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  املقدمة
    

 والمشاھد فالمناخ ، السیاحة تطور إلى أدت التي ھي البیئة أن إلى السیاحة تاریخ یشیر 
 حد إلى تتأثر السیاح تدفق حركة على الھام أثرھا لھا العزیزة األرضیة والمالمح الطبیعیة

 في فیوجد ، واالستجمام الترفیھ اكنأم اختیار في التحكم خالل من البیئیة بالظروف كبیر
 التخطیط من المزید إلى تحتاج التي المقاصد ھذه ومن السیاحیة المقاصد من الكثیر مصر

 التي الخیریة القناطر مدینة ھي الناجح والتسویق الفعالة السیاحیة والتنمیة المنظم السیاحي
 أو طبیعیة كانت سواء متمیزةال السیاحیة اإلمكانیات ذات المصریة المدن مقدمة في تعتبر

 في تساھم أن الممكن من وتنافسیة نسبیة بمزایا تتمتع فالقناطر ، اقتصادیة أو حضاریة
 أدى مما ، سیاحیة مشكالت عدة من تعاني زالت ما أنھا إال السیاحیة الخریطة على وضعھا

 حیث كانتھاوم قیمتھا مع یتناسب الذي بالشكل السیاحیة مصر خریطة على وضعھا عدم إلى
 جمیعھا فدان ٥٠٠ مساحة على تقع فھي مصر ارض على الخضراء البقاع أجمل من أنھا
 وھذا سیاحیا المدینة منھا تعاني التي المشكالت بعض توجد ولكن مباشرة النیل على تطل
 وإعاقة ناحیة من المدینة عن سلبیة ذھنیة صورة تكوین على اثر اكبر لھ كان كلھ األمر
 تنعدم التي ماكنفاأل وأخیرا ،أخرى  ناحیة من لمطلوبا بالشكل فیھا السیاحیة یةللتنم محلیة
  .السیاحیة التنمیة اجل من تختار ما نادرا البیئیة الجذب مقومات فیھا

  :البحثیة المشكلة
 إال العام طوال زھاتتنكم وصالحیتھا الخیریة القناطر مناخ اعتدال من الرغم على  

 بغیرھا مقارنة الھائلة الطبیعیة الموارد تلك مع یتناسب ال وعالمیا محلیا علیھا اإلقبال أن
 تلك تسویق في وقصور المقدمة الخدمات قلة في ممثلة المعوقات من عدد ووجود

  .سیاحیا المنتزھات

  

  :البحث فروض
 سیاحیا مقصدا یجعلھا مما الزمةال والتسھیالت بالخدمات الخیریة القناطر ةمنطق تزوید
  .متمیزا
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  :البحث أھمیة
 فرص یجعل مما العامة والحدائق ھاتزالمتن في الممثلة الخضراء لمناطقا كثرة -١

  .عظیمة مصر داخل زھاتالمتن سیاحة تنمیة
 ممیزا مقصدا یجعلھا مما العام طوال ودافئ مشرق ربیعي بمناخ مصر تتمتع -٢

  .العام طول زھاتتنالم لسیاحة
 رأسو بمصر الطبیعیة الجذب مقومات فرلتوا ناجحة صناعة زھاتالمتن سیاحة تعد -٣

 . متكاملة سیاحیة صناعة ستكون الالزم المال
 ألثارھا كما عالمیة سمعة إلكسابھا مصر في زھاتالمتن سیاحة وتسویق تعریف -٤

 .شھرة من التاریخیة
 واالستدامة التواصل نظم وتطبیق البیئیة السیاحة إلى الحدیث العالمي االتجاه -٥

 .بھا االستمتاع في المستقبلیة األجیال حق اجل من ةالبیئ على للمحافظة
 مسیت والتحسینات اإلصالحات بعض ومع الخیریة بالقناطر األساسیة المقومات وفرة -٦

  .السیاحة أنماط من أساسي كنمط المتنزھات سیاحة إقامة

  :البحث أھداف
 خریطة على ووضعھا الخیریة القناطر مدینة لتطویر البدائل من مجموعة وضع -١

 .الداخلیة لسیاحةا

 

  . لھاالعلمیة طبقا لألسس الحدائق وتنسیق تصمیم دراسة -٢
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  :البحث منھجیة
 والمراجع الكتب من والمعلومات البیانات جمع على أساسا تقوم  :المكتبیة الدراسة -١

 على المؤثرة والعوامل المتغیرات لدراسة وذلك السیاحة علوم في واألجنبیة العربیة
 .ھاتزالمتن تنمیة

 التخطیط عن ولینالمسئ مع الشخصیة المقابالت على دتعتم :المیدانیة الدراسة -٢
 من وتحلیلھا ودراستھا الخیریة القناطر وعن عامة أسئلة وتوجیھ مصر في السیاحي
 .زھاتالمتن تنمیة على أثرھا لمعرفة بتھمأجو خالل

  :البحث محددات
  مكانیة محددات: أوال

 في التنزه مناطق إحدى تتمثل والتي الخیریة القناطر لمنطقة نيالمكا اإلطار الدراسة تغطي
  . ھام سیاحي كمصدر تنمیتھا ومحاولة مصر

   زمنیة محددات: ثانیا

 المقابالت ودراسة تحلیل طریق عن السیاحیة والمعلومات البیانات بتحلیل البحث ھذا یرتبط
  .الخیریة لقناطرا على تطبیقا ھاتالمتنز سیاحة تنمیة طریقة لمعرفة یةالشخص

  :الدراسة فصول
   : فصول أربعة من البحث یتكون

         .زھاتوالمتن والحدائق البیئیة السیاحة عن ویتحدث األول الفصل

   .الخیریة القناطر بمنطقة زھاتالمتن تنمیة تطبیق عن یتحدث الثاني والفصل

   .البحث ةأھمی على خاللھا من نتعرف التي المیدانیة الدراسة  :الثالث والفصل

  .والتوصیات النتائج  :الرابع والفصل
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  الفصل األول  
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  األول املبحث
   البیئیة السیاحة تعریف

 صغیرة مجموعات في الفطریة والحضارات الطبیعة إلى وتتجھ بیئیا لةالمسئو السیاحة ھي
 على سلبي اثر أي ترك ونبد األنشطة بعض وإجراء والتعلم والتقدیر والمراقبة لالستمتاع
 وتوفیر السكان معیشة مستوى تحسین على وتعمل والمجتمع والحضاریة الطبیعیة الموارد
                   الحیوي والتنوع البیئیة الموارد على والحفاظ المحلي للمجتمع مادیة موارد

  )٢٠٠٩ ، الصیرفي( 

   البیئیة للسیاحة أخر مفھوم
 ویعتبر اإلنسان إلیھ یرجع أو یعود الذي المجھز المكان أي) بوأ (مةكل من البیئة مفھوم جاء

 الدولة أو النھضة أو باإلنسان یحیط شيء كل یشمل المدلول أوسع مصطلح البیئة مصطلح
 أكثر مضمن وفي البیئة بدراسة تھتم التي العلم فروع لكل الواسع التعریف ھذا ویوافق
 وخاللھا وبھا علیھا یعیش والتي والمیاه والھواء األرض عناصر بأنھا البیئة عرفت تحدید
 أقوى عناصر وھي الطبیعیة والنباتات الفطریة والحیوانات البشر من الحیة الكائنات كافة
 المختلفة وأنشطتھم البشر معیشة وطرق أسالیب في تؤثر زالت وال أثرت وأحداث لھا
  ) ٢٠٠٨،فؤاد(

   البیئیة السیاحة أھمیة
 حركة لدفع قویا ومحركا االقتصادي النشاط انتعاش عوامل إحدى ئیةالبی السیاحة تعد

 المحلي المستویین على الثقافة نشر عوامل احد أنھا كما بالمجتمع والنھوض التطور
  .والدولي
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 وفي الشعوب حياة في ومؤثرا مهما دورا البيئية السياحة وتلعب
  :التالية المحاور خالل من الدول اقتصاديات

 الطبیعیة والمنشآت الطبیعة وصیانة لتطویر الالزمة المالیة الموارد فرتو فھي 
  الطبیعیة والمحمیات الدولیة كالمتنزھات

 الموارد وإدارة صیانة في أو السیاحة قطاع في المحلیین للسكان عمل فرص توفیر 
  البیئیة

  المحلیین للسكان المعیشي المستوى رفع على العمل 

 یعود مما واالتصاالت والمواصالت والنقل الخدماتو والمطاعم الفنادق تطویر 
  المحلیین السكان على بالنفع

 السكان بواسطة استخدامھ یمكن والتي والمسرح السینما بالمنطقة ترفیھ وسائل توفیر 
   المحلیین

    الزراعیة المحلیة المنتجاتو الیدویة والحرف المحلیة الصناعات وتحسین تطویر 
  )٢٠٠٦، ةشحات( 

 والمغریات والصناعیة الطبیعیة البیئة موارد بین العالقة طبیعة
   :الصناعیة السیاحیة

 ھذه أن الطبیعیة السیاحیة والمغریات الطبیعیة البیئة موارد بین العالقة طبیعة وضحت لقد
 الحفاظ أن بمعنى أصلیة طردیة فالعالقة وبالتالي الطبیعیة البیئة من جزء ھي المغریات

  .الطبیعیة السیاحیة المغریات على أكید حفاظ ھو الطبیعیة البیئة عناصر على

 الموارد أن االجتماعیة السیاحیة والمغریات الطبیعیة البیئة موارد بین العالقة أوردت كما
 أو فعل أدنى دون االجتماعیة السیاحیة الموارد وتشكیل نسب في العلیا الید تمتلك الطبیعیة
 التصنیع ید تتدخل لم طالما االجتماعیة السیاحة ریاتالمغ من الطبیعة على معاكس تأثیر
  .المغریات ھذه مع للتعامل للبیئة

 تتخذ واالجتماعیة الطبیعیة السیاحیة والمغریات الطبیعیة البیئة بین العالقة أن ذلك ومعنى
 والمغریات الطبیعیة البیئة موارد بین العالقة طبیعة ولكن ، الطردیة االیجابیة العالقة شكل

 لھا بأن تتمیز العالقة ھذه أن حیث من خاصا ووضعا مختلفا شكال تتخذ الحدیثة لصناعیةا
 تشكل الذي الوقت في الصناعیة السیاحیة والتسھیالت المغریات إقامة على االیجابي جانبھا
   .الطبیعیة البیئة لموارد بالنسبة سلبیا جانبا تلوث من تسببھ بما أقامتھا
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 السیاحیة المغریات لصالح الطبیعیة البیئة موارد لعالقة بالنسبة االیجابي الجانب ویتمثل
 الموارد من متطلباتھا بكل المغریات ھذه إمداد على تعمل الطبیعیة الموارد أن في الصناعیة
 إقامة في أساسا الطبیعیة البیئة موارد تساھم وبذلك وتشغیلھا إلقامتھا الالزمة الخام الطبیعیة

 وتشغیلھا وتأسیسھا اإلقامة وأماكن واالتصال االنتقال وسائل  من احیةالسی التسھیالت جمیع
 تشغیلھا ومتطلبات ووسائلھا بمنشآتھا التكمیلیة السیاحیة الخدمات وجمیع اإلعاشة ووسائل، 

 والمشروعات المنشآت كل في أساسا الطبیعیة ةالبیئ موارد مساھمة جانب إلى وذلك
 النھایة في یشكل والذي التكنولوجي والتطور اريالحض التقدم عن تعبر التي الضخمة
  .صناعیة سیاحیة مغریات

 تدعم التي الطبیعیة الثروات من العطاء ومصدر منبع الطبیعیة بمواردھا البیئة وتعتبر
 بالنسبة للتنافس موضوعا ودائما ومتجدد ومتطور متنوع كبیر عرض إیجاد في وتساھم

 والتي السیاحة ازدھار على وتعمل السیاحة الحركة عمتد التي الصناعیة السیاحیة للمغریات
 االقتصادي النشاط لدعم النامیة الدول واغلب المتقدمة الدول الحدیث العصر تتبناھا

  .الدول لھذه واالجتماعي

 االستنزاف في فیتمثل احیةالسی بالمغریات الطبیعة البیئة لعالقة بالنسبة السلبي الجانب أما
 والمتطلبات المغریات كل إقامة في واستغاللھا الطبیعیة البیئة ردلموا المستمر الجائر

 الموارد ھذه استنزاف في الوحید السبب لیست السیاحة أن وحقیقة والصناعیة السیاحیة
 یزید الدول معظم في المعاصرة اإلنتاجیة الصناعات أھم من باعتبارھا السیاحة تطور ولكن

  . استنزافھا زیادة على ویعمل الطبیعیة البیئیة الموارد على العبء

 االستنزاف إلى الحدیثة اعةالصن لمرحلة المصاحبة المتطورة التكنولوجیا استخدام أدى كما
 على انعكس الذي األمر البیئي والخلل التلوث إلى بدوره أدى والذي الطبیعیة للموارد الجائر
 على سلبیا تأثیرا بالتالي رامؤث منھا الكثیر نضوب إلى وأدى الطبیعیة البیئة موارد تكوینھ

  .الطبیعیة المغریات

 الفكر یعكس ومتنوع متعدد نتاج ھو الطبیعیة المغریات معظم أن القول یمكن سبق مما حیث
  .الطبیعة ودستور البیئة مع نظمھا تتواءم والتي لإلنسانیة للمجتمعات الحیاة وفلسفة والسلوك

 فیھا تمیزت والتي المصنوعة السیاحیة تالمغریا طابع على الطبیعیة البیئة أثرت كما
 المحلیة البیئة وسمات ومكونات لثقافة الخالصة بتبعیتھا الحدیث التكنولوجي التصنیع مرحلة
 تشكیل في العلیا الید تمتلك كانت الطبیعیة البیئة أن أكد الذي األمر – واالجتماعیة الطبیعیة
 ، الحدیثة الصناعة عصر قبل فیما عیةوالصنا واالجتماعیة الطبیعیة السیاحیة المغریات

 ھذه أن إال مستقرة أصیلة عالقة بمغریاتھا والسیاحة بأقسامھا البیئة بین العالقة كانت حیث
 استخدام بفضل كبیرا اختالال واختلت الحدیثة الصناعة عصر في  اھتزت العالقة

          السیاحیة المغریات من للعدید المستمر اإلنتاج في للبیئة الملوثة الحدیثة التكنولوجیا
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 وعناصرھا السیاحیة والمغریات ومواردھا الطبیعیة البیئة ذلك في مھددة) الصناعیة( 
 للمغریات بالنسبة الصناعة لفعل الوحید الضار التأثیر ھو ھذا ولیس والتلوث بالخلل

 اإلنساني اثالتر لتباین بالنسبة السلبي التأثیر إلى ضررھا امتد ولكن الطبیعیة السیاحیة
 فرضتھ بما وذلك ، محلیة ذاتیة اجتماعیة وأنماط ونظم وتقالید وعادات وفلسفة وثقافة كفكر

 البیئیة الخصوصیة إلغاء على تعمل موحدة وأفكار نظم من الحدیثة والتكنولوجیا الصناعة
 صحة على التلوث أضرار إلى باإلضافة االجتماعیة السیاحیة المغیرات بھا تتمیز والتي

                   الطبیعیة البیئة مع البناءة عالقاتھ وكسر والنفسیة الجسدیة الناحیة من نفسھ اإلنسان
   )٢٠٠٨ ، فؤاد( 

  :الطبیعیة البیئة على السیاحة اثر

  االيجابية اآلثار - :أوال

 وحمایة للبیئة المادیة السمات حمایة طریق عن البیئة على بالمنفعة عادت السیاحة -١
 وعوامل الطبیعیة المناطق أصبحت فقد البریة والحیاة التاریخیة والمعالم عالمواق
 والسیاحة الطبیعیة بالسیاحة اآلن یعرف لما األساس تشكل رئیسیة جذب

 .االیكولوجیة

 تحتاج أنھا بجانب األساسیة البنیة تكلفة یفرق كبیر مادي عائد تحقق البیئیة السیاحة -٢
 .كثیرة عاملة أیدي إلى

 .الزوار طریق عن المحلین للسكان المعیشة مستوى عوارتفا الدخل زیادة ىعل تعمل -٣

 وخالیة نظیفة البیئة كانت فكلما بیئة ألي الجمالیة المعالم إبراز على السیاحة تعمل -٤
 .السیاحیة ازدھرت كلما التلوث من

 من مستغلة تكن لم التي الموارد ھذه استغالل إمكانیة عن كشفت قد السیاحة أن كما -٥
 )٢٠٠٩ ، الصیرفي.(بلق
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   السلبية اآلثار - :ثانيا

 بسبب السیاحیة المراكز تلوث أو ھوائیا أو مائیا أكان سواء أشكالھ بكافة التلوث -١
 ھذه احتواء أوعیة وقلة للسائحین المقدمة الغذائیة الموارد عل الرقابة ضعف

 .السائحین عدد ارتفاع عن الناتجة إلى باإلضافة المخلفات

 لزیادة نتیجة والمراعي الزراعیة األراضي خاص وبوجھ الطبیعي االمتداد انكماش -٢
 التسھیالت لتوفیر الحاجة في وزیادة عمرانیا توسعا یستدعي مما السیاحي الطلب

                      .الخضراء المساحات على سلبي بشكل ینعكس مما والخدمات
  )١٩٨٧ ، الوھاب عبد(

 تؤدي أن یمكن للتلوث أسباب من ذكر ما خالل فمن النباتيو الحیواني اإلطار تدمیر -٣
 السائحین تدفق زیادة یؤدي كما والحیوانات النباتات أنواع من بعض انقراض إلى
 بعض في تغیر إلى منتظم غیر بشكل واألثریة الحضریة السیاحیة المناطق على
 .لمواقعل  األصلیة مالمحال

 كبیرة عاملة وأیدي واسعة مساحات ىإل یاحیةالس التنمیة حاجة بسبب المنافسة أثار -٤
 تغلب عنھ ینتج مما األخرى والقطاعات السیاحة بین منافسة ذلك عن تنتج أن بد فال

 )٢٠٠١ ، السیسي ( الدولة اقتصاد على یؤثر مما أخر على قطاع

 التي الطبیعیة المناطق في السیاحیة والقرى الفنادق تشیید جراء من البیئة صابأ ما -٥
 .بالتشویھ المناطق ھذه وإصابة أھمیة لھا

 والسفن المائیة الریاضات ممارسة نتیجة التلوث من الحجریة البیئة أصاب ما -٦
 مما البحار میاه في مخلفاتھا بإلقاء تقوم والتي السیاحیة والبواخر والمراكب السیاحیة
 .المیاه في البیولوجي التنوع السمكیة الثروة على یقضي

 البیئة في تنمو والتي النادرة النباتات من األنواع لبعض خاصة اتيالنب الغطاء تجمیل -٧
  ) ٢٠٠٨ ، يالشربین ( وانقراضھا علیھا والقضاء الصحراء في الطبیعیة

  :السیاحیة التنمیة تعریف
 الخدمات كافة وتوفیر األساسیة البیئة خدمات مستوى رفع تعني السیاحیة التنمیة أن

 لكافة األمثل االستغالل على المساعدة السائحین اجاتاحتی لتلبیة المدعمة والمرافق
  ) .بدون ، الترھوني ( والثقافیة الطبیعیة التراثیة المغریات
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 بینھا فیما المتداخلة والمكونات العناصر من عدد من حركیة عملیة ھي السیاحیة التنمیة أن
 صنع من أو ةطبیعی موارد كانت سواء السیاحیة للموارد األمثل االستغالل ویھدف، 

 تحتاج لذلك لھا االیجابیة اآلثار وحتى السیاحیة التنمیة عملیة نجاح على یساعد مما اإلنسان
 كل مع تتواءم بحیث المرونة صفة یكسبھا استراتیجي تخطیط إلى السیاحیة التنمیة عملیة
  )٢٠٠٦ ، حسنین ( المجتمع داخل الشاملة التنمیة تحقیق اجل من جدید

  -:السیاحیة التنمیة فوائد
  .األجنبیة العمالت تدفق تحقیق -١

  .واألجنبیة المحلیة االستثمارات جذب في المساعدة -٢

 من السیاحیة للخدمات وذلك التحتیة البنیة تحسین على تساعد السیاحیة التنمیة أن -٣
  .األنواع مختلف

 التركیز خالل من الدرجات مختلف من والفندقي السیاحي اإلیواء بأماكن االرتقاء -٤
 .الثقافیة الطبیعیة الخصوصیات ذات السیاحیة المقاصد لىع

 من للسائحین بكثافة الجاذبة المقاصد ذات للبلدان القومي الدخل زیادة في المساعدة -٥
  .الجنسیات مختلف

 للموارد الفعالة اإلدارة خالل من للسیاحة متعددة ألنواع السائحین جذب في المساعدة -٦
 .للسیاحة دیدةج أنماط وخلق المتاحة السیاحیة

 االتفاق زیادة ثم ومن السیاحیة اللیالي عدد وبالتالي السائحین إعداد زیادة على العمل -٧
 .المدفوعات میزان وتحسین مواردنا زیادة وبالتالي السیاحي

 المناسبة البدائل إیجاد خالل من واالجتماعیة الطبیعیة للبیئة األمثل االستغالل -٨
  )٢٠٠٦ ، حسنین .( الطبیعیة ةالبیئ لموارد البشري لالستخدام

  - :ومقوماتھا السیاحیة التنمیة قیام عوامل

  :أھمھا العوامل من عدد على السیاحیة التنمیة تقوم

 والحاجة السیاحة من مختلفة أنواع وظھور السیاحة صناعة تشیده التي الكبیر النمو -١
  .المستمر العلمي التقدم مواكبة إلى

 الدولة موارد تنمیة على یساعد كأسلوب السیاحي النشاط أوروبا دول معظم اتخاذ -٢
 الطریق السیاحة واعتبار األمریكي مارشال مشروع بسبب الضرر بھا لحق التي

 .الحرب ھذه أثار من التخلص على یساعد الذي
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 على یساعد الذي العبور جسر واعتبارھا بالسیاحة السیاحیة الدول معظم اھتمام -٣
 .جتماعیةواال االقتصادیة التنمیة تحقیق

 .السیاحي النشاط على یؤثر بشكل واالجتماعیة واالقتصادیة البیئیة المشكالت بروز -٤

 من السائحین ورغبات متطلبات وزیادة العالمیة السیاحیة لألسواق الواسعة المساحة -٥
   )١٩٩٦ ، السمیع عبد ( السیاحیة الخدمات

  -:السیاحیة التنمیة تفعیل متطلبات

 تنظيمية متطلبات -١

 التي والضوابط القواعد تحدد التي واإلداریة التنظیمیة بالعوامل التنظیمیة لمتطلباتا تتعلق
 تحدید من أكملھب السیاحي القطاع أو الثقافة أجھزة أو وزارات سواء السیاحي النشاط تھم

  .المختلفة المعنیة األجھزة بین لیاتوالمسئو االختصاصات

 بيئية متطلبات -٢

 للنشاط مالئما المناخ یكون لكي علیھا والحفاظ البیئة یةبحما البیئیة المتطلبات تختص
 لھا لما وثیقا ارتباطا السیاحیة بالتنمیة مرتبطة البیئیة فالتنمیة ، السیاحي ستقبالاالو السیاحي

  .والموارد اآلثار حمایة متضمنة السیاحة الجذب عملیة في فعال دور من

 إدارية متطلبات -٣

 المجال في والعاملین السیاحي النشاط بإدارة لمتعلقةا المطالب ھي اإلداریة المطالب
 السیاحي بالعمل واإللمام والفاعلیة الكفاءة توافر من وإداریین ومھندسین عمالة من السیاحي

  .فیھا تتوفر أن یجب التي ومواصفاتھا والتنقل واإلقامة بالفنادق یتعلق بما وخاصة ككل

  عامة متطلبات -٤

 مثل العامة خطتھا في وتضعھا الدولة تقدمھا التي خدماتال العامة المتطلبات تتضمن
 قرارات من السیاحة صناعة ولتنمیة الدولة في السیاحیة الحركة لتنمیة تقدم التي الخدمات

             . وغیرھا وجمركیة ةسیاحی مشروعات من وتسھیالت وقوانین وتشریعات
  )٢٠٠٦ ، حسنین(
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  -:اومتطلباتھ البیئیة السیاحة أنماط

 - :الطبيعية للمجتمعات البيئية السياحة -١

 بوجود تتمیز الداخلیة أو الساحلیة المیاه أو األرض من مساحة ھي الطبیعیة والمحمیة
 أو علمیة أو ثقافیة قیمة ذات طبیعیة ظواھر أو أسماء أو حیوانیة أو نباتیة أو حیة كائنات
 وتستھدف البیئیة السیاحة في یةالزاو حجر الطبیعیة المحمیات وتشكل جمالیة أو سیاحیة

 في البیئیة العملیات صحة على والحفاظ الحیة الطبیعیة الموارد صون الطبیعیة المحمیات
 التي الحیة الكائنات مجموعات في الوراثي البیولوجي التنوع على والمحافظة البیئي النظام
   .البیئي النظام إطار في تتفاعل

 -:للمتطوعين البيئية السياحة -٢

 متخصصة منظمات عدة بھا قامت رحالت وھي الجدیدة البیئیة السیاحیة أنواع احد ھي
 للقیام معین بلد إلى بالسفر المتطوعین من عدد لیقوم البیئة على الحفاظ األول اھشعار
 النظافة ، التشجیر ، المجتمع تطویر ، البریة الحیاة على الحفاظ عنوان تحت تطوعي بنشاط

   .ثریةاأل المواقع تنمیة، 

 - ):الكروية إلى العصرية الحياة من الهروب ( الريفية البيئية السياحة -٣

  .القرویة بالعادات والتمتع القرى في االستراحة إلى الریفیة السیاحة تھدف

 - :للمغامرات البيئية السياحة -٤

 كركوب مرافقة بنشاطات القیام خالل من الطبیعة جمال الختیار متمیزة برحالت التمتع ھي
 وتسلق خاصة قوارب ركوب خالل من یفدوالتج األنھار وعبور الغابات ضمن حصنةاأل

 على والسیر اإلقامة بمكان المحیطة الطیور أنواع من كبیر عدد بمشاھدة والتمتع الجبال
   .بیئیة ومكانة بعنایة مختارة مواقع في قداماأل

               ةالطبيعي والسياحة الحضاري التراث على للحفاظ البيئية السياحة -٥
 )٢٠٠٨ ، فؤاد( 
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  الثاني املبحث

   الحدائق تاریخ عن نبذة
 في بدأ الذي البشري الحضاري التاریخ أول إلى والكبیرة الصغیرة الحدائق تأسیس یعود

  .أخرى ودول والھند والصین النیل ووادي الرافدین وادي

 بالمعابد الخاصة حدائقال موقع وتنسیق وھندسة تأسیس في تدخل الدینیة العقائد كانت
 من كثیر ھناك ، مقدسة وأشجار مختلفة نباتات من فیھا بما والمقابر والحاشیة والملوك
 فرعونیة ومصریة وعصریة وبابلیة وأشوریة سومریة نصوص في وردت التي النباتات
  .أیضا وزرعوھا استعملوھا طبیة ونباتات

  - :القدیمة العصور من الحدائق على األمثال بعض

  واألكاديون للسومريين والحاشية والملوك المعابد حدائق -١

 واألنواع الشجیریة النباتیة األنواع حیث من الحدائق ھذه تنسیق في افانوت السومریون
  .الجمالة القیمة ذات الزھریة

 المیاه وجلب النافورات وأحیانا جاریة ومیاه مائیة أحواض على تحتوي الحدائق كانت
 االكدي نسیرجو حدائق مثل بخاریة برابح عبر أو سطورةم أو مكشوفة بقنوات

  .وحاموراني

 - :األشوريين حدائق -٢

 الملوك من وغیرھم بال بني وأشور نمرود عاصمة في الثاني بال ناصر أشور حدیقة مثل
 الكبیرة والحدائق النباتیة أو منھا الزھریة أو منھا الحیوانیة سواء حدائق لھم عملوا اللذین
  .زھاتبالمتن أشبھ

 الفرعونیة المصریة الحدائق إلى موازیة بصورة الجمیلة الغنیة الحدائق أولى من تعد 
 جمالیة قیم إضفاء في جھدا الملوك ھؤالء یأل ولم العالم في والصینیة والبابلیة
 العناصر بعض فاقتبسوا الفراعنة عند شاھدوه مما الحدائق تلك على أخرى وتنسیقیة

 حیوانات فیھا فكانت إبداعاتھم إلى وأضافوا وحاشیتھا رعونیةالف الھندیة الحدائق من
 .ساحرا جماال والحیاة الجمال إلى أضفت مختلفة بریة
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  :المعلقة بابل حدائق -٣

  .والزینة مختلفةال الفاكھة أشجار فیھا زرعت

 : القديمة الحضارات ملوك أسسها التي الحدائق -٤

 األشجار زرعت حیث موجودا وكان والھند والصین والنیل الرافدین وادي في أسست
 على الخضرة دائمة  النفضیة  من األوراق وعریضة الخضرة دائمة المختلفة الجمیلة الغابیة
 جوانب وعلى االصطناعیة المائیة األحواض أطراف على جمیلة طویلة خطوط شكل

 محاكاة صغیرة غابات ومناطق مجامیع شكل على وذلك الكبیرة الحدیقة وممرات الطرف
  .الجمیل التنسیق من شئ مع للطبیعة

 -:حتشبسوت الفرعونية الملكة حديقة -٥

 أنواع فیھاوزود  متنزھا م.ق ١٥٠٤ في الكبیرة حدیقتھا حتشبسوت الفرعونیة الملكة أسست
 بریة حیوانات فیھا وأودعت وغیرھا الصومال ومن مصر أنحاء من جلبت التي النباتات

 من بذلك وھي وحراس مختصون ونمشرف ولھا طبیعیة شبھ منسقة أشجار فیھا وكانت
  .العالم في األولى زھاتالمتن

 -:أمنحوتب الفرعون حديقة -٦

 .تتویجھ بمناسبة افتتحت قد وكانت ) صغیرة بحیرة (ماء حوض مع الكبیرة باألشجار غنیة

 -:خانتون الفرعون حديقة -٧

 فیھا حشد كبیر همنتز شكل على المنسقة الحدائق من سلسلة كانت وقد الجنة بوصف تأثرت
 بكشك أشبھ مسقف وجود إلى أضافت الزھریة والنباتات والشجیرات األشجار أنواع

  .بھا والتمتع الكبیرة الحدیقة أرجاء في التمشي بعد والملكة الملك الستراحة

 على رسمت الكھنة ألحد لحدیقة صورة وھناك والحاشیة الكھان حدائق رسمت 
 .القدیمة ونیةالفرع الدولة بعھد القبور جدران

 بالممارسة واكتسبوا خبرة من توارثوا مما ویعملون مختصون فنانین للحدائق كان 
 .بعدھم األجیال فائدة
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   والمتنزھات الحدائق
 عناصرھا واستأنس اإلنسان فیھا نشأ التي بالطبیعة ترتبط الواسع بمفھومھا الحدیقة 

 وسكنھ أدواتھ منھا صنع التي والمواد الخامات من وكثیرا أفكاره من كثیرا واستمد
  .البسیط البدائي

 .لإلنسان الصحیح الموطن ھي الحدیقة أن االیطالي بتراك عرف 

 فیھا لمنطقة اإلنسان اقتطاع وكان ورحباتھا باتساعھا الخضراء البیئة ھي الحدیقة 
 .اإلنساني الفكر في الحدیقة لمفھوم نشأة بمثابة كان

 ورعایتھا زراعتھا في یتدخل أن اإلنسان حاول روأشجا نباتات بھ مكان ھي الحدیقة 
 . اإلنساني والفعل الطبیعة فعل بین للوازن مظھرا فكانت وتنسیقھا

 ارتباط وان الغذاء لنفسھ لیوفر اإلنسان من قریبا مكان أنھا الحدیقة الغیطاني عرف 
 ھذه ویلخص بالدین الحدیقة ارتباط مظاھر من مظھرا كان والمقابر بالمعابد الحدیقة
  . "والحیویة واإلنسان الروحي الدافع بین یجمع مكانا الحدیقة أصبحت " قائال الرؤیة

 انعكاس وھي اإلنساني والفكر الطبیعة بین عالقة أنھا على الحدائق الغیطاني عرف 
  .اجلھ من تنشأ المجتمع وأفكار لرغبات

  العامة المتنزھات
 للوظیفة المخصص األرض الاستعم في الخضراء المناطق ضمن زھاتالمتن تندرج

 لمختلف بناء على تحتوي ال التي األراضي أنھا على المناطق ھذه وتعرف الترفیھیة
 ومخصصة نقي بھواء وتتمتع واسعة وأراضي ومیاه خضرة وتحوي األرضیة االستعماالت

 المفتوحة العامة الحدیقة ھي الخضراء المناطق من نوعین بین ویمیز العام الترفیھي للنشاط
 أفراد من معینة فئة على استخدامھا تقتصر التي الخاصة والحدائق المواطنین لعامة كلیا

   )بدون ، يالھیت(المجتمع

  - :الحدائق أھمیة
 قبل من الحدائق وتنسیق تخطیط إلى الحاجة ظھرت العشرین القرن منتصف في 

 طةالمتوس تحت الطبقات وحتى الطبقات قبل من إنشاءھا في والتوسع الحكومات
 واستخدام المرور حركة وزیادة العمراني والتطور السكاني النمو زیادة بسبب فذلك
 وإنشاء التشجیر عملیات في التوسع روتعتب الغازیة للعوادم المنتجة اتالسیار
 تضلیل ثم ومن عھده سابق إلى الغازي التوازن إلعادة الناجحة الوسائل احد الحدائق
 .الھواء تلوث
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 نمو طبیعة اإلنسان یتعلم ومنھا للسكان وثقافیة علمیة وسیلة ضاأی الحدائق تعتبر 
 .لندن في الملكیة الحدائق مثل ومعاملتھا اكتشافھا وطرق بھا والعنایة النباتات

 وتربیة والفاكھة الخضروات ببعض األسرة فرادأ إمداد في المنزلیة الحدائق تساھم 
 .المفیدة الھوایات بعض وممارسة الطیور بعض

 حدیقة مشاھدة أن حیث الشعوب تقدم مدى على بھا یستدل التي المظاھر احد ئقالحدا 
 وتقدم وثقافة ذوق مدى على یدل معین منزل أو ما منطقة في جیدا تنسیقا منسقة
 .المنطقة ھذه مكان

 الحیاة ضغط بعد وخصوصا للنفس جمالیة ومتعة نفسیة راحة تضیف الحدائق 
 .للسكان والعصبیة نفسیةال الناحیة على یؤثر الذي الیومي

 إلى باإلضافة والغازات واألتربة الغبار من الجو تنقي حیث صحیة فوائد لھا الحدائق 
 )١٩٩٨ ، محمد الدھب أبو.( لإلنسان المتعددة المواھب وتنمیة تنشیط في فوائدھا

  -:الحدائق أھداف
 اسعةالو الخضراء المساحات بتوفیر تتمیز وترویجیة ترفیھیة منطقة إیجاد -١

 .المنطقة سكان وتقالید لعادات المالئمة والخدمات

 التفاعل ألحداث السكان ربط في حیویا عنصرا لتكون ترفیھیة منطقة إیجاد-٢
 .المنشود االجتماعي

 المناطق رواد لتشجیع العمراني النسیج داخل وترفیھیة ترویجیة عناصر إیجاد-٣
 .المنطقة معالم على رفللتع العمراني الھیكل إلى الدخول على المجاورة

 یتم حیث الكونتوریة الخطوط حیث من بالموقع المحیطة الظروف من اإلعانة-٤
 )٢٠٠٦،عفیفي( .ع المشرو عناصر توزیع خدمة في للموقع الطبیعي الشكل توظیف

  -:المتنزھات على المحافظة
 فإن ، لیةعا تكالیف وذات ، نادرةال الطبیعة مصادر تعتبر العامة زھاتالمتن الن نظرا

 بأسالك إحالتھا إلى ذلك في األمر یصل وقد معینة معاییر وضع تقتضي علیھا المحافظة
 من معینة أنماط مراعاة أو فیھا الزیارة أوقات تحدید أو ، إلیھا الحیوانات دخول لمنع شائكة

 والمنتجعات زھاتالمتن حدود تعیین ویحتاج ، مرافقھا بعض وفي فیھا والتصرف السلوك
  -:مایلي اجل من دقیقة دراسة إلى أیضا

  .دخولھم وأوقات الداخلین كأعداد إلیھا الدخول لتنظیم -١
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 والنباتات لحیوانات طبیعیة محمیات أو غابات كانت سواء المنطقة میزات لتحدید -٢
  .األثریة األماكن أو النادرة

 دفبھ مناطق من یجاوره وما الموقع بین عازلة أو فاصلة مناطق وجود على للتأكد -٣
 .المستقبل في لھ توسیع استحداث ضمان الموقع ھذا استقاللیة عن التأكید

  .صیانة أعمال أو إداریة ألعمال استخدامھا اجل من كافیة مساحات وجود لضمان -٤

 .اختیاره یتم الذي للموقع الجمالیة المنطقة على سلبي تأثیر ذات مناظر أي لعزل -٥

  )١٩٩٨ ، الریماوي( 

  -:زھاتتنوالم الحدائق فوائد

  -:اآلتية الفوائد تحقق الحدائق

 .البیئة تلوث من وتقلل المنطقة لسكان صحي جو قتخل 

 .للمنطقة المناخیة الظروف من تحسن 

 .للسكان وتثقیفیة تعلیمیة وسیلة تعتبر 

  .النفسیة والراحة الجمالي األمن توفر 

 .كبیرة اقتصادیة فوائد لھا 

                        . الطبیعة إلى النطالقوا والتوجھ الروتینیة الحیاة لكسر وسیلة 
  . )١٩٩٨، محمد الدھب أبو( 

  -:الحدائق أنواع

  -:إلى وقسموها مختلفة اتجاهات في الحدائق أنواع تقسيم إلى الباحثون اتجه

 العامة الحدائق قسم ثم خاصة وحدائق مةاع حدائق وھم نوعین إلى صنفھا من منھم -١
 منزلیة حدائق إلى الخاصة قسم ثم خاصة طبیعة ذات وعامة عامة حدائق إلى

 .خاصة طبیعة ذات وأخرى

 حدائق منھا عامة إلى ارتیادھا ومن لملكیتھا تبعا الحدائق لتقسیم آخرون اتجھ -٢
 خاصة مواصفات ذات عامة حدائق أخر وقسم والنباتات الحیوان وحدائق المیادین
 .خاصة ممیزات ذات حدائق أخر وقسم
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 ثم العامة الحدائق ( وھي أقسام ثالث إلى للحدائق تقسیمھ في طانيالغی صنف -٣
  .)الخاصة الطبیعة تذا الحدائق ثم الخاصة الحدائق

  )١٩٩٨ ، محمد الدھب أبو( . وعامة خاصة حدائق وھو لحدائق اتصنیف وجاء -٤

  -:الخاصة الحدائق أوال

 وحدائق حاألسط حدائق " المنزلیة الحدائق منھا األسرة نطاق على توجد حدائق ھي
   "الداخلیة البلكونات وحدائق ، والنوافذ الشرفات

  -:العامة الحدائق ثانيا

 والمجاورات السكانیة التجمعات نطاق وعلى الشعب لعامة تخصص التي الحدائق ھي
  )٢٠٠٧ ، الشعراوي. ( والمنطقة والمدینة السكنیة واألحیاء

  -:الحدائق بعض على أمثلة

  :األطفال حدائق

 للعب العامة الحدیقة من خاص قسم یخصص أو باألطفال وخاصة عامة حدائق تصمم
 السیارات إلخطار التعرض دون اللعب في الحریة الحدائق ھذه في األطفال ویجد. األطفال

 یترددون الذین األطفال عدد تستوعب بحیث كافیة مساحتھا تكون أن وینبغي الشوارع في
  )٢٠٠٦ ، عفیفي.( إلیھا

 إلى باإلضافة ورغباتھم أعمارھم مع تتالءم التي المختلفة التسلیة وسائل فیھا األطفال یجد
 مواھبھم وتنمیة الریاضیة األلعاب بعض وممارسة الشمس وأشعة النقي بالجو التمتع

 حیث للطفل وثقافیة وتربویة تعلیمیة وسیلة وكذلك الطفل في الكامنة للطاقة وامتصاص
 ینشأ وبالتالي النباتات ومعاملة والشعر والتصویر مالرس مثل الفنون من كثیرا منھا یتعلم
  .علیھا المحافظة على دائما ویعمل ولجمالھا للطبیعة محبا الطفل

  -:اآلتي الحدائق ھذه تصمیم في ویراعى

 .أمان في إلیھ الوصول یسھل والذي السكنیة التجمعات من القریب المكان اختیار -١

 .األطفال على السیطرة حكمم سور ویكون البناء من سور للحدیقة یعمل -٢

 مروري شارع على یكون إال على األطفال مراقبة یمكن حتى واحد مدخل یخصص -٣
 .سریع
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 المكشوفة الخضراء المسطحات من اإلكثار -٤

 .كثیرة ال الظل أماكن توفیر -٥

 لألطفال والمناسبة المریحة الجلوس أماكن توفیر -٦

 لألطفال التسلیة وسائل توفیر -٧

  عامة نباتات أو الجلد التھاب تسبب نباتات أو ھشوكی نباتات زراعة عدم -٨

 وفي االستعمال سھلة تكون أن على برللش حنفیات وكذلك للمیاه دورات عمل -٩
 .األطفال مستوى

 أضرارا تسبب ال مواد من مصنوعة تكون أن یجب الریاضیة األلعاب جمیع -١٠
 .بالطفل

  ھالسمیت أو الطفا الجلد التھاب تسبب التي النباتات زراعة عدم -١١

 المقاعد ھذه تكون وحیث لعبھم أثناء األولیة اإلسعافات بھا طبیة عیادة توفیر -١٢
 .األطفال لعب أماكن من قریبة

 .األطفال لعب أماكن في شتاء الشمس وأشعة صیفا الظل توفیر -١٣

  )١٩٩٨، محمد الدھب أبو( 

  -:الشباب مراكز حدائق

 األلعاب فیھا الشباب یمارس لكي السكنیة األحیاء داخل تخصص التي األماكن ھي
 أما السائدة ھي الصناعیة العناصر تكون وفیھا الریاضیة النوادي تشبھ وھي الریاضیة
 وإیجاد الظل وتوفیر التجمیل ھو فقط الزراعة دور ویكون قلیلة فھي النباتیة الناحیة

 -الید كرة ملعب – القدم كرة ملعب مثل الریاضیة األلعاب لبعض الالزم األخضر المسطح
 لأللعاب مغلقة صالة -للعرض صالة – للسباحة حمامات – سلة كرة – طاولة تنس

  .)١٩٩٨ ، محمد بھدال أبو( .الریاضیة
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  -:الميادين حدائق

 منھا الھدف الكبیرة المدن في الرئیسیة الشوارع تقاطع عن قالحدائ ھذه تنشأ
  -:ھو

 .المرور حركة تنظیم -١

  .المدینة تجمیل -٢

 .النافورات أو التماثیل حول المارة نظر یلفت جمالي تكوین إیجاد -٣

  .عامة كحدائق تستعمل -٤

  -:المیادین حدائق وزراعة تصمیم في مراعاتھا الواجب النقاط
 .المبني وطراز واللون االرتفاع حیث من بالمیدان المحیطة المباني دراسة -١

 المیدان إلى المؤدیة بالشوارع المرور حركة دراسة -٢

 بالمیدان المحیطة الشوارع في السیر وحركة السكانیة الكثافة -٣

 المارة السیارات ونوعیة المرور وحركة كثافة -٤

 الشعاعي الطراز على الحدیقة تصمیم -٥

 الزراعة وفي التصمیم في التامة البساطة فیھا یراعى -٦

 الحالة ھذه وفي للمشاة مخصصة شوارع في یكون فقد المیدان موقع فیھا یراعى -٧
 أماكن بعض فیھا توضع لذلك والراحة جلوسلل مخصصة المیدان حدیقة تكون

 .فیھا الجلوس

 الزھور وأحواض الشجیرات وكذلك النمو منتظمة تكون األشجار -٨

 .المیادین حدائق تصمیم عناصر أھم من یعتبر األخضر المسطح -٩

  -:الشواطئ حدائق

 مجموعة فیھا وتزرع الشاطئ من وقریبة البحر على المطلة المنطقة في الحدیقة ھذه تنشأ
 والعواصف الریاح سرعة تحمل على عالیة مقدرة لھا التي والشجیرات األشجار أنواع من

 ظروف تتحمل التي العشبیة النباتات من عدد إلى باإلضافة البحریة والتیارات الرملیة
  )٢٠٠٦ ، عفیفي .( الساحلیة والمنطقة الشاطئ
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 لتعرضھا نظرا تصمیمھا في الحدائق أصعب من" الكورنیش حدائق " الحدائق ھذه وتعتبر
  -:مثل قاسیة وبیئة مناخیة لظروف

 العام في مختلفة أوقات في الشدیدة الریاح ھبوب إلى تتعرض -١

 :المالئمة غیر التربة -٢

  .العضویة المادة نسبة في قلیلة ملحیة عادة الشواطئ تربة تكون 

  .شدیدة قلویة عادیة تكون التربة 

 ملوحة درجة ذو واألرض ، والماء التربة سطح من قریب األرضي الماء مستوى 
  .مرتفعة

 .والنھار اللیل خالل الحرارة درجات في الكبیر للتفاوت التعرض -٣

 .الشتاء لیالي بعض في الصقیع لحدوث النباتات تعرض -٤

 .للزراعات الصالحة الري میاه قلة -٥

 .القاسیة الظروف تتحمل التي النباتات أنواع قلة -٦

  -:لشواطئا حدائق في تزرع التي النباتات أھم
 ، والرفیع العریض ، الفلفل ، االنتانا ، االنل ، الكافور ،الكازوارنیا ، الزنزلخت ، النخیل(

  ).اترلكس ، التامركس، سیتسبو ،یوكاد

  -:الشاطئ حدائق أھداف
  .التسلیة وسائل جمیع فیھ یتوفر المنطقة لسكان جمالي ترفیھي مكان إیجاد -١

 البحر میاه إلى واأللوان خضراأل اللون عنصر وإضافة المكان تجمیل -٢

 البحر بشاطئ والشارع المباني ربط -٣

 واحد وقت في السكان من كبیر عدد لتجمع مكان -٤

 ، معرض ،ثقافیة ندوة ، مسرح ، الموسیقى مثل المكشوفة العروض بعض عمل -٥
 .مسابقات

 الطبیعیة والمناظر المیاه بمنظر التمتع -٦
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  -:اآلتي الكورنیش حدائق تنسیق في ویراعى

 عمل  ( الریاح وسرعة اتجاه معرفة بعد ویتم الشدیدة الریاح من الحمایة توفیر -١
  .)صناعیة ریاح ومصدات نباتیة مصدات منھا للریاح مصدات

 ومخلفات األمالح من خالیة زراعةلل صالحة جیدة بأخرى تغییرھا یتم -  :التربة -٢
  .العضویة واألسمدة المخصبات بعض األرض إعداد أثناء یضاف كذلك المباني

 . النباتات -٣

  :الكورنیش حدائق على تشتمل التي العناصر : والمساحة الموقع -٤

  ومتسعة مكشوفة خضراء أماكن 

 من محمیة أماكن وفي جمیلة مناظر على وتطل ومتجمعة متفرقة للجلوس أماكن 
  .الشمس وأشعة الریاح

   قطری بأقصر الھدف إلى وتصل انسیابیة تكون أن على علیھا للسیر طرقات 

  متفرقة األطفال للعب أماكن 

  للشرب وحنفیات المیاه دورات 

  الظل توفر أشجار 

  المزھرة الشجیرات استعمال في ما یركز اللون عنصر 

  القمامة لوضع أماكن مثل مساعدة خدمات 

  السیارات ومخارج مداخل مراعاة مع السیارات لوقوف أماكن 

 في الجالس للشخص البحر منظر الشجیرات أو األشجار سواء الزراعات تخفي إال 
 )١٩٩٨ ، محمد الدھب أبو. ( الحدیقة

  - :الشوارع حدائق

 أو الشارع تنسیق مع متمشیة فیھا الحدائق وتكون للنزھة المعدة بالطرق الشوارع بھا یقصد
 طریق مثل الساحلیة المناطق في للشاطئ ومجاورة جانبیة الحدائق  ھذه تكون وقد الطریق

 المسطحات إلى باإلضافة ومقاعد للجلوس وأماكن. لإلضاءة ةبأعمد وتزود الكورنیش
 الحدائق ھذه تكون وقد المزھرة والشجیرات النخیل وأشجار األشجار من وعدد الخضراء
  (http://www.palmoon.net). وسطیة زرج ھیئة على تنشأ محوریة

http://www.palmoon.net)


٣٧ 
 

  -:الشوارع حدائق أنواع
 .الشارع من واحد جانب على تعمل حدائق -١

 .الظل وتوفیر التجمیل ھو منھا الھدف ویكون الشارع جانبي على تعمل حدائق -٢

  :نوعین منھا ویوجد الوسطیة الجزر حدائق -٣

 السیارات من الناتج الضرر تقلیل ھو منھا والغرض السریعة الطرق في حدائق  -  أ
 االتجاھین في تسیر التي

 السكان قبل من وتستعمل متسعة عادة وتكون الضواحي طرف في تعمل حدائق  - ب
  )١٩٩٨ ، محمد الدھب أبو ( الصیف في خصوصا ترفیھي مكانك

  -:السكني الحي حديقة

 عام بشكل األعمار لجمیع الترفیھیة االحتیاجات تلبي لكي السكني الحي حدیقة تصمیم 
 إلیھا الوصول یسھل بحیث السكني الحي وسط في موقعھا ویكون خاص بشكل ولألطفال

 حركة تعترضھا ال آمنة المشاة طرق عبر السكني لحيا أجزاء جمیع من األقدام على مشیا
  .السیارات مرور

  .استخدامھا من المدرسة تالمیذ لیتمكن مدرسة بجوار موقعھا یكون أن یفضل كما

http://www.palmoon.net)(  

  -:عام مرفق منتزه حديقة

 السدود مناطق من وقریبة المدینة خارج الطبیعیة المناطق في الحدائق من النوع ھذا ینشأ
 وتستخدم بالمملكة الجنوبیة المناطق في الموجودة الطبیعیة المنتزھات مثل والغابات
 ویتجول مساحتھا التساع وذلك یعزلھا سور بھا یحیط وال مكشوفة وتكون للنزھة كمناطق
 النزھة واحتیاجات والتسلیة الراحة وسائل معظم فیھا متوفر تامة بحریة فیھا الزائر

  .)١٩٩٨ ، محمد الدھب وأب. ( الضروریة

  -:المدينة حديقة

 اقل ھانأ إال كبیرة مساحة لھا ویخصص المدینة سكان ویرتادھا المدینة مستوى على تكون
 والتمتع التجول في تامة حریة فیھا الزائر ویجد العامة والمتنزھات الحدائق مساحات من

 المقصوصة النباتات دبوجو الھندسي الطراز تصمیمھا في یدخل وقد الطبیعیة بمناظرھا
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 مثل النباتیة والمنشآت الخضراء المسطحات من مساحات بھا یوجد كما ، الشكل والمنتظمة
 النوع ھذا في مجموعات في الیوم الناس ویقضي ، االستراحات وأماكن والمقاعد النوافیر

 اتوالمشروب الجلوس أماكن مثل الراحة عوامل معظم فیھا یتوفر أن یجب لذا الحدائق من
 الشكل الھندسیة وبالشوارع بالمباني محاطة الحدائق ھذه وتكون المختلفة التسلیة ووسائل

  .فیھا الطبیعیة العناصر تصمیم على یؤثر مما

  - :وطني منتزه حديقة

 المناطق في المدینة خارج إنشاءھا ویتم الكبیرة بمساحتھا الحدائق من النوع ھذا یمتاز
 أجزائھا في التجوال للزائر ویمكن الطبیعي بالنظام ھاتصمیم على ویعمل منھا الغربیة
 ، الخضراء المسطحات مساحة اتساع إلى باإلضافة الطبیعیة بمناظرھا والتمتع المختلفة
. إلیھا دخول رسوم فرض على یعمل ما وعادة والزھور والشجیرات األشجار وتتنوع
 وأماكن واالستراحات سللجلو أماكن مثل الراحة وعوامل الخدمات معظم فیھا ویتوفر
 إلى باإلضافة، المیاه ودورات والمسجد والمشروبات المأكوالت بیع وأماكن األطفال أللعاب

 النھار معظم بعائالتھم الناس ویقضي والصغار للكبار المناسبة الترفیھیة الوسائل بعض
 لحدیقةا ھذه تخطیط في ویراعى المنتزھات ھذه في األسبوع ونھایة اإلجازات أیام خاصة

 . المستقبل في المدینة توسیع نطاق خارج مكانھا تكون أن
http://www.palmoon.net)(  

  -:الحيوان حديقة

 من العدید على وتحتوي الممیزة صفاتھا ولھا الطبیعي التصمیم ذات الحدائق من ھي
 كل میض أجزاء إلى الحدیقة وتقسم والطیور والزواحف والبرمائیة والمائیة البریة الحیوانات

 وعیادة للحیوانات مباني إلى باإلضافة الحیوانات من متشابھة مجموعة أو فصیلة جزء
 الخضراء المسطحات الحدیقة في یتوفر كما المائیة البرك وبعض الطیور وأقفاص بیطریة
 االستراحات وأماكن الخدمات توفر مع والزھور والشجیرات األشجار من متعددة وأنواع
   . )١٩٩٨ ، محمد الدھب بوأ. ( التسلیة ووسائل

  - :النباتية الحديقة

 من النباتات دراسة في وللمساعدة العلمیة والبحوث التعلیمیة لألغراض الحدائق ھذه تنشأ
 من مجموعة اكبر على تحتوي الحدائق وھذه والموروفولوجیة والفسیولوجیة البیئیة النواحي
 إلیھا تنتمي التي العائلة حسب وزیعھات ویتم والمستوردة المحلیة النباتات وأصناف أنواع

 والموطن والعائلة للنبات العلمي االسم علیھا یكتب نبات نموذج كل على لوحة ویوضع
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 لبیئتھا مشابھة بیئات في النباتات لتربیة ةوالصوب بالمشاتل الحدائق ھذه مثل وتزود األصلي
  )net.palmoon.www://http(.فیھا تنمو التي الطبیعیة

  -:الحدائق وأشكال طراز

  :الفرعوني الطراز

   :باالتي الحدائق ھذه تتمیز

 والشجیرات واألشجار المختلفة الحدیقة عناصر بین واالتزان التوافق وجود 
 .بھ یحیط الذي والمنزل والزھور والمتسلقات

 األزھار ذات لنباتاتا وكذلك الھندسیة العناصر في الزاھیة األلوان استعمال 
 .الناصعة

 .الحدیقة من أخرى وأجزاء الممرات بھ تغطي كانت حیث الرمل استعمال 

 إلى االختالف یرجع ولكن عناصرھا نوعیة في متشابھة الحدائق جمیع كانت 
 .والفكر الثقافة اختالف بسبب الحدائق مالكي أذواق اختالف

 واإلحساس للمتعة الحدیقة كانت ، والدین والحیاة الحدیقة بین كبیرة عالقة توجد 
 والشعور الموت بعد بالحیاة یعتقدون كانوا أنھم حیث الموت وبعد الحیاة في بالجمال
 بالمعابد تحیط كانت فالحدیقة ولذلك المائیة والبحیرات باألزھار والتمتع بالطبیعة

 .الحدیقة على روحیة لمسة إضفاء في التماثیل واستعملت

 الیونان ثم والفرس األشوریین طریق عن الفرعونیة حدائقال في تطور حدث قد 
 محاطة تكون بحیث المدینة صممت فقد المستمرة الحروب وبسبب والرومان
 أشجار لزراعة تخصص كانت بینھما الواقعة والمساحة الحمایة لغرض بسورین
 .الجمیلة والحدائق والخضروات الفاكھة
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  :البابلي الطراز

 حیث أشور إلى الفرعونیة الحدائق طراز مصر غزوه بعد شوراال ملوك احد نقل 
 یسجل لم ولكن المیالد قبل السابع القرن في ذلك وكان الجبال سطوح على أنشئت

   .سنة ٥٠٠ مرور بعد إال تاریخیا ذلك

 ما العراق مدینة في شادنبزار نیبو القائد أنشأ المیالد قبل السادس القرن أواخر وفي 
 أربع من منھا الواحدة تتكون بحیث الحدائق ھذه أنشئت وقد بابل بحدائق سمي

  . متر ٢١ إلى یصل كلي وارتفاع مختلفة مناسیب ذات مصاطب

  .العازلة والمواد والطوب والحجارة الغاب من عازلة حوائط عملت 

  .األولى المصطبة في ومد شالل ھیئة على كبیرة بركة عملت 

 من الحدائق على تطل برجوالت وصممت الملك قصر بني العلیا المصطبة في 
 ، الورد ، الرمان ، الزیتون، الحور ، السرو ( الحدائق بھذه زرعت التي األشجار

 ).النعمان وشقائق، االیرس زھارأ

  :ھم كبیرین نمطین إلى البابلیة الحدائق تنقسم

  :الغربية الحدائق-١

 محدد وشكلھا یمةمستق الحدیقة ممرات وتكون متساویة مسافات على األشجار بھا تزرع
 التغلب على اإلنسان مقدرة تظھر الحدائق وھذه المكان ھذا سید انھ اإلنسان ویشعر وواضح

  .الھندسي الطراز على وصممت علیھا وسیطرتھ الطبیعة على

 :الشرقية الحدائق-٢

 شئ یوجد ال انھ یفترض انھ بحیث نفسھا الطبیعة من جزء اإلنسان كون على ةینمب كانت
  .بیعةالط من أجمل

 خطوط بالحدیقة وتظھر إنشائھا في كبیر دور للشخص لیس التصمیم طبیعیة حدائق ھي
 مع شكلھا یتغیر الحدائق ھذه مثل الكانتوریة والخطوط األشجار وكتل الطبیعیة الصخور
  .النباتات أطوار لتغییر نتیجة الزمن
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 :الياباني الطراز-٣

 النباتات شكل تغییر على یعتمد حیث الشرقیة الحدائق أنماط إحدى الیابانیة الحدائق تعتبر
  .السنة فصول خالل والثمار واألزھار األوراق ولون

  .العام مدار على تغییر لھم یحدث ال والماء الصخور

 والفیضانات والزالزل والبراكین لألعاصیر تتعرض بالدھم ولكن خالبة الیابان في الطبیعة
 یفنى اإلنسان أن یعتقدون حیث الدینیة بالعقائد یةالیابان الحدائق ارتبطت وقد مستمرة بصفة
  الزمن مرور مع تغییر بدون تبقى ثابتة صورة الیابانیة الحدائق فإن لذلك باقیة الطبیعة ولكن

 من أزواج زراعة عن عبارة الحدیقة كانت فقدیما الیابانیة للحدائق تطور حدث 
 والزھور المزھرة جاراألش إلیھا أضیف ذلك وبعد بالزلط مغطاة وارض األشجار

 .مائیة وبحیرات برك ھیئة على والماء الطبیعیة الصخور واستعملت

  :الیابانیة الحدائق علیھا تعتمد التي األساسیة العناصر

 واألشجار بالنباتات مزدحمة غیر بسیطة الحدیقة حیث التصمیم في البساطة 

 الطبیعیة الصخور صورة في الطبیعة بجمال اإلحساس 

  المنطقة صخور وھي للبیئة الطبیعیة مكوناتال استغالل 

 )الملمس ، اللون ، الحجم ، لالشك( التصمیم عناصر بین واالتزان والتجانس التوافق 

  وبحیرات برك صورة في الماء استغالل 

 اإلنسان تدخل بدون طبیعیا تنمو األشجار ترك 

 -:الفارسي الطراز-٤

 التصمیم مركز وفي متناظر نظام في أشجار جانبیھ على زودت رئیسي محور عن عبارة
   .مائي مجرى صمم

   :الحدائق ھذه ممیزات أھم
  مربعة عادة و الشكل منتظمة الحدیقة 

  رئیسي محور جانبي على متناظر ھندسي التصمیم 

 المزھرة النباتات زراعة عند المتضادة األلوان استعمال 
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 الھندسیة المنشآت في الزاھیة األلوان استعمال 

  بطبیعتھا النمو منتظمة بأشجار ةالحدیق تحاط 

  التصمیم في أساسي عنصر الماء 

 -:الروماني الطراز-٥

 الذین القدماء والمصریین الصینیین بخالف وذلك الیوم خالل للجلوس استعملت 
 .والصالة العبادة لغرض تصمم حدائقھم كانت

 كعنصر الماء عنصر واستعمل بالمنزل تحیط بحیث الرومانیة الحدائق صممت 
  .النمو المنتظمة األشجار وزرع اسيأس

 -:باألندلس العربي الطراز-٦

  .والمكسیك الجنوبیة أمریكا إلى الطراز ھذا ونقل العربي الفن مع الروماني الفن خلط

  -:األندلسیة العربیة الحدائق ممیزات أھم

 المتناظر الھندسي الطراز على الحدائق تصمیم 

 الحمایة لغرض إغالقھ في التحكم نیمك محدد ومدخل عالیة أسوار لھا الحدائق 

 ، النافورات ( الھندسیة المنشآت أسطح تغطیة في الزاھیة األلوان استعمال 
 )واألحواض

  )١٩٩٨ ، الدھب أبو.( الفاكھة وأشجار الزینة نباتات زراعة 

 -:األمريكية الحدائق طراز-٧

 الحدیقة أن یقال نأ كاد حتى بالمنزل ارتبطت العشرین القرن أوائل في األمریكیة الحدیقة
  .ونھارا لیال األسرة أفراد یستخدمھا للمنزل حجرة ھي

 الشواء ومكان السباحة حمام وكذلك للسیارات مكان توفیر الحدیقة تصمیم في التطورات من
 أھم من أصبحت المفردات ھذه أن لدرجة بأنواعھ الجلوس مكان فیرووت الطلق الھواء في

 فلم الشكل حیث من أما االعتبار في تؤخذ أن یجب تيوال العشرین القرن حدیقة مالمح
 الحدیث التلوین فن بإبراز المصمم واھتم حرة أشكاال اخذ ولكن محور على التصمیم یعتمد
 التالؤم وكیفیة الموقع إمكانیات تستخدم كانت األمریكیة والحدیقة والتماثیل بالنحت واھتم
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 إلى أكثر ومالت الھندسي النمط قیود نم وتحررت بل النھائي الشكل عن النظر بغض معھ
  .بھا المستمعین متطلبات تحقیق

  :ممیزاتھا أھم

 .الشواء ومكان السباحة وحمام الجراج مثل جدید عنصر إضافة -١

  )٢٠٠٦ ، عفیفي .( منتظمة والغیر ھندسیة والغیر الحرة واألشكال التصمیم اخذ -٢

  - :الخضراء المسطحات
 الحدائق من الواسعة المساحات تغطي حولیة أو عمرةم خضراء نجیلیة عشبیة نباتات ھي

 تؤدي فإنھا المناخ معالجة في الخضراء المسطحات دور إلى وباإلضافة والمتنزھات
 معا المختلفة الحدیقة أجزاء ربط إلى المساحة تغطیة یؤدي حیث بالحدیقة ووظیفة أغراضا
  .)net.palmoon.www://http(.الحدیقة أجزاء بین والترابط الوحدة وتحقیق

 ألنھ نظرا الحدیقة علیھا تشمل التي النباتیة العناصر أھم من األخضر المسطح ھذا یعتبر
.                              النباتیة العناصر بباقي بالمقارنة األرض من مساحة اكبر یشغل

   .)١٩٩٨ ، محمد الدھب أبو( 

  -:الحدائق في الخضراء المسطحات اعةزر وائدف

 .الریاح بفعل انتقالھا ومنع التربة حبیبات تثبیت على یعمل -١

 .منتظمة بصورة الري یتطلب ألنھ بالحدیقة النسبیة الرطوبة مستوى یرفع -٢

 .الحدیقة أجواء في الحرارة درجات خفض -٣

 .بالحدیقة والمنشآت المباني تصمیم إظھار -٤

 .مشاھدتھ عند والمتعة النفسیة الراحة یبعث األخضر اللون -٥

 .علیھ الجلوس وكذلك الزوار لاالستقب كان كما المسطح لااستعم -٦

 لوقایة األخضر المسطح بنباتات أرضیتھا زراعة الریاضیة األلعاب من كثیرا -٧
 .األرض على سقوطھم عند الریاضیین وحمایة

  .األطفال حدائق في بكثرة األخضر المسطح یستعمل -٨
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  :الحدیقة في األخضر المسطح مساحة تحدید علیھا یتوقف التي العوامل

 .الحدیقة مساحة -١

 .األخضر المسطح مساحة زادت كلما المساحة كبیرة الحدیقة كانت فكلما -٢

 .الحدیقة رواد أو المنزل سكان رغبات -٣

 غیر الحدیقة صیانة میزانیة كانت فإذا ، والصیانة لإلنشاءات المخصصة المیزانیة -٤
  .األخضر المسطح مساحة یادةز یمكن فإنھ كافیة

 مساحة تتسع حیث المكان رواد أو للسكان والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة الحالة -٥
 .تقدما للسكان والثقافیة االجتماعیة الحالة زادت كلما الخضراء المسطحات

 من یقلل جودتھا وعدم الري میاه توفر عدم أن حیث ونوعیتھا الري میاه توفر -٦
 .المسطح مساحة

 أخر عنصر على مساحتھ في عنصر یضفي ال بحیث التصمیم عناصر بین االتزان -٧

 الھندسي في عنھ كبیرة األخضر المسطح مساحة تكون حیث الحدیقة تصمیم طراز -٨

 .للجلوس أو الریاضیة لأللعاب أو علیھ للسیر ھي المسطح زراعة من الغرض -٩

  :الحضریة والمتنزھات الحدائق وتنسیق تصمیم أسس

 :وتنظيمها المعلومات وجمع الموقع لىع التعرف-١

 .علیھ الحدیقة إقامة المراد بالموقع خاصة خرائط إعداد 

 قد التي والمشروعات موقعلل والطبوغرافیة الملكیة خط من المكان خصائص تفھم 
 .الموقع یحتویھا

 المحیطة األراضي استعماالت من المحیط للموقع والعمرانیة البصریة الدراسات 
  .وتحلیلھ للموقع المسح عملیات خالل من تتم ذلك لتحقیق الطرق وأفضل

 للمنطقة خریطة وجود أھمیة تظھر وھنا فیھ توجد الذي للمحیط طبقا الحدیقة تصمیم 
  .المحلیة خصائصھا من المزید اكتشاف یمكن حتى بالكامل

 التي التاریخیة التفاصیل على للحصول القدیمة المسح وأعمال الخرائط إلى الرجوع 
 .والمناخیة الجیولوجیة الخرائط وأیضا بالتصمیم مباشرة عالقة لھا تكون قد



٤٥ 
 

 :للحديقة العام الموقع تحليل-٢

 .علیھا الحركة وكثافة والطرق والشوارع عمران من بھ یحیط وما الموقع تحلیل 

 درجات على والتعرف الموقع والطبوغرافیة الملكیة خط من المكان خصائص تھتم 
 .المیول

 الغاز ومصادر والتغذیة الصحي الصرف خط بتحدید وذلك : الصرف ةھیدرولوجی 
 .الكھربائي

 ).التربة نوعیة حیث من ( للتربة تحلیلیة دراسة 

 زراعة إمكانیة مدى على والتعرف بالموقع الموجودة النباتات نوع تحدید النباتات 
 .أخرى زراعات إنبات على تفرضھا التي القیود أو الموقع

  .الموقع محیط في المزعجة األعمال أو الضوضاء درمصا مالحظة یجب 

  الحديقة استخدامات-٣

 واالسترخاء الھادئة الطبیعة في والتأمل السكینة وتوفیر التنزه ھو الحدیقة استخدام 

 تحقق التي الواقعة ومعالمھا الحیة آثارھا بین والربط التوازن المصمم على ینبغي 
  إنشائھا من الغرض

 كافة وتغطیة الجمالي وشكلھا الوظیفیة عناصرال بین توافقا یوجد أن المصمم على 
 االعتبارات ھو الحدیقة من الغرض یكون أن ویتعین الحدیقة واستخدامات احتیاجات

  الحسبان في تؤخذ التي

 -:التصميم في ومراعاتها المناخية االعتبارات-٤

 الحدیقة تصمیم في أھمیتھا لھا عوامل فھي للموقع والتحلیل المسح أعمال على یشمل 
  المناسبة والزھور النباتات واختیار

 على تأثیر لھ جوھري أمر سقوطھا وزوایا الشمس اتجاھات حیث من الحدیقة موقع 
 والمسطحات المساحات وتحدید السنة من متمیزة شھور في وخصوصا النباتات نمو
 التي أو سالشم فیھا طلوبةالم المواسم في سواء النھار أوقات في مشمسة تكون التي

 الحارة الصیف شھور في تغذیھا



٤٦ 
 

 الغیر الریاح تحدید مع السائدة للریاح بالنسبة الموقع زاویة االعتبار في األخذ 
  الملطفة والریاح فیھا مرغوب

  للمناخ الدقیقة بالتفاصیل الخاصة المالحظات تسجیل 

 الحدائق تخطيط طراز اختيار-٥

 مكان أي في الحدیقة طبیعة مع المالئم الطراز اختیار من بد ال 

  العامة والمتنزھات الحدائق وتنسیق تصمیم 

  :وتصمیمھا الحدائق تخطیط في المتبعة النظم: أوال

  :الطبيعي النظام  - أ

 للطبیعة مشابھ تخطیط طریق عن جمالھا وتصویر الطبیعة محاكاة المصمم حاول 
 في لطبیعةا یجسد الذي بفنھ ذلك في مجتھدا وصورتھا جمالھا فیھ یبرز اصطناعیا
 .وتصمیمھا الحدیقة تخطیط

 عن تختلف الحدیقة أجزاء أجزاؤه الن ظراالتن عدیم انھ النظام بھ یمیز ما أھم 
 الشئ لكن الجاذبة وطبیعتھا سمتھا ولھا بذاتھا مستقلة منھا ناحیة وكل البعض بعضھا

 األجزاء وتناسق الجمالي والجذب الطبیعة محاكاة ھو األجزاء ھذه یربط الذي
 .بعضھا مع تناسبھاو

 وفیھا الواسعة الخضراء المسطحات جانب إلى وزینة غابیة كبیرة أشجار بھا -
 ومساقط المائیة والمجاري والسواقي والمستویات واالنحدار ةالطبوغرافی التدرج
 أشعة تعكس حیث الملساء الصخریة السطوح من الماء انسیاب وأماكن صغیرة
 المستقیمة غیر والطرق والممرات التمشي نأماك وبھا جمالھا لیضاعف الشمس
 بالقیمة المشاھد تمتع لزیادة الحدیقة وأجزاء أنحاء حول وتنحني تلتوي التي

 .مجموعھا في والكافیة الظاھرة الجمالیة

 مع وألوانھا وأبعادھا المعماري بفنھا تتناسق التي والمنشات األبنیة على تحتوي 
 .المائیة األحواض وفیھا ةالطبیعی الحدیقة من األخرى األجزاء

 وغیرھا بارك شتات مثل فیینا وحدائق الشمالیة وأمریكا والیابان انجلترا حدائق أمثلتھا ومن
  )١٩٩٠ ، الكتاني.( وغیرھا القاھرة وفي أوروبیة وغیر كثیرة أوروبیة دول في
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  :الهندسي النظام  - ب

 وقد قائمة اغلبھا بزوایا عضھابب تتصل التي المستقیمة الھندسیة بالخطوط النظام ھذا یتمیز
 النظام ھذا ویالءم متناسب ھندسي شكل أي أو بیضاویة أو دائریة خطوط أحیانا تكون

 في الزھور ودوائر واألحواض راتالنافو یالئمھ كما صغیرة مساحات على المقامة الحدائق
  .مركزیة أوضاع

  :المتناظر الهندسي النظام -ج

 بطرقھا وتتمیز الحدیقة أجزاء فیھا وتتماثل وزوایاھا لفةالمخت الحدیقة أوجھ فیھا تتكرر
 .    ةالفرعونی والممرات الطرق بأطراف الزھور أحواض تنظم حیث والدائریة المستقیمة

   )١٩٩٠ ، الكتاني( 

 الزھور أحواض حدود تنظم وان انتظام في والدائرة المستقیمة المشایات النظام ھذا یناسب
 توزیع في والتماثل ظراالتن مراعاة مع الفرعیة أو الرئیسیة یاتالمشا حدود مع تصمیم في

 شكالھاوأ ازھارھا ألوان في التناسق حیث من النباتات من وغیرھا والشجیرات األشجار
  .وأنواعھا

 من منتظمة متساویة أبعاد على واحد نوع من المتماثلة األشجار زراعة النظام ھذا في یلزم
   .ضراءالخ المسطحات وصیانة بعضھا

  :منھا أوجھ عدة المتناظر الھندسي للنظام

 :الثنائي التناظر  - أ

 في تنفیذه ویمكن األساسي المحور جانبي على التصمیم وحدة فیھ تتكرر ھندسي نظام
  . الصغیرة المساحات وفي المداخل

 :المحوري التناظر  - ب

  . الطول في متساویین قسمین إلى القطعة یقسم أساسي محور

 الحارة البالد في عادة متبع وھو المستویة الواسعة المساحات ھذا التخطیط یالءم 
 . الطبیعیة المساحات ذات

  )١٩٩٠ ، الكتاني(  .  التخطیط ھذا فیالئمھا مستطیلة أو مربعة المساحة كانت إذا 
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  :المضاعف التناظر  - ت

 المحاور أو األساسي المحور جانبي على مرات عدة التصمیم وحدة فیھ تتكرر ھندسي نظام
  .والكبیرة المتوسطة المساحات في استخدامھ ویمكن لثانویةا

 :الشعاعي التناظر  - ث

 منھ تخرج الذي ھو بمركزھا مركز دائرة بوجود الھندسي التخطیط ھذا یمتاز 
  .مركزھا من متساویة بإبعاد الحدیقة من متناظرة أجزاء كأشعة المحاور

 )١٩٩٠ ،الكتاني( .الصغیرة قالحدائ وفي العامة المیادین حدائق في النظام ھذا یتبع 

 :المزدوج النظام  -  ج

 التصمیم ثحی المسافة نفس في الھندسي متناظرال والنظام الطبیعي النظام بین یجمع نظام
 فیما المتبع ھو الطبیعي النظام الئمھی حیث المستویة األماكن في الھندسي إلى فیلجأ البسیط
 الخضراء والمسطحات الزھور ضوأحوا والنافورات والممرات الشجیریة األنواع یخص
   ).١٩٩٠ ، الكتاني. ( واألبنیة

   البساطة : ثانیا
 تحقیق على تعمل التي البساطة تراعي إذا الحدائق وتنسیق لتخطیط االتجاه في تستخدم
 من عدد اقل واختیار والمسطحات الطرق وشبكة باألسوار بالتحدید وذلك الحدیقة في الوحدة
 أو والشجیرات باألشجار الحدیقة ازدحام عن واالبتعاد كاف ربمقدا واألصناف األنواع
  .والصیانة الخدمة عملیات تسھل وھذه العدیدة والمنشات المباني

  الخارجي والمظھر الطابع : ثالثا
 الخارجي مظھرھا حدیقة ولكل الحدیقة علیھ تكون الذي العام للشكل الممیزة الصفة ھي

 وإلبراز المستغلة شخصیتھا یبرز الذي وتصمیمھا یقةالحد ومكونات منشات علیھ تدل الذي
  .الطابع لھذا الممیزة العناصر من أكثر أو عنصر إدخال من بد ال التصمیم في طابع

  

  

  



٤٩ 
 

  والتنویع التكرار : رابعا
 التتابع تخفف بحیث وخالفھا نباتات من الحدیقة مكونات بعض في التكرار إتباع یحسن
 مجموعة أو الطریق على األشجار بعض بزراعة وذلك یقةالحد أجزاء لربط انقطاع بدون
  .الشكل وجمیلة ملفتھ وتكون إیقاع لھا یكون بحیث النظام بنفس تتكرر النباتات من

  واالتساع التتابع : خامسا
 تدرج مثل معین اتجاه في تدریجیا إلیھا ینظر بحیث التصمیم عناصر ترتیب بالتتابع یقصد

 الجھة في بالحدیقة محیطة المرتفعة األشجار من سیاج إلى األخضر المسطح من النباتات
 كانت وكلما مساحاتھا تقل بحیث للحدائق الحدیث التنسیق في االتساع أھمیة وتزید الخلفیة
  .النفس لراحة أدى ذلك كان واسعة الحدیقة

  -:یلي ما یراعي ذلك ولتحقیق

  علیھا نباتاتال زراعة عدم مع الخضراء المسطحات رقعة بزیادة االھتمام -١

 .واحدة كوحدة تنسق بل أقسام إلى الحدیقة تقسیم عدم -٢

 .جمیلة كانت أن خاصة وجدت أن المجاورة المناظر من االستفادة -٣

 .متعرجة تعمل بل مستقیمة الطرق تصمم ال الحدائق مساحة صغر حالة في -٤

 ویراعى وسطھا في ولیس الحدیقة حدود على ممتدة أحواض في األزھار زراعة -٥
 .األلوان عامل

  توافقھا ودرجة األدوات: سادسا
 طریق عن أما یأتي فھذا اللوني العنصر إظھار ھو الحدیقة في النباتات زراعة من الفكرة
 على یعمل لذا الحدائق في السائد اللون ھو اآلخر والمنظر النباتات لمعظم األخضر اللون
  .الخضراء المسطحات إكثار
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 التصميم يفسد ال حتى النباتات أللوان نسيقت عمل يجب الحديقة تصميم عند
   ومنها المستقبل في

 بینھما الربط فیجب ألوانھما في مختلفتین األشجار من مجموعتین لدینا كان إن -١
 المجموعتین من كال لوني مع متوافقة ألوانھا تكون ثالثة شجیریة بمجموعة
 .السابقتین

 انھ كما الزاھیة األلوان ألغلب اخلفی منظرا یكون الباھت واللیموني األصفر اللون -٢
 .مساحتھا من اصغر الحدیقة ویجعل المسافات یقرب

 على أو متجمعة صورة في لألزھار األبیض اللون استعمال من اإلكثار یجب ال -٣
 .األخرى األلوان من الملل حدة تقلیل أرید إذا إال واسع نطاق

 والرصدیة الزرقاء األلوان ىعطت بینما والنشاط القوة والذھبیة القرمزیة األلوان تمثل -٤
 .المسافات یقرب األصفر اللون أما البعد وزیادة حةاالمس بكبر اإلحساس

 مساحتھا من اكبر كأنھا تبدو أو للحدیقة الظاھري باالتساع الشعور إعطاء ممكن -٥
 والرمادي األزرق مثل الھادئة األلوان استخدام في الزیادة طریق عن الفعلیة

 بعضھا مع الدافئة األلوان لربط تستعمل وكذلك النظر تریح يفھ الفاتح واألخضر
 .والبرتقالي األحمر مثل

 بجانب واحد بلون كاملة الحدیقة من أجزاء تصمم أن األلوان توزیع قواعد ابسط من -٦
 .األخضر اللون

  والتوافق التنافر: سابعا
  .وعكسھ التصمیم عناصر من عنصرین بین صلة وجود عدم ھو التنافر

 اختیار ویتوقف وتنافرھا األلوان توافق مثل بینھما تربط التي الصلة وجود ھو فقالتوا
   .وأھمیتھ التصمیم عنصر موقع على الحدائق تنسیق في التوافق أو التنافر

  

  

  



٥١ 
 

 عدة مراعاة ويجب المبنى عظمة إبراز هو الحدائق تصميم من الغرض
  :أهمها عوامل

 ستكون بذلك ألنھا الحدیث الطراز في الحدیقة ألوان مع المبني ألوان تتنافر إال  -  أ
 .سائدا عنصرا ولیس مكمال عنصرا

 تصمیم في المبنى تصمیم یذوب حتى األثاث بزراعة یسمى ما حولھا تزرع أن  - ب
 .الحدیقة

 .تراث أو شرف ھیئة على الحدیقة في المبنى امتداد  - ت

  والظل اإلضاءة: ثامنا
 وموقعھ وشكلھ العنصر لون یتأثر إذ دائقالح تنسیق في مھما عنصرا والظل الضوء یشكل
  .الضوء شدة أو الظل حیث من

  :للنباتات المختلفة األنواع اختیار

 مالئم ونموھا وجھ أكمل على منھا المطلوب الدور تؤدي المختارة النباتات تكون نأ ینبغي
  . المحلیة للبیئة

  :الحدائق تصمیم في النباتات استخدامات

 التنسیق في المطلوبة األلوان إلعطاء النباتات تخدمتس  :الجمالي االستخدام  -  أ

 أو الصوب إخفاء على تعمل أو الحدیقة في األخرى العناصر إبراز على وتعمل
 تعتبر كما بالحدیقة الجمیلة المناطق إلى األنظار ولفت فیھا مرغوب الغیر المناظر

 .السنة مدار على ألوانھا تغیر مع الملل تبعد التي المتحركة العناصر من

 بتصمیم وربطھا النباتات وتنسیق توزیع كیفیة في جیدة معرفة ھناك تكون أن ینبغي
 والتوافق والجمال التوازن البعض بعضھا مع النباتات تناسق یعطي وان الحدیقة

  .الحدائق تنسیق لعلم مكمال لیكون المطلوب

 الذي رضالغ تؤدي أن یمكن نباتیة أسوار بتكوین وذلك - :النباتي االستخدام  - ب

 مجموعة بزراعة وذلك فیھا مرغوب الغیر المناظر لحجب البنائیة األسوار بھ تقوم
 .مجموعات في أو بعضھا مع متقاربة االسیجة نباتات من



٥٢ 
 

 البیئي التلوث مكافحة في مھم عامل النباتات وجمود - :البيئي االستخدام  - ت

 طریق عن الضوضاء وتقلیل الجو من فیھا المرغوب غیر الغازات وامتصاص
 طریق عن الضوء انعكاسات تأثیرات من والحد الصوتیة الموجات امتصاص
 .األشعة امتصاص

 وتقلیل الریاح حدة وكسر الظل ولنشر الجو حرارة درجة لتلطیف النباتات تستخدم
  .سرعتھا

 الرمال تحرك من وتحد التربة انجراف جذورھا طریق عن النباتات وجود یمنع  - ث
  .)٢٠٠٦ ، عفیفي.(األمطار میاه أو الریاح بواسطة سواء

 - :الحدائق تصمیم على المؤثرة العوامل

 :الطبيعية العوامل-١

 رضةمع الحدائق الن وذلك الحدیقة تصمیم على كبیر تأثیر لھا التي العوامل أھم من تعتبر
   :في تتمثل ولتي المختلفة مناخیةال العوامل لتأثیرات مباشر بشكل

 :الحرارة درجات  - أ

 تصمیم على وبالتالي الحدیقة ومحتویات عناصر على المؤثرة العوامل من رةالحرا تعتبر
 .األخرى الحدیقة وعناصر مواد النباتات أنواع اختیار على تؤثر فھي ، الحدیقة

 :الشمسي اإلشعاع  - ب

   .جدا كبیر العربیة الجزیرة شبھ على الساقط الشمسي اإلشعاع كمیة

 :الرياح  - ت

 والشجیرات األشجار مواقع اختیار حیث من حدیقةال تصمیم على الریاح عامل یؤثر
 وأحواض المائیة المسطحات مواقع وكذلك باألتربة المحملة الریاح صد في منھا لالستفادة
  .الحدیقة مناخ تلطیف في منھا لالستفادة الزھور

 :األمطار سقوط ومعدل النسبية الرطوبة  - ث
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 لري المالئم النظام واختیار النباتات أنواع اختیار في التصمیم على یؤثر
   النباتات

  .المجاورة والمناظر األرض طبیعة و شكل 

 غیر بأشكال سطحھا وتشكیل ضاألر طالع یستغل حیث الحدیقة تصمیم أسلوب 
 .األرض طبیعة مع تتالءم بحیث التصمیم عناصر وتوزیع منظمة

  :المياه  -  ج

 أسلوب على مؤثرا دورا لوجوده الحدائق تصمیم على المؤثرة العناصر من الماء یعتبر
  .وتصمیمھا دراستھا

 :النباتي الغطاء  -  ح

 النباتات من مجموعھ توفرت إذ حیث وكثافتھ لنوعیتھ تبعا الحدیقة تصمیم على یؤثر
 الدراسات إعداد عند االعتبار في یؤخذ أن فیجب الحدیقة علیھ یقام سوف موقع في الطبیعیة
   .میموالتص

 :االجتماعية العوامل -٢

 اجتماعیة بخصائص یتمیز مجتمع أي في الحدائق تصمیم على كبیر اثر ياالجتماع للنظام
 أصولھا في تنبعث وتقالید وعادات بقیم یتمیز فمجتمعنا العالم من آخر مجتمع أي بھا ینفرد
   .اإلسالمیة عقیدتنا تعالیم من

   :وصیانتھا الحدیقة إنشاء ىعل المالیة اإلمكانیات

 وإقامة النشاءھا الالزمة لمصاریفا بتغطیة المالیة قدرةالم مدى على الحدیقة تصمیم یتوقف
 الصیانة عملیات وكذلك المختلفة النباتات أنواع وزراعة فیھا النباتیة المنشآت بعض

  .وغیرھا
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 :أخرى عوامل-٣

   :السواقطة
 تلك وتحتاج والترویح للتسلیة لتطویره المنتخب المكان نوعیة على وتؤثر األمطار ھناو 

 الطبیعة في تحتھا لالحتماء ومسقفات أكواخ بناء إلى الغزیرة لألمطار لمعرضةا المناطق
  .الزوار إلیھ یرتاح ال ما وھذا ومستنقعات میاه بقع األمطار وتحدث المطر أثناء المكشوفة

   : التضاریس
 لھا وكذلك وتطویرھا والتنزه للترویح المنتخبة المنطقة نوعیة على لحكم الكبیر أثرھا لھا

 إذا الثلج على الترفیھیة والفعالیات المنطقة في واالنفتاح الجغرافیة الواجھات في اأثرھ
                  .الیومي والتنزه بالمخیمات وكذلك جبلیة وتضاریس ثلجیة المنطقة كانت

  .)١٩٩٠ ، نياكتال(

  :الحدائق تصمیم في األساسیة النقاط بعض

 )١٩٩٠، الكتاني (  :والممرات الطرق مالئمة -١

 شكالواأل والبحیرات والنافورات الزھریة واألحواض النباتات وأنواع األشجار خطوط
  .حولھا ما مع متناغما متكامال تظھر بحیث بعض مع وتوافقھا واألبنیة المتناظرة

 :المشاة ممرات
 وأجزائھا الحدیقة مداخل تربط التي المشایات أو الممرات من عدد الحدیقة في یوجد

  .المختلفة ماكناأل إلى وتوصل

  :المشاة ممرات أرضیات في المستخدمة المواد
 الخرسانة  -  أ

 األحجار  - ب

 )الطوب (البلوك  - ت

 البالط  - ث

 الرمل  - ج
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 اإلسفلت  - ح

 الخشب  - خ

   :الجلوس وأماكن المقاعد

   الحديقة تنسيق في أساسية مناظر على المقاعد هذه تكون

 بل المستمرة لرطوبتھا الخضراء المسطحات على للجلوس أماكن وضع تجنب یجب 
 .بالبالط ترصف أو رمل بھا یوضع للجلوس منطقة یخصص

 كمكان أو عائلیة الستراحة أو الطبیعة بھدوء اإلنسان فیھ یشعر منعزل كمكان تنشأ 
 مع تتالءم مواد واستخدام النباتیة والطاوالت المقاعد بعض وجود مع الطعام لتناول

 . المناخیة الظروف

 .للجلوس كأماكن نوالجدرا الزرع حوض قمة استخدام یمكن 

 أو الخشبیة أو ةالخراسانی المقاعد استخدام الحارة المناطق في یفضل 
  )net.palmoon.www://http(.الحجریة

  ) :تالبرجوال ( المظالت
 وفنیا جمالیا منظرا تضفي والتي الحدیقة في النباتیة العناصر أھم من تعتبر وھذه 

 في المشایات أو الطرق بعض امتداد على تنشأ تكعیبة عن عبارة وھي قةللحدی
  .سطحھا لتغطي المنسقة النباتات بعض علیھا وتربى الحدیقة

 العزلة تھیئة بھدف الحدیقة أركان في أو المشمسة األماكن في المظالت تقام 
  .والراحة

                     .األشجار فروع أو المباني أو الخشب مواد من عادة المظالت تقام 
  )١٩٩٨ ، محمد الدھب أبو( 

  )العقود (األقواس-
 التكوین بسیطة فھي الحدیقة جمال تكمل التي المعماریة المنشآت من األقواس تعتبر-

 فوق وضعت وإذا والبوابات المداخل وتجمیل للمتسلقات دعامات وتعتبر كثیرا التكلف
  . ولالط ھذا حدة من تكسر فإنھا الطویلة الطرق



٥٦ 
 

 دائریا شكال القوس قمة تأخذ أن على الحدید من تصنع أو الخشب من عادة األقواس تكون -
   )٢٠٠٧ ، الشعراوى (ھرمیا أو

   النباتية األنواع مالئمة-٢

   األجزاء ترابط-٣

 وغیر المتناظرة الھندسیة شكال واألوالتخطیط المساحة حیث من وتوازنھا عامة بصورة
  .األجزاء مترابطة متكاملة وحدة تظھر وحیث ضبع مع بعضھا المتناظرة

 . البساطة-٤

 .  للمنطقة المناسبة األلوان تتناسب-٥

الھندسي  والتداخل طوالمحاور والخطو والمقاییس المناظر دقة-٦
  .يوالنبات

  .النباتي والتنوع التبدیل عنصر-٧

   : عنصر الزمن-٨

 الخاصة األعمال فیھا لتنفذ لعاما الطابع أو الخاص الطابع ذات الصغیرة أو الكبیرة الحدیقة
   )١٩٩٠ ، الكتاني(   .موسم أو شھر أو واحد یوم في والتنفیذ التصمیم أو بالتخطیط

  :النباتية المجسمات-٩

 تراث أو معینة ذكرى لتخلید أو فكرة لتمثل الحدائق بعض في الحدائق بعض وتقام تصمم
 في أو العامة المیادین في أو النافورات وسط في عادة وتنشأ للمجتمع حضاري وتاریخ
 كمنظر نباتات بزراعة معالمھا إبراز مع الطرق نھایات عند أو المتناظرة الحدائق وسط
 حدیقة في أو ھندسیة حدیقة في كانت سواء بھا یحیط ما على سائد كعنصر وتظھر لھا خلفي
  )net.palmoon.www://http(.طبیعیة

   :مساندة خدمات عناصر
   .والكھربیة المیكانیكیة التجھیزات غرفة – مستودع – الحارس غرفة
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   :اإلضاءة عناصر-١

 على التركیز في تسھم فإنھا باألمان اإلحساس إعطاء في اإلضاءة عنصر ألھمیة باإلضافة
  .والنوافیر النباتات مثل التشكیلیة والمجسمات الجمالیة العناصر بعض

  : اإلضاءة وأنظمة عناصر يف یراعى ما

 . اإلضاءة ونظام شدة في التحكم خالل من والمكان الطریق ھویة وتوضیح تحدید 

 .المشاة وطرق السیارات طرق إضاءة بین التمیز 

  .المشاة ممرات تقاطعات عند كافیة إضاءة توفیر 

 . اإلرشادیة والعالمات والجذابة المتمیزة التكوینات على اإلضاءة تركیز 

  .الضوئي واإلبھار االنعكاس مصادر جمیع ةإزال 

  ):المائية المسطحات ( مائية عناصر

  :الصناعیة والبحیرات البرك-١
 الشكل منتظمة غیر قنوات من بالماء وتغذي الطبیعي التصمیم ذات العامة الحدائق في تعمل
  .للجلوس فسیح مكان حولھا ویكون

 یمكن كما طبیعیة صبغة لتكسبھا البحیرات في واإلوز كالبط المائیة الطیور بعض فیھا یربى
  .الملونة األسماك أنواع ببعض تزویدھا أو المائیة بالنباتات البحیرات ھذه بعض زراعة

  :الشالالت-٢
 منھا الماء ویسیل الحدیقة في مرتفعة صخریة مناطق من صناعیة شالالت عمل یمكن

 علیھا منھا الماء ینساب مختلفة مستویات وذات المنخفضة الصخور على طبیعیة بطریقة
  .شالل شكل في أسفل إلى اعلي من

 في الشالالت ھذه إنشاء ویمكن مائیة النصف النباتات بعض جانبیھ على زراعة ویمكن
  .العامة الحدائق
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 : النافورات

 من تعتبر أنھا إلى باإلضافة المدن في العامة المیادین وتنسیق لتجمیل النافورات تنشأ
 وفي اعلي إلى الماء قذف على النافورة تعمل أو الحدائق في لجذابةا التنسیق عناصر
 من فیزید الماء على المستخدم التصمیم وحسب الماء وضغط قوة مع یتفق مختلفة اتجاھات
  .اللیل في جمالھا

  :الفسقیات-٣
 وتصمم الحدائق تنسیق في الماء استخدام وسائل ابسط تمثل فیھ ما أحواض عن عبارة ھي

 إال المستطیل الشكل علیھا ویغلب ومساحتھا الحدیقة تصمیم عم تتالءم فنیة دسیةھن بأشكال
  .بیضاویة أو دائریة أو سداسیة أو مربعة تكون أن یمكن انھ

 مظللة غیر مكشوفة منطقة في الحدیقة وسط في أو األخضر المسطح وسط في الفسقیة تنشأ
                           .بشكلھا الحدیقة تنسیق ویرتبط فیھا الماء سطح على الشمس أشعة لتسقط

  )٢٠٠٦ ، عفیفي( 

  :الحدائق نباتات
  . العشبیة الزھریة والنباتات والمتسلقات والشجیرات األشجار ھي

   :السياحية المناطق في الزينة نباتات بعض

 في المالئمة والظروف الزجاجیة وللبیوت والظل للداخل الزینة نباتات بعض تستعمل
   .العالم في السیاحیة المرافق

 تبدل أو الواطئة الحرارة درجات استمرار وال االنجماد تتحمل ال النباتات ھذه 
 التھویة حیث من مكیفة زجاجیة بیوت لھا تھیأ ولذلك الطبیعیة البیئیة ظروفھا

   )١٩٩٠ ، الكتاني(   .والحرارة والضوء

  - :والتشغیل الصیانة أعمال

  :يلوالتشك والتقليم القص أعمال-١
 . المشرف المھندس توجیھات حسب الخضراء المسطحات فصل یتم 

 الموسم وفي الشجرة نوع وحسب حجمھا مع یتناسب تقلیما األشجار تقلیم یتم 
 .المشاة مرور وتسھیل بالرؤیة السماح یراعى كما للتقلیم المناسب
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  :والنظافة التعشيب عمالأ-٢

 . العمومیة المقالب إلى ونقلھا والتالفة المنبتة والنباتات األشجار إزالة یجب 

 من الزراعیة العناصر لجمیع والكیماویة العضویة األسمدة توفیر ویجب التسمید 
 .وزھور وأشجار خضراء مسطحات

 :الري-٣

 . وكافیة مناسبة بكمیات النباتات إلى وإیصالھا الري میاه تأمین یجب 

 فصول جمیع في اتيالنب والسیاج والشجیرات األشجار غسل یتم الري لعملیة تبعا 
 .السنة

 .والمرضیة الحشریة اآلفات ضد الوقایة إجراء یجب 

  :المياه شبكات وتشغيل صيانة -٤

 والمواسیر التالفة األجزاء استبدال أو وإصالح األجھزة جمیع عمل مراقبة تشمل 
 .وقوعھا حال عیوب أي إلصالح المتدفقة المیاه معدل ومالحظة الري وأجھزة

 :الحدائق في الاألطف العاب صيانة-٥

 قطع تأمین إصالحھا یستدعي مما منھا أجزاء تلف أو لعبة أي تعطل حالة في 
 .الغیار

 واستبدالھ الضرورة عند األطفال بموقع األلعاب تحت من الرمال إزالة یجب 
 .الرمال منسوب على والمحافظة

 :الحديقة عناصر صيانة-٦

 .التالف استبدال أو امنھ التالف وإصالح الزھور أحواض بصیانة القیام یجب 
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 :الحديقة عناصر صيانة-٧

 بصفة الحدیقة داخل والمشایات الطرق صیانة یجب  :بالحدیقة والمشایات الطرق  -  أ
  .ومستمرة دائمة

 .بالحدائق المياه دورات  - ب

 شھرا ١٨ كل مرة بنظافتھا وذلك وبواباتھا الحدائق أسوار صیانة یجب :األسوار  - ت

 إزالة عملیة الدھان یسبق أن ویجب ولونھ دھانال نوعیة على الموافقة اخذ بعد
 .الصدأ

 یقوم الحدائق في والمواصفات للشروط وفقا اإلعمال یتم لكي :واإلشراف المتابعة  - ث

 المتابعة ثم ومن لإلشراف لجنة لیتشك أو الحدائق بمتابعة المشرف المھندس
 جھاتال إلى الحاجة حسب أو دوریة تقاریر وتقدیم العمل سیر على والتفتیش
 .المختصة

  -:والمتنزھات الحدائق في توافرھا الواجب اإلمكانیات
 : من وتتألف العمالة إمكانیة - ١

  .المنتزه أو الحدیقة مدیر 

  .زراعي مھندس 

  .األخرى العمالة إمكانیات 

 :مساعدة إمكانیات - ٢

  .اآللیة اإلمكانیات 

 . المساعدة واألجھزة األدوات 

 . الالزمة الغیار قطع 

 .االستثمار عمالوأ والصیانة التشغیل ألعمال العمل یحتاجھا التي ماتوالخا المواد 
)net.palmoon.www://http( 
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  -:والترفیھ المنتزه تخطیط
  -:التخطیط

 مقنعة وسیاحیة ترویحیة مرافق إیجاد في المتمثلة السیاحیة للموارد األمثل االستعمال ھو
  .والمستقبل الحاضر في السكان لمتطلبات تستجیب اطقمن وتھیئة

 لالستعمال ونوعا كما بالترویج الخاصة المنطقة وتطویر موقع تحدید في التخطیط یساعد
 منطقتھ في والتنزه الترفیھ إلى االحتیاج مدى إدراك المخطط وعلى الطبیعیة للموارد األمثل
  .الترویج وصیغة نوع كل نم الالزم التطویر مدى یعرف أن علیھ یتوجب وكما

 :یأتي ما االعتبار في األخذ إلى المخطط یحتاج 
 - :المسئولیة -١

 والمسئولین العالقة ذوي من المختصین أراء من متكاملة دراسات على قائما التخطیط یكون
  .عامة أو خاصة كانت سواء األراضي تلك بملكیة الخاصة العقبات تذلیل وكذلك

 -:وھي التخطیط في دولیا بھا معترف وأسس اعتبارات ھناك -٢

 ذلك على یترتب حیث الطبیعة في یتخذ الذي والمجال والترفیھ الترویج بین التوفیق 
 .والترویج للتنزه منطقة التخاذ التخطیط أسس

 لتأدیة صالحیتھا وبین الترفیھیة المنطقة تلك أبعاد بین موفقا التخطیط یكون أن 
 .تامة وظیفتھا

 .الجوانب متعدد یكون بحیث التخطیط بھذا جانب من أكثر من االستفادة تتوخى إن 

 الجمالي والجذب الطبیعیة المعطیات بین تجري التي المواقع االعتبار في نأخذ أن 
 .باإلمكان ذلك كان أن والحضاري واالثاري

 -: للحدیقة الجرد -٣

 . المطلوب والترویج الترفیھ نوع 

  .المطلوبة الطبیعیة والمناطق األراضي نوع 

 . الغرض لھذا ومناسبة معینة منطقة اتخاذ على ملحا الطلب یكون ظروف أیة يف 
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  .المتاحة والتسھیالت اإلمكانیات مجمل تحلیل 

   )١٩٩٠ ، الكتاني.( المنطقة في المتوفرة الخواص 

   :الحدائق في والعرض الطلب دراسة

  الطلب: أوال

 المختصة الدائرة عرفھوت المواطن لرغبة تستغل التي الترفیھ فرص حجم عن عبارة 
 والفعالیات النشاطات جمیع في المشاركات مجمل تعبیر انھ على والطبیعة بالترفیھ
  .لتھیئتھا الالزمة التسھیالت توفرت إذا توقعھا یمكن التي الترفیھیة

 الطلبات عن فضال المیسرة للتسھیالت الفعلي االستخدام من یكون الترفیھي الطلب 
 .تظھر ال التي الكامنة

  -:إلى ينقسم والتنزه الترويج طلب تحليل
 . الترفیھي المشروع من سیستفیدون الذین أي المنطقة في الموجودین السكان 

  .للسكان المشاركات معدل تثبیت 

  .المستقبلي الطلب وتخمین وتحدیده األدنى الطلب إیجاد 

 .الصافي الترفیھي الطلب – المنطقة ضمن الفعلي المعروض – الطلب مساحة 

   العرض :ثانيا
 األتي الطلب مع الترویجیة لإلجراءات المخطط والعرض المتوفر العرض مقارنة یجب

 المساحات جرد قوائم ابذھ إلى یحتاج وھذا الالزمة المساحات لتخصیص والمستقبلي
   )١٩٩٠ ، الكتاني(  .السكاني للترویج المطلوبة العامة
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  - :نتزھاتوالم الحدائق تواجھ التي المشاكل أھم
  .الحدائق إنشاء في ةیمالعل األسس على االعتماد عدم -١

 أنحاء معظم في العامة والحدائق األطفال مالعب إلقامة میزانیة تخصیص عدم -٢
  .العربي الوطن

  .بالمدن للحدائق المخصصة االراضى قلة -٣

 والشالالت المنشات على محافظتھم وعدم المواطنین بعض لدى الوعي قلة -٤
 .األطفال والعاب مزروعةال واألشجار

 التي والخدمات ومساحتھا المدن داخل الحدائق نوعیة یحدد لعاد تصنیف وجود عدم -٥
 .یقدمھا

 . العامة الحدائق في األطفال العاب قلة -٦

  .وملوحتھا الري میاه قلة -٧

  .األمثل بالشكل المعالجة حيصال الصرف میاه من االستفادة قلة -٨

  .لدیھم ملیةالع الخبرة وضعف العمالة في نقص -٩

  .الحدائق من العدید في مكافحتھا وعدم األعشاب انتشار -١٠

 على ریھا في واالعتماد الري بشبكات الحدائق من كبیرة أعداد تغطیة عدم -١١
 . الواقیات

  .الحدائق من كثیر في اإلنارة قلة   -١٢

   .الحدائق في للنباتات المالئم غیر االختیار   -١٣

  .الحدائق معظم في العامة الخدمات قلة    -١٤

  .للزراعة الحدائق من ةكثیر تربة صالحیة عدم   -١٥
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  :والمقترحات الحلول
   .الحدائق وتخطیط لتصمیم ةالعلمی األسس إتباع 

   .األطفال ومالعب الحدائق إلقامة میزانیة تخصیص 

   .العامة الحدائق إلنشاء المدن داخل أراضي تخصیص 

 واإلذاعة والكتیبات النشرات طریق نع للمواطنین اإلعالمیة التوعیة زیادة 
   .األطفال ومالعب الحدائق إقامة أھمیة توضح التي والتلفزیون

 منھا الجید واختیار وصیانتھا العامة الحدائق في األطفال العاب ونوعیة عدد زیادة 
   .العالمیة للمواصفات والمطابق

 ومناسبتھا تصمیمھاو اختیارھا بعد المحلیة البیئیة للظروف مقاومة نباتات زراعة 
   .الحدائق في للزراعة

 في یركفالت یجب أي جدیدة حدائق إنشاء من أكثر الزراعیة الصیانة بعملیات االھتمام 
 .جدیدة حدائق إنشاء في البدء قبل الزراعیة الصیانة إجراء إمكانیات

 وتقلیل األطفال ومالعب الحدائق كل لتغطیة الري شبكات وإكمال إنشاء في اإلسراع 
  .مشاكل من یصاحبھا وما المیاه صھاریج على الري في االعتماد

 للقطاع طرحھا خالل من جید موقع ذات أو المدن داخل الكبیرة الحدائق استغالل 
  .لالستثمار الخاص

 . الحدائق في الموجودة الخدمات مستوى زیادة 

  .الجیدة المواقع واختیار الحدائق انتشار في التنویع 

  .المعالجة الصحي الصرف بمیاه اآلبار لمیاه یجيالتدر االستبدال 

 واألسمدة الزراعیة المحسنات وإضافة الحدائق من الكثیر إلى زراعیة تربة نقل 
  .للمواقع

  .تنشأ سوف والتي الموجودة الحدائق عدد مع یتناسب بشكل العمال عدد زیادة 

  .المنارة غیر العامة الحدائق إنارة 

  .الحدائق لمنشآت خربینالم ضد شدیدة عقوبات فرض 
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  .البعید الزمن وعلى عامة حدائق إلنشاء األراضي وحمایة تخصیص 

  .المناسب الفني بالجھاز القرویة والمجمعات البلدیات في األجھزة دعم 

  .األطفال ومالعب والشباب بالعوائل خاصة حدائق تخصیص 
)net.npalmoo.www://http(  
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  الفصل الثاني  
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  األول املبحث
  : الخیریة القناطر مدینة عن مختصرة نبذة

 في وتتحكم كم ٢٢ ةافبمس القاھرة عن وتبعد القلیوبیة بمحافظة الخیریة القناطر مدینة تقع
 وتتمیز ) البحیري ، التوفیقي  ،المنوفي ( النیل دلتا في الرئیسیة حاتاری للثالث المیاه فقدت

 ، الدلتا لوسط المعابر أھم من واحدة وتعتبر زھاتوالمتن الحدائق من جدا كبیرة احاتبمس
 عام الجمعة یوم فخم احتفال في الخیریة للقناطر األساس حجر علي محمد وضع حیث

وھى من المعالم  ، ھـ ٦١ عام الخیریة القناطر مركز وأنشئ) م ١٨٤٧ ( ھـ ١٢٦٣
 على زھاتوالمتن الحدائق من مساحة أكثر تضم وھيالسیاحیة على مستوى الجمھوریة 

  .مباشرة النیل على فدان٥٠٠ إلى وتصل المحافظة مستوى

  

  :الوصف
  :إلى القناطر ھذه تنقسم

 :دمياط فرع قناطر -١

 ٥ منھا كل عرض ، المیاه لسریان ٤٩ وعدد مغلقة فتحة ٢٠ منھا فتحة ٧١ من وتتكون
 الطریق عرض أما واحد ھویس یوجد كما أمتار ٥٫٥ منھا كل عرض فتحة ٢ دوعد أمتار
  .متر ٨٫٦٥ یبلغ القناطر فوق

 :رشيد فرع قناطر -٢

 ٥٫٥ منھا كل عرض وفتحتین أمتار ٥ منھا كل عرض فتحة ٥٩ منھا فتحة ٦١ من وتتكون
  .٨٫٦٥ القناطر فوق الطریق عرض أما ھویس ٢ عدد یوجد كما متر

 قناطر إقامة في بدأ فقد أمامھا المیاه زیادة لتحمل كافیة تكن لم علي مدمح قناطر إن وحیث
 التي الجدیدة دمیاط قناطر وھي ١٩٣٩ في وانتھى العمل بھا١٩٣٦ أكتوبر أواخر في جدیدة
 ٨٠ وطولھ متر ١٢  وھویس المالحة عرضأمتار ٨ كل منھا عرض فتحة٣٤ من تتكون
 المالحة وھویس أمتار ٨ منھا كل عرض فتحة ٤٦ من فتتكون الجدیدة رشید قناطر أما متر

  .متر ٨٠ وطولھ متر ١٢ عرض
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  -:الخیریة القناطر مدینة في الصناعات أھم
  .الغازیة والمیاه والطوب والمالبس البالستیك صناعة

  - :الخیریة القناطر معالم أھم
 لعاليا للسد مجسمات وبھ اآلن حتى الفراعنة عھد منذ الري وسائل ویشمل الري متحف
 معھد أیضا وبھا والضوء الصوت ةالمدین في وأدخل النیل على المقامة الكباري وجمیع
. والصرف بالري المتعلقة والدراسات بالبحوث یختص الذي والطمي ، الھیدرولیكا بحوث
 البساتین تدریب ومركز العطریة والنباتات واألسماك والدواجن البساتین محطات أیضا وبھا

. القطن محلج وجود وأیضا الزراعیة التنمیة بمشروعات للنھوض دارةاإل تنمیة ومركز
(www.marefa.org, 2012)  

 

 فوجھ المیاه ضغط بسبب ١٨٦٧ عام الخیریة القناطر عیون بعض في خلل ظھر وقد
 في المھندسین فطاحل إلى بذلك وعھد الخلل ھذا مالقاة إلى عتاتیھ إسماعیل الخدیوي

 ثم باشا ومظھر باشا وبھجت )فرنسال وذھب مصر غادر قد وكان( بك موجیل وھم عصره
  .إسماعیل الخدیوي عھد في اإلصالح ھذا وأنجز االنجلیزي المھندس رفول المستر

(ar.wikipedia.org , 2012)  

 

 األول خان المجید عبد العثماني السلطان إلى نسبة بالمجیدیة الخیریة القناطر سمیت وقد
 عھد محمد في تنفیذ البناء جاء أمر أن أال اإلنشاء بدایةعھده  دشھ والذي ) ١٨٦١- ١٨٣٩(

 سنوات ١٠ بعد أي ١٨٤٣ عام مایو ١٢ في إال المشروع یبدأ لم ھذا ومع ١٨٣٣ عامعلى 
  .التنفیذ أمر صدور من كاملة

  

 ، حكمھ من عامل ٤٣ بعد أي م ١٨٤٧ عام باشا علي محمد فوضعھ األساس حجر أما
 وبسواعد میل ٨٤٠٠ بطول المصري الري أعمال أعظم من واحدة ةالخیری القناطر فتعتبر
 أسماء التاریخ ذاكرة من وتقفز ، الخیریة القناطر بنیت ومصریة وانجلیزیة فرنسیة
 باشا وبھجت بك موجیل الفرنسي : والمھندسینبك  بلفون دي لیتان الفرنسي المھندس
 مستر ، راندول مستر ، رفول جون السیر ھم االنجلیز المھندسین وأسماء باشا ومظھر

http://www.marefa.org
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 الھدف أما مراحل على إنشائھا وقرار القناطر تصمیم وكان ، فونكریف مستر ، كوكسيلو
   .)١٨٧٦ ، اعيالر ( .وراءھا النیل مستوى رفع فھو منھا

 الریاحات لتأخذه سنویا الري یكون حتى المیاه لحجز الخیریة القناطر بناء في التفكیر وبدأ
 المنوفي والریاح التوفیقي الریاح( وھم مصر دلتا أراضي كل على المیاه لتوزیع الثالثة

 ورشید دمیاط فرعي عند مصر دلتا قمة عند الخیریة القناطر بنیت وقد )البحیري والریاح
 ١٨٦٧ عام الخیریة القناطر عیون بعض في خلل ظھر قد انھ إال یدویا تعمل كانت وقد

قناطر  بناء تم وقد الخلل ھذا مالقاة إلى عنایتھ ماعیلإس الخدیوي فوجھ ، المیاه ضغط بسبب
  (www.lakii.com,2012 ) بالكھرباء وتعمل القدیمة للقناطر مقابلة جدیدة أخرى

 التفكیر بدأ وقد المفتوح النوع من سد فھي وأثریة فنیة أعجوبة علي محمد قناطر وتعتبر
 التوفیقي ( الریاحات لتأخذه طرالقنا أمام المیاه حجز طریق عن سنویا الري لیكون فیھا

 .الدلتا أراضي جمیع إلى وتوصیلھا) البحیرى ، المنوفي،
(www.travelerpedia.net,2012)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.lakii.com,2012
http://www.travelerpedia.net,2012


٧٠ 
 

  الثاني املبحث
 وضع على للعمل المطروحة التطویر وأسالیب البدائل یلي فیما ونعرض
  -:التالیة قاطالن يف الداخلیة السیاحة خریطة على الخیریة القناطر مدینة

 :مروریا الخیریة القناطر منطقة ھیكلة إعادة على العمل -١

 الن الخصوص على الداخلیة السیاحة لتنشیط الوسائل أھم من یعد النقل سھولة حیث 
 قضاء من الھدف حیث االنتقاالت من عناء دون التنزه أو أجازتھ قضاء في یرغب المواطن
  :وھما رئیسین محورین خالل من ذلك تفعیل ویمكن المتعة یكون األجازة

  -:) البري االنتقال( األول المحور 

 ذلك ویمكن الخیریة القناطر مدینة إلى المؤدي الطریق تطویر على البري االنتقال یعتمد
 واالجتماعیة االقتصادیة الجدوى مدى لتحدید طبقا إحداھا أو التالیة البدائل تفعیل طریق عن
  .منھا

  :األول البديل*
 شرقا الخیریة القناطر لمدینة المحلي المجلس من بدایة النیل نھر یعبر علوي كوبري إقامة
 للمواطنین إجباري مدخل الكوبري ھذا ویكون غربا األھالي عزبة مدینة لمدخل نھایة

 لتخفیض لكذو األھالي لعزبة صقةالمال القرى وأیضا المنوفیة محافظة والى من القادمین
 إلى القادمة السیارات دخول تسییر على والعمل بالمنطقة دثیح الذي المروري كدسالت

 یسھل حتى وأیضا مروري زحام في الدخول دون الحدائق إلى مباشرة القناطر مدینة حدائق
 الدور تفعیل خالل من ذلك ویمكن مروري تكدس دون بالمدینة األقدام على السیر للمارة

 مثل المنطقة تنمیة في لالشتراك ریةالخی القناطر بمدینة األعمال لرجال االجتماعي
  .روبج عامر مجموعة

  :الثاني البديل*
 طریق ورصف تمھید على والعمل المرور لتسھیل الجدید العلوي الكوبري إنھاء على القیام
 وكذلك بھا المروریة االختناقات وتفادي واإلنارة باألشجار وتطویرھا القناطر الخیمة شبرا
 مدینة تكون بحیث لھا المالصقة والمدن بنھا ألبناء جذب محور لیكون القناطر بنھا طریق
 لوحات بعمل وذلك والجیزة ھرةاالق مدینتي ومالھي حدائق عن بدیلة الخیریة القناطر
 الترفیھیة بالوسائل تتمتع وأنھا القناطر مدینة تطویر على تدل السریع الطریق على إرشادیة
 متعة من تتمناه ما كل( و) المتعة لك جمعت ناطرالق بعیدا تذھب ال (مثل السیاحي والجذب

 الطریق على المارة لكل حدیث محور ذلك یكون بحیث) الخیریة القناطر مدینتك في
   .للمدینة جذب ومصدر
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  -):النھري االنتقال (الثاني المحور

 البواخر في المتمثلة االنتقال لوسائل كطریق النیل نھر على االعتماد طریق عن ذلك ویكون
 تقوم والتي الساحل مرسى في الموجودة النیلیة البواخر تطویر على بالعمل ذلك یمكنو

 السیاحة تنشیط ھیئة من مشترك إشراف خالل من الخیریة القناطر مدینة إلى ارباإلبح
 والمراسي للبواخر التطویر عملیة على المعنیة والجھات المائیة المسطحات وشرطة
 إلدارة یمكن وأیضا الداخلیة للسیاحة ھامة جذب وسیلة البواخر تصبح بحیث بھا الخاصة
 الحمامات مثل الترفیھ شاملة تكون السیاحیة البواخر من عدد إضافة القناطر مدینة
 بكل الخاصة بالمراسي إرشادیة بلوحة محدد اإلبحار زمن ویكون  D.j وال تریاتیوالكاف
 بعدد الخیریة القناطر مدینة إمداد لىع بالعمل النھري النقل قطاع مع التنسیق وأیضا .باخرة
 إلى الوافدة السیاحیة األفواج جلب یتم حتى D.j ل اومعھا المطورة النھریة بیساتااالتو من

   .المدینة

 األشجار لتقییم واآلثار الزراعة وزارتي بین مشتركة لجنة تشكیل -٢
 :بالحدائق الموجودة

 األشجار تقییم على تعمل تخصصةم لجنة خالل من الحدائق إلى النظر إعادة خالل من
 محمد عصر إلى  ترجعالتي بالحدائق األشجار یوجد بعض إنحیث ،  الحدائق في الموجودة

 اللجنة وتقوم ، علیھا والمحافظة رعایتھا فیجب وبالتالي تاریخیة سمة علیھا یضفي مما علي
 نوع لھاخال من تحدد األشجار ھذه على إرشادیة لوحات عمل وھو ھام دور المشتركة
 تعتبر التي األشجار ھذه على التعرف في رغبة للزائرین یعطي مما وتاریخھا الشجرة
 مجموعة على تحتوي أحواض وعمل األشجار ھذه بتنسیق االھتمام كذلك ، طبیعیة محمیة
 . الزھور من

 :الجمالي الشكل لزیادة جدیدة زراعات بإضافة الحدائق تنسیق إعادة -٣

 االھتمام مع الخالبة والمناظر الجمالي الشكل ذات واألزھار األشجار زراعة خالل من
 عمل خالل من وذلك الدولیة والحدیقة األزھر حدیقة في بھ معمول ھو ما مثل بتنسیقھا

 بعض تنسیق بإعادة كلیة كل مسابقة بین كلیات الزراعة بمختلف الجامعات تقوم من خاللھا 
  .ةللفائز للكلیة جائزة ھناك ویكون األماكن

 ، تنتھي ال التي بالخضرة مملوء جو في انھ الزائر یشعر ىحت بالكامل الحدائق فتح مع
 أیضا وأماكن الخیل لركوب وأماكن ، الدرجات لركوب مخصصة أماكن أیضا وعمل
 ضوابط بدون األمر ترك دون . دةمحد بأسعار بالمدینة جوالت بعمل تقوم الحناطیر لركوب
 بالنسبة والخروج للدخول باب من أكثر وعمل ، بالحدائق لوسللج أماكن إعداد على والعمل
 تكون بحیث  للقناطرالمعماري یتوافق مع الشكل معماري على شكل ذلك ویكون للزائرین
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 القناطر مدینة عن إرشادیة معلومات عمل وأیضا ،لألنظار وملفتة للسائح جذاب شكل ذات
 الترفیھ أماكن عن للزائر ومرشد تذكار التذكرة ھذه تكون بحیث الدخول تذكرة خلف

   .والمالھي الدراجات ركوب أماكن حیث من بالمدینة

 :العامة بالمرافق االھتمام-٤

 سالت ووضع الشرب میاه اتدومبر والمساجد العامة بالحمامات االھتمام خالل من
 إحدى مع االتفاق خالل من ذلك ویكون المدینة أنحاء بكل موجودة تكون التي القمامة

   .المرافق ھذه على اسمھا عن اإلعالن مقابل المرافق ھذه برعایة الرائدة شركاتال

 :األخرى والمحافظات المدن أبناء استقبال على تقوم للشباب بیوت إقامة-٥

 ألبناء تنشیطیة رحالت لعمل والریاضة للشباب القومي المجلس مع التنسیق خالل من
 ةرزیا لسھولة و  المدینة لزیارة لھم الستقبالا محطة ھي القناطر مدینة وتكون المحافظات

 بالمالھي واالستمتاع زهنتال من الشباب ولتمكین ،منھا لقربھما والجیزة القاھرة مدینتي
 ألبناء العمالیة النقابات لرحالت الشباب بیوت استقبال وإمكانیة ، تریاتیوالكاف والمطاعم
 الدول أبناء الستقبال محطة كونت أن الشباب لبیوت أیضا ویمكن األخرى المحافظات

 التي والشبابیة الطالبیة السیاحة تنشیط عوامل أھم من ھي الشباب فبیوت ، قیقةشال العربیة
  .باألذھان عالقة بھا اإلقامة فترة تظل

  :الشالیھات من عدد یتبعھ فندق إقامة-٦

 على مطل یكون بحیث للمدینة الغربي الجنوبي بالجانب الفندق یقام أن معناه وھذا
 ویعمل بالفندق النزالء لغیر دخولھا یمكن التي السباحة بحمامات ومجھز النیل نھر
 اللیلة نزالء على یعتمد بحیث الخدمات ھذه وتقدیم السائحین استقبال على الفندق ھذا

 شھر فترة في العرائس استقبال للفندق ویمكن تلقائیا لھ الدعایة وتنشیط الواحدة
 أفراح قاعة أیضا ملحق ویكون األخرى والمناسبات واألعیاد اجالزو وأعیاد العسل
 إقامة وتوفیر النیل ضفاف على األفراح عمل خالل من السیاحي الجذب على تعمل

 إلى القادمین السائحین من خاصة نوعیة جذب للفندق ویمكن الفندق بھذا للعروسین
 عدد وإقامة، المدینة ءضوضا عن بعید والھدوء االستجمام في یرغبوا الذین القاھرة

 الخصوصیة  وحبھم للتمیز من في السائحین الراغبین إرضاءمن الشالیھات بھدف 
 ھذه الشالیھات المطلة على نھر النیل ویمكن تفعیل ذلك من خالل في اإلقامةخالل 
 بدال من الجزئي نحو التملك اآلن التوجھ أن لھذه الشالیھات  حیث الجزئيالتملك 

لذا فقد یكون من المفید سیاحیا تملیك ھذه الشالیھات بنظام التملیك التملك الكلى 
 بالمدینة سیاحي مئعا مطعم إضافة مع األطراف كل یفید وھذا  بدال من الكلىالجزئي
 إدارة یدار الفندق من خالل أنویمكن  ،حولھا نیلیة جوالت خالل وجبات بعمل یقوم
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وھناك وسائل لحمایة البیئة  ،  مصريفما یفتقده عدد كبیر من الفنادق  بیئیة وھو
 الصحي الصرف میاه معالجة ، واإلنارة المیاه في االستھالك ترشید فيتتمثل 

 سلة بجعل تدویرھا إعادة خالل من المخلفات إدارة ، الحدائق ري في واستخدامھا
 صحیة بیئة في لفندق باالخارجیة والمرافق الموقع یكونو  ، المخلفات من نوع لكل
 رةخضوال البیئي الجمال علىالداخلي  التصمیم یعتمد و،والحدائق النیل ضفاف على

   .الطبیعیة والمناظر

   :مالهي مدينة إقامة-٧

 حیث المدینة رواد لجمیع ومطلب للمواطنین ھام سیاحي جذب مصدر تعتبر المالھي فمدن
 مالھي مدینة قامةإ من فالبد  ،المجتمع شرائح لكافة بالنسبة الترفیھ وسائل أھم من تعتبر

 السیاحیة الخدمات لسوق دراسة أكدت حیث والجیزة القاھرة بمحافظة المقامة المدن تضاھي
 المطاعم ضمی الذي السیاحي الترفیھ عنصر أن القومي التخطیط معھد من صادرة
 بین المجال ھذا لتوزیع النسبیة ةصحال في خلل من یعاني والمالھي تریاتیوالكاف

   .دةفالوا الخارجیة السیاحة حجم مع تتفق ال وھي احیةالسی المحافظات

 : عدد من دور السينما إنشاء-٨

 التنشیط على تعمل كما المواطنین لدى الترفیھ وسائل أھم من السینما دور تعد حیث 
 خالل من المدینة على التعرف السائح یستطیع حیث  ،للمنطقة والمعرفي السیاحي

 التعریف على تقوم تسجیلیة أفالم عمل أیضا ویمكن یةالسینمائ العروض انتظار فترة
 القیام خالل من السیاحة تنشیط عملیة في السینمائیة الدور تفعیل ویمكن بالمنطقة
 ھذه أبطال حضرهی للعرض افتتاح وعمل األفالم بعضل األول العرض بجلب

 خالل من وأیضا الروماني لمسرحبا الفیلم عرض عقب ندوات عمل مع العروض
 من قرب عن المدینة على للتعرف روح يفضی مما الندوات لھذه اإلعالمیة لتغطیةا

  .التطویر فترة عقب لھا الزیارة لخال

  :الروماني الشكل على مكشوف مسرح إقامة-٩

 المھرجانات ھذه إذاعة إمكانیة مع والمھرجانات الشعبیة الفنون حفالت بعرض یقوم فھو
 أو یةالدعا شركات إحدى مع التعاقد طریق عن المسرح ھذا إقامة ویمكن فزیونیالتل خالل

 الترویج أسالیب أھم من ذلك ویكون األرض استغالل انتفاع حق نظامب الفني اإلنتاج
 إقامة خالل من سیاحي جذب بعمل تقوم أن الشركة ھذه تستطیع حیث للمدینة والجذب
  .الكبیرة الحفالت



٧٤ 
 

 وتلبى المستويات جميع مع بتتناس ترياتيكافو المطاعم من عدد إنشاء-١٠
  :كافة الرغبات

 سعرو بالسائح تلیق خدمة تقدیم على بالعمل ذلك ویكون الجذب أسالیب من نھاأل 
 إلقامة المعروفة المطاعم سالسل مع التعاقد أیضا نكموی المقدمة الخدمة مقابل مناسب

 إلعداد طعمم من أكثر دراجإ ویمكن )وكنتاكى مؤمن( مثل بالمدینة لھا الفروع بعض
 ذات األسماك محالت أن حیث األسماك بصید المدینة تشتھر حیث األسماك وجبات
 سیاحي رواج لعمو المدینة على التعرف لھمخال من یمكن النزالء من معین لعدد جذب
  .السیاحة تنشیط لعملیة المھمة األضالع احد السیاحي الطعام أن حیث لھا

 :الريفي الطراز على مطعم إقامة-١١

 ، البلدي العیش ، الفطائر إعداد مثل الخاص الریفي الطابع ذات الوجبات بإعداد یقوم
 الریفي الشكل ذلك یواكب زى المطعم على القائمین ویرتدي وخالفھ  والطواجنيشالمحا
 ھذا مع لتعاقدا ویمكن متعة لھم یمثل مما الفطائر إعداد أثناء الفالحات مشاھدة للزائر ویمكن
  .مناسبة بأسعار للمجموعات وجبات إعداد على المطعم

  :األسماك لصيد ممشى إقامة-١٢

 خاللھ من ویتم سیاحیا بالمنطقة یرقى ممشى بإعداد ذلك ویتم والتسلیة للترفیھ كأسلوب
   .لدیھم المرح روح یضفي مما للزائرین رنیالسنا تأجیر

 :رائدة شركة خالل من المدينة إضاءة-١٣

 مع لیال المدینة على رائع جو یضفي امم والضوء الصوت شركة خالل من ذلك یكون
 مثل تطویرھا بعد الكباري علیھا المقام واألھوسة العیون وإضاءة لألشجار الجمالي الشكل

   .باإلسكندریة ينلستا كوبريب مقام ھو ما

  :بالمدينة طالبية ومؤتمرات مهرجانات إعداد-١٤

 یصبح ذلك فإن الطالبیة المھرجانات خالل من خلیةالدا الرحالت إلى بالتنقل الطالب قام إذا 
  ،الخارجیة السیاحة من بدال لھ دائم سلوك الداخلیة السیاحة وتصبح تكوینھ من سلوكا

 تعریفب كفیلة المؤتمرات ھذه وتعد ببلدھم السیاحیة المناطق یعرفون ال الطالب من كثیرالف
 ھم ألنھم بھم خاصةال ھرجاناتوالم المؤتمرات ھذه حضورھم خالل من بوطنھم الشباب
  .المستقبل ذخیرة
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  :المنطقةبمستجدات  للتعريف ضخمة ترويجية حملة إقامة-١٥

 یسبق الترویج حاالت بعض في حیث السیاحي التطویر لعملیة أساسي عنصر الترویج یعتبر
 یأتي أن یمكن ال السائح الن ترویج لدیك یوجد وال تستثمر أن یمكن ال حیث االستثمار

 یمكن ثروة السیاحة وتعتبر ، السیاحیة لالماكن حقیقي ترویج عملیة لدیك ولیس ندكع
 مستجدات على للتعرف كبیرة ترویجیة حملة قامةإ، الترویج تكثیف خالل من تفعیلھا
 حملة عمل الصحافة طریق عن مثل واإلعالن والدعایة اإلعالم وسائل خالل من المنطقة
 عمل خالل من المنطقة على تطرأ التي المستجدات عتوض السیاحة صفحات في ترویجیة
 بعد القناطر مدینة افتتاح إعادة عن ومقاالت التطویر عملیة على القائمین مع مقاالت
 أن والمقروءة والمسموعة المرئیة اإلعالم أجھزة في متمثال الدولة دور یأتي وھنا التطویر

  .اخلیةالد السیاحة بأھمیة المواطن تعریف في بدورھا تقوم

 في للعمل تأهيلهم وإعادة الجائلين والباعة بالمدينة العاملين بإحصاء القيام-١٦
 :التطوير عملية ظل

 من حالیا بالمدینة العاملین غالبیة أن حیث لدیھم االنتماء روح زرع في بدوره یقوم ما وھو
 بعد نةالمدی من تسریحھم حیث لھا المجاورة المناطق و الخیریة القناطر مدینة سكان

 صورة یعطي تأھیلھم وعملیة ، للتطویر والرفض العداء روح خلق إلى یؤدي التطویر
 التطویر وان الجمیع لمصلحة یھدف التطویر بأن المدینة سكان لدى قوى وددومر جمیلة
 لمعرفتھم نظرا العمال ھؤالء من االستفادة فیمكن العمالة لطرد ولیس العمل فرص لزیادة

 تطویر أعمال من المدینة تحتاجھ وما المدینة زوار بطبیعة ومعرفتھم ةبالمدین الجغرافیة
 والعمل الداخلیة للسیاحة تصلح ال الخیریة القناطر مدینة بأن البعض قناعة أسباب ومعرفة
   .األسباب ھذه تفادي على

   :متخصصة إدارة لشركة المدينة إدارة إسناد-١٧

 إدارة مجال في متخصصة إدارة ركةش خالل من بالكامل المدینة إدارة یتم حیث 
 )المنتزه شركة( إدارة مثل المناطق من عدد في ناجحة تجربة وھي السیاحیة المناطق
 الحدائق خاصة بالمنطقة األعمال كافة مباشرة اإلدارة شركة دور ویكون المنتزه لقصر

 دور وكذلك معھا المبرمة العقود بنود بتنفیذ المطاعم متابعة خالل من العامة والمرافق
 ترویجیة برامج أیضا عمل و النیلیة بالبواخر الخاصة والمراسي والمالھي السینما
 من مختلفة وبأسعار العام خالل المدینة زیارة لبرامج لبدائ عدة وضع خالل من للمدینة
 یقومون الذین الطالبیة واالتحادات واللجان السیاحة شركات ىلع عرضھا خالل

   .الرحالت خالل من السیاحیة اتالمجموع جذب في بدورھم
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 بها الموجودات على بالمحافظة تقوم متخصصة لشركة المدينة امن إسناد-١٨
   :المدينة رواد سالمة وكذلك

 المھام تسھیل على یعمل بحیث رقابي منھ أكثر وقائي األمن شركة دور یكون أن یجب
 یتم أن على لمراسيوا النیل ضفاف متابعة خالل من سالمتھم على والمحافظة للرواد

 الرقابي الدور لھا یكون حتى اإلدارة شركة ولیس بالدولة المعنیة الجھات قبل من اختیارھا
 العبث من الزائرین ومنع الحدائق وھي بالمدینة الموجودات على المحافظة في متمثال القوي

 وبرك وأماكن القدم كرة بعل وأماكن السیر أماكن تحدد منشورات ووضع  ،باألشجار
 الشاسعة لمساحتھا نظر غیرھا عن المدینة بھا تتمیز التي البخاریة جاتاوالدر جاتاالدر

 وضعھا لعدم للزوار بالنسبة بالحدیقة المخلفات ترك على صارمة ضوابط وضع وإمكانیة،
 شركة على أیضا ویجب  ،الزائر لدى طیب اثر یكون وھذا لھا المخصصة األماكن في

 مصدر وظلت بالماضي تحدث كانت التي للمراھقین باآلداب خلةالم األعمال منع األمن
 ومنع البعض لدى بالمدینة مرتبطة كظاھرة ظلت والتي  ،األسر وخاصة الجمیع من استیاء
 ومنع المدینة رواد كل اشمئزاز تثیر بأعمال لقیامھم نظرا المدینةإلى  الجائلین الباعة دخول
 للمدینة یعمل مما زھاتتنوالم بالحدائق أساسیة ظاھرة اعتبروا الذین المتسولین دخول

   .واألمان األمن حیث من السیاحي الجذب على تعمل خصوصیة

   :متخصصة نظافة شركة مع التعاقد-١٩

 وجمع الجلوس أماكن ونظافة المخلفات ورفع النظافة حیث من بالمدینة االھتمام على تعمل
 النظافة شركة وتقوم الخریف لفص في خاصة بالحدیقة المتساقطة األشجار أوراق

 النظافة بأدوات وتزویدھا العمومیة الحمامات نظافة وأیضا بالكامل المدینة على باإلشراف
   .بالمدینة ومناشف صابون من

  )٢٠١٠ ، الخطیب( 

  :الخيرية للقناطر السياحي للتسويق إستراتيجية وضع كيفية-٢٠

 المراد األجل طویلة األھداف یعكس عام إطار بأنھا التسویقیة اإلستراتیجیة تعرف 
 أن البعض یرى لذلك معین سوق في منتجات مجموعة أو ما لمنتج بالنسبة تحقیقھا

  ،اتخاذه یجب الذي واالتجاه  ،المستھدفة األسواق تحدد التسویق إستراتیجیة
 یتم لكي اتخاذھا یجب التي واالتجاھات  ،الخارج في عملھا یجب التي واالحتیاطیات

 ،سوق ال ھذا في الموجودة االستراتیجیات كل مع قمتواف قوي تنافسي موقع دإیجا
 القرار مثل العمیل سلوك في المأخوذة المظاھر من بالعدید مرتبط یكون وھذا

  .السوق من لقطاع المستھدف
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 عدة ھناك الخیریة للقناطر السیاحي للتسویق إستراتیجیة وضع یمكن ولكي
  :وھي باراالعت في اتخاذھا یجب عوامل

 والعلمیة والثقافیة االقتصادیة المجاالت مختلف في راتالتغی من مجموعة ھناك -١
 عقد بدایة منذ العالم شھدھا والتي واإلداریة والسیاسیة والتكنولوجیة واالجتماعیة
 التسویق أھداف طبیعة إلى النظرة تغیرت ثم ومن ، نالعشری القرن من التسعینات

 بل القصیر ألجلبا االھتمام یعد فلم ، خاصة بصفة احیةالسی المؤسسات ضعھات التي
 في الداخلیة باألمور االھتمام یعد لم كذلك،  أیضا الطویل األجل على التركیز أصبح
 بالمنافسة مرتبطة كانت سواء الخارجیة والمستجدات بالظروف االھتمام بل المنشأة

 .بالعاملین حتى أو بالعمالء أو

 على كبیر حد إلى یتوقف السوق في السیاحي الجذب نطقةلم متمیز مركز إیجاد إن -٢
 منفعتھ بأن إقناعھ طریق عن إال ذلك یأتي ولن  ،العمیل مع الثقة جسور بناء

 .ذاتھا السیاحیة األعمال منظمة مصلحة عن أھمیة تقل ال الشخصیة

 نفس واستخدام متباینة تسویقیة استراتیجیات السائحین من المختلفة الشرائح تتطلب -٣
  .المنشودة األھداف تحقیق دون حائال سیقف المختلفة للشرائح اإلستراتیجیة

 الجذب منطقة عن الذھنیة الصورة تكوین في كبیرا دورا المنطوقة الكلمة تلعب -٤
 بالزیارة القیام قبل المنطقة على حكمھ المرتقب العمیل یصدر قد ولذلك،  السیاحي

 بمستوى االرتقاء أھمیة وأیضا  ،عنھا اتھانطباع إلیھ نقل واحد فرد رأي على ابناء
 .الجوانب كافة في السیاحي المنتج

 نظرا علیھا الالزمة التعدیالت إلدخال التسویقیة اإلستراتیجیة أداء تقییم مداومة -٥
 من جدیدة شرائح وظھور المنافسة مثل الخارجیة البیئة على یطرأ قد الذي للتغییر

 المتاحة الفرص أولویات جدول ترتیب اختالف ثم ومن التكنولوجي والتطور العمالء
 .السیاحي السوق في
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 والتي رئیسیة خطوات بعدة تتم السیاحیة التسویقیة اإلستراتیجیة إعداد فعملیة
  -:كالتالي سیاحي كمقصد الخیریة القناطر على تطبیقھا یمكن

   السوق تقسیم : أوال

 نفس فیھا تتوافر المرتقبین العمالء من مجموعة أو متجانسة شرائح إلى ھنا السوق قسمی 
  مما یجعل رد فعلھا متشابھا تجاه الجھود التسویقیةاالھتمامات نفس ولھا الخصائص
 لتنفیذ المناسبة السیاسات ورسم اإلجراءات وضع إمكانیة ثم ومن ، إلیھا الموجھة

 الكبیر لالختالف نظرا السوق تقسیم أھمیة وترجع  ،وضعھا تم التي  التسویقیةاإلستراتیجیة
  ،بأكملھ السوق رغبات تلبي خدمة أو سلعة تقدیم استحالة یعني مما العمالء احتیاجات في

 السلیمة التسویقیة الخطة ووضع األھداف لتحدید ضروریة العملیة ھذه نأ إلى باإلضافة
 بقیاس تسمح أنھا إلى باإلضافة  ،المتاحة الموارد وتخصیص الالزمة المیزانیات ووضع

 عن تكشف قد أنھا كما  ،دقة أكثر بصورة السوق من شریحة لكل التسویقیة الجھود تائجن
 وتوجد عدة أسس للقیام بتقسیم االعتبار في ھصفو یتم لم )جزئي سوق( أو ةحیشر وجود

 على أو جغرافي أساس على أو السفر من الغرض أساس على أما التقسیم یتم حیث ،السوق 
  .المنفعة حتى أو السعر ساسأ على أو دیموجرافي أساس

  المستھدفة األسواق تحدید: ثانیا

 األسواق تحدید في تتمثل التالیة الخطوة فإن  ،شرائح إلى السوق بتقسیم اإلدارة قیام بعد 
 ومدى المنتج خصائص أھمھا عوامل عدة على ھذه االختیار عملیة وتتوقف المستھدفة
  .قسو كل في العمالء احتیاجات لتلبیة مالئمتھ

  السوقي المركز تحدید :ثالثا

 التسویقیة السیاسات من مناسبة مجموعة توفیر إلى للتوصل تبذل التي الجھودویقصد بھ 
 مواتیا شعورا یتولد بحیث السیاحیة المنطقة إلى ونظرتھ العمیل تفكیر على بالتأثیر تسمح

  .سمھاا ملحت التي المنتجات تسویق سھولة على وبالتالي ینعكس وبما لصالحھا

  :التسویقیة الخطة وضع: رابعا

   - :وھم التسویقیة الخطة لوضع عوامل عدة توافر من بد ال 

  .تحقیقھا المطلوب األھداف تحدید 

 المبیعات أھداف نأ كما التسویق لخطة المخصصة المیزانیة عن مفصل بیان توفیر 
 .حةواض بیانات قاعدة وتوفیر،  وتوثیقھا تحدیدھا یتم أن یجب والعائدات
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   .المستقبل اجل من تحدیدھا وإعادة التسویق برامج تقییم 

  .التسویقیة األھداف لتحقیق الالزمة والبشریة المتاحة الموارد تحدید 

 أو الداخلیة العمل بیئة في مفاجئة تطورات أي لمواجھة االستعدادات أفضل توفیر 
  . المحیطةالخارجیةالبیئة 

 تتطلب أنھا كما  ،األفق في تبدو قد التي والمشكالت والتھدیدات الفرص دراسة 
 .السیاحیة للمنطقة التنافسي المركز وتحدید المنافسة تقییم بالضرورة

  )٢٠١٠ ، الحمید عبد، حسن( 
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  الفصل الثالث  
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  المیدانیة الدراسة
  

  مقدمة 
صر واث ر ذل ك عل ى الحرك ة ال سیاحیة بمنطق ة       زھات بمتنمیة الم        تتناول ھذه الدراسة تن  

  القناطر الخیریة

  تصمیم الدراسة المیدانیة
  

  :قامت الدراسة علي 

  :مقابلة شخصیة  
ة ف ي  یال سیاح التنمی ة  لمخطط ي   موجھة  مقابالت شخصیة          قام فریق العمل بتصمیم     

 ٨ علي عدد ت المقابال لتغطیة موضوع الدراسة بحیث اشتملت  وزارة السیاحة المصریة    
  .زھات بالقناطر الخیریةتنسؤال تدور حول تنمیة سیاحة الم

  :مجتمع الدراسة 

  .مخططي التنمیة السیاحیة انیة علي           تم تطبیق الدراسة المید

  :طبیعة وحجم العینة 

ت  م  س  ؤال  )٨(  م  ن إجم  الي  س  ؤال ) ٨(             اعتم  دت الدراس  ة عل  ي تحلی  ل ع  دد   
  .مخططي التنمیة السیاحیةعدد من توزیعھا علي 
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  تحلیل المقابلة الشخصیة
  

امج عل  ى ھ  ل تحت  وي ھ  ذه الب  ر .. عن  د تخط  یط الب  رامج ال  سیاحیة ل  دیكم   : ال  سؤال األول 
  زھات ومناطق مفتوحة؟منتزیارات ل

زهات والمناطق نت تحتوي البرامج السياحية المصرية علي زيارات لمناطق المنعم
  .ابع البيئي والطبيعي المميز الطتالمفتوحة ذا

  

 یرتادھا أن مناطق التنزه التي یمكن أھمما ھي ... من وجھة نظر سیادتكم : السؤال الثاني
  السائحین عند زیارتھم لمصر؟

 السائحون وفقاً لطبيعة المجموعات  عديدة للتنزه في مصر يرتادهاناطق مهناك
 البرامج السياحية الخاصة بهم من السياحية ورغباتهم في اشتمال مناطق المتنزهات في

 المشاهدة داخل الصحاري المصرية تعدمها ويعد نهر النيل والرحالت النيلية ورحال
والرحالت الترفيهية في البحر األحمر والرياضات البحرية التي يمكن ممارستها في هذه 

  . المصرية فيما يخص رحالت التنزهالمناطق أهم مقومات الجذب السياحي
 الريفد الرحالت الترفيهية ورحالت المشاهدة داخل الريف المصري وقري  تعكما

 . في مصرالمصري من أهم مناطق التنزه
  

  زھات والمناطق المفتوحة ضمن خطتكم السنویة؟تن تنمیة المھل تندرج: السؤال الثالث 

  . وللطلب السياحي المتنامي عليها من قبل السائحينالضرورياته تندرج نعم
  
   معظم زائري القناطر الخیریة من المصریین؟أنھل تتفق سیادتكم في :لرابعالسؤال ا

بالتأكيد على ، ةالخيري  لزيارة القناطراألجانب جذب السياح يمكنو .......نعم
 معظم زائري منطقة القناطر الخيرية من المصريين إال أن هناك العديد من أنالرغم من 

ي زيارة منطقة القناطر الخيرية ويرجع ذلك إلى العوامل التي تزيد من حركة المصريين ف
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 البرامج هاني ندرة تضمأهم هذه العوامل يتمثل في، ضعف حركة السياحة للعوامل اآلتية 
السياحية التي تقدمها شركات السياحة المصرية لألجانب من ناحية ومن ناحية أخري يتم 

 والسائحين األجانب سياحيةتركها ضمن التجوال الحر الفردي واالختياري للمجموعات ال
   . في مصر

  كيفية جذب السياح األجانب لزيارة القناطر الخيرية ؟....في حالة نعم
 في مصر يتم ذلك عن طريق التسويق لمنطقة القناطر األجانب جذب السياح ليتم و

وكذلك االهتمام بوضعها على خريطة السياحة ، بها إعالمياواالهتمام ،الخيرية سياحيا 
 الخدمات السياحية المقدمة أنومن المهم كذلك معرفة  ، لألجانبيهية المصرية الترف

 يغلب عليها الطابع وإال ترقى لمستوى الجودة الكافي أنوخدمات الضيافة والتنظيم يجب 
طر العشوائي في تقديمها كمنتج سياحي وكذلك االهتمام بالبيئة الجمالية في مناطق القنا

 عوامل الجذب أهم من  المنطقة تجميلدث والذي من شانهالحاالخيرية ومعالجة التلوث 
  .إليهاالسياحي 

  

 زھ  اتتنم  ا ھ  ي المعوق  ات الت  ي تجع  ل الم.. .م  ن وجھ  ة نظ  ر س  یادتكم : ال  سؤال الخ  امس
  والقناطر الخیریة بعیدة عن الخریطة السیاحیة لمصر؟

م بوضعها على  ضعف مستوى التسويق لتلك المناطق سياحيا وعدم االهتماإلى ذلك يرجع
 وكذلك عدم وجود قاعدة بيانات سياحية خاصة بها لألجانبخريطة السياحة الترفيهية 

 في منطقة القناطر الخيرية من مراكب نيلية وخدمات مقدمة الخدمات السياحية الأنوكما 
 وكما يغلب لألجانب تتصل بالضيافة والتنظيم ال ترقى لالستخدام السياحي وخاصة أخرى

 التلوث والذي إلىيؤدي س وكذلك عدم االهتمام بيئيا بتلك المنطقة  ،ابع العشوائيعليها الط
  .إليهامن شأنه تهديد المنطقة سياحيا وضعف الجذب السياحي 

  

 كلفت من قبل الدولة عن تنمیة القناطر الخیریة كمزار س یاحي ھ ام       إذا: السؤال السادس   
   العمل لدیكم؟أولویاتما ھي .. 

  .وإعادة تخطيطها سياحياً المنطقة تأهيل 
  . معايير الحماية البيئية وضع 
  . المنطقة سياحيا تسويق 
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   . هيكل مؤسسي إلدارة العملية السياحية فيهاوضع 
   . شركات السياحة علي وضع القناطر ضمن البرامج السياحية الخاصة بهمتشجيع 
نيلية لتناسب  بالخدمات السياحية المطلوبة للزيارة من تطوير المراكب الاالهتمام 

 .السائحين األجانب 
  

 زھ ات عموم ا والقن اطر الخیری ة    تنف تقیم سیادتكم الوض ع الح الي للم       كی: السؤال السابع   
  بشكل خاص كأحد المزارات المھمة للسائحین؟

زهات المصرية يتميز بالتفرد والتنوع الشديد ليناسب تن السياحي الموجود في المالمنتج
 تأهيل وتسويق واهتمام من قبل الجهات الحكومية إليه يحتاج  السائحين ولكنأنواعجميع 

 والتلوث وعدم االهتمام بهذا اإلهمال ويمثل، والمؤسسات ومقدمي الخدمات السياحية 
 إليهاسياح ال وكذلك عدم ذهاب  ، وتهديد قدرته علي جذب السياحةورهالمنتج في تده

 والذي يرجع أساسيبرامجها بشكل  في بإدراجهانتيجة لعدم اهتمام الشركات السياحية 
 في ظل إليها عدم وجود معايير خدمات سياحية مميزة وكذلك صعوبة الوصول إلى أصال

  . بها وكل ذلك يؤثر بالسلب سياحيا عليهااإلداريالنظام المروري الحالي وعدم االهتمام 
  

 منطقة في وعاجل فوري بشكل توافرھا یجب التي التسھیالت أھم ھي ما : الثامن السؤال
  الزوار؟ الستقبال جاھزة تصبح حتى الخیریة القناطر

 مناطق القناطر الخیریة والعم ل عل ى كف اءة الق ائمین علیھ ا م ن خ الل ب رامج              بإدارةاالھتمام  

 طویل  ة الم  دى لزائ  ري القن  اطر   إس  تراتیجیةتأھیلی  ة للع  املین بھ  ا وح  سن اس  تغاللھا ووض  ع   

 الت ي ت  م تطویرھ ا ف ي القن  اطر الخیری ة م ن خ  الل       ال شركات ب  أھم الخ دمات  وإع الم الخیری ة  

ة  وترویجی  إعالمی  ةالت  سویق ال  داخلي والخ  ارجي لمنطق  ة القن  اطر الخیری  ة والقی  ام بحم  الت   

  .ة القناطر الخیریة من خالل خطة متكاملة وشاملة لھا ككلطقلمن
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  الفصل الرابع
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  النتائج والتوصیات
  النتائج: أوال

 ت دعم  التي لثروات الطبیعیة من ا البیئة بمواردھا الطبیعیة منبع ومصدر العطاء   تعتبر -١
   .ومتجدد  متنوع كبیر عرض إیجاد في وتساھم

 االستنزاف إلى الحدیثة الصناعة لمرحلة المصاحبة المتطورة التكنولوجیا استخدام أدى-٢
   .لبیئيال والخل التلوث إلى بدوره أدى والذي الطبیعیة للموارد رالجائ

 الحی اة  وفلسفة كالفكر والسلو  یعكس ومتنوع متعدد نتاج ھو الطبیعیة المغریات معظم -٣
   .الطبیعة ودستور لبیئةع ام نظمھا تتواءم يإلنسانیة والت اللمجتمعات

 من وخالیة نظیفة البیئة كانت ابیئة فكلم  ألي الجمالیة المعالم إبراز على السیاحة تعمل -٤
  .ة یاحالس ازدھرت كلما التلوث

النمو الكبیر الذي تشیده صناعة السیاحة وظھور أن واع مختلف ة م ن ال سیاحة والحاج ة        -٥
                                                                        .إلى مواكبة التقدم العلمي المستمر 

 حدیقة ةمشاھد أن حیث الشعوب  تقدم مدى على بھا یستدل يالمظاھر الت احد الحدائق -٦
 مك ان  وتق دم  وثقاف ة  ذوق م دى  عل ى  ی دل  مع ین  من زل  وأ ما منطقة في جیدا تنسیقا منسقة

  .المنطقة ھذه

 .ھو التنزه وتوفیر السكینة والتأمل في الطبیعة الھادئة واالسترخاء  استخدام الحدیقة -٧

ف  ي تحدی  د موق  ع وتط  ویر المنطق  ة الخاص  ة ب  الترویج كم  ا ونوع  ا      ی  ساعد التخط  یط   -٨
ل األمث ل للم وارد الطبیعی  ة وعل ى المخط ط إدراك م  دى االحتی اج إل ى الترفی  ھ       لالس تعما 

والتن  زه ف  ي منطقت  ھ وكم  ا یوج  ب علی  ھ أن یع  رف م  دى التط  ویر ال  الزم م  ن ك  ل ن  وع      
 .وصیغة الترویج 

 یمك ن   والت ي  رئی سیة  خط وات  بع دة  ت تم  السیاحیة التسویقیة اإلستراتیجیة إعداد عملیة -٩
 األس  واق تحدی  د، ال  سوق  تق  سیم(س  یاحي  كمق  صد یری  ةالخ القن  اطر عل  ى تطبیقھ  ا

  .)التسویقیة  الخطة وضع، المستھدفة

یمكن زیادة الحركة السیاحیة وتنشیط السیاحة الداخلیة عن طریق إیج اد ن وع جدی د         -١٠
 .من السیاحة وھو سیاحة المتنزھات ویمكن تفعیلھ بمنطقة القناطر الخیریة 
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  التوصيات: ثانيا
 للم وارد  الفعالة اإلدارة خالل من للسیاحة متعددة ألنواع السائحین جذب في المساعدة .١

   .للسیاحة جدیدة أنماط وخلق المتاحة السیاحیة

 الم وارد  وإدارة ص یانة  ف ي  أو ال سیاحة  قط اع  ف ي  المحلی ین  للسكان عمل فرص توفیر .٢
   .البیئیة

 المناس   بة لالب   دائ إیج   اد خ   الل م   ن واالجتماعی   ة الطبیعی   ة للبیئ   ة األمث   ل االس   تغالل .٣
   .الطبیعیة لبیئة الموارد البشري لالستخدام

 وال   شجیرات واألش   جار المختلف   ة الحدیق   ة عناص   ر ب   ین واالت   زان التواف   ق وج   ود .٤
   .بھ یحیط الذي والمنزل والزھور والمتسلقات

 ن تك و  واألش جار  بالنبات ات  ةغی ر مزدحم     بسیطة حدیقة  أن حیث التصمیم في البساطة .٥
   .أفضل 

 المحیط  ة األراض  ي اس  تعماالت م  ن المح  یط للموق  ع والعمرانی  ة صریةالب   الدراس  ات .٦
   .وتحلیلھ للموقع المسح عملیات خالل من تتم ذلك لتحقیق الطرق وأفضل

 الت ي  التاریخی ة  التفاص یل  عل ى  للحصول القدیمة المسح عمال وأ الخرائط إلى الرجوع .٧
   .والمناخیة ةالجیولوجی الخرائط وأیضا بالتصمیم مباشرة عالقة لھا تكون قد

   .مكان أي في الحدیقة طبیعة مع المالئم الطراز اختیار من البد .٨

 ف  ي الت  صمیمد یف  س ال حت  ى النبات  ات ألل  وان تن  سیق عم  ل یج  ب الحدیق  ة ت  صمیم عن  د .٩
   .المستقبل

 طرحھ  ا خ  الل م  ن جی  د موق  ع ذات و أالم  دن داخ  ل الكبی  رة الح  دائق اس  تغالل .١٠
   .لالستثمار الخاص للقطاع

 واإلذاع ة  والكتیب ات  الن شرات  طری ق  ع ن  للم واطنین  اإلعالمی ة  عیةالتو زیادة .١١
   .األطفال ومالعب الحدائق إقامة أھمیة توضح التي والتلفزیون

   .الحدائق في لموجودة االخدمات مستوى زیادة .١٢

   .الحدائق لمنشآت المخربیند ض شدیدة عقوبات فرض .١٣

  . مروریا الخیریة القناطر منطقة ھیكلة إعادة على العمل .١٤
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   .الجمالي الشكل لزیادة جدیدة زراعات بإضافة الحدائق تنسیق إعادة .١٥

   .العامةق بالمراف االھتمام .١٦

   .بالمنطقة الجذب بمناطق للتعریف ضخمة ترویجیة حملة إقامة .١٧

   .متخصصة إدارة لشركة المدینة إدارة إسناد .١٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨٩ 
 

  املراجع
  راجع العربیة الم :أوال

تصمیم وتنسیق ،  الدھبأبوطارق ، الدھب محمد بوأ، محمد،  الدھبأبو -١
ص  ص ، ١٩٩٨، القاھرة، زیع الدار العربیة للنشر والتو،الحدائق 

  .٢٢٧ :٢٢٥ص ص ، ٣١:٢٦

دار الحرم ، مستدامة السیاحة البیئیة والتنمیة ال، محسن میالد ، الترھوني -٢
 .٣٥ص  ، بدون، للتراث

 ١٩٩٨، بدون ،تجمام والتنزه مدخل إلى السیاحة واالس، حسین، الریماوى  -٣
  .٢٤ ،٢٣ص ص ،

 ٢٠٠١، القاھرة ، دار الشروق، احة مبادئ السی،ماھر عبد الخالق ، السیسي -٤
 .١٥٩ص ، 

استخدامات الحدائق العامة في مدینة مكة ، صالح علي ، الشعراوي -٥
 .٢٤:٧ص ص  ، ٢٠٠٧،دار الوثائق والكتب ، المكرمة

دار الھناء للتجلید الفني ،ین التأثیر السیاحة والبیئة ب، محمد ،الصیرفي  -٦
 .٢٨١ ، ٢٨٠ص ص  ، ٢٣١ص  ، ٢٠٠٩،

دار الحكمة للطباعة ، علم السیاحة والمتنزھات ، مسعود مصطفى ،ني الكتا -٧
 .٧٣ : ٦٧ص ص  ، ١٩٩٠، والنشر 

 الترفیھیة في مدینة بغداد األراضياستخدامات ، صبري فارس ، الھیتي  -٨
  .٣٢ : ٥ص ص  ، بدون،مجلة الجمعیة العراقیة ،

، مكتبة بستان المعرفة ، دراسات في التنمیة السیاحیة، جلیلة حسن ، حسنین  -٩
 .٤٠٣ص ، ٣٩٩ص ، ٩ص ، ٢٠٠٦، كفر الدوار

مكتبة الدار العربیة ،  السیاحة وإعاقةالتلوث البیئي ، حسن احمد  ،شحاتة -١٠
  .٨٧ ،٨٦ص ص ، ٢٠٠٦، للكتاب 
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، دار الھاني للنشر ، السیاحةاقتصادیات صناعة ، صبري ، عبد السمیع  -١١
 .٢٤٢ص  ، ١٩٩٦، القاھرة

 .١٠٥ص  ، ١٩٨٧، بدون، التنمیة السیاحیة، صالح ، عبد الوھاب -١٢

دار ، سلسلة تنسیق الحدائق والمناطق المفتوحة ،  ھانم احمد یمانإ،عفیفي  -١٣
 .٢٧: ١٥ص ص  ، ١٠ : ٥ص ص  ، ٢٠٠٦، الكتب والوثائق

دار النشر لدینا ، ة المتواصلة والبیئة محاضرات في السیاح، نشوى ، فؤاد  -١٤
  .٣٢،٣١ ص ص ، ١٨ : ١٥ص ص  ، ٢٠٠٨، لنشرالطباعة وا

 

  املقاالت والدوريات العلمية:ثانيا 

 وضع مدینة القناطر الخیریة على آلیات ، )٢٠١٠(، احمد عبد المجید ، الخطیب  
ة والنشر للطباعالشركة المتحدة ، مجلة البحوث السیاحیة ، خریطة السیاحة المصریة 

  .٦٥ ،٦٤ ص ص، والتوزیع 

 .جمیلة یا مصر... القناطر الخیریة ) ١٨٧٦(لیلى ، الراعي  

 السیاحیة في األنماط السائح على  ودوافعاثر سلوك، )٢٠٠٨(، محمد ، الشربیني  
كلیة السیاحة ، جامعة قناة السویس ، رسالة ماجستیر ،  المتغیرات الحدیثة إطار

  .٨١،٨٠ص ص ، والفنادق 

 وضع مدینة تآلیا ، )٢٠١٠ (، محمد سلیمان  ، عبد المجید ،سوزان بكري ، حسن  
  ص ص، مجلة البحوث السیاحیة ، القناطر الخیریة على خریطة السیاحة المصریة 

٤١ :٣٩.  
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  املراجع االلكرتونية:ثالثا 

 

org.marefa.www-:at Available  

Available at:-www.ar.wikipedia.org  

com.lakii.www-:Available at  

net.travelerpedia.www-:Available at  

 net.palmoon.www-:Available at 

eg.org.ahram.www-:Available at  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ar.wikipedia.org
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  املالحــــق
  

  

  جامعة المنوفیة 
  كلیة السیاحة والفنادق

   قسم الدراسات السیاحیة

  

  ملخططي التنمية السياحية بوزارة السياحةمقابلة شخصية 
  

  .التطبیق على منطقة القناطر الخیریة بمصرزھات بتنول ھذه الدراسة تنمیة سیاحة المتتنا
  

عة المنوفیة ،  جام–  وھذه المقابلة ھي جزء من مشروع تخرج بكلیة السیاحة والفنادق 
  . القناطر الخیریةمنطقةزھات في مصر بالتطبیق على تنبعنوان تنمیة الم

  
ع سریة  الواردة والتي سوف تكون موضواألسئلة عن اإلجاباتنحیط سیادتكم بأن جمیع 

  . غرض آخر خالف البحث العلميأليتامة ولن تستخدم 
  
  

  
                                        وشكرًا جزیًال لحسن تعاونكم معنا ،،،، 
  
  فريق العمل
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  :اآلتية األسئلة على اإلجابةبرجاء 

حت وي ھ ذه الب رامج    ھ ل ت .. عند تخطیط الب رامج ال سیاحیة ل دیكم         :السؤال األول   
  زھات ومناطق مفتوحة؟تنى زیارات لمعل
  

.................................................................................................................
.................................................................................................................

...........................................................................................................  

  

 مناطق التن زه الت ي یمك ن    أھمما ھي   ... من وجھة نظر سیادتكم     : السؤال الثاني 
   یرتادھا السائحین عند زیارتھم لمصر؟أن

.................................................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................  

  

زھ ات والمن اطق المفتوح ة ض من خط تكم       تنھل تندرج تنمی ة الم     :السؤال الثالث   
   ؟السنویة

.................................................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................  

  

م زائ ري القن اطر الخیری ة م ن     معظ   أن ھل تتف ق س یادتكم ف ي         :السؤال الرابع 
  المصریین ؟

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................  
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 لا ھ  ي المعوق  ات الت  ي تجع    م  ... م  ن وجھ  ة نظ  ر س  یادتكم   : ال  سؤال الخ  امس 
  ؟ الخیریة بعیدة عن الخریطة السیاحیة لمصرزھات والقناطرالمنت

.................................................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................  

  

 كلف ت م ن قب ل الدول  ة ع ن تنمی ة القن اطر الخیری ة كم  زار        إذا : ال سؤال ال سادس  
   العمل لدیكم؟أولویات ما ھي ....سیاحي ھام 

.................................................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................  

  

زھ ات عموم ا والقن اطر      تنف تقیم سیادتكم الوضع الح الي للم      كی: السؤال السابع   
  الخیریة بشكل خاص كأحد المزارات المھمة للسائحین؟

.................................................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................  

  

 التي یجب توافرھ ا ب شكل ف وري وعاج ل      التسھیالتأھمما ھي  : السؤال الثامن   
  في منطقة القناطر الخیریة حتى تصبح جاھزة الستقبال الزوار؟

.................................................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................  
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  :ة الخاتم

  


