ورقة عمل كاملة االسبوع المعماري الرابع عشر
نهج العماره الصحراوية لمسجد البراء بن عازب  /الشارقة
مقدم الورقة المهندس المعماري احمد حافظ الغزالي
دار التخطيط لالستشارات الهندسية

المؤثرات المناخية في البيئة الصحراوية
أن اهم المؤثرات المناخية التي تؤثر في البيئة الصححراوية والتحي تمثحث ثحار اربحا ا ارلحي الح وث

العربي هي -:

 الح ارره  :تتميز المناطق الصحراوية باالرتفاع الكبير في مع ث رجة الح اررة بصفة عامحةفيتحراوا المتو ححط ال ححنوة ل رجححة الحح اررة المئويححة بححين  03و  03رجححة ق ح تصححث احيانححا

الح

 44رجححة خححاث حاعات النهححار فححي أجحزار كثيحرة مححن هح ه المنححاطق الصحححراوية فححي

فصث الصيفق ويرجا ه ا االرتفاع في رجة الح اررة الح دح ة االدحعاع الدم حي ب حب

صفار الجو فلاً عن انع ام م طحات الميحاه الكبيحرة ه هح ا عحاوة علح الطا حة الح ارريحة

المكت ححبة مححن ححط االر

النهار ق

ب ححب

م ححطحات الرمححاث الدا ححعة و ال حاخنة أثنححار فت حرات
لح أن

 -الرطوبة  :ان هح ه المنحاطق الصححراوية يتميحز عحا ة بالجفحاف و لكحن لحيل معنح

هن ححا حال ححة جف ححاف ت ححام ق ا أن معح ح ث ححطوط اصمط ححار ال ححنوة بالمن ححاطق الص حححراوية

منخف

ج اً و ال ي طط المطر بتاتاً فحي بعلحها ارخحر هعحاوة علح

لح فحان ال طحار

النباتي في الصحرار يعتبر خفيفاً مما يزي نم بة ت ر المياه في باطن االر
 -الري ححاا  :تتع ححر

ق

هح ح ه المن ححاطق الص حححراوية لري ححاا مترب ححة فجائي ححة زواب ححا ف ححي فتح حرات

مختلفة عل م ار ال نة ق اال أن ه ه الريحاا تبلحم مح اها فحي فصحث الربيحا و أوائحث فصحث

الصيف نتيجة للت ير في أماكن الل وط الجوية فتت فق رياا من الصحرار ه وتؤ ة ه ه
الرياا ال االرتفاع الكبير في رجة الح اررة في بع

اعات النهار ق

وصف المدروع
يعتبححر م ححج البحرار بححن عححاز واحح اً مححن اهححم الم ححاج الح يثححة التححي تمححت ادححا تها فححي امححارة

الدار ة عام 3330م بعح ان تحم ا ازلحة الم حج الطح يم المطحام علح نفحل االر
لي توع

 1033مصليه بم احة بنار اجمالية  3033م3ق

عحام 1891م

مو ا المدروع -:
-

يطا المدروع في امارة الدار ة بمنططة المر ا

 43و ر م 034وبم احة 0333م 3تطريباً ق

الفراغات ال اخلية و الطاعات -:

لاحية الحيرة عل

طعتي االر

رم

 يتكون مدروع الم ج الب ارر بن عاز من ع من الطاعات اص ا ية التالية -:
 الطاعححا المربعححا  -:الطاعححة اص ا ححية للم ححج عبححارة عححن مندححع خر ححاني مربححا الدححكث 34X34بح ون أعمح ة اخليححة او واطححا االمححر الح ة ي ححاع فححي عح م طححا صححفوف
المصلين والتمتا بمداه ة الخطي

الطاعححة بخمححل بححا
 033م 3ق

من اة مكان في اعة الم ج و تم طف ه ه

خر ححانية واح ح ة رئي ححية واربعححة ا ححث حجم حاً ومن ححوبا وبم ححاحة

 -الطاعححة الو ححطة فححي الم ححج  -:م ححتطيلة الدححكث مفتوحححة عل ح الطاعححة المربعححة مححن

الجهة ال ربية و متصلة بمنططة الولور و النافورة من الجهة الدر ية بصرياً بوا طة
دحبابي و زجحا دحفاف ه كمححا انهحا متصحلة بالمح اخث الرئي ححية محن الجهحة الدححمالية و
الجنوبيححة وياح ح فححي ه ح ه الطاعححة ان ححطفها مححنخف

عححن الطاعححة الرئي ححية كمححا تححم

تزوي ه بج ور خدبية تعكل الترار المحلي في العمارة وبم احة 490م3ق

الفن ححار الح ح اخلي الن ححافوره  - :وه ححي اعح حة متص ححلة مبادححرة بمنطط ححة الول ححور م ححن جه ححة

الد ححر ية و الطاع ححة الو ححط م ححن الجه ححة ال ربي ححة وه ححي مفتوح ححة نحح حواصعل بطب ححو برميل ححي
زج ححاجي ط ححولي لتح ححعمين االل ححارة الطبيعيحححة للطاع ححة الو ح ححطية و الول ححور حي ححر ت ححم نطح ححث

االلح ححارة الخارجيح ححة عبح ححر دح ححفافية أر ح ححية حيح ححر تطح ححوم بنطح ححث اللح ححور واالتص ح حاث بالفلح ححار

الخححارجي ال ح الطاعححة الو ححطية ه ويلححم الفنححار ال ح اخلي نححافورة ميححاه اخليححة حيححر خلطححت
منطط ححة ا ححتراحة يمك ححن للمص ححلين ول ححزوار الم ححج تب ححا ث االحا ي ححر لح حمنها حي ححر انه ححا

مفصححولة كليحاً عححن الم ححج حيححر الصححوت واللولححار ومححزو ة بكافححة الخح مات المرتبطححة
به ا ال ر

-

وما وجو اجهزة خ مة اتية

هوة وعصير و كاكر ومياه

ق

اع ححة الول ححور  :تل ححم هح ح ه الطاع ححة أرب ححا ص ححاالت للول ححور وأخ ححر .للجل ححول ق كم ححا
غطيت اصرليات و الج ران ب يرامي جرانيتي عل ارتفحاع 1.0متحر وغطحي البحا ي

بحنفل المحاط اال حمنتي ملحون كمحا تحم فحت دحبابي لمنحاطق الولحور متصحلة بالخححار

والح ح اخث الطاع ححة الو ححط و الرئي ححية و ل ح ح لي ححتمكن المتول ححؤون م ححن مدحححاه ة

المصلين افطياً وم احة اعة الولور ما الفنار ال اخلي 003م3ق

-

صاالت الم اخث  :زينت أ حطف المح اخث الرئي حية الجنوبيحة و الدحر ية للم حج بطبحة
صح يرة تت ح ل منهححا نجفححة تراثيححة  4ف حوانيل و وواحح مركححزة

ه كمححا احتححوت كححث

من اعات الم اخث الرئي ية عل مطع تراثي كبير مثبت عل اصر

يعكل الترار

المحلححي بدححكث تححام كمححا احتححو .الم ح خث أيل حاً عل ح رفححوف لحف ح اصح يححة وهححي مححن

خد

التي حير تم صفها كجزر من الحائط ه و تم تمييز ارلحيات المح اخث برخحام

مميز باللون والتصميم ق

التدكيث العام الخارجي -:

 ان الطابا المعمارة للم ج تتميز بالب اطة و الولحوا التدحكيث حوار علح م حتو.الد ححكث أو م ححتو .الزخ ححارف باصل ححافة الح ح الب ححاطة ف ححي ا ححتخ ام المح حوا المص ححنعا

محليححا

الب حراز الدححكث العححام الخححارجي للم ححج ال ح جان ح

مائمححة ححروف البيئححة

الصحراوية المحيطة بصوره معمارية ح يثة ق

 -فالطبا

عل ع ة م تويات احح ها رئي حية فحي اصعلح و االخحر .علح م حتو .ا نح

واخر .أ ث أرتفاعاً حير تم أ تخ ام الماط اال منتي الملون في ك وتها ق

-

تميزت الم اخث عن با ي المدحروع با حتخ ام الحجحر الرخحامي المرجحاني بححرة فحي

ك وتها الخارجية ما تميزها بالب اطة خاصة وتتميز أرتفاع ارليات م اخث الم ج
 03-10م عن الرصيف الخارجيق

-

المئ نححة  -:تححم اعتمححا الب ححاطة فححي تدححكيث المئ نححة عل ح دححكث مربححا م حرتبط مححن االر
مبادرة ب ون زخارف

ق

مرافق الم ج -:
-

مصححل الن ححار  :يتميححز مصححل الن ححار بخصوصححية تامححة حيححر تفححر بمح خث منفصححث
اتصححلت بححا كححث الم ارفححق الخاصححة مححن حمامححات و اعححات ولححور الححافة الح م ححتو ع

ومكتبة و تم ربط مصل الن ار بم ج الرجاث ا اعياً و تلفزيونياً كما تم تخصي
ركن خا

للن ار الم نات حير تم تعثيثا بمفارش ت اع هن عل الجلحوله و ح تحم

تزوي ح دححبابي المصححل بزجححا ملححون بتصححاميم هن ححية تماثححث النطححوش الموجححو ة فححي
محح ار الم ححج و بطريطححة ححاع ت علح حجح

333م 3من ال اخث ق

الرؤيححة مححن الخححار وم ححاحة مصححل

-

اعححة ار الطححرن  -:باعتبارهححا اعححة متع ح ة االغ ح ار

يمكححن اال ححتفا ة منهححا با امححة

المحالرات و الت وات وا امة الوالئم واالفراا فط تم تزوي ها بمطحب خحا
تححم تزوي ح ها بم ح خث منفصححث ري ح

بح اخلهاق

مححن م ح خث الرجححاث لكححي ي ححهث ا ححتخ امها اثنححار

امتار الجاما بالمصليين في ايام صاة الجمعة وصحاة التحراوي وبم حاحة 103م3

من ال اخث ق

-

مبنح ح ال ححبيث  :وه ححو مبنح ح م ححن الحج ححر المرج ححاني بح ححرة مد ححكث علح ح الطريط ححة
المحليححة التراثيححة الحيححار م هححر ححبيث المححار بدححكث معاصححر و مميححز وهححو مكححون مححن
ص ححالتين واحح ح ة للد ححر مي ححاه النطي ححة المعطم ححا و الب ححار ة اوالعا ي ححة ه وص ححالة اصخ ححر.
تحتوة عل مع ات لتعطيم المياه باح ر الطرق العالمية ق

 خ مات الم ج -: وح ة حمامات الرجاث متصلة بالدارع مبادرة ه وم تو ع وغرفحة ححارل و غرفحة
كهربار وغرفة ملخات

 منزث اصمام منفصث بم احة 133م 3ه و منزث الما ن بم احتا 133م3ق

اال الي

المنهجية للمعالجات البيئية الصحراوية -:

 الجح ح ران والفتح ححات الخارجي ححة  -:ت ححم ا ححتخ ام الحح حوائط الخارجي ححة للم ححج مز وج ححة م ححنالط ححو ب ححماكة  03ح حم 33و 13فح ح ار و 33و ت طح ح الحح حوائط الخارجي ححة بم ححاط

ا ححمنتي ملححون محلححي فححات اللححون مححا طبطححة عاك حة للح ح ارره حيححر تعكححل جححزراً كبي ح ار مححن
االدعاع الدم ي ال ا ط عليهحا والفح ار الو حطي يعتبحر عحزث ححرارة بحين حح اررة الححوائط

الخارجي ححة وال اخلي ححةق وجمي ححا الفتح ححات الخارجي ححة للم ححج ص ححممت بد ححكث محح ح ول ححيق
لتتائم ما مؤثرات المناخية للبيئة الصحراوية ه و الزجحا الم حتخ مة فحي جميحا الفتححات

كان مز وجاً ب ماكة 33ملم ما طبطة عاك ة للح ارره عل الزجا الخارجي ق مما يؤ ة

ال حف ح اررة الم ج و التطليث من الطا ة الم تخ مة في التكييفق

 -اال طف و الطبا

 -:تم طف الطاعا المربعا بالطبا

فححي تطليححث م ححاحة الم لححف المعححر

وعل م تويات مختلفة مما ت اع

للدححمل وبالتححالي ت ححاع فححي تخفيححف رجححة الح ح ارره

المبادرة عل ال ط مطارنا بال ط الم توة ق

 و اال طف الم توية فط تم معالجة ال ط العلوة بعازث مائي وحرارة ق

 اما اال حطف محن الح اخث فطح تحم معالجتهحا باص حطف ال حا ط و الطصحاره اال حفلتية الجب حية
الخدنة ق





 -النحافوره ال اخليحة  -:ي حاع المححار الموجحو فحي النحافوره ال اخليححة فحي تبريح الهحوار المحححيط

ال اخلي و ال ة يؤ ة ال تبري ا فث الطاعا حير أن الهوار البار ثطبث ن بياً و ا هر

تحليث ه ا الن ام انخفا

رجة الحح ارره الح اخلي تصحث الح  14رجحة مئويحة مطارنحا محا

رجات الح ارره في الخار وبالتالي ال توفير الطا ة الكهربائية ق

 الزراعا حوث الم ج  -:لط تحم احاطحة المبنح بمجموعحات محن ادحجار النخيحث المثمحر وائمححة الخلح حره و الت ححي ت ححاع علح ح اعتح ح ار

ادححعة الد ححمل ب ححث وص ححولها الح ح حح حوائط

المباني ما تطليث ه ه الحوائط باصلافة ال أن هح ا الجحزر اصخلحر يعمحث بمثابحة مردح

لتنطية الهوار محن رات التح ار و الرمحاث التحي تمحو الجحو اثنحار العواصحف الرمليحة فحي هح ه

البيئححة الصحححراوية التححي ته ح

كثي ح اًر عل ح المنططححة وان وجححو مثححث ه ح ه العناصححر الطبيعححا

الجمالية و ت اخلها ما المباني تليف عليها عنص اًر جمالياً ومن الج ير بال كر أن الحرة

يعتم عل خزان الحصا ة المائي المحؤمن فحي المدحروع والمعتمح ة علح ميحاه الولحور و

ال بيث الم تخ م وبالتحالي تكحون ميحاه الحرة لودحجار الم حتخ مة بح ون تكلفحة ا تصحا ة
م كوره ق

التكنولوجيا المتطوره وا الي

البنار و التطنيات الح يثة -:

 المح ار  -:عبارة عن طعة خدبية واحح ة محن التيح مجوفحة نحوالح اخث حيحر تحم دح لهاي ح وياً فححي المصححانا المحليححة ارابي ح

وبا ححتخ ام التطنيححة الح يثححة ه حيححر زو ت بانححارة

خلفي ححة لت ه ححر العب ححارة الطيب ححة الت ححي كتب ححت عليه ححا ال ال ححا اال ه ححو الح ححي الطي ححوم اعلح ح

المحح ار ه ومححن اهححم ميحزات المحح ار الفريح ة وجححوه ثححار رجححات متحركححا عححن بعح تفححر

عن ح اص ان لصححاة الجمعححا و وت لححق عن ح اص امححا لصححاة الجمعححا الي حاً حت ح ال يححتم طححا

الصفوف اصمامية في الم ج ق

 -تلوين وحفر الزجا

الدبابي و االبوا

-:

 دححبابي الم ححتو .االوث  -:عك ححت اصصححالة المعماريححة التراثيححة بصححورة معاص حرة
فالدبابي من ما ة البا حتي المطحو .وهحي عبحاره عحن فتححات لحيطة محن رفتحين
زجاجتين مز وجتين كما تم كره لتط م دفافية افطية ه والطول العلحوة زجحاجي محن
طبطتححين زجححاجتين كححث طبطححة عبححاره عححن جحزيئين يتو ححطها فححيلم ملححون يبححين أ ححمار
ي نا محم عليا الصاة وال ام الخم ة محم – احم – الحادر – العا ح

– المححاحي بطريطححة فنيححة متطححوره تححم اعتما هححا فححي كححث دححبابي الم ححج وح ح

الحجم ق

 دححبابي الم ححتو .الثححاني  -:وهححي موجححو ة أ ححفث الطبححة فححي الج ححر العلححوة وهححي
مربع ححة الد ححكث او م ححتطيلة تحم ححث ا ححمار ححي نا محمح ح علي ححا الص ححاة و ال ححام

الخم حة علح النحححو الح ة كححر اعححاه و ح روعححي فححي هح ه الدححبابي مححا اك ححابها
نفل اللون الخدبيق

 دبابي الم تو .الثالر  -:م تو .اصخير محن دحبابي الصحالة عبحارة عحن أربعحة

دحبابي علح دححكث حول تحمححث أيلحاً أ حمار ححي نا محمح صحل ا عليححا و ححلم
كما تم ا تخ ام جزر منها عل دكث فتحات للتكييف المركحزة حيحر تمادحت محا

دكث الدبا من حير اللون والما ة ف هرت كجزر منا مدربية خدبية ق

 دبابي اصب ار  -:تم تزويح اصبح ار اصربعحة الموجحو ة فحي أركحان الم حج بعربعحة
دبابي علوية لكث بر و تم ا فاث ه ه الدبابي من الخار بزجا كما غطيت

من ال اخث بمدربية من الخد

االمر ال ة يؤ ة ال انعكال االنحارة الطبيعيحة

ال ح

اخححث الم ححج نهححا ار بدححكث م لححث الححافة ال ح

الم ج لياً ق

ورهححا فححي انعكححال الححارة

 الحفحر علح الزجححا فححي اعححة المح خث  -:كمححا تححم حفححر عح مححن اللوحححات علح
الزجححا الموجححو بححين الطاعححة والم ح اخث الرئي ححية بدححكث ح ح ير فححي اطححار لوحححات

تعكل االصالة حير تطوم ه ه اللوحات الزجاجية ب ور تجميلي محن جهحة وعحازث

للرؤية و الصوت والح اررة وال بار من جهحة اخحر .تتمادح محا البيئحة الصححراوية

ق

 -تدكيث االناره ال اخلية  -:تدكلت االنارة ال اخلية للم ج عل ثاثة م تويات هي -:

 الم ححتو .االوث  :يلححم نححوعين انححارة خافتححة وانححارة متو ححطة موزعححة علح اال ححطف
الم حتوية الوا عحا بحين االبح ار حيحر يمكحن ان تلحار هح ه االنحارة بدحكث دحبا ائححم

لياً لبيان ان الم ج مفتوا ق

 الم ححتو .الثححاني  :انححارة ويححة تححم توزيعهححا فححي الزوايححا حيححر يمكححن ا ححتخ امها فححي
حححاالت الط حرارة وفححي حححاالت حلطححات العلححم او حححاالت تحفححي الط حران و ال ار ححة و

المحالرات ق



الم ححتو .الثالححر  :حيححر تححم اعتمححا انححارة فححي الطبححة الرئي ححية و الطبححا

حولهححا  34و 1فححي الطبححة الرئي ححية الو ححطية و 9و 1فححي كححث مححن الطبح

الموزعححة
االربححا

االخ ححر .حي ححر ا ححتخ مت فح حوانيل تراثي ححة تم ححت ص ححناعتها خصيصح حاً للم ححج
عك ت الجو التراثي العام للم ج ق

-

التتكم

بوا ححطة الماس ت ب الاارتتالد اليا و تتخ ال الا تتخ الك تتل مل تتخ الرتتا لد

(ا اي اي رقاط هلالائ خ ي قاعتا السستاي  -:ا حتخ ام ن حام ا ارة مبحاني كمبيحوتر
متكامث للتحكم بو ت االنارة ال اخلية والخارجيحة وكميحة انارتهحا والحتحكم بت ح يث النحافورة و

التكييف بدكث لي ح

او ات الصاة واال اما ق

 -ال ححجا  -:و تححم تصححميم ال ححجا الخححا

بالم ححج ليتمادح مححا الب حاط التطليح ة الت ارثححي

لكث طر من المصحلين ب حاط محبحو م حتطث ه حيحر تحم اعتمحا لحون واحح وهحو االزرق

الح ح ة زو بع ححرق م ححن الل ححون الطرم ححزة والب ححيي ليتمادح ح م ححا الرخ ححام المح ححيط علح ح ح ححائط
الطاعات المربعا و الو طية رخام روماني

و تميحز الم حج بتفصحيث هحام تحم تنفيح ه

فححي منططححة التطححار رخححام الم ححج و ال ححجا حيححر جهححزت الزاويححة االرلححية للطاعححة برخححام
بعر

افطي  10م االمر ال ة اهم في حث مدكلة تن يف زوايا الطاعات ق

 -الص  .الصوتي و الربط التلفزيوني  -:صممت الطبا

بطريطة ب يطة عل دكث نصف

كححروة و ح تححم طاؤهححا مححن ال ح اخث بمححا ة ماطيححة خدححنا مححن الجححبل ه و ح طليححت جميححا
الج ححور االماميححة ال ححا طة واص ححطف الخر ححانية االفطيححة الموجححو ة اخححث الصححالة المربعححا

والصححالة الو ححطية و اصبح ار اصربعححة وصححاالت المح اخث الرئي ححية االمححر الح ة ي ححاهم فححي
امتصحا

الصححوت وعح م عكححل الموجحات الصححوتية ممححا جعححث هح ا الم ححج مححن الم ححاج

الطليلححة الممي حزه و المنفححر ه التححي ال يتححر الص ح  .فيهححاقوتححم ا ححتخ ام ن ححام الت ححجيث فححي
الم ححج مححن المح ح ار ومححن ع ح ة أمححاكن اخححر .متفر ححة مححن الم ححج مححا تجهيححز الم ححج

بالربط التلفزيوني المبرمي المبادر ق

اال تصا في كلفة البنار و التد يث-:
 ان الكلفة العام لتنفي ه ا المدروع ا ا ما مطارنة بم ج الم فرة المنفح ه فحي نفحل
الفترة و المنططة كانت تطحار بنح كلفحة تنفيح الزخحارف ال اخلحا فحي اعحة الم حج

فطط ق
 حير تم ا تخ ام الصناعا المحلية و المحوا المحليحة فحي مع حم محوا الح اخث فحي
بنار الم ج مثث الطصاره الملونا من ال اخث و الخحار و االبحوا

و الدحبابي و

تلححوين وحفححر الزجححا و االنححاره و الزخححارف  GRCواربي ح المح ح ار والرخححام و

ال جا ق

 اال تصا في مط ار أ تخ ام المياه في اعات الولور ه حير تفت حنفيات مياه
الولور لم ة  10ثانية في كث ل طة ق

 اال تصا في أ تخ ام الكهربار من خاث التحكم في ا حتها اإلنحارة و التكييحف
وتد يث النافوره بن ام كمبيوترة من م ق



اعا ة ا تخ ام مياه الولور وال بيث في رة المزروعات الخارجية ق

 التخفيححف مححن مصححاريف صححيانة االنححارة حيححر تححم ا ححتخ ام ف حوانيل تراثيححة و انححارة

تح ححوفير طا ح ححة ح ححهلة الصح ححيانة تتمتح ححا بعمح ححر طويح ححث خاف ح حاً للثريح ححات الم ح ححتخ مة
بالمداريا المدابهة ق

الخاتمة -:
ان سساي الاللاء الن عازب عكالتل امتيا ستن ا ت السستااي المي تخ السس تز
الكي كس كش ي ا ي ااسالا العلال ه السكمي الالشالقخ قي ا كسب كس زد
ستتن تتفر ك تتليد الكقتتي ستتره اي تتي ع تتا العستتالد الوتتملا خ الطتتاال
الكلا تتي السموتتي س ت الميائتتخ تتي استتك يا الك ر ل ا تتا استتال ب الكقر تتا
المي تتخ السستتك يسخ تتي عتتال الالرتتاء الا تتا خ الت استتك يا الست اي السمو تتخ
الكتتي ارع ستت الشتت ر سالاشتتل عوتت ساستتر ك اوتت ر السستتاي اليا و تتخ
ال الا خ لكقي ل مخ سك اسوخ سن ااالياع السكايي.
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