المناخ والعماره
في هذا الجزء سنكمل حديثنا عن بعض خصائص العماره التقليديه في المناطق االخرى من
الجزيره فسنتحدث بإقتضاب عن المناطق الساحلية والتي تنقسم الى ثالثة مناطق وكذلك مناطق
المرتفعات.

العمارة المحلية التقليدية
يمكننا تقسيم الجزيره العربيه الى اربعة اجزاء حسب الطبوغرافية المناخية للمنطقة أي المناخ
السائد في تلك المنطقة والذي يتأثر بالموقع الجغرافي وبطبوغرافية المنطقه والمناطق هي :

أ -المناطق الوسطى الصحراويه
إن المباني الطينيه التقليديه القائمهه نهادر وعمرهها قهد اليتجهاوز مئهات السهنين وحينئهذ لهم تكهن
هناك حاجة او امكانيات الجراء أي تغيير او تطوير في هذه المباني التقليديه بالرغم مهن التقهدم
الكبير الذي حصل بهذه المنطقه في بداية القرنين الماضيين بل بالعكس فقد تم تنفيذ المباني فهي
بدايه هذا القرن حسب الطرق التقليديه القديمه في البناء وقد تم المحافظه على بعض منها .
تتميز المباني في هذه المناطق بالبناء باللبن (الطين)أي الطوب غير الحراري والمجفه تحهت
اشعة الشمس و هي المواد الرئيسيه المتوفر فيبدأ البناء (بتشديد النون) بتخطيط المسكن علهى
الطبيعة وبعد ذلك يقوم بالحفر مكان الحهوائط بعمهق  40-20سهنتمتر تقريبها ثهم يسهتخدم الحجهر
والطين كأساسات للحوائط الخارجيه والداخليه ثم تبنى الحوائط الخارجيه بسماكات كبيهره -40
 50سنتمتر واحيانا اكثر من ذلك حسب أرتفاعات األسق والتي تتراوح بهين  6-3متهر ثهم يهتم
تنعههيم وتكسههية الحههوائط الداخليههه و احيانهها الخارجيههه بههالجص امهها بنههاء األسههق فيههتم بوضههع
عوارض خشبية وعاد ما تكون من جذوع النخيل أو األثل ثم يفرش فوقها طبقهه متراصهه مهن
الحصير أي من سع النخل أو أغصان بعض األشجار و ثم تغطهى بطبقهة مهن الطهين بسهماكه
(10-5سههم) مههع مراعهها الميههول نحههو المثعههاب أو المههرزاب لتصههري ميههاه االمطههار بعيههدا عههن
الحوائط ثم يتم بناء الدروه او الشهر وههو عبهاره عهن حهائط بإرتفهاع  60 -40سهنتمتر فهوق
السق ومتدرج بإرتفاع بإتجاه الزوايا .
الشكل األساسي للمساكن التقليديهة ههو المربهع أو المسهتطيل مهع وجهود سهاحة فهي وسهط المبنهى
(الفناء الداخلي) تطل عليه جميهع الغهر وههذا مهايميز المبهاني فهي المنهاطق الصهحراويه عهن
بههاقي المنههاطق و معظههم المسههاكن مكونههة مههن دور واحههد أو دوريههن والتوجههد اال فتحههات قليلههة
(نوافذ) صغير المساحة وبدرفات خشبيه مطلة على الشارع في الهدور العلهوي للمحافظهة علهى
خصوصية العائلة ومنع الحرار من الدخول الى المبنى مع توفير عدد كا من اماكن التخزين
للمههواد الغذائيههة واعههال للههدواب وهههذا يعكههس مكانههة وأهميههه السههاكنين .و المههداخل الرئيسههيه
للمسكن عليها أبواب خشبية كبير مستطيلة الشكل اطوالهها  3×2متهر تقريبها خدخهال الهدواب
كالجمههال ويوجههد بهههذه البوابههه فتحههه بههاب لمسههتعمال اليههومي اطوالههها  60سههنتم × 140سههنتم
وبأرتفههاع  40سههنتمت ر عههن األرض ويقههال بههأن الهههد الرئيسههي مههن رفههع البههاب عههن االرض
وتخفهيض الجههزء العلههوي هههو هههد أمنههي  .وتتميهز الزخرفههة علههى األبههواب والنوافههذ بأالشههكال
بالمثلثههات المحفههور علههى الخشههب و احيانهها بههاأللوان أو بأشههكال هندسههية محروقههة فههي بسههط
الخشههب ذو اللههون الفههات امهها الزخههار الخارجيههة علههى الحههوائط فهههي صههفو مههن األشههكال
البارزه على شكل .v
يستعمل الطابق األرضي ذو الجدران السميكة المتميز بالخزن الحراري العالى (سنتحدث عهن
هذه الخاصية الحقا) للمعيشة والنشاط اليهومي كأسهتقبال الضهيو والجلهوس والطعهام والترفيهه
ويتكون من غرفة االستقبال مالصقة للمدخل الرئيسي وغرفة الطعام وعاده مها يوجهد فهي أحهد
زاويا غرفه االستقبال مكان ألشعال الحطب (موقد) لتحضهير القههو والشهاهي و بجانبهه أرفه

لوضههع اوانههي التحضههير و الشههكل ( )2يبههين نمههوذج لواجهههة تقليديههة لمبنههى فههي هههذه المنطقههة.

المناطق الساحليه الغربيه
يغلب على هذه المناطق التهاثر بطبيعهة المبهاني علهى السهواحل االفريقيهه المقابلهه فتتكهون معظهم
المبههاني مههن ثالثههة ادوار أو أكثههر مههع أسهق مسههطحة ويكههون المههدخل علههى شههكل قههوس مسههنن
واألبواب من الخشب الصلب وبها زخار كثيره منحوته بها وعاد ماتكون الحوائط الخارجيه
مدهونه باللون األبيض ولها شرفات علوية مزخرفة بكثافه.
يتم تنفيذ حوائط المباني من الصخور ئط العلويه بوجود الرواشن (المشربيات ) على النوافهذ أو
الشههرفات حيههث تمنههع هههذه المشههربيات نظههر النالمرجانيههة المسههتخرجة مههن الش هواطىء القريب هه
وتتميز الحوااس من الخارج و تسم الرؤيه من الداخل للخهارج وللههواء بالهدخول إلهى المنهزل
وتغطي هذه المشربيات كامل الحوائط او النوافذ أو البلكونهات بينمها فهي بعهض المبهاني تركهب
فههي المنههاطق العاليههه فقههط وتكههون فههي بعضههها هههذه الفواصههل المزخرفههه أصههغر مسههاحة وحههول
النوافههذ فقههط ويعكههس حجههم الزخرفههة الوضهههع االجتمههاعي واالمكانيههات الماديههة فتههؤدي ههههذه
المشربيات او الشيش ثالث خدمات اساسيه الخصوصية والمظهر الخارجي والتهويه .

المناطق الساحليه على الخليج العربي
تقع هذه المدن ما بين الصحاري الرمليه في الجنوب والغرب ومياه الخليج من الشمال والشرق
ومتشابهة في المناخ مع السواحل الغربيه ولكنها أعلى في معدل الرطوبة واكثر حراره وريهاح
رمليه في فصل الصي .
يتم تنفيذ مسكن هذه المناطق من دورين او اكثر وبها فتحات مقوسة واسهعة لهدخول أكبهر كميهه
من الهواء والحوائط الخارجية مدهونة باللون االبهيض والمهواد األساسهيه المسهتخدمة فهي بنهاء
الحوائط هي البحص المرجاني وتعمل الحوائط ملسهاء وناعمهه مهع التبيهيض و يسهتعمل سهع
النخيل والعوارض الخشبية لمسق وال يوجد شكل محلي واحد للمباني والزخرفهه قليلهة نوعها
ما وتتميز جميع هذه المباني بالبساطه والتناسب الجيد في األبعاد والزخرفه البسيطه .
المناطق الساحليه على البحر العربي
تقع هذه المناطق على السواحل الجنوبيه من دولتي عمان واليمن وبها تشابه كبير مع المنهاطق
الساحليه على الخليج العربي.

مناطق المرتفعات
تقع هذه المناطق في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من الجزيهره العربيهه والحجهاره الصهلبه
هههي أهههم مههواد البنههاء المسههتخدمة فههي هههذه المنهاطق وغالبهها مهها تكههون هههذه المبههاني علههى سههفوح
المرتفعههات والسههمة الغالبههة علههى الواجهههات الخارجيههه لمعظههم المسههاكن هههو التحصههين القههوي
لوقوع هذه المباني في مناطق بعيده عن اتجمعات السكانية اآلمنه .
والمبههاني عبههاره عههن ابههراج مربعههة او مسههتطيلة الشههكل ذات حههوائط مائلههه للههداخل ويوجههد بههها
بعض الشرفات والنوافذ الصغير العاليه وتختل إرتفاعات المباني حسهب المركهز اخجتمهاعي
واحيانهها يههتم تنفيههذ الحههوائط الخارجيههه للمبههاني فههي التجمعههات السههكانية علههى مراحههل فتوضههع
طبقات من الطين بإرتفهاع  60-40سهنتمتر ثهم يوضهع عليهها طبقهة مهن الصهخور الممتهده عهن
الحائط بمقدار  50-30سنتمتر ثم توضع الطبقة األخرى من الطين وهكذا وبعد ذلك يتم تبييض
الحوائط الخارجيه والهد األساسي من هذه الصخور األفقيه هي حمايه الحوائط الخارجية من
تأثير األمطار التي تشتهر بها هذه المناطق.

