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ABSTRACT 
Sustainable planning of the national parks as a tool for the development of eco-tourism through 
development and planning of Raghadan Park at Al-Baha, Saudi Arabia)  
Planning and developing of national parks in Saudi Arabia is currently an important subject on the agenda 
of the successive governments. The issue is how to design and coordinate sustainable natural parks in the 
Kingdom, so as to be harmonious and balanced with the local climate and the prevailing environment. In 
addition, it must require the optimum resources. Therefore, the design must be cost-effective, visually 
entertaining, friendly with the environment, and is easy to maintain. As a part of the concept of a 
sustainable development, great attention must be paid to the preservation of pure clear air, water and soil, 
in addition to manure and Grass life cycles. The paper also reviews the state strategies in dealing with 
these green sites exploited and developed for the purpose of internal eco-tourism. It was necessary to visit 
a number of national parks in different areas in the Kingdom to identify the elements and facilities of 
construction together with their environmental components. Al-Baha National Park was studied in some 
details as an outstanding example of this type of national parks with its environmental components and 
constructional elements. The paper concluded with some effective recommendations, concerning 
development and evaluation of Al Baha National Park in particular as well as other parks in general. 
Sustainable management and maintenance in order to attain ecological balance and reducing pollution 
plays a vital role in eco-tourism development.  
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 :ملخص البحث 

لمنتزهات الوطنية في المحافظة على الموارد التنسيق المستدام ل قوم بهالدور الفعال الذي ييناقش البحث موضوع فى غاية األهمية اال وهو 

الهام في تطوير و تنشيط السياحة البيئية الداخلية كمورد هام في دعم االقتصاد  ةدورو حماية البيئة و كذلك على الطبيعية و التوازن البيئى 

وكجزء من ا مختلف مناطقهاحة البيئية في يالصالحة للس الجذابةجود العديد من المواقع بووتمتاز المملكة العربية السعودية  , الوطني

ها تزهات الوطنية بهدف حمايتالمن بإنشاءالمناطق   هذهفقد قامت  بتطوير بعض  المملكة تتبعهالذي  الحفاظ على الموارد البيئية  استراتيجية

قد كان ولتحقيق االهداف المحددة بالبحث ف,  , بالبيئةاستمتاع الناس بجمالها و حياتها البرية و لتشجيع السياحة الداخلية دون االضرار و

قع المنتزهات الوطنية فى المناطق المختلفة فى المملكة للتعرف على عناصرها و بالعديد من الزيارات الميدانية لمواالباحث قوم يلزاما ان 

الباحة الوطنى بشئ من التفصيل باعتباره نموذجا بارزا لهذا النمط من  منتزه ييم ية مع التركيز على دراسة  و تقمنشاتها البنائية  و الطبيع

  .هنشائية الموجودة باال وعناصرهئية يالمنتزهات الوطنية  بجميع مكوناتة الب

و والتطبيق  والتنفيذبما في ذلك التصميم  , التي تستجيب  للقضايا البيئيةالدراسة بوضع بعض التوصيات  هذهقام الباحث في قد و 

تنمية السياحة الدور الفعال لها فى الحفاظ على التوازن البئيى و الحد من ظواهر التلوث  وعلى الدور الهام فى تطوير و مؤكدا على  االدارة
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و االدارة و كذلك بعض التوصيات الخاصة  تطويروالالتشغيل  عملياتالفاعلة فى  لمقترحاتالى بعض ا باإلشارةوينتهى البحث و البيئية 

 . لهذه المنتزهات بحفظ و حماية المنتزهات من الممارسات الخاطئة التى يقوم بها الزوار

 :المقدمة  -1

  

دورا فعال فى المحافظة على الموارد الطبيعية  و التوازن البيئى وحماية البيئة من التدهور و التلوث  زهات الوطنية تلعب المنت             

 بالسياجة البيئيةوفى اطار اهتمام المملكة  تستطيع توفير أماكن اللعب لألطفال والكبار مع الساللم واألسوار والنافورات والفساقيكما انها 

مناطق النشاء المنتزهات الوطنية كأحد الروافد الطبيعية التى تعمل على المحافظة على الموارد الطبيعية فى اتجهت لطبيعية وتنمية الموارد ا

وفق معايير و اساليب علمية  مستدامة  وايجاد المواقع المالئمة حسب الميزات النسبية للمناطق ليتم انشاء منتزهات وطنية احة البيئيةيالس

  .فى الممملكةالبيئية اة لصناعة السياحة حديثة لتكون نو

الها و قامت الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع وزارة الزراعة بتطوير بعض هذة المنتزهات وتنسيقها من اجل استمتاع المواطنين بجمكما  

 .دورة فى تطوير السياحة البيئية و دعم و تنمية االقتصاد الوطنىحياتها البرية مما يساهم ب

 دعمي مما النباتي هغطاؤ بتنوع بما يتميز بة من خصائص بيئية و بالمملكة المنتزهات الوطنية  اشهر احد من رغدان بالباحة  منتزه عتبري و

و من هنا ياتي .  تصميم و تنسيق المنتزهات المستدامة عمليات فى بة يقتدى للمملكة انموذج ويجعله بيئي سياحى مشروع الى تطويرة 

 بجميع  الوطنية المنتزهات من النمط لهذا واعدا نموذجا باعتباره التقويم و بالدراسة التفصيل من بشئ الوطنىهذا المنتزة  التركيز على

 .بة الموجودة االنشائية وعناصره البئية مكوناتة

 

 :أهداف الدراسة

 :تتلخص اهداف الدراسة في التالي 

 مستدام للحدائق و المنتزهات في الحفاظ علي الموارد الطبيعية  و تطوير السياحة البيئيةمناقشة   الدور الفعال الذي يقوم بة التصميم ال -

 تم مع استعراض الهم المنتزهات الوطنية التى  لمنتزهات الوطنيةمستدام لالتطوير التنسيق و الالتعرف على استرتيجيات المملكة فى  -

 تطويرها

 . استجابة للقضايا البيئية هاوضعالتى تم فى تنسيق المنتزهات دامة المستاالسس التخطيطية و التصميمية  دراسة  -

لمعايير و االسس التصميمية و التخطيطية المستدامة بالباحة ومدى مالءمتة  لرغدان الوطني  منتزهخصائص و مميزات دراسة  -

 .للمنتزهات

 :البحث أهمية

 من حمايتها و البيئى التوازن و الطبيعية الموارد على الحفاظ فى رئيسى و فعال دور  لة مستدامة منتزهات  تطوير و تصميم ان شك ال

 . الوطنى االقتصاد دعمو الداخليةالبيئية  السياحة تطوير و تنشيط فى هام دور كذلك و البيئى التلوث من والحد التدهور

 :البحث منهج

 النظرية االسس بدارسة الباحث قام حيث  لإلطار العملي  تحليلالرصد و اللإلطار النظري و  االستقرائى المنهج عل البحث اعتمد       

و , و االستناد عليها في تحليل و تقييم  الحلول التصميمية و التخطيطية للمواقع المختارة  المستدامة والمنتزهات الحدائق تخطيط و لتصميم

 البنائية منشأتها و عناصرها على للتعرف بالمملكة منتشرة وطنية منتزهات لمواقع الميدانية الزيارات من بالعديد الباحث قام بالتالي فقد 

 لعناصره التقويم و الدراسة من بمزيد الوطنى الباحة منتزه على الباحث ركز ثم  بالرفع المعماري و الرصد و التصوير الفوتوغرافي

 مواقف و المشى مسارات و المظالت و العائلية ساتالجل مثل قةتنسي فى استخدمت التى البنائية التجهيزات و العناصر خاصة و االساسية

خالل الزيارات مع عدد من الزوار و  التحاور كما تم  المياهو الخدمات مثل المصليات و دورات  العامة المرافق الى باإلضافة السيارات

 .المستقبلية  ويرهاو عمليات صيانتها و امكانيات تط القائمين على تلك المنتزهات  حول تلك التجهيزات و مشاكلها

  السياحة البيئيةعالقتة بتنسيق المنتزهات المستدام و -2

وبالتالي, يجب أن يكون  .منسجمة ومتوازنة مع المناخ والبيئة المحلية , قتصميمها بطرعلى  المستدامةتنسيق المنتزهات  يعتمد

ولي اهتماما نمفهوم التنمية المستدامة يجب ان وكجزء من .  انةالصي سهلوللبيئة  اوصديق ممتع بصرياو  تكلفة قليلةب ال وفعا: التصميم 

السماد العضوي, وتوفيروالحد من النفايات ومنع تلوث الهواء والماء والتربة,  كلفةتالمراعاة للحفاظ على الموارد المحدودة وكبيرا 

نباتات الزينه  ختياراوالمواد الكيميائية,  دورة حياة العشب, وتدابير مكافحة اآلفات التي تجنب أو تقلل من استخدامومالحظة 

كلها عناصر يجب وهذة تقنيات الحديثة , ال, واالستخدام المناسب للعشب, وكفاءة الري من خالل استخدام للمناخ والمكان واالشجارالمناسبه

 .دام للمنتزهاتالمستق يتنسالان تؤخد بعين االعتبار في 

ة ومكوناتها, وهي التي تتّم من دون اإلخالل بالنظم البيئية ومن دون يسياحة التمتّع الملتزم بالبيئة الطبيع اما السياحة البيئية فهى            

فيها السائح البيئي على التمتّع بمشاهدة النظم البيئية ومكّوناتها الحية الحيوانية  والتى يحرص. أي تأثير سلبي على مكّونات التنّوع الحيوي

وأخيًرا هي كأنواع السياحة األخرى هدفها . كما يمكنه التمتّع بالمزايا التاريخية والثقافية والتراثية التي تميّز الموقع .والنباتية في موئلها

  .االلتزامألنها سياحة خضراء نظيفة, وسياحة مسؤولة يحكمها العقل و. اإلستمتاع والتعّرف, ولكن بشكل أكثر رقيًا وأقل إيذاًء للبيئة

مواقع تستمد اهميتها من عملية تنسيق  هاما فى عملية التوازن البئيى فان السياحة البيئية منتزهات العامةال واذا كان  تنسيق

لذا فهما على عالقة تبادلية  و متشابكة ال ينتج عنها اى تلوث للبيئة بل هى محسنة للبيئة بصفة عامة و تحمى و تصون الحياة المنتزهات 

المنظمة العربية للتربية ) .ال القادمةيو تعمل على المحافظة عليها لالج تلوثها دون قى بجودتها و تحول البرية و ترتالطبيعية و كذلك 

 (4891والثقافة والعلوم 
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ويجب أن نؤكد إن إدراكنا للدور الهام للمنتزهات العامة, سواء بالنسبة للسياحة أو لكونها احتياطيًا استراتيجيًا للموارد الطبيعية 

المتميزة, لتلك المنتزهات ودعمها بالوسائل العلمية  جينات الوراثية, يحتّم على المسؤولين توفير االمكانيات و الكوادر البشريةوبنوًكا لل

 (4881, الصواف ) .مواردهاوالمعدات لمتابعة سالمة 

جدير بالذكر أن السياحة البيئية في المناطق البيولوجية الحساسة 

طيّبة إذا تم تنظيمها وإدارتها  يمكن أن تعطي نتائج إقتصادية

 بعناية,  

كما تتعدد مظاهر الجذب السياحي في مناطق المنتزهات 

الطبيعية, ومنها التعريف بعادات المجتمعات وتقاليدها التي تنتشر 

فيها هذه المنتزهات, وإعداد منشورات ومواد تذكارية وترويحية, 

بالت شخصية عن وبرامج تلفزيونية وإذاعية وأفالم وثائقية ومقا

   الغابات وأنواع أشجارها وعن الكثير من النباتات واألعشاب

وتبقى اإلشارة إلى إن إدماج السياحة البيئية فى خطة إدارة 

المنتزهات الطبيعية المستدامة يحقّق الكسب المادي ويكّون 

جمهوًرا واعيًا ألهمية الحفاظ على التنّوع البيولوجي والموارد 

يضيف إلى أهمية المنتزهات  الطبيعية والجمالية  الطبيعية, كما

والبيئية أهمية إقتصادية, مما يمّكنها من تأدية دورها فى خدمة 

 .المجتمع

 المستدامة هات الوطنيةخطط المملكة فى  تطوير وانشاء المنتز -3

 بيئيةالسياحة الفى اطار االهتمام المتنامى للمملكة بالمحافظة على التوازن البيئى و تنمية 

كبيرا من اهتمامها ئى قدرا يجاء انشاء المنتزهات الوطنية كأحد الروافد الطبيعية التى تولى الجانب الب

وايجاد  بيئىحافظة على الموارد الطبيعية فى مختلف مناطق المملكة و التوازن الو تعمل على الم

طنية وفق معايير و اساليب مناطق ليتم انشاء منتزهات والمالئمة حسب الميزات النسبية للالمواقع 

فى الممملكة فى اطار خطط قصيرة و الداخليه على االقل علمية حديثة لتكون نواة لصناعة السياحة 

 (هـ 4111, الهيئة العليا للسياحة) .طويلة المدى فى هذا المجال

محمية  ولقد بدأت منظومة المنتزهات الوطنية فى المملكة بانشاء منتزة عسير الوطنى كأول و أكبر

باهم  ف موجزوفيما يلى تعري, طبيعية فى المملكة ثم تالة انشاء عدد من المنتزهات الوطنية 

 :المنتزهات الوطنية و هى كالتالى 

 :منتزة عسير الوطنى  -3-4

من المملكة و تتميز بخصائصها البيئية  لجنوبى الغربى تقع منطقة عسير فى الجزء ا

متحولة و يصل من الصخور البركانية و ال ففيها الجبال الشامخة المكونة

م فوق سطح البحر و يغطى هذة الكتلة غطاء نباتى 3333ارتفاعها الى 

كثيف يغلب على انواعة اشجار العرعر و تتراوح درجة الحرارة فيها بين 

-333درجة مئوية و معدل هطول االمطار فيها يتراوح بين  13الى  41

مستوى االرتفاع فوق سطح البحر ونظرا لما ملم و يتباين مناخها تبعا ل 033

تتمتع بة هذة المنطقة من مميزات فقد وقع االختيار عليها حفاظا على غطائها 

 (4)شكل , ات النباتى و ابرازها كنموذج لتباين التراث و الثقاف

و فتح المنتزة ابوابة الستقبال  4898ى المشروع منذ عام فالبداية  تلقد تم

, هكتار  113333و قد خصص لة مساحة تقدر بحوالى  4894الزوار عام 

وتم اختيار و تطوبر بعض المواقع داخل المنتزة و تجهيزها بالخدمات 

الترفيهية لالستفادة منها فى االغراض السياحية و الثقافية و العلمية و هذة 

ة طور زضبة و منتنتزة الهمالمواقع هى منتزة السودة و منتزة دلغاء و 

 .تزة االمير سلطان المسقى و من

و قد اثبتت التجربة نجاحها مما شجع على االستمرار فى 

هات الوطنية زة من خالل التوسع فى اقامة المنتهذا التوج

 .فى مواقع مختلفة

 :منتزة االحساء الوطنى -3-2

اعداد دراسة المكانية  4894 عسير الوطنى طلبت المملكة من خدمات المنتزهات الوطنية بالواليات المتحدة عام منتزهبعد نجاح 

الدراسة استغالل المعطيات البيئية الموجودة فى محافظة االحساء النشاء منتزة يمتد من مشروع حجز الرمال الى ميناء العقير وقد اعدت 

كلم  13واحة على بعد االولية و تامل الوزارة ان تتمكن من تنفيذة مرحليا ليضاف الى جهودها فى هذا المجال و يقع المنتزة شمال شرق ال

 (1)شكل , فوف من مدينة اله

منتزة عسير الوطنى( 4)شكل   

 نموذج تصميم لمنتزه جبل أبي مخروق (3)شكل 

 http://www.sauditour.info/ar/m/location.php: المصدر

  منتزة االحساء الوطنى( 1)شكل 
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 : جبل ابو مخروق منتزه  -3-3

 الدين صالح طريق على( مخروق أبو)  جبل منتزه يطل

 هذا تكون و مربع متر 13.333 مقدارها بمساحة الملز بحي األيوبي

 قمتها تعلو متدرجة مستويات على رسوبية صخرية تراكمات من الجبل

 تاريخية, أهمية الجبل لهذا. الخالق إبداع في التأمل ثيرت طبيعية فجوة

 مدينة منه يراقب مرصدا العزيز, عبد الملك له المغفور منه اتخذ فقد

 إليها يقصد أن يمكن كما هـ,4348 عام لها فتحه عند القديمة الرياض

 الطبيعة أضفت. الطبيعة رحاب في واالستجمام للراحة, ذلك بعد

 التصميم على خاصا طابعا الجبل تكويناتل المتدرجة الصخرية

 غير طبيعية تكوينات شكل يأخذ أن فيه روعي حيث المعماري,

 الجبل قمة على اإلبقاء مع المختلفة, الجبل مناسيب مع لتتماشى منتظمة,

 وقد. متميز كأثر وإبرازها الفجوة, على للمحافظة طبيعتها على

 وقد الرياض, مدينة في فرةالمتو الطبيعية األحجار إنشائه في استخدمت

 بعض فيه ويوجد. هـ4133 عام افتتاحه وتم هـ,4381 عام التنفيذ في بدأ

 رائعا منتزها ممايعد لألطفال عابلاأل وبعض المائية المسطحات

 (.3شكل )    ائالت للع

 

 :الحزام االخضرمنتزة   -3-1

 ومساحته العاص, بن عمرو شارع مع العزيز عبد بن سطام راألمي شارع تقاطع غرب شمال الرياض, مدينة غرب المتنزه يقع  

 أحواض تتخللها التي الخضراء, والمسطحات األشجار, وغزارة النخيل, انتشار حيث من الموقع, بطبيعة التصميم تأثر.  مربع متر 11333

و اماكن للعب  لجلوسل أماكنوبة  ,الزهور وأحواض الممرات, عنده تلتقي محورا تشكل صناعية, مياه برك ثالث بالمتنزه الزهور,

 (1)شكل .و مناطق خدمية اخرى  االطفال

  مشروع تطوير و تنسيق منتزه رغدان بالباحة -4

 :موقع و مخطط منتزة رغدان الوطنى -4-1

الى الشمال الغربي من مدينة  مك 1على  بعد  يقع منتزه رغدان الوطنى

ملكة العربية السعودية وتقع على تقع في الجزء الجنوبي الغربي للم التي الباحة

الطريق العام الممتد بين مدينتي الباحة والطائف, وتفصلها قرية الزرقاء عن مدينة 

 ( 0)و( 1)شكل  البائحة

يقع , من أجمل المنتزهات و الغابات فى منطقة الباحة و المنتزهو يعد 

م فوق سطح البحر حيث يطل على طريق عقبة  4933على ارتفاع 

أجواء هذه الغابة صيفا بين  و فهد الذى يربط الباحة بالمخواة الملك

المعتدلة والشتوية الممطرة ومما يزيد من جمال المتعة في هذه الغابة إلى جانب 

االرتفاع الشاهق كثرة مطالتها على أعماق تهامة وأوديتها السحيقة التي تغوص إليها 

ة التي تربط بين سراة المنطقة عقبة الملك فهد كأحد الشرايين المهمة في المنطق

 كما يمتاز بتنوع غطاءه النباتي, ويمتاز المنتزة بقربة من التجمعات السكنية , وتهامتها

و العرعر , بوفرة اشجارة و تعدد أنواعها كاالكاسيا و الصنوبر و التين الشوكى و

بعد حوالي كما يمتاز بقربة من مدينة القنفذة التي ت, والطلح وبعض الشجيرات البسيطة

 (هـ 4110, مجلس الوزراء) (9)شكل . كلم 413

و تزويده بمناطق للعب األطفال و على فترات متتالية وقد قامت الدولة بتطوير المنتزه 

أكشاك لبيع المرطبات كما قامت بمد شوارع داخلية و إنارة كل ارجاءة و توفير أماكن 

ة كدورات المياه و هناك عدة خاصة للعائالت و أخرى للشباب و توفير مباني خدمي

مدرجات زراعية و كسوات حجرية تتخللها   تحسينات اتخذت شملت بناء

متر و نافورة وسط المنتزه كما  933أحواض زهور وممرات مشاة بطول 

زراعية و  و موادخزان للمياه  13 شاءنمع إمتر  133مدت مواسير بطول 

 .. مالعب رياضية

 

:المصدر   الحزام لمنتزهالمخطط العام ( 4)شكل   
http://www.arriyadh.com/ar/Tourism/Left/Gardens 

 

    الى المملكة و موفع منتزة رغدان بالنسبةيوضح موقع مدينة الباحة (  5)شكل 

Google Earth :المصدر  

 

 

  

  

 

 ةالباحالى  ع منتزة رغدان بالنسبةموقيوضح (  6)شكل 

Google Earth :المصدر  
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  نسيق منتزه رغدان بالباحةتطوير و ت استراتيجية -4-2

و لتنسيقها ه اختيار بعض الغابات بمنطقة الباحة 4138 -م 4898بدأ عام 

بالخدمات  اتطويرها و كان من أهمها غابة رغدان لكي تصبح منتزها مزود

( 9)شكل و يوضح م فى تنشيط السياحة فى المنطقة الضرورية و لكى تسه

 .تراحها و تنفيذها لتطوير المنتزه مخططات المشروع االبتدائية الذي تم اق

اختيار سبعة مواقع قد تم للمنتزه ف الوضع الراهن و لتقييم و دراسة خصائص

و األسس  النظم  طبقا لمجموعة  من هاتقييمو( 8)شكل رغدان  منتزهمن 

 يرتطوالالتي تشكل في مجملها إستراتيجية والتخطيطية و التصميمية المتكاملة 

 (49)إلى  ( 43)كما يتضح من اإلشكال من  لمنتزهاتل مالمستداتنسيق الو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان مرتفع  موقع منتزة رغدان في يوضح (  7)شكل   

Google Earth :المصدر  

 

 

  

  

 

  قبل تنفيذة رغدان منتزة تنسيق و تخطيطل مقترحيوضح (  9) شكل 

للسياحة العليا الهيئة :المصدر  

الباحث:المصدر  
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 :و المنتزهات العامة تصاميم الحدائق نظم--5

 :التصميم الهندسي أو المنتظم -5-1

ايا أغلبها قائمة وقد تكون أحيانا خطوط دائرية أو بيضاوية أو أي يتميز هذا النظام بالخطوط الهندسية المستقيمة التي تتصل ببعضها بزو

شكل هندسي متناسب مع معالم األرض وفي النظام الهندسي المتناظر تلتزم أوجه الحديقة المختلفة أن تتمشى مع بعضها في تشابه متكرر 

ن تقسيم الحديقة إلى نصفين متشابهين بأكثر من محور حول المحور الرأسي الذي يخترق الحديقة ويقسمها إلى نصفين متماثلين , كما يمك

 :عدة أوجه منها لهذا النظامكما أن , (0202, محمد عرب الموسوي) واحد تمر كلها بمركز التصميم

 :التناظر الثنائي -أ

  الصغيرة و المساحات على جانبي المحور األساسي ويمكن تنفيذه في المداخلكاحواض الزهوروهو نظام هندسي تتكرر فيه وحدة التصميم 

 :التناظر المضاعف -ب

 .في المساحات المتوسطة أو الكبيرة و يستخدموهو نظام هندسي تتكرر فيه وحدة التصميم على جانبي المحور األساسي أو المحاور الثانوية 

 :التناظر الدائري أو البيضاوي -ج

 ..حدة دائرية أو بيضاوية ويمكن أن يكون ثنائياً أو مضاعفاً وهو نظام هندسي تتكرر فيه أجزاؤه بشكل دائري أو بيضاوي حول و

الباحث:المصدر والموافع التي تم اختيارها للتقييممنتزة رغدان ل الموقع العام الراهنيوضح (  9)شكل   
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  :التناظر الشعاعي -د

 إلى يحتاجانة  ةعيوبومن  وهو نظام هندسي تتكرر فيه أجزاء الحديقة بحيث تكون جميعها خارجة من مصدر دائري أو بيضاوي واحد

 . المفاجأة عنصر عنده تفقد مما واحد بمنظر كلها الحديقةعناصر زائرال يرىكما  المزروعة المساحة يقلل مما المشايات منأكبر عدد إقامة

 :التصميم الطبيعي -5-2

 طبيعي بشكل منحنية تكون فية  والمشايات الطرق كونبمحاكاة الطبيعة بقدر اإلمكان وعدم استخدام األشكال الهندسية ويتميز  فيه يراعىو

و هو النظام الذي تم  طبيعتها على لتنمو النباتات تركتو  الطبيعية المواد من جوالتوالبر للجلوس المقاعد مثل الحديقة منشآت تصنع و

  John L.Motloch2001) ) .اتباعه في تخطيط و تصميم عناصر منتزه رغدان 

 :التصميم المزدوج -5-3

مع   ,. والمحافظة على المناظر الطبيعية وهو طراز خليط بين النظامين الهندسي و الطبيعي في مساحة واحدة مع العناية باألشكال الهندسية

 (John L. Motloch, 2001) .رصف الطرق والمشايات بالرمل أو البالط أو الحصى المنقوش بأشكال هندسية

 التصميم الحديث أو الحر -5-4

ويجمع هذا النظام بين . عداد قليلةوهو نظام بسيط ال يتقيد بقواعد التنسيق المعروفة مثل المحاور والتماثل وغيرها وتوزع فيه النباتات بأ

 حيث أن الفكرة الرئيسية في هذا النظام هي تحرير الخطوط الهندسية من حدتها . األشكال الهندسية بصورة غير متماثلة  وجمال الطبيعة 

 

 .إلنشاء الحدائق والمنتزهات المستدامة التخطيطية  االسس-6

تتوقف المعدالت لتكون مرافق عامة للمدن والقرى و وذلك تخطيط المدن الحديثة  تعتبر الحدائق والمنتزهات العامة من أساسيات

محددة من المساحات  نسبهلكل فرد من سكان المدينة  حسبالتخطيطية للحدائق والمنتزهات بصفة عامة على الظروف المحلية لكل مدينة وي

التي يجب تحقيقها في تخطيط المنتزهات و التي التخطيطية سس عموما هناك مجموعة من اال,  (4899 الواحدعبد الحميد عبد ) الخضراء

 :كالتالي   ( 44و  43)شكل   تقييم عناصر تخطيط المنتزه طبقا لهاتم 

أن تتناسب المساحات المخصصة للحدائق والمنتزهات مع كثافة السكان الذين تخدمهم هذه المرافق بحيث يجب توفير حديقة يجب -4

   .لكل نسمة  1م43-1وأن تكون المساحة المطلوبة للحديقة تتراوح بين  نسمة1333-1133لكل من 

أن يكون موقع الحديقة أو المنتزه مناسباً حسب الغرض من االستخدام ويفضل أن يكون خارج نطاق توسع مباني المدينة في يجب -1

  .السيارات السريعة يداً عن حركة المستقبل ليبقى مكانها بعيداً عن ازدحام المدينة وفي مكان آمن بع

   . ها محافظة علىلل متمشية معها  وذلك بإقامة مناطق ترفيهية ومنتزهاتالمكان مراعاة اإلستفادة من طبوغرافية -3

 مع مراعاة توفر مواقف للسيارات قريبة منها  المؤدية إلى المداخل الرئيسية لهالمنتزه وكذلك الشوارع بتحديد الشوارع المحيطة -1

حديقة العامة عن الشوارع المحيطة بها بأسوار مرتفعة أو أسيجة كثيفة من األشجار ومصدات الرياح وذلك في حالة إنشائها عزل ال-1

إال أنها ال تعزل في حالة إنشاء حدائق ومنتزهات المرافق العامة في المناطق التي تحيط بها المناظر . داخل المدينة أو بالقرب منها

 (Bartholomew, H, 1975). الطبيعية

تصميم الطرق في داخل الحديقة العامة لتكون في شكل دائري غير منتظم ويراعى عدم اإلكثار منها حتى ال تكون على  مراعاة-0

   .حساب المساحات المزروعة فيها وأن يؤدي كل طريق إلى عنصر معين أو مفاجأة للزائر الذي يسير في الحديقة

فيهية في الحدائق والمنتزهات بشكل يحقق اإلكتفاء الترويحي لسكان المخطط والتي تشمل تنوع مراعاة توفير جميع العناصر التر-9

مساحات واسعة ومكشوفة من والمناظر التي يراها الزائر في الحديقة العامة وذلك من خالل زراعة أنواع مختلفة من األشجار 

ستراحات و صيانتها بصورة مستمرة وحمايتها من أالجلوس المسطحات الخضراء وسط الحديقة وفي األماكن المخصصة للجلوس واإل

 (Nor tham, R.M., 1984) و باقي الخدماتعليها وذلك بتحديد طرق ومشايات للزوار وأماكن للجلوس واالستراحات 

الباحث:المصدر المستدامة التخطيطية للمعايير طبقامنتزة رغدان  موقع تقييميوضح (  43)شكل   
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 :للحدائق والمنتزهات ةالمستدام يةتصميمال األسس-7

التصميم بمعناه الشامل و  هي تصميمها بحيث تكون مستدامة نسيق المنتزهاتالخطوة الرئيسة لت           

 عض مبادئ و اسس التصميم كالوحدة باستخدام بهو عبارة عن تنظيم األجزاء البسيطة في صورة مركبة 

تنسيق  وبطريقة فنية للوصول إلى تنظيم و( 41)شكل ,سس التصميم  و التناسب و التكرار والعديد من ا

النظر في عوامل مثل وينبغي  .التصميم وهذه العملية يقوم بها عادة مصممي الحدائق في بداية عمليةجيد 

لمستقبلية للموقع وهذا يشمل قة بالظروف او كذلك االمور المتعل المخصصه رض,والميزانيةحجم قطعة اال

واالختيار المناسب للنباتات  المكانوطبوغرافية  واتجاهاتها الرياح شدةو ألتربةونوع  الشمس أشعة ميل

في   بعين االعتبار سوف يتم مناقشتها وتم اخذهاا هعهذه العوامل جمي....مع الموقع المحدد تتالءمبحيث 

 :كالتالي  (49الى  43)من  باألشكالرغدان كما تقييم عناصر منتزه 

 

 :الحديقه رـ محاو 7-1

فمنها المحور الرئيسي الطولي ومحور أو أكثر . لكل حديقة محاورها , وهي خطوط وهمية

ولكل محور بداية ونهاية كأن يبدأ بنافورة في طرف يقابلها كشك . ثانوي أو عرضي عمودي على الرئيسي

المكان المرتفع فيها في الطرف المقابل , هذا ويزيد من جمال الحديقة أن يكون وسطها غاطساً وأن يشغل 

وعموماً ما يسمى بمحور التصميم األساسي يعتبر من األهمية بمكان في . تراس يطل على الحديقة كلها 

أهمية تذكر في التصميمات الحديثة او التصميمات تنسيق الحدائق الهندسية الطراز ولكن لم يعد له 

  .الطبيعية كتصميم منتزة رغدان 

 :المقياس -7-2

ي عمل هندسي لتحديد أبعاد كل عنصر من عناصر الحديقة وتحدد به أبعاد الطرق يستخدم كأ

وأماكن الجلوس واألحواض والمساحات بين النباتات وكذلك لحساب مكعبات الحفر والردم و النباتات 

 (Gail Hansen, 2010)  . .الالزمة باإلضافة إلى تقدير تكاليف تنفيذ التصميم

  :الوحدة والترابط  -7-3

وهي الرابطة أو اإلطار الذي يربط وحدات الحديقة معاً ومن الممكن إضفاء الوحدة عليها عن 

طريق زراعة سياج حول الحديقة أو إقامة أية حدود بنائية كذلك عن طريق ربطها بمشايات وطرق 

 .و الصنف أو الجنس وبتكرار مجموعات نباتية متشابهة في اللون أ

 :التناسب والتوازن -7-4

المستدامة التخطيطية للمعايير طبقارغدان  منتزه  عناصر تنسيق تقييم وضحي(  11) شكل   

الباحث:المصدر  
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مع بعضها وكذالك مكوناتها , فال تستعمل نباتاات قصايرة جاداً فاي مكاان يحتااج لنباتاات عالياة أو  حديقةأن تتناسب أجزاء ال يجب

أشجار ذات أوراق عريضة في حديقاة صاغيرة وال تازرع أشاجار مرتفعاة كبيارة الحجام أماام مبناي 

جميع أجزاء الحديقة  يجب أن تتوازن. صغير أو تزرع أشجار كبيرة الحجم في طرق صغيرة ضيقة

كمنتازه  غير متماثل فاي الحادائق الطبيعياة حول المحاور , والتوازن متماثل في الحدائق الهندسية و

  ( .43)شكل رغدان  

 :السيادة -7-5

رة له قوة جذب االنتباه مثل الناافو ثل سيادة عنصر سيادة وجه معين على باقي أجزائها م المنتزهات الحدائق و ميراعى في تصمي

 (Gail Hansen, 2010)  . .ظر طبيعي على باقي أجزاء الحديقةأو المجسم البنائي أو أي شكل هندسي بارز أو سيادة من

 :البساطة   - 7-6 

تستخدم البساطة في االتجاه الحديث لتخطيط وتنسيق الحدائق إذ تراعى البساطة التي تعمال علاى تحقياق الوحادة فاي الحديقاة وذلاك       

باألساوار وشاابكة الطارق والمساطحات , واختيااار أقال عادد ماان األناواع واألصاناف بمقاادار كااف , واإلبتعااد عاان ازدحاام الحديقااة  بالتحدياد

 باألشجار والشجيرات 

 :الطابع والمظهر الخارجي-7-7
ة ل علياه مكوناتااالخاارجي الاذي تاد مظهاره منتازهولكال  المنتازهالحديقاة او  الصافة المميازة للشاكل العاام الاذي يكاون علياه وهاي 

 .وإلبراز طابع معين في التصميم ال بد من إدخال عنصر أو أكثر من العناصر المميزة لهذا الطابع. المستقلة وتصميمه الذي يبرز شخصيته

  :التكرار والتنويع  -7-8

, وذلك بزراعة  صر ربطكعن انقطاعيحسن إتباع التكرار في بعض مكونات الحديقة من نباتات وخالفها بحيث تحقق التتابع بدون 

ويتحاتم . الشاكل  ملفتاة وجميلاةبعض األشجار على الطريق , أو مجموعاة مان النباتاات تتكارر بانفس النظاام بحياث يكاون لهاا إيقااع وتكاون 

 في حين التنوع عكس التكرار  ألمتناظرةتكرار عناصر التصميم في الحدائق الهندسية 

  :التتابع واالتساع  -7-9

ترتيب عناصر التصميم بحيث ينظر إليها تادريجياً فاي إتجااه معاين مثال تادرج النباتاات مان المساطح األخضار إلاى يقصد بالتتابع 

وكلماا كانات الحديقاة واساعة كاان ذلاك أدعاى لراحاة الانفس , ولاذلك يعماد . سياج من األشجار المرتفعاة محيطاة بالحديقاة فاي الجهاة الخلفياة

ذلك بعادم إقاماة منشاآت بنائياة عالياة أو أشاجار مرتفعاة بال تقاام  و. اع حتى في المساحات الضيقة المصمم إلى جعل الزائر يشعر بهذا االتس

 بيراً , وكذلك تصغير حجم المقاعدالمنشآت المنخفضة مع إختيار الشجيرات قليلة اإلرتفاع التي ال تشغل فراغاً ك

  :األلوان ودرجة توافقها -7-11

  .والمفضاال ولااذا يعماال علااى اإلكثااار ماان المسااطحات الخضااراءفااي المنتزهااات  خضاار هااو اللااون السااائدالمنظاار األيعتبر

عناد تصاميم و ويفضل اإلستفادة واإلسترشاد بالطبيعة نفسها إذ أن أكثر المناظر محاكاة للطبيعة هو ما يرضى النفس ويريح العاين بجمالاه

 :التالي راعىيحيث و درجات توافقها يجب عمل تصور أللوان النباتات المختارة  منتزهال

 , ن هناك تدرج و توافق فى االلوان الربط بين المجموعات المختلفة لالشجار فى االلوان بحيث يكو -ا

 مثل األزرق والرمادي واألخضر الفاتح لتعطى شعور باالتساع  استخدام االلوان الهادئة او الباردة-ب

 .حدة الملل ولكن تاثيرة ضعيف فى التصميممن  رت الللون االبيض بصورة مجمعة يكساستخدام االزهار ذا -ج

 .يفضل زراعة النباتات ذات االلوان الحمراء او الصفراء او الخضراء الداكنة فى المناظر الخلفية النها تعطى تقارب ظاهرى-د

ية والرمادياة اإلحسااس بكبار استخدام األلوان الحمراء والقرمزية والذهبية القوة والنشاط , بينماا تعطاي األلاوان الزرقااء والبنفساجيعطي -هـ

 .المساحة وزيادة البعد

يعتبر توزيع األلاوان مان اساسايات التصاميم حياث يحاب أن تصامم أجازاء مان الحديقاة كاملاة بلاون واحاد بجاناب اللاون األخضار والاذي  -و

 .يستعمل في هذه الحالة كمنظر خلفي لهذا اللون

في المنظر الخلفي في آخر الحديقة نباتات حادة األلوان مثل األحمر والعكاس فاي  إذا كان هناك مساحة طويلة نرغب في تقصيرها يزرع -ز

 .(Christopher James Lidy, 2006) .حالة الرغبة في إعطاء اتساع ظاهري يفضل زراعة األلوان الهادئة والفاتحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوضح اسس تصميم و تنسيق المنتزهات(  12) شكل   

الباحث:المصدر  

 

 

  

  

 



 

 
 (المملكة العربية السعودية -تطوير و تنسيق منتزة رغدان بالباحة )  التنسيق المستدام للمنتزهات الوطنية كاداة لتطوير السياحة البيئية
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التناااا

فااااااار 

  والتوافق

ويتوقاف إختياار التناافر أو التوافاق فاي تنسايق .. عناصر التصميم وعكسه التوافق التنافر معناه عدم وجود صلة بين عنصرين من

فاي منطقاة قريباة مان الطرياق ويراهاا الزائار عان  شجرية اتوفي حالة زراعة مجموع. م وأهميتهموقع عنصر التصميحسب الحدائق على 

وفي حالة زراعتهاا فاي نهاياة . ى اآلخر تدريجياً دون سيادة أحد منهاكثب يفضل أن تكون نباتاتها متوافقة فيما بينها لينتقل النظر من أحدها إل

  . وقد يراعى التنافر إلظهار أهمية عنصر معين سائد. حدود الحديقة بعيدة عن النظر يراعى تنافرها مع بعضها لتلفت النظر إليها

 :اإلضاءة والظل  -7-12

أثر لون العنصر وشكله وقوامة بموقعة من حيث الظل أو شدة الضوء ويتم توزيع مهماً في تنسيق الحدائق إذ يت ايشكل الضوء والظل عنصرً 

 زراعة النباتات المختلفة واختيارها من حيث كثافتها ومدى حاجتها من الضوء والظل في الحديقة 

  :تحديد الحديقة وعزل وتقسيم مساحاتها -7-13-

فيحد النظر ويقصره على  من مناظر مختلفة لفي له يعزله عما حوله, وذلك بعمل منظر خ المهم عند التصميم تحديد المنتزة من

كما يتطلب التصميم في بعض الحاالت عزل عناصر التصميم عن بعضها ليبدو كل منها وحدة قائمة بذاتها تجذب النظر . فقط محتوياته

 .جيرات الكثيفة لتحجب ما ورائها أو استخدام مجموعة من األشجار والش ذلك بإقامة سياج منتظم الشكل لميزة فيها ويتحقق

  : منتزةشكل األرض ومباني ال -7-14

. منتزةدة ويدخل طبعاً ضمن تنسيق المن حيث المنحدرات أو المرتفعات الموجو منتزةكل سطح األرض أساس لتصميم اليكون ش

 مكمل في الحدائق الطبيعية عنصر  كما أن المبنى الرئيسي في الحديقة هو العنصر السائد في الحدائق الهندسية ولكنة

  :اختيار األنواع المختلفة للنباتات -7-15

غير مستدامة هو كمية المدخالت الالزمة لزراعة  هاالمستدامة فمعظم ما يجعل في تنسيق المنتزهاتتشكل النباتات العنصر الرئيسي 

وتوضع في المكان . نموها والصفات المميزة لكل منها وتختار النباتات بعد دراسة ومعرفة تامة لطبيعة, النباتات غير المحلية فيها

المناسب لها ولتؤدي الغرض المطلوب من زراعتها واستخدامها سواء وضعها بصورة مفردة في وسط المسطحات الخضراء أو 

أو للكسر من حدة مجموعات أو كمناظر خلفية للتحديد أو في مجموعات مجاورة ألي عنصر إلظهار ما حولها أكثر إرتفاعاً من الواقع 

فشكل أوراق األشجار الالمعة مثالً يشعر باالتساع عن األوراق الخشنة , كما أن المنظر الخلفي المكون من . خط طويل ممل أو غير ذلك

 ( 0890, محمد يسري الغيطاني) .مجموعة من نباتات كثيفة حول وجه من الوجوه كالنافورة يعتبر عامل تقوية وإظهار لها 

الشجيرات تكون النباتات المختارة تؤدي الدور المطلوب منها على أكمل وجه ونموها مالئم للبيئة المحلية وتزرع األشجار و وينبغي أن

ميع حسب استخداماتها المختلفة لتكسب المكان منظراً جميالً , كما تزرع النباتات العشبية الحولية والمعمرة أللوان كنماذج فردية أو في مجا

ددة وأهميتها في عمليات التنسيق وتزرع أحواض الزهور في خليط ال يتعدى أكثر من ثالثة أنواع من األزهار مع مراعاة أزهارها المتع

 (4899, عبد الحميد عبد الواحد) .ترتيب األلوان وتوزيعها بحيث تعطي تكوينا متوازناً خالل فصل النمو واإلزهار

 :يانتهاوص هاتالمنتزنشاء ال اإلمكانيات المالية -7-16

وإقامة بعض المنشآت البنائية فيها وزراعة  لتغطية المصاريف الالزمة إلنشائهعلى مدى المقدرة المالية  المنتزهيتوقف تصميم 

 .أنواع النباتات المختلفة وكذلك عمليات الصيانة الالزمة للتصميم المنفذ وما تحتاجه من عناية مستمرة في تربية النباتات 

المستدامة التصميمة لألسس طبقامنتزة رغدان  عناصرتنسيق تقييم يوضح(  13) شكل   

الباحث:المصدر  

 

 

  

  

 

المستدامة التصميمة لألسس طبقا منتزة رغدان عناصرتنسيق تقييميوضح (  41) ل شك  

الباحث:المصدر  



 

 
 (المملكة العربية السعودية -تطوير و تنسيق منتزة رغدان بالباحة )  التنسيق المستدام للمنتزهات الوطنية كاداة لتطوير السياحة البيئية

 

 

 العوامل المؤثرة على تصميم المنتزهات -8

تعتبرالمعرفة بكل ما هو بيئي اساس في تصميم المنتزهات حيث يجب ان تندمج االشكال و العناصر النباتية والمائية و المنشات 

كما يجب االحذ في , ثقافية والعوامل المناخية المختلفة و كذلك البيئة الالبنائية مع السطح الطبيعي  و تتكيف مع المكان و الطبوغرافية  

 . االعتبار االشكال المعمارية المحلية النها نتاج عملية طويلة من التكيف مع البيئة المحلية

  . المستدامة عناصر تصميم وتنسيق الحدائق -8

  :يشتمل تصميم وتنسيق الحدائق مجموعة من العناصر تتمثل فيما يلي 

 :عناصر نباتية  -9-1

 :نباتيهـاالنواع ال1ـ1ـ9

طبيعة ومراحل نمو النبات ومالءمته وختيار أنواع النباتات األكثر مالئمة للظروف البيئية المحلية راعى فى اختيار االنواع النباتية اي

 الحجم النهائي المناسب الذي يصل إليه النبات بعد سنوات من زراعته  و.للموقع الذي يزرع فيه

 :المستدامة الحدائقاستخدامات النباتات في تصميم  -9-1-2

 :االستخدام الجمالي -أ

كعناصر جذب بشكلها الطبيعي وأللوان أوراقها أو  تستخدمو. للنباتات في تنسيق وتصميم المنتزهاتوهو اإلستخدام الرئيسي             

يضفي وجود النباتات عنصر الطبيعة على كما . سيقانها أو أزهارها أو شكل تيجانها وتفرعاتها أو قابليتها للقص والتشكيل إلى إشكال منتظمة

كما تستخدم النباتات إلعطاء األلوان المطلوبة في التنسيق وتعمل على .المكان وتكسر حدة الخطوط الهندسية وتعطي صورة طبيعية للتصميم

 (.Christopher James Lidy, 2006)إبراز العناصر األخرى في الحديقة أو تعمل على إخفاء العيوب أو المناظر غير المرغوب فيها 

 :لنباتي ااالستخدام  –ب 
كما يمكن . وذلك بتكوين أسوار نباتية يمكن أن تؤدي الغرض الذي تقوم به األسوار البنائية لحجب المناظر غير المرغوب فيها           

المشايات والطرق لتقود الزائر للحديقة إلى إستخدامها لتحديد وتقسيم المساحات في الحديقة وعزل أجزائها عن بعضها البعض وكذلك تحديد 

ماذج فردية لها وتحديد وتجميل مسارات المداخل الواسعة للحديقة وتقسيمها بزراعة مجموعات شجيرية وأحواض زهور ون. اتجاه معين

  .صفاتها المميزة 

  :ي ئالبي االستخدام -ج 
 باإلضافة الى دورة الهام ,( 41)لحفاظ البيئي كما بشكل العامة يتماشى مع مبدأ امنتزهات  المحافظة على االشجار و النباتات في ال          

مرغوب فيها من الجو وتقليل الضوضاء عن طريق امتصاص الموجات الصوتية والحد غير الفي مكافحة التلوث البيئي وامتصاص الغازات 

تلطيف درجة حرارة الجو لكسر حدة الرياح و  م النباتاتكما تستخد,ةصاص األشعتمانعكاس الضوء والبريق عن طريق أ من تأثيرات

 ., كما يمنع وجود النباتات عن طريق جذورها انجراف التربة وتحد من تحرك الرمال ولنشر الظل خاصة للمناطق الصحراوية

التصميمة لألسس طبقا بمنتزة رغدان  العناصرالنباتية تقييميوضح (  41) شكل   

الباحث:المصدر  

 

 

  

  



 

 
 (المملكة العربية السعودية -تطوير و تنسيق منتزة رغدان بالباحة )  التنسيق المستدام للمنتزهات الوطنية كاداة لتطوير السياحة البيئية

 

 :المستدامة المجاميع النباتية المستخدمة في تنسيق الحدائق -9-1-3

حصول على الظل وكمصدات للرياح كما تستخدم األشجار المزهرة بكثرة في الحدائق لتعويض نقص تستعمل األشجار للحيث             

تزرع الشجيرات في منحنيات الطرق أو يمكن زراعة بعض أنواعها كنماذج منفردة   كما , م كستائر نباتية ا تستخداألزهار في الحدائق كم

, تزرع كستائر نباتية ورقية أو مزهرة أمام األسوار وأسفل األشجار كما ..راءلكل منها صفاتها الذاتية المميزة وسط المسطحات الخض

وتستخدم المباني او لتحديد منطقة معينة لحمايتها ,  و حفظه هلصيانت ضرورية إلحاطة المبنى أو المنتزة وكذلك هناك االسيجة النياتية وهي

حيث المتسلقات والمدادات وهناك ايضا .ر الجميل يمكن إقامتها من النباتات إال أنه إكتساباً للمنظر األخض ,ايضا األسمنتية أو الخشبية

, تغطية واجهات المباني واألسوار والجدران الخارجية و , لتسلق على المداخل والبوابات والمظالتا  مثلفي أغراض متعددة تستخدم 

ولية تغطي المساحات الواسعة من الحدائق والمنتزهات وهي نباتات عشبية نجيلية خضراء معمرة أو حكذلك هناك المسطحات الخضراء 

 وباإلضافة إلى دور المسطحات الخضراء في معالجة المناخ فإنها تؤدي أغراضاً تخطيطية ووظيفية بالحديقة 

 البنائيهالعناصر  -9-2

 :ممرات المشاة -2-1 -9
وأجزائها وتوصل إلى األماكن المختلفة فيها وعند إنشاء  منتزةداخل العدد من الممرات أو المشايات التي تربط م لمنتزةيوجد في ا            

  :المستعمل , ويالحظ أن هناك عدة إعتبارات هامة يجب مراعاتها تتمثل في اآلتي  منتزةهذه الممرات يجب أن يراعى طراز ال

   .في اتجاه طولي أو عرضي% 4.1-4ميول ممرات وطرق المشاة في العادة يتراوح بين  -

   %.Handrail 9الدرابزين (مقابض الساللم)صى ميول مسموح به في حالة عدم استخدام أق -

 . سم لكل فرد وذلك لتحقيق سهولة وراحة في المرور03يجب أال يقل عرض الممرات عن  -

   .متر يسمح بمرور ثالث أشخاص4.1يالحظ في ممرات المشاة ذات الحجم المنخفض أن ممر بعرض  -

في اإلعتبار عند تحديد أماكن ممرات  هذا خذؤر طريق بين نقطتين لذلك يجب أن يئماً إلى أن تسلك أقصحركة المشاة تميل دا -

 المشاة 

   .ظر إلعطاء متتابعات بصرية متنوعةوخاصة التي في مستوى الن ممرات الالنواحي البصرية على جميع محاور يجب اإلهتمام ب -

 .فى االماكن التى تتحمل االحمال الثقيلة  مشاة فيمكن ان تكون من الخرسانة لاما المواد المستخدمة في أرضيات ممرات وطرق ا

 :المقاعد وأماكن الجلوس  -9-2-2

المخصصة لذلك في  كاألماكنتوفر أماكن للجلوس وتكون مطلة على مناظر أساسية في تنسيق الحديقة  يراعى في تصميم المنتزة            

كما يتجنب وضع أماكن الجلوس على المسطحات الخضراء لرطوبتها . على رصف الطرق المؤدية إليهاويعمل ( 40)رغدان شكل  منتزه

من كما يتوقف تصميمها على طراز الحديقة والغرض الذي تنشأ  ,وس يوضع بها رمل أو ترصف بالبالطالمستمرة بل يخصص منطقة للجل

  .لسائدهادام مواد تتالءم مع الظروف المناخية يجب مراعاة حماية أماكن الجلوس من أشعة الشمس واستخو اجله

 

المستدامة ميمةالتص لألسس طبقابمنتزة رغدان   العناصرالنباتية تقييميوضح (  16) شكل   

الباحث:المصدر  

 

 

  

  

 



 

 
 (المملكة العربية السعودية -تطوير و تنسيق منتزة رغدان بالباحة )  التنسيق المستدام للمنتزهات الوطنية كاداة لتطوير السياحة البيئية

 

  ( : البر جوالت) المظالت  -9-2-3
شكل  رغدان زهتبمنمن المواد البالستيكية كالموجودة واعادة من مواد الخشب أو المباني أو فروع األشجار ( البرجوالت ) تقام المظالت 

(40. ) 

 ائيةالبنالمجسمات  -9-2-4
م وتقام في بعض الحدائق لتمثل فكرة أو لتخليد ذكرى معينة أو تراث وتاريخ حضاري للمجتمع وتنشأ عادة في وسط المجسمات البنائية تصم

 .النافورات أو في الميادين العامة أو في وسط الحدائق المتناظرة 

 .:األحواض البنائية والجدران الحافظة -9-2-5

المستخدمة في  كالجدرانببناء جدار حافظ لتثبيتها من االنهيار  السحيقهدرات بعض المساحات المنخفضة والمنحالجدران الحافظة تحجز 

 ( 49)تثبيت التربة بمنتزه رغدان شكل

 :عناصر فرش أخرى  -9-2-6
وتشمل صناديق وسالل القمامة التي تختلف في شكلها والمادة المصنوعة منها , لذلك فهي تحتاج إلى عناية خاصة في تصميمها لكي تتوافق 

  .في مكان بارز لسهولة الوصول إليها توضع رشادية اإللوحات واالعامة كذلك التليفونات . باقي العناصر في الحديقة  مع

 :عناصر خدمات مسانده  -9-2-7
 .وتشمل توفير غرفة للحارس , ومستودع , وكذلك غرفة للتجهيزات الميكانيكية والكهربائية

  :عناصر اإلضاءة -9-2-8

ة عنصر اإلضاءة في إعطاء اإلحساس باألمان فإنها تسهم في التركيز على بعض العناصر الجمالية والمجسمات التشكيلية باإلضافة ألهمي

وبالنسبة إلضاءة ممرات وساحات المشاة يجب أال يزيد ارتفاع مصدر اإلضاءة عن . مثل النباتات والنوافير , وغيرها من المنشآت البنائية

 . ية خاصة إلضاءة المناطق التي تشمل على ساللم أربعة أمتار مع إعطاء عنا

  (:مسطحات مائية)عناصر مائية -9-3

ترجع وعنصر جذب أساسي للمواطنين والزوار كالبرك و البحيرات الصناعية و الشالالت تعتبر النافورات والتكوينات المائية المختلفة 

لى الدور الهام الذي تقوم به المسطحات المائية في تلطيف درجة حرارة الجو إلى تأثيراتها الجمالية , باإلضافة إ في المنتزهات أهميتها

  :باإلضافة إلى ذلك يجب مراعاة اآلتي . وزيادة الرطوبة النسبية

 التصميم بحيث يتم إضافته كعنصر مائي  عنداالعتبار فى خذ نظام الري ؤتي تحتاج إلى ري مستمر يمكن أن يفي حالة المسطحات ال -

خذ في االعتبار وضع النافورة في الفراغ بالنسبة لضوء الشمس لدراسة ؤب أن يكتكوين جمالي لذلك يج اهام اافورات دورتلعب الن -

 .دراسة تأثير الماء من خالل االستفادة من إمكانياته المتمثلة في الرذاذ , والتدفق , واالنسياب و  .االنعكاسات من أو على الماء 

 

 

 إضافة إلى تأثير الماء لذلك يجب أخذها في االعتبار كمعيار تصميمي  ياجمال راوتأثي اجديد اافورات تعطي بعداإلضاءة الليلية في الن -

  .مناطق ألعاب األطفال  -9-4

وقد حددت الهيئة  ,( 49)شكل  كما فىتخصيصها بمنتزه رغدان  تم كالمناطق التي العامة , فير مناطق ألعاب لألطفال بالمنتزهاتيجب تو

م0384ريكية الوطنية لخدمات الترفيه المعايير التخطيطية إلنشاء مالعب األطفال في المنتزهات األم
1
طفل وبناء على ذلك فإنه  4333لكل  

المستدامة التصميمة لألسس طبقارغدان  بمنتزه ائيةالبن العناصر تقييميوضح (  17) شكل   

الباحث:المصدر  
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ذ يلزم أن يتم تصميم مناطق ألعاب األطفال بحيث يتم توفير ألعاب لمختلف األعمار , كما يجب مراعاة عامل السالمة أثناء التصميم والتنفي

 .ت األطفال الجسدية والذهنيةإلحتياجا

  :عناصر خدمات عامة -9-5

األسوار لعدد مناسب من المصلين و كذلك  مصلىيم المأكوالت الخفيفة والمشروبات و بوفيه لتقدو دورات مياه للجنسين وتشتمل على 

لمواد التى تبنى بها و بتصميمها بحيث يتوفر تتأثر بالعوامل الجوية لذلك يجب االهتمام بصيانتها كما يجب االهتمام با حيث انهاوالمداخل 

 . المباني والعناصر المحيطة بها فيها الحس الجمالي مع مراعاة تكاملها مع

 فى المنتزهات امدادات المياة -11

او مياة االمطار هى حجر الزاوية فى برنامج التنسيق المستدام للمنتزهات و تتضمن استعمال مياة ذات جودة اقل  المياهتعتبر المحافظة على 

لمياة الجوفية الموجودة على سطح االرض لتشغيل دورات المياة و لرى المسطحات النباتية و من مصادر المياة التى يمكن االستفادة منها ا

ذا كان هناك وفرة فى دامها حيثما ال تتواجد المياة الجوفية اما اخفيمكن است( بةذمياة ع) ثة  اما المياة السطحية الغير ملو كاالبار و العيون 

يعها اذا كان استخدامها مياة االمطار فيعتبر مستجمع االمطار هو االختيار المناسب بشرط ان تستخدم عملية معالجة ضرورية قبل توز

 .ضافة الى امكانية استخدامها فى اغراض الريباالللشرب 

 فى المنتزهات معالجة المياة -11

رها و على جودتها فالمياة الجوفية  التى تستخدم فى الشرب يتم معالجتها بعمليات بسيطة باستخدام على مصد المياه معالجةتعتمد انواع 

فى هذة الحالة يلزم هيبوكلوريت الصوديوم و كذلك باستحدام ثانى اكسيد الكلور اما المياة السطحية فيمكن ان تكون مياة منخفضة العكارة و 

بالتبييض كما يمكن معالجة المياة بالمرشحات متعددة المراحل والتىى يستخدم فيها عناصر ترشيح م تطهيرها ثشحات الرملية رترشيحها بالم

فة ذات مسام ضيقة كالسيراميك و الورق اما اذا كانت المياة السطحية مرتفعة العكارة فيجب ان تكون المعالجة كاملة و يتضمن ذلك اضا

كالنظام المستخدم في منتزه رغدان  شكل   المياهتوزيع تصريف وويمكن ان يكون  رو البوليسحجر الشب  تركيبات كيماوية صناعية مثل 

 .فى انظمة مدفونة او انحدارية فاالنحدارية لها تاثير اقل على الموقع اال انها معرضة للتخريب ( 49)

 منع الفاقد و النفايات فى المنتزهات -12

المواد التى يمكن ان تصبح بعد ذلك من النفايات اما اذا كان استخدامها ضرورى  ان افضل الطرق لمنع ايجاد النفايات هو عدم استخدام

 .تقوم بمنع توليد الفاقد ىزوار و المستخدمين و تدريب العاملين و تعليمهم باالنظمة التالادة تصنيعها و يتطلب ذلك توعية فيجب اع

واء بعملية المزج او الهضم الالهوائي للنفايات العضوية القابلة للتحلل و التحليل الحيوي س ..و تشمل استرانيجية منع الفاقد فى المنتزهات

كما ينبغى استخدام , اعادة استخدام المنتج فى تسميد التربة النباتية او للحصول على غاز الميثان الحيوي الذى يستخدم كمصدر للطاقة

التى تعمل بدون مياة و لكن يعيبها الروائح الكريهة التى قد تصدر منها  التقنيات التى تعيد استخدام الفاقد مثل استخدام المراحيض الجافة و

 .(Travis Beck &Carol Franklin, 2009) .اذا لم تتخذ االحتياطات الالزمة

 التحكم في استهالك الطافة -13

واعيا حيث انها اقل تأثيرا علي البيئة عن ل مصادر الطاقة المتجددة استعماال واستعماة في تنسيق المنتزهات المستدامة همن االشياء االساسي

وتعد السياحة البئية في المنتزهات ,البدائل التقليدية و كما ان الموقع يحتوي علي موارد طبيعية فانة يحتوي على مصادر طاقة متجددة 

 .يرها القليل على البيئةاثاختيارا مالئما نظرا لت مصادر الطاقة المتجدة حيث ان نشتركيمالوطنية و مصادر الطاقة المتجددة 

ضرورية والتي تعتمد بصورة اساسية الغير التخطيط حيث يجب تجنب االنشطة  ان الحفاظ على الطافة في مواقع المنتزهات يبدأ في عملية

االبنية الى كذلك تقليل الخدمات و , تكون بديال عن استخدام السيارات على الطاقة ويكون ذلك مثال عن طريق تصميم ممرات مشاة و طرق 

 .وكذلك استخدام استراتيجيات الحصول على الطاقة الحرارية و الكهربائية و االضاءة الليلية الحد الذي يسمح بتلبية المطالب

كالطاقة الشمسية في الرى الزراعى و رى الغابات و مكافحة التصحر و فى رى المراعى   التجدده كما يمكن استخدام أنظمة الطاقة

  ى الالندسكيب و الحدائق و أعمال اإلضاءة, كما يمكن استخدامها أيضا فى تكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحىالحيوانية و ر

 التحكم في تاثيرات الزائرين -14

لزائرين سلبا علي ن يمثل تهديدات هامة علي مناطق المنتزهات حيث يمكن ان يؤثر ازدحام اوور البيئي الذي يتسبب فية الزائران التده

ر العاملين و التكاليف المالية كذلك يجب ان يكون يلل من تلك التاثيرات مثل خطط توفتق ماك من الخطط االدارية البيئية نالمنتزهات و ها

رغدان انظر  و هو نظام مستخدم في منتزه اتالمنتزه داخل هسليم المفروض اتباعهناك خطوط ارشادية توضح للزائرين السلوك البيئي ال

 ( .49)شكل 

 .أعمال الصيانة والتشغيل  -41

سيجه النباتية والمتسلقات والزهور ومغطيات التربة المسطحات الخضراء واألشجار والشجيرات واألاالعمال النباتية كوتشمل صيانة جميع 

االعمال أعمال صيانة م من اهو, المنتزهات بكاملها إنشاءاتوشبكات الري والخزانات والنوافير وكذلك االعمال البنائية كوأحواض الزهور 

  :هي النباتية

 التسميد -أ    
يجب توفير األسمدة العضوية والكيماوية لجميع العناصر الزراعياة مان مساطحات خضاراء وأشاجار وشاجيرات وأسايجة نباتياة وزهاور 

ع الساماد العضاوي بطريقاة ويمكان تكاوين االسامدة العضاوية بإعاادة تادوير نفاياات الحادائق لتصاني,ومغطيات تربة وغيرها من النباتاات 
مان األفضال عادم تغطياة المساطحات الخضاراء بالسابلة أو أي ساماد عضاوي يحمال و, غيرمكلفة العادة اساتخدامها فاي تساميد الحادائق 
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ذباب روائح غير مرغوب فيها بقصد تدفئته أو تغذيته , وذلك ألن هذه األسمدة تكون بيئة جيدة لنمو الميكروبات الضارة ومرتعاً ليرقات ال
 .والناموس وهذا ال يتمشى مع مبدأ نظافة الحدائق لروادها وخصوصاً فى حدائق المرافق العامة

 :الري  -ب
يجااب تااأمين مياااه الااري وإيصااالها إلااى النباتااات بكميااات مناساابة وكافيااة و تااروي المسااطحات الخضااراء واألشااجار والشااجيرات واألساايجه  

وبالنسبة لألماكن التي ال تتوفر بها شابكات ري ياتم ساقايتها عان طرياق .ن طريق شبكات الري والزهور ومغطيات التربة وسائر النباتات ع
 .الوايتات مع االلتزام بصيانة شبكات الري 

 :الوقاية و المكافحة  -ج
المعتادة  يجب إجراء الوقاية الالزمة ضد اآلفات الحشرية والمرضية وذلك بتفقد النباتات بصورة دائمة خاصة في مواسم اإلصابة

وفاي حالاة ظهاور إصاابة حشارية أو مرضاية يباادر ,  حسب دورات حياة الحشرات أو تغيرات المناخ والقيام بالرش الوقائي عند الضارورة
م يراعى عند الرش التازا, فوراً إلى أعمال المكافحة الالزمة حسب طبيعة اآلفة الحشرية أو المرضية , وبالمبيدات الفعالة المالئمة والحديثة 

 .األصول الصحية من استخدام الكمامات من قبل العاملين إلى جانب تجنب الرش عند اشتداد الرياح أو ارتفاع درجة الحرارة 

الموقع من المهم اختياار ماواد معااد تادوريها فى ستستخدمها ل القرر أي نوع من مواد البناءيتكما يجب القيام بصيانة االعمال البنائية فعندما 

إعادة استخدام الطوب القديم من األرصفة هي واحدة من الطرق التي تقوم باعطاء جمالية للمنطقة باالضافة إلى انها تقوم بخفض  مثل. غالبا 

هنااك  انساتخدمها, خاصاة إذا كانبشاأن ماا هاي الماواد التاي  لكن من المهم أيضا أن نكون حذرين. كمية المواد التي تذهب إلى مكب النفايات

ظافتهاا نب العاماة وذلاك باإلهتماام لعااب األطفاال المقاماة فاي المنتزهااتاكذلك يجب صايانة , حاصيل الغذائية من أي نوعاعة المط لزريتخط

ها والشد على مسامير التثبيت بها كما يجب دهانها مرة كل ستة أشهر بعد أخذ الموافقاة الخطياة مان الجهااز المشارف علاى توتشحيمها وتزيي

أن تسابق عملياة الادهان الصانفرة وإزالاة الصادأ المتاراكم عليهاا ودهانهاا بطبقاة أسااس حدياد بالنسابة لأللعااب نوعية الدهان ولوناه , ويجاب 

الحديدية ثم تادهن بالادهان مان ناوع إيباوكس خااص بادهانات الحدياد , أماا األجازاء الخشابية فتادهن بماادة ضاد تآكال الخشاب مان الحشارات 

الطرق والمشايات و األعمال الكهربائيةو األعمال الميكانيكيةو و النوافير حواض الزهورا كذلك صيانة . ودهانها بدهانات خاصة باألخشاب

 .األسوارو البوابات ودورات المياه و

 :رغدان تحليل و تقييم  منتزه نتائج

 :تخطيط الموقع: اوال 

فياة و حماياة البيئاة النباتياة و الحيااة تميز موقع منتزة رغدان بتحقيق المالءمة و الحماية للموارد الطبيعية و للخصائص الطبوغرا

ماات امنياة وت الشديدة للموقاع ماع عادم وجاود مقالبرية وبزراعة االشجار المحلية اما سلبيات الموقع فكانت في وجود مخاطر من االنحدارا

ار فاي رصاف ممارات المشااة و كذلك تميز باستخدام الموارد الطبيعية كاالشجار و االحجار في انشااء البرجاوالت الخشابية و االحجا, كافية

تميز الموقاع كذلك , ع ميزة قربة من مدينة الباحة حيث توفر الخدمات و العمالةقحقق الموكما ,  الحوائط الساندة للتربة لمنعها من االنجراف

لتاؤدي  ود للمنشااتمحادكماا كاان هنااك اساتخدام , باطالالت متنوعة نظرا لموقعة و كذلك احتوائة على مسطحات خضراء متنوعة النباتاات

 .الغرض المطلوب منها

 :الموقع  تنسيقتصميم و : ثانبا 

عن طريق استخدام مجموعات متشابهة من البرجوالت في تصميم عناصر المنتزه  ترابط الو  لوحدةا عنصر استخدم المصمم 

عور بالتوازن بصفة عامة في عناصر كذلك هناك ش في التصميمتنوع  وباشكال متباينة لكل مجموعة مما حقق ايضامن خامات واحدة 

تصميم منشات يتناسب مع نظام التصميم الطبيعي للمنتزهات كما راعى المصمم ايضا غير متماثل في جميع االحوال توازن المنتزة و لكنة 

لبساطة في التصميم ل مصمم لجأ الكذلك , السيادة  حقق عنصرمما و النوافير كارية ذية متفردة كالبوابات و النصب التباشكال هندسالمنتزة 

ثالباح:المصدر  المستدامة التصميمة لألسس طبقا بمنتزة رغدان الطاقة و الفاقد و المياة استراتيجيات تقييم يوضح(  18) شكل   
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للنباتات المحلية اما االلوان فان اللون االخضر , االشكال البسيطة التي تعكس البيئة الثقافية المحيطة و ستخدام عناصر الطبيعة في االنشاءبا

بشكلة الطبيعي حتى ان  عليةظ تم الحفااما بالنسبة للغطاء النباتي فقد , ضفي راحة للعين و رضا للنفسمما أهو اللون السائد و االشجار 

كثيرا من المسطحات الخضراء بالموقع تم اعتبارها مناطق محمية يحظر التعامل معها من قبل الزائرين مما يعزز من دورها البيئي في 

تخطيط ممرات المشاة و  هاتم مراعاة لشكلالعناصر البنائية و كذلك , تحقيق الوحدة بين اجزاء المنتزة معالجة المناخ و دورها الوظيفي في

بالنواحي البصرية علي طول الممرات  االشجار و النباتات و استخدام المواد المحلية في رصفها باالضافة الي االهتمام بحيث تحافظ على

ال انة إو البرجوالت و صنعها من المواد المحلية اماكن الجلوس  اختيار مراعاة كما تم,للزائريين طي متتابعات بصرية ممتعة عبحيث ت

حواض الزهور على حوانب أكذلك استخدام , طحات الخضراءالجلوس على المس ها و يفضلوننيتركومن الزائرين  اكثير انيعيبها 

 .للزائرين الممرات باشكال متنوعة تكسر الملل و تثري التجربة البصرية 

النسبة لتشغيل بو , في فترات المساءة مان خاصسا باالبعناصر االضاءة في كل انحاء المنتزة لتعطي احسا اهتم المصمم كما  

التي تهطل معظم اوقات السنة اال انة يتم تصريف المياة في منحدرات  اسلوب لمعالجة مياة االمطار استفادة وال ال يوجد الموارد الطبيعية ف

االستفادة من مياة  الجية لمعالجة الفضالت و كما انة ال توجد استراتي, و مجاري مكشوفة بعيدا عن المنشات و المسطحات النباتية المحمية

اما  .في عمليات الري و ال في االضاءةال من موارد الطاقة بالمنتزة ايضا اما من حيث مصادر الطاقة فانة لم يتم االستفادة , الصرف 
 اتباعه المفروض السليم البيئي السلوك رينللزائ توضح بالمنتزهمنتشرة   ارشادية خطوط هناكفبالنسبة الي ادارة تأثيرات الزائرين بالمنتزه 

 لتأمين وذلك المنتزه في تتوافر فهي التجهيزاتتلك الموارد اما  على السيئ التأثيرللحفاظ علي الموارد الطبيعية و التقليل من  المنتزه داخل

 الجوار في فندق كما يوجد  المنتزه في لعاملا اإلداري للجهاز يتوفر مسكن و ,بها المعمول الحماية قوانين حسب الحماية وتوفير المنتزه

 . المنتزة  داخل دةمحد مواصالتاال انة ال توجد  بعيده مناطق من القادمين الزائرين الستقبال

 الخالصة والتوصيات

 الهدف كان وإذا. المماثلة المنتزهات المستدامة مشاريع عليه تكون أن يمكن لما كامل شبه نموذج هو منتزة وغابة رغدان نموذج إن

 التنميةأيًضا هو  االهداف  ضمن من فإن فيها, البيولوجي التنّوع وصيانة محيطه,البيئة ال على الحفاظ هو ,هذا المنتزة إنشاء من ياألساس

  ت التي تستجيبمجموعة متنوعة من الممارسا يرتكز علىيجب ان  ان حماية تلك المنتزهات و تصميمها .للمنطقة  المستدامةالسياحية 

 :لذا يلزم اتباع التوصيات التالية و االدارةبما في ذلك التصميم والتنفيذ, والتطبيق  , للقضايا البيئية

  :لى مستوى التخطيط و التصميمتوصيات ع

 )  وعية التربةون توفر المياه وطبوغرافية الموقع والمناخ السائد ك) مراعاة مالئمة تصميم الحدائق لمحددات الموقع الطبيعية  -

كالوحدة والترابط والتكرار ومراعاة أسلوب تصميم )  منتزهاتمراعاة تحقيق األسس والمبادئ التصميمية في تصميم وإنشاء ال -

والذي يحقق التالؤم الوظيفي في توزيع العناصر واألنشطة ضمن مساحة ( هندسي , طبيعي , مختلط أو األسلوب الحديث ) الحدائق 

 . الحديقة

المحليةا فهي قادرة على البقاء على قيد الحياة, باالضافة إلى ذلك فان هذه النباتات أيضا  المالئمة للبيئة النباتية رالعناصمراعاة اختيار -

من المال الذي يستخدم لعمليات تسميد التربة  و بالتالى  يمكن حفظ قدر كبير. محلية يمكن تكييفها للتعامل مع أي حشرات ضارة

 .ري وتعديلها, ومكافحة اآلفات وال

 .لعوامل البيئية ا تتالءم معبحيث دمة كالمظالت و المقاعد و ممرات المشاة المستخ البنائية عناصرالمراعاة استخدام       -

 .الحد من جريان مياه األمطار من خالل استخدام غور بيولوجي, لتنظيف مطر الحدائق واألسطح والجدران الخضراء       -

 .تقنيات الحديثة التي تقلل من استخدام الماءالتنسيق الحدائق من خالل استغالل مياة االمطار و استخدام  الحد من استخدام المياه في      -

 .ري المزرعات باستخدام المياه الناتجة من االستحمام والمصارف, والمعروفة باسم المياه العادمة      -

 ..استخدام االساليب والتدابير المالئمة لمكافحة اآلفات       -

من خالل وضعها في المكان المناسب بحيث يتم التحكم في اماكن الظل , بطريقة تقلل من استخدام الطاقة بكفاءة منتزهاتتصميم ال       -

 لهذه األشجار باالضافة ال استخدامها كمصدات للرياح

هي واحدة من الطرق التي تقوم ورصفة مثل إعادة استخدام الطوب القديم من األ.  عملية البناءمن المهم اختيار مواد معاد تدوريها فى  -

 .باعطاء جمالية للمنطقة باالضافة إلى انها تقوم بخفض كمية المواد التي تذهب إلى مكب النفايات

للحد من جريان مياه األمطار والسماح لمياه االمطار بأن ترشح إلى األرض  المشاياتاستخدام مواد ذات نفاذية عالية في رصف  -

 .وفية بدال من جريانها كمياه سطحيةلتغذية المياه الج

استخدام الخشب المقطوع بصورة مستدامة, ومنتجات الخشب المركب لتزيين الحدائق, والمشاريع الزراعية األخرى, باالضافة إلى  -

 .استخدام االخشاب المرنة

المستخدمة في تنسق الحدائق مثل إعادة تدوير المنتجات, مثل الزجاج والمطاط من اإلطارات وغيرها من المواد لصنع المنتجات  -

 .حجارة الرصف, وغيرها من المواد

 .االرضيةوتعزيز التربة السليمة التي تدعم التنوع في البيئة يانة لتربة, بما في ذلك التسميد, لصاة أساليب الصيانة والتحكم بامراع -

 .منتزهات في ال استخدام معدات االضاءة التي تعمل بالطاقة الشمسية -

ى البرنامج الخاص بامدادات المياة بمواقع المنتزهات المحافظة على المياة و اختيار افضل الحلول الستخالصها من ينبغى عل -

 .مواردها و كذلك ايجاد افضل الطرق لمعلجة المياة و تطهيرها

 .ة تجمع بينهماينبغى اختيار انظمة توزيع للمياة مناسبة سواء كانت مدفونة او انحدارية و يمكن استخدام انظمة مزدوج -



 

 
 (المملكة العربية السعودية -تطوير و تنسيق منتزة رغدان بالباحة )  التنسيق المستدام للمنتزهات الوطنية كاداة لتطوير السياحة البيئية

 

ينبغي منع توليد النفايات فى المنتزهات لتجنب االضرار البيئية و يكون عن طريق استخدام استراتيجيات منع الفاقد سواء بتجنب جلب  -

المواد التى تصبح بعد ذلك نفايات او باستخدام طرق التحلل الحيوي للفاقد و اعادة استخدام المنتج فى عملياتى التسميد و الحصول 

 .على غاز الميثان او عن طريق اعادة استخدام النفايات القابلة للتحلل

 :لى مستوى االدارة و االعالم عتوصيات 

 مواجهة عند المناسبة, والقرارات الحلول اتخاذ على تساعد التي المعرفة وزيادة الخبرات اكتساب في هي الجيدة اإلدارة فوائد إن

 هذه تأسست أجلها من التي الغايات إلى الوصول هو ,المنتزهات الوطنية إدارة من الرئيس الهدف ويبقى. اإلدارية المشكالت بعض

 ةوالبنى التجهيزات اإلدارة,: اآلتية األساسية العناصر يشمل للمنتزهات اإلداري النظام إن ,. وفعالة إقتصادية بطرق ,المنتزهات

 .البيئي والوعي التعليم نشر المالية, الموارد التحتية,

و تشمل  .العلميين والخبراء البيئية والجمعيات المنطقة كبلديات , الفعاليات جميع فيها تتمثّل ,من قبل السلطات  عيّنوت :اإلدارة-

كما تشمل ايضا التحكم في , و معالجة المياة  االدارة استراتيجيات التحكم في استهالك الطاقة و طرق منع توليد النفابات و الفاقد 

 .و عمليات الصيانة و التشغيل  ,غير مرغوبة من الزوارالتاثيرات ال

 بها, الحماية توفيرل وذلك نارية, ودراجات سيارات من اآلليات, ,المنتزه في توافري أن الضروري من :التحتية والبنى التجهيزات -

 مبان   توفير الضروري من نهأ كما ,التجوال  لتسهيلالوطنية  المنتزهات داخل محدودة مواصالت وتوفير طرقات شق يجب كذلك

 كانت إذا بعيدة, مناطق من القادمين الزائرين الستقبال الجوار في فندق بناء أيًضا, ويمكن ,في المنتزه العامل اإلداري للجهاز ومسكن

 معدات أو إنقاذ, أو طبية إسعاف وسائلكما يمكن توفير  , المنطقة لسكان اإلقتصادية الحالة إنعاش في يسهم ذلك إن إذ كافية, أعدادهم

 .إطفاء

 بعض أن كماالمحلية من قبل الهيئات و الجمعيات  كافية موازنة له تتوافر لم ما تطوروي ستمري أن منتزةلل اليمكن :المالية الموارد -

 .الزوار على المفروضة الرسوم من يأتي قد الموازنة موارد

 التخطيط عملية في اإلنخراط إلى الجمهور دفع على يساعد كونه في يئيالب اإلعالم أهمية وتتجلى :البيئي والوعي اإلعالم دور-

 تعطي كما الطبيعة, الموارد على للحفاظ البيئي الوعي تعميم إلى تؤدي البيئي الحوار في الجمهور مشاركة إنكما . القرار واتخاذ
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