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 :ممخص البحث
 

 وذلؾ ليا العمراني بالمحيط والعناية عمييا الحفاظ مف البد قومية ةرو ث القديمة المباني تعتبر
 الحيز عناصر مف مجموعة مف تتكوف المباني مف كغيرىا فيي توظيفيا إعادة طريؽ عف

 المباني في العناصر مف مثيالتيا عف يميزىا ما ليا العناصر وىذه والخارجي، الداخمي
 مادية كانت سواء المباني ىذه عنيا تعبر التي القيمة عف ناتج التميز ىذا وبالطبع األخرى،

 أسموب واختيار األصمية العناصر مع التعامؿ في المصمـ براعة تبرز وىنا معنوية، أـ
 الحيز لدراسة المصمـ يتبعيا التي واألساليب ، الحيزات هليذ المضافة العناصر مع لمتعامؿ
 يراعي بما المبنى، توظيؼ إعادة لعممية  عاـ تصور إلى الوصوؿ أجؿ مف وذلؾ الداخمي،

 التصميـ القديـ.
 خزانات ويختص البحث بدراسة القديمة المباني استخداـ إعادة دعت الحاجة إلى ىنا ومف
مكانية والتشكيمية المعمارية الناحية مف بمصر العموية القديمة المياه في  منيا االستفادة وا 
وحياة فضمى فيي بوصفيا سياسة أكثر إنتاجية لممباني القديمة  ،االستدامة  ضوء

لمستخدمييا مف خالؿ الحفاظ عمى تمؾ المنشآت وتعزيزىا كأداة لمتنمية االجتماعية 
 واالقتصادية والبيئية.

أبراج المياه العموية  توظيؼوتيدؼ الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى تجربة إعادة تأىيؿ و 
 .مف خالؿ دور العمارة الداخمية القديمة كحالة دراسية لمحفاظ المستداـ

  :كممات مفتاحية

 - التعامؿ مرحمة -التراثية المنشأة  - التوظيؼ إعادة - العمراني التراث -التطوير إعادة
 االستدامة - المرونة مفيـو -  المرئية االمتدادات

 مشكمة البحـث:
 المياه خزانات مثؿ الجيد اإلنشائي والييكؿ المتميز الموقع ذات القديمة المباني تجاىؿ
عادة فراغ مف يحيط بيا وما القديمة  قيمة ذات أخري وظائؼ في الستخداميما تأىيميما وا 
 .ومعنوية مادية
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 هدف البحث:
عادة تأىيؿ خزانات المياه القديمة بشكؿ عممي مدروس وتحويميا إلى حيزات وضع رؤية إل

 ذات قيمة جمالية  ومادية تخدـ المجتمع .
 

 أهمية البحـث:
 لخزانات المياه الداخمية الحيزات تأىيؿ إعادة فكرتكمف أىمية البحث في إلقاء الضوء عمى 

،، ومف جية أخري  وسياحية واقتصادية بيئية أىمية مف ليا لما مستخدمة الغير القديمة
 المحافظة عمييا مف التمؼ واليدـ.

 

 فرضيات البحث:
 عمى تساعد لخزانات المياه العموية القديمة الجديدة التشكيمية المعالجات أف البحث يفترض
 العمارة مصمـ أدوات أىـ كأحد التكنولوجيا استخداـمع  الجديدة الوظيفة مع توائميا
 عمييا ومواءمتيا مع الوظيفة الجديدة. الحفاظ في الداخمية

 مقدمة:  ال
 اليندسة منيج أصبح وليذا والبناء، التشييد بصناعات كبير بشكؿ الطبيعية البيئة تتأثر

 حموالً  تقترح والتي األخيرة، اآلونة في المطروحة االتجاىات أىـ أحد المستدامة المعمارية
 تصميـ مف الرئيسي اليدؼ إفف القادمة، األجياؿ الحتياجات استجابة البيئية لممشكالت
 وتصميـ المتجددة، الطاقة مصادر مف االستفادة ىوأو إعادة تأىيميا  المستداـالمباني 
 أف مف الرغـ وعمي ،بيا التدوير إلعادة قابمة مواد استخداـ يتـ لمبيئة صديقة مباني

 اقتصادية حموالً  توفر أنيا إال التكمفة عالية األحياف بعض في تكوف االستدامة تكنولوجيا
 الحموؿ تمؾ إحدى ىي فإعادة تأىيؿ خزانات المياه القديمة بشكؿ عصري لممصمميف،

 تطبيؽ خالؿ مف ، المستداـ البيئي النيج مع يتوافؽ والذي المستقبمي لمتصميـ المبتكرة
عادة تمؾ الخزانات عمي االستدامة معايير  معيشي فراغ عمي لمحصوؿ وتكييفيا تجييزىا وا 
 .لألفراد والبدنية النفسية الراحة يحقؽ
 عمى تؤثر حياة طريقة إنيا مينًيا، نشاًطا حتى أو أكاديمًيا سعًيا ليست االستدامةو     

 العالمية البيئة مع عمييا الحصوؿ في نرغب التي العالقة نوع معرفة إف الفرد، تصرفات

 مف ولالنتقاؿ العالقة، ىذه تحقيؽ كيفية نتناوؿ أف يجب ثـ ومف األوؿ، االعتبار ىو والمحمية
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 بالعمؿ المتعمقة بأنشطتنا المرتبطة التأثيرات فيـ الضروري مف الممارسة، إلى النظرية

 الطبيعية البيئة عمى كبير تأثير  منيا والتخمص  واستخداميا  وبناءىا  لممباني إف .والحياة

 تشجيع في المستدامة المعمارية اليندسة تساعد أف يمكف حيث لمجتمعنا، االجتماعي والنسيج

 .وكذلؾ الدور الفعاؿ لمعمارة الداخمية ـمستدا حياة أسموب
نتيجة  مف اإلىماؿ ُيعانى يامعظمو  السنيف، مئات مدى عمى تمتد،  حياة ايضاً  مبانيممف "  

الجيات المالكة ليا بأعماؿ الصيانة بشكؿ  توجووعدـ  لمرور الزمف وعدـ االستخداـ
حاالت قميمة نجحت في تنظيـ عمميات الصيانة ألسباب خاصة جدا،  باستثناءمستمر، 

، وقد وجد الكثير مف لمبنى لمخطربالصيانة الدورية يتعرض ا االىتماـعدـ ل وكنتيجة حتمية
بمداف العالـ أف إعادة تأىيؿ المباني القائمة بأسموب مستداـ مع إضافة بعض التعديالت 
عمييا، يشكؿ ميربا مف الكثير مف المعضالت التي تواجو الحفاظ ويرضى جميع األطراؼ، 

ياسة إعادة " البريطانية، إذ اتبعت الحكومة س Cardiff كما حدث في مدينة كارديؼ "
 (1)تأىيؿ المباني وتحسينيا لبعض األحياء السكنية القديمة بعد معارضة السكاف ليدميا."

 مستخدمةالمياه العموية القديمة الغير  أبراج استخداـإعادة في ىذا البحث نتناوؿ س و
الخدمية القديمة، ونعرض بعض النماذج العالمية الناجحة إلعادة  المنشآتكأحد نماذج 

 نشأ قوي الُبنية.ىذا المُ  استخداـ

 

 
 

 

 
 

 

 

 
                                                

جراءات البرمجة إلعادة تأىيؿ مرافؽ قائمة بموقع عاـ محدد "  -بف صالح محمد عبداهلل  1  -بحث منشور –"متطمبات وا 
 .3مجمة جامعة الممؾ سعود )العمارة والتخطيط(، المجمد العاشر، ص

  الخزافreservoir   بموارد المياه وتخزينيا. تختمؼ الخزانات باختالؼ  االحتفاظىي حاوية ىندسّية ُتستخدـ مف أجؿ
نات ما يكوف تحت األرض أو فوقيا أو أحجاميا وأشكاليا والمواد المصنوعة منيا، وقد تكوف مكشوفة أو مغطاة. ومف الخزا

 .مرفوعًا عمى منصات عالية



 

 142 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

(1شكم)  

 نالسخذايت انًحٕرٌت األبعاد ٌٕظح
http://mohe.gov.sy/master/Message/Mc/lo

rans%20altahan.pdf 

 :االستدامة مفهومأواًل 
 بقاء دعـ " ىو االستدامة وراء الحقيقي المعني إف"

 المحور ىما والبشر فاإلنسانية البشري، الجنس
 واليدؼ التنمية، حوؿ الدائر لمجداؿ األساسي
 الظروؼ مف قدر أعمي عمي الحفاظ ىو الرئيسي

 عمى االرض سطح عمي البشر لحياةالمناسبة 
 (2)" والعالمي المحمي المستوييف

ثػة محاور رئيسية الالمستدامػة ث ولمتنمية
أحدىـ  الؿتبروا الدعائـ الرئيسية ليا باختيع

االستدامة  أوالرئيسية لمتنمية  األىداؼتتأثر 
 . (1كما بالشكؿ) بشكؿ عاـ

 :المستدامة التنمية من كجزء العمراني التصميم .1
 أف الجميع أدرؾ فقد البناء، ألنشطة المصاحبة البيئية اآلثار تجاه العاـ الوعي تنامي مع"

 مقدرتيا في يتمثؿ إنما الوقت ىذا في العمرانية القطاعات يواجو الذي األساسي التحدي
 المستدامة التنمية مفاىيـ تحقيؽ تجاه التنموي دورىا وأداء بالتزاماتيا، اإليفاء عمى

 المعايير أىـ مف واحدة ستكوف العمرانية المشاريع عمى البيئية السيطرة وبأف الشاممة،
 (3)."والعشريف الواحد القرف في القطاعات ىذه في اليامة التنافسية

 :المستدام المعماري التصميم مفهوم .2

 ضخمو تيديدات حدوث بسبب الماضية سنو 30 في أىميتو المفيـو اكتسب قد"و 
 .أيضا المعمارية واليندسة الحياة مف جزء أي عمى مؤثراً  المفيـوا ىذ ويعد لمطبيعة،
 نصؼ مف يقرب ما تستيمؾ والتي داخميا تحدث التي واألنشطة المباني أف إلى وبالنظر
 كاف لذا الكربوف، اكسيدثاني  انبعاثات نصؼ عف مسؤولة تكوف أيضا ُتولد التي الطاقة
 حيث مستدامة معمارية ىندسة وجود وبالتالي لممجتمع، المعماري النيج تغيير مف البد

                                                

 كلٌه ، ماجستٌر رسالة ،"السكنٌة المبانً كفاءة لرفع النانو تكنولوجٌا استخدام "،بالل محمد ولٌد 1 
 6ص ،6102 القاهرة، جامعة الهندسة،

3
 رسالة ،"للمدارس العمرانً التصمٌم فً االستدامة تحقٌق استراتٌجٌات" اسماعٌل، ٌوسف سمر  

 .54 ص ، م6100 غزه، اإلسالمٌة، الجامعة الهندسة، كلٌة .المعمارٌة، الهندسة قسم ماجستٌر،
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 توظيؼ تتطمب االستدامة" الخضراء العمارة" كتابو في "وانز جيمس" المعماري يقوؿ
 واالستنتاج، التأليؼ والمقارنة، كالتحميؿ، أفضؿ بشكؿ المعماري يستعمميا التي الميارات

 األنماط مف بدالً  الحقيقة في أساس ليا التي الجمالية الخيارات إلى تقود وىي
 (4)".التشكيمية

 

 االتجاىات أحد ،لمبيئة الصديقة المباني أو االستدامة بفكر ويعتبر إعادة تأهيل المباني"
ولتحقيؽ ذلؾ يجب أف  والبيئة، المباني بيف بالعالقة ييتـ والذي المعماري الفكر في الحديثة

 يتحقؽ في المبنى بعد إعادة التأىيؿ شرطيف أساسييف وىما:
 بشكؿ يتداخؿ وأال بو المحيطة لمبيئة آمف بعد إعادة التأىيؿ مبنىال أف يصبح - أ

 .الطبيعية البيئة عمى سمباً  يؤثر لف أنو أي ،(الطبيعية البيئة) البرية الحياة مع كبير
 تصميميا تـ والتي اً محمي المتوفرة لمبيئة صديقة موادب المبنى إعادة تأىيؿ يتـ - ب

 (5)."التموث مف لمحد البيئة عمى سمبية اً آثار  تترؾ ال بحيث ، جيد بشكؿ
 الداخمي: والتصميم العمارة في أبراج المياه العموية استخدام إعادة فكرةثانيًا 

 إعادة مف بداية المستداـ، التصميـ في جداً  ميمة قيمة األشياء استخداـ إعادة فكرة عديُ و 
 العصور شيدت فقد العصور، مر عمي الرخامية واألعمدة واألخشاب األحجار استخداـ
 ولكف اقتصادية ألسباب فقط ليس اإلنشاء في المواد مف العديد استخداـ إعادة السابقة
 المنشآت القديمة. استخداـ إعادة وحتى الورؽ استخداـ إعادة مف بداية بيئية ألسباب ايضا

 التفكير مف تنبع الداخمي والتصميـ العمارة مجاؿ في أبراج المياه العموية استخداـ إعادة إفف
أبراج المياه  فإف ،ارر االستق وحب لإلنساف البشرية لمطبيعة ونظراً  الصندوؽ، خارج االبداعي

عادة إحيائيا في صورة مناسبة  اقتصادي حؿ ىي وأمثؿ إلعادة استخداميا مرة أخرى وا 
 لتأدية الوظيفة الجديدة التي ُىيأت ليا. 

 
 

                                                
4
 52 ص سابق، مرجع ،"للمدارس العمرانً التصمٌم فً االستدامة تحقٌق استراتٌجٌات.  

5
 KOLEVA, I., & BENAABIDATE, L. "ECOLOGY, PLANNING AND DESIGN" , 

Doctoral dissertation, Department of Environment Laboratory of Geo resources and 

Environment Fez, Faculty of Sciences and Technology, University of Sidi Mohammed Ben 

Abdellah ,Morocco,2017,p 42. 
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 :أبراج المياه العمويةثالثًا 
عالي مف أجؿ االحتفاظ بموارد مائية وتوليد الضغط  ارتفاعخزاف مائي ُيبنى عمى      

سنتيمتر مف  10.2عمى نظاـ توزيع المياه. يتولد الضغط كمما ارتفع خزاف المياه؛ فمكؿ 
مترا ما  30 ارتفاعمف الضغط وعمى ذلؾ ينتج Pascal "كيمو باسكاؿ" 1االرتفاع ينتج 

ر الضغط لمتطمبات نظاـ كيمو باسكاؿ مف الضغط وىو ما يكفي لتوفي 300يقرب مف 
  .لمسكافلتوزيع المياه 

يسمى أيضا برج الماء أو قصر مائي  وىو ُمَجمػّع لممياه عبارة عف برج مرتفع أو خزاف 
  ماء كبير مرتفع بشكؿ يمكف بواسطتو توزيع الماء عمى البيوت بضغط مناسب.

وغالبا ما يتـ يمكف استخداـ مجموعة متنوعة مف المواد لبناء برج مياه :  اإلنشاء .1
استخداـ الحديد والخرسانة المسمحة والطوب المعالج مسبقا باإلجياد )مع الخشب، واأللياؼ 
الزجاجية( وتتـ طالء البطانة الداخمية لمبرج بطالء مف المواد العازلة والمعالجة كيميائيا 

 لمحماية مف التآكؿ والصدأ.
ء في )المدينة، المصنع، أو اف مستخدمي المياه سوا":  الهدف من خزانات المٌاه .2

حتى المبنى )بحاجة لتزويدىـ بالضغط الكافي لمحفاظ عمى سالمة إمدادات المياه. إذا لـ 
يتـ توفير الضغط المناسب لضخ المياه داخؿ شبكة اإلمدادات يمكف أف تحدث عدة 

 مشاكؿ منيا 
 قد ال تصؿ المياه إلى الطوابؽ العموية مف المبنى. -
 كافي. بشكؿمف الصنبور  المياه تدفؽقد ال  -
خاصة في المناطؽ  المياهبدوف وجود برج الماء قد تخضع بعضا مف أنظمة إمدادات  -

الجوفية  المياهالجبمية لمضغط السمبي )مبدأ عمؿ المرحاض( وىذا يؤدي إلى سحب 
وتمويثيا بالكائنات المجيرية والرمؿ واالسمدة والتي تعود مرة  المياهالضحمة في شبكة 

 (6)تصبح جزء مف مخزوف األرض مف المياه الجوفية" .أخرى ل

                                                
 ٌاء الفرنسً بلٌز باسكال أطلق اسم "باسكال" على وحدة قٌاس الضغط نسبًة لعالم الرٌاضٌات و الفٌز

(Blaise Pascal)  والذي بَرَز لُمساهماته فً دٌنامٌكا الموائع وتجاربه مع جهاز البارومتر. اتفق على ،

إطالق اسم باسكال لوحدة نٌوتن لكل متر فً المؤتمر العام لألوزان والمقاٌٌس الرابع عشر عام 

 م0790
6

 م.6100، 43" ، دار الكتاب المصرٌة ، ص الشربهندسة مٌاه /على عبد الرحمن محمد جاد، "د 
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( قطاع رأسً فً خساٌ عهٕي2شكم)  

" ، دار هندسة مٌاه الشربد/على عبد الرحمن محمد جاد، "

م2011، 54الكتاب المصرٌة ، ص  

تنشأ الخزانات العموية مف الخرسانة المسمحة أو مف الصمب : وصف الخزان .3
( رسـ توضيحي لخزاف عالي بمسورة مشتركة لتغذية الخزاف بالمياه مف 2ويبيف الشكؿ )

صواعؽ وذلؾ لتصريؼ الطممبات ولسحب المياه مف الخزاف لممدينة ، ويزود الخزاف بمانع 
 . ـ2أي شحنات كيربائية وىو عبارة عف عمود مف النحاس األحمر طولو 

 مراحل تطور تصمٌم أبراج المٌاه:( 3-1)

ما بيف الحديد والطوب والخرسانة المسمحة، تتشابو الكثير منيا "تطور بناؤىا عبر التاريخ 
في تصميـ البناء الخارجي؛ فيما احتفظ البعض لنفسو بممسات وجماليات معمارية فريدة، 

رغـ اجتماع اليدؼ البنائي لجميعيا عمى 
 .تخزيف المياه

أىمية الخزانات في مصر قديًما ترجع ف
 لضرورتيا الممحة نظًرا لندرة مياه
األمطار، فاعتمد السكاف عمى وسائؿ 
تخزيف إلمدادىـ بالماء في وقت معمـو 
مف السنة وتحديًدا موسـ الفيضاف، 
وخاصة لممدف المأىولة بالسكاف التي 
تبعد عف النيؿ المصدر الرئيسي لممياه 
 كاإلسكندرية، التي تشتير بالصياريج 

 المائية في باطف األرض.

ر، وحتى ومنذ أواخر القرف التاسع عش
أوائؿ القرف العشريف، رفعت الخزانات إلى 
سطح األرض، وتـ تسخير الجاذبية 
لتوفير ما يكفي مف ضغط المياه 
الستخدامات الشرب والحماية مف 

                                                
  الصهارٌج".. مصطلح فارسً عّرفه المعجم المحٌط بـ"حوض ٌجتمع فٌه الماء"، وٌشٌر هذا"

 المصطلح إلى منشأة لتخزٌن المٌاه تقام إما فً باطن األرض أو فوق سطحها،
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يُطقت  خساٌ (1)صٕرة 

  انًُخسِ بانسقازٌق

https://akhbarelyom.c

om/news/newdetails/3

057820/1/  

الحرائؽ، عبر األنابيب "المواسير" االحتياطية التي كانت شائعة االستخداـ كيياكؿ ألبراج 
وساعدت في توفير ضغط مياه كاٍؼ  حطات الضخمجاورة لم  طويمة نحيفة لتخزيف المياه،

 (7)لممنازؿ".
"ومف خالؿ المزج بيف الفف والبناء، تطورت التصميمات 
اليندسية والمعمارية ألبراج المياه، وتغيرت أشكاليا عمى مر 
السنيف بيف الخشبية والحديدية والخرسانية، فيما ال تزاؿ 

برونقيا في العديد مف المدف  األنماط القديمة محتفظة 
 المصرية .

صمب مف المواد ومع أواخر القرف التاسع عشر، بات ال
المعدنية المفضمة لبناء أبراج المياه، بيياكميا وأسقفيا 
مخروطية الشكؿ، ولعؿ صيريج منطقة المنتزه بالزقازيؽ الذي 
بني خالؿ فترة االحتالؿ اإلنجميزي لمصر أحد أبرز معالـ 

 ( 8)(."1صورة ) المدينة
 المنشآتوما يدعو لألسؼ، ىو إزالة الكثير مف تمؾ "

المعمارية القادمة مف الماضي وطمس ىويتيا، خالؿ فترة ثمانينيات وتسعينيات القرف 
الذي كاف يقع في ميداف المديرية، وخزاف  (3،2صورة ) الماضي، وأبرزىا خزاف بني سويؼ

 (9)."الكباس بشارع الجالء بدمياط والذي تـ ىدمو في أوائؿ األلفية
"وخالؿ بدايات القرف العشريف بدأ االتجاه نحو بناء أبراج المياه مف الخرسانة المسمحة، إال 
أنيا كانت فترة عمميا قصيرة نسبًيا مقارنة بتمؾ المصنوعة مف الفوالذ، وأرجعت العديد مف 

 المصادر السبب في ذلؾ إلى صعوبة جعؿ الخزانات الخرسانية في بداية بنائيا 
 

                                                
،العدد العاشر  صناع المستقبل مجلة -مقال " ، أبراج المٌاه فً دولة الكوٌت ،" محمد حافظم/  (7)

 م6161،
(8)https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3057820/1/  

 
(9  ( https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3057820/1/ -الصهارٌج--حكاٌات 

التارٌخ-عبر-المٌاه-أبراج-تصمٌمات-تطورت-كٌف-المصرٌة..  
 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3057820/1/
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بًُ سٌٕف ( خساٌ 3،2صٕرة )  

https://akhbarelyom.co

m/news/newdetails/305

7820/1 

 
 

مقاومة لمماء، وذلؾ قبؿ أف يتـ تطويرىا في ثالثينيات القرف العشريف، لتصبح أكثر شيوًعا 
 مع التقدـ التكنولوجي.

في خزانات المياه المصرية القديمة، خاصة تمؾ التي بنيت  مختمفةفأصبح ىناؾ جماليات 
بالرغـ مف الوظيفة البسيطة ليذه الخزانات إال أف كال منيا تميز بتصميـ ، و قبؿ الستينيات

 (10) عف غيره ". فريد وبممسات تجعمو مختمفاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(10) https://www.facebook.com/Egyptianwatertanks 

( خساَاث يٍ انطٕب 5،4صٕرة )

 ٔانًعذٌ بًذٌُت بٕدابسج "
Budapest بأٔرٔبا" 

http://sarasfavoritebwphot

ographs.blogspot.com/20

10/11/bernd-hilla-

becher.html?m=1 

( خساٌ يٍاِ يبُى يٍ  انخرساَت انًسهحت بإَجهخرا 8صٕر)

"England" 

https://architectureofdoom.tumblr.com/post 

صٕر)9( خساٌ يٍاِ عهى شكم عٍش انغراب يبُى يٍ  

 " بفهُذاHelsinki انخرساَت انًسهحت ب ْهسُكً "

https://ar.pinterest.com/pin 

http://sarasfavoritebwphotographs.blogspot.com/2010/11/bernd-hilla-becher.html?m=1
http://sarasfavoritebwphotographs.blogspot.com/2010/11/bernd-hilla-becher.html?m=1
http://sarasfavoritebwphotographs.blogspot.com/2010/11/bernd-hilla-becher.html?m=1
http://sarasfavoritebwphotographs.blogspot.com/2010/11/bernd-hilla-becher.html?m=1
https://ar.pinterest.com/pin
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 ابراج المٌاه واالستدامة( 3-2)

االستدامة في مختمؼ المجاالت وخاصة المعمار لجأ المصمموف لتطبيؽ  "مع ظيور مفيوـ
ىذا المفيوـ عمى أرض الواقع، حيث ُصممت كصروح شاىقة تشمؿ مساحات شاسعة مف 

 الحدائؽ في أعمى قمميا ، لتبخير المياه وتمطيؼ الجو وتكويف المطر الخاص بالبرج.
أيضًا باأللواح الشمسية لتزويد المبنى بالطاقة الكيربائية الالزمة لتشغيؿ  االستعانةكما تـ 

 (11)الموجودة بالبرج".  األخرىكيرباء البرج والمجاالت 
: "تعد أبراج الكويت أحد أبرز المعالـ السياحية والحضارية  أبراج الكوٌت مثاؿ عمى ذلؾ

شاطئ الخميج العربي، تحديًدا في  في الكويت، وىي عبارة عف ثالثة أبراج مرتفعة تقع عمى
منطقة تسمى رأس عجوزة بالعاصمة الكويتية، ترجع فكرة إنشائيا إلى الشيخ جابر األحمد 

ضخمة بديمة لخزانات الحديدية القديمة  مياهالصباح، عندما احتاجت الدولة لبناء خزانات 
 (.12)صورة رقـ 

 لتراثية:وىي عبارة عف ثالثة أبراج تتفؽ مع معالـ الكويت ا
متر عف سطح البحر ويتكوف مف كرتيف حيث يوجد  187 ارتفاعو:  البرج الرئٌسً

( كما توجد قسـ 13بالطابؽ األرضي قاعة استقباؿ فخمة وقاعة الروياؿ كوفيو )صورة رقـ 
الطمبات الخارجية وقاعة التدريب. يتكوف مف كرة عميا وىي الكرة الكاشفة وتدور دورة كاممة 

لرؤية جميع معالـ الكويت مف قبؿ الزائريف ، كما يحتوي ساعة حوؿ نفسيا كؿ نصؼ 
 133البرج عمى مصعديف سريعيف لنقؿ الزوار مف األرض إلى الكرة الكاشفة عمى ارتفاع 

متر، ويحتوي البرج عمى خزاف  20ثانية.، ويبمغ قطر البرج عند األرض  35في  مترا
 لممياه يتسع لمميوف غالوف مف المياه.

 أما الكرتيف فيما عبارة عف:
 الكرة األولى الرئٌسٌة تشمل مطعم األفق: .0

 مقيى المو كافيو " Leo Café" 
 الواحة قاعة دسماف 
  ." (12)الواحة 
 تنقسـ إلى قسميف:"  الكاشفة("الكرة الثانٌة: )الكرة  .2

                                                
(11)
مجلة صناع المستقبلب مقال منشور" ، أبراج المٌاه فً دولة الكوٌت "، محمد حافظم/ 

 
 م6161،العدد العاشر ،
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( أبراج انكٌٕج12صٕرة  )  

https://www.almrsal.

com/post/823460 

شكم  )3( قطاع رأسً فً أبراج انكٌٕج ٌوضح 

سفل وباقً األنشطة فً مكان وجود الخزان فً األ

 األعلى

http://medo313.blogspot.com/2014

/03/blog-post.html 

  متر عف سطح البحر. 120القسـ األوؿ "ثابت": ارتفاعيا 
  متر وتدور دورة كاممة كؿ نصؼ ساعة كما يوجد  123القسـ الثاني "المتحرؾ": ارتفاعيا

تقدـ فييا المشروبات والوجبات الخفيفة والسريعة ويتميز ىذا القسـ  وكافتيريامحؿ ىدايا 
مشاىدة المعالـ المحيطة حوؿ األبراج ومناطؽ الكويت والجزيرة الخضراء بوجود تميسكوب ل

 (1 )" .(14)صورة رقـ " Dasman Palace " وقصر دسماف

مترا ويتسع لمميوف غالوف  147عبارة عف خزاف لممياه يبمغ ارتفاعو :  البرج األوسط
 متر . 18مكعب، ويبمغ قطره عند األرض 

المحيطة وضواحييا  لممنطقةبرج مخصص لمتحكـ بتوصيؿ الكيرباء :  البرج األصغر
نارة البرجيف  113ويبمغ ارتفاعو  عف طريؽ كشافات قويو مثبتو فيو ويصؿ  األخرييفمترا وا 
 متر.  12كشاؼ، ويبمغ قطره عند األرض  100عددىا حوالي 

"الجسـ اإلنشائي لمبرج مغطى بطبقة معدنية عاكسة ليبدو وكأف البرج يتالشى في السماء 
وىذا نوع مف التالعب البصري والحسي لمتخفيؼ مف ثقؿ المنشأ عمى األرض واراحة عيف 

. ويصؿ الزوار إلى قمة حدائقيوالناظر إليو. وىناؾ في األعمى يوجد خزاف لممياه واسقؼ 
في جسـ البرج حيث تتـ فعاليات مختمفة  البرج مف خالؿ مصعد

 في تمؾ القمة باإلضافة إلى المشيد البانورامي الخالب لممدينة.
و ُيحتضف الجزء السفمي مف البرج 
مف خالؿ حديقة عامة تعمؿ عمى 
تنقية مياه األمطار. ويتـ ضخ 
المياه لمخزاف في األعمى لري 
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لمحيط بالبرج والذي يرطب ويمطؼ جو ة وتتراكـ الرطوبة في اليواء اياالسقؼ الحدائق
 (13)المدينة".

 
 
 
 
 
 
 

 

 :العربٌة  أبراج المٌاه التً تشمل نشاطات أخرى فً البالد أمثلةرابعاً 

 :برج مٌاه بجامعه األمام محمد بن سعود بالرٌاض( 4-1)

مف بناءُه وتجييزه،  االنتياءشيرًا حتى  16نحو  استغرؽـ وقد 1990"تـ إنشاء البرج عاـ 
ـ تحت  17.97ـ منيا 104.84 ارتفاعوويبمغ  2ـ 28501.7وقد تـ إنشاءُه عمى مساحة 

فوؽ سطح األرض حيث خصصت الجامعة األدوار العميا كقاعات فخمة  والباقياألرض 
مف  3ـ21.127عة كبار الزوار بيا ، وأسفميا مباشرة يوجد خزاف مياه ضخـ بس الستقباؿ

 (14) الجامعة مف المياه." احتياجاتالمياه لسد 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1) (2)

https://egyptiangeographic.com/ar/news/show/495 
(

14
 ( https://www.youtube.com/watch?v=jAYTvUT0Rfw 

( يكاٌ يرحفع فً انبرج 14صٕرة )

يخصص نهسائرٌٍ نرؤٌت يعانى انكٌٕج 

 يٍ خالنّ 

http://kw.jowlat.com/pic/311

28905.jpg 

انًطعى داخم  حٍس ٌّٕظح( 13صٕرة )

 أبراج انكٌٕج

https://www.urtrips.com/kuwai

t-towers/ 

صٕرة  )15( ٔحى اظافّ 

صحٌٕ حكسٕ انكراث حبهغ 

 عذدْا خًست ٔخًسٌٕ أنف 

https://almohandes.or

g/t 

( برج 16صٕرة )

يٍاِ جايعت اإلياو 

يحًذ بٍ يسعٕد 

 بانرٌاض

https://www.f

lickr.com/ph

otos/al-

imam_univer

sity/5545967

شكم )4( قطاع  رأسً ببرج 

يٍاِ جايعت اإلياو يحًذ بٍ 

يسعٕد بانرٌاض ٌتضح فٌه 

استخدام األدوار العلٌا 

كقاعات لالستقبال والجزء 

 األسفل كخزان للمٌاه

https://www.youtube

.com/watch?v=jAYT

vUT0Rfw 
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( قاعت االسخقبال داخم برج انًٍا17ِصٕرة )  

https://www.youtube.com/watch?

v=jAYTvUT0Rfw 

يتعامؿ الغرب مع أبراج المياه القديمة الُميممة كثروة و 
قومية يجب اف ٌتستغؿ فبعض المصمميف عمموا عمى 

كمنازؿ وبعضيـ كمطاعـ وكثير مف  تييئتياإعادة 
ُتعيد لممبنى الحياة مف جديد  التيالمجاالت المختمفة 

ليتألؽ بوظيفة جديدة مالئمة مع الشكؿ والوظيفة، 
رج المياه يجب إعادة تأىيمو ب  استخداـولكف قبؿ 

 .لالستخداـكمبنى صالح 

 نشاطات أخري : فًمٌاه الأبراج عاد  استخدام إل األجنبٌةبعض األمثلة خامساً 

 :م1555 – كالدنمارJAGERSBORG" - برج مٌاه جٌوجرسبورج " ( 5-1)

ويبمغ  Edvard" Thomsen""إدوارد يوىاف تومسف  المعماريتـ بناء البرج عمى يد 
 .متر مكعب مف المياه 2000متًرا ، ويحتوي عمى  45ارتفاعو 

 Dorte Mandrupشركة دورت ماندروب اليندسية "فازت  ـ2004في عاـ "و 
Architects" جرسبورج و لتحويؿ برج مياه جي""Jagersborg  الذي يقع ببمدية كوبنياغف
ضع الوحدات السكنية في الطوابؽ العميا مف البرج  تـ و مساكف لمشباب ، فإلى بالدنمارؾ 

كؿ  بناءتـ ، عمى طوؿ محيط المبنى وترؾ المركز كمساحة مشتركة لممعيشة والتخزيف 
 الوحدةإلى عمؽ  الالـز جمب الضوءليشبو الكريستاؿ بارز عف البرج بشكؿ سكنية وحدة 

 ( 15)".بالبرج عوائؽ عمى المناظر الطبيعية المحيطةأي خالية مف لة ر إطاليوفتو 
شقة ومركًزا شبابًيا حوؿ قمب البرج ، مف خالؿ شغؿ  40الميندسوف بتركيب قاـ "وقد 

ا إحداىم الوحداتيناؾ نوعاف مف ، فالمساحة التي تقع بيف اليياكؿ السداسية واألضالع
الشكؿ الخارجي مفصمي بسمسمة مف النوافذ الكبيرة و مثمثة. واألخرى متعامدة بسيطة 

                                                
 "Edvard" Thomsen إدوارد ٌوهان تومسن   م0781أبرٌل  00 وتوفًفً كوبنهاغن  0885مٌناٌر  7ولد فً) "

ا دكان فً فرٌدرٌكسبٌرغ(  ًٌ ا مهًما تحتل أعماله امهندًسا معمار ًٌ ، وقد فً الحداثة الدنماركٌة ةبارز ةمكاننمارك
وأصبح أستاذاً فً نفس  م0705ومسن من كلٌة الهندسة المعمارٌة بأكادٌمٌة الفنون الجمٌلة فً عام تتخرج 

. وكان أًٌضا سكرتًٌرا لجمعٌة المهندسٌن المعمارٌٌن األحرارم0761المكان عام   
15

 https://divisare.herokuapp.com/projects/17188-dorte-mandrup-jaegersborg-water-tower 
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يير مظير برج المياه بشكؿ كبير مع أقساـ النوافذ إلى تغات ضافاإل، وقد أدت والشرفات
 (16)".(19،20صورة ) الجديدة ذات األوجو المصنوعة مف المعدف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16

 https://www.architectural-review.com/archive/plug-in-living-jaegersborg-water-tower-in-
gentofte-denmark-by-dorte-mandrup-arkitekter 

( حٕظح شكم انبرج قبم  19،20صٕرة )

 ٔبعذ إعادة انخأٍْم ٔإظافت انٕحذاث انسكٍُت

https://www.dortemandrup.dk/

work/jaegersborg-water-tower-

denmark 

 

شكم  )6،5( يسقط آفقً نهبرج قبم ٔبعذ إعادة انخأٍْم نالحظ فٌه االحتفاظ بشكل األعمدة السداسٌة وشغل 

 المساحة الواقعة بٌنها فً وضع الوحدات السكنٌة الجدٌدة 

https://divisare.herokuapp.com/projects/17188-dorte-mandrup-jaegersborg-water-

tower 
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 برج كرومويؿ( 23صورة   )

(Cromwell Tower) 

http://uniqueproperty

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 :م1530 –لندن  –( Cromwell Tower) برج كروموٌل( 5-2) 

أال واستخدـ لوظيفتو األصمية  ـ 1930في عاـ  البرجتـ بناء "
الرغـ مف إعادة تشكيؿ وب ـ،2004حتى عاـ وىي تخزيف المياه 

ميزاتو مبرج المياه ، إال أنو ال يزاؿ يحتوي عمى العديد مف 
 (.26،27صورة  ) األصمية مثؿ الدرج الحمزوني المركزي

ة البرج تبمغ مساح(، و 25صورة ) الحجرية المكشوفةوالحوائط 
عاـ  ىذا البرجتـ تحويؿ وقد  قدًما. 50قدًما ويبمغ ارتفاعو  7535
حديث يحتوى منزؿ إلى  قديـ غير مستغؿمف برج مائي  ـ2016

متعامدة بسيطة واألخرى مثمثة( يوضح أشكاؿ الوحدات فإحداىما 7،8،9شكؿ  )  
https://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2016/12/13/jaegersborg-

watertower-in-klampenborg-denmark-by-dorte-mandrup-architects-aps/ 

( بعط انهقطاث 22،21صٕرة  )

نهٕحذاث انسكٍُت انجذٌذةانذاخهٍت   

نجد فٌها أن المصمم أهتم بالبساطة 

فً وحدات التأثٌث مع استخدام 

األلوان الفاتحة لٌعطى اإلحساس 

باالتساع مع النوافذ الزجاجٌة الكبٌرة 

لٌعطى أكبر قدر من اإلضاءة 

 الطبٌعٌة 

https://www10.aeccafe.co

m/blogs/arch-

showcase/2016/12/13 
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مقسـ ألربعة طوابؽ، الطابؽ األرضي يشمؿ االستقباؿ التجييزات المعاصرة  عمى جميع
ومطبخ وحماـ وجناح لمضيوؼ يحوى غرفة نـو مزدوجة ومعيشة ومطبخ وحماـ  ومدخؿ 

 (17) ( . "9مستقؿ شكؿ)
 
 
 
 
 
 
 

وقد تـ تخصيص الدور األوؿ كمنطقة مركزية لمترفيو، فيناؾ ُخصصت مساحة كبيرة 
السقؼ تفتح عمى  حتىمع أبواب منزلقة مف األرض لمطبخ مفتوح عمى غرفة لمجموس 

 .(24الرئيسية صورة) الشرفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17

 https://www.shared.com/water-tower-turned-home/ 

شكم   )10( يسقط أفقً نهذٔر األرظً  ٌشمل االستقبال ومطبخ 

وحمام وجناح للضٌوف ٌحوى غرفة نوم مزدوجة ومعٌشة 

  ومطبخ وحمام  ومدخل مستقل

http://uniquepropertybulletin.co.uk/wp-

content/uploads/2019/07/1-1-1-1-Water-

Tower-UPB-Floorplan-Ground.jpg 

 صٕرة  )24( غرفت انًعٍشت فً انذٔر 

http://uniquepropertybulletin.co.uk/

wp-content/uploads/2019/07/1-1-1-

1-Water-Tower-UPB5.jpg 

صٕرة  )25( حٕظح االحخفاظ باألعًذة انحجرٌت 

ٔيسجٓا بانخجانٍذ انخشبٍت انحذٌثت فً احد غرف 

 النوم 

http://uniquepropertybulletin.co.uk/w

p-content/uploads/2019/07/1-1-1-1-

Water-Tower-UPB1.jpg 



 

 155 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( حٕظح االحخفاظ 27،26صٕرة  )

بانسهى انحهسًَٔ انقذٌى باإلظافت إنى 

 إَشاء سهى حذٌذ
http://uniquepropertybulletin

.co.uk/wp-

content/uploads/2019/07/1-

1-1-1-Water-Tower-

UPB3a.jpg 

صٕرة  )29،28( يُطقت انخراش ٔحبقى حهك انًُطقت يفخٕحت رأسٍاً بطٕل انًبُى ٌٔطم عهٍٓا يُطقت انجهٕش فً الطابق األول 

 وغرف النوم فً الطابقٌن الثانً والثالث

http://uniquepropertybulletin.co.uk/wp-content/uploads/2019/07/1-1-1-1-Water-Tower-UPB1b.jpg 

 ( يسقط أفقً انذٔر انثاًَ ٔانثانذ11،12شكم  )

http://uniquepropertybulletin.co.uk/wp-content/uploads/2019/07/1-1-1-1-Water-Tower-

UPB1b.jpg 
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 :البحث نتائج
ُيعد اإللماـ بالتقنيات التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بتصميـ العمارة الداخمية لممنشآت  .1

البدائؿ المتوفرة أحد أىـ أسباب وامتالؾ القدرة عمى التحميؿ والتقييـ واالختيار مف بيف 
 النجاح في عمميات إعادة التأىيؿ .

التجارب العالمية الناجحة في عمميات إعادة تأىيؿ الخزانات تعطى دافع لممصمميف  .2
 المحمييف لخوض ىذه التجربة في مصر.

عادة استخداميا االستخداـ  .3 خزانات المياه ثروة ُميدرة محميًا يجب االلتفات إلييا وا 
 ثؿ.األم

 :التوصيات
 اإللماـ بالمواد والتقنيات التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بمواد البناء. ضرورة .1
 والمبتكرة السريعة، االقتصادية الحموؿ كإحدى خزانات المياه إلى النظر ضرورة .2

 .المشكالت بعض لحؿ
جراء بعد التعديالت الطفيفة عمييا  .3 أىمية رصد أغمب الخزانات ذات الطابع الفني وا 

 حتى ال تفقد قيمتيا .
 عند إعادة تأىيؿ الخزانات يجب مراعاة عناصر التصميـ الداخمي . .4
 .ٔحرٌٔجٓا ٔإبذاعٍت جذٌذة أفكار اسخحذاد عهى نهشباب انذٔنت حشجٍع ظرٔرة .5

 قائمة المراجع
 أواًل المراجع العربية:

جراءات متطمبات" - عبداهلل محمد صالح بف .1  مرافؽ تأىيؿ إلعادة البرمجة وا 
 العمارة) سعود الممؾ جامعة مجمة -منشور بحث –"  محدد عاـ بموقع قائمة

 .3ص العاشر، المجمد ،(والتخطيط

وليد محمد بالؿ،" استخداـ تكنولوجيا النانو لرفع كفاءة المباني السكنية"، رسالة  .2
 2،ص 2016ماجستير ، كميو اليندسة، جامعة القاىرة، 
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تحقيؽ االستدامة في التصميـ العمراني سمر يوسؼ اسماعيؿ، "استراتيجيات     .3
لممدارس"، رسالة ماجستير، قسـ اليندسة المعمارية،. كمية اليندسة، الجامعة 

 .45ـ ، ص 2011اإلسالمية، غزه، 

 ، المصرية الكتاب دار ،" الشرب مياه ىندسة" جاد، محمد الرحمف عبد عمى/د .4
 .ـ2011، 53 ص

 صناع بمجمة منشور ،مقاؿ"  الكويت دولة في المياه أبراج" ، حافظ محمد .5
 ـ2020، العاشر ،العدد المستقبؿ

 األنترنت ومواقعثانيًا المراجع األجنبية 
1. ps://akhbarelyom.com/news/newdetails/3057820/1/ حكايات-

 التاريخ؟-عبر-المياه-أبراج-تصميمات-تطورت-كيؼ-المصرية..-الصياريج-
2. https://www.facebook.com/Egyptianwatertanks 
3. https://egyptiangeographic.com/ar/news/show/495 
4. https://www.youtube.com/watch?v=jAYTvUT0Rfw 
5. https://ashpilia-arts.com/2019/01/31/design-info/ 
6. https://divisare.herokuapp.com/projects/17188-dorte-

mandrup-jaegersborg-water-tower 
7. https://www.architectural-review.com/archive/plug-in-

living-jaegersborg-water-tower-in-gentofte-denmark-by-
dorte-mandrup-arkitekter 

8. https://www.dortemandrup.dk/work/jaegersborg-water-
tower-denmark 

9. https://www10.aeccafe.com/blogs/arch-
showcase/2016/12/13/jaegersborg-watertower-in-

klampenborg-denmark-by-dorte-mandrup-architects-aps/ 

https://www.facebook.com/Egyptianwatertanks
https://www.facebook.com/Egyptianwatertanks
https://egyptiangeographic.com/ar/news/show/495
https://egyptiangeographic.com/ar/news/show/495
https://www.youtube.com/watch?v=jAYTvUT0Rfw
https://www.youtube.com/watch?v=jAYTvUT0Rfw
https://ashpilia-arts.com/2019/01/31/design-info/
https://www.architectural-review.com/archive/plug-in-living-jaegersborg-water-tower-in-gentofte-denmark-by-dorte-mandrup-arkitekter
https://www.architectural-review.com/archive/plug-in-living-jaegersborg-water-tower-in-gentofte-denmark-by-dorte-mandrup-arkitekter
https://www.architectural-review.com/archive/plug-in-living-jaegersborg-water-tower-in-gentofte-denmark-by-dorte-mandrup-arkitekter
https://www.architectural-review.com/archive/plug-in-living-jaegersborg-water-tower-in-gentofte-denmark-by-dorte-mandrup-arkitekter
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10. -https://www10.aeccafe.com/blogs/arch
-in-watertower-showcase/2016/12/13/jaegersborg

aps/-architects-mandrup-dorte-by-denmark-klampenborg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2016/12/13/jaegersborg-watertower-in-klampenborg-denmark-by-dorte-mandrup-architects-aps/
https://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2016/12/13/jaegersborg-watertower-in-klampenborg-denmark-by-dorte-mandrup-architects-aps/
https://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2016/12/13/jaegersborg-watertower-in-klampenborg-denmark-by-dorte-mandrup-architects-aps/
https://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2016/12/13/jaegersborg-watertower-in-klampenborg-denmark-by-dorte-mandrup-architects-aps/


 

 159 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

Repurpose old water towers and their interior spaces 

through sustainable conservation methods 

Abstract 

Old buildings are considered a national wealth that must be 

preserved and taken care of in their urban surroundings by 

reusing them. Like other buildings, they consist of a group of 

internal and external void elements, and these elements have 

what distinguishes them from similar elements in other 

buildings, and of course this distinction results from the value 

Which these buildings express, whether physical or moral, and 

here the designer’s ingenuity in dealing with the original 

elements and choosing a method to deal with the added elements 

of this space, and the methods that the designer follows to study 

the interior space, in order to reach a general perception of the 

process of re-employment of the building, including The use 

takes into account the old or new building. 

Hence the need to reuse the old buildings, and the research is 

concerned with studying the old upper water tanks in Egypt from 

an architectural and plastic point of view, and the possibility of 

benefiting from them through sustainability. 

 

Key Words: Re-employment  ،heritage facility  ،visual 

extensions  ،the concept of flexibility  ،sustainability 

 


