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 مقترح لتصميم نزل تيلوان الصديق للبيئة

 المعبيير التخطيطية ومدى امكبنية التصميم في المنبطق الصحراوية
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 ، ليبياغجامذ ، السعيج العالي لمعمػم والتقشية غجامذ ، الدياحة قدع 1
 ، ليبياغجامذ ، السعيج العالي لمعمػم والتقشية غجامذ ، اليشجسة السعسارية قدع 2

 ، ليبياغجامذ ، السعيج العالي لمعمػم والتقشية غجامذ ، اليشجسة السيكانيكية قدع 3
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 ملخــــــــــــــــص البحــــــــــــــــــث

, اإلقميسية , في الخصط الحزخية  _خاصة فيسا يتعمق بالتخاثية مشيا_ في إشار إدماج السقػمات الدياحية 
 وبيغ السحافطة عمى البيئة السحمية., تجديجا لمعالقة بيغ السذخوعات التي يتع ترسيسيا وفق أبعاد تخصيصية بعيشيا و 

كجدء ال يتجدأ مغ _ الػرقة التي تقجم في مزسػنيا محاولة متػاضعة لمخبط بيغ مجالي إدارة الدياحة  ىحه فكخة انصمقت
وعجم السداس بسا  , ليديسان معا في الحفاظ عمى األصالة , كأداة لمتصػيخ العسخاني , وبيغ اليشجسة السعسارية _البيئة

 عمى تصػيخىا . تذجيعالتجػد بو البيئة مغ مػارد شبيعية ، و 
يتسثل ىحا السزسػن في مقتخح لترسيع ندل سياحي بيئي صجيق لمبيئة )األيكػلػدج( وفق السعاييخ الترسيسية و 

 اشى مع ضخوف البيئة السحمية لسجيشة غجامذ السيسة سياحيا.لمسشذآت الخجمية بسا يتس
 ووفقا لسا جاء في ىحا التسييج فإن الػرقة تشجرج في تفاصيميا تحت محاور عجة لمسؤتسخ ، وىي كالتالي :

 البيئة والدالمة في بشج استجامة السػارد البيئية الصبيعية. -1
 جن والتخاث العسخاني.اليشجسة السجنية والعسارة ببشج التخصيط الحزخؼ لمس -2
 اإلدارة اليشجسية والجػدة في بشج إدارة الترسيع والتشفيح. -3
 تحميو السياه في بشج فخص استخجام الصاقات الستججدة في ليبيا وتحجياتيا., الصاقات الستججدة  -4

ع السحمي لمتعخف عمى آراء السجتس ؛ كأداة مخررة بانةاستسارة است , مدتخجميغ في ذلظ أسمػب البحث السيجاني
لقياس اتجاىات  ومػارد البيئة السدتعسمة وفق نسػذج ديكارت, تعديدا لجور السذاركة السجتسعية في نػع الترسيع و 

 السبحػثيغ واألىسية الشدبية لسحاور عجة ىي :
 الفكخة العامة إلنذاء وترسيع الفشجق. -
 السػقع السقتخح واختياره. -
 الذكل العام ومػاد البشاء السدتخجمة. -
 التجييد الجاخمي وعشاصخ الفخش. -
 العسالة والسػرد البذخؼ. -
 السػاصفات الخجمية. -
 السسارسات الخزخاء في القصاع الفشجقي. -

 الكمسات السفتاحية: )فشجق صجيق لمبيئة ، التخاث العسخاني ، االستجامة ، الصاقات الستججدة(
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  المقـدمــة.1
عخفت الدياحة مشح القجم بػصفيا ضاىخة شبيعية تحتع عمى األندان االنتقال مغ مكان ألخخ ألسباب متعجدة، كانت في 
القجم بديصة وبجائية في ضاىخىا، واصبحت في الحاضخ صشاعة ليا أبعادىا وأىجافيا تديع في دفع عجمة التشسية 

وتتستع بأىسية كبيخة في العالع، إذ تقػم عمييا اقتراديات الكثيخ مغ الجول. وبيحا تمعب الدياحة في الػقت , الجولية 
حيانًا نتائج باقي أالخاىغ دورًا ميسًا في االقتراد العالسي بفزل ما تقجمو السبادالت الدياحية مغ نتائج معتبخة، تفػق 

شسػ الستدارع لمدياحة يذيج العالع باسخه مذاكل بيئية كارثية تدداد يػمًا السجاالت االقترادية األخخػ. وبالتػازؼ مع ال
عقالني لسػارد الصبيعية، اضافة إلى انعجام الػعي والثقافة البيئية مغ خالل الالمباالة البعج يػم، بدبب االستغالل غيخ 

 والالمدػؤلية بالسجتسعات والسؤسدات والييئات الفاعمة.
وكأسمػب عرخؼ يػفق بيغ , ع تبشي فكخة التشسية السدتجامة، كإحجػ  الصخق الججيجة والفعالة وبعج التفكيخ ماليًا ت

مغ القصاعات  هالحاضخ والسدتقبل.  وقج مدت التشسية السدتجامة القصاع الدياحي عامًة والفشجقي خاصة، كغيخ 
مى البيئية، مغ خالل انتياج التشسية جابي وسمبي عيولو برسة ذات حجيغ إ, والسجاالت التي ليا تأثيخ بالغ األىسية 

الدياحية السدتجامة بتحػل الفشادق الى فشادق سياحية خزخاء، بإشالق وحجة الفشادق الخزخاء والعسل عمى تعديد 
 مفيػم السسارسات الخزخاء في ىحا السجال.

 

 -مذكلة البحث: 1.1  
وبذخية , ًا لسا تتسيد بو مغ خرائز شبيعية نطخ  ؛ تعتبخ مجيشة غجامذ مغ أىع مشاشق الجحب الدياحي في ليبيا

 , جحابة لذخائح كبيخة مغ الدياح، سػاًء مغ داخل البالد أو خارجيا، ونطخًا ألىسية القصاع الفشجقي في مجال الدياحة
حج االتجاىات الحجيثة في أوتأثيخه عمى البيئة تتجو معطع الفشادق مؤخخًا نحػ تبشي شعار )الفشادق الخزخاء( وىػ 

فبالتالي إن مػضػع الجراسة ىػ  )مقتخح لترسيع ندل ِتيّمّػان الرجيق لمبيئة، السعاييخ التخصيصية , لدياحة البيئية ا
 ومجػ امكانية الترسيع في السشاشق الرحخاوية، مجيشة غجامذ نسػذجًا في الدياحة البيئية(

 -أهمية البحث:1.1     
آت فيسا يتعمق بالترسيع البيئي لمسشذ ةفي مجيشة غجامذ، خاص ولى مغ نػعياتعتبخ ىحه الجراسة السحاولة األ

 الدياحية.
 -أهداف البحث: 1.1 

وتعخيفيع بالسعاييخ  , محاولة اضيار دور السجتسع السحمي في إقامة مثل ىحه السذاريع في مجيشتيع - أ
 لحلظ.   الترسيسية 

 ػذج السقتخح في مجيشة غجامذ.وتصبيقيا عمى الشس , التعخيف بالسعاييخ الترسيسية لمفشجق البيئي - ب
 التعخيف بالدائح البيئي ودوره في التذجيع إلنذاء مثل ىحه السشذآت الرجيقة لمبيئة. - ت
 العالقة الستبادلة بيغ الدياحة كطاىخة والبيئة كسجال تػاججىا .و , التعخيف بأىسية الدياحة البيئية  - ث

 -تداؤالت الدراسة: 1.1  
 عالقة الدياحة بالبيئة ؟ وما, ما مفيػم الدياحة البيئية  .1
 و الجول الدياحية إلقامة مشذآت سياحية صجيقة لمبيئة؟ يمغ ىػ الدائح البيئي؟ وىل لو دور في تػج .2
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 ق البيئي؟جماىي السعاييخ الترسيسية لمفش .3
 وما السشتػج الشيائي لمسعاييخ السدتخجمة؟, ماىي فكخة الترسيع  .4
مبيئة ىل سيػفخ فخص عسل لذخائح مختمفة مغ سكان مجيشة في حال تع إنذاء مقتخح ندل تيمػان الرجيق ل .5

 غجامذ ؟

 -منهجية البحث )طريقة الدراسة( :. 1   
 المنهج المتبع: -أواًل:         
تتصمب شبيعة البحث الخاصة بالتعخف عمى الدياحة البيئية والفشادق الخزخاء اتباع السشيج  الػصفي مغ جية،  

والتصبيقي مغ جية أخخػ، مغ خالل دراسة الحالة الستسثمة في مجيشة غجامذ، باإلضافة إلى السدح السكتبي مغ أجل 
ضافة إلى الديارات السيجانية الختيار السػقع السشاسب باإل , الحرػل عمى بعس السخاجع الستعمقة بالسػضػع أيزاً 

 لمترسيع السقتخح، زد عمى ذلظ االقتباسات مغ بعس مػاقع األنتخنت. وصػاًل لتحقيق األىجاف العامة لمبحث.
 مجتمع البحث:  -تانيًا:          

 خح السذخوع.أحج مكػنات البيئة السحيصة بسقت هيتسثل مجتسع البحث سكان مجيشة غجامذ باعتبار 
 أفراد العينة: -ثالثًا:         

, سجيشة غجامذ ل، الحؼ استخجم في ىحه الجراسة، مغ السجتسع السحمي انةفخاد العيشة التي تع استيجافيا باالستبأتتكػن 
جدًء مشيا بذكل عذػائي، والجدء اآلخخ بذكل عسجؼ )مجراء الفشادق بالسجيشة، مجسػعة مغ  :وشخيقة اختيارىا 

 السيشجسيغ السحمييغ(.
 رابعًا: أدوات البحث:         

كان عجدىا فتتسثل أدوات البحث في نساذج االستبانات التي تحتػؼ عمى عجة محاور متكػنة مغ عجة عشاصخ 
 (.انةنساذج استب 3ج مشيا )( وكان الفاقانةاستب اذجنس110)
 مقاييس البحث: -خامدًا:         

تعخف عمى رأؼ واتجاىات العيشة التي وزع عمييا ال( يكارتد، وبقياس )انةعسجت الجراسة إلى استخجام نسػذج االستب
 غ حػل فكخة السذخوع السقتخح .ياالستبيان مغ الدكان السحمي

 -:مفههم البيئة 1.1  

 فيي تعشي: (Environment)البيئة في السعاجع اإلنجميدية  -
 . [1حياة الكائشات بسا فييا األندان ]لمجسػعة الطخوف والسؤثخات الخارجية  -

 مفههم الدياحة البيئية وصفاتها: 1. 1
 حدب الرشجوق العالسي لمبيئة بأنيا: تعخف الدياحة البيئية  -

لع يمحق بيا التمػث ولع يتعخض تػازنيا الصبيعي إلى الخمل، وذلظ لالستستاع  التي "الدفخ إلى مشاشق الصبيعية 
وتجميات حزاراتيا ماضيًا وحاضخًا" ويعتبخ ىحا الشػع مغ الدياحة ىامًا , وحيػاناتيا البخية , تيا اتاونب, بسشاضخىا 

، وتخشيح ثقافة ومسارسات التشسية لمجول الشامية لكػنو يسثل مرجرًا لمجخل، إضافة إلى دوره في الحفاظ عمى البيئة
 [1]السدتجامة. 
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 مفههم الدائح البيئي 1.1 
وىػ الذخز الحؼ يشتقل مغ  , وال يقػم بأعسال تؤثخ سمبًا عمييا , الدائح البيئي: ىػ الذخز الحؼ يحافع عمى البيئة

 [1] خالل الحياة مع الػعي بكيفية استخجام السػارد الصبيعية لخمق ودعع الحياة التي يعير فييا.
 الفندق البيئي أو اإليكه لهدج:مفيػم  1.1 

 يا لتشدجع مع الدياق الصبيعي والثقافي لمسشصقةئوبشا , وترسيسيا, وتشديقيا , ىػ مشذأة سياحية تع تخصيصيا 
السحيصة. كسا يسكغ تعخيف الفشجق البيئي: بأنو نػع ججيج مغ السباني الدياحية الحؼ يػفخ خبخة تعميسية بيئية لمدائح 

 .  [1] . ة الصبيعية والثقافية السحيصة بوعغ الحيا

 المعايير التخطيطية للفندق اإليكه لهدجي: 1.1        
السكان وشبيعة السػقع، مع تكامل وتػافق العشاصخ الصبيعية السحيصة تعتسج قيسة تجخبة الدائح البيئي عمى خرائز 

 بو، وتطيخ الحاجة إلى تعسيق وتفيع الشطام البيئي بالسػقع مغ أجل الحفاظ عمى خرائرو وشبيعتو.
ة ولتحقيق احتياجات الدائح في السشاشق الصبيعية، البج وأن يرسع االيكػ لػدج ويبشى بػعي كامل لمعالقات الستذابك

 [2] .والصبيعية في البيئة السحيصة, والثقافية , واالجتساعية , بيغ السػارد االقترادية 

 إرشادات لعمارة الفندق البيئي:  1.1      
 ىع  ىحه االرشادات  الترسيع السعسارؼ الحؼ يذتخط فيو :أ مغ 

 الدمبي عمى مكػناتيع.عسل عمى تقميل التأثيخ , الوالصبيعية لمسػقع , احتخام السػارد الثقافية  .1
 قيسة السػارد الصبيعية.زيادة  .2
 ابدط تكشػلػجيا مشاسبة لالحتياجات الػضيفية، مدتعيشًا باستخاتيجيات حفع الصاقة.استخجام  .3
 م السػاد السحمية بالسػقع.استخجا .4
 . [3]تجشب استخجام التكشػلػجيا السدتيمكة لمصاقة والسؤثخة سمبًا عمى البيئة .5

 تي :تمخيز ىحه السعاييخ في اآلويسكغ       
يتدق تساما مع شبيعة السكان  ,بترسيع يخجم البيئة  ,أو مػاد معاد استخجاميا  , يجب بشاء الفشجق بسػاد محمية .1

 خمفيتو الثقافية.و 

 و البجيمة الستػافخة بكثخة.أاالعتساد عمى الصاقة الذسدية  .1

 و تػسيع نصاق مختاديو ., لحساية ووقاية البيئة ارباحو لإلنفاق عمى أجدء مغ  دخارايخاعى في نفقات الفشجق  .1

 خجمة مرالح الدكان السحمييغ. .1

 لكي يدتفيج زائخيو بتجخبة بيئية مدتسجة مغ الصبيعة التي حػليع . ؛ضخورة تػافق الفشجق مع السكان السحيط بو .1

  .يصة مخاعاة االندجام بيغ ألػان السباني وألػان البيئة الصبيعية السح .6
 يجب ان تشبع الفكخة الترسيسية مغ الػسط الصبيعي السحيط . .7

 يجب ان يخاعى الترسيع معاييخ الشطام البيئي و قيػده. .8
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  .[3] يجب ان تذارك السجتسعات السحمية في عسمية الترسيع و التشفيح .9

 نماذج عالمية ناجحة في بناء الفندق البيئي:.  1
ايجاد سبل بديصة في  عمىتشامت السدؤولية االجتساعية والبيئية لجػ بعس السؤسدات الدياحية، وعسمت بحلظ 

اعتساد معاييخ صجيقة لمبيئة، وقج أصبحت ىحه السشذآت إضافًة لسا تػفخه مغ خجمات و سياحة شبيعية ىي ,مذاريعيا 
 ة الشاجحة في إنذاء الفشجق البيئي:بحج ذاتيا مقرجًا سياحيًا. وفيسا يمي أىع الشساذج العالسي

 (:Yves Rocher)فشجق  .1
(، ىجفو ىػ تػعية الجساىيخ حػل البيئة السدتجامة، كػرنػن م، في مجيشة )2009وىػ أول فشجق بيئي افتتح عام  

 الفشجق.صػره ليحا ( 1رقع )ويػضح الذكل  2م300تقجر مداحتو ب ياجو سغخفة، 29ويتكػن مغ 

 
 Yves Rocher( : فندق 1شكل رقم )

 نبده عن مدينة غدامس:. 1 
شخقّا(،  9.03شسااًل(، وعمى خط شػل ) 30.08ىي مجيشة ليبية تقع في الجدء الغخبي مغ ليبيا عمى خط عخض )

متخ، وىي عبارة عغ واحة تقع بالقخب مغ الحجود التػندية والجدائخية، حيت تبعج  357وتختفع عغ مدتػػ سصح البحخ 
كع( 15/20كع( شسااًل، كسا تبعج عغ الحجود الجدائخية بحػالي)10/12السجيشة عغ حجود الجسيػرية التػندية بحػالي)

 . غخبًا، أما مغ الذخق والجشػب تحجىا الرحخاء الميبية )الحساده الحسخاء(

 
 . صػرة ممتقصة مغ الجػ تػضح شكل السجيشة القجيسة مغ أعمى( : 1قم )شكل ر 
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 ( عين الفرس 1شكل رقم )

 :للبيئة الصديق تيلّّوان نزل مقترح.5
 فكرة المذروع:

لتربح صجيقة  ؛ أصبحت الجول الخائجة في مجال الدياحة تتجو نحػ السرالحة مع البيئة، والدعي وراء تصػيخ فشادقيا
؛ التي القت قبػاًل وتذجيعًا مغ السؤسدات الستخررة في مجال البيئة ،  لمبيئة، وانذاء مشذآت سياحية إيكػ لػدجيو

باىتسام كبيخ مغ الصمب الدياحي العالسي، حيت عبخوا عغ رغبتيع في  طيتوالسشزسات الدياحية الجولية، وكحلظ ح
كسا اضيخت نتائج بعس , [4] وتفزيميا عغ غيخىا مغ مباني اإلقامة السختمفة،  تجخبة ىحا الشػع مغ أنػاع الفشادق، بل

 (الجراسة ىحه مغ -4 -رقع التداؤل عمى إجابة العخض ىحا يعتبخ)الجراسات العمسية الستخررة في ىحا السجال. 
ومغ ىحا السشصمق أتت فكخة السذخوع الستجدجة في تقجيع )مقتخح لترسيع ندل تيّمّػان الرجيق لمبيئة( مػاكبًة لدياحة 

 العالسية وتعديدًا لمدياحة البيئية ، ومحافطًة عمى البيئية والسػارد الصبيعية في مجيشة غجامذ. 
ظ ترحيحًا لمكمسة التي تصمق عمى مثل ىحه السشذآت وشاع وتع تدسية ىحه السشذأة باسع ُندل بجاًل مغ كمسة )فشجق( وذل

 .[5] استخجاميا في البمجان العخبية
 أهمية المذروع: 1.1

 يعتبخ ىحا السذخوع أول مبشى صجيق لمبيئة كسقتخح يتع تقجيسو في السجيشة وفق معاييخ اإليكػلػدج. .1
           لتبشي فكخة العسارة الرجيقة لمبيئة في مجيشة ؛  آلفاق لغيخه مغ السباني والسشذآتيفتح السجال وا .2

 غجامذ وغيخىا مغ السجن.
 في السجيشة. التي ستػججتكسغ أىسية ىحا السذخوع في كػنو نػع ججيج مغ أنػاع اإلقامة  .3
 أهداف المذروع : 1.1

 تعديد الذخاكة بيغ الشدل والسجتسع السحمي. - أ
 التقميل مغ استيالك السػارد الصبيعية. - ب
 لتخفيس مغ تكاليف التذغيل.ا - ت
 التقميل مغ انتاج السخمفات الرمبة، والدائمة، والغازية. - ث
 الحفاظ عمى البيئة الشباتية و الحيػانية السحيصة بو . - ج
 لمتعامل مع البيئة الصبيعية. ياحتقجيع بخنامج تػضيحي لتثقيف كًل مغ العامميغ و الد - ح
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ج مغ السجاالت )إرشاد سياحي، بيع مشتجات تػفيخ فخص عسل ألفخاد السجتسع السحمي في العجي - خ
 . [6] تقميجية، عخوض لمفشػن الذعبية، العسل بالشدل في أغمب الػضائف(

تسّيد السجيشة مغ خالل تبشي فكخة السحافطة عمى البيئة وإقامة فشادق خزخاء وصػاًل لترسيع نسػذجًا  - د
  السعاييخ الترسيسية في ىحا السجال. ةلسشذأة سياحية متسثمة في فشجق) تيمػان( بسخاعا

 اختيار مهقع النزل:.6
جل تحجيج السػقع السشاسب لمترسيع الحؼ نقتخحو، لع نجج افزل مغ أن يكػن أبعج الجػالت التي قسشا بيا مغ 

س، بالقخب مغ السجيشة القجيسة، وقج تع االتفاق عمى ان يكػن مػقع الشدل بالقخب مغ السجخل السؤدؼ إلى عيغ الفخ 
 . جج ىشاك السداحة الكافية إلنذاء الترسيع السقتخح، وتع اختيار ىحا السػقع لعجة أسباب واعتباراتتػ حيت 

 ترميم النزل المقترح: 6.1 
ن األفكار البيئية في ىحا أحخصت الجراسة عمى أن يكػن الترسيع السقتخح  صجيق لمبيئة مغ جسيع الشػاحي، حيت 

الترسيع  تشػعت بتشػع السػارد التي يحتاجيا الشدل في عسميات التذغيل، ومغ أىع السػارد التي ركد عمييا البحث في 
وتعامل معيا بأسمػب صجيق لمبيئة ىي التعامل مع السياه الرالحة لالستخجام , التعامل مع السياه , ىحا الترسيع 

الصاقة , كسا ىػ مبيغ في الذكل ي( , التعامل مع السخمفات الرمبة , ترسيع وإدارة انطسة الخمادية )الرخف الرح
(5,4. ) 

 
 . خريطة الترميم الهندسي لنزل تيّلّهان المقترح (1شكل رقم )
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 . خريطة الترميم الهندسي لنزل تيّلّهان المقترح (1شكل رقم )

 إلنذاء وترميم النزل(المحهر األول )قياس أهمية الفكرة العامة .7
 (6كسا ىػ مػضح في الذكل ) %(80حاز ىحا السحػر في الػزن االيجابي ما ندبتو )

 المحهر الثاني )قياس أهمية المهقع المقترح اختياره(. 8  
كسا ىػ  %(41رأؼ أفخاد العيشة حػل السػقع السشاسب إلنذاء الشدل السقتخح تحرل في الػزن االيجابي عمى ندبة )

 (7مػضح في الذكل )
 المحهر الثالث )قياس أهمية الذكل العام والمهاد المدتخدمة في بناء النزل(.9  

 ( 8كسا ىػ مػضح في الذكل ) %(62.5تحرل ىحا السحػر في الػزن االيجابي عمى ما ندبتو )
 المحهر الرابع )حهل قياس أهمية التجهيز الداخلي وعناصر الفرش(.11 
كسا  %(74عمى ما ندبتو ) السحمي السجتسع مغ العيشة أفخاد نطخ وجية تحرل ىحا السحػر في الػزن االيجابي مغ 

 ( .9ىػ مػضح في الذكل )
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 . ( اختيار مهقع النزل7شكل رقم )       ( اهمية وقبهل الفكرة ألنذاء النزل .6شكل رقم )

 
 ( اهمية ونهعية التجهيز .9شكل رقم )        .       النديج العمراني للنزل( 8شكل رقم )

 االستنتاجات:. 11 
 نو الخيار األفزل لمدائح البيئي بخرائرو السختمفة.وأأضيخت الجراسة أىسية السذخوع  .1
في مخحمة ترسيع  الفشجق البيئي يػفخ فخص عسل إلفخاد السجتسع السحمي أكثخ مغ أنساط الفشادق األخخػ ) .2

 ( ، السصبخ واألكالت الذعبية ...إلخ ، اإلرشاد البيئي ، الفشػن الذعبية ، التقميجية اتــ، الرشاع جقـالفش
 أفخاد السجتسع السحمي يخغبػن في إقامة مثل ىحه السذاريع في مجيشتيع. .3
 ال يػجج الػعي الكافي لجػ إدارات الفشادق بسجيشة غجامذ عغ أىسية وفػائج السسارسات الخزخاء بالسشذأة. .4
 إدارات الفشادق بالسشصقة عمى استعجاد تام لتبشى فكخ السسارسات الخزخاء في تذغيل مشذئاتيا.  .5
 ال تػجج قػانيغ ُممِدمة مغ الجيات السخترة ُتمدم مشذئات االيػاء في السجيشة بالسعاييخ الرجيقة لمبيئة. .6
 ىسية السػقع السقتخح واختياره.التػافق بيغ مػقع الشدل السقتخح في الجراسة مع رأؼ أفخاد العيشة بخرػص أ  .7
 حازت فكخة السذخوع عمى اىتسام أغمب افخاد العيشة مغ السجتسع السحمي ويخغبػن في تجخبة الشدل واإلقامة بو. .8
ًا عمى إرثيع الثقافي ضأغمبية أفخاد العيشة يفزمػن أن يكػن الشدل مذابو لمشديج العسخاني لمسجيشة القجيسة حفا .9

 السباني في مجيشتيع. الحؼ تتسيد بو  أشكال 
 
 

 إيجابي
80% 

 محايد
12% 

 سلبي
8% 

 محور الفكرة العامة إلنشاء النزل
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 (بالقرب من المدينة القديمة)
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مشابهاً للنسيج العمراني للمدينة )
 (القديمة
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استخدام الخامات الطبيعية والعناصر )
 (المتاحة في البيئة
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 التهصيــات:.11

 أىسية األخح بعيغ االعتبار كل ما ِورد فييا مغ مالمح سياحية صجيقة لمبيئة. عمى تػصي الجراسة  .1
 بأىسية البيئة الستشػعة الدياحية والجػالت التثقيفية السصبػعات خالل مغ الدائح لجػ الػعي درجة رفع .2

 .لمسجتسع السزيف الثقافي والسػروث والعادات بالقيع السداس وعجم السحيصة والثقافية االجتساعية
 .بيا السػجػدة ومعالجة العيػب البيئة وتصػيخىا في الستػفخة السحمية البشاء مػاد دراسة عمى العسل .3
الججيجة في الدياحة متل )الخاية الدرقاء، الشجسة الخزخاء، معاييخ نطام  االتجاىات مع التسذي .4

 .التقميجية غيخ األنساط الدياحية مغ وغيخىا البيئية الدياحة يف (14000األيدو
 الصبيعية ورصج السحسيات إنذاء خالل مغ والحيػانات، الشباتات مغ الشادرة البيئية الثخوات عمى الحفاظ .5

 البيئي. واالرتقاء التصػيخ ألعسال السشاسبة السيدانيات
حساية البيئة و السجتسعات السحمية والثخوة الدراعة والحيػانية االلتدام بسعاييخ العسارة الرجيقة لمبيئة بيجف  .6

 وعجم إلحاق الزخر بيا.
 الترـسيسية الخاصة العسميات في أساسي كعشرخ دخاليااو  , السحمي السجتسع بسذاركة الترسيع أساليب دعع .7

 . البيئي بالفشجق
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