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ABSTRACT 

Cairo is full of historical areas and important monuments that embody the richness of 

the city, not only as the capital of the Islamic world, but also as one of the 

masterpieces of human urban experiences throughout its history. With the continuous 

development of tools and techniques that help preserve, develop, and upgrade urban 

and architectural documentation, this research comes as a study that helps achieve 

sustainable development goals through digital technology. this research will also 

compare manual   instruments with  electronic (digital) instruments such as laser 

scanning, total station, geography Information Systems (GIS), Global Positioning 

System:(GPS) such comparisons shall maximize benefits of using each of them. In 

additional this research shall identify various techniques and applications which 

promote the dissemination and use of digital heritage such as Virtual Reality, 

Augment Reality and Mixed Reality. in order to digitally translate and transfer this 

cultural heritage across generations as this legacy is owned by the World Heritage.  

Then it displays the search our case study is in Historic Cairo, Bab al-Wazir Street by 

solving some of the negative impacts on  urban and architectural building that suffer 

from Deterioration; this research shall be Exploiting the street’s strengths, 

transforming weaknesses into opportunities that serve sustainability projects, and 

benefit from global experiences in this field. It is worth noting that these negative 

phenomena are sublimation globally through UNESCO, which reflects the importance 

of research. 

Keywords: Upgrading, Digital Heritage, Historic Building Information Modeling 

(HBIM),Virtual Reality- Augment Reality  
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 ملخص البحث:
ليس فقط كعاصمة للعالم اإلسالمي، بل   القاهرة عامرة بالمناطق التاريخية واآلثار المهمة التي تُجّسد ثراء المدينة،

ا التطور  ومع  تاريخها.  مر  على  العمرانية  اإلنسانية  التجارب  روائع  من  بصفتها  األدوات   أيضاً  في  لمستمر 

بمثابة  البحث  هذا  يأتي  المعماري,  والتوثيق  العمراني  واإلرتقاء  والتطوير  الحفاظ  على  تساعد  التي  والتقنيات 

الرقمية.   التكنولوجيا  عبر  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  على  تساعد  اليدوية  دراسة  األدوات  البحث  وسيقارن 

)الرقمية اإللكترونية  الجغراقية  (  باألدوات  المعلومات  ونظم  الكاملة  المحطة  وجهاز  الليزر  باستخدام  المسح  مثل 

العالمي .    والنظام  التقنيات  هذه  من  كل  استخدام  من  الفوائد  ستوضح  المقارنات  البحث سوف  وهذه  أن  إلى  باإلضافة 

قع اإلفتراضي والواقع  يعرف العديد من التطبيقات والتقنيات المستخدمة في تعزيز ونشر التراث الرقمي مثل الوا

اال عبر  الثقافي  االرث  هذا  ونقل  ترجمة  أجل  من  ً المعزز.  رقميا للتراث    ؛جيال  ممتلك  اإلرث  هذا  أن  حيث 

الوزير باب  التاريخية, وهو شارع  بالقاهرة  لدينا  الحالة  دراسة  البحث  يتناول  السلبية    العالمي.ثم  اآلثار  بحل  وذلك 

الم المعمارية  والمباني  العمران  إلى فرص تخدم تدهورهعلى  الضعف  نقاط  للشارع, وتحويل  القوة  نقاط  باستغالل  ؛ 

مشروع اإلستدامة, وباإلستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال ومن الجدير بالذكرأن هذه  الظواهر السلبية  

 .متصعدة عالمياً من خالل منظمة اليونسكو, مما يعكس أهمية البحث

المفتاحية الرقمي    -اإلرتقاء  :الكلمات  التاريخي–التراث  البناء  معلومات  اإلفتراضي-نمذجة  الواقع  -الواقع 

 المعزز.

المناطق؛ مقدمة: هذه  بطبيعة  المعرفة  معها  للتعامل  تحتاج  التي  الخاصة  المناطق  التاريخية من  المناطق  تعتبر 

خاص, وتراث  وثقافة  طابع  ذات  مناطق  ويُحا  فهي  يُحمى  أن  ينبغي  التراث  الحالية  وهذا  لألجيال  عليه  فظ 

ويعتبر شارع باب الوزير)حالة الدراسة( من الشوارع التاريخية الهامة بالقاهرة التاريخية, بل يمكن    والمستقبلية.

أن نقول أنه يعد متحفاً مفتوحاً مثل شارع المعزبالقاهرة التاريخية؛ وذلك لما يحتويه من مجموعة كبيرة من اآلثار  

وا التراثية  السلبية والبيوت  الظواهر  لمجموعة من  يتعرض  له  الراهن  الوضع  فإن  ذلك  القيمة. ومع  ذات  لمباني 

كاآلتي: والمعمارية,.وهي  االولى:  -العمرانية  العمراني   المشكلة  النسيج  بشكل  والتمزيق  اإلنفصال 

 المشكلة الثالثة: ة.: قلة توافر األسواق والورش الحرفية وعدم استغالل الفراغات العامالمشكلة الثانيةالتاريخي.

الشروط الالزمة لتسجيل المباني ذات القيمة كآثارفي ظل تدهورها وتعرضها لإلختفاء, باإلضافة إلى غياب خطط   

مهدمة   ومباني  خرابات  من  الضعف  نقاط  تحويل  في  للبحث  األساسية  الفكرة  وكانت  اآلثر.  استخدام  ألعادة 

واإلست المنطقة,  تخدم  لفرص  عمرانياً  اإلستدامة للمنطقة  تصميم مشروع  من خالل  بالشارع  القوة  نقاط  من  فادة 

 باستخدام التكنولوجيا الرقمية. ثم يعرض البحث مجموعة المباني المستهدفة في عملية التوثيق. 

, والتي تتمثل المشكلة البحثية في تدهور حالة الحفاظ والتوثيق في العديد من المناطق اآلثرية  المشكلة البحثية: 

( مما   الوزير  باب  الدراسة )شارع  منطقة  التاريخية  أمنها  المباني  المبانيفقدنا كثير من  لهذه  بيانات رقمية  ,  دون 

بين  الربط  خالله  من  يمكن  والذي  واقتصادى  اجتماعي  نشاط  لحدوث  متكاملة  خطة  وجود  عدم  الى  باالضافة 

مما يستلزم التعامل مع    (,2019-2012دينة )اليونسكو  النسيج الحضري والنسيج االجتماعي الثقافي لجوهر الم

التي تتناول استخدام   الباحث بدراستها عبر مراجعة األدبيات  قام  المناسبة والتي  المشكلة بالطرق واألدوات  هذه 

التاريخية باعتبارها أدوات  المنشأت  التاريخي, ودورها في توثيق  البناء  التكنولوجيا الرقمية , ونمذجة معلومات 

اآلثرية  المناطق  وارتقاء  تطوير  الى  للوصول  البرامج  من  للعديد  تكامل  عمل  وإمكانية  الحفاظ  دقة  على  تساعد 

 والتي منها شارع باب الوزير.   
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ولتحقيق    تحقيق  التطوير واإلرتقاء المستدام للمناطق التاريخيةالهدف األساسي للبحث هو    أهداف البحث :

داف الفرعية  وهى كالتالي:مساعدة الجهات المعنية في توثيق وتسجيل بعض هذا الهدف توجد مجموعة من االه

بإستخدام   سيكون  التوثيق  وهذا  اآلثر,  تسجيل  لشروط  تبعا  وذلك  كآثار  وإدراجها  بعد  تسجل  لم  التي  المباني 

المجال حيث إن   التكنولوجيا المعلوماتية. التأكيد على أهمية دراسة التكنولوجيا المعاصرة. لإلستفادة منها في هذا

 . هذه التقنية كل يوم في جديد; فتحتاج إلى مزيد من الدراسات التي تعزز استخدام هذه التكنولوجيا

المنهج االستقرائي لمراجعة األدبيات التي تناولت موضوع    -1والمنهج البحثي لهذه الورقة يعتمد على :

التاريخية   البناء  معلومات  ونمذجة  الرقمي  التراث  من  الرقمية  التكنولوجيا  وكذلك  التاريخية  بالمناطق  االرتقاء 

.HBIM  2-  ,مميزات  لمعرفة ال  المنهج التحليلي المقارن للمقارنة بين االدوات والتقنيات المتقدمة وكذلك اليدوية

منهج دراسة الحالة لتحديد الوضع القائم بالمنطقة    -3والعيوب الخاصة بكل منها  لالستفادة من هذه التكنولوجيا.

 .وفوائد تطبيق استخدام التكنولوجيا في االرتقاء بالمنطقة

 المراجعة األدبية للتكنولوجيا الرقمية المستخدمة في التوثيق والحفاظ ومن ثم التطوير:

بالنطاقات التراثية : تتميزسياسة اإلرتقاااء بالنطاقااات التراثيااة بأنهااا سياسااة تحااافظ علااى الكتلااة   اإلرتقاء ▪

العمرانية والتراث الحضااري القااائم, وتقااوم بتنميااة الجاناا  اإلجتماااعي واإلقتصااادي للسااكان كأساالوب 

نطاااق التراثااي: اجتماعياااً إلنجاح التنمية العمرانية, أي أنه يمكن القول بأنها سياسة ) التنمية الشاااملة ( لل

 ً   .]1[ واقتصادياً وعمرانيا

أنااه ا االسااتخدام الفعااال لتقنيااات  الكمبيااوتر الرقميااة الااذي يعتمااد علااى  :علااى يعرررف الترررار الرقمرري ▪

التكنولوجيا التفاعلية للتسجيل وللحفظ وإلعادة بناء المنحوتات والمواقع وتمثيل التاريخ ومعانيااه الثقافيااة 

 ً ) وماان  أمثلااة المااواد الرقميااة ]2[  .والدينية والفنية ,وتوصيل هذا النتاج بانفتاح  إلى المشاهدين له عالميا

النصوص والصور الثابتة والمتحركة واألصوات والرسومات والبرامج وصفحات الوياا  )اليونسااكو ، 

(. أيًضا ، ومن أمثلة تطبيقات التااراث الثقااافي الرقمااي هااي إعااادة البناااء ثالثااي األبعاااد لألشااياء 2021

 .]3[ والواقع االفتراضي ، والواقع المعزز المدمرة ، ،

 أما بالنسبة لنمذجة معلومات البناء التاريخي : ▪

Historic Building Information Modeling (HBIM( 

فتعرف بالتمثيل الرقمي للخصااائا الفيزيائيااة, والوظيفيااة للمباااني التاريخيااة وذلااك للحالااة المعاصاارة 

 ]4[ للمبنى التاريخي. وكذلك  التوثيق الرقمي للمراحل التي مر بها المبنى من من إضافات وتعديالت.

ومن خالل تحليل السمات الهندسية لـ سحابة النقطة, يمكن  أن  نكشف عن وجود أدنى انحراف في العناصر اإلنشائية  والمعمارية، وأوجه 

 . [5] القصور األخرى  واإلختالفات مثل الشقوق، مما يجعلها أداة رصد مفيدة للحفظ

 والطرق التقليدية:    HBIMالفرق بين تطبيق تكنولوجيا ال 

 

وهااذه  ,أدوات الرفع البساايطة  المقصود بالطرق التقليدية هي الطرق التي تعتمد على  البرامج ثنائية األبعاد وكذلك

ة فااي عمليااة المسااح فهااي ياا المشاااريع الكبياارة والتااي تحتاااج لدقااة عال  ال تناساألدوات بها قصور من ناحية أنها 

تشكل هذه المرحلة أعمال المسح •
ات قنييستخدم فيها تالشامل   والتى 

 Laserالليزري المسحمثل 
Scanning  وتقنية التصوير

..  وغيرها, المساحي المعماري
.لجمع أكبر قدر من التفاصيل

المرحلة االولى-1

جمع البيانات

من خالل عملية المسح نحصل على  و•
غمامة نقطية  بيانات فى صورة  

point cloud  من خالل مجموعة من
مج قوم هذا البراتالبرامج المتخصصة و

ح بتحليل البيانات المأخوذة من الماس
 , Revitثالثي االبعاد وتحويلها لبرامج 
Naviswork ,   archicad واي

برنامج آخر ليسهل التعامل معها 
وتسمى هذه العملية معالجة .وفهمها

.البيانات

المرحلة الثانية-2

معالجة البيانات

رحلة بعد هاتين المرحلتين تأتى م•
اعتماداً علىبناء النموذج ؛ وذلك 

عمليات المعلومات المتوفرة من 
معلوماتالمسح واالستفادة من ال

عن الموقع كالمخططات السابقة 
المعمارية، تقارير أعمال الترميم
.والصيانة، وغيرها من المعلومات

الثالثةالمرحلة-3

النموذجبناء

 ( مراحل نمذجة معلومات البناء التاريخي. 1شكل)
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للطول الغير حقيقااي للشااريط وصااعوبة  تناس  المسح السريع وفي نطاق صغير, مثل الخرائط الصغيرة باالضافة

.أيضأ هذه االدوات والبرامج   عيفة في عملية الرفعالحصول على أفقية أو رأسية تامة لألداة  مما يعطى محاذاة ض

يصع  التعامل بها مع المباني التاريخية حيث ان هذه المباني بها تعقيااد كبياار فااي تفاصاايلها ممااا يصااع  رساامها 

هو مجموعااة متكاملااة ماان    HBIMحيث أن هذه البرامج تتعامل مع خطوط مجردة فقط , بينما  بالطرق التقليدية

بالمعلومااات  HBIMتهاادف الااى مسااح المبنااى وتوثيقااه بدقااة عاليااة. باالضااافة  لتزويااد نمااوذج الخطااوات التااي 

والتحليالت مثل, السلوك المناخي لنظام التهوية. وإضافة  تحلاايالت المااواد، أنظمااة البناااء, والطبقااات، ممااا ساامح 

كمااا أن  اريخي,.لنظااام المعلومااات. والكشااف عاان وجااود اضاارار انشااائية بااالمبنى التاا  HBIMبتحوياال نمااوذج 

HBIM   لديه القدرة على جعل الثقافة والتراث متاًحا للجميع في اي وقاات وباادون زيااارة االماااكن التاريخيااة. لقااد

مثاال  مثااااًلعلى ماادى أهميااة الوصااول الرقمااي للثقافااة بالتجااارب االفتراضااية مادياااً ، Covid-19كاناات جائحااة 

 (.   VR( أو الواقع االفتراضي )ARاستخدام الواقع المعزز )

 Electronic (digital)  والرقميااة    Manual   instrumentsوسيتم عمل مقارنة بين األدوات  اليدويااة  .. -1

instruments  المسااتخدمة فااي عمليااات المسااح بتكنولوجيااا الHBIM  فااي مشاااريع الحفاااظ مثاال المسااح

  GPS,GISياستخدام الليزر 

   

 

 Manual   instruments  Electronic (digital) instrumentsاألدوات اليدوية    وجه المقارنة

تستخدم في حالة الدقة الصغيرة وفي حالة الخرائط  الدقة -1

 الصغيرة )المسح في نطاق صغير(

 تستخدم عند الحاجة إلى الدقة العالية 

أوقااات العماال وجمااع -2

 البيانات

 طوال اليوم ليالً ونهاراً  نهاراً فقط

 باستثناء جهاز المحطة الكاملة حيث يعمل نهاراً فقط

الساااارعة , وكااااوادر -3

 العمل 

 يحتاج وقت وعدد أكبر من

 الناس

 يحتاج وقت أقل وبعدد أقل من الناس 

  

 التكلفة أقل من  التكلفة-4

Electronic (digital) instruments  

حياااث تعتماااد علاااى عناصااار بسااايطة ومتاااوفرة 

 ورخيصة مقارنة باألدوات المتقدمة

التكلفة أعلى مقارنة باألدوات اليدويااة حيااث تعتمااد علااى 

تحميل برامج وبيانات,.. معينة وفي بعض االحيان نحتاج 

 .مركبة ومعقدة  أجهزة

تستخدم  أكثر في المشاريع الصااغيرة  ▪ االستخدام-5

 .والتي  ال تحتاج إلى الدقة العالية

تساااتخدم فاااي حالاااة إعاقاااة تثبيااات  ▪

 التكنولوجية. .واستخدام األدوات 

تسااتخدم  أكثاار فااي المشاااريع الكبياارة والمعقاادة والتااي  

 تحتاج إلى الدقة العالية في عملية الرفع والمسح.

 :   Virtual Reality  (VRتعريف تكنولوجيا الواقع اإلفتراضي:   ) ▪

هي تقنية تمكن المستخدم من الرؤية والتفاعل مع العالم االفتراضي الذي ينفذه الكمبيوترمن خالل المحاكاة  والذي 

  يتحكم فيه االفراد جزئياً 
، و ذلااك  ماان خااالل أجهاازة اإلدخااال واإلخااراج المختلفااة ,يحاادد ماادى تعقيااد أجهاازة   ]6[

 ]7[. اإلدخال واإلخراج مدى غمر الواقع اإلفتراضي

   Augmented Reality (AR)الواقع المعزز :   ▪

  ]8[مع الحقيقة. Virtual Realityهذه التقنية عبارة عن دمج تقنية الواقع اإلفتراضي      

التي  تعمل على إعادة تصور    على أنه األشياء اإلفتراضيةتعريف الواقع المعزز في مجال الترار :   ▪

في صورة درامية  لمواقع التراث األثرية  في الوقت   Intangible Heritageالتراث غير الملموس    

اإلنترنت لرفع وعي الناس  لتقديم جوالت افتراضية للتراث الثقافي الرقمي ليكون متاًحا عبر  ]9[.الحقيقي

 ]10[.بالثقافة العالمية
   

 :  HBIMالتجارب العالمية في استخدام 

على أساس )الحضارة المشتركة(   :تم إختيار معظم  البالد التي تم إختيارها  وضع معايير لإلختيار البالدوقد تم  

بينهم وبين مصر فقد تم اإلختيار ألكثر من بلد )دول البحر االبيض المتوسط؛ لإلستفادة العملية من هذه التجارب  

إلى   النظر  بدون  تجربة  فقط مجرد  وليست  والثقافة,  الحضارة  نفس  لها  البالد  هذه  إن  تطبيقها وخاصة  وإمكانية 

تضمن فريق العمل من )مهندس مساحة ,فنى مساحة تركيا  وفي    (,ا المصرية العريقةماهيتها وعالقتها بحضارتن

م    300,معماري, مرمم ,مصمم جرافيك( واستخدم الماسح الليزرى ويستطيع هذا الجهاز أن يقيس بدقة أعلى من  

التصويري.  50.000ويقرأ المسح  استخدام  إلى  باإلضافة  الثانية,  في  نموذج    تم  البحرينوفي    ]11[  نقطة  انشاء 

HBIM    من خالل :   المسح الثالثي سواء باستخدامTotal Station ,TLS-    التصوير الرقمي ثم انشاء تموذج

نمذجة   بمتطلبات  للمنزل  نموذج    -BIM (GOG 1-10رقمي  مثل   HBIMتطوير  والتحليالت  بالمعلومات 

 مقارنة بين أدوات المسح اليدوية والرقمية.( لل2جدول) 
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للنظام المعلومات بالتحليالت الخاصة ب المواد،   HBIMالسلوك المناخي الحيوي لنظام التهوية. بتحويل نموذج  

نموذج   كما  والطبقات,   والمعزز HBIMاستخدام  اإلفتراضي  الواقع  تقنية  باستخدام  البيانات     . ]12[  في مشاركة 

  HBIMمع استخدام مجموعة من برامج      Faro Focus3D X 330تم استخدام اداة المسح الليزر باستخدام  و

وفي    ]13[  .والكشف عن حالته االنشائية  ايطاليا( –)معبد باكو في فيال سيمبسون  في توثيق     RECAP ,REVIT  مثل

إسبانيا    ، إيزابيل  ألمرية  سد  توثيق  بدون  تم  للطائرات  التصويري  المسح  طريق  عن   ، للسد  الطبوغرافي  المسح  من 

  Agisoft Metashape) Professional( وباستخدام المعالجات التصويري باستخدام برنامج  UAVللمركبات الجوية )

نحصل  نموذج     Cloud-to-BIM      ومنها  إنشاء  باستخدام   BIMثم  التراث  الحصول على عنصر  يتم    Revitلـ 

  Revitكان من الضروري إنشاء مكتبة تحتوي على جميع العناصر . تم إجراء هذه العملية يدويًا ألن    إلكمال النمذجة،و 

المعاصرة  وهذا غير صالح الستخدام    standerيحتوي على مكتبة    العناصر  تتوافق مع  األبعاد،  ثالثية  األشكال  لبناء 

 ]LUMINE. ]14قعي باستخدام برنامج للحصول على مظهر وا BIMعناصرالتراث التاريخي. ثم تحسين نموذج 

فري   بمشراريع الحفراظ والتوثيرق   HBIMتحديد األدوار والمسئوليات للعمر  برال تكنولوجيرا 

 بالمناطق التاريخية :

القومي  الجهاز  الحفاظ مثل  التنظمية بمشاريع  العملية  المسئولة مثال على  الجهات  التقليدية أن  المتبع بالطرق  إن 

استخدام   من  الرفع  مرحلة  في  سواء  التقليدية  الطرق  باستخدم  تقوم  مثال  السياحة  ووزارة  الحضاري  للتنسيق 

, لذا يهدف البحث  CAD 2Dالبرامج التقليدية مثل  األدوات التقليدية أوفي مرحلة إعداد الرسومات من استخدام  

 HBIMوتحديد األدوار والمسئوليات بالعمل بتكتنولوجيا    HBIMلتقديم منهجية لتنظيم العمل باستخدام 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المساحي   الرفع  بأعمال  يقوم 

و  التوثيق  أجهزة  باستخدام 

 Laser مثلااللكترونية    المسح

Scanning   التصوير وتقنية 

المساحي المعماري في صورة 

نقطية     point cloudغمامة 

)جمع   المرحلة  هذه  وتسمى 

مجموعة  البيانات(   خالل  من 

المتخصصة  مثل   البرامج  من 

FARO Scene   أو

Autodesk Recap 

بتحليل   البرامج  هذا  وتقوم 

الماسح   من  المأخوذة  البيانات 

ثالثي االبعاد وتحويلها لبرامج  

Revit , Naviswork ,   

archicad     برنامج واي 

معها.   التعامل  ليسهل  آخر 

معالجة   العملية  هذه  وتسمى 

 البيانات.

  

 

 

ببناء   ؛  يقوم  النموذج 

على   اعتماداً  وذلك 

من   المتوفرة  المعلومات 

المسح    Scan toعمليات 

BIM   من واالستفادة 

عن  السابقة  المعلومات 

كالمخططات   الموقع 

مواد   المعمارية.اضافة 

واالضاءات   للنموذج  البناء 

المحيطة   البيئة  واضافة 

 ونماذج الحركة واالنيمشن  

 

المعلومات  يقوم   نموذج  باضافة 

لنموذج   مثل,   HBIMوالتحليالت 

التهوية.  لنظام  المناخي  السلوك 

وأنظمة   المواد  تحليالت  وإضافة  

سمح   مما  والطبقات،  البناء, 

نموذج   لنظام   HBIMبتحويل 

تحليل  خالل  ومن  المعلومات. 

السمات الهندسية لـ سحابة النقطة,  

يمكن  أن  نكشف عن وجود أدنى  

ف اإلنشائية  انحراف  العناصر  ي 

القصور   وأوجه  والمعمارية، 

مثل   واإلختالفات  األخرى  

رصد  أداة  يجعلها  مما  الشقوق، 

 مفيدة للحفظ 

يقوم بتطوير البرامج  

 PLUGINSواضافة 

مساعدة في عملية 

وحل      النمذجة

المشاكل الفنية وتقديم  

المساعدة للمهندسين 

للتغلب على مشاكل  

النمذجة وتبادل 

 المعلومات. 

وزارة التعاون مع  

السياحة لعمل مشاريع  

VIRTUAL 

REALITY(VR), 

AUGMENT 

REALITY(AR) 

التي تساعد على ترويج  

حركة السياحة بالمناطق  

 التاريخية

المحلين   السكان  من  المصلحة  أصحاب  مع  وبالتعاون 

االرتقاء   على  تعمل  والتي  بهم  الخاصة  االنشطة  لمعرفة 

 بالمنطقة اجتماعياً وثقافياُ واقتصادياً  

HBIM manager 

  Siteمهندسين الموقع

Engineers 

 

منمذج أعمال بناء  

 النموذج ثالثي االبعاد

HBIM Modular 

 

 

 

 منسق التحليالت 

HBIM Analytical 

الدعم الفني لفريق ال  

HBIM 

Technical to 

BIM  

والتنسيق بين جميع التخصصات عبر النماذج     HBIMمسؤؤل مسؤلية كاملة  عن تطبيق تكنولوجيا 

 المعلوماتية لتحقيق افضل أداء لمشاريع الحفاظ والتوثيق التاريخي.  
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 :الوضع الراهن  لشارع باب الوزير -2

التي   تتكمن المخاطر في التعديات على اآلثاروالمباني 

تحتاااج سااريعاً إلااى التوثيااق والتاارميم, والتااي لاام يماار 

عليها الفترة المسموح بها فااي  مصاار لتسااجيل المبنااى 

التاااريخي كااآثر وكااذلك اآلثااار المتاادهورة.  باسااتخدام 

 3D MAX .Agisoft Photoباارامج مختلفااة مثاال 

scene, REVIT  مثل 

ساابيل وقبااة ابااراهيم    -سبيل عمر اغا  -ربع التبانة    -1

 وقبة الكومي  -غا مستحفظان ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االجتمااعي واالقتصاادي تام الوصاول لهاذا مان خاالل المساح  دراسة الحالة االجتماعيررة واالقتدررادية :      2-1    

 اليونسكو ، مركز التراث العالمي. -التقرير في إطار التجديد الحضري لمشروع إعادة تأهيل القاهرة التاريخية 

 التعليم والتوظيف

 

 

 

 

 

وقد بين التقرير أن معظم الورش بالشارع لتصنيع األخشاب, وأن الشااارع بااه نساابة أميااة عاليااة ولااذلك أسااتهدف 

وباإلضافة إلى كافتريات ومطاعم مكشوفة   مدرسة للحفاظ على الحرف التقليديةالبحث اإلرتقاء بالمنطقة باقتراح  

لمتميز للمجموعااة االثريااة بشااارع باااب الااوزير وتوفير فرص عمل لمن اليعمل بالمنطقة وذلك بإستغالل الموقع ا

 وإزالة الخرابات والمباني الهمدمة واستغالل االماكن الفضاء. 

 

 

 

 

 

 دراسة تطبيق أدوات التكنولوجيا الرقمية على منطقة الدراسة. :   -3

إن الهدف الرئيسي من البحث هو اإلرتقاء المستدام بالمنطقة التاريخية )شارع باااب الااوزير( وذلااك بتقااديم حلااول 

للمنطقااة , وقااد اعتمااد البحااث   multi-dimensionقتصادية واالجتماعية والبصرية  غير وقتية تراعي األبعاد اال

 القسم
 

 التعليم البطالة

ــبة  باب الوزير نســـ
ــة  البطال
مــــــــن 

25-
 سنة59

لـــــــم  مجموع العدد
يعمــل 
مـــــن 

 قبل

يعمــل 
مـــــن 

 قبل

نســــبة 
 االمية

ــة  اميــ
 النساء

نســــبة 
 االمية

ــة  اميــــ
 الرجال

 4% 67 47 20 30% 432 25% 712 

 (  :  نسبة التعليم والتوظيف بشارع باب الوزير 2جدول)
 

(  : الوضككع الئككاآلم ل  ككار 3شكك ) ) 
 بشارع باب الوزير.  
 م 2013المصدر: الباحثة  

(  : المسااار التاااريخي 2شااكل )

لمنطقااة الدراسااة )شااارع باااب 

 الوزير (

 

 (  : أماكن الخرابات بمشروع اإلستدامة 4ش ) ) 
 المصدر: الباحثة  

الحرفة السائدة للمنطقة   (  :5شكل )

 وهي ورش تصنيع  االخشاب. 

 المصدر: الباحثة 
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وحيااث أن لااه  City Engine على استخدام برامج  تساعدنا على تحقيااق هااذا الفكروقااد تاام اإلسااتعانه  بتطبيااق 

واحاادة ماان أهاام   GISفتمثاال أنظمااة المعلومااات الجغرافيااة الخصائا التالية التي تخدم الهدف من هااذا البحااث: 

تقنيات النمذجة ثالثية األبعاااد للماادن , والتااي أصاابحت مهمااة جااداً وضاارورية لتمثياال الماادن وإجااراء التحلاايالت 

طار نمااوذج افتراضااي للواقااع, وتتميااز الكائنااات ثالثيااة المختلفة, بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة ضمن إ

 ]15[ بإرتباطها بمجموعة من البيانات الوصفية والتي يتم التعامل معها بسهولة.  GISاألبعاد  الممثلة بال 

 GISمع  City Engineفيتكامل برنامج   3-1 

 

 

 

 

 

 

 

تبر مان أهام التحاديات وقدتم العمل على توفير أدوات وتقنيات ذات كفاءة عالية, للمساهمة في إدارة إعادة االعمار والتي تع 

التي يواجها أصحاب القرار العاملين في هذا المجال, حيث ان عملية اتخاذ القرار عملية مركبة ومعقدة وتتطل  التعامل ماع 

 , و من خالل )دراسة قاعدة البيانات( للشارع تبين ما يلي: multi-dimensionكمية هائلة من البيانات المتعددة األبعاد  

 دراسة النواحي البدرية :  3-2 

تتم عملية التصميم بمجموعة ماان المراحاال, حيااث 

تمر بمجموعة من البدائل, ويااتم تسااجيل كاال بااديل 

مع تحليل النتائج لكل بديل واختيااار األنساا  منهااا 

ثم تااأتي مرحلااة إتخاااذ التوضيح والشرح والتقييم  ب

القراروإعادة التصميم, فبالنسبة للنواحي البصاارية 

ترام شخصية هذه المناطق كااان  المرجااع فيااه واح

هااو حتاارام خااط السااماء  للمجموعااة االثريااة فااي 

تحديد اتخاذ قاارار إرتفاااع المباااني الجدياادة بحيااث تكااون متوافقااة ومحترمااه 

 ( 8شكل) viewed creation شخصية المنطقة وذلك باستخدام أداة  

 

 

 

 

 

 

, حيث  GISمع    CityEngine( تكامل برنامج  6شكل)

للمنطقة   الراهن  الوضع  ودراسة  توقيع  من  يمكننا 

واستبدالها   الفضاء،   واألراضي  الخرابات  بتحديد 

بالحيز   وترتقي  اإلستدامة  فكرة  تخدم  بمشروعات 

 العمراني للمنطقة. 

 

 

( تصدير  خريطة بالشوارع  للمنطقة    7شكل)

  OpenStreetMapللبرنامج من خالل موقع 

 map QSMفي صورة  
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وبتسااجيل جميااع الباادائل نسااتطيع التوصاال إلتخاااذ القاارار 

الناحية البصرية من خالل  بناااء قاعاادة بيانااات   المناس   من

نسااتطيع ماان خاللهااا تمثياال ونمذجااة الماادن  (3D)كاملااة 

(, باإلضافة إلى دراسة زوايااا الرؤيااة  ماان 9افتراضيا شكل)

االثريااة والتأكااد ماان   خااالل مشااروع اإلسااتدامة للمجموعااة

  view corridor creationرؤيتهااااا باسااااتخدام اداة  

 (.10شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 viewedبواسااطة  أداة    cityengine(  : اسااتخدام برنااامج 8شااكل )

creation     لتحديد اإلرتفااع المناسا  للمبااني الجديادة بمشاروع اإلساتدامة

 وذلك باحترام خط السماء للمجموعة االثرية.  

للمجموعككة اال ريككة والتمكككد مككن رميتلككا مككن عككإلل المبككان   (  دراسككة زوا ككا الرميككا مككن عككإلل مشككروع اإلسككتدامة10شكك ) ) 
  .  view corridor creationالجديدة باستخدام اداة  

(  : تم اإلعتمككاد علككى عامكك) اإلرت ككاع ةكك   عمليككة التئلككيم وتسككجل) البككداآل)ص ومككن عإللكك  تككم التو كك) ل رت ككاع 9ش ) ) 
 المناسب الذي  حترم شخصية الم ان التاريخية. 
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اطار عمرر  اسررتخدام التقنيررة الرقميررة فرري االرتقاءبشررارع برراب   3-3

 اعتمد مشروع اإلرتقاء على  العمل في اتجاهين: الوزير :

والتااي فااي  )األثريااة والتراثيااة (:توثيااق المباااني التاريخيااة  -1

 حالة إنشائية متدهورة وتحتاج لعمل توثيق لها 

استغالل األراضرري الفءرراء والخرابررات فرري عمرر  مشررروع  -2

اإلرتقاء المستدام من واقع المسح والدراسات اإلجتماعيررة 

الخاصة بأهالي المنطقة تم إضررافة انشررطة:    واإلقتدادية

اختيار أماكن هااذه األنشااطة علااى أن تكااون مناااطق   اعتمد

غياار مسااتغلة ومهدمااة وتحويلهااا لمباااني تخاادم المنطقااة 

وتكااون مباااني صااديقة للمنطقااة إقتصااادياً باادال ماان كونهااا  

 مناطق خربة ومصدر للتلوث البيئي وهي كاألتي.  

تعلاايم وعاارض ف التقليديااة : أ مدرسااة الحفاااظ علااى الحاار-2

التااي يقااوم بهااا وتسااويق الحاارف والمنتجااات اليدويااة  والتقليديااة 

 ( 11شكل) أهالي المنطقة 

 لعرض تاريخ الشارع : ب قاعات تكنولوجية-2     

اللوحات العالمية وعمل رحلة تاريخية للشارع من خالل مجموعة من 

 (12. شكل)للشارع قديما لألحداث اليومية التاريخية للشارع

 

 CITYمشروع االستدامة باستخدام   (: 13ش )) 
ENGINE 

 

لئاعات بانورامية لعرض تاريخ  مقترح    (: 12ش )) 
 الشارع  

 

الحرف لمدرسة الح اظ على مقترح    (: 11ش )) 

 التقليدية. 
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 النتائج والتوصيات   -4
استنتج البحث ان عملية التصميم تتم من خالل دراسة قاعدة البيانات الخاصة بالمنطقة المسااتهدفة وباسااتخدام  -أ

التي تساعد في العملية التصميمة  ماان تسااجيل الباادائل و اتخاااذ القاارار وصااوالً  city engineالبرامج  مثل 

 multi-dimensionللتصميم النهائي حيث أن هذه البرامج تعمل من خالل عدة أبعاد 

يتوصل   -ب والتي   , المتدهورة  والتراثية  اآلثرية  للمباني  األبعاد  ثالثي  الرقمي  التوثيق  الى  البحث  توصل 

مثل   والمتطورة  التكنولوجية  المساحية  األجهزة  استخدام  خالل  من  كبيرة  مادية  يتكاليف  النتيجة  لهذه 

و الTotal Stationالليزر  عملية  في  المستخدمة  األدوات  ولكن  بالنسبة .  فمثال  كاآلتي:  كانت  رفع 

باإلضافة   الموقع,  من  والرفع  بينهم,  مطابقة  وعمل  والرسومات  بالخرائط  االستعانة  تم  للرسومات 

األبعاد   البناء والنمذجة ثالثية  المعمارية واستكمال  التفاصيل  بناء  في  الفوتوغرافية  بالصور  باالستعانة 

 .  -3D MAX- Agisoft Photo scene -REVITباستخدام برامج مثل  

ا اسررتنتج البحررث أا الحفرراظ والتوثيررق باسررتخدام  التكنولوجيررا الرقميررة مررن  األجهررز  والتطبيقررات  -ت أيءررأ

والتقنيات, كاا لها دور كبير في الحفاظ على ترار المجتمعات مما يعود علررى المجتمعررات بالفوائررد الماديررة 

 لتاريخية والحفاظ على الترار ( وذلك لعد   أسباب ومن بينها:والمعنوية )بتحقيق االستدامة بالمناطق ا

القياااس الكاماال والاادقيق لألشااياء المعقاادة، واألسااطح غياار المنتظمااة، والتااي  يصااع  الوصااول إليهااا مثاال   •

االرتفاعات ، أوفي حالة رفع العناصر الغير آمنة التي  تحتاج مجهود وتكلفة كبيرة للقياس باسااتخدام الطاارق 

ة.وتحتاج هذه التكنولوجيا, لوقت أقل  وبكوادر عمل أقل مع إمكانية الرفااع لمساااحات كبيرة,باإلضااافة التقليدي

إلى مسح كمية كبيرة من البيانات تفوق تلك التي نحصل عليها باستخدام الطرق التقليدية . فمثال لااو بالمقارنااة 

اللياازر؛ ففااي الحالااة االولااى وهااى  والمسح باستخدام -Total Station GPS -بين الرفع باستخدام الشريط 

نحتاااج لشااخا أو  Total Stationنقطة يومياااً, وباسااتخدام  100الشريط نحتاج لعدد من االشخاص لمسح 

نقطااة , أمااا فااي  1000نحتاج لشخا أو أكثاار لمسااح     GPSنقطة يومياً,  وفي حالة    500شخصين لمسح  

يقلل من عدد  نقطة في الثانية الواحدة, مما 100000حالة المسح باستخدام الليزر نحتاج لشخا واحد لمسح 

  .الزيارات إلى الموقع.

كما يمكن  من خالل الليزر أن  نكشف عن وجود أدنى انحراف في العناصر اإلنشائية  والمعمارية، وأوجااه   •

 .مثل الشقوق، مما يجعلها أداة رصد مفيدة للحفظ القصور األخرى  واإلختالفات

اإلدارة ) 7Dاالسااتدامة( ، و  ) 6Dالتكلفااة( ، ) 5Dالوقاات( ، ) 4Dإضااافة عاادة أبعاااد للنمااوذج وهااي:  •

 .والصيانة( للمبنى

 والتااي تشاامل الواقااع اإلفتراضااي  XR زيادة الوعي بتاريخ األماكن التاريخية من خالل تقنيات وتكنولوجيا •

VR  , لواقع المعززوا AR , والواقع المخااتلظ MR ,  لجميااع المسااتخدمين ماان خبااراء وغياارهم, بالتفاعاال

الغامر مع اآلثر, والتعرف على المعلومات الخاصة باآلثر. باإلضااافة إلااى إمكانيااة زيااارة هااذه األماااكن ماان 

 .المنزل والتعامل معها من أي مكان في العالم

جزاء المفقودة  للمباني التاريخية مما يظهر محاكاة  تطااور البناااء للتاااريخ يمكن إنشاء نماذج ثالثية األبعاد لأل •

 .من خالل الواقع اإلفتراضي والواقع المعزز

وبذلك يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية، بمااا فااي ذلااك المواقااع  ,  Digital Archive التوثيق من خالل •

 .لحالية والمستقبلةاآلثرية من اإلختفاء, و حماية ملكية التراث لألجيال ا

إن الحفاظ على التراث  باستخدام التكنولوجيااا الرقميااة هااو رصاايد مهاام لالقتصاااد والتنميااة ، ألنااه يمكاان أن  •

 يساعد في جذب االستثمارات وضمان وظائف محلية ومستقرة ، في مجال السياحة وغيرها. 

مساااحة ,معمااارى,مرمم ,مصاامم قد تضمنت مشاريع الحفاظ فريق العمل  المكون من )مهندس مساحة ,فنااى   •

جرافيك,....(. ؛ولذلك ينبغي أن يااتم االسااتعانة بهااذا الفريااق المتعاادد المهااام والمتنااوع  فااى جميااع المجاااالت 

 بمشاريع الحفاظ واإلرتقاء بالمناطق التاريخية في جمهورية مصر العربية

لااى وجااود تحكاام فااي الرسااومات : الحاجة إHBIMوبالنسبة للمشكالت التي يتم مواجهتها عند تطوير نماذج  •

تكامل المعلومات المتنوعة والتي  من مصااادر متعااددة مثاال   القرار صعوبة,للحالة الحالية للمبنى لدعم اتخاذ  

التوثيق التاريخي أو المراقبة والتي تتطل  تحديثًا مستمًرا. التأكيد على صعوبة نمذجااة األشااكال المعقاادة فااي 

، ونقا المعرفة التقنية للممارسااين  وجود إمكانية التشغيل البيني بين البرمجياتمع عدم  المباني التاريخية ،  

 ، ونقا الميزانية و / أو الوقت  لبناء نموذج ثالثي األبعاد بهذه التقنية .HBIMلتطبيقات و تقنيات  

 توصل البحث لمجموعة من التوصيات:التوصيات :   -ث
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بتوفير االجهزة  المتقدمة التي تساعد فى عملية المسااح والتوثيااق بمشاااريع المسااح والتوثيااق ؛ فقااد تاام    •

المشروع  البحثي نتاجاً لمجهود الباحثة فقط وباالستعانة باإلمكانااات المتاحااة ,. وماان التجااارب العالميااة 

يااق تسااتخدم أحاادث االجهاازة لمشاريع الحفاظ على المناطق التاريخية توصل البحث الى أن عمليااة التوث

الليزرية التى تعمل مسح كاماال لألثاار. خاصااة أن المباااني التاريخيااة بهااا تعقياادفى عناصاارها االنشااائية 

والمعمارية والتى تكون بها صعوبة كبيرة فى عملية البناء بواسطة الباارامج ثالثيااة االبعاااد مباشاارة ماان 

 غير االستعانة بهذه االجهزة الليزرية الحديثة . 

لزم إعادة النظر فى سياسات التعامل مع المباني التاريخية والتى فاى حالاة انشاائية ومعمارياة متادهورة باالحفظ  ي  •

 والتوثيق الرقمي والترميم والشروط الالزمة ألدراج المباني التراثية كاثار حتى النفقد هذا االرث.

كنولوجيا الرقمية و التعرف على أدوات ضرورة تطوير النظم األكاديمية للتعليم المعماري باالهتمام بالت  •

 التراث الرقمي والبرمجيات الحديثة في هذا المجال للطالب . 
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