
 السیاحیة أسس و معاییر التخطیط للمناطق
 
 

 -: أسس اختیار موقع مشروع سیاحي: أوال
 للقري السیاحیة عن التخطیط ألي نوع من أنواع اإلسكان المتخلفة و عند تخطیط المناطق یختلف التخطیط العام

االستغالل األمثل لعناصر تنسیق  السیاحیة البد من مراعاة اإلحساس بالحریة و الراحة النفسیة و التآلف مع الطبیعة و
 .الموقع العام

 
 -: اختیار الموقع*

 .اختیار موقع ذو صفات ممیزة و عناصر الجذب الطبیعیة الخاصة (1)
 .جذب سیاحي بدرجة عالیة تتوافر فیھ الرؤیة البصریة الممیزة موقع ذو مقومات (2)
 .الموقع العوامل المناخیة المختلفة التي تؤثر علي مراعاة تأثیر (3)
 .( محطات تولید الكھرباء & تغذیة بالمیاه العذبة & شبكة صرف( األساسیة  توافر خدمات البنیة (4)
 .إمكانیة الوصول إلي المنطقة بسھولة (5)
 .الكنتوریة الطبوغرافیة للموقع و الذي یستلزم المناطق بما یتالءم مع طبیعتھا الحفاظ علي الطبیعة (6)

 
 

 -: عام للموقعالتخطیط ال: ثانیا
 للمشروع بحیث یعكس التصور العام للمشروع فندق أو قریة سیاحیة بالكامل شامل جمیع یجب وضع التخطیط العام

 .مراحلھ
 
 : القواعد العامة لواجب اتباعھا عند تخطیط الموقع العام*

 .و مناخ اإلقلیم عة األرضبیئة سیاحیة متمیزة تستغل فیھا إمكانیات المنطقة أو البلد و تتناسب مع طبی خلق (1)
 .المناطق السیاحیة األخرى بالمنطقة یجب مراعاة أن یتكامل المخطط العام للفندق أو القریة مع (2)
لكل عنصر سیاحي طبقا لطبیعة األنشطة السیاحیة و المستویات  بالنسبة لشواطئ البحار یجب توفیر شاطئ خص (3)

 .شاطئیة مفتوحة خاصة بالزائرین للمنطقةضرورة توفیر منطق  المختلفة باإلضافة إلي
 بین عناصر االستعماالت السیاحیة المختلفة بواسطة ممرات للمشاة و شبكات طرق مما یحقق یجب مراعاة الربط (4)

 .للنزالء سھولة استخدام عناصر الفندق أو القریة و كذلك تحقیق الخصوصیة الالزمة
المناخیة للمنطقة و استخدام الخامات المحلیة و  یة بما یتناسب مع الطبیعةیجب مراعاة تنسیق موقع الفندق أو القر (5)

 .للفراغات العامة و الخاصة الطبیعیة و تحقیق أفضل استخدام
 & الكھرباء & التغذیة بالمیاه العذبة & شبكات الطرق( القریة  یجب أن تتناسب أعمال البنیة األساسیة للفندق أو (6)

 .مع طبیعة األرض و المنطقة و المعدالت العالمیة) الخ .. الصحي  الصرف
العالمیة و كذلك  ( لتخطیط الفندق أو القریة السیاحیة( التخطیط العام مع الشروط و القواعد العامة  یجب أن یتفق (7)

 .الشروط الصادرة من وزارة السیاحة بھذا الخصوص
 
 

 -: التخطیط المعماري للفندق أو القریة السیاحیة :ثالثا
شاطئ بحر فیجب استمتاع أكبر عدد من الوحدات بواجھة شاطئ البحر مع عدم  إذا كان موقع المشروع علي (1)

 .بالسماح للھواء بالتخلل للمناطق الخلفیة للمشروع اإلخالل
 .الداخلیة للمشروع علي حركة المشاة فقط یجب أن تعتمد الحركة (2)
ستعانة بھا في إیجاد فراغ دخلي تطل علیھ الوحدات التي یتعذر اال یجب تواجد منطقة متوسطة للخدمات یمكن (3)

 .( الخ..بحیرات صناعیة  & حمامات السباحة( مثل  علیھا أن تري البحر
المحیطة  البصریة للمنطقة و عدم تعارض التخطیط و أشكال المباني مع خط السماء و الجبال مراعاة التتابعات (4)

 .بالمنطقة
أن ال تحجب الرؤیة البصریة للبحر و أن تسمح لحركة  النباتات و األشجار في التنسیق الخارجي یجب عند استخدام (5)

 .الخلفیة للمشروع الھواء بالمرور و التخلل للمناطق
دون التأثیر علي التخطیط العام ) علي مراحل  إذا كان المشروع( مراعاة المباني و االمتدادات المستقبلیة  (6)

 .للمشروع
یتسنى  التصمیم إعطاء المشروع طابع خاص متكامل مع البیئة المحیطة و الطراز المحلي حتى أن یراعي فيیجب  (7)

 .للسائح التعایش الحقیقي فیھما
 

اآلخر من حیث التصمیم و الشكل و یجب أن نعطي لكل فندق طابع متمیز و  مما سبق یتضح أنھ یختلف كل مشروع عن
دائما و ھي السمة  النزالء شكل مغایر و بذلك نضمن حیویة الفندق و ابتكار الجدید نعطي لكل منطقة تخدم داخل الفندق

القدیم و ھو الفرعوني أو القبطي أو اإلسالمي  المطلوبة في عصرنا ، ھذا إلي جانب مناطق یتم تصمیمھا طبقا للطراز
 .الخ إن أمكن.. الصیني  أو أي حضارات تاریخیة أخري الھندي أو

           elbassair.net



 صید & سیاحة عامة& ریاضة & عالج & استجمام ) مشروع طابع خاص من حیث خدماتھ السیاحیةعلي أن یكون لل
 .( الخ .. غطس & مصایف &

داخل البلد الواحد و ھذا ال یتفق مع تقدم و  لقد لوحظ أخیرا أن التصمیم المعماري یتم تكراره في أكثر من بلد بل
و یكون بإیحاء من بیئتنا المصریة بما یخدم األجواء المناسبة لنا ، و  التكرار و یفضل الجدید مع عدم. ابتكارات العصر 

الخامات المحلیة في اإلنشاء  االھتمام بإنشاء مشروعات سیاحیة مجھزة من خدمات البیئة المحیطة لھا و استعمال مع
الخ مع االلتزام .. یف و تجھیزھا بالجرید و الخوص و الل مثل الطوب الجیري و لیاسة األرضیات و الحوائط و األسقف

 .الراقیة بالخدمة الفندقیة
أكبر نسبة في مكونات المشروع ھي  سبق شرح تكلفة عناصر مكونات المشروع باألرقام و النسب و المالحظ أن

التشغیل ، و جمیعھا عناصر مكونة لخدمة النزالء و العابرین ، و  األجھزة و التوصیالت و التجھیزات الفندقیة و أدوات
 .مباشرة خدمةھي 
 
 

 -: معاییر تخطیط المناطق السیاحیة: رابعا
مع  التخطیط العام للمسار الرئیسي في شبكة الشوارع داخل الموقع بحیث یكون متعامد تقریبا یفضل أن یكون (1)

 .اتجاھات الریاح السائدة
ھتمام بوضع األشجار و العناصر االتجاھات المتعامدة علیھا مع اال الممرات تكون في اتجاھات الریاح السائدة و (2)

 .الطرق داخل الموقع لتقوم بحمایة المبنى من الریاح الضارة الخضراء علي شبكة
 .الطبیعیة الجذابة لتوجیھ الوحدات إلیھا استغالل المناظر (3)
 .حاتیكون ذلك عن طریق توجیھ المبني و تحدید أبعاده و شكل الفت یجب معالجة تأثیر العنصر المناخیة و (4)
 .الموقع الغطاء النباتي و األنواع المختلفة من األشجار و النخیل المتواجدة في المحافظة علي (5)
المختلفة عن طریق ممرات مشاة و مناطق  یجب أن یعني التشكیل العمراني بالفصل المكاني بین االستعماالت (6)

 .خضراء مركزیة
 .الموقع التكامل مع طبیعة (7)
 .لطابع المعماري للمنطقة علي أي منشأیفضل إضفاء ا (8)
 .مواد اإلنشاء المحلیة استخدام (9)

محطات معالجة میاه الصرف الصحي و محطات تجمیع  یتم وضع محطات المرافق التي قد تحدث تلوث بیئي مثل (10)
 .التجاه الریاح القمامة في أماكن مدروسة بالنسبة

 .أكثر مالئمة ( %5( و یعتبر میل % ) 10، % 2( یجب أن یكون میل الشاطئ بین  (11)
 .الصخور یجب أن تكون نوعیة مادة الشاطئ من رمل أو خلیط من الرمال و (12)
ھذا باإلضافة إلي تخصیص  قدم بجوار حرف الماء كمنطقة للسیر)  30- 20( تخصص منطقة تتراوح بین  (13)

 .االسترخاء أو لمزاولة األنشطة المختلفة للشاطئ قدم التالیة بحیث تكون لالستعمال سواء)  150- 50( مسافة من 
 .قدم)  16( و ذلك حتى عمق % ) 7( و أنسب میل للقاع ھو % ) 10- %5( بین  یجب أن یتراوح میل القاع (14)
 . األقل قدم علي)  6( أن تكون طبقات القاع من الرمال أو خلیط من الرمال و الصخور حتى عمق  یجب (15)
 .للسائح ة من الریاح و التیارات المائیة لوفیر األمانتوفیر الحمای (16)

 
 

 -: المعدالت التخطیطیة إلنشاء القرى السیاحیة في مصر: خامسا
 .( متر طولي/سریر  4( فرد / متر مربع ) 50- 10(المساحة المخصصة للفرد علي الشاطئ تتراوح بین  (1)
لألنشطة  2م 20+ لإلقامة  2م 30+ الشاطئ  من 2م 50(  2م)  120( نصیب الفرد من مسطح أرض القریة  (2)

 .( للخدمات 2م 20+ الترفیھیة 
 .( %20( األقصى لنسبة المساحات المبنیة للمساحة اإلجمالیة  الحد (3)
 .سریر/  2م 20الخدمات بنوعیھا  نصیب السریر من (4)
 .( سریر/  2م 30( من مساحة الموقع  ( %40 -% 30( أماكن مفتوحة و ترفیھیة تبلغ  (5)
 : عروض ممرات المشاة و الطرق الداخلیة (6)

 .متر)  8( الطرق الداخلیة للخدمات بعرض ال یقل عن .  أ
 .متر)  6( الرئیسي بعرض ال یقل عن  ممر المشاة.  ب

ال تزید  متر من حد المیاه)  120( تقام بالمنطقة و التي تبدأ علي بعد  عدا الفنادق التي( أقصي ارتفاع للمنشآت  (7)
الساللم و  أمتار حتى أعلي منسوب بالطة أخر دور فیما عدا خزانات المیاه و غرف)  7( بحد أقصي  عن دورین و

 .المصاعد
متر حتى أعلي منسوب بالطة أخر دور فیما عدا  ( 23 ) أدوار أي)  4( أقصي ارتفاع لباقي المنشآت ال تزید عن  (8)

 .بار الساللم و المصاعدآ المئذنة و خزانات المیاه و غرف و
 .الشاطئ و ال منطقة حرم الطریق المساحة المخصصة للمشروع ال تشمل مساحة منطقة حرم (9)

 .الوحدة/ خمسة أفرد = بمعدل ) و ما في حكمھم  & شقق في عمارات & شالیھات & فیالت( وحدات اإلسكان  (10)
 .غرفة/ اثنین فرد = بمعدل  ( و ما في حكمھم & المخیمات & الموتیالت & بانجلو & كبائن( الفندقیة  الوحدات (11)

 



 
 -: االشتراطات الخاصة بالمرافق العامة: سادسا

 : یلي یجب توفیر الحمایة الصحیة و حمایة الشواطئ من التلوث و تلخص ھذه القواعد فیما
 .فرد/  2م 1معدل الفرد من مجموع مسطحات الخدمات ال یقل عن  (1)
 .فرد/ لتر  160من الصرف الصحي ال یقل عن  معدل الفرد (2)
 .فرد/ لتر  200التغذیة ال یقل عن  معدل الفرد من میاه (3)
 50( فرد و تزداد ھذه المعدالت عن التصمیم بنسبة / ساعة / كیلو وات  0.6معدل الفرد من الكھرباء ال یقل عن  (4)
 .زوار المنطقة لمواجھة% ) 
یشترط في شبكة الصرف منع تصریف  لصحي ضمان حمایة الشواطئ من التلوث وو یشترط في شبكة الصرف ا (5)

 .اتخاذ إجراءات التنقیة بالوسائل المیكانیكیة المتبعة المجاري بواسطة الصرف بالخزانات أو الترنشات و یجب
( تقل عن  شرب لمدة الالمیاه توفیر خزانات احتیاطیة تكفي لتزوید المرتادین بالمیاه الصالحة لل و یشترط في شبكة (6)
 . ساعة علي األقل)  48

 . بالمیاه الساخنة استخدام السخانات الشمسیة لتغذیة الوحدات (7)
 

 -: خدمة المشروعات الساحلیة: سابعا
مكمل  الطبیعة في حالة تواجد المشروع علي ساحل خاصة سواحل البحر األحمر و یمكن خلق جو یجب االستفادة من

  . تكوین أماكن جذب للمشروع لي تكوین صورة و أماكن جمیلة تخدم النزالء و العابرین ولمساعدة الطبیعة ع
 .بواسطة طلمبات ضخ بحیرة صناعیة طبیعیة یتم تغذیتھا من میاه البحر (1)
  : بالبحر و تتكون من مارینا داخل البحر لخدمة الكواتر و اللنشات الموجودة (2)

و " بالبحر األحمر و قد تم إعداد حصر لھا یصل إلي اآلالف  ت و الكواتر المتجولةرصیف داخل البحر یخدم اللنشا.  أ
 . البحار ھي وحدات بحیرة صغیرة تجوب

الكافتیریا كاملة "الوحدات البحریة بالخدمة  كافتیریا لخدمة المارینا و تجھز بكاونتر صغیر و إمكانیات امتداد.  ب
 . " باألجھزة و اإلضاءة

 : ئالشاط خدمة (3)
 . دورات میاه كاملة واحدة رجالي و أخري للسیدات.  أ

 . الشاطئ منطقة خدمة.  ب
 . مخزن شماسي.  ت
 . مخزن كراسي البحر.  ث
 . المائیة مخزن أدوات األلعاب.  ج

 0للنزھة  –لخدمة الزبائن  –مراكب و كواتر و لنشات  (4)
 . مائیة یتم تصمیمھا بشكل یعطي صورة طبیعیة شالالت (5)

 
بحیث  المنطقة بأجھزة اتصال ال سلكي تسلم لراكبي الكواتر أو اللنشات المستأجرة للنزھة في جمیع األحوال تجھز ھذه

 . یكون راكبھا علي اتصال بالمشروع و ھو في عرض البحر

  االشتراطات البنائیة
 للتخطیط العمراني التي أعدتھا الھیئة العامة

 
 

 -: اشتراطات عامة -  أ
 :الطبیعیة و عدم المساس بالشواطئ أو تغییر مسارھا و لذا یجب مراعاة اآلتي لحفاظ علي البیئةیجب ا (1)

 . یحظر تنفیذ أي عمل یؤثر علي مسار الشاطئ الطبیعي . أ
 . في خط الشاطئ أو مراسي إال بعد موافقة جھاز شئون البیئة عدم استخدام أي تغییرات.  ب
 . ( 1994( ئي للمشروع و التي یحددھا قانون البیئة رقم التأثیر البی یجب إجراء تقییم.  ت

 . المحافظة علي مناسیب األرض الطبیعیة قدر اإلمكان یجب (1)
 . مخرات السیول عدم إقامة أي منشآت علي (2)

 
 -: خط حرم الشاطئ -  ب

 . متر 120حرم البحر ال یقل عن  (1)
 . لتفادي المشكالت السیاحیةیجب حرق الفضالت بطریقة آمنة علي مساحة بعیدة  (2)
 . متر 15یجب إنشاء طریق خدمة بین موقع القریة و الطریق الرئیسي بعرض ال یقل عن  (3)
 . السیاحي یجب أال تمتد حركة السیارات حتى الشاطئ و تتوقف علي حدود المنشأ (4)
 . یجب وجود مسارات واضحة للمشاة حتى الوصول إلي الشاطئ (5)

 
 -: بحریةالمراسي ال - ت



الشاطئ لنفي باالحتیاجات الالزمة للمناطق السیاحیة  یجب إنشاء عدد من المراسي المركزیة المتكاملة علي امتداد خط
 . یحددھا جھاز شئون البیئة مع االلتزام باالشتراطات التي

 
  -: مساحة الغرف -  ث

 . ةللغرف 2م 15ألي غرفة تعد للسكن السیاحي عن  ال تقل المساحة الخالصة
 
 -: األسوار -  ج

سم و  60السور عن  متر بحیث ال یزید ارتفاع الجزء المصمت من 1.8ارتفاع األسوار المحیطة بالمبني عن  ال یزید
 . یكون باقي االرتفاع من أسوار یمكن الرؤیة من خاللھا

 
 -: شبكة انذر الحریق - ح

ھام بالقریة مثل حجرات الكھرباء و محطات ال من الضروري وجود شبكة إنذار ضد الحریق و وضعھا في الوضع
 . التولید و مناطق المغسلة و المطبخ

 
 -: خط البناء -  خ

فیھا بالبناء ، و ذلك إلنشاء مسارات و طرق عامة تؤدي  متر ال یسمح 15یراعي ترك ردود جانبیة ال تقل عن  (1)
 . إلي الشاطئ

 . للمشروع من الواجھة الساحلیة% ) 50( الشاطئ عن  یزید طول الواجھة المبنیة المطلة علي یراعي أال (2)
 
 -: أسس و اعتبارات تصمیمیھ - د

علي االھتمام بزیادة المسطحات المائیة داخل القریة في شكل بحیرات لزیادة  یجب أن یعمل أسلوب التصمیم (1)
الفني لم یراعي منذ  لمعماري والخاصة بالقریة مع تالفي العیوب الناتجة عن ركود المیاه لكون التصمیم ا الشواطئ

 . البدایة األسس و المواصفات الفنیة الواجبة
 . ارتفاعات المباني بحیث تتمتع جمیع الوحدات برؤیة البحر ضرورة تدرج (2)
النمطیة  البلوكات السكنیة في تصمیم المباني الخاصة بوحدات اإلقامة لكونھا تعكس األسالیب البعد عن أسالیب (3)

 . السیاحي الواجب شعور بالملل و الرتابة و التي ال تحقق عنصر الجذب و اإلبداع التي تضفي
االستخدام لألماكن المختلفة و بحیث تظھر بشكل  االھتمام بالبرجوالت و الفواصل الحدائقیة التي تحقق خصوصیة (4)
 . جمیل
 . نسیق الموقعبالمسطحات الخضراء و الزراعة كأحد أھم مقومات أسس ت ضرورة االھتمام (5)
 . الساحلیة الطابع المعماري علي استخدام عنصر البیئة و تطویرھا بكیفیة تناسب عمارة المناطق یعتمد (6)

 -: المارینا -ذ
األمواج كما أنھ مكان لرسو القوارب و الیخوت و تقدیم الخدمات  ھي مكان ملتف یوفر الحمایة للسفن من الریاح و

 . صالح و الخدمات األمنیة ضد الحریق و ضد األمراض ، كما أنھ مكان للمتع و الترفیھمن إ المختلفة لتلك القوارب
بعضھا مفتوح علي البحر و البعض  تأخذ المارینا أشكال متعددة بعضھا مغلقة علي نفسھا في شكل شبھ دائري مغلق و

 . اآلخر یأخذ الشكل المستطیل
یزید  بفرنسا حیث ال" جریمود " لمتقاربة كما في مارینا میناء بعض الجزر المائیة الصغیرة ا تبني المارینات علي

أن مستوي الماء المتغیر قد یسبب  متر و ذلك لسھولة القیام بالخدمات الالزمة كما 1000عمق الماء حول المارینا عن 
 . بعض الصعوبات في تقدیم الخدمات

 
 -: المؤثرة علي اختیار موقع المارینا العوامل*

 . نقلمشكلة ال (1)
 . المناخ (2)
 . احتمال الوسع المستقبلي (3)
 . المشكالت الجیولوجیة و الھیدرولیكیة (4)
 . االختیارات المتاحة للبناء (5)
 . التوجیھ (6)
 . التحتیة طبقات التربة و الطبقات (7)
 . احتماالت الطفو (8)
 . شبكة الشواطئ (9)

 . استقرارھا المواد و (10)
 . التحكم في التلوث (11)
 . تأثیرھا علي البیئة الطبیعیة (12)
 . احتمال حدوث تلوث أثناء أو بعد بناء المارینا (13)

 . م 21.3: م  14.8المطلوبة تتراوح ما بین  القوارب المساحة •
 . ( الحد األدنى( متر  60العمق  •



 . لواحدةمتر في حالة السفینة ا 18متر بحد أدني  30:  20قناة المرور  •
 . الدخول یجب تأمین دخول الیخوت و القوارب بحیث ال تحدث تصادمات •
 . یعتمد اختیاره علي قدرة الطفو علي الماء الموقع العام •

 . تبعا لشكل المارینا اتجاه رسو المراكب یأخذ أشكال متعددة
 
 -: "مكشوفة & مغطاة"المدخل الرئیسي و مواقف السیارات  - ر

السیاحیة و االھتمام بشكل المدخل الرئیسي و  نسیق المناطق الخارجیة للمشروع السیاحي خاصة القريیجب العنایة بت
 . للسیارات شبكة طرق سھلة مجھزة و كذلك مواقف

 -: أسوار تحدد أرض المشروع-1
 . تتم اإلضاءة الكافیة لھا یحدد المعماري شكل األسوار علي أن

 -: أكشاك مزودة بالتلیفون-2
 . الحراسة عند التقاء أضلع السور أي في كل ركن لرقابة وتقوم با

 -: البوابة الرئیسیة-3
 . من المباني و الخرسانات بشكل یحدده المعماري بوابة •
 . متر 6ارتفاع  سواري لألعالم علي المدخل •
 . متر 4.5سواري لألعالم داخلیة علي قاعدة خرسانیة  •
 . " طقم كامل"المحافظة  علم+ حجم كبیر لجمیع الدول  أعالم •
 . " طقم كامل" علم المحافظة  + أعالم حجم وسط لجمیع الدول •
 . المصمم یفط باسم المشروع علي البوابة الرئیسیة یحدد •
 . كشافات كبیرة •
 -: مواقف سیارات مغطاة-4

عدد  مجھزة بمعدات و للسیارات بأسقف مغطاة و مدخل مزود بكشك للرقابة باإلضافة إلي ورشة یتم إعداد مواقف
 . میكانیكا السیارات

 -: موقف السیارات و األوتوبیسات السیاحیة-5
المطلوبة وتنفذ طبقا  تقسیم موقف السیارات و األوتوبیسات السیاحیة بما یسمح لوقوف السیارات طبقا لألعداد یتم

 . لقواعد المرور و عمل مدخل للمراقبة

 : الفصل الثالث
 لنباتاتا الطرق و الحدائق و

 
خلق بیئة سیاحیة متمیزة تستغل فیھل إمكانیات  و الغرض منھ - للمشروع السیاحي  یجب االھتمام بتنسیق الموقع العام

األرض و تستخدم الخامات المحلیة قدر اإلمكان و یراعي أن یحاط المشروع من  المنطقة الواقع فیھ و تناسب مع طبیعة
مرغوب فیھا مع األخذ  البعیدة مع مراعاة الجھات التي تھب منھا الریاح الغیرأخضر من الجھة ) سیاج (بحزام  الخارج

 . التنسیق و لصد الریاح وحجز الرمال في االعتبار استغالل ھذا الحزام األخضر كجزء أساسي من عناصر
عن بعضھا مع لخطوط التنسیق كي ال یعطي انطباعا بانفصال األجزاء  كما یراعي أن یكون التصمیم األساسي انسیابي

یراعي أن  إعطاء الخصوصیة لكل وحدة داخل التكوین العام ، كذلك الطرقات والممرات الرئیسیة األخذ في االعتبار
 . داخل المشروع تحافظ عناصر التنسیق من األشجار و األسیجة علي إعطاء ذلك التمیز و التنوع

علي تنسیق فرید كل علي حدة أخذین في االعتبار  مختلفةتشتمل المساحات الحرة بین الشالیھات و األبنیة لألنشطة ال
 & برك مائیة نباتیة( األساسیة الطبیعیة و بعض العناصر الفنیة األخرى  أن التنسیق قد یشمل بعض مكونات البیئة

 . ( الخ.. أعمال فنیة أخري من نحت و خالفھ  & نافورات
آلخر مثال في المدادات و المتسلقات و الشجیرات و تنسیق نباتي یختلف عن ا تخصص لكل وحدة من الشالیھات

 . " أو كل مجموعة شالیھات" النباتیة الخضراء  األسوار
 

 -: مصادر المیاه
طلمبات لضخ  في حالة استخدام ھذه المحطات تستخدم" شبكة للمیاه الناتجة من محطات معالجة المجاري  یتم عمل

 . " عذبة عادیةالمیاه داخل شبكة الحدائق أو تستخدم میاه 
 

 -: ملحوظة
متالئمة مع ما سبق ذكره و أن  یراعي أن تكون عناصر التنسیق النباتیة من األشجار و الشجیرات و نباتات و زھور

الملوحة إن وجدت ، عالوة علي ذلك یجب توفیر التربة المناسبة  تتحمل الجفاف و قلة المیاه و التربة الرملیة الخفیفة و
 . بمعالجتھا أو صناعیة باستخدام األسالیب الحدیثة لزراعة تلك النوعیة من التربة سواء كانت طبیعیة

 -: الطرق و الممرات: أوال
 .بعضھا ببعض طبقا للمواصفات المتعارف علیھا شبكة طرق وممرات تربط المرافق العامة للمشروع (1)
 . إضاءة علي طول الطریق (2)
 . الطریق من البولیستر متر علي جانبي 15صنادیق قمامة كل  (3)



 . أو أي خامة أخري لوحات إرشاد خشبیة (4)
 

 -: الزراعة و التشجیر: ثانیا
 : المكونات الرئیسیة

 . الشجیرات - 2. األشجار  -1
 . المتسلقات - 4. األسوار الخضراء  -3
 . الصبارات و النباتات العصریة -6. النباتات العشبیة  -5
 . النباتات المزھرة -8. ھ مائیة الشب النباتات المائیة و -7
 . المسطحات الخضراء -9
 
 

 المستعملة في القري السیاحیة النباتات
 

 -: الشجیرات: أوال
 
 -: في االرتفاع) متر 5-3) شجیرات كبیرة الحجم-1

 كذلك تزرع كمنظر خلفي أو كستائر نباتیة و كنماذج شجیرات ، كل مجموعة 5 – 3و عادة تزرع في مجموعات من 
 . فردیة

Nerium – Buddlia – Duranta 
 
 -: (متر 3- 2(شجیرات موسطة الحجم -2

 . األمامیة ، كذلك تزرع لتجمیل المبني تزرع بین الزراعات الخلفیة و
Lantanan – Myrtus – Azalia 

 
 -: أنواع الشجیرات المزھرة في مصر و مواعید إزھارھا بعض*

 
 (مایو –مارس ) شجیرات تزه في الربیع -1

 بدلیا –أكوكانثیرا  –أكاسیا 
 

 (أغسطس –یونیھ ) شجیرات تزھر في الصیف -2
 ( مجوز و مفرد( ھیبسكس روزا  –بوھینیا  –بستاشیا البیضاء 

 
 (نوفمبر –سبتمبر (شجیرات تزھر في الخریف  -3

 روسیلیا – سیسترم –داتورا 
 

 (فبرایر –دیسمبر (شجیرات تزھر في الشتاء  -4
 ( ملكة المروج( اسبیریا  –الملك  بوشطر –بنت القنصل 

 
 شجیرات تزھر طوال العام -5

 نیریم –ھبسكس  – جھنمیة
 

 أشجار و شجیرات قائمة التفریغ -6
Buddlia – Cestrum – Myrtus  

 
 أشجار و شجیرات تفریعھا منتشر -7

 .ن مھب الریاحكسرھا عند تعرضھا للریاح الشدیدة فإنھا تزرع بعیدا ع و لطبیعة تفریغھا مما یسھل
Melia – Jacaranda – Ficus 

 
 أشجار مستدیمة القمة -8

تعطي علي البعد و ھي في مجامیع منظرا متوجا خاصة عند ھبوب ریاح خفیفة مما  و شكلھا جمیل یلفت األنظار و
 : الھدوء في النفس و من أمثلتھا یبعث

Quercus – Magnolia –Acacia 
 

 وطیةشجیرات ھرمیة و مخر أشجار و -9
 : القباب و األشجار النصف دائریة و من أمثلتھا و شكلھا مخروطي منتظم ینتھي ببرعم طرفي و تزرع بین



Pinus – Thuj 
 شجیرات الظل أشجار و -10

 : و تفید في تزوید الحدیقة بالظل ، و من أمثلتھا
Pinus – Melia  

 
 أشجار و شجیرات تتحمل التیارات البحریة -11

Acacia – Pinus  
 

 أشجار و شجیرات سریعة النمو -12
Salix – Acacia –Myrtus 

 
 تتحمل القص و التشكیل أشجار و شجیرات -13

Malus – Thuja 
 

 الجفاف شجیرات تتحمل العطش و -14
 و تزرع في الحدائق الصحراویة و األراضي الرملیة

Tamarix – Nerium 
 
 

 -: الورد البلدي: ثانیا
 
 :التنسیق دي فيطرق استخدام الورد البل*

 : االستخدامات محددة بثالثة عوامل یعتبر الورد أكثر النباتات جماال و استخداما في التنسیقات ، و ھذه
 . حجم الحدیقة •
 . الحدیقة علي التخیل قدرة المصمم أو مالك •
 . صالحیة الورد و أنواعھ و مالءمتھا للزراعة في المنطقة •

، و من العوامل المھمة أیضا مدة  عدد أشكال نموه ، و كذلك أحجامھ و ألوان أزھارهو یمتاز الورد البلدي عموما بت
 . النباتات فترة طویلة إزھاره وكذلك شكل الثمار الجمیلة و التي تستمر علي

 
 
 
 
 
 :التنسیق أھمیة األسیجة النباتیة في*

و خصوصا إذا كان سیاج من شجیرات غي  تزین الخضرة الحدیقة و المسكن و تجملھ بأزھارھا و أوراقھا الملونة (1)
أو سیاج تحدید فیحدد أبعاد و حدود الحدیقة و كذلك  Boundary hedge مقصوصة ، كذلك في حالة ما یسمي

 . المناظر الغیر مرغوب فیھا تحدید أقسامھا المختلفة و حجب
اللون لألحواض و المخرات و أخضر  Back-ground خلفیا تمنع دخول الغیر أو الحیوانات كذلك تكون منظرا (2)

 . اللون المفضل كخلفیة لمعظم األلوان األخرى الدوائر المزروعة باألزھار و ھو
 
 :الورقیة و الزھریة الناجحة في مصر نباتات األسوار المرتفعة*

 أسوار ورقیة خضراء -1
 بتسبورم –فلفل عریض  –دودوینا  – دورانتا خضراء

 
 رمادیة وأسوار ورقیة بیضاء و فضیة  -2

 دورانتا
 

 أسوار ورقیة حمراء -3
 

 األلوان أسوار ورقیة عدیدة -4
 كولیس –فیالنتس  –كرونن 

 
 ملونة أسوار نباتاتھا ذات أزھار -5

 ثمبرجیا –بدلیا  –) عدیدة األلوان(لنتانا 
 



 سم 20 – 50العطریة القصیرة  الكنارات الورقیة و -6
 حمض لبان –عتر  –ریحان 

 
 :الزھریة و مواعید إزھارھا قاتأنواع المتسل*

 (فبرایر –دیسمبر (متسلقات تزھر في الشتاء  -1
 . أزھار برتقالي –بجنوبیا  •
 . أزھار حمراء –جھنمیة  •
 . حمراء أزھار –كلیرا حمراء  •
 

 (مایو –مارس (متسلقات تزھر في الربیع  -2
 . بیضاء أزھار –بومونیتا  •
 . أزھار بنفسجي –بوجنفلیا  •
 . أزھار بیضاء –) بلدي(اسمین ی •
 . أزھار بیضاء صغیرة –یاسمین أزویكم  •
 . أزھار بیضاء صفراء –) أصفر(یاسمین  •
 . أزھار بیضاء –ورد متسلق  •
 . أزھار وردي –ورد متسلق  •
 . أزھار كریمي بني – زھرة البطة •
 

 (أغسطس –یونیو (متسلقات تزھر في الصیف  -3
 . فضیة – إبومیا •
 . برفایدش •
 

 (نوفمبر –سبتمبر (متسلقات تزھر في الخریف  -4
 . أزھار برتقالي –بجنوبیا  •
 . عدیدة األلوان –ثمبرجیا  •
 . أزھار حمراء – (عادة(جھنمیة  •
 

 متسلقات تزھر طوال العام -5
 . أزھار حمراء –جھنمیة  •
 . أزھار بیضاء صغیرة –یاسمین بلدي  •
 . یاسمین زفر •
 
 

 :تتحمل القص –معمرة مستدیمة الخضرة  اتاتنب: أوال
 . (البلدي(نجیل برمودا  (1)
 . البلدي النجیل (2)
 . (النجیل األوغندي(النجیل السوداني  (3)
 . النجیل الفرنساوي (4)

 
 :ال تتحمل القص –نباتات معمرة مستدیمة الخضرة : ثانیا
 . (حشیش الرأي) الجازون (1)

 
 Ground Covers مغطیات التربة*

 للتربة أنواع النباتات المغطیة
Begonia – Hedera 

Vinca major 
Oxalis sp. 

Pholx subulata 
Begonia 

Hedera sp. 
Vinca sp 
Jaminum 

Jasminum 
Taxus baccata 



Artemisia 
 
 

 بعض النباتات التي تصلح للزراعة
 المناطق الساحلیة و الشواطئ في حدائق

 
 (في ھذا المجال وجود أبحاث كافیة ھذه القائمة غیر كاملة لعدم )

 :نباتات عشبیة -1
 . الشیح –زینیا  –الونكا  –استاتس  –االستر 

 :أشجار -2
 – البلوط –كافور  –كازورینا  – تریس الزھور –ماریجولد  –بیتونیا  –عباد الشمس  –الزیتون 

  صفصاف –ردیا ریشا –مانولیا  –السماء  شجرة–شجرة كناري  –نخیل كناري  –فرشة الزجاج 
  . صنوبر –حور  -

 :التربة مغطیات -3
 . جزانیا –وانكا  – بالرجونیوم –أبو خنجر  –سیدم  –اللیبیا  –الیاسمین بأنواعھ  –ھدرا 

 :شجیرات -4
 . دودنیا –بادلیا  –مسبكس  –الورد بأنواعھ  – ألتل –التفلة  –بتسبورم –دورانتا  –النتانا 

 :متسلقات -5
 . زھرة الساعة –شبرفاید  نمیةالجھ –وستریا 

 أجھزة حمام السباحة و البحیرات الصناعیة
 
 :حالة تواجد موقع المشروع علي البحر تنشأ المكونات التالیة في

 . بمساحة تتفق و الشكل العام للمشروع بعمق غاطس متر و تعتمد علي استخدام میاه البحر بحیرة صناعیة (1)
 . بالغطاسین و أنابیب األكسجین طاسین مزود بمراكب بمحركات و المالبس الخاصةمركز للغطس مجھز لخدمة الغ (2)
 . محتویات البحر مركب ذو قاع زجاجي للنزھة البحریة و لرؤیة (3)
 . أجھزة االنزالق لألشخاص ریاضة االنزالق علي الماء تزود بمراكب مجھزة بالمحركات و (4)
 . الصناعیة و إمكانیة التزحلق علي المیاه ھیزات لألمواجحمام سبحة مستقطع من البحر مزود بتج (5)
 بمشتمالتھا و وسائل الصید الالزمة باإلضافة إلي یخت للنزھة البحریة ، و جمیع الصید البحري یزود بمراكب صید (6)

 . المراكب و الیخوت تكون مزودة بأجھزة االتصال بالفندق ال سلكیا
 . حریة و مكتب لإلدارة و التدریب الریاضيإلیواء بعض الوحدات الب مارینا (7)

 
 :شرح للمكونات و فیما یلي

 . 2م 400ال یقل عن  –حمام السباحة للكبار  (1)
 

 . 2م 100السباحة لألطفال ال یقل عن  حمام (2)
علي غاطس یصل )م 400(منفصلة عن األخرى و یحتوي الحمام الكبیر  یتم تشغیل كل حمام بغرفة ماكینات و أجھزة

یكون عمقھ مناسب لألطفال و بشكل غیر ھندسي ) م1(و الحمام الصغیر ) م1(و أقل عمق  (متر 3 – 2.5(لي عمق إ
و األعمال المیكانیكیة و  الشكل المعماري المقترح و یعمل بمیاه البحر أو المیاه العادیة كامل بجمیع المشتمالت حسب

 : أساس غرفة الماكینات و تتم الدراسة وحساب األعمال لھ علي
 العالمیة ألجھزة و معدات حمامات السباحة وحسب المعدالت القیاسیة) ساعات 5(معدل تغییر المیاه للحمام الكبیر كل  •
. 

 . (ساعات 4- 3(لألطفال كل  معدل تغییر المیاه لحمام السباحة •
 : یل المثال ال الحصر كاآلتيالالزمة لحمامات السباحة و علي سب یجب أن یشتمل علي المكونات األساسیة الضروریة •
 . فلتر) 2(ترشیح من نوع الرملي بعدد ال یقل عن  فالتر تنقیة و 
 . طلمبات التقلیب 
الخ و .. أجھزة الضخ  تغذیة الكلور شامل طلمبات الكلور و األسطوانات و أجھزة ضغط و قیاس نسب الكلور و نظام 

 . كافة المشتمالت
أجھزة  –خزانات المواد الكیماویة  –طلمبات الكیماویات ( بطاقة المشتمالت  ماویة كاملنظام التغذیة بالمواد الكی 

 . ( الخ.. القیاس  الضخ و
كشافات إنارة ال یقل  –) فولت 220/12(تیار  محول –) وات 500أو  300(اإلضاءة تحت الماء بوحدات إضاءة  

 . غیركشافات للحمام الص (4(كشافات للحمام الكبیر و ) 8(عن 
 . مغطاة بمصفاة و تكون من قاع الحمام) أماكن سحب المیاه (المخارج  
 . بالمیاه علي جوانب الحمام) أماكن و فتحات التغذیة(المداخل  
 . الصغیر للحمام) 3(للحمام الكبیر و عدد ) 10(األسكیمر و تكون بعدد ال یقل عن عدد  



 . األدوات و األجھزة الخاصة باالختیار 
 . (الخ.. مكانس  –طلمبات یدویة لسحب الرواسب (بالنظافة للحمامات  ألدوات و األجھزة الخاصةا 
 . بالمنط في منطقة الغاطس للحمام الكبیر السلم كامل 
مصافي و قطع مخصوصة و وسائل التثبیت و التعلق و كافة المعدات و  و –جمیع الشبكات من مواسیر و محابس  

 . المشتمالت
 للحمامات األجھزة و المعدات الالزمة للحمامات و التي لم یتم ذكرھا و تكون الزمة كافة. 

 . جمیع أجھزة القیاس و الضبط و أجھزة قیاس التصرف و كافة المشتمالت 
و الضواغط الالزمة للحمام الكبیر  كامل بكافة الشبكات و المداخل(نظام الھواء المضغوط علي المدخل لمیاه الحمام  

 . (طفق
 
 
 
 
 

 :الصناعیة البحیرة (3)
تغذیتھا من میاه البحر بواسطة مجموعة  عبارة عن مساحة بشكل غیر ھندسي حسب المقترح المعماري لھا و یتم

 : و یتم حساب دراسة األعمال المیكانیكیة لھا علي أساس) البحر طلمبات للسحب و أخري للطرد من و إلي(طلمبات 
 . ساعات) 6(ل المیاه یتم ك معدل تغییر •
  . المذكورة بالمواصفات العامة الطلمبات تكون بنفس المواصفات العامة للطلمبات •
التوصیالت من النوع الذي یصلح الستخدام ماء البحر و مضادة  تكون مواصفات الطلمبات و الشبكات و جمیع •

 . لألمالح و المواد األخرى
 

 :األلعاب المائیة (4)
 . البحر و تعمل علي حدوث اھتزازات و أمواج صناعیة داخل البحر لمبات التي تعمل من داخلیتم حساب دراسة الط •
 بھذه األمواج و االھتزازات داخل البحر في مجال و مساحة مناسبة حتى یمكن أن تتسع ھذه ذات قدرات تسمح •

 . المساحة الموجودة بھا األمواج الصناعیة للعدد المناسب من األفراد بالقریة
 . للمواصفات العامة للطلمبات تكون الطلمبات من النوع الذي یصلح في ماء البحر و مضاد و المواد األخرى و طبقا •
 

 :طلمبات التغذیة بالمیاه و مكوناتھا (5)
 . طلمبة رفع •
 . المحرك •
 . (محبس سكینة و محبس عدم رجوع( –التركیب  •
 . الشاسیھ •
 . لوحة التوزیع الكھربائیة •

 




