه تشكل

  .باالنسان وسلوكٌاته فى الزمن الذى عاصرة 
التحديات التى تواجه المدن التراثية  1-3

اقتصادٌة – اجتماعٌة – عمرانٌة - طبٌعٌة )تتنوع التحدٌات التى تواجه المدن التراثٌة ما بٌن تحدٌات محلٌة من واقع المدٌنة 
لم تإثر فى العمران االثرى فقط وانما اثرت فى الموروث ذاته ( العولمة)او تحدٌات عالمٌة انتجها الفكر المعاصر  (ادارٌة – 

. ونتناول فى هذا المحور كال التحدٌٌن من خالل العوامل التى ادت الى تدهور المدن التراثٌة
: اوال التحديات الداخلية 1-3-1

 ( ( ٧ٕٓٓ ) عواد: ) العمرانً منها التراث تدهورمناطق إلى أدت التً العوامل من العدٌد هناك
 فٌماوتتلخص  التراث العمرانً، مناطق تدهور إلى تإدي التً الطبٌعٌة العوامل من العدٌد  هناك:الطبيعية  العوامل - أ

 :ٌلً
 ٌإثر بالسلب ما وهو الصحً، والصرف المٌاه لشبكات االستهالك حجم  نتٌجة زٌادة:الجوفية المياهارتفاع مسوب  -

 . المبانً أساسات على
 .التراثٌة المبانً المستخدمة فً العضوٌة المواد على والرطوبة الحرارة درجات تإثر حٌث:المناخ -
 وفورٌة بالغة أضرار فً واألعاصٌر والسٌول الزالزل فً المتمثلة الطبٌعٌة الكوارث  تتسبب:الطبيعية الكوارث -

 .األخر بالبعض تلفٌات وإحداث بعضها انهٌار إلى قد ٌإدى مما للمبانً،
 اجتماعية عوامل - ب
 للمبنى الجمالٌة أو أو التارٌخٌة التراثٌة باألهمٌة التراث مناطق سكان لدى الثقافً الوعً غٌاب -
 والصٌانة الحفاظ برامج مع بالمنطقة والتعاون االهتمام زٌادة على وجوده ٌساعد الذي باالنتماء اإلحساس غٌاب -

 .وتشجٌعه
 .العمرانً التراث مناطق على المتزاٌد السكانً النمو -
 اقتصادية عوامل - ت
 نفقات تحمل على السكان قدرة إلى عدم باإلضافة التراثٌة، المبانً على للحفاظ الالزمة الدورٌة الصٌانة إهمال -

 .االقتصادي النخفاض المستوى نتٌجة وذلك العالٌة، الصٌانة
 .التراثٌة المناطق فً المرتفعة العقارٌة القٌمة نتٌجة التراثٌة المبانً هدم -
 عمرانية عوامل - ث
 المناطق ٌحول قد والذي األراضً استعماالت إلى تداخل باإلضافة المعماري الموروث مناطق إلى العمرانً الزحف -

 . مناطق عشوابٌة إلى التارٌخٌة
 . السكانٌة الكثافة زٌادة  -
 . سًء بشكل المستخدمة الحدٌثة التقنٌات أو ، المكثف اآللً المرور  -
 .والمتابعة والترمٌم الصٌانة انعدام  -
ٌُر  -  .ٌة للمنطقة التراثٌة البصر الصورة على بالسلب وتؤثٌره المتاخم العمرانً التغ
 .للتلف وٌعرضها عناصره على ٌإثر مما المالبم للمبنى غٌر االستخدام إعادة -
 إدارية وتشريعية عوامل - ج
 .بٌنهم غٌاب التنسٌق مع التارٌخٌة المناطق على الحفاظ عن المسبولة الجهات تعدد -
 مما بها، المحٌطة واالجتماعٌة العمرانٌة عن البٌبة منفصلة كعناصر التراثٌة المبانً مع تتعامل التً الحفاظ سٌاسات -

 .من المشكالت العدٌد ظهور إلى ٌإدي
 ذاھ كل اھبٌن فٌما وضعف التنسٌق االختصاص اتھج تعدد أو المتضاربة أو الثغرات ذات أو القاصرة التشرٌعات -

 المناطق تلك أو المعماري اٌة الموروثھالن فً ٌُحول مما ، ورهھتد أو التراث على التعدي إلمكانٌة ٌإدي قد
 0 (2008قنبر ) التارٌخٌة الموروث مٌةھأ ٌتناسب مع ال بما لإلقامة سًء مستوى ذات مناطق إلى التارٌخٌة

 

  (العولمة والهوية والتراث) التحديات العالمية ثانيا 1-3-2
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ال  العولمة مفهومو ( 2007الجابري  )العولمة هً ظاهرة تقوم علً إلغاء الحدود و تذوٌب الفروقات بٌن الشعوب المختلفة  
وبالتالى فهناك دابما ربط بٌن العولمة كاحد  وحضارٌة ثقافٌة أخرى بمفاهٌم وانما كثٌرا ما ٌقترن  .منفردا استعماله ٌخلو ٌكاد

. مظاهر العصر الحدٌث والهوٌة كمظهر اساسى من مظاهر الحضارة
والتً ذاعت انذالك بما ٌعرف بمصطلح ، رصدت مع مطلع الثمانٌنٌات " حدٌثة " وٌشٌر غالبٌة المفكرٌن إلٌها كظاهرة 

 (  2001ٌاسٌن  )المتداول الٌوم " العولمة " قبل االجماع علً مصطلح " الكونٌة "
وٌرى البعض ان العولمة هو عدو فرٌد متطور القدرات عن سابقٌه من أعداء الكالسٌكٌٌن فالعولمة لم ٌكن باإلمكان تقدٌمها 

االول هو وسابل االتصاالت السرٌعة من :  الٌوم ورللعالم لوال عاملٌن معاصرٌن ٌمثالن أسس العالم التكنولوجً المتط
والعامل الثانً هو االهم وهو انبهار االمم بتسارع التكنولوجٌا وبالعالم الغربى ،مواصالت وانترنت وفضابٌات وغٌرها 

فالعامل االول مادي .  شرقً متخلف وغربً متطور : ونظامه علً وجه الخصوص حتً غدا العالم منقسما إلً معسكرٌن 
 .(2009)السٌد ). وهذا العامل هو من أسس العالم المعاصر الٌوم . فٌما العامل االخر معنوي فً بنٌة الشعوب نفسها 

ولكن هل رفض العولمه بكل تقنٌاتها هو االمر المناسب فى الحفاظ على التراث العمرانى ؟ اعتقد ان االجابة ال حٌث ان 
هى التى افرزت العدٌد من التطبٌقات التى نتعامل معها بشكل ٌومى  (وسابل االتصاالت السرٌعة)العولمة بعاملها االول 

هو العامل الذى  (االنبهار  )ومستمر مثل االنترنت وما الى غٌر ذلك من تقنٌات فى مختلف المجاالت ، ولكن العامل الثانى 
وهذا هو الغٌر مرغوب فٌه فتراثنا فٌه من االبهار ما  (الخ.... الثقافٌة – االجتماعٌة –العمرانٌة )ٌكاد ٌنسٌنا هوٌتنا التراثٌة 

. اذهل العالم اجمع
 

الحفاظ على التراث العمرانى  1-4
 مبان من ما تحتوٌه وعلً األثرٌة القٌمة المناطق ذات أو التارٌخٌة للمبانً تتم التً الحفاظ عملٌات ٌتناول الذي المفهوم وهو
 االجتماعٌة الحفاظ النواحً وقد ٌشمل ممٌز، وتخطٌطً عمرانً نسٌج أو ممٌزة عمرانٌة أوبٌبة معٌنة منشآت أو أهمٌة ذات

 .البصرٌة الصورة أٌضا ٌشمل كما والثقافٌة، واالقتصادٌة
ا اتفاقا هناك أنه إال الحفاظ تعرٌفات تعدد ورغم  اإلجراءات واألسالٌب كل تشمل التً العملٌة" ووهاألساسً  المفهوم حول كبٌرًا
ا لٌإدي ممكنة، مدة ألطول البقاء للموروث توفر التً  إال هو ما الحفاظ أن  أي"معه ٌتعاٌش الذي حٌاة المجتمع فً دورًا

 :التوازي علً تسٌران عملٌتان
 .التراثً للنطاق المادي والمعنوي الطابع تشكٌل فً قٌمة ذو هو ما كل علً الحفاظ إلً تهدف :األولً
 .علٌه بالضرورة وتإثر التراثً النطاق لها التً ٌخضع التطور لعملٌات المصاحبة التغٌرات فً التحكم إلً تهدف :الثانٌة

 (2012الزهرانى )
 :العمراني التراث على الحفاظ مستويات 1-4-1

 :(2008 العمرانٌة والتنمٌة للتخطٌط األعلى المجلس )مستوٌات عدة إلى  العمرانًثالترا على الحفاظ تقسٌم ٌمكن
 عامة التطور اإلنسانً على كمثال العمرانً التراث من نماذج على الحفاظ  وٌتضمن:الدولً المستوى على الحفاظ -

 .الٌونسكو مثل العالمٌة فٌه الهٌبات تشارك ما وعادة
 .أخرى تراثٌة ممرات أو مناطق على الحفاظ مع  وٌتكاملالمستوى السابق  وٌتضمن:القومً المستوى على الحفاظ  -
 جانبً وأخرى على منطقة بٌن اتصال تمثل التراثٌة المبانً من مجموعات وجود حالة  فً:تراثً ممر على الحفاظ  -

 .طرٌق أو ممر
الحفاظ علٌها  ٌتم المتجاورة التراثٌة المبانً من مجموعة وجود حالة  فً:المبانً من مجموعة على الحفاظ  -

 .المجموعة أهمٌة إظهار منفصلة بجانب وحدة كل أهمٌة للمجموعة التراثٌة القٌمة تظهر و كاملة كمجموعة
 أو مزارات متاحف إلى تحوٌلها و التراثٌة للمبانً التجدٌد و الترمٌم عملٌات  مثل:الواحد المبنى على الحفاظ  -

 .سٌاحٌة
األثرٌة بعد  والعناصر القطع على للحفاظ المتاحف خالل من ٌتم ما عادة  وهو:التراثٌة العناصر على الحفاظ  -

 .سالمتها مع وجدت علٌه الذي الوضع على بقابها ٌضمن علمً بؤسلوب ومعالجتها ترمٌمها
 تقنيات الثورة الرقمية فى الحفاظ على التراث العمرانى: المحور الثانى  -2

انتجت الثورة االلكترونٌة العدٌد من التقنٌات الحدٌثة فى شتى المجاالت وما نعنى به هو التقنٌات التى تساهم فى الحفاظ على 
سٌتم عرض لنوعٌن من التكنولوجٌا  والتراث العمرانى 

 االول وهو المعنى بالتوثٌق والمحاكاه كاحد عناصر الحفاظ على التراث  -
المدن قابمة على تكنولوجٌا المعلومات وذلك لتحدٌد كٌفٌه االستفادة من هذه التكنولوجٌا فى الرقمٌة المدن ال الثانى هو  -

. التراثٌة
: (نظم المعلومات والواقع االفتراضى) تقنيات التوثيق للتراث العمرانى  2-1
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تتوفر مجموعة واسعة من التقنٌات الحالٌة المستخدمة فً أنشطة ومهام التوثٌق وإدارة المعلومات والمتعلقة بصٌانة وحفاظ 
، المسح التصوٌري Total stationالطرق الٌدوٌة، جهاز المحطة الشاملة : التراث العمرانً والتً تتضمن

Photogrammetry المسح اللٌزري ،Laser scanning أنظمة المعلومات الجغرافٌة ،GIS الواقع ،
 Remote Sensing، أجهزة التحسس النابStructured lightingً ، اإلضاءة المهٌكلة  Virtual Realityاالفتراضً
وسٌتم التركٌز هنا على االنظمة التى تعنى توثٌق المواقع التراثٌة ولٌس المبانى التراثٌة ومنها انظمة المعلومات ، وغٌرها 

. (2011العالف ) كاحد االنظمة التى تساعد فى توثٌق التراث العمرانى واٌضا تكنولوجٌا الواقع االفتراضى
 :نظم المعلومات الجغرافية 2-1-1

تعتبر نظم المعلومات الجغرافٌة احد اهم النظم التى افرزتها تكنولوجٌا المعلومات فى التعامل مع البٌانات المكانٌة 
والوصفٌة وهناك العدٌد من الدراسات التى ابرزت مفهومها وامكاناتها وتطبٌقاتها فى المجاالت المختلفة ، لذا ستم التركٌز 

 للقاهرة العمرانً اإلحٌاء هنا على تطبٌقاتها فى مجال الحفاظ على التراث العمرانى وذلك من خالل تجربة مشروع
 العربٌة مصر بجمهورٌة العالمً التراث مواقع والذى قامت به منظمة الٌونسكو باالشتراك مع إدارة التارٌخٌة

 النقل ووسابل األنشطة بٌن االرتباط على الضوء اإلنمابً خطة عمل تلقً المتحدة األمم برنامج تقرٌر اقترح
 إلى العمل اإلطارٌة خطة القاهرة التارٌخٌة، واستندت صورة على تإثر مهمة كمإشرات التحتٌة، والبنٌة والمواصالت

- عشر التاسع ممر القرن –مإسسً  ممر- تراثٌة  ممرات)  :عمرانٌة مجاالت خمسة قوامها إلعادة التؤهٌل استراتٌجٌة
 إعادة الستراتٌجٌات الُمجدي التنفٌذ ستضمن التً السٌاسات العمرانٌة وقد تم اقتراح  (مجتمعٌة منطقة -تحول  منطقة
 (مشروع االحٌاء العمرانى للقاهرة التارٌخٌة). التؤهٌل

هى  محدداتها تكون حفاظ عمرانى سٌاسة تبنً إلى المشروع ٌهدف
 العمرانى  جدٌدة للتخطٌط أدوات خالل من ُتنفذ للحفاظ واضحة مفاهٌم تعرٌف  -
 بناء واشتراطات خاص طابع ذات  مشارٌع -
 .العاّمة أوساط المعنٌة وفً السلطات أروقة فً التراث بقضاٌا الوعً ونشر زٌادة -

 :التالٌة النقاط على المشروع ٌُركز األهداف، هذه ولتحقٌق
 .للحماٌة الفاصلة والمنطقة للمنطقة التارٌخٌة حفاظ خطة تحضٌر  -
 المإسسات مختلف بٌن التعاون وتعزٌز عمرانى مستدامة، حفاظ سٌاسة مسإولٌة لتحمل مإسسً عمل إطار سن -

 .بإدارة الموقع المعنٌة
 العمرانى من خالل تطبٌقات نظم المعلومات الجغرافٌة للحفاظ ومشتركة مالبمة معلوماتٌة قاعدة إنشاء -

 وقد خلصت االهداف الى االتى
اعداد قاعدة بٌانات جغرافٌة للمنطقة من خالل نظم المعلومات الجغرافٌة تتٌح التعامل مع كافة االجهزة المعنٌة  -

بالمشروع وتقوم بعمل التحلٌالت المطلوبة مما ٌدعم من اتخاذ القرارات المتعلقة بعملٌة الحفاظ العمرانى المنشودة 
بالمنطقة 

 .واإلدارة للتخطٌط استراتٌجى  نظام إعداد  -
 .والتنمٌة الحفاظ لعملٌات تخطٌط وضع -
 .الجمهور وتوعٌة المعنٌة االدارات مع مشاورات عقد -

وقد خلصت نتابج المشروع الى االتى 
 .المشروع عمل فرٌق نواة خلق -
 .التارٌخٌة المدٌنة لتوثٌق المعلومات وتنظٌم جمع -
( 2011 – 1807)للقاهرة  التارٌخً العمرانى النسٌج تطور مراحل وتحلٌل دراسة -
 2011 عام فً التارٌخٌة للمدٌنة العمرانى النسٌج تقٌٌم أجل من استطالعٌة مٌدانٌة بحوث -
 2011 عام فً التارٌخٌة القاهرة لشوارع فوتوغرافى توثٌق -
 والمخاطر الموجهة للمجتمع واألنشطة اإلسكان واالقتصادٌة ومشكالت االجتماعٌة للظروف تخصصٌة دراسات -

 المنطقة تواجه البٌبٌة التً
 للمنطقة أولٌة حدود ووضع بالترسٌم مقترح إعداد -
 .التارٌخٌة وحماٌتها بالقاهرة التعرٌف إلى تهدف توعٌة حملة مقترح إعداد -

وممن خالل تحلٌل الدراسة فقد تبٌن انها اعتمدت بشكل اساسى على نظم المعلومات الجغرافٌة فى كافة مراحلها بداٌة من 
اعداد قاعدة بٌانات للمنطقة تقوم برصد كافة االنشطة والخدمات والتراث العمرانى القابم بالمنطقة ومدى اهمٌتة وكذا التطور 
التارٌخى للمنطقة للوصول الى تحدٌد االنسجة العمرانٌة وتحلٌل لكافة االنشطة بالمنطقة من خالل االدوات التى ٌتٌحها نظم 
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المعلومات الجغرافٌة للوصول الى تحدٌد االهمٌة التراثٌة والتارٌخٌة لكل نطاق من نطاقات المنطقة لتحدٌد اجراءات وخطوات 
 الحفاظ الواجب اتباعها

 - 1807بين  للقاهرة العمرانى  للنسيج الدراسات المقارنة

2006 
 تقسيم المنطقة الى نطاقات طبقا للقيمة واالهمية التاريخية

 توزيع االنشطة التجارية طبقا للكثافة -
 خريطة تحديد المسارات للزوار بالمنطقة -

 نماذج لبعض مخرجات مشروع االحياء العمرانى للقاهرة التاريخية
 2012 القاهرة – ادارة مواقع التراث العالمى بجمهورية مصر العربية – منظمة اليونسكو –مشروع االحياء العمرانى للقاهرة التاريخية : المصدر 
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 الواقع االفتراضي 2-1-2
بحٌث تنقل المستخدم ( التارٌخٌة - األثرٌة  )بؤنه التمثٌل الواقعً للمواقع  (Virtual Reality)ٌعرف الوقع االفتراضً فً 

إلى الواقع االفتراضً بشكل تفاعلً عبر أجهزة الكمبٌوتر، وٌعٌش معها وبٌنها بشكل ثالثً اإلبعاد وٌتعامل معها فً الزمن 
 وكؤنها أشٌاء حقٌقٌة موجودة على أرض الواقع وٌتٌح الحركة بداخلها والمشاهدة والتفاعل مع Real Time) )الحقٌقً 

( 2008جتٌرٌز، ) .العناصر عن طرٌق أدوات معدة ومصممة لهذا الغرض
ولتقنٌات الواقع االفتراضً بعض الخواص الهامة التً ستظهر مستقبال بشكل واضح مدى فابدتها فعلى سبٌل المثال عملٌة 

 وٌنقسم هذا .مستخدم بؤنه متواجد حقَّا داخل هذا الواقع ومرتبط به ومسبول عنهالالتواجد الحمٌم وهو الشعور الذي ٌتولد لدى 
 :(2010الجابر ) مختلفة التواجد إلى ثالثة مستوٌات

اإلحساس بالوجود فً المكان، وتخٌله، ورسم عالقات بٌن جزبٌاته من خالل مشاهدة كل  :(spatial) التواجد فً الفراغ: أوال
 .جزٌباته وجمٌع تفاصٌله

بمعنى عدم النفور من هذا الواقع أو اإلحساس بالغربة فٌه مع رغبة واضحة فً البقاء به،  :(temporal) تواجد تعلُّقً: ثانٌا 
ل  ومتابعة ما ٌطرأ علٌه من تطور وتبدُّ

أي اإلحساس باالرتباط بهذا الواقع، حتى بعد مفارقته، والقدرة على تذكر مفرداته، بعد  :(emotional) تواجد شعوري: ثالثا 
  .انتهاء تجربة معاٌشته

إستخدامات وتطبيقات .  النظر إلٌها من أي زاوٌة حسب منظور المستخدمٌتاحقدم صورة ثالثٌة األبعاد يالواقع االفتراضً ف
: الواقع اإلفتراضى

 التعرف على أماكن وأشٌاء ال ٌستطٌع البشر الدخول فٌها أو الوصول إلٌها. 

 ارتٌاد األماكن الحقٌقٌة بدون تغٌٌر حجمها أو قٌاسها أو االرتباط بزمن محدد. 

 تشكٌل أماكن وأشٌاء بخصابص متعددة قابله للتغٌٌر مثل األرض فً العصر الجلٌدي. 

 التفاعل مع أشخاص متعددٌن عن بعد. 

 التفاعل مع أشخاص فً حاالت غٌر حقٌقٌة مثل الطٌران أو الغوص. 

 تعلٌم المبادئ واألفكار المجردة للحساب والمنطق والعلوم المختلفة. 

 التفاعل مع الكابنات الخٌالٌة والشخصٌات واألماكن التارٌخٌة. 
  :لواقع االفتراضيفي تطبيق ا بالمملكة العربية السعوديةالهيئة العامة للسياحة واآلثارتجربة 

استخدام التمثٌل التفاعلً للواقع  بالتعرٌف بمقومات المملكة السٌاحٌة ومواقع الجذب السٌاحًالهدف من المشروع هو 
 قبل زٌارتها على أرض  السٌاحٌة بالمملكة إفتراضٌاًا قعاالتعرف على المومن الزابر  ، وذلك من خالل تمكٌن االفتراضً

واالنتقال لمنطقة أخرى واستعراض المعلومات الوصفٌة،   داخل الموقع السٌاحً المنطقةفًالتجوال ب حٌث ٌقوم الزابر. الواقع
  : العدٌد من الروابط المتاحة على شبكة االنترنت والمتاحة على الهواتف الجوالة وترجع اهمٌة المشروع الى االتىمن خالل 

  التعرف على اهم المواقع السٌاحٌة والتراثٌة للمواطنٌن من خالل الرإٌة االفتراضٌه لها عن طرٌق التطبٌقات التى
 ٌوفرها الواقع االفتراضى ومعرفة مدى الجدوى االقتصادٌة للزٌارة

  اسلوب جدٌد من اسالٌب الدعاٌة الغٌر نمطٌة للتعرٌف
 بالمناطق السٌاحٌة

 استخدام الواقع االفتراضى فى تمثيل المناطق التراثية
ٌقتصر مفهوم الواقع االفتراضً فً هذا المشروع على توظٌف 

التمثٌل لنماذج ثالثٌة األبعاد أو الصور البانورامٌة، بحٌث ٌستطٌع 
المستخدم التحرك واالنتقال داخل الموقع السٌاحً بزاوٌة أفقٌة 

، وٌمكن تلخٌص ( 180ْ)وعمودٌة مقدارها  ( 360ْ)مقدارها 
 :نتابج المشروع فى االتىأهم 
  صورة واسعة بشكل تظهر على األقل ما ٌمكن توفٌر

 . رإٌته بالعٌن من الٌسار إلى الٌمٌن، ولألعلى ولألسفل
 إمكانٌة التجوال عبر المنطقة بكل االتجاهات، واالنتقال لمنطقة أخرى . 
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  مثل أصوات المٌاه، حركة األشخاص أو )إمكانٌة إضافة بعض المإثرات الصوتٌة التً تضفً واقعٌة أكثر للموقع
 .(السٌارات، أصوات الحٌوانات وغٌره

 

  ربط مشاهد الجوالت االفتراضٌة لكل موقع مع
بعضها البعض، باستخدام خاصٌة البإرة 

(Hotspot) ًمن أجل توفٌر إمكانٌة التنقل التفاعل ،
 . حسب السٌنارٌو المحدد

  إضافة روابط مختلفة لمشاهد الجوالت االفتراضٌة
 . كالصور أو تعلٌق نصً أو ملفات الفٌدٌو

 
  ربط الجوالت االفتراضٌة

ألبرز المواقع السٌاحٌة فً 
المملكة بنظم المعلومات 

الجغرافٌة، بحٌث تقوم بدور 
" الدلٌل السٌاحً االفتراضً"

على صفحات االنترنت 
الخرٌطة السٌاحٌة "الخاصة بالهٌبة العامة للسٌاحة واآلثار من خالل رابط تطبٌق 

"http://tourismmap.scta.gov.sa." 
  توقٌع كافة مواقع الجوالت االفتراضٌة على الخرٌطة

السٌاحٌة، بحٌث توضح الخرٌطة مكان المستخدم فعلٌاًا 
فً الموقع الحالً  

  خرٌطة عامة عن المملكة العربٌة السعودٌة، بحٌث
تساعد المستخدم فً االنتقال من جولة افتراضٌة كاملة 

. إلى جولة أخرى
  إضافة أٌقونات خاصة على الخرٌطة توضح المواقع

 .  السٌاحٌة واألثرٌة التً ٌتوفر لها مشاهدة جوالت افتراضٌة
  إمكانٌة البحث عن المواقع السٌاحٌة التً ٌتوفر لها جوالت افتراضٌة من خالل تحدٌد اسم الموقع والمدٌنة

 .والمنطقة
 إمكانٌة عرض الصور والبٌانات الوصفٌة. 
  ٌوفر نظام خرابطً ثنابً وثالثً األبعاد، ٌخدم جمٌع

 .التطبٌقات الهندسٌة
  ٌمكن مشاركة جمٌع المعلومات واإلمكانٌات التً ٌوفرها

النظام مع جمٌع القطاعات واإلدارات المختلفة بالهٌبة العامة 
.  للسٌاحة واآلثار بكل سهولة وٌسر للقٌام باالعمال المطلوبة

 
 من مكن  تإدارة المعلومات من خالل صور ومشاهد حقٌقٌة

.  معرفة الحالة الراهنة للموقع السٌاحً ومكوناته
 ٌمكن اخذ المقاسات الحقٌقٌة للعناصر  اخذ المقاسات الحقٌقٌة

  (واقعٌة أو افتراضٌة)المختلفة 
  إدارة التواصل مع المصادر األخرى للمعلومات والمتعلقة بالصور
  نصوص، صور، )التعامل مع كافة أنواع وتقنٌات نظم المعلومات المتعارف علٌها، مصادر المعلومات المختلفة

 (الخ...مواقع اإلنترنت 

: التكامل بين تقنيات الواقع االفتراضي ونظم المعلومات الجغرافية 2-1-3

الرابدة فً الواقع سٌإدي إلى تعزٌز دور نظم المعلومات الجغرافٌة  (GIS)إن التكامل بٌن تكنولوجٌا الواقع االفتراضً ونظم 
كوعاء معلوماتً موحد ، وٌقلل الفجوة الحاصلة بٌن البٌانات الجغرافٌة ذات البعد الثنابً والثالثً، وٌوفر معلومات مربٌة 
بصٌغة األبعاد الثالثٌة تحقق مبدأ رإٌة جمٌع المناطق المحٌطة بنقطة التصوٌر مع إمكانٌة التكامل الشامل مع أنظمة الربط 

 

Panorama Virtual Tour Hotspot

example for tour hotspot

Link spot

1

2

3
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الخ، وٌتٌح إمكانٌة التعامل مع الخرابط الجغرافٌة والصور واسعة ...بالرسم الهندسً، الصور الفضابٌة، الصور الفوتوغرافٌة 
 ،درجة واإلحداثٌات الجغرافٌة للعناصر من خالل تطبٌق ٌجمع منافذ التطبٌقات األخرى كوحدة واحدة (180)الرإٌة بزاوٌة 

:  (2010الجابر ) وٌمكن اختصار ممٌزات التكامل  كما ٌلً

.  الخاص بمعلومات أنظمة الخرابطRaster & Victorٌدعم نظامً ال  -

  (الخ..األشجار، أعمدة اإلنارة، اللوحات اإلعالنٌة  )تعتبر العناصر االفتراضٌة ثالثٌة األبعاد خواص مكانٌة  -

وظابف التقرٌب، الرإٌة الواسعة، التحدٌد )ٌدعم الوظابف الربٌسٌة التً تمكن من التعامل مع الصور والخرابط  -
. (الخ...االختٌاري الحر 

ٌوفر النظام للمستخدم إمكانٌة البحث والعثور عن أماكن جغرافٌة معٌنة وٌمكن من رإٌتها رإٌة شاملة تحاكً واقعها  -
. الطبٌعً

مثل تعدٌل الوضع أو االتجاه أو الحجم أو المٌالن أو : إمكانٌة إجراء جمٌع أنواع اإلضافات أو التعدٌالت المطلوبة -
.  االستدارة، و تحقٌق عملٌات قٌاس األبعاد والمسافات وإمكانٌة الحصول علً اإلحداثٌات وفقا للمشهد الطبٌعً

.   تحلٌل العالقة بٌن البٌانات ثالثٌة األبعاد والمعلومات واألنظمة المرتبطة بها -

تشعر المستخدم وكؤنه فً وسط المنطقة فعلٌا، النظر إلً جمٌع الجهات والزواٌا والتفاصٌل، ٌعتبر مصدر معلومات  -
 .تفاعلً ٌحاكً الواقع، ٌغري الكثٌرٌن بالتعرف علٌه عن كثب

 

 

 المدن االلكترونية  2-2

ا ٌعتبر االلكترونٌة المدٌنة مصطلح  البحوث فً وردفقد  االلكترونٌة الحكومة مع ٌختلط ما وعادة التداول حدٌث مصطلحًا
منها   االلكترونٌة أو المدٌنة الرقمٌة للمدٌنة تعرٌفات عدة السابقة

 تقنٌة قطاع قبل من تحكم التً الشبكٌة االتصاالتٌة والهندسة الروابط ذات الحاضرة هى االلكترونٌة المدٌنة -
 )  cohen, 2001)المعلومات  تبادل عملٌات لتنفٌذ المعلومات

 الطابع الكترونٌة بطرٌقة لقاطنً المدن االعتٌادٌة الوظابف لتنفٌذ العنكبوتٌة الشبكة تقنٌة على تعتمد شاملة محاكاة -
  ." (Couclelis 1993) عادٌة مدٌنة فً عادٌون أشخاص وٌنفذها

 بروز محفزات ومن  ،الجغرافً االفتراض ولٌس بالجغرافٌا مرتبطة مدٌنة الرقمٌة هً المدٌنة أن ٌبرز التعرٌف هذا ومن
 تقنٌة ونضوج النطاق واسعة واالتصاالت والمعلومات الحاسوب تقنٌة فً مجال االختراعات تسارع االلكترونٌة المدٌنة ظاهرة
 .(2010فرٌحات ) ببعضها السكانٌة التجمعات ربط تسهٌل ساهمت فً التً الجغرافٌة المعلومات أنظمة

 والفوقٌة التحتٌة البنٌة االلكترونً، المواطن نفسها، الجغرافٌة المنطقة :أساسً بشكل المدٌنة االلكترونٌة كوناتوتشمل م
 .القاطنٌن بٌن المعلوماتٌة والتبادالت البٌانات، وقواعد والبرامج شاملة المعدات المعلوماتٌة

 

: معالم المدينة الرقمية  2-2-1

  اإللكتروني الفراغ  -1

 من حٌث ٌسمح المادي بالفراغ له عالقة ال مربً غٌر فراغ وهو أنواعها بمختلف االلكترونٌة الخدمات توفره الذي الفراغ هو
 ٌحتوى، وجغرافً أو حدودي اتصال إلى الحاجة دون لحظً بشكل آخر إلى مجتمع من االجتماعٌة التجارب بتبادل خالله
 :الممٌزة ومنها والخصابص المكونات من مجموعة على اإللكترونً الفراغ

 .وخطوط المواصالت واالتصاالت المعلومات نظم تقنٌات من قوٌة أساسٌة بنٌة  -

 .المحٌط لمجتمعها األساسٌة واالنشطة نقاط االتصال معا تكون التى والمحاور البإر مجموعة هوو اإللكترونً لفراغا -
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 . الفراغ هذا داخل االجتماعً اإلنسان والتفاعل  -

 أو المحلى بالموقع المادي مرتبط الفراغ أن هو المعروف المادي والفراغ اإللكترونً الفراغ بٌن الجوهري الفارقوٌعتبر
 .محلى تحكم أو حدود بؤي مرتبط ٌعد لم اإللكترونً الذي الفراغ عكس على وذلك فٌها ٌقع التً المكانٌة الحدود

  والمواصالت النقل شبكة -2

 واألعمال الخدمات معظم الن وذلك نتٌجة المدن، داخل والمواصالت النقل تخطٌط على كبٌر تؤثٌر المعاصر التقنً للتطور إن
 مما ، الخدمات هذه إلى الرحالت عدد نقص إلى حتما سٌإدى فإن ذلك اإلسكان، نطاق داخل األقل على أو منزلٌا تتم أن ٌمكن
 عامة الرحالت بصفة عدد نقص ٌعنى ال هذا لكن والعمل السكن ومناطق مناطق بٌن المرور حركة فى مستمر بنقص ٌوحى
 .التجارة أو الترفٌه رحالت مثل خاصة أغراض ذات رحالت فى زٌادة تظهر حٌث

 (مدينة تراثية الكترونية)االستفادة من الثورة اآللكترونية فى الحفاظ على الهوية التراثية العمرانية للمدينة : المحور الثالث 

من خالل عرض المحورٌن السابقٌن تم رصد اهم التحدٌات التى تواجة التراث العمرانى سواء كانت محلٌة او عالمٌة ثم تال 
ذلك اهم التقنٌات التى افرزتها تكنولوجٌا المعلومات فى مجال الحفاظ العمرانى ومن ثم تكنولوجٌا المدن االلكترونٌة ، وفى هذا 

المحور سٌتم اقتراح لكٌفٌة االستفادة من هذه التقنٌات للوصول الى الهدف الربٌسى للبحث وهو الحفاظ على الهوٌة التراثٌة 
 :-العمرانٌة واالستفادة من الثورة االلكترونٌة وذلك من خالل االتى

 

 استخدام تكنولوجٌا نظم المعلومات والواقع االفتراضى فى توثٌق التراث العمرانى للحفاظ علٌه وتطوٌره -1

جب اتباعها فى ااالستفاده من البند االول فى الوصول الى مدٌنة تراثٌة الكترونٌة من خالل مقترح للخطوات الو -2
 0الوصول الى ذلك

 
استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات والواقع االفتراضى فى توثيق التراث العمرانى  3-1

ٌقترح فى هذا االطار سبل التعامل مع المناطق التراثٌة من خالل الثورة االلكترونٌة الممثلة فى التطبٌقات والتقنٌات التى 
النموذج المقترح والذى من خالله سٌتم التعامل مع كافة الدراسات الالزمة لتوثٌق  (7 )عرضت من قبل وفى الشكل رقم 

المناطق التراثٌة والتى هى فى نفس الوقت تمثل التحدٌات التى تواجهها هذه المناطق من خالل تطبٌقات نظم المعلومات 
ٌتم من خالله استخدام تقنٌات الواقع االفتراضى  (ثنابى وثالثى االبعاد)الجغرافٌة وذلك للوصول الى نموذج للمناطق التراثٌة 

هذا النموذج ٌمثل  (االقتصادٌة– االجتماعٌة – العمرانٌة – البٌبٌة )للوصول الى محاكاه اقرب ما تكون للواقع بكافة اشكاله 
الواقع الحالى للمدٌنة وٌقدم اٌضا تصورات وبدابل لمشروعات الحفاظ على المناطق ، وٌمثل هذا النموذج هو المستوى الثانى 

 .من مستوٌات بناء المدٌنة التراثٌة االلكترونٌة
 

 

 ,Gaitatzes et al)لقطات من مشروع العالم الهيلينى اإلفتراضى كتطبيق للعمارة اإلفتراضية المحاكية للواقع:( 6 )شكل 

 الباحث:                                                         المصدر 
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النموذج المقترح الستخدام تكنولوجيا المعلومات فى توثيق التراث العمرانى  ( 7 )شكل رقم 
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: مقترح المدينة التراثية االلكترونية
بعد تكوٌن نموذج افتراضى للمدٌنة التراثٌة تم اعدادة من خالل التطبٌقات والتقنٌات االلكترونٌة ناتى للمرحلة التالٌة وهى 

:  االعداد لبناء مدٌنة تراثٌة الكترونٌة تتلخص وظابفها طبقا للجدول التالى
 

 الوظائف المجال

 المعلومات تزوٌد
 الثابتة

كاالستعالم عن المبانى التراثٌة وتارٌخها واماكنها والطرق المإدٌة الٌها ، اٌضا 
 الوثابق الخاصة بالمبانى والمناطق التراثٌة

 المباشرة الخدمات
 

 البرٌد وتبادالت الوقتٌة، الحكومٌة والمعامالت الطلبات، وتعببة المدٌنة، كالمعلومات
 تدٌرها التً المواقع من تشغٌل وبرامج والملفات الطلبات نماذج وتحمٌل االلكترونً

 بعد عن التعلٌم الرأي، واستطالعات المدٌنة،

 واإلنقاذ اإلسعاف ومعلومات المروري، االزدحام ومعلومات الجوٌة، كالتنبإات الفورٌة المعلومات
 والنجدة الشرطٌة

 المعلومات تبادل
 االجتماعٌة

واتخاذ القرارات المتعلقة  الدعم جماعات ، الرأي جماعات الحوار، مجموعاتك
 .الجوار حماٌة جماعات النشٌطة، الجماعات ،بالحفاظ 

 بالعالم العالقة
 الخارجً

حٌث ٌمكن زٌارة المواقع االثرٌة عن بعد من خالل برامج المحاكاة الواقعٌة للمدٌنة 
بما ٌمكن الزابر على مستوى العالم من زٌارة المناطق االثرٌة والتفاعل معها دون 

 السفر الٌها

وظائف المدينة التراثية االلكترونية  ( 1 )جدول رقم 

وٌتم بناء المدٌنة من خالل ثالث مستوٌات على النحو التالى 
 المعلومات هو مستوى :األول المستوى

 المعلومات تحلٌل إلى نظام باإلضافة االنترنت صفحات على البحث خالل  من WEB Siteعلى  األساس والذى ٌعتمد فى
اإلبعاد بخرابط ثالثٌة االبعاد التى تم انتاجها بالنموذج  الثنابٌة الخرابط ربط خالل من االتصال ٌتم حٌث ، GIS الجغرافٌة

. المعد سابقا
 البيئى السطح مستوى :الثانى المستوى

 المستوى هذا مفتاح هً (الواقع االفتراضى) تكنولوجٌا تعتبر حٌث العمرانٌة، البٌبة خالله من تظهر الذي المستوى هو
 من خالل ٌمكن حٌث .المدٌنة شكل على التعرف خاللها من ٌمكن والتً المدٌنة التراثٌة ، هذه داخل البٌبة العمرانٌة لتوضٌح

 المدٌنة مشاهدة ٌمكن خاللها األبعاد، ومن الثنابٌة الخرابط على المدٌنة داخل ما مكان تمثل معٌنة نقطة تحدٌد المستوى هذا
مع استخدام  وخاصة بها، والسٌارات المشاة حركة والتعرف على األماكنالتراثٌة احد زٌارة ٌمكن ثم ومن األبعاد ثالثٌة مجسمة

 .الواقع االفتراضى الدٌنامٌكى ولٌس الثابت
مستوى التفاعل : الثالث  المستوى
 ٌصبح فانه أشخاص بال ثالثً األبعاد فراغ انشا فاذا الرقمٌة، المدٌنة داخل األساسٌة األهداف أحد هً االجتماعٌة التفاعالت

فان استخدام الدراسات االجتماعٌة المدخلة سابقا فى النموذج الرقمى للمدٌنة هو الذى سٌساعد فى  المنطلق هذا من جذاب، غٌر
. خلق نوع من التفاعالت االجتماعٌة المطابقة لواقع المدٌنة التراثٌة

وٌجب التاكٌد هنا على ان مخطط المدٌنة االلكترونٌة البد وان ٌسبقة رإٌة استراتٌجٌة واضحة االهداف والمعالم ٌشارك فٌها 
. جمٌع المختصٌن بالحفاظ على المناطق التراثٌة لتحدٌد المشارٌع الالزمة فى هذا المخطط 

 
  والتوصياتالخاتمة -3
ٌتعرض التراث العمرانى فى بالدنا للعدٌد من التحدٌات اهمها العمرانٌة بفعل عدم الرإٌة والتخطٌط والحفاظ على  -

المنتج التراثى العمرانى والعدٌد من التداخالت التى طرأت على هذا المنتج بالستخدام المنافر لطبٌعة استعماالت 
المنطقة او بالناتج المعمارى  الغٌر متناسق مع باقى مكونات المنطقة التراثٌة ، واٌضا التحدى الناتج عن العولمة 

سواء المادٌة او الفكرٌة والتى كان لها اكبر االثر فى طمس الهوٌة التراثٌة لعمراننا التارٌخى ، ولكن مع ذلك تبقى 
العولمة من احد اهم العوامل التى ٌمكن من خاللها الحفاظ على البٌبة العمرانٌة اذا ما تجاهلنا عنصر االنبهار بالغرب 
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واستبدلناه بعنصر االستفادة من التقدم العالمى فى مجال التكنولوجٌا االلكترونٌة وتوظٌفها فى مجال الحفاظ واالرتقاء 
 .بتراثنا المعمارى

تمثل تكنولوجٌا الواقع االفتراضى وما انتجته من العدٌد من التقنٌات بداٌات لتكنولوجٌا حدٌثة ربما تتزاٌد مع تقدم  -
مفاهٌم المدن االلكترونٌة والرقمٌة وما ٌوكبها من تطبٌقات العمارة االفتراضٌة لتكون احد اهم التقنٌات التى تستخدم 

 فى مجال توثٌق مدننا التراثٌة وبداٌه اٌضا لتحولها الى مدن تراثٌة الكترونٌة
ان واقع المحاوالت فى مجال المدن االلكترونٌة ٌجعلنا نسعى بجد لتحوٌل مدننا التراثٌة الى مدن رقمٌة تقدم خدماتها  -

. الى متخذى القرارات فى المقام االول للحفاظ واٌضا تتطور لتخدم سكان ومرتادى المناطق التراثٌة
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