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الذيتأسستعليھمبانا تختصرإمارةالشارقةالعراقةواألصالةبجمالمبانا، فالنظامالند
 العرقةعكسالرؤىاكيمةلسيديصاحبالسموالشيخالدكتورسلطانبنمحمدالقاس  عضو
العرقيُجسَدَ اآلنبمبانٍ ستمدطرازامنعبق  املجلساألعحاكمالشارقةحفظھهللاورعاه، فاملا
ضارةوالرّ، ولتحقيقرؤىصاحبالسموحاكم  اميلوترسملاضرلوحةتّزااألصالةوا  املا
 الشارقة، سبلديةمدينةالشارقةمنخاللقطاعالندسةواملبايعنالتم  افاظعاألبية
وتقدمأروأفضلاملعاي       الاثيةوتلمذاتالوقتبمواكبةلماوجديداملجالالند

االشاطاتلتبقىالشارقةمشرقةيرويالزمنحايةعراقاومجداوتارخا.ماالشاطاتلتبقىالشارقةمشرقةيرويالزمنحايةعراقاومجداوتارخا.م

ثابتسالمالطرفي
مديرعامبلديةمدينةالشارقة
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عناصرمحملةبكثمنتارخالفن البيوتواملبايالاثيةلستمجرديالمعمارةجامدة، بل
شلتالاثاملعماريلدولة ضاراتاملجاورةال  املعماريوتطورهعمدىالعصوروتأثرهبا
 منموناتالدولةااصةافترط

ً
 رئسيا

ً
 اإلماراتالعريةاملتحدة، اذتمثلالعمارةالاثيةجزءا

بروابطوثيقةبالبئةواغرافياالتحيطا. ب

يحتويذاالكتبعخمسةنماذجتراثيةمختلفةالتصاميممنحيثالتقسيماتالداخليةالتز
الزخارف، النقوشالاثية، تفاصيلاألبواب، النوافذ، الاجيل، اال اانباملعمارياار

 إلمارةالشارقة. ن
ً
 تراثيا
ً
 إلمارةالشارقة. نتجسدطاعا

ً
 تراثيا
ً
 تجسدطاعا
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 دلیل مواصفات نماذج المبانی التراثیۀ    
األعمال التحضیریۀ و تجهیز الموقع

اآلي:ن يونمنخاللمجموعةأعماليجبإنجازاقبلالبدءبأعمالافر،و

1.تنظيفاملوقع:ن
الغرضمنتنظيفاملوقعوازالةجميعالعوائقاملتواجدةليالتؤثرععملياتالبناء.ن

التأكدمنأماكناسالكوامداداتالكراءقبلالبدءبافر.ن
شاشوالنباتاتاملوقع.ن إزالةا

2.عيننقاطالعالئم:ن
ستممنخاللاصبفاأعمدةاملب.ن ستممنخاللاصبفاأعمدةاملب.نالتأكدمناماكنالنقاطاملساحيةال التأكدمناماكنالنقاطاملساحيةال

3.إشاءاالسواراملؤقتة:ن
وضعأسوارمؤقتھ(السياج)لتأمناملوقع.ن

4.مكتبمتنقل:ن
املوقع.ن

ً
يتموضعمكتبمتنقلستخدمللشؤوناإلدارةمؤقتا

-
-
-

-

-

-
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 دلیل مواصفات نماذج المبانی التراثیۀ    
أعمال الحفر و تحسین التربۀ (إن وجد)٬

يتمحفراملوقععحسباملسوباملطلوباملتواجداملخططات.ن

سوةاألرضوإزالةاملنحدرات.ن

م للبةتحمالتمعينةيتمدراسااملختولمبيتطلبقوةتحملمختلفةعحسب
البالطةوارتفاعاملبفاذاتبنأنالبةاملتواجدةاملوقعغصاةللمبالذيستمبناءه،يتم

اسبدالاببةمناسبة.ن

50



 دلیل مواصفات نماذج المبانی التراثیۀ    
أعمال الخرسانۀ
للتمكنمنخلطاملوناتلرسانةوصايجبمراعاةماي:ن

يح.ن سمكالبالطةاملعنيةوعاملسوبال يتمتجموقعالصببقالبع

سبكمياتمحددةعلمامختصونمنثماضافةاملاء.ن +الرمل+ا يتمخلطا

عدمصبخرسانة صبارسانةيونبحسبةمعينةوذلكلتالتصلبارسانةقبلسوا،كمايرا

متبللةعخرسانةمتصلبة.نمتبللةعخرسانةمتصلبة.ن

-

-

-
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 دلیل مواصفات نماذج المبانی التراثیۀ    
أعمال العزل

شباملتواجد يتوجبعجميعاملبايوضعامايةمنالنملاألبيضالذيعتمنأشداواطرل
سوراألرضيةومحيطاملبمما املبويتمامايةعنطرقرشمادةكيميائيةعاألرضياتوا

يؤدياردعتقربالنملاألبيض(حشرةالرمة).ن

يتوجبوضعالعزلاراريواملاياملونمنمادةكيميائيةميعالعناصرارسانيةاملتواجدةتحت
األرضوادرانواألسطح.ن

يتمعزلاعنطرقمادةكيميائيةتحمنصدأاديدالداعملرسانة.ن

يتمتقليلارارةاملتدفقةللمبمنالنوافذعنطرقوضعزجاجمزدوجوانيونالزجاجعاكسيتمتقليلارارةاملتدفقةللمبمنالنوافذعنطرقوضعزجاجمزدوجوانيونالزجاجعاكس
الشعةالشمسبسبةالتقلعن٪60.ن

يتوجبعجميعاملبايوضععزلحراريوعزلللرطوة.ن
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 دلیل مواصفات نماذج المبانی التراثیۀ    
أعمال العزل
تجالسطحللعزلعنطرقشراتمتخصصة:ن

يجبتنظيفاألسطحاملرادعزلامنجميعالنفاياتوالبةاملتواجدةعالسطح.ن

طبقةالايم.ن دنأولطبقةعزلو

يتملصقطبقاتالعزلباستخدامارارةواليقلسمكألواحاملادةالعازلةعن10سم.ن

يتملصقالعازلعالوارشبطرقةعموديةبارتفاعاليقلعن15سموبمعمقاليقلعن5سم.ن

التأكدمنعزللالفتحاتاملتواجدةالسقف(مثال:اناببالتكييف)للتأكدمنعدمسرباملياهااملب.نالتأكدمنعزللالفتحاتاملتواجدةالسقف(مثال:اناببالتكييف)للتأكدمنعدمسرباملياهااملب.ن

-

-

-

-

-
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 دلیل مواصفات نماذج المبانی التراثیۀ    
أعمال التشطیبات

أعمالاالصباغ–الدانات:ن
شلعكسروحالنمطالايوفضلاستخدامدرجةتميلاخشونةالسطحيلا يجبتجالسطحاارللمب

شيةمثلاالبوابوالشبابيك استخدامالدانالتحضي(الايمر)املناسبحسبنوعالطالءاملراداستخدامةبالسطوحا
اواالسمنيةمثلادران(اارجية،الداخلية).ن

مواصفاتاالصباغاملراداستخداما:ن
مااللوان.ن انعكسمظرجماعتيقالطرازم

انتتمبمقاومةعاليةلتقلباتالطقس.نانتتمبمقاومةعاليةلتقلباتالطقس.ن
انعززمنجمالوديمومةاملبايلسنواتطولة.ن

أنواعاالصباغ:ن
اصباغمائية–ايبوك.ن

رة.ن اصباغ

الواناالصباغ:ن
يجبعدماستخداماكمنلونناساسينالواجاتوتمتحديدتدرجاتالوانمحددةلفاظعالطاعاملعمارياملم

للمبايالاثيةباستخداماللوناالبيضومشتقاتھ.نللمبايالاثيةباستخداماللوناالبيضومشتقاتھ.ن

-
-
-

-
-
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 دلیل مواصفات نماذج المبانی التراثیۀ    
أعمال التشطیبات

ر أعمالا

االارالطبيعية:ن
-يتماستخداماالشطيباتوالتكسيةاارجيةباشالوااممتفاوتھوالوانتناسقوعكسالطاعالاي.ن

-يتماستخراجامناملحاجروتكسراقطعمتفاوتةاالامواملقاساتومنانواعا:ن
االارالرملية–يفضلاستخدامااالجزاءالبعيدةعناالساساتواملناطقالرطبة.ن
ية–يفضلاستخدامااالجزاءالبعيدةعناالساساتواملناطقالرطبة.ن االارا

جميعالظروف.ن ورالنارة–عتذاتمقاومةعاليةوصاستخداما جميعالظروف.نال ورالنارة–عتذاتمقاومةعاليةوصاستخداما ال

االارالصناعية:ن
رالرخام،ن عناللمسةاماليةالراقية

ً
رالصنااملستخدمواجاتاملنازلفضال رالرخاممناجودانواعا عت

اجودتھاملتنةطولةاالمدأالوانھمنالفئات
ً
رالرخامالصناليناسبجميعاألذواقكماأنھنظرا وكماتنوعتاشال

السعرةالرخيصة.ن
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 دلیل مواصفات نماذج المبانی التراثیۀ    
أعمال التشطیبات

الزخارف

أنواعالزخارف:ن

زخارففنيةستخدمبأشالمختلفةوتأخذشكيالت -نباتية:
أوراقالنباتاتوالزور.ن

زخارفعتمدعتجميعوشابكاألشالالندسيةاملرعات،ن -ندسية:
الدوائرواملثلثات.ن
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 دلیل مواصفات نماذج المبانی التراثیۀ    
أعمال التشطیبات

الزخارف

أشالالزخارف:ن

زخارفنباتيةأوندسيةتقليديةتوضععندالزواياأمابصورةحرةأو -ركنيات:
داخلتجوفات.ن

سطحجداربحيثتصبحبارزه.ن سطحجداربحيثتصبحبارزه.نبارزة:تثتالزخارفالنباتيةأوالندسيةالتقليديةع -بارزة:تثتالزخارفالنباتيةأوالندسيةالتقليديةع
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 دلیل مواصفات نماذج المبانی التراثیۀ    
أعمال التشطیبات

الزخارف

أشالالزخارف:ن

-تجوفية:يتمشكيلالزخارفالنباتيةأوالندسيةالتقليديةمنخاللتجوفادار
شلالزخارفوذلكلغرضانتفاأوجما.ن ع

زخارفنباتيةأوندسيةتقليديةيتمأخذوحدةسيطةمنالزخرفة زخارفنباتيةأوندسيةتقليديةيتمأخذوحدةسيطةمنالزخرفةشرطية: -شرطية:
وتكراراشلطوممتد.ن
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 دلیل مواصفات نماذج المبانی التراثیۀ    
أعمال التشطیبات

الزخارف

موادالزخارف:ن

ش).ن ش(الشراكا شباظارالزخارفاألبوابوالنوافذوالوارشا شب:استخداما -ا

ور)،حيثيتماستخراجھوتنقيتھثم شل حالةصلبة(ع س):يوجدالطبيعةبلونأبيضرمادي ص(ا -ا
سالصناوبدورهستخدمالزخارف.ن طحنھوحرقھإلنتاجا

صنعالزخارف.ن -االسمنت:ومادةتصنعمنموادخاممعدنيةوتصبحقوةوصلبةعندماتجف،لذلكستخدم

لةبأليافزجاجيةسلةالشكيلوذاتوزنخفيف مادةديوراسمنيةم لةبأليافزجاجيةسلةالشكيلوذاتوزنخفيفخرسانةمسةباألليافالزجاجية: مادةديوراسمنيةم -خرسانةمسةباألليافالزجاجية:
ستخدمتصيعوشكيلالزخارف.ن

59



 دلیل مواصفات نماذج المبانی التراثیۀ    
أعمال التشطیبات

األبوابالاثية

لوحةالباب:ن

-يحتويالبابعلوحاتسيطةالزخرفھويقسمإ:ن

*ثالثلوحات:ن
مشابھ،غمشابھ،اإلثننفاألدنامشان.نمشابھ،غمشابھ،اإلثننفاألدنامشان.ن

*لوحتن:ن
مشابھ،غمشابھ.ن
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 دلیل مواصفات نماذج المبانی التراثیۀ    
أعمال التشطیبات

األبوابالاثية

األبوابالرئسية:ن

-يتصفامحورعموديمزخرفبخطوطاواشالزخرفيةمكرره
منقسمااطارن.ن

-يتواجدبابمصغرعاالطاراأليمنوسالفركةويونمحاط
بزخارفسيطة.نبزخارفسيطة.ن
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 دلیل مواصفات نماذج المبانی التراثیۀ    
أعمال التشطیبات

النوافذ

-تتمبساطامنناحيةالشلوالزخارف.ن

صوصيةوأمان.ن مسورهباديدفظا
ً
-تونأحيانا

-مقسمإإطارنيحتوانعلوحةمزخرفةبمرع.ن
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