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  في عمرهماأهدي ثمرة جهدي إلى الوالدين الكريمين أبي و أمي أطال اهللا 

   و زوجاتهم و إخوتي و أزواجهمإلى جميع أخواتي

  الى كل أبنائهم الصغار و 

   الى من كان لي سندا و جعل عملي موفقا أستاذي حميان مسعود  

   من عرفتهم خالل مشواري الدراسي إلى جميع األصدقاء و األحباب و كل

   من مد يد العون لي من قريب أو بعيد  كلالى

   أهدي عملي المتواضعء الى كل هؤال
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 أشكر اهللا جل و على  لتوفیقھ لي بانجاز عملي ھذا و أحمده على تمكیني من إتمامھ

 یسعدني أن أتقدم بخالص الشكر و االمتنان الى األستاذ المشرف

 حمیـان مسـعود الذي لم یبخل علي بنصائحھ و توجیھاتھ

لبحثو التي مكنتني من انشاء ھذا ا  

  كما أتوجه بالشكر الى السيدة مليكة التي مدت لي يد العون و كان 

 لها الفضل في القيام بالعمل المخبري ببومرداس 

  الى االساتذة الذين قبلوا مقرري هذا العمل

  حمالوي علي. أ

  لعرج عبد العزيز. أ

  دلوم سعيد.                                      أ

 يد العون من قريب أو بعيد و أشكر كل من مد لي 
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  :المقدمة 

 المعابد والقصور فيها حضارات عريقة شيدت ت بهامقيا ضمن المناطق التي جزائر التعتبر

 موارده استغاللكبيرة على القدرة ال والتي من خاللها أظهر اإلنسان  و كذا البروجوالسدود

 و  البناء والتشييدأعمالكيفية استعمالها كمصدر أساسي في الطبيعية في مجال أحجار البناء و

       .من بينها نجد الصخور الكلسية

فموضوع بحثنا يندرج في دراسة تأثير الرطوبة و األمالح على الصخور الكلسية الموجودة 

  .ببرج تامنفوست و تقييم التلف الذي آل إليه البرج و بالتالي وضع اقتراحات لصيانته 

كذا معرفة أهم تغيراتها و تحوالتها مع توضيح  و  ة نوع و خصائص هذه الصخورإن دراس

درجات التلف الناتجة من خالل تأثير األمالح و الرطوبة يعد كخطوة أولى للبحث على حلول 

مناسبة لحماية هذا البرج دون المساس بجوهره أو تهديد وجوده و هذا ما يوضح أهمية 

لدينا من تراث معماري و العمل على تكييفه من  افظة على ماالموضوع الذي يسمح لنا بالمح

  .دون تدميره أو تشويهه استنادا إلى دراسة علمية دقيقة

  : و عليه تمحورت إشكالية البحث فيما يلي 

؟ ما هي التدخالت الالزمة للمحافظة  ما هو أثر الرطوبة و األمالح على الصخور الكلسية  

  . ؟  رطوبة و األمالحعلى برج تامنفوست من خطر ال

 يتمثل موضوع البحث في دراسة علمية نظرية و تطبيقية  و لإلجابة على هاتين اإلشكاليتين 

  . للصخور الكلسية لبرج تامنفوست  و أثر كل من الرطوبة و األمالح عليها  

 للقيام بدراسة البحث قسمناه إلى أربعة فصول ثالث منها نظري و األخر تطبيقي و هي 

  : الي كالت
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  .عموميات حول الصخور بما فيها أقسامها و مجال استخدامها و تضمن :  المدخل 

اختص بالصخور الكلسية من حيث الخصائص و منشأ تكوينها مع إبراز عامل  :الفصل األول

  .التلف بها و كيفية المعالجة

   على الصخور الكلسية  أبرزنا فيه عاملي التلف األمالح و الرطوبة و أثرهما: الفصل الثاني 

 قدمنا فيه كل ما يتعلق بالبرج من إطاره التاريخي و الجغرافي و تقنية بناء : الفصل الثالث

  . أسواره  و أثر الرطوبة و األمالح على البرج

  : إلى محورينناه قسم قدفكان تطبيقي و :الفصل الرابع 

تحليل المعدني و كذا تحديد الخصائص  قمنا بالتحاليل المخبرية  المتمثلة في ال:المحور األول 

  .الفيزيائية للعينات المقترحة و تأثير الرطوبة و األمالح

قدمنا فيه مجموعة من االقتراحات تضمنت كيفية التدخل على جدران البرج : المحور الثاني

  .من أجل الحفاظ عليها و حمايتها من التلف

 مستوحاة من خالل تحليل النتائج مع و انهينا بحثنا بخاتمة تضمنت خالصة عامة للموضوع

                          .اإلجابة على اإلشكال المطروح

 اعتمدنا في بحثنا على جلب المادة العلمية لدراسة موضوع البحث و ذلك باستقراء 

 أن يشمل الموضوع من الناحية التاريخية و العلمية و نمضامينها و استنباط كل ما يمك

 .بالصخور، األمالح و كذا الرطوبةاألثرية الخاصة 
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  عموميات حول الصخور : مدخل ال
  
  تعريف البيتروغرافيا- 1

  طبيعة الصخور-1.1
   تعريف المعدن-2.1

  انواع الصخور- 2
   الصخور الرسوبية-1.2
   الصخور النارية-2.2
  ولة الصخور المتح-3.2

   الدورة الصخرية- 3
   استخدام الصخور-4             
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   : البتروغرافيا تعريف-1

 و هو علم دراسة الخصائص أحد فروع علم الجيولوجياالبتروغرافيا أو علم الصخور و هو 

  ومعرفة محتواها والعوامل المؤثرة1"الفيزيائية و الكيميائية للصخور و دراسة أشكال تكوينها

  .لألرضكيفية استقرار مجالها المغناطيسي المصاحب للمجال المغناطيسي و 

 : تعريف الصخور– 1.1

، أو ز واحد كالكوارتهي مادة أرضية تتكون من تجمع معدني في الجيولوجيا" صخر"إن كلمة 

حم، متماسك   ومتحجر، كالحجر الرملي أو الجيري الذي يتكون من  ملتمن تجمع معدني

 أو أكثر كالجرانيت، الذي يتكون من الكوارتز يت، و البعض اآلخر يتكون من معدنينالكالس

  .و الفلسبار والبيوتيت

 يعني مادة ملتحمة و متماسكة إال أن  الذيصخرالو على الرغم من المفهوم الشائع لكلمة 

 من الصخور  تتألف القشرة االرضية ، أي أن2اني المفكك يعتبر أيضا صخراالرماد البرك

معدنية واحدة الطبيعية و هي مواد معدنية متجانسة نوعا ما و قد تكون مؤلفة من مادة 

   3) "متعددة المعادن( مواد معدنية فتسمى  او من عدة)وحيد المعدن(فتسمى 

 المعادن توجد مع بعضها البعض كخليط من مجموعة من الصخر مادة صلبة مكونةو منه ف

  .يحتفظ فيه كل معدن بخصائصه

  : تعريف المعدن-2.1

هي مواد ممثلة في الطبيعة بتركيبة كيميائية معينة و خصائص فيزيائية متشابهة و حسب 

 4زجاجي ، ترابي و على شكل صفائح : طريقة تكونها فانها تشكل اصنافا متنوعة من نسيج 

 ضعت منظمة المعادن العالمية تعريفا آخر يقول ان المعدن هو عبارة و 1995و في عام 

    متكون كنتاج عمليات جيولوجية عن عنصر او مركب كيميائي كريستالي بطبيعته

  

  

                                                
    ، 210:  ، ص1998  دار النشر و التوزيع الكويت2 ، ج 1  ط- الجيولوجية الموسوعة–د عبد اللطيف يوسف الغنيم . أ- 1
  .217، ص 1998، 3 ج المرجع نفسه-  2
  155 . ص ، 1997 منشورات وزارة الثقافة   -ترميمها ،ترميمها و الحفاظ عليها:المباني االثرية –هزار عمران ، جورج دبورة .  م- 3
:  ص2004  أفريل 33 مجلة اسكرام عدد - العنصر االساسي لتركيب كوكبنا و مصدر الهام الجيولوجيينالصخور و الجوامد– صليحة عمور  - 4

15  
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  : أنواع الصخور -2

 تكوينها ، تركيبها        و  طبيعتها ، تنقسم الصخور إلى ثالثة أقسام أساسية و ذلك حسب

 :ي كاآلتي الخ و ه...نسيجها 

  : الصخور الرسوبية -1.2

  تعني كل ما يرسب و يستقر كما يدل على ذلك أصلها

  (Sedimentum=Settling) الالتيني 

   حيث تمثل موادها الخام كل نواتج التجوية الميكانيكية

   ، تتعرض الصخور النارية لعوامل5 و الكيميائية

  ة التعرية  و تتحول بفعلها الى حبيبات صغير

   تحملها المياه الجارية أو الرياح و عندما تقل

   سرعة المياه أو الرياح و تضعف مقدرتها

   فان حملها من الحبيبات يترسب على

       هيئة طبقات غير متجانسة الى حد  

  يمثل مراحل تكوين الصخور الرسوبية) 01(الشكل رقم              كبير في مكوناتها  المعدنية

و . و يتكون ما يعرف بالصخور الرسوبية  ا الطبيعية و تركيباتها الجيولوجية و خواصه

وقوع هذه لصخور الرسوبية و بمرور الزمن و يمثل مراحل تكوين ا) 01(الشكل رقم 

الصخور تحت تاثير الهواء الجوي و المياه و االمطار فان حبيباتها تتماسك بمواد رابطة من 

 ينتج عن ذلك انواع من االحجار لها صالبة كافية تصلح في الجير او الحديد او السليكا و

   . 6استخدامها في البناء أو في صناعة التماثيل أو غير ذلك 

  

  

  

  

                                                
    ، 218:، ، ص1998  3 ، ج 1د عبد اللطیف یوسف الغنیم ، المرجع السابق  ط. أ- 5
  دار قابس للنشر و التوزیع بیروت ، لبنان، 1 ط -عالمیة، أحدث الوسائل و التقنیات ال-صیانة و ترمیم المكتشفات االثریة–  د جعفر زھیر فضل اهللا - 6

  75:   ص 2006
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  : حسب النشأة والتكوين الرسوبية تصنيف الصخور -1.1.2

  :تنقسم الصخور الرسوبية من حيث نشأتها إلى األقسام التالية

  :كيميائيةرسوبية ذات نشأة   صخور - 1.1.1.2

نت هذه المواد لية التبخر أو التفاعل الكيميائي بين المحاليل التي كوو هي تشكلت بفعل عم

ية و التصاقها معا ، من المحاليل المائل أيضا نتيجة ترسب المواد المعدنية، و تتشك7مذابة

  .CaCO3 8 و هو يشبه في خواصه الحجر الكلسي CaCO3. MgCO3مثل الدولوميت

  :صخور رسوبية ذات نشأة عضوية  - 2.1.1.2

و هذه الرواسب تتكون من تراكم بقايا المواد العضوية التي خلفتها الحيوانات أو النباتات 

  :التي تعيش في البحار، أو اليابس و هي على أنواع و تتمثل في

 ).فتات المحار، و هياكل الحيوانات البحرية و الشعاب المرجانية(رواسب كلسية 

 ).أشواك االسفنج، الدولوميت(ة رواسب سليسي

 ).غابات متفحمة، و نباتات منقولة(رواسب كربونية 

  .9)طبقات من عظام الحيوانات الضخمة(رواسب فوسفاتية 

صورة مأخوذة من محجر جميلة بسطيف و هي تمثل  الحجر الجيري و ) 02(و الشكل رقم 

  ية و العضويةصورة  تمثل الدولوميت ذو النشأة الكيميائ) 03(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  تمثل الدولوميت ) 03( رقم                شكلتمثل الحجر الجيري) 02( رقم         شكل

  

  

                                                
7 -  Yakoub Boussad, Cours de géologie, Ed Aurassi Draa Ben Khadda , Tizi – Ouzou , 1994, p 115. 

  157:  ص1997ة الثقافة  منشورات وزار- المباني االثریة ترمیمیھا ، صیانتھا و الحفاظ علیھا– ھزار عمران ، جورج دبورة - 8
  .41. ، ص1991، دار النهضة العربية ،5  محمد ماجد عباس خلومي ، استطالع المواقع و أبحاث التربة و األساسات، ط-  9
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   : رسوبية ذات نشأة ميكانيكية صخور- 3.1.1.2 

  تنتج عن تفكك الصخور االندفاعية و الرسوبية نتيجة

  لفيزيائي، و ترسيبها في مكان آخر الحث ا

  ادة رابطة كالغضار، أكسيد و التصاقها بوجود م

   تمثل الحجر الرملي)04  ( رقم  شكل  .       10الحجر الرملي الحديد، الكربونات، و منها 

  مأخوذة من محجر تيقزيرت بتيزي وزو تمثل الحجر الرملي) 04( رقم شكلو الـ

د لقد ساهمت دراسة الصخور الرسوبية بشكل رئيسي في تفهم تطور الحياة و تقسيم العمو" 

  . الجيولوجي و ظهور ما يعرف بعلم الجيولوجيا التاريخية

تتميز الصخور الرسوبية عن نوعي الصخور االخرى النارية و المتحولة بوجودها في هيئة 

طبقات متراصة تعلو كل منهما االخرى ، و احتواء بعضها على احافير بالرغم من وجود 

  11" ل رسوبي بقايا تطبيق ترسيبي لبعض الصخور المتحولة عن اص

كما يمكن أن تقسم الصخور الرسوبية حسب التركيب المعدني و هو موضح من خالل 

  )01(الجدول رقم 

  تقسيم الصخور الرسوبية حسب التركيب المعدني  )01(جدول رقم                                 

 استعماالتها مميزاتها تركيبها نوع الصخور

الصخور 

 الجيرية

   من معادن الجير مثل

 لسيتادلوميت والكال

 األبيض أو أحمر بني يميل إلى اللون  -1 

  بالحمض عند اختالطه Co   2تحدث رغوة ويصعد -2 

         المسامية ضعيف -3 

 م900عند تسخينها بدرجة  تتحول للجير الحي -4 

 البناء صناعة أحجار -1

 واإلسمنت صناعة الجير -2

الصخور 

 الطينية

من معادن الطين وهي 

 الكلورايت  ويتولينالكا

اللون الرمادي أو البني أو  يغلب عليها  -1

 األخضرأواألسود

 م1200متماسكة عند تسخينها فوق  تحول إلى مادة    -2

 والفخار صناعة أدوات الخزف

الصخور 

 الرملية

من معادن الميكا 

 والفلسبار والكوارتز

  كثير المسامية-1  

 حبيباتها ترى بالعين -2  

 الالحمة ف ألوانها حسب المادةتختل -3   

 صناعة الزجاج -1 

 مواد البناء صناعة -2

  

                                                
10 -  yakoub Boussad, Op.cit, p 116. 

  227:   ص 1997 ،3  ج -الموسوعة الجیولوجیة– عبد اللطیف یوسف الغنیم - 11
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  :الصخور النارية  -2.2 

  تصلبت أو تبلورت من الصهير " 

(Magma)المادة االم للصخور النارية   

   التي تتكون من مصهور سليكاتي تبادلي 

    يتكون 12"مع قليل من الماء و المواد الطيارة 

  و في أثناء .ن مواد منصهرة باطن االرض م

  الحركات االرضية أو من خالل المناطق الضعيفة من

   القشرة االرضية ، او بسبب البراكين ، تندفع هذه المواد

   المنصهرة الى سطح االرض و عندما تتجمد يتكون 

           13منها ما يعرف بالصخور النارية 

  يمثل مراحل تكوين الصخور النارية)  05( رقمشكل    يمثل مراحل تكونها)  05(و الشكل رقم 

  :  و قد استخدمت في االثار انواع كثيرة منها 

  :الغرانيت 

  يتألف عادة من مجموعة من المواد هي الكوارتز المتبلور بنسبة

  )5-20%(و الميكا بنسبة ) 40-70%(و الفلدسبار ) % 40-20(

  تمثل الغرانيت) 06(رقم           شكل تمثل الغرانيت                ) 06(و الشكل رقم  

                                                        :البازلت 

  لميزاالت الحديدية و الماغنيزيةيتألف من الفلدسبار و بعض ا

  ذات تركيب كيميائي معقد و هو في الغالب سليكات (

  ) الماغنزيوم و الحديد ، لونها أخضر غامق و رصاصي

                                  تمثل البازلت) 07(رقم تمثل البازلت    شكل ) 07( رقم  و الشكل14 هو عموما قاتم اللون و

  و يمكنهناك انواع عديدة للصخور النارية و ذلك على حسب المكونات و االنسجة -

                                                
  218:   ص3الغنیم ، المرجع السابق ج عبد اللطیف یوسف - 12
  75:   ص 2006 ، بیروت 1 ط -صیانة و ترمیم المكتشفات االثریة أحدث الوسائل و التقنیات العالمیة– د جعفر زھیر فضل اهللا - 13
  155 .  ص  -1997 -ترمیمھا ،ترمیمھا و الحفاظ علیھا:المباني االثریة –ھزار عمران ، جورج دبورة .  م- 14
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النارية سط ألنواع الصخور الذي يمثل تقسيم مب) 02(توضيح ذلك من خالل الجدول رقم 

    المكونات و االنسجة حسب

    المكونات و االنسجةسط ألنواع الصخور النارية حسبتقسيم مب) 02(الجدول رقم 

  ) القاعدي(                      غني بالسليكا الحامضي                       فقير بالسليكا 

           داكن اللون             أسود                       فاتح اللون               رمادي   

  اولفين       الفين-    كوارتز       فلسبار بوتاسي      بالجيوكليز      اوجيت:مكونات معدنية  

                        فلسبار بوتاسي      بيوتيت او     هورنيلد أو       هيبرثين      إنستاتيت

    أمفيبول        أوجيت       بالجيو كليز كلسي        أوجيت                                                                                                                  بيوتيت    

 

  : الصخور المتحولة -3.2

  يرجع تعقد انسجة و مكونات الصخور"

   المتحولة ليس فقط الى وجود عدة انواع 

  التحول و لكن ايضا الختالف درجةمن 

   تاثير التحول على العديد من الصخور

   الكلسية التي تشمل كل من الصخور

    أي عندما15" النارية و الصخور الرسوبية

   تتعرض كل من الصخور النارية و

   الرسوبية للتحركات االرضية و ما

  ل مراحل تكوين الصخور المتحولةيمث) 08( الشكل رقم           يصاحبها من ارتفاع كبير في

 و الضغط ، فانها تتغير في خواصها الطبيعية و مكوناتها المعدنية و تركيباتها   الحرارة

يمثل مراحل تكوين ) 08( و تكون ما يعرف بالصخور المتحولة و الشكل رقم 16الجيولوجية 

ر فوق بعضها و التفريق بينهما و ذلك ناتج عن تراكم الصخو الصخور المتحولة  و يصعب

  :  و من أمثلة ذلك نجد 17الطاقة الناتجة عن الحركات األرضية 

  

                                                
  220-219-  218:  ،ص3المرجع السابق  ج –عبد اللطیف یوسف الغنیم   - 15
  76-75:   ص 2006 ، 1 ط -المرجع السابق– د جعفر زهير فضل اهللا - 16
   127:   ص 2007  مصر -أسس ترميم األثار و المقتنيات الفنية –د حسين محمد علي - أ- 17
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  : الرخام 

  يتكون نتيجة لتبلور الصخور الكلسية 

  و الدولومينية بدرجات حرارة و ضغط

      حبيبية ملتصقة ببعضها  بنيته البلورية ، عاليين

             مأخوذة من محجر )09( رقم شكلو ال  البعض 

  تمثل الرخام) 09( رقم شكل                          تمثل الرخام  و هي ة بسكيكدةلففلي

   :يت الكوارتز

  يتكون من ثاني أكسيد السليسيوم المتبلور

    18 و يكون عادة متماسكا بواسطة السليكا 

  )10(و الشكل رقم  nH2O    SiO2صيغته الكيميائية

       تمثل الكوارتزيت

                              يتتمثل الكوارتز) 10(رقم        شكل                                                  

  : الدورة الصخرية -3

  تبين الدورة الصخرية عالقة الصخور ببعضها

   البعض فنجد الصخور النارية التي نشأت من

   حين تنكشف تصلب و تبلور الصهير

  التجوية على سطح االرض  و تتعرض لعوامل 

  تتغير كيمياويا و فيزيائيا الى فتات و مواد مذابة ثم

  تنقل هذه المواد و تترسب و تتماسك و تصبح صخور

  يمثل الدورة الصخرية) 11(الشكل رقم        و اذا ما تعرضت بالتالي الى الضغط   رسوبية

  ل الدورة الصخريةيمث) 11( و الشكل رقم 19و الحرارة تتحول الى صخور متحولة 

 

  

 
                                                

     .    159-160 ص1997 —رمیمھا ،ترمیمھا و الحفاظ علیھات:المباني االثریة –ھزار عمران ، جورج دبورة .  م- 18
  222 ص 3 عبد اللطیف یوسف الغنیم المرجع السابق  ج -  19
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  : استخداماتها -4 

إن مجال استخدام الصخور متنوع و كثير و ذلك لتعدد أصنافها فقد استعمل منها  بنطاق 

الرخام في تشييد المباني و الحصون و السدود  الجيري و الحجر الرملي و كذا حجرالواسع 

 و من  الخاصة بالمعيشةوات األواني و التماثيل و األداعةصنفي  كما استعملتو  األبراج 

 نجد الصخور الكلسية التي استخدمت ه الصخور التي كان لها دور في هذا المجالبين هذ

  .لخصائصها الفيزيائية و الكيميائيةلوفرة المحاجر و قربها و كذا بكثرة نظرا 

ية و الجزائر ضمن المناطق األثرية التي بنيت معالمها باألحجار و من بينها الصخور الكلس

  .التي تتواجد في مختلف المناطق منها برج تامنفوست األثري

  :الملخص

 من أوائل المواد الطبيعية التي استخدمها اإلنسان في البناء وذلك منذ قديم الصخور تعتبر

 وتتفوق الصخور الطبيعية من حيث المنظر ،السابقة أثار الحضارات بذلك  كما تشهدالزمان

    .كاألخشاب مثالاألخرى والمتانة على مواد البناء 

 الى ثالث  حسب طرق تكوينها في الطبيعةالصخور فقد تم تصنيف الفريدةوبالنظر لخواصها 

انواع هي الصخور الرسوبية ، الصخور النارية و الصخور المتحولة كل منها استعملت في 

  . مجاالت عديدة و متنوعة
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  قائمة المصادر و المراجع

     2007  –أسس ترميم األثار و المقتنيات الفنية –ي حسين محمد عل -1

الوسائل و التقنيات أحدث  صيانة و ترميم المكتشفات االثرية–جعفر زهير فضل اهللا  -2

     2006 دار قابس للطباعة و النشر و التوزيع،  بيروت ، 1 ط - العالمية

 و مصدر الهام الصخور و الجوامد العنصر االساسي لتركيب كوكبنا– صليحة عمور -3

    2004  أفريل 33 مجلة اسكرام عدد -الجيولوجيين

         1998  ،3ج ، 2 ، ج 1  ط- الموسوعة الجيولوجية–عبد اللطيف يوسف الغنيم  -4
 دار النهضة ع و أبحاث التربة و األساسات،محمد ماجد عباس خلومي ، استطالع المواق -5 

   1991العربية ،

  دمشق ،-ترميمها و الحفاظ عليها :المباني االثرية –بورة  هزار عمران ، جورج د-6

    1997 وزارة الثقافةمنشورات

-7 Yakoub Boussad, Cours de géologie, Ed Aurassi Draa Ben Khadda , 

Tizi – Ouzou , 1994  
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 : تعريف الصخور الكلسية-1 

 تتشكل انطالقا من ذوبان البيكاربونات في الماء و 20ية الشائعة هي من الصخور الكربون

  : فيحدث تغيير في توازن المحلول و ذلك حسب المعادلة التاليةCO2انخفاض 

CaCO3 + CO2+H2O                   Ca (HCO3)2 21 و هي عادة غير صافية فتحوي 

واخر في أ" وليم سميث"الم و قد اكتشف الع.23 كما تحوي على المستحثات 22على الكوارتز

ثاتها حمستلها لعديدة للصخور أن لكل طبقة تشكيلة صخرية  من خالل مشاهداته ل18القرن 

يكون لمجموعة من الطبقات عمر زمني "المميزة و قد توصل هذا العالم إلى المبدأ التالي 

 هي  و عليه يمكن القول أن الصخور الكلسية24" واحد إذا كانت تضم نفس المستحثات

 من مكونات الصخر و %45صخور رسوبية تحتوي على معدن الكالسيت بنسبة تزيد عن 

 و على الرغم من أن مصطلح الصخور الكلسية أو الحجر 25قد توجد بها معادن أخرى 

الجيري يستخدم للداللة على معادن الكربونات إال أنه يستعمل في أغلب األحيان للداللة على 

 Ca Mg ذلك للتمييز بينه و بين معدن آخر هو الدولوميت و CaCO3معدن الكالسيت 

(CO3)2 26   

  :الوسط الجيولوجي  -2

   الكلسية على شكل طبقات متوازية الصخور تتواجد

  مخزنه في البحار أو من و هي  و منتظمة

  طبقية الصخور) 12(رقم        شكل  27 تراكم األصداف و المحارات الغنية  بالكالسيت

 حيث وجد أن أكثر صخور الحجر الجيري قد  ،طبقية الصخور الكلسيةيمثل  )12(شكل رقم 

تترسب في المناطق االستوائية و الشبه استوائية و في البيئات الضحلة حيث يقل عمق الماء 

 يتوفر فيها الضوء و الحرارة و المواد الغذائية و هي واسعة االنتشار في  و م15فيها عن 
                                                

   220:  ص1990 -المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم– صيانة التراث الحضاري - 20
21 -  Yakkoub Boussad , Cours de géologie ,  ed Aurassi Draa Ben Khada, Tizi-Ouzou,1994 p : 115 

 :ص   1997احـف دمشق المديرية العامة لآلثار والمـت -ترميمها، صيانتها و الحفاظ عليهاالمباني االثرية -هزار عمران ، حورج دبورة  22-
158  
  132:  ص1989 القسم االول -الجيولوجيا العامة– روبرت ج فوستر -  23
 16:  ص1977- 1976 القسم النظري - الجيولوجيا الطبيقيةالبتروغرافيا أو– ميخائيل معطي - 24
 102: ص2المملكة العربية السعودية ط) معادن ، صخور، احافير، خرائط (-تطبيقات في الجيولوجيا العامة– محمد عبد الغني عثمان مشرف - 25
 13:  ص1998  الكويت3 ج- الموسوعة الجيولوجية– عبد اللطبف يوسف الغنيم - 26

27 - Véronique Cebal, Chislaine Tamisier-Raux- Roches et Minéraux- mini encyclopédie, Paris , P : 64 
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ل في تركيب العديد من الجبال و من بينها الجزائر حيث نجدها مختلف مناطق العالم و تدخ

 . في جبال جرجرة و البابور و جبال االوراس و الهضاب العليا 

  : نسيج و تقسيم األحجار الكلسية -3

  : نسيجها -1.3

تعكس انسجه األحجار الجيرية البيئات التي تكونت فيها ، و تعتبر االحافير سواء أكانت في 

  .ة أو فتات  العنصر الرئيسي  في هذه األنسجة صورة كامل

ل المائية ، و لما كان  قابلة للذوبان نسبيا في المحاليو نظرا الن معادن الكربونات

ت و يتحول الكالسيت بدوره إلى دولوميت لذلك فان عملية كالسياالراجونيت يتحول إلى 

  ) . سيةالكل(اعادة التبلور تعتبر أمرا شائعا في االحجار الجيرية 

  :  تقسيمها– 2.3

 التي قامت على  Folk هناك عدة محاوالت لتقسيم األحجار الجيرية من بينها محاولة فولك

 التي تنظر للحجر الجيري على أنه خليط من مكونات ثالثية نقية Pettijohnمبادئ بيتيجون 

إال أن في    .يجهي الكالسيت و الدولوميت و السليكا و هناك تقسيم أخر يعتمد على نوع النس

األصل تقسم إلى نوعين و ذلك حسب أصل و مصدر التكوين فهي إما أن تكون ناتجة عن 

و ذلك في موقع معين و إما أن ) مواد تحتوي على كربونات(ترسب إحيائي في مياه البحر 

  28 .تكون ناتجة بسبب انتقالها بفعل التيارات من موضع الترسيب الى موضع أخر 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 14:  المرجع السابق  ص3 ح- الموسوعة الجيولوجية–  عبد اللطيف يوسف الغنيم - 28
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  : شأ الصخور الكلسيةمن -4

   : منشأ عضوي-1.4

  تتكون الصخور الكلسية ذات المنشأ العضوي إما من بقايا 

   كما هو الحال في الكلس29حيوانية أو من بقايا نباتية ميتة 

   الشكل)  كلسية متصخرةأصداف و هياكل(  القوقعي 

  خر كلسي عضويص) 13( رقم الشكل          يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريدريك)13(رقم 

   بالغليان  

  30 المحارات و األصداف الغنية بالكربونات الكالسيوم:التركيب 

   في أعماق المياه               :البيئة

  تمثل ترسب الصخر الكلسي العضوي ) 14( شكل رقم

             المنشأ العضوي للصخور الكلسية) 15( الشكل رقم و

  )14( رقم شكل                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  المنشأ العضوي للصخور الكلسية) 15(شكل رقم 

  

 

                                                
29 -Charles Pomerol, Robert Fouet – Les Roches sédimentaires- Paris ,1961,P : 106 
30 - Véronique Cebal, Chislaine Tamisier-Raux- OP cite, Paris , P : 65 
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  : الصخر الطباشيري -1.1.4

 صخر مسامي أبيض يتأثر بالغليان التصاله مع حمض

   الهيدروكلوريدريك الذائب غني بالسليكس 

  )16( رقم الشكل ،رابيض ، رمادي مائل لالصفرا:اللون 

 رمل خاصة كربونات الكالسيوم مع قليل من ال:التركيب 

   اشيريصخر طب) 16( رقم الشكل بوجود دائم للبريت                                     

  من المحارات و البقايا   و داخل مياه البحار:البيئة 

                                                                             ترسب الصخر الطباشيري)17(شكل رقم  31 العضوية الدقيقة

      الصخرترسب) 17(شكل رقم                                    : صخر الكوكينا -2.1.4

  عضوي عادة ما يكون عالي المساميةصخر رسوبي 

   و ضعيف التماسك يتكون نتيجة نقل و ترسيب مواد

    ) 18( رقم الشكلخل حوض الترسيب  عضوية دا

  معدن        بحرية متماسكة أو ملحومة ب  أصداف :التركيب

      الكوكينا صخر)18( رقم الشكل                                                    الكالسيت المتبلور

  32 .تيار يترسب في مياه الشواطئ الضحلة حيث تتجمع االصداف بواسطة حركة ال:البيئة

  :فوري أو الهيكلي حجر الجير االح-3.1.4

صخر عضوي غني باالحافير و الكسر االحفورية و قد تظهر االحافير على سطح الصخر 

  )19( رقم الشكل. نتيجة للتعرية و إزاحة الطين الجيري من حولها

  األجزاء الصلبة لبعض الفقاريات:التركيب

  ذه  مثل المحاريات و المرجانيات و تلتحم ه

  المواد بالكالسيت لتكون صخر كثيف

   في المياه البحرية الدافئة الضحلة حيث:البيئة

  )يسار(و حجر مرجاني ) يمين(صخر أحيائي ) 19( رقم الشكل        تكثر فيها الكائنات البحرية

                                                
31 -Véronique Cebal, Chislaine Tamisier-Raux- OP cite, Paris , P : 64 

  107:   ص2002 2تطبیقات في الجیولوجیا العامة  المرجع السابق ط– محمد عبد الغني مشرف -  32
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      تساقط االمطار                                                      : منشأ كيميائي-2.4

      عن طريق ترسيب كربوناتالحجر وينتـج هذا  

          تكون الصخور             الكالسيوم الذائبة فى مياه البحار تحت ظروف

  رسوبيةال             ر ونقصابالتالى كمية البخـ  درجـة الحرارة و

   حامضية المياه وكمية ثانـى أكسيد الكربون

  حيث تساهم (PH) ى الذائبة واألس األيدروجين

  الترسيب الكيميائي) 20( رقم شكل     وبالتالي زيادة  (   كل من نقص ثاني أكسيد الكربون 

 و يمثل الترسيب الكيميائي ) 20 ( رقمو الشكل33.في تركيب كربونات الكالسيوم)  قاعديتها 

  : نجدمن أنواعه

   :و الدقيق التبلور  حجر الجير المتبلور-1.2.4

ر المتبلور من بلورات الكالسيت متشابكة و متداخلة مع بعضها البعض و يمكن يتكون الجي

رؤية هذه البلورات بالعين المجردة أما الجير الدقيق التبلور فمن بلورات الكالسيت دقيقة جدا 

للحد الذي يصعب تمييزها عن بعضها البعض تحت المجهر العادي ، يمتاز بالتجانس و 

 مكسر محاري ، يغلب عليه اللون البرتقالي المصفر أو الزبدي و كثافة و عادة ما يكون له

لكن قد يكون لونه رمادي داكنا أو أسودا إذا كانت نسبة كبيرة من الشوائب العضوية و 

تمثل ) 21( رقم الشكل و 34 .يترسب هذا األخير في مياه البحر الدافئة و الهادئة الضحلة 

  الجير المتبلور

  

  

  

  

  

  ينتان من الحجر الجيري المتبلورع) 21( رقم الشكل

                                                
33  -  R.F symes :( ti.z.ang.Marcin Machalski) –Skaly Mineraly- warszawa; Arkady, 1993 P:22 
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  :Oolites حجر الجير السرئي-2.2.4

  . حبيبات صغيرة تسمى السرئيات  يتكون من

  هذه الحبيبات بنية من رقائق أو طبقات جيرية :التركيب

  الطين أوأو  قيقة الدحبيبات ممركزة حول جسيم من ال

   قطعة من صدفة محار أو غير ذلك و عادة ما تلتحم 

  ات بالكالسيت لتكون صخرا يشبه إلى حد كبيرالسرئي

  قد و، المستديرة الرمل المكون من حبيبات الكوارتز

  سرئيات الحبات من ) 22( رقم الشكل         بعض الظواهر توجد في حجر الجير السرئي 

    .الموجودة في حجر الرمل مثل التطبق المتقاطع و خاصية التصنيف الجيد

ت في المياه الضحلة حيث يؤدي نشاط التيارات الى دحرجة االنوية   تنشأ السرئيا:البيئة

على القاع مما ينتج عند تجميع الكالسيت و التصاقه حول هذه االنوية مشكال بنية دوائر 

  حبات من سرئيات الكالسيت) 22( رقم الشكل 35 .مركزية أو بنية شعاعية
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  : الدولوميت --3.2.4

لكالسيوم و الماغنزيوم و الدولوميت اسم للصخر و للمعدن في نفس  يتكون من كربونات ا

الوقت و ينشأ في البحر عن طريق استبدال الماغنزيوم الموجود في مياه البحر ببعض 

يتميز الدولوميت عن الكالسيت بعدم وجود التوأمية  36 .الكالسيوم المكون للحجر الجيري

الماء   مع حمض كلورالبعض و إذا ما تفاعلة عن بعضها المتكررة و تؤلف معينيات مفصول

    37. ال تعطي غليانا اال بالساخن بينما يعطي الكالسيت غليانا بالبارد

   والمغنيسيوم الكالسيوم كربونات  :الكيميائي التركيب

CaMg(CO3)2 

  )23( رقم الشكل  ،سداسي  :البلوري نظام

  عادة عديم اللون  مسامية،متراصة كتل :الخارجي الشكل

      .البلورية ابيض، وردي أو أصفر عندما يكون في الحالة 

      الدولوميت) 23( رقم الشكل                           ترسيب الدولوميت ) 24(شكل رقم 

  ليس ثقيالً،) 4- 3.5( الصالبة متوسط :الطبيعية الخواص

  شفاف،، ذو انفصام تام، شبه شفاف إلى )هش(قابل للكسر 

  ترسيب الدولوميت) 24(شكل رقم                .مخدشه ابيض اج أو لؤلؤي و بريق زجذو 

نتيجة ياه البحر على الطين الكلسي، أو  تحت ظروف ترسبية نتيجة لتأثير متكوني  :البيئة

 يتواجد في عروق ذات درجات حرارة منخفضة وفي بيئة متحولة وأيضا العضوي، للتكوين

  38. الدولميتكرخام

  

  

  

  

  

                                                
 103:   المرجع السابق صمحمد عبد الغني عثمان مشرف  - 36
 94:  ص1977 –تروغرافيا أو علم الصخور موجز في البي– يوسف الخوري - 37
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    :صخر االراجونيت  -4.2.4

نفس تركيبة الكالسيت مع اختالف تكوين البلورات و هو يترسب إلى قواقع حيوانات ال 

 نصادفه في التشكيالت الحديثة جدا إذ انه يتحول فيما بعد الى كالسيت في غضون 39فقارية 

  :و من خصائصه ما يلي 40األزمان الجيولوجية  

    CaCO3مالكالسيو كربونات :  الكيميائيالتركيب

  )                25( رقم الشكل،  مستقيم معيني  :البلوري نظام

   مطوله منشورية صغيرة بلورات :الخارجي الشكل

  االراجونيت) 25( رقم الشكل                      بلورات الشكل، وغالبا تشكل مجموعة

             ،األبيض اللون عديمليفية مشعة، لونه يدرج من 

  )26(الشكل رقم . واأللوان األخرى، األخضر، راألصف 

  يمثل ترسب االراجونيت) 26(الشكل رقم                            41 يمثل ترسب االراجونيت

  ثقيل الوزن، قابل للكسر، انفصامة) 4-3.5( الصالبة بين متوسط :الطبيعية الخواص

  ي، ومخدشه ابيض، إلى شبه شفاف، ذو بريق زجاجشفافمنشوري ولكن غير واضح، 

  . المخففالهيدروكلوريكيفور بقوة عند اضافة حامض 

 إلى اللون يتحولاالراجونيت مع محلول نترانت الكوبالت فانه   في حالة غلي مسحوق

  . يبقى أبيض اللون البنفسجي بينما الكالسيت

 درجة حرارة منخفضة وبالقرب من الظروف السطحية، ومن الشائع تحت يتكون :البيئة

 يتواجد في رواسب كما صخور الحجر الجيري ف كهوفيجوده كهوابط وصواعد و

 يتحول إلى أن الممكنهو معدن شبه مستقر بالمقارنة مع الكالسيت ومن . الكبريتيدات

 عكسية بتحويل عمليةكالسيت تحت ظروف جوية معينة، بينما تحت الضغوط العالية تتم 

  .الكالسيت إلى االراجونيت

  

                                                
  30:  ص1998 القاهرة 3 ج-اشكال القشرة االرضية:  الجغرافية الطبيعية -آرثر استريهلر ، ترجمة محمد السيد غالب  - 39
 91: المرجع السابق ...... فيا أوموجز في البيتروغرا– يوسف الخوري - 40

41 - Véronique Cebal, Chislaine op cite P : 65 
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يتواجد في ) معدن من معادن كربونات الكالسيوم( من معدن الكالسيت شيوعا أقل:تواجده 

 يتكون في وأيضا) استالكتيت وستالجميت( الهوابط والصواعد لرواسبتكوين حديث 

كل رواسب كربونات الكالسيوم تترسب على شكل معدن . الساخنةرسوبيات العيون 

   42.سيت لتشكل معدن الكالثانيةاالراجونيت ثم تتبلور مرة 

   : الصواعد و النوازل -5.2.4

  إن احتباس الماء داخل بعض الكهوف الجيرية قد يكون

  Stalactites رواسب الصواعد و النوازل

 – Stalagmites و هي أعمدة من الكربونات   

   الكالسيوم مدالة من سقف الكهف أو ترسبت

                                   الصواعد و النوازل) 27 ( رقمالشكل)      27( رقم الشكل 43 في أرضيته بسبب بخار الماء

 فالمياه )28( شكل رقم وهي تنشا في المناطق الجيرية الواقعة في ظروف مناخية ممطرة

الناتجة تذوب الحجر الجيري وبمجرد تعرض بيكربونات الكالسيوم إلى فقدان ما تحتويه من 

  )29(شكل رقم . 44ربونات الكالسيومالكربون تترسب في صورة ك غاز ثاني أكسيد

  

   هبوب عاصفة رملية                                    
  مدخل في االرض  

                  طبقة

  ترسب الصواعد  ) 29(شكل رقم                         الصواعد     رواسب كلسية          

    و النوازل                                                                        النوازل

     الرمال

     مسامية الحجر الجيري                                         

  

         

    نشأة الصواعد و النوازل) 28(شكل رقم              

                                                
42 -  R.F symes :( ti.z.ang.Marcin Machalski) –Skaly Mineraly- warszawa; Arkady, 1993 P:22 

 149:  ص2 القاهرة ط- العرب و علوم االرض– علي علي السكري - 43
44  -  R.F symes  OP cite , 1993 P:22 
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  :)التوف الكلسي ( صخر الترافرتين-6.2.4

  ابيع التي تتصاعديرية هشة تتكون حول الينو هي رواسب ج

  لكالسيوم وغاز من مياهها المحملة بمحاليل بيكاربونات ا

  ن عند تعرضه للجو فتترسب كربونات ثاني أكسيد الكربو

  )30( رقم الشكل 45 . الكالسيوم في شكل بلورات بيضاء

   التوف الكلسي) 30( رقم الشكلمن محجر مليانة بعين الدفلة للتوف الكلسي         مأخوذة 

  تبين مكان تواجده أمام األنهار                                   ) 31(الصورة رقم و 

                         : طرق تشكل الصخور الكلسية -5

  :تتشكل الصخور الكلسية بطرق مختلفة من بينها 

  عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة و هي تمثل المناطق

  مكان تواجده) 31( رقم الشكل      يث تترسب الصخور ح الصحراوية و المناطق الساخنة

كما يترسب أيضا من : البحر الميت :  الحواف النهرية و المياه المغلقة مثل الكلسية على

   46جريان المياه بقوة 

 تترسب فحمات الكلس في المياه الطبيعية عندما تنخفض نسبة غاز الفحم الموجودة في هذه -

  :مر يجري حسب المعادلة التوازنية التالية المياه بسبب ما و هذا األ

Ca CO3 + CO2 + H2O                        (CO3)2 Ca H2                         
 يترسب الكلس أيضا بعمليات حيوية إذ انه يمكن لبعض الحيوانات و النباتات أن تفرز -

جتها الحية و في هيكلها أو في بالفعل كربونات الكلس مباشرة و أن تثبت هذا الراسب في أنس

كما تساعد البكتيريا في الترسيب بجعل المياه أكثر قاعدية و تزيد المواد  ، 47قوقعها 

 و من ثم تأخر عملية الترسيب ، و يتشكل أيضا من تراكم بقايا  CO2العضوية المتعفنة كمية

.معادن مباشرة أو قد تتحطم و يعاد ترسيبها
48

  

  

                                                           
                                                
45 -  R.F symes OP cite , 1993 P:22 
46  - Yakkoub ( B) , cours des géologie……OP. cite P : 115 

 217:   ص1977موجز في البيتروغرافيا أو علم الصخور – يوسف الخوري - 47
 153:  ص 1989 القسم االول -الجيولوجيا العامة–ج فوستر. روبرت- 48
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  : خصائص الصخور الكلسية -6

  : التركيب الكيميائي-1.6

 و يعتبر CO2و ثاني أكسيد الكربون  CaO  التركيب الكيميائي لها هو أكسيد الكالسيوم-

 (MgO)اكسيد الماغنزيوم أحد المكونات الشائعة 

االلومنيا كنتيجة لوجود مواد فتاتية و  قد توجد في الصخر مقادير ضئيلة من السليكا و -

  .رمال و طفل ، كما يمكن أن يوجد أكسيد الحديد في صورة كاربونات أو معادن

   : التركيب المعدني-2.6

 و الصيغة  المعادن الرئيسية للحجر الجيري هو الكالسيت و االراجونيت و الدولوميت-

  CaCO3 :الكيميائية للكالسيت هي

   نفس التركيب الكيميائي و نظام بلوري مختلف  لها االراجونيت كل من الكالسيت و-

 االراجونيت غير مستقر يتحول عبر الزمن إلى كالسيت إال أنه يترسب من مياه البحر و -

  بعض المياه العذبة 

 49 الدولوميت مستقر إال أنه يترسب في ظروف خاصة كارتفاع الملوحة -

  :و تتمثل بعض هذه الخصائص فيما يلي  

  ):الصالبة( القساوة -3.6

ة المعادن التي بيرا في هذه الخاصية و معرفة صالبتختلف المعادن و األحجار اختالفا ك

يتكون منها الحجر ال يفيد فقط في التعرف على طبيعة الحجر بل يفيد في اختيار أساليب 

ا بينا في  و يمكن أن نقول أنها مقاومة المادة للخدش و تختلف فيما بينها اختالف50العالج

 الصالبة بأجهزة وتقاس 51الصالبة باختالف مكوناتها و باختالف المواد الرابطة لهذه المادة

 بدءاً من هو يستعمل على جميع أنواع الصخور، و "Mohs" سلم مرجعيات سلمية منها

موحس "يمثل جدول  )03( رقم الصخور اللينة إلى الصخور الصلبة، و فيما يلي جدول

Mohs "52للقياس  

                                                
 13:  ص3 ج–الموسوعة الجيولوجية  – يوسف الغنيم لطيف  عبد ال- 49
 82:  ص1996 كلیة االثار ، القاھرة -مبادئ الترمیم و صیانة اآلثار غیر عضویة– محمد عبد الھادي محمد -  50
  191: ص2005 االسكندریة -علم الحفائر و فن المتاحف– عزت زكي حامد قادوس - 51

52 - Duriez ,(M), Arambide (J), nouveau traité des  matériaux de construction : Granulats- ciments – Bitons 
constitution  et technique générales d’emploi, Tome1, 2ème ed, 1961   p 117 
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  للقياس" Mohsموحس  "جدول) 03( رقم جدول

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  القساوة

  الماس  الكوراندوم  التوباز  الكوارتز  األرتوكالز  األباتيت  الفليوريت  الكالسيت  الجبس  التاك  المادة

  : المقاومة و الضغط-4.6 

 في تعرف هذه الخاصية بمقدرة الحجر على مقاومة االحتمال و الضغوط الواقعة عليه

لى حبيبات و تدخل في هذه مقاومة المادة االتجاهات المختلفة قبل أن يتشقق و يتحول ا

  للهواء، الصقيع،و الحرارة 

    المسامية -5.6

تعبر عن النسبة المئوية لحجم الفراغات الموجودة بين حبيبات المادة بالنسبة للحجم الكلي 

صخور و األحجار الرسوبية ، حيث للمادة حيث نجدها تزيد وتصل إلى قيم مرتفعة في ال

الحبيبات المكونة لها تظل مستقلة لها بأشكال الشبه كروية و غير منظمة مما يسمح بتكوين 

العديد من الفراغات و كلما زاد االختالف في الحبيبات كلما زادت الفراغات الداخلية 

    53 .اتساعا

  :عطي النفاذية العامةلوقة و مجموعها يمغو يمكن للمسامات أن تكون مفتوحة أو 

 .(%)Pf و نرمز لها Porosité fermé مسامية مغلقة -

  .(%)Po و نرمز لها  Porosité ouverte مسامية مفتوحة -

  .(%)Porosité Total Pf(%) + Po(%) = Pt مسامية عامة -

  : و الوزن الحجمي الوزن النوعي ، الكثافة-6.6

   (GM/CM3)تقدر بالغرام في السنتيمتر المكعبكتلة المادة في وحدة الحجوم و :  الكثافة

  النسبة بين كثافة المادة و كثافة الماء بصفة عامة فان المادة تعتمد بصفة :الوزن النوعي

خاصة على تركيبها الكيميائي و البلوري و تتغير كثافة المادة الواحدة  بتغير درجات 

 للمادة و كثافة  الوحدة البنائية في  تمدد و انكماشالحرارة و الضغط نظرا لما يحدثان من 

  54.المادة الثابتة عند ثبوت درجة الحرارة و الضغط

  ).مع المسامات و الفراغات(هو وزن وحدة الحجم الطبيعي للمادة: الوزن الحجمي

                                                
 82:  ص1996 محمد عبد الھادي محمد  المرجع السابق  -  53
  187: ص2005 عزت زكي حامد قادوس المرجع السابق - 54
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تتعلق الصفات التقنية للمواد بأوزانها الحجمية كالمتانة و ناقلية الحرارة و يدخل الوزن 

كة الجدران للمباني السكنية و في حساب نقل و تركيب العناصر الحجمي في حساب سما

  55.الهندسية و كذا في حساب درجة تراص المواد و مساميتها

  : االمتصاص-7.6

 ، وحول سطح حبيباته اتى بين المسامالموائع األخر  جذب الماء وعلى قابلية الصخر  

 تجويه إليصاص الماء يؤدي إذ أن امت،  تكون نسبه امتصاص الصخر للماء قليلة أنيجب 

  .الصخر واالمتصاص يتناسب طرديا مع مسامية الصخر وعكسيا مع قوته 

  : الخاصية الشعرية -8.6

الخاصية الشعرية أو النفاذية للحجر للمحاليل المائية أو العضوية تعتمد على كثير من 

بات و الشد العوامل أهمها مسامية الحجر و حجم حبيباته و السطح النوعي لهذه الحبي

السطحي للسائل المستخدم و درجة لزوجة السائل أو المحلول و هذه الخاصية من خواص 

   .التي تلزم معرفتها و تقدير قيمتها في األحجار قبل إجراء عمليات العالج

  : التركيب الطبقي للصخور -9.6

ركيب الطبقي تتميز الكثير من الصخور الرسوبية بأنها ذات تركيب بنائي طبقي و اتجاه الت

بالنسبة لها يعبر عن طاقة الوسط الحامل لترسيب هذه المواد طبقا لمعادالت كيميائية أو 

  .ميكانيكية في فترات زمنية مختلفة التي تكونت فيها الصخور

و إذا تصورنا حدوث ذلك في المسطحات أفقية مثالية فان قوة الترابط بين الحبيبات في مثل 

ا يمكن بعكس ترابط حبيبات كل المسطحات أعاله أو أسفله و هذه المسطحات تكون أشد م

ذلك لوجود فواصل زمنية قد تتغير فيها معادالت الترسيب و كذلك بعض الخواص الطبيعية 

و الكيميائية للمكونات المعدنية مثل اللون و الحجم و نسب المواد المعدنية و نوعية المواد 

  56. اد المعدنيةالرابطة و التركيب الكيميائي لتلف المو

  يمثل خصائص الكالسيت) 04(و الجدول رقم 

  

                                                
  6:   دیوان المطبوعات الجامعیة ص- مواد البناء و اختبارھا–وس سعود  محمد راتب سطاس، اندرا- 55
 83-84-85:   ص1996 محمد عبد الھادي محمد  المرجع السابق -  56
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  57خصائص الكالسيت) 04(جدول رقم 

  خصائصه  الكالسيت

و ينبع المعدن  الفصيلة الثالثية ، نظام المثلثات الوجهية الثالثية المزدوجة   التبلور

  ، حجم البلورات كبير المجموعة الفراغية

  يئة المنشورية و هيئة المثلثات الوجهيةالهيئة المعينية األوجه و اله  شكله

 CaCO3  صيغته الكيميائية

  على هيئة كتلية متماسكة كما يوجد علة هيئة ليفية   وجوده

احمر، (أبيض او عديم اللون ، له وجود المكتنفات تؤدي الى ألوان مختلفة   اللون

  )أزرق، أخضر، أصفر، بني

  زجاجي أو معتم  البريق

  فاف الى نصف الشفافأبيض و هو ش  المخدش

  محاري/ مزدوج  المكسر/ االنكسار 

و تقل صالدته على بعض االوجه ) المعدن أحد معادن مقياس موهس (3=   الصالدة

  )0101(عن صالدتها في االوجه االخرى) 1000(البلورية 

   °74،55كامل و يوازي معين االوجه و تبلغ زاوية االنفصام   االنفصام

 ، الوزن النوعي

  جميالح

  3م/كغ2400-1800  الوزن الحجمي  -  3سم/غ2.6-2.4 الوزن النوعي

 تظهر بلورة واحدة معادالت التمدد المختلفة و كذا تختلف في الخواص -  البلورة

  الميغناطيسية و الكهربية حسب االتجاهات البلورية

و ينفصل ) 2110( بعض بلورات المعدن توأمية واضحة في المستوى -

  )1000( المستوى أو المعدن في نفس

حمض الهيدروكلوريك المخفف البارد مع حدوث فوران و تصاعد غاز ثاني   تفاعله

  أكسيد الكربون على هيئة فقاعات 

 ، و قد يدخل الحديد أو 44%= ، ثاني أكسيد الكربون54%=أكسيد الكالسيوم  نسبة االكاسيد

  الكالسيوم) ++Ca(المنجنيز محل
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 : عوامل تلف الصخور-7

يعرف التلف بالفعل الناتج عن اتحاد بعض العوامل الطبيعية، كالمياه و الحرارة والرياح، و  

الخ التي ال تسبب التحلل المباشر للصخور فحسب، بل تسبب أنواعا مختلفة من ...العواصف

العوارض غير المباشرة أو الثانوية، ذات التأثير المخرب كنمو البكتيريا، وانتقال األمالح و 

   .58شيح المكونات القابلة للذوبان، و أيضا يمكن مالحظة التغيرات الفيزيوكيميائيةتر

  : العوامل الداخلية -1.7

و تشمل كل ما يتعلق بالخواص الطبيعية و الكيميائية للحجر أو الصخر مثل تركيبه البلوري 

ميله و قوة و الكيميائي و مساميته و نفاذيته و صالدته و المواد الرابطة الداخلية في تح

التحميل الميكانيكي ، إذ أن الخواص تلعب دورا هاما في إتالف األحجار ما لم تكن تلك 

األحجار لها القدرة على مقاومة التلف هذا باإلضافة إلى ظروف نشأة الصخور كما أن 

صخور الكلسية مثال يتعرض لبعض التغيرات المعدني لبعض الصخور الرسوبية الالتركيب 

  59 الخ....عمليات التكوين  ائية الضارة أثناءالفيزيوكيمي

  : العوامل الخارجية -2.7

  :العوامل الفيزيوكيميائية -1.2.7

التغيرات في منسوب المياه السطحية و األمطار، و تكثيف الندى، و جميعها تؤدي إلى 

حركة األمالح و تبلورها على األسطح الخارجية لألحجار، و كذا ارتفاع درجة تلوث الجو 

 و من 60و ما يتبعه من زيادة في تركيب الغازات الحامضية التي تؤدي إلى تحوالت كيميائية

  :بينها نذكر

 :الحرارة •

إن التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة بين الليل و النهار ذات تأثير مدمر على األحجار 

 و ئ للحرارة فالقوى تتضاعف في مناطق الظل و بين السطحيو الن الحجر موصل رد

  .الطبقات الداخلية و هذا يسبب حدوث شظية و التفتت الى حد معين

                                                
  .231، ص 1990ضاري، تونس ،   المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، صيانة التراث الح- 58
  86:  ص1996 القاهرة -مبادئ الترميم و صيانة االثار العضوية-  محمد عبد الهادي محمد- 59
  .179، ص 2005  عزت زكي حامد قادوس، علم الحفائر و فن المتاحف،  اإلسكندرية ، - 60
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الحرارة كفعل مسبب للتحلل في معظم الحاالت بشكل غير مباشر فقد يحدث  يكون دور -

الفعل الحراري على الرطوبة في مساحات الصخور و على ذوبانية الملح و على الغازات 

  61ئية و يسبب التحللالمذابة و له تأثير على التفاعالت الكيميا

 الصخور النخفاض وارتفاع درجات الحراره يتولد فيها تتعرض عندماو عليه نقول أن 

وتعاقب هذه اإلجهادات على مر الزمن يؤدي إلى تفكك  . التواليشد وضغط على  اتإجهاد

 .الصخور 

 :الرطوبة  •

ة الى اذابة االمالح االرتفاع في كمية الرطوبة النسبية داخل المباني االثرية الحجرييؤدي 

داخل الجدران و بالتالي تظهرها و تكونها على سطح الحجر او دفعها للطبقة الخارجية ، 

كما قد يؤدي نقص الرطوبة النسبية الى المعدل الالزم الى حالة من الجفاف تتسبب في 

تحول الجبس المستخدم كطبقة و انفصالها و سقوطها و قد وجد أن أنسب درجة رطوبة هي 

  62 % 65-55ا بين م

   والفراغاتالمسامتجمد الماء داخل  •

 داخل مسام وفراغات الحجر المشبع ينتج عنه زيادة في حجم الماء مما يولد الماء تجمد

 قد والذوبانوبتكرار عملية التجمد .  داخليه في الحجر وهو ما يعرف بتأثير الصقيع إجهادات

 أو المتصلة والفراغات الكبيرة غير و األحجار ذات االمتصاص الكبير. يتفتت الحجر 

ضعيفة االتصال اكثر عرضه لفعل الصقيع من األحجار ضعيفة االمتصاص او ذات 

  63 . المتصله الفراغات

  : المسامداخلتبلور األمالح  •

 يولد قوى داخليه تعمل على  الذي داخل مسام الحجارة نتيجة الجفاف السريعاألمالح تبلور

   .الحجارةتفتيت 

  

                                                
 المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم ، -صیانة االحجار: ضاري صیانة التراث الح–دي اینو ترجمة واثق اسماعیل الصباحي . ج .ب/ ف . ر-  61

 230:   ص1990تونس 
 132: ص2007 -أسس ترمیم األثار و المقتنیات الفنیة– حسین محمد على -  62

63 -Hamiane (M), Kielski (A) –Wplyw sktadu frazowego na kszstaltowante sie wspolczynnika rozszalnosci wodnej 
plitek ceramicznych- Ikonfercja ceramiczna (zakopane) 1992 
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  :المطارمياه ا •

 بالدور الرئيسي في إذابة المواد الحمضية الموجودة في الجو وتقوم مياه األمطار تقوم

عند نزول المطر يذوب غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود .  بتوصيلها إلى األحجاراألمطار

 األمطار األبخره الكيميائية الناتجة عن مع تذوب كما الهواء مكوناً حمض الكربونيك  في

.  األحماض مكونة األمطار الحمضية منث الصناعي والمحتوية على نسبه كبيره التلو

 ضعيفة البنيه قابله للذوبان في مركباتوتتفاعل هذه األحماض مع األحجار وتحولها الى 

  : هنا أهم هذه األحماض وتأثيراتهاونستعرض. الماء حيث تقوم األمطار بإذابة مكوناتها

 الحجر( الكالسيوم يحول كربونات إلى حد عاليصل يعندما :  الكربونيك حمض -1

  .إلى بيكربونات الكالسيوم التي تذوب في الماء ) الجيري

يؤثر في الحجر الجيري ويحوله إلى نترات الكالسيوم التي تذوب في :  النيتريك حمض -2

   .الماء

 ضاراً  وحده في المليون يصبح250عندما تصل نسبته في الجو إلى :  الكبريتيك حمض -3

يمثل التأثيرات التي ينتجها الماء، االمالح و ) 34.33.32( شكل   .64 األحجارأنواعبجميع 

 الحرارة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
64 -  Altérations des pierre naturelles en œuvre, CSC,  Conservation science consulting sàr 1, la science au service 
des monumentset des sites ,wissenschaft im dienst histiriacher bauten undaniagen s, cience for monuments and sites 
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                 تساقط االمطار

  

  

      رذاذ البحر ، الغبار

  

  

  

       مدخالت        الحرارة

                                                         

                                 الملح             تدفق الماء السائل 

  االمالح+ التأثيرات التي ينتجها الماء) 32(شكل رقم 

  
  
  

 

  قليلة او          قليلة أو              

   منعدمه الريح      منعدمة الشمس       

  

         Enfflorescences ،   

  يزجج ، القشور        

                                             يذكر الضرر          

                                                  نقل السوائل

 65الحرارة+ االمالح+ التأثيرات التي ينتجها الماء ) 33(شكل رقم 

  
                                                
65 - Altérations des pierres naturelles en œuvre –op cite 
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  حرارة مرتفعة     

 

         رياح                            

 
  التفكك ،لوحات ، البثور ،          
 والتعديالت والتفاضليه          

 
 الحاق اضرار بالغة           

                                                      تحول البخار

                                                      تحول السائل

  66ارتفاع درجة الحرارة+ االمالح+ التأثيرات التي ينتجها الماء ) 34 (شكل رقم

  

 :التلوث البيئي و ارتفاع نسبة الغازات الحمضية في الجو المحيط •

 و أكسيد األزوت والكبريت، و كبريتيد ة كغاز أكسيد الكربونتؤثر الغازات الجوي

ر المتطاير المحركات و الغباء و نواتج الهيدروجين، و كلوريد الهيدروجين، و بخار الما

  .67بواسطة الهواء على التراث الثقافي

و خالل السنوات األخيرة أصبح تلوث الهواء يلعب دورا كبيرا في تدهور األحجار، إذ يجب 

أخذه بعين االعتبار، لقد توصل علماء البيئة بعد دراسات دقيقة، إلى أن البيئة الطبيعية البعيدة 

 ، %21، أوكسجين %78ألف من المكونات التالية، األزوت عن المناطق الصناعية تت

  .68 و قليل من األوزون%0.03، أنهيدريدكربوني %0.95غازات نادرة 

 

                                                
66 - Altérations des pierres naturelles en œuvre –op cite 

  .73  هزار عمران، جورج دبورة،  المرجع السابق ، ص -  67
68 -  Vasco Fassina, Pollution atmosphérique et altération de la pierre , in Etudes et documents sur le patrimoine 
culture, à la dégradation et la conservation de la pierre ,n° 16 ,  Ed UNESCO, 1988, p 96. 
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 :الرياح و العواصف •

 و 69تعد الرياح و العواصف عامل مدمر على المباني االثرية لما تسببه من  نحر و هدم

ثري، و تكون تلك الرياح ذات تأثير يكون الهدم في  المواد الموجودة على سطح المبنى األ

نت مقدرتها على خطير إذا كانت محملة بالغبار خاصة ذات الصالبة العليا منها، و كلما كا

  .70 أخطر بطبيعة الحالحمل الغبار أكثر كلما كانت

  : العوامل البيولوجية-2.2.7

خلخل الصخور  النباتات للصخور الرطبة وتخلل الديدان والحشرات البحرية يجذور اختراق

روف على زيادة نسبة األحماض العضوية والتي بدورها تسبب تآكل هذه ظ الهذهكما تعمل 

  .الصخور 

  : النباتات •

توجد العديد من االنواع الشائعة من النباتات المختلفة يمكنها ان تنمو على الجدران و 

اصر المناخ ، طبيعة  الظروف البيئية مثل عنثرية أو اسفلها معتمدة في ذلك علىالحوائط اال

  .االرض، و مكوناتها المعدنية و الوقت المناسب لنموها 

تنتقل بذور النباتات و تنتشر بواسطة الطيور و الرياح و تنمو بسهولة في التربة الجيرية 

حيث تنمو الشجيرات و الحشائش بسهولة عبر الشقوق و الفجوات و تنمو جذور النباتات 

   71 تراكم المواد التي تنقلها الرياح ودها على النموبجانب حوائط المبنى و تساع

  : الحيوانات •

 : الطيور-

تعتبر الطيور من أخطر ما يؤثر على المباني األثرية فهي إذا تُحثم عليها في جماعات ترمي 

كما قد يعتقد البعض، إذ أنها " ال شيء"فضالتها العضوية، حيثما تقف و هذه الفضالت ليست 

هيستويال سمرزيم  و التهاب : وعين من جراثيم األمراض الخطيرة وهيتحتوي على األقل ن

ي و أعشاش الطيور السحايا الجرثومي، كما أن هذه البقايا العضوية ذات التفاعل الحامض

ا تشكل مشكلة في التعامل مع األبنية األثرية و النصب والحفاظ عليها و قد وحتى جثثها، كله

                                                
    132:  حسين محمد على المرجع السابق ص-  69

  235  عزت زكي حامد قادوس ، المرجع  ، ص -  70
   139: لى المرجع نفسه صحسين محمد ع - 71
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، و الكيميائي )أسالك عالية التوتر، أشعة خفيفة(كهربائي جربت الكثير من الحلول منها ال

شبكات (، الميكانيكي )المركبات الحرقة لألقدام، األطعمة السامة و المانعة لإلخصاب(

و ) أصوات مزعجة صوتية و فوق صوتية، انفجارات متقطعة(، )مفخخة، مركبات الصقة

  .72بالأو أي شيء آخر يمكن أن يخطر على ال) صقور(االفتراسي 

  :Micro- Organismeالكائنات الحية الدقيقة  •

نتيجة لتحلل المواد العضوية التي توجد عادة في التربة الطينية التي تحتضن الكثير من 

المباني األثرية و التاريخية بفعل الكائنات الحية الدقيقة، غذ تصبح مواد البناء لهذه المباني 

ة، األمر الذي يؤدي إلى تنشيط التفاعالت في وسط إما شديد الحموضة أو شديد القلوي

الكيميائية بين أحجار البناء و الوسط المحيط به، باإلضافة إلى تحلل األحجار ومواد البناء 

األخرى بفعل األحماض اإلنزيمية التي تفرزها هذه الكائنات، مما يؤدي إلى تفتت مواد 

 األوساط القلوية تؤدي إلى نشاط البناء، و ضياع تماسكها و صالبتها، و بما أننا نعلم أن

الكائنات الدقيقة على األحجار فتنتج مواد النشادر و كربونات الصوديوم القلوية التي تعمل 

  .73على إذابة السيلكات المعدنية و تشمل البيكتيريا و الفطريات

يوضح انواع الكائنات الدقيقة التي تنمو على أسطح مواد االحجار و ) 05(جدول رقم و ال

    تطلبات تكاثرهام

 

 

  

  

  

  

 

  

                                                
  ..80 -79هزار عمران، جورج دبورة،  المرجع السابق ، ص   -   72

  .109 ، ص 2003 دار الفجر للنشر و التوزیع ، القاھرة -تكنولوجیا المواد  و صیانة المباني االثریة-  ابراهيم عطية: ، تر  جورجيو توراكا-  73

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  74تكاثرها على أسطح مواد االحجار و متطلباتيوضح انواع الكائنات الدقيقة التي تنمو )05(جدول رقم

  الكائن  متطلبات النمو و التكاثر

  الضوء  الغذاء 

  المالحظات  المظهر

  :الفطريات

  فطريات العفن

تتغذى على المواد 

  العضوية

ال تحتاج الى 

  الضوء

و بقع لطخ ا

  متعددة االلوان

تنمو على أسطح 

  االحجار الملونة 

ال تحتاج الى   ليس ضروري  البكتيريا

  الضوء

غير مرئية بالعين 

  المجردة

تسبب تلف لبعض 

  االحجار الرسوبية

الضوء ضروري   االمالح المعدنية  الطحالب

  لنشاطها

ذات لون أخضر 

  أو أحمر أو بني

تنمو على كل 

  المواد و الخامات 

الضوء ضروري   االمالح المعدنية  شنةاال

  لنشاطها

تتراوح ألوانها من 

البرتقالي الى 

االخضر أو 

الرمادي او 

 ذات -االسود

  مظهر جلدي

تنمو على كل 

أنواع المواد 

الخاصة في 

  المناطق الرطبة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
    140:  ص السابقحسين محمد على المرجع - 74
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    :صيانة الصخور الكلسية  -8

  : تعريف الترميم، الصيانة ، الحفاظ-1.8

  :يف الترميم تعر -1.1.8

الترميم هو رد على حاجة من حاجات االنسان المرتبطة باعادة البناء أو التشكيل طبقا 

لمعطيات سابقة و وفقا لحاجة حاضرة و يدخل ضمن هذا التعريف جميع أنواع اللترميم من 

   .ترميم للمباني و االدوات و المواد 

  :ترميم اآلثار 

  علم و فن الحفاظ على اآلثار : أن ترميم االثار شكل عام و شامل هو 

  :  Conservationالصيانة  -2.1.8

 التي Con و هي مؤلفة من بادئة Conservarان كلمة صيانة مشتقة من الكلمة الالتينية 

 التي تعني الحماية و االنقاذ للوصول إلى االمان و servarو كلمة "  معا–مع بعض "تعني 

بنى تتم في داخله حماية النباتات الحساسة و ظهر في في القرن الثامن عشر عرفت الكلمة كم

 و يعني معهد هدفه حماية التقاليد و Conservatoire تعبير 1789فرنسا ألول مرة عام 

  تطور فيما بعد ليصبح مدرسة لتعليم الموسيقى

   Préservationالحفاظ  -3.1.8

 و تعني قبل و Prae المؤلفة في البادئة من Praeservareهي مشتقة من كلمة التينية 

servare التي تعني الحماية و االمان فيصبح معناها الحماية المسبقة أو الحفاظ المسبق ، و 

 و تختلفان في أن الحفاظ يشمل servareتشترك كلمتا الصيانة و الحفاظ بجذر مشترك هو 

  75.معنى السبق أي أنه أشمل 

 م بها االنسان لذا وجب عليناو تعد الصخور الكلسية من بين مواد البناء التي اهت -

معرفة كيفية صيانتها و الحفاظ عليها خاصة و هي تدخل في معظم المباني التي شيدها 

  .االنسان  
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  : أنواع الصيانة-2.8

  :  التنظيف -1.2.8

هو مرحلة مهمة قبل أي عملية تدخل ، ففي كثير من الحاالت تتراكم األتربة على سطوح 

اتها ، ويمكن لألدخنة أن تشكل طبقة عليها كما يمكن أن تغطى األحجار وتتداخل في مسام

   .76أسطح الحجارة بالطحالب واألشنات 

التنظيف هو عبارة عن إزالة القشرة السطحية والغبار المترسب على الحجر ، وال يجوز 

ة التنظيف إال إذا كانت الطبقة الداخلية للحجر سليمة أو بعد تقويتها ، وهناك من يرى أن إزال

 وأن الطرق المستخدمة تؤثر على – طبقة الحماية –القشرة الخارجية هي إزالة لقشرة الزمن 

أصالة المادة ، وبإزالة هذه القشرة سيزال معها جزء من الحجر مهما صغر ، وللحفاظ على 

   . 77هذا الجزء يجب أن تكون طرق التنظيف حذرة وموثـوق منها 

  : تلفة ينبغي مراعاة بعض الشروط منها وقبل البدء في عمليات التنظيف المخ

  . األصلية patineأن يحافظ على القشرة _ 

التحكم في عمليات وطرق التنظيف بقدر اإلمكان ، وعدم ترك مواد قد تتسبب في تلف _ 

  .جديد سواء كانت شقوقا أو عيوب أخرى قد تساهم في تسريع معدالت التلف 

لرأسية يبدأ من أعلى إلى أسفل لتفادي تلوث عند تنظيف األمالح من على الجدران ا_ 

  .المناطق مرة أخرى 

يجب أن تخضع أساليب وطرق التنظيف لتقييم مستمر قبل استخدامها ، فينبغي أوال التأكد _ 

من أن حالة الحجر تسمح بذلك ، وفي حالة تلف األسطح المنقوشة او الملونة يمكن استخدام 

ل العميق ، وبعد جفافها يمكن البدء في عمليات مقويات مناسبة بشكل سطحي أو للتخل

   . 78التنظيف على حسب كل حالة 

  .ميكانيكي وكيميائي : هناك نوعان من طرق التنظيف 
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  :  التنظيف الميكانيكي -1.1.2.8

 في هذا النوع من التنظيف يتم كسر الرابطة بين اسطح االتربة و اي حبيبات اتساخات 

 أو محاليل منظفة تؤثر أو تتلف االثر حيث تقوم المحاليل أخرى دون استخدام اي مواد

بالتغلغل الى مسام االحجار حاملة االتربة و االتساخات و الجدير بالذكر ان التنظيف 

  :الميكانيكي يقوم على عدة أسس منها

  أنه البد من اعطاء وصف كامل و موضح عن حالة االثر شامال أصل مكونات -

  .رها و كذلك العنصر التاريخي لهااالحجار و انواعها و مصد

 تعيين كل الخصائص الفيزيائية و الميكانيكية و الكيميائية لمادة الحجر ثم تشخيص -

  .ما طرأ على االحجار من تشرخات

 دراسة الظروف البيئية المحيطة بها و المراد تنظيفها من المياه الجوفية و االمالح -

 و كذلك محتوى المائي للتربة و مدى اختالف و انواع متواجدة في التربة المحيطة باالثر

 .درجة حرارة اليل و النهار و ذلك في فصول السنة

 دراسة التلوث الجوي و اهم عناصره  -

 يجب اوال ازالة االتربة باستخدام االدوات اليدوية البسيطة كالفرشاة مثال  حيث يتم -

يا بعد ترطيبها بالماء او التنظيف من االعلى الى االسفل ثم تزال الطبقة السطحية تدريج

البخار في حالى ما تكون هذه الرواسب في صورة هشة و لكن تستخدم الطرق االلية في 

  79حالة تصلد هذه الرواسب

  : رذاذ الماء  •

طريقة التنظيف باستخدام رذاذ الماء عملية متخصصة جدا ، وتؤدي إلى تحلل قشرة السناج 

الدقيقة تتعلق في الهواء مكونة سطحا نوعيا كبيرا التي قد تغطي األحجار ، ألن نقط المياه 
 ، وتستخدم هذه الطريقة لألسطح الصلبة لفترة حتى تصبح لينة وقابلة للذوبان أو اإلزالة ، 80

ولكن مع استخدام كمية محدودة من الماء إلى الحد األدنى حتى نتجنب هجرة الماء داخل 

   . 81المسام 
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 أي تحويل الماء الى رذاذ في تنظيف االتساخات Atomized waterيمكن استخدام طريقة 

 و الذي يقوم بتحويل الماء الى قطرات صغيرة و Atomizer حيث يتم استخدام جهاز 

  .بالتالي يمكن استخدام كميات بسيطة من الماء و التي تؤدي الى نتائج مرضية

 من القطرات التي و تعتمد فكرة التنظيف هنا على تحويل الماء الى رذاذ مكون من عدد هائل

ترش على سطح الحجر تحت ضغط منخفض دون زيادة التاثيرات الميكانيكية على االحجار 

و بسقوط هذا الرذاذ على السطح يؤدي الى زيادة المساحة السطحية و من ثم زيادة اتصال 

  .الماء باالتساخات و ازالتها

المبادلة االيونية التي تؤدي و لقد تم تطوير هذه الطريقة حديثا عن طريق اضافة راتنجات 

  82 .الى تخلص الماء من ايونات و جعلها اكثر فاعلية

  : النحت أو الكشط  •

يتم استخدام األدوات المعدنية أو الفرش المختلفة منها القاسية واللينة ، أما الفرش الفوالذية 

الحجر فتعمل على إزالة الطبقات السطحية من األوساخ ، وبإمكانها أن تكشط أجزاء من 

المتضرر ، ولهذا ال ينبغي استعمالها على المعالم التاريخية ، ويفضل الفرش المصنوعة من 

الشعر الخشن ، ويتم استخدام المشارط والفرش المختلفة على حسب أنواع الشوائب المترسبة 

  .واألمالح باإلضافة إلى حالة الحجر

  .قتين الرطبة والجافة  الرمل وهناك طريلتتم باستعما : طريقة الدفع بالرمال  •

  : الدفع بالرمل الرطب  •

تتكون من خليط من الرمل والماء ويجب األخذ بعين االعتبار نسبة الماء للرمل ، وكذلك 

حجم الحبيبات وحجم ضغط الهواء والمسافة بين بداية المخرج والحجر ، وهذه الطريقة ال 

بعها شطف بالماء وهذه الطريقة ينتج عنها تربة تكون ضارة بالصحة والبيئة ، ويجب أن يت

تستخدم عندما تكون عوالق القشرة الضارة كثيرة ، وال ينصح باستخدامها في المباني األثرية 

   . 83العالية القيمة ، ألنه يمكن أن ينتج عنها هجرة األمالح إلى داخل مسام الحجر 
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  : الدفع بالرمل الجاف  •

، تسبب ضياع الحجر الذي يتم ) ام الماء دون استخد( تكون بنفس الطريقة ولكنها جافة 

تنظيفه وتعريض سطح جديد لعمليات التلف ، كما يسبب النسف بالحصى ظهور سطح جديد 

  . ، باإلضافة إلى تغيير في األجزاء المزخرفة والمحفورة 84غير منتظم 

  :طريقة تيار الهواء مع الحبيبات الدقيقة  •

تكون أقل صالبة من )  مع حبيبات الزجاج الدقيقة  أوااأللومين( تستخدم الحبيبات الدقيقة 

السيليكا وأصغر حجما ، ويجب التأكد من قوة الدفع الضعيفة وفعل الميكانيكية المعتدل ، كما 

أنه يمكن التحكم في التنظيف بهذه الطريقة وهي مناسبة لآلثار الحجرية الدقيقة جدا بدون 

  :  و منها نجد85 ميكرون 27 / 60 تلف ، وتستخدم بودرة أكسيد األليمينيوم حجم

  :  طريقة القذف بالحبيبات الحكاكة-

تعتمد على دفع الحبيبات الحكاكة الى السطح المراد تنظيفه مما يؤدي الى ازالة االتربة 

المتراكمة من االسكح الحجرية و تتطلب هذه العملية حرصا شديدا و مهارة فائقة حتى ال تتم 

  .فة من االثرازالة أي أجزاء هشة أو ضعي

و تعتمد فاعلية هذه الطريقة على سرعة الحبيبات المتدفقة و مدة اصطدامها بالسطح و كذلك 

قطر الفوهة التي تندفع منها الحبيبات الحكاكة و يمكن استخدام مادة البوكسيت كحبيبات 

حكاكة بدال من حبيبات الرمل و التي تؤدي بدورها الى تلف االسطح االثرية الى جانب 

   .لتاثير الضار على صحة العاملين ا

  :  طريقة القذف بالحبيبات المبللة-

تشبه الطريقة االولى إال ان الماء يستخدم مع تيار الهواء و الحبيبات و الجدير بالذكر ان 

  .استخدام الماء يعمل على ترطيب الرواسب الترابية و من ثم خفض الغبار المتطاير

استخدام كال من النتروجين أو ثاني اكسيد الكربون في الى جانب الهواء المضغوط يمكن 

  86 .عملية قذف الحبيبات
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يعتمد اختيار نوع و شكل و صالبة المادة الحكاكة و كذلك معدل الضغط اعتمادا كليا على 

طبقات االتساخات العالقة باالثر حيث ان المواد الحكاكة الدائرية تستخدم الزالة طبقة 

ام الرمال الناعمة و بودرة الكربوندم و ذلك مع االتستخات االتساخات  بجانب استخد

الملتصقة ، كذلك يمكن استخدام مسحوق الكالسيوم و الماغنزيوم و بيكاربونات الصوديوم و 

الخرز الزجاجي أو اكسيد االلومنيوم و كذلك بودرة السيليكون الموجودة في االثر و هناك 

  .ل مسحوق االلفين ، الدولوميت و التلكانواع تستخدم لالماكن الهشة الضعيفة مث

  87و الجدير بالذكر أنه يجب التوقف عن التنظيف بطريقة الحبيبات اذا أدت الى تلف السطح

  :  التنظيف الكيميائي -2.1.2.8

بعد االنتهاء من التنظيف الميكانيكي الذي يكون سطحيا ، يأتي التنظيف الكيميائي إذا سمحت 

باستخدام منظفات مختلفة على حسب نوع التلف الذي سيتم تنظيفه ، حالة األثر بذلك ، وهذا 

ويستخدم الماء المقطر في البداية ، إذ أن المياه غير النقية تضر بسطح األثر ، ويمكن إضافة 

  .صابون متعادل مع األمونيا  

 المذيبات الهالمية وهي عبارة عن محاليل: ومن المواد المستخدمة في التنظيف الكيميائي 

 ، وكذلك المنظفات الصناعية وتوجد منها ثالثة أنواع وهذا على حسب 88قاعدية ضعيفة 

  .منظفات سالبة الشحنة ، وأخرى موجبة وهناك غير األيونية أي المتعادلة : خواصها 

بحيث أن المنظفات موجبة الشحنة تذوب على األحجار وال تزيل العوالق ، بينما المنظفات 

لكنها تتفاعل مع األحجار الجيرية ، أما المنظفات غير األيونية فهي السالبة أكثر فعالية 

األفضل ، ألنها عبارة عن سلسلة طويلة من الهيدروجين لهذا يصبح لها القدرة على 

( استخالص الدهون والزيوت ، وينبغي تجنب استعمال األحماض وأمالح األحماض       

فذ إلى عمق الحجر وتتفاعل مع مكوناته ، ألن هناك أجزاء منه تن) حمض الهيدروكلوريد 

أما استخدام فلوريد األمونيوم وحمض الهيدروفلوريك فينتج عنها فلوريد الكاليسيوم في 

   .89األحجار الجيرية ، وبالتالي تزيد الشقوق الدقيقة وتسهل دخول الملوثات الجوية 
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سوق ، ولكنها في أغلب يمكن اإلشارة إلى أن هناك الكثير من المركبات الكيميائية في ال

األحيان تكون مضرة ومتلفة للحجر رغم أنها تزيل التلف في كثير من األوقات ، ولهذا ينبغي 

أن يتم التنظيف بالتدريج وعلى مساحات صغيرة لمعرفة أثر المـادة المستعملة ، مع مراقبة 

  .لمالحظة المستمرة أثر التنظيف حتى بعد التأكد من األثر الجيد على المادة األثرية بجانب ا

  :إزالة األمالح  •

قبل البدء في هذه العملية ينبغي إجراء اختبارات وفحوص لمعرفة طبيعة األمالح الموجودة 

  .أمالح قابلة للذوبان ، وأخرى غير قابلة للذوبان : في الحجارة ، وهناك نوعين من األمالح 

  : أمالح قابلة للذوبان في الماء  -

 و يراعى عدم جفافها حتى ال يؤدي الى 90ح مع الغسيل المستمراعادة اذابة هذه االمال

  تبلورها من جديد

  ) : أو قليلة الذوبان ( أمالح غير قابلة للذوبان  -

استخدام مختلف االحماض كحامض الهيدروكلوريك أو حامض السيتريك أو حامض 

سطح في االكساليك في صور مختلفة كعالج موضعي الزالة االمالح حينما تظهر على ال

اشكال بلورية مكونة من امالح غير قابلة للذوبان مثل امالح الكبريتات و هي تعتبر عملية 

    91في غاية الدقة 

  :  التقوية -2.2.8 

نتيجة لعمليات التحلل والتفتت التي تحدث لألحجار عند تعرضها لعوامل التلف المختلفة ، 

يرة  أو يتشقق أو تحدث به صدوع يحدث أن يفقد الحجر تماسكه ويتآكل سطحه ألعماق كب

  .وكسور ، تسمح بانفصال شظايا صغيرة أو قطع كبيرة نسبيا من حواف الشقوق والصدوع

يكون الهدف من صيانة األحجار في المباني األثرية هو تجنب فقد أي جزء من الحجر مهما 

تعتبر من أهم  – إعادة الترابط والتماسك للمادة –كان صغيرا ، لذلك فإن عمليات التقوية 

عمليات الصيانة خاصة إذا فقدت األحجار تماسكها وأصبح بقاؤها مهددا بخطر الضياع ، 

   .92كما أنها تعمل على تحسين قدرتها على مقاومة العوامل البيئية المتلفة 

                                                
  39:  ص-صیانة و ترمیم المكتشفات االثریة ، أحدث الوسائل و التقنیات العالمیة– جعفر زھیر فضل اهللا - 90
  160:  ص-اسس ترمیم االثار و المقتنیات الفنیة– حسین محمد علي - 91
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  : وقبل البدء في التقوية ينبغي مراعاة مايلي 

  .تكتيك وطريقة التقوية المستخدمة_ .حالة الحجر وخواصه الطبيعية المسامية والنفاذية _ 

   .93إزالة األمالح قبل البدء في التقوية _ .الظروف الجوية التي يوجد فيها األثر _ 

استخدام محاليل التقوية بالنسب التي تكفل نفاذها إلى أكبر مسافة ممكنة داخـل األحجار ، _ 

 لبقية األحجار نتيجة إذ أن اكتساب قشرة سطحية خواصا طبيعية مخالفة للخواص الطبيعية

لتقويتها ، سوف يؤدي إلى انفصالها عند تعرضها لدرجات مرتفعة من الحرارة والرطوبة ، 

ونتيجة لتعرضها لضغط الهواء المحبوس داخل مسام الحجر عند تمدده بالحرارة ، لهذا 

ية إلى السبب فإنه يجب في الحاالت التي ال تساعد فيها مسامية األحجار لنفاذ محاليل التقو

السليكون و : مسافة كبيرة  داخل األحجار استخدام محاليل تسمح بنفاذ الهواء عند تمدده مثل 

  .المواد األكريليكية ، ويفضل أن تكون هذه المحاليل بتركيزات منخفضة 

استخدام محاليل التقوية بتركيزات مناسبة بحيث ال تسبب تغيرا في لون األحجار المعالجة _ 

 باإلضافة إلى انجاز التقوية على مراحل ، ويجب البدء بمحاليل مخففة وبعد وفي لمعانها ،

  .جفافها تستخدم محاليل أكثر تركيزا حتى تتم عملية التقوية 

القيام بأعمال التقوية في جو معتدل حيث أن سرعة المذيبات العضوية سوف تتسبب في _ 

  .لتقوية على سطوح اآلثار تغيير نسب المحاليل ، كما أنها تؤدي إلى تراكم مواد ا

يجب إزالة اللدائن الصناعية من على سطوح اآلثار المصنوعة من األحجار قبل جفافها _ 

  .باستعمال المذيبات العضوية مثل األسيتون 

عدم اإلفراط في استخدام اللدائن الصناعية في تقوية األحجار المعرضة للشمس واالقتصار _ 

   .94ي ال يكون مضر من استخدام هذه المواد في استخدامها على الحاالت الت
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  :  طرق التقوية -1.2.2.8

  :التشبيع  •

عادة ما تكون المواد المقوية في صورة سائل ، وعندما تعالج األحجار بالمقويات وتتخلل 

األخيرة سطح الحجر وقد تمتد إلى أعماقه حتى تصل إلى الجزء السليـم من الحجر ، 

ع وصول المادة المقوية إلى لب الحجر وتؤدي إلى ترابط وتماسك ويكون الهدف من التشبي

  .جميع مكوناته 

  :من أمثلة طرق التشبيع 

ويعتمد األساس النظري لهذه التقنية على حفظ سطح الحجر وكذلك :  تقنية الغطاء الورقي -

جنب الغطاء الورقي رطبا أو مبلال باستمرار لمدة ساعات ، وفي بعض األحيان لعدة أيام لت

تبخر السائل المقوي وهذا لضمان نفاذه ألكبر عمق ممكنا ، بحيث يتم تغطية السطح بغطاء 

ورقي يلتصق بسطح الحجر بواسطة الصق خفيف ، ويحفظ الغطاء الورقي بعد ذلك 

   .95وباستمرار مبلال بسائل التشبيع 

  :الحقن -

 وكذلك في الجدران تطبق هذه الطريقة في حالة األحجار التي بها شقوق وصدوع وفجوات

التي يتفتت جزء من ميالطها ، وفي حالة عدم وجود هذه الشروخ والشقوق تجهز للتقوية 

ثقوب رفيعة ويفضل أن تكون في أماكن بعيدة عن النقوش واأللوان ، ونزيل ما يعلق بسطح 

   .96الحجر من مادة التشبيع 

  : التقوية باستخدام الحديد  •

ي األثرية ، حيث تستخدم في حالة الشقوق الكبيرة التي طريقة شائعة في معظم المبان  

 –يخشى أن تسبب انفصاال للحجر ، وتتلخص في ربط الشروخ والفلوق بأسياخ من الحديد 

 تثبت بأحد اللدائن القوية من اإليبوكسي –ويفضل استخدام الفوالذ ألنه غير قابل للصدأ 

   .97 ثقوب خصيصا لهذا الغرض مخلوطا بمسحوق الحجر الذي يجري ترميمه وذلك بعمل
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  :  أهم المواد الكيميائية المستخدمة في تقوية الحجارة -2.2.2.8

  .عضوية وغير عضوية : هناك مجموعتين من المقويات   

  :المقويات غير العضوية  •

وتشمل المواد التي لها القدرة على ربط حبيبات الحجر في حالة األحجـار الضعيفة ،   

 تكوين كربونات الكاليسيوم في حالة استعمال الجير ، كما أن هناك ويعتمد تأثيرها على

بعض المقويات ينتج عنها تشكل األمالح ولهذا ينبغي اتخاذ االحتياطات الالزمة إلزالة أي 

أمالح ذائبة تتكون على سطح الحجر بعد التقوية ، ومن محاسن هذه المقويات أنها تتمتع 

   .98ا ال تقاوم الصدمات الميكانيكية بمقاومة جيدة ضد القدم ، إال أنه

  : المقويات العضوية  •

تعتمد أساسا على الراتينجات التي ال تشك بالحرارة مثل المواد األكريليكية والثيرموبالستيك 

   . 99التي تمثل القدر األكبر بالنسبة للمواد المستخدمة في عالج وصيانـة اآلثار 

(         بمجمد أو مصلب الذي يسبـب شك وتكون الترموسيتينج في صورة سائلة وتخلط

المقوي بعدما يأخذ مكانه داخل مسام الحجر أو الشروخ الموجودة به ، كما تستخدم ) تصلب 

أيضا راتينجات االيبوكس والبولي أستر ، حيث يتم خلطها مع المذيبات التي تسبب لزوجتها 

لحجر بمادة الراتينج قبل وتؤخر تصلبها ، وتعمل على ملء كل الفراغات الموجودة في ا

تصلبه ، ومحاسن هذه المقويات أنها تعمل على تحسين الخواص الميكانيكية للحجر وتبقى 

داخل مسامه لفترة طويلة إذ تعمل كمادة واقية ضد العوامل الجوية لكنها تتحلل بفعل الضوء 

   .100واألوكسجين 

 :المقويات العضوية الصناعية •

ها حديثة االكتشاف و ال يمكن معرف تاثيرها في مجال ال ينصح باستعمالها دوما كون

الصيانة و الترميم اال انها تتميز عن غيرها بخاصية المرونة و الناتجة عن ارتباط السالسل 

الهيدروكربونية في شكل غير محدد تجعلها صالحة المتصاص الصدمات الميكانيكية و 

  :منها
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 : Thermoplastic Resinsراتنجات او لدائن الثرموبالستيك -

 :  Acrylic resins رانتجات االكرلك

  (Primal AC22)22البريمال أس  ،    (Paraloid B72)72البارالويد ب 

  تشمل: Vinyl resinsراتنجات الفنيل

    Poly vinyl acetate (PVAC)   البولي فنيل اسيتات  

   alcohol (PVAL)  Poly vinyl     البولي فنيل الكحول

  Poly vinyl chloride (PVCL)   l   ولي فنيل كلوريد الب

 : Thermositting Resinsراتنجات ثرموستنج -

-  
 : راتنجات السليكون

  W’acker OH            الفاكر            Siliane السيالن

   Siloxane السلوكسان

 : Waxesالشموع -

 Poly glycol wax  ،  شمع بولي جليكول Carboxy waxشمع كربوكسشي

  Micro cristalline wax 101حبيبات الدقيقةشمع 

  : السد واللصق  •

السد عملية تأتي بعد التنظيف والتقوية وقبل الحماية النهائية ، وذلك للحصول على سطح 

  .أملس بدون شقوق وال ثغرات 

 الصق جيد للحجر وغير مؤثر عليها وقابل لإلزالة stucويجب أن يكون المعجون المستعمل 

اوية أو أكبر من مسامية الحجر لتسهيل تبخر الماء والمحاليل الملحية ، ولديه مسامية مس

، ولصناعة هذه العجينة نختار الرمل ...) اللون ( وكذلك ينبغي أن ال يشوه مظهر الحجر 

والجير كرابط أو نستعمل راتنج صناعي أو مستحلب أكريليكي أو سليكونات أو لواصق ذات 

في حالة استعمال الراتينجات غير القابلة لإلزالة يمكن قاعدة بوليستر أو إيبوكسيد ، و
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استعمال في األول طبقة قابلة لإلزالة ، كما يمكن استعمال أصباغ غير عضوية ثابتة لمحاكاة 

اللون األصلي للحجر ، أما العجينة التي يستعمل فيها الجبس فيفضل عدم استعمالها ألنها 

، ونحذر ) الكبريتات ( الح التي تهجر إلى الحجر تذوب في الماء كما ينجر عنها تكون األم

  .من استعمال اإلسمنت لتكون األمالح وكذلك ألن مقاومته الميكانيكية كبيرة 

: وللصق األجزاء يمكن استعمال الراتينجات التي تكون لها خاصية جيدة للصق ، مثال 

ي الحجارة فيفضل استعمال اإليبوكسيد هذا في حالة األجزاء الصغيرة ، أما األجزاء الكبيرة ف

وتجنب الحديد ألنـه يتأكسد ، ويستحسن ) الفوالذ ( الدعائم المعدنية غير القابلة للصدأ 

   .102استعمال الدعائم البالستيكية المقواة باأللياف الزجاجية 

 :الحماية  -3.2.8

ا وحمايتها عادة ما تطرح المعالم األثرية الموجودة في الهواء الطلق مشكلة في الحفاظ عليه

وهذا راجع لتعرضها لمختلف عوامل التلف ، والصعوبة تكمن في السيطرة عليها وكذلك إلى 

مساحة المعلم األثري التي غالبا ما تكون واسعة يصعب تغطيتها ، باإلضافة إلى نقص 

اإلمكانيات و األموال المخصصة لحمايتها ، وأود أن أشير إلى أن الحماية ال تلغي عوامل 

ر بل هي تقلل منها فقط ، ولهذا ينبغي المداومة على المراقبة ومالحظة أي تغيير قبل التدهو

  .أن يستفحل 

وأهم طرق حماية المعالم هي الطالء الذي يحد بصفة خاصة من العوامل البيئية خاصة 

  .الرطوبة 

  :  الطالء أو التكسية -1.3.2.8

 بحيث أنها – تضحية –ة مؤقتة وهي طبقة تطبق على السطوح المستوية النظيفة وهي طبق

بمرور الزمن تفقد فعاليتها في الحماية لهذا ينبغي استبدالها بعد مدة محددة ، وتعمل هذه 

الطبقة على حماية المبنى من نفاذ مياه األمطار ولكنها ال تستطيع فعل شيء أمام المياه 

، كما تقف هذه الطبقة  ةالمتصعدة من األرض عن طريق الخاصية الشعرية ، والمياه المتكاثف

حائال أمام تبخر المياه الموجودة في الحجر ، بحيث أن باستعمال هذه الطريقة يبقى سند البناء 

محميا باعتبارها غير نافذة ، ويمكن إزالتها إذا دعت الحاجة ، وبفضلها أقصيت المشاكل 
                                                
102 - Laurenzi Tabasco , Traitements de conservation de la pierre , «  la dégradation et la conservation de la pierre , 
UNESCO , N16 , pp 222 – 223 . 
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العالج السطحي الناتجة عن التشبيع العميق للحجر بمادة مقوية غير عضوية ، أو بتطبيق 

  .بمادة تمنع الرطوبة والتي غالبا ما تكون باهظة الثمن 

  وأخرى مانعة enduit hydrophileطالءات محبة للماء : هناك نوعين من الطالءات 

   .enduit hydrofugeللرطوبة  

يطبق في األولى طبقة خفيفة من الكلس تتركب أساسا من ماء الجير أو معلق الجير مضاف 

ط عضوي الحليب أو بياض البيض وغراء للصق ، ويفضل استعمال الزبدة للحصول إليه راب

  103.على خاصية كارهة للماء 

أما الطالء المانع للرطوبة فتستعمل فيه الزيوت والشحوم والشموع وشمع االبرافين 

 سيتيرات أليمينيوم ، وزيت بذرة الكتان هذا بالنسبة للطالءات المستعملة في: والصابون مثال 

القديم ، أما في الفترة الحديثة فيمكن استبدالها براتينجات الترموبالستيك و التي تعتبر سريعة 

التدهور زيادة على أنها تتصلب على السطح بشكل قشرة رقيقة بشعة المنظر ، أو راتينجات 

 الذي يمتلك مقاومة عالية للقدم ولكنه يظهر عليه تغير سريع B72األكريليك مثل برالوايد 

   .104 لي اللون ، باإلضافة يمكن استعمال كل من السيليكونات وأسيـتـات بولي فينيف

  .ويمكن لهذه الطالءات أن تحد ولو نسبيا من تأثير التلوث على الحجارة 

كما يمكن حماية المباني التاريخية من األمطار والرطوبة بتغطيتها أثناء الشتاء بغطاء خاص 

فة إلى إمكانية وضع قنوات لتصريف مياه األمطار بعيدا ، أو بوضع سقوف عليها ، باإلضا

عن أساسات المبنى ، إلى غيرها من طرق الحماية كنزع األشجار والحشائش وإبعاد 

  .الحيوانات بوضع السموم لها 

  :الملخص

تعتبر الصخور الكلسية من أهم الصخور المستعملة في الفترات القديمة لها وسط جيولوجي و 

 أنها تختلف فيما بينها من حيث النشأة و التكوين و بالتالي االختالف في نسيج معين إال

طريقة تشكلها  و بالرغم من تقاربها في التركيبة المعدنية إال أنها تختلف في خواصها 

إال أنها و التي أدت إلى اختالف في درجة تلفها ) الخ...النفاذية ، المقاومة(الفيزيوكيميائية 
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لذا كانت عملية صيانتها و المحافظة عليها من األسباب المهمة استطاعت االستمرار 

  . لدراستها و ذلك بإدراج طرق الوقاية من تلفها و ضياع جوهرها 
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  قائمة مصادر و مراجع الفصل االول

اشكال القشرة :  الجغرافية الطبيعية - آرثر استريهلر ، ترجمة محمد السيد غالب  -1

    1998 القاهرة 3 ج-ضيةاالر

   2007 -أسس ترميم األثار و المقتنيات الفنية– حسين محمد على -2

صيانة و ترميم المقتنيات االثرية ، أحدث الوسائل و التقنيات – جعفر زهير فضل اهللا -3

     2006 دار قابس للطباعة و النشر و التوزيع،  بيروت1ط  - العالمية

 تكنولوجيا المواد و صيانة المباني االثرية دار -يم عطية، تر ابراهجورجيو توراكا -4

 2003الفجر للنشر و التوزيع القاهرة 

: صيانة التراث الحضاري –دي اينو ترجمة واثق اسماعيل الصباحي . ج .ب/ ف .ر -5

    1990 المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، تونس -صيانة االحجار

   1989 القسم االول -جيولوجيا العامةال–روبرت ج فوستر  -6

  1998 الكويت 3 ج- الموسوعة الجيولوجية– عبد اللطيف يوسف الغنيم -7

اللجنة المصرية العامة – طرق و صيانة و ترميم المقتنيات الفنية  -عبد المعز شاهين -8

 1993للكتاب 

 2005عزت زكي حامد قادوس، علم الحفائر و فن المتاحف،  اإلسكندرية ،  -9

   2 القاهرة ط- العرب و علوم االرض–علي علي السكري  -10

      1990 -المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم–صيانة التراث الحضاري  -11

معادن ، صخور،  (-تطبيقات في الجيولوجيا العامة–محمد عبد الغني عثمان مشرف  -12

   2المملكة العربية السعودية ط) احافير، خرائط

 كلية االثار ، -مبادئ الترميم و صيانة اآلثار غير عضوية–محمد عبد الهادي محمد  -13

    1996القاهرة 

 ديوان المطبوعات -مواد البناء و اختبارها– محمد راتب سطاس، اندراوس سعود -14

 الجامعية
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 –المباني االثرية ترميمها، صيانتها و الحفاظ عليها - هزار عمران ، حورج دبورة  -16

    1997منشورات وزارة الثقافة دمشق 

 94:  ص1977 –موجز في البيتروغرافيا أو علم الصخور –يوسف الخوري  -17

18- Altérations des pierre naturelles en œuvre, CSC,  Conservation 

science consulting sàr 1, la science au service des monumentset des sites 

,wissenschaft im dienst histiriacher bauten undaniagen s, cience for 

monuments and sites 

19- Charles Pomerol, Robert Fouet – Les Roches sédimentaires- Paris 

,1961    

20- Duriez ,(M), Arambide (J), nouveau traité des  matériaux de 

construction : Granulats- ciments – Bitons constitution  et technique 

générales d’emploi, Tome1, 2ème ed, 1961    

21- Hamiane (M), Kielski (A) –Wplyw sktadu frazowego na 

kszstaltowante sie wspolczynnika rozszalnosci wodnej plitek 

ceramicznych- Ikonfercja ceramiczna (zakopane) 1992 

22- Laurenzi Tabasco –Traitements de cobservations de la pierre, « la 

dégradation et la conservation de la pierra » UNESCO, N16    

 23-R.F symes :( ti.z.ang.Marcin Machalski) –Skaly Mineraly- 

warszawa; Arkady, 1993   

24-Vasco Fassina, Pollution atmosphérique et altération de la pierre , in 

Etudes et documents sur le patrimoine culture, à la dégradation et la 

conservation de la pierre ,n° 16 ,  Ed UNESCO, 1988  

25- Véronique Cebal, Chislaine Tamisier-Raux- Roches et Minéraux- 
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Tizi Ouzou 1994   
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   الرطوبة - 1

  :ف الرطوبةتعري - 1.1

 و يقصد بها   105هو عنصر مناخي هام كما أشار اليه معظم الباحثين في المجال الميترولوجي

بخار الماء ، أي يعبر عن بخار الماء العالق بالجو أو بمختلف االسطح االخرى و الذي 

 اما البعض االخر فيعبر عنها أنها جزيء 106يكون في حالة غير مرئية بالرطوبة الجوية 

الذي يتخذ شكل البخار الغير المرئي متغلغال في الهواء الجوي و يعرف بكمية بخار الماء 

الماء في الهواء بأنها وزنه في حجم معين من الهواء ، لذلك تكون الوحدة هي الغرام لكل 

  .107متر مكعب

  : أنواع الرطوبة-2.1

  :الرطوبة المطلقة - 1.2.1

 و تحدد بكتلة البخار في حجم معين و يعبر عبارة عن الكمية الحقيقة لبخار الماء بالهواء

108 .عنها بالغرام في المتر المكعب
  

  .109 من الهواء3م/جم بخار الماء= الرطوبة المطلقة 

  : الرطوبة النوعية- 2.2.1

هي معدل كنلة البخار الموجود في الكيلوغرام الواحد من الهواء مع العلم ان الكيلوغرام من 

  110 . ر الماءغ من بخا100الهواء يحتوي على 

  

  

  

  

  

                                                
  1087:  ، ص2001 ، دار الجبل، 2 ، ط2 الموسوعة العربية الميسرة ، مج- 105
  196:  ص1999 دار المعرفة الجامعية –أسس علم الجغرافيا الطبيعية و البشرية – فتحي محمد أبو عيانة ، فتحي عبد العزيز ابو راضي - 106
  14: ، ص14 معهد االنماء العربي ، ع-الطقس–نبيل هلين منسو :  أج فورسدايك ن تر- 107
  196:  فتحي محمد أبو عيانة المرجع السابق ص- 108
  232: ص2005القاهرة —علم الحفائر و فن المتاحف– عزت زكي حامد قادوس - 109

  196:  فتحي محمد أبو عيانة المرجع نفسه ص-110
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  : الرطوبة النسبية-3.2.1

لبخار  إلى النسبة المئوية (RH) يشير مصطلح الرطوبة النسبيةو  اكثرها استعماال و شيوعا

مرتفعةً فمن   وعندما تكون درجة الحرارة،الماء الموجودة فى الهواء عند درجة حرارة معينة

عند انخفاض  ولكن، لى شكل بخارالممكن أن يحتوي الهواء على مقدار كبير من الماء ع

ارتباطاً وثيقاً   ترتبط درجة الحرارةبمعنى آخر. درجة الحرارة يتكثف البخار إلى ماء

مشبعاً بمقداٍر كبيٍر من بخار  ونظراً ألن الهواء البارد ال يمكن أن يكون. بالرطوبة النسبية

ف بخار الماء مما يجعل إلى تكثي الماء، فمن الممكن أن يؤدي االنخفاض فى درجة الحرارة

  111.المواد الماصة كالورق رطبة

يقصد بها النسبة المئوية لكمية بخار الماء الموجودة فعال في الهواء في درجة حرارة و إذن 

ضغط معينين الى الكمية التي يمكن أن يحملها في نفس درجة الحرارة و الضغط لكي يصل 

 112. الى حالة التشبع

  :القة بين الرطوبة النسبية والمطلقة هي و عليه يمكن القول أن الع

  x  100الرطوبة المطلقة   =الرطوبة النسبية  

                         التشبع

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                
111 Hamiane(M), Izak (P)- wpotczynnik rozszerzalnosci wodnej plytek ceramicznych- SZKLO , ceramika 8,93 

  231:  ، ص1946  القاھرة -المیترولوجیة– محمود حامد محمد - 112
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  :مصادر الرطوبة - 3.1

  : المصادر الطبيعية-1.3.1

  :الماء-1.1.3.1

ر  التي تتبخهبتسخين مياه الشمس  تعد مياه البحار منطلق أساسي للرطوبة حيث تقوم

وتقوم التيارات الهوائية المتصاعدة بأخذ بخار الماء إلى . إلى بخار ماء داخل الجو) تتحول(

ف بخار الماء، أعلى داخل الغالف الجوي، حيث درجات الحرارة الباردة التي تتسبب في تكثي

تقوم التيارات الهوائية بتحريك السحب حول الكرة األرضية، وتصطدم  ، وتحويله إلى سحاب

 وفي ويسقط بعض من هذه األمطار كجليد،السحاب وتنمو وتسقط من السماء كأمطار، ذرات 

 ن، خصوصاً عندما يحل فصل الربيعظل الظروف المناخية الحارة يتعرض الجليد إلى الذوبا

 إلى داخل يبقى جزء من هذه المياه قريباً من سطح األرض، ويمكن أن يسيل مرة أخرى، 

     113 .كل مياهاً جوفية لتشمجاميع المياه السطحية

  : االمطار •

و يقصد به تساقط الماء في حالته السائلة او الصلبة، و الذي يسقط على سطح االرض ،   و 

هو يحدث نتيجة تكاثف بخار الماء العالق بالجو و تقترن عملية سقوطه بالهواء الصاعد دافئا 

  .كان أم باردا و هو اما تساقط اعصاري ، تضاريسي أو انقالبي 

يسقط المطر من السحب التي تتكون في الهواء الصاعد عندما تكون درجة الحرارة اعلى من 

 و احيانا تسقط من كتلة هوائية دافئة تخترق طبقة هوائية باردة قرب )%0(الصفر المئوي 

سطح االرض ، و في هذه الحالة تتجمد قطرات الهواء و تتحول الى جليد وغالبا ما تكون 

ضية ، الن الهواء يحتوي علىا ثاني اكسيد الكربون و الذي يذوب في الماء مياه االمطار حم

       .   114مكونا حمض الكربونيك و هو حمض ضعيف جدا

CO2 + H2O        H2 CO3        

  

  

                                                
  Water Science home USGS Water Resources موطن دورة الماء - 113 

  96: ص2003 دار الفجر للنشر و التوزيع، -يانة المباني االثرية تكنولوجيا المواد و ص–أحمد ابراهيم عطية :  جورجيو توراكا تر- 114
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  :التبخر •

 لتصبح بخار ماء  التبخر هو العملية التي يتحول بموجبها الماء من سائل إلى غاز أو بخار

   . يداخل الغالف الجو

وتستخدم هذه الطاقة . التي توفرها الشمس ضرورية لحدوث التبخر) الطاقة(تعتبر الحرارة 

في كسر جزيئات الماء المتماسكة، ويتعذر حدوث التبخر عندما تصل الرطوبة النسبية في 

 أيام 10 وبمجرد تبخرها فإن جزئي الماء الواحد يمضي حوالي ،% 100الجو إلى معدل 

  115.في الجو

  :ثفالتكا •

و هو تحول بخار الماء العالق في الجو من الحالة الغازية الى الحالة السائلة عندما تنخفض 

درجة الهواء الى نقطة الندى ، أو درجة حرارة التكاثف و يحدث التكاثف عندما تكون 

ذرات متناهية في الصغر ،  ه ، و اذا كان يعلق ب%100الرطوبة النسبية للهواء تقارب 

يات التكاثف و مصدرها ذرات االمالح الدقيقة أو دخان المصانع ، تتخلص يطلق اسم نوا

  :العوامل الجوية التي تؤثر في عملية التكاثف العالق بالبحر فيما يلي

  انخفاض درجات حرارة الهواء نتيجة ارتفاعه الى اعلى

 فقدان الحرارة باالشعاع المتكرر

 هبوط الضغط الجوي قرب سطح االرض

  . 116ب لسطوح باردة او اختالطه بهواء أبرد منهتقابل هواء رط

  

  

  

  

  

                                                
  Water Science home USGS Water Resources موطن دورة الماء - 115 

  208: فتحي محمد ابو عيانة ، المرجع السابق ص- 116
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  : الندى و الصقيع-

هما مظهران من تكاثف بخار الماء ، يتكونان على االسطح المكشوفة عندما تكون السماء 

خالية من السحب تمام ، مع سكون الهواء و قلة الرياح السطحية و توفر الرطوبة الجوية، 

 االرضي في القضاء بسرعة كبيرة ، فيبرد سطح فيعمل كل ذلك على تسرب االشعاع

االرض اكثر من طبقة الهواء التي تعلو و التي بالتالي تخفض درجة حرارتها ، فاذا كان هذا 

االنخفاض الى مادون نقطة الندى ، حدث التكاثف على السطح المعرض للجو مباشرة على 

ى شكل صقيع بين الشقوق شكل ندى في حالة درجة حرارة أكبر من الصفر المئوي أو عل

  . 117االرضية للتربة أو المباني إذا كانت درجة الحرارة أقل من درجة الصفر المئوي

  :المياه الجوفية •

كل المياه الموجودة ضمن القشرة السطحية لالرض في الحالة السائلة ، تمأل هذه المياه 

  118كالفراغات الصخرية و الشقوق المختلف و تمأل المسامية الترابية كذل

  :و هي تتخذ عدة أشكال منها

 الشكل الغازي الذي يتحرك بحرية تامة بين طبقات التربة

 )الهيجروسكوبية(الرطوبة المجهرية 

 على شكل اشرطة قرب سطح االرض:المياه الشريطية

 المياه المسام الصخري وذلك بجذب قصد بها الخاصية الشعرية حيث تمألو ي: المياه الشعرية

الشكل الصلب  الشكل السائل الحر للماء يئات الماء و االحتفاظ بها بشدةسطوح المسام لجز

 .كالصقيع المتصل بمسامات التربة

  :مياه النتح  •

في الليل CO2  في النهار و غازO2يطرح النبات خالل عملية التنفس كميات كبيرة من غاز 

ند علماء النبات اضافة الى بعض جزيئات الماء في الحالة الغازية و تسمى هذه العملية ع

  . المنتجة للرطوبة تمثل دورة الماء) 35(و الشكل رقم    بعملية النتح 

                                                
  208: فتحي محمد ابو عيانة ، المرجع السابق ص-117

  21: مطبعة االحسان ، دمشق، ص2 ج- علم المناخ و المیاه– جمال شاھر آغا - 118
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    المنتجة للرطوبةملخص موجز عن دورة الماء) 35(شكل رقم  

                                               : االنشطة البشرية- 2.3.1

  : التنفس-1.2.3.1

  . و جزئ الماء في حالة ندى أو قطرات متجمعةCO2يطرح االنسان غاز

  : النشاط الصناعي-2.1.3.1

و هو كل ما تخلفه المصانع من أبخرة محملة في معظمها باجزاء ملوثة مضاف اليها كميات 

  .معتبرة من جزئ الماء

  : مياه الصرف الصحي و قنوات توزيع المياه- 3.1.3.1

سبات عبر القنوات المصرفية و خروج الماء منها الى الطبقات السطحية حدوث تر

  .119لالرض

  

                                                
119 -Jeans Coignet , Laurent Coignet –La maison ancienne construction, diagnostic , intervention, 3eme tirage.2005 
p :111 
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  : عالقة الرطوبة بالخصائص الجغرافية و المناخية-4.1

 :عالقة الرطوبة بالخصائص الجغرافية  - 1.4.1
نعلم ان درجات الحرارة تنخفض كلما زاد االرتفاع عن سطح البحر و خاصة في المناطق 

لجبلية ، و هذا ما يؤدي الى ارتفاع درجات الرطوبة في المرتفعات اضافة ذات التضاريس ا

الى المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف ألن النباتات و خاصة االشجار تساهم في جلب 

  .120االمطار و االكثار من عمليات النتح و تكاثف االبخرة

  : عالقة الرطوبة بالخصائص المناخية- 2.4.1

رة فان الرطوبة تنخفض و العكس باالضافة فان الرطوبة لها عالقة بارتفاع درجة الحرا

  .بالتساقط حيث كلما زاد هذا االخير ترتفع درجات الرطوبة 

                                : قياس الرطوبة- 5.1

  تقاس بجهاز الهيجرومتر كما يمكن تسجيلها بجهاز

   الهيجروغراف غير أنه هناك أجهزة رقمية متطورة

   رقم الشكل 121تعطي نتائج جد دقيقة و يمكن استعمالها  

  جهاز لقياس الرطوبة ، كما يمكن أن تقاس) 36(

       جهاز الهيجروغراف) 36( رقم الشكل ترمومترين حراريين      الرطوبة بجهاز متكون من

  :                                   و يكون استعماله كاآلتي

  رارين معرضا مباشرة للجو و يكون يترك أحد المح-     

   جافا يسجل درجة حرارة الهواء

   يلف على فقاعة الترمومتر االخر قطعة من القماش-

   أو الشاش المبلل و تقاس درجة الحرارة على كال

  .      يمثل الترمومترين الحراريين) 37( رقم الشكل الترمومترين 

      جهاز السايكرومتر) 37( رقم الشكل                                                      
                                                                                                      

                                                
  83:  ، ص1994، دار قابس ،1 ط- العمارة البیئیة– محي الدین سلقیني - 120

526:  ص2002 القاهرة -الحفظ في علم االثار–احمد الشاعر :  ترجمةماري باردكو -  121  
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    الرطوبة في المباني االثرية -6.1

  تعتبر الرطوبة من أهم المشاكل التي تعني منها المباني  

  : خيص ذلك  فيما يلياالثرية  و يمكن تل

  يتمثل في صعود الماء و تسربه داخل فراغات و مسامات الحجر:  الخاصية الشعرية -

خاصة في المناطق التي بها المسطحات المائية كالبحر حيث تعمل على :  التيارات الهوائية-

  حت جدران المباني  بواسطة رذاذ البحر الغني باالمالح

  اماتنفوذها داخل المس:  التكثف -

   .122و ذلك بارتفاعها و انخفاضها يؤدي الى حدوث تلف المباني:  التغيرات في درجات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

                                                
  71: ، ص1997 منشورات وزارة الثقافة ، -ية صيانتها ، ترميمها و الحفاظ عليهاالمباني االثر– هزار عمران ، جورج دبورة - 122
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  : االمالح- 2

 : تعريف االمالح-1.2
مادة أيونية تنتج من تفاعل حمض وقاعدة ، أو تنتج من احالل أيون موجب محل أيون 

ل أيون الهيدروكسيد في حالهيدروجين في الحمض ، أو تنتج من إحالل أيون سالب م

    القاعدة

  أنواع االمالح - 2.2

   : Sel Acide ةحمضيالح مالاأل - 1.2.2

لمحلوله المائي  pHوتكون قيمة . ملح يزيد من تركيز أيون الهيدرونيوم عند إذابته في الماء 

     .7أقل من 

  :Basic Sel ةقاعديال مالح األ- 2.2.2

لمحلوله المائي  pHوتكون قيمة . عند إذابته في الماء ملح يزيد من تركيز أيون الهيدروكسيد 

       .7أكبر من 

  :Neutralise Sel ةمتعادلالح مال األ-3.2.2

وتكون . ملح ال يؤثر في تركيز أيون الهيدروكسيد وأيون الهيدرونيوم عند إذابته في الماء 

  .مالح الذائبة  االل أهميمث) 38(و الشكل رقم  123   7لمحلوله المائي تساوي  pHقيمة 

 

 

 

 

 

  

                                                
123  Altérations des pierre naturelles en œuvre, CSC,  Conservation science consulting sàr 1, la science au 
service des monumentset des sites ,wissenschaft im dienst histiriacher bauten undaniagen s, cience for 
monuments and sites 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 124 حجر التي تصادف في   بةبالذا أهم االمالح) 38( شكل رقم 
 
 

  

  

  

                                                
124 -Jean –Didier Mertz –Altération des matériaux du patrimoine :influence des contaminants et de la nature des 
substrats- Laboratoire de recherche des monuments historiques, Article 2007 P :11 
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   مصادر االمالح-3.2

  :مياه البحار-1.3.2

لح وسطيا ويعني ذلك ما ال غرام من الم34.7يحوي كل لتر من مياه المحيطات و البحار 

  .  مليون مليار طن من الملح المدد في الماء49يقل عن 

 من ستة عناصر بعضها مصدره القارات و البعض اآلخر %99يتركب هذا الملح بنسبه 

  . موجود في المحيط منذ أن تشكل

 بالتالي وتتحد) فقدت أو كسبت إلكترونا أو عدة الكترونات ( هذه الذرات هي في حالة التأين 

فيما بينها منجذبة كل منها إلى األخرى بشحنتها الكهربائية إنها الكلور و السلفات و 

الصوديوم والبوتاسيوم و الكالسيوم والماغنزيوم و سلفات الماغنزيوم نتيجة هذا التجمع يمثل 

لورو كلورو الصوديوم الذي يعطي الطعم المالح ثالثة أرباع الملح المنحل في الماء ثم يأتي ك

  . المغنزيوم وسلفات الماغنزيوم اللذان يتميزان بطعمهما المــر قليال

يأتي الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنزيوم إلى البحر عبر مياه األنهار بعد أن 

 .)صوانات ( ينتزعها الحت من سيليكات 

بما كان قد انحل بعد الكلور ولما كان هذا األخير موجودا في الجو في بدايات تكونه فانه ر -

 مليار سنة وبقي فيه إذ 3.6ذلك في مياه البحار عندما تشكلت بنتيجة تكاثف بخار الماء منذ 

  .دخل في أية دورة بيئية تقريبا انه ال ي

ات فانه يتبع دورة معقدة تدخل فيها البركانية  الكبريت الموجود في البحر على شكل سلف-

  . ذا كان محتواه من الملح قد بقي هو نفسه تحت البحرية والحت والرسوبات وا

  .   الكالسيوم تستخدمه العضويات البحرية و تشكل بعد ذلك رسوبات كلسية-

  .125  في القيعان الصلصاليةيتثبت البوتاسيوم -

  

  

  

                                                
 Water Science home USGS Water Resources موطن دورة الماء -125 
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  التربة - 2.3.2

أو من مواد ، األمالح بصورة طبيعية   تحتوى على الكثير منلبناءن التربة المتواجد بها اإ 

الزراعية المجاورة للبناء األثرى  لصرف الصحي أو من األسمدة المستخدم في األراضيا

األساسات تحتوى على أحماض من جراء الصرف  كما أن المياه الجوفية نفسها قريبة من....

 الجيرية لترسيب  االحجاريتفاعل بدوره مع  الذي H2So4 الصحي أهمها حمض الكبريتيك

  .الحجم في% 10بلورات جبسيه بزيادة 

   الغازات في الجو-3.3.2

الذي  Co2 الكربون جه التلوث الجوى ببعض الغازات مثل غاز أكسيديوتتواجد األمالح نت

المخفف والذي بدوره  يتفاعل مع الرطوبة الجوية وينتج عن هذا التفاعل حمض الكربونيك

ي الماء وبالتالي تهاجر بيكربونات قابله للذوبان ف يؤثر على األحجار الجيرية  ويحولها على

لتترسيب فوقها في صورة طبقة رقيقة بيضاء تتحول بالجفاف  ناحية أسطح البخر الخارجية

  .قابلة للذوبان إلي كربونات كالسيوم غير

 يتأكسد في المناطق الملوثة إلى ثالث أكسيد  الذي الكربون كذلك فأن غاز ثاني أكسيد

  126النسبية عالية إلعطاء حمض الكبريت المخفف بدوره يذوب في وجود الرطوبة  الكبريت 

 و الشكل )07(رقم  اما الجدولالمستويات القصوى المسموح بها من الملح ) 06(جدول رقم 

يمثل أهم الخصاص ) 08(يمثالن االمالح االولية و الثانوية و الجدول رقم ) 39(رقم 

 . الفيزيوكيميائية

   بها من الملح المستويات القصوى المسموح)  06(جدول رقم 
préconisations LRMH ) (127 

 

 

  

  

  
                                                

 Corpus  2002 االتحاد االوروبي-وریاالعمارة التقلیدیة في س– مشروع -  126
127 Jean –Didier Mertz – OP cite P :16 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  128ح االوليةيمثل االمال) 07(جدول رقم 

  مكان وجودها  نوع االمالح

 Sulfate de sodium (mirabilité, 

thénardite) 

Ciments, mortiers au ciments, 

liants hydrauliques, lessives, 

briques 

Carbonate de sodium, de 

potassium 

Ciment, mortiers au cimants, 

lessives,résidus de nettoyage 

chimique 

Chlorure de sodium(halite) Eau de mer, embrus, sels de 

déverglacage, sel de salation 

Chlorure de potassium (sylvite) Sol 

Sulfate de calcium (gypse, 

anhidrite, bassanite) 

Plate, enduits, mortiers contenant 

du platre, ciments, mortiers au 

ciment, SO2 atmosphérique, 

embruns activités bactériennes 

Nitrate de sodium, de potassium Sol, engrais, matières organiques 

décomposées, activités 

bactériennes 

Sulfates de magnésium Roches et mortiers riche en Mg 

soluble 

  

  

  

  

  

  

  
                                                
128 Jean –Didier Mertz –Altération des matériaux du patrimoine ……  , Article 2007 ,P :12  
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 يمثل االمالح الثانوية) 39(شكل رقم                                                    

  

  

 

  

  أهم الخصائص الفيزيوكيميائية لألمالح) 08(جدول رقم 

 أقصى كمية من الملح التي يمكن أن تنحل  : ∑الذوبانية 

∑ =f ) ،  طبيعة الملحT129 )ب المذي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
129 Jean –Didier Mertz – OP cite P :13-14 
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   عالقة الرطوبة باالمالح و أثرهما على الصخور الكلسية-3

   النسبيةالرطوبة-1.3

فى تلفه سواء كانت هذه الرطوبة  تمثل الرطوبة النسبية للهواء المحيط باالثر سببا مباشرا

العامل فى ضوء ظروف المبنى  النسبية منخفضة او كانت مرتفعة وتتحدد خطورة هذا

فان الزيادة فى الرطوبة  لرطوبة وخواص البيئة المحيطة ومن ناحية اخرىودرجة هذه ا

الى احماضها المقابلة والتى لها  النسبية الى تفاعالت كيميائية اهمها تحويل الغازات الحمضية

 130األثرى عموما خطرها على المواد األثرية المكونة منها المبنى

المواد العضوية بل ايضا   ال تهاجم فقطو تساعد ايضا على نمو الكائنات المجهرية التى

 .األحجار

التى تؤدى الى تلف الحجر وغير ذلك  وتكمن الصعوبة الكبرى فى تحديد مصادر الرطوبة

 انهياره دون توقف ما لم تتخذ االجراءات فان الحجر الذى بدأ فى التلف لن يتوقف بل سيتابع

  .131الالزمة 

  :تأثير الرطوبة النسبية المرتفعة-2.3 

  فى االحجار الرسوبية  تؤدى الى اذابة االمالح القابلة للذوبان فى الماء والتى توجد عادة

تتبلور فى الطبقات الخارجية لهذه  الحجر الجيرى وحملها الى االسطح المكشوفى حيثك

الهائلة التى تصاحب النمو  الموضعية األسطح عند جفاف محاليلها بالبخر وبفعل الضغوط

  .132ح تتفتت السطوح الخارجية لألحجارالبللورى لألمال

  :تاثير الرطوبة النسبية المنخفضة و الشبه ثابتة - 3.3 

القابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان من الداخل الى الخارج بحركة الماء  يؤدى نزوع األمالح

ر الى السطح بتأثير عملية البخر الى ترسيب االكاسيد والشوائب الموجودة بالحج داخل المسام

السطح ومع الغبار الجوى يتكون ما يسمى بالقشرة الصلدة ومع مرور فترات الزمن  على

  طبقة سميكة تشوه وتلوث الشكل الجمالى لألثر ويصبح الحجر أسفلها فى غاية  تتكون
                                                

رسالة . وصیانتھا  انى على التداعیات األثریة وطرق ترمیمھادراسة تأثیر المحیط التخطیطى والعمر. مصطفى  بسام محمد - 130
  24م ص 2000

.  دمشق –منشورات وزارة الثقافھ سوریا ) .  الحفاظ علیھا – صیانتھا –ترمیمھا  ) المبانى األثریة. ھزار عمران ، جورج دبوره  - 131
  . 167 ، 71ص   م1997

  177 ، ص1993 االجنة المصریة العامة للكتاب –تنیات الفنیة طرق و صیانة و ترمیم المق–. عبد المعز شاھین  - 132
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  .الضعف و التفكك و التحلل

    :التأثير الضار بالرطوبة النسبية وظاهرة التكثف -4.3

الماء الناتج  فى الصباح الباكر على السطح وداخل المسام وانتشارنتيجة لتكثف بخار الماء 

فى الحجر نفسه او فى  داخل مسام األحجار الرسوبية ثم اذابته لألمالح القابلة للذوبان سواء

لتبدأ عملية البخر و  المونات ويحدث تحريك لمحاليل هذه األمالح نحو األسطح الخارجية

  .133 نمو تلك البلورات ور هذه االمالح مع استمرار فىبالتالى تبدأ عمليات تظهر وتبل

  :تلف االحجار-5.3

 بين مكونات الحجر ن فالماء أكثر المذيبات تاثيرا حتى بوجود عن طريق اذابة الروابط

امالح صعبة الذوبان و الماء يؤثر عليها نتيجة طول فترة التاثير و يحمل كمية كبيرة من 

صر االساسي في الصخور الكربونية و ذلك بوجود ثاني كربونات الكالسيوم ، و هو العن

اكسيد الكربون اذ يتحول الى حمض الكربون المخفف و يحول كربونات الكالسيوم الى 

  و غالبا 134كاربونات حامضية ذات قابلية انحالل اكثر بمرة من انحالل الكربونات العادية 

  .لمكونة منها في االساسات  ما تكون العملية عكسية في حالة جفاف الصخور و خاصة ا

 :فعل الصقيع أو التجمد  -1.5.3
 وذوبانه إلى تغير متواصل في - المتواجد في الفراغات داخل الصخور - يؤدي تجمد الماء 

، األمر الذي %10حجم الماء عندما يمر من حالته السائلة إلى حالته الصلبة، بنسبة تراوح 

 كلغ 15 قوة ضغط جد مرتفعة قد تصل إلى يعرض جدران الفراغات داخل الصخور إلى

 ثم إن تراكم فعل دورات التجمد والذوبان المتكررة، - في انعدام أي تسربات - 2لكل سم

  . يؤدي إلى انفصال أجزاء أو حبيبات من الكتل الصخرية 

   : التفكك بفعل الماء السائل-2.1.5.1
بع باألمالح ، حيث تؤدي التغيرات فعل الماء السائل لوحده ، دون فعل الماء السائل المش

   .الكبيرة في كمية المياه المتواجدة داخل الصخور، إلى تغيرات مهمة في أحجام هذا األخير

  

                                                
  131 ، 130  م ص2002دار النهضة الشرق . ترميم المنشأت األثرية . محمد احمد عوض  - 133
  162:هزار عمران ، جورج دبورة ص_  134
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  :التميؤ أو التحلل المائي  -2.5.3
- وهو عبارة عن تفاعل كيميائي بين الماء وبين أحد العناصر المكونة للصخر، حيث يتحد 

OH مع أحد أجزاء الصخر و H+ مع جزء آخر، فينشأ عنصر آخر أقل تماسكًا من 

  .135 العنصر األصلي، األمر الذي يؤدي إلى إضعاف تماسك وصالبة الصخر

   اثر االمالح-6.3

 نوعا من االمالح الذائبة مثال ، بعض البكتيريا 30يمكن ان يوجد على الواجهة أكثر من 

 للحجر ليعطي سولفات الكالسيوم تنتج حامض السلفوريك الذي يتفاعل مع كربونات الكالسيوم

بكتيريا أخرى تنتج حامض النتريك الذي فكك كربونات الكالسيوم الى نترات " الجبس"أو 

   136.الكالسيوم

  :)رذاذ البحر(تأثير االحماض المنتشرة في الجو  - 1.6.3

يعتبر رذاذ البحر من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر و ذلك عن طريق انتقاله بواسطة 

اء خاصة االحجار القريبة من البحر محمال برطوبته الى داخلها ثم عند جفاف الهواء الهو

تترسب دقائق صغيرة من بلورات الملح على السطوح المختلفة ، و تتكون بذلك بقع رطبة 

على سطحه تنمو عليها فطريات او الطحالب أو يذوب الملح قليال و يتسرب الى داخل االثر 

  في الجو الجاف و يؤدي الى تفتت السطح بعد وقت طويلالمسامي ، ثم يتبلور 

  137 :تاثير االمالح المنتشرة في التربة و المياه

  و في مياه  في التربة و بين الصخور و الجبالNaCO3تنتشر امالح كربونات الصوديوم 

البحار بكميات وافرة ، و هي اما توجد على شكل محلول سائل بين الصخور و االتربة ، أو 

رات متزهرة على السطوح الجافة ، أو على شكل مسحوق دقيق الجدران و داخل بلو

  .التجاويف االرضية

و تنشط االمالح و تتحرك نتيجة للعوامل الجوية ، فتتبلور فوق السطوح و داخل التجاويف 

بسبب تبخر المياه الحاملة للملح المذاب الذي يتسرب بدوره ، و يندفع نحو السطح الجاف 

                                                
135 htt: //histoiregeographie.iquebe.com/mostalahat.htm الموسوعة الجغرافیة  

   المرجع السابق-العامرة التقلیدیة في سوریا - مشروع-  136
  39-38:  ص–صیانة و ترمیم المكتشفات االثریة – جعفر زھیر فضل اهللا - 137
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لمعرض للحرارة العالية مكونا تزهرات من الملح المتبلور على شكل ألياف دقيقة المعرض ا

  .138طويلة ملتوية على بعضها ، مما يشكل خطورة كبيرة على سطح االثر

الرطوبة إلى حوض الكبريتيك  أما في حالة ثالث أكسيد الكبريت يتحول الغاز مع وجود 

الجيرية حيث يتحول   األرضياتالمخفف ويؤثر على النقوش وحامل التصوير وخاصة

كبريتات الكالسيوم  كربونات الكالسيوم الموجودة في تركيب الحامل وأرضيات التصوير إلى

الكالسيوم مرتين تقريبا وهذا  حيث نجد أن كبريتات الكالسيوم تزيد في الحجم عن كربونات

الطبقة الملونة مستحبة على سطح  يسبب عدم التماسك لطبقة اللون وتكون قشرة سطحية غير

  .يوضح ذلك) 40(و الشكل رقم   139 

                                                         

  

  

 

 
  

   

  140  و االمالح على المباني الحجريةلرطوبةتأثير ا ) 40(الشكل رقم 

  :  المعالجة- 4

  :إزالة األمالح  - 1.4

وص لمعرفة طبيعة األمالح الموجودة قبل البدء في هذه العملية ينبغي إجراء اختبارات وفح

   .أمالح قابلة للذوبان ، وأخرى غير قابلة للذوبان: في الحجارة ، وهناك نوعين من األمالح 

  : أمالح قابلة للذوبان في الماء  -1.1.4

 ، الماغنيسيوم ممثل كلوريدات أو نترات ، كبريتات الصوديوم كذلك البوتاسيم واأللمونيو

ث تكون جميعها ذائبة في الماء وعلى هيئة محاليل ، وإلزالتها يمكن نزعها والكاليسيوم ، حي
                                                

  39-38:   ص–صیانة و ترمیم المكتشفات االثریة –جعفر زھیر فضل اهللا  - 138
139 Altérations des pierre naturelles en œuvre, CSC,  Conservation science …..op cite 

  447:  المرجع نفسه ص-الحفظ في علم االثار– ماري باردكو  - 140
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وهي جافة وذلك عند وجود بلورات الملح على سطح الحجر بواسطة الطرق الميكانيكية ، 

أما عند وجودها في مسام الحجر فيمكن تنظيف السطح بالطرق الميكانيكية ثم استخالص ما 

الغسيل المباشر بالماء النقي في صورة حمامات مائية ، بالداخل عن طريق عمل كمادات أو 

   .141أو باستخدام أجهزة دفع رذاذ الماء على سطح الحجر إذا كانت حالته تسمح بذلك 

  ) : أو قليلة الذوبان ( أمالح غير قابلة للذوبان  -2.1.4

يستخدم ، ) الجير ( ، وكربونات الكاليسيوم ) الجبس ( كبريتات الكاليسيوم : من أهمها 

 مع الماء ومحلول كربونات % 10لالستخالص الكاليسيوم محلول كبريتات الصوديوم بنسبة 

 مع الماء ، ثم تغسل األماكن المعالجة جيدا بالماء النقي ، أما إلزالة % 10األمونيوم 

 من حمض الهيدروكلوريك ، ويجب أن % 2كربونات الكاليسيوم فيستخدم محلول مخفف 

ضعيا ثم يغسل الحجر جيدا بعد ذلك بالماء النقي حتى ال يترك أثر للحمض يكون التنظيف مو
142.   

وأود أن أشير إلى أن استعمال األحماض على المعالم الحجرية الجيرية يحدث أضرارا كبيرة 

إذ تؤدي إلى إذابة كربونات الكاليسيوم المكون األساسي للحجر ، ولهذا ينبغي تجنب استعمال 

 .ألمالح من على الصخور األحماض في إزالة ا

  :الملخص

 خاصة اذا كان  الرطوبة و االمالح من أهم العوامل المسببة في تلف الصخور الكلسيةتعتبر

البناء المشيد منها يقع على مقربة من البحر فارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي الى ارتفاع نسبة 

ر الذي ينتقل بسبب االمالح في الجو و بالتالي حدوث ظاهرة الحت عن طريق رذاذ البح

التيارات الهوائية و هذا ما يسبب تلف للحجر و عليه يجب المحافظة على هذه الصخور عن 

  .طريق عمليات المعالجة و الوقاية الدورية

 

 

    

                                                
   .92 محمد عبد الھادي محمد ، المرجع السابق ، ص - 141
   .92 المرجع نفسه ، ص - 142
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  :قائمة المصادر و المراجع

  2001 ، دار الجبل، 2 ، ط2 الموسوعة العربیة المیسرة ، مج- 1

  14 معھد االنماء العربي ، ع-الطقس–ین منسو نبیل ھل:  أج فورسدایك ن تر - 2

دراسة تأثیر المحیط التخطیطى والعمرانى على التداعیات األثریة . مصطفى   بسام محمد- 3

  م  2000رسالة . وصیانتھا  وطرق ترمیمھا

صیانة و ترمیم المكتشفات االثریة، احدث الوسائل و التقنیات – جعفر زھیر فضل اهللا - 4

    2006ر قابس للطباعة و النشر و التوزیع بیروت  دا01ط- العالمیة

   مطبعة االحسان ، دمشق2 ج- علم المناخ و المیاه– جمال شاھر آغا - 5

 دار - تكنولوجیا المواد و صیانة المباني االثریة–أحمد ابراھیم عطیة :  جورجیو توراكا تر - 6

    2003الفجر للنشر و التوزیع، 

أسس علم الجغرافیا الطبیعیة و –ي عبد العزیز ابو راضي  فتحي محمد أبو عیانة ، فتح- 7

    1999 دار المعرفة الجامعیة –البشریة 

   االجنة المصریة العامة للكتاب– طرق و صیانة و ترمیم المقتنیات الفنیة -عبد المعز شاھین - 8

  2005القاھرة —علم الحفائر و فن المتاحف– عزت زكي حامد قادوس  - 9

   1946  القاھرة -المیترولوجیة–حمد محمود حامد م -10

   م2002دار النھضة الشرق . ترمیم المنشأت األثریة .  محمد احمد عوض -11

  83:  ، ص1994، دار قابس ،1 ط-  العمارة البیئیة– محي الدین سلقیني -12

  2002 القاھرة -الحفظ في علم االثار–احمد الشاعر :  ماري باردكو ترجمة-13

   Corpus  2002 االتحاد االوروبي-ة التقلیدیة في سوریاالعمار–مشروع  -14

)   الحفاظ علیھا–صیانتھا - ترمیمھا  (المبانى األثریة .  ھزار عمران ، جورج دبوره -15

  . 167 ، 71ص   م1997.  دمشق –منشورات وزارة الثقافھ سوریا 

  Water Science home USGS Water Resources موطن دورة الماء -16

   htt: //histoiregeographie.iquebe.com/mostalahat.htm الموسوعة الجغرافیة  -17
 

  18- Altérations des pierre naturelles en œuvre, CSC,  Conservation 

science consulting sàr 1, la science au service des monumentset des sites 
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,wissenschaft im dienst histiriacher bauten undaniagen s, cience for 

monuments and sites 

19-Jean Coignet, Laurent Coinget –La maison ancienne construction, 

iagnostic , intervention, 3eme tirage.2005   

20- Jean –Didier Mertz –Altération des matériaux du 

patrimoine :influence des contaminants et de la nature des substrats- 

Laboratoire de recherche des monuments historiques, Article 2007   
21-Hamiane(M), Izak (P)- wpotczynnik rozszerzalnosci wodnej plytek 

ceramicznych- szklo , ceramika 8,93 
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  : مدينة تامنفوست- 1

  : اصل التسمية -1.1

فهناك من يعتبر أن أصلها بربري  تبناها الرومان لتصبح  االراء حول تسمية المدينة تتعدد

و معناه الرأس اما " روس"الشطر االول : و قسمها الى شطرين " رسقونيا"يما بعد التينية ف

، و التسمية الحالية " راس النوم"فمعناه النوم و الترجمة الكاملة تكون " قونيا"الشطر الثاني 

  .143هي بربرية و تعني االيادي الثمانية " تامنفوست"

   و يدل على وجود رصيف فينيقي بالمنطقة  ةيقيغير ان هناك من يري ان هذه التسمية فين

و " أغوني"و هي كلمة تعود للكنعانيين اما الثانية فهي " رأس"مكون من كلمتين االولى منها 

و هي تتناسب " رأس االدغال"هي كلمة امازيغية قديمة و تعني الدغل و بذلك يصبح اسمها 

  .144مع عدد من االماكن الواقعة على السواحل الجزائرية

    145 اال ان الباحث كالين يرى غير ذلك فيقول أنها توحي الى الجهة الشرقية

و تسمية كاب ماتيفو ماهي اال تحريف لتسمية تامنفوست من طرف االسبان الذين غيروه الى 

 .146" ماتيفو"  ثم ميتافوس و منه نطقه الفرنسيون ماتيفوس 

  :لمدينة تاريخ ا-2.1

اريخية للعهد الفينيقي حيث يعتقد أن المالحين القرطاجيين قد تعود تامنفوست في العصور الت 

 ، كما عرفت المدينة التواجد الروماني و ذلك ما 147 قبل الميالد6أقاموا رصيفا خالل القرن 

يشير اله بلينوس حيث ذكرها كمستعمرة رومانية شيدها أغسطس و شرفها االمبراطور 

  . ت في العهد الروماني و عرفت ازدهارا حيث وسع148كلوديوس بحق المواطنة الرومانية 

بقيت هذه المدينة في مد و جزر إلى أن هدمت في عهد الوندال فزالت بذلك أهمية الموقع و 

اندثرت المدينة نهائيا في أواخر القرون القديمة و أصبحت في طي النسيان إلى غاية قدوم 

                                                
143  - Berbrugger (A) , de la nécessiter de colonizer le Cap Matifou “Moniteur algerien”  , Alger 1845 P: 3 
144-   Guery (R) , Tamenfoust , antique Rusguniae , dossier Tamenfoust , Archives de l’agence nationale 
d’archéologie , Bastion 23 Alger P : 1 
145- Klein (H) , le cap matifou, Feuillets d’eldjazair V : V ? Extrait Alger 1939 P: 252      
146-Gandidier (O),une basilique chritienne à Rusguniae Ext ,de la semaine religieuse du diocèse d’Alger 1900,P : 1  
147- Guery (R) ,  op cite P : 1 
148 - Salama (P) , la colonie de Resguniae d’après les inscriptions, Ext de la R afr T99, Alger,1955 P : 2 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


مراكز الهامة التي تتحكم في األتراك فأصبحت الجزائر العاصمة اإلدارية ، حصنت بجميع ال

  .مدخل الجزائر 

اقترن أول اتصال بتامنفوست باسم خير الدين الذي جمع مراكبه متظاهرا بمهاجمة السواحل 

   .م و الذي رجع من تامنفوست إلى الجزائر لتحطيم قلعة البنيون1529اإلسبانية في ماي 

ائر أمر صاحب اسبانيا بعد غزو شارل الخامس و بعد خيبته في االستيالء على الجز

باالنسحاب و التحق القائد أندري دوريا بميناء تامنفوست ليهيئ هناك مجيء اإلمبراطور لكن 

  . لم يكن هناك ال برج و ال قلعة لصد هذه الحملة 

بعث السلطان العثماني بياي الرباي جديد و هو محمد تكرلي فارسي برأس تامنفوست على 

 تحمل الرسائل أو األوامر السلطانية ، و أعلن قدومه بضربات إعادة البواخر الرسمية التي

 و 149 أي أن البرج كان قد بني قبل هذا التاريخ مدفعية لكن حامية تامنفوست لم ترد عليه 

يمثل أهم التسميات التي سميت بها المنطقة خالل المراحل التاريخية ) 09(الجدول رقم 

  ل صور لتامنفوست القديمةالتي تمث) 43.42.41(مرفوق باألشكال رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  105:   سلسلة الفرسان الجزائریون ، ص- لمدینة الجزائر  العمارة العسكریة العثمانیة-   علي خالصي-149
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 150يمثل أهم التسميات التي سميت بها المنطقة خالل المراحل التاريخية) 09(الجدول رقم 

 االصل المعنى االسم

Rusguniae 

 رسقونيا
Ras ou cap des buissons 

 رأس الدغل
Phyniciene 

 فنيقي

Rusgunia 

سقونيار  

du  phynicien Rusguniae 

سقونياالفينيقية رمن   
Romaine 

 روماني

Tamentfoust 

 تامنفوست
Main (ou côté) droite 

 اليد او الجهة اليمنى
Amazigh 

 أمازيغي

Matifou 

 ? ماتيفو
XIVe siécle 

م14ق   

 
 
 
 
 
 
 
 

 1828تامنفوست ) 41(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1962تامنفوست ) 42(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تامنفوست حاليا) 43(الشكل رقم 

La Pérouse 

 البيروز

du nom de l'explorateur  

Jean-Francois de Galaup, 

La Pérouse. 

 اسم المكتشف البيروز

 

  :تاريخ البرج  -3.1 

م بامر من الباشا إسماعيل من طرف 1661يذكر هنري كالين بأن برج تامنفوست بني في 

 م من طرف الداي حسين 1685رمضان آغا كما يذكر بان البرج أعيد تحصينه في 

  .1683موزومورطو بعد تأثره بقنبلة من طرف دوكاسن  

م على اثر رسو الحملة الفرنسية التي قامت 1685بينما يذكر بوتان أن هذا البرج بني سنة

بقنبلة الجزائر في حوض صغير تحت هذا البرج كما أشار إلى قلعة تامنفوست من جملة 

  .151ن المدينة العناصر الهامة في الدفاع ع

                                                
150 - http://tamentfoust.blogspot.com/2007/12/blog-post.html 

 105:  المرجع السابق ، ص   -العمارة العسكریة-علي خالصي -   151
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  لكن جورج مارسي يرجع تاريخ البناء إلى سنة

   م و هذا استنادا إلى كتابة تعود إلى فترة1722 

  مهما يكن من تعدد هذه  و  الداي محمد باشا

  الروايات فان البرج قد شيد بين سنتي

  كانت به عشرين قطعة. م 1556 و 1541

   من المدفعية ، و قد تعرض لخطر الغرة

   ،1670 و دعم من جديد سنة   الفرنسية

   تمثل معلم تامنفوست )44( رقمالشكل و لهجوم آخر من طرف ديستري باسم            

  . م  1688 لويس الرابع عشر سنة 

   اجتمع في هذه القلعة القادة األوائل للمقاومة الوطنية ليعلنوا الحرب على1830 في عام -

  .منفوست تمثل معلم تا )44( رقمالشكل و 152فرنسا

  :الموقع الجغرافي لبرج تامنفوست 2-

  كلم25 مدينة تامنفوست على بعد تقع

  شرق الجزائر العاصمة أما حسب

   الكتابات القديمة فيحدد موقع رأس

   ماتيفو عند الحد الشرقي لخليج 

   كلم من مدينة25الجزائر على بعد 

   و هذا ما توضحه153 اكوزيوم القديمة 

 .عن خريطة عبارة ) 45( رقم الشكل

                                             

  تمثل موقع تامنفوست و البرج) 45(رقم  الشكل                                       

  

  

  
                                                

  105:  علي خالصي المرجع السابق ، ص-152
153  - Pline l’ancien , Histoire naturelle, livre V,  1-46, 1ere partie « L’Afrique du Nord » p : 169 
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يقع رأس تامنفوست الذي شيد فوقه البرج المسمى باسمه بالجهة الشرقية من خليج الجزائر و 

الحراش الى عين الطاية و هو الرأس الذي استعمل منذ ينتمي الى الحاشية الممتدة من وادي 

يشكل هذا الرأس حاجزا   ، 154م40أقدم العصور كملجئ للبحارة رغم أن ارتفاعه يقل عن 

طبيعيا أمام الرياح الشمالية الشرقية التي تأتي من الناحية الغربية للشريط الساحلي  و لقد 

 و 155ة المنطقة الستقبال استقرار االنسانساعدت الظروف المناخية و الجيولوجية على تهيئ

 .صورة جوية للبرج )  46(رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الصورة جوية للبرج ) 46( رقم الشكل

   المناح3-
 بما ان البرج يقع على الواجهة البحرية فمناخه هو مناخ البحر األبيض المتوسط الذي يتميز 

ة  مما يجعله عرضة لعدة عوامل طبيعية   بشتاء ممطر و بارد و صيف حار ذو رطوبة عالي

.   

  

 
                                                

 105:  المرجع السابق ص–  علي خالصي -   154
155  - Guery (R) , Tamenfoust , antique Rusguniae  ....Alger  P : 1 
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    أجزاء البرج 4-
 يحيط بالبرج خندق يتراوح عمقه بين مترين "

  أمتار حاليا بينما كان في الماضي يقدر4 و 

  م7.20 أمتار  و عرضه حوالي 9 بحوالي 

  م و عرضه5 و له جسر من الخشب طوله 

      156ه وحيد م يسمح بالدخول إلى السقيفة من باب1.50 

  الجسر و الخندق) 47( رقم الشكل                         .توضح ذلك  ) 47( رقم الشكل و

  الفناء المكشوفىتتيح لنا السقيفة بالدخول إل " 

  ذو الثمانية أضالع ، يحيط بهذا األخير صف

  من األعمدة تحمل كلها عقودا منكسرة باستثناء

  نصف دائري ، عقد مدخل الفناء الذي له شكل

  كما يحيط بالفناء غرف و مرافق عامة يفصلها        

 الفناء  تمثل)48( رقم الشكل  عنه رواق من بينها يوجد   مطبخ ، مصلى، سجن ،    

  الشكل حمام و مخزن لألسلحة و هذا ما توضحه 

  ، أما السطح فنصل إليه بواسطة سلم يتكون) 48( رقم 

 ات ، عند نهاية السلم  درجة مختلفة المقاس17 من 

 باب يسمح بالخروج إلى السطح الفسيح الذي يتيح 

  تمثل السطح) 49( رقم الشكل      .تمثل السطح) 49( رقم الشكل 157"المراقبة للمدافعين 

  تقنیة البناء 5-

ان دراسة تقنية البناء يتضمن الدخول في تفاصيل تتعلق بطريقة التنفيذ و دراسة المادة 

ي البناء و مدى توفرها في البيئة المحلية و اسلوب تحضير هذه المواد و المستخدمة ف

  .اعدادها لتكون صالحة لالستعمال 

                                                
 105:  علي خالصي المرجع السابق ص- 156

157 - Agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques – Tamentfoust  antique 
Rusguniae- 1998 P : 15  
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) المخطط(  شكلھ العام  1.5-  

 بني برج تامنفوست على قاعدة مثمنة

  م و هذا على28 األضالع يبلغ قطرها 

  خالف البروج العثمانية التي بنيت بالجزائر

 لقالع هو من أحسنها  و هذا النوع من ا

 الن المدافعين عن البروج يجدون بهذا حرية

  و سرعة عندما يحاولون الدوران بالقلعة

 158 و األحسن منها هي القالع المستديرة

   تمثل مخطط لبرج تامنفوست)50( رقمالشكل     . تمثل مخطط لبرج تامنفوست)50( رقمالشكل

2.5 : المواد المستعملة-  

  لمصقولة المجلوبة من استعملت الحجارة ا

   أي أن159" روسقونيا"المدينة الرومانية 

   أسواره بنيت من أطالل المدينة القديمة

   المجاورة له ، علو هذه األسوار يقدر

  )51 ( رقمالشكل و 160 أمتار9:  بـ 

   تمثل سور تامنفوست)51 ( رقمالشكل.                       تمثل سور تامنفوست 

ارة كبيرة ذات أشكال مختلفة ، مربعة ، مستطيلة ، مكعبة مقاساتها هي عبارة عن حجو  

يتميز الحجر بمقاومته الكبيرة للضغط و تكتمل صالبته  اذا كانت القوة ، م x 0،5م1عموما 

و من مميزاته أيضا أنه يمكن صقله بشكل قريب من  ، 161الواقعة بطريقة عمودية عليه 

رة المعمارية خاصة في االركان كما هو الحال في الشكل المراد استعماله في حالة الضرو

  .الحجارة المستعملة في زوايا المثمن اذا اخذت بشكل الزاوية 

                                                
  107:علي خالصي المرجع السابق ص - 158

159   - Marcais (G) ; L’architecture musulmane   paris 1954 , P : 447 
  107:علي خالصي المرجع السابق ص - 160

161   - Frididevaux (Y.M) , technique de l’architecture Ancienne paris 1985 P : 9 
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استعملت كذلك الحجارة غير المصقولة أي في حالتها الطبيعية في بناء الجدران من الداخل و 

 .م 0.4-م0.3هي ذات مقاسات مختلفة عموما ال يتجاوز طولها 

  :ناء الجدران  تقنية ب-3.5 

  تكون االحجار بشكل عام على شكل قطع كبيرة 

 غير مشذبة يتم تشذيبها و اعدادها لتصبح

  نظامية بشكل متوازي المستطيالت و تكون 

 جاهزة لالستخدام ، يستند الجدار على اساس

  حجري معد ضمن حفرة في االرض الطبيعية

 تقنية بناء االحجار) 52( رقم كلالشم و ينفذ بشكل جدارين حجريين      1 حتى عمق 

سم و تقدر سماكة 35 بينهما فراغ يمأل باالحجار الصغيرة و التراب تصل سماكته الى 

 الشكلو  162.سم80-70سم تقريبا لتتراوح سماكة الجدار الكامل تقريبا بين 10الفراغ بينهما 

  توضح ذلك ، و عند) 52(رقم 

                              شكل الحجارة المستعملة في الزوايا                           مالحظتنا لجدار البرج فاننا ندرك أن  

  سمك طبقة المالط المصقولة                                       تقنية الحجارةجدرانه بنيت ب

                                        فاصل     االخرى بطريقة التي وضعت الواحدة فوق 

                                                                افقية مترابطة و تسمى 

   Opus Quadrateurهذه التقنية

   بناء االسوار من الخارجالتقنية ) 53(شكل رقم        ملئت الفواصل االفقية و العمودية بطبقة

ق االخرى و الربط بينها و المالحظ  من المالط لتسوية مساحة وضع الحجارة الواحدة فو

و  163يتناسب عكسيا مع سمك الفواصل لذلك يستحسن تقليص الفواصل على قدر االمكان

  .يوضح ذلك ) 53(الشكل رقم 

  

  

                                                
 19: ص  Corpus2004  االتحاد االوروبي -العمارة التقلیدیة في سوریا-    مشروع-  162

163   - Meteur , traite elementaire de la stabilité des construction , Paris 1905 , P : 66 
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و المالحظ ان مكونات هذه الطبقة تتمثل في خليط من الجير و الرمل و التراب الطيني 

  طبقة المالط قطع فخارية بنسب مقدرة اضيفت ل

  مالط مكثف               الحجم في فواصل القسم العلوي من البرج صغيرة 

                      حجارة غير مصقولة                              حيث نجد فتحات للمدفعية بحيث يتطلب 

                       يةقطع آجور                                 الجدار التقوية و الشد اكثر و دعم هذا الجزء

                                بعوارض حديدية ايضا النه أكثر عرضة للقذائف 

  و المالحظ أيضا ان القسم السفلي من الجدار

 الداخل يمثل تقنية بناء االسوار من) 54(الشكل رقم           نحو الخارج%10 الخارجي يميل بـ

  ملئ الفراغ الموجود بين 164ن له دور في التخفيف من الثقل ان هذا الميال"  سالمة"و يرى 

الجدارين الداخلي و الخارجي بالتراب المدكوك الذي هو عبارة عن خليط من التراب االحمر 

يمثل ) 54( و الشكل رقم و الحصى و قطع فخارية و لهذا االخير دور في عزل الرطوبة

  .تقنية بناء االسوار من الداخل

   : لمؤثرة على البرج العوامل ا 6-

التلوث، ظهور ( مثل جميع مواد البناء االخرى يتعرض الحجر للعديد من عوامل التلف 

و تتجلى امراض التلف بظواهر مختلفة على سطوح الحجارة ) الخ...االمالح على السطح

انفصال الطبقات المكونة للحجر، تفتت (المشذبة للجدران المعرضة للعوامل الخارجية منها 

و يمكن حصر عوامل تلف الصخور الكلسية لبرج تامنفوست في ) الخ...لحجر، االنكساراتا

الرطوبة و االمالح النها االكثر ضررا له خاصة لقربه من البحر و على هذا النحو فان 

  . هذان العامالن يسمحان بخلق مشاكل عديدة تساعد على تلفه 

  

  

  

  

                                                
164   -  Salama (P) , Le bordj tamentfoust infevue el djezair n2  1970 P : 76 
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  :الكلسیة للبرج  اثر األمالح و الرطوبة على الصخور -1.6 

یرتبط التلف الذي یصیب البرج من الحجارة المنحوتة ذي السطوح االفقیة ارتباطا وثیقا مع 

التلف التي یصیب الحجر فكلما كان الحجر متعدد المسامات كلما كان اكثر حساسیة تجاه 

ھیكل تحمل االمالح الذائبة بواسطة المیاه المتربة الى داخل  ھجمات المیاه و االمالح حیث

البناء الحجري و تعبر مسام االحجار او التلبیس الكلي لتتبخر مشكلة أمالحا على الواجھة، ان 

  .) 55(و ھذا ما توضحھ الشكل      رقم عملیة التبلور ھذه تتلف سطح المواد و تفتتھا 

 
  

   

  

  

       

  نزهر االمالح       

   به أثر االمالح و الرطوبة                                        جدار

  

  

  

  تفتت نتیجة الرطوبة              

  

  تمثل أثر االمالح و الرطوبة على برج تامنفوست) 55( رقم الشكل
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  :  مياه االمطار -1.1.6 

فامتصاصها داخل  من بين العناصر المساعدة على تلف المباني االثرية تعتبر االمطار

   .165 و كذلك تزهر االمالح و تحركها وبة النسبيةاالحجار يؤدي الى ارتفاع الرط

و بما ان برج تامنفوست يقع على شاطئ البحر فان الرطوبة تعتبر عامال أساسيا في حت و 

تفتيت مواد واجهة جدرانه اضافة الى تغيرات مناخية أخرى فحركة المياه و حجزها داخل 

 و من  166وزعة و ابعاد الفراغاتهذه المواد تكون بداللة خصائصها الميكروتركيبية منها ت

  :بين ماتسببه مايلي 

  : الخاصية الشعرية-1.1.1.6

 تعاني المباني من تسرب الماء، الفروقات الحرارية و دخول االمالح عن طريق الصعود 

  الخ ...الشعري كذلك التلف الحاصل بسبب النباتات

 ترتفع هذه المياه بواسطة الصعود تكون المياه الجوفية عادة غنية باالمالح القابلة للذوبان ،

الشعري ضمن الجدار ابتداءا من مستوى االساسات حيث يتعرض الجدار فوق سطح االرض 

الى الهواء الطلق مما يسرع تبخر المياه و يؤدي الى تبلور االمالح الذائبة فيها على سطح 

سطحها و تشبعها االحجار هذه االمالح المتبلورة تسبب ضغطا على المواد الحاملة فتفتت 

  بالرطوبة،   نضيف الى

   الحجريأثناء حركات البناء ذلك فان 

  المختلفة، يتفتت المالط الكلسي القديم 

   و يتدمر نسبيا أو  كليا بسبب تسرب

   المياه الى داخل هيكل البناء مما يساعد

  . على خسارة تماسكه و مقاومته

  تمثل فقدان المالط) 56( رقم الشكل  تمثالن                ) 57.56( رقم الشكلين

  فقدان المالط   لتسرب الماء بالخاصية الشعرية  

                       

                                                
  133:  ص2007 اسس الترمیم و المقتنیات الفنیة  – حسین محمد على - 165
 كتاب البرنامج العلمي و ملخصات بحوث الندوة العلمیة الرابعة ، دراسات في - دراسة و تحلیل لمواد برج تامنفوست–موساوي . حمیان ، ر.  م - 166

 70:   ص2002ین العرب ، القاھرة آثار الوطن العربي ، المؤتمر الخامس لألثاری
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  الخاصية الشعرية         

  

  

  

  

  

  

  

  

                تفتت الحجر                     تسرب الماء بالخاصية الشعرية

  

   الشعريةلتسرب الماء بالخاصية) 57( رقم الشكل

  

   : التغيرات الحرارية -2.1.6

ترتفع درجة الحرارة في الصيف و تنخفض في الشتاء فينتج عن ذلك فوارق و تغيرات 

حرارية في اليوم و الليلة ، هذا التغير في الحرارة اليومية ينتج عنه ضغط في المواد المكونة 

  . 167للبناء منها االحجار

ان الحرارة بداخلها  االحجار المشكلة للمبنى او اختزيؤدي ارتفاع درجة الحرارة الى تمدد

  .  168 الى حدوث شروخ في الحجرمما يؤدي

  

  

     

                                                
  71:  ص2002 ...  - دراسة و تحلیل لمواد برج تامنفوست–موساوي . حمیان ، ر.  م -  167
  132: حسین محمد على المرجع السابق ص- 168
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   : التيارات الهوائية-3.1.6

 تعتبر ضمن العوامل المؤثرة في البرج ففي الشاطئ نلمح حبات الرمال التي تحملها الرياح 

  .169و التي تؤثر على البنايات عن طريق الحت

  تمثل مختلف الظواهر المتعلقة باالمالح و الرطوبة و المسببة في التلف ) 58( رقم الشكلو 

  

  سحب

  

  )      فوارق حرارية(                                                              شمس 

  

                                                                    

  

           

  

                                         البحر

                    م

                                               تيارات هوائية

                                              رذاذ البحر

                                          مرور الزمن                       

  

         تبلور االمالح على السطح و بداية التفتت

  

  مختلف الظواهر المتعلقة باالمالح و الرطوبة و المسببة في التلف) 58( رقم الشكل

  

  

                                                
  71:  ص2002موساوي  المرجع السابق   . حمیان ، ر.  م -  169
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   :)الماء مع الغاز او الحمض (التلوث -4.1.6

ان موقع البرج المواجه للبحر يجعله عرضة للتلف خاصة ظاهرة التلوث التي تهدد كل 

المعالم االثرية  و ذلك عندما تحمل الرياح و االمطار تلك الغازات نحو االحجار المكونة له 

حيث  تزداد تاثير االمالح في التلف بانتشار غز كبريتيد و غاز ثاني اكسيد الكربون مما 

يؤدي الى تحولها الى أمطار حمضية تحمل حامض الكبريتيك الذي يتميز بتفاعله مع الحجر 

  . 170الجيري

CaCO3+CO2+H2O             Ca(HCO3)2        

 و كربونات الكالسيوم في الجدار دائمة االتصال مع المياه التي تؤدي الى تغييرها

CaCO3+2H2O            H2CO3+Ca(OH)2+O2  171                     

  :الطفيليات – 5.1.6

 أمطار و سهول في اماكن تظهر هذه المشكلة في االماكن المعرضة لتقلبات المناخ من

الصعود الشعري و على الواجهات الشمالية غير المشمسة و الرطبة هذه االحياء الدقيقة تغير 

 و كما هو معلوم فان موقع البرج يساعد في نمو هذه 172 .لون الواجهة و تساهم في تلفها

  .االخيرة نظرا لتوفر االسباب المساعدة 

   نمو النباتات-6.1.6 

يساعد على ) تفكك المونة(الكثير للعوامل الجوية و فقدان المالط بين الفواصل أن التعرض 

  نمو النباتات و خصوصا في المناطق

  تمثل) 59( رقم الشكل .جاورة لمصارف المياه  الم

   نمو النباتات في جدار البرج

  ان قلة صيانة االبنية المبنية بالحجارة تولد -

  فتت ،مالط م( وسطا مناسبا لنمو النباتات 

  نمو النباتات على جدرا البرج) 59( رقم الشكليتفاقم تدهور هيكل البناء        ) الخ... رطوبة

                                                
  133: حسین محمد على ص- 170
 72:  ص2002لمرجع السابق   موساوي  ا. حمیان ، ر.  م -  171
  30: ص2004 -العمارة السوریة-    المشروع- 172
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 عندما تنمو جذور هذه النباتات عميقا بين أحجار البناء مع القضاء على المادة الرابطة و 

فاخ فتح المجال أمام تسرب المياه الى داخل هيكل البناء يظهر تشرب البنية من خالل انت

  .  173الجدران بسبب زوال مالط الوصالت او التلبيس حتى السقوط الجزئي للحائط

 تعتبر عذه العوامل هي االكثر ضرارا غير ان هناك عوامل اخرى أدت بالبرج الى -

  :تدهوره  نذكر منها 

  :   زل الزال-2.6 

   يوممدينة بومرداس ترش ري6.8ضرب زلزال بشدة  

  عن   شمالي الجزائرم ك60  على بعد 21/05/2003

  الجزائر حيث كان الزلزال ذي بؤرة سطحية  العاصمة

  تمثل موقع) 60(رقم  الشكل  و174 فقطم ك10عمقها  بلغ

  تمثل موقع الزلزال) 60( رقم الشكل الزلزال أثر هذا االخير عل مدينة تامنفوست كونها      

له البرج من سقوط أحجار  قريبة من موقع الزلزال و كان هذا واضحا من خالل ما تعرض 

  .أسواره و تشقق بعضها و تفكك و فقدان مالطها

  يبين مختلف عوامل التلف التي يتعرض لها البرج) 61(و الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                
  30: مشروع  المرجع السابق ص- 173
  http://eq.4eco.com/2005/01/_2003.html2003زلزال بومرداس، الجزائر  - 174
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  الوسط

  

 االوساط                     التلوث الجوي                    االمطار

                                      المتساقطة     البحرية و الطرقات          

 

               ماء صافي…CO2             So2 . No2                ماء البحر    

          أو الملح       الهواء  

 

                       أكسجين       ماء                ماء

      متلف            كربوني                               

  

                                                                        عامل ميكانيكي

  

  

  

       انفتاح الشقوق        أمالح متمددة

          و بروزها                                    انحالل االمالح

                                                       

                                                         تميه الروابط

          فقدان المحفزات

                                                   

           اليد العاملة                        انتفاخ الشقوق             التزهر 

  عوامل التلف) 61(شكل رقم 
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   العامل البشري- 3.6

بالرغم من عوامل التلف الطبيعية التي ال يستطيع االنسان التدخل فيها و السيطرة عليها إال 

تسبب عمليات التنظيف التي يقوم بها قد ف اء المعالم االثرية ألد اعد يعتبر العامل البشريان

  ، مما یسبب   و تشویھھ تأكل الحجر  ساخ االو منةطبقة الخارجیال نزعلعلى أسطح الحجر 

    Anthoropique 175 من اصل تاكل كيميائي او فيزيائي

نضيف الى ذلك االهمال و عدم الحرص أو جهل القيمة التاريخية و االثرية للمعلم  و بالرغم 

ي من أنه خصص كمتحف اال انه اليزال يعاني كونه  يقع في منطقة يكثر بها  التواجد البشر

  .  خاصة في الصيف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
175  - Altérations des pierre naturelles en œuvre, CSC,  Conservation science consulting sàr 1, la science au service 
des monumentset des sites ,wissenschaft im dienst histiriacher bauten undaniagen s, cience for monuments and sites 
(Article) 
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  : نتائج الرطوبة و االمالح على الصخور الكلسية-7

  : تشوه الجدران-1.7

  أدى تشوه الجدران الحجرية الذي يظهر من خالل نشوء 

  تشققات ، تفتت الواجهات أو من خالل التضرر الجزئي

   أو الكلي للجدار الى تلف البرج الذي يشهد تفكك الواجهات 

  التشوه) 62( رقم الشكل                              .لتي تنفصل عن بعضها البعض  ا

   تمثالن تشوه الحجر و تزهره)63.62(الشكلين رقم 

  : تشقق الجدران -2.7

   تتعرض الجدران الحجرية الشكال مختلفة من                

   التشققات منها التشققات العمودية أو المنكسرة

  ° 45 درج أو المائلة بزاوية  على شكل

          تمثل التشقق) 63( رقم الشكلإن ظهور التشققات على جدران البرج هو طبيعي فنجد       

الحجر ذو طبيعة أقصى من المالط الكلسيي الرابط ، فتظهر التشققات غالبا في الفواصل و  

ن قياس تشقق ما و لو مع ذلك يجب ان ال نحكم على التشققات من مظهرها الخارجي لذا ا

  .176الجداركان كبيرا فهذا يعني بالضرورة أنه يؤثر على بنية أو هيكلة 

  )                      64( رقم الشكل 

                                                      

  

  

  

                                                  

  

  التزهر                              ) 64(رقم  الشكل                                     

                                                
  28:  مشروع المرجع السابق ص- 176
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   فوارق في درجات التلف -3.7
وھذا . جدار مختلفة من المساحات في ة بدرجات متفاوتة من الشد التلف ھو ان یظھر

  )65( الشكل رقم  .177ھیكل من المواد ال ھي نتیجة للتغیرات في ةكثافالاالختالف في 

مكن مالحظتھ في جدار البرج حیث نجد في نفس الجدار و في نفس المساحة تقریبا و ھذا ما ی

  .عدد من درجات التلف في الوقت الذي نجد فیھ مساحة غیر معرضة للتلف 
 

  

  
  جدار البرج                   

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ة من الجداردرجات التلف في مساحات متقارب) 65( رقم الشكل
  

                                                
177  - Altérations des pierre naturelles en œuvre, CSC   OP cite 
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  :الملخص

كلم 25 تعتبر مدينة تامنفوست من المناطق االثرية الجزائرية تبعد عن العاصمة بحوالي 

عرفت هذه االخيرة تعاقب عدة حضارات منها الفينيقي و الروماني و كذا التركي و الفرنسي 

االضالع و برج تامنفوست المشيد بها جعلها متميزة نتيجة شكله الفريد من نوعه المثمن 

حيث بنيت اسواره من الحجارة الكلسية بتقنية منتظمة غير ان هذا االخير معرض لعدة 

 . عوامل اهمها الرطوبة و االمالح كونه يقع على مقربة من البحر و هذا ما يسارع في تلفه
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  ة المصادر و المراجع قائم

  2007 -الثار و المقتنيات الفنية اسس ترميم ا–حسين محمد على  – 1

  سلسلة الفرسان - العمارة العسكرية العثمانية لمدينة الجزائر -  علي خالصي -2

  الجزائريون ، 

 كتاب البرنامج - دراسة و تحليل لمواد برج تامنفوست–موساوي . حميان ، ر. م  -3

ي ، المؤتمر  الوطن العربالعلمي و ملخصات بحوث الندوة العلمية الرابعة ، دراسات في آثار

    2002  ، القاهرة ربالخامس لألثاريين الع

     Corpus  2002 االتحاد االوروبي  -العمارة التقليدية في سوريا- مشروع  -4

5-Agence nationale d’archéologie et de protection des sites et 

monuments historiques – Tamentfoust antique Rusguniae- 1998  

6- Altérations des pierre naturelles en œuvre, CSC,  Conservation 

science consulting sàr 1, la science au service des monumentset des sites 

,wissenschaft im dienst histiriacher bauten undaniagen s, cience for 

monuments and sites  

7-Berbrugger (A) , de la nécessiter de colonizer le Cap Matifou 

“Moniteur algerien”  , Alger 1845      

8-Frididevaux (Y.M) , technique de l’architecture Ancienne 

     paris 1985     

9-Gandidier (O),une basilique chritienne à Rusguniae Ext ,de la semaine 

religieuse du diocèse d’Alger 1900   

10-Guery (R) , Tamenfoust , antique Rusguniae , dossier Tamenfoust , 

Archives de l’agence nationale d’archéologie , Bastion 23 Alger 

11-Klein (H) , le cap matifou, Feuillets d’eldjazair V : V ? Extrait Alger 

1939   
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12-Marcais (G) ; L’architecture musulmane  paris 1954   

13-Meteur , traite elementaire de la stabilité des construction , Paris 

1905 

14-Pline l’ancien , Histoire naturelle, livre V,  1-46, 1ere partie 

« L’Afrique du Nord » 

15-Salama  (P) , la colonie de Resguniae d’après les inscriptions, Ext de 

la R afr T99, Alger,1955   

16-Salama (P) , Le bordj tamentfoust infevue el djezair n2  1970 

17- http://tamentfoust.blogspot.com/2007/12/blog-post.html 

18- http://eq.4eco.com/2005/01/_2003.html2003 زلزال بومرداس، الجزائر  
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  الجانب التطبيقي: الفصل الرابع
  

  التحليالت المخبرية: المحور االول 
   الكلسية لبرج تامنفوست لصيانة الصخوراقتراحات:المحور الثاني
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  التحليالت المخبرية:               المحور االول
  

  
  ية التحليالت المخبر-1

   اختيار العينات من الموقع - 1.1
   للتجارب    تحضير العينات-2.1
   التحليل المعدني – 3.1
   التحليل الكيميائي-4.1
   الخصائص الفيزيائية - 5.1
   التوزعة النفاذية- 6.1
   تاثير الرطوبة على الصخور الكلسية في اوساط متعددة- 7.1

      النتـائــج-   2
   التحليل المعدني – 1.2
   التحليل الكيميائي-2.2
   الخصائص الفيزيائية - 3.2
   التوزعة النفاذية- 4.2
   تاثير الرطوبة على الصخور الكلسية في اوساط متعددة- 5.2

   تحليل النتائج - 3
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  : التحليالت المخبرية-1

 للوصول إلى معرفة درجة تلف هذه الصخور و كيفية صيانتها قمنا بعدة تجارب  منها ما 

 بالمخبر معدنية و كذا ما أقيم بالتحاليل ال و المتعلقة في مركز األبحاث العلميةقمنا به

 المتمثلة في الكتلة الحجمية ة لتحديد الخصائص الفيزيائيالبيداغوجي بجامعة بومرداس

الظاهرية و الكتلة الحجمية الخصوصية ، امتصاص الماء ، الصدم الحراري ومقاومة التجمد 

  و أتممنا باقي الخصائص و المتمثلة في حساب الصخور الكلسيةو تأثير الرطوبة على

  .   المخبر البيداغوجي ببولندا  في التركيبة الكيميائية النفاذية الدقيقة و الدقيقة جدا و كذا تحديد

  :اختيار العينات من الموقع-1.1 

   الحجارة عينات من الموقع اثنان منها كانت من الجدار و االخرى من03لقد تم اختيار  

  . المرمية على االرض و امام البرج والمكونة له

  قطعة حجارة تحصلنا عليها من الجدار :األولـى

  ولقد تم اختيار هذه العينة ، للبرج االيسر

  الواجهة في الدراسة ، باعتبارها     نظرا ألهمية

   رقممقابلة للبحر و اكثر عرضة للخطر، الشكل

    )1 (تبين مكان جلب العينة) 66 (الشكل رقم    .لعينة األولى تبين مكان جلب ا صورة)66 (

   جلبت هذه العينة من الموقع نفسه: الثـانـيـة

   و لكن من الحجارة الموضوعة على االرض

   و قد تم اختيارها كونها حديثة الصنع أي من

  )67( رقم  الحجارة التي تم بها الترميم الشـكل

    .     لثانية صورة تبين مكان جلب العينة ا

  )2(تبين مكان جلب العينة )  67( رقمالشكل                                                
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 أي المواجهة للبحر، 01  تحصلنا عليها من نفس الواجهةالتي جلبت منها العينة:الـثالـثة 

  صورة تبين مكان) 68( رقمشكل

                                       .               جلب العينة الثالثة 

  :للتجارب   تحضير العينات-2.1 

   المخبرى بعد اختيار العينات ،تم نقلها إل

   إلجراء بعض التحاليل عليها و قد تم          

  )3(تبين مكان جلب العينة ) 68( رقمالشكل                             :تحضيرها بالشكل التالي 

نات و االحتفاظ بها داخل أكياس مع وضع رقم جرد لكل عينة و الشكل رقم  تنظيف العي-

  .تمثل صور للعينات قبل التحاليل ) 69(

  

  

  

  

  

  03                      العينة 02                        العينة 01 العينة            

  تمثل العينات قبل إجراء التحاليل) 69(الشكل رقم 

 حيث) 71.70( و هي موضحة من خالل الشكلين  ء من كل عينةقمنا بسحق جز -

يمثل العينات التي أجريت في المخبر البيداغوجي ببومرداس اما الشكل ) 72(الشكل رقم 

  فهو يمثل العينات التي اجريت في المخبر البيداغوجي ببولندا ) 73(رقم 

    

  

                                                                           

  

  )71(    شكل رقم                            )  70(                            شكل رقم 

                                   العينات مسحوقة قبل إجراء التحاليل
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  : التحليل المعدني– 3.1

  (CETIM) أجري هذا التحليل في مخبر األشعة السينية 

  من نوع  Diffractomètre X  عن طريق جهاز

D500 SIEMENSالمستعمل بأنابیب نحاسیة   

  )72( رقم الشكل ليل هو معرفة التركيبة المعدنية               الهدف من هذا التح

تمثل الجهاز و النتائج موضحة ) 72(و كان في جميع العينات و الشكل رقم للحجر الكلسي 

 .يمثل التركيبة المعدنية للعينات) 10(و الجدول رقم ) 86.85.84(رقم من خالل االشكال 

  :                                    التحليل الكيميائي-4.1

  أجري هذا التحليل في المخبر البيداغوجي ببولندا عن طريق  

  قصد معرفة االكاسيد التي تدخل(Fluorescence X)  جهاز 

  ية و بالتالي معرفة تركيبتها في تركيبة المادة الحجر

         )73(الشكل رقم        .                   و قد تم إجراء ه على العينات  الكيميائية

    )11( و النتائج موضحة في الجدول رقم تمثل الجهاز) 73( رقم الشكل و  

   :الخصائص الفيزيائية-5.1

  :الطريقة الكالسيكية -1.5.1

 البيداغوجي ببومرداس و الهدف منه هو معرف مختلف الخصائص كان التحليل في المخبر

 و قد استعملنا لهذا الغرض عدة أجهزة و أدوات   أدرجت حسب الفيزيائية للعينات الثالث

  مهامها في كل تجربة

  :                      الكتلة الحجمية الظاهرية-1.1.5.1

                )3سم/غ (   1ح-2ح/ ك = كح         

 .وزن العينات وهي مشبعة بالماء:   ك  

   .حجم الماء وحده في األسطوانة:  1ح

       .حجم األسطوانة بعد إضافة العينات: 2 ح

   : أدوات العمل-
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، ميزان، اسطوانة مدرجة ، حمام مائي الشكل    ) 74( أتوف للتجفيف الشكل رقم-

  العينات ، ماء) 75(رقم

  

  

  

  

        حمام مائي)75(رقمالشكل             أتوف للتجفيف) 74(م رقالشكل               

 : خطوات العمل-

  .    نأخذ جزء من كل عينة  - 

  م، و كل مدة زمنية معينة° 110إلى ° 100 منتجفف العينات في درجة حرارة  -

  01 وزنها،وتتكرر عملية الوزن حتى الوصول الى الكتلة الثابتة  ك يتم

   حتى الغليان مدة ساعتين، نخرجها ثم نزنها و نحصل نضعها في حمام مائي -

  . ك على وزن العينات  المميهة و هي

: و قد قدر بـ) 1ح( نملئ األسطوانة المدرجة بالماء حتى درجة معينة تتحصل على حجم-

 وبعد إضافة العينات داخل 03 للعينة 200 و 02 للعينة 125 و 01ملل للعينة 90

  . ) 2ح (األسطوانة تتحصل على حجم

  )12( النتائج موضحة في الجدول رقم نحسب الكتلة الحجمية بالعالقة المذكورة سابقا و-

   :  الكتلة الحجمية الخصوصية-2.1.5.1 

 هي نسبة وزن المادة إلى حجمها المطلق، أي حساب حجم األجزاء الصلبة فقط ، ويعطى 

 : بالقانون التالي

   : و علیھ  3سم/ غH2O ∫=  1 نعلم أن  
  3سم/غ     3ك-)1ك+2ك+(4ك  /  ∫ H2O ) 1 ك-2ك  (= كخ 
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  :أدوات العمل

   ، ميزانPycnometre أنبوب اختبار  -

  )76( مدقه وهاوون من الخزف الصيني ، الشكل رقم -

   ميكرون100 بعيون غربال -

 )76(الشكل رقم  توليان ، ماء مقطر ، حمام مائي ، العينات                 -

 :ات المتبعة الخطو

   كل واحدة إلى أجزاء ، تم نأخذ جزء من كل عينة3 ،2 ،1   بعد تقسيم العينات

 ميكرون 100 في الهاوون ، نغربل العينات في غربال قطره 3 ،2 ، 1 سحق العينات -

     1 في الجهاز أتوف حتى نتحصل على وزن ثابت كف نضع ثالثة أنابيب اختبار تج-

  2ثم نزنها ك Pycnomètreلمسحوق في أنابيب اختبار  غ  من ا3 نضع حوالي -

ثم نتركه في حمام مائي درجة ) التوليان( نضيف لألنابيب المذيب 3 للحصول على ك-

  د و عند اخراجه نضيف المذيب ثم نزنه30م لمدة °45خرارته 

 ملئ  نعيدك4 نفرغ جميع محتوى األنابيب ثم نملؤها بالتوليان فقط حتى المسبار، ثم نزنها -

  :  أي5 ، ثم نزنها كراألنابيب بالماء المقط

   فارغPy   = 1ك

  المسحوق  + Py  = 2ك

  (Toluène)مذيب + المسحوق  + Py   = 3ك

  (Toluène)مذيب  + Py    =4ك

  الماء المقطر + Py   = 5ك
  النتائج موضحةو:  الیجاد الكتلة الحجمیة الخصوصیة حسب القانون السابق  یجب أوال حساب 

  )13(في الجدول رقم 
  3  سم∫ H2O/  1 ك-5ك= ح :  حجم االناء 
  3سم/غ   Vpy/  2 ك-4ك= ح: حجم المذیب 
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   : نسبة امتصاص الماء- 3.1.5.1

هو إمكانية المادة في االمتصاص الماء في الوسط الرطب و يمكن أن يكون الماء الممتص 

  : ل سائل أو بخار ماء، و يعطي بالعالقة التالية بشك

Ab  =1ك / 1ك-2ك x 100%    الكتلة الناشفة      = 1 ك         :حيث  

   الكتلة الرطبة   = 2 ك                                                        

  :أدوات العمل 

   تجفيف ، حمام مائي ، عيناتف الميزان ، اتو-

  :لعملخطوات ا

  1م ، نتحصل على ك °110 نجفف العينات في درجة حرارة -

 نخرج ساعتین من الزمن  بعد م°100 نضع العینات في الحمام المائي في درجة حرارة -

  و2العینات و نقوم بتبریدھا بماء عادي ثم نجففھا بواسطة منشفة و نزنھا نتحصل على ك 

  )14(النتائج موضحة في الجدول رقم 

  :Choc thermique  الصدم الحراري -4.1.5.1 

التأثير الحراري هو تعريض العينات لمختلف درجات الحرارة، و مالحظة التغيرات التي 

  .تطرأ عليها 

  :أدوات العمل 

  ماء ، العينات،  فرن -  

     :الخطوات المتبعة 

 الماء نأخذ جزء من كل عينة ، نضعها في الفرن ثم داخل الماء البارد حيث درجة برودة 

° م180، °  م160،° م 100،°  م 80م ،°60م ،  °45:م أما حرارة الفرن فكانت  ° 11كانت

  .ثوان10: م و مدة مكوث العينات داخل الفرن قدرت بـ°350، °  م230،

  )   الخ...اللون ، التشقق ، التفتت(و ما الحظناه لم يحدث أي تغيير في كل من العينات 
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° م2 الثالث مرة أخرى للصدم الحراري غير أن درجة الماء كانت  قمنا بتعريض العينات-

° م180، °  م 160،°م140، °  م 120،°  م 80م ،°60م ،  °45 : و درجة الفرن هي

  .د5أما وقت مكوث العينة في الفرن هو °  م240،

 التشقق ، التفتت ، تغير (01فالحظنا ان هناك تغير قد طرا على العينات خاصة العينة رقم 

  )17.16.15( النتائج موضحة في الجداول رقم  و)الخ...في اللون

  :ذوبان/مقاومة تجمد -5.1.5.1

      :هدف هذه التجربة هو تعيين نسبة فقدان الكتلة في العينات و يتم تعيينها على الشكل التالي

100% x1ك-2ك/1 ك= PM  

  :أدوات العمل

   ميزان ، ثالجة ، العينات ، أتوف للتجفيف-

  :طوات المتبعةالخ

     2، 1 أخذ جزئين من كل عينة -

  .1ك) ( تجفيف العينات في اتوف التجفيف حتى نتحصل على وزن ثابت و هو-

 ساعات ثم نعيده 4 ساعة بعدها في الثالجة لمدة 48 نضعها في اناء به ماء  و نتركه لمدة -

ى الكتلة ساعة فنحصل عل24 ساعات ثم نخرجها و نتركها لمدة 4في الماء لمدة 

  .2ك)(الرطبة

  : يتم حسابها بالقانون المذكور أعاله-

  وزن العينات الجافة: 1ك

  وزن العينات بعد العملية: 2ك

Pm : فقدان الكتلة)Perte au masse( النتائج موضحة في الجدول رقم و )18(  
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  : طريقة االجهزة الدقيقة-2.5.1

اجهزة ئص الفيزيائية بالمخبر البيداغوجي ببولندا  ببالخصا قمنا باتمام باقي التحاليل المتعلقة

 و هما   Geopyc1360 و جهاز Accoupyc1330 جهاز:  و هيتقنية ذات دقة عالية

و الهدف من التحليل هو معرفة حساب النفاذية ) 78.77(موضحان من خالل الشكلين رقم 

لكتلة الحجمة الظاهرية و المغلقة و المفتوحة و االجمالية ، الحجم االجمالي للمسامات ، ا

  )19( النتائج موضحة في الجدول رقم و الكتلة الحجمية الخصوصية

   
 

  
 

 
    Geopyc1360جهاز)  78( رقم الشكل          Accoupyc1330جهاز   )77(الشكل رقم      
    

  : التوزعة النفاذية-6.1

  وادمن الم  التي هي على اتصال مع الخارجاتغارالنسبة المئوية للف

  : التوزعة النفاذية الدقيقة -1.6.1

   للتحليل بواسطة جهاز03 و 01أخذت عينتين 

 ASAP 2010 تمثل الجهاز  ) 79( و الشكل رقم  

   )87( النتائج موضحة في الشكل رقم   و

                               ASAP 2010 جهاز)79(الشكل رقم                                                                 

  : التوزعة النفاذیة عن طریق البوروزمتر الزئبقي - 2.6.1

   للتحليل بواسطة جهاز1،3أخذنا عينتين 

Prosimètre mercure   تمثل الجهاز                                  ) 80(  و الشكل رقم  

  ) 89.88( النتائج موضحة في الشكلين رقم و

      Prosimètre mercureجهاز )80(                                   الشكل رقم               
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  : على الصخور  الكلسية في أوساط متعددةةتأثير الرطوب – 7.1

  الهدف من التجربة هو معرفة درجة تأثير الرطوبة للعينات في اوساط مختلفة

  %H =1ك-2ك/2 كx %100   و يتم تعيينها بالقانون التالي  

                       :أدوات العمل 

   للتجفيفEtuve ميزان ، أتوف -

  Na Cl ،CaCl2 ،NaOH أمالح -

   )82.81(العينات،الشكلين رقم مقطر ، الماء

  NaOH تمثل) 82(الشكل رقم     CaCl2تمثل ) 81(الشكل رقم  تمثالن االمالح                         

- Dissicateur)  اء الحتواء العينات في رطوبة معينةإن(  

  :الخطوات المتبعة

    3، 2، 1 أجزاء من كل عينة 3 نأخذ -

  .2ك) ( تجفف العينات في أتوف حتى نتحصل على أوزان ثابتة -

لقياس ) Support توضع العينات فوق حمالة  ( Dessiccateur نضع العينات داخل إناء

  : زيت لمنع دخول الهواء حسب التركيزات حيث تأثير الرطوبة مع مسح حافة اإلناء بال

د، 30د، 15د، 10د، 5د، 3د، 2دقيقة، 1 يتم وزن العينات في أزمنة مختلفة و ذلك خالل -

  .)1ك( أيام و نتحصل على 7 أيام ثم 3سا، 24 سا، 2 ساعة، 1

  . و نعين نسبة الرطوبة بالقانون المشار إليه سابقا-

  .الل كل زمنوزن العينات المختلفة خ: (1ك)

   )83(و الشكل رقم . وزن العينات الثابتة: (2ك)

     75%        95%       45     % الماء                   Dissicateurتمثل العينات داخل  

     Dissicateur تمثل العينات داخل  )83(رقم الشكل  النتائج موضحة في الجداول            و

       )93.92.91.90(شكال رقم و اال  )20،23.22.21(رقم 
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   : النتـائــج-2

   نتائج التحليل المعدني-1.2

  ) 01( التحليل المعدني للعينة رقم -1.1.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  01 منحنى بياني للعينة رقم )84( رقم شكل

  )02( التحليل المعدني للعينة رقم -2.1.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  02 منحنى بياني للعينة رقم )85(قم  ر شكل
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  )03( التحليل المعدني للعينة رقم -3.1.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  03 منحنى بياني للعينة رقم )86( رقم  شكل

  

  يمثل التركيبة المعدنية للعينات الثالثة) 10(جدول رقم 

   العینة                                          
 التركیبة

01العینة  02العینة  03العینة   

Muscovite *** ***  *** 
Potassium tecto-alumotrisilicate ** **  ** 
Kaolinite ** - ** 
Calcite **** **** **** 
Albite ** **  *** 
Quartz *** ***  *** 
Baddeleyite - *** - 
Bassanite,high,syn - *** - 
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  :التحليل الكيميائي-2.2

   التحليل الكيميائينتائج) 11(جدول رقم 
TiO2 Na2O SO3 P2O5 K2O MnO Cr2O3 MgO CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2  ض ك

 ح
 العينة

0.06 0.01 0.01 0.01 0.09 0.01 0.01 1.39 55.3 0.24 0.83 2.10 40.04 01 
0.06  0.08  0.14  0.02  -  -  - 0.84 51.07 0.48 1.24 3.74 41.13 02 
0.08 0.01 0.01 0.01 0.12 0.01 0.01 1.49 55.2 0.33 1.82 2.75 38.81 03 

  ضياع الكتلة عند الحرارة: ض ك ح 

  

  : نتائج الخصائص الفيزيائية-3.2

  : الطريقة الكالسيكية-1.3.2

   :نتائج الكتلة الحجمية الظاهرية -1.1.3.2

  يمثل نتائج الكتلة الحجمية الظاهرية) 12(جدول رقم 

  )3سم/غ(المعدل   )ك(ية الكتلة الحجم  )غ(الكتلة الرطبة   العينات

  3.84  7.69  1ت

  2.27  15.94  2ت

01  

  2.27  18.22  3ت

 

2.79  

  2.37  23.75  1ت

  2.68  50.96  2ت

02  

  2.09  52.29  3ت

 

2.38  

  2.03  52.89  1ت

  1.79  35.99  2ت

03  

  1.96  49.12  3ت

 

1.92  
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  :نتائج الكتلة الحجمية الخصوصية  -2.1.3.2

   مثل نتائج الكتلة الحمية الخصوصية للعيناتي) 13(جدول رقم 

 الكتلة

  العينة

  3سم/كخ غ  غ5ك  غ4ك  غ3ك  غ2ك  غ1ك

01  18.37  21.39  41.75  39.83  34.15  3.18  

02  17.66  19.77  40.47  38.94  42.59  2.72  

03  17.86  20.88  41.42  39.33  42.87  2.74  

  

  : نتائج نسبة امتصاص الماء -3.1.3.2

  ل نتئج حساب امتصاص الماءيمث) 14(جدول رقم 

  )%(النفاذية المفتوحة  )%( المعدل  )%(نسبة امتصاص الماء   )    غ2ك(   )   غ1ك(  العينات

  15.46  7.69  6.66  1ت

  17.98  15.94  13.51  2ت

01  

  17.17  18.22  15.55  3ت

 

16.87  

 
24  

  11.34  23.75  21.33  1ت

  13.09  50.96  45.06  2ت

02  

  11.73  52.29  46.80  3ت

 

12.05  

 
 

35 
  

  14.06  52.89  46.37  1ت

  18.81  35.99  30.29  2ت

03  

  17.73  49.12  41.72  3ت

 

16.86  

 
36  

  

  )  غ1ك(الكتلة الثابتة  

       )غ2ك(الكتلة الرطبة 
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  : نتائج تعريض العينات للصدم الحراري -4.1.3.2

  ° م230و°  م160درجة حرارة الفرن )  15(الجدول رقم 

  م350 الفرن حرارة   م230حرارة الفرن    م160حرارة الفرن   العينة

  01    

  

  

  

 الفرن

02    

  

  

    

  

  )ثا10 (01 نتائج الصدم الحراري خالل التجربة )16( رقم جدول

 درجات الحرارة

  العينة

  °م350  °م230  م°180  °م160  °م100  °م80  °م60  °م45

01  /  /  /  /  /  /  /  /  

02  /  /  /  /  /  /  /  /  

  

  )د05 (02   نتائج الصدم الحراري خالل التجربة)17( رقم جدول

 درجات الحرارة

  ةالعين
  °م230  °م180  °م160  °م140  °م120  °م80  °م60  °م45

01  

  

  /  /  /  /  /  +  ++  ++++  

02  

  

  /  /  /  /  /  +  ++  ++++  

  

03  

    /  /  /  /  +  ++  ++++  
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  :ذوبان /نتائج المقاومة التجمد-5.1.3.2

  يمثل نتائج حساب المقاومة ضد التجمد) 18(قم جدول ر

  %المعدل %Pm  غ2ك  غ1ك  العينة

  01  0.001  15.08  15.10  1ت

  0.004  13.21  13.27  2ت

 

0.0025  

  02  0.0002  44.79  44.80  1ت

  0.002  21.27  21.32  2ت

 

01  

  03  0.0007  41.55  41.58  1ت

  0.001  46.21  46.27  2ت

 

0.00085  

  

  :يقة االجهزة الدقيقةنتائج طر-2.3.2

  يناتيمثل الخصائص الفيزيائية للع) 19(جدول رقم 

  )%(النفاذية المغلفة  )%(النفاذية المفتوح  )%(النفاذية االجمالية  غ/3ح سم  3سم/كح غ   3سم/ك غ  العينات

1  2.7362  2.0830  0.1146  23.9  23.6  0.3  

2  2.72  2.38  -  -  35  -  

3  2.7421  1.7344  0.2118  36.7  36.7  0  

  

  3سم/الكتلة الحجمية الخصوصية غ= ك 

  3سم/الكتلة الحجمية الظاهرية غ= كح  

  غ/3 سمالحجم االجمالي للمسامات= ح  
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   التوزعة النفاذية-4.2

  3 التوزعة النفاذية الدقيقة للعينة رقم -1.4.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3يمنحنى بياني للعينةرقم ) 87(شكل رقم 
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   3و1لتوزعة النفاذية بالبروزمتر الزئبقي للعينتين  ا-2.4.2

  

  

  

  

  

  

  

  

                           

  

  1منحنى بياني للعينة رقم ) 88(شكل رقم 

  

                       

  

  

  

  

                             

  

  

  

  3منحنى بياني للعينة رقم ) 89(                       شكل رقم 
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   :ر الرطوبة على الصخور الكلسية تأثي-5.2

 %45يمثل حساب الرطوبة في ) 20(جدول رقم 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
                          

  %45منحنى بياني يبين الرطوبة في ) 90(شكل رقم                                   
  

 
  %75يمثل حساب الرطوبة في ) 21(جدول رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  %75منحنى بياني يبين الرطوبة في ) 91(شكل رقم 
 
 
 

 د180 د60 د30 د15 د10 د5 د2 د1 د0 

1 0 0 0.066 -0.066 0 0.066 0.066 0.066 0.132 
2 0 0.037 0.037 -0.037 0.037 1.785 1.678 1.606 1.498 
3 0 -0.088 -0.132 -0.132 -0.132 -0.132 0.044 0.132 0.439 

 د10080 د4320 د1440 د180 د60 د30 د15 د10 د5 د3 د2 د1 د0 

1 0 11.358 10.572 10.678 10.888 10.254 10.095 10.308 9.988 10.467 9.395 12.078 11.565 

2 0 8.51 8.221 8.51 8.148 7.93 7.93 7.93 8.293 8.221 7.416 8.148 8.438 

3 0 7.852 8 1.75 7.741 7.611 7.574 7.778 7.2 7.555 7.219 8.494 8.714 
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 %95يمثل حساب الرطوبة في ) 22(جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  %95منحنى بياني يبين الرطوبة في ) 92(شكل رقم 
 

الماءيمثل حساب الرطوبة في ) 23(جدول رقم   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  منحنى بياني يبين الرطوبة في  الماء) 93(شكل رقم 

 
 

   

  

 د180 د60 د30 د15 د10 د5 د3 د2 د1 د0 

1 0 -0.29 -0.29 0 0 0 0 0 0 6.368 

2 0 1.712 1.712 1.712 1.758 1.849 1.894 1.894 1.894 1.712 

3 0 0.048 1.048 -0.41 0.072 0.096 0.096 0.096 0.168 0.12 

 د180 د60 د30 د15 د10 د5 د3 د2 د1 د0 
1 0 16.582 16.423 16.317 16.687 16.687 16.582 16.476 16.476 19.683 
2 0 0.234 0.281 0.187 0.234 0.234 0.281 0.281 0.281 1.893 
3 0 0.098 4.788 -0.049 -0.049 0.0049 13.036 12.886 12.886 13.11 
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  : تحليل النتائج -3

 كلتة الحجمية يظهر لنا من خالل التحاليل الكيميائية و التحاليل المعدنية التي تتوافق مع ال-

 ) CaCO3 (أن الصخور هي من نوع كلسي باعتبارها تحتوي على نسبة كبيرة من الكلس

   )CaO %55 أكسيد الكالسيوم(

 و 01 تختلف عن العينتين 02 يتبين لنا ان العينة  و الكيميائي من خالل التحليل المعدني-

 من الحجارة 03 و 01 العينتين أي ان  و هذا ما يوحي على انها من حجارة مختلفة03

  .يمكن ان تكون اصطناعية استعملت للترميم  02بينما العينة االصلية 

ما يؤكد الجانب الذي تساهم به م كما أثبتت التركيبة الكيميائية وجود  االمالح في العينات -

  .االمالح مع الرطوبة في اتالف هذه الصخور

يض العينات لمختلف درجات الحرارة  عند القيام بتجربة الصدم الحراري ، و ذلك بتعر-

 أي   لم يطرأ ثواني10و مدة مكوثها في الفرن حوالي م °350م و أقصاها °45التي أدناها 

بينما عندما عرضت هذه االخيرة الى الحرارة في درجات مختلفة أدناها   على العيناتتغير

 تفتتها كلما د لوحظ تغير في لونها و5و مدة مكوثها حوالي ° م360و أقصاها ° م45

ارتفعت الحرارة و هذا دليل على ان الصخور تتاثر باختالف درجات الحرارة في الليل و 

   . النهار

معدل  فمثال قليلةتأثر بالتجمد و لو بنسبة فان الصخور ت مقاومة التجمد  أما فيما يخص-

    %0.0025 هو فقدان الكتلة للعينة األولى

  التجمد أن هذا النوع منلصدم الحراري و مقاومة يمكن القول من خالل التجربتين ا-

 مما  و ذلك بارتفاع درجات الحرارة أو بانخفاضهاالصخور يتاثر نسبيا بهذين العاملين 

    .يؤدي الى تدهورها

 من خالل التحاليل يظهر لنا ان نسبة امتصاص العينات للماء كبيرة و هذا راجع لنوعية -

اخي للمعلم بحيث النفاذية المفتوحة هي على التةالي للعينات  الحجر و الموقع الجغرافي و المن

)24%-%35-%36(  
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 و (H2O) و من خالل المنحنيات البيانية للرطوبة يظهر لنا ان العينات تمتص الرطوبة -

  . و بداللة الزمن الزمن  يزداد هذا االمتصاص بزيادة تركيز الرطوبة 

 ية المفتوحة  نالحظ ان االمتصاص يزداد بزيادة النفاذ-

  مما يسهل امتصاص الماء) 36-23( النفاذية  المفتوحة للعينات تتراوح بين -

 0.21     النفتذية المغلوقة تكاد تكون معدومة  و حجم المسامات بداللة الكتلة يصل الى-

 .غ  مما يوحي بتوزعة نفاذية داخلية تسهل تسرب المياه/3سم

  :الملخص

  تمثلت فيجار الكلسية قمنا بدراسة تطبيقيةثره على االح أسباب التلف و مدى ألمعرفة 

  و التركيبة الكيميائية عن Diffractomètre Xالتحليل المعدني بواسطة األشعة السينية 

 و لمعرفة الخصائص الفيزيائية قمنا بعدة تجارب منها ما (Fluorescence X)طريق جهاز 

 و  Accupycة الدقيقة بواسطة جهازهزكان باألجكان بالطريقة الكالسيكية و منها ما 

  ASAP 2010جهاز   و لمعرفة النفاذية و النفاذية الدقيقة استعملنا Geoppyc 1360جهاز

 و معرفة اثر الرطوبة على الصخور الكلسية في أوساط Prosimètre mercureجهاز و 

 غير  كلسيةمن طبيعة و قد أثبتت التحاليل أن األحجار كلها بالطريقة الكالسيكية أيضا متعددة

بالدرجة األولى و األمالح  أهم عوامل تلفها هي  رطوبة أن هناك ما هو اصطناعي و إن 

  بالدرجة الثانية 
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  اقتراحات لصيانة الصخور الكلسية لبرج تامنفوست:المحور الثاني
  
 
  الهيكل البنائي - 1

  التدعيم -1.1
  الواجهات  - 2

 معالجة تبلور االمالح على السطح -1.2
    معالجة المكروحيويات-2.2
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 :الهيكل البنائي -1

   بعد قیامنا بالتحالیل المخبریة توصلنا الى

   وضع اقتراحات للترمیم و الصیانة  و قد كان

   االقتراح ممثل على بعض االحجار الموجودة

   بجدران البرج التي تعرضت ألنواع مختلفة من

  لھا التلف  و من ثم وضع تدخل مناسب 

   دون التسبب في تشویھھا او ھدمھا الشكل رقم

   .    یوضح نقاط التدخالت في جدران البرج) 94 (

  مخطط للبرج رقمت جدرانه) 94(شكل رقم :                                   التدعيم -1.1

 :  تدعيم الجدار عن طريق الحقن بمالط سائل -1.1.1

  لجدار         للقيام بعملية التدعيم بالحقن قمنا باختيار ا

  فقدان المالط، الشكلين       ) 01( الغربي للبرج أي الجدار رقم 

      ) . 96.95(رقم 

  مادة الصقة مصنوعة من الكلس، يمكن: المالط

   حقنها في هيكل البناء المتضرر لتحل محل

  )95(رقم  الشكل  المالط القديم داخل الجدران الحجرية المتضررة              

   بب فقدان مادتها الالصقة المتضررة األصلية، بس

   تقوم عملية تدعيم البناء بواسطة المالط السائل 

  :و هي تتم حسب المراحل االتية

  يتم تنظيف الوصالت وإعادة ملئها:  التنظيف-

   بمالط كلسي بمعدل حجم واحد من المالط

  )96( شكل رقم  احجام من الرمل النظيف                     3 الكلسي مقابل 

يمكن ان يختلف حجم الحبيبات وفقا لعرض الوصالت و بزيادة نسبة الكلس ) ملم1.5-2.5( 

  . للوصالت الرفيعة التي هي اقل حساسية تجاه التقلص
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بعد ترطيب هيكل البناء بمالط عالي السيولة مؤلف من الكلس الطبيعي :  الحقن-

 نسبة من الماء، اذا كانت امكانية الحصول الهيدروليكي بمقدار حجم واحد من الكلس مقابل

على هذا الكلس الهيدروليكي مستحيلة يمكن اضافة كمية كبيرة من البوزوالن على الكلس   

المطفئ بالماء لتامين قوة الشد المطلوبة داخل الجدران الحجرية، يتم الحقن حتى ملئه و ذلك 

  . على مراحل 

ثبت على المثقب بحيث يجب أن يمأل المالط يمزج المالط بواسطة خالط م:  الخلط -

الفراغات في داخل هيكل البناء الحجري ،  يمكن استعمال نصف قنينة بالستيكية مقصوصة 

  .عموديا و موضوعة على واجهة الجدار 

 تنفيذال  عملية و االوساخ على الواجهة خاللالى عدم تسرب المالط يجب االنتباه  -

  .ليبين هذه المراح) 97(شكل رقم 

  

  

  

  

             3                                   مكان التنظيف           -1                   

   الترطيب بالماء-3                               فرشاة و مفرك للتنظيف     -2                 

  التنظيف: المرحلة االولى

  

  

  

               

                                       4                                                    5                   

   نهاية التدعيم-5                           افراغ المالط                    -4                 

  وضع المالط: المرحلة الثانية

  

    خطوات الترميم) 97( رقم شكل                                    
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  : اعادة بناء واجهة حجرية -2.1.1

و )   99.98( ، الشكلين رقم 08اقتراح التدخل على الجدار الشمالي الغربي أي الجدار رقم 

  :للقيام بالترميم نتبع الخطوات االتية

   تفكيك االحجار المتضررة و تنظيف الفجوة-

  .دنية الناشئة عنها بفرشاة مع

   اختيار قطع حجرية تتمتع بذات المميزات-

 . الميكانيكية و الفيزيائية لألحجار الموجودة

  )98(  شكل رقم هذه القطع الحجرية يدويا               ) تشذيب( تقصيب-

  باألدوات و التقنيات التقليدية بهدف تقليد 

  .   االحجار الموجودة

   يراد ترطيب سطح الدعامة و االحجار التي-

   استخدامها بالماء  

  )99(شكل رقم                        وضع االحجار بمداميك على المالط الكلسي-

  . استخدام المالط الكلسي بنسبة حجم من الكلس مقابل حجمين أو ثالثة من الرمل النظيف-

، ننصح  اعادة مأل الجدران الحجرية اذا كانت االحجار ال تزال موجودة عند أسفل الجدار-

باستخدامها وفقا لطريقة البناء المستعملة سابقا يتم اختيار االحجار للبناء بشكل يتناسب مع 

  .  يبين هذه المراحل  )100(شكل رقم . ارتفاع المداميك الموجودة  
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                                                  2                                3        
   الترطيب بالماء- 2                     الحجارة المتضررة     -1                     

   التنظيف بالفرشاة                -3                                                                

  

  

  

  

  

                       4                                                          5       

   وضع مالط مالئم للحجر المصقول- 5   حجر البناء المصقول                     -4                     

  مراحل الترميم)100(شكل رقم 

  : ازالة النباتات -3.1.1

  ) :النباتات   السطحية( ازالة النباتات عن الجدران -1.3.1.1

 ، الشكلين        04  كان الجدار الجنوبي الشرقي المرشح لهذه العملية أي الجدار رقم 

  )  102.101(رقم

  

  

             

  )102(              شكل رقم                ) 101(   شكل رقم                    

 المشذب و تتنوع طبيعة يتم  بناء الجدران باستخدام أنواع مختلفة من الحجر اللين و الحجر

جدران (و تكوين الجران حسب الطريقة المعتمدة في االنشاء و حسب مكانها ضمن المبنى 

و يتم تامين الربط بين أحجار البناء بواسطة مالط كلسي في بعض ) داخلية أو خارجية

  . االحيان يمكننا مالحظة نمو نباتات سطحية على السطوح الخارجية للجدران الحجرية
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يقة معالجة النباتات السطحية تختلف بحسب حالة الجدار و نوع النبات و بذلك يمكن أن طر

  :نميز طريقتين للمعالجة

    :القضاء على النباتات باالقتالع: الطريقة االولى

 يعتبر االقتالع الطريقة المباشرة و االوسط لمعالجة هذه المشكلة اال أنها تنطوي على -

اء جذور النباتات التي تؤدي الى اعادة نموها و الثاني و بشكل خاص جانبين سلبيين أولهما بق

الحاق الضرر بالبناء و ذلك بازالة كمية كبيرة من المونة الرابطة بين االحجارو مع ذلك  

  تبقى هذه الطريقة الحل االسهل ضمن اطار عملية الصيانة الرائجة حاليا 

اغات بين الفواصل و ذلك لمنع النباتات يجب عدم ترك فر:  مأل الفراغات بين االحجار -

  .من النمو مجددا

  :استخدام المنتجات الكيميائية: الطريق الثانية

  .يجب ان ترش بمبيد االعشاب الخاص بها) أعشاب أو غيرها( ان النباتات -

    نقوم بترك المكان المعالج وقتا كافيا ريثما تموت النباتات و تجف او على االقل لتصبح         -

أضعف ، قلع النباتات باليد أو قطعها باستخدام المقص، يجب تنفيذ هذه العملية بعناية للحد 

  .من فقدان المونة

 تنظيف و ترطيب الفواصل بالماء ثم نعيد تكحيل الفراغات بين االحجار باستخدام المونة -

  .ين ذلك يب)  103(الكلسية البيضاء بعدها نمال الفراغات بالمالط للسد ، شكل رقم 

  

  

  

  

                                            1                                            4    2   3  

   قص االعشاب        -2   الرش بمبيد االعشاب                    - 1                           

   الترطيب ابلماء بواسطة المرش-3                                                                          

   وضع المالط-4                                                       

   مراحل نزع االعشاب)103(شكل رقم 
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  ):النباتات ذات الجذور العميقة( ازالة النباتات عن الجدران -2.3.1.1

) 105.104( ، الشكلين رقم 04جنوبي الشرقي أي الجدار رقم  اقترحنا لهذه العملية الجدار ال

.                       

   نعمل اوال على قصها عند القاعدة بالقرب -

  من  مستوى األرض بعد ان نفصل النبتة عن

   جذورها فسرعان ما تموت و تيبس 

          )  104( شكل رقم   يمكن حقن جذعها المقصوص باالبرة                  -

  اإلعشاب أو تثقب عموديا حتى المركز               بمبيد

   بواسطة مثقب أو مخرز و توضع المادة المبيدة 

  في الثقب هذه المادة تقضي في العمقعلى الجذور

    التي امتدت إلى هيكل البناء

  )105(شكل رقم  يمكن ترك الجذور الميتة في مكانها أو                      -

                   .تزاعها في وقت الحق في هذه الحالة ، قد  يكون القيام بتنفيذ أعمال البناء ضروريا ان

يمكن فك الجدران الحجرية عند جذع الشجرة للوصول الى                 : طريقة أخرى 

قم شكل ر. جذورها الرئيسية بهدف قصها و انتزاعها  و من ثم إعادة بناء الجدار من جديد

  .                              يبين ذلك )   106(

   
  
  
  
  
  
  

                                                                        

                                                                          2  

   مثقب-2              أداه لقطع الجذع     -1

   مراحل نزع الجذع)106(شكل رقم                                         
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  :  التشققات -4.1.1

  : مراقبة التشققات بالجدار الحجري-1.4.1.1

   ) 108.107( رقم  الشكلين03اقترحنا الجدار الجنوبي أي الجدار رقم 

  

  

  

  

  

  

                

  )108(  شكل رقم                   )             107(شكل رقم               

قبل البدء بعمليات االصالح يجب أوال تقدير أهمية :  تثبيت الدالئل لمراقبة التشقق -

التشققات الناشئة على الجدران كما يجب فحص فيما اذا كانت الحركة التفاضلية ال تزال 

 مكانه و طبيعة المواد نشطة او مستقرة ، إن اختيار نظام الدالئل يعتمد على نوع التشقق و

  .المتضررة ، إن الطرق االكثر استعماال هي طريقة الصفائح الجبس و طريقة الدبابيس

من أجل وضع الصفائح نتبع الخطوات ):استخدام خارجي(الصفائح الجصية او الكلسية * 

  :التالية

   نقوم بجلب الجص او الكلس في اناء مصنوع من البالستيك  -

و الكلس باستخدام المسطرين لتكوين صفيحة متعامدة مع الشق بسماكة  نقوم بمد الجص ا-

  .مم ، يجب تثبيت عدة صفائح على طول الشق المراد مراقبته5

  :طريقة استخدام الدبابيس* 

هذه الطريقة تعطي نتائج سليمة و اكثر دقة من الطريقة السابقة و ينصح بها لقياس 

  اكن الممكن الوصول اليها من قبل العامة ، لوضعاالنخفاضات التفاضلية للتشققات في االم

  : المسامير نجري الخطوات التالية
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سم عن الشق من كل طرف ، يجب 5-4 نثقب بواسطة مثقاب يدوي أو آلي ثقبا يبعدمسافة -

و ان تكون موضوعة على خط أفقي ) البراغي(أن يتوافق قطر الثقوب مع قطر الدبابيس 

  . واحد و متعامدة مع التشقق

  .الدالة على التشوهات في الثقةب المنفذة) البراغي( نثيت الدبابيس-

و فحص بشكل دقيق " بياكوليس" نقوم بقياس المسافة بين الدبابيس بشكل دوري بواسطة -

اذا الحظنا استمرار الحركات التفاضلية يجب استشارة مهندس مختص . تغيرات التشقق

دل نظام المراقبةعلى وجود اي داللة للحركة لمعالجة مصدر المشكلة و بالعكس اذا لم ي

                                      .فاننانستطيع القيام مباشرة بعملية اصالح التشقق دون اللجوء الى اصالحات انشائية

التي تسهل " بياكوليس" هناك طريقة أخرى عملية و فعالية جدا تقوم على لصق دالئل -

غيرات االبعاد بمقياس يصل الى أعشار المليمترات، شكل       رقم بدورها قراءة منتظمة لت

  .يبين مختلف الطرق لقياس التشقق) 109(

  

                                                                                    2  

  

  

  

                              

   مثقب يدوي- 2               3                                     جفصين من الكلس- 1                   

   الدبابيس-3                                                                                              

                                                                   

       

  

  

                      4                                        

  بيياكوليس لقياس التشققات                              مقياس للتشققات-4               

    مختلف الطرق لقياس التشققات) 109(                        شكل رقم 
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  : معالجة التشققات-2.4.1.1

  : التشقق الصغير -1.2.4.1.1

  : جدران خارجية أو داخلية 

  ).باستخدام فرشاة قاسية مثال( ننظف و نزيل الغبار من الشق -

  .  نرطب الفواصل بالماء -

معيارحجم واحد من الجير الطبيعي الهيدروليكي بمعيارين من ( نقوم بتحضير مالط  -

ن معيار حجم واحد م مسحوق الحجر الكلسي و معيار حجم واحد من الرمل االصفر أو

الجير الطبيعي الهيدروليكي بمعيار حجم واحد من مسحوق الحجر الكلسي و معيارين من 

و ذلك لسد تجويف التشقق من االعلى الى االسفل على أن يكون مناسب ) الرمل االصفر

  .للون الحجرة مع ترك فتحات لحقن المالط

و قد ) بيب بالستيكيةأنا(شبكة من االلياف البالستيكية ) الفتحات(  نثبت على سطح الشق -

           ) حسب فتحة الشق(وضعنا اثنين منها ذات فتحات صغيرة نوعا ما 

 بعد سد فراغ الشق نقوم بعملية الحقن بالماء عبر االنابيب لمعرفة فيما اذا كانت -

على أن تعيق العملية و ايضا حتى تمتص الحجرة الماء حفاظا على المالط هناك فتحات قد 

  بالماء د جفاف المالط جيدا و هذا تفاديا لتأثره يكون الحقن بع

 نقوم بعملية الحقن للمرة الثانية لكن هنا لملء الفراغحيث يكون السد عن طريق -

   يتم تحضيره بخلطه مع الماء الى ان غراء أبيض اللون و هوLEDAN TA2غراء 

بلزوجته يحتفظ و من خصائصه أنه  يصبح لزج و هو يستعمل في حالة الشقوق الصغيرة 

   .  في االستخدام   لذلك ال  يتطلب السرعة لمدة طويلة

 ونضع رأسها داخل األنبوب البالستيكي مع LEDAN TA2 نأخذ حقنة و نمألها بغراء_ 

  .إحاطته بالقطن مع الضغط عليه حتى ال يتسرب المالط إلى سطح الصخرة  

د العملية عدة مرات إلى أن نقوم بتفريغ محتوى الحقنة في األنبوب البالستيكي ، ونعي_ 

  .يتشبع الشق ، بحيث يصعب إدخال كمية أخرى 
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عندما تعترضنا صعوبة في حقن المادة نقوم بالجذب إلخراج الهواء الموجود داخل الشق _ 

ثم نعيد الحقن ، بحيث تتكرر هذه العملية مرة أو مرتين ، حتى نالحظ سهولة نفوذه وزوال 

  .ببطء لتفادي الضغط المرتفع لية الضغط ، على أن تتم العم

 المبلل ثم مواصلة عملية عند خروج مادة الحقن من الفتحات نقوم بسدها باستعمال القطن_ 

  .الحقن 

ال يجب نزع الحقنة مباشرة وبطريقة عنيفة ألن ذلك غير أنه  بعد الحقن نقوم بنزع االنابيب

  . سيتسبب في تطاير مادة الحقن إلى الخارج نتيجة للضغط 

 الماء عيد سد الفتحات و من ثم التنظيف باالسفنجة و ن -

  الطبقة و ذلك حفاظا على و يكون سائال نوعا ما خليط من التراب و الماءتحضير -

التخلص من كامل البقع التي قد تظهر بعد الترميم  السطحية للمالط بصفة مؤقتة و

. تعمل بالفرشاةيس و هو لون موحد قريب من واقع األحجار و إعطاء )  LEDANكبقع(

  .يبن تلك المراحل) 110(شكل رقم 
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                                                     4      5  

                                                       3                                             6                    
  

   وضع انابيب للحقن   - 6                        الشق       -3                                             

   اناء به مالط للسد-4                فرشاة للتنظيف     -1           

  ول سبالت-5                       مرش       -2      

  

  

                            7                                    8        

                                                                                                                   9  

  

   االنابيب البالستيكية-9                       غراءالحقن بال- 8 الترطيب بالماء                    -7        

  

  

                           

                                    10                                                                  11  

                

    نهاية سد الشق- 11                            التمليس                          -10                 

 معالجة التشقق الصغير) 110(شكل رقم 
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   : التشقق الكبير -2.2.4.1.1

  : جدران خارجية أو داخلية 

   06اقترحنا الجدار الشمالي الشرقي أي الجدار رقم

  )   . 112.111(الشكلين رقم 

  م مطرقة نزل طبقة المالط حول المنطقة باستخدا-

   و االزميل و بعناية نزيل االجزاء المنفصلة و كشف أقل 

   )111( رقم شكل.                              سطح ممكن العادة اصالح المالط

   فرغ الفواصل من المالط على طول المنطقة                   -

   و المتشققة و ذلك باستخدام االزميل و المطرقة

   المعالج بعمق كاف  يكون الفاصل بعناية ، يجب ان

  و ذلك لتأمين الثبات )حتى نهاية الجدار الخارجي (

  .و المتانة للمونة الجديدة 

  باستخدام( ننظف و نزيل الغبار من الفواصل -

  )112(شكل رقم )  .                                    فرشاة قاسية مثال و مرش

معيار حجم واحد من الجير الطبيعي (ضر ط السد المح أوال بسد الشق باستعمال مال نقوم-

 الهيدروليكي بمعيارين من مسحوق الحجر الكلسي و معيار حجم واحد من الرمل االصفر أو

معيار حجم واحد من الجير الطبيعي الهيدروليكي بمعيار حجم واحد من مسحوق الحجر 

  . الكلسي و معيارين من الرمل االصفر 

  . يمكننا فيما بعد إدخال األنابيب البالستيكية لحقن المالط  حيثاتفراغ مع ترك 

نقوم أوال بحقن الماء داخل الشقوق وهذا من أجل ترطيبها وكذلك لمعرفة الفتحات من _ 

   .خالل مالحظة أماكن خروج الماء 

أربع      أربع أحجام من الجير ، المخصص للحقن و نستعملمالط النأخذ حقنة و نمألها ب_ 

ملل من 11.2 من مسحوق الحجارة حيث قمنا بغربلتها ، ثمان أحجام من البوزوالن ، أحجام

بعد الخلط نحصل على مالط و   و نسبة من الماءE330 ACRILYQUE غرار أكريليكي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 بتصفيته بواسطة الغربال و الفرشاة  و هو يستعمل بسرعة لتفادي جفافه  قبل استخدامه نقوم

     ة الحقن على عمق أكبرفي داخل الشق مما يعيق عملي

نقوم بتفريغ محتوى الحقنة في األنبوب البالستيكي ، ونعيد العملية عدة مرات إلى أن _ 

يتشبع الشق ، بحيث يصعب إدخال كمية أخرى ، ونالحظ خروجه من األنبوب الذي يليه 

  .وهذا يعني نفوذ المادة جيدا في الشق 

و نواصل العملية مع باقي ج منه المالط وسده نقوم بنزع األنبوب البالستيكي الذي خر_ 

بواسطة فرشاة على سطح  خليط من التربة والماء خيرة نقوم بوضعوكعملية أاالنابيب  

  .يبين المراحل) 113(شكل رقم .الحجارة لتفادي تلف سطحها مؤقتا

  

  

  

  

6                        7  
             5     4  2    3              الشقوق التي يقع عليها الترميم    -1      

   اناء به مالط لسد الشق- 6 فرشاة معدنية            -4 الزميل      -2                                            

   أنابيب للحقن-7 مرش                   -5 المطرقة     -3                                            

  

  

  

  

  

      8                                                  9                                           11     10  

   نزع االنابيب-10                   الحقن بالمالط    - 9              حقنة للترطيب بالماء  -8          

   التمليس كمرحلة نهائية-11                                                                                         

   مراحل سد الشقوق)113(شكل رقم 
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  : اصالح حجر تالف نتيجة التفتت-5.1.1

)   115.114( ، الشكلين رقم 08() و الجدار الشمالي الغربي كان المرشح أي الجدار رقم 

  :و نقوم بمايلي

  معالجة السطح او الصقل: ياالصالح التجميل

   ينصح بهذه الطريقة في حال التلف الجزئي-

  .  لسطح الحجرة 

  ان الفائدة من استخدام هذه الطريقة يكمن في -

  )114(شكل رقم  الحفاظ على الجزء االكبر من المادة االصلية                    

  :من اجل تطبيق التقنية نتبع الخطوات التالية 

  .  السطح المراد معالجته نرسم حدود-

   ننحت السطح المحدد بواسطة االزميل-

  .  و المطرقة للحصول على فجوة  

    نصنع المالط الكلسي يمزج معيار من العجينة-

  )115(شكل رقم  معايير و نصف من الرمل                     03 الكلسية مع 

   ) 1/3.5( و مسحوق الحجر الكلسي

او العجينة باستخدام المسطرين لتمأل نصف ) التلبيس(، نمد الزريقة  نرطب السطح بالماء -

عمق الفجوة ، يجب أن تكون الزريقة  مرصوصة بشكل جيد ، نتركها لتجف من يومين الى 

    .        ثالثة ايام

 نرش السطح بالماء ، نمد طيقة ثاني من الزريقة حتى تتجاوز سطح الفجوة و يجب أن -

نغطي السطح المنجز بقطعة قطن . سكة ، نتركها لتجف ليومين او ثالثةتكون الزريقة متما

  رطبة و ندعها تجف ببطئ

 نشذب االسطح المستوية بواسطة شفرة منشار و االسطح المحفورة باستخدام ازميل دقيق -

) 116(شكل رقم . و مطرقة أو أدوات أخرى تبعا للشكل النهائي للسطح االصلي المجاور

  .يوضح ذلك
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   4                                  3                        االزميل                 -1                 

   المرحلة االولى من وضع المالط    -4 المرش          - 3                     المطرقة     - 2             

  

  

  

  

                                 5                             6    7                                 8  

   تسوية السطح- 8 منشار                       - 6           المرحلة الثانية من وضع المالط- 5        

  األزميل و مطرقة-7                                                        

  اصالح حجر تالف مراحل )116(شكل رقم 

  : استبدال حجر تالف -6.1.1

 )118.117(،  شكلين رقم ) 02(اقترحنا الجدار الجنوبي الغربي للبرج أي الجدار رقم 

  

 

 
 

  )118(شكل رقم )                                  117(              شكل رقم 

  :ات التالية من أجل االستبدال الجزئي او الكامل لحجر تالف نتبع الخطو

 في حالة الحجارة القاسية نزل المالط من الفواصل الموجودة حول الحجر المتضرر -

بواسطة ازميل و مطرقة حتى بلوغ السطح الداخلي لواجهة الجدار ، أما في حالة الحجارة 

فمن االسهل كسر الحجر بشكل جزئي أو كامل  في كل الحاالت يجب االنتباه االكثر هشاشة 

  .تالف االحجار المجاورةالى عدم ا
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    . اختيار الحجر ذو نوع و لون و بنية مماثلة للحجر المزال-

 قبل قص الحجر نتاكد من ان الطبقات المكونة للحجر موضوعة بشكل صحيح اذا كان -

الضرر يقتصر على جزء من الحجر المزال، نستطيع ان نقص الجزء المتضرر فقط و 

  . القطعة فتتوقف على متانة الحجراستبداله بقطعه مكملة أما سماكة

  . نزيل الغبار من فوق السطح باستخدام فرشاة قاسية من ثم نرطب الفجوة-

   نثبت الحجر بشكل مؤقت ضمن الفجوة المخصصة له بواسطة أسافين خشبية-

 نعيد مال الفراغات حول الحجر بالمالط الكلسي مع االخذ بعين االعتبار ترك منافذ في -

  .يالجزء العلو

  ).معيار من الكلس لكل معيار من الماء( تحضير المالط  -

  .يبين ذلك) 119(شكل رقم . مال الفراغات خلف الحجر المثبت بالمالط المحضر -

  

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   
  

                                                      
  

                                       1                                                                              2  
   خشب للتثبیت-2   نزع الحجارة بعد تثبیت الحجارة المجاورة لھا                  -1                    

  
                                                    4  

                                                   3  

   

     

   الترطيب بالماء-4 التنظيف بالفرشاة بعد نزع الحجارة                         -3               

  

                                  5  

  

                                                                                     6  
   نهاية وضع الحجر-6 الحجرة المستبدلة بعد الصقل                                -5               

   مراحل استبدال حجر تالف)119(شكل رقم 
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  : الواجهات-2

 معالجة تبلور االمالح على السطح -1.2

  07اخترنا  الجدار الشمالي أي الجدار رقم  
  االمالح على واجهةتتبلور ) 121.120(الشكلين رقم 

   البناء الحجري أو على التلبيس الكلسي و تظهر 

  على شكل مسحوق ابيض أو امالح يمكن ان تترافق

   مع وجود فجوات و تلف للمواد و بعد تشخيص

  )120( شكل رقم                   :         التغيرات في  الجدار الحجري يجب

   ازالة سبب التلف بتصريف مياه االمطار بعيدا -

  .عن جدران الواجهة 

   أما في الداخل فيجب معالجة تسربات المياه-

   الناتجة عن عطل بالتجهيزات الصحية، لمعالجة

      . الصعود الشعري للمياه

  )121(شكل رقم              تنظيف المساحة المتلفة بواسطة الفرشاة بالفرك -

 على الناشف من ثم يجب ازالة الغبار و المسحوق الذي وقع على االرض عند اسفل 

لتجنب ذوبان االمالح التي سقطت أثناء التنظيف بالماء و تسربها مجددا الى االرض (الحائط

     ).لتصعد فيما بعد عبر مسام االحجار الى الجدران

جرية بهدفحمايتها من امكانية تسرب المياه الى داخل                 اعادة تكحيل الواجهة الح-

  .هيكل البناء الحجري عند التنظيف بالماء

 تنظيف المساحة المتلفة بالماء و الفرك بفرشاة بالستيكية ، هذه العملية يجب ان تتم بأقل -

بالذوبان و التبخر كمية من المياه لكي ال نسمح لالوساخ و االمالح الموجودة داخل االحجار 

مجددا على الواجهة و يتم التنظيف من االسفل الى االعلى بهدف تنظيف ترسبات المياه الى 

  ).122(داخل الواجهة ، شكل رقم 
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                                      1 2  

                                                   

                                                                               5  

  

                      

          تشكل العفن- 5                        4  3    تربة رطبة                                       

                          تبخر    - 3 تسرب الماء     -1                         

   تبلور االمالح و ازدياد الحجم-4      مسام الحجر-2                         

  

  

  

                                     

                                             6                                             7  8  

   فرشاة-7                       فرشاة للتنظيف الجاف -6                       

   للتنظيف مرش به ماء نقي-8                                                                        

  معالجة تبلور االمالح) 122(شكل رقم 

  : معالجة المكروحيويات-2.2.2
   لتطبيق العملية استعملنا نفس الحجارة المرشحة للتنظيف من االمالح

  في المناخ الرطب تنمو عادة الطحالب و الحزاز الصخري على سطح االحجار و تمتد لعدة

   ملمترات في داخلها و هي تختلف من حيث اللون و تتراوح بين االسود و االخضر و

  . البني و االصفر و االبيض

ة  قبل تنظيف الواجهة من هذه االحياء الدقيقة  يجب معالجة سبب نشوئها و هو الرطوب-*

  اذا دعى االمر يجب التأكد  و اصالح تسربات المياه و االسقف و شبكة المياه و الصعود

  . الشعري و غيرها

  للتاثير وضع مبيد للفطريات على كامل الواجهة المراد معالجتها و تركها الزمن الكافي -

                     .  و الذي يختلف باختالف نوع المبيد
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  .  ة فرشاة قاسية متناسبة مع صالبة الحجر تنظيف الواجهة بواسط-

   وضع مادة مانعة  لتخفف تسرب الماء و تمنع نمو البكتیریا من جدید ، تمنع ھذه -

  المادة تسرب المیاه داخل مسام الحجر و لكنھا تسمح بتبخر الرطوبة الموجودة بداخلھ على

  .یبین ذلك) 123(شكل رقم .  شكل بخار ماء

  

  

  

  

  

  

                                                           2  

                                                                                              3  

   مادة مانعة-3 التنظيف بالفرشاة                -2مادة مبيدة للفطريات      -1

  يرالمكروحيوانات معالجة الحجر من تأث)123(شكل رقم 
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 :مالحظات 

 : نتبع مايلياذا ما حدث هناك انكسار في الحجر أدى الى فصل جزء عنها  -

  :  حالة الكسر الجزئي   •

   .  تتخلص باعادة التالحم بين جزئي الجدار بواسطة وصالت معدنية

  . نقوم بثقب فتحتين في الحجر بواسطة المثقب-

 غير قابلة للتاكسد عن طريق الرطوبة  بعد التنظيف  بواسطة   نثبت الوصالت المعدنية-

 .المالط  

 تغطية الوصالت المعدنية و الجزء المفرغ من الحجر بواسطة طبقة من المالط بعد -

  .يبين هذه المراحل) 124(  شكل رقم  ترطيب الجدار مسبقا

  

  

                                                                    1  

  

  

                     

                                                                                       2        3  

   عمق الشق– 1                                                                             

   تعيين الثقب– 2                                                                             

   المثقب- 3                                                                             

  

                                                                          5  

  

                                         4  

   اناء به مالط للتمليس و سد الفراغ-5 وصلة معدنية                       -4                       

   ترميم الحجر في حالة الكسر الجزئي)124(شكل رقم 
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  :حالة الكسر الكلي  •

و المطرقة فنقوم بفصل الجزئين بواسطة االزميل  لدينا الحجرة بها كسر ممتد الى النهاية 

 حيث أننا من حين على ان يكون الطرق خفيف لتفادي الكسر أو حدوث شقوق بالجدار 

  . فرشاة للتنظيفألحر نستعمل

 نضع الجزأين فوق بعضهما قصد معرفة فيما إذا كان التنظيف جيد و بعد التأكد نقوم -

 الوضع و برسم خطين عموديين احدهما على الجانب و األخر في الواجهة لتسهيل عملية

   .تحديد وضعية توازي المثقب مع الخطين

  . نقوم بتعيين نقطتين بالصبغة الحمراء على أحد-

  .و هذا من اجل إسقاط النقطتين على الجزء المطابق   الجزأين  ثم نقوم بعملية التطابق 

على النقاط بقلم الرصاص ثم ننحتها قصد التعيين (+)  نفصل الجزأين و نضع إشارة -

   المطرقة و األزميل بواسطة

       Fibre de carbone ليف كربوني ( قبل البدء بعملية الثقب نحدد أوال قطر الوتد-

 )   Fibre de verreليف زجاجي

 أكبر بقليل لتسهيل عملية إدخال الوتد و  مقاسه يجب أن يكونالذيبعدها مقاس المثقب  

   .إضافة الغراء

ابقا بصفة عمودية و لدقة العملية عين شخصين ليقفا  نضع المثقب على النقاط المحددة س-

 في مواجهة كل خط على أن تكون المسافة بينهما و بين التحفة بعيدة قليال لوضوح الرؤية

   حتى يتم الثقب بصفة موازية للخطوط 

في  جمع المسحوق أوال الستعماله   عند إتمام عملية الثقب نقوم بالتنظيف غير أنه يجب-

  ،  خاصة في الثقوب Compresseur ، يكون التنظيف بالفرشاة ثم بـ طالنهاية كمال

 في أحد الثقوب لقياس العمق ثم نخرجه و نرسم خط عليه و نقوم بنفس بإدخال الوتد ومقن -

نجمع المقاسين لنحدد كامل الطول إال أننا ننقص قليال من  ه ثم مع الثقب المطابق لالشيء

بشكل تام و ترك مكان لوضع الغراء ، نفس العملية تتكرر الطول حتى تتم عملية التطابق 

  .مع الثقب األخر لنفس الجزء مع المطابق له 
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 نقوم بتجربة و هي وضع الجزء فوق األخر بوجود الوتدين للتأكد من التطابق التام و عدم -

  .وجود انفصال بينهما 

   . نعيد نزع الجزأين عن بعضهما مع الوتدين-

إال أننا عند ملء الثقوب نستعمل حقنة موصولة بأنبوب لتسهيل العملية و نستعمل الغراء  _

سرعتها و كذا ضمان التام لدخول الغراء و نتفادى وجود الهواء داخل الثقب و تكون تقنية 

            الحقن بإفراغ الغراء في نفس الوقت الذي نسحب فيه الحقنة و تكون هذه العملية في جميع

   . الثقوب

 ثم نضع القليل من الغراء على ي ندخل الوتدين بتقنية البراغلجزء المثبت على الجدار في ا-

السطح المنكسر بمسافات متقاربة على أن تكون بعيدة عن الحواف لتفادي خروجها عند 

                          . عملية اللصق 

 و اللصق حيث نقوم بإعادة جمع بين العمليتين الشد التي يتم فيها ال المرحلةبعدها ننتقل الى

مع المراقبة الدائمة لحالة الوتدين إلى  على أن تكون عملية التطابق مستوية تركيب القطعتين 

 بعد إتمام العملية نقوم بالطرق الخفيف بواسطة يد المطرقة على أن ،أن تتم عملية التطابق

  .تكون مغلفة بالمطاط و هذا لتفادي الشقوق 

 حتفظنا به سابقا و نضيف اليه القليل من الجير و الماء ونأخذ المسحوق الذي ا -

نخلطه الى ان يصبه على شكل مالط و نقوم بسد الفراغات التي قد تتسبب في تشويه المظهر 

  ).125(الخارجي للحجرة و كذا تفاديا لحدوث تشققات شكل رقم 
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                                   1                   

  

  

 درجة الشق                                                        -1

2-                                                                          2     3  

   االزميل             -2                                                                              

   المطرقة  -3                                                                              

  

  

                                                  5                   6  

  

  

  7       غراء          - 6 مثقب                                  -4                          

   الياف زجاجية-7                             تعيين الثقب-5                          

  

                  9  

  

  

  

                                                                                    11  

                                    8       10  

   مالط للتمليس-11                               فرشاة         -8                               

   مرش-9                               

   قطعة مفصولة-10                               

  معالجة الحجر في حالة الكسر الكلي) 125(شكل رقم 
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 لماء عبر مسام االحجار وتم الصعود الشعري لي :التخلص من الصعود الشعري -

يرتبط صعود الماء داخل بنية الجدار يقطر مسام االحجار كلما كان القطر صغيرا كلما 

  .صعدت المياه الى أعلى بشكل كبير

.  هناك عدة طرق لوقف الصعود الشعري لكن جميعها صعب التنفيذ و باهظ التكلفة* 

  :بواسطة التصريف

قة على تصريف المياه الجوفية بعيدا عن قاعدة البناء لذلك ننصح باتباع تقوم هذه الطري

   :المراحل التالية

سم و بعمق مستوى 50 حفر خندق على طول الجدار من الجهة الخارجية يعرض -

االساسات حيث يجب القيام بتصريف المياه الجوفية بعيدا عن البناء بواسطة قسطل من 

   و بما أن البرج به خندق فهذا يسهل لنا العملية مثال،  على سبيل ال (PVC)البالستيك

 اعادة ردم الخندق بالحجارة و في القسم العلوي بالحصى لتصفية مياه االمطار و الوقاية -

من الصعود الشعري استعمال احجار كبيرة الحجم في االسفل يحافظ على فراغات في القعر 

  .قسطل التصريفتساعد على تصفية المياه و تسهل تسربها الى 

يمكن اتباع المبدأ . جعل السطح الخارجي منحدرا لتصريف مياه االمطار بعيدا عن الجدران-

  نفسه من خالل خلق رواق محيطي لتهوية بنية الجدار تحت االرض و تحسين تبخر المياه 

 يوضع حاجز عازل تقوم هذه العملية على ادخال حاجز عازل بشكل افقي في سماكة جسم -

:                         و يمكن التدخل بطريقتين.ر لجعل المسام التي يتم خاللها الصعود الشعري غير نافذةالجدا

 يمكن أن يتألف الحاجز العازل من مالط مانع للرطوبة يحقن بواسطة الضغط او سكبها و  -

  .يتم ذلك من خالل تنفيذ عدة ثقوب في جسم الجدار

الرصاص، (ل ايضا بواسطة صفائح من المواد غير النافذة  يمكن انجاز الحاجز العاز-

  .و ذلك بعد قص الجدران الحجرية)الخ...النحاس، طبقة مؤقتة ، طبقة نيلون
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  :الملخص

 قبل الشروع في عملية الترميم يجب أوال تحديد مناطق التلف و نوعه و قد كانت جل 

جزء المتضرر عن طريق الحقن جدران البرج بها جزء متلف لذا كان البد من تدعيم ال

بمالط او إعادة بناء الواجهة أما بخصوص النباتات النامية على جدرانه فيمكن إزالتها سواء 

كانت سطحية او عميقة ألنها ضمن مسببات الشقوق التي يجب مراقبتها قبل الشروع في 

 نوعية التلف عملية المعالجة ، في حالة الحجر التالف يمكن إصالحه أو استبداله على حسب

هنا و في حالة الحجر صالح لكن به تلف ناتج عن تبلور األمالح أو وجود مكروحيويات 

  .يمكن تنظيفه بطريقة ميكانيكية
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 :خـاتــمة ال
اإللمام بالمراجع العلمية و التقنية للصخور الكلسية و خصائصها يؤدي إلى معرفة جيدة و 

،  تشخيص لجدران البرج و تفاعالتها مع المحيط و بالتالي إلىشاملة لألحجار المكونة 

 .صيانة و ترميم مالئم حسب مقاييس علمية دقيقة

   .معظم جدران البرج تظهر في حالة متقدمة من التلف  -

  . أثبتت التحاليل الكيمائية بأن الصخور المكونة للبرج هي صخور كلسية-

  .لكتلة الحجمية على ان العينات من الصخور الكلسيةو ا هناك توافق بين التركيبة المعدنية-

  . تعتبر الرطوبة  من العوامل المؤثرة على الصخور الكلسية-

 . يزداد امتصاص الرطوبة بزيادة تركيز الرطوبة-

  . يزداد امتصاص الرطوبة بزيادة النفاذية المفتوحة-

 . يزداد امتصاص الرطوبة بداللة الزمن إلى حد التشبع-

 . كل من الرطوبة و األمالح في إتالف الصخور تساهم-

 أثبتت التقنيات الدقيقة على أن النفاذية المغلوقة معدومة و حجم المسامات عالي مما يساهم -

  .في امتصاص الماء و بالتالي تلف تدريجي لهذه الصخور

اج ان  تنفرد بتركيبة معدنية و خصائص مختلفة مما يؤدي إلى االستنت02 نالحظ ان العينة -

  )االصطناعية( من الصخور الدخيلة 02 من الصخور األصلية و العينة03و  01العينة 

  : نتائج التحاليل أدت بنا إلى وضع اقتراحات للترميم تمثلت في-

   .تحديد مناطق التلف و نوعه على جدران البرج  •

 :تدعيم الجزء المتضرر عن طريق •

   الحقن بمالط او اعادة بناء الواجهة -

  .لت النباتات النامية على جدرانه سواء كانت سطحية او عميقة   ازا-

  . مراقبة الشقوق قبل الشروع في عملية المعالجة -

   . في حالة الحجر التالف يمكن اصالحه او استبداله على حسب نوعية التلف-
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 في حالة الحجر المتلف نتيجة تبلور االمالح او وجود مكروحيويات يمكن تنظيفه بطريقة -

 .ميكانيكية
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  : التجارب 1-
  يمثل الكتلة الناشفة) 24(جدول رقم     : تحديد الكتلة الناشفة 1.1- 

 )غ(ة الناشفة الكتل )03(العينة رقم  )غ(الكتلة الناشفة  )02(العينة رقم  )غ(الكتلة الناشفة   )01(العينة رقم 

 46.37 1ت 21.33 1ت 6.66 1ت

 30.29 2ت 45.06 2ت 13.51 2ت

 41.72 3ت 46.80 3ت 15.55 3ت

  

 : نسبة امتصاص الماء  2.1- 

 كتلة الرطبة)  25(جدول رقم 
الكتلة   )01(العينة رقم 

 )غ(الرطبة 

الكتلة  )02(العينة رقم 

 )غ(الرطبة 

الكتلة الرطبة  )03(العينة رقم 

 )غ(

 52.89 1ت 23.75 1ت 7.69 1ت

 35.99 2ت 50.96 2ت 15.94 2ت

 49.12 3ت 52.29 3ت 18.22 3ت

  : للحصول على نسبة امتصاص الماء لدينا 

  الكتلة الناشفة      = 1  ك                                     1ك-2           ك
                       x 100%        حيث :  

  الكتلة الرطبة  = 2 ك                                         1    ك          
   : الكتلة الحجمية -3.1

  

 )3(العينة رقم             )2(     العينة رقم )           1(           العينة رقم 

                            

  

  135                                    92                    226                 
      125                                       90                     200                 

  

   

               

  01خالل التجربة  يبين مستوى الماء لكل عينة)  126(الشكل 

  

  () : دول رقم نالحظ ارتفاع مستوى الماء و هو موضح في الج
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 نسبة ارتفاع الماء في اإلناءين)  26(جدول رقم 
العينة رقم 

)01(  

 مستوى الماء 

  ملل   90

العينة رقم 

)02( 

  مستوى الماء

  ملل   125

العينة رقم 

)03( 

ملل200مستوى الماء   
 

 26 1ت 10 1ت 2 1ت

 20 2ت 19 2ت 7  2ت

 25 3ت 25 3ت 8 3ت

  

  ) 29(ي الجدول رقم يمكن تلخيص جميع النتائج ف 
  

، نسبة امتصاص الماء و الكتلة الحجمیة                              ) الناشفة ، الرطوبة(الكتلة ) 27(جدول رقم 
                                                                                                                                     
                                                   

نسبة امتصاص الماء  )غ(كتلة الرطبة  )غ(الكتلة الناشفة  العينات
)%( 

 )غ(الكتلة الحجمية 

 3.33 15.46 7.69 6.66 1ت
 1.93 17.98 15.94 13.51 2ت

  العينة
)1( 

 1.94 17.17 18.22 15.55 3ت
 2.13 11.34 23.75 21.33 1ت
 2.37 13.09 50.96 45.06 2ت

 العينة
)2( 

 1.87 11.73 52.29 46.80 3ت
  

  : قياس الرطوبة -4.1

  لقياس الرطوبة استعملنا الميزان اإللكتروني و الفرن

  .قمنا بأخذ جزء من كل عينة و تنظيفها بالفرشاة  إلزالة الشوائب  -

و قد ) 133( رقم ل الشكهوضحفي الميزان اإللكتروني و هذا ما يوزن العينات  -

  : حصلنا على النتائج التالية 

  

  

  

 03 كتلة الغينة                 02 كتلة العينة                   01 كتلة العينة                

 

 يمثل حساب كتل العينات بالميزان االلكتروني) 127(شكل رقم 
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   ң   Ҝǜ)28  ( Ү ỷ   Ǒ һỸ  ỷ   Ǖ Ǖ  ỷ ǛỵỸǕ   Ǚ  Ǒǎ  Ү ỷ ǑǏҸ    ǑǏ  
  

 )%( نسبة الرطوبة  )غ(كتلة الناشفة  )غ(الكتلة الرطبة  العينات
   1.16 60.88 61.59 )   1(العينة

  
  0.42  194.05  194.88  )2(العينة 

 0.57 33.10 33.29 ) 3(العينة
  

   : الكتلة الحجمية الخصوصية -5.1

  )1(  العينة رقم               غ      18.37  =1ك           

                 Py                             )2(  العينة رقم               غ     17.66  =1ك            

           فارغPy)128(شكل رقم      )         3(العينة رقم  غ                    17.86 = 1ك         
            

 )1( العينة رقم         غ      21.39  =2ك          

                 مسحوق                                            )2( العينة رقم        غ       19.77  =2ك          

     المسحوق + Py)129(شكل رقم                         )3( العينة رقم غ            20.88 = 2 ك       

 قمنا نضع المسحوق داخل االناء و نضيف له المذيب ثم نتركه في حمام مائي درجة  3ك للحصول على 

     .     ثم نزنه  دقيقة و عند اخراجه نضيف مرة اخرى المذيب 30لمدة ° م45حرارته

  

                           Toluène                 )                     1( العينة رقم          غ      41.75  =3ك          

                  )2(  العينة رقم        غ       40.47  =3ك

             (Toluène)+المسحوق+Py)130(شكل رقم                 )3( العينة رقم              غ41.42  = 3        ك

    

   Toluène                    )                       1(لعينة رقم  ا        غ      39.83  =4ك          

                  )2( العينة رقم       غ       38.94  =4ك           

          Py+(Toluène))131(شكلرقم                       )3( العينة رقم             غ39.34 = 4ك         

  

 الماء المقطر)                                           1(العينة رقم           غ      34.15  =5ك          

                )2(العينة رقم         غ       42.59  =5ك           

   الماء المقطر + Py) 132(شكل رقم                          )3(العينة رقم              42.87 = 5         ك

                            3سم    ∫ H2O  /1 ك- 5ك        =ح :  حجم االناء :  لدینا ما یلي 
            3سم/غ    Vpy  /2 ك- 4ك  =ح :                حجم المذیب 
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  :              الكتلة الحجمیة الخصوصیة 
                 ∫ H2O   ) 1 ك-2ك  (                                             

                                   u=                                          3سم/غ      
  3ك-)1ك+2ك+(4                                              ك

                                         3سم/ غH2O ∫=  1:   و نعلم أن 

  حجم االناء و المذیب و الكتلة الحجمیة الخصوصیة) 29(جدول رقم 
  

   الكتلة الحجمية الخصوصية     3سم/ غ حجم المذيب    3حجم االناء سم  العينات
  3.18 1.16 15.82 )   1(العينة

 
  2.72  0.76  24.93  )2(العينة 
 0.060 0.73 25.01 ) 3(العينة

  

   :ر  الكلسية على الصخوةتأثير الرطوب – 7.4.1

  %45 في كتلة العيناتيمثل ) 30(جدول رقم 
د180 د60  د30  د15  د10  د5  د2  د1    العينة  د0  

15.08 15.07 15.07 15.07 15.06 15.05 15.07 15.06  15.06  01 
27.36 27.39 27.41 27.44 26.96 26.94 26.96 26.96  26.95  02 
22.77 22.70 22.66 22.64 22.64 22.64 22.64 22.65 22.67  03 

  

 %75يمثل كتلة العينات في) 31(جدول رقم 

  %95 في كتلة العيناتيمثل ) 32(جدول رقم 
د180 د60  30د  د15   د10  د5  د3  د2  د1    العينة  د0  

7.38 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91 6.89 6.89  06.91  01 
21.60 21.64 21.64 21.64 21.63 21.61 21.60 21.60 21.60  21.23  02 
41.60 41.62 41.59 41.59 41.59 41.58 41.38 41.57 41.57  41.55  03 

  الماء  فييمثل كتلة العينات) 33(جدول رقم 
د180 د60  د30  د15  د10  د5  د3  د2  د1    العينة  د0  

16.41 15.78 15.78 15.80 15.82 15.82 15.75 15.77 15.80  13.18  01 
21.65 21.30 21.30 21.30 21.29 21.29 21.28 21.30 21.29  21.24  02 
23.34 23.28 23.28 23.32 20.29 20.27 20.27 21.30 20.30  20.28  03 

  

  

ايام7 ايام3  سا5  د180  د60  د30  د315  د10  د5  د3  د2  د1    العينة  د 0 
17.12 17.22 16.71 16.91 16.82 16.88 16.84 16.87 16.99 16.95 16.93 17.08  

14.45 
01 

12.68 12.64 12.54 12.65 12.66 12.61 12.61 12.61 12.64 12.69 12.65 12.69  
44.74 

02 

50.26 50.14 49.45 49.63 49.44 49.75 49.64 49.66 49.73 49.65 49.87 49.79  
46.23 

03 
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Minéral 

Métal 

Erosion 

Fossiles 

Oolites 

Stalactite 

Stalagmite 

Tuf 

Coquine 

Dolomite 

Aragonite 

La crée  

  قائمة المصطلحات

  المعدن

  الفلز

  التجوية

  االحافير

  السرئيات

  الصواعد

  النوازل

  التوف

  الكوكينا

  الدولوميت

  االراجونيت

  الطباشير
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  قائمة المصادر و المراجع بالغة العربية

اشكال القشرة :  الجغرافية الطبيعية -مد السيد غالب   آرثر استريهلر ، ترجمة مح--1

      1998 القاهرة 3 ج-االرضية

  14 معهد االنماء العربي ، ع-الطقس–نبيل هلين منسو :  أج فورسدايك ن تر-2

دراسة تأثير المحيط التخطيطى والعمرانى على التداعيات األثرية . مصطفى  بسام محمد -3

   م 2000سالة ر. وصيانتها  وطرق ترميمها

   مطبعة االحسان ، دمشق2 ج- علم المناخ و المياه– جمال شاهر آغا -4

صيانة و ترميم المكتشفات االثرية أحدث الوسائل و التقنيات – جعفر زهير فضل اهللا -5

     2006 دار قابس للطباعة و النشر و التوزيع،  بيروت ، 1 ط - العالمية

 تكنولوجيا المواد و صيانة المباني االثرية دار -تر ابراهيم عطية:  جورجيو توراكا-6

  2003الفجر للنشر و التوزيع القاهرة 

     2007  –أسس ترميم األثار و المقتنيات الفنية – حسين محمد علي -7

أسس علم الجغرافيا الطبيعية و – فتحي محمد أبو عيانة ، فتحي عبد العزيز ابو راضي -8

  1999ة  دار المعرفة الجامعي–البشرية 

    1989 القسم االول -الجيولوجيا العامة– روبرت ج فوستر -9

: صيانة التراث الحضاري–دي اينو ترجمة واثق اسماعيل الصباحي . ج .ب/ ف . ر-10

     1990 المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، تونس -صيانة االحجار

 الكويت  ،3ج ، 2 ، ج 1  ط-ية الموسوعة الجيولوج– عبد اللطيف يوسف الغنيم -11

1998         

اللجنة المصرية العامة – طرق و صيانة و ترميم المقتنيات الفنية  - عبد المعز شاهين-12

  1993للكتاب 

  2005 عزت زكي حامد قادوس، علم الحفائر و فن المتاحف،  اإلسكندرية ، -13

  سلسلة الفرسان -جزائر  العمارة العسكرية العثمانية لمدينة ال-  علي خالصي -14

   الجزائريون ، 
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    2 القاهرة ط- العرب و علوم االرض– علي علي السكري -15

  2002 القاهرة -الحفظ في علم االثار–احمد الشاعر : ماري باردكو ترجمة -16

   م2002دار النهضة الشرق . ترميم المنشأت األثرية . محمد احمد عوض  -17

  1946  القاهرة -رولوجيةالميت– محمود حامد محمد -18

 ديوان المطبوعات -مواد البناء و اختبارها– محمد راتب سطاس، اندراوس سعود -19

  الجامعية

معادن ، صخور،  (-تطبيقات في الجيولوجيا العامة– محمد عبد الغني عثمان مشرف -20

    2المملكة العربية السعودية ط) احافير، خرائط

 كلية االثار ، -دئ الترميم و صيانة اآلثار غير عضويةمبا– محمد عبد الهادي محمد -21

    1996القاهرة 
، دار 5محمد ماجد عباس خلومي ، استطالع المواقع و أبحاث التربة و األساسات، ط -22 

   1991النهضة العربية ،

   ،  1994، دار قابس ،1 ط- العمارة البيئية– محي الدين سلقيني -23

    1977- 1976 القسم النظري -افيا أو الجيولوجيا الطبيقيةالبتروغر– ميخائيل معطي -24

 دمشق ، -ترميمها ،ترميمها و الحفاظ عليها:المباني االثرية – هزار عمران ، جورج دبورة 

    1997منشورات وزارة الثقافة

   1977 –موجز في البيتروغرافيا أو علم الصخور –يوسف الخوري  -25

  قائمة الموسوعات

  2001 ، دار الجبل، 2 ، ط2بية الميسرة ، مجالموسوعة العر
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  :و المجالت قائمة المقاالت

 كتاب البرنامج - دراسة و تحليل لمواد برج تامنفوست–موساوي . حميان ، ر.  م -1

تمر العلمي و ملخصات بحوث الندوة العلمية الرابعة ، دراسات في آثار الوطن العربي ، المؤ

    2002  لقاهرةالخامس لألثاريين العرب ا

الصخور و الجوامد العنصر االساسي لتركيب كوكبنا و مصدر الهام – صليحة عمور -2

  2004  أفريل 33 مجلة اسكرام عدد -الجيولوجيين

      1990 -المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم–صيانة التراث الحضاري  -3
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