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 لكمة شكر

 

 امشكر ترجامن امنية ومسان امطوية وعنوان الاختطاص

 وشكر هللا عز وجل عىل متام هذا امعمل

رشافه أأوال وضربه  ىل الأس تاذ ادلكتور معروف بلحاج عىل ا  وهتقدم ابمشكر ا 

جناز هذا امعمل مذ أأن اكن فكرة  اثهيا، كام هتقدم ابمشكر ملك من سامه يف ا 

ىل أأن ضار عىل امطورة اميت هو علهيا لك ابمسه، وخاضة من سهل منا ، ا 

ن ساعدان يف احلطول عىل امرتاخيص وكذا من امقيام ابمتحاميل امكمييائية، وم

جناز اخملططات.دساع  ان يف امعمل امليداين وا 



 ملخص عربي

ديثل الرتاث املادي وغري املادي إرثا ثقافيا وذاكرة مجاعية تساىم يف احملافظة على اهلوية الثقافية 

الضرورية لتطور اجملتمعات، حبيث يكون اإلطار الثقايف للشعوب جسورا تربط املاضي باحلاضر وحتقق 

باعتباره عامل مهم يف  املستقبل، فاحلفاظ على الرتاث املعماري وإبراز قيمتو أضحى ضرورة البد منها

إذ يؤدي الرتاث دورا مهما يف اجملتمع, روابط ما بني األجيال املتعاقبة؛  التنمية احلضرية كما يؤلف

حيث حيافظ على الكيان ويثبت اهلوية فيحمي من التالشي وحيصن من فقدان اجلذور وضياع 

معرفة الرتاث على فرز  األصول, فيحفظ التوازن االجتماعي ويضمن فرض الوجود، كما تساعدنا

 جتنب التقليد والتبعية اليت حتدت يف ظل جهل ىذا الرتاث.   األصيل من الدخيل وبالتايل

 بصفة إفريقيا مشال جنوب متيز اليت املعمارية الرتاثية الشواىد الصحراوية من تعد القصور   

 سري خط الزمن مع لتشك واليت املميز، املعماري بطابعها خاصة بصفة اجلزائري واجلنوب عامة

 الطويل تارخيها عرب عرفت سكنية وكمراكز القصور، بطريق املؤرخني عند عرف مهم جد جتاري

 ,اليوم عليها ىي اليت الصورة إىل لتصل واالقتصادية والسياسية االجتماعية التغريات من العديد

 ، الرببري اهلندسي لإلبداع صورة صحراءالب فالقصر

رية يف خمتلف البيئات املناخية، يهدد القصور الصحراوية باجلنوب اجلزائري كبقية املعامل األث 

عوامل تلف خمتلفة أدت إىل مظاىر تلف متعددة، وبالنظر إىل التحديات واملتغريات وتبعات التطور 

احلاصل، تسارعت وتفاقمت مشاكل ىذه القصور، وخاصة ما تعلق بعامل الرطوبة، اليت تعترب 
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اليت أنتجت وبنيت  اجلافة مل الرئيس يف تدىور حالة القصور، رغم البيئة املناخيةحسب دراستنا العا

 فيها.

اصطلح على خبار املاء يف اجلو بالرطوبة، اليت أصبحت مع تطور الزمن البديل لكلمة خبار 

ن علم املياه وعلوم تقنية أخرى، املاء، حيث أن الرطوبة تفرعت وصار هلا صيت ىام ضمن العلوم م

التطور التكنولوجي وظهور االكتشافات احلديثة اليت استطاعت أن تفسر جل الظواىر الطبيعية ومع 

ابتداء من تكون اجلزيئات، مث التعمق إىل الذرة وما حتتويو من  نيوترونات وبروتونات وإلكرتونات، 

ثري ىذه ىو تأ الداخلية ىذه األدوات املتطورة أسفرت عن نتائج جد ىامة ما تعلق منها بالرطوبة

 األخرية على كل ما تصادفو إما إجيابا يف حالة االعتدال أو سلبا يف حالة االرتفاع أو االخنفاض.

لكن محاية القصور الصحراوية من عامل الرطوبة عملية ليست بالبسيطة خاصة يف شقو 

ظة ، جيعل من التحدي احملافالقدم عريق وضارب يف يتقليدن امتالك تراث معماري املادي، إذ أ

 االجتماعيو ينبغي تقديرىا باعتباره شاىدا على التاريخ الثقايف  ىكرب فحمايتو مسؤولية   ,عليو

 .بعد احلدود يف تأقلمو املكاين عرب الزمنأ إىلجنح  إلنسان الذيلاالقتصادي و 

تنوعت مصادر الرطوبة داخل ىذه القصور، وخاصة العينات حمل الدراسة، فكان أمهها املياه 

املختزنة يف الرتكيبة اإلنشائية ملواد البناء، وخاصة مادة الطوب واحلجر اجلريي، إضافة إىل استعمال 

الذي اعتمد على املالط املسامي الطبيعي الذي يعترب مالطا مائيا الحتوائو على نسب كبرية من املاء، 
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صيانة دورية من طرف ساكنتو وبأساليب ومواد تقليدية ويف مواسم حمددة، اختفت األخرية بتحول 

 القصور إىل معامل مهجورة.

كما أن صغر حجم الفضاءات داخل القصور وقلة فتحات التهوية، يعترب أيضا سببا لتكاثف 

ىل استعمال قنوات الصرف الصحي والتزويد قطرات املاء على أسطح مواد البناء من الداخل، إضافة إ

باملاء الصاحل داخل ىذه القصور، اليت أصبحت تشكل مصدرا للرطوبة من خالل املشاريع حبد ذاهتا، 

أو من تسرباهتا يف الطبقات السفلية ملواد البناء. كما عانت ىذه القصور من موجات تساقط معتربة 

 ناخية.يف السنوات األخرية جنمت عن التغريات امل

ومن خالل املعاينة امليدانية وقفنا على سبب آخر ملصادر الرطوبة داخل ىذه القصور، أال 

وىو مصداقية أعمال الرتميم حبد ذاهتا، وكذا الكفاءات العلمية اليت قامت هبذه العمليات، إضافة إىل 

 رية واحلفظ الوقائي.عدم ضمان االستمرارية واملتابعة امليدانية هلا، من خالل الدمج والصيانة الدو 

ديكن أن نضيف نقص الوعي وغياب التحسيس وتصادم احتياجات السكان وسياسة محاية 

الرتاث املنتهجة من طرف الدولة، اليت يغيب فيها عامل التحفيز، زاد من تردي وضعية الرتاث األثري 

ها أيضا، ىو توافق الرتكيبة املبين داخل نطاق النسيج العمراين للقصور، من بني النتائج اليت توصلنا إلي

الكيميائية واحلبيبية ما بني القصور حمل الدراسة وقصور أخرى يف شرق الصحراء اجلزائرية، ونذكر 

 بوخنوف. األستاذقصري نزلة ومتاسني اليت قام بدراسة مادة الطوب فيهما 
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 نا يف جزئياتكما أن املواد املستعملة يف تشييد ىذه القصور متشاهبة بنسب كبرية، والفرق ى

فقط، مثل حجم املادة املستعملة يف مستويات البناء وتوفرىا يف البيئة احمللية، على سبيل املثال ال 

احلصر، استعمال احلجارة مل يكن على مستوى األساسات فقط يف بعض القصور، بل تعداه إىل 

لى احلجارة، وانعدامها مستويات اجلدران، وتفسري ذلك ىو توفر املنطقة اليت ينتمي اليها القصر ع

 تقريبا يف قصور أخرى سبب يف استعماهلا حصريا على مستوى األساسات.

 



Résumé  

Le patrimoine en tant que legs du passé est aussi considéré comme mémoire 

collective. Il contribue de ce fait à la préservation d’une identité culturelle, élément 

nécessaire au développement sociétal. Ce cadre culturel constitue en lui-même des 

passerelles reliant le passé au présent et… prépare l’avenir. C’est dans ce sens que la 

préservation et la valorisation du patrimoine monumental - en tant que facteur de 

développement – sont perçus comme une obligation sin qua non. 

Le patrimoine assure une fonction primordiale au sein de la société, en préservant 

l’entité et en déterminant son identité. C’est une protection contre la déperdition, favorisant 

ainsi la consolidation des racines contre le l’aliénation, et préservant par-delà l’équilibre 

social. La connaissance de ce patrimoine est le garant de l’authenticité tout en préservant la 

société du mimétisme.  

L’architecture ksourienne est perçue comme un élément patrimonial caractérisant 

généralement la partie sud de l’Afrique du Nord et en particulier le Sud Algérien. Ce bâti suit 

le tracé caravanier (route des Ksour ou route de l’or) connu depuis l’antiquité. Ces relais ont 

connu à travers leur longue histoire des transformations ayant touchées aussi bien l’aspect 

social que politique qu’économique, donnant ainsi au cadre bâti un caractère architectural 

purement local, donc berbère.  

A l’instar de tous les monuments dans différents milieux climatiques, le bâti ksourien 

du sud algérien subit l’action de plusieurs facteurs de dégradation. Et au vu des défis 

économiques et ses corolaires socio-politiques, nous constatons l’accélération de la 

dégradation de ces ksour, surtout celle liée au facteur humidité que nous considérons dans 

notre étude comme élément déterminant dans la dégradation des ksour au regard de l’aridité 

qui caractérise le climat de la zone des ksour.  

Par consensus la vapeur d’eau dans l’air est appelée humidité. Avec l’avancée 

technologique et le développement des sciences qui ont permis l’explication de la majeure 

partie des phénomènes naturels du particule au neutron. La science a permis de déterminer 

les effets positifs ou négatifs de l’humidité sur tout ce qu’elle touche. 

Il va sans dire que la protection des ksour de l’humidité n’est pas chose aisée surtout 

s’il s’agit d’un patrimoine monumental vernaculaire ayant acquis historiquement une valeur 

archéologique indéniable d’où l’obligation de préserver. Sa protection est d’autant 

importante puisqu’il s’agit d’un témoin culturel et socioéconomique d’une population qui a 

réussi son adaptation et son acclimatation. 

Lors de la recherche sur terrain nous avons pu mettre en évidence plusieurs types 

d’humidité dont la plus importante et l’humidité emmagasinée dans les structures des 

matériaux de construction toub, calcaire et aussi les enduits poreux, considérés comme 

enduits hydrauliques pour leur teneur élevée en eau. L’entretien permanent par les habitant a 

permis la préservation de ce tissu, mais avec la dédensification qui fut suivit par l’abandon de 

ce cadre bâti, l’humidité provoque des ravages. 
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Aussi, l’étroitesse des espaces intra ksour, et l’insuffisance de l’aération ont provoqué 

la condensation des gouttelettes d’eau à la surface des matériaux de construction. 

L’introduction de l’eau courante et les installations sanitaires ont augmenté le taux 

d’humidité avec aggravation des risques en cas de fuite. Ajoutons que la pluviométrie durant 

cette décennie n’a pas été clémente pour la zone des ksour. 

Le travail de terrain nous a permis de relever une autre cause favorisant l’humidité ; 

celle-ci est liée à la restauration elle-même. Les travaux de restauration ont été confiés à des 

entreprises inexpérimentées et faisant fi de tout règlement préventif. Le mal a été accentué 

par l’absence du suivi technique lors de la mise en œuvre. Nous pouvons ajouter à ce constat, 

le manque de conscience professionnelle, les conflits d’intérêts entre les habitants eux-mêmes 

et la négligence dans l’application des règles de protection patrimoniale. 

Parmi les résultats obtenus signalons la similitude entre la structure chimique et la 

structure granulométrique au niveau des ksour, objet de notre recherche et les ksour de la 

région orientale du l’Algérie, surtout les ksour de Nezla et Tamassin étudiés par le professeur 

BOUKHENOUF.  

Concernant les matériaux utilisés, nous constatons une grande similitude, la 

différence -et à degré moindre- réside dans le volume des matériaux et de leur disponibilité. A 

titre d’exemple signalons que l’utilisation de la pierre dans la région où elle abonde ne se 

limite pas aux fondations mais elle est utilisée pour la réalisation des murs. 
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Patrimony, be it material or immaterial, represents a common heritage and a collective 

memory which contribute mainly to the preservation of the cultural identity that is so important for the 

development of societies. Moreover, peoples’ cultural belonging bridges the gap between the past and 

the present and contribute in the realization of the future. Hence, the necessity to preserve and value 

the architectural patrimony in particular, so as to ensure the real and tangible continuity of a whole 

civilizational history.    

Patrimony plays a primordial role in society as it preserves the societal balance that it provides 

to  the individual between his past and his present, allows him to identify himself in relation to his 

roots, and most importantly, to stick to his origins without being immersed in other peoples’ culture 

because of the ignorance of his local culture . 

In this respect, the saharian Ksours constitute a live witness to the architectural patrimony that 

characterizes  southern–North Africa in general and the Algerian South in particular with their unique 

architectural style, which stand along the famous historical commercial pathways commonly known by 

the historians as the Ksours’ Route.  

              Forming important agglomerations throughout long historical periods, saharian ksours 

constituted an agitated historical scenery, characterized by some fundamental sociopolitical and 

economic changes, which shaped its actual view, reflecting a highly artistic and esthetic Berber 

architecture. 

Like all the historical vestiges within the world’s ecosystems, the saharian ksours are 

threatened by different factors of deterioration touching different parts of their structures, mainly the 

factor of humidity, which we, eventually, consider in our study as the main factor of deterioration  

causing more harm to the actual critical status of the ksours, despite the arid ecological and climatic 

environment within which they were once built. 

The term humidity in this study refers to the water moister in the atmosphere. This term has 

become through time a terminological substitute to many scientific fields, most precisely hydrology, 

where they have discovered, thanks to the modern technological developments, that water particles 

have an enormous impact (positive or negative) on the structural and physiochemical properties( 

neutrons, protons, electrons…) of the matter. 



Abstract  

That is to say, the protection of the Saharian Ksours from humidity is not an easy task to do, 

mainly on a material level. Possessing such an ancient and symbolic patrimony, makes of its 

preservation a burden and hard task to do. 

The sources of humidity within the ksours, mainly the samples under study, are very diversified. 

Waters stored in the structural component of building materials constitute the most important source, 

mainly in the bricks (toub), the limestone and the porous natural mortars, which are hydric mortars, 

because of the great quantities of water which compose them. These mortars used to be used, with 

techniques that have disappeared now, in the cyclic restoration by the dwellers of the ksours. 

On the other hand, the narrow spaces in the ksours, and the lack of aeration gates, also 

constitute a direct cause of the condensation of water droplets on the internal surfaces of the building 

materials. This is added to the use of sewers and the pipes of drinkable waters inside the ksours, which 

became direct sources of humidity because of works, or indirect because of water infiltration in the 

deep layers of building materials. Without forgetting the important precipitations due to climatic 

change during the last decades. 

Besides, and after a field observation, revealing a critical situation of the ksours, we managed 

to uncover another cause of humidity in their structures, namely the reliability of the restoration works, 

as well as the scientific skills through which these works had been undertaken, without neglecting the 

breaks in the restoration process and the lacks of controlling on the fieldwork, by the integration of the 

periodic maintenance and the preventive restoration. 

Taking into account all these factors, we also point the finger at the dwellers’ indifference, the 

lack of raising awareness activities, the conflicts raised because of individual interests of the 

inhabitants of the Ksours and the patrimony conservation policy undertaken by the government. A 

policy offering no motivation and consequently aggravating the archeological situation of the 

patrimony situated inside the urban fabrics of the ksours. 

Among the additional results obtained in this study, we underline the compatibility between the 

chemical and granular components of the Ksours object of this study and the other Ksours in the east 

of Algerian Sahara, Ksour of NAZLA and TAMACINE in this particular case, studied by Prof. 

BOUKHENOUF. 
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Building materials used in the construction of these Ksours are also identical, except in some 

details, such as the volume of the material used in the construction of the various levels of construction 

and their availability in the neighbourhood. 

The stone was not only used at the level of the foundations in some Ksours, but also at the level 

of the walls. This could be interpreted by the abundance of the stone in the neighbourhood of the 

Ksours under study, and by its lack or even unavailability in others, what led to the limitation of its use 

exclusively at the level of the foundations. 
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أ

رثا ثقافيا وذاكرة جماعية تساىم في المحافظة إيمثل التراث المادي وغير المادي 
الثقافي لمشعوب  اإلطاربحيث يكون  ،ر المجتمعاتيثقافية الضرورية لتطو عمى اليوية ال

براز  جسورا تربط الماضي بالحاضر وتحقق المستقبل، فالحفاظ عمى التراث المعماري وا 
 في التنمية الحضرية كما يؤلف اميم ا باعتباره عامالقيمتو أضحى ضرورة البد مني

يحافظ  حيثب, يؤدي التراث دورا ميما في المجتمع إذبين األجيال المتعاقبة،  روابط ما
عمى الكيان ويثبت اليوية فيحمي من التالشي ويحصن من فقدان الجذور وضياع 

عدنا معرفة التراث كما تسا يحفظ التوازن االجتماعي ويضمن فرض الوجود،و  ,األصول
ة التي تحدت في ظل جيل ىذا تجنب التقميد والتبعي يمن الدخيل وبالتال عمى فرز الوافد

 .  التراث

ذا كانت     جنوب تميز التي المعمارية التراثية الشواىد منتعد  الصحراوية القصوروا 
 ريالمعما بطابعيا خاصة بصفة الجزائري والجنوب عامة بصفة إفريقيا شمالبمدان 
 بطريق المؤرخين عند عرف ميم جد تجاري سير خط الزمن مع شكمت والتي المميز،
 االجتماعية التغيرات من العديد الطويل تاريخيا عبر عرفت سكنية وكمراكز القصور،
 لو بالصحراء القصرف ,اليوم عمييا ىي التي الصورة إلى لتصل واالقتصادية والسياسية

 بأنو الفضاء الحديثة الدراسات حولو اتفقت ما اللخ من معرفتو يمكن مغاير مفيوم
 بشرية مجموعة فيو تخزن نوعيا، توزيعا موزعة مساحات إلى والمقسم المغمق المشترك

 لممارسة السمم وقت وتستعممو الموسمي، الزراعي يامحصول   واحدة مصمحة ذات
 ىجوم عند بو حتماءلال الحرب ووقت والتجارية واالجتماعية والطقوسية التربوية نشاطاتيا

 .1العدو

                                                             
اليندسي, مجمة الواحات لمبحوث والدراسات,  الصحراوية بالجزائر صورة لإلبداع . يمينة بن صغير حاضري, القصور 1

 .531 -531, ص 1155 غرداية,,51العدد 
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ب

 ،لرجل الصحراء اليندسي لإلبداع صورة اإلسالمي المغرب بصحراء القصريعتبر   
 عرش أو قبيمة بكل الخاصة األحياء من مجموعة إلى مقسم سكاني تجمع عن عبارةألنو 
 والتي الشمس ألشعة التعرض القميمة والممتوية الضيقة الشوارع من مجموعة بينيا تربط
لسوق أو التبادالت التجارية، ومعرفة أحوال غالبا ما تكون ساحة ا عامة ساحة في قيتمت

 الناس.

 ويحيط أحيانا بشرفات معززة بأبراج محصن سميك سور بالقصر يحيطكما 
 خشب من مصنوعة متحركة أبواب بواسطة اجتيازه يتم عميق عريض خندق بالسور
كبقية المعالم التاريخية  ،جزائريال بالجنو  من قصور كل في الحال ىو مثمما النخيل

يؤدي في الجو  الذي بخار الماءوخاصة  ابالعوامل المحيطة بي رو ثر القصواألثرية، تتأ
ودراسة مكوناتو وأسبابو في الجو  ،دورا فعاال في إعطاء الخصائص المناخية ألي منطقة

مى أي كائن حي أمر ضروري لمتمكن من التحكم في مظاىره واألعراض التي قد يسببيا ع
 أو حتى الجماد أو في األسطح المختمفة.

ن امتالك إذ أ ،بسيطة خاصة في شقو الماديعممية ب لكن حماية القصر ليست
فحمايتو  ا،تحديالمحافظة عميو ، يجعل من القدم عريق وضارب في يتقميدتراث معماري 

االقتصادي و  االجتماعيو  ينبغي تقديرىا باعتباره شاىدا عمى التاريخ الثقافي ىكبر مسؤولية 
 .بعد الحدود في تأقممو المكاني عبر الزمنأ إلىنجح  إلنسان الذيل

وقد اصطمح عمى بخار الماء في الجو بالرطوبة، التي أصبحت مع تطور الزمن 
العموم من عمم في  ميم دور يث أن الرطوبة تفرعت وصار ليالكممة بخار الماء، ح بديال

ومع التطور وظيور االكتشافات الحديثة التي استطاعت أن   المياه وعموم تقنية أخرى،
الذرة وما  فيالتعمق وصوال إلى تفسر جل الظواىر الطبيعية ابتداء من تكون الجزيئات، 

لكترونات،  المتطورة أسفرت عن الوسائل ىذه كل تحتويو من  نيوترونات وبروتونات وا 
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تأثير ىذه األخيرة عمى كل ما تصادفو  ،ما تعمق منيا بالرطوبة ة، ال سيماميمنتائج جد 
 إما إيجابا في حالة االعتدال أو سمبا في حالة االرتفاع أو االنخفاض.

، وشغفنا والمحيط من ىذا المنطمق وبسبب اىتماماتنا في تخصص عمم اآلثار
 فوقعتأثير الرطوبة عمى األثر المادي، مدى أردنا أن نصل إلى  بحماية المباني األثرية،

تأثير خاصة وأن الماضي،  مىا عيكونيا تعد شاىدا حقيق التاريخية، نا عمى المعالماختيار 
 الرطوبة عمى المباني الحديثة منيا أو القديمة يكون مفعولو طويال عبر الزمن.

ذاتية دوافع  منيا، دة جعمتنا نخوض غمار ىذا الميدانعدي االواقع أن ىناك أسباب
عديدة، كما أن لتكويننا في  الم األثرية التي تواجو أخطار تمك المعا إلنقاذ ميولنافي  تمثمت

 اىتمامالموضوعية فتمثمت في الدوافع في ذلك، أما عن  اميدان عمم اآلثار والمحيط دور 
األعمال النظرية المرتكزة عمى العمل األركيوغرافي، وىو عمل ب ياجمالبحوث األثرية 

إضافة إلى قمة الباحثين  ،مدروسالعام ىو التوثيق لألثر ال مبدئي وأولي فحواه
تصين ما عدا تمك البحوث المترجمة لمخ المتخصصين في ميدان أمراض المباني األثرية،

الماجستير في تخصص  أال وىو رسالة، حيث جاء ىذا العمل تكممة لعمل سبقو أجانب
معالم موسومة بـ: تأثير الرطوبة عمى المعالم األثرية، دراسة لبعض  والمحيط اآلثارعمم 

 .مدينة تممسان، بجامعة تممسان

ذا كان  البحث العممي يحتِّم عمى صاحبو ضرورة ضبط موضوع الدراسة من وا 
 ،حيث اإلطار الجغرافي واالمتداد التاريخي، واختصاص موضوع الدراسة في حد ذاتو

، حمن التقدم في بحثو تقدما عموديًا رأسيًا دون البقاء طافيا فوق السط الباحثحتى يتمكن 
حول مدى تأثير الرطوبة عمى ليذه الدراسة تتمحور اإلشكالية الرئيسية  أردنا أن فإننا

 طريقةأي برغم ما تتميز بو المنطقة من مناخ جاف، ، قصور الجنوب الجزائريمباني 
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المادتان باعتبارىما ، وال سيما عمى مادتي الطوب والحجر، ىذا التأثير وكيف يكون
 صور.األساسيتان في بناء الق

أن مصادر  وخاصةالفرعية فنراىا متعددة الجوانب،  لتساؤالت الثانويةوأّما ا
 يةكيفالبحث عن ، و يافالبد من البحث عن ،الرطوبة التي تؤثر عمى المعالم األثرية متعددة

ىذه ، وما ىي سبل المعالجة المتبعة لمقضاء عمى مواد بناء القصورغمغل الرطوبة داخل ت
 .الظاىرة

الموضوع التقنية المتمثمة في عممية الرفع الميداني لمرطوبة وما تحتاج  إن طبيعة
عدة  اتباعإليو من وصف دقيق ومقاربات عميقة واستنباط واستخالص، حتَّمت عمينا 

اينة الميدانية ونقل المنيج الوصفي المعتمد عمى المع فكان أولياأنواع من مناىج البحث، 
، ونقل المقاساتن طريق الوصف األدبي والتصوير في الصورة التي ىو عمييا عاألثر 

دراسة المعطيات التاريخية التي  اي أردنا من خالليتال المقاربة التاريخيةكما اعتمدنا عمى 
 فيما تعمق بتاريخ القصور المدروسة.يطرحيا الموضوع، 

الذي يو المنيج التجريبي فبحق أساس ىذه الدراسة  يعدأما المنيج الثالث الذي 
حمقات الموضوع المترابطة بعضيا مد عمى تحميل المعطيات الميدانية ثم استقراء يعت

يعتمد عمى المقاربات التحميمية في سبيل استنباط ما يمكن استنباطو من كما ببعض، 
ثرا معطيات ، تتأتى من خالل منيج ء المكتبة المعرفية بحقائق جديدةعممية جديدة وا 

ممية، بغية استخالص أسيل وأجدى منيجية مركب بين ما سبق ذكره من مناىج ع
 الستقراء المعطيات الميدانية.

ن افتقد لمفائدة إن  لكل بحث عممي محكم مكانتو في بناء الصرح المعرفي، حتى وا 
االقتصادية أو المادية، ولسنا بحاجة لموقوف عند ذلك مطوال، وجدية بحثنا ىذا من وجية 

حيث الموضوع وطبيعة التي لم تعالج كثيرا من  من المواضيعنظرنا أن ىذه الدراسة تعد 
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المعاممة التقنية، أما عن أىميتيا فيي دراسة مؤثر مناخي يعد من أىم العوامل في تدىور 
ضافة إلى و أو عقارية، كانت حالة  اآلثار منقولة  الضوء عمى مؤثر ما سبق، سمطنا ا 

ف ميدانيا عمى الظاىرة و ولموق ،بالجنوب الجزائري التاريخية مناخي داخل بعض المعالم
والية قصر بوسمغون بو  ،بشاروالية قصر موغل بنماذج لمدراسة تتمثل في  ةاخترنا ثالث

 .غرداية بواليةقصر بني يزقن و  ،البيض

إن القصور  ،يعود سبب اختيارنا ليذه النماذج إلى عدة أسباب نوجزىا في القول      
بعض  في واحدة، لكنيا في اآلن نفسو تختمف الثالثة تنتمي كميا إلى بيئة جغرافية

جزئياتيا، من بينيا التركيبة الجيولوجية، والخصائص المناخية في بعض فترات السنة، 
إضافة إلى مساحة كل قصر والمواد المستعممة في بنائو، وكذا حالة كل قصر من 

 جل معالموكون القصور، حيث إن قصر موغل ميجور تماما، وحالة حفظو سيئة، 
زال يحافظ عمى مظيره العام رغم ياألثرية أصبحت أنقاضا، أما قصر بوسمغون فال 

وال يزال بعض السكان يمارسون نشاطاتيم  ،تدىور حالة بعض مساكنو، إذ لم ييجر كميا
احتوائو عمى باإلضافة إلى اليومية بداخمو أو يتخذون من منازلو مستودعات ومخازن، 

 . ية التيجانية، أال وىو الزاو ميممعمم ديني 

وأما قصر بني يزقن بمدينة غرداية، أو ما يحبذ بعض الباحثين تسميتيا بمدن 
، فقد حافظ عمى بنيتو رغم التعديالت والتغييرات التي حتميا التطور مزاب يواد

، وظل محفوظا بفضل نتو عبر مراحمو التاريخيةكالتكنولوجي، ولم ييجر القصر من سا
باحترام نسيجو العمراني، إلى جانب وجود مؤسسة ساىرة العرف المحمي الذي يقضي 

(، OPVMعمى الحفاظ عمى ىذا الموروث، وىي ديوان ترقية وحماية سيل وادي مزاب )
 ىذا ما رشحو رفقة بقية قصور غرداية ألن يسجل ضمن قائمة التراث العالمي لميونسكو.و 
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لعممية االعتماد عمى كان لزاما عمى كل باحث في أي ميدان من الميادين ا ذاا  و 
كانت بحاجة مصادر اولية يستعين بيا في انطالقة بحثو، فإن طبيعة موضوعنا األثري 

تحتضنيا التي ثرية األمعالم الفي  المتمثمة، المصادر المادية إلى نوعين من المصادر
أساسا عمى  المرتكزةالمصادر التوثيقية وثانييا  ،ةوعددىا ثالث ،سالفة الذكرالقصور 

، إضافة إلى القصورمراجع وتقارير مكاتب الدراسات التي قامت بعمميات ترميم ىذه ال
 المصادر الشفوية.

حاولنا االستفادة فقد  ،أساس كل دراسة عمميةتشكل المصدرية ولما كانت المادة 
بمورتيا وتركيبيا و  وصياغة معارفيا في قوالب منيجية ،ر المستطاع من مختمف المتونقد

فائدة األبحاث المعاصرة أنيا و  رية مكنتنا من بناء رؤية إشكالية الموضوع.وفق نماذج نظ
الثورة المعموماتية الحديثة في استخالص و  التنقيب األثريو  الوثائقو  تعتمد عمى السجالت

 الظواىر المتعمقة بالرطوبة.و  من القضايا ،الالمفكر فيوو  اختراق المسكوت عنوو  النتائج
تجديد بفضل توسيع  آليات اشتغال المؤرخ منو  الحدثو  لوثيقةفيي بذلك تعكس ما طال ا

يستطيع الباحث بفضمو تجاوز النزاعات  ،التي أعطت الموضوع نفسا معرفيا ،دائرة القراءة
 ."إغالق باب االجتياد" إلى المؤدية

من أىم البيبميوغرافيا المعتمد عمييا، المصادر والمراجع التاريخية والبحوث 
امعية، التي درست ىتو القصور، من بينيا رسائل الماجستير، والكتب األكاديمية الج

 التي تحدثت عن الرطوبة وتأثيرىا عمى المعالم األثرية.التقنية 
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لإلجابة عمى اإلشكاليات المطروحة سابقا قمنا بتقسيم بحثنا إلى فصل تمييدي و 
االتو والصعوبات تقديم الموضوع وطرح أىم إشك تضمنتفصول، مبتدئين بمقدمة  وثمانية

 .والميدانية التي استعرضت

ىم أ فقد درسنا فيو مفاهيم عامةبالنسبة لمفصل التمييدي المعنون بـ أما   
الخصائص المناخية لفصل األول الموسوم بـ ؛ وأما االمصطمحات الواردة في الرسالة

يتحدث  منول ، الجزء األو ينءجز فقد قسمناه إلى  ،األثرية المعالموتأثيرها عمى  لمرطوبة
الجزء الثاني خصصناه لمعرفة كيفية و ، الخصائص المناخية لمرطوبة وأىم مصادرىاعن 

 من خالل التعرف عمى أىم مصادرىا. المعالمتأثير الرطوبة عمى 

لمواد التراكيب الداخمية  الرطوبة عمى خصائص أثروالفصل الثاني المعنون بـ 
عمى التراكيب الداخمية ومسامية مواد البناء  عن تأثير الرطوبة فقد تكممنا فيوالبناء، 

  .األثرية وأىم الظواىر المصاحبة لياالمكونة لممعالم 

 من فيو دراسة ،بوالية بشار دراسة قصر موغلأما الفصل الثالث الموسوم بـ و 
، وأىم األضرار التي أصابتو، إضافة إلى أىم عمميات ة الجغرافية والتاريخية واألثريةالناحي
دراسة ل الترميمي عميو، ويميو الفصالن الرابع والخامس الموسومان عمى التوالي: التدخ

جاء فييما نفس ، بوالية غرداية دراسة قصر بني يزقنو بوالية البيض قصر بوسمغون
 .العناصر السابقة في الفصل الثالث

فقد  ،دراسة مواد وتقنيات بناء المعالم المدروسةالموسوم بـ والفصل السادس 
منا فيو عن أىم مواد وتقنيات البناء المستعممة في القصور المختارة لمدراسة، في حين تكم

التي تأثير الرطوبة عمى مواد البناء وخاصة مادة الطوب لدراسة الفصل السابع  خصصنا
والتحميل الميداني  العملفقد عنوناه ب، ألساسية في بناء القصور المدروسةالمادة اتعتبر 

حيث قمنا بقياس الرطوبة داخل النماذج المدروسة وذلك مواد البناء،  المخبري لتركيبة
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خالل فترة زمنية معينة، ثم تجسيد ىذه القياسات عمى شكل منحنيات بيانية ثم القيام 
 بالتحميل، ثم تشخيص أىم المواقع المتضررة بالرطوبة محددين أسبابيا الميدانية.

 -ة عن الرطوبةجتضرار النامعالجة األوجاء الفصل األخير تحت عنوان  
ين، الجزء األول تحدثنا فيو ءقسمناه أيضا إلى جز وقد ، مقترحات ترميم المعالم المدروسة

عن معالجة الرطوبة في المعالم األثرية بصفة عامة، أما الجزء الثاني فقد تحدثنا فيو عن 
وبة في المعالم الرطمن أىم االقتراحات التي رأيناىا مناسبة لترميم المواقع المتضررة 

 حسب تشخيص الضرر. ولالمدروسة، وذلك بإعطاء الحم

في بحثنا  مستعينينثم ذيمنا بحثنا بخاتمة جاء فييا أىم نتائج ىذا البحث،   
المعمومات  من األشكال التوضيحية والموحات لالستشياد بيا، ولتوضيح ميمةبمجموعة 

  متن.الواردة داخل ال

، إن أساسا في نقص تذا البحث عدة صعوبات تمثمنا أثناء إنجاز ىتاعترضوقد 
قصر ما تعمق بوخاصة األثرية، لبعض المعالم  انعدام المراجع والوثائق التاريخية لم نقل

الباحث آرزقي خاصة ، الباحثينموغل، وصعوبة العمل المخبري، لوال مساعدة بعض 
إنجاز المخططات  حكيم كحيمي، وساعدنا فيالباحث ، و محمد بن عزةبوخنوف والميندس 
قمة ، كما نضيف إلى الصعوبات التي واجيتنا محمد األمين بوخيارالميندس المعماري 

ظة الميدانية واستعمال جياز ، حيث اقتصرنا عمى المالحوسائل العمل الميداني
 .رومترجالي

في معالجة ىذا البحث معالجة موضوعية، وأن  قد وفقناأممنا أن نكون ويبقى    
المكتبة األثرية التي تفتقر لمثل ىذه الدراسات، صرح نا لبنة جديدة تضاف إلى تكون دراست

ن لم نستوفو حقو من البحث والتقصي العممي، مادام كل مجيود بشري يبقى  حتى وا 
  ناقصا، وصدق الشاعر الذي قال: 
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 فبنوا الطبيعة نقصيم ال يجحد النقص في أصل الطبيعة كامن   

ىم أو تقصير أو غفمة أو جيل أو غي فالمحل قابل وأخيرا فإن ظير غمط أو و 
ن ظير خير فبفضل اهللو  ،نيىو مو  لذلك كثيرا رحمتو مسترشدا بقول اإلمام مالك رحمو و  ا 

نو  إنما ىو الرأي ,ظنا ال أدري إن تظن إال"اهلل  حسبي من عممي ، ثم "أرجحو  أخطئ يا 
 ن أصاب أجران.اجتيادا عسى لو أجر المجتيد إن أخطأ، ولو إأن يكون ىذا 
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 تمهيد:

راحل اليامة في إنجاز البحوث العممية ميعد ضبط المصطمح من بين ال 
قصي عنو في المادة ل ميمة البحث والتيوتسي األكاديمية، من أجل توحيد المفيوم

بحث دون البقاء طافحين عمى السطح، وىذ رغم لمغوص عموديا في حمقات ال المصدرية،
 .بلف المناىج والمدارس العالميةاخت
 
 :مفهوم البيئة. 1

: " البيئة بمعناىا المغوي الواسع مفيوم البيئة عمى النحو التالي 1983 حدد سنة
 1عيشو" و  ىي الموضع الذي يرجع إليو اإلنسان فيتخذ فيو منزلو

البيئة بمفيوميا المبسط عبارة عن الحيز المكاني الذي يشمل العناصر الرئيسية 
 2 .الطاقة والضوء"و  ماءالو  اليواءو  التربةو  الكائنات الحية، كالطقسو  ي حياة النباتاتف

مقومات و  يحصل فيو عمى عناصرو  البيئة ىي الوسط الذي يعيش فيو اإلنسان،
بعض العمماء يفرقون بين لكن  ،يمارس فيو نشاطاتو المختمفةو  الحياة األساسية،
  مصطمحين ىما:

ستخدام مصطمح اإليكولوجيا تاريخيا إلى العالم ا" حيث يرجع  :البيئةو  اإليكولوجيا
، لمداللة عمى عبلقة الكائن الحي ببيئتو 1869 3البيولوجي األلماني إرنست ىيكل

 OIKESشتق المصطمح من األصل اليوناني: إيكوس =اقد و  غير العضوية،و  العضوية

                                                             

المساكن في البيئة الصحراوية، دراسة تحميمية لمدى الترافق البيئي والعمراني مع  خالد حريميش فبلح العازمي، 1. 
 .16ص  2000.الكويت  ق عمى منطقتي القرين واألندلس في دولة الكويت الطبعة األولى،التطبي
  17المرجع نفسو، ص 2. 

بألمانيا  بوتسدامب 1834 فبراير 16 إرنست ىيكل اسمو الكامل إرنست ىاينرش فيميب أوغوست ىيكل مولود بتاريخ  . 3
. قام باكتشاف اآلالف من أنواع الكائنات الحية.ومكتشف وعالم أحياء فيمسوفا، كان  1919 أغسطس 09وتوفي في 
 حول ىذه الشخصية ينظر: ·عمم البيئة

Fred R. Shapiro، The Yale Book of Quotations. Yale University Press. 2006, p  329. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1834
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://books.google.com/books?id=w5-GR-qtgXsC&printsec=frontcover&dq=The+Yale+book+of+quotations&&sig=ACfU3U1prnMFUDpgqotCSonOZxkVDmJgAg#PPA329,M1
http://www.marefa.org/index.php?title=Yale_University_Press&action=edit&redlink=1
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ي مجموعة الكائنات الحية الذي يعني المسكن أو المنزل أو مكان العيش أما البيئة في
 .1التي تشارك مكان العيش نفسو

ليضع تعريفا شامبل لمبيئة عمى أنيا كل 1972  سنة مؤتمر أستوكيولمثم انعقد 
، البيئة الحضريةو  أن البيئة تنقسم إلى قسمين : البيئة الطبيعيةو  شيء يحيط باإلنسان

الية  من تدخل اإلنسان، والتي حيث جاء في التقرير الختامي تفصيل لمبيئة الطبيعية الخ
 فيئلنسان دخل مباشر أو غير مباشر متعتمد عمى تفاصيميا الذاتية، أما البيئة الحضرية ف

 2 عناصرىا األساسية.
 

 :ـ مفهوم الرطوبة2
الرطب و  َطُب بالفتح ضد اليابس،َّالر إن لفظ الرطوبة لغويا جاء من المعنى َرَطَب،

رطيب، ويقال رطبتو أنا و  رطب فيو رطبو  رطابةو  طوبة، يرطب ر ضمبال الناعم، رُ طَب،
المرطوب صاحب و  غبل مرطب فيو لين النساء،و  ،3ويقال جارية رطبة أي رخصة ،ترطيبا

أرض مرطبة أي و  الرطب بالضم ساكن الطاء: الكؤل،و  الرطب الرعي األخضر،و  الرطوبة،
ضج أو يثمر الواحدة رطبة الرطب اليسر قبل أن ينو  معشوشبة، كثيرة الرطب، كثيرة العشب،

 .4رطابو  جمع أرطاب
رطب ما يوضع عميو و  جمعيا رطباتو  ،5ىي نفل المروجو  ىي الفصة والرطبة:
يقول  ،يقال رطوبة أي حال كل جسم أو شيء رطب يحوي بعض الماءو  الماء فيو رطيب،

                                                             
  . 38-37صالمرجع السابق،  فبلح العازمي، ،خالد حريميش . 1

 . 23،  ص1978،  22ي البيئة ومشكبلتيا، عالم المعرفة، العدد سعيد، صبارين الحمد محمد وينظر أيضا: رشيد
     . 19 - 18ص، 2007 األردن، لمنشر، عمان الحامد دار، البيئية التربية في دراسة والبيئة السعود، اإلنسان راتب . 2
، لبنان، ، بيروت، دار اليبلل، طبعة جديدة6منظرو أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ج  ابنـ 3

 .169ص 
، ص  1990، بن عكنون، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية2ـ غالب إدوار، الموسوعة في عمم الطبيعة، مج 4

460. 
 .460ـ المرجع نفسو، ص 5
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 رطبو  ، أي أن الرطب المتبمل بالماء1رطب يرطب رطوبةو  الرطب، يرطب، ابن أعرابي:
 أرطبت كبلىما.و  غيرهو  الثوب

ىناك بعض و  ىذا ما جاء عميو اصطبلح الرطوبة أو الرطب في المغة العربية،
 المصطمحات لم نجد ليا داعيا لذكرىا، البتعادىا في المعنى عن المفاىيم التي نبحث عنيا.
وأما لفظ الرطوبة اصطبلحا فيي عنصر مناخي ىام كما أشار إليو معظم 

، وىي تمعب دورا ىاما في تشكيل الخصائص المناخية 2مجال الميترولوجيالباحثين في ال
واختبلفيا من مكان إلى آخر عمى طول القطاعات الرأسية في الغبلف الجوي لممكان 

 .3الواحد
تقاس باعتبارىا و  وعامة ىي تمثل حالة الجو بالنسبة لما يحتويو من بخار الماء،

 لماء العالق بالجو أو بمختمف األسطح األخرىبتعريف آخر يعبر عن بخار او ، الرطوبة
ر من العمماء فيعبر أما البعض اآلخ ،4الذي يكون في حالة غير مرئية بالرطوبة الجويةو 

الماء الذي يتخذ شكل البخار الغير مرئي متغمغبل في اليواء، لذلك تكون  يءعنيا أنيا جز 
 .5الوحدة ىنا في الغرام لكل متر مكعب

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .170منظور، المصدر السابق، ص  ابنـ 1
 .1087، ص 2001دار الجيل، ،2ط ،2ـ الموسوعة العربية الميسرة، مج 2
 .309ص، 1996بيروت دار النيضة العربية،  ،ن، دراسة في الجغرافية المناخيةسيد أحمد أبو العينيـ حسن 3
ـ فتحي محمد أبو عيانة، فتحي عبد العزيز أبو راضي، أسس عمم الجغرافيا الطبيعة والبشرية، دار المعرفة الجامعية 4

 .196، ص 1999
 .14ص ، 1981بيروت،، 14 ددعالمعيد اإلنماء العربي،  ،يترجمة: نبيمة ىيمين منسالطقس،  سدايك،ـ أ ج فور 5
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 لماء:مفهوم ا. 3
لت الياء دأصمو في العربية من )ماه( إذا أبيقترن لفظ الماء بذبذبات لغوية، ف

الكثافة ألنو بسيط و  أما من حيث طبيعتو فيو جسم متشابو األجزاء في المطافة، 1ىمزة
التكوين الجيولوجي لكل و  تختمف خصائصو حسب تمايز التركيب الصخريو غير مركب، 

 .2منطقة
التراب، و  ، اليواء، النارىي الماءو  من أربعة عناصر أولية جميع الكائنات مركبة

ن كانت متضادة من حيث طبائعياو  حتى كيفياتيا، لذا فمن البدييي أن نصادف شبكة و  ا 
ثقيل و  ميزه من غيره من العناصر، فيو بارد رطبتو  من المفيومية تحدد خصائص الماء

 ييوي إلى األسفل.
 عامل أساس في تمثل بنية المدينة و، فيرلمماء دور حيوي في تصميم الحواض

، حيث ارتكز ظيور المدن وتطورىا عبر التاريخ عمى الماء وخاصة خطتيا ووظائفياو 
"... ألن المدن الواقعة في المناخ الجاف أو شبو الجاف، ذكر ابن عذارى المراكشي 

ا إذا ، ويقصد أن المدن يذىب صيتيا ويقل شأني3المطر يحبس عنيا في بعض األعوام"
حبس عنيا المطر، كما ارتبط لفظ الماء عبر تاريخ المدن اإلسبلمية بعدة معطيات 

 أىميا:
 .)الحواضر( المدنو  جمب المنافع لمناسو  ـ الماء

                                                             
منظور لسان العرب دار  ابن، 120، ص 9، س 2ت، ج د.سيده، المخصص، دار األفاق الجديدة بيروت ،  ابنـ 1

 .543م، ص 1994ىـ/ 3،1414الفكر بيروت ط
 .189ص  1م ,ت  المنبرية "دالطباعة  ,شكري األلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

م، إسيام في دراسة المجال والمجتمع 14و 13ىـ./ 8و 7في األندلس خبلل القرنين  واإلنسانحمادة، الماء  سعيد بن 2.
 ص . 1،2007والذىنيات بيروت، لبنان، ط 

 .16عذاري المراكشي، البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، م، ص  ابنـ 3
http://waqfeya.com/book.php?bid=11100 
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بناء التجييزات بكما اشتيرت ىذه الحواضر  ,ـ الماء ودفع المضار عن الحواضر
صبلحيا لمقاومة الفيو  المائية ن المساجد ىي وكانت صحو ، السيولو  ضاناتا 

 1.غراسة األشجارو  البرك المائية ،و  األخرى تحظى بإقامة النوافير
 
 :مفهوم الحماية. 4

 .2دفع عنوو  محميةو  حمايةو  حمىو  : حمى الشيء حميالغة 1.4
 ويشترط في الحماية  : الحماية الدورية.الشيءيقصد بكممة حماية وقاية  صطالحا:ا 1.4
 ديم ومصمح، وخاصة المعالم األثرية.لكل ما ىو ق ـ منع حصول التمف 

، ويقصد بيا مراعاة خصوصية كون الحماية مراعية لخواص المعمم* يجب أن ت
 التميز والتفرد.

 قانونية.و  عمميةو  إدارية * لمحماية القانونية ثبلثة أوجو:
 التصنيف.و  : الجرداإلدارية        
 انونية.فجوىرىا االىتمام بالتشريعات الق :القانونية       
المحافظة عمى و  االىتمام بالمتخصصو  : رفع مستوى التكوينالعممية       

 .3البيداغوجيو  المؤسسات ذات الطابع العممي
 
 
 

                                                             
  186ص  1.ج  صادر بيروت ،عربي، الفتوحات المكية، دار  ابن محي الدينـ 1

 .496ص  ,5ج ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، أحمد بن محمد المقري التلمساني   
 .187، ص 08منظور، المصدر السابق، المجمد  ابنـ 2
، 16اث الوطني من وجية نظر عالم اآلثار، مجمة التراث األثري العدد ، المحافظة عمى التر بويحياويعز الدين ـ 3

 .19-20الجزائر، أكتوبر، ص 
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 :المحافظة 5.
 ىي الدوام والمواظبة عمى الفعل واألمر. :لغة 1.5

 .1"حافظوا عىل الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هلل قانتني قال تعالى."

 .2المحافظة ىي المراقبةو  ثابر عميو وحارص وبارك إذا داومو  عملو  األمروحافظ عمى 
، ين ىما: إزالة الشوائب عنوءإلى جز  عمى الشيء تنقسم عممية المحافظة :صطالحاا 1.5
 تيدف أساسا إلى ضمان استمرارية أصالتو التاريخية، و البيئة المحيطة بوو  االرتقاء بوو 
 3كل الظروف التي تضمن لو ذلك. الجمالية بتوفيرو  قيمتو الفنيةو 
 : الصيانة. 6

اصطانو قال الشافعي) بذلة و  صان الشيء، و الصون أن تقي شيئا ،صان :لغة 1.6
صيانة الشيء أي حفظو في و  ونجدىا أيضا: صان من صونا ،4كبلمنا صون غيرنا(

 .5قاه مما يعيبوو  صان عرضو ،مكان أمين
 CONىي و  conser-vareمة البلتينية مشتقة من الكم conservationكممة صيانة 

في و  ,االنقاذ لموصول إلى األمانو  تعني الحماية : Ser-vare ،وتعني معا أو مع بعض
بناية تحفظ فيو رواجا كبير عمى أنيا مكان أو  conservatoryعرفت الكممة  18القرن 

 ،م1789في فرنسا ألول مرة عام  conservatoireثم ظير تعبير  ،النباتات الحساسة
 .6تطور فيما بعد ليصبح مدرسة التعميم الموسيقيو  يد ىدفو حماية التقاليدعويعني م
 
 

                                                             
 .238ـ سورة البقرة، اآلية 1
 .844، ص 04المصدر السابق، المجمد  ،منظور ابنـ 2
ة ماجستير، وسيمة بن ميمود، صيانة وترميم وتأىيل قصور الجنوب الغربي الجزائري، دراسة بوسمغون حالة، رسال .3

 .8، ص2010جامعة تممسان، 
 .837، ص 07منظور، المصدر السابق، المجمد  ابنـ 4
 .20، دار المشرق بيروت، د ت ، ص 36ـ المنجد في المغة واألعبلم، ط 5
 .94، ص  1997 ،دمشق ،ياية ، ترميميا، صيانتيا والحفاظ عمـ ىزار عمران، جورج دبورة، المباني األثري6
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 :صطالحاا 1.6
تاج كما قد تكون عمميات مرافقة يح ،الصيانة خطوة مبدئية سابقو لعمميات الترميم

يحتاج إلييا  ،وتأتي أيضا كمرحمة تكميمية لعمميات الترميم ،إلييا المرمم في بعض األحيان
وحسب المادة السادسة من ميثاق البندقية ، 1في ىذه الحالة المعمم األثري في حد ذاتو

الصيانة تتضمن الحفاظ عمى المخطط العام لؤلثر، بما فيو ما ىو تقميدي مع  ،1964
 تتطمب صيانة المناطق التاريخية أو المساحات العمرانية الحذرعدم تغيير جوىره، 

 .2إذ يجب تجنب الصبلبة في المعالجة  ،االنضباطيو  التدخل المبرمجو 
تطبيقية محددة و  تعتمد عمميات الصيانة عمى أسس عممية ،في العصر الحديث

بعد أن يصبح  ،conservationالتي يدل عمييا المصطمح في حد ذاتو و  ،وواضحة اليدف
 من ،restauration3الترميم ، و préservationالمدلول العام لو يربط بين مصطمح الحفظ 

 يصونو  الذي يعني يحفظو  "Servareني "يكبلىما مرتبط بالفعل البلت أن المعروف
ا عممية مما ىو متداول يمكن أن نميز عنصرين أساسيين ترتكز عميي من خبلل .4يعالجو 

 الصيانة: 
الذي يعتمد عمى الدراسة الميدانية المتأنية  أـ العنصر التقني العممي:

وفق مقاييس عممية متفق عمييا، ثم االعتماد عمى المرتكزة عمى التسمسل والتدرج 
 المنيج التحميمي، الذي جوىره التعامل التقني.

دراية واطبلع تام حيث يكون القائمون بالصيانة عمى : الفني الجماليب ـ 
، وىذا غالبا ما يكون وميارات فنية ذوق جمالي موأن يكون لي ،عمى تاريخ الفن

 لفنية.باالعتماد عمى أصحاب الخبرة ا

                                                             
اكا، تكنولوجيا المواد وصيانة المواد األثرية، ترجمة أحمد إبراىيم عطية، دار الفجر لمنشر والتوزيع، ـ جورجيو تور 1

 .219، ص 2003
، العنصر الرابع من محور المبادئ والمواضيع وثيقة 1987ـ وثيقة صيانة المناطق التاريخية والمساحات العمرانية 2

 أصدرىا االيكوموس، تكممة لميثاق البندقية.
، 2003 ،اني، حماية وصيانة التراث األثري دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرةفمد إبراىيم عطية، عبد الحميد الكـ أح3

 .17ص 
 .29ـ محمد عبد اليادي محمد، المرجع السابق، ص 4
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 :الترميم. 7
مثل : حبل  ،بلح الشيء الذي فسد بعضوصاإلصبلح، االّرم ىو  ،الفعل رّمم : لغة 1.7

 ،1خبلصة القول رّم األمر إصبلحو، و أو دار ترم شأنيا مرممة ،يبمى فترمو أي تصمحو
 :يس عمى سبيل المثال ال الحصر نجدوفي بعض القوام

 .2صموألناء البأعاد وأرجع ترميما أي  ،يرمم ،رّمم
" مشتق من الكممة اليونانية "  Restauration" المصطمح بالمغة األجنبيةأما 

stauros"  أما عن  ،أي يعني اإلسناد أو تقوية الدعائم ،تعني المسند أو القائمةو
 استخداماتيا األولى فكانت من أجل غرض عسكري لمتعبير عن أسموب دفاعي عسكري .

 بل قاموس المغة االنجميزية "لصمويل جونسون"فمث ،نجد لو عدة معانو  ىذا
Samuel Jonson  3فيعني: فعل االستبدال في شكل الحالة ،1755سنة. 

الخواص االستثنائية و  : الترميم خطوة أساسية لممحافظة عمى المميزاتصطالحاا 1.7
 .مع إعادة االعتبار ليا لممعالم األثرية أو التحف

ذلك باحترام و  التاريخيةو  إظيار القيم الجماليةيمكن أيضا أن ييدف الترميم إلى 
أبعاده و  غاياتو األساسيةلو يمكن أن يكون الترميم عمما خاصا ، و 4الجوىر األصمي

أساسو الحفاظ عمى األثر بصرف النظر عن  ،فن في نفس الوقتو  عمم ،الموضوعية
 نوعو.

اء كان ثابتا أو كما أن الشروط المناسبة في إيقاف عوامل التمف بالنسبة لؤلثر سو 
عمى مسؤولية المرمم الذي يرجع لو القرار األخير في اتخاذ التدابير  اختيارية ،منقوال
ة التي يقسميا الباحثون والييئات حسب ي، وىذا وفقا الختبلف المدارس الترميم5البلزمة

                                                             
 .380، ص 11منظور، المصدر السابق، المجمد  ابنـ 1
، المؤسسة 7عجم عربي ألفبائي ترجمة محمد السعدي، ط ـ عمي بن ىادية وآخرون، القاموس الجديد لمطبلب، م2

 .54، ص 1991 ،الجزائر ،الوطنية لمكتاب
 .93ـ ىزار عمران، جورج دبورة، المرجع السابق، ص 3
 .1964ـ المادة التاسعة، ميثاق البندقية لسنة  4
 .05، ص OPVM ،2006ـ دليل أشغال الترميم لقصور واد مزاب ، 5



 مفاهيم عامة                                                      ي: الفصل التمهيد

11 
 

ن الذين يوفقون ين، ومدرسة العقبلنييمرجعياتيا إلى: مدرسة المجددين، مدرسة المحافظ
 .1بين الرأيين السابقين

تعرف الترميم عمى أنو عمم من العموم الحديثة التي تبحث عن  فئة من الباحثين
 ،سواء أكان فنا معماريا أو تشكيميا ،2الكيفيات المناسبة لممحافظة عمى التراث الحضاري

 تطبيقيا أو غير ذلك من الفنون.
دارية ليا عبلقة وطيدة بعممية يرتبط مفيوم الترميم بإجراءات قانونية إ في الجزائر

 ،نونيا مرفقة بتراخيص مسبقةاىذه اإلجراءات يجب أن تكون ق ،أو التأىيل االعتبارإعادة 
 الذي يحدد بموجبو ما يتطمبو الترميم ،صادرة مباشرة عن الوزير المكمف بالثقافة

المتعمقة و  كما يجب عميو أن يمتثل لئلرتفاقات المذكورة في قرار التصنيف ،المحافظةو 
 .3أو استعمالو أو العودة إلى استعمالو وبشغم

يرتكز القانون الوطني في ىذا الباب عمى الفقرة الثامنة من الوثيقة الثامنة التي 
تحديد و  حيث جاء فييا تسميط الضوء عمى ماىية المعمم ،1985سنة  ICOMOSأصدرىا 
مكاناتوو  وظيفتو  فاقاتو.وىذا ما اصطمح عميو إرت ،دوره الثقافيو  ا 

لم نقل مرحمة أساسية  نإ ،كما يمكن اعتبار الترميم نوعا من أنواع الحفظ الوقائي
أي أنو مجموعة من األعمال  ،عوامل التمفو  السعي من ورائو إلى إيقاف األضرار ،لو

 .الفنية الجمالية، القيمة األثرية التاريخية ، دون المساس بقيمتوالتطبيقية عمى األثر
 
 
 
 

                                                             
 .2003لصادر عن اليونسكو سنة ميثاق الترميم ا . 1
، دار نيضة الشرق، القاىرة،  1ترميم المنشآت األثرية، ط  سوم بـ :مو د أحمد عوض في كتابو الـ من بين ىؤالء محم2

 .16، ص 2002
، الجريدة الرسمية 1998وانج17، الموافق لـ 1419صفر  20، المؤرخ في 98-04ـ حماية التراث األثري، القانون 3

 .44الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد  الجميورية
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 لصحراء:مفهوم ا. 8
ىي أرض فضاء واسعة فقيرة الماء، جمعيا صحارى ويقال َأْصَحر  الصحراء       

 .1المكان أي اتسع، وَصِحَر أو َصَحَر الشيء إذا أشرب الشيء لونو حمرة خفيفة
أما اصطبلحا ىي تمك األقاليم التي تتميز بندرة المياه وقمة النباتات، حيث يقل       

فييا، حسب بعض العمماء كممة الصحراء تطمق عالميا عمى  المتوسط السنوي لؤلمطار
أخذ مفيوم الصحراء من نوع  إلىوشبو الجافة، أما البعض اآلخر فيذىب  اطق الجافةالمن

التربة وأصناف النباتات كأساس لمتعريف، وىناك جمع بين ىذه العناصر يردفون أن 
لمصحاري عدة و ، 2نباتات مفيوم الصحراء مأخوذ من الجفاف ونوع التربة وأصناف ال

 فيناك الحارة والصحراء المعتدلة والباردة. 3أنواع وفقا لمظروف المناخية
 
  :الموقع األثري. 9

الموقع األثري ىو تجمع طبقي لبقايا وآثار تعود إلى فترة زمنية قديمة أو مكان أين 
تعبر عن تراث    حتوت أحداث يوجد تراث أثري أو تشكيمة جيولوجية أو معمارية أو مواقع ا

 .أثري
 

 الفن الصخري :. 11
ىو مصطمح يشمل المظاىر الفنية عمى الواجيات الصخرية والتي تعتبر المـعبر 

أو وىي كثيرة نجدىا في أماكن مختمفة كالمخابئ  ،4حيد لثقافة إنسان ما قبل التاريخالو 
 .عمى الواجيات في اليواء الطمق

                                                             
قبابمة مبارك، تطور مواد وأساليب البناء في العمارة الصحراوية، مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  1

 .11، ص 2009-2010
 . 250، ص 2001فاروق العمري، مبادئ عمم الجيولوجيا، دار الكتاب الجديد، بيروت،  2
 .260المرجع نفسو، ص 3

4 . Jean Clottes, l’art rupestre, une étude thématique et critères d’évaluation, occasionnel 
papers for the world héritage convention, ICOMOS Thematic Study,. juillet 2002،p 04. 
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 مفهوم المدينة التاريخية: . 11
ي مجموعيا ما تحتويو من منشآت أثرية، في وحدة متكاممة تمثل مجتمعا ىي ف

واحدا بو مؤسساتو ووسائل خدماتو وكافة احتياجاتو عمى نمط وأسموب يتصف بو ىذا 
 .1المجتمع

مباني شيدت في الحضارة و  أما المدن التاريخية اإلسبلمية، فيي التي تحتضن معالم
لمدن التاريخية اإلسبلمية، ذلك االختبلف راجع إلى اإلسبلمية، وقد اختمفت ظروف نشأة ا

اختبلف وظائف ىذه المدن وظروف إنشائيا ومواقعيا ومواضعيا والمؤثرات التي تؤثر 
ذا تفحصنا المباني المتخمفة عن مختمف الحضارات القديمة و  ،عمى نموىا وتطورىا ا 

 ينة.والعصور التاريخية نجدىا قد وصمت إلينا عمى أشكال وأحوال متبا
 المباني الحية. -أ
 األطبلل والبقايا. -ب
 المدن والمباني الميتة والدارسة. -ج
 

 مفهوم المبنى التاريخي:. 11
 نى التاريخي كل ما تخمف عن العصور الماضية من آثار العمرانبيقصد بالم

 رأسواقيا، تؤلف ىذه اآلثاو  أطبلل ىذه المدن، أو بعض أحيائياو  العمارة، كالمدن القديمةو 
المخمفات جانبا ىاما من جوانب التراث الحضاري، ويعتبر ىذا التراث صمة الوصل بين و 

 ةيفوائده من النواحي السياسو  اعتزازىا، فضبل عن أىميتوو  موطن فخرىاو  ماضيياو  األمة
 .2العمميةو  ةيالثقافو 

                                                             
 .15م، ص2003، مكتبة زىراء الشرق، السيد محمود البنا، المدن التاريخية خطط ترميميا وصيانتيا، جامعة القاىرة .1
المباني التاريخية حمايتيا وطرق صيانتيا، المديرية العامة لآلثار والمتاحف، دمشق سوريا،  ـ عبد القادر الريحاوي،2

 .8، ص 1972
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فيو حسبو كل  ،بنى التاريخي تعريفا دقيقا شامبلالم فمثبل عرف التشريع السوري
أما  ،1لو خصائص مميزة تاريخية أو فنية أو قوميةو  ،سنة 200مم مضى عمى بنائو مع

خاصة المادة و  ،1964 فيعتمد عمى ميثاق البندقية لعام المفيوم الحالي لممبنى التاريخي
األولى، التي جاء فييا أن مفيوم المبنى التاريخي ال يشمل فقط العمل المعماري الواحد، 

الحضري أو الريفي الذي يكشف فيو عن دليل حضارة معينة أو بل يشمل أيضا الموقع 
ال ينطبق ىذا فقط عمى األعمال الفنية العظيمة بل و  حدث تاريخي معين، تطور ميم أو

 .2أيضا عمى األعمال القديمة األكثر تواضعا التي اكتسبت أىمية ثقافية مع مرور الزمن
 

 :القصر. مفهوم 13
تسمى بذلك ألنو تقصر فيو  ،ل بيت من حجر قرشيةقيل كو  ،: ىو المنزللغة 1.13

، 4عبلو : القصر ىو ما شيد من المنازل أيضا جاءو  ،3جمعو قصورو  ،الحرم أي تحبس
خاص بسكان الصحراء لو شكل معماري مقيد  ،كما ورد أن القصر بناء ضخم محصن

 .5تعرف المناطق التي يبنى فييا أو يجاورىا بالواحات ،في ىذه المناطق
استعمل مصطمح القصر لمداللة عمى أنو تجمعات سكنية آىمة بالسكان  :صطالحاا 1.13

ىو مدينة محصنة بموقعيا أو بواحاتيا غالبا ما تكون و  ،أو ىجرت من طرف أصحابيا
 .6المقيمون الباحثون عن الكؤل لقطعانيمو  يشد إلييا الرحل ،محاطة بأسوار

أرض و  ببلد المغربو  دريةاإلسكنو  أما عن موقعيا فيي تمتد من صعيد مصر
القصر أيضا ىو تجمع و  ،7غيرىم كما ذكره الرحالة المسعوديو  األحباش من النوبة

                                                             
 .بسوريا المتعمق بالتراث المادي 1936/10/26الصادر في  222ـ المرسوم التشريعي رقم 1

 الخاص بصيانة وترميم المعالم والمباني التاريخية. 1964ثاق البندقية لسنة المادة األولى من مي . 2
 .186، ص 11منظور المصدر السابق، المجمد  ابنـ 3
 .30ص  وآخرون، القاموس الجديد لمطبلب،عمي بن ىادية  .4

5.  Le Grand Dictionnaire Encyclopédique, La Rousse, T7, 1984, p7905. 
6.  Colomieu v , Voyage dans le sahara Algerien de Géryville à Ouargla, le tour du 
monde ،1862،p 162. 

  .447، ص 1981بيروت  ،، طبعة دار األندلس1ـ عمي بن الحسين المسعودي، مروج الذىب ومعادن الجوىر، ج 7
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 ،لمجموعة بشرية ذات مصالح واحدة سواء في وقت السمم لممارسة نشاطات تربوية
 .1عند ىجوم العدو أو في وقت الحرب لبلحتماء ،تجاريةو  اجتماعية ،عقائدية

اني لمجموعة من الناس في موضع يتوفر عمى أي أن القصر ىيكل عمر 
 ،جتمعت حول مواد أساسيةا ،الثقافةو  العقيدةو  المترابطة في الدمو  متطمباتيم المتجانسة

لكن و  لمقيام بميمة حضارية متبادلة بين أجناس ليس بالضرورة أن يكونوا من نفس طينتيم
 .2لتوسيع األمر النفعي الشامل لحياتيم

فيو عبارة عن كتمة بنائية تمتد أفقيا ذات عبلقة  ،القصرأما عن مورفولوجية 
، ال يختمف مفيوم القصر في الجزائر عما مرتبطة بتوفر المصادر المائية ،مباشرة بواحة

أو مسكن الممك كما ىو كن األمير ال تعني مس ،وبالتالي فمضمون كممة قصرسبق، 
ا ما يطمق أىل البادية عمى أىل وكثير  ،معروف بل تعني حياة المدينة أو حياة اإلستقرار

شائعة االستعمال في صحرائنا إل يومنا  مازالت التيو  الحضر:" القصوري أو المديني"
 ىذا.

غالبا ما يحيط بقصور الجنوب مجموعة من الجبال يطمق عمييا جبال القصور، 
 رقمةثم و  غردايةو  غربا إلى مدينة البيض فقيقمن منطقة القصور تمتد ففي الجزائر مثبل 

سميت بجبال القصور  ،كل مرتفع لو تسميتو الخاصة ،االرتفاعىي جبال متفاوتة و  ،شرقا
تسمى أيضا جبال األطمس الصحراوي  ،بسبب وجود قصور محاذية ليا أو في سفحيا

 .3السيب والصحراء الكبرىألنيا تشكل حاجزا بين 
صر بني ق، كبل من حسب الجغرافيةفي صحراء الجزائر  تضم مجموعة القصور

 الشبللة ،عسمة ،تيوت ،صفيصفية ،عين الصفراء ،مغرار التحتاني ،مغرار الفوقاني ،ونيف
األبيض سيد  ،التحتاني أربا ،الفوقانيا أربقصر  ،بوسمغون ،القبمية الشبللة ،الظيرانية
من الناحية  بوعبلم ،بريزينة ،غاسول ،كّسال ،كريكدة  ،سيدي الحاج بن عامر ،الشيخ

                                                             
1  .  Louis A، habitat et habitation autour les Ksars de montagnes dans le sud tunisien, 
TBLA, M 127، 1971،P125.  

 ،، الجزائرديوان المطبوعات الجامعية ,ـ محمد الطيب عقاب، مساكن قصر القنادسة األثري، دراسة معمارية وأثرية2
 .20-21، ص 2007

 .138بن صغير حاضري، المرجع السابق ص يمينة ـ 3
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أما من الناحية الشرقية، غرداية، المنيعة، قصر ورقمة، وادي ريغ، نزلة،  ،1 الغربية
  تماسين...إلخ.
تواريخ تشييد القصور بالجنوب الجزائري بين المؤرخين والمختصين، مما  تاختمف

ر الجنوب الغربي إلى قصو  Martinيصنف المؤرخ مارتان أدى إلى كثرة اآلراء، فمثبل 
ور الغرب الجزائري إلى القصور التي شيدت بداية من القرن سب قصحيث ين ،ثبلثة أنماط

 السابع ميبلدي.
 العوامل المشتركة لقصور الجنوب الجزائري: 3.13

ال لشيء إال ألنيا عرفت الحضارة منذ  ،القصور في نمط بنائيا المعماري كتشتر 
آثار ما و  ديةوىذا من خبلل المخمفات الما مثبل, الزراعة اكتشافك  ةالقديم في نفس الفتر 

حيث أن ، م تباعد المسافات بين ىذه القصوررغ ،قبل التاريخ المترامية في المنطقة
 مرتاديو ظروف العيش الكريمة التي يحتاجون إلييا من عدة جوانبو  القصر وفر لقاطنيو

أخيرا األمنية بما يوفره و  االجتماعيةو  االقتصاديةو  متعمقة أساسا بارتباطاتيم الدينيةو 
رغم مبلحظاتنا أو تقديراتنا الحديثة لمظروف المناخية  ،ستقرارامن عوامل القصر 
 الصعبة.

كما تشترك القصور في نظام الحكم السائد بداخميا أو بما جاورىا سواء في فترات 
كممة الشيوخ و  يسود النظام المعتمد عمى القبمية إذ ،تأسيسيا أو في فترات حديثة عن ذلك

سواء  ،داخل القصر تكامبلوظيفيا م انظام، الذي شكل جماعةإضافة إلى مجمس ال ،فييا
من باب االنتفاع الوظيفي الذي حددتو  ،كان بين ساكنة القصر أو عمارة القصر بحد ذاتو

 الحكمة اإلليية.
محطات آمنة لمحركات التجارية سواء قبل أو بعد الفتح القصور  رتوفكما 
"ثم نشطت حركة ىذه القوافل عبر ىذه  البكري: عمى ذلك ما ذكره لامثال ،اإلسبلمي

                                                             
1  : Comminardi JF، Au cœur des monts des Ksours، le Ksar de Chellala dahrania, in  ـ
tradition et modernité،Revue d'architecture et Urbanisme، n 02 Alger، 1995،p 45. 
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لمسمم عبد الرحمن بن بار التي فتحيا الفاتح العربي امستفيدة من اآل ،الطرقو  المسالك
 . 1بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع" حبيب

التجمع التي أصبحت فيما بعد نواة و  أماكن الراحةفي ىذا الموضع بار باآلويقصد 
وأحيانا كانت  ،الرعي لمماشيةو  صدا في طريق طمب الرزقالتنقل أو مقو القوافل  اللتقاء

وىذا ما يفسر ظاىرة  ،من ىذه النقاط إلى الشمال حيث يتوفر المطر والكؤل االنطبلقة
 الكؤل.و  الحركة المستمرة وراء العشبو  رحالتعمى ال ةالبداوة القائم

 :جذور عمارة القصور .4.13
 محميةقبائل الالمة مستمدة أساسا من قديىي عمارة  :البربرية العمارة .1.4.13
في البداية كانت عمارتيم عبارة عن أبنية تعتمد أساسا عمى الطوب بدون  (أ

 مخطط دقيق.
تكون و  النمط الثاني عبارة عن مبان تبنى من الحجارة في أماكن مرتفعةب( 

 ،ور الخارجيسقة المساكن بالممتص ،الضيقو  محاطة بأسوار بيا أزقة شديدة التعرج
وقصر  ببشار رمثل قصر لحم ،ال يحتوي عمى ساحات أو أماكن مفتوحة داخمية

 المنيعة بغرداية.
ىي القصور التي تعتمد في تخطيطيا عمى العمارة الدينية،  :العمارة االسالمية 1.4.13

إلى االقتراب من انتظام متمثمة في وجود المسجد والزوايا، حيث تميل في ىذه الفترة 
قصور ىذه إلى المنتشرة في الجنوب الجزائري تميل القصور عمارة ن لذلك فإ ,الشكل
 2الفترة.

 
 
 
 

                                                             
 .158، ص 1911، المغرب في ذكر إفريقيا والمغرب، طبعة الجزائر. البكري ـ أبو عبد اهلل1

 .26-25المرجع السابق، ص وسيمة بن ميمود،.  2
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 شروط بناء القصر: 5.13
 يشترط في بناء القصر ما يمي:

خاصة في نقطة التصدي , 1اختيار الموقع الجغرافي لعدة ضوابط واعتبارات( أ
 .2ةأضفى عمى عمارة القصور ظيور منشآت غاية في الدق ،لمعوامل الطبيعية
منطقة رغم أن منطقة ذلك حسب جغرافية الو  رصد مصادر المياهب( 

 األودية إال أنيا غير منتظمةو  الجزائري تتميز بتوفر عدد كبير من األنيار الجنوب
غالبا ما تغوص مياىيا في الرمال لتظير مرة أخرى في شكل و  فجائية الفيضانو 

 .3عيون فيضية أو آبار سطحية
التي سمحت بتوفر مواد بناء أفضت إلى تقنيات  ،ة الجيولوجيةالتركيبة الطبيعيجـ( 
 .تقنية البناءو  وحدة المادةبيئة المحمية، أو ما يصطمح عميو تتكيف وال
الصحراوية ساعد عمى إعطاء تميز لييئة بناء القصر  مميزات مناخ المنطقة د(

 .ة بداخمومرافق العاممن خبلل المخطط العام وتوزع الفضاءات وال
، يشترط في بناء القصر أن يكون محصنا نات الدفاعية الطبيعيةيالتحص ىـ(

 طبيعيا، إما بالجبال كما سبق ذكره، أو من خبلل ربوات طبيعية.
 :رمقصل النسيج العمراني 6.13
 :عناصرعة من اللعمراني لمقصور الصحراوية في مجمو سيج االنيشترك 

 :الواحة 1.6.13
زراعة، يحتوي الجنان والبساتين واآلبار إضافة ىي عبارة عن مكان لمراحة أو ال

 .نظام الفقارةبأماكن تجمع المياه، وقد يكون منطمقا النطبلق توزيع المياه 
 

                                                             
من قصور منطقة األغواط، دراسة تاريخية وأثرية المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية، الجزائر  ، نماذجحمبلويعمي ـ 1

 .35ص  ،2006
 .58جامعة الجزائر، ص  07وأثرىا عمى العمران والعمارة، مجمة معيد اآلثار العدد  الصحراوية ئةيحمبلوي، البعمي ـ 2
 .88، ص 1968دمشق نشاء،حميمي، جغرافية الجزائر، مطبعة اال عمي القادر ـ عبد3
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 والمداخل األسوار 1.6.13
عرفت كل القصور الصحراوية ظاىرة  حيث ،1يعتبر السور من المعايير الحضارية

ا لضمان األمن واالستقرار، نستشف أن السور المحيط بيا مثميا مثل المدن اإلسبلمية وىذ
 2الغرض األساسي لمسور ىو دفاعي، كما زود السور بأبراج لممراقبة ومداخل محصنة

 الساحة والسوق 3.6.13
، حيث تتمركز مختمف السوق عمى المجال الحيوي لممدينةيطمق مصطمح 

حتى االجتماعية ، فإلى جانب تبادل السمع يتم و  التجاريةو  الخدمات األساسية الصناعية
 غيرىا،و  االقتصادو  تبادل االفكار والشائعات لما يحدث من المناقشات في أمور السياسة

مما يبرز أىميتيا كمراكز اتصال  كما  يّكون السوق النواة األصمية الذي تحيط بو من 
تتوزع و  فة ، والذي تنطمقالجيات االربعة المحبلت التجارية ذات االختصاصات  المختم

 3.الحاراتو  الدروبو  نيجاألمنو شبكة من 
 المسالك والدروب 4.6.13

يمكن تقسيم المسالك في المدينة االسبلمية حسب األىمية الى مسالك رئيسية 
ودوره في النسيج العمراني ولقد ذكرت المصادر  انوية ولكل منيا أىميتو حسب موقعووث

الى األزقة والزنقات  باإلضافةالشارع والطريق وطريق الزروع، عدة أنواع منيا كالمحجة و 
 .4والروائغ والدروب، وتتداخل ىذه المصطمحات فيما بينيا أحيانا كما تختمف أحيانا أخرى

قسم الى عامة وخاصة فالعامة ما يخضع الى قوانين الدولة وحسب مرتادييا ت
يي ما اختص بيا قوم من الناس ألحد أن يحدث فيو أمرا، أما الخاصة فيجوز  بحيث ال

فميم حرية التصرف فييا بما يتفقون عميو فيي تخضع لقوانين االرتفاق او حسب الوظيفة 

                                                             
 87، ص 1960، آثار الببلد وأخبار العباد، دار صادر ، بيروت القزوينيمحمد  ابنزكريا  .1

2. Rachid Bourouiba ،L'architecture Militaire de l'Algérie Médiévale، OPU، 1983; P124 
سمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الوطني ، المدينة االسبلمية ، عالم المعرفة ، سممحمد عبد الستار عثمان . 3

 .252، ص: 1988الكويت ،  – واآلدابلمثقافة والفنون 
 147ص  2015 ,28العدد  ,دورية كان التاريخية,  اإلسبلميةمسالك المدينة  ,محمد بن حمو 4. 
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وتنعدم في االحياء حيث تتكامل ىذه الوظائف فيما بينيا  ,الى تجارية وحرفية وسكنية
  السكنية

 المنازل والمرافق 5.6.13
ين فنجده البيت والمسكن الذي ىو من ىناك اختبلف في تسمية المنزل بين الباحث

وىو مصطمح عربي وظف بدل المنزل، في العصر باء وتشديد الياء، سكن أو بيت بفتح ال
يقال ، 1األموي والعباسي، استخدم لوصف وحدة سكنية داخل القصور ومساكن الصحراء

بات الرجل عند أىمو اي صار عندىم، والجمع أبيات وبيوت، وجمع المسكن سكنات 
مساكن، والساكنة قاطنييا، والبيت والمسكن والمنزل عامة ما يسكن وينزل ويؤوى اليو، و 

 2"بال بيوات ومن الشجر ومما يعرشونوأ وىح ربك اىل النحل أ ن اختذي من ال " قال تعالى:

البيت في معناه العام ىو كل مسكن حضاري من حجر أو آجر أو خشب أو 
اختبلف باء اختمفت اسمت البيوت العربية عدة نسيج أو جمد او صوف أو وبر، وقد أخذ

يا، فكان منيا الخباء من الصوف، واألقفة من الحجر المشدود بالطين والمبلط، ئمادة بنا
 .3كما اختمفت مواصفاتيا وعناصرىا االنشائية ومرافقيا كالسطوح

أما عن مصدر تخطيط البيت االسبلمي فيناك اختبلف بين الباحثين فمنيم من 
اإلسبلم البائدة، لكن مع  األخرىالحضارات  إلى أوالرومان  إلىغريق أو ى اإلاليرجعو 

تطور البيت والمسكن وأصبح لو خصوصيتو من حيث الطابع المعيشي واالنشائي 
 .4والزخرفي المميز

                                                             
1. Andrew Peterson, Dictionary of Islamic Architecture, Routledge, London, 1996, p32 

 .67سورة النحل اآلية .  2
 .38،ص2000طمحات العمارة والفنون االسبلمية، مكتبة مدبولي ، ، معجم مصعاصم محمد رزق.  3
عبد القادر الريحاوي، البيت في المشرق العربي االسبلمي، المؤتمر العاشر لؤلبحاث األثرية في الببلد العربية، وزارة .  4

 .15، ص1982الثقافة، تممسان 
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يتكون المنزل في القصور الصحراوية من مجموعة من المرافق، من أىميا الغرف 
وقد يكون من طابقين أو أكثر، حسب خصوصية كل ، 1والمخازن والكنيف والسطح

 .2 الذي يطبقو المحتسب منطقة، أما تنظيمو فيو خاضع لمبدأ االحتساب
 

 المسجد: 6.6.13
سجودا أي وضع جبيتو عمى  ،يسجد ،كممة مسجد مشتقة من الفعل سجد لغة:أ( 

الجيم ىو ما وقع ميم و لَمْسَجُد بفتح الو  لسجودلمكان ا اسمَالَمْسِجُد بكسر الجيم و  ،3األرض
عمى األرض من جبين الساجد ولئلشارة فقد وردت كممة مسجد بمعنى المصمى في العديد 

ص والحصر قولو يومنيا عمى سبيل المثال ال التخص ،4من اآليات في القرآن الكريم
و الِمْسَجُد بكسر الميم فيو  .5"همك عند لك مسجد وادعوه خملصني هل ادلينو وأ قميوا وج" تعالى
 .6الخمرة

المكان منو  اسم اشتقلما كان السجود أشرف أفعال الصبلة لقرب العبد من ربو 
عمى ىذا استقر العرف بإطبلق كممة المسجد عمى كل و  ،7لم يقل مركعو  فقيل مسجد

 مكان لتعبد المسممين ميما كانت أرضو.
 

                                                             
الْسَطْح، لغة ظير البيت وأعمى كل شيء فيو، وىو الوجو العموي لمسقف الذي ىو أعمى البيت مقاببل ألرضو,  . 1

  2005, دار الفكر, دمشق, 5المجمد أحمد الحسن, رئيف مينا, البناء تغطية, الموسوعة العربية ,   ينظر
ر المجتمع، وخاصة البناء وحق الجوار، إضافة المحتسب من أعيان المدينة أو القصر، لو ميمة ضابط يسير أمو  . 2

 ض العقوبات عمى المخالفين. ينظر:إلى تنظيم األسواق ومراقبة قوالب البناء والمين الحرة داخل المدينة وفر 
Andrew Peterson, Op.Cit. p206 

 .204ص  ،3منظور، المصدر السابق، الجزء  ابنـ 3
دار  ،1ينظر: الشيخ طو ولي الدين، المساجد في اإلسبلم، ط  وضعا.م 28ذكر المسجد في القرآن الكريم في  . 4

 .140، ص 1988العمم لممبليين، 
 .29ـ سورة األعراف اآلية  5
 ـ الخمرة أي الحصير الصغير. 6
 .13-14، ص 1987ـ سعاد ماىر، مساجد السيرة النبوية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  7
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 يو وسمم:مصداًقا لقول الرسول صمى اهلل عم ،1: ىو كل موضع يسجد فيوصطالحااب( 
بداية ظيور المسجد كانت مع الدعوة المحمدية،  طيوًرا".و  "جعمت لي األرض مسجًدا

من الرسول صمى اهلل عميو  بأمرأول مسجد بني في االسبلم أقيم في "قباء" حيث أن 
 .2فيو بالتالي يحتل مكانة الريادة بين العمائر االسبلمية ،وسمم
 

 الفرق بين المسجد والجامع:ج( 
فظ المسجد الجامع عمى المساجد الكبيرة التي تستوعب المصمين أيام أطمق ل

 ،لكن ليس كل مسجد جامع ،وعمى ىذا نقول أن كل جامع ىو مسجد ،األعيادو  الجمعة
 .3وكان المسجد الجامع عادة ما يقع قمب المدينة العاصمة

                 أصبح المسجد الجامع يمثل مسجد الدولة الرسمي إبان الدولة األموية   ثم 
 واسمالخميفة في خطبة الجمعة فإذا لم يذكر  اسمحيث يذكر  ،م(750-661ىـ/132-41) 

و بذلك ،4ىذا ال ينطبق إال عمى جامع العاصمة دون الوالياتو  فيذا يؤكد أنو قد ُنِحيَّ 
 الجامع محصورا في ثبلث نقاط رئيسية:و  يكون الفرق بين المسجد

 أوسع من المسجد. ،جد الجامع : المس من حيث الحجم( 1ج.

تعميم و  : فالمسجد تقتصر وظائفو عمى أداء الصموات الخمسمن حيث الوظيفة (1ج.
وكذا صموات التراويح في  ،الحديث لكل حي بعينو من التجمع السكاني اإلسبلميو  القرآن

قد تعو  العيدينو  أما الجامع فزيادة عمى ىذه الوظائف تقام بو صبلة الجمعة شير رمضان.
 غيره...و  فيو المجالس الخاصة بالمولد النبوي الشريف

                                                             
لعمائر الدينية االباضية بمنطقة وادي مزاب رسالة دكتوراه تحت إشراف عبد الحميد حاجيات قسم ـ  معروف بمحاج، ا 1

 .168،ص 2003عمم األثار، جامعة تممسان، 
 ،1970ـ فريد الشافعي، العمارة العربية في مصر اإلسبلمية في عصر الوالة، المجمد األول، المطبعة الثقافية، القاىرة  2

 .55،65ص 
3  . Denis Grandet، Architecture et urbanisme Islamique office des publications 
universitaires Alger, 1992، p68. 
4 ـ   ibid. p 68. 
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: المساجد ال حد ليا في التجمعات العمرانية االسبلمية عمى خبلف من حيث العدد (3ج.
 .1الجامع الذي يكون واحًدا فقط

 امجمعو  ةادبلمع ىما زالت ممتقو  الجوامع كانتو  وميما كان من أمر فإن المساجد
روحيا إذ كانت حوليا تنتشر و  ىي قمبياو  االجتماعيةو  العمميةمنشطة الحياة و  ؤلعيانل

ولذلك ليس في الغرابة من  ،المدنو  كانت ىي الرابطة بين أىل القرىو  ،األسواقو  المساكن
  شيء إذا وجد اليوم كما يقول الشيخ عبد الرحمن الجيبللي:

تركتو و  فة"إن من روائع الفن اإلسبلمي الذي خمفتو لنا األجيال المسممة السال
 ،لؤلعقاب كنموذج مشرق ناطق بتقدم الحضارة اإلسبلمية في سالف عصورىا الزاىرة

شرقا وغربا ىذه  ،ارصاألمو  المدينة اإلسبلمية في األقطار انتشاركدليل ساطع دال عمى و 
مجتمعة عمى وجو العموم ىنا وىناك كنجوم السماء و  متفرقة ،المساجد الجامعة العظيمة 

 تشع أضواؤىا حتى ال يظل ركب اإلنسانية الزاحف نحو الرقي الروحيو  تممع أنوارىا
ال و  تجمى العمم بجبللو لطالبو من غير احتكارو  التقدم الحيوي فييا أشرق نور اإليمانو 

 . 2بديع الصيغة"و  قد أفرغت في قالب الجمال يظير رونق الفنو  ال تقتيرو  تضييق
 تطوره:و  ظهور المسجدد( 

النواة األولى لعمارة المساجد كما أنو أول نموذج لممساجد  يعد المسجد النبوي
فأول ما قام بو الرسول  ،فيما بعد في كل أنحاء العالم اإلسبلمي انتشرتاإلسبلمية التي 

م( ىو بناء مسجد لممسممين في  622ىـ/ 1صمى اهلل عميو وسمم عند ىجرتو إلى المدينة) 
حيث أقيم المسجد  ،ىذا المسجد بسيطا لمغاية كان بناء و  ،المكان الذي بركت فيو ناقتو 

جدرانو و  ذراع( أساساتو من الحجر x 100ذراع 100النبوي عمى قطعة مربعة المساحة ) 
 ،ما يجدر بنا ذكره ىو أنو لم يكن يحوي عمى سقف في بداية األمرو  ،التبنو  من الطوب

بلم بناء المسجد فوق بالنسبة الختيار الموقع لم يربط اإلسو  ،بل أضيف إليو بعد ذلك 

                                                             
أما إذا كانوا مختمفين ففي ىذه الحالة قد يزداد عددىا  ـ في حالة ما إذا كان أىل التجمع عمى مذىب فقيي واحد، 1

 حسب تعدد ىذه المذاىب.
، ص 1985أغسطس  ىـ، 1405، ذو القعدة 101ضيمة، مدينة وتاريخ، في مجمة الفيصل الشيرية العدد ـ عدنان ع 2

16. 
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لكون أي شيء فوق ىذه  ،بل المشترط في كل ذلك ىو الطيارة الشرعية ،ارض معينة
جعمت لي األرض  األرض يعتبر مسجًدا مصداقا لقول الرسول صمى اهلل عميو وسمم"

 كما سبق ذكره. طيوًرا"و  مسجًدا
 ،القبمتين كانت قبمة المسممين في ىذا المسجد في الشمال حيث بيت المقدس أولى

الثاني و  كانت لو ثبلث مداخل أحدىما لمشمالو  وجعمت أعمدة المسجد من جذوع النخيل
أضيف إليو منبر من ثبلث درجات إثنان يصعد عمييا  ،الثالث إلى الغربو  إلى الشرق

عرف المسجد النبوي عدة وقد  الثالثة لجموسو بين الخطب.و  الرسول صمى اهلل عميو وسمم
بعدىم حيث أنو أعيد بناؤه في العصر األموي عمى و  الخمفاء الراشدينتعديبلت في عيد 

ثم جدد في العصر العباسي في حكم الخميفة  ،يد والي المدينة المنورة عمر بن عبد العزيز
 الميدي

م( الذي زاد من مساحتو حتى صار مستطيبل يتوسطو صحن 775-785ىـ/  169-158) 
و لم يكن خاضعا ألي مخطط مسبق بل إن بذلك يمكن القول أن تصميمو  ، 1مكشوف

 وظائفو ىي التي تحكمت في تشكيمو.
 المدرسة والزاوية: 7.6.13

غالبا ما تكون ممحقة بالمسجد في مجمع ديني  ،ىي فضاءات معماريةالمدارس 
مشكمة ىيكبل موحدا يتوفر عمى العديد من المرافق التي  ،تسييراو  تنظيميالو تابعة  ،متصل

والمعارف  ،حيث كانت تمقن فييا مختمف عموم الدين ،حسب طبيعتيا تقوم بوظائفيا
في ىذا الصدد  ،ترعرع ضمن تعاليموو  رجوعا إلى أن التعميم نشأ بنشأة اإلسبلم ،األخرى

 ،2روي أن الصحابة كانوا يعممون في مسجد قباء في عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
ناصر لكنيا قد تشترك معو في بعض العمن حيث تخطيط المدرسة ال تشبو المسجد و 

 ,المعمارية كالمحراب

                                                             
 .457، ص 1986ـ سعد زغمول وآخرون ، دراسات في تاريخ الحضارة العربية اإلسبلمية دار السبلسل  1
 .07، ص 1892رة، الغزالي، إحياء عموم الدين، الجزء األول، المطبعة اليمنية بالقاى أبي حامد ـ 2
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 ،أما الزاوية فيو مجمع ألبنية ذات طابع ديني المراد بو إقامة شعائر الدين الحنيف
تعرف الزاوية في الشرق  .1 دار مجانية لمضيافةو  الزاوية ىي عمى الجممة مدرسة دينيةو 

ىي بناء ديني أقيم و  ،سية معناىا البيتبالخانق بالقاف أو الكاف جمعيا خوانق لفظة فار 
ومن بين أشير الزوايا في ، 2ال منبرو  عمى نظام الصحن المحاط بأواوين أربعة ببل مئذنة

الزاوية ، 3التي أسسيا عبد القادر الجيبلني ،لم اإلسبلمي الزاوية الجيبلنية أو القادريةاالع
الزاوية ، 5لمؤسسيا أحمد الرفاعيالزاوية الرفاعية ، 4الحسن يالشاذلية لمؤسسيا عمي أب

 . 6األحمدية لمؤسسيا أحمد ابن عمي ابن ابراىيم الحسني
ما ميز الزوايا أنيا انتقمت تسمياتيا إلى كل بناء التباع شيخ ىذه الزاوية عبر و 

، التي انتشرت في في حقب زمنية متفاوتة مثل الزاوية التيجانيةو  أقطار جغرافية مختمفة
في مناطق مختمفة، مثل قصر بوسمغون بالبيض ومنطقة عين ماضي الجنوب الجزائري 

 باألغواط وتماسين وقمار بورقمة، وفي بمدان مجاورة مثل فاس بالمغرب األقصى.
من خبلل ما سبق، نجد أن المفاىيم المختارة والمنتقاة ليذا الفصل، بما يخدم و 

مختمف المدارس، ي بين ر في معناىا المفظي والمغو موضوع الدراسة، تتفق إلى حد كبي
لكنيا تختمف من حيث االصطبلح، الذي يعتبر أساسيا، ما يجعل من ميمة توحيدىا أمرا 

 ميز لثقافتنا وىويتنا.مضروريا لمخروج بنمط خاص 

                                                             
1 ـ    Daumas m.la grande Kabylie ، Etudes historiques . L. Hachette, paris،1847،p60. 
 Marçais G، l'art musulman،presses Universitaires de France، Paris،1981،p7 ـ 2

 م.1116ىـ/561م وتوفي سنة  1078ىـ/471ـ ولد بمدينة جيبلن وراء طبرستان سنة  3
 المعروف بالشاذلي نسبة إلى شاذلة بتونس التي كان فييا ظيور طريقتو. ـ 4
 ـ عاش في العراق خبل ل القرن السادس اليجري. 5
ـ المشيور بإسم السيد البدوي المولود بمدينة فاس بالمغرب واتخذ عمى قبره زاوية ضخمة بمدينة طنطة تعرف بالزاوية  6

 األحمدية.
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 ?تمهيد
المناخ ألم مكاف عمى سطح األرض الطقس ك كبة الجكية دكرا ىاما في تمعب الرط

 ،كتساقط ،مؿ األساسي في تككيف مظاىر التكاثؼ المختمفة مف سحباالع باعتبارىا
باإلضافة إلى ذلؾ فأنيا تمثؿ العنصر الرئيسي في انتقاؿ ك  ،بخار الماء أك رطكبة جكيةك 

لى سطح األرض  كة استقرار الجكما أف ليا أثرىا الكبير في حال ،اإلشعاع الحرارم مف كا 
 يكتسب اليكاء بخار الماء المكجكد بو عف طريؽ عمميات التبخر مف المسطحات المائيةك 
 جفافو.ك  حركتوك  ح مف النباتات التي تتكقؼ عند درجة حرارة اليكاءنتالك  التربةك 

 
 تواجد بخار الماء في الجو:و  الجوي تركيب الغالف .1

إلى  50القشرة األرضية عمى ارتفاع ب ؿتصتمؾ الطبقة التي ت كالغالؼ الجكم ى
يمكف أف يعمؿ كؿ منيا عمى  ،عدة غازاتك  يتركب أساسا مف اليكاء الجاؼ كىكمـ ك  60

 األكسجيفك  ،أما الغازات األساسية فيي النيتركجيف ،1حدا منفصال عف بقية الغازات
ؼ % مف الغال99ىذه الغازات ما نسبتو مف تككف  ،ثاني أكسيد الكربكفك  ،األرجكفك 

 الجكم.
بؿ يدخؿ معو أيضا نسب  ،ال يتركب الغالؼ الجكم مف اليكاء الجاؼ فقطك 

تختمؼ نسبة كجكد بخار الماء في ك  ،ما يصطمح عميو الرطكبة أك ،مختمفة مف بخار الماء
ذلؾ عندما ك  ،% مف جممة كزف اليكاء 4كاليكاء مف كميات محدكدة جدا إلى ما يقدر بنح

 بة.يككف اليكاء مشبعا بالرطك 
التي  ،يساعد بخار الماء في الغالؼ الجكم عمى الحد مف بعض األشعة الشمسية

باإلضافة إلى بعض  ،تعد خطيرة إضافة إلى امتصاص بعض المكجات الصكتية الطكيمة
 المتمثمة أساسا في حبيبات األتربة دقيقة الحجـ كالمكاد الصمبة الدقيقة المتكاجدة في الج

 .لدخافاالغبار البركاني كذرات ك 

                                                             
 .66ص  ،1985، بيركت ،3ط ،أصكؿ الجغرافيا المناخية ،يفػ حسف سيد أحمد أبك العين1
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 كتبادؿ الرطكبة بيف اليكاء ،كما يمعب بخار الماء دكرا في عمميات التبادؿ الحرارم
إلى التبخر الذم تتعرض لو  ككيعكد مصدر بخار الماء في الج ،1سطح األرضك 

 التساقطيفقد قسـ كبير منو عف طريؽ عمميات ك  ،المسطحات المائية عمى سطح األرض
 لطبيعية.ما يصطمح عميو دكرة الماء ا أك

 
 أهمية الدراسات المناخية لمرطوبة: ـ 2 

مصادر مياه منطقة ما ال بد أف يدرس في البداية ك  عند دراسة ىيدركلكجية
 ،الثمجك  ،ساقطةمتأف ييتـ بدراسات فصمية كاألمطار الك  ،الظركؼ المناخية ليذه المنطقة

دراسة ك  تحت السطحية تغمغميا في الطبقات أك طبيعة انسياب المياه فكؽ السطح ،الحرارة
سرب إلى ما حساب كميات المياه المفقكدة عف طريؽ التك  الرطكبة المختزنة في التربة

 .2النتح ك  التبخرك  ،تحت السطح
 اختالؼفي ية ك مجارم النير ئي لمالما تؤثر كؿ ىذه الظركؼ في حجـ التصريؼ

ـ المياه المتجمعة اختالؼ حجك  كفي مدل تدفؽ مياه الينابيعرات ه في البحيمنسكب الميا
 3في حجـ التصريؼ المائي مف الينابيعك  ،في خزاناتو الجكفية خالؿ أشير السنة المختمفة

ما تحت ىذا السطح ما ىي في الكاقع إال ك  ،سطح منطقة ماكمف ثـ فإف ىيدركلكجية 
تمؾ التي كانت ممثمة فييا ك  التي تسكد المنطقة اليـك ،انعكاس لكؿ مف الظركؼ المناخية

 .4الييدركلكجيا)عمـ المياه(ك  تكضح ىذه الحقيقة الصمة القكية بيف عمـ المناخك  ،ؿقب مف
ؿ كبير في تغيير األقاليـ النباتية مف كتفاكت الظركؼ المناخية يساىـ بش كما أف

كتفسير ليذه ك  ،أف تمؾ األقاليـ انعكاس لمظركؼ المناخية السائدةك  منطقة إلى أخرل
ىذا ما  ،النباتات كسمبيا لنم أك لمناخية جكا إما مساعدا إيجابياالظاىرة قد تشكؿ الظركؼ ا

 مف ناحية الرطكبة كبدكره يؤثر تأثيرا مباشرا عمى الج كيؤثر عمى الغطاء النباتي الذم ى
                                                             

1 ػ   Howard J, Critch Field, General climatology, prentice Hall، new jerssy، 1966، p37. 
2 ػ   Mather TR, Climatology, Fundamentals and applications Blacklick: McGraw-Hill, N. Y, 
1974, pp 412. 

 .467ص ،1980 ،لبناف ، دار النيضة العربية ،دراسة في الجغرافية الطبيعية ،أبك العينيف حسف سيد أحمدػ 3
 .40ص  ،المناخية المرجع السابؽ ،أصكؿ الجغرافيا ،ػ حسف سيد أحمد أبك العينيف4
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عمى ذلؾ  ،ثاني أكسيد الكربكفك  خاصة عممية النتح التي يطرح مف خالليا النبات الماءك 
 المناخية المختمفةك  سؽ بيف البيانات الطقسيةفإنو يمـز باحث عمـ المناخ أف ين

في النياية في كضع الحمكؿ العممية لمتطمبات األغراض حيث يساىـ  ،المعمكماتك 
 ىذا ما يمـز باحث عمـ اآلثار اكتشاؼ أثر الظركؼ الطقسيةك  ،1التطبيقية المختمفة

 كأ ثابتةاء كانت متعمؽ باآلثار المادية سك  ككؿ ما ى أك المناخية في المباني األثريةك 
 .2منقكلة

 فن العمارة:و  مسكن اإلنسانو  المناخ ـ3 
ىجرات اإلنساف القديـ المتالحقة خالؿ فترات ما قبؿ التاريخ أف كجد  عفنتج 
مف ثـ حاكؿ ك  ،حاجتوك  في مناطؽ ذات مناخ ال يتناسب تماما مع راحتونفسو أحيانا 

ذلؾ ك  ،التكيؼ معياك  المناخيةك  يةاإلنساف منذ القدـ التغمب عمى قسكة الظركؼ الطقس
تحقؽ لو ك  ،ببناء مساكف تؤمف لو الحياة السيمة بداخميا أك باستخدامو مالبس خاصة

نماذج مساكف ك  عمماء اليندسة المعمارية اليـك بأف تصميماتيؤكد ك  ،الطمأنينةك  الراحة
ما كانت مناسبة  كثيرا ،التي صنعت بالمكاد األكلية المحمية في المنطقةك  اإلنساف البدائي

 .3تماما لمظركؼ المناخية السائدة في كؿ منطقة
المعمارم عند تصميـ نماذج مسكف اإلنساف اليـك باختيار أنسب  ييتـ الميندسك  

الرطكبة داخؿ ك  التيكيةك  حرارة اليكاءك  العناية بدراسة الضكءك  مكاد البناء مف البيئة المحمية
 التقميدية الالزمة عند بناء المسكف مثؿ اإلضاءة إلى المشاكؿىذا إضافة  ،حجرات البناء

 مدل اتساع شرفاتو. ك  نكافذهكارتفاع المسكف كشكؿ فتحات  ،الصرؼ الصحيك  المياهك 
ات كبيرة كيختمؼ تصميـ نماذج بناء المساكف في المناطؽ التي تسقط فكقيا كمي

األكلى مثال تككف ف التي تككف فييا المناطؽ الحارة الجافة تمؾ الثمكج عفك  مف األمطار

                                                             
 .Mather TR، opcit ، p 5 ػ1

ف، رسالة ماجستير، قسـ عمـ اآلثار، ، تأثير الرطكبة عمى المعالـ األثرية، دراسة لبعض معالـ تممسالبترقادة  .2
 .79 ص ،=700->700

 ,Olgyay V. Design with climate: Bioclimatic approach to architectural regionalism ػ3
prineeton university press, New jersey, 1963, p190. 
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كنالحظ أف  .1مستكية االمتداد أك فاألسقؼ ىنا أفقية أما الثانية ،األسقؼ ىرمية الشكؿ
ف شكارعيا ك  الباردة تتباعد بعضيا عف البعض اآلخرك  المباني في المناطؽ المعتدلة ا 

 .2لدخكؿ لممساكفبامح ألكبر قسط مف األشعة الشمسية لتسكاسعة 
أف ك  الجافة فتككف المساكف متقاربة بعضيا مف بعضأما في المناطؽ الحارة 

حتى ينعـ السكاف بأكبر قسط مف الظالؿ كما أف الميندس  ،شكارعيا غالبا ما تككف ضيقة
الكاجية  كليككف ى اتجاهاختيار ك  ،المنزؿالمعمارم يعمؿ عمى اختيار المكقع األنسب لبناء 

تنكع الظركؼ ك  ،اتجاه ىبكب الرياح ك  كذلؾ تبعا لزاكية مسقط األشعة الشمسية .3المنزلية
 الطقسية لممكاف.

مف خالؿ ىذه اإلحاطة نستنتج أف الرطكبة بدكرىا عامؿ أساسي في الظركؼ ك 
كما تحكلت  ،لبعض البناءاتشكمت أىمية كبيرة في بعض الظركؼ اإلنشائية  ،المناخية

الترميـ لبعض  أك الصيانة أك سكاء في عمميات التشييد ،في بعض األحياف األخرل كعائؽ
منخفضة  أك ،رطكبة عالية كالقرب مف سطح البحرالمعالـ الكاقعة في مناطؽ إما ذات 

 .ة محؿ ىذه الدراسةكالمناطؽ الصحراكي

 أنواع الرطوبة:ـ  4

 ا يمي?فيميمكف تمخيصيا  ،ىناؾ عدة أنكاع تعبر عف الرطكبة الجكية

 الرطوبة المطمقة:ـ 1.4
كتحدد بكتمة بخار الماء في  ،قية لبخار الماء باليكاءىي عبارة عف الكمية الحقي

ىي مقدار األبخرة العالقة  أك ،يعبر عنيا بالغراـ في المتر المكعبك  حجـ معيف مف اليكاء
 .4في كحدة الحجـك مف اليكاء العادم

                                                             
 .37ص  لجغرافيا المناخية المرجع السابؽ،أصكؿ ا ػ حسف سيد أحمد أبك العينيف،1
 .;7-:7 . ص، المرجع السابؽلبترقادة . 2
المبنى تاريخيا كاف أـ ك  تكجيو المعمـك  مرمميف في عمـ اآلثار بمكقعالك  عميو عند اصطالح المعمارييفىذا ما يطمؽ ػ 3

 أثريا أـ حديثا.
 ;<6ص  المرجع السابؽ، فتحي عبد العزيز أبك راضيأبك عيانة،  محمدفتحي  . 4
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 الرطوبة النوعية:ـ  2.4

مع العمـ  ،كىي تمثؿ معدؿ كتمة بخار الماء المكجكد في كيمكغراـ كاحد مف اليكاء
تككف رطكبتو النكعية  ،غ مف بخار الماء100 أف كيمكغراـ مف اليكاء يحتكم عمى 

 يككف كالتالي? 2قانكنوك  ،10،11
 

 = الرطكبة النكعية
 كزف بخار الماء

= 
 ضغط بخار الماء

 الضغط الكمي لميكاء كزف اليكاء

                                                 
التي تمثؿ ىنا حجـ بخار ك  ،ما يعرؼ بالنسبة المركبة الباحثيفـ بعض يستخدك  
 لكؿ كحدة معينة مف اليكاء الجاؼ.الماء 

 
 ?الرطوبة النسبية .3.4

ئكية لكمية بخار مكيقصد بيا النسبة ال ،ىي أكثر المصطمحات شيكعا كاستخداما
الكمية التي يمكف أف ضغط معينيف إلى ك  الماء المكجكدة فعال في اليكاء في درجة حرارة

 . 3لكي يصؿ إلى حالة التشبع  الضغطك   يحمميا في نفس درجة الحرارة
يعمؿ انخفاض إذ  ،تؤثر درجة الحرارة في مقدار اليكاء عمى حمؿ بخار الماءك  

ث العكس إذا ارتفعت بينما يحد ،درجة الحرارة عمى التقميؿ مف الرطكبة النسبية لميكاء

                                                             
 .نقسوالمرجع  ػ 1

 ,Blair, Tomas A, Weather elements, text in elementary meteorology, printice hall N.J ػ 2
1960, p 46. 

 .231ص  ،1946 ،القاىرة ،الميتركلكجية، ػ محمكد حامد محمد3
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النسبية تككف عمى اليابس شتاء أعمى منيا عمى المسطحات  الرطكبةك  ،درجة الحرارة
 .1بينما تبمغ أعالىا عمى المحيطات صيفا ،المائية

 يعبر عف الرطكبة النسبية بالمعادلة التالية?

 الرطكبة النسبية =
 الضغط الجزئي لبخار الماء عند درجة حرارة معينة

X 600 
 لدرجة  ضغط بخار الماء في حالة التشبع عند نفس ا  

  
 ?طرق قياس الرطوبةـ  5

عبارة عف جياز يتككف مف  كى ة الجكية بجياز يعرؼ بالسيكركمترتقاس الرطكب
يسجؿ درجة  ،ايككف جافك  مباشرة كحيث يترؾ أحدىما معرضا لمج ،ترمكمتريف حرارييف

الشاش  أك في حيف يمؼ حكؿ فقاعة الترمكمتر اآلخر قطعة مف القماش ،حرارة اليكاء
 تقاس درجة الحرارة عمى كمى الترمكمتريف.ك  ،بمؿالم

المبمؿ نحصؿ عمى نسبة ك  بحساب الفرؽ بيف درجتي الحرارتيف لمترمكمتر الجاؼ
 (.01رقـ  الشكؿ) الرطكبة في الجك.

كما يمكف تسجيؿ  ،أما الرطكبة النسبية فتقاس بجياز يعرؼ باسـ الييجركمتر
 كقد ظير تطكر كبير في مجاؿ تسجيؿ ،ؼالييجركجرا كالرطكبة النسبية بجياز آخر ى

التي تعطي ك  ،أجيزة تعتمد عمى الرقمنة في القياسك  الرطكبة بظيكر عدة أنكاعقياس ك 
 .(07ك 06)المكحة رقـ منعدـ في بعض األحياف أك نتائج ذات ارتياب بسيط

تقاس الرطكبة بطريقة بسيطة في األجساـ الصمبة بإحداث مجس بكاسطة األنبكب 
(، ىناؾ أيضا 07متغمغؿ، الذم يتكسطو قناة تنتيي بمجمع لممياه )الشكؿ رقـ الصمب ال

جياز لقياس الرطكبة الشعرية يشبو في مبدئو جياز الييجركجراؼ الذم يعطي تمثيال 
 .(08بيانيا لنسب الرطكبة بشكؿ منحنيات )الشكؿ رقـ 

 
                                                             

1 - Blaire, T.A, Opcit, p 47- 48 
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 مقياس الرطوبة الشعريةل بياني: شكل 10رقم شكل ال

 بتصرف ،Measurement of humidity p09 عن نقال
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 :في الجو مصادر الرطوبةـ 6
 تتنكع مصادر الرطكبة مف طبيعية إلى أنشطة مختمفة. 

مصادر الرطكبة الطبيعية ىي كؿ ما يتعمؽ بمصادر المياه  المصادر الطبيعية:ـ 1.6
 ما ينجر عنيا مف أنشطة مائية مختمفة.ك  الطبيعية

الذم يسقط عمى ك  ،الصمبة أك د بيا تساقط الماء في حالتو السائمة? يقصاألمطارأ( 
تقترف عممية سقكطو ك  ،يحدث نتيجة تكاثؼ بخار الماء العالؽ بالجك ككى ،سطح األرض

تبعا لمطريقة التي يحدث بيا إلى يمكف تقسيـ التساقط ك  ،باليكاء الصاعد دافئا كاف أـ باردا
 ثالثة أنكاع ىي?

 ارم.ػ التساقط اإلعص  
 ػ التساقط التضاريسي.  
 ػالتساقط االنقالبي.  

يسقط المطر مف السحب التي تتككف في اليكاء الصاعد عندما تككف درجة الحرارة 
ئة تخترؽ طبقة ىكائية فاأحيانا تسقط مف كتمة ىكائية دك  ،( المئكم0أعمى مف الصفر)

 تحكؿ إلى جميد.تك  في ىذه الحالة تتجمد قطرات اليكاءك  ،باردة قرب سطح األرض
 ألف اليكاء يحتكم عمى ثاني أكسيد الكربكف ،مياه األمطار غالبا ما تككف حمضية

 .1حمض ضعيؼ جدا كىك  ،الذم يذكب في الماء مككنا حمض الكربكنيؾك 
CO2+ H2O   H2CO3 

 حمض الكربكنيؾ  ثاني أكسيد الكربكف + جزمء الماء 
مف الحالة  كر الماء العالؽ في الجيقصد بالتكاثؼ تحكؿ بخا ?الجوي التكاثفب( 

درجة حرارة  أك ،الغازية إلى الحالة السائمة عندما تنخفض درجة اليكاء إلى نقطة الندل
ذا كاف ك  %100 يحدث التكاثؼ عندما تككف الرطكبة النسبية لميكاء تقارب ك  التكاثؼ ا 

                                                             
 ، التكزيعك  دار الفجر لمنشر ,مد إبراىيـ عطيةتر? أح ،صيانة المباني األثريةك  تكنكلكجيا المكاد ،تكراكا ػ جكرجيك1

 .96ص  ،2003
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مصدرىا ك  ،ثؼيات التكايطمؽ عمييا اسـ نك  ،اليكاء يعمؽ بو ذرات  متناىية في الصغر
ص العكامؿ الجكية التي تؤثر في عممية خدخاف المصانع. تتم أك ذرات األمالح الدقيقة

 التكاثؼ العالؽ بالبحر فيما يمي?
  حرارة اليكاء نتيجة ارتفاعو إلى أعمى.انخفاض درجات 
 .فقداف الحرارة باإلشعاع المتكرر 
 .ىبكط الضغط الجكم قرب سطح األرض 
 اختالطو بيكاء أبرد منو. أك باردة تقابؿ ىكاء رطب لسطكح 
بالقرب مف  كمنيا ما ىك  ،العميا كفي طبقات الج كلمتكاثؼ مظاىر عديدة منيا ما ىك  

بكثرة في العينات  المكجكدالنكع  كىك  ،1عمى سطح األرض كمنيا ما ىك  سطح األرض
 دراسة.المحؿ 
يتككناف عمى  ،ءمف تكاثؼ بخار الماىما أيضا مظيراف ك  ?الجوي قيعلندى والصاج( 

قمة ك  مع سككف اليكاء ،األسطح المكشكفة عندما تككف السماء خالية مف السحب تماما
فيعمؿ كؿ ذلؾ عمى تسرب اإلشعاع األرضي في  ،تكفر الرطكبة الجكيةك  الرياح السطحية

بالتالي ك  ،فيبرد سطح األرض أكثر مف طبقة اليكاء التي تعمك ،الفضاء بسرعة كبيرة
حدث التكاثؼ  ،نقطة الندل فك فإذا كاف ىذا االنخفاض إلى ما د ،رارتياخفض درجة حنت

مباشرة عمى شكؿ ندل في حالة درجة حرارة أكبر مف  كسطح المعرضة لمجعمى األ
المباني إذا كانت درجة  أك عمى شكؿ صقيع بيف الشقكؽ األرضية لمتربة أك الصفر المئكم

 .2أقؿ مف درجة الصفر المئكمالحرارة 
ىي كؿ المياه المكجكدة ضمف  ،مياه األعماؽ أك المياه الباطنية أك ?ياه الجوفيةالم د(

الشقكؽ ك  تمؤل ىذه المياه الفراغات الصخرية ،القشرة السطحية لؤلرض في الحالة السائمة
 .3تمؤل المسامية الترابية كذلؾك  المختمفة

                                                             
1 . Blaire TA, Op Cit, p 25-27 

 .208ص   ، المرجع السابؽ ،ػ فتحي محمد أبك عيانة2
 .21ص  ، دمشؽ ،مطبعة اإلحساف ،2ج  ،المياهك  عمـ المناخ ،ػ جماؿ شاىر آغا3
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 ،ينابيع ،نيار)أ لممياه الباطنية إمكانية الظيكر عمى سطح األرض بشكؿ طبيعيك  
ىناؾ ثالث فرضيات عف أصؿ  ،حفريات مختمفة( ,)آبار بأشكاؿ اصطناعيةك  بحيرات(

 المياه الباطنية?
 السطحية إلى أعماؽ القشرة ك  عممية كلكج المياه الجكفية كفرضية الترشح? ى

 األرضية عبر الشقكؽ الصخرية.
 ر الماء الجكم.بخا تكاثؼنتاج ككنو  أف أصؿ المياه الباطنية ال يتعد فرضية 
 التي تطمؽ  ،الماغما الباطنية المرتفعة الحرارة كفرضية أف أصؿ المياه الباطنية ى

تككف بخار الماء الذم ك  شكارد مف عنصر الييدركجيف التي تتحد مع غاز األكسجيف
 حسب المعادلة التالية? ،1يتحكؿ فيما بعد إلى ماء سائؿ

           O2  + 2H2               2H2O 
 تتخذ المياه الباطنية عدة أشكاؿ?

 .الشكؿ الغازم الذم يتحرؾ بحرية تامة بيف طبقات التربة 
 يصطمح عمييا الرطكبة الييجركسككبية.ما  أك الرطكبة المجيرية 
 ىي عمى شكؿ أشرطة قرب سطح األرض.ك  المياه الشريطية 
 ثير قكمكذلؾ تحت تأ ،ىي المياه التي تمؤل المساـ الصخرم ،المياه الشعرية 
 االحتفاظ بيا بشدة.ك  مخاصية الشعرية المتمثمة في جذب سطكح المساـ لجزيئات الماءل

 .الشكؿ السائؿ الحر لمماء 
 الذم قد ينغمر بداخؿ ك  يمثؿ الصقيع المتصؿ بمسامات التربة ،الشكؿ الصمب

 خاصة في األقاليـ الباردة.ك  مسامات
 في النيار O2مف غاز ية كميات كبيرة يطرح النبات خالؿ عمميات تنفس ?مياه النتحق( 

تسمى ىذه  ،إضافة إلى ذلؾ بعض جزيئات الماء في الحالة الغازية ،في الميؿ CO2غازك 
 أك سيما إذا كاف ىذا النبات في محيط مبنيال ك  ،عند عمماء النبات بعممية النتح العممية
التي تنعدـ فييا ك  ثةحتى البنايات المعمارية الحديك  ،داخؿ المعالـ األثرية أك بالقرب
 التيكية.

                                                             
 .26ص  ، السابؽالمرجع  ,جماؿ شاىر آغاػ 1
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 ?األنشطة البشريةـ  2.6
 ?خص بالذكرنك  في النشاط اإلنساني بمختمؼ أنكاعو تتمثؿ

 حيث يطرح مف خالليا  ،ة البشريةاالتنفس? حيث أف عممية التنفس ضركرية لمحي
 أك في حالة ندل كالذكر في ةخالفا لمنبات سابق لكنوك  ،جزمء الماءك  CO2اإلنساف غاز

 ت متجمعة.قطرا
  النشاط الصناعي? ما يتعمؽ ىنا بما تخمفو المصانع المختمفة مف أبخرة تككف

 محممة في معظميا بأجزاء ممكثة مضاؼ إلييا كميات مف جزمء الماء.
 في ىذه الحالة تككف ىذه األنكاع مف  ?1قنكات تكزيع المياهك  مياه الصرؼ الصحي

 أك ،المباني الحديثة أك ؿ المعالـ األثريةاألنشطة البشرية مصدرا مف مصادر الرطكبة داخ
 خركج الماء منيا إلى الطبقات األرضية.ك  إذا ما حدث تسربات بيذه القنكات كفي الج

 
 
 المناخية:و  عالقة الرطوبة بالخصائص الجغرافيةـ  7

 الخصائص الجغرافية:ـ 1.7
كخاصة  ،مف المعمـك أف درجات الحرارة تنخفض كمما زاد ارتفاع عف سطح البحر

ا يؤدم إلى ارتفاع درجات الرطكبة في ىذا مك  ،في المناطؽ ذات التضاريس الجبمية
خاصة األشجار ك  المرتفعات إضافة إلى المناطؽ ذات الغطاء النباتي الكثيؼ ألف النباتات

  تكاثؼ أبخرة الماء.ك  اإلكثار مف عمميات النتحك  تساىـ في جمب األمطار
مف ارتفاع درجة الرطكبة مف أيضا سكانية العالية المناطؽ ذات الكثافة التعاني 

 خالؿ األنشطة السابقة الذكر.
 
 
 

 
                                                             

 ،Jean Coignet, & Laurant Coignet، la maison ancienne construction، diagnostic ػ1
intervention، 3ème tirage eyrolles، 2005  ، P 111. 
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 الخصائص المناخية:ـ  2.7
رض خاصة ما تتميز بو األك  درجة الحرارة في المناطؽ المختمفة مف العالـبارتفاع 

 مع العمـ أف العمارة العربية قد قدمت تجاكبا مع ىذا ،العربية مف مناخ حار جاؼ عامة
لخدمة المصمحة  ،نبات ،ىكاء ،ذلؾ مف تفريغ قكل الطبيعة مف شمسك  ،المناخ

ترتفع بانخفاض ك  فبارتفاع درجة الحرارة كما سبؽ ذكره فإف الرطكبة تنخفض، 1اإلنسانية
كذلؾ الرطكبة ليا عالقة بالتساقط حيث كمما زاد ىذا األخير ترتفع ك  ،درجات الحرارة

ذلؾ لو عالقة ك  رياح فإف تأثيرىا عمى الرطكبة يككف نسبياأما بالنسبة لم درجات الرطكبة.
 بما تحممو الرياح مف قطرات بخار الماء.

 الرطوبة في المباني األثرية:ـ  8
حيث أف الرطكبة  ،تعتبر الرطكبة مف أىـ المشاكؿ التي تؤثر عمى المباني األثرية

لتكاجد قد يفسد اإلقامة حتى ىذا ا ،إضافة لممباني الحديثة ،تتكاجد في المعالـ التقميدية
يعتبر عزؿ ك  ،2الداخمي ليذه المنشئات كتصبح غير صحية ألف الرطكبة تتعمؽ بالج
تختمؼ طرؽ العزؿ باختالؼ مصدر ك  ،الرطكبة عف المبنى عامال حيكيا لمحفاظ عميو

 .3الرطكبة
 عف طريؽ المص مف المكاد الرطبة ،تصؿ المياه إلى المباني إما في صكرة سائمة

 أك ،عف طريؽ تكثيؼ البخار مف الجك ،في صكرة غازية أك ،تخمخؿ مياه األمطار كأ
 .4متزازاالك  تكثؼ البخار المكجكد داخؿ المساـ

فيي تمحؽ أضرارا في المباني  ،كككف الرطكبة عامؿ أساسي مف العكامؿ الجكية
 .5ني كيضعفياأف يترؾ أثره عمى المباتأثيرىا البطيء مع تكالي السنيف البد  ،التاريخية

تياجـ ك  ،المؤكنة ،الكتب ،المالبس ،بخصكص األثاثك  متكاجد كفيي تمكث كؿ ما ى
في  ،لؤلجزاء اليامة  ،تؤثر عمييا إلى غاية االنفجار الكميك  الرطكبة أيضا مكاد البناء

                                                             
 .83ص  ،1994،دار قابس ، 1ط  ،العمارة البيئية ،ػ محي الديف سمقيني1

ػ 2 Jean Coignet, Laurant Coignet, op cit، p 109. 
 ،المتاحؼك  المديرية العامة لآلثار ،الحفاظ عميياك  ،صيانتيا ،المباني األثرية ترميميا ،ةبكر جكرج د، ػ ىزار عمراف3

 .101ص  ، 1997 ،سكريا ،دمشؽ
 .217ص  ،المرجع السابؽ ،تكراكا ػ جكرجيك4
 .20ص  ، المرجع السابؽ ،طرؽ صيانتياك  المباني التاريخية حمايتيا ،ػ عبد القادر الريحاكم5
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مف جية أخرل فإف الرطكبة يمكف أف تترؾ المساـ في المباني مشبعة ك  ىياكؿ البناءات
 تكرار عمميات البمؿ كأ ،ألمالح مف جراء عمميات تناكب الميؿ كالنياربا أك بالماء

بخار  ،الماء السائؿكتككف أشكاؿ الرطكبة في المباني عمى ثالثة أنكاع ?  ،الجفػػاؼك 
 .1أىـ نكع مؤثر عمى المباني كىك  (09)الشكؿ رقـ  الماء المنتقؿ شعريا ،الماء

ة المناخ المكسمي تتمتع في أياـ الطقس الكاقعة تحت دائر ك  معظـ الحكائط المكجكدة
مف عممية التكاثؼ طيمة  كالجالحار بمحتكل مائي عالي في أكاخر الربيع بعد ما يشيده 

بعد أف تسكد حالة التبخر  ،أقؿ في آخر الخريؼكما تتمتع بمحتكل مائي  ،2فصؿ الشتاء
إضافة إلى  ،ةىذه الدكرات ينشأ عنيا مضاعفات عمى المباني األثري ،في فصؿ الصيؼ

ففي ىذا السياؽ كرد في  ،ذلؾ المحتكل المائي مف عاـ آلخر طبقا لممتغيرات الجكية
 %40% إلى 35البريطانية المسؤكلة عف المباني التاريخية أف مف تقارير كزارة األشغاؿ 

مف نفقات ترميـ المباني التاريخية كانت مف أجؿ األمراض التي تسببيا األعراض 
 .3الجكية

 
 4: مظاهر تأثير الرطوبة عمى الوسطين الداخمي والخارجي لممباني األثرية44قم  كلالش

  

                                                             
1. Jean Coignet، Laurant Coignet ، op cit ، p 111. 
 .Georgio, Torraca, Matériaux de construction poreux, ICCROM, Rome, 1986, p 109 ػ 2
3. Revue de l'ICOMOS، humidité dans la maison، vol 7، 1970، p 33. 
4. Sihem Guenouti, l’humidité dans les bâtiments, CETE Ouest France, 2011, p.21 
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 : تكون جزيء الماء .9
ذلكـ بيف ك  ،يف بما يسمى بالرابطة الكيميائيةمف جزيئيف آخر  يتككف جزمء الماء

إلكتركنات في مداره   6األكسجيف يحتكم عمى حيث أف  ،األكسجيفك  ذرتي الييدركجيف
الييدركجيف عمى إلكتركف كاحد فإف ذرة األكسجيف تحدث رابطة تساىمية مع ك  الخارجي

 حسب المعادلة الكيميائية التالية?،1ذرتي ىيدركجيف
 

 
         O2 + 2H2                     2H2O 

 
 

 : مصادر الرطوبة في المباني األثرية 10.
 ىي? ( :0)الشكؿ رقـ  أىـ مصادر الرطكبة داخؿ المباني األثرية

حيث  تصريؼ األمطار( ،صرؼ صحي ،التمديدات الصحية )شبكات مياه الشرب 
 تككف الرطكبة بجكار أنابيب التمديدات الصحية.

مف يظير ىذا النكع مف الرطكبة بشكؿ عاـ في القسـ األعمى  ،اليطكالت المطرية 
 بميكؿ في حالة األبنية الغير مجيزة ،نادرا ما تصؿ إلى مستكيات األرضياتك  الجدراف

عمى  أك تنقميا لتظير في منتصفياك  تمتص الجدراف المياه ،شبكات تصريؼ األمطارك 
 .2بيف الرطكبة الناتجة عف الصعكد الشعرمك  بينيما القاعدة بشكؿ قد يؤدم إلى الخمط

نظرا لكجكد المعالـ  ،كذا صعكد الرطكبة بكاسطة الخاصية الشعريةك  المياه الجكفية 
التي قد ترتفع  ،نتيجة لتجمع مياه األمطار أك ،متقطع أك دائـ األثرية ضمف مجرل مائي

الخاصية ك  بفعؿ قكل الضغط المسامي العمياعبر مسامات مكاد البناء إلى األجزاء 
 الشعرية.
ىذا عندما ال يالحظ الماء بشكؿ كاضح بؿ  ،الرطكبة الناتجة عف ظاىرة التكاثؼ 

ىذه الظاىرة في زيادة الفرؽ بيف درجة تحدث ك  ،عمى رسـ جدارم كتشاىد آثاره فقط كنم
                                                             

1. Georgio Torraca، opcit ، p 4. 
 .102ص  ،المرجع السابؽ ،عمراف ػ ىزار2
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تكاثؼ جزيئات الماء الناتجة  أك عف طريؽ تجمع أك ,زيادة بركدة الجدرافك  حرارة  اليكاء
 .1غيرىا مف الظكاىر...الخك  عف عمميات التنفس

 
 

 
 
 

 نقال عن: : مصادر الرطوبة في المباني األثرية45رقم الشكل
 p 111 ، Op. Cit.، Jean Coignet & Laurant Coignet 

 
الرطكبة الناتجة عف المياه داخؿ المعالـ  ،كقد يطمؽ عمى ىذا النكع مف الرطكبة

 .2الغرؼ التي بيا نكافذ مغمقة ،قاعة الحماـ ،كبخار الماء الناتج عف المطابخ ،األثرية
 
 
 
 
 

                                                             
1  .  Jean Coignet & Laurant Coignet , Op Cit., p. 111 
2. Idem. 
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 تأثير الرطوبة عمى المعالم األثرية: .11
 التأثير الفيزيائي: 1.11

جميعيا تؤدم إلى  ،تكثيؼ الندلك  االمطارك  ب المياه السطحيةالتغيير في منسك 
مما يؤدم في غالب األحياف إلى اتساع  ،خارج المباني األثريةك  حركة المياه داخؿ

كما أف حركة المياه في كؿ الحاالت  ،حدكث فجكات داخؿ مكاد البناء المختمفةك  المسامات
المياه المتجمعة عند  ،سبب الرطكبةأيضا ت ،ظيكر فجكاتك  إلى إتالؼ البناءقد تؤدم 
 .1فقداف خاصية االتصاؿك  عدـ تكازف مع التربة ،األساسات

كما تؤدم الرطكبة في بعض األحياف إلى إحداث ضغكط عمى الطبقات الخارجية 
 .2ىذا بالنسبة لمرطكبة المرتفعة ،حدكث التشققاتك  مما يدفع بيذه الطبقات إلى االنفصاؿ

 ،المنخفضة ففقداف المياه يؤدم إلى انكماش الخاليا البنائيةأما بالنسبة لمرطكبة 
 ىذه نتيجة حتمية تؤدم إلى االنفصاؿ في طبقات المالط إضافة إلى تزىر األمالحك 
 .3تشقؽ المكنة المككنة لوك 

 الكيميائي: التأثير 2.11
بيف ك  الرطكبة تساعد عمى حدكث التفاعؿ الكيميائي بيف حجارة البناء الكمية

خالؿ تناكب ك  ،مركبات الفحـ األخرلك  أحماضك  الشكائب التي يحمميا اليكاء مف أمالح
تتحكؿ كربكنات ك  ،األمر الذم يؤدم إلى تفجير الحجر ،تتحمؿك  الرطكبة تتبمكر األمالح

.  الكالسيـك إلى ىيدرككسيد الكالسيـك
قة التخريبية حيث أف الطا ،ىذه الظاىرة الكيميائية تشاىد في المناطؽ الساحمية

أف المباني  ،قد كرد في تقرير كزارة األشغاؿ البريطانيةك  ،لمشكائب تزداد بازدياد الرطكبة
مف مثاؿ ذلؾ ك  ،ىذه الظاىرة كما سبؽ ذكره% لمعالجة 40إلى  30التاريخية تأخذ مف 

ما يتبعو مف زيادة في تركيب الغازات الحامضية التي ك  كالج ارتفاع درجة التمكث في

                                                             
مكتبة  ،جامعة القاىرة ،كمية اآلثار ،صيانة اآلثار غير العضكيةك  دراسات عممية في ترميـ ،ػ محمد عبد اليادم محمد1

 .173ص  ، لشرؽزىراء ا
 .166ص  ،المرجع السابؽ ،ينمحمد عبد الحميد الكفا ،ػ أحمد إبراىيـ عطية2
 .المرجع نفسوػ 3
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)الحجر الجيرم( إلى كبريتات  مثؿ? تحكيؿ الكاربكنات ،إلى تحكالت كيميائيةتؤدم 
 .1الجبس( األكثر ذكبانا)

 NaClكما يؤثر ترسب األمالح عمى أسطح المباني مثؿ ممح كمكر الصكديـك 
 داخؿ أجزاء المالط الداخمي لمكاد البناء، كخاصة ذات المسامية المرتفعة أك ،;0الشكؿ 

 .06في المنحنى رقـ مبيف  ككما ى ةباستمرار العممي
 
 
 

 
 

بالكحلة( جحث جأثير دورات الرطوبة  2%) NaCl: أوجه جمدد المالط الملوخ بالـ 01رقم  منحنىال

 (Lubelli، 2006)حسب  النسبية

 
 
 

                                                             
 .179ص  ،2004 ،اإلسكندرية ،مطبعة الحضرم، فف المتاحؼك  عمـ الحفائر ،ػ عزت زكي حامد  قادكس1
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 التأثير البيولوجي: 3.11
ؤدم التي تك  البكترياك  ظيكر الفطرياتك  زيادة النشاط الميكركبي بفعؿ الرطكبة كى    

 تحمؿ المركبات العضكية.ك  إلى تفتت األحجار
 ?البكتيريا الفطرية أ(

 ،تكلد العديد مف أنكاع البكتيريا مف جراء التفاعالت الكيميائية الناتجة عف الرطكبة
إلى تككف أحماض قكية ينتج تؤدم ىذه البكتيريا  ،1كخاصة التفاعالت الكيميائية العضكية

 المسامية التي تتأثر بيذه األحماض.تحمؿ مكاد البناء ك  عنيا تآكؿ
 الطحالب: ب(

في المناطؽ  أك تياجـ الطحالب باستمرار مكاد البناء في األجكاء شديدة الرطكبة
 يسبب انتفاخك  ،كغالبا ما تتغمغؿ الطحالب في عمؽ مكاد البناء ،ذات اإلقميـ االستكائي

تالؼ الصخكرك   تحمؿ األسطح.ك  ا 
 ?الحزازات ج(

نمكا سريعا عمى  كتنم ،ىي اتحاد الطحالب مع الفطرياتك  ياتىي نتائج األشن
 .2يتسع انتشارىا عؿ األسطح الخارجيةك  ،مكاد اآلثار

  طحالب المستنقعات: د(
 ،سـ 1حتى عمؽ  ،في أسطح  مكاد البناء تحدث ىذه األنكاع مف الطحالب تمزقا 

مكف  أك انة األسمنتمثؿ خرس ،عمى األسطح القمكية كيفضؿ ىذا النكع مف الطحالب النم
 الجير.
 النباتات العميا: ىػ(

األشجار التي  أك عدة أنكاع مف النباتات مثؿ الشجيرات كبفعؿ الرطكبة قد تنم 
 تمدد جذكرىا داخؿ مستكيات البناء.تحدث تمزقا في المباني بفعؿ 

  التأثير الميكانيكي: 9.66
ؿ الرياح التي تؤدم إلى مث ،لكف بصفة أقؿك  قد تحدث الرطكبة تأثيرا ميكانيكيا

 ما يطمؽ عميو عمميات البمؿ أك بعد عمميات تناكب الرطكبةكخاصة  ،نحر اآلثار كتآكميا
                                                             

1. Georgio Torraca, op cit, p 49. 
2. Ibid, p 50. 
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قد تؤدم في ك  ،تصبح اآلثار معرضة لمتمؼ ألبسط العكامؿ مثؿ الممس المستمر ،الجفاؼك 
 بعض األحياف النادرة إلى الحرائؽ.

 
 :التأثير الفيزيوكيميائي 5.11

 ?كما ينتج عنيا مف تغير في لنسبية الجكيةالرطكبة ا أ(
أخيرا ك  الماء امتصاصمعامؿ  ،المحتكل المائي الحرج ،محتكل الرطكبة ،خاصية التمييع

الخكاص السابقة تختمؼ في خكاصيا كقيمتيا في النكعيات المختمفة  ،تكل البخارمحالم
 ريةمية كالنايا في الصخكر الغير مساالصخكر حيث تصؿ إلى أدنى قيمة لك  لؤلحجار

نالحظ أف تذبذب الرطكبة لمحجر ك  ،تظير بكضكح في الصخكر الرسكبيةك  ،المتحكلةك 
 .1المكسمي( ،المحيط )اليكمي كالكاحد يختمؼ مع تذبذب الرطكبة النسبية لمج

 ?2التأثير الضارب بالرطكبة النسبية كظاىرة التكثؼ ب(
يحدث تحريؾ محاليؿ ىذه ك  ،طبقات التشييدك  مكنةك  إذابة األمالح داخؿ األحجار  

بالتالي تبدأ عممية تبمكر ىذه ك  ,األمالح إلى خارج األسطح الخارجية لتبدأ عممية التبخر
مف ضغكطات مكضكعية  كما يحدثو ىذا النمك  تمؾ البمكرات كاألمالح مع استمرار في نم
ما يحدث في األحجار يحدث في الطكب)ظيكر  ،النقكشك  كانفعاالت تتمؼ السطكح

أف   1929كقد الحظ كايزر  ،ريتات الكالسيـك المائية( ذات الحجـ الكبير عمى السطحكب
ذلؾ حسب التغيرات التي تحدث في ك  كؿ األمالح الذائبة تميؿ إلى الحركة جية الخارج

بالقرب منو مثؿ كبريتات  أك كاألمالح األقؿ إذابة تتبمكر عمى السطح ،كالمناخ كالج
كبريتات الكالسيـك ) الييدريت( تككف ك  ظ أف كميات الجبسالجبس كما الحك  الكالسيـك

ذلؾ ك  الحرارة عنيا في حالة المناطؽ المعتمةك  كبيرة في حالة المباني المعرضة لمضكء
 الستمرار عمميات التبخر.

 الشبو ثابتة?ك  تأثير الرطكبة النسبية المنخفضة ج(

                                                             
 680ص.2002 ،القاىرة ، 1ميـ المنشآت األثرية. ط تر  ،محمد أحمد عكض .1
2

 تكاثؼ المياه داخؿ مكاد البناء في الصباح الباكر..  
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مف الداخؿ إلى الخارج  غير قابمة لمذكبافك  األمالح القابمة لمذكباف حيؤدم نزك 
 عممية البخر إلى ترسيب األكاسيدك  بحركة الماء داخؿ المساـ إلى السطح بتأثير عكامؿ

مع الغبار الجكم يتككف ما يسمى بالقشرة ك  الشكائب المكجكدة بالحجر عمى السطحك 
 ،تمكث الشكؿ الجمالي لؤلثرك  كمع مركر فترات الزمف تتككف طبقة سميكة تشكه ،الصمدة
التحمؿ يحدث تحكالت طكرية لبعض ك  التفكؾك  بح الحجر أسفميا غاية في الضعؼكيص

مككنات الشيد مثؿ الجبس الذم يتحكؿ إلى طكر األنييدريت )كبريتات الكاسيـك 
  .الالمائية(

كبريتات الكاسيـك  عمى سبيؿ المثاؿ نتيجة لذلؾ فإف الخمية البنائية لمادة الجبس
بعد فقدانيا لجزمء الماء تتحكؿ إلى خمية  CaSO4، 2H2Oطكر االنييدريت  ،المائية

يتبع ذلؾ ك  ، CaSO4معدف االنييدريت  أك بنائية أصغر حجما مف السابقة لتككف طكر
مما يؤدم إلى إحداث  X،Y،Zالثالثة الرئيسية  االتجاىاتفي الحجـ أم في  انكماش

 اليا عف الحكائطمما يؤدم إلى انفص ،المكنات ك  يديشتإجيادات ضخمة عمى طبقات ال
نحر بالنسبة ك  حيث يحدث بو تحمؿ ,ما حدث لطبقات الشيد يحدث أيضا بالنسبة لمحجرك 

العنصر  أك ميكؿ بالمبنىك  انفصاؿك  كنتيجة لذلؾ يحدث شركخ ،لمككناتو الرئيسية 
 .1المعمارم

 النشع?ك  المياه السطحية  كمياه الرشح د(
أف جؿ المناطؽ تحكم عمى نسب تشير  ،قياسات لممياهك  لقد تمت عدة دراسات

مياه  ،مف أىـ مصادر المياه تحت سطحية ) المياه الجكفية كبيرة منيا تحت أرضية.
 ،المياه الناتجة عف مصارؼ األراضي الزراعية ،األنيارك  مياه المجارم المائية ،األمطار

 أخيرا المياه الجكفية العميقة التي تتككف منيا العيكف(.ك  شبكات الصرؼ الصحي
التي يتذبذب مستكاىا بيف طبقات التربة المختمفة ك  نتيجة لكجكد ىذه المياه بالتربة

ما ك  المياه تحت السطحيةك  معادنياك لمككنات التربة  انكماشا أك انتعاشافتحدث لذلؾ 
جميع ك  مكاد أخرل عضكية ذائبةك  كبريتات ،كمكريداتك  تحكيو مف محاليؿ ممحية ضارة

                                                             
 ,689ص  ,المرجع السابؽ ,عكضأحمد محمد  .1
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فزيائية ك  ىي عمميات ميكانيكيةك  األفقيك  في المستكل الرأسي متربة تذبذبالىؤالء بسبب 
 .1كتمة التربة الحاممة لوك  يككف مف نتيجتيا حدكث عدـ اتزاف بيت كتمة المبنى المنشأ

 زيادة نسبة األحماؿ بزيادة نسبة الضغكط عمى التربة? ق(
في قكة  المتمثمةك  ،ة بزيادة نسبة الضغكط الكاقعةتزيد نسبة األحماؿ عمى الترب

تؤدم إلى ىذه الزيادة  ،التي تساكم في بعض األحياف قكة الدفع األفقيلدفع الرأسي ك ا
مياه سطحية ك الكيصاحب ذلؾ خركج كاندفاع المياه تحت  ,انضغاط التربة كتشكىياك  ىبكط

التي تندفع بدكرىا إلى المياه الجكفية كالغازات التي تمؤل مساـ التربة ك  أك رشح كالنشعال
ف محددة ثـ تنتقؿ إلى حيث تتجمع ىذه المياه في أماك ،أقؿ انضغاطاك  ؿ حمؿأقأماكف 

 منيا إلى جدراف المباني األثرية بكاسطة الخاصية الشعرية.األساسات ك 
 العناصر المعماريةك  عمى الجدراف (;0)الشكؿ رقـ  تأثير المياه تحت السطحية ك(

 ?كيحدث عمى إثر ذلؾ
منيا خاصة الحجرية ك  زايد أحجاميا داخؿ الكتؿ البنائيةتك  ظيكر بمكرات األمالح (1و.

النخر ك  تسبب الشركخ ,انفعاالت داخميةك  عنيا ضغكط مكضكعية ينتجحيث  ،عمى السطح
 ،فقداف أجزاء مف الكتؿ الحجرية ك  ثـ سقكط ،ارتفاع ،عرض ،في المستكيات الثالثة? طكؿ

 .2المالط ،طبقات البناء
التي  أك التي تتشبع بالمياهك  ف خاصة في المناطؽ السفمىفي الجدرا انتفاخحدكث  (2و.

 ترتفع بيا نسبة الرطكبة عف الحد المسمكح بو.
بالعناصر المعمارية  أك ميكؿ بالجدرافك  تصدعك  حدكث في بعض األحياف انفصاؿ (3و.

 األجزاء العميا.ك  انييار بالعقكدك  شركخك  انفصاؿك  كاألعمدة

                                                             
 .>68ص ,المرجع السابؽ ،عكضأحمد محمد .  1

 <68ص، المرجع، نفسو 2.
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 تحت السطحية عمى الجدران بفعل قوى األحمال: تأثير المياه 46رقم  الشكل

  

 في عدـ استقرار طبقات التربة? ىادكر ك حركة المياه  ز(
  ة فإف عممية جفافيا مف الماء يكانت الطبقة تحت األساسات عبارة عف طبقة ردمإذا

 تجعؿ األساسات سريعة اليبكط.ك  تككف سريعة
 المقاكمات ك  لمسافات بيف الطبقاتاك  ،مكاد البناء األساساتك  حجـ مسامات التربة

 المكجكدة في طريؽ الترشيح.
  الذم يترتب ك  مستكل المياه الجكفية انخفاضزيادة األحماؿ عمى التربة مف جراء

ظيكر فراغات في طبقات التربة يساعد عمى ىبكط ما فكقيا فيما ك  ،عميو زيادة االجيادات
 .1بعد
 األمطار كالسيكؿ? ح(

تماسكا ك  ة في المناطؽ الجافة قميمة األمطار تبقى أكثر مقاكمةإف المباني المكجكد
تزيؿ المكنة الكائنة بيف حجارة  ةفاألمطار الغزيرة المتكاصم ،ليامف المباني التي تتعرض 

                                                             
 696ص, المرجع السابؽ ،عكضأحمد محمد  .1
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تسرب إلى أساسات البناء ت كما ،رب بيف السقكؼتسكتجد مجاال لم ،تضعؼ بنيتياك  البناء
لحجر تفاعالت كيميائية فبعد عمميات الجفاؼ تحدث عمى اك  ،(>0)الشكؿ رقـ فتضعفيا

 1تقشر سطحيا.ك  فينتج عف ذلؾ تفتت الحجارة ،تتبمكر المادة الذائبة
 
 

 
 

 : تأثير األمطار والسيول عمى أساسات المباني األثرية47رقم  الشكل

 
 

                                                             
  <6ص,  المرجع السابؽ ،طرؽ صيانتيا ك  حمايتيا ،المباني التاريخية ،حياكمعبد القادر الري .1
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بيف ك  عمى حدكث التفاعؿ الكيميائي بيف حجارة البناء الكمسيةالرطكبة تساعد 
حمض السمفكريؾ ك  أحماض كممح الكمكركرك  ي يحمميا اليكاء مف أمالحالشكائب الت

كخالؿ تناكب الرطكبة كالجفاؼ تتبمكر  ،مركبات الفحـ األخرلك  فكاربك ك كحمض الييدر 
تفتت طبقتو التي تتحكؿ مف ك  ،تتحمؿ األمر الذم يسبب تصخر الحجرك  ىذه األمالح

 .1غنيزنالمك  كربكنات الكمس إلى سمفات الكمس
 

 تأثير الرطوبة عمى مواد البناء: .12
يمي تمخيص ألىـ ما  ماي فك  ،كما سبؽ ذكره ،إف أغمب مكاد البناء تتأثر بالرطكبة

 تسببو الرطكبة مف أضرار عمى مكاد البناء المختمفة?
الركابط بيف مككنات ? تؤثر الرطكبة عمى الحجارة عف طريؽ إذابة تمف األحجار 1.12
الماء يؤثر عمييا ك  ،بات تأثيرا حتى بكجكد أمالح صعبة الذكباففالماء أكثر المذي ،الحجر

العنصر األساسي  كىك  ،يحمؿ كمية كبيرة مف كربكنات الكالسيـكك  نتيجة طكؿ فترة التأثير
كذلؾ بكجكد ثاني أكسيد الكربكف إذ يتحكؿ إلى حمض الكربكف  ،في الصخكر الكربكنية

انحالؿ أكثر  ات حامضية ذات قابميةيحكؿ كربكنات الكالسيـك إلى كربكنك  المخفؼ
غالبا ما تككف العممية عكسية في حالة جفاؼ ك  ،2مف انحالؿ الكربكنات العادية الضعؼب

 خاصة المككنة منيا في األساسات.ك  ،الصخكر
غالبا ما يفقد الرخاـ شفافيتو بفعؿ تأثير الرطكبة حيث يككف التحكؿ  ?تمف الرخام 2.12

أم أنو ينفذ داخؿ الرخاـ ببطء  ،ي ىذه الحالة يككف خفيفابطيئا ألف حمض الكربكف ف
ممـ كؿ  1فالرطكبة قد تقضي عمى  ،يقـك بتعتيميا في بعض األحياف أك مككناتو كيحكؿ

 الية.عـ في بعض المناطؽ ذات الرطكبة السنة مف طبقات الرخا
تبمكر ك  ،يتأثر اآلجر بمجمكعة مف عكامؿ التمؼ مثؿ ارتشاح الماء ?تمف اآلجر 3.12

 العكامؿ الكيميائية الناتجة عنو.ك  األمالح

                                                             
 70ص السابؽ،المرجع   ،عبد القادر الريحياكم 1
 .162ص  ،المرجع السابؽ ،ػ ىزار عمراف2
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 الماء داخؿ اآلجر يحمؿ خطر تكليد قكل تدمر البناء عمى شكؿ تكسرإف تسرب 
المسامية  كأىـ ما يؤثر عمى مقاكمة اآلجر ىك  ،الذكبافك  بسبب عممية التجمد ،تفسخ أك

 الذكبافك  ر بالتجمديشير ذلؾ إلى احتماؿ التأث ،%12ألنو يمتص الماء بنسبة أكبر مف 
 .1اإلشباعىذا ما يسمى بمعامؿ  ،بناء المساـك 

الجبس ضمف المادة الخاـ الصمصالية أف تؤدم إلى  أك يمكف لذرات الكمسكما 
تبمكر ك  تكسيرىاك  ىذا قد يككف كافيا لتخريب كحدات البناءك  امتداد الرطكبة بشكؿ كبير

 األمالح.
 20قد جزءا مف رطكبتيا قد يصؿ إلى عندما تقطع الشجرة تف تمف الخشب: 4.12

يككف  ،مف أجؿ استعماؿ الخشب يجب تجفيفو أكالك  ،% دكف أم تغيير في الحجـ30أك
كما يمكف أف تحدث  ،الخشب عرضة لمتشكىات مف جراء الرطكبة عمى مستكل التجميع

في  عند التغيير في الرطكبة النسبيةك  ،يجي لمماءتشققات في األلكاح بسبب الفقداف التدر 
تككف السبب في التقشرات  ،تحدث تكترات داخمية ك  الكسط المحيط يتغير حجـ الخشب

كما أف الخشب يصبح مرتعا لبعض البكتيريا بفعؿ  ،مكلكزيةالتي تصيب الطبقات السي
 تحدث لو ما يسمى بالتسكس بفعؿ حشرة األرضة.ك  الرطكبة التي تقـك بأكؿ جزيئاتو

 الماء يعدؿ تمؼ الطكب الماء بمختمؼ أشكالو، حيث مف أىـ عكام تمف الطوب: . 5.12
خاصة  البناء مكاد تماسؾ أك مقاكمة فقداف إلى تؤدم التي العكامؿ أىـ مف أنكاعو بشتى
 في خطكرتو كتكمف الشعرية، الخاصية طريؽ عف ،شكمو كاف ميما كذلؾ الطكب، قكالب
 .افيافج عند كتتقمص الماء بكجكد تنتفخ حيث الطكب، قطع مقاسات تغير

 كيذيب الجدراف ييدـ أنو حتى األساسات يحرؾ أنو أيضا الماء أخطار كمف
 كبذلؾ 2.محاليميا جفاؼ عند تتبمكر ثـ الجدراف مف مختمفة إلى أماكف كيحمميا األمالح،
 .الجدراف في فجكاتك  تشققات حدكث كبالتالي الحبيبية لمطكب التركيبة تغير إلى تؤدم

                                                             
 .217ص  ،المرجع نفسو ,ىزار عمرافػ 1
 الشاعر محمد .تر األثرية، المقتنيات ترميـك  لحفظ العممية كاألساليب الطرؽ اآلثار، عمـ في الحفاظ مارم، . بارديكك2

 207 .ص ـ، 2002 القاىرة، أحمد،
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 باعتبارىما كالتمبيسات الطكب ىياكؿ عمى مباشرة ثرؤ ت األمطار مياهكما أف 
ف، ك لمماء حساستيف جد مادتيف  لقطرات الحركية الطاقة في تكمف المياه ىذه خطكرة ا 
 قطرات تككف الريح تنعدـ فعندما المصاحبة ليطكليا، الرياح بقكة محددة كىي المطر،
 الريح يصاحب دماكعن أية تعرية، عنيا ينتج كال األرض سطح عمى عمكدية المطر
، الماء كحفرىا تعريتيا فيحفز الجدار مع زاكية القطرات مسار يشكؿ المطر، ىطكؿ

 الجك، في المكجكدة الغازات مع بتفاعموالياطؿ عبارة عف ماء مقطر يصبح حامضيا 
 .1الكربكنيؾ حمض منيا حمضية كتشكؿ محاليؿ

 تككف كث الصناعيالتم عف الناتجة الغازات مع المياه ىذه تتفاعؿ كعندما 
إلى  بيا كتؤدم الطكب قطع مع تتفاعؿ األحماض ىذه .السمفريؾ حمض منيا أحماضا
 فإف ككؾ ركجي حسبك  .سطحيا عمى جديدة مكاد تشكيؿ إلى أك كذكبانيا تماسكيا فقداف

 تأثر درجة فإف كبالتالي بسيكلة، تتحمؿثابتة ال تتحمؿ باألمطار كاألخرل  بعض المعادف
 2 .لو المككنة المعادف نسب حسب يككف األمطار بمياه الطكب

 مف المنطمقة الرطكبة مف الناتج الماء تكثؼ في تتسبب النفكذة غير التمبيسات إف
 تكثؼ إلى إضافة الطكب، جدراف في معينة منطقة في البناية اليكمية لسكاف األنشطة
 التكثؼ منطقة عتشب عنو ينتج الكقت مركر كمع أساسات البنايات مف الصاعدة المياه
 (.=0رقـ  لشكؿ)ا التمبيسات ىذه انفصاؿ فيحدث بالماء

 
 
 
 
 

                                                             
تشخيص الطكب المشكؿ ليياكؿ قصرم النزلة كتماسيف)كالية كرقمة(، دكتكراه في عمـ اآلثار أرزقي بكخنكؼ،  . 1

 .>66ص  ,7067,تخصص صيانة كترميـ، معيد الجزائر
2  . Coque R, Géomorphologie, 5ème édition, Armand Colin, Paris, 1977, p .100 
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 124صقي بوخنوف، ز البناء األثري، نقال عن: أر هيكل  في الماء تّكثف طريقة 08 رقم الشكل

 
 أجكاء في مرتفعة كميتيا تككف حيث المائية، المسطحات تبخر عف الرطكبة تنتج

 إلى مكاف مف اليابس فكؽ تختمؼ كميتيا أف كما بس،اليا في كى المسطحات عما ىذه
 كتزداد ،كالغطاء النباتي الجكم كالضغط كالرياح بالحرارة ىذه التبخر عممية كتقترف، خرآ

تأثير الرطكبة عمى الطكب يككف مفعكلو كما أف ، 1 فصؿ الصيؼ في النيار أثناء شدتيا
 عدنية المشكمة لو.داخميا بتفكيؾ الركابط الكيميائية بيف العناصر الم

 

                                                             
 ص ، 1981الجزائر، الجامعية، المطبكعات ديكاف ية،كالحيك  المناخية الجغرافيا في مدخؿ عمي،  القادر عبد . حممي1

. 167- 166 
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 تجمدلتأثير الماء عمى مادة الطكب أشكاؿ، خاصة المياه المتجمدة، حيث أف 
 في اجيادات يكلد مما الحجـ في زيادة عنو ينتج البناء مكاد كفراغات مساـ داخؿ الماء

 تحصؿ إذ تتفتت قد كالذكباف التجمد عممية كبتكرار الصقيع، بتأثير يعرؼ ماك  المادة كه
 حالتو إلى السائمة حالتو مف تحكلو عند0,9 %   قدرىا الماء مف حجـ لتر يف زيادة

 إلى ىذا يؤدم الصمبة، الحالة إلى تحكلو ثـ الطكب بالماء، مسامية تشبع فعند الصمبة،
 1 .لمطكب المسامية البنية تمزؽ

 عمى الناتجة عف تبخر الماء داخؿ مادة الطكب تأثير األمالح نشاطل فكما أ
 تغير أف فيمكف الطكب، كتؿ عمى مستكياتو أعمى في النشاط ىذا كيككف، ألثريةا المكاد
 المسامية خالؿ مف عمييا تؤثر أف يمكف كما لممادة اليندسية التصميمية التركيبة في

 العامؿ .مساميتيا مف ترفع كبالتالي إلى خارجيا تنقؿ أف أيضا يمكف ليا، المككنة
 .لممادة المقاكمة الميكانيكية مف ؿالتقمي كى الحاالت كؿ في المشترؾ
 يتـ ال ضررا األكثر فنشاطيا الماء، بكجكد إال لمطكب المككنة األمالح تتحمؿ ال

 المكاد عمى األمالح ففعؿ .كمساميتو ثغراتو في الماء مف الكمية المناسبة بكجكد إال
   .المكاد ىذه عمى الماء تجمد كذكباف حمقة فعؿ يشابو قد األثرية

 المرتبطة التمؼ عكامؿ بو كنعنيالرطكبة أيضا، قد ينتج أثر بيكلكجي، بكجكد 
 كافة الحية الكائنات كما تحتاج .الدقيقة الحية كالكائنات كالحشرات كالحيكانات بالنباتات

 العالية، الحرارة أك البركدة كال الجفاؼ، حالة تتحمؿ ال فإنيا ثـ مفك  الماء، مف قدر إلى
 مف معيف نكع كجكد فيأك  العالية، الممكحة ذات المستكيات في يعيش ال منيا كالعديد
 .2  المعقدة العضكية الكيميائية المكاد

 
 
 

                                                             
، العربية . المنظمة1  231 .ص ، 1990 تكنس، الحضارم، التراث صيانة لمتربية كالثقافة كالعمـك

 جامعة الممؾ الرحمف، عبد بف الناصر عبد لزىرانيجمة تر  اآلثار، ترميـ أساسيات ،.س. نسكفركب .ج كركنيف 2.
 20 .ص ،  2006 السعكدية، العربية المممكة لمنشر، سعكد
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  ?تمف الزخارف 6.12
 تياجـ الرطكبة أكال طبقة األلكاف، ثـ تدمر طبقة الكمسة التي تؤدم إلى ترسب

ىذا كمو ك  تراكـ طبقات مف الكمس، ففي الكيكؼ مثال تؤدم الرطكبة إلى تشكؿ النكازؿك 
أما النكع الثاني مف الضرر الذم تسببو  تزىر األمالح. أك يؤدم إلى تغير لكف الزخارؼ

تككف الزخارؼ عمى السطح أكثر المناطؽ ك  الكائنات الدقيقة عمى الجدار كنم كالرطكبة في
 .1تتشكؿ عمى شكؿ بقعك  الفطرياتك  عائالت البكتيريا كتعرضا لغز 

                                                             
 .99، المرجع السابؽ، صلبترقادة  .1
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 :ييدتم
تؤدي إلى ظيور مشاكؿ تؤثر  ،تتعرض المباني األثرية عادة إلى إجيادات مختمفة

ف تعرض ولعؿ المشاكؿ الناتجة ع ،سمبا عمى كفاءة ىذه المنشآت بفعؿ التقادـ الزمني
ال يقتصر عمى األضرار  ،ظيور الرطوبة عمييا بأشكاليا المختمفةالمباني األثرية لممياه و 
 ضرار بصحة ساكنتيا مف ناحية أخرى.إلى اإليمتد تعداه و اإلنشائية فحسب بؿ ي

 اإلمكانياتمكمفة مف ناحيتي و  حيث تصبح عممية صيانتيا فيما بعد مجيدة
الترميـ في غالب األحياف ال تؤدي إلى القضاء إذ أف أعماؿ الصيانة و  ،البشريةو  المادية

دـ دقة عمميات وتكمف المشكمة في أغمب الحاالت عمى ع ،النيائي عمى الرطوبة
 التشخيص الميدانية المعتمدة.

فمنيا  ،كما سبؽ ذكره المباني األثرية مواد بناء تتنوع مصادر المياه المؤثرة عمى
طارات األبواب والنوافذ، و  عبر السقوؼالمتسرب  الجدراف ومف خبلؿ التشققات والفواصؿ وا 

اه بشقييا الصالحة أجزاء تمؼ شبكة الميومنيا الصاعد عبر األساسات واألرضيات و 
متكاثفة عمى كما يتسبب بخار الماء في رطوبة  ،لمشرب أو قنوات الصرؼ الصحي

عبر  ،في جوؼ العناصر المعمارية اإلنشائيةاألثري مف الداخؿ و  األسطح الباردة لممبنى
 مسامات مواد البناء.
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 خصائص التراكيب الداخمية لممواد: .1

الداخمية لممواد باالعتماد عمى العمـو الكمية والتحميمية، نسبة ترتكز دراسة التراكيب        
 إلى الخصائص التالية :

 البنية أو الطريقة التي ترتبط بيا الذرات في ما بينيا في التكويف الداخمي. -
، التي تمتمكيا مادتاف، أو القدرة عمى التجاوب في المحيط 1التفاعؿ أو التفاعمية -

مف أجؿ إنتاج مواد جديدة، وأحيانا تكوف القدرة عمى  سواء كاف داخميا أو خارجيا
التكيؼ لممادة الواحدة في ظروؼ مختمفة لمحصوؿ عمى مواد جديدة، كالتغير في 

 .2درجات الحرارة
التغيرات الطاقوية المنتجة داخؿ المادة الواحدة، والناتجة عف التفاعؿ دوف احتساب  -

 بالترموديناميؾ. عامؿ الزمف، يسمي بعض المختصيف ىذه الظاىرة
شراؾ عامؿ  - الحركية أو الظواىر التي تنتج خبلؿ الفعؿ التفاعمي، وذلؾ بإدخاؿ وا 

 .3الزمف
 

 الروابط الداخمية لممواد: .2

 ىناؾ نوعاف مف الروابط بيف التراكيب الداخمية لممواد:    

 وفالرابطة األيونية : وتسمى أيضا الرابطة الشاردية، ىي االنتقاؿ الحقيقي لئللكتر  ( أ

                                                             
 التفاعؿ ىو ميؿ العناصر لئلتحاد مع بعضيا لتكويف مواد تختمؼ في الخواص عف المواد األصمية، وىذه العناصر. 1

تكوف فعالة، وىي التي لـ تستوعب أغمفتيا اإللكترونية األخيرة العدد البلـز مف اإللكترونات إلشباعيا، وبذلؾ تميؿ 
لئلتحاد بغيرىا مف العناصر فتكتسب ترتيبا إلكترونيا جديدا عف طريؽ فقدانيا أو اكتسابيا لئللكترونات، وبذلؾ تتحوؿ 

أليونية في حالة االكتساب أو عف طريؽ مساىمتيا بعدد معيف مف ذراتيا إلى ذرات مشحونة)أيونات( وتنتج ا
اإللكترونات وبذلؾ تنشأ الرابطة التساىمية، ينظر: باىرة عبد الستار أحمد القيسي، معالجة وصيانة اآلثار دراسة 

 .13-12، ص 1981ميدانية، المؤسسة العامة لآلثار والتراث، العراؽ، 
ياء العضوية، ترجمة صبلح يحياوي، الجزء األوؿ، ديواف المطبوعات الجامعية، غيمونا و، ترينار ج ؾ، الكيم. 2

 .11، ص 1982الجزائر، 
 .12المرجع نفسو، ص ، غيمونا و، ترينار ج ؾ . 3
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، فمثبل في حالة الرطوبة أو بتوفر جزيئات الماء 1مف مدار ذرة إلى مدار ذرة أخرى 
المستقطبة التي توفر جذبا كيربائيا ينتج عنو حركة فيزيائية لجزيء الماء إما داخميا 

 ذلؾ في عناصر الحقة مف ىذا الفصؿ. إلىأو عمى السطح الخارجي كما سنشير 
االنتقاؿ ال يكوف حتميا لئللكترونات ف ،مية السابقةالرابطة التساىمية: عكس العم  ( ب

بيف الذرات، بؿ يكوف االنتقاؿ عف طريؽ الميؿ إلنتاج العنصر األكبر مف الذرة، 
، كما يمكف تحميؿ الجزيء إلى الذرات 2إذ تحافظ الذرة المساىمة عمى شكميا

 األصمية بسيولة في ىذه الحالة كما ىو مبلحظ في جزيء الماء.
مف الروابط الكيميائية بيف الذرات، أىميا  امكف أف نضيؼ أف ىناؾ أنواعي      

كمة لممواد ذات األصؿ المعدني، الروابط الفردية وخاصة بيف العناصر الذرية المش
الروابط المزدوجة أو الثنائية والناتجة عف رابطتيف فرديتيف وفي نقطة غير مشبعة و 

 .3ؾوفي تجمع ذرتاف في ثنائي إلكتروني مشتر 
 

 تصنيؼ العناصر الكيميائية لمتراكيب الداخمية: .3

مختمؼ التراكيب الكيميائية وخاصة مواد البناء ل صنفت العناصر الكيميائية المكوف       
بمختمؼ أشكاليا، مف طرؼ العديد مف العمماء لكف المتعارؼ والمتفؽ عميو الذي أصبح 

العالـ الروسي الذي أوجد سنة  4مرجعا لتصنيؼ العناصر ىو الجدوؿ الدوري لمندليؼ
 5ـ، تصنيفا مميزا لمعناصر الكيميائية وذلؾ باالعتماد عمى احتساب التكافؤ1869

 اإللكتروني لكؿ عنصر .
                                                             

 .13المرجع السابؽ، ص  ،باىرة عبد الستار. 1
 .14المرجع نفسو، ص .2
 .1زيف الديف جغابة، الكيمياء العضوية، جامعة عنابة، ص. 3
وعمى  لمعناصر الجدوؿ الدوريأوؿ مف ساىـ في النسخة األولى مف   1907-1834 روسي كيميائي، مندليؼ. 4

عكس الذيف ساىموا في فكرة الجدوؿ الدوري، إستطاع مندليؼ توقع الخواص الكيميائية لمعناصر التي لـ تكتشؼ في 
 وقتيا.

التكافؤ ىو القيمة أو العدد الذي يعبر عف قابمية اتحاد ذرة بذرة أخرى، تقاس غالبا بنسبة قابمية العناصر عمى . 5
، ينظر: باىرة 2األكسجيف تكافؤه  H2O، 1الكمور تكافؤه  Hcl، فمثبل 1اد مع عنصر الييروجيف الذي يكافؤه االتح

 .15عبد الستار، المرجع السابؽ، ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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وضع مندليؼ العناصر في سبع زمر حيث يكوف ألفراد الزمرة الواحدة التكافؤ        
صر الحاممة الذي يعتبر ، دوف احتساب العنا7إلى التكافؤ  1نفسو، بداية مف التكافؤ 

 . 1 9وتدعى زمرة الصفر ثـ زمرة العناصر االنتقالية، ليصبح عدد الزمر 0تكافؤىا 

تتـ التفاعبلت بيف عناصر التركيب الداخمية لممواد وخاصة مواد البناء بصرؼ      
النظر عف أصميا المعدني أو العضوي بأربع حاالت: تفاعبلت الضـ، تفاعبلت التبادؿ، 

 .2ت الحذؼ، تفاعبلت إعادة الترتيبتفاعبل

 

 تصنيؼ التراكيب الداخمية لمواد البناء: .4

مثؿ بقية المواد تصنؼ مواد البناء حسب تكوينيا البنيوي والكيميائي أو الجمع       
 بينيما إلى أنواع:

ىي التراكيب القابمة لبلحتراؽ الحتوائيا عمى مادة الكربوف،  التراكيب العضوية: (1
التي تتأثر عناصرىا كميا أو جزئيا بالمتغيرات البيولوجية والكيماوية وىي المواد 

، مف أمثمة مواد البناء 3سواء حيف تحويمو أو تصنيعو أو دفنو في أجزاء التربة
 العضوية نجد الخشب.

تتكوف األخشاب مف الكربوىيدرات. ومف المركبات العضوية كالسمموز ونصؼ      
%، 35-15%، ونصؼ السمموز 44-40السمموز نحو  إْذ يشكؿ ,السمموز والخشبييف

 . 4% مف التركيب العاـ لؤلخشاب بحسب أنواعيا35-18والخشبيف 

الخواص الفيزيائية لؤلخشاب ترتبط بالموف والرائحة والممعاف والمذاؽ والوزف، وىي     
صفات ضرورية لتمييز األصناؼ الخشبية المختمفة, وأما الخواص الميكانيكية 

                                                             
1 . Jean Cessac, Géorges Tréherne, Chémie, Fernaud, Nathan, Paris, 1986, p 6. 

الوظائؼ البسيطة، ترجمة صبلح يحياوي، المطبوعات الجامعية، مجموعة مف المؤلفيف، الكيمياء العضوية اآلليات و . 2
 .142-131، ص 1983، 1الجزائر، ط 

 .167باىرة عبد الستار، المرجع السابؽ، ص  . 3
    http://www.arab-ency.com/arموسوعة العربية ل, ا4

http://www.arab-ency.com/ar
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فتتعمؽ بقوى رد فعؿ الخشب ألي قوة خارجية مطبقة عمييا تحدَّد في  لؤلخشاب
المختبرات، وتعد ميمة لتحديد إمكانية استخداـ األخشاب، ومنيا: قوى الشد أو 
الضغط الموازية لؤللياؼ، وقوى االنحناء أو الكسر، وقوة االنشقاؽ، وقوة القساوة، وقوة 

 الصبلبة وتحمؿ الضربات.

أو ىي المركبات المعدنية أو ذات األصؿ المعدني، مثؿ  عضوية:التراكيب غير ال  (2
 المعادف أو الحجارة بمختمؼ أنواعيا مثؿ: 

نية القادمة مف باطف الحجارة: تتكوف الحجارة بصفة كبيرة مف العناصر المعد     
الماغما، تسمى العناصر المعدنية أيضا العناصر الكيميائية األرض أو 

 اكيب الصخور حسب طبيعة تحوليا إلى ثبلث أصناؼ:الجيولوجية، وتصنؼ تر 

التراكيب المتصمة بظاىرة التبريد، وخاصة القادمة مف باطف األرض مباشرة، تتميز  -
بتراص الذرات والتوافؽ الكبير لمداراتيا اإللكترونية، وبموراتيا الكبيرة التي يمكف أف 

 ، وىي ال تتأثر بسيولة بالرطوبة.1ترى بالعيف المجردة 

لتراكيب المترسبة طبيعيا عف طريؽ التراكـ، حيث تظير ىذه التراكيب مجيرية، ا -
تكوف الجزيئات مفصولة فيما بينيا بواسطة مواد الحمة طبيعية، بعد تحطـ 
الصخور النارية وقد يساىـ الماء بإذابة بعض العناصر المعمارية لمصخور 

الكاربونات، األكاسيد، مشكمة النارية، وأىـ المعادف القابمة لمترسيب ىي الكوارتز، 
والمستعممة كميا  2والحجر الجيري أو خميط بينيماالحجر الكمسي، الحجر الرممي، 

 في البناء.

التراكيب المتحولة، يكوف التحوؿ في غالب األحياف عبر المظير الذي يضفي إلى  -
مبيا الصفات الكيميائية، يكوف في الغالب س في تحوؿ في التركيبة المعدنية، وتغير

                                                             
 .359سابؽ، ص المرجع ال ،باىرة عبد الستار .1
 .362، ص نفسوالمرجع . 2
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عمى الخصائص الفيزيائية لمحجر بفعؿ الماء أو الرطوبة المستمرة، وخاصة 
 .1عنصر األوكسجيف المحموؿ ضمف التركيبة الذرية لمماء

ىو المواد المحتوية عمى مزيج مف مواد عضوية وأخرى معدنية  النوع الثالث (3
في  نية الخصوصية لممادة مثؿ الطوب المستعمؿبوبنسب متفاوتة، حسب خاصة ال

البناء، يكوف تأثير الماء والرطوبة عمى التراكيب الداخمية ليا بدرجة متوسطة 
 مقارنة بما سبؽ.

 
 :مواد البناء خصائص التركيب البنائي لجزيئات. 5

: تأخذ الكثير مف المواد عند تبمورىا أشكاال ىندسية، وقد جمع الخالؽ التبمور 1.5
ستة نظـ بمورية وىي: المكعبي، الرباعي، سبحانو وتعالى أشكاال ىندسية لممعادف في 

 السداسي، المعيني، أحادي الميؿ، وثبلثي الميؿ.
 : طبيعة ونوع السطوح المكسورة لبعض المواد تساعد في التعرؼ عمييا.المكسر 2.5
 .2تشقؽ وتنفصؿ في اتجاىات معينة ال: بعض المواد ليا قابمية االنفصام 3.5
تبدييا المواد اتجاه المخدش ويتـ تحديد الصبلدة عف  : ىي المقاومة التيالصالدة 4.5

، كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ  3مقياس موه مختمؼ حسب طريؽ خدش المادة بمعادف 
01. 

                                                             
 .259، ص السابؽالمرجع  ،باىرة عبد الستار. 1

 .39صمكتب األسرة، مؤسسة دار المعرفة، األردف، ، في الجيولوجيا، عمـ األرضرضا عمي ابراىيـ،  . محمد 2
 .40. نفسو، ص 3
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 : مقياس موه01الجدول رقم 

 
 خصائص أداء المبنى األثري: . 6

  :يتميز المبنى األثري بعدة خصائص
 إمكانية اليياكؿ الخدمية. -
 قدرة التحمؿ.المتانة و  -
 إمكانية التكيؼ. -
 إمكانيات التطابؽ والتوافؽ. -   
 فعالية األداء الحراري )التمدد، التوصيؿ، المقاومة، الصدمات(. -   
السماح لمرطوبة والماء بالنفاذ والرشح )امتصاص الماء، نفاذية الرطوبة،  -  

 التمدد، االنكماش(.
 تمؼ وانييار المنشآت.  -  
تباع المعايير اليندسية عند التأسيس. عدـ أخذ -    االحتياطات الفنية وا 
إىماؿ عممية اختبارات إجياد التربة، والبناء في مناطؽ الردـ، أو  -  

 المناطؽ األثرية، أو المعرضة لبلنييار.
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 ػ أنواع تحرك الماء في المواد واألسطح البنائية: 7
 ػ امتزاز الماء عمى األسطح:1.7

اء عمى األسطح بواسطة ذرة األكسجيف التي تدير نفسيا ناحية تمتز جزيئات الم
 وذلؾ حسب الشكؿ التالي: ،1السطح الموجب مف الجسـ

 
 : األسطح وكيفية جذبيا لجزيء الماء 09 الشكل رقم

أي أف امتزاز الماء عمى األسطح ىو عممية كيربية تعتمد عمى الذرات الموجبة 
فالماء دائما يتجو نحو األسطح الموجبة أكثر مف  والسالبة المكونة ليا، وبتعبير آخر

السالبة، تتطمب عممية االمتزاز بعض الطاقة لكسر حالة الحاجز الكامف الذي يحتمؿ 
 .2وجوده بيف أي موقعيف ثابتيف، ىذه الطاقة ال تتعدى واحد واط

 شاردية الماء: .2.7
ة مشتركة مع ذرة يف برابطتيف : رابطءالجز ترتبط ذرة الييدروجيف الواصمة بيف 

الخاصة بالجزيء القريب منيا،   Oطة ىيدروجينية مع ذرة راباألكسجيف الخاصة بيا، و 
نا ، واالختبلؼ الوحيد في الطوؿ وأحياترونات واحد في كمتا الرابطتيفلكف ترتيب االلك

منفصميف وفي أحياف أخرى يتحطـ  H2O لمماء يفيتحطـ زوج الجزئيات لتشكيؿ جزأ
 . -OHو  H3O+إلى

                                                             
 .33ػ جورجيو توراكا، المرجع السابؽ، ص 1
 34، ص نفسو. المرجع  2
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2H2O    H3O ++ OH- 
 مف جديد   2H2Oوقد تعود ىذه الشوارد لتتحد مع الشحنات المعاكسة مف أجؿ تشكيؿ     

H3O++ OH-     2H2O 
 .يعتمد حدوث الحالة المعاكسة عمى عدد الشوارد

 
 . الخواص المميزة لمماء:8

معا ومع ترتبط خواص الماء ببنيتو الجزيئية وىي تحكـ طريقة تعامؿ جزيئياتو 
األخرى، عند تشكيؿ الروابط المشتركة بيف ذرتي ىيدرجيف وذرة  1المركبات والمحاليؿ

شكؿ عادؿ إذ أف حاجة ذرة األكسجيف الشديدة  رونات بأكسجيف فإنو ال يتـ تقاسـ اإللكت
وتصبح  األكسجيف،متحؽ بذرة وي الييدروجيفغادر ذرات ي إلكترونا حرالئللكترونات تجعؿ 

كما سبؽ  ،2وذرتا الييدروجيف في جزيء الماء موجبة كيربياسالبة كيربيا  فاألكسجيذرة 
الداخمية لممواد، وميبف في الشكميف  التطرؽ إليو  في عنصر الروابط الكيميائية لمتركيبة

 .11و 10
 
 
 

                                                             

لمحموؿ: ىو كؿ مركب متجانس عمى مستوى الجزيئات رغـ أنو عادة ما يطمؽ عمى مادة صمبة ثـ حميا في سائؿ، ا 1.
وقبؿ الدخوؿ في ىذه التفصيبلت البد مف التذكير ببعض المحاليؿ غير السائمة مثؿ خميط مف الغازات كاليواء الذي 

ابط، ويعتبر اليواء متجانسا ألنؾ ال تجد كتمة مف مختمطة بشكؿ عشوائي ومتر  جزيئاتويمكف اعتباره محموال ألف 
 كاإللكتروفجيف حتى ولو بكمية صغيرة، وتتضمف المحاليؿ الصمبة مجموعة مف السبائؾ و األكسجيف الصرؼ أو النتر 

)فضة وذىب( ونحاس نيكؿ ) نحاس ونيكؿ(. يمكف لمغازات أف تنحؿ في السوائؿ، حيث تزيد كمية الغاز بزيادة 
اعات التي تظير عند فتح زجاجة مياه غازية ما ىي إال غاز ثاني أكسيد الكربوف وىو يخرج مف السائؿ الضغط والفق

 ينظر: بعد تحقيؽ الضغط ، ويمكف لمسوائؿ أف تذوب في المحاليؿ.
ىزار مديح عمراف، عممية التنظيؼ في مجاؿ الصيانة والترميـ، األسس العممية لمتنظيؼ، سمسمة العمـ والترميـ، 

 .62. ص2005ديرية العامة لؤلثار والمتاحؼ، دمشؽ، سوريا ،الم
 .97، صالسابؽ. المرجع 2
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 : تشكل زاوية جزيء الماء بين الييدروجين واألكسجين 10 الشكل رقم

 
 
 

 
 

 االلكتروني لجزيء الماء: التمثيل 11 الشكل رقم
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 انتشار الماء:ظاىرة ػ  9
 ػ االنتشار الخارجي: 1ػ 9

، التي بفعميا 1تستطيع قطرة الماء الحركة فوؽ األسطح مف خبلؿ زاوية التماس
تنجذب كؿ الذرات إلى داخؿ الشكؿ الكروي لقطرة الماء، محدثة نوع مف الحركة 

 .12رقـ  قدار ىذه الزاوية حسب الشكؿاالنسيابية وتحدد سرعة ىذه الحركة حسب م
 

 
 : زاوية التماس بين الماء واألسطح12الشكل رقم 

 
 
 
 
 

                                                             
ػ زاوية التماس ىي الزاوية الواقعة في باطف السائؿ والمحصورة بيف اتجاه المماس لسطح السائؿ وسطح المادة الجامدة 1

 عند نقطة التقائيا، ينظر 
Bénédicte Rousset Tournier, Transfert par capillarité et évaporation Dans des Roches 
rôle des structure de porosité; thèse doctorat univ Louis pasteur, Strasbourg1;2001,p24.  
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 ػ االنتشار الداخمي:2 ػ  9
يحدث االنتشار الداخمي عف طريؽ التجاذب الذي يحدث بيف سطح الماء وسطح 

تعبر المساـ الدقيقة، وذلؾ بخاصية المص الشعري أو ما يعرؼ بالخاصية الشعرية، والتي 
، وتعتمد الخاصية الشعرية عمى لممواد ـ الجوامد المختمفةاعف حركة المياه داخؿ مس

حيث أنو كمما مية في عممية التنقؿ لجزيء الماء، طبيعة السطح الماص وكذا قطر المسا
، قد يصؿ ارتفاع الماء في المباني األثرية لعدة ر المسامة تزداد قوة المص الشعريقؿ قط

 .1الفترات الرطبة أمتار وخاصة في
 حركة الماء في الحالة السائمة: ػ3 ػ  9

المباني األثرية في الحالة السائمة، أىـ  مواد ىناؾ عدة قوى قد تحرؾ المياه داخؿ    
 ىذه القوى:

 :مياه إلى األسطح المسامية ىو حركة الماء مف المساـ الممتمئة بالو  االمتصاص
التي تساعد عمى انتقاؿ الماء مف المناطؽ ، وذلؾ بفضؿ قوى تدعى قوى المص الجافة

 .2المبممة إلى المناطؽ الجافة
 :ىو انتقاؿ الماء بنفس الطريقة ولكف ىذه المرة أفقيا بفعؿ قوى التغمغؿ و  االنتشار

 .3واالنتشار داخؿ المواد المسامية الجافة أو شبو الجافة
 في الماء بسيولة،  األسموزية: مف المعمـو أنو ىناؾ بعض األمبلح تذوب أيوناتيا

، وذلؾ حسب قانوف لماء داخؿ المباني بكؿ حريةىذه األمبلح تساىـ في حركة ا
األسموزية القاضي بتنقؿ الماء واألمبلح مف المناطؽ األقؿ تركيز بااليونات إلى المناطؽ 

 التي تحتوي عمى أكبر تركيز.
 :الكيربائية، كما  ابوذلؾ بنفس طريقة امتزاز الماء باتجاه األقط الحركة الكيربية

نتاج الحركة الكيربائية أو المجاؿ الكيربائي،  إضافة ذكرنا سابقا حوؿ استقطاب الماء، وا 

                                                             
1 . Bénédicte Rousset Tournier, op cit, p 13. 
2 . Ibid, p19-20. 

 .47ػ جورجيو توراكا، المرجع السابؽ، ص 3
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الرطبة إلى  إلى أف جزيء الماء يتحرؾ في بعض األحياف تمقائيا وخاصة مف المناطؽ
 .1المناطؽ الجافة، أي أف حركة الماء في ىذه الحالة تسبب تيارا كيربائيا

 المياه في الحالة الغازية:حركة  4ػ 9
في حالة غاز وذلؾ عمى شكؿ بخار،  وموادىا قد ينتقؿ الماء في المباني األثرية      

، تتحرؾ الجزيئات الغازية لمماء بنفس مواصفات الحركة الغازية 2حيث يتخمخؿ بداخميا
، 3رةبطريقة عشوائية ودائمة في كؿ االتجاىات وفي مسارات مستقيمة قصيرة وبسرعة كبي

 أىميا: ويتسرب عف طريؽ عدة ظواىر
 :بشكؿ كبير تتكثؼ الجزيئات الكبيرة  عندما تنخفض درجة حرارة المباني التكاثؼ

 مف الماء عمى األسطح مشكمة أشرطة مائية تتسرب بسرعة ناحية المساـ النافذة.
  انتقاؿ بخار الماء: ينتقؿ الماء في صورة بخار مف المناطؽ التي يكوف فييا ضغط

 الماء أقؿ.بخار بخار الماء عاؿ إلى المناطؽ التي يكوف فييا ضغط 
  ذلؾ عندما و  عمى مص الماء، البنائيةالخاصية الييجروسكوبية: ىي قدرة المواد

تكوف الرطوبة النسبية في اليواء أعمى مف القيمة الحدية ليا، والتي تعتمد عمى طبيعة 
ة الييجروسكوبية أيضا عمى األمبلح المادة، وكذلؾ قطر المساـ، وقد تعتمد الخاصي

 الذائبة في الماء.
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
صوؿ عمى تيار كيربائي بالنسبة ليذه الحالة ىو حركة الماء وانتقالو مف الوسط الرطب الى . السبب الرئيسي في الح1

 الوسط الجاؼ، وال دخؿ الختبلؼ درجات الحرارة ما بيف األسطح البنائية أو داخؿ التركيبة وخارجيا لنفس المادة.
2 . Bénédicte Rousset Tournier, op cit, p 13. 

 .108, ص2015-2014كيمياء , وزارة  التربية  سوريا, المؤسسة العامة لمطباعة, . يمف أناسي وآخروف, ال3
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 األثرية بالرطوبة: األسس العممية لتمؼ المواد 10.
 الكثافة والثقل النوعي: .1.10

)غ/ سـاالكث      النسبة  الثقؿ النوعي فيو ا(، أم3فة ىي كتمة المادة في وحدة الحجـو
ثافة بتغير درجات الحرارة والضغط، نظرا لما بيف كثافة المادة وكثافة اليواء، تتغير الك

عند ثبوت  ثابتةيحدثانو مف تمدد وانكماش في الوحدة البنائية لممادة وكثافة المادة 
 . درجة الحرارة والضغط

 مية:اػ المس 2.10
تقدر المسامية في المواد بنسبة وزف الفراغات الموجودة في حبيبات المادة      

معبرا عنيا بالنسبة المئوية، تصؿ المسامية إلى حد أدنى عمى وزف المادة ذاتيا، 
 في الصخور النارية، والعكس في الصخور الرسوبية.

 
 :1أنظر الجدوؿ التالي مسامية بعض الصخور:

 :02الجدول رقم 
 الصخر المسامية % الصخر المسامية %

 الغرانيت ذي الحبيبات الصغيرة 0،05-0،7 والخشف الناعـ الحصى 37-36

 الغرانيت ذي الحبيبات الكبيرة 0،3-0،9 الرمؿ الناعـ والخشف 42-36

 البازلت 0،6-1،3 الطيف المختمفة 61-40

 الكمس )الحجر الكمسي( 0،6-16،9 التربة الزراعية 65-45

   الحجر الرممي 26،9-3،2

                                                             
 .39ػ شاىر جماؿ أغا، المرجع السابؽ، ص 1
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 ػ النفاذية:3.10
بيبات المكونة تعتمد النفاذية عمى كثير مف العوامؿ ىي: المسامية، حجـ الح    

عيف النفاذية عف طريؽ ت  لشد السطحي، درجة لزوجة المحاليؿ, لممواد البنائية، ا
قياس سرعة نفاذ المحاليؿ في كتمة المواد في االتجاىيف الرأسي واألفقي، ويتـ 
حسابيا عمى أساس المسافة التي تقطعيا تمؾ المحاليؿ معبرا عنيا بالسنتيمتر في 

 (.13ـ )الشكؿ رق 1وحدة الزمف
 

 
 : جياز اختباري لقياس النفاذية العامة13الشكل رقم 

 بتصرؼ (Rousset-Tournier, Opcit. p42)حسب  
 
 
 
 

                                                             
1 . Bénédicte Rousset Tournier, op cit, p 42. 



 أثر الرطوبة عمى خصائص التراكيب الداخمية لمواد البناء               ثاني: الفصل ال

67 
 

اد الجامدة عمى تعرؼ ىذه الخاصية بأنيا قدرة المو ػ قوة التحمل الميكانيكي:  4.10
 .إلييا الضغوط الموجية ومقاومة األحماؿ أ

مواد في التعرؼ عمييا عند ترميميا حيث تفيد معرفة صبلبة الػ الصالبة: 5.10
ويمكف تعريؼ قة مع صبلبة المواد المراد لصقيا، تتناسب صبلبة المادة البلص

الصبلبة عمى أنيا خاصية مقاومة المادة لمخدش وتختمؼ فيما بينيا اختبلفا بينا، 
 باختبلؼ مكوناتيا والمواد الرابطة ليذه المواد.

ما تعمؽ بمكونات الطبقات لمواد البناء  وىولبناء: التركيب الطبقي لمواد ا .6.10
كاآلجر والمبف والطوب والحجر، وأيضا سمؾ ىذه الطبقات إضافة إلى ىذه المواد 

 .1البلحمة بيف ىذه الطبقات الرابطة أو
 

 البناء:التفاعالت بين التراكيب الداخمية لمواد  11
ختمؼ مواد بناء عدة ظواىر ينتج عف التفاعبلت بيف التراكيب الداخمية لم       

 فيزيوكيميائية، وخاصة ما تعمؽ منيا بالماء في حاالتو المختمفة، أىـ ىذه التفاعبلت: 
 :الماء امتصاص .1.11

لماء مف الجو المحيط أو المواد المواد المختمفة لبخار احبيبات امتصاص  ىو
يعبر عف ىذه  ،االحتفاظ بو سواء عمى شكؿ ماء سائؿ أو بخار ماء في حالة غازيةو 

الخارجي المحيط بمواد  اليواءرؽ ضغط بخار الماء داخؿ المادة و بتأثير فالعممية فيزيائيا 
المحيط مادة البناء و ) 2الخارجيةاالعتداؿ بيف الرطوبة الداخمية و وصوال إلى حالة  البناء

 .المتواجدة بو(

                                                             
  .39 -38 ، المرجع السابؽ، صلبترقادة  - 1
بلستيكية, تعريب عمي بمحاج، كمية العمـو بنزرت تونس، ، بنية المادة مف زرقة السماء إلى المواد البأندريقينيي . 2

 194، ص 1994
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 ،2حجميةأو  1بنسبة مئوية تكوف ىذه النسبة إما وزنية االمتصاصيعبر عف 
يقـو الباحثوف بتجربة بسيطة ىي تجفيؼ ىذه المواد  ،لمعرفة امتصاص أي مادة لمماءو 

 .امؿ في الماء فترة زمنية معينةبشكؿ كفي فرف ثـ غمرىا 
 :االنتقالية الحرارية.   2.11

عبر الطبقات  ، أو3معمومة سطحية خبلؿ وحدة مساحة ىي انتقاؿ التيار الحراري 
ىذا  الرئيسي لحدوث سببال ،4لمادة بوجود قوى تماسؾ بيف جزيئاتياألجزاء ا الداخمية

، (موادالمسامية )الداخمي و  خارجي )المحيط(االنتقاؿ ىو الفرؽ بيف درجة حرارة اليواء 
  .02االمنحنى رقـوتسمى أيضا المنحنى الحراري كما ىو مبيف في 

 
 .عدد الطبقات x 2واط / م وحدة قياسيا 

 . k                      w/m2 
W                 الواط 
m2               2ـ 
 k          عدد الطبقات 
 

 

 

 
                                                             

 ػ وزنية: ىي الفرؽ بيف وزف المادة بعد وضعيا في الماء والحالة الجافة األولى لممادة.1
 ػ حجمية: الحجـ الذي تأخذه المادة في حجـ معمـو مف الحوض المائي.2
، عالـ المعرفة رقـ ، االقاليـ المناخية، موسوعة محيط راتبقبيعة . 3 ، دار راتب الجامعية الجزائر، 18المعرفة والعمـو

 .10، ص 2008
 .203أندري, المرجع السابؽ ، ص قينيي . 4
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 ،Fort: منحنى موليير أو منحنى حراري: الرطوبة المطمقة ) 02رقم  منحنىال

2011)1 
 : الداخميالتكاثؼ  .3.11

 فاضانخإلى ماء سائؿ عند مسامات المواد ىو تحوؿ بخار الماء الموجود في 
المسامات السطحية في صبح تإلى أقؿ مف درجة الندى حيث لدى المواد درجة الحرارة 
 األثرية التمييز بيف حالتيف لمتكاثؼ:المواد ويتـ في  ،حالة إشباع

عمى ىو ما يحدث مف تجمع لقطرات الماء عمى األسطح الباردة  :ػ التكاثؼ السطحيأ
المتكثفة إلى الخارج كما ىو موضح في الشكؿ ، عمى إثر انتقاؿ القطرات 2األثريةالمواد 
 .14رقـ 
 

                                                             
1  .  Colas Estel, Impact de l'humidité et des solutions salines sur le comportement 
dimensionnel de grès du Buntsandstein : contribution à la sélection de faciès de 
restauration, thèse doctorat Reims , 2011, P43. 
2. Yves, Traiter l'humidité, éditions Eyrolles, 61 bd saint Germain; paris, 2007, p 16.17 
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 : مظاىر التكاثؼ السطحي وتغمغل الماء عبر مسامات الجدران14رقم  الشكل
 

: ىو التكاثؼ الذي يحدث في داخؿ مواد البناء االنشائية المساميب ػ التكاثؼ الجوفي 
حيث ال يمكف مبلحظتو إال ، 1األصمية المكونة لمادة البناءلممعمـ األثري أو بيف الطبقات 

أف نميز عدة  نايمكن كما، عند ارتفاع درجات الحرارة في اليواء المحيط بمواد البناء
حاالت لمتكاثؼ الجوفي داخؿ مسامات مواد البناء، ويمكف أف تظير وتطفوا عمى السطح 

 .15ىو مبيف في الشكؿ رقـ قطرات الماء بعد التغيرات في درجة الحرارة كما 
 

 

 

 

 

                                                             
1. Yves, Op.Cit, p28. 
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 :: خطاطة لمبدأ انتقال المياه في المسام مع تصاعد التشبع15رقم  الشكل

 بتصرؼ ،.Estel Colas, Op. Cit., p42عن نقال 
 

 :لمتراكيب المعدنية الشعري االمتصاص  .4.11
مواد عمى امتصاص الماء المبلمس والمبلصؽ ليا عف طريؽ الجذب ىو مقدرة ال

خاصة في نياية المسامات المفتوحة الموزعة في سطح الزاوي عمى األسطح، والتماس 
، حيث تختمؼ مسافة الصعود الشعري بيف مادة وأخرى حسب قطر مساماتيا، 1مواد البناء

أي أف كؿ ما زاد قطرىا قمت مسافة الصعود والعكس صحيح كما ىو مبيف في الشكؿ 
 .16رقـ 

                                                             
1  . Yves, op cit, p38. 
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 ة انتقال الماء عبر المسامات بالخاصية الشعرية: تمثيل بياني لمساف16رقم  الشكل

 بتصرؼ Sihem GUERNOUTI, Op. Cit., p16نقال عن: 
 بخار الماء:الداخمي لضغط ال .5.11
يعبر عنو بوحدة و  الموادمساـ عف وجود بخار الماء في  الناتج ىو الضغط        
Pascal (Pa) بقانوف ، يحسبkelvin  1:بالمعادلة التالية 

 بار xـ 0.01= 2نيوتف/ـ1اؿ = باسك1
1 Pa = 1 N/m2   = 0,01 m x bar 

 .2الضغط الييدروستاتيو  .الداخمي وىو نوعاف: ضغط بخار الماء في حالة االشباع
 

                                                             
1 . Bénédicte Rousset Tournier, op cit, p 24,28. 

ػ الضغط الييدروستاتي ىو مقدار الضغط عند أي نقطة في السائؿ في حالة السكوف وىذا يعادؿ ارتفاع السائؿ فوؽ  2
  Pascal.   تمؾ النقطة مضروبا في كثافتو في حجـ اليواء، وحدة قياسو ىي الباسكاؿ

http://www.engineeringtoolbox.com \ http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/hydrostatic 
pressure/?category 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/hydrostatic
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 :لمعناصر الكيميائية محتوى الرطوبة .6.11
ىو مقدار كثافة الماء الموجود في المادة منسوبة إلى كتمة المادة الجافة في حجـ 

إلى وحدة  الداخمي بالنسبة لميواء ىو كتمة بخار الماء الذي يحتويو اليواء ،ساوواحد مت
، وبنفس الطريقة يحسب مقدار كثافة الماء بالنسبة لمادة 1الداخمي كتمة اليواء الجاؼ

 البناء.
 ء:ية بخار الماذمقاومة نفا .7.11

نفاذ بخار الماء  أماـ المقاومة التي تبدييا مواد البناء المختمفة )وحدة مساحة( ىي
 .2ية الماءذىي المقموب العكسي لنسبة نفاو  إلى داخميا عبر سماكتيا

RV = 1/P 
 Résistance Vapeur (RV)         ية المقاومة النفاذ

  Perméabilité (P)   النفاذية:

 Hgr / Pa . S . m2    وحدة قياسيا ىي:

 . ثا . باسكاؿ  2/ ـ وحدة امتصاص الماء       
 ية بخار الماءذنفا  .8.11

تعرؼ بيف مختصي مقاومة و  ، 3 خار الماءالداخمية لبنتشارية التعرؼ أيضا با
المعدؿ الزمني لكمية بخار الماء النافدة عبر وحدة مساحة مواد البناء بفعؿ مواد البناء ب

يعبر عنيا  ،وحدة ضغط واحدة مقداره ط بخار الماء عمى جانبي العنصر و الفرؽ في ضغ
 .)عكس المقاومة السابقة(  Hgr/ Pa . s. m2  قة:بالعبل

 
                                                             

 ( ينظر :  3( ) غ/ ـ g/m3وحدة قياسيا  )  ) 3ـ 1ػ الحجـ المعبر عنو في ىذه الحالة ىو متر مكعب واحد  ) 1
، ص 2010الرطوبة في المباني، المسودة النيائية، مجمس وزراء اإلسكاف والتعمير العربي, مشروع كودة العزؿ المائي و 

18. 
2  . Yves, op cit, p39. 

 .206أندري, المرجع السابؽ ، ص قينيي . 3
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 :الداخمي نقطة الندى .9.11
ال يعود قادرا عمى بخار الماء و عا بحرارة التي يصبح عندىا اليواء مشبىي درجة ال

, كما % 100 الداخمية حيث تصؿ الرطوبة النسبية ،أية كمية إضافية منو  استيعاب
 . مبيف في المنحنى الموالي 

 
 

 
: العالقة بين درجة الندى )نقطة الندى( والرطوبة النسبية لميواء عند 03منحنى رقمال

 درجات حرارة مختمفة
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 المياه المختزنة في مواد البناء اإلنشائية:  .10.11
ىي المياه التي تحتوييا العناصر اإلنشائية المختمفة مف المبنى األثري في الفترات 

ثناء صبيا د تغمغمت إلى الداخؿ تمؾ العناصر البنائية أتكوف قالتي و  ،األولى إلنشائو
وتقؿ ىذه النسبة كمما كاف وزف مواد البناء أخؼ أو بتعبير آخر كمما زادت  ,ترصيصياو 

 .1المسامية داخؿ مواد البناء
 : وتماسك مواد البناء المياه المتسربة .11.11

ء مختمفة في التراكيب مع تنتشر ظاىرة الرطوبة في ىذه الحالة عند التحاـ مواد بنا
 بعضيا البعض، تتسرب ىذه األخيرة عبر الجدراف مف خبلؿ:

التي تحدثيا مواد اإلنشاء بظاىرة التمدد أو عف طريؽ ظواىر أخرى مثؿ  ػ الشقوؽ
 .تسرب المياه

 الطوب.مبلط ما بيف الحجر و أماكف الخاصة واصؿ المتصدعة أو سيئة التنفيذ و ػ الف
غالبا ما تكوف الرطوبة في ىذه الحالة  ،االضافات المختمفةو  األبوابو  ػ إطارات النوافذ

كمما زاد تزداد ىذه البقع  ،عمى شكؿ بقع يقؿ حجميا كمما ابتعدنا عف مكاف التسرب
 (.منسوب األمطار أو ىبوب الرياح الباردة ) زيادة سرعتيا 

 
 ء في أنبوب اسطواني: مقطع جانبي لمسرعات عمى السطح أثناء جريان الما17رقم  الشكل

 .Hagen-Poiseuille2 قانون حسب

                                                             
1. Philippe, G., de l'humidité dans les construction, moyens de son garantir; 2 édition, 
deucher, paris ; 1882, P 13_17. 
2 . Pfitzner J, poiseuille and law, Anaeshesia, volume31,no,2, 1976, p273-275. 
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 لرطوبة الصاعدة من األرضية:ا .12.11
بتأثير  ,تصعد المياه مف التربة المبلمسة لؤلساسات أو الجدراف أو األرضيات

عف طريؽ مواد البناء المياه السطحية أو الجوفية القريبة مف األساسات عبر مسامات 
 لشعري مما يؤدي إلى ظيور الرطوبة فييا.خاصية الجذب أو االنتقاؿ ا

خيص الرطوبة الصاعدة في الجدراف بأنيا قد تصؿ إلى ارتفاع ال يزيد يمكف تش
يظير أثرىا بشكؿ متعرج أفقي موازي  ،األرضياتمف مستوى  1ممـ 900في العادة عف 

أو سب األمبلح سواء مف الداخؿ ر عند جفافيا لونا أبيض ينتج عف تلؤلرضية حيث تترؾ 
 .(04)المنحنى رقـ  الخارج

 

 
 

 : مجاالت استقرار الممح في شكل محمول تماشيا مع تركيز الحرارة04المنحنى رقم 

 (Winkler، 1994)حسب 
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مستوياتو أو عمى  ،أسفؿ البناءو  تتسرب المياه إلى األساساتكما يمكف أف    
ه الشرب أو التمؼ بميااألعطاؿ في شبكات تزويد المبنى و  بسبب المشاكؿ ،المختمفة

يمكف في حالة ظيور المشكمة في و  ،الحاصؿ في شبكات الصرؼ الصحي قبؿ تغطيتيا
مراعات وضع طبقات كافية مف الرمؿ أسفؿ  وأعمى و  ،وقت الحؽ إستبداليا بقنوات مرنة 

 .1التمديدات
 ،كما تتسرب المياه مف الحمامات أو المطابخ نتيجة عطؿ أو تمؼ في التمديدات 

تعرض أساسات لمبناية الواحدة, وتكف مبلحظتيا بوضوح في الطوابؽ المتكررة حيث يم
نوع التربة و  ذلؾ حسب طبيعة األرضو  ،ردـ لرطوبة عاليةالمباني الواقعة تحت ال

 المبلمسة.
 :الجوي الرطوبة الداخمية الناتجة عن التكاثؼ .13.11

األثرية مف أىـ أنواع  تعتبر الرطوبة الناتجة عف تكاثؼ بخار الماء داخؿ المباني
ىي و  صعوبة معالجتيا،و  المترتبة عميياعرض ليا مف حيث األضرار الرطوبة التي تت

 متعمقة أساسا بثبلثة عناصر:
 ػ بخار الماء.  
 ػ التكاثؼ السطحي.  
 ػ التكاثؼ الجوفي.  

العزؿ الحراري و  العناصر الثبلثة السابقة الذكر ليا عبلقة مباشرة بدرجات الحرارة
أخذه بعيف االعتبار و  ثـ ليا عبلقة ثانية بما يجب مراعاتو ،المنتج داخؿ المباني األثرية

اصة , وخكذا مواد البناء المستخدمة في ذلؾو  التصميـ )تقنيات البناء(و  مف مبادئ االنشاء
 .18د تجفيفيا كما يبينو الشكؿعب

 
 

                                                             
 24المرجع السابؽ، ص مجمس وزراء اإلسكاف والتعمير العربي,. 1
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 مرحمة الشعرية؛ ب( مرحمة الجفاؼ؛: توزيع الماء أثناء عممية التجفيؼ: أ( ال18رقم  الشكل
 ( Rousset-Tournier، 2001 )حسب. ج( مرحمة التماسك

 

 بخار الماء: ( أ
كمية بخار الماء التي يستوعبيا الحجـ نفسو مف اليواء تتناسب تناسبا طرديا مع 

إذ يستوعب حجـ معيف مف اليواء عند درجة حرارة معينة كمية محددة مف  ،درجة حرارتو
، كما بينما تزداد ىذه الكمية كمما زادت درجة حرارتو ،ؿ بخار غير مرئيالماء عمى شك

 .03ىو مبيف في الجدوؿ رقـ 
 يعبر عف نسبة بخار الماء بالرطوبة النسبة بعبلقة رياضية كالتالي:

 

 
 
 
 



 أثر الرطوبة عمى خصائص التراكيب الداخمية لمواد البناء               ثاني: الفصل ال

67 
 

 
 (Cs: كمية بخار الماء القصوى )03الجدول رقم 

 1ة مختمفةالتي يحتوييا اليواء عند درجات حرار  –بخار اإلشباع -
T 

 °()م

cs 

 (3)غ/م

T 

 °()م

cs 

 (3)غ/م

T 

 °()م

cs 

 (3)غ/م

t 

 °()م

cs 

 (3)غ/م

-10 2.14 0 4.84 10 9.4 20 17.3 

-9 2.33 1 5.2 11 10.0 21 18.3 

-8 2.54 2 5.6 12 10.7 22 19.4 

-7 2.76 3 6.0 13 11.4 23 20.6 

-6 2.99 4 6.4 14 12.1 24 21.8 

-5 3.24 5 6.8 15 12.8 25 23.0 

-4 3.51 6 7.3 16 13.6 26 24.4 

-3 3.81 7 7.8 17 14.5 27 25.8 

-2 4.13 8 8.3 18 15.4 28 27.2 

-1 4.47 9 8.8 19 16.3 29 28.7 

0 4.84 10 9.4 20 17.3 30 30.3 

 

                                                             
 المرجع السابؽ، المبلحؽ.  مجمس وزراء اإلسكاف والتعمير العربي,. نقبل بتصرؼ عف، 1
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 1: مقاومية بخار الماء لممواد04الجدول رقم 
 مقاومية بخار الماء المادة الرقم

MN.s/g.m 
 135-80 ور الكمسية والرممية )أحجار البناء(الصخ 1
 الطوب: 2

 * الطيني 
 * الرممي الجيري 

 
80-135 

800 
 54 المبلط: *الجبسية الجيرية 3

 
 200 الخشػػػػػب: *االخشاب الطبيعية 4

 
 

 ضغط بخار الماء: ب(
 :2يعبر عف ضغط بخار الماء بالعبلقة التالية

          

             
 

 

                                                             
 بؽ، المبلحؽ.المرجع السا مجمس وزراء اإلسكاف والتعمير العربي,نقبل بتصرؼ عف،  1
 .36المرجع السابؽ, ص مجمس وزراء اإلسكاف والتعمير العربي,.  2
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 تكاثؼ الجوفي:الج( 
الجوفي في المواضع التي تكوف درجة حرارتيا مساوية لدرجة التكاثؼ  يحدث

 أو أقؿ منيا في أثناء انتقاؿ بخار الماء عبر عناصر البناء.الندى 
انتقاؿ بخار الماء في فصؿ الشتاء بفعؿ الفرؽ في ضغط بخار الماء عبر يتـ 

دفئا إلى الجانب األكثر و  األكثر حرارةي عناصر البناء )مواد البناء( مف الجانب الداخم
برودة )الخارجي( حيث يكوف ضغط بخار الماء في الداخؿ أعمى مف ضغط بخار الماء 

ىذا ما نمحظو في المناطؽ الحارة حيث يكثر استعماؿ المبردات اليوائية و  ،في الخارج
 .)المكيفات(

و بؿ يساىـ في ثبات ال يمكف إيقافو  يتفؽ الباحثوف عمى أف ىذا االنتقاؿ طبيعي
نتقاؿ االيتـ ، و الخارجي حواجزاو  الداخميالتفاعبلت الداخمية ما لـ يحدث بيف السطحيف 

 كما سبؽ ذكره. أربعة حاالتالخارجية في و  الجوانب الداخميةبيف الماء و 
 عالقتو بالعزل الحراري:و  تكاثؼ بخار الماء. 12

 ػ التكاثؼ عمى األسطح الباردة:أ
غير معزولة حراريا في فصؿ الشتاء إلى تكاثؼ بخار الماء عمى  تتعرض المباني

ويعود السبب في ذلؾ إلى أف معدالت الفقد الحراري مف عناصر البناء  ،أسطحيا الداخمية
مف ليذه المباني تكوف عالية حيث تبقى درجة حرارة أسطحيا الداخمية أقؿ بشكؿ ممحوظ 

 درجة الحرارة لممحيط الواقعة بو.
فة نسبة تكاثؼ األسطح الباردة بحساب درجة الحرارة في المبنى يمكف معر 
 بالطريقة التالية:
 حساب درجة الحرارة عمى األسطح المستوية. .1
الزوايا الداخمية لممبنى عند التقاء عنصريف بناء حرارة  حساب درجة .2

 خارجيف مع بعضيما البعض.
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يعطي فكرة  معرفة نسب التفاوت بيف درجات الحرارة في العناصر السابقة .3
حيث تعبر نسب فقداف الحرارة عمى مدى  ،عف نسب التفاوت الحراري

 التكاثؼ بالنسبة لؤلسطح الباردة.
 .1تحديد خطر التكاثؼ عند الجسور الحرارية .4

 ب ػ التكاثؼ الناتج عن التنفس:
 يعتمد ىذا العنصر عمى:

 ػ عدد األشخاص في المبنى األثري 
 دمة في المبنى التدفئة المستخو  ػ نوع األجيزة 
 لبخار الماء في المبنىػ النشاطات المنتجة  
 ...إلخ(،المداخؿ ،ػ نسب التيوية )الفتحات 

 

                                                             
 يكوف الفقد الحراري عند ىذه الجسور بنسب كبيرة عف باقي أجزاء وأسطح المبنى األثري. - 1
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 1معدل كميات بخار الماء المنتجة في البيوت السكنية:  05الجدول رقم 

 مصدر إنتاج بخار الماء

 )نوع النشاط المنزلي(

 كمية بخار الماء المنتجة في البيوت السكنية

 ص الواحدلمشخ
 المجموع لعائمة مكونة مف

 (كمغ/يـو(أشخاص  6

   ػ نشاط األشخاص 1

(  1.90 غ/سا 40 ساعات(  8ػ في حالة النـو

 2.64 غ/سا 55 ساعات( 8ػ في حالة النشاط العادي )

 3.00  غمي الماء و  ػ طبخ الطعاـ2

 0.50  ػ غسؿ األواني3

 1.20 غ/يوـ 200 الغسؿو  ػ االستحماـ4

 0.50 غ/يوـ 500 يؿ المبلبسػ غس5

 7.50 غ/يوـ 1500 ػ تجفيؼ المبلبس6

 9.00 غ/كمواط.سا100 )احتراؽ داخمي(التدفئة ػ استخداـ 7

 26.24  المجموع الكمي

                 

                                                             
 المرجع السابؽ، المبلحؽ. مجمس وزراء اإلسكاف والتعمير العربي,نقبل بتصرؼ عف،  1



 
 

 
 قصر موغل بوالية بشاردراسة الفصل الثالث: 

 
 
 

 تمهيد     

 . والية بشار1

 . قصر موغل2

 الموقع الفمكي والجغرافي: 1.2

 . مناخ منطقة موغل:2.2

 التاريخ وأصل التسمية 3.2

 

 

 جيولوجية المنطقة 4.2

 سكان القصر 5.2

 الوصف المعماري لقصر موغل 6.2

 تاريخ أعمال الترميم 7.6.2

 تشخيص األضرار بقصر موغل 8.6.2
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 تمهيد:
لـ يكف محيط اإلنساف، وخاصة المبني عبر التاريخ متحكما فيو مف قبؿ   

عممية التحكـ كانت معمارية، فردية أو جماعية، ما يجعؿ فالمعماري، بؿ العكس تماما، 
، ىذه 1اإلنساف يأخذ قيمو المعمارية مف سجؿ القيـ الحضارية التي فرضيا عميو التاريخ

المقولة لػ بيار روبرت بادؿ تنطبؽ تماما عمى جميع القصور الشمالية لبشار، وخاصة 
 قصر موغؿ.

 
 :بشاروالية . 1

 الموقع: 1.1
كمـ عف  089تقع والية بشار في الجنوب الغربي مف التراب الوطني تبعد حوالي 

 والجنوب الجزائر العاصمة، تعد بوابة الصحراء باعتبارىا ىمزة وصؿ بيف الشماؿ
، يحدىا شماال كال مف واليتي البيض والنعامة وغربا المممكة المغربية، (90)الخارطة رقـ 

كمـ عف البحر األبيض  099أما جنوبا والية تندوؼ وشرقا والية أدرار، وتبعد حوالي 
مف التراب الوطني حيث إف  % 6.8أي  ,، 2كمـ404199المتوسط، تبمغ مساحتيا حوالي 

ىكتار منيا أراضي فالحية، البمدية األقرب الى مقر الوالية ىي بمدية  299أكثر مف 
كمـ المتواجدة قرب الحدود  191القنادسة، أما البمدية األبعد عنيا ىي بمدية لقصابي ب 

 .2مع والية أدرار
 أصل التسمية: .2.1

يعود  أصؿ تسمية والية بشار إلى عدة روايات، منيا الرواية التي تقوؿ أف اسميا 
بعث بمستكشفيف  عثمانييفف اليطالسال احدوذلؾ أف  ,جاء مف البشار أي حامؿ البشارة

مف شماؿ الوطف الى الصحراء لمبحث عف مصادر جديدة لممياه، وصؿ احدىـ الى 
وعاد بالبشارة الى السمطاف التركي ومف ثـ كثر الحديث عف  ,ع المياهيواكتشؼ ينابالساورة 

                                                             
1. Pierre Robert Baduel, Habitat traditionnel et polarité structurelle dans l’aire arabo-
musulmane, Ed du CNRS, A3, Aire de l’Afrique du Nord, Tome XXV, 1986, 232 

 .402، ص2992أحمد سميماني، تاريخ المدف الجزائرية، دار القصبة لمنشر، الجزائر،  2.
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وفي رواية  1فعرفت المنطقة منذ ذلؾ الحيف ببشار، ,لسعيدةشار الذي رجع باألخبار ابال
الذي ، الى النقيب الفرنسي كولومب بيشارنسبة  4091سنة أخرى عرفت بتمؾ التسمية 

 2 ـ حيث تمركزت جيوشو بالمنطقة، وسميت ببشار نسبة الى اسمو.4829دخميا عاـ 
 طبيعيا:.  3.1
 :(94) الخارطة رقـ  ما يميبوجود  يزيتمففيما يخص الوسط الطبيعي لموالية أما 
 التضاريس:.  1.3.1

 الجبال: - أ
ىي متفاوتة مف حيث االرتفاع، منيا ما ىو منخفض ومنيا ما ىو مرتفع كجبؿ 

ـ، 4990ـ، أما جبؿ بشار فيبمغ ارتفاعو حوالي 4091عنتر الذي يبمغ ارتفاعو حوالي 
) مي الى االطمس الصحراويـ، وىي جباؿ عارية تنت4819وجبؿ قروز الذي يبمغ ارتفاعو 

 .( 91الخارطة رقـ 
 األودية:ب. 

 تجري بالوالية أربعة أودية رئيسية تتمثؿ في: 
واد بشار الذي يمتاز بعنفو إذ تسبب عدة مرات في عرقمة المرور وىدـ البنى  -

 التحتية ومف بينيا المعالـ األثرية كالقصور.
 واد زوزفانة ببني ونيؼ. -
 واد قير بالعبادلة.  -
 يمتقياف في دائرة اقمي مشكالف واد الساورة.و   -
 
 
 
 

                                                             
في  ه، أطروحة لنيؿ الدكتورا48القرف  ـ إلى أواخر40منتصؼ القرف  ، المغرب والباب العالي مفبنحادةالرحيـ  عبد. 1

التاريخ الحديث تحت إشراؼ الدكتور محمد مزيف، جامعة سيدي محمد بف عبداهلل ضير الميراس، فاس، مرقونة، ص 
14- 12. 

 www.igli08.dzعبد اليادي بياب، التعريؼ بوالية بشار، عف الموقع: . 2



 قصر موغل بوالية بشار دراسة       الفصل الثالث: 

010 
 

 السهول: -ج
عبارة عف منخفضات عمى ضفاؼ الودياف، أىميا سيؿ زوزفانة ببني ونيؼ، سيؿ   

 العبادلة سيؿ الساورة.
 الرق والحمادة: -د

 منيا حمادة قير بالعبادلة، حمادة الساورة باقمي.   
 1العرق: -ه

 .2لكبير ببني عباس، وعرؽ الراوي، وعرؽ العطشافمنيا العرؽ الغربي ا         
 المناخ:.  2.3.1
المناخ السائد بالمنطقة يتمثؿ في المناخ الشبو الصحراوي في مقر الوالية والمناخ       

 ويتميز بػ:( 92)الخارطة رقـ الصحراوي في منطقة الساورة 
 الحرارة:  - أ

درجة مئوية وتنخفض شتاءا  19يمتاز المناخ بارتفاع الحرارة صيفا قد تفوؽ    
 درجة مئوية. 99ألقؿ مف 

 
 التساقط: - ب

يصؿ حيث  ،بوالية بشار ضئيمة جدا وغير منتظمة األمطارنسبة تساقط     
باستثناء موجات التساقط الكثيؼ في  ,ممـ وىو غير منتظـ 19المعدؿ السنوي الى 

طقة بشار وخاصة نادرا ما تتياطؿ الثموج عمى من، األمطار محدثا فيضانات األودية
 .3اذا شيدت موجة برد شديدة في فصؿ الشتاء

 
 
 

                                                             
 ـ.199ثباف رممية متناثرة ىنا وىناؾ يصؿ ارتفاعيا الى العرؽ: عبارة عف ك.  1
 .9-1، ص 2990، الجزائر 2990ع، عبد الكريـ بمكحيؿ، كممة افتتاحية، مجمة األثر، العدد الراب. 2

 جانفي. 42وتحديدا في  2942في ىذا الصدد نذكر الثموج التي تساقطت عمى المنطقة سنة  3.
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 الرياح:.  ج
وفصؿ  وماي( بزوابع رممية خاصة في فصؿ الربيع ) أفريؿ تمتاز منطقة بشار        

الخريؼ )أكتوبر ونوفمبر( تكوف في الغالب محممة بحبيبات الرمؿ الخشنة، وتيب في 
 سا./كـ99ىاتيا مختمفة تفوؽ سرعتيا الصيؼ رياح ذات تيار ىوائي ساخف اتجا

 المعطيات المناخية لوالية بشار: د. 
لوالية بشار في  2وكذا متوسط عشر سنوات 1لخصنا المعطيات المناخية اليومية   

 المنحنيات البيانية التالية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 http : //algeriemeteosun.com/meteo/graphiques . ينظر: موقع1
 /http://ar.climate-data.org ينظر: موقع. 2
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 : منحنى بياني يومي لمطقس بوالية بشار:55المنحنى رقم 
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-2555متوسط المعطيات المناخية لوالية بشار خالل عشر سنوات ): 56ى رقم المنح

2515:) 
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 56الجدول رقم 
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 قصر موغل: .2
 :لموقع الفمكي والجغرافيا .1.2
في شماؿ والية بشار باتجاه الحدود المغربية اذ يبعد عف مقر تقع بمدية موغؿ   

وىو يتوغؿ ما بيف  ،1صور شماؿ الساورةويعتبر كآخر قصر لقكمـ،  99ػ والية بشار ب
وىذا ما يرجح أخذ تسميتو مف موقعو  )االطمس التمي والصحراوي( سمسمتيف جبميتيف

 .(90) الخارطة رقـ  ، الذي سنتحدث عنو الحقا2الجغرافي
يقع عمى خط فمكيا ع جنوب شرؽ مقر البمدية والتجمع السكني، قصر موغؿ يق  

ويرتفع عف مستوى سطح البحر بحوالي ' 2o41رض شماال ودائرة ع' 19o94طوؿ 
 .ـ 4429

 
 مناخ منطقة موغل:. 2.2

مناخ المنطقة تقريبا مناخ والية بشار بصفة عامة إال مف حيث التساقط، يشابو  
، وقد لخصنا مناخ المنطقة في (94)المخطط رقـ  نظرا الرتفاع المنطقة عف سطح البحر

 : مة لمتوسط المعطيات المناخية خالؿ عشر سنواتالمنحنيات والجداوؿ التالية، الممث
 

                                                             
 ما يصطمح عمييا قصور الشماؿ وىي قصر لحمر قصر بوكايس، الصفيصيفة والقصر محؿ الدراسة.. 1
 إذا رجعنا الى أصؿ كممة موغؿ فيي مف الفعؿ توغؿ.. 2
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 موغلمتوسط المعطيات المناخية ل: 57المنحى رقم 
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 57الجدول رقم 

 
ممـ مف ىطوؿ األمطار، أما  2الشير األكثر جفافا ىو شير يوليو، حيث يشيد 

 ممـ. أما أكثر 29أكبر كمية مف ىطوؿ األمطار فتأتي في شير نوفمبر بمعدؿ قدره 
، في حيف يمثؿ شير جانفي أكثر الشيور °19.0الشيور حرارة فيو شير يوليو بمتوسط 
، مع تسجيؿ بعض االستثناءات حيث تصؿ °98.9برودة بدرجات حرارة دني تصؿ إلى 

ممـ بيف أكثر الشيور 48ويتراوح معدؿ ىطوؿ األمطار  درجة الحرارة إلى الصفر أو أقؿ.
 1.°22.0ط درجات الحرارة عمى مدار العاـ فيو جفافا وأكثرىا تساقطا، أما متوس

 
  التاريخ وأصل التسمية:.  3.2

أو  ،تشيد قصر موغؿو  مف العراقيؿ التي واجيتنا في عممنا ىو تحديد تاريخ بناء
 لتعمير المنطقة مف طرؼ ساكنتيا. لتقربياعمى األقؿ التاريخ 

صور مجيولة التاريخ، عدد مف القلىناؾ غياب كبير لممصادر التاريخية المكتوبة 
ميالدي، باالعتماد عمى المعطيات األثرية  41و 41لكف معظميا مشيد ما بيف القرنيف 

                                                             
 ؛ /http://ar.climate-data.org. ينظر: موقع المعطيات المناخية 1



 قصر موغل بوالية بشار دراسة       الفصل الثالث: 

001 
 

والعادات والتقاليد غير المؤكدة، التي ال يمكف مف خالليا إعادة تصور نمط الحياة 
ثنيات ساكنة ىذه القصور.  وا 

ذكر في عناصر لكف محاوالتنا بقيت مجرد فرضيات نظرا لمصعوبات السابقة ال 
ىو غياب المصادر التاريخية المكتوبة أو باألحرى عدـ أساس ىذه المعطيات  ،البحث

 عمى معمومات أو ما وقفنا عنده أيضا غياب اإلشارات الدالة عمى وجوده ،توصمنا إلييا
معطيات مقربة منو، إال ذكره في الرحمة العياشية ألبي سالـ العياشي أثناء عودتو مف و 

 .باسميف متقاربيف ىما مرغؿ وموغؿ دوف ذكر أي تفاصيؿ أخرى رحمة الحج
وذىبنا نحف مع أىؿ مكناسة وفاس باحد عشر خباء، وأخذنا عف حيث يقوؿ:"...

يميف جبؿ عنتر، وىو أعظـ جبؿ في تمؾ الناحية، وسمكنا طريقا حرشة ىنالؾ بيف جبميف 
ت، وفي الغد وصمنا الى أحدىما جبؿ عنتر وىو عف يسارنا الى أف خرجنا عند الثوميا

قبؿ الظير وتجاوزناه، فمما وصمنا الى قرية  المنابية تفقدنا صاحبا لنا ناـ في وادي  مرغل
وفي الغد جئنا ، فوقفنا ساعة ننتظره الى أف وصمنا فسرنا وبتنا، موغلقبؿ أف نصؿ الى 

وأخبرنا  ثيرؿ ماء، وكاف عيدنا بو ذا ما كلبوكايس ضحى ووجدنى وادييـ ليس فيو إال قمي
عمى شكؿ بركة أىؿ البمد أنو كاف بأعمى الوادي غار في الجبؿ فيو بركة ماء طاؼ 

 ، 1ال يعمموف مف أيف جاء وال الى أيف يذىب..." ة،مستدير 
باألمازيغية، التي  موغيلكما أفادنا أحد أىؿ المنطقة بأف أصؿ كممة موغؿ مف 

سيرىا حسب ساكنة المنطقة أف المرأة كانت معناىا المرأة صاحبة الذراع أو أـ الذراع، وتف
 .2تعمؿ في البساتيف والواحة المحيطة بالقصر

وؿ ميدانية منيا البحث عف حمو  عدة فرضياتو  ليذا السبب راودتنا عدة أفكار
بداية  ، موغؿ أو الموغولييف كما يسمييـ ساكنة بشار المدينةأصؿ مصطمح مصدر و 
حتى بجنوبيا مثؿ مخطوطات الخزانة الزيانية مساورة و ت مف المنطقة الشمالية لتقصينا كان

                                                             

ـ، تحقيؽ سعيد الفاضمي، سميماف القرشي، 4001-4004أبو سالـ عبد اهلل بف محمد العياشي، الرحمة العياشية  1.
 .994، ص2990المجمد الثاني، الطبعة األولى، االمارات،

وىو أحد  عمى الساعة الثانية والنصؼ داخؿ قسر موغؿ، 2941جواف  42. مقابمة مع السيد: محمد أوعبيد، بتاريخ 2
الميتميف العصامييف بتاريخ المنطقة، كما يممؾ منزال داخؿ القصر جعؿ منو متحفا مصغرا لمقتنيات جمعيا مف أىؿ 

 القصر.
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األمر الذي حتـ عباس، وقصر تاغيت وصوال إلى مكتبات بني القندوسية بقصر القنادسة 
البعض يتحدث عف بعض المخطوطات  ،عمينا البحث عف المصطمح في الذاكرة الشعبية

 1.وفمتميالقديمة الموجودة في مكاف ما في مدينة 
لؾ عمى محاورة بعض المؤرخيف العصامييف أو مشايخ المنطقة في إعتمدنا في ذ
 ،يا في خانة األسطورةالقصص عف القصر التي تصب في غالبو  تسرد بعض الروايا

ىناؾ اختالؼ و  أف القصر قديـ مف حيث تأسيسو العمومات استنتجناحيث بعد جمع ىذه 
قروف حسب روايات  10و قروف 7يات منيا مف يرجع تاريخ تشييده إلى ابيف ىذه الرو 

 أخرى.
لكنيا تبقى كميا  ,2قرنا قبؿ الحاضر 15أما البعض اآلخر فذىب إلى حد 

بدالئؿ ممموسة ليس فقط و  ،غير مؤسسة إلى غاية الوصوؿ إلى التاريخ األصميفرضيات 
 التراتب.و  مف خالؿ التوارث
ف الدالئؿ ى فترات قديمة حسب مجموعة ملالقصر يعود إإثباتو أف تشييد ما يمكف 

 رغـ قمتيا، أىميا: , 3طرحيا بعض مف زار القصر أو بعض الباحثيفالمادية 
المالحظ عمييا  ،مقابر 05التي يصؿ عددىا إلى و  حوؿ القصر ةعدد المقابر المنتشر  .4

 الذي مر عمى تعمير القصر بيركال ىذا يدؿ عمى عدد السكاف ,كثرة القبور)المساحة(
 ،و في سنوات متأخرةنعمير القصر إلى غابة ىجراستقرار تاى إضافة إل ،عمى عدة أجياؿو 
 ستعمار الفرنسي.فترة االإلى مقر البمدية الحديث إباف االنتقاؿ و 
الذي يصؿ  ,مقصر المسمى عند أىؿ المنطقة بالولية األولياء التابع لو  عدد األضرحة .2

سيدي  ،سيدي المخفي ،عمي بف عمراف يسيد ،ىـ سيدي عيسىو  ضريحا 11إلى 
سيدي  ،سيدي أحمد بف براىيـ ،سيدي محمد بف سعيد ،سيدي عبد الرحمف ،موسى
 ،سيدي بوشقيفيف ، اللة مبروكة ،لسعيداسيدي  ،بمقاسـ

                                                             
1  .  Smail Chieb, L’Architecture de Terre : Techniques et formes, cas d’étude : Ksar de 
Mougheul, Thèse de Magistère, Centre universitaire de Béchar, 2005, p143 
2  .  ibid. p.143 

أمثاؿ الباحث شياب اسماعيؿ الميندس المختص في مواد البناء الترابية حسب الدراسة التي قاـ بيا حوؿ منطقة .  3
 بشار وقصر موغؿ.
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تعامؿ أىؿ المنطقة باألمازيغية )الشمحة( يمكف أف يفيـ عمى أف ىؤالء ترجع جذورىـ . 1
 إلى ما قبؿ الفتح اإلسالمي.

ىؿ القصر شمموا عمى عدة قبائؿ جاءت مف قصور أخرى إشارة بعض المشايخ أف أ .1
 .1أصبحت غير موجودة مثؿ القصر المسمى: قصر نايت يممو

ع عمى مساحة شاسعة تقدر بػ ربالتي تتو , يمية كبيرة خقرب موقع القصر مف غابة ن .9
يسمى ىذا النخيؿ  ،معمرةموجودة بيا أشجار نخيؿ  2،كمـ 2،5عمى مسافة  ىكتار 2000

 .دايتتاز بػ
كؿ جية  بالقصر,ش و عر ال عمى كثرة تدؿ رة البئرالموجودة عمى حجا الحباؿأثار  .0

 .المنطقة مشايخكانت يسقى منيا عرش حسب 
الذي يمكف ىذا الكربوف كذا سمؾ و  وف( داخؿ جدراف بعض المنازؿبأثار الحرؽ)الكر  .2

ى شغؿ ىذه المنازؿ , ويمكف أف يستشؼ منو أيضا أنو مر عمريخاستعمالو في عممية التأ
 .عدد كبير مف األشخاص أو العائالت أو األسر

المياـ بمختمؼ أنواعيا و  كذا تقسيـ الوظائؼو  ؿغتنفيذ البنايات داخؿ قصر مو عبقرية . 8
 مثؿ:

 ، الحؽتاعيضاس باستعماؿ التقسيـ الشمسي  البئرو  أنظمة تقسيـ مياه السيؿ أـ 
 تيغرت. ـ التقييس األخرى مثؿونظ

وؿ األف الو دور  ،سد تقميديبواسطة ا ينابيع المياه بإنشاء تجميع ليزويد ػ ت ب 
بالمياه وخاصة النشاطات الفالحية  الواحة تزويد والثاني مف أجؿ بالماء، تزويد السكاف

 آجماد را لمقصر المسمىيساقد أنشأ الواد المحاذي و  ،الممارسة مف طرؼ سكاف القصر
 .أبخاخ الذي يصب في الوادي الثاني واد

تركت بصماتيا التي  الميارات السابقة تدؿ عمى تعاقب عدة أجياؿ عمى القصر
 سائؿ العيش داخمو.و  مف أجؿ تسييؿ

                                                             
 قصر نايت يممو، أو عشيرة يممو، إحدى القبائؿ البربرية التي سكنت القصر.  1

2  .  Smail Chieb, Op. Cit., p144. 
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وجود منازؿ ذات طابقيف  في القصر يدؿ عمى نقص مساحات التشييد داخؿ أسوار  . 0
ىذا  ،مما أدى إلى استعماؿ الطوابؽ في المنزؿ الواحد رغـ ىشاشة مواد البناء ،القصر

ىذا ما نممسو مف خالؿ و  دليؿ آخر عمى وجود أعداد كبيرة مف الساكنة عبر فترات زمنية
 حجـ االتقاف الداخمي.

التوسعة التي شيدىا القصر مف الجية الشمالية الغربية تدؿ عمى زيادة عدد السكاف  .49
 بداخمو.

حؽ  ايش مع كفالةالتعو  ما يستشؼ مف تطبيؽ أنظمة البناء ،لمقصرالتنظيـ الداخمي  .11
ى ىذه الوظيفة تسير عمعف طريؽ ىيأة خاصة  ال ضرارو  الجار لمبدأ ال ضرر

 تنظيـ مجموع الدروب فيما بينيا.و  ،مف حيث مساحة الدرب الواحدخاصة و  )المحتسب(
 جيولوجية المنطقة: 4.2

مت رواسب منطقة الثنية الزرقة وشبكة موغؿ عبارة عف نتوءات مف الدولمييت شك
ت والمركبات المعدنية لصخور جباؿ األلب وجباؿ شرؽ ية، وىي نفس المكونابركان
ـ تعود x 300  299كمـ شرؽ بقايا بوكايس نتوءات مساحتيا  2تقع عمى بعد ، 1كايأمر 

 .2إلى تشكيالت ما قبؿ الكمبري
 سكان القصر: 5.2

 قصر موغؿ ىو تسمية ثالثة لمقصر بعد تسميتيف سابقتيف األولى ىي آيت إيمو
والثانية ىي آغـر المنبييف، وحسب الرواية الشعبية كال التسميتيف لقبائؿ ىاجرت مف 
المغرب األقصى اشتيرت بتجارة قصب السكر، ثـ أطمؽ عمى القصر أت موغيؿ مف 

 .طرؼ أحد األئمة
بالقصر سبعة دروب أصمية، حيث السكاف األصميوف ىـ أوالد سيدي سعيد الذيف 

 .4020، ىجر القصر مف طرؼ ساكنتو نيائيا سنة والد قاضيتفرع منيـ أوالد عبيد وأ
                                                             

1  .  Gérard Duec et al, les Boutonnières pau-africaines du haut Atlas Algérien, aspects 
structuraux et sédimentaires, compte-rendu académique scientifique ; T314 série II, 
Paris, 1992, p 1478. 
2. Ibid. p1480. 
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 الوصف المعماري لقصر موغل: 6.2
االستغالؿ و  شيد القصر في أعمى الواحة لعدة أغراض أىميا تسييؿ إيصاؿ الماء

في الجيات األربع يضـ القصر أربعة أبراج لممراقبة  ،المراقبة الجيدةو  األمثؿ لمواد الواحة
في حالة لتكوف  ،لضماف التواصؿ بيف األبراج آدراسيض مسقؼ يربط بينيا سور عر 

ىذه الحروب  ،استعداد ألي ىجـو يتعرض لو القصر في حالة الحروب بيف القبائؿ
 األشعار المتوارثة في حالتيا الدفاعيةو  جسدتيا الرواية الشعبية مف خالؿ بعض القصائد

 اليجومية.و 
 

 ألسوار واألبواب:ا 1.6.2
سور المدينة ىو البناء المحيط بيا والجمع  ،1مف المعايير الحضاريةيعتبر السور  
استعمؿ السور في القصور لمتحكـ في  ،2وىو جدار ضخـ عاؿ يحيط بو لحمايتو ،أسوار

 الدخوؿ والخروج منو والتسييؿ لمراقبو والدفاع عف القصر.
ليا  ،المعماريكما أف األسوار تعد رسما لتحديد حدود المدينة أو الفضاء العمراني و 

فيي  ،حيث تتفاعؿ مباشرة مع مفيـو الحرمة والحـر ،صمة خاصة بالمجتمع اإلسالمي
 .3كمدلوؿ تشكؿ الحامي لمفراغ

يحيط بقصر موغؿ سور مبني بالحجارة والطوب غير منتظـ في شكمو العاـ 
 ولى لمقصر التي كانت مربعةالحالي، إال أنو كاف عمى غير ذلؾ في بداية النواة األ

ثار السور، ثـ توافدت عمى القصر اليجرات ومجموعة مف القبائؿ سميت آحسب  الشكؿ
اـ يميؿ إلى الدائرة، ثـ في ، موجية أبوابيا إلى الخارج حتى صار الشكؿ الع4بالطرافة
الحقة سكف الطرافة النواة المركزية بسبب النزوح، يتراوح سمؾ جدار السور ما بيف  فترات

                                                             
 .87ص  ،بؽالمصدر السا ،القزوينيزكريا ابف محمد  ػ 1
 .153المرجع السابؽ، ص  ،ػ عاصـ محمد رزؽ 2
 .84-85, ص  1992مطبعة أبو داود الجزائر  1ػ إبراىيـ بف يوسؼ، إشكالية العمراف والمشروع االسالمي, ط  3
الطرافة نسبة إلى قبائؿ مياجرة إلى القصر، سكنت أطرافو أو في جوانبو، ثـ في مرحمة الحقة أصبحوا مف السكاف . 4
 ألصمييف بتصاىرىـ معيـ ومشاركتيـ الميراث .ا
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 ـ، يعموه في بعض نقاطو ممر لمحراسة.1و  2.9سـ، أما ارتفاعو ما بيف  09و 19
يقع في الجية  نتماسغت األوؿ ىو باب الدخوؿ إلى القصر مف خالؿ بابيف،يمكف 

 .ـ  1.29و 2.09تو ما بيف مقاسا ،الشمالية، لحقت بو عدة تغييرات
أو باب الواحة، يقع في الجية الجنوبية يفتح  نتيجنت بابىو : الثانيالباب أما 

مقابؿ الباب األوؿ توجد ساحة القصر أو الساحة العمومية المسماة ، مباشرة عمى الواحة
 . (91)الموحة رقـ  تسمى أيضا ساحة السوؽ ،تماسغت ساحةب

 
 ساحات القصر: 2.6.2

يحيط بيا مجموعة مف  تماسغتساحة  أىمياوعة مف الساحات مجمصر بالق
تعددت وظائفيا )الراحة واالنتظار  بتادوكنتالمحالت أو الفضاءات تسمى محميا 

كما يوجد بالساحة أيضا فضاء  االجتماعات والمحادثات ، البيع ، تخزيف السمع...(،
ـ  1x1.99ساحة مقاساتيا ، عبارة عف غرفة موجودة في ركف التماسغتبيسمى محميا 

 .(91)الموحة رقـ  سـ استعممت لمجماعة )ألقصبت( 99x99تتوسطيا دعامة 
ـ  1.99كانت توجد قنطرة بوسط الساحة تغطي كيفا انحداره المائؿ يصؿ إلى 

شخصا، تـ ردميا في التسعينيات مف طرؼ أحد المسؤوليف  99د تتسع لػ قتحوي فرنا و 
 .ىذا الكالـ ىو أف ساحة القصر في وسطيا غير ثابتةبمادة التيؼ، والدليؿ عمى 

متواجدة داخؿ القصر، إضافة  حارة حمو الصالحىناؾ ساحة ثانية أقؿ حجما ىي 
 مستعممة كمساحات خضراء.إلى مجموعة مف الساحات الصغيرة 
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 المسالك والدروب: 3.6.2
درب يضـ  دروب( كؿ 06) ستة العامة كؿ الدروب ليا صمة مباشرة بالساحة 

  92المخطط رقـ  ية واحدة ىي العرش مما يعني وجود ستة أعراش بموغؿمجموعة إثن
 .91و

ة بحيث ال تسمح بمرور أكثر مف شخصيف في اتجاىيف قيجاءت ىذه الدروب ض
، ، مغطاة في أغمبيا إال قميال ما نجدىا غير مغطاةـ4,9و 9,09عرضيا مابيف متعاكسيف

نخيؿ المشكمة لسقؼ الطابؽ األوؿ لممنازؿ، مع ترؾ بعض استعممت في التغطية جذوع ال
 الثقوب والمساحات التي تساعد عمى اإلضاءة والتيوية.

تتشعب الدروب الستة إلى دروب صغيرة حيث ال يمكف الذىاب معيا إال 
 ألصحاب المنازؿ الواقعة بيا وىي عبارة عف العائمة الواحدة التي تنتمي إلى نفس العرش

 . 91المخطط رقـ 
 ناحية الشماؿ: تنطمؽ كميا مف الساحة العمومية، قمنا بتحديدىا حسب الرواية الشعبية الى

 وآيت النمر . آيت عمارة قيف ىما مدرب نايت عمارة، وينقسـ إلى شارعيف مغ
 وىو عبارة عف شارع واحد يتخممو ثالث أزقة مغمقة. درب نايت بارة

 درب نايت عسوؿ متوسط الطوؿ.
عيد ينقسـ الى ثالث شوارع مغمقة ىي شارع نايت عبيد، شارع درب نايت بوس

 نايت عبة، شارع نايت بوسعيد.
 ناحية الغرب: -

نجد دربا واحدا ىو درب نايت الشيخ، حيث تتوضع المساكف بشكؿ منتظـ    
 عمى اليميف ويقابميا عمى اليسار صور القصر .

 ناحية الجنوب: -
 نجد درب نايت قاضي الذي يخترقو شارعاف.

، 4899سكف أواخر  89و 09كؿ درب يحتوي عدة سكنات وصمت ما بيف      
 في نياية كؿ درب نجد ساحة لالجتماع خاصة بكؿ عرش.
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يكتنؼ القصر مف الجية الغربية ضريح سيدي عيسى ومف الشرؽ مقاـ سيدي بف 
 عمراف يحرصاف القصر ويحمياف سكانو مف الشر.

 مسجد القصر:  4.6.2
بسيط في  ،يضـ أيضا مدرسة قرآنية نتامسغيتلساحة  مسجد القصر محاذي

 حسب رواية كبار المنطقة ضـ المسجد الزاوية القديمة لمقصر. ،شكمو
( بجانب الساحة ويةزاال ،المدرسة ،المسجد) في قراءة لتواجد المركب الديني

الشرعي عمى المعامالت بيف مف أجؿ إضفاء الطابع  , وذلؾالواحةو  )السوؽ( العمومية
 )المسجد(. تجار السوؽ عمى أساس أف الرقابة موجودة أماميـو  الكي الواحةم

ذلؾ لمحاجة الممحة مثؿ البئر و  ىناؾ بعض العناصر العمومية المشيدة في القصر
اضافة الى  2ـ 29كما سبؽ ذكره مسجد القصر ال يتجاوز , نايت الساحميالموجود بدرب 

بئر ويفتح عمى الساحة العمومية يقع في ركنو الشرقي  2ـ0صحف حديث مساحتو 
التي تفتح ىي األخرى عمى الواحة أو الجناف عف طريؽ الباب الثاني  تماسغتالمسماة 
 . (99)الموحة رقـ  نوسمارلمقصر 

ماـ المسجد ساعة شمسية لمعرفة أوقات الصالة تسمى عند أىؿ المنطقة أوضع 
الشرؽ أساس ىذه الساعة الحؽ، كما تستعمؿ لتنظيـ توزيع الماء وىي موجية نحو 

)الموحة رقـ سـ مقسمة الى ثمف مساحات بواسطة بقايا عظمية  89الشمسية دائرة قطرىا 
90). 

حيث يحصؿ كؿ صاحب حقؿ عمى نصيبو مف الماء بعد دوراف الظؿ عمى عالمتيف 
يعتمد سكاف القصر  , لكف في حالة غياب أشعة الشمس ,عظميتيف بمحيط الساعة

مثؿ تيغرت بالمغة المحمية وىي عبارة عف نصؼ صحف نحاسي عمى وسائؿ أخرى 
كما احتوى المسجد عمى دار الضياؼ، واستعمؿ يوضع عند بداية منبع الماء،  مقعر

سطح المسجد لقراءة القرآف أياـ االحتفاؿ باألعياد الدينية كالمولد النبوي أو االحتفاالت 
 الخاصة بأىؿ المنطقة مف أعياد بربرية، وأعراس.
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 : المساكن 5.6.2
لطوب ذو الحجـ الكبير المصنوع محميا مف الطيف والرمؿ شكميا بابنيت المساكف 

ـ عرضا  9,29ـ سمكا و 9,49ـ و 9,49 عمى العمـو مستطيؿ بمقاسات تتراوح مف
ـ طوال ، يكنى محميا الطيف يصنع منو أساسا الجدراف الخارجية التي تسمى  9,19و

أما  ـ , 9,09إلى  9,19لبا ما يتراوح بيف ادراف الخارجية غ، سمؾ ىذه الجبالحوطمحميا 
عف أساسات ىذه الجدراف ففي الغالب مف الحجارة المتوسطة الحجـ يتـ الربط بينيا 

 .(91)الموحة رقـ  متر  1بواسطة مالط طيني حيث أف ارتفاعيا ال يتعدى الواحد متر 
ىا األوؿ حيث مف النادر جؿ المنازؿ منخفضة في مستوا ما الحظناه ميدانيا أف
أما عف المساحة الداخمية لفضاءات  ،ـ مف الداخؿ 2.40أف يتجاوز ارتفاع األسقؼ 

 )المتوسط(.  x 1.1 1.2المسكف فغالبا ما تكوف مربعة بقياس 
نيا ال يمكف ألوىذا راجع في أغمب الظف إلى ضعؼ مواد البناء مف حيث المتانة 

إضافة أنيا ال يمكف أف تتماسؾ لمسافات تتجاوز يرة أف تتحمؿ أثقاال عمى ارتفاعات كب
الجذوع(، و  )الجريد أما عف التسقيؼ فالمواد المستعممة أساسا ىي النخيؿ ،ـ 3.50

مالحظة أخرى حوؿ حجـ الفضاءات داخؿ المسكف راجع لمسقؼ الذي ىو مف جذع 
ف خالؿ إليو ميمكف الصعود ، 1سطحو  أغمب المنازؿ تتكوف مف طابؽ أرضيو  النخيؿ.

 درج في ركف المسكف.
احتوت كؿ المنازؿ في قصر موغؿ عمى دورات لممياه أو الكنيؼ الذي يسمى 

الجزء األسفؿ أو الحفرة تمسى أداي، والجزء  ،يفءا تيحفيريف، يتشكؿ معماريا مف جز محمي
األعمى يسمى أنج، حيث تستعمؿ الفضالت المتراكمة والرماد كسماد لبساتيف الواحة، نادرا 

 إلىندخؿ ، ا نجد أكثر مف كنيؼ واحد في المنزؿ اال في بعض الحاالت لممنازؿ الكبيرةم
الغرؼ المكونة لممنزؿ عبر أبواب مصنوعة مف خشب النخيؿ لكؿ باب مفتاح تقميدي 

 .يسمى محميا بػ تاغمبت 

                                                             

 تساضحت ىو السطح استعممو الموغميوف لمنشر وخاصة المحاصيؿ.1. 

 



 قصر موغل بوالية بشار دراسة       الفصل الثالث: 

008 
 

مثؿ الدار المسماة دار نايت عسوؿ، ف مف طابقيف توجد بعض الحاالت لمساك
عبارة عف وسيمة  ،تامطمورتمحفور في األرضية يسمى  فضاءالمدخؿ نجد مباشرة في 

تتوسطو دعامة  ،تاسيريت أو أسواريسيسمى بالميجة المحمية  دفاع وراءه مباشرة فناء
المنزؿ  مالحؽخاللو نستطيع الدخوؿ إلى مف  ،ـ 9,89 طوؿ ضمعيا كبيرة مربعة

 بقية الغرؼ أو في الطابؽ. المعزولة عف تاماسريت قاعة الضيوؼ، لبيوت وىي األخرى
 فيي قاعة في الطابؽ.أي المخزف  تيخوزان أما عف

في أحد  ،وشتكالالمنازؿ عمى مكاف طيي الخبز)الفرف التقميدي( كما تحتوي 
مدخنة تمتد إلى أعمى تعموىا ة كو  ف الصحف اركفي أحد أغالبا ما يكوف  ،أركاف البيت

 جزء مف الفرف لمنع الحشراتر في تغطية جريد النخيؿ األخض استعمؿ ،جزء مف المنزؿ
 إليو. الحيوانات الصغيرة مف الدخوؿو 

في منتصفو إستراحة تحتيا مباشرة  ،ػ نصعد إلى الطابؽ الثاني مف خالؿ درج
 عف طريؽ فتحة صغيرة.درب  مفتوح إلى الخارج  تاحفريت مكاف وقود النار

وضعيا مما يشكؿ نوعا معظـ الجدراف في القصر تحوي عمى كواة متناسقة في . 
 مف الزخرفة.

ليا دور آخر أيضا ىو ضماف و  ،تدوكانتػ نجد أسفؿ الجدراف أماكف الراحة 
التدوكانت أيضا حسب بعض مشايخ المنطقة استعمؿ و  تماسؾ الجدار مف الجية السفمية

.  في فصؿ الصيؼ لمنـو
 

 :اآلبار  6.6.2
ر بكامؿ قصر موغؿ أغمبيا تقع بئ 49أحصى لنا بعض سكاف المنطقة أكثر مف        

المشيدة لمحاجة العمومية الممحة  اآلبارىناؾ بعض و  ،داخؿ المنازؿ الكبيرة لوجياء القبائؿ
مثؿ البئر الموجود بدرب نايت الساحمي إضافة إلى البئر المركزية الموجودة بساحة 

 أمتار. 49القصر كما ذكر نفس المصدر أف متوسط عمؽ البئر ىو 
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تخراج الماء مف االبار نظاـ متكامؿ يعتمد عمى الحباؿ تصنع مف استعمؿ الس
ىي البكرة أو  تساباللت حيث يرفع الماء مف البئر بأداة تسمى محميا  شعر الماعز،

 و جمد الماعز.أصنع مف الخشب ي الذي آغرور أما الدلو فيسمى الخطارة،
 
 تاريخ أعمال الترميم: 7.6.2

لترميـ الخاصة بقصر موغؿ، رغـ اتصالنا لـ نستطع الحصوؿ عمى تقارير ا
بالمصالح التقنية لمبمدية وكذا الييئات المختصة، الشيء الوحيد الذي تمكنا مف الوصوؿ 

حيث أضيفت أقواس عمى  ـ،2994سنة ترميـ عمى القصر قد أجري إليو ىو أف آخر 
ودة سابقا موج التي لـ تكفسور الحوانيت المقابمة لساحة الجماعة أماـ مسجد القصر، 

 وغيرت النوافذ األصمية مف طرؼ مكتب الدراسات إلى فتحات متتابعة.
 
 تشخيص األضرار بقصر موغل: 8.6.2

أكثر مف نصؼ مساحة القصر أصبحت ردوما وتراكمات نظرا لسقوط المنازؿ 
ولـ يسمـ إال الجزء المرمـ المقابؿ لممسجد والساحة العامة  ،وتيدميا وتدىور حالة أسطحيا

مف األسوار، وبعض المنازؿ التي ال يزاؿ أصحابيا يستعممونيا لمتخزيف أو ألعماؿ  وجزء
 أخرى. 

كما أف السبب الرئيسي في تدىور مساكف القصر، ىـ الباحثوف عف الكنوز كما 
أشار إليو أحد سكاف القصر القدماء، إضافة إلى تصاعد منسوب مياه الحاجز المائي 

في الجية الشرقية لمقصر، زد عمى ذلؾ عدـ صمود أسقؼ المشيد في الفترة االستعمارية 
، حيث المنازؿ بسبب الثموج المتساقطة عمى المنطقة، وخاصة في سنوات السبعينيات

وصؿ إلى نصؼ متر عمى مرتيف في السنة )حسب ما أدلى بو محاورنا محمد أوعبيد(، 
 .0و  8رقـ ، ينظر الموحة ـ4929نظرا الرتفاع القصر عف مستوى سطح البحر بػ 
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نمو الحشائش وبعض النباتات داخؿ جدراف المنازؿ التي ال زالت قائمة، إضافة 
، والسبب الرئيسي 49ينظر الموحة رقـ  إلى الرطوبة الصاعدة عمى كامؿ أرضيات القصر

ليا ىو استعماؿ مواد حديثة كاإلسمنت، كما الحظنا ميدانيا تزىر األمالح عمى كامؿ 
ـ وخاصة األماكف التي اقترنت فييا 94و  9,89فاع ما بيف األرضيات بمتوسط ارت

 . 44ينظر الموحة رقـ  الحجارة مع الطوب في عممية البناء
 

تسوس األخشاب المستعممة في التسقيؼ واألبواب مف الرطوبة وتسرب مياه 
، (42الموحة رقـ )ينظر  األمطار مف السقؼ وأعمى الجدراف لعدـ وجود نظاـ تصريؼ ليا

 .ألخير الرطوبة الصاعدة مف مرور شبكات الصرؼ الصحي بالقرب مف القصروفي ا
مف مف أخطاء الترميـ تحديد ارتفاع الجدراف وتمبيس حجارة األساسات باإلسمنت، 

حيث أف التقنيات األصمية ىو أف تحفر حفر  ،استعماؿ الردـ في عممية الترميـاألخطاء 
أياـ بواسطة التبف وفضالت الحيوانات  1وؽ ـ ثـ تخمر األتربة بداخميا لمدة تف4تفوؽ 

 تعيضاس)الغبار(، وأضيفت إلى المنازؿ أقواس جديدة ، كما غير مكاف الساعة الشمسية 
 بمعدف نحاسي. الموجودة في وسط الساحة واستبدؿ عود الظؿ الحق
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 94المخطط رقـ 
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 92المخطط 
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 91المخطط رقـ  
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 تمهيد:
تنتمي والية البيض إلى منطقة األطمس الصحراوي المتفردة بخصائص مناخية  

أثرت عمى الخصائص المعمارية لكؿ قصور الوالية، وخاصة قصر بوسمغوف، الذي أخذ 
عو واحتوائو عمى الزاوية الحيز األكبر مف االىتماـ، نظرا لمحافظتو عمى ىيكمو العاـ وموق

 التيجانية، أحد أشير الزوايا الطرقية في الجزائر.
 والية البيض :. 1

  والفمكي: جغرافيالموقع ال( 1.1
( °33-° 40بيف خطي عرض ) تقع والية البيض في الجنوب الغربي لمجزائر،

، يحدىا مف 2كمـ  71696،70( شرقا ، بمساحة قدرىا  °01-°00شماال وخطي طوؿ )
، ومف الشرؽ والجنوب الشرقي وسيدي بمعباس الشماؿ كؿ مف والية سعيدة والية تيارت

 .                                       (06)الخارطة رقـ  النعامة وبشار ومف الجنوب الغربي والية األغواط وأدرار وغرداية،
ية، مقسمة إلى ( بمد22وعشريف) يف( دوائر واثن8إداريا تتكوف الوالية مف ثماني )

 ثالث مناطؽ رئيسية متميزة طبيعيا وىي:     
 2كـ 8778تبمغ مساحتيا و  تقع في الشماؿ أي السيوؿ المرتفعة،  :المنطقة األولى -أ

بوقطب والخيثر وتوسموليف والكاؼ األحمر والرقاصة  ( بمديات ىي:6ست ) تضـ
                                           والشقيؽ.                                              

، تضـ 2كـ 11846تنتمي إلى  األطمس الصحراوي، وتبمغ مساحتيا   المنطقة الثانية:-ب
( بمدية ىي: البيض وبوعالـ وسيدي عمر وسيدي طيفور وسيدي 13ثالثة عشرة )

 غوف والمحررة.                                              وعيف العراؾ والشاللة وبوسم رباواتو  سميماف واستيتف والغاسوؿ والكراكدة
ثالث  ، تضـ2كـ 51073المنطقة الثالثة: ىي منطقة الصحاري، ومساحتيا تبمغ -ج

   1البنود وبريزينة.بمديات: األبيض سيدي الشيخ، 
                                                             

1. wilaya d’el bayadh, direction de la planification et de l’aménagement du 
territoire,monographie de la wilaya d’el bayadh ,2010 , p 10-15. 

 .  كانت البيض تسمى في الفترة االستعمارية ليني فيؿ ثـ أصبحت جيري فيؿ نسبة إلى العقيد جيري.* 
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 : طبيعيا 2.1
 و، الذي ىاخيا بنفس خصائص األطمس الصحراويتمتاز الوالية طبيعيا ومن

كمـ تمتد مف فيقيؽ غربا إلى إقميـ الزاب شرقػػػا  700منظومة جبمية طوليا عبارة عف 
كمـ يضـ كؿ مف منطقة القصور وجباؿ عمور حتى  75وبعرض  ،باتجاه جنوب غرب

 الكتمة الجبمية عبارة عف تجمع غير منتظـ لسمسمة، 1منطقة أوالد نايؿ إلى منطقة الزاب
الزاويػػػػة الجنوبيػػة الغربية  وديد الطبيعية متجيػػػة نحخامات الحو  ةمف الصخور الكمسي

 .01الخارطة رقـ  2أوديةو  تتخمميا سيوؿ
 جيولوجية المنطقة: 1.2.1

 الذي يعود تكونو الجيولوجيألطمس الصحراوي تنتمي المنطقة جيولوجيا الى ا
أخذت نفس ، لذلؾ فجيولوجية المنطقة إلى العصر الجوراسػػي والكريتاسػػػي واأليوسيف
 .( 03)الخارطة رقـ عبر امتداده الخصائص التي ينتمي ليا األطمس الصحراوي

 والغطاء النباتي : المناخ 2.2.1
ية المرتبة مف الشماؿ في منطقة مناخية جافة ضمف األقاليـ المناخالوالية قع ت

مـ م 400حيث ال يتجاوز المعدؿ السنوي لألمطار بيا  ،(05)الخارطة رقـ  إلى الجنوب
لذلؾ فالغطاء النباتي لممنطقة جد مميز حيث  ،ممـ سنويا 400ممـ و200أي ما بيف 

أىميا الحمفاء، وقد عرفت المنطقة تاريخيا بتميزىا نباتات القصيرة الحشائش وال فيو تكثر
 .3ربيا في الفترات الرطبة المتأخرة رقتبمناخ صعب رغـ أف إنساف ما قبؿ التاريخ قد اس

درجة 17و13ؿ المعدؿ السنوي ليا باألطمس الصحراوي مابيف أما الحرارة فيص
غير أف ما يميز األطمس الصحراوي  ،جعؿ الموارد المائية شحيحة سطحياىذا ما  مئوية،

                                                             
1 . Malika H, Les Pierres écrites de l’Atlas Saharien El-hadjra El Mektouba,T2 Entreprise  
National des Arts Grafiques,Alger,1992 ,p 41 .  
2 . Flandrin J, Les chaines Atlasique et la bordure nord du Sahara,  XIX Congrès 
géologique international , Monographie n° 14 , Algérie, 1952, p 10. 
3
 . FLamand G. B. M, Les Pierres écrites Hadjrat mektouba gravures et inscriptions du 
nord africain, Edition Payot, paris, 1921, p 24 
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فالطبقػػات الكمسيػػة التي تعود إلى  ،لجوفية عرفو إنساف ماقبؿ التاريخكونو خزانا لممياه ا
عيف الصفراء        و  مثؿ فقيؽ ،ر خزانػػا لممياهسي المتأخر تعتبالكريتاو  العصر الجوراسي

 .(02)الخارطة رقـ  1 الزاب التي ترتبط بفترة الميوسيفوجبػػاؿ عمور حتػى منطقػػػة 
 تاريخ األبحاث في المنطقة : 3.2.1

ؽ جنوب اإلقميـ الوىراني إلى الكشؼ عف ػأدى توغػػؿ الجيش الفرنسي لمناط
حيث كاف ة ماقبؿ التاريخ يامة والتي في أغمبيا تعود إلى فتر الكثير مػف المواقع االثرية ال

 jacquatوأطباء مثؿ  koch dovauxأوؿ مف قاـ بعممية الجرد عسكرييف مثؿ النقيب 
armieux  Dr  وتقنييف وعمماء رافقوا الحممػة الفرنسية باالضافػػة إلى مترجميف أمثاؿ

M .armoud   األوؿ وطبوغرافييف عسكرييف مثػػؿ المالـزDogny  وجيولوجيوف مثػػؿ
Eritter  ،G.B.M flamand  ىذه الفترة ساىمت في إنجاز أولى الخرائط الطبوغرافية
حصػاء المواقػع االثريػػة لممنط ـ ، منطقػػة 1847كعيف الصفراء وجيري فيؿ سنػػة قة وا 

 .2ـ 1883ـ ، تيارت  1862 وـ ، أفم 1850الجمفػػة 
 عرفت المنطقة عدة اكتشافات ودراسات فردية        ابتداءا مف سنوات الستينات

 1970سنة    H. lhoteـ  و1967سنة  F.E roubet أبحاث مشتركة كالتي قاـ بياو 
باالضافػػة إلى الدراسة التي قامت بيا الباحثة الجزائرية في  3ـ عمى الجنوب الوىراني،

أما عف  تى يومنا ىذا،ـ وح1992و ـ1982فترة ماقبؿ التاريخ مميكة حشيد بيف سنوات 
البحث الذي  معاصرةعمارة القصور فيناؾ عدة دراسات أكاديمية، لعؿ أىميا في الفترة ال

 .  قامت بو منى دحموف

                                                             
1. Malika H, opcit , p 43 - 44 . 
2. Ibid., p14  
3
 . Huard P et Allard, "Nouvelles Gravures Rupestres du Sud Oranais", Bulletin de la 
Société Préhistorique Française, Paris, 1980, p 442. 
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 المعطيات المناخية لوالية البيض:  88المنحنى رقم 
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لوالية البيض خالل عشر سنوات  1متوسط المعطيات المناخية :09المنحنى رقـ 

(2885-2815) 
 :قصر بوسمغون .2

 :أصل التسمية 1.2
حاولنا في البداية معرفة أىـ التسميات التي مرت عمى المنطقة قبؿ ظيور 

مواقع ما قبؿ عتقدنا في البداية أف ليا ارتباطا با ،أثرا لتسميات قديمةفمـ نجد  ،القصر
 .(04)الخارطة رقـ التاريخ ممثمة في الرسومات الصخرية القريبة مف القصر

بعض الدراسات  وأ ،أصبح البد مف االعتماد عمى الذاكرة الشعبية المتوارثة
وادي  وكانت المنطقة تسمى وادي الصفاح أ ياحسبو  ،2ة بالمنطقةاألكاديمية الخاص

 ي لتصمب الحجارة ذات الحجـ الكبيرر يولوجي ظاىتكويف ج والصفاح محميا ىو  األصناـ
 آت نغيت(.كانت تابعة لقبائؿ )التي المنتشرة بكثرة في المنطقة و 

                                                             
 /http://ar.climate-data.org. ينظر: موقع 1
حوؿ القصر ودراسة  لدحمون منى، دراسة في فترة ما قبؿ التاريخ بالجزائر؛ رسالة ماجستير مميكة حاشيدػ دراسة  2

 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر. أندريه ورينيه باسياألخويف 
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المكنى سيدي أبي سمغوف بوسمغوف فتعود إلى أحد األولياء الصالحيف أما كممة 
 حنكتوو  لي الصالح المعروؼ عنو ورعوستقر الو احيث ، 1الذي يحتمؿ أف أصولو مغربية

بالمنطقة لما كاف متوجيا إلى الحج مارا  ،الدينيةو  ؤه في التعامؿ مع المسائؿ الفقييةذكاو 
 ،القادمة مف الغرب والجنوب الغربيقوافؿ الحج و  ىا القوافؿ التجاريةتعبر بالمنطقة التي 

شد انتباىو كثرة النزاعات بيف ساكنة القصور السبعة المحيطة بالمنطقة عمى عنصر 
تمثمو و  حتى أصبحت تشكؿ تيديدا حقيقيا عمى المنطقة ،راضي الزراعيةاألو  السقيو  الماء

 مف ممر آمف لمقوافؿ.
البحث و  سمغوف يأخذ عمى عاتقو فؾ النزاعاتىذا األمر جعؿ الولي سيدي أبي 

مما جعمو يتبوأ  مكانة بيف السكاف مف خالؿ  ،اليدنة بيف أىالي المنطقةو  عف طريؽ السمـ
بالمنطقة التي يطمؽ  ، 2دفف بياو  يتفنؿ نزؿ بو ىي قبيمة آت نز أوؿ م ،خصالو الحميدة
 .3كما أطمؽ إسمو عمى كؿ المنطقة فيما بعد تخميدا لو وألعمالو ،عمييا نفس االسـ

 ،تسمية أخرى أطمقت عمى القصر مصاحبة لقصر بوسمغوف ىي القصر األسعد
أما  ،لصوفيةا دي الطرؽير خاصة مف مو  تعبيرا عمى الشعور الذي كاف ينتاب زواره

مفادىا أف القصر وصؿ إلى كماؿ السعادة و  آخر لكممة األسعد معنىالبعض فذىب إلى 
مف بينيـ الولي الصالح سيد  ،عمماءو  نسبة إلى ماوطأت بو مف أقداـ ألولياء صالحيف

عده صاحب الطريقة التيجانية الولي الصالح سيدي أحمد التيجاني في القرف بثـ  4،الشيخ
 ـ. 18

 
 

                                                             
، 2005سة أثرية، رسالة ماجستير، معيد اآلثار جامعة الجزائر، قصر بوسمغوف بوالية البيض درامنى دحموف، ػ  1

 .19-18ص
 ػ ضريحو موجود بمنطقة ػ آت نفيت ػ 2

3 ػ   Leclerc L, les oasis de la province d'Oran ou Oulad Sidi Cheikh, édition tissier; Alger, 
1858, p 62 

 .20المرجع السابؽ, ص , ينظر منى دحموف,سيدي عبد القادر محي الديف ػ اسمو 4
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 موقع قصر بوسمغون : 2.2
تحديدا بوالية البيض و  تابع لدائرة بوسمغوف ،يقع القصر بالجنوب الغربي الجزائري

بيض سيدي ليحد دائرة بوسمغوف مف الشرؽ منطقة و  ،كمـ الوالية 160 في جنوبيا الغربي
 لةتحدىا بمدية الشالأما شماال  إداريا لوالية النعامة.غربا بمدية عسمة التابعة و  الشيخ

 2كمـ 584،82تتربع دائرة بوسمغوف عمى مساحة إجمالية تقدر ب  .دنو بجنوبا بمدية الو 
 .(07)الخارطة رقـ 

أما فمكيا تقع  2008نسمة حسب إحصائيات  5000يتجاوز سكاف بوسمغوف اؿ 
درجة بالقرب مف خط غرينتش عمى مسافة  33و 32منطقة بوسمغوف بيف دائرتي عرض 

 ـ. 1148المنطقة عف سطح البحر ب وترتفع  ° 0،2مقدرة ب 
 : التضاريس 3.2

عمى امتداد  1،تامدة شرقا وتانوت غرباصر بوسمغوف بيف سمسمتيف جبميتيف يقع ق
، لو منفد مف الشماؿ والجنوب، حيث سيمت البنية التضاريسية أف تكوف بينيماواد 

لتحصينيا المنطقة المتواجد بيا القصر مف أىـ ممرات ومحطات القوافؿ التجارية 
 الطبيعي.

تضاريس المنطقة يغمب عميا الطابع الجبمي إال في مساحات ضيقة أيف نجد 
يمر عمى المنطقة سمسمة األطمس الصحراوي في  ،بوات والتالؿر الو  االنخفاضاتبعض 

ـ بالقرب مف  2000بيا بحوالي حيث يعتبر جبؿ كشاؿ أعمى قمة  ،جية الجنوب
 2البيض.
 
 

                                                             
 تر.م 1932/ أعمى قمة بجباؿ تانوت  ترم1989  ػ أعمى قمة بجباؿ تامدة 1

2
 - Cornet A, l'atlas Saharien Sud Oranais, XIXe Congres Géologique international, Alger, 

1952, p 05. 
   Despois J, L’atlas saharien occidental d’Algérie, ksouriens et pasteurs, cahiers de 
géographie du Québec, v3, n6, 1959, pp 403-415. 
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 :المناخ 4.2
الصحراوي و  المنطقة جغرافيا انتقالية بيف مناخيف ىما المناخ التمي شماالـ كوف بحك     
نجد أف منطقة بوسمغوف يغمب عمييا المناخ شبو الصحراوي الذي أخذ بعضا مف  1،جنوبا

)ينظر المخطط  خصائصو مف مناخ الشماؿ والبعض اآلخر مف مناخ الصحراوي الجاؼ
 .(04رقـ 

  :الحرارةأ( 
ذلؾ بسبب انعداـ الغطاء النباتي و  الحرارة في منطقة بوسمغوف تختمؼ درجات

 ة في النيارالتي تسمح باالرتفاع السريع لدرجات الحرار و  نقاوة اليواءو  كذا جفاؼو  بالجباؿ
مما يجعؿ مناخ المنطقة جد 23 ° فيقدر بػأما المعدؿ الشيري  ،انخفاضيا في الميؿو 

جييف في الفترة االستعمارية درجات حرارة ، حيث سجؿ بعض المؤرخيف والجيولو 2مالئـ
  .3°40، بمغت أكثر مف 1955و  1945مرتفعة لممنطقة في شير جويمية، ما بيف سنتي 

 ألمطار في منطقة بوسمغوف في شيريمنسوب تساقط اأعمى يسجؿ  :األمطارب( 
 ممـ، حيث يشتد تساقط األمطار في ىذه 200نوفمبر وديسمبر بمعدؿ سنوي يبمغ حوالي 

 .4الفترة لدرجة فيضاف األودية

                                                             
1
 127.   , ص  1999, مصر, اإلسكندرية ,اإلسالميةحسيف جودة وعمي أحمد ىاروف , جغرافية الدوؿ  - 

2. Reynier C, Etude historique, géographique et médicale, tout sud Oranais, institut 
pasteur d’Algérie, 1954, p 111. 

 وينظر أيضا: 
 Felix Jacquot, expédition du générale Cavaignac dans le Sahara Algérien, en Avril et 
Mai 1847, gide et J Baudry 1849, paris, P 272-275. 
3. Vialatte de Pemille Jean, Bousemghoun, Ksar Berbère des monts des Ksour, A Louis, 
1949, p 8. 

 بأمطارعند عودتو إلى بوسمغوف خالؿ جولة كاف يقـو بيا  1949ديسمبر  13أنو تفاجأ يـو  "جوف فياليت  ". يذكر 4
غزيرة قطعت عميو الطريؽ حيث انتظر ليمة كاممة فالحظ فيضاف جؿ األودية لدرجة أف الممرات اختفت تماما وظيرت 

 vialatte j, opcit, p 8 :ينظر ساعة 20البرؾ ىنا وىناؾ, حيث تطمب عودتو 
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 ج( الرياح:
 تيب عمى المنطقة رياح مف كؿ االتجاىات عمى مدار السنة منيا ما ىي ضعيفة

 أخرى رطبة.و  رممية تنقسـ ىذه الرياح إلى نوعيف : رياح جافةمنيا ما يتحوؿ إلى زوابع و 
خاصة في و  ،: قادمة مف الجنوب الغربي ناحية الشماؿ الشرقيالرياح الجافة. 1ج.

تساىـ في و  تسبب إنعداما في الرؤية ،غالبا ما تكوف محممة بالرماؿ ،أواخر فصؿ الصيؼ
 نقؿ الزواحؼ والعقارب السامة.

 خاصة في نياية الخريؼو  : تسمى الرياح الشمالية والشمالية الشرقيةـ الرياح الرطبة2ج.
قؿ التيارات الباردة في تسبب ضبابا ينو  ،تكوف محممة ببخار الماء ،بداية فصؿ الشتاء و 

 المناطؽ المرتفعة.
 :د. المعطيات المناخية

 1لخصنا المعطيات المناخية لمنطقة بوسمغوف في المنحنيات البيانية التالية:
 

 
 المعطيات المناخية لمنطقة بوسمغون :18المنحنى رقم 

 

                                                             
 /http://ar.climate-data.orgينظر: موقع  - 1
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 88الجدول رقم 

 
 

 الموارد المائية :هـ. 
وفية نظرا لتكوينو الجيولوجي كما أشرنا إليو، يمتاز األطمس الصحراوي بمياه ج

 إضافة إلى تجمع كبير لمنسوب مياه التي تتحوؿ إلى ودياف متمثمة في أربعة أودية ىي: 
السمسمة األطمسية و  : مجرى ىذا الوادي في المنطقة الغربية يتماشىوادي الناموسـ 1ه.

عف طبقات مائية تضمف لو ىي عبارة و  يتغدى في عدة نقاط عبر كامؿ مساره ،الجبمية 
 قد ذكر العياشي أثناء رحمتو الشييرة ىذا الوادي.و  ,1محميا التدفؽ الشبو الدائـ 

يغذي  ،كمـ عمى سفوح الجباؿ المحاذية100يبمغ طولو حوالي  : الوادي الغربيـ  2ه.
 .2البنود و  باألبيض سيدي الشيخالسفمي واحتاف فقو تد

 .3واحة بريزينة  :يصب األخير فيرـَّوادي شڤـ  3ه.

  .الذي يحيط بقصر بوسمغوف :ـونڤوادي زرـ  4ه.
 

                                                             
 17منى دحموف, المرجع السابؽ, ص . 1
 نفسو. .2

3. Cornet A,  Op cit p 6 
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 تزويد القصر بالماء: .5ه.
قصر بوسمغوف لذلؾ كاف اليدؼ  يساكنيمثؿ الماء العنصر األساسي في حياة 

التي  ،بساتينيـ المحيطة بالقصرو  لواحاتيـو  كيفية المحافظة عميو ليـ واألسمى ليـ ى
ىي: عيف و  ى أربعة ينابيع موجودة كميا وسط الواحة النخيميةعماعتمد السكاف في رييا 

تصؿ مياه ىذه الينابيع الحرفية , "جماف"عيف و  "سرينيديا"عيف و  "أوالد مسيسة"عيف و  "دةڤلػ"
اختالؼ عف أنظمة الري المستعممة في بقية  وىو  ,إلى البساتيف عف طريؽ السواقي

 ."ارةڤالفػ"ي المتمثمة أساسا فو  القصور الجنوبية لمجزائر
لزيادة االستفادة مف المياه الجوفية التي تزخر بيا المنطقة قاـ سكاف قصر و  

 ،جيزت بعناية كبيرةو  حفرت ،داخؿ منازؿ القصر اآلباربوسمغوف بحفر مجموعة مف 
ر يتراوح بحباؿ عمؽ ىذه اآلباتستخرج منيا المياه بدالء مربوطة  ،خشبي مغطاة بغطاء

 ا تبقى منو.ـ حسب م15إلى  5بيف 
يعتمد القصر في ريو أيضا عمى شعبة تشبو الوادي يطمؽ عميو وادي بوسمغوف 

في الجية كمـ  8عمى  مسافة  "مالح "يصب  في واد  و ,  "تمدة"يتغدى بمياىو مف جبؿ 
 ال يستعمؿ إال عند الحاجة.و  الجنوبية لمقصر

المجرى المائي  إال أف ىذا ،بينما النساء يستعممف ماء وادي سيد الشيخ لمطبخ
محجوز بسدود حجرية وترابية التي تقطع  وىو  ،أىمؿ بسبب النقص المستمر في مياىو

 1.فتنحدر المياه مع السواقي المتعددة  ،مجراه 
 الغطاء النباتي:. 5.2

خاص و  غطاء نباتي متميز وتساعد عمى نم ،الميزات المناخية السابقة الذكر
النباتات القصيرة التي قد تصؿ إلى نوع و  ائشبالمنطقة الذي يتمثؿ أساسا في الحش

لنوع مف الغطاء النباتي ساعد عمى اىذا كميا تنتمي إلى حشائش اإلستبس و  ،الشجيرات
التي الزلت مستمرة إلى و  ممارسة األنشطة الرعوية بكثرة عبر مختمؼ المراحؿ التاريخية

                                                             
 . 16, ص المرجع السابؽحموف , دػ منى  1
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ة عامة لكف منطقة أما عف األشجار فيي قميمة في والية البيض بصف ,نا الحالير عص
 أنواع الحمضيات.و  النخيؿ والرمافخاصة و  بوسمغوف غنية بيا

 المعطيات التاريخية لمنطقة بوسمغون: .3
ودليمنا  ،منذ فترة ما قبؿ التاريخ ،المنطقة كما سبؽ اإلشارة إليو ضاربة في القدـ

ة المحيطة خاصة عمى المرتفعات الجبميو  الصخرية المنتشرة بيا لنقوشعمى ذلؾ مجموع ا
 8000التي يفوؽ تاريخيا حسب أىؿ االختصاص  ,الجنوبيةو  بالقصر مف الجية الغربية

 1 .فجر التاريخو  التي تعود إلى العصر الحجري الحديثو  سنة قبؿ الميالد
ألف البيئة المفضمة ليـ ىي الجبمية  ،بالمنطقة عمى مراحؿ متفاوتةالبربر ستقر ا

 ،توفره مف مواد بناء كالحجارةلما  ,التعميرو  دة عمى البناءالمساعو  المستعصية عمى الغزاةو 
قبائؿ الجيتوؿ و  بعد ذلؾ مرت عمى المنطقة القبائؿ الزناتية كونيا تحصينا طبيعيا,بو 

 2 قيا.يالقادمة مف صحراء إفر 
مثميا مثؿ بقية مناطؽ إفريقيا  ،عف طريؽ الفتوحاتإلى المنطقة  ثـ وصؿ اإلسالـ

خاصة و  فيما بعد 3رت بوسمغوف مسمكا ىاما لمفتوحات اإلسالميةعتباحيث  ،الشمالية
ة إلى اتخاذىا محطة ىامة في إضاف، سجمماسةإلى غاية  الجنوب المتوغمة منيا نحو

 ا طريؽ الذىب الرابط بيف الشماؿعميو تاريخكما عرؼ  ,4ؽ التجاريةالمتنوعةالطر 
ىذا قصد جمب و  السودافبالد  وبالضبط مف تممساف في اتجاه الجنوب نحو  الجنوبو 

 بالد األندلس. وبيعو سواء مف تممساف أو  الذىب

                                                             
دؽ صالح, الفف الصخري في ينظر: عبد الصا، أغمب الرسومات تمثمت في الحيوانات وبعض الرموز المصاحبة ليا ػ 1

 . 17- 16قيا, ص يشماؿ إفر 
 16, ص المرجع السابؽحموف , دنقال عف منى ػ.  2
ـ, والحممة الموالية  681قيا كاف عف طريؽ الحممة األولى لمفاتح عقبة بف نافع سنة يػ وصوؿ اإلسالـ إلى شماؿ إفر  3

 .ـ 705عف طريؽ موسى بف نصير 
4. Noel A, document pour servir a l'histoire des hamyans et de la région qu'ils occupent 
actuellement, bulletin société géographique Oran BSGAO  , T35, 1915, P128. 
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خاص حسب الرحالة المغاربي العياشي  وفي أما الطريؽ الثاني المار بالقصر,
وابف " "ڨػيفڤ"حيث يذكر أف ىذا الطريؽ يمتد مف مراكش مرورا بمنطقة  ,بقوافؿ الحجيج

 ثـ بوسمغوف فاألغواط."ونيؼ
ماء الموائد بمدة بوسمغوف ي الجزء األوؿ مف رحمتو الشييرة كما ذكر العياشي ف

, 1عندما كاف يتحدث عف الولي الصالح سيدي الشيخ الذي دفف باألبيض قرب بوسمغوف
المقصود بيا منطقة أربوات المحاذية و  ,2في الجزء الثاني مف رحمتو تكمـ عف منطقة أربا 

نتجو أف العياشي لـ يتكمـ عف منطقة ما نست ,عائد مف رحمة الحج وىو  لمنطقة بوسمغوف
أي أنو يفتح مجاال كبيرا لتساؤؿ  ،كأنو لـ يدخؿ القصرو  بوسمغوف مف الناحية العمرانية

 عف إمكانية تواجد القصر كبناء مشيد أـ الكالـ فقط عف عبور لمقوافؿ.
 ذكر أنيـ ال يخرجوف إالي ،لكف بالرجوع إلى تحميؿ كالمو عف ساكنة المنطقة      

كانوا يتدربوف عمى الرمي و ، السالح بأيدييـ حتى أنو يالزميـ حتى في أداء الصالةو 
 يستعدوف لمواجية العدو.كأنيـ و  باستمرار

 سكان قصر بوسمغون:. 4
بالبحث في أصوؿ التواصؿ الميجوي عند ساكنة  ,يسبا رينيو  الباحثاف أندري اىتـ

إلى وخاصة تمؾ الممتدة مف بشار  ،قصور المناطؽ الجنوبية الغربية لإلقميـ الوىراني
أف ساكنة القصور المذكورة إلى حيث أشارا  ,صفيصفةو  عسمةو  مرورا بالمشرية البيض
 .3تنتشر بينيـ ليجات أمازيغية بربريةآنفا 

                                                             
 43, ص 1العياشي أبي سالـ, المصدر السابؽ، ج  ػ 1
 14، ص 2ػ نفسو، ج  2

ػ 3 André Basset, situation actuelle de parlers Berbères dans le département d'ORAN , 
Revue Africaine,V79,2eme partie, Alger, 1936. pp 1000-1006. 
 http://www.idref.fr/029873983 
Réné Baeest, Notes de lexicographie Berbères, Dialécte Kçours Oranais et de Figuig, 
journal Asiatique, tome 6 juillet 1885,P 371.  
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القبائؿ  ساكنة قصر بوسمغوف تنحدر أصوليا مفيمكف القوؿ إف مف ىذا المنطؽ 
 ،وا يتعامموف إلى يومنا ىذا كميا بالميجة البربريةالزال األصمييفحتى أف السكاف  ،البربرية

المصطمحات مف و  ت ببعض الكمماتظحتفاالتي  ،خالفا لبقية القصور المتواجدة بالمنطقة
 .1ىذه الميجة

 نظـ ىذا المجتمع دوف ،عتنقتو قبائمواو  ،لما وصؿ اإلسالـ إلى منطقة بوسمغوف
فبقيت األسرة  ،متوارثة في المنطقةو  رةالتقاليد التي كانت منتشو  المساس ببعض األعراؼ

التعايشية التقاليد المرتبطة ببعض المظاىر  في بوسمغوف محافظة عمى الكثير مف
إضافة إلى بعض االحتفاالت  ،2الزواج بطرقو المحمية االجتماعية كاالحتفاؿ بمناسبات 

لفيـ التنظيـ  و ،تمعالتعاوف فيما بيف أفراد المجو  المتصمة بالعالقات االجتماعيةو  المتعمقة
بعد و  إلى تنظيـ القبيمة العربية قبؿ يجب العودة ،مقصر بوسمغوف لاالجتماعي الداخمي 

أما بعد ، الوراثة وقبؿ اإلسالـ كاف االعتماد عمى إمرة الشيخ إما بسمطة القوة أ ،اإلسالـ
سالمية فنجده الداخمي لممدينة اال نظيـفيما يخص الت ،اإلسالـ فكانت سمطة العمـ والتشاور

كيفية و  خاصة ما تعمؽ بالقبائؿ المنحدرة مف نفس الساللةو  متوافرا في قصر بوسمغوف
في قصر بوسمغوف مقسمة القبائؿ فكانت  ,3تقسيميا عمى العمائر المتواجدة في القصر

 :(6-5)المخطط رقـ  عمى األحياء السبعة كاآلتي
أوالد  ،الطاىرو  أوالد عؾ ،د زياف عمارأوال ،: يتكوف مف أوالد إبراىيـحي أغرم أقديم ـ1

 التراتي التجاني.
آت الطالب  ،آت مفتاح البشير ،آت عبو ،يتكوف مف أوالد جبار ميمود :حي تاقعوشت ـ2

 محمد.
آت  ،بادة ربافآت  ،آت عباف محمد ،يتكوف مف آت معزوز الزىرة :لجماعةحي ا ـ3

 عز الديف موالي.آت  ،آت ينيي محمد الطاىر ،آت دحو،إبراىيـ الطاىر
                                                             

 ػ ىذه الميجة يطمؽ عمييا سكاف القصور مصطمح الشمحة. 1
ػ ذكر لنا السكاف أف ىذه األعراؼ والتقاليد في الزواج ظمت موجودة إلى زمف قريب حتى انتقاؿ السكاف لمسكف مف  2

 .1979القصر إلى المقر الجديد بداية مف سنة 
 . 25، المرجع السابؽ، ص دحموف.  منى 3
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 ،أوالد سيوؿ عمي ،أوالد أمعمر محمد ،يتكوف مف أوالد عزوز :تمدلة نات أوسميمان ـ4
 مختار البشير. آت
آت أدؿ ،آت سيوؿ ،آت الطيب بوزياف ،آت عمي حمدد :الحي الجديد)أغرم أجديد(ـ 5

 ،لديف أوالد عمار زيف ا ،أوالد موسى الطاىر،عبوو  أوالد قاسـ حـ،آت الشيخ أحمد،حمو
 ،أوالد سرسار الطاىر

آت بورقعة ،آت كومية حمو،آت يحي الطاىر ،آت عتر عبد الرحماف المشارف:ـ 6
 محمد.

آت  ،لخضرو  آت بود ،آت عز الديف خيرة ،آت ينيي محمد :تمدلة نت تبون ـ7
 .1آت حساف عبد الرحمف ،معزوزي

 
 الوصف المعماري لقصر بوسمغون:. 5

 المداخل:و  األبواب 1.5
مصنوعة مف خشب النخيؿ  ،ر بوسمغوف ثالثة أبواب كبيرة مف حيث حجميالقص

بطريقة ال تزاؿ متداولة عند بعض الحرفييف حيث تقسـ الجذوع إلى عدة أجزاء طويمة 
ميكة مستديرة أغصاف س وجذوع أتقفؿ ىذه األبواب بواسطة  ،تييء لتصنع منيا األبواب

 .(13) الموحة رقـ  صمبة جدا تشد في دفتي الباب أفقياو  الشكؿ
إلى ة المغرب اإلعالف عف صال وتغمؽ األبواب الثالثة يوميا عند غروب الشمس أ

بعد الفراغ مف صالة الصبح ما يالحظ عمى أبواب قصر بوسمغوف  وأ ,فجر اليـو الموالي
 ىي كاآلتي:و  تقابميا وتقع فييا أأنيا أخذت اسـ الجية التي 

الباب الرئيسي لمقصر  وـ عرض( وى 2.24ـ ارتفاع/3.35 مقاساتو) :2الباب القبميأ. 
وقد جاء  ,أكبر أبواب القصر يفتح إلى الداخؿ بمصرعيف وىو  الشرقية لمقصر بالجيةيقع 

يقع عمى الطريؽ العاـ يؤدي  ،القوافؿ الوافدة إلى القصرو  لو عالقة بالتجارة ،معقودا
                                                             

 عمى الساعة العشرة صباحا داخؿ قصر بوسمغوف. 2014جواف  14برشاف الحاج بتاريخ لسيد ا. مقابمة مع  1
 مشتؽ مف جية القبمة. ػ محميا يسمى القبمي وىو 2
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المؤقت لموافديف قبؿ أف مخصصة لالنتظار  ،واسعةتتقدمو ساحة  ،مباشرة إلى السوؽ
 يسمح ليـ بالدخوؿ .

يعرؼ أيضا بباب "آت ـ عرض( 2.40/اـ ارتفاع2.38 : مقاساتو)الباب الظهراني ب.
 خاص بدخوؿ وىو  ناسي"يطؿ مباشرة عمى الوادي المحيط بالقصر مف الجية الغربية

شيد ىذا  ،معقودا بعقد دائريقد جاء و  يفتح إلى الداخؿ بمصرعيف ،خروج فالحي القصرو 
الذىاب إلى البساتيف المنتشرة و  الباب أساسا ليسيؿ انتقاؿ الفالحيف مف القصر إلى الواحة

 عند الضرورة. ونادرا ما يغمؽ الباب في النيار إال لحاالت استثنائية أ ،في الواحة
 وذ ـ عرض( 1.78ـ ارتفاعا/2.80 مقاساتو) ،باب ثانوي :"بونتتمدلة " بابػ 3

اخؿ يقع في الجية الجنوبية لمقصر، حسب شيادة السكاف إلى الد مصرعيف مسطح يفتح
 المحمييف فالباب يفتح فقط عند الحاجة، ليذا اعتبر بابا ثانويا.

 
  :األسوارـ 2.5

 بامتداد واحد تمتصؽ بو المنازؿو  يحيط بقصر بوسمغوف سور عمى كامؿ الجيات
أمتار كأعمى ارتفاع لو،  9ى إل7,5 ارتفاعو ما بيف خاصة في الجية الشمالية يتراوح و 

 أمتار جية الواحة. 4ووصؿ إلى 
ـ (180 ما يالحظ عمى السور وجود رواؽ مستطيؿ يتبع في مساره مسار السور 

x 1.30عمى توجد  ،يمتد عمى كامؿ محيط سور القصر مف جيتو الخارجية وىو  (ـ
أي  ،ةبالمراقو  استعممت كمزاغؿ لمحراسةـ  x 0.20ـ0.30جداره فتحات صغيرة مقاساتيا 

 ولمعد 1القصر المرتفع كما أنو يشكؿ عنصر تمويوو يؤدي وظيفة األبراج نظرا لموقع أن
 األمف.و  الذي يصعب عميو معرفة مكاف الحراس القائميف عمى الحراسة

 
 

                                                             
  .59. منى دحموف، المرجع السابؽ، ص1
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 المرافق العامة:ـ 3.5
 المسالك :و  ـ الشوارعأ

إلى رئيسية المسالؾ مقسمة و  يحتوي قصر بوسمغوف عمى مجموعة مف الشوارع
-06) المخطط رقـ  وثانوية، أخذت تسمية القبائؿ التي سكنتيا كما سبقت اإلشارة إليو

07-08). 
أي ىي ممكية جماعية و  ،أبوابوو  تربط بيف مركز القصر :1الشوارع الرئيسية*  

ىي ثالثة في قصر و  عمى عاتؽ الجماعة ومراقبتيا مف مسؤولية أو  عممية تنظيفيا
 ـ 3.50إلى  2.70عرضيا مف يتراوح  ،بوسمغوف
 ـ تقريبا. 108ػ زقاؽ تمدلة بتوف يمتد حتى يصؿ إلى   
 ـ تقريبا. 60زقاؽ أغـر أقديـ طولو ػ   
 .ـ تقريبا56طولو  جماعتتػ زقاؽ   

 التعرجو  تتميز عمى العمـو بااللتواء ،الدروب والشوارع الثانوية: تعرؼ باألزقة أ* 
يتراوح عرضيا  ،بجذوع النخيؿ لتوفير الظؿأيضا مغطاة  جاءت ،تكسير التيارات اليوائيةو 

 ة:تعددىا في قصر بوسمغوف سو  ،تكوف أحيانا مغمقة ،ـ  1.10و ـ 0.80ما بيف 
 ترم30 ػ درب تقعوشت طولو حوالي   
 متر 40ػ درب دحمانة طولو حوالي   
  فرع عف الشارع الرئيسي الذي يأخذ نفس االسـ تيو  ،تبوفػ درب   
 متر.  30طولو                 
 مغمؽ نظرا لما أصابو مف ضرر. وىو  ػ درب أغـر أجديد  
 مغمؽ. وىو  ػ درب رياف  
 مغمؽ. وػ درب المشاريؼ وى  

                                                             
 .الزقاؽ اسـػ يطمؽ أىؿ بوسمغوف عمى الشارع الرئيسي  1
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الراحة ترتفع عف األرض تقريبا و  تمتاز الدروب الفرعية بوجود أماكف لمجموس
الذي و  ،يشكؿ كؿ درب حيا مف أحياء القصر ،تسمى الدكانات  ،متر 0.50بحوالي 

يتميز كؿ حي بحرفة لذا يرتبط إسـ كما  ،نفس العائمة  والعرش أ وتقطف فيو القبيمة أ
 الممارسة فيو.الحرفة  والحي بالقبيمة التي تسكف فيو أ

 ساحة الجماعة: ـ ب
سـ داللة واضحة تؤكد ىذا اال ،يسمي أىؿ بوسمغوف الساحة بالقصرب " جماعت"

لمكاف الذي يجتمع فيو الناس ألمر ميـ يخصيـ . مساحة فيي اكونو مكانا لمقاء الجماعة 
 ليا أربعة منافذ إلى األحياء السبعة. 2ـ 270ىذه الساحة المكشوفة في قصر بوسمغوف 

اإلعالنات الميمة  وإقامة األعراس أ وغالبا ما كانت " تجماعت" مكاف إلتقاء الحجيج أ 
  حسب ما صرح لنا بو ساكنة القصر وشيوخو.

ذلؾ يوميا و  ،التجارةو  تبادؿ السمعو  الساحة تشكؿ مكانا إلقامة السوؽ كما كانت
 مف خارج القصر.فصميا لمتجار القادميف  والقصر أ ألىؿ

دكانا  وأعشر محال تجاريا كانت تتمركز في ساحة الجماعة ما يناىز الخمسة 
ى أعم في توجد ،1طوالـ  4إلى  3مف و  عرضاـ( 2.60إلى  2) ذات أشكاؿ مستطيمة 
 الكثير مف ىذه المحالت أغمؽو  لكف لألسؼ سدت ،فتحات لمتيويةمداخؿ ىذه الحوانيت 

 ، مما أثر سمبا في شكميا المعماري.القميؿلـ يبؽ منيا إال و 
 المساكن: ج.

العناصر المعمارية اإلنشائية و  تشترؾ جميع منازؿ قصر بوسمغوف في الخصائص
نقدـ لو و  نأخذ مثاال عف منزؿ داخؿ القصرالمكونة ليا كبقية القصور المجاورة لذلؾ س

بيف الجماعة  اتفاؽأف التخطيط الخارجي فيو تجدر اإلشارة قبؿ ذلؾ  ،وصفا معماريا
لكف المنازؿ مف الداخؿ تختمؼ حسب  ،قياسا عمى مبدأ ال ضرر وال ضرارو  رجوعا
 ومنازؿ ىأما القاسـ المشترؾ بيف كؿ القدرتو المادية, و  االجتماعيةمكانتو و  الساكف

                                                             
ممارسة نشاط سياحي، وبيع بعض المنتجات الحرفية المحمية . أحد المحالت المتبقية يشغمو حاليا أحد الشباب ل 1

 .كالفخار والزرابي
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مف  والخمو  الداخؿ والفضاء المكشوؼ إضافة إلى الشكؿ المستطيؿ الممتد طوليا نح
 الزخارؼ.

 التي حافظت عمى عمارتيا أف أفخـ المنازؿمف خالؿ المعاينة الميدانية وجدنا 
كما شير" المتواجدة في حي أغـر أقديـ, "زياف الب التوزع داخميا ىي دار القايدو  فضاءاتياو 

قديمة عمى منزليف حافظا عمى سمات عماؿ فرع قصور األطمس الصحراوي أطمعنا 
نت منزؿ واقع بحي " تمدلت و  زياف" الواقعة بحي المشاريؼ ودار القايد "حم ،ىماو  األثرية

 سميماف".
لقرب مف ابزياف الذي يقع  ووكمثاؿ عمى مساكف قصر بوسمغوف منزؿ القايد حم

طولي كما سبؽ  امتداده ،بط في زقاؽ المشاريؼبالضو  المدخؿ الرئيسي لقصر بوسمغوف
 ( .ـ x 10ـ 12)  2ـ120ذكره مساحتو حوالي 

بعده مباشرة نجد سقيقة مستطيمة   ،إلى ىذا المنزؿ عف طريؽ باب خشبي  ندخؿ
 ،( تفضي بنا مباشرة إلى فناء الدار الذي يأخذ الشكؿ المستطيؿ أيضاـx  2.80ـ  2)

تشكؿ  ـ( x 1.20ـ  0.70)ء عمى أربعة دعامات مستطيمة يرتكز المنزؿ في أركاف الفنا
 أروقة لمجدراف الخارجية والغرؼ المحيطة.

 عرفت مف خالؿ  ـ( x 2.70ـ  4المطبخ ) غرفةمقابؿ مدخؿ السقيفة نجد 
في الجية الشرقية ، ثالثة فتحات صغيرة لخروج الدخاف الموقد ووجودعمى بقايا  احتوائيا

في و  بجانبيا ،(استعممت كإسطبؿ لتربية المواشي 2.80 ـ  x 5) لمفناء نجد غرفة ثانية 
جاء المخزف , قد بني بطريقة تجعمو محجوب نوعا ما عف الرؤيةو  ,1نيؼالركف جاء الك

ت الدرج ندخؿ إليو مف خالؿ باب تح (x 2 3.60في الجية الجنوبية لمفناء أبعاده )
 المؤدي إلى الطابؽ األوؿ وقد تـ إغالقو.

                                                             
دورة المياه، غالبا ما يكوف  وجمعيا ُكْنؼ والكنؼ ىي المرحاض أ. المصطمح موجود ومستعمؿ في المغة العربية 1

 وأف تكوف في مست عي في بناءىاموقعو في أحد أركاف المنزؿ، وىذا ما نالحظو في جميع مساكف قصر بوسمغوف ورو 
 مرتفع يتـ الصعود إلييا عف طريؽ سمـ.



 قصر بوسمغون بوالية البيض دراسة                                    الفصل الرابع: 

645 
 

 7إحدى ىذه الغرؼ جاءت كبيرة  ،مطبخ و  طابؽ األوؿ عمى أربعة غرؼيحتوي ال
القصب  وعيداف مزينة ومسقفة بأخشاب ، فييربما استعممت الستقباؿ الضيوؼـ  x 3ـ  

 ـ . x 3 2.50أما الغرؼ األخرى فكانت مقاساتيا متساوية تقريبا  ،والدفمى
ترط أف تكوف محجوبة عف كما يش ،المعيشةو  تنعزؿ دورات المياه عف أماكف الطبخ

ما بيف و  ـ طوال 2.70و 2ما بيف الػ شكميا العاـ مستطيؿ تتراوح أبعاده  ،األنظار لمستر
يتـ الصعود إلييا عف األرضية حوالي الواحد متر  ارتفاعيامتوسط  ،متر عرضا 2و 1.5

 تتوسط فجوة مستديرة تشكؿ قعرا تطرح فيو، و 1أربع درجات  وثالث أ وعف طريؽ سمـ ذ
 ،يتـ الولوج إليو عف طرؽ باب يكوف مدخال لو ،الفضالت

 في المنزؿ الواحدساكنة المنزؿ إلى أكثر مف كنيؼ  جتافي بعض الحاالت يح
في ىذه الحالة يشترط أف  ،حتى في السطحو  الطابقيف وخاصة المنازؿ ذات الطابؽ أو 

مف الطابؽ  داءابتفي نفس الركف و  تمتد ىذه العناصر المعمارية فوؽ بعضيا عموديا
شكال مستطيال لتجمع  توصؿ فيما بينيما بفجوة تأخذ ,األرضي وصوال إلى أخر طابؽ

إذ تفتح فقط مف أجؿ  ،الفضالت في األسفؿ عمى مستوى الفتحة األرضية المغمقة بإحكاـ
 .ذلؾ عمى فترات متباعدة و  الفضالت المتجمعة لتستخدـ كأسمدة استخراج

داخؿ  حجـ مداخؿ الكنيؼ اختالؼ ووسمغوف ىما الحظناه ميدانيا بقصر ب
 حتى طبيعة مف يسكنوو  ذلؾ حسب حجـ المسكفو  مف منزؿ آلخر ,2المنازؿ التي زرناىا

 .االجتماعيةمكانتو و 
 السطح: .د

فضاء مفتوح أعمى المنزؿ نصعد إليو  وىو  ،حْ الْسط  يطمؽ عميو السكاف المحميوف 
تستغؿ منو بعض المساحات  ،الكمية لممنزؿسمـ غالبا ما يأخذ المساحة و  مف خالؿ درج

ال يحاط السطح بسور في جياتو األربع  ،تربية الدواجف والنشر أ وألغراض التخزيف أ
يستعمؿ السطح لمنـو ليال في فصؿ الصيؼ  ،متر(  0.50يتعد ارتفاعو النصؼ متر) 

                                                             
 سـ فالعدد يصؿ إلى أربعة درجات. 25سـ فعدد الدرجات ثالثة , أما إذا كاف  30ػ إذا كاف سمؾ الدرجة الواحدة  1
  .نيا، منى دحموف ، المرجع السابؽإضافة إلى المنازؿ التي قامت الباحثة منى دحموف بمعاينتيا ميدا .2
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أما  ،ياراالحبوب نو  كما تستعممو النسوة لتجفيؼ المالبس ،أيف تشتد درجات الحرارة 
 خاصة اإلناث . و  فيعتبرونو المكاف األمثؿ لممارسة ألعابيـ المختمفة األطفاؿ

 :ـ المسجد ه

 يحتوي القصر عمى مسجد جامع واحد صغير أيف كانت تقاـ فيو الصموات الخمس
يحتؿ وسط  ووى ،يقع المسجد في وسط القصر تقريبايعرؼ باسـ المسجد العتيؽ, و 

توحيد ألطراؼ القصر و  ا لمدور الذي يمعبو كنقطة استقطابكموقع أساسي نظر  1القصر
فوجوده في  ،محاط بالبناءات السكنية وعمى جيتو الجنوبية تقع المدرسة القرآنية وفي

 الوسط يجعمنا نعتقد أف القصر بني في نفس الفترة مع المسجد.
ـ 15بطوؿ يقدر  2ـ210 يتربع المسجد عمى مساحة إجمالية تقدر بحوالي  

ثـ يأتي مباشرة بعده  ،في جية اليسار توجد الميضأة بيا بئر بعد المدخؿ ،ـ14ض وعر 
دعامة مربعة  21ثـ يأتي بيت الصالة شكمو مستطيؿ  تتخممو  ،13سمـ عدد درجاتو 

 وحدوية.تعموىا عقود نصؼ دائرية  ـ x 0.60ـ 0.60قياساتيا 
مصنوع  ووى ،مخصص لدخوؿ اإلماـ وىو  ىناؾ باب يؤدي إلى الشارع الرئيسي

مف خشب  وأما سقؼ بيت الصالة في. ويوجد باب آخر يؤدي إلى المئذنة ،مف الخشب
أعواد الدفمة ذات األلواف المختمفة. فالمسجد مشّيد بطريقة بسيطة خالية و  النخيؿو  العرعار

 مف أي عنصر زخرفي.
محراب مجوؼ  وىو  ،محراب المسجد العتيؽ بقصر بوسمغوف يتوسط جدار القبمة

و الترميمات بقي محافظا عمى شكمو األصمي حيث لـ تمسسو طيو نصؼ قبة ممساء تغ
                                                             

ي يتمحور نسيجيا العمراني عمى مفيـو المركز دـ مع طبيعة المدينة االسالمية الالتصميـ العمراني لمقصر ينسج ػ 1
الذي يشكؿ القمب الذي يتوسط المجموعات العضوية التي يتألؼ منيا ىيكؿ البناءات كميا, والمركز ىنا الواحد الذي 

العض وكالفتحة التي تتوسط الدار وكانت كذلؾ لجمب اليواء  الواحد في يتوسط المجموعة كالمسجد وساحة الجماعة أو
الضوء, ىذا التشكيؿ اليندسي يتوافؽ مع البنية العقمية لمتفكير المتأثر حتما بعقيدة الديف االسالمي المؤسسة حوؿ  أو

ر أمور وأوضاع اهلل خالؽ الكوف ومصوره. فالمسجد مكاف عبادة اهلل والساحة مكاف تدبي مفيـو التوحيد, فالواحد ىو
الذي ألقى بظاللو عمى أسموب  العشيرة القاطنة بالقصر ىذا العقؿ الذي تشكؿ عمى أساس المعتقد الديني ىو القبيمة أو

 البناء, ونمط الحياة في القصر الذي لـ يخرج عف أسموب التخطيط العمراني لبناء مدينة إسالمية.
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مف  وىو  يوجد منبر المسجد الجامع عمى يسار المحراب، و التي خّص بيا المسجد
 .ـ  0.70يتألؼ مف درج متحرؾ ارتفاعو عف مستوى األرض  ،الحجر

ىذا ما  ،وتعتبر قبة بيت الصالة لممسجد الجامع الوحيدة عمى مستوى القصر
قد أخذت شكال نصؼ دائري جاءت و يجعمنا نطرح عدة تساؤالت حوؿ تاريخ تأسيسيا، 

انتشر ىذا النوع مف  ،في نفس أسكوب المحرابو  في البالطة الثانية الموازية لجدار القبمة
فقباب أربطة الجنوب القسنطيني متأثرة بالطابع  ،القباب في معظـ الجنوب الجزائري

 .1ير الذي تأثر بدوره بالقباب المثمنة بالمباني التذكارية الرومانيةالتونسي ىذا األخ
وقد اتخذ  ،نمج إلى الصحف عبر مدخؿ يوجد في الضمع الجنوبي لبيت الصالة

أكبر مساحة مف  ووى، ـ x 11.90ـ  17شكال مستطيال غير منتظـ األضالع مقاسو 
 بيت الصالة.

فيي تتكوف  ،حور مع المحرابعمى نفس المقصر "بوسمغوف" مسجد تقع مئذنة 
وشكميا العاـ يتكوف  ،ـ 21ـ أما ارتفاعيا  2.80ة مربعة طوؿ كؿ ضمع منيا دمف قاع

مف و  ،فيو يقؼ المؤذف لمنداء إلى الصالةو  البرج العموي مف المئذنة وىو  مف بدف وجوسؽ
المالحظ أف المسجد الجامع لمقصر احتوى عمى جؿ العناصر المعمارية المعروفة في 

 المساجد اإلسالمية عامة.
 المدرسة القرآنية )زاوية سيدي أحمد التجان(:. و

تنتمي الزاوية الموجودة في القصر كما سبؽ ذكره إلى الطريقة التيجانية، حيث 
وىكذا تـ بناء زوايا عدة في جيات مختمفة في تعتبر زاوية فاس األكبر في شماؿ إفريقيا، 

عد وفاتو تكاثرت الزوايا بشكؿ مدىش. ومف بيف وحتى ب ،عصر شيخ الطريقة التجانية
سميت بالزاوية التجانية نسبة إلى  ،تمؾ الزوايا التي شيدت في عيده زاوية قصر بوسمغوف

 الولي الصالح " سيدي أحمد التجاني" شيخ الطريقة التي شيدىا في حياتو.

                                                             
1 . Commandant Cauvet, Les Marabouts, petits monuments funraires et votifs du nord de 
l’Afrique, Revue Africaine, V 64, Alger, 1923, P294-329. 
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تظير و  وىي تقع داخؿ القصر بالجية الشمالية الغربية تطؿ شرفاتيا عمى الواحة
مف الخارج كأنيا بناء  ووتبد ،في شكؿ مستطيؿ غير منتظـ األضالعمف خالؿ المخطط 

وىي توجد في الحي  ،عادي إذ ال نستطيع تمييزىا عف باقي البنايات المدنية الممتصقة بيا
 أحد األحياء العريقة بالقصر. وىو  المعروؼ باسـ "أغـر أقدـ"

ـ. نمج عبره إلى  20آت ناسي حوالي  يبعد عف المدخؿ الرئيسي المعروؼ باسـ
نيايتو تصؿ إلى باب  ،درجات متباعدة  3متدرج تدرجا خفيفا ال يتجاوز و  رواؽ متصاعد

في الجية  وينفتح عمى بي ،ـ11طولو و  ـ1.60مطؿ عمى شرفة. عرض ىذا الرواؽ 
 والجية اليمنى مف البي وونح ،اليمنى بعقديف نصؼ دائرييف تتوسطيما دعامة مربعة

وقبؿ أف نصؿ إلى حجرة  ،ندخؿ إلى الخموة التي كاف يتعبد فييا "سيدي أحمد التجاني"
ـ مفتوحة عمى غرفة ثانية قياسيا  x 4.32ـ  3.06التعبد ندخؿ غرفة أولى قياسيا  

 تنفتح ىذه األخيرة عمى غرفة أخرى يسارا التي ىي الخموة بعينيا ،ـ x 2.85ـ  5.50
 ،فييا سرير خشبي تتدلى مف فوقو حبؿ قوي ،ـ x  2.86 ـ 4.40مكاف التعبد قياسيا و 

وىذا حسب  كاف يضعو الولي الصالح حوؿ صدره أثناء التعبد ليوقظو في حالة النـو
 ،المطمة عمى واحة مف النخيؿ ،أما الشرفة فتقع في الجية الغربيةالقائـ عمى الزاوية، 

 عمى مقبرة قديمة متواجدة عمى ربوة صغيرة.و 
وية عمى مجموعة مف الغرؼ واألفنية خصصت إليواء الطمبة والزوار تحتوي الزا

كما أشار إليو لقائـ عمى الزاوية, وكذا كأماكف ألداء الصالة ومخازف لممتمكات الزاوية 
يحتوي كؿ و  ،ـ عرضا 4ـ إلى  3ـ طوال  ومف  8ـ إلى  6تتراوح مساحة كؿ بيت مف 

خشب و  ت ىذه البيوت بجذوع النخيؿوقد سقف ،بيت عمى نافذتيف تطالف عمى الصحف 
 .الدفمىو  العرعار

طعاـ الّزوارو  المساكيفو  ترتكز وظيفة زاوية القصر عمى إيواء الغرباء باإلضافة  ،ا 
قبمة وقد كانت  ،وتعميـ المغة العربية ،ىي تحفيظ القرآف الكريـو  إلى الوظيفة التعميمية
ـ  1984حيث احتضنت في سنة  ،الطريقة مف داخؿ وخارج الوطفرئيسية وميمة ألتباع 

فضـ عدد كبير مف مريدي الطريقة التجانية مف مختمؼ  ،أكبر تجمع ألتباع الطريقة
 مالي...(. ،السنغاؿ ،نيجيريا ،المغرب ،تونس ،)مصر أقطار الدوؿ اإلسالمية
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 تاريخ الترميمات في القصر: .6
ـ، 1902 حيث تـ تجديد سقفو سنة ،بعض الترميماتقصر بوسمغوف شيد مسجد 

وقد تـ توسيع بيت الصالة مف الجية الشمالية، وذلؾ بإضافة البالطة السادسة في سنة 
ـ، مع االشارة أف ىذه الترميمات لـ تغير مف مالمحو األولى وظؿ 1952ـ، وسنة 1927

 ، امتدادا لما كاف عميو في الماضي في صورتو الحالية
ف طرؼ مكتب دراسات تابع م 2000كما تـ ترميـ أجزاء كبيرة مف القصر سنة 

أطمقت الوزارة مشروع ترميـ الزاوية وخاصة الشرفة، إال  2015لوالية البيض، وفي سنة 
أف المشروع ما زاؿ يراوح مكانو رغـ أف مكتب الدراسات قاـ بكؿ اإلجراءات والدراسات 

أننا  التمييدية مف رفوعات وتشخيص األضرار وتحديد األغمفة المالية الالزمة، مع العمـ
 التقينا معو ميدانيا.

 
 تشخيص األضرار بقصر بوسمغون: .7

تعرضت الزاوية لعوامؿ التمؼ نتيجة اإلىماؿ كونيا لـ تعد تقـو بدورىا السابؽ، 
ـّ بموجبو ترميـ  فأثر عمييا ذلؾ فكادت أف تزوؿ لوال تدخؿ الدولة التي أقّرت مشروعا يت

سقوط جزء مف شرفة الزاوية المطمة  ويا ىما الحظناه ميدان ،القصر والتي استفادت منو
 .(18)الموحة رقـ  عمى الواحة، بسبب تعرض األرضية لمسيوؿ

تدىور حالة جزء كبير مف منازؿ قصر بوسمغوف وخاصة في الحي القديـ، إضافة 
طقة التي زودت إلى أف المسجد يعاني مف الرطوبة في كامؿ أرضياتو، وخاصة المن

عاينا ميدانيا أف جميع األرضيات تعاني مف الصعود الشعري كما بمحالت وضوء جديدة، 
وىذا بسبب التبميط المضاؼ وكذا مواد البناء الحديثة التي أدى تفاعميا مع المواد  لمماء

ونشير إلى أف تسرب مياه  ،األصمية إلى عدـ تناسب بيف التركيبة المعدنية
األسقؼ الخشبية سقوط مع األسطح ساىـ بشكؿ كبير في  (14)الموحة رقـ األمطار

 ودى في األسفؿ إلى تزىر األمالح عمى الجدراف ونمأ، و (17) الموحة رقـ وتشقؽ الجدراف
  .(10) الموحة رقـ الحشائش
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(، عمى 16كما الحظنا االرتفاع الشعري لمماء عمى كامؿ األرضيات )الموحة رقـ 
(، كما 15)الموحة رقـ  ـ، مما ساىـ في تقشر تمبيسات الجدراف 1و  0,50ارتفاع ما بيف 

أثرت الرطوبة عمى كامؿ األخشاب المستعممة في البناء وخاصة عوارض األسقؼ )الموحة 
 (.19رقـ 
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 04المخطط رقـ 
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 05المخطط رقـ 
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 06المخطط رقـ 
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 07المخطط رقـ 
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 08المخطط رقـ 
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 تمهيد: 
إف الكظيفة أك المنفعة ىي سبب كمبرر كجكد العمؿ المعمارم، كىي أكؿ كأىـ  

كقد أرخ بعضيـ انطالؽ ىذه النظرية ببداية القرف  المؤثرات في التصميـ المعمارم،
دأ أساسي لمكظيفة ما العشريف، لكف جذكرىا الفكرية أقدـ مف ذلؾ بكثير، كيأتي أكؿ مب

، فال بد أف يككف الشكؿ نتيجة طبيعية 1سكسك ليفاف )الشكؿ يتبع الكظيفة(أطمقو لكيس 
المعمارم إال مستكيات تحدد  شكؿلتحقيؽ الكظائؼ، فميس السطكح المعمارية المككنة لم

حيث أف الكظيفة تبعت  ائؼ أنشأت مف أجميا، كىذا ما جسد في قصكر غرداية،ظك 
اعتمادا عمى مبدأ مؿء الفراغ، كالعالقة بيف الفضاء المفتكح كالمغمؽ، كالعالقة  الشكؿ،

 2بينيما مف الداخؿ كالخارج.
 
 والية غرداية:. 1

 الموقع: 1.1
كمـ  600ء الجزائر، كتبعد المدينة عف العاصمة ب تقع غرداية شماؿ صحرا

كمـ  45كمـ مربع امتدادىا مف الشماؿ الى الجنكب  86105كتتربع عمى مساحة تقدر ب 
الرابط بيف  1كيعبرىا الطريؽ الكطني رقـ كمـ 250ك 200كمف الشرؽ الى الغرب مبيف 

 .1984، انبثقت عف التقسيـ اإلدارم الجديد لسنة الشماؿ كالجنكب
ؿ الشرقي مف الشما كمـ( ؛ 200مف الشماؿ كالية األغكاط ) يحد كالية غرداية:

كمف الجنكب كالية تمنراست  ؛كمـ( 200مف الشرؽ كالية كرقمة ) ؛كمـ( 300كالية الجمفة )
مف الغرب كالية البيض  ؛كمـ( 400كب الغربي كالية أدرار )مف الجنك  كمـ(؛ 1470)
  .(06) الخارطة رقـ كـ( 350)

                                                             
. ندل الحالؽ، تحميؿ الفضاءات المعمارية في المباني الرسمية في مدينة دمشؽ مف بداية القرف العشريف مقارنة مع  1

 .538ص  ،2013، 1، ع29في العمارة، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك اليندسية، المجمد  الكظيفيةأسس النظرية 
 http :// innassrblogspot.com/2010. ينظر المكقع:  2
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تحدد المناظر الطبيعية مف منحدرات صخرية ككاحات القصكر الخمسة لكادم ت
ميزاب، كحكليا تنتشر كاحات أخرل )برياف، القرارة، زلفانة، متميمي كنحك الجنكب 

 المنيعة(.
 ،شرقا 30°ك 2°شماال كبيف  20  33°ك 32°تقع كالية غرداية بيف خطي فمكيا 

 .ـ 468 ترتفع عف البحر ب
 :بوادي مزا .2

 :الموقع الجغرافي والفمكيأ( 
كمـ مف مدينة الجزائر  600عمى بعد حكالي  ،تقع المنطقة شماؿ صحراء الجزائر

يحدىا: شماال كادم  كريغنك الذم  2كمـ 8000تتربع عمى مساحة تقارب  ،العاصمة جنكبا
جنكبا كادم ك  القرارةك  شرقا منطقة زلفانةك  ،رقكفز غربا كادم ك  يصب في كادم أتسا

 .(05) الخارطة رقـ  1تميميم
كخطي طكؿ  ،شماال ػ 20 °  33ك °32فمكيا تنحصر المنطقة بيف خطي عرض 

تمتد ىذه المنطقة مف الشماؿ الغربي إلى الجنكب الشرقي عمى مسافة  ،شرقا ° 4ك ° 3
 كمـ. 100رقعة جغرافية طكليا 

الىا يمكف تحديد ارتفاع المنطقة عمى مستكل سطح البحر بعدة مستكيات أع
لتصؿ إلى حكالي ، 2ـ في رأس الزكة جنكب حاسي الرمؿ في الجية الشمالية الغربية780
أما مناخ المنطقة يتسـ بالمناخ الصحراكم في أقاليمو ـ في اتجاه الجنكب الشرقي،  300

 .(09) المخطط رقـ  الجافة بكؿ خصائص البيئة الصحراكية
 ف أكدية تمد مياىو مف سيالحيث يس ،كاد مزاب دائـ الجرياف بنسب متفاكتة

ثـ يمتقي بكاد أنتيسو بعد أف  ،مميكةك  حيث ترتكم كاحات غرداية ،تكزكز ،لبيض ،لعذيرة
                                                             

 ،1992 ،غرداية الجزائر ،سية المطبعة العربيةاقتصادية كسيػ يكسؼ بف كبير, تاريخ بف مزاب دراسة اجتماعية كا 1
 .9ص

2 .Coyne Abel Andée, le M'zab, extrait de la revue Africaine Adolphe Jourdau, Alger, 
1879, P3. 
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كاحات  أزكيؿ مف الشماؿ الشرقي الذم يسقيبكاد ك  ،مف الجنكب يزقف ييسقي كاحات بن
 بكنكة.

ليصب في األخير في منخفض  ،فيما بعد بكاحات قصر العطؼ 1يمر كاد مزاب
 .2كمـ مف القكسة شماؿ مدينة كرقمة 16ييشة )سبخة سفيكف( عمى بعد ال

 طبيعيا:ب ( 
 جيولوجيا (1ب.

تتككف  ،عمماء الجيكلكجيا عمى أف سيؿ كاد مزاب عبارة عف ىضبة مستكيةيتفؽ 
أشارت الدراسات عمى أنيا تككنت في العصر  ،أساسا مف صخكر رسكبية التككيف

بتحميؿ ىذه الصخكر  ،تحديدا في العصر الطباشيرمك  لياالجيكلكجي الثاني كأقدـ تاريخ 
يعاف قكصخكر رممية رسكبية مصدرىا  ،كجد أنيا تتككف بنسبة كبيرة مف كمس دكليميني

 .01الخارطة رقـ 3المجارمك  الكدياف
تعرضت ىذه اليضبة خالؿ الزمف الجيكلكجي الرابع إلى عممية حث طكيمة بفعؿ 

شعاب عميقة ك  تصدعاتك  نتج عنيا ظيكر أخاديد ،لطكيؿسيالف األنيار اك  حركة الرياح
 4في الجباؿ الصخرية في اتجاىات مختمفة

جيكمكرفكلكجيا المنطقة عبارة عف منخفضات متدرجة متجية مف الشماؿ إلى 
يحاذيو عمى امتداده تالؿ  ،كمـ  2أخدكدا عرضو ال يتعد  ةمشكم ،الجنكب الشرقي

                                                             
 ،ـ( تأسست قصكر مزاب الخمسة : العطؼ )تجننيت( 11ىػ ) 5ػ عمى ضفاؼ كاد مزاب إبتداء مف مطمع القرف  1

 غرداية تغردايت ك  مميكة )آت أمميشت( ،ف )آت إزجف (قبني يز ،بنكرة )آت بنكره(
2. Charles Amat, Le M'zab et les mozabites, paris, challamel et C18 Editeurs, 1888, p43. 
3 ػ   Coyne A, op.cit, p 5 .  

 شعاب في كؿ االتجاىات.ك  تعني منطقة تخترقيا كدياف كثيرة ،ػ تسمى ىذه الشعبات بالشبكة بمغة أىؿ المنطقة  4
Capot-Rey R, Glossaire des principaux termes géographiques et hydrologiques 
sahariens, Univ Alger, Institut de recherche sahariens Alger, 1963, p 29. 
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 1ترم 80ستكل سطح اليضبة متكسطا قدره صحراكية صخرية يمثؿ انخفاضيا عف م
ـ نجد  40إلى  20لكف عمى عمؽ يتراكح ما بيف  ،المنطقة خالية مف العيكف السطحية

جيبا مائيا جكفيا ينتيي بطبقة صمصالية تشكؿ حاجزا لتغمغؿ المياه إلى أعماؽ أكثر في 
 باطف األرض.

يكلكجية درجة حرارتو ىذا الجيب المائي متقطع حسب ما أشارت إليو الدراسات الج
يختمؼ منسكب المياه بو حسب اختالؼ نسب  ، °ـ 21ك 20في جميع فصكؿ السنة بيف 

استغالؿ ىذا الجيب عف طريؽ حفر عمى عمؿ الساكنة المحميكف عبر التاريخ  ،2التساقط 
 متر عمقا. 80ك 70آبار تصؿ في بعض المكاضع إلى ما بيف 

 المناخ: ( 2ب.

 الحرارة .1.2 ب.
مع مدل حرارم بيف  °ـ8 ط درجات الحرارة المسجمة في شير جانفي تقارب متكس

أما بالنسبة لفصؿ الصيؼ بالذات في شير جكيمية فإف مقياس  ° 12الميؿ كالنيار يقارب 
مع مدل حرارم بيف  ° 43إلى  °ـ 32الحرارة يسجؿ درجة حرارية متكسطة تتراكح مف 

في الصيؼ فقد ك  ،°ـ2 الحرارة في الشتاء  أقصى درجات, °ـ17.6النيار يقارب ك  الميؿ
 3درجة مئكية. 47.3يسجؿ مقياس الحرارة في بعض األياـ 

 
 

                                                             
ميالدم إلى  16اد مزاب )نمكذج قصر بني يزقف(، القرف العاشر ىجرم/ ك العمارة الدفاعية بمنطقة  ،يحي بكراس  ػ 1

، 2001/2002ـ، دراسة كصفية تحميمية كمقارنة، رسالة ماجستير، قسـ عمـ اآلثار، جامعة الجزائر، 19ق/ 13القرف 
 3ص

2 ػ   Coyne A, op.cit , p 5 . 
3 ػ   Farhat Makni, Habitat sud saharien, développement Recherche d'outils pour un art de 
vivre dans le désert, thèse de 3e cycle à l'INST , Technologie, d'art, d'architecture et 
d'urbanisme de Tunis, juin 1987, p 98. 

   .Amat Ch, le M'Zab, Op.cit, p 37      : ينظر أيضا
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 :التساقط 2.2ب
حيث أف معدليا حسب  ،يـك 20ك 10يمكف حصر األياـ المطرة في السنة ما بيف 

مع تسجيؿ  ،ممـ في السنة  60إلى  50السنكات األخيرة )معدؿ التساقط( يتراكح بيف 
 30إلى  20نكات الجفاؼ قد ال يسجؿ فييا منسكب التساقط إال نسبة تتراكح بيف بعض س

كفرة منسكب المياه في شبكة  تؤدم إلى التساقط في السنكات المطرة كما أف نسبة, ممـ
ال يمبث أف يتحكؿ لكنو مف  ،غطاء نباتي متنكعإعطاء الكدياف السابقة الذكر مع 

 .(02) الخارطة رقـ زكغ أشعة الشمس الحارقةاألخضر المكرؽ إلى المصفر بمجرد ب
بسقكط أمطار قكية خالؿ  استثنائيةبخالؼ ما سبؽ ذكره يمكف أف تحدث حاالت 

ىك ما ك  ،حدكث فيضانات متكسطةك  لألكدية اعدة ساعات متكالية مما يسبب سيالنا قكي
ي أحيانا تصؿ إلى مرتيف فك  ،جرت عميو العادة خالؿ كؿ سنتيف إلى ثالثة سنكات

مثؿ ما شيدتو المنطقة خالؿ سنة  ،نادرا ما تحدث فياضانات عالية المنسكب، 1السنة
 حيث أدت الفيضانات إلى خسائر كبيرة كصمت إلى األركاح. 2008

 :الرياح .3.2ب.
حيث  ،مكقع المنطقة جعميا عرضة إلى رياح قكية تقريبا خالؿ كامؿ فترات السنة

نظرا التجاىيا غالبا ما تككف  ،في فصؿ الشتاءة شمالي ،حسب اتجاه اليبكبتأخذ اسميا 
 مف نياية شيرأما في الصيؼ أك باألحرل ، الرطكبةك  ىذه الرياح مشبعة بحبيبات الماء

 شمالية شرقية ،الجنكب الشرقي حارة تعرؼ بالسيركككك  فتككف متجية مف الجنكب ،مام
تيب رياح جنكبية في فصؿ الربيع )مف مارس إلى نياية مام(ف، 2ىي األكثر ىبكباك 

 .3يكما  20معدؿ ىبكبيا في المتكسط  ،محممة بالرماؿك  تككف قكيةك  ،غربية

                                                             
1 ػ   Farhat Makni , Opcit , p 26. 
2 ػ   Marcel Merecier, la civilisation Urbaine au M'Zab, Ghardaïa La mystérieuse, Soubiron, 
éditions P G , 1932, p 40.  
3 ػ   Farhat Makni,Opcit, p 26. 
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محاصرة بالرياح مف كؿ الجكانب خالؿ كامؿ ك  لذلؾ نجد أف منطقة مزاب محاطة
 تقنيات تتماشىك  ىذا ما قيد ساكنة المنطقة بااللتزاـ ببعض المكاد في البناءك  ،فترات السنة

 ،1لخصنا المعطيات المناخية اليكمية، في عنصر الحؽ عنياسنتكمـ  ناخيةالكضعية المك 
 ( في المنحنيات البيانية التالية:2015-2005خالؿ عشر سنكات ) ،2متكسطالك 

 
 
 

 
 لوالية غرداية  المعطيات المناخية اليومية: 11المنحنى رقم 

 

                                                             
 http://algerie.meteosun.com/meteo/graphiquesينظر: مكقع  . 1
 /http://ar.climate-data.orgينظر: مكقع . 2
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 لوالية غرداية  المعطيات المناخية اليومية: 12المنحنى رقم 

 
 متوسط المعطيات المناخية لوالية غرداية: .4.2ب

 
 متوسط المعطيات المناخية لوالية غرداية: 13المنحنى رقم 
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 09الجدول رقم 

 
 المعطيات التاريخية لممنطقة: .ج

السمات التي تميزت بيا منطقة مزاب جعمتيا تخفي في طيات صفحات كتابيا 
شممت تقريبا عمى كؿ الحقب  ،خارجيا التاريخي أحداث ككقائع تاريخية إما داخميا أك

 التاريخية.
جد اختالفا كبيرا بيف مختصي نخالؿ تصفح كتب ما قبؿ التاريخ  ـ فترة ما قبل التاريخ:أ

 ،ىذه الحقبة التاريخية مف حيث التسمية فمنيـ مف يسمييا: عصكر ما قبؿ التاريخ
 ،رجكعا إلى منطقة مزاب، ك (04) الخارطة رقـ ت ما قبؿ التاريخثقافايسمكنيا آخركف ك 

حيث يمكف تقسيـ ىذه  ،فبصمة ما قبؿ التاريخ باختالؼ تسمياتيا مكجكدة تتكمـ عف نفسيا
 الشكاىد إلى:
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لحجرية )العصر الحجرم صناعات حجرية كلقى أثرية متنكعة تعكد إلى العصكر ا ٭
فاؼ كاد ض ىمعظميا عم تدجك  ،1إلى العصر الحجرم الحديث( ،األعمىك  كسطالقديـ األ
 مزاب.

 .ضفتي كاد مزابعمى المنتشرة ىي األخرل  2النقكش الصخرية السطحية٭
كما تميزت المنطقة بتنكع أثار ما قبؿ التاريخ مف نقكش كرسكمات كبقايا جنائزية 

ككفقا لمبحكث العممية فإف ىذه النقكش يرجع تاريخيا إلى ما بيف  في مناطؽ متفرقة،
 .3لفترة الميبيكك بربار مف عصر البركنز سنة قبؿ الميالد 5000ك 18000

 الفترات القديمة :( ب
فترة فجر التاريخ أك بداية التاريخ بالنسبة لمنطقة كاد مزاب إضافة إلى الحضارات 
القديمة المتعاقبة عمى تاريخ الجزائر تكاد تككف منعدمة إذا استثنينا بعض اإلشارات النادرة 

تدؿ عمى استقرار قبائؿ  المجمة اإلفريقية خاصة فيك  الباحثيف األجانبك  لبعض المتشرقيف
 .4إفريقية في المنطقة يطمؽ عمييا الجيتكؿ

 
 
 

                                                             
1 ػ   Morel J , Notules de préhistoire Mozabite , Libyca Alger , tome : 24, 1976 , p173-180 

 ,Sawary, J.P., Gravures rupestres d’âge historique au M’zab, Libyca, Tome VIIIIينظر أيضا:
1969, p299-308   

2
 . Morel J, Op. Cit., p175 

3. Abonneau J, Préhistoire du M’Zab, Thèse de 3e cycle, Art et Archéologie, Paris, 
Sorbonne : mzab.net/articles/ 199-le-m.m’zab préhistorique. 

مشماؿ: لة الرسمية كرىا بعيدا عمى السمطايرتادكف ىذه المنطقة كما ج كانكا ،ػ الجيتكؿ أك االثيبكبيكف أك الميالنك 4
 ينظر:

texier H, Ethnographie de l'Afrique septentrional au temps de Mahomer, 1973, p 271. 
Berbrugger, les romains dans le sud de l'Algérie observation archéologique sur les Oasis 
méridionales du sahara algérien (MZAB) Rev Afr 1858 n ° 10 , p 298- 300. 
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 الفتح اإلسالمي:( ج
خاصة في الفترة اإلسالمية يجد صعكبة في ك  س لتاريخ منطقة كاد مزابر االد

ات تتبع تاريخ دخكؿ االسالـ لممنطقة لكثرة اآلراء ككجيات النظر كتعدد الكتابك  تحديد
 لكف ما ىك متفؽ عميو ىك أف الفتكحات اإلسالمية لممنطقة مرت بمرحمتيف: ،1التاريخية 

منطقة مزاب في  اعتبرتحيث  ،ـ11ىػ/ 5األكلى مبكرة تصؿ إلى حدكد القرف 
الشائعات ك  السبب الرئيسي في ذلؾ ىك كثرة الركاياتك  ،معزكلة تاريخياك  نائيةىذه الفترة 

بعيدة في بعض األحياف  ، إال أف االتفاؽ ىك أف ىذه اآلراءذكرهحكؿ ىذه الفترة كما سبؽ 
 عف المكضكعية التاريخية.

 ،مصعب يف أصميـ مف بنيأف المزابيالزركمي خير الديف في كتابو األعالـ، يذكر 
 القبيمة الزناتية التي اعتنقت اإلسالـ عمى مذىب الكاصمية نسبة إلى كاصؿ بف عطاء

أكؿ  ،حمقة شيخو الحسف البصرم العتزالوه أتباعو بالمعتزلة سما ،مؤسس مذىب المعتزلة
 .2مف قاـ بنشر مذىبو بالمغرب عبد اهلل بف الحارث

مف بيف مف أشار إلى ىذه القبيمة أيضا المؤرخ يحي إبف خمدكف في مؤلفو بغية ك 
ا الصحراء ينتجعكف استطنك  ،" ... بادية مف أىؿ البربر :حيث ذكر ما نصو الركاد

 بجيؿ مصاب اليـك منيـ مف بقايا أىؿ مدر..."ك  ،ماسة إلى زاب إفريقيةجممف س مراعييا

 في ليجة أىؿ المنطقة كما ذكر. في مصاب ينطؽ زايا حرؼ الصاد 3
في ىذا الصدد كتب عبد الرحمف ابف خمدكف " ... كمف بني كاسيف ىؤالء بقصكر 

عمى ثالثة مراحؿ ك  ؿمصاب عمى خمس مراحؿ مف جبؿ تيطرم في القبمة بما دكف الرما

                                                             
أيضا حكؿ  ،108-109، ص :  8، ج  1986،   7، األعالـ، دار العمـ لممالييف، بيركت ط الزركمي خير الديفػ  1

 ىذه اآلراء ينظر:
Paul Soleillet, L'Afrique occidentale, Algérie MZAB , TILDIKELET, imprimerie de F.Seguin 
Aïnie  13 rue Bouqherie, 13, Avignon, 1877, p 78 

 .109-108الزركمي، المصدر السابؽ، ص خير الديف  - 2
بغية الركاد في ذكر الممكؾ مف بني عبد الكاد تقديـ كتحقيؽ د. عبد الحميد حاجيات المكتبة  ،يحي إبف خمدكف 3.

 186، ص 1، ج 1980 الكطنية، الجزائر 
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اسـ لمقـك الذيف اختطكىا كنزلكىا مف شعكب  االسـىذا ك  ،مف قصكر بني ريفة في الغرب
 بني تكجيفك  بني باديف...كسكانيا ليذا العيد شعكب بني باديف مف بني عبد الكاد

ف كانت شيرتيا مختصة ك  مصاب كزرداؿ فيمف يضاؼ إلييـ مف شعكب زناتةك  ا 
 .1بمصاب..."

تجمعا سكنيا بمنطقة مزاب نذكر منيا :  20لذاكرة الشعبية بما يزيد عف ا احتفظت
دَّام ،اتمزنارت ،قصر أكالد أْنْسْر  ،َحن كَشة   ،كَخْيَرهْ أ   ،َأْكَلَكاؿْ  ،َتَمْزَدْت   ،م ْركي ِترِشيف ،أْغْرـ كَّ
 .2غيرىاك  اْتالتْ  ،ب ْكَياك

بيف الكتابات كحتى فيما يخص تاريخ بناء القصكر فيعتريو نكع مف التناقض 
عظـ الركايات اتفقت م .3الركايات الشعبية، خاصة كأنيا كانت مسبكقة بتجمعات سكنية 

كاف قصر  ،المذىب اإلباضي انتشاربمنطقة كادم مزاب بعد  ئعمى أف أكؿ قصر أنش
حسب كثيقة مصكرة بخط بايكب بف القاسـ ، 4ـ  1012ىػ/  402العطؼ )تاجنينْت( سنة 

ـ الذم يعيد تأسيس قصر العطؼ إلى سميماف بف عبد  16/ق 10 فالقر العطفاكم 
   5ـ 1012ىػ/ 402ذلؾ سنة ك  الجبار ابف عـ خميفة بف أبغكر

ىػ/  9ـ إلى  نياية   القرف  11ىػ/  5بداية القرف ك  مف مطمع ،أما المرحمة الثانية
 إلى االستقرارـ : أىـ ما يسجؿ فييا تحكؿ القبيمة الزناتية مف حياة البدك الرحاؿ  15
مف مذىب االعتزاؿ إلى مذىب اإلباضية مف ناحية أخرل الذم ك  ،التعمير مف ناحيةك 

                                                             
مف عاصرىـ مف ذكم ك  البربرك  العجـك  ر في أياـ العربالخبك  ديكاف المبتدأك  كتاب العبر ،عبد الرحمف ابف خمدكف .1

 .123ص ، 7ج  ، 1960دار الكتاب المبناني ػ  مكتبة المدرسة ػ بيركت  ،السمطاف األكبر
 .07، ص المرجع السابؽ. يحي بكراس،  2

3 ػ   C.P, Donnadien et autres , Habiter le Désert , les maisons mozabites, Pierre Margada 
Bruxelles, 3ème  édit , 1986, p 31-32. 

 .9 ، صالسابؽيحي بكراس، المرجع ػ  4
 7، ص نفسوالمرجع .  5
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كانت بدايتو عمى يد العالـ اإلباضي أبي عبد اهلل محمد بف بكر الذم كاف يأتي في فصؿ 
 .1مة إلى منطقة مزاب ىك كتالمذتو لطمب الراحةقالربيع مف كادم ريغ مف كر 

 
 إلى مزاب:النزوح اإلباضي ( د

ـ تكالى الجفاؼ عمى منطقة كارجالف كما جاكرىا عدد مف 11ىػ/5في أكائؿ القرف 
السنيف كداىمت الكثباف الرممية مدينة سدراتة كغارت عيكنيا، فضاقت الحياة بالناس 

ىػ عقد اإلباضية 420السيما أصحاب الماشية، بعد أف غص أريغ بسكانو في سنة 
تضى األمر باإلجماع انتداب العالمة أبي عبد اهلل محمد بف مؤتمرا لمنظر في القضية، فاق

بكر الفرسطائي الذم قاـ بجكلة في صحراء جنكب المغرب األكسط عمو يجد مكانا مناسبا 
الستقرارىـ، فاختار ليـ كادم مزاب، ثـ انعقد مؤتمر ثاني ليقرر فيو اإلباضية النزكح إلى 

ىػ كصؿ بمدة 422منطقة كادم مزاب كفي عاـ الكادم، ليمجأ أبك عبد اهلل كمف معو إلى 
، تكافدت إلى المنطقة ىجرات أخرل فيما بعد، ككانت ىجرتيا 2العطؼ المعمكرة بالمعتزلة

ـ، ىذا باإلضافة إلى ما عرفتو 1050ىػ/ 433نتيجة كصكؿ بني ىالؿ إلى المغرب عاـ 
د أمراء قمعة ـ عمى يد أح1075ىػ/467مدينة سدراتة مف غزك كتيديـ كالذم حدث عاـ 

ـ بقيادة 1229ىػ/626بني حماد كنقصد بو المنصكر بف الناصر، كالغزك الثاني عاـ 
يحي بف إسحاؽ الميكرقي المعركؼ بابف غانية في ثكرتو ضد المكحديف، لتدمر نيائيا 

  .3ـ1274ىػ/672عػػاـ 

                                                             
 ،مطبعة البعث ،تحقيؽ : إبراىيـ طالم ،كتاب طبقات المشايخ بالمغرب ،الدرجينيػ أبك العباس أحمد بف سعيد  1

 .رجع السابؽيحي بكراس، الم, نقال عف 183-184ص  ، 1ج  ،الجزائر د ت  ،قسنطينة
نقال  255ص  ، 1985 ،تكنس ،أخبار األئمة تحقيؽ عبد الرحمف أيكب ك  كتاب السيرة ،الكرجالني ػ أبك زكريا يحي

 . يحي بكراس، المرجع السابؽعف 
 . 72، ص :تاريخ ميزاب ، مخطكط إبراىيـ مطياز ،  . 2
 . 27، ص 2006المطبعة العربية، غرداية، تاريخ بني ميزاب، الطبعة الثانية، يكسؼ بف بكير الحاج سعيد ،  . 3



 والية غردايةقصر بني يزقن بدراسة    الفصل الخامس: 

769 

 

كما أّف المنطقة استقبمت عمى مّر القركف ىجرات أخرل مف المناطؽ المجاكرة 
مثؿ قصكر بني خفياف قرب المنيعة كقصر البخارم كالمدية  1ناطؽ بعيدة عف الشبكةكم

ككادم غنيـ قرب األبيض سيدم الشيخ كجبؿ نفكسة كجربة كسجمماسة كفقيؽ كالساقية 
                                .2الخ أفرادا كجماعات…الحمراء 

                                                             
1

معركؼ بمحاج, محمد جكدم, النسيج العمراني لمدف كادم مزاب, مجمة منبر التراث األثرم, مخبر التراث األثرم .  
  65, ص2012كتثمينو, جامعة تممساف, العدد األكؿ, 

  18، ص1970دار البعػػػث، قسنطينة، الجزائر مزاب بمد كفاح، دراسة سياسيػة اجتمػػػػاعية، محمػد طالم، إبراىيـ  . 2
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 :قنيز  يقصر بن. 3
كيو مف تتح بكؿ مابني يزقف اخذ تخطيط المدينة  مثؿ بقية القصكر المزابية فقصر

يط بيا مف اسكار كابراج لحمايتيا، اشتير قصر بني يزقف قديما بإسـ قرية مرافؽ كما يح
حسب الركاية، ضمت ىذه القرية ك  ، كاف مكضعيا بأعمى قصر بني يزقف الحالي،1تفاللت

قرية، اشتيرت بإسـ مسجدا كاف يتسع لساكنتيا، قابمو ساحة صغيرة اتخذت كسكؽ ال
 .2أميدكؿ

شيد قصر بني يزقف عدة تكسعات عمى مراحؿ تاريخية متعاقبة، الدليؿ عمى ذلؾ 
البقايا المادية المممكسة أىميا بقايا آثار المداخؿ كاألسكار القديمة ك  ما ذكرتو المصادر

 داخؿ النسيج العمراني لمقصر في الفترة الحالية، إلى أف أحيط القصر بسكر نياية
السبعينات مف القرف التاسع عشر، حيث أصبح لممدينة مدخالف رئيسياف، األكؿ شرقي، 
كالثاني غربي، كما فتحت بالسكر ثالث مداخؿ ثانكية تسمى عند أىؿ المنطقة بالخراجات 

 .3ىي: خراجة المقابر، خراجة بادحماف، خراجة الشيخ بالحاج
، أصميا بني يسجف، حيث لكممة بني يزقف، فحسب الشيخ أطفيش أما بالنسبة 

، كما يذكر أف أصؿ مف عمر القصر مف 5تقمب الجيـ إلى قاؼ مثمثةك  4يبدؿ السيف زايا
اء أخرل حكؿ تفسير كممة بني يزقف نكاحي قسنطينة، مف عرش السقنية، إال أنو ىناؾ آر 

                                                             
معناه قطعة مف الجمد ك  تفاللت إسـ لقبائؿ سجمماسية  جنكب المغرب األقصى، أما كممة أفالؿ ىي مذكر تفاللت، .1

 , كينظر66المرجع السابؽ, ص معركؼ بمحاج, محمد جكدم, األحمر في ليجة البربر، ينظر:
 August Moulieras, Les Bénis Isguen MZAB, Essai sur leur dialecte et leur traditions 
populaires, Fouque et clé petit fanal, 1895, P42. 

 .18يحي بكراس، المرجع السابؽ، ص  .2
 .21نفسو، ص  .3
 يستبدالف زايا. ك  ، ال ينطؽ السيف كالصادالميجة المحمية لبني مزاب .4
 .22، نقال عف يحي بكراس، المرجع السابؽ، ص 11ي يزقف، الكرقة الشيخ بف يكسؼ أطفيش، مخطكط حكؿ بن .5
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يزقف أك يسجف مشتؽ مف المصدر َأْسَقْف أك أسقف بمعنى القطعة المسيجة مف  منيا
 .1    األرض

 
 الوصف المعماري القصر:. 4

 :المداخلو  األسوار 1.4
جاءت أسكار قصر بني يزقف مستقمة عف الكتمة السكنية، تحيط بالقصر، عمى 

العناية الخاصة في أكقات السمـ، حيث كاف لكؿ حي أك امتداد دكف انقطاع، كانت تمقى 
لو مسؤكلية الحراسة في ، كما االستقرارشارع قسط مف مسؤكلية صيانة السكر في حالة 

 .2االضطرابحالة 
 تكما أضيف، ثالثة مداخؿ فرعية، تسمى الخراجاتك  زكد السكر بمدخالف رئيسياف
تكسير ضغط قكل األحماؿ ك  ألداء دكر المراقبة، 3عدة أبراج صغيرة تسمى الطبانات

رؾ متر، ما يالحظ ىك ت 1450اإلنشائية الممتدة عمى السكر، يبمغ طكؿ السكر حكالي 
أمتار، يعتبر ىذا الفضاء شارعا  7إلى  3السكر يبمغ عرضو ما بيف ك  فضاء بيف المساكف

 رئيسيا.
أمتار، كما أف سمكو غير ثابت مف األسفؿ إلى  3السكر ىك  ارتفاعمتكسط 

، كىذا حسب رأينا لضركرة إنشائية، يبمغ سمؾ االرتفاعاألعمى، يقؿ السمؾ كمما زاد 

                                                             
1  .  Rinn L, Essai d'études linguistiques et ethnologiques sur les origines berbères, Revue 
Africaine, A30, 1886, p290. 
2  . Mercier M. op cit, p 119-120. 

كية األصؿ، مركبة طكب خانو، طكب بمعنى المدفع، خانو بمعنى الطبانات: بالميجة المحمية الطبانت، كممة تر . 3
 الحجرة، المعنى الكامؿ ىك حجرة المدفع، ينظر :

. Ben Cheneb Mohamed, Mots Turcs et Persans Conserver dans le Parler Algérien, Jules 
Carbonel, Alger, 1922, P 57. 
. Khellassi Ali, Constructions Militaires Ottomanes de la ville d'Alger, Musée Centrale de 
l'Armée, Alger, 1985, P 78. 
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متر ثـ يأخذ في  1.16ية المدخؿ الرئيسي عند القاعدة الجدار الشمالي الشرقي ج
 سنتيمتر أك أقؿ بقميؿ. 30التقمص إلى حدكد 

سنتيمتر، زكد كامؿ السكر  70ك 60حدد عمؽ أساسات الجدار الكاحد ما بيف 
الرمي )المزاغؿ(، أما بالنسبة لتدعيـ السكر فكاف عف طريؽ األبراج ك  بفتحات المراقبة

، عدد الطبانات دكر الركائز اإلسمنتية في العمارة الحديثةالتي تمعب الطبانات ك  الركنية
 الديكاف.حسب  11حاليا 

 :11ك  10النخطط رقـ  بالنسبة لممداخؿ الرئيسية
 .رمت 3.15متر، إرتفاعو الكمي  3.32: عرضو باب غرداية

ايزيد، مقبرة ، مقابؿ كادم أنتيسة، جية المقابر )مقبرة الشيخ بباب الزنقة، أو باب المقابر
 1،72الشيخ حمك بف يكسؼ، مقبرة الشيخ بامحمد بف عبد العزيز(، عرضو مف الداخؿ 

متر، أما إرتفاعو فيك  1لو بركز يمتد إلى الخارج لمسافة ك  متر 1،40مف الخارج ك  متر،
 متر. 2،85

 بالنسبة لممداخؿ الفرعية:
رتفاعيا ك  متر، 1،55، عرضيا خراجة بادحمان  متر. 2،15ا 

رتفاعيا ك  متر، 1،40، عرضيا جة الشيخ بمحاجخرا  متر. 2،40ا 
ىك برج الشيخ بمحاج، أك برج بكليمة، في الركف الشمالي ك  ، اخترنا مثاال،بالنسبة لألبراج

الشرقي، يرل مف الخارج عمى أف شكمو يشبو اليـر حيث تميؿ أكجيو األربعة إلى الداخؿ، 
متر،  12.80مي لمبرج ىك ك، اإلرتفاع المتر X 4.80 5.12قاعدتو مستطيمة، مقاساتيا 

 بو طكابؽ نصعد إلييا مف خالؿ درج، كما زكد البرج بالمزاغؿ.
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 الشوارع: 2.4
سقفت ىذه  ،ر في شكارع كأزقة ضيقة عمى العمـكتتـ حركة المركر داخؿ القص

أىؿ القصر لمنساء مف كىذا ألغراض دفاعية، كما يمكف  ،المسالؾ في بعض أجزائيا
كفرت ىذه التسقيفات  كقدؿ عمى السطكح مف حي إلى حي دكف المجكء إلى األزقة، التنق

المزيد مف الظؿ صيفنا، كالكقاية مف الرياح كالزكابع الرممية، كما تجدر اإلشارة إلى كجكد 
ا مف غيرىا م  ى أسكاقنا لممدينة.ضزكدة بمقاعد مبنية ، كانت فيما مشكارع أكثر عرضن
ليس اعتباطا بؿ لكي تككف عمكدية  اجنكبك  ية كالكبيرة شماالإف تكجيو الطرؽ الرئيس

مع أشعة الشمس كحركتيا الظاىرة، فصار لمشكارع ظالؿ طكؿ النيار، مما يخفؼ درجة 
الحرارة المرتفعة جدنا في فصؿ الصيؼ خاصة في المنازؿ، كما أف ىذا التكجيو يكسب 

كغالبا ما تككف ممتكية  شمالية .الطريؽ حركة دائمة لميكاء داخميا عف طريؽ الرياح ال
 كمنحدرة جدا، كتتبع تضاريس المنطقة

 ساحة السوق 3.4
ـ، كبعد أف عرؼ القصر تكسعات تدريجية مستمرة، تـ نقؿ 1860مع بداية سنة 

ساحة السكؽ القديمة إلى الساحة الحالية "اللة عشك" كىي ترجع إلى امرأة تسمى بيذا 
 نت تستعمؿ سابقا لمفالحة الستعماليا كسكؽ لمقصراالسـ، منحت ىذه الساحة التي كا

  .11المخطط رقـ 
ىذه الساحة تكجد بعيدا عف كسط البمدة، كتقع بضكاحي القصر. ليا شكؿ مثمث 

. أيف تفتح داخميا محالت تجارية كمخازف، كىي محاطة بمقاعد 2ـ 806مساحة تبمغ ب
 .22المكحة رفـ  مبنية، كبيا بئر في زاكيتيا الحادة

منذ تأسيسيا، كىي مميزة بالبيع  يفدائم ارؼ سكؽ بني يزقف حركة كنشاطتع
بالمزاد العمني الذم يقاـ كؿ يـك بعد صالة العصر ما عدا الجمعة، كىي مسيرة كمراقبة 

 (.مف طرؼ أعضاء مجمس العزابة )شيكخ المسجد
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 المسجد 4.4
لعتيؽ الذم ، لكف أقدميا ىك ا(11)المخطط رقـ  بالقصر عدة مساجد كمصميات 

يحتؿ أعمى التمة، كتتمركز حكلو المساكف، ال زاؿ يحتفظ بطابعو المعمارم رغـ التكسعات 
التي شيدىا القصر، يتككف مف بيت صالة خاص لمرجاؿ كآخر لمنساء كصحف كمالحؽ 

 1أخرل

 

 OPVM، نقال عن بني يزقنالعتيق بقصر مسجد م: مسقط أفقي ل19الشكل 

بمنطقة كادم مزاب في تصميميا مخّططا غير منتظـ  اّتبعت المساجد اإلباضية
ـّ بعد شراء أك تقّبؿ )ىبة( مسكف أك  الشكؿ، كربما كانت تمؾ التكّسعات المتتالية التي تت
مساكف كضّميا إلى الييكّؿ العاـ لممسجد في فترات تاريخية مختمفة سببا رئيسيا في عدـ 

لجـز أّف الفضاءات المضافة إلى إعطاء شكؿ منتظـ لتصميـ المسجد، كمف ىنا يمكف ا
، فإذا دّققنا النظر في مخّطط الّنكاة األكلى لونكاة المسجد ىي التي حّددت الشكؿ النيائي 

لكّؿ مسجد نالحظ أنيا اتبعت نكعا ما شكال ىندسيا مقبكال، فكانت عمى العمـك ذات 
 مخّطط مستطيؿ الشكؿ.

لقد نتج عف اختالؼ مستكيات األرضيات الصخرية التي ش ّيدت فكقيا المساجد إلى 
بركز عّدة مستكيات داخؿ بيكت الصالة، كلـ يتمكف البّناء المزابي مف تسكيتيا بسبب 
طبيعة الصخكر الصمبة كنقص اإلمكانات اإلنشائية لديو، كلكنو تمّكف مف التغّمب عمى 

عبقرم يتمّثؿ في إنشاء ساللـ تتكّكف مف درجتيف أك ثالث ىذا المشكؿ بالمجكء إلى حّؿ 
 كمما اقتضى األمر. 

                                                             
 .9، ص2015اف حماية كاد مزاب كترقيتو، قصر بني يزؽ أت إسجف، ديك  ،بغباغةعبد العزيز  .1
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عمى غرار العمائر الدينية اإلسالمية جاء الصحف في المباني الدينية المزابية محاطا 
بأركقة مف جميع الجيات باستثناء جية القبمة. كلكف الصحف في مسجد بني يزقف كاف 

يمكف مالحظة عدـ التشابو في عدد األركقة، إذ محاطا بأركقة مف جميع الجيات، ك 
 يختمؼ عددىا مف معمـ إلى آخر كما ىك مألكؼ كشائع في مساجد بالد المغرب، 

كالبّد أف نشير في األخير إلى تمؾ المحاريب المفتكحة في الجدار القبمي لمصحف 
يا في كّؿ مساجد مزاب، كتشبو تماما تمؾ المحاريب داخؿ بيكت الصالة في تصميم

كر محرابيف في صحف مسجد تكرار ظاىرة تجا  نظرال مفتكبساطة بنائيا، إاّل أّف ما ي
صادؼ أحيانا عّدة سطكح في مسجد كاحد، كلكّنيا منفصمة عف بعضيا ت  ، كما بني يزقف

مصمى الشيخ ك البعض بكاسطة جدار. كتبرز فكرة ىذه السطكح بشكؿ كاضح في مسجد 
 ببني يزقف. 1باسو

 

 OPVM  ، نقال عنبني يزقنالعتيق بقصر مسجد المسقط أفقي لسطح : 20الشكل 
 
 

                                                             
الغربي لممدينة، يكجد ىذا المصمى الجنائزم في الجية الغربية لمدينة بني يزقف عمى بعد مائة متر تقريبا مف الباب  . 1

كيككف عمى يسار المتكجو إلى األجّنة، كينسب إلى العالـ الشيخ باسو اكفضؿ الذم عاش خالؿ القرف التّاسع اليجرم 
 الرابع عشر ميالدم.
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 : مساكن بني يزقن 5.4 
تصميـ المسكف ىك انعكاس لعادات كتقاليد أىؿ المنطقة، فيي تكفر الراحة النفسية      

كالحماية مف العكامؿ الخارجية بفعؿ النسيج المنتظـ كمكاد البناء المحمية، فيي بذلؾ تبدم 
التصميـ ككحدة في المظير كتناسقا كانسجاما بيف الفضاءات باالعتماد عمى بساطة في 

 .1المركزية أك ما يسمى بكسط الدار
، كقد يكجد 2تتألؼ المساكف التقميدية بكاد مزاب مف طابؽ أرضي كطابؽ أكؿ كسطح

، 3 ـ7.50معدؿ عمك المسكف  ال يتعدفي بعض المساكف طابؽ سفمي أم دىميز، حيث 
لمستطيؿ إلى جانب أخرل ذات مخطط عمى ىذه المساكف شكؿ مخططيا ايغمب فيما 

، في الغالب ، كالشكؿ تحدده كتتحكـ فيو بنية األرض ذات الطبيعة الصخرية4غير منتظـ
ركعي في بناء المسكف معطيات المناخ الصحراكم كبمساحة ال تتجاكز مائة متر كقد 

الخارجي إاّل مف خالؿ فتحة أفقية  مربع كأقصى حد، كال يتصؿ الطابؽ األرضي بالفضاء
 تسمى محميا شباؾ، ليكفر بذلؾ عزؿ حرارم جيد.

تميزت مساكف مزاب بتكاجد المدخؿ المزكد بباب مصنكع مف عكارض خشب 
 .5في إحدل الزكايا كما ىك الحاؿ في مساكف شماؿ إفريقياالنخيؿ 

مى مبدأ النقرة، كما زكد الباب بقفؿ تقميدم شاع استعمالو في الصحراء كيعتمد ع
كىي مسامير عمى مفتاح خشبي متحرؾ تجد مستقرىا في فتحات محفكرة عمى القسـ 
المتحرؾ أيف تدفع مسامير أخرل متحركة مثبتة داخؿ القسـ الثابت مف القفؿ المصنكع 

 كميا مف خشب النخيؿ. 

                                                             
 13ص  المرجع السابؽ، ،بغباغة عبد العزيز .1
2

 .75 -72المرجع السابؽ, ص معركؼ بمحاج, محمد جكدم,.  

 .08كادم ميزاب، تقرير عف الديكاف كميامو، غرداية، ص ديكاف حماية كترقية  .3
مختار قرميدة، المساكف التقميدية بكادم ميزاب: دراسة فنية معمارية، ديكاف حماية كادم ميزاب كترقيتو، غرداية، . 4

 .06، ص 2001
5. Michel, Van der Meerschen ; Les Médinas Maghrébines, étude et documents sur un 
patrimoine culturel, UNESCO, 1987, p77. 
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يتصؿ المدخؿ الرئيسي بالسقيفة، كالتي تعد مساحة فاصمة بيف عالميف مختمفيف 
عى اإلسالـ لمفصؿ بينيما لما فييما مف خرؽ لخصكصية األسرة ممثمة في العنصر س

كيمي السقيفة ركاؽ مدخؿ  ،1النسائي، كىك مف نكع المداخؿ المنكسرة كمحميا يسمى ِإِمي
الدار الذم ىك فضاء لالنتقاؿ مف األكؿ إلى كسط الدار يستغؿ في العادة لمقياـ برحي 

 .مثبتة في ركف منو بكاسطة رحى 2الحبكب كالقمح
ننتقؿ مباشرة مف السقيفة إلى كسط الدار "َأَماْس ْنِتَدار" أك عبر ركاؽ "تيجة" في 
بعض المساكف، حيث يعتبر الفضاء الرئيسي في المسكف، تبعا لشكمو كمقاييسو كتكزيعو 
كىيكمتو لمختمؼ الفضاءات فيو، إضافة إلى ككنو شبو مغطى إال مف خالؿ فتحة 

فتحة تصؿ الطابؽ األرضي بالطابؽ األكؿ كمنيا تنزؿ أشعة الشمس  الشباؾ، كىي
، كما يحمؿ سقفو دعامات تتكسطو بشكؿ يكافؽ زكايا الشباؾ، كفي بعض 3كيتجدد اليكاء

 الحاالت تحؿ محميا أعمدة يتراكح عددىا بيف اثنتيف إلى ثالثة.
مسكف، تتكزع حكؿ كسط الدار المطبخ كغرفة مخصصة الستقباؿ ضيفات أىؿ ال

إلى جانب عدد مف الغرؼ المخصصة لساكنيو، كلكف أكؿ ما يمفت انتباه الداخؿ لممسكف 
ؼ ك الضيالنساء مف المزابي بعد تجاكز السقيفة تمؾ القاعة المميزة الخاصة باستقباؿ 

منساء أف بشكؿ يسمح ل 4ِتيَزْفِرم" مف حيث المكقع كالمقاسات، حيث نجدىا منعزلة"
 . 5يزىا مدخميا العريض نكعا ما، كأكثر ما يميجتمعف

                                                             
1. Jean-Loïc Le Quellec ; Maison du Sahara, Habiter le désert, Edition hazan, Paris, 
2006, P 82. 
2. Marcel Mercier; La civilisation urbaine au M'Zab. Ghardaïa la mystérieuse. Editions P 
et G. SOU BIRON. Alger. 1932, p : 248-251. 

 .88يكسؼ بف بكير الحاج سعيد، المرجع السابؽ، ص: . 3
4. André Ravéreau, Le M’Zab, une leçon d’architecture, Edition Sindbad, Paris, 1981, 
p.124. 

 .88يكسؼ بف بكير الحاج سعيد، المرجع السابؽ، ص .5
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، كفي النادر أربعة غرؼ، يحيط بالفناء مجمكعة مف الغرؼ يصؿ عددىا إلى ثالثة
كيتخمؿ جدراف الغرؼ عدد مف الككات عكضت األثاث الخشبي كالخزانات، كيتقدـ باب 

  .الغرفة عتبة صغيرة كأحيانا يككف مستكل الغرؼ مرتفع عف مستكل أرضية كسط الدار
الغرؼ عمكما تتميز بانخفاض مستكل سقفيا بحيث أف مجاؿ الرؤية كنحف أما 

، كيراعى 1جمكس يساكم مقدار مجاؿ الرؤية كنحف جمكس عمى كراسي في البيكت الغربية
في تكزيع أفراد العائمة عمى ىذه الغرؼ خاصة المكجكدة بالطابؽ األكؿ مكانة الفرد 

كالجدة تخصص ليـ غرفة في ىذا الطابؽ بالنسبة ليذه األسرة فاألكثر سنا أم الجد 
كيزكد ، 2مراعاة لسنيما الحرجة، أما العرساف الجدد فتخصص ليـ غرؼ بالطابؽ األكؿ

 .3المطبخ بعدد مف الككات كالرفكؼ لكضع أكاني الطبخ كاإلنارة
، أما معماريا فيك عبارة عف 4في مؤخرة كسط الدار ايكجد الكنيؼ "َأْجِميْر" عمكم

أك مستطيمة الشكؿ تستخدـ كمجمع لمفضالت، كتحاط جكانبيا بالحجارة، فيما حفرة مربعة 
يستعمؿ جذع النخيؿ في تسقيؼ الحفرة إلى جانب الحجارة الصغيرة، لتترؾ فتحة صغيرة 
تأخذ الشكؿ المستطيؿ، ليبنى فكقيا المرحاض في مرحمة أخيرة، كيككف مالصؽ لمجدار 

ف مف الفضالت، كفي العادة ىناؾ مساحة مجاكرة الخارجي لممسكف أيف يسيؿ إفراغ الخزا
لمكنيؼ مخصصة لمغسؿ تسمى مطيرة كلكف منفصالف عف بعضيما، كليس بيا باب بؿ 
ستارة مف قماش ذلؾ أف تصميميا المعمارم صيغ بشكؿ يمنع الرؤية مف الخارج إلى 

 الداخؿ.
يكجد نصعد إلى الطابؽ األكؿ مف خالؿ درج يختمؼ شكمو مف مسكف إلى آخر ك 

في أحد زكايا كسط الدار، حيث المساحة المغطاة فيو ال تتجاكز نصؼ مساحة الطابؽ 

                                                             
1. Jean-Loïc Le Quellec ; Op.Cit, p 82. 

مزاب بيف الماضي كالحاضر، المعمار كالممارسة االجتماعية، مذكرة لنيؿ شيادة  خالد بكزيد، ،محّمد التريكي. 2
 .99ص ، 1989الماجستير، المعيد التكنكلكجي لمفنكف كاليندسة المعمارية بتكنس، دكرة جكاف 

3. Yves Bonete, Contribution à l’étude de l’Habitat au M’Zab, Cahiers des Arts et 
Techniques d’Afrique du Nord, n° 5, 1959, p : 64. 

 .28، ص السابؽالمرجع  مختار قرميدة،. 4
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كيضـ الجزء المغطى مرافقا كتمؾ التي تكجد في الطابؽ األرضي تمتؼ حكؿ األرضي، 
الشباؾ،  في بعض األحياف نجد إلى جانبيا غرفة استقباؿ الرجاؿ التي تسمى في ىذه 

" بيذا الطابؽ، كيتقدـ الكؿ ركاؽ محمكؿ عمى أقكاس كدعامات الحالة بالمزابية "َلْعَميْ 
 . 1"ِإيُكوَمار  يسمى محميا "

ت  مكشكؼ يسمى  2تتكزع الغرؼ بيذا الطابؽ حكؿ فناء كاسع ، كيزيد عددىا ِتيَغر َغر 
يسكنيا األبناء  3في بعض الحاالت عف ثالثة غرؼ، كىي غرؼ مخصصة لمنـك

ساكف مزاب في الطابؽ األكؿ مف مخازف مبنية يسمى ال يخمك مسكف مف مك  ،4فك المتزكج
ِبيت  أك " 5"َباُجوالكاحد منيا بالمزابية "  ."َتخ 

زكد ىذا الطابؽ ىك اآلخر بكنيؼ كمطيرة عمى نفس المسقط العمكدم مع نظيرتيا 
بالطابؽ األرضي، كىذا تسييال لعممية تجميع الفضالت كالماء المستعمؿ، ككجكدىما 

 لى االستعماؿ المتكازم لكمييما.إبالطابقيف راجع 
َناِيت  يتكج المسكف في األخير بسطح يسمى محميا " كيتشكؿ أساسا مف مساحة ،  6"َتم 

مساحة أسطح المرافؽ المسقكفة لمطابؽ األكؿ، بحيث تككف مستكياتو متباينة تبعا 

                                                             
بالنسبة لػ "ِإيك كَماْر" فيك قسـ مسقؼ محمكؿ فكؽ صؼ مف األقكاس كاألعمدة لتككف بذلؾ منفتحة عمى السطح أم  1

 كفي بعض األحياف يصؿ إلى ثالث أركقةالفناء المكشكؼ كالمسمى تغرغرت، فيما يتراكح عددىا مف ركاؽ إلى ركاقيف 
الشرقي الستغالؿ أشعة الشمس في فصؿ الشتاء أيف يككف معرضا ألشعة -الغربي كالجنكب-كتكجو نحك الجنكب

الضكء مف لحظة شركؽ الشمس إلى ساعة غركبيا، كما يسمح ىذا التكجيو بتسرب أكبر قدر مف ضكء الشمس إلى 
كسط الدار، كتتحكؿ إليو جؿ األنشطة كالمنسج، كما يضـ مطبخ ثاني ليذا الطابؽ األرضي مف خالؿ فتحة شباؾ 

ألىؿ المسكف، فيما يتبايف تجييزىا  الغرض، ففي الساعات العابرة مف صباح اليـك التالي ككذا المساء تصبح مقصكرات
 ، ينظر:مف مسكف إلى آخر لكنيا مييأة بأقؿ دقة مف نظيرتيا في باقي حكاضر المغرب

 André Ravéreau ; Op. Cit. p  125 
2. Guy Bisson ; Deux Maisons à Beni-Isguen (M’Zab), Etude comparative, Archive 
OPVM, p 3. 

 .89يكسؼ بف بكير الحاج سعيد، المرجع السابؽ، ص. 3
 .40. مختار قرميدة، المرجع السابؽ، ص 4
  .117ص  المرجع السابؽ، ،يكسؼ بف بكير الحاج سعيد. . 5

 .08المرجع السابؽ، ص: ديكاف حماية كترقية كادم ميزاب،. . 6
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لألرضية التي أنشئت عمييا ىذه المساكف، كيككف عمكما في المساكف التقميدية خالي مف 
م بناء إال في بعض الحاالت، حيث يخصص منو لبناء بعض الغرؼ المكشكفة لمنـك أ

فصؿ الصيؼ، باإلضافة لتخصيص فضاء صغير لخزف الحطب، كأحيانا أخرل 
ارتفاعيا  حاط السطح بنكع مف جدراف التحكيطيخصص فضاء لتربية الدجاج، كما ي

ية لمشارع كالجيراف بيدؼ ، في األجزاء المكال1ـ كأقصى حد2.20ك ـ0.80يتراكح بيف 
 .2حجب الرؤية إلى داخؿ المسكف

 

 

 

 : نموذج لممسكن التقميدي بمزاب )عن الديوان(21الشكل 

 
 

                                                             
 .41مختار قرميدة، المرجع السابؽ، ص:  . .1
2

 75 -72المرجع السابؽ, ص معركؼ بمحاج, محمد جكدم, .  
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 برنامج الترميمات: .5
عمى ىيأتو ممثال في الجمعيات  النشاط الجمعكم دكرا بارزا في حفاظ القصر يمعب

كخارجو  التراثية داخؿ القصرعمى تنظيـ مختمؼ النشاطات  الثقافية العديدة التي تسير
 باإلضافة لجمعيات األحياء التي تيتـ بنظافتو كتنظيمو الداخمي في جكانب معينة.

عمى ىيأتو حيث استفاد  ككاف لمترميـ مف جية أخرل دكر ميـ في حفاظ القصر
كقد مس أساسا معالمو   ـ،1971مف عديد عمميات الترميـ منذ تصنيفو كمعمـ كطني في 

، لكنو عانى مف ، لمقضاء عمى مظاىر التمؼلسكر كاألبراج كالمسجد القديـاألثرية كا
مف الفيضانات التي مست البنية التحتية  2008سنة في  هتضرر  عكامؿ تمؼ مختمفة مثؿ
 .1لمكثير مف مبانيو القديمة

ما السد أ 1998- 1997-1995-1991تـ ترميـ السكر عمى التكالي سنة 
براج القصر كمسجد أترميـ  1995شيدت سنة  كما ،1992الكبير فقد تـ ترميمو سنة 

تـ ترميـ برج بكليمة كمصمى الشيخ محمد كفي سنة  1997في سنة ك  ،الشيخ باسو
 تمت 2003رمـ الباب الشرقي كفي سنة  1999رمـ برج انتيسة بعدىا سنة  ،ـ1998

 .حسب المكتب التقني لمديكاف بني يزقفعض المساكف بقصر معالجة الكاجيات ب
 تشخيص األضرار: . 6

ىدـ مباني سكنية أىـ األضرار المالحظة في شكارع كمعالـ قصر بني يزقف، 
 بالقرب مف ساحة بكحديرة، عند المدخؿ مباشرة بالقرب مف مكتبة الحاج صالح لعمي.

إعادة تييئة بعض المساكف القديمة كاستعممت كجمعيات، مثؿ جمعية المعكقيف لبني  -
 يزقف.

 (25)المكحة رقـمف جراء الرطكبة عمى سطح الجدراف في كامؿ القصرالح تزىر األم -

                                                             
 -http://www.aps.dz/ar/culture/16073بقمـ ادريس بكسكيف 1
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)المكحة رقـ  د حديثة في البناء كاإلسمنت مثال في شارع باب الخكخةستعماؿ مكاا -
24). 
 طالء جديد كالذم استعمؿ لألبكاب ككذا التزكيد عمى كامؿ مساحة القصر ستعماؿا -
 (23)المكحة رقـ أنظمة تصريؼ المياه. -
 .(24)المكحة رقـ  الردـ كتأثيره عمى السكر بالقرب مف برج بكليمة -
 مزبمة )نظرة مف فكؽ برج بكليمة(بجانب سكر بني يزقف جية الشماؿ، استعمؿ ك -

 .(24)المكحة رقـ 
االستعماؿ المفرط لخزانات المياه، ساىـ في تأثير المياه المتسربة، كما نتج عنو تشكه  -

 .(24حة رقـ )المك بصرم عاـ لمقصر
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 الفصل السادس: دراسة مواد وتقنيات بناء المعالم المدروسة
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 :تمهيد
 خاصة لمباحثيف قبمة أصبحت أسرار مف الصحراوية القصور تحممو لما نظرا
الحية  والنماذج لمبربر اليندسي باإلبداع تأثروا فإنيـ، 1ـ 19القرف في المستشرقيف
 .البربرية العمرانية البشرية لمجغرافية

مدروسة باستعماؿ مواد بناء متنوعة في بنائيا متماشية مع تميزت جميع المعالـ ال
خضعت ىذه المواد في عممية اختيارىا لعدة وقد  ،تقنيات كانت سائدة في تمؾ الفترة

مالءمتيا لمظروؼ الطبيعية والمناخية التي تخضع ليا، وقد و  عوامؿ نذكر منيا: وفرتيا
لو أنيا لـ تختمؼ كثيرا بحكـ و  و،استعممت ىذه المواد كؿ حسب الفئة التي قامت ببنائ

 تقارب فترة التشييد بينيا.
 

 مواد البناء:ـ 1
البناء لغة ىو وضع الشيء عمى الشيء بحيث يراد بو الثبات كبناء الحائط، ومنو       

سمي كؿ مرتفع ثابت بناء، ويطمؽ البناء عمى الشيء المبني وكذلؾ عمى عممية البناء، 
لمادي في العمارة الذي ينقؿ الفكر المعماري لمف يقـو بالبناء حيث يمثؿ البناء الجانب ا

 .2حالة التحقؽ إلى
ووزف ويشغؿ حيزا مف الفراغ،  امتدادأما المواد فيي جمع مادة وىي كؿ جسـ لو       

 .3ويقاؿ مادة الشيء أي أصمو وعناصره التي منيا يتكوف
 
 
 

                                                           
 العربي، الوطف في القديمة والكتابات النقائش ،"القديـ لقصرا التونسي الجنوب قصور مف" الرحماف، عبد . أيوب1

، والثقافة بيةلمتر  العربية المنظمة  13 .ص ـ، 1988 تونس، والعمـو
 .14مبارؾ قبابمة، المرجع السابؽ، ص  2
، ص 2004عطية شعباف وآخروف، المعجـ الوسيط، الطبعة األولى، مجمع المغة العربية، مكتبة الشروؽ، القاىرة،  3

858. 
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 اآلجر: 1.1
 خاصة في األجزاء المعقدة كالقبابو  يعود سبب انتشاره إلى سيولة استعمالو

األقبية، وكذا تكاليفو المنخفضة، وتوفر المواد األولية المستعممة في تركيبو و  العقودو 
قد عرؼ االجر في بالد المغرب باآلجر المشوي، و  لمحرارة، اجيد باعتباره عازالو  وتكوينو،

نجده بوضوح في المآذف  راف،، تشكؿ في قوالب ثـ تدخؿ إلى األفمادتو األولية ىي الطيف
قد يوضع اآلجر في ، بنائو مف مكاف إلى آخرو  قد اختمفت تقنية وضعوو  في الشماؿ،

ـ(، أما استعمالو في   x 0.04ـ x 0.25 ـ 0.12، حددت مقاساتو بػ ) تبميط األرضيات
عينات الدراسة وفي الصحراء بصفة عامة فيو نادر إال في المآذف المستحدثة أو تييئة 

 لمنازؿ مثؿ ما ىو مالحظ بمئذنة مسجد بوسمغوف.بعض ا
  الحجارة: 1.1

الحجر جمع في القمة أحجار وفي الكثرة حجار وحجارة وقاؿ: "وكأنيا مف حجار        
 .1"وقودها الناس والحجارةالفيؿ ألبسيا وفي التنزيؿ "

ي وفي ذلك قسم لذالحجر بكسر الحاء وسكوف الجيـ: العقؿ مصداقا لقولو تعالى "
والحجر بفتحتيف صخور رسوبية كالحجر الجيري والدولوميت وصخور نارية  حجر"،

 . 2كالجرانيت والبازيمت وصخور متحولة كالرخاـ
سس جدرانيا بالحجارة يمحـ بينيا بالكمس "ويؤ  ابف خمدوف: عبد الرحمفويذكر        

ظ  .3يار لمبساطة"ويعالى عمييا باألصبغة والجص ويبالغ في ذلؾ بالتجنيد والتنميؽ وا 
صميا استعماؿ الحجارة كمادة بناء تبدأ طبيعيا بعممية التجميع التي ىي في اإف 

الحجارة مف محاجر خاصة بيا تمتاز بخواص مساعدة في  عبارة عف مواد معدنية، تجمب
 .4البناء حيث تمتزج خواصيا الفيزيائية بالجمالية

                                                           
 .63ىػ، ص711-360، المكتبة التوفيقية، 3. ابف منظور، المصدر السابؽ، ج 1
 .73، ص، المرجع السابؽ. عاصـ محمد رزؽ، معجـ المصطمحات  2
 .510، ص1، المصدر السابؽ، ج. عبد الرحمف ابف خمدوف، ديواف المبتدأ والخبر  3

4  . Jean_Pierre Adam, La Construction Romaine matériaux et techniques, deuxième 
édition grands manuels picard, p 23. 
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عة مف المعادف وقد تكوف يي عبارة عف مخاليط مف مجموعة متنو الصخور ف أما
لجرانيت وقد قسمت إلى ثالث مف معدف واحد كالجبس والرخاـ أو أكثر مف معدف كا

 .الصخور المتحولة، الصخور الرسوبية، الصخور الناريةأنواع: 
تمعب الخواص الكيميائية والفيزيائية لمحجر دورا ىاما في عمميات التمؼ التي 

 لكيميائية والفيزيائية التي يتميز بيا الحجر:يتعرض ليا الحجر ومف أىـ الخواص ا
ساسي عمى تركيبتو الكيميائية والبمورية حيث تغير أ: كثافة الحجر تعتمد بشكؿ الكثافةأ( 

كثافتو بتغير درجة الحرارة والضغط المذاف يتسبباف في تمدد وانكماش الوحدة البنائية 
 لمحجر.

ية لحجـ الفراغات الموجودة بيف حبيبات تعبر المسامية عف النسبة المئو  المسامية:ب( 
اصية باختالؼ أنواع الصخور بالنسبة حجـ الكمي لممادة وتختمؼ ىذه الخالمادة بالنسبة لم

 لمصخور الرسوبية تكوف مرتفعة عف بقية أنواع الصخور.
ىي نفوذ الحجر لممحاليؿ المائية أو العضوية والتي تعتمد عمى عدة عوامؿ  : النفاذيةج( 

 .1المسامية وحجـ الحبيبات المكونة لمحجرمنيا 
: تعرؼ الصالدة في الحجر بقدرتو عمى مقاومة الخدش أو الكسر وتختمؼ الصالدةد( 

 ىذه الخاصية مف حجر إلى آخر.
ىي قدرة الحجر عمى مقاومة األحماؿ والضغوط الواقعة عميو  المقاومة الميكانيكية:ه( 

الى اخر حيث تصؿ الى أعمى قيمة عند  في االتجاىات المختمفة وتتفاوت مف صخر
 .2الصخور النارية وبعض الصخور المتحولة

التي  لـ تستعمؿ الحجارة في المعالـ المدروسة بشكؿ كبير إال ضمف األساسات
بالنسبة لقصري موغؿ  لوحظ عمييا تزىر األمالح سطحيا مف جراء عممية التبخر

التنقؿ لممياه حسب التركيب الداخمي  ، حيث أف الحجارة الجيرية توفر قنواتوبوسمغزف

                                                           
سماء كريمة، الراتنجات والمدائف الصناعية المستعممة في صيانة وترميـ االثار، مذكرة ماجستير في . بوسدي أ 1

 .332، ص2009-2008الصيانة والترميـ، معيد االثار جامعة الجزائر، 
 .333، صنفسو. المرجع  2
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، وىذا ما الحظناه 1الحبيبي وقد تتأثر ىذه القناة مف مدة وسرعة تغمغؿ الماء داخؿ الحجر
في كؿ مف قصري بوسمغوف في جانبي المدخؿ، وحجارة السور الشمالي لقصر بني 

 دخؿ.موغؿ عند الميزقف، وأسفؿ السور المقابؿ لمواحة بقصر 
الحجر الجيري المستعمؿ في المعالـ المدروسة مرض الصفائح غالبا ما يصيب 

Maladie en Plaquesكالسيف   ، أو مرض الCalcine،  المتسبب الرئيسي فيو ىو و
 :2، حسب المعادالت التاليةSO2أو  CO2األمطار الحمضية بػ 

 
كما يؤثر التجمد عمى الحجارة المستعممة في المعالـ المدروسة، حيث أف تحوؿ 

، %9ء مف الحالة السائمة إلى الحالة الصمبة يزيد في الحجـ المستغؿ مف الماء إلى الما
وىذا ما الحظناه ميدانيا في قصر موغؿ في أساسات الجدراف المشكمة لساحة السوؽ عمى 

 ـ.1ارتفاع 
 المالط: 1.1

، الذي يممط بالطيف يقاؿ: ممطت ممطا وممط الحائط ممطا أو ممطو: طاله المالط     
المالط الطيف الذي يجعؿ بيف ساقي البناء ويبمط بو الحائط أي يخمط وفي الحديث "إف و 

 .3اإلبؿ يمالطيا األجرب" أي يخالطيا
فالمالط عبارة عف خميط يشكؿ مادة صمبة تربط بيف مختمؼ عناصر البناء وعادة 

ير وىما ما يكوف مف الرمؿ والطيف مع إضافة الماء، وأحيانا يكوف مع مادتي الجبس والج

                                                           
1  . Ezzdine Rana, Endommagement des Monuments Historiques en maçonnerie, Ecole 
Doctorale des Sciences Physiques, Bordeau 1, France, 2008, P13. 
2  . Ibid, P14. 

 .192. ابف منظور، المصدر السابؽ، ص 3
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مادتيف يستخرجيما اإلنساف مف باطف األرض عمى شكؿ كتؿ حجرية يقـو بحرقيما ثـ 
 .1يفتتيما

ويعتبر المالط مادة أساسية في  الجيرو  الرمؿو  ىو عبارة عف خميط مف الترابو 
يقوؿ فيو  وبو تقاـ الجدراف واألسوار ,األخرىالمواد البناء فيو الذي يربط بيف الحجارة و 

"...فمنيا البناء بالحجارة المتجدة يقاـ بيا الجدراف ممصقا بعضيا إلى بعض  ابف خمدوف:
 . 2الكمس الذي يعقد معيا فيمتحـ كأنيما جسـ واحد..."و  بالطيف

استعمؿ المالط الجيري في قصري موغؿ وبوسمغوف، والجير ىنا مجموب مف 
, كما استعمؿ في 3فالط بيف القصريممحاذية ليما. كما تختمؼ تسمية المحاجر الجباؿ ال
 قصر بني يزقف.

  : الخشب 1.1
مف العيداف والجمع خشب مثؿ شجرة أو شجر وخشب  ظخشب الخشبة: ما غم

وخشباف وفي حديث سمماف: كاف ال يكاد يفقو كالمو مف شدة عجمتو وبيت مخشب: ذو 
الخشب: بفتحتيف جمع خشب بضمتيف: وخشب وخشباف بضـ الخاء وتسكيف , .4خشب

 .5سـ الصمب مف النباتات والمادة الغالبة مف الشجر في السيقافالشيف الق
وىو  ،رذة تتكوف مف الساؽ والفرع والجعبارة عف مادة صمبة ممتحمة ليفي وىو

غالبا ما يقطع ، و 6أكثر المواد الخاـ أىمية ويتكوف مف الكربوف والييدروجيف واألكسجيف
 . 7بب ىبوب الرياحالخشب في بداية الخريؼ ألف األشجار تكوف جافة بس

                                                           
 أثرية دراسة)  بتممساف المنصورة و الجديد فاس مدينتي خالؿ مف المرينية العسكرية االستحكامات. محمد عياش،  1

 .  102ص 2006، جامعة الجزائر ،ماجستير رسالة -(  تاريخية
 .726, ص 1961، 1المصدر السابؽ، مج . عبد الرحمف بف خمدوف,  2
ما في يببتالغت ، أما في بوسمغوف فيسمى المالط بعد تجييزه  بأشنكيل. أىؿ موغؿ يسموف حجر الجير الطبيعي 3

 التيبشمت.قصر بني يزقف 
 .107، ص4. ابف منظور، المصدر السابؽ، ج 4
 .99المرجع السابؽ، ص. عاصـ محمد رزؽ،  5
، تأثير عوامؿ التمؼ البيولوجية عمى المادة الخشبية األثرية، مذكرة ماجستير، صيانة وترميـ، معيد ربعيفأعمر .  6

 .11، ص2008-2007اآلثار، جامعة الجزائر، 
7 . Jean-pierre Adam, opcit, p 91 
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 خصائص الخشب: 1.1.1
 الخصائص الفيزيائية:أ( 
تختمؼ الكثافة الحجمية حسب نوعية الخشب  الكتمة الحجمية أو الكثافة: (1أ.

( وفي 3وتقاس الكتمة الحجمية بوحدة قياس ىي الكيموغراـ عمى المتر المكعب )كغ/ـ
 . 3كغ/ـ 400الى 3كغ/ـ 80الغالب تنحصر الكتمة الخشبية ما بيف 

يقصد برطوبة الخشب محتوى أو كمية الرطوبة لقطعة الخشب  رطوبة الخشب: (2أ.    
وتختمؼ كمية الرطوبة بحسب عاممي الحرارة ورطوبة اليواء المحيط وىذا االختالؼ يؤثر 

% مف 80عمى الوزف واألبعاد والخصائص الميكانيكية حيث يحتوي الجذع الخشبي عمى 
 .1الماء

 %متوسط النسبة المئوية لمرطوبة في الخشب % بية في الجوالرطوبة النس
20 
25 
30 
40 
50 
55 
60 
65 
70 
80 
90 
95 

5 
5.8 
6.6 
8.2 
10 
10.9 
11.9 
13 
15.3 
17.5 
22.2 
25.6 

 بالنسبة لمجومتوسط النسبة المئوية لرطوبة الخشب : 11الجدول رقم 
 .269ص صيانة األخشاب، حساـ الديف عبد الحميد محمود، المنيج العممي ل :ال عفقن

                                                           
1. Opcit., Ibid., p68. 
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ينتج عف انتفاخ وانكماش األخشاب تغير في األبعاد بسبب  االنتفاخ واالنكماش:( 3أ.   
تغير الرطوبة والتي تدفع بزيادة األبعاد األولية أو االجمية إلى انتفاخيا وتتـ ىذه العممية 

 .1بامتصاص الماء فيحدث االنتفاخ وبفقدانو يحدث االنكماش
 :لميكانيكيةالخصائص اب( 

يتميز الخشب بخصائص ميكانيكية تميزه عف باقي مواد البناء األخرى مف بيف 
 .2مقاومة االلتواء, مقاومة التمدد, مقاومة الضغط, المرونة ىذه الخصائص:

 أنواع الخشب المستعممة: 1.1.1
تنوعت استعماالت الخشب في المعالـ المدروسة حيث لعب دورا أساسيا في 

، كما استعمؿ في األبواب والمداخؿ استعمؿ الخشب أيضا كحامؿ لما فوقوقد و  التسقيؼ
 الرئيسية وكمادة الحمة ضمف تقنيات البناء.

استعمؿ  ,3عبارة عف خاليا ميتة ليس ليا بروتوبالست تغميفيا لحيمي القصيباتأ( 
، وخاصة في أسقؼ معالـ وبنايات قصر بوسمغوف وأحيانا في القصب في تزييف السقؼ

 المنازؿ الفخمة بقصر موغؿ. بعض
يقطع خشب النخيؿ حسب سكاف المنطقة في فصوؿ  :)الجذوع والجريد( 4النخيؿ ب(

ومواقيت محددة وخاصة بعد أف يصبح النخيؿ المستعمؿ في البناء غير منتج لمتمر أو 
تـ اقتالعيا مف البساتيف لعدة أسباب، حيث تستعمؿ بكامؿ أجزائيا ومكوناتيا، تمر 

بعدة مراحؿ قبؿ استعماليا فيي تجفؼ كمية قبؿ نزعيا باستخالص الصمغ النخيؿ 
فمثال في منطقة  الموجود بداخميا والذي يسمى في كامؿ مناطؽ الصحراء بالالقمي.

سـ وتستخدـ في  5و 2مزاب يقطع جذع النخمة طوليا الى مقاطع يتراوح سمكيا ما بيف 
                                                           

 .70المرجع السابؽ، ص ربعيف,أعمر  . 1
 .75، صنفسو. المرجع  2
 ,القاىرة ,األثريةوالمنسوجات  واألخشابالمنيج العممي لعالج وصيانة المخطوطات  ,عبد الحميد محمود . حساـ الديف3

 .238ص , 1974
، Phanoix، ذات األصؿ اإلغريقي،  Phoenix Dactyliferaفونيكس داكتيميفرا ، سـ العالمي لمنخميات ىو اال 4

 ، التي تعني األصبع أو التمر، ينظر:Dactylusلشجرة أو اسـ النخمة، والتي تعني ا
Peyron G, Cultiver le Palmier dattier, édition Quae, Paris, 200, p 9. 
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جذوع وسعؼ النخيؿ اضافة الى الرمؿ  ، أما بالنسبة لمتسقيؼ فيستعمؿ 1صنع األبواب
والتيبشمت والتربة الطينية، غالبا ما تكوف األسقؼ مستوية مف الخارج وتزيف مف الداخؿ 

 عمى شكؿ أقبية لتخفيض درجة الحرارة.
كما يستعمؿ النخيؿ في الدروج والساللـ التي تربط الطوابؽ في ما بينيا نجدىا في 

، تشكؿ فييا جذوع النخيؿ المستوى المائؿ ثـ تبنى القصور المدروسة ممتوية االتجاه
 100الى  75عميو الدرجات بواسطة الطوب، طوليا في القصور محؿ الدراسة ما بيف 

 سـ . 19الى  15سـ تقريبا أما عرضيا مف 
 تسقيؼ في فيستخدمونو الحضر أىؿ وأما ..." الشأف ىذا في خمدوف ابف ويقوؿ

  .".. .2أبوابيـ وإلغالؽ بيوتيـ
  :التبشمت .1.1

 الذي الجبس ىي األولية مادتو رمادي، لونو التقميدي، الجص تعني محمية كممة
 معيف مكاف في ترتب ثـ حجارة، شكؿ عمى ـ1 يتعدى ال عمؽ عمى محجر مف يستخرج
 حرارة درجة في الجريد،لتحرؽ النخيؿ، جذوع أسفميا اليابس الخشب وضع يسمح بشكؿ
 في ساعات ثماني عف تقؿ ال لمدة أضعاؼ، ثالثة مف كثربأ ,3حرؽ الجص درجة تفوؽ
  .لالستعماؿ جاىزة لتصبح وتصفى المحروقة الحجارة ىذه تطحف ثـ الطمؽ اليواء

 لتمبيس وتمويف استعمؿ األبيض لمونو ونظرا الحجارة حتى أو الطوب لربط يستعمؿ كمالط
 رج بوليمة.، وىذا ما نمحظو جميا في قصر بني يزقف وخاصة في ب4الجدراف

 
 
 

                                                           
 .265، ص2007بمحاج معروؼ، مساجد مزاب ومصمياتيا الجنائزية، الطبعة األولى، الجزائر،  . 1
 730 .ص ،1 ج ،ؽالمصدر السابخمدوف،  ابفالرحمف  عبد .2
رجة مئوية بعد جمبو مف المحاجر الطبيعية ثـ د 200الى  150يحرؽ الجص في أفراف معدة لذلؾ خصيصا مابيف . 3

 .292عمى حمالوي، المرجع السابؽ، ص  يطحف بعد الحرؽ وييرس، ينظر: 
توراه في عمـ اآلثار ، تشخيص الطوب المشكؿ ليياكؿ قصري النزلة وتماسيف)والية ورقمة(، دك. ارزقي بوخنوؼ4

 .53، ص2012تخصص صيانة وترميـ، معيد الجزائر، 
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 :الطوب .1.1
يتـ تفرقتو عف أنواع ل أو النيئ,المطيي غير اآلجر تعني عربية الطوب كممة

 الطوب تسمية عميو وتطمؽ , 1الطوب المستعممة حديثا كالطوب اإلسمنتي والزجاجي
 االسـ ىذا معنى اختمؼ وقد،  3Ottob اإلسبانيةو ، Addobe2 و Toub الفرنسية بالمغة
 مصر أىؿ بمغة ىو" اآلجر فأ الحموى ياقوت أورده ما فنذكر العربية، مدافالب بعض بيف

 في اآلجر بو يعرؼ ثالثا مصطمحا نضيؼ أف ويمكف، 4القرميد الشاـ أىؿ وبمغة الطوب
  "5. الطابوؽ ىو العراؽ

استعمؿ الطوب كمادة لمبناء منذ عرؼ اإلنساف التمدف، حيث شاع استعمالو 
، كما انتشر استعمالو عند مختمؼ الحضارات دتو األوليةلسيولة تصنيعو وتوفر ما

، كما تدؿ عميو الرسومات والكتابات والدراسات، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ دراسات المتعاقبة
، الشكؿ أدناه يبيف مشيدا لممكة فرعونية CRAterreمركز البحث في العمارة الترابية 

 .وىي تقـو بتصنيع الطوب

  
 حشبسوت لمممكة منقوش هدمش بين: 21رقم الشكل

  CRATerre, Construction en Terre, 3ed, 1191, p.109. نقال عن:   

                                                           
 .21, ص1990, دار راتب, بيروت,  القياسية محمد عمي بركات, مواد البناء  واختباراتيا  1

2 . Andew Peterson, Op. Cit, p299 
3 . Doat P, Hays A, Hauben H, Matuks, Vitoux P, par le CRAterre,construire en terre, 
France, 1979, p.106 

 المسمميف الرحالة كتابات ضوء في اإلسالمية لمعمارة الفنية المصطمحات دراسة إلى المدخؿ ،الحداد حمزة . محمد4
 80 .ص ـ، 2001 القاىرة، الشرؽ، زىراء مطبعة والتاريخية، والوثائقية بالنصوص األثرية ومقارنتيا

 38 .ص المنيؿ، قاموس .5
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ثـ شاع استعمالو وتناقمتو الحضارات المتعاقبة ونخص بالذكر الفترة القديمة، فقد 
الميندس المعماري الالتيني شرحا مفصال حوؿ التربة  VITRUVEس ففترو أعطى 

أىـ الخمطات والمواد المستعممة ليصبح صالحا لمبناء،  الصالحة لصناعة الطوب وما ىي
 1وكذا تقنيات التجفيؼ بعد المعاينة. 

 في استعمالو يظير حيث مبكر وقت منذ الطوب اإلسالمية الحضارة عرفت
 الصحراوية والمناطؽ اإلسالمي، المغرب في المادة ىذه وعرفت، 2الشريؼ النبوي المسجد

 مف العيش كسب كيفية عف العراب أبو روى وقد ـ، 10/ىجري الرابع القرف مطمع في
 فيتصدؽ الطوب بيده يعمؿ كاف أنو ابنو الرحماف عبد حدثني لقد ..." فقاؿ الطوب عمؿ
 3" الطوب عمؿ بو يصمح وما في التبف ثمثا ويرد عيالو عمى ثمثا وينفؽ فيو يربح ما بثمث

تي تضاؼ إليو، فسمي وظفت عدة تسميات لمطوب حسب تقنيات تجفيفو والمواد ال
 .بالطيف المطبوخ وطيف المبف، وسمي الطوب المكحوؿ

 :الطوب صناعة. 1.1.1
 األولية المادة نوعية في أخرى إلى منطقة مف الطوب صناعة وتتبايف تختمؼ
الخ..  القالب، شكؿ القالب، استخداـ بدوف أو استخداـ) القولبة ونوعية والمضافات
 التشكيؿ العجينة، تحضير األولية، المادة جمب منيا مراحؿ عدة إتباع مف البد ولصناعتو
 .والتجفيؼ

 

                                                           
1. VITRUVE, les dix livres d’architecture, traduction intégrale de Claude Perrault, 1673, 
éd. Errance, Paris 1986, p.52. 

 .106 ص ـ، 2004 يونيو ؼ،ر المعا عالـ والبيئة، اإلسالمية العمارة دار ، وزديرييحي  .2
 حسف ونعيـ الشابي عمي وتحقيؽ تقديـ وتونس، إفريقية عمماء طبقات كتاب ،العراب أبو تميـ بف أحمد بف . محمد3

 72، نقال عف: آرزقي بوخنوؼ، المرجع السابؽ، ص 200ص ـ، 1968 لمنشر، التونسية الدار اليافي،
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 : تصور لكيفية تحضير عجينة الطوب، 11الشكل رقم 

 ADAM, J.P, La construction Romaineنقال عن: 

 

 
 فها بأشعة الشمس: تشكيل قوالب الطوب وتجفي11قم الشكل ر 

 ADAM, J.P, Ibid. p64نقال عن بتصرف: 
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 : التجفيف عن طريق الحرق في األفران11شكل رقم ال

 ADAM J.P, Ibid., p.64نقال عن: 
 
 
  األولية الموادأ( 

 والرمؿ الطيف مف خميط عف عبارة الطوب صناعة في المستعممة األولية المادة
 المواد ىذه وتتمثؿ الطوب اإلنشائية والتماسكية، خواص تحسيف في دور ليا أخرى ومواد 

 :في
  الطين (1أ.

 سميكات مف أساسا مشكمة وىي الطوب، صناعة في األساسية المادة الطيف عتبري
 نقية تكوف قمما وىي .الخ والكموريت، السمكتيت اإلليت، الكولينيت، :مثاؿ مميية األلمنيوـ

، يتفؽ الباحثوف في العمارة الترابية والمعدنية الكيميائية بتركيبتيا تتميز كما الطبيعة، في
 يف مكونة لمطوب تمتاز بتركيبة كيميائية مميزة كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:أف الط
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 1لمطين الكيميائية التركيبة يبين : 11رقم الجدول

 (%)  النسبة المركب
 SiO2  85-35 السمسيـو أكسيد
 Al2O3 25-9  األلمنيوـ  أكسيد
 CaO   25-0 الكالسيـو أكسيد
 MgO 5-0  المغنزيـو أكسيد
 K2O 5-1البوتاسيـو   أكسيد

 Fe2O3 9-3   الحديد  أكسيد
 TiO2 3-2  التيتاف  أكسيد
 SO3 3-0 كبريتي   أندريد

 CO2  13-0 الكربوف أكسيد ثاني
 H2O 11-5 الماء

 
 أما التحميؿ الحبيبي لمطيف المناسبة لصناعة الطوب فمبيف في الجدوؿ التالي:

 
 
 

                                                           
 81. آرزقي بوخنوؼ، المرجع السابؽ، ص 1
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 1.لمطين الحبيبي التحميل يبين  :11رقم الجدول

       الراسب نوعية       الراسب نوعية

 ممم 2  الحصى              
 ممم 1إلى  1611 الرمل                

 ممم 1611إلى  1611 الطمي
 ممم 1611أقل من                 الطين

 
  الرمل (1أ.

 الصوانية الصخور تفتت مف نشأت الذرات صغيرةكوارتزية  معدنية مادة وىي
 ال حيث التربة لخميط مثبت يعتبر .ممـ 5و 0.80 بيف أبعاد حبيباتيا وتتراوح ،2 والكمسية

 التوتر إلى يعود الظاىري التالحـ مف نوع يعطي بؿ عجينة يشكؿ فيوال بالماء، يتأثر
 لالحتكاؾ مقاومة أكثر يكوف الجافة حالتو وفي .بينيا الموجود والماء لحبيباتو السطحي
 3.حبيباتو تكسير ويصعب

  المثبتات (1أ.
 ضمف تصنؼ وىي مطوبل  الفيزيوميكانيكية الخصائص تحسيف في ىاـ دور ليا

 .ومعدنية عضوية: نوعيف
 
 

                                                           
 81. آرزقي بوخنوؼ، المرجع السابؽ، ص  1
 1 المجمد مرعشمي، وأسامة مرعشمي نديـ وتصنيؼ إعداد ـ،والعمو  المغة في الصحاح ، العاليمي اهلل عبد . الجوىري2
 511 .ص ـ، 1974 لبناف، بيروت، العربية، الحضارة دار ،1 الطبعة ،2و
 82ارزقي بوخنوؼ، المرجع السابؽ، ص. 3
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 العضوية المثبتات 1.1أ.
 وحسب أخر، إلى بمد ومف أخرى إلى منطقة مف المثبتات ىذه اختمفت
CRATerre1 وفي الصنوبر أوراؽ سيؾالمك وفي رزاأل حبات مثال استعممت إيراف في 

 القش، في المتمثمة النباتية مف المثبتات فتعددت الجزائر في أما .القش يضاؼ مصر
تسمى المثبتات النباتية باأللياؼ النباتية،  القمح وحبات التمر، وعمؼ النخيؿ، وسعؼ

كمغ مف  25 إلى 15مف الطوب الجيد يتطمب ما بيف  دحيث أف صناعة متر مكعب واح
 : بغرض المثبتات ىذه تضاؼ ،3الماعز شعر الحيوانية إلى ،2األلياؼ

 في الطيف انكماش مف الناتجة القوى بتوزيع وذلؾ التجفيؼ أثناء التشقؽ منع  -
 ,الطوب قوالب

 .األلياؼ قنوات بواسطة الماء إخراج بتسييؿ وذلؾ التجفيؼ تسريع  -
 عنو ينتج الذي المضافات ىذه حجـ لكبر وذلؾ الطوب قوالب وزف تخفيؼ  -

 العزؿ خاصية ويحسف الطوب لقوالب الحجمية الكتمة في اإلنقاص
 إلى األلياؼ إضافة مف األساسي اليدؼ وىو الميكانيكية المقاومة مف الرفع  -

 .4التربة خميط
 المعدنية المثبتات  1.1أ.

ت ذات المصدر المعدني أو الصخري، مثؿ الجير، لكف بكميا المثبتات في غالبا تتمثؿ
 قميمة، لكي ال تساىـ في إضعاؼ التركيبة المعدنية لمواد وعناصر الطوب الكيميائية.

 
 

                                                           
1  . CRATerre, Opcit, p.106 

 .262، ص 2000حسف فتحي، عمارة الفقراء،  ترجمة مصطفى فيمي، الييئة العامة لمكتاب القاىرة،  2 
. ذكر لنا بعض سكاف قصر بوسمغوف وموغؿ أنو يضاؼ أيضا البيض في المرحمة األخيرة قبؿ تشكيؿ قوالب  3

الطوب، وىذا حسب رأينا مستبعد، وحسب نتائج التحميؿ الكيميائي لمادة الطوب، لكف ال يمكف نفي ىذه الفرضية في 
 مة لمجدراف.المالط والمواد الالحمة ما بيف وحدات الطوب المشك

 83، ارزقي بوخنوؼ، المرجع السابؽ 4
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 : الطوب تربة مميزاتب(  
 الحجـ كبيرة حصى عمى تحتوي ال أنيا التحقؽ مف البد الماء، مع التربة خمط قبؿ     
 سبوح .والطيف والطمي الرمؿ، مف مكونة التربة تكوف أف يستحسف النباتات، وجذور
 : 1يمي كما تكوف الطوب تربة تركيبة

  الطوب تربة تركيبة 11الجدول رقم 
 النسبة العنصر

 55 – 75% الرمؿ
 10– 28%  الطمي 

 15 – 18% الطيف
 3% مف  أقؿ العضوية المواد

 الماء بكمية تتعمؽ الطوب وباألخص البناء لتربة الخصوصية الكتمة عامة، بصفة
 ىيكما  حاالت أربع فنميز تشكيمو، أثناء عمييا الضغط ةوطاق عجينتو إلى المضافة

       الشكؿ: في مبينة

 
 : تأثير كميات الماء عمى عجينة الطوب، 11 رقم الشكل

 نقال عن: آرزقي بوخنوف
                                                           

 87، ص ارزقي بوخنوؼ، المرجع السابؽ 1
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 بيف االحتكاؾ يكوف كاؼ، غير التربة خميط إلى المضاؼ الماء يكوف عندماأ.     
 التشكيؿ أثناء ضغطيا ويكوف ،)لدنة غير العجينة (كبير الطوب لعجينة المكونة الحبيبات

 بيف االحتكاؾ تخفيض في يساعد العجينة إلى الماء الحالة إضافة ىذه في .كامؿ غير
 الحبيبات

 أثناء العجينة عمى الضغط يصبح مثالية، المضافة الماء كمية تكوف وعندما ب،      
  كامؿ التشكيؿ
 مف كمية إضافة عند ولكف .كثافة أكثر طوب عمى الحالة ىذه في ونتحصؿ .ج     
 يمؤل الماء ألف فعاؿ غير العجينة عمى الضغط يصبح الالزمة الكمية تفوؽ الماء

 .الحبيبات بيف الفراغات
 الطوب عجينة مراقبة ج(

يتفؽ الباحثوف عمى وجود طريقتيف أساسيتيف في مراقبة عجينة الطوب لمعرفة  
ما لمسناه عند أىؿ القصور المدروسة، وخاصة موغؿ  مالءمتيا لصناعة القوالب، وىذا

 وبوسمغوف حيث كانت تتـ عممية المراقبة بطرؽ وتقنيات خاصة:
  الطريقة األولى: (1ج.

 عجينة كانت إذا ما لمعرفة سريع اختبار إجراء يمكف CRATerre 1 حسب 
 وتدويرىا ةالعجين مف عينة أخذ في االختبار ىذا الطوب ويتمثؿ  صناعة تالءـ التربة

 اليد أصابع بيف بحذر تسطيحيا ثـ اسطواني شكؿ عمى لمحصوؿ اليد راحة بواسطة
 .االنقطاع عند طولو نقيس ثـ ممكف قدر بأطوؿ شريط عمى لمحصوؿ

 .الطوب لصناعة مالئمة العجينة فإف سـ 15و 5 بيف يتراوح طوؿ عند انقطع إذا - 
 .الطيف إضافة يجب سـ 5 إلى طولو يصؿ أف قبؿ انقطع إذا - 
 .الرمؿ إضافة يجب سـ 15 طوؿ بعد انقطع إذا - 
 

                                                           
1 . CRATerre, Opcit, p. 181 



 الم المدروسةدراسة مواد وتقنيات بناء المع                           فصل السادس: ال

111 
 

                              
 الطوب عجينة اختبار :  19 رقم الشكل

CRATerre, Opcit, p. 181 
 الطريقة الثانية:( 1ج.

تحضير عينة مف التربة المختارة واضافة ليا الماء لمحصوؿ عمى عجينة تترؾ في راحة 
سـ  20سـ وكولو  3بعد ذلؾ نقـو بفتؿ العجينة لمحصوؿ عمى حبؿ قطره  لمدة ساعة

 .  1عمى األقؿ، نقـو بالتجربة ثالث مرات ونحسب معدؿ مسافة االنفصاؿ حسب الشكؿ
 سـ فالعينة  تحتوي عمى نسبة كبيرة مف الرمؿ. 5_ إذا كاف معدؿ االنكسار يقارب 
 سـ  فالعينة صالحة لمبناء. 15و10_ إذا كاف معدؿ االنكسار يقارب 

 سـ فالعينة تحتوي عمى نسبة كبيرة مف الطيف. 15_ إذا كاف معدؿ االنكسار أكثر مف 

 
 OPVM: مراقبة عجينة الطوب بتقنية الشريط المفتول، نقال عن 12الشكل رقم 

                                                           
، 2010، العمارة الترابية، ديواف حماية وادي مزاب وترقيتو، غرداية الجزائر، ابا نجار يونس، نور الديف بوعروةب .1

 .7ص
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 :الطوب أشكالد( 
 صاحب ذكر وقد ر، أخ إلى بمد ومف أخرى إلى منطقة مف الطوب أشكاؿ تختمؼ

 باليونانية وذكرىا لمطوب أشكاؿ ثالثة ىناؾ أف 1 يوسففتر  القديمة الفترة في العشرة الكتب
.tétradoron وlydienne ، pentadoron كتاب  في جاء ما وحسبCRATerre 

 أف إلى أشار حيث  الطوب شكؿ تطور اقترح Jose Imbelloni 2 اآلثار عالـ فإف
 ثـ كروي بعدىا أسطوانية، وقاعدة مخروطي رأس بيف ثـ مخروطيا، كاف األوؿ شكمو
 .المستطيالت متوازي أصبح أف إلى الشكؿ سنِّيف

 
 ،لمطوب المختمفة األشكال يبين :  11 رقم الشكل

 .CRATERRE, Opcit, p. 107نقال عن: 
 

 متوازي حراويةالص القصور أغمبية في المستعمؿ الطوب فشكؿ الجزائر، في أما
مع تسجيؿ بعض النوادر مثؿ قصر بوسمغوف الذي استعمؿ في بعض  المستطيالت

جدرانو طوب مثمث الشكؿ لكف بمقاسات غير ثابتة، إضافة إلى أنو غير معمـ عمى 
كامؿ القصر، فقط في الجزء القديـ أو آغـر القديـ، وكمرحمة انتقالية بيف األساس والبناء، 

 بناء متساوية.أو الستحداث طريقة 
                                                           

1 .  VITRUVE, Opcit, p. 53 
2. CRATerre, Opcit, p.107. 
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  :بالطوب البناء ايجابيات . 1.1.1
 : نذكر البناء في الطوب استعماؿ مزايا بيف مف
 نفسو، الطوب مقاس النتظاـ راجع وىذا الواجيات شكؿ نتظاـ  -
 وزنو، وخفة حجمو لصغر العمؿ لموقع الطوب نقؿ سيولة  -
 البناء، أعماؿ في مكانو في ووضعو الطوب استعماؿ سيولة  -
 التربة، مف المشكؿ بالمالط الطوب التصاؽ حسف  -
 صوتي، عازؿ وكونو لمحرائؽ الطوب مقاومة  -

 .الجوية لممؤثرات الطوب مقاومة  -
 

 تقنيات البناء:أساليب و  .1
ىو الطريؽ الممتد أو السطر مف النخؿ وىي تشير عند و األسموب جمعو أساليب      

السمات المحددة ليذا السموؾ بطابع  إلىما  إنسانياستخداميا في سياؽ متصؿ بسموؾ 
، إذ المقصود بكممة أسموب ىنا اختزاؿ الخصائص المميزة 1يمنحو ىويتو الخاصة

ممارسة، أي أف مفيـو أساليب البناء واسع يشمؿ كؿ ما  إلىلمنشاط ومف ثـ نسبتيا 
يات في مختمؼ التقنيات والكيف إلىتعمؽ بو بداية مف التخطيط واختيار مواد البناء 

االنجاز، وقد يقتصر أحيانا عمى التقنيات المتبعة في تشييد أنماط العناصر المعمارية 
 . 2كالجدراف

أما التقنية فمعناىا معماريا تجميع مواد البناء الى بعضيا البعض، وكيفية تداخميا     
، وما تعدد التقنيات في 3تعتبر أوؿ عنصر يعطي لممبنى مظيره المعماري الخاص

اء في العمارة الصحراوية إال لتعدد مواد البناء مف طوب وحجارة ومواد أخرى البن

                                                           
 .14مبارؾ قبابمة، المرجع السابؽ، ص 1
 .297، ص 2006عمى حمالوي، نماذج مف قصور منطقة األغواط دراسة تاريخية وأثرية، موفـ لمنشر، الجزائر،  2

3 Martin R, L'appareil Architecture, encyclopedia, universel,   tome 2, Paris, 1990, p 670. 
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، والتقنية ىي الكيفية المستخدمة في إنشاء الجدراف وخاصة الطوب في 1مختمطة
 .2الصحراء، وىي كثيرة حسب طريقة رص المبنات أو ما يعرؼ بشكؿ األربطة

 ىي:و  وسةأما عف تقنيات البناء فقد تنوعت بيف المعالـ المدر 
  :األساسات تقنية بناء. 1.2

األساسات ىي القاعدة السفمى لمنشأة ىندسية أو بناء، وميمتيا نقؿ حموالت البناء إلى    
. فالبد لمبناء أف يتأكد أوال مف صالحية 3التربة وضماف ارتكازه عمى األرض ارتكازًا ثابتاً 

درة تحّمؿ ع المنشأة وأسموب التصميـ وقالتربية لمبناء واختيار موقع ويكوف اختياره تبعًا لنو 
حفر خنادؽ حتى الوصوؿ إلى األرض الطبيعية والتي تكوف عمى التربة، وذلؾ عف طريؽ 

شكؿ طبقة واحدة مف الصخور، وتكوف األساسات في العادة مدفونة في األرض عمى 
ي عمؽ مناسب لمتأسيس، األمر الذي وضحو الميندس المعماري الروماني فيتروفيوس ف

قولو أف األساسات ىي الجزء األسفؿ مف المباني ويجب أف توضع عمى أرض صمبة، 
 . 4وفي حاؿ عدـ وجودىا يجب حفر األرض تحتيا لموصوؿ إلييا

سـ ثـ طبقة أخرى فوقيا  50الى  30يصب أوال طبقة مف الركاـ بحيث تكوف بيف       
مف الماء، ثـ طبقة أخرى مف  سـ مكونة مف الرمؿ والجير مع كمية كبيرة 30ذات ارتفاع 
أحجاـ مختمفة وتربة جافة المتصاص مياه الطبقة السفمى، تدؾ ىذه الطبقات  يالحصى ذ

باالستعانة بمطارؽ خشبية لجعؿ البناء أكثر مقاومة وصالبة وكذا الوقوؼ دوف حصوؿ 
 . 5اآلثار الجانبية لمرطوبة

                                                           
1. Lavenu M et Mataouchek V, Dictionnaire d'Architecture, ed Gisserot, Paris, 1999, p 8. 

مجموعة مف المؤلفيف، اإلنشاء المعماري، المؤسسة العامة لمتعميـ الفني والتدريب الميني / الرياض ، المممكة .  2
 .10، ص 2006العربية السعودية، 

 .39، ص 1984الـ الكتب، القاىرة، إلنشاء المباني، ع، الموسوعة اليندسية البقري عبد المطيؼ.   3
4 Morgan(M H), The ten books of architecture, Ed Plain Label Books,Havard 1914, p 86. 

5 Laaboudi N. et Lahsini F, Techniques de réalisation architecturale traditionnelle à Fès, 
de l'inauguration à l'achèvement du projet, mémoire de fin d'étude de l'E.N.A. Rabat, 
1986, p 101-108. 
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وسة وىذا ما يعطي شكال مائال سمؾ األساسات أكبر مف الجدراف في القصور المدر      
عمى جانبي الجدراف بزاوية صغيرة ويتناقص صعودا حتى الوصوؿ الى االستواء سواءا 

 بالحجارة المشذبة أو بمادة الطوبكاف 
 الجدران بناء اتتقني. 1.1

يذكر المختص في اليندسة المعمارية اليونانية فيتروفس أف اإلنساف عبر التاريخ 
ائو، حيث نوع في استعماليا مف أجؿ ضماف استقرار الييكؿ أحسف صناعة مواد بن

 1والمنشآت وتوفير الراحة الالزمة.
 األخيرة ىذه 2تقنيات، عشر لتفوؽ البناء تقنيات تعددت مثال الرومانية الفترة ففي

 .المتوفرة البناء مواد نوعية حسب أخرى، إلى منطقة ومف خرآ إلى مكاف مف تتداوؿ بقيت
 

 
 

 مستويات الجدران بناء اتتقني: 11م الشكل رق 
 

                                                           
1 . VITTONE René, Bâtir : Manuel de la construction, éd. presse polytechnique et 
universitaires romandes, Suisse, 2010, p.6. 

 103آرزقي بوخنوؼ، المرجع السابؽ، ص   .2
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 تقنية البناء بالتراب المدكوك: .1.1.1
لقد لخص لنا عبد وليا مفاىيـ ومدلوالت مختمفة،  1يسمييا البعض بالطابية،

منيا البناء بالتراب، خاصة يتخذ ليا و  :"...فيقوؿ  الرحمف بف خمدوف البناء بيذه الطريقة،
أوسطو أربع أذرع و  ضا باختالؼ العادات، في التقديرعر و  لوحاف مف الخشب مقدراف طوال

قد بوعد ما بينيما، عمى ما يراه صاحب البناء في و  في ذراعيف، فينصباف عمى أساس
يفصؿ بينيما بأذرع بموحيف آخريف صغيريف، ثـ يوضع فيو التراب و  عرض األساس
سارت و  الترابو  يختمط أجزاؤه بالكمسو  يركز بالمراكز حتى ينعـ ركزهو  مختمطا بالكمس

تنضـ األلواح كميا سطرا و  يركز كذلؾ إلى أف يتـو  جسما واحدا ثـ يعاد نصب الموحيف،
 .2مف فوؽ سطر إلى أف ينتظـ الحائط كمو..."

 

 
 

 : رسم توضيحي لكيفية إنجاز الجدران بتقنية الطابية11الشكل رقم         
 

                                                           
1. Andew Peterson, Opcit. P234 

 .726-727ػ عبد الرحمف بف خمدوف, المصدر السابؽ, ص 2
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وأسوار قصر  استعممت ىذه التقنية في بناء أسوار كؿ مف قصر موغؿ
 بوسمغوف، وفي بعض أجزاء أسوار قصر بني يزقف.

 
 تقنية السافات العمودية: .1.1.1

 المالط حيث توضع السافات عموديةو  تعتمد ىذه التقنية عمى مادتي الطوب
نجد ىذه التقنية في الجدراف، وفي كامؿ و  أفقية تمتحـ فيما بينيا بواسطة المالط طوال،و 

 صور المدروسة بعد عممية كشط تمبيس الجدراف.العناصر اإلنشائية لمق
 
 

  
 

     
 : رسم توضيحي لتقنية البناء بالسافات العمودية11الشكل رقم
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 تقنية الطبقات المتناوبة: .1.1.1
قد و  ،وب، أىـ ىذه المواد ىي الحجارةمواد مختمفة بالتناو  يستعمؿ فييا الطوب

الخارجية لممنازؿ، وتظير بوضوح في قصر بني  سوار والجدرافجسدت ىذه التقنية في اال
 يزقف.

 
 
 

 
 
 

 : تقنية البناء بالطبقات المتناوبة11الشكل رقم 
 

 التقنية المزدوجة:. 1.1.1
عند و  عبارة عف تقنيتيف مندمجتيف، حيث يبني أوال بتقنية السافات العمودية

لقوالب، يظير مندمجا الوصوؿ إلى ارتفاع معيف، يبني المعماري عقدا دوف االستعانة با
التقنية أعطت نوعا إلى الزخرفة ، كما الحظناه ميدانيا في قصر  في الجدار، ىذه

بوسمغوف وحدثنا عنو بعض مف عايشوا فترة إعمار قصر موغؿ وخاصة في أسوار 
 المنازؿ المحاذية لمسور الشمالي الشرقي، التي لؤلسؼ تيدـ أغمبيا وأصبح ردما.
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 : سورة توضيحية لتقنية البناء المزدوجة11الشكل رقم 
 
 

 :عرضاو  تقنية وضع قطع اآلجر طوال. 1.1.1
" حيث توضع القطع وفقا لمشكؿ المراد 1شناويو  تسمى أيضا تقنية " آدية

تستعمؿ خاصة في إنشاء الدعامات بمختمؼ أشكاليا)المستطيمة ، و  الحصوؿ عميو،
 وبذلؾ بطنييا، إحدى وعمى طوال األولى بةالطو  توضع.  (المربعة، المتقاطعة، المشطورة

 باتجاه بطنييا عمى طوال فتوضع الثانية أما جانبييا، مف جانب سوى لمعياف منيا يظير ال
 أنو البناء في النظاـ ىذا مزايا ومف الواجيتيف أحد سوى منيا يظير بحيث الجدار داخؿ
ىذه التقنية بكثرة في وقد استعممت  ،2رشيقة كتؿ باستخداـ الوضع سميـ مظيرا يضفي

 قصري موغؿ وبوسمغوف.
 

                                                           
ة الصغيرة في الطوب وتتمثؿ رتفاع والطوؿ، آدية: ىي الواجيلطويمة لمادة الطوب وتتمثؿ في االشناوي: ىو الواجية ا 1

 رتفاع والعرض. في اال
 300 .ص ، السابؽ، المرجع ،حمالويعمي  2.
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 تقنية وضع قطع اآلجر طوال وعرضا: 11الشكل رقم 

  المداميك  تقنية. 1.1.1
 1 سرفياف باسـ الروماف عند وعرفت الميالد قبؿ الرابع القرف في ظيرت التقنية ىذه

 تعماليااس لوحظ فقد مارسي جورج وحسب اإلسالمي، المغرب في استعماليا ظير وقد 
 .2بتونس وسفاقص ورقادة والعباسة القيرواف جدراف مف كؿ في

 بيف محصورا وأفقية متتالية بطريقة موضوعا الطوب فييا يكوف التقنية، ىذه في
 انتظاـ إلى راجع وىذا ومتساويا منتظما الصؼ شكؿ يعطي مما األفقيتيف، المالط طبقتي
 3.الطوب ومقاسات أشكاؿ

 
 OPVMة المداميك، نقال عن : تقني11الشكل رقم 

                                                           
1. Adam J.P., Opcit, p. 299 
2 . Marçais G., l’architecture musulmane d’occident, Paris, 1952, p.40. 

 104. آرزقي بوخنوؼ، المرجع السابؽ، ص  3
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 تقنية التكسية:.1.1
اىتـ أىؿ الصحراء بتكسية الجدراف إما مف الداخؿ أو مف الخارج، وتتـ العممية      

بطريقة بسيطة حيث يحضر المالط إما بالطيف أو الجير أو خميط بينيما ويمصؽ بواسطة 
اء كما ىو الحاؿ في قصر اليد وتسويتو عمى الجدراف، وتتـ أحيانا جزئيا مع مراحؿ البن

 موغؿ. 
 البناء تقنيات حصر المدروسة يمكف القصور بنايات ليياكؿ مالحظتنا خالؿ مف

 نوعية عمى يرتكز التقنيتيف ىاتيف فاختيار ،والمداميؾ وشناوى أدية في فييا المستعممة
 لمجدار سمؾ إعطاء يتطمب واستعماليما البناية، طوابؽ وعدد الطوب قوالب ومقاسات

، لعدـ وجود مواد الحمة قوية، وعدـ استعماؿ مواسؾ وثوابت اليياكؿ ثقؿ يتحمؿ حتى
داخمية، مثمما ىو عميو في العمارة الحديثة باستعماؿ الحديد أو المواسؾ المعدنية أو ما 

 يصطمح عميو باليياكؿ المعدنية )التسميح المعدني(.
 تقنية بناء العقود:. 1.1

لدعـ التي ترتكز عمييا أوؿ خطوة ىي رص قطع تبدأ العقود ببناء عناصر ا
اآلجر بشكؿ أفقي ثـ تشكؿ بيا قاعدتاف، توضع فوقيا عارضة خشبية عمى امتداد فتحة 
العقد مف ىذه العارضة، تمتد عارضتاف بشكؿ دائـ، تمتقياف في نيايتيما، نتحصؿ مف 

عقد بخميط مف قطع خالليما عمى مثمث ، تمؤل المساحة الفاصمة بيف ىذا المثمث وباطف ال
اآلجر والمالط حتى نتحصؿ عمى حنية العقد، ثـ توضع قطع اآلجر التي تعتمد عمى 
قطعة وسطية، تسمى مفتاح العقد، وبعد تماسؾ العقد تحذؼ العوارض الخشبية، وقد 

 استعممت ىذه التقنية في بناء جميع أنواع العقود.
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 : تقنية بناء العقود19الشكل رقم 
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 تقنية بناء الساللم: .1.1
سمي بالدرج أو الدروج قد عرفت في حضارات سابقة ببالد الرافديف ومصر      

،  وىي عبارة  عف سمسمة مف الدرجات المتتالية بواسطتيا يمكف التنقؿ 1واإلغريؽ وغيرىـ
لعمارة عبر مستويات البناء، تستعمؿ الساللـ في العمارة الصحراوية بشكؿ واسع النتشار ا

 .2الرأسية
تمثؿ الساللـ األركاف بجانب البيت أو الفضاء الرئيسي في القصور المدروسة، وىي      

ىا، ومتوازنة في مقاساتيا وتنقسـ الى قسميف الجية القائمة والجية في انشاءبسيطة 
 ، اضافة الى حواجز الجانب وكذا الفضاء الفاصؿ.3مجموعة الدرجات تشكؿ قمبةالنائمة، 

لبا ما يمتزج الخشب مع الطوب في تشييد الساللـ حيث توضع جذوع النخيؿ بشكؿ غاو 
درجة كييكؿ لمسمـ ، مكونت مسافة مائمة مقدرة ما بيف  35و 30مائؿ بزاوية ما بيف 

متر، لتترؾ فضاءا في نياية الدرج يستعمؿ ألغراض أخرى كالتخزيف أو  4.5و  3.5
، شيدت الساللـ بطريقة حسابية في قصر موغؿ)الكنيؼ(، كما ىو الحاؿ  دورات المياه

 بارعة توافؽ المعادلة المميزة لحساب الدرجة كالتالي:
2x  4سـ 62الى  58 =القائمة + النائمة. 

 تقنية بناء السقف : . 1.1
المراد بالتسقيؼ تغطية البناء أو تركيب سقؼ لو، لحمايتو مف المؤثرات المناخية       

يكتمؿ الحيز الفضائي المساحي لممبنى أو يكوف فاصال بيف الخارجية وبو يمكف أف 
فضاءات المبنى واحدا في استمراريتة العمومية، ولؤلسقؼ أشكاؿ مختمفة فمنيا المستوي 
كما في القصور حاالت الدراسة، ومنيا المائؿ ومضاعؼ الميؿ، والمائؿ المرتكز والمائؿ 

 .5المتقاطع وغير ذلؾ

                                                           
 ، ص 1982ريحاوي، البيت في المشرؽ العربي، أبحاث المؤتمر العاشر لآلثار العربية، تممساف، العبد القادر .  1
 .131مبارؾ قبابمة، المرجع السابؽ، ص  . 2
 .131نفسو، ص . 3
 .248محمد دبس، إنشاء البت السكني دار األنس لمنشر والتوزيع، ص  . 4
 ، ص 2005، دار الفكر، دمشؽ، 5أحمد الحسف، رئيؼ مينا، البناء تغطية، الموسوعة العربية، مج  . 5
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 لصحراء:مراحل التسقيف با. 1.1.1 
طبقة الجذوع:توضع كاممة أو مشطورة الى نصفيف، تييأ ليا وسادة مف الطيف      

والجير إذا كانت دائرية، وتوضع مباشرة إذا كانت مشطورة، عمى مسافات تكاد تكوف 
سـ في قصر 150و 70سـ في قصر موغؿ و  80سـ و  70متساوية تقدر ما بيف 

 .بوسمغوف
وضع طبقة الطيف التي تحضر عمى ، العكسي لمجذوع الجريد في االتجاهوضع طبقة 

 التالي.عجينة متماسكة كما ىو مبيف في الشكؿ شكؿ 
 
 

 
 مراحل التسقيف بالصحراء: 12الشكل رقم 



 

العمل الميداني والتحميل المخبري لتركيبة  الفصل السابع:

 مواد البناء

 تمهيد:

 لمعينات والنسيجي البنيوي التحميل .1

  لمعينات الفيزيوكيميائية الخصائص تعيين .2

 التحميل الكيميائي المعدني لمطوب .3

 التحميل الحبيبي لمعينات .4

 حساب نسبة الرطوبة لمعينات .5

 معيناتالعناصر الكيميائية المكونة ل .6

 قياس الرطوبة داخل المعالم المدروسة  .7

 تشخيص عوامل التدهور الناتجة عن الرطوبة .8

 

 



 مواد البناءالمخبري لتركيبة والتحميل الميداني  العمل                             الفصل السابع: 

812 
 

 تمهيد:
قمنا باختيار مادة الطوب كعينة لمعمؿ الميداني مف مجموع مواد البناء في حاالت 
الدراسة، وذلؾ بسبب توفرىا واالعتماد الكبير عمييا في عممية البناء، وفي مختمؼ 

 اختيار طريقةأجؿ القياـ بالتحميؿ المخبري لمادة الطوب، تـ اعتماد  المستويات، ومف
 ىجيدة، وأخر  حفظ حالة في ىياكؿ مف مأخوذةمادة الطوب  حفظ حالة حسب العينات
خصائص  عمى التعرؼ أو التدىور درجة دراسة إما اختيار كؿ مف فالغرض الحفظ، سيئة

ينتيف مف قصر بوسمغوف عمى ىذا حيث قمنا باختيار عينتيف مف قصر موغؿ وع الطوب
مادة التبشمت والحجر الجيري بناء عتمدنا عمى ااألساس، أما بالنسبة لقصر بني يزقف ف

 العينات جؿ ،الدراسات السابقة والتقارير الموجودة بديواف حماية وترقية وادي مزابعمى 
 البناية ىيكؿ في ووضعيتيا وجودىا مكاف حسب التمؼ ونوع درجة في تختمؼ المدروسة

       .منو جمبت التي
 .07 مكاف أخذ العينات قصر موغؿ ينظر الموحة رقـ -
 .21مكاف أخذ العينات قصر بوسمعوف ينظر الموحة رقـ   -
 
 :لمعينات والنسيجي البنيوي التحميل .1       

 شكؿ عمى تعتمد التي، 1المميزة البنيوية العالمات مف مجموعة ىو نسيج العينة
   2 .ما لمادة المكونة المعدنية التركيبية النسب أو لألجزاء المتبادلة والعالقة وحجـ

 : حيث مف تتشابو العينات كؿ أفنا الحظ
 .المادة لوف -
  .الحبيبات وحجـ وشكؿ نوع -
 .التراص درجة -

                                                           
 146ص، المرجع السابؽ، ارزقي بوخنوؼ 1
 126 .ص ـ، 1992 الجزائر لجامعية،ا لممطبوعات الوطني الديواف ،1 ج الجيولوجيا، مبادئ الدنيا، عمي 2
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 .الحبيبي االنفصاؿ -
 .وانتظاميا لمطوب المكونة المواد توزيع -

 اختبار الممس: 1.1
مف العينات بعد التخمص مف الحصى والشوائب وذالؾ في نقـو بتفتيت جزء 

 :الحالتيف الجافة والرطبة وتحريكيا بيف األصابع حسب الشكؿ

 
 OPVM:  اختبار مممس الطوب، نقال عن 39الشكل رقم 

 ذا كاف المممس غميظ ويمر التراب بطريقة خشنة بيف األصابع فاف التربة رممية.إ _
ر التراب بطريقة سمسة مع التصاؽ طفيؼ بيف األصابع فاف ذا كاف المممس ناعما ويمإ _

 .1التربة سمتية
 الماء فاف التربة طينية. بإضافةذا كاف المممس صعب التفتيت ويشكؿ عجينة إ_ 

التجربة السابقة عمى العينات المأخوذة مف قصري بوسمغوف  بإجراءف قمنا أبعد 
 مية. وموغؿ وجدا أف المممس خشف مما يدؿ اف التربة رم

 المقاومة في الحالة الجافة: اختبار 2.1
لمدة ° ـ 25و 22كريات مف تربة رطبة, نتركيا تجؼ في فرف ما بيف  بإعدادنقـو 

، واإلبياـدقيقة، ثـ نقـو بسحقيا بواسطة األصابع بيف السبابة  60الى  45تتراوح ما بيف 
 بقوة ونحاوؿ الضغط:

  .ذا كانت صعبة السحؽ فيي صمبة ومقاومةإ _
                                                           

 التربة السمتية ىي نوع مف أنواع الطيف الذي يحتوي عمى نسبة كبيرة مف السمت )الطمي(. 1
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 .1ذا تكسرت بإحداث صوت فيي متوسطة المقاومةإ _
 العينات المأخوذة مف القصريف السابقيف تدؿ عمى أف الطوب مقاـو وصمب.

 

 
 

 OPVM: اختبار المقاومة في الحالة الجافة، نقال عن 40الشكل رقم 

 :ختبار الخدشا 3.1
عنا يسمى الخدش في بعض المراجع بالمخدش، ومف أجؿ ىذا االختبار است

 بوسائؿ بسيطة كالتالي:
 اختبار الخدش باألظافر. _
 اختبار الخدش بالزجاج. _
 .، استعنا في ىذه الحالة بمكشط معدني يشبو السكيفاختبار الخدش بأداة معدنية _

 بعد القياـ باالختبار تحصمنا عمى النتائج التالية المبينة في الجدوؿ: 
 
 

 
 االختبار

 النتيجة
 مغونقصر بوس قصر موغل

                                                           
 .11ص، الجزائر،، 2011غرداية، العمارة الترابية، ديواف حماية وترقية زاد مزاب،  1
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 2ع 1ع 2ع 1ع
 x  X  اختبار الخدش باألظافر
 X x X Xx اختبار الخدش بالزجاج

 Xx xxx Xx Xxx اختبار الخدش بأداة معدنية 

 نتائج اختبار الخدش عمى عينات طوب قصر موغل وبوسمغون: 14رقم الجدول
درجة  xوتمثؿ  العينة الثانية مف كؿ قصر, 2العينة األولى وع 1حيث تمثؿ ع

 التأثر بالخدش.
مف خالؿ النتائج السابقة نستنتج أف سطح عينات الطوب في قصري بوسمغوف 

، أما سطح العينات المأخوذة مف 1وموغؿ ال يخدش ببساطة في العينات السميمة ع
، فيي قابمة لمخدش ويزداد ىذا األخير 2أماكف تعاني عومؿ التدىور، وخاصة الرطوبة ع

 كمما كانت األداة حادة.
 

 : لمعينات الفيزيوكيميائية الخصائص تعيين. 2
 لممواد، الفيزيوكيميائية الخصائص عمى نتعرؼ أف نستطيع التحاليؿ ىذه بفضؿ

 خصائص بيف الموجودة لمعالقة واضحةو  دقيقة معطيات عمى نتحصؿ خالليا مف التي
 . 1المحيط في المتمفة والعوامؿ البناء في المستعممة المواد

ليؿ بمساعدة مخبر التحاليؿ الترابية بمصنع االسمنت ببني صاؼ قمنا بيذه التحا
والية عيف تيموشنت وبتأطير مف بف عزة محمد ميندس مختص في اليندسة المدنية 

ثار لمجزائر ومخبر معيد اآلوحدة مغنية  ،2(BENTALاضافة الى مصمحة المخبر )

                                                           
1 Rouessac (A.), Rouessac (F.), Analyse Chimique : Méthodes et techniques 
instrumentales modernes, 2éme édition, Masson, Paris, Milan, Barcelone, 1994, p. 54 
2 SOCIETE DES BENTONITES D'ALGERIE EPE/SPA 

 Minerais de fer (extraction préparation) 
 Mines et carrières (exploitation, production, transformation, exportation) 
 Travaux liés à l'exploitation des mines 
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مف قصري  أخوذةالمبوخنوؼ بالنسبة لعينات الطوب  الباحثشراؼ إالعاصمة تحت 
موغؿ أما بالنسبة لقصر بني يزقف فاعتمدنا عمى التحاليؿ الموجودة بديواف و  بوسمغوف

 : في التحاليؿ ىذه تتمثؿحماية وادي ميزاب لمادة التيبشمت 
  :االنتفاخ نسبة تعيين 1.2

 الطوب، مكونات نوعية حوؿ فكرة عمى الحصوؿ ىو التجربة ىذه مف اليدؼ إف
 تكوف انتفاخو فنسبة الكموريت، أو السمكتيت معادف مف المكوف طوبحالة ال في مثال
 فنسبة الكاولينت مف تكونو حالة في أما لو، المكونة طبقات التربة انزالؽ يسيؿ مما كبيرة

 عند انتفاخو نسبة األمطار لمعرفة معتبر بمياه بشكؿ يتأثر ال فيو ليذا ضعيفة انتفاخو
 : يةالتال التجربة نجري لمماء تعرضو

 في وعاء اختباري جزئياً  مسحوقة غ 20 وزنيا الطوب مادة مف كمية بوضع نقوـ
 مف كمية نضيؼو  ،ربع الحجـ المادة مفو  الماء مف ثالثة أرباع الحجـ  نضيؼثـ  مدرج،
 نقوـ التجربة، ىذه مف ساعة 24 بعد خميط عمى لنتحصؿ ممؿ 10 قدرىا المقطر الماء
 مى نتائج نسبة االنتفاخ بالمعادلة التالية:، نتحصؿ عالجديد الحجـ بقراءة

 x 100(/ الحجـ القديـ"ديـالحجـ الق –= ")الحجـ الجديد  نسبة االنتفاخ
 بوسمغوف 1العينة رقـ   x 100 =7,77 90(/ 90- 97):   مثاؿ
 
 
 
 
 

 %نسبة االنتفاخ  الحجم القديم ممل الحجم الجديد ممل الوزن غرام العينة

                                                                                                                                                                                

 Minerais de métaux communs non ferreux 
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 7,77 90 97 20 بوسمغون1العينة

 7,55 90 96,8 20 بوسمغون2العينة

 6,79 90 96,10 20 موغل  1العينة 

 6,56 90 95,10 20 موغل 2العينة 

 
 نتائج تعيين نسبة االنتفاخ: 15رقم الجدول

  
،  BENTALمف خالؿ نتائج المتحصؿ عمييا، وبعد العمؿ المخبري في مؤسسة 

وسمغوف أكبر مف عينات قصر موغؿ، ما نستنتج أف نسبة االنتفاخ في عينات قصر ب
 يجعمنا نطرح فرضية وجود مواد ماصة لمماء في جزيئات قصر بوسمغوف.

 
 :1pH معامل الػ قيمة تعيين 2.2

قمنا بسحؽ كتمة مف عينات الطوب مف القصريف ووضعناىا في حجـ مف الماء 
ج مف وذلؾ بعد الحصوؿ عمى محموؿ نات PHمعامؿ الحموضة وبعد شير تـ قياس 

تفكؾ الطوب في الماء، حيث أف حجـ الماء المستعمؿ ىو ثالث أضعاؼ كتمة العينة، 
 كانت النتائج كالتالي :

 
 pHقيمة الػ  العينات

                                                           
قياس الحموضة أو التعادؿ أو القاعدية لممحاليؿ وتساوي النسبة العكسية لموغاريتـ تركيز أيونات الييدروجيف، إذا كاف  1
ذا كاف أكبر مف فإنو يك 7فإف المحموؿ يكوف حامضي، أما إذا كاف يساوي  7أقؿ مف   pHالػ فيو  7وف معتدال ، وا 

أو بواسطة الكواشؼ التي تتغير ألوانيا تبعا لطبيعة  electrometre pHأجيزة مختمفة مثؿ  pHقاعدي ، تقاس الػ
المحموؿ وتغير تركير الييدروجيف مثؿ صبغة الميثيؿ البرتقالية أو مادة الميتموس)مستخمص عباد الشمس( ينظر : 

 . 20_19، ص المرجع السابؽحمد القيسي، باىرة عبد الستار أ
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 8,07 1بوسمغون 
 8,73 2بوسمغون

 7,90  1موغل 
 8,35 2موغل 

 pHنتائج تعيين قيمة : 16رقم الجدول
لكؿ العينات المأخوذة  pHقيمة الػ مف خالؿ نتائج الجدوؿ السابؽ، نالحظ أف   

، أي أف العينات تعتبر ذات محموؿ قاعدي، بينما عينات بوسمغوف 7أكبر مف القيمة 
مف كؿ قصر التي تعتبر في حالة تدىور، قيمة الػ  2أكبر مف عينات موغؿ بقميؿ، والعينة

pH البناء  ، الشيء الذي يدؿ عمى احتواء الطوب المستعمؿ في1فييا أكبر مف العينة
عمى أمالح قاعدية مصدرىا إما مف الماء أو نوع التربة المستعممة في عجينة الطوب، أو 

 مف العوامؿ المحيطة بالطوب، أو عف طريؽ الخاصية الشعرية.
 :الماء امتصاص نسبة تعيين 3.2

 الماء انتقاؿ يتـ البناء، لمواد المميزة الخواص إحدى مف الماء امتصاص نسبة تعد
 مقارنة قؿأ مياه نسبة عمى تحتوي التي أو الجافة المناطؽ إلى المشبعة طؽالمنا مف

 نقوـ بتجفيؼ الطوب، في الماء امتصاص نسبة لحساب ،المادة مف األخرى لممناطؽ
 عمى الحصوؿ حتى أي دقيقة 45  لمدة ـ 65°درجة في فرف اخؿد الطوب مف عينات
 ىذه ثـ غمرنا ،غ مف كؿ العينات 100، في ىذه الحالة أخذنا ياوزننقـ ب ثـ ثابتة كتؿ

 ،جديد مف وزنيا ناأخذ ثـ بالماء، تتشبع حتى ساعة 24 لمدة مائي حماـ في العينات
 :التالية بالعالقة الممتصة الماء كمية تحدد

 
 النتائج المتحصؿ عمييا مبينة في الجدوؿ التالي:

 %اء نسبة امتصاص الم الكتمة المشبعة غ الكتمة الجافة غ العينات
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 9 109 100 بوسمغون 1ع

 13 113 100 بوسمغون 2ع

 7 107 100 موغل 1ع

 9 109 100 موغل 2ع

 : نتائج نسبة امتصاص الماء17الجدول رقم
 

 

 التحميل الكيميائي المعدني لمطوب:. 3
 التحميل المعدني:  1.3

 وذلؾ بيرسيا وسحقيا ثـبالنسبة لقصري بوسمغوف وموغؿ تحضير العينات قمنا ب
التحميؿ ووضعت في فرف غ بميزاف دقيؽ ووضعيا عمى شيفرات جياز  30أخذ كمية 

 .Oـ950درجة حرارة الجياز تحت 
 قصر بني يزقن: أ( 

 1: التالية التركيبة المزاب لمنطقة التبشمت لمادة المخبرية التحاليؿ بينت
 ٪88  الكمسي  الحجر كربونات                  

 ٪  11 األلمنيوـ سميكات أو طيف                  
 ٪   1الكالسيـو فميوريد                 

 
 

                                                           
1  . DONNADIEU (C.P), Habiter le désert ,op cit, p.197.  
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 : التركيبة الكيميائية لمادة التبشمت بقصر بني يزقن14المنحنى رقم 
 

 عمى يحتوي حيث طبيعي، جير عف عبارة التبشمت مادة أف تبيف التركيبة ىذه
 نوع عف عبارة التبشمت أف المنطقة في يتداوؿ ما عكس .٪ 22 مف أقؿ الطيف مف نسبة
 الكيميائي التفاعؿ إذف يحدث   )التبشمت   (المادة ليذه الماء إضافة عندو  ،الجص مف

 Ca (OH)2 + CO2 + nH2O           CaCO3 + (n+1)H2O : التالي
يا، فبينت أما التحميؿ الكيميائي لمحجر الكمسي بمنطقة غرداية والمحاجر التابعة ل

مف ثاني أكسيد  %32، و%60بنسبة  CaOاحتواءىا عمى أكسيد الكمسيـو 
، و %3مف المغنيزيوـ، و %1، وCO2الكربوف    مف  %3مف الحديد، و %1مف األلمنيـو
 السميكا.
 
 
 

 2العينة   1طوب قصر بوسمغون  العينة (ب
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 2العينة  1العينة  المكونات الكيميائية
SiO2 41,70 % 40,70 % 

AL2O3 07,56 % 7,15 % 
Fe2O3 2,01 % 2,00 % 
CaO 15,60 % 14,50 % 
MgO 9,18 % 9,10 % 
K2O 3,27 % 3,00 % 

ضياع الكتمة عند درجة حرارة 
    PF 0م950

20,60 % 23,50 % 

 : التحاليل المعدنية لطوب قصر بوسمغون18رقم الجدول
 

ينة السميمة احتوائيا عمى بيف التحميؿ المعدني لطوب قصر بوسمغوف بالنسبة لمع
مجموعة مف العناصر الكيميائية األساسية في تكويف الطوب، والتي يستمد منيا 

 %20,60فقد بمغ ° 950خصائصو الكيميائية، أما بالنسبة لفقداف الكتمة عند درجة حرارة 
 مف الكتمة اإلجمالية، أي أف الطيف المكوف لمطوب يحتوي عمى نسبة كبيرة مف الماء.

نسبة لعينة الطوب المجموبة مف المنطقة المتضررة، فقد أسفرت عف وجود نفس بال
فقد  أما نسبة فقداف الكتمة ، SIO2العناصر الكيميائية، لكف بنسب أقؿ، وخاصة عنصر 

 .%3زاد عف نسبة العينة السميمة بنسبة 
 سنتكمـ في عنصر الحؽ عف تعريؼ العناصر الكيميائية المكونة لمعينات وتفاعميا
مع الماء، نظرا لتطابقيا في جميع العينات المدروسة، بالنسبة لعينات قصر بوسمغوف، 

 تحصمنا عمى التمثيؿ البياني التالي:
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 أعمدة بيانية لمتحميل المعدني لطوب قصر بوسمغون: 15المنحنى قم 

 
 

 
 : دائرة نسبية لعناصر الكيميائية المكونة لمعينات16المنحنى رقم 
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 2العينة   1العينة :وغلطوب قصر مج( 

 2العينة  1العينة  المكونات الكيميائية

SiO2 42,64 % 40,70 % 

AL2O3 6,04 % 6,01 % 

Fe2O3 2,00 % 1,98 % 

CaO 15,70 % 14,50 % 

MgO 9,55 % 9,00 % 

K2O 1,26 % 1,50 % 

ضياع الكتمة عند درجة حرارة 
 PF  0م950

22,79 % 26,30 % 

 تحاليل المعدنية لطوب قصر موغلال : 19رقم الجدول
بيف التحميؿ المعدني لطوب قصر موغؿ بالنسبة لمعينة السميمة احتوائيا عمى 
مجموعة مف العناصر الكيميائية األساسية في تكويف الطوب، والتي ىي نفسيا العناصر 
الموجودة في عينة قصر بوسمغوف، لكف باختالؼ طفيؼ في النسب، كما ىو مدوف في 

السابؽ، ىذه العناصر يستمد منيا الطوب خصائصو الكيميائية، أما بالنسبة الجدوؿ 
مف الكتمة اإلجمالية، بفارؽ أكثر  %22,79فقد بمغ ° 950لفقداف الكتمة عند درجة حرارة 

، أي أف الطيف المكوف لمطوب يحتوي عمى نسبة %2مف عينة بوسمغوف، وصؿ إلى 
 كبيرة مف الماء.

مجموبة مف المنطقة المتضررة، فقد أسفرت عف وجود نفس بالنسبة لعينة الطوب ال
فقد  أما نسبة فقداف الكتمة ، CaOالعناصر الكيميائية، لكف بنسب أقؿ، وخاصة عنصر 

 .%3,5زاد عف نسبة العينة السميمة بنسبة 
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 ، تحصمنا عمى التمثيؿ البياني التالي:موغؿبالنسبة لعينات قصر 

 
 لمتحميل المعدني لطوب قصر موغل أعمدة بيانية: 17المنحنى رقم 

 

 

 
 : دائرة نسبية لعناصر الكيميائية المكونة لمعينات18المنحنى رقم 
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 CaCO3  الكالسيوم كربونات نسبة تعين .2.3
 التربة إما، الذي مصدره الطوب عينات في الكالسيـو كربونات نسبة لحساب

 تشكؿيومنو اد أخرى، أو مف مو  الطوب لخميط اتمثبت شكؿ عمى يضاؼ أو الطينية
 :لممواد الميكانيكية المقاومة رفع في كبير بشكؿ تساىـ التي الكالسيت
 

 النسبة المئوية لمكربونات المنطمق مملCO2حجم غار  العينات

CaCO3 100 81 نقي % 

 % 31,23 25,30 بوسمغون 1العينة 

 % 22,46 18,20 بوسمغون 2العينة 

 % 27,40 22,20 موغل 1العينة 

 26,04 % 21,10 موغل 2العينة 

 
 نتائج تعيين نسبة الكالسيوم: 20رقم الجدول
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 المنطمق من العينات Co2أعمدة بيانية تمثل حجم غاز : 19المنحنى رقم 

 

 
 أعمدة بيانية تمثل نسبة كربونات الكالسيوم في العينات: 20المنحنى رقم 
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 ات:التحميل الحبيبي لمعين. 4
بيف التحميؿ الحبيبي لمعينات المأخوذة مف قصري موغؿ وبوسمغوف النتائج المبينة  

 في الجدوؿ التالي:
 

 بوسمغون 1العينة  موغل 1العينة  المكونات
 % Sable %61,58 65,33الرمل              

 Argile             16,30 % %20,17الطين 
 % Limon            10,70  % 4,50الطمي 

 % M.O      %8,51 8,00المواد العضوية 
 % Cailloux         2,10 % 1,76الحصى 

 
 التحميل الحبيبي لمعينات: 21رقم الجدول

 
مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اختالفا بيف التكويف الحبيبي لطوب قصر موغؿ وقصر  

ىذا ما لمذيف نسبتيما أكبر بقصر موغؿ، و بوسمغوف، وخاصة عنصر الطمي والطيف ا
 يجعؿ نسبة تماسكو قميمة مقارنة بطوب قصر بوسمغوف.

 
 التحميل الحبيبي لمعينات أعمدة بيانية تمثل: 21المنحنى رقم 
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 التحميل الحبيبي لمعينات تمثل : دائرة نسبية22المنحنى رقم 

 عينات:حساب نسبة الرطوبة لم. 5
 .x 10( 9,8 -10):  1العينة األولى موغؿ 

 .x 10( 9,90 -10):  2نية موغؿ العينة الثا
 .x 10( 9,82 -10): 1العينة الثالثة بوسمغوف 
 .x 10( 9,91 -10):  2العينة الرابعة بوسمغوف 

ىي قراءات متحصؿ عمييا مف  9,92و  9,82و  9,90و 9,8األرقاـ التالية  :مالحظات
 °.ـ 150درجة الحرارة و  غ 0,01ميزاف بدقة 
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 :تجدول نسب الرطوبة لمعينا 

 نسبة الرطوبة العينات

 % 2 2موغل 

 % 1 1موغل 

 % 1,8 2بوسمغون 

 % 0,9 1بوسمغون 

 نسب الرطوبة في العينات: 22رقم الجدول
العينات المأخوذة مف القصريف ال يتضح أف مف خالؿ النتائج المبينة في الجدوؿ،  

خوذة مف المواقع تحتوي نسبة رطوبة كبيرة في تربتيا األصمية، كما أف العينات المأ
 .المتضررة أكثر تضررا

  :العناصر الكيميائية المكونة لمعينات .6
كما سبؽ الذكر، سنتكمـ عف العناصر الكيميائية المكونة لطوب قصري بوسمغوف 

تيبشمت قصر بني يزقف، وتفاعؿ كؿ  وموغؿ إضافة إلى بعض العناصر الموجودة في
 .عنصر كيميائي مع الماء

 :يد السيميكونثنائي أكس . 1.6
ثنائي أكسيد السيميكوف أو السيميكا ىو أكسيد السيميكوف المعروؼ بقساوتو منذ 

يوجد السيميكا في الطبيعة في الرمؿ والكوارتز، وىو مكوف أساسي في  ،العصور القديمة
 .1معظـ أنواع الزجاج والمواد مثؿ الخرسانة

  :SiO2 الصيغة
 ³سـ\غـ 2,65 :الكثافة

                                                           
1  .  Cessac, JEAN, Treherne George, Chimie, éd. Fernand Nathan, Paris, 1966, p143 

https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SKrMydBSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrNLyi3JLcxIBPef9bTUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjP3rCL9ZjMAhWBEhQKHXiGA0AQ6BMIowEoADAY
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SKrMydBSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrNLyi3JLcxIBPef9bTUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjP3rCL9ZjMAhWBEhQKHXiGA0AQ6BMIowEoADAY
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SKrMydBSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrFJS84ozSyoBRtVkyjUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjP3rCL9ZjMAhWBEhQKHXiGA0AQ6BMIpgEoADAZ
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SKrMydBSz0620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrFJS84ozSyoBRtVkyjUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjP3rCL9ZjMAhWBEhQKHXiGA0AQ6BMIpgEoADAZ
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 موؿ\غـ 60,07 :كتمة الجزيء
 °ـ 1600 :نقطة االنصيار
 °ـ 2230 :نقطة الغمياف

 اكسيد األلومنيوم .2.6
اسـ  ، ويطمؽ عميو أيضاAl₂O₃أكسيد األلمنيـو ىو مركب كيميائي لو الصيغة 

ألومينا، يوجد عمى شكؿ نمطيف يختمفاف عف بعضيما في البنية البمورية، وبالتالي يختمفاف 
 αقات، وىما النمط ألفا أيضًا في الخصائص الفيزيائية والكيميائية باإلضافة إلى التطبي

  . γوالنمط غاما 
   : Al2O3الصيغة
 ³سـ\غـ  3,95 :الكثافة

 °ـ 2977 :نقطة الغمياف
 °ـ 2072 :نقطة االنصيار
 موؿ\غـ 101,96 :كتمة الجزيء

 أكسيد الحديد الثالثي .3.6
مى شكؿ ويكوف ع ،Fe₂O₃1 أكسيد الحديد الثالثي مركب كيميائي لو الصيغة

 .وىو المكوف األساسي لمصدأ مسحوؽ بموري بني محمر
 Fe2O3 :الصيغة
 ³سـ\غـ 5,24 :الكثافة

 موؿ\غـ 159,69 :كتمة الجزيء
 °ـ 1,98 :نقطة الغمياف

 °ـ 1565 :نقطة االنصيار
                                                           

1  .  Fauher, R., Chimie, Library Hiter, 1958, p129 

https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86+%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SKrMydDSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sBDfFKzDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjP3rCL9ZjMAhWBEhQKHXiGA0AQ6BMIrAEoADAb
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86+%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SKrMydDSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sBDfFKzDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjP3rCL9ZjMAhWBEhQKHXiGA0AQ6BMIrAEoADAb
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SKrMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHJTc0oy89IVCvIz80oAKk8DJzsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjP3rCL9ZjMAhWBEhQKHXiGA0AQ6BMIrwEoADAc
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SKrMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHJTc0oy89IVCvIz80oAKk8DJzsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjP3rCL9ZjMAhWBEhQKHXiGA0AQ6BMIrwEoADAc
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SKrMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAIB9qrzsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjP3rCL9ZjMAhWBEhQKHXiGA0AQ6BMIsgEoADAd
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SKrMydDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oAIB9qrzsAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjP3rCL9ZjMAhWBEhQKHXiGA0AQ6BMIsgEoADAd
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQsN0rTUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqzS8otyS3MSAbv-HBg2AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwit2ouL95jMAhXC1RoKHUIcCnEQ6BMIiQEoADAO
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQsN0rTUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqzS8otyS3MSAbv-HBg2AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwit2ouL95jMAhXC1RoKHUIcCnEQ6BMIiQEoADAO
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQsN0rTUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxSUvOKM0sqAcDMhb82AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwit2ouL95jMAhXC1RoKHUIcCnEQ6BMIjAEoADAP
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQsN0rTUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxSUvOKM0sqAcDMhb82AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwit2ouL95jMAhXC1RoKHUIcCnEQ6BMIjAEoADAP
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQsN0rT0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqyS8jNzMvPSFQryM_NKAPCRijY8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwit2ouL95jMAhXC1RoKHUIcCnEQ6BMIjwEoADAQ
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQsN0rT0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqyS8jNzMvPSFQryM_NKAPCRijY8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwit2ouL95jMAhXC1RoKHUIcCnEQ6BMIjwEoADAQ
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQsN0rT0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxyU3NKMvPSFQryM_NKAPrB4748AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwit2ouL95jMAhXC1RoKHUIcCnEQ6BMIkgEoADAR
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQsN0rT0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxyU3NKMvPSFQryM_NKAPrB4748AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwit2ouL95jMAhXC1RoKHUIcCnEQ6BMIkgEoADAR
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQsN0rT0spOttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxy83MSixRyE4uLAbzt_2U5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwit2ouL95jMAhXC1RoKHUIcCnEQ6BMIlQEoADAS
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQsN0rT0spOttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxy83MSixRyE4uLAbzt_2U5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwit2ouL95jMAhXC1RoKHUIcCnEQ6BMIlQEoADAS
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEzLzTLRUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqzS8otyS3MSAaDanPc2AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiEoZWY-JjMAhVIOBoKHW6rApEQ6BMIfigAMA0
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEzLzTLRUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqzS8otyS3MSAaDanPc2AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiEoZWY-JjMAhVIOBoKHW6rApEQ6BMIfigAMA0
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEzLzTLRUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxSUvOKM0sqAdvoBVA2AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiEoZWY-JjMAhVIOBoKHW6rApEQ6BMIgQEoADAO
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEzLzTLRUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxSUvOKM0sqAdvoBVA2AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiEoZWY-JjMAhVIOBoKHW6rApEQ6BMIgQEoADAO
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A+%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEzLzTLR0spOttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxy83MSixRyE4uLAUTD3Gk5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiEoZWY-JjMAhVIOBoKHW6rApEQ6BMIhAEoADAP
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A+%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEzLzTLR0spOttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxy83MSixRyE4uLAUTD3Gk5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiEoZWY-JjMAhVIOBoKHW6rApEQ6BMIhAEoADAP
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEzLzTLR0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqyS8jNzMvPSFQryM_NKAMrLPSQ8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiEoZWY-JjMAhVIOBoKHW6rApEQ6BMIhwEoADAQ
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEzLzTLR0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqyS8jNzMvPSFQryM_NKAMrLPSQ8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiEoZWY-JjMAhVIOBoKHW6rApEQ6BMIhwEoADAQ
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEzLzTLR0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxyU3NKMvPSFQryM_NKAMCbVKw8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiEoZWY-JjMAhVIOBoKHW6rApEQ6BMIigEoADAR
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEzLzTLR0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxyU3NKMvPSFQryM_NKAMCbVKw8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiEoZWY-JjMAhVIOBoKHW6rApEQ6BMIigEoADAR
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 1ولىالتفاعؿ مع الماء يصنفو العمماء بتفاعؿ المرتبة األ
2FeO(OH)2 –Δ→ Fe2O3 + H2O             

 

 كسيد الكالسيومأ .4.6
، ويكوف عمى  CaO أكسيد الكالسيـو أو الجير الحي مركب كيميائي لو الصيغة

ة، لكف ببمورتو مف مصيوره شكؿ مسحوؽ أبيض عديـ الشكؿ البموري في الحالة العادي
 . نحصؿ عمى بمورات مكعبية الشكؿ ليا نمط بمورات كموريد الصوديوـ

 :CaOالصيغةا
 ³سـ\غـ 3,35 :الكثافة

 °ـ 2850 :نقطة الغمياف
 °ـ 2572 :نقطة االنصيار
 موؿ\غـ 56,07 :كتمة الجزيء

  ماءال قابؿ لمذوباف في
 أكسيد المغنسيوم .5.6

 ـ المميأة،كسيد المغنسيـو يمكف الحصوؿ عميو مف الدولومايت، سميكات المغنسيو أ
يستخدـ في المواد الحرارية والعوازؿ كذلؾ يمتاز بتمدده المنخفض  ،كاربونات المغنسيوـو 

  .ومقاومتو لمتشقؽ
  :MgO  الصيغة
 ³سـ\غـ 3,08 :الكثافة

 موؿ\غـ 40,30 :كتمة الجزيء
 °ـ 3852 :نقطة االنصيار

                                                           
 150، ص 1983ات الوظائؼ البسيطة، الجزائر، صالح يحياوي، الكيمياء اآللي . 1

https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqN6_QUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqzS8otyS3MSAUfgIM02AAAA&ved=0ahUKEwjUzo-v-ZjMAhVCVhoKHRYXCusQ6BMIfSgAMBI
https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqN6_QUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxSUvOKM0sqATzSuWo2AAAA&ved=0ahUKEwjUzo-v-ZjMAhVCVhoKHRYXCusQ6BMIgAEoADAT
https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqN6_QUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxSUvOKM0sqATzSuWo2AAAA&ved=0ahUKEwjUzo-v-ZjMAhVCVhoKHRYXCusQ6BMIgAEoADAT
https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqN6_Q0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqyS8jNzMvPSFQryM_NKALPRtbo8AAAA&ved=0ahUKEwjUzo-v-ZjMAhVCVhoKHRYXCusQ6BMIgwEoADAU
https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqN6_Q0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqyS8jNzMvPSFQryM_NKALPRtbo8AAAA&ved=0ahUKEwjUzo-v-ZjMAhVCVhoKHRYXCusQ6BMIgwEoADAU
https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqN6_Q0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxyU3NKMvPSFQryM_NKALmB3DI8AAAA&ved=0ahUKEwjUzo-v-ZjMAhVCVhoKHRYXCusQ6BMIiQEoADAW
https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqN6_Q0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxyU3NKMvPSFQryM_NKALmB3DI8AAAA&ved=0ahUKEwjUzo-v-ZjMAhVCVhoKHRYXCusQ6BMIiQEoADAW
https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqN6_Q0spOttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxy83MSixRyE4uLAYUkDyI5AAAA&ved=0ahUKEwjUzo-v-ZjMAhVCVhoKHRYXCusQ6BMIjAEoADAX
https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqN6_Q0spOttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxy83MSixRyE4uLAYUkDyI5AAAA&ved=0ahUKEwjUzo-v-ZjMAhVCVhoKHRYXCusQ6BMIjAEoADAX
https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%8A&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqN6_Q0spOttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqyK83NKk3JSFTLzAMrD63E5AAAA&ved=0ahUKEwjUzo-v-ZjMAhVCVhoKHRYXCusQ6BMIjwEoADAY
https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%8A&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqN6_Q0spOttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqyK83NKk3JSFTLzAMrD63E5AAAA&ved=0ahUKEwjUzo-v-ZjMAhVCVhoKHRYXCusQ6BMIjwEoADAY
https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQqN69Q4gAxLYwt0rS0spOt9JMzUnMzi0uKKiGs5MSc-OT83IL80rwUq-L8nNKknFSFzDwA08HjEkMAAAA&ved=0ahUKEwjUzo-v-ZjMAhVCVhoKHRYXCusQmxMIkAEoATAY
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTNqkrXUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqzS8otyS3MSAf4evA02AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM3Lj_-ZjMAhWD7RQKHTo0CyoQ6BMIgAEoADAN
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTNqkrXUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqzS8otyS3MSAf4evA02AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM3Lj_-ZjMAhWD7RQKHTo0CyoQ6BMIgAEoADAN
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTNqkrXUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxSUvOKM0sqAYUsJao2AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM3Lj_-ZjMAhWD7RQKHTo0CyoQ6BMIgwEoADAO
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTNqkrXUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxSUvOKM0sqAYUsJao2AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM3Lj_-ZjMAhWD7RQKHTo0CyoQ6BMIgwEoADAO
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTNqkrX0spOttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxy83MSixRyE4uLAYbyBps5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM3Lj_-ZjMAhWD7RQKHTo0CyoQ6BMIiQEoADAQ
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTNqkrX0spOttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxy83MSixRyE4uLAYbyBps5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM3Lj_-ZjMAhWD7RQKHTo0CyoQ6BMIiQEoADAQ
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTNqkrX0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxyU3NKMvPSFQryM_NKAGTlJJ48AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM3Lj_-ZjMAhWD7RQKHTo0CyoQ6BMIjAEoADAR
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTNqkrX0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxyU3NKMvPSFQryM_NKAGTlJJ48AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM3Lj_-ZjMAhWD7RQKHTo0CyoQ6BMIjAEoADAR
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 °ـ 3200 :نقطة الغمياف
 أكسيد البوتاسيوم .6.6

ىذا ،  K₂O أكسيد البوتاسيوـ ىو مركب أيوني لمبوتاسيـو واألكسيجيف لو الصيغة
، وىو مركب صعب التواجد  األكسيد األصفر الشاحب الصمب ىو أبسط أكاسيد البوتاسيـو

  .وشديد النشاط الكيميائي
 K2O  :الصيغة
 ³سـ\غـ 2,35 :الكثافة

 موؿ\غـ 94,2 :كتمة الجزيء
 والكاتيونات األيوناتأي أف مواقع ، ىي بنية معاكسة لبنية الفموريت K2O بنية بمورات

   .معكوسة بالنسبة لموقعيا
ىيدروكسيد أكسيد البوتاسيوـ ىو أكسيد قموي ويتفاعؿ مع الماء بعنؼ معطيًا 

 بادئة ىذا التفاعؿ القوي وستمتص الماء مف الجو متميعةوىو مادة  ،الكاوي البوتاسيوـ
 كربونات الكالسيوم .7.6

وىي مادة شائعة تتواجد في شكؿ ،  CaCO3 صيغتو الكيميائية مركب كيميائي
 أصداؼ الكائنات البحريةىي المكوف الرئيسي في و العالـ،  أنحاءفي جميع  صخر

 ،الجير الزراعيوكربونات الكالسيـو ىي المكوف الفعاؿ في  1  وقشر البيض والحمزونات
ية مف ويشيع استعماليا طبيا كجرعة اضاف لمماء العسروعادة ما تكوف السبب الرئيسي 

 .كمضاد لمحموضةأو  الكالسيـو
  البنية البموريةتوجد أشكاؿ مختمفة مف أشكاؿ .  لمركب كربونات الكالسيـو
   ؿ مف معدني في ك وبنظاـ معيني قائـ الكالسيت معدففي  مكعبيوجد بشكؿ

 .الفاتيريتو األراغونيت

                                                           
1 . FAUHER, R., Opcit, p78 

https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTNqkrX0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqyS8jNzMvPSFQryM_NKAG61TRY8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM3Lj_-ZjMAhWD7RQKHTo0CyoQ6BMIjwEoADAS
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTNqkrX0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqyS8jNzMvPSFQryM_NKAG61TRY8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM3Lj_-ZjMAhWD7RQKHTo0CyoQ6BMIjwEoADAS
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwvMjPSUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqzS8otyS3MSAQ38WEo2AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjfmNmz-pjMAhUFchQKHWAECX0Q6BMIiwEoADAO
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwvMjPSUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqzS8otyS3MSAQ38WEo2AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjfmNmz-pjMAhUFchQKHWAECX0Q6BMIiwEoADAO
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwvMjPSUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxSUvOKM0sqAXbOwe02AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjfmNmz-pjMAhUFchQKHWAECX0Q6BMIjgEoADAP
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwvMjPSUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxSUvOKM0sqAXbOwe02AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjfmNmz-pjMAhUFchQKHWAECX0Q6BMIjgEoADAP
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwvMjPS0spOttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxy83MSixRyE4uLAUeIq-c5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjfmNmz-pjMAhUFchQKHWAECX0Q6BMIkQEoADAQ
https://www.google.dz/search?biw=1252&bih=602&noj=1&q=%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwvMjPS0spOttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxy83MSixRyE4uLAUeIq-c5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjfmNmz-pjMAhUFchQKHWAECX0Q6BMIkQEoADAQ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D8%AE%D8%B1_%28%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%29
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D8%AE%D8%B1_%28%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%29
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B5%D8%AF%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85


 مواد البناءالمخبري لتركيبة والتحميل الميداني  العمل                             الفصل السابع: 

822 
 

 مغ لكؿ  1.4)فقط  الماءعد مركب كربونات الكالسيـو عمميًا غير منحؿ في تي
 ثنائي أكسيد الكربوفممؿ مف الماء(. ولكف في حاؿ احتواء الماء عمى غاز  100
 .البيكربوناتكربونات الكالسيـو في الماء تزداد وذلؾ نتيجة لتشكؿ  انحالليةفإف 

 عميو، حيث  األحماضبشكؿ سريع نتيجة أثر  يتفكؾ مركب كربونات الكالسيـو
 .يحرر غاز ثنائي أكسيد الكربوف 

بغاز ثنائي  ىيدروكسيد الكالسيوـ رائؽ الكمسيحضر صناعيًا بإشباع محموؿ 
 :أكسيد الكربوف حسب المعادلة

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 
 

 : المعادلة التاليةوتحضر مف تسخيف بيكربونات الكالسيـو سواء الصمبة أو السائمة حسب 
Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O 

 
وتدخؿ كربونات الكالسيـو في تركيب معاجيف األسناف ومساحيقيا، وتستعمؿ أيضًا 

  .في بعض األدوية لتخفيض الحموضة في المعدة
 غ/موؿ100,08الكتمة المولية 

 3غ/سـ2,83الكتافة 

 825نقطة االنصيار

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1
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 :قياس الرطوبة داخل المعالم المدروسة  .7
 قصر موغل .1.7

ف ىذه أجريت القياسات بواسطة الييجرومتر داخؿ معالـ محددة ومكتممة كما أ
كاف واحد بؿ في زوايا مختمفة مف نفس المعمـ اخترنا في موغؿ القياسات لـ تكف في م

المسجد العتيؽ ومسكنيف ثـ قمنا بتسجيؿ متوسط القراءات خالؿ فترات اليـو الواحد ثـ 
 خالؿ الموسـ النتائج المتحصؿ عمييا مدونة في الجداوؿ التالية :

 2013/2014شهر جانفي _ فيفري  لخال 

 خالؿ الميؿ     17:00-13:00 13:00-10:00 10:00-8:00  الفترة

 % 68 % 55 % 70 %76 نسبة الرطوبة

 متوسط نسب الرطوبة في اليوم الواحد داخل معالم قصر موغل: 23رقم الجدول
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أعمدة بيانية لمتوسط نسب الرطوبة في اليوم الواحد داخل معالم : 23المنحنى رقم 
 قصر موغل
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 األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت اليوم

نسبة 
 الرطوبة

66 % 65 % 60 % 52 % 62 % 

 متوسط نسب الرطوبة أيام األسبوع في معالم قصر موغل : 24 رقم الجدول
 
 
 

 
 

أعمدة بيانية لمتوسط نسب الرطوبة أيام األسبوع في معالم قصر : 24المنحنى رقم 
 موغل
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 2014/ 2013شهر مارس _ أوت  لخال 

 خالؿ الميؿ     17:00-13:00 13:00-10:00 10:00-8:00 الفترة

 % 54 % 27 % 33 %46 نسبة الرطوبة

 
 متوسط نسب الرطوبة في اليوم الواحد داخل قصر موغل 25: رقم الجدول

 

 
 

نسب الرطوبة في اليوم الواحد داخل قصر متوسط أعمدة بيانية : 25المنحنى رقم 
 موغل
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 األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت اليوم

نسبة 
 الرطوبة

50 % 48 % 40 % 41 % 40 % 

 متوسط نسب الرطوبة اليومي بمعالم قصر موغل:  26رقم الجدول
 
 

 
 الرطوبة اليومي بمعالم قصر موغل لمتوسط نسب أعمدة بيانية: 26المنحنى رقم 
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بمقارنة نسب الرطوبة داخؿ معالـ قصر موغؿ والمنحنيات الناتجة عنيا مع نسب 
 الرطوبة الجوية لمنطقة موغؿ سابقة الذكر، نستطيع استنتاج مالحظتيف ىما: 

 توافؽ نسب الرطوبة بيف الداخؿ والخارج إلى حد كبير في فصؿ الشتاء -
في نسب الرطوبة في فصؿ الصيؼ، فنجدىا مرتفعة جدا في الداخؿ، اختالؼ كبير  -

، وىذه في الخارج بينما تعاني المنطقة مف حرارة وجفاؼ وانخفاض كبير في نسب الرطوبة
، وىذا ما يثبت الرطوبة الداخمية حسب رأينا ما يستحسنو ساكنة القصر في الصيؼ

اخ والبيئة، وخاصة إذا كاف مصنعا خصائص البناء بالطوب ومميزاتو في التكيؼ مع المن
 في ظروؼ مالئمة، كما سبؽ ذكره في فصؿ سابؽ.

 قصر بوسمغون .2.7
ف ىذه أجريت القياسات بواسطة الييجرومتر داخؿ معالـ محددة ومكتممة كما أ

القياسات لـ تكف في مكاف واحد بؿ في زوايا مختمفة مف نفس المعمـ اخترنا في بوسمغوف 
سقيفة ثـ قمنا بتسجيؿ متوسط القراءات خالؿ فترات اليـو الواحد ثـ خالؿ منزال والزاوية و 

 الموسـ النتائج المتحصؿ عمييا مدونة في الجداوؿ التالي :
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 2013/2014خال شهر جانفي _ فيفري 

 خالؿ الميؿ     17:00-13:00 13:00-10:00 10:00-8:00  الفترة

 % 76 % 65 % 72 %75 نسبة الرطوبة

 
 متوسط نسب الرطوبة لميوم الواحد داخل قصر بوسمغون:  27رقم الجدول

 
 
 

 

أعمدة بيانية لمتوسط نسب الرطوبة لميوم الواحد داخل قصر : 27المنحنى رقم 
 بوسمغون
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 األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت اليوم

نسبة 
 الرطوبة

72 % 68 % 65 % 62 % 65 % 

 داخل قصر بوسمغونفي األسبوع متوسط نسب الرطوبة  : 28 رقم الجدول
 
 
 

 
داخل قصر في األسبوع أعمدة بيانية لمتوسط نسب الرطوبة : 28المنحنى رقم

 بوسمغون
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 2013/2014خال شهر مارس _ أوت 

 خالؿ الميؿ     17:00-13:00 13:00-10:00 10:00-8:00  الفترة

 % 58 % 47 % 50 %55 نسبة الرطوبة

 
 متوسط نسب الرطوبة لميوم الواحد داخل قصر بوسمغون : 29 رقم الجدول

 
 

 
أعمدة بيانية لمتوسط نسب الرطوبة لميوم الواحد داخل قصر : 29المنحنى رقم 

 بوسمغون
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 األربعاء الثاءالث االثنين األحد السبت اليوم

نسبة 
 الرطوبة

53 % 49 % 45 % 45 % 46 % 

 داخل قصر بوسمغونفي األسبوع متوسط نسب الرطوبة  :  30رقم الجدول
 

 

 
 

داخل قصر في األسبوع أعمدة بيانية لمتوسط نسب الرطوبة : 30المنحنى رقم 
 بوسمغون
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ة لقصر بوسمغوف مع اختالؼ في نسب الرطوبة سجمناه بالنسب ونفساالستنتاج 
، حيث وجدناىا متباينة في مناطؽ مختمفة في القصر، داخؿ معالـ قصر بوسمغوف

وخاصة في فصؿ الصيؼ، ما بيف تواجد المجمع الديني وبعض المنازؿ الموجودة بالحي 
قة تمثؿ متوسط القديـ أو المحاذية لمواحة، مع العمـ أف النتائج المدونة في الجداوؿ الساب

أما فيما تعمؽ بقصر بني يزقف، لـ نتمكف مف قياس  نسب الرطوبة في معالـ مختمفة.
الرطوبة داخؿ المعالـ لصعوبة الدخوؿ إلييا، وكذا الظروؼ األمنية، واقتصرت قياساتنا 
عمى بعض األماكف مثؿ جانب السور الشمالي وفي برج بوليمة، وكاف متوسط القراءات ما 

 .، عمى فترات مختمفة%45و  30بيف 
 

 تشخيص عوامل التدهور الناتجة عن الرطوبة: .8
نا أف عامؿ الرطوبة المسبب مف خالؿ المعاينة الميدانية لممعالـ المدروسة اتضح ل

 مجموعة مف األسباب أىميا: أثروتدىور ىذه المعالـ ىو اآلخر جاء لتمؼ 
 نظاـ تصريؼ فعاؿ، سواءي ظؿ غياب االستعماؿ المفرط والالعقالني لممياه ف -1

 بالنسبة لمياه الشرب أو الصرؼ الصحي.
 تقادـ االطار المبني داخؿ القصور وخاصة المساحات غير المستغمة. -2
تأثر حالة بعض المساكف بفعؿ الرطوبة جراء انييار المساكف المجاورة ليا وتكوف  -3

 كتؿ مف الردـ ساعدت عمى تجمع المياه.
لمياه األمطار مف السقؼ ساىـ بتآكؿ العوارض  تسربات الكثيرة والمتكررةال  -4

الخشبية المشكمة لألسقؼ والجدراف بفعؿ الكائنات الحية والطفيميات كما أدى الى 
 انحناء وتدىور األسقؼ بزيادة الحمولة عمييا.

الصعود الشعري لممياه عمى مستوى أسفؿ الجدراف لكافة القصور مما أدى الى   -5
 األمالح عمى سطحيا. تآكؿ حجارة األساسات وتزىر

استعماؿ الوسائؿ الحديثة سبب اىتزازات في ىياكؿ بنايات القصور )المشاريع   -6
المجاورة، وسائؿ النقؿ، الخ.... ( أدى الى ظيور تشققات في الجدراف مما يسيؿ 

 حركة المياه مف خالليا.
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 عمميات التدخؿ عمى البنايات مف طرؼ مالكييا االصمييف، سواء بالتعديؿ او  -7
الزيادات العشوائية باستعماؿ مواد حديثة كاالسمنت والحديد مما أدى ثقؿ المباني 

 وزيادة أحماؿ القوى االنشائية ليذه المعالـ.
الترميـ الخاطئ مف طرؼ الجيات المعنية، وخاصة عمميات تبميط الشوارع   -8

ي والدروب داخؿ القصور اما بالحجارة غير النفوذة أو االسمنت المسمح مما يؤد
وما نتج عنو مف صعود لممياه وتقشر التمبيس  الى تجمع المياه عند بداية الجدراف
 أسفؿ الجدراف في كامؿ القصور.

   .استحداث وظائؼ جديد في مساحات الجدراف العمودية  -9
 



 
الفصل الثامن: معالجة األضرار الناتجة عن الرطوبة: 

 مقترحات ترميم المعالم المدروسة
 

 تمهيد

  ـ أولويات ترميم العناصر المعمارية 1

 . أساليب الترميم2

 7. مبادئ الترميم3

 ـ ترميم المباني المتضررة بالرطوبة 4

 . حماية مواد البناء من الرطوبة5

 ركبات الكيميائية. عزل الرطوبة باستخدام الم6

 . مقترحات ترميم المعالم المدروسة7
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 تمهيد
الخاصية االستثنائية لممعمـ و  وة أساسية لممحافظة عمى الميزةىو خطالترميـ عامة 

ظيار القيـ الجماليةو  ،المبنى أو التحفة ،التاريخي ذلؾ و  ،التاريخية لممعمـ المؤسسو  ا 
يسبؽ عممية الترميـ  ،1الوثائؽ الحقيقيةو  األصميةأي احتراـ المادة  ،باحتراـ جوىره األصمي
فاظ االحتينبغي و  ،تقتضي أف تكوف ىناؾ بيئة جديرة بياالتي  ،دائما عمميات الصيانة

أو ىدمو أو أي تعديؿ مف شأنو  ال ينبغي عمؿ أي بناءو  بالبيئة األصمية لؤلثر إف وجدت
 .2الموفو  أف يحدث تغييرا في عالقات الكتمة

 
 ات ترميم العناصر المعمارية:أولويـ  1

محضة وباعتبار عمميات الترميـ عمميات تقنية  ،كبقية األعماؿ اليندسية األخرى
 اإلحصاء إلى غيرىا مف العمـو التقنية األخرىو  الكيمياءو  الفيزياءو  تعتمد عمى الرياضيات

 فالترميـ لو أولويات تتمخص فيما يمي7
  الحاالت العادية: أـ

ويمكف أف نتكمـ في ىذه  ،بالرطوبة المؤثرات الجوية كالتأثر معالجة خاصة في
انة بدرجة أدؽ أو عمميات تحضير وتأىيؿ المبنى لعمميات الحالة عف عمميات الصي
 ترميمو أو التدخؿ عميو.

 
 
 
 

                                                           
 انظر19647طبقا لممادة التاسعة مف ميثاؽ البندقية  ػ1

. Bernard, M, Feilden et Jukka Jokilehto,Guide de gestion du patrimoine culturel 
mondiale, ICCROM, ICOMOS,Rome,1996,p 114. 

 .07, المادة 1980 أفريؿ 13إلى  7مف ترميـ التراث المعماري اإلسالمي, الىور, باكستاف,و  ػ المنتدى الدولي لصيانة2
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 الحاالت المتوسطة الخطورة:ب ـ 
مثؿ وضع الجبس في  ويعتمد ىنا عمى التجارب ،مثؿ حاالت عدـ ثبات األرضية

في ىذه الحالة تأخذ عينات مف التربة  ،لشقوؽ ثـ تسجيؿ زوايا الميؿ لمتأكد مف ثباتوا
 لدراستيا لتحديد تقنيات التدخؿ الممكف استخداميا مخبريا.

وىناؾ حاالت أخرى مثؿ إصالح شبكات الصرؼ الصحي إذا تطمب األمر 
ة مياه الرشح أو ما أو معالج ،أو تغيير اتجاىاتيا ،إضافة قنوات أو إصالح القديـ منيا

 .1يطمؽ عميو مشروع الصرؼ لخفض منسوب ىذه المياه
 ستعجالية:الالحاالت اجـ ـ 

في ىذه الحالة يشمؿ الترميـ العناصر ذات و  أو ما يصطمح عميو الترميـ الحقيقي
مثال نتيجة ارتفاع مفاجئ لمياه الرشح أو المجاري أو  ،الصفة الخطيرة أو الميددة بالسقوط

معالجة ما و  فينا عمى المرمـ التدخؿ السريع لمحد مف ىذه الظواىر ،ألرضيةاليزات ا
 .2يمكف ترميمو فوريا

 أساليب الترميم: .2
التاريخية تطورا كبيرا في و  ترميـ المباني األثريةو  لقد تطورت أساليب صيانة

الكيمياء عمـو بيف و  النصؼ الثاني مف القرف العشريف بعد أف توثقت العالقة بينيا
 ،أو السوائؿ المتحركة)الييدروليكا(عمـو المياه و  ،البيولوجياو  الجيولوجياو  الطبيعية

 العممية الحديثة. حيث أصبحت موضوعا لمبحوث،وميكانيكا التربة
الدراسات العممية التي تكشؼ عف و  الترميـ تقتضي إجراء الفحوصو  أماؿ الصيانة

ذلؾ إلمكاف رسـ خطة متكاممة  ،ةالتاريخيو  مدى التمؼ الذي أصاب المباني األثرية
لقد قاؿ في ىذا الموضوع عالـ الترميـ البولندي و  ،ترميمياو  مأمونة لصيانتيا

                                                           
 .118ي, المرجع السابؽ, ص إبراىيـ عطية, عبد الحميد الكفان أحمد ػ1
 .64قادة لبتر، المرجع السابؽ، ص  .2
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"...إف عمى المشتغميف بأعماؿ الترميـ إذا أرادوا التفوؽ أف يعرفوا كيؼ يتعامموف ماركوني:
 .1أخرى..." بالعمـو مف ناحية مع المشتغميفو  اآلثار مف ناحيةو  مع المشتغميف بالتاريخ

 أساليب الترميـ األساسية فيما يمي7تتمخص 
 الترميم المعماري: ـأ

استبداؿ األجزاء المتآكمة بمواد حديثة مع و  ،يتضمف إقامة المباني األثرية المنيارة
 إضافة إلى تكممة األجزاء الناقصة. ،شكميا ومظيرىاو  المواد األثرية بطبيعتيا

 الترميم الهندسي: ـ ب 
قامة المساند و  عزؿ األساساتو  حقفو  يـتدعيتضمف  )الحوائط المساندة( المانعة ا 
حؿ المشكالت المترتبة عف و  ،األعتابو  وىدـ األسقؼ ،بعض األسوارو  النييارات المباني

عدـ و  النشع وغير ذلؾ مف أعماؿ ىندسية إنشائية تضمف بقاء المبانيو  مياه الرشح
 اختالؿ توازنيا.

مواد تتالءـ في خواصيا الطبيعية مع ب استخداـ يج ،في جميع ىذه الحاالت
جانبية تحدث لممعالـ المرممة في  حيث ال يترتب عنيا أي أضرار ،المواد األثرية

اء داخؿ ىذا ما سنستخمص منو ضرورة عدـ استعماؿ المواد الحديثة في البنو  ،المستقبؿ
 .2يثةغيرىا مف المواد الحدو  خاصة االسمنتو  ،المعالـ األثرية القديمة

 7الترميم الدقيقـ ج 
 تثبيت األسطحو  حقف الفراغاتو  يشمؿ الترميـ الدقيؽ عمميات مؤل الشقوؽ والفجوات

 .3الزخارؼو  عالج النقوش الجداريةو  ترميـو 
 
 

                                                           
 .162السابؽ, ص ػ زكي عزت حامد قادوس, المرجع 1
، 4661ر، صعمى لآلثار المصرية، مشاىيف، ترميـ وصيانة المباني األثرية التاريخية، المجمس األعبد المعز  .2

 41ص
 .41، ص نفسوالمرجع . 3
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 7الصيانةـ د
كما أنيا تكوف عمميات  ،ىي خطوة مبدئية سابقة لعمميات الترميـ السالفة الذكرو 

 تأتي الصيانة أيضا كمرحمة تكميميةو  ،ي بعض األحيافمرافقة يحتاج إلييا المرمـ ف
 الحالة المعمـ في حد ذاتو.يحتاج إلييا في ىذه  ،لعمميات الترميـ

 7مبادئ الترميم. 3
ال يخمو  ،أي نشاط بشري يمس اإلنسانية مرتبط دائما بالمجموعة اإلنسانية الكبيرة

موضوعيا مف  ،إنسانيا في فحواه ليبقى ذلؾ العمؿ ،وتحتـ عميو اتباعيا ،مف مبادئ تسيره
لمترميـ بصفتو نشاط بشري ال يخمو مف المبادئ التي يمكف  فمف وجية نظرنا ،حيث أسسو

 أف نمخصيا فيما يمي7
 بحيث أف األصالة بكونيا مادية ،7 احتراـ األصالة تمس عدة أوجو مف األثراألصالةأ. 
البنايات و  و مد حياة الموادتسعى مف خالؿ المعالجة إلى تمديد صالحية أ ،معنويةو 

 ،زيادة عمى المباني األصمية التي يعود تاريخيا إلى العصور القديمة ،ألزمنة أخرى الحقة
 تعبر أف التدخالت ىي جزء ال يتجزأ مف تاريخ المعمـ بحد ذاتو.

حيث أف عممية الترميـ تشيد  ،وجو آخر مرتبط باألصالة وىو متعمؽ بالمحيط
ومف  ،المجموعة التي يسكنيا وسط خاص شاىد عمى تعريؼ مكافعمى دمج المعالـ في 
 الثقافية.و  التراث يخص اليوـ العالـ لمتنمية المحيطيةو  رثىنا الحفاظ عمى اإل

7 كؿ عممية تدخؿ عمى معمـ أو بناية تاريخية يعتبر مشاركة المعكوسيةو  االندماجـ ب 
التدخؿ يجب أف يخضع ا ىذ ،حيافتبدو غريبة عمى المعمـ في بعض األقد  ،جديدة

 لمحيطة مف بعض األوجو.
األثرييف خطورة و  7 أو ما يعرؼ عنو عند اصطالح الميندسيف المعمارييفقابمية التميزـ ج 

 لكف مع إمكانية التميز ،ذلؾ بالحرص عمى إعادة إدماج القديـ مع الجديدو  ،التزييؼ
 فئة المؤرخيف عند دراسة التطور التاريخي لممعالـ.خاصة لو 

قدـ المادة و  الفيزيوكيميائي بيف حداثةعنو االنسجاـ  7 أو ما يعبرالتناسقو  االنسجامـ د 
حيث يحبب القياـ قبؿ كؿ عممية ترميمية بتجارب تقييمية عمى  ،المستعممة في البناء
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ىذا و  ،بالطريقة المناسبةو  لكي يمكف أف نعطي الحموؿ الممكنة ،المعالـ المراد ترميميا
ىذه التجارب  ،نموذج المواد القديمة لمواجية الحموؿ المقترحة فة رد فعؿيسمح بأخذ معر 

 يمكف أف تنجز مدة األعماؿ التمييدية.
 
 ترميم المباني المتضررة بالرطوبة:ـ  4

أف الصيانة ىي أفضؿ طريقة لتفادي  إلىقبؿ التكمـ عف الترميـ يجب اإلشارة 
ي في غالب األحياف المساس بالقيـ كذا التي قد تؤدو  ،العمميات الترميمية المكمفة

وىذا مف مبدأ دينار وقاية خير مف ألؼ  ،الجمالية وحتى البنائية لممباني األثريةو  التاريخية
قاؿ في مشاكؿ الرطوبة7 " ...حقيقة  Massari مساري عمى أية حاؿ فإف ،درىـ عالج

 .1إننا غالبا ما نعدو في اتجاه مضاد لنشكو اإلحساس بالسعادة..."
متكررة في المباني القديمة في  ،يجب عمى أعماؿ الصيانة أف تكوف دورية و

المتعمؽ باألمراض الناجمة و  ،لكي ال نرجع إلى نفس المشكؿ ،المواسـ ذات الطقس الجيد
قبؿ القياـ بعمميات الصيانة يؤكد عمى التشخيص الصحيح و  ،عف األعراض الجوية

 التشخيص يشمؿ7و  ،أي إجراء لممشاكؿ التي تؤثر عمى المباني قبؿ اتخاذ
 .نسب الرطوبةقياس  ـ 1.4

في عدة و  المباني األثرية في عدة نقط داخؿو  قياس نسب الرطوبة في اليواء       
 ،ذلؾ كمو لنتمكف مف الحصوؿ عمى نتائج سميمة عف حالة المبنى المراد ترميموو  مواسـ

الكثير مف فإف ولسوء الحظ  ،مكمفةو  يتضح لنا أف مرحمة التشخيص مرحمة طويمةمف ىنا 
كما أف نسبة النجاح فيو تكوف  ،ئاطاخكثيرا ما يكوف  الذي ،المرمميف يعتمد عمى التخميف

 .ةباىضالتكمفة تكوف و  ضئيمة
 7باستعماؿ التقنيات الحديثة أىمياقياس الرطوبة في األرضيات7 وذلؾ 

 الذي يعتمد عمى االنعكاس الكيرو مغناطيسي.، 2التشتت النتروني -

                                                           
 .219 توراكا, المرجع السابؽ, ص  ػ جورجيو1
 .1-1، ص 1003محمد الحشيشة، استخداـ األجيزة الحديثة لقياس رطوبة ومموحة التربة، تونس  .2
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مسبار زئبقي مرتبط بأنبوب  التشيومتر قياس ضغط الماء في التربة مف خالؿ -
كي ممتمئ بالماء يغمر طرفو في التربة، كمما زاد الضغط ارتفع مستوى يبالست

 . 1الزئبؽ في المسبار
 .46442مسبار المموحة الرباعي الذي يعود أوؿ تاريخ الستعمالو سنة  -

 ات الصحية7معالجة الرطوبة الناتجة عف التمديد
يمكف أف تحدث الرطوبة في ىذه الحالة نتيجة لتآكؿ االنابيب لذلؾ فإف أفضؿ حؿ 

القياـ بعد و  يعيةاالبتعاد عف الحموؿ الترقو  ىو استبداؿ ىذه الشبكات مف االنابيب نيائيا
 ذلؾ بالمراقبة الدورية ليذه القنوات.

 معالجة الرطوبة الناتجة عن األمطار:ـ  2.4
 يتعدؿ الجوو  اليطوالت المطريةو  ط ىنا التريث حالما تتوقؼ االمطارأوؿ ما يشتر 

 تتعدؿ الرطوبة مف جدار بالتبخر عف سطحو.بذلؾ و 
تدعيميا بمونة قوية تمنع تسرب و  ويعتمد عالج الجدراف عمى إعادة الفواصؿ 

ة تكسي أفكما  ،تمنع دخوؿ جذور النباتات بينيا مف جية أخرىو  المياه داخؿ مواد البناء
إليقاؼ و  ،ال تمنع خروجيا في نفس الوقتو  الجدراف بمادة الطالء تمنع دخوؿ الرطوبة
تقاف اتصالياو  استكماؿ النواقص في التغطيةتسرب الرطوبة مف السقوؼ ال بد مف   ا 

 عزلياو  لسيولة تصريؼ المياه باتجاه قنوات السيؿ ،مراعاة ميوؿ السطحو  تالحمياو 
 ثرية.صرفيا بعيدا عف البنايات األو 

 يعزؿ السقؼ عف األمطار بإحدى الطرؽ التالية7
 ينفذ العمؿ كما يمي7    :3طريقة إسبل أ. 

 ػ تنظيؼ السقؼ مف الخارج تنظيؼ جيدا.

                                                           
 .1ص ، المرجع السابؽ .1
 .5ص ،نفسو .2
 .103ػ ىزار عمراف, المرجع السابؽ, ص 3
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يمصؽ مع السطح بطريقة جيدة بمادة و  ػ تمد طبقة مف ورؽ خاص يسمى ورؽ الكرافت
 الصقة ال تؤثر عمى السطح.
ممـ تقريبا مف معجوف خاص يدعى المعجوف  17إلى  16ػ تمد طبقة كثيفة بسماكة 

 % مف النيتوـ عمى األقؿ.14اإلسفمتي يحتوي عمى 
يفضؿ الرمؿ ذو الموف  ،ػ ترش فوؽ التركيب السابؽ طبقة مف الرمؿ المتوسط الخشونة

 تشكيؿ طبقة صمبة.و  األسود لحماية العزؿ
 العزل بواسطة القرميد:ب ـ 

 دني يحمؿ قطع القرميد بميوؿ مناسبةو يتـ عف طريؽ بناء ىيكؿ خشبي أو مع
ر عمى الشكؿ العاـ لممبنى األثري، كما يمكف استعماؿ ميازيب ذات ىذا الحؿ قد يؤثو 

أحجاـ مختمفة ومف مواد متفرقة مثؿ الخشب أو المعادف حسب احتياجات المبنى، تحؿ 
 محؿ القرميد لعزؿ المباني عف البيئة الخارجية.

 

 
 

 نوات تصريف مياه األمطارأشكال ق: 41 الشكل رقم
 .op cit, p 120. ،Philippe  Gنقال عن 

 
 
 



 المعالم المدروسة ترميممقترحات لرطوبة: األضرار الناتجة عن امعالجة            الفصل الثامن:

252 
 

 ستعمال االسمنت:اـ  ج
يستعمؿ في بعض األحياف المستعصية االسمنت إما المسمح بالحديد أو غير 

مع تجنب  ،عزؿ كاممةقد يستعمؿ مع االسمنت طبقات مف الزفت لعمميات و  ،المسمح
تشققات في ىذا  ت بالزفت حديثا كي ال تحدثاستعماؿ المياه في األسطح التي طمي

في حالة األسقؼ القديمة يمكف إعادة استعماؿ القرميد المكوف لمسقؼ األخير، أما 
ألنو يحافظ  ،حيث يعتبر القرميد عازال جيدا إذا ما تمت صيانتو بطريقة جيدة ،األصمي

 يحافظ عمى رطوبتو النسبية.و  عمى الخشب األصمي
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 بواسطة اإلسمنت  الرأسية لممياه الجوية واألرضية : المصدات42الشكل
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 معالجة الرطوبة الناتجة عن المياه الجوفية: ـد
عندما نتأكد مف ىذه المشكمة  ،أو الرطوبة الصاعدة بواسطة الخاصية الشعرية

 نقـو بالخطوات التالية7
 ػ عزؿ األرضية عف البنايات األثرية المتضررة.

خراج المياه بعيدا عنو.و  البناءػ تجفيؼ التربة حوؿ موقع   ا 
 تجفيف التربة :ـ  ه

تعتمد ىذه الطريقة عمى بناء صرؼ فعاؿ حوؿ موقع البناء إلخراج المياه بعيدا عنو       
تمخيص الطريقة المناسبة مف و  البد مف إجراء دراسة ىيدروجيولوجية لتحديد نظاـ الماء

 الطرؽ التالية7
لقد اقترح المركز الدولي لمحفاظ عمى 7 غطىالتصريف األفقي أو الصرف الم. 

 ،القنوات المساميةو  الممتمكات الثقافية أف تغطي أرضية المباني بشبكة مف األنابيب
تكوف األنابيب إما مف اآلجر أو السيراميؾ أو االسمنت في بعض األحياف توضع عمى و 

التي  ،ات العميقةتنتيي بمجموعة مف البيار و  مياه النشعو  تناسب مع منسوب مياه الرشح
مف ثـ يمكف ضخيا باتجاه قنوات التصريؼ و  تحفر خارج المبنى تتجمع فييا المياه

 العامة.
المياه بسيولة إلى  مغؿالرمؿ ثـ العشب بحيث تتغو  الحصىتغطى القنوات المذكورة ب

ال يفقد فعاليتو إال في و  ،1سنة  60العمر االفتراضي ليذا النظاـ ىو حوالي و  ،األنابيب
 اؿ انسداد الفتحات بالتراب.ح

أسفؿ  ،مف أخطاء ىذه الطريقة أف سحب المياه يمكف أف يؤدي إلى خمخمة في التربة
لذلؾ يجب حقف ىذه األساسات  التربة الواقعة أسفؿ المباني و  ،األساسات لممباني األثرية

 .2مف وقت آلخر بمحاليؿ الراتنجات  المدائف الصناعية

                                                           
 .107ػ ىزار عمراف , المرجع السابؽ, ص 1
 .203, المرجع السابؽ, ص ػ أحمد إبراىيـ عطية 2
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اليدؼ منيا و  ،وضع المصدات الرأسية لممياه والمعالجة ىوىناؾ أيضا نوع آخر مف  
 تكوف عمى صورة حوائط غير نافذة لممياه حوؿ المباني ،التقميؿ مف المياه في األساسات

يمكف ضخيا و  النشعو  فييا مياه الرشحىي عبارة عف قنوات تحفر حوؿ الجدراف تتجمع و 
 مف وقت آلخر.

 
 

 
 : التصريف األفقي43الشكل رقم 

 بتصرف. 106لمرجع السابق، ص ال عن هزار عمران، انق
 

يعمؿ التصريؼ الشاقولي عمى التخفيض مف منسوب المياه  :التصريف الشاقولي .
مجموعة مف اآلبار تضخ يكوف بحفر  ،يمكف أف يسيؿ عمؿ التصريؼ األفقيو  الجوفية

 منيا المياه خارجا.
بامتصاص ـ جذورىا و باتات التي تقيمكف االستعانة في بعض األحياف ببعض الن         

 ،اتات وفؽ دراسة معمقة ودقيقة جداالمياه المحيطة بالمعالـ األثرية عمى أف تكوف ىذه النب
نصؼ طوؿ و  الشجرة تكوف عمى أقؿ تقدير مرةو  لذا يجب ترؾ مسافة بيف المعمـ األثري

  .اتياطوؿ الشجرة ذ 2/3المعمـ األثري تساوي و  المسافة بيف الشجرة ،الشجرة
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 : التصريف الشاقولي لممياه األرضية باآلبار44الشكل رقم 
 بتصرف ،Philippe ، Opcit ، p121نقال عن 

 

 
 : التصريف الشاقولي لممياه األرضية بواسطة النباتات45الشكل رقم 

 108المرجع السابق، ص  نقال عن هزار عمران،
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 عزل المباني األثرية عن المياه األرضية: ـو
 ،عزؿ أو قطع طريؽ المياه عبر المسامات الشعرية تمد ىذه الطريقة عمىتع

 وتستخدـ الطرؽ التالية7
 7 العزل األفقيأ( 

محيط الجدار بشكؿ رب منسوب األرض عمى كامؿ قيتـ عف طريؽ إجراء مقطع 
 ،تمؤل الفجوات المقطوعة بالمواد العازلةو  ـ أخرى 0.5ـ لمسافة  0.5متناوب يتكرر كؿ 

تكرر و  تنزع في المرحمة األولىتصمبيا تتـ المقاطع عمى األجزاء التي لـ و  جفافياعند و 
 نفس العممية.

 
 

 
 مقطع عمودي لبئر العزل األفقي: 46الشكل 

 بتصرف Philippe ، Opcit ، p121نقال عن  
 

 ،الجدار ) طوؿ الجدار( في آف واحدقطاع ( عمى كامؿ  (يمكف إجراء عازؿ كما 
وؿ الجدار إلى نصفيف حيث يتـ في المرحمة األولى مؤل النصؼ األوؿ ذلؾ بتقسيـ طو 

بالمواد العازلة ثـ تكرر العممية عمى النصؼ الثاني فتشكؿ المواد العازلة في ىذه الحالة 
وعادة ما تكوف المواد العازلة عبارة عف طبقة مف االسفمت أو  ،طريؽ الرطوبة سدا في

 أو عجينة الراتنجات الصناعية. لوح مف الرصاص أو الزنؾ أو النحاس
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كما  ،بالييكؿ البنائي لممباني األثرية يشترط في ىذه العممية الترميمية عدـ المساس      
 أية مركبات كيميائية يمكف أف يحمميا الماء.و  يجب أف ال تتأثر ىذه المواد العازلة بالماء

ال تنفصؿ عنو و  ء المبنىىذه المواد العازلة بشكؿ كامؿ بأجزا كما يجب أف تمتصؽ     
كما يشترط أيضا إيجاد حموؿ ضد الحرارة  ،تحت أي تأثير كاف ىبوطات أو اىتزازات

 المنخفضة أثناء اليـو كي ال تؤثر عمى المواد العازلة.و  العالية
العمودي بنفس طريقة العزؿ األفقي بتطبيؽ طبقة عزؿ ليا يتـ العزؿ  العزل العمودي:ب( 

لكف ىذه المرة عمى القسـ الخارجي مف الجدار المالمس  ،لذكرنفس الخواص سابقة ا
 لمتربة.

إلى ىذه الطريقة عندما نريد التخمص مف 7 نمجأ العزل بالقنوات أو السيفونات الجويةج( 
ذلؾ بواسطة عمؿ ثقب داخؿ الجدراف في القسـ و  ،الرطوبة داخؿ جدراف المباني األثرية

داخؿ ىذا الثقب أنبوب مف قب مائال نحو األعمى يمد يكوف ىذا الث ،الخارجي السفمي منيا
يثبت ىذا األنبوب في الجدار بواسطة  ،ـ مسدود مف الجية الداخمية 0.06اآلجر قطره 

أف نحصؿ عميو بالمعادلة مونة ذات مسامية عالية تحتوي عمى الكمس المطفأ الذي يمكف 
 التالية7

 

 
       

CaCO3.7 الكمس الخاـ في الطبيعة 
CaO7 .  أكسيد الكالسيـو

Ca(OH)2: .كمس مطفأ 
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فتصعد الرطوبة إلى جوانبو بعد جفاؼ المونة يدخؿ اليواء الجاؼ إلى السيفوف 
عند مرور اليواء يتشبع بالرطوبة  ،بفعؿ رطوبة الجدار سواء الصاعدة أو النازلة إليو
 ،ارج األنبوبمما يؤدي لحركتو خ ،داخؿ األنبوب فيزداد وزنو بفعؿ تشبعو ببخار الماء
 وتتكرر العممية عدة مرات. ،بعدىا نقـو بتعويض اليواء الرطب الخارج بيواء جاؼ

كما أف عممية  ،ما يعاب عمى ىذه التقنية أنيا تفقد فعاليتيا في األجواء الرطبة
 قد تتجاوز السنة في بعض األحياف القضاء والتخفيض مف الرطوبة تحتاج إلى مدة طويمة

كما أف ىذه القنوات يجب أال تزيد المسافة بينيا ضمف  ،سنوات قد تصؿ إلى ثالثو 
ىذا  ،ـ لجدار كثير الرطوبة 0.4و ،الجدار عف المتر الواحد بالنسبة لمجدار قميؿ الرطوبة

قد تزيد ىذه القنوات في و  ،ما يحدث نوع مف التخريب عمى مستوى الجدار فيفقده جماليتو
كما أف فرضية  ،الحيوانات... إلخو  الرياحتعريضو لبعض العوامؿ المضرة األخرى ك

 انسداد ىذه األنابيب يجعؿ عممية استبداليا دوريا أكثر مف ضروري.
 

 
 : العزل بالسيفونات الجوي47رقم  الشكل

 بتصرف 109نقال عن هزار عمران، المرجع السابق، ص  
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 الربط بالمالط المسامي:د( 
أسيؿ طريقة لمصعود داخؿ الجدراف  المعمـو أف الرطوبة تبحث عفو  مف المعروؼ

الرمؿ و  ليذا يتـ استخداـ مالط مف الكمس ،زادت المساميةحيث تزيد في االرتفاع كمما 
ىنا يشدد و  باتجاىيابنسب تجعؿ المونة شديدة المسامية فتسحب الرطوبة مف مواد البناء 
يمنع تسرب ألنو  ،عمى عدـ استعماؿ المالط االسمنتي داخؿ المباني أو في التكسية

 يمنع التيوية داخؿ الجدراف ما يؤدي إلى تجمع المياه في مستويات معينة منيا.و  الرطوبة
 معالجة الرطوبة الناجمة عن التكاثف: ه(

الناجـ عف عدة أسباب مختمفة كالتفاوت  ،في مثؿ الحاالت الناتجة عف التكاثؼ
 األسقؼو  اه عمى الجدرافعنو تكاثؼ قطرات الميالحراري أو عمميات التنفس التي ينجر 

ما و  الحؿ ىنا ىو إما بإضافة أجيزة تخفيؼ الرطوبة إلى الحد األدنى ،حتى األرضياتو  ا 
 أجيزة التكييؼ.و  االستعانة باألجيزة المتطورة كأجيزة التدفئة

 أو بالتحكـ الجزئي بأجيزة الرطوبة التي تنقسـ إلى نوعيف7
 .humidifiers ػ األجيزة الرافعة لمرطوبة في حالة الجفاؼ

 .déhumidifiersاألجيزة المخففة مف الرطوبة في حالة البمؿ ػ 
كما يمكننا االستعانة بالتيوية في اتجاىيف متقابميف تسمح لميواء بنقؿ أكبر قدر 

أيضا يمكننا إحداث ثقوب  ،في الجو الداخمي لممباني األثريةممكف مف بخار الماء العالؽ 
 إيثيؿ راتنجاتو  لة غير النافذة لمماء مثؿ راتنجات السميكوفلحقف الجدراف بالمواد العاز 

 أو باستعماؿ مواد مثؿ السميكا جاؿ ،1خميط مف راتنجات السميكوف والالتكسو  السميكات
ىي عبارة عف مواد بالستيكية يتغير لونيا مف األبيض إلى الرمادي في حالة امتصاص و 

 الرطوبة.
 
 

                                                           
 .202ػ أحمد إبراىيـ عطية, المرجع السابؽ, ص  1
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 االستقطاب الكهربائي: عزل الرطوبة عن الجدران بواسطةو( 
حسب ما سبؽ ذكره يتكوف جزيء  ،تعتمد ىذه التقنية أساسا عمى التيار الكيربائي

أي أنو يتميز بالظاىرة االستقطابية التي تجمع بيف  ،سالبةو  الماء مف ذرات شحف موجبة
 الذرات الموجبة والسالبة.

باستخداـ  ،سائؿالأو جزيء الماء  ،مف ىذا المبدأ يمكف القضاء عمى بخار الماء
يوضع أحدىما عمى  ،رة كيربائية تنتيي بقطبيفاباستعماؿ دتحديدا و  التيار الكيربائي

بعد فترة زمنية نالحظ انجذاب الماء إلى و ، األرضية أو منطقة جافة أخرىمستوى 
وعمى عدة مواقع يمكف مالحظة  ،تكرر العممية عدة مراتو  ،الشحنة السالبةاألقطاب ذات 

 لرطوبة.تضررىا با
تعتمد أساسا عمى الصيانة و  ،ىذه التقنية إال أنيا تعد مكمفةلكف رغـ فعالية 

كما أنيا قد  ،كما أف عممية بعث التيار داخؿ الجدار قد تحدث بعض التفاعالت ،الدورية
 تضعؼ الطبيعة البنوية لمواد البناء المكونة لممباني األثرية.

 التقنيات الحديثة في عزل الرطوبة:ي( 
المتمثمة و  د نمجأ في بعض األحياف لعزؿ الرطوبة بواسطة مواد البناء الحديثةق

حيث أنو في بعض  ،بجميع أنواعوو  ،أساسا في االسمنت المسمح بالحديد أو غير المسمح
أسقؼ خارجية مف االسمنت مضاؼ إلييا طبقات مف الحاالت يمكف عزؿ المعمـ بإضافة 

ذلؾ بعد و  ضررة بالرطوبة بكميات مف االسمنتكما يمكف حقف األرضيات المت ،الزفت
قد تصؿ ىذه األساسات المحقونة إلى عشرات األمتار و  ،حيث تضعؼ بنيتيا ،تجفيفيا

 تحت المعالـ األثرية.
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 من الرطوبة:مواد البناء حماية . 5
تختمؼ طرؽ عالج وصيانة المواد وترميميا حسب طبيعة المادة ومظاىر التمؼ 

لؾ قبؿ البدء في عممية العالج يجب دراسة نوعية مادة البناء وخواصيا ذل االالحقة بي
، يمكف تمخيص أىـ التدخالت عمى مواد البناء المتضررة بالرطوبة 1وعوامؿ التمؼ

 كالتالي7
 7 الخشبأ( 

 مف أجؿ تقويتو. زيت الكتافتنظيفو ثـ طالئو بمادة 
 محاليؿ مف البراتكس.التطيير إلبادة الحشرات بالطرؽ الكيميائية باستعماؿ 

إلبادة  (ultraviolet)كما يستخدـ في الدوؿ المتطورة موجات األشعة فوؽ البنفسجية 
 .2الكائنات الدقيقة

 7 الحجارةب( 
الرطوبة ىي العامؿ األساسي الذي يصيب التدىور العاـ لمحجارة المستعممة في 

لمعرفة المعالجة أوال يجب البناء، وخاصة كونيا مرتبطة أساسا بالقاعدة وأساس البناء، 
 معرفة مصدر الرطوبة ثـ نوع الحجر المستعمؿ في البناء.

لكف األساس ىو معرفة الرطوبة األصمية مف المحاجر التي جمبت منيا والتي أدت 
ىو تزىر األمالح، و  ، ثـ معرفة ناتج الرطوبة3أو التشققات المجيرية االنفصاؿإلى ظيور 

 ، 4المتغمغؿ داخؿ الحجارة يخرج مف نفس الطريؽ أو القناة القاعدة الفزيائية أف الماء
ىناؾ العديد مف الطرؽ لتنظيؼ الحجارة، مف الضروري اختيار مواد التنظيؼ لمراعاة 

 بعض الجوانب مثؿ7 الموف، المممس، وبعض مظاىر الحجارة.

                                                           
 .101عزت زكي حامد قادوس، المرجع السابؽ، ص . 1
 .411، صالمرجع نفسو . 2

3 . Ezzdine RANA, opcit , P11. 
4 . Ibid, P13. 
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عوالؽ 7 يجرى التنظيؼ الميكانيكي وذلؾ بيدؼ إزالة الغبار والالتنظيف الميكانيكيج( 
وذلؾ باستخداـ الفرش المختمفة األنواع والمقاسات دوف  1المترسبة عمى سطح الحجارة

الوصوؿ إلى سطح الحجارة كما يمكف أثناء عمميات التنظيؼ استخداـ ماكنات الضغط 
 .2اليوائي بغرض التخمص مف األتربة

المقطر إضافة 7 استخداـ المنظفات المختمفة7 حيث يستخدـ الماء التنظيف الكيميائيد( 
 .3إلى صابوف متبادؿ مثؿ7 يسابوؿ يضاؼ إلى ماء التنظيؼ

ويتـ ذلؾ بتعريض سطح الحجارة لمماء برشو وىذه الطريقة تترؾ  التنظيف بالماء:ه( 
قشرة الحجر سميمة ومف سمبياتيا ال يمكف أف يتخمؿ الماء المساـ، بذلؾ يحدث تمؼ 

 .4التجمد عند انخفاض كبير لدرجة الحرارة 
 بالنسبة لمشقوؽ والشروخ7 تنظيؼ الشروخ والشقوؽ بطريقة حذرة إلزالة الشوائب العالقة.

 .5حقف الشروخ بواسطة سائؿ مف الجبس المركب
مف المواد الكيميائية الحديثة ويتكوف مف مركبيف ،  76 يعد االيبوكسترميم الشروخو( 

سطة جياز حقف المونة "الرزيف" والثاني المصمب حيث يتـ الترميـ بواو 7"الراتنج"

                                                           
ىزار مديح عمراف، عممية التنظيؼ في مجاؿ الصيانة والترميـ، األسس العممية لمتنظيؼ، وزارة الثقافة، دمشؽ، . 1

 .11-14، ص 1002
 .110عزت زكي حامد قادوس، المرجع السابؽ، ص.  2
 .111، صنفسو.  3
 .146نفسو، ص.  4
دراسة وتحميؿ مناىج الترميـ لمسجد أبي الحسف التنسي بمدينة تممساف، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، ، حياة عتيقي.  5

 .416، ص1044معيد اآلثار، الجزائر، 
 اإليبوكس ىي مواد دىنية غروية حديثة، أصميا إما نباتي أو معدني، سريعة التصمب، ينظر7 .6

Charles selwits, Epoxy resins in ston conservation, ed. Erina Aver Cleff, USA, 1992, 
p39-47 

عبارة عف مواد كيمياوية مختمفة، فمنيا الكحولية والفيتولية والحمضية، وىي مواد سائمة تتحوؿ إلى مواد صمبة عند  .7
ف عمى ىيئة قطرات صغيرة صمغية خروجيا مف النبات إلى الضوء واليواء، وىي تفرز مف أنسجة بعض النباتات، تكو 

. ينظر7 التكويف، وتستعمؿ لمؿء الفراغات طرح الحشرات، وكمثبت ومقاومة الصدمات في بعض المواد
www.ejaaba.com .تصنؼ كيميائيا عمى أنيا مواد ىيدروكربونية ،www.arab-ency.co 
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االيبريكسية عبارة عف مضخة لصنع المونة7 يتـ تنظيؼ الشروخ جيدا مف جميع المواد 
 .1العالقة 

 7 ترميم الشقوقز( 
يمكف تمييز نوعيف مف الشقوؽ التي تسببيا الرطوبة وترسب األمالح عمى الحجارة  

 ات القصور المدروسة.المستعممة في البناء، وخاصة الحجارة المستعممة في بناء أساس
سـ 71 تسد إلى مستوى أقؿ مف سطح الكتؿ الحجرية بحوالي الشقوق العميقة( 1ز.

بمونة أحد المدائف الصناعية مف مادة االيبوكسي واألرالديت مع الوصؿ وبالقرب مف 
مكونة مف مستحمب "خالت الفينيؿ" مع الرمؿ الخالي مف األمالح  مونةالسطح تستخدـ 
 .2ف لونيا مماثؿ لمكتؿ الحجريةويراعى أف يكو 

7 يتـ ممئ الفجوات والشقوؽ السطحية بمونة مكونة مف مستحمب الشقوق السطحية( 2ز.
 .3الفينيؿ مع الرمؿ والجير المطفأ

7 يجب معالجة مالط الحوائط بالراتنجات والمدائف الصناعية التي تزيد مف مقاومتو المالط
 .4لتأثير المياه

 البتومينية: المعالجة بالشرائحح( 
عزؿ الرطوبة بواسطة ما يعرؼ بالجبس المقطف مع البيتوميف البارد بنوعيو المائي 

يمنع نفاذية الرطوبة يستخدـ القار أو ما  ، الذيوالنفطي أو البيتوميف البارد المطاطي
 يعرؼ بالرزيف باعتبارىا مواد صناعية غير راشحة لمرطوبة.

 
 
 

                                                           
 .421، صعتيقي ، المرجع السابؽحياة .  1
 .421، صمرجع السابؽ. عزت زكي حامد قادوس، ال 2
 .422، صالمرجع نفسو.  3
 .101، صنفسو. المرجع  4



 المعالم المدروسة ترميممقترحات لرطوبة: األضرار الناتجة عن امعالجة            الفصل الثامن:

222 
 

 7الكهربائية موزيةسالمعالجة بالطريقة األط( 
طريقة عممية حديثة اتخذت لعزؿ الرطوبة بتجفيؼ جدراف المبنى مف الرطوبة 

، يستعمؿ أحيانا بعض الحبيبات المعدنية أو الصفائح لزيادة 1الزائدة ومنع تسرب المياه
 .2سرعة التيار الكيربائي والستقطاب شورد الماء

 المعالجة بالكمادات الطينية: ي(
ؾ مف خالؿ عجينة مف الطيف والرمؿ تغطى بيا األجزاء استخداـ كمادات وذل

تستبدؿ مف حيف إلى آخر إلى غاية نقص ، المتضررة مف الرطوبة السينية المرتفعة
لحماية الحجر مف الرطوبة ىناؾ العديد مف المركبات التي تصبح شفافة عند و  ،3الرطوبة
ذات القدرة ، 4نات القمويةتصبح السيميكو و  ،ليا تأثير جيد عمى المدى الطويؿو  ،جفافيا

ذلؾ بتفاعميا مع غاز و  عمى االنحالؿ في الماء غير قابمة لالنحالؿ فيو بعد استعماليا
لذا تـ ، يمكف أف تؤدي إلى التزىرو  ثاني أكسيد الكربوف الموجود في الجو لكنيا غير ثابتة

مف أنواع و  عاستعماؿ مركبات مف زمرة البولي سيموكساف عمى نطاؽ واسو  االستغناء عنيا
 .5المواد األخرى

 الصوابين:المعالجة بك( 
تشمؿ باإلضافة لمصوابيف المعتادة كؿ أمالح األحماض الدىنية الحاوية عمى 

ىو و  نجد مركبا أساسياو  ،األحماض العضوية الراتنجيةو  ذرة كربوف في الجزء 40-11
أحيانا ذات القاعدة و  ةمواد ثقيمو  مواد قموية أرضيةو  البوتاسو  القاعدة القموية كالصودا

البوتاسيـو بطريقتيف تعتمد األولى و  يمكف الحصوؿ عمى صوابيف الصوديـوو  ،اآلزوتية

                                                           
 .426، المرجع السابؽ، صحياة عتيقي.  1
 426. ىزار مديح عمراف، المرجع السابؽ، ص  2
 .430، صالمرجع السابؽ ، حياة عتيقي. 3
ة عف عوازؿ دىنية طاردة لمماء، السمكوف أو السميسيـو عنصر كيميائي ال فمزي، أما السيموكونات القموية فعبار  .4

 وتسمى أيضا زيوت التزليؽ، ينظر7 الموسوعة المعرفية الشاممة، جزء الكيمياء، موقع7
  www.marifa.org/indexphp 
5  . Bromblet, P, Consolidation et hydrofugation de la pierre Monumental, Paris, 2002, 
p.225. 
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البوتاسيـو فينتج و  عمى تصبيف الدىوف بواسطة ىيدروكسيد أو كربونات الصوديـو
أما الثانية فتكوف بتأثير القمويات عمى األحماض الدىنية مما ينتج  ، الغميسيريفو  الصابوف
 أما صوابيف المواد كالزنؾ ،يكوف الصابوف قابال لالنحالؿ بالماءو  ،1الماءو  الصابوف

 27يمكف إنتاجيا كما يميو  ليا خواص عازلةو  األلمنيـو فيي غير قابمة لمذوبافو 
 الطريقة األولى : (1ك.

يمد بشكؿ و  %40-5يحضر محموؿ مائي مف صابوف الصودا أو البوتاس بنسبة 
ثـ تمد طبقة ساخنة مف ممح كبريتات الزنؾ  ، لسطح المراد عزلوـ( عمى ا°20ساخف )

 ، كبريتات الصوديوـ القابمة لالنحالؿ بالماءو  فينتج صابوف الزنؾ عمى شكؿ طبقة رقيقة
مف مساوئ ىذه الطريقة أنيا تشكؿ و  ، بعد جفاؼ الحجر تغسؿ التزىرات بالماء الساخفو 

 3لحجر.أنيا تموف او  أمالحا ضارة تحت طبقة العزؿ
 الطريقة الثانية: (2ك.

مع مذيب % 1-4بنسبة عمى السطح محموؿ  مف صابوف الزنؾ أو األلمنيوـ يوضع 
كما أنيا ال  ، ذات قدرة أكبر مف السابقةو  شفافةو  فتتشكؿ طبقة رقيقة جدا ، عضوي

ال تغير صفاتو أو معامؿ تمدده الحراري إال أنيا ذات خواص و  تنقص مسامية الحجر
 4ة سيئة.ميكانيكي

  الشموع:ب المعالجةل( 
الشموع مواد دىنية صمبة تستخدـ كمواد صناعية أو لتمميع األسطح، تتنوع مصادرىا      

ما بيف النباتية والحيوانية والنفطية والصناعية، تضـ مجموعة الشموع المركبات العضوية 
لطبيعية تكوف الطبيعية والصناعية ذات الخواص المشابية لشمع العسؿ، وفي الظروؼ ا

                                                           
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في اآلثار القديمة، ،  وار الدفاعية البيزنطية لمدينة تبسةحفظ وترميـ األسكماؿ مداد،  . 1

  .word، بصيغة 46، ص 1006-1005معيد اآلثار جامعة الجزائر، 
2. Bromblet  P , Opcit., p.226. 

3
 46كماؿ مداد، المرجع السابؽ، ص.  

  50نفسو ص  . 4
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ذا سخنت تذوب عمى شكؿ سائؿ لزج، وىي ذات خواص مرنة ،  1صمبة وغير شافة، وا 
وباستثناء بعض الشموع  النادرة مثؿ البولي غميكوؿ االثميف،  ال تنحؿ الشموع في الماء 

يتـ ذلؾ بدىف أسطح الحجارة بواسطة الشموع المذابة ثـ نزعيا  وليا خواص عازلة عالية.
، وىناؾ نوعاف مف ية، وبمؿء الشقوؽ المتضررة بالرطوبة وتزىر األمالحبعد مدة زمن

 2حسب مصدرىا. الشموع

 .3ىي منتجات حيوانية أو نباتية أو معدنية الشموع الطبيعية:( 1ل.
 النباتية:و  الشموع الحيوانية - أ
 ، مركبات أخرىو  كربولور الماءو  الكحوالتو  تتألؼ مف بعض الحموض الحرة 

مف اشيرىا شمع العسؿ حيث تتراوح درجة انصياره بيف و  فتتصبف،واعد تتفاعؿ مع القو 
تتحد مع و  ،األسيتوفو  األلفاتيةو  األروماتيةو  المائية تالكربونا يذوب فيو  ـ13-40°

 .أخرى طبيعية راتنجات
وىي مركبات غير مشبعة أوؿ مركب ليا ىو المائية واألروماتية  تالكربونا

وتختمؼ عف الييدروكربونات األليفاتية بأنيا ال تقبؿ  مستقرة,زيف, وتمتاز بأف روابطيا البن
تيف أمكف استغالليما عمميًا وىاتيف الصف ,تفاعالت اإلضافة, وأف نسبة الكربوف فييا عالية

لمتميز بيف الييدروكربونات االليفاتية واالروماتية. و الجدير بالذكر أف ىناؾ تجارب تميز 
شبعة عف الغير المشبعة , وفي نفس الوقت تفرؽ بيف الييدروكربونات األليفاتية الم

, وبرمنجنات البوتاسيوـ  المركبات األليفاتية واألروماتية كالتفاعؿ مع البرـو
بعض  اسنة قبؿ الميالد حيث غطيت بي 1100مصر القديمة قبؿ في  تاستخدم
ف غ م10حيث يذاب  ، 4ما زالت ىذه الطريقة مستخدمة حتى اآلفو  ، تماثيؿ الرخاـ

 ممؿ مف التربنتيف،40و  مؿ مف الوايت سبيريت 10يخمط مع و  غ مف البرافيف40و الشمع

                                                           
1. Bromblet, Philippe, Guide sur les techniques de conservation de la pierre, éd. CICRP, 
2010, p230 
2   . http // pierresud.brgm.fr 
3. Berducou c m, conservation en archéologie: méthodes et pratique de la conservation-
restauration Paris, Masson, 1990 p.509  
4 .Ibid., p510. 
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الصابوف أو و  سفنجة عمى السطح النظيؼ المغسوؿ بالماءإذه العجينة باستخداـ ثـ تمد ى
ال يحفظ الشمع الرخاـ و  ،يفرؾ بعدىا إلعطاء الممعافو  بالمذيبات العضوية ثـ يترؾ ليجؼ

يركز ألوانو إال أنو غير دائـ و  عوامؿ التمؼ بؿ أيضا يعطيو بريقاو  ءفقط مف تأثير الما
 .كما تمتصؽ األوساخ عميو بسيولة ، حيث يتأثر بارتفاع درجة الحرارة

تستخدـ أنواع الشموع األخرى بنفس الطريقة لكف عدـ ديمومتيا يرفع مف سعرىا و  
مف الشموع األخرى شمع و  ، إال أنيا جيدة لمحماية ألنيا ال تأثر عمى الحجر نفسو

 يتميز بأنو أقسى مف شمع العسؿو  الكرنوبا الموجود عمى أوراؽ النخؿ يحمؿ نفس االسـ
 1ـ(.°64 -°51درجة ذوبانو أعمى )و 

 الشموع المعدنية: -ب     
يحضر و ، ذرة كربوف متسمسمة 11-46عمى الذي يحتوي مف أىميا شمع البرافيف 

يضاء صمبة نصؼ شفافة ذات بنية كريستالية بدوف ىو عبارة عف كتمة بو  ، مف البتروؿ
مجموعة أخرى و  األلفاتيةو  طعـ أو رائحة قابمة لالنحالؿ في الييدروكربورات األروماتية

 لكنو، القموياتو  تقاوـ تأثير الحموضو  ال تذوب في الكحوؿو  ،مف المذيبات العضوية
ورغـ ذلؾ يستخدـ عمى  ،وبتأثير حرارة الشمس يصبح قابال لاللتصاؽ فيجمع أوساخ الجو 

 نطاؽ واسع.
 زيت بذر الكتان:م( 

 27يستعمؿ زيت بذر الكتاف كما يمي
 ينظؼ السطح جيدا. -4
 يدىف السطح بيذا الزيت مرة أو مرتيف حتى يتشرب الحجر الزيت جيدا. -1
 يستعمؿ الزيت بحذر شديد حتى ال يتبقع الحجر. -1
 ا مايعتبر الزيت مادة قافمة لممساـ لكنو رابط ضعيؼ نوع -1
 
 
 

                                                           
 54-50جع السابؽ، ص . كماؿ مداد، المر  1

2. Berducou c m, Opcit.  p.515. 
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 :1الكيميائية المركباتباستخدام الرطوبة عزل  .6
تتصمب حاؿ تبخر المادة ، تعتمد ىذه الطريقة عمى إدخاؿ مركبات داخؿ الحجر

 يجب أف تحقؽ الشروط التالية7و ، تشكؿ سدودا داخؿ المساماتو  الحالة ليا
ر اإلغالؽ الكامؿ لممسامات7 حيث ال يمكف استخداـ مركبات تقمؿ فقط مف قط .أ 

 ألف ذلؾ سيسبب صعودا أعمى لمماء داخؿ المسامات.، المسامات
 ظيورا لمتزىرات.و  عدـ تشكيؿ أمالح ذائبة مما يسبب دمارا سريعا لمحجر  .ب 
 سيمة اإلزالة.و  بخار الماءو  أف تكوف عازلة لمماء  .ج 
أف يكوف تحوليا مف السائؿ إلى الصمب و  أف تعطي محاليؿ دوف شحنة كيربائية .د 

 2ر في الحجـ أو إنتاج غازات ثانوية.غير مصحوب بتغي
 طرق العزل: 1.6

 طريقة التسرب: 1.1.6
تدخؿ المركبات تحت و  سـ 42-40طوؿ و  مـ10يتـ حفر ثقوب في الجدار بقطر 

 .3ينصح بتجفيؼ الجدار أوال حتى تصؿ مواد العزؿ إلى كامؿ المساماتو  ، الضغط
 طريقة التشبع الكهربائي: 2.1.6

يتألؼ و  ، ىي الزجاج السائؿ مع كموريد الكالسيـو ىذه الطريقةفي  الفعالةة مادال
يتـ وضع الكاثود في و  جياز التشبيع مف وعاء يمؤل فيو السائؿ باستمرار يشكؿ اآلنود

لكف بسبب و ، بإدخاؿ دارة كيربية ينتقؿ السائؿ باتجاه الكاثودو ، الجية األخرى مف الجدار
فقد تفقد الطريقة  ،4األرض ألف مساماتو أكبر( مسامية الجدار العالية )أكبر مف مسامية

 .5يتحمؿ الزجاج السائؿ مما يشكؿ مركبات ضارة بالحجرو  فاعميتيا
 
 

                                                           
 .54. كماؿ مداد، المرجع السابؽ، ص  1

2. Bromblet , P, op.cit. p 245.  
3  . Vallet, Jean Marc, La Protection des pierres, guide sur les techniques de surface, 
champs sur MARITE, 2000, p. 195. 

  54مرجع السابؽ، ص. كماؿ مداد، ال 4
5  . Bromblet , P,op.cit. p 247. 
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 أنواع مواد العزل: 2.6
التي تشكؿ الحاجز العازؿ داخؿ مسامات الجدار وىي  تبعا لنوع المادةتنقسـ 

 كمايمي7
 قابمة لمذوبان:الالمركبات غير  1.2.6

تشكؿ مركبات صمبة غير و  مع كربونات الكالسيـو تتفاعؿ بةاألمالح الذائ 
لما كاف ال بد مف وجود كربونات الكالسيوـ إلتماـ التفاعؿ كاف ال بد و  ،ذائبة تغمؽ المساـ

ال ينصح كثيرا باستخداـ الزجاج السائؿ مف مركبات و  مف إدخاؿ ماء الكمس داخؿ الجدار،
ركبات البوتاسيـو ألنو اؿ الزجاج السائؿ مف ميمكف استعمو  الصوديـو لتأثيراتو الخطرة،

  1أقؿ خطورة.
يسمح استخداـ الزجاج السائؿ بالحصوؿ عمى حمض السيميسيؾ الغروي الثابت و  

غياب أية معطيات واضحة ال يمكف إعطاء حموؿ واضحة و  بدوف أي مشاكؿ جانبية، لكف
نفذ بشكؿ جيد في قد أثبتت التجارب بأف أمالح حمض السيميسيؾ ال تو  لالستعماؿ،

المسامات الدقيقة لمحجر الكمسي، في حيف تنفذ بشكؿ جيد داخؿ مسامات الحجر الرممي 
 ترسبيا في المسامات السطحية،و  دوف زيادة متانتيا مع احتماالت ىجرتيا إلى السطح

يستخدـ ىيدروكسيد الباريـو أو اليود في الواليات المتحدة األمريكية مف أجؿ تشبيع و 
الذي يشكؿ مع ايونات الباريوـ  CO2يحرر غاز و  حيث يتحمؿ ىذا المركبالجدراف 

Ba+2 ،بولونيا و  قد تمت تجربة ذلؾ في تشيكسموفاكيا السابقةو  كربونات الباريوـ المتبمورة
تعتبر الطرؽ السابقة غير فعالة حيث لـ يتـ التوصؿ الى الكمية و  دوف نتائج مقنعة،

زىا تشكيؿ منطقة عازلة، كما سببت ىذه الطرؽ الكثير درجة تركيو  المناسبة مف المركبات
 .2تياايكستلو  مف األضرار لمجدراف

 :القابمة لمتصمبالمركبات   2.2.6
كذلؾ و  ر الدقيؽ المذابة في مركبات عضويةو منيا مركبات الشمع ذات التبم

 مف أىـ المواد المستعممة،و  يتـ ادخاليا عبر ثقوب الجدار،و  المركبات البيوتومية،

                                                           
 51. كماؿ مداد، المرجع السابؽ، ص 1

2. Bromblet  P,op.cit. p 249. 
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، حيث تنفذ 1كذلؾ المركبات االكريميكيةو  راتنجات الميثوؿ السيميكوني والالتيكس
رغـ أنيا ال تغمؽ المسامات بشكؿ كامؿ و  الراتنجات السيميكونية بشكؿ جيد داخؿ الجدراف،

إال أنيا تمنع دخوؿ الماء، ولكف استخداـ مثؿ ىذه المواد يخضع لكثير مف الجدؿ، حيث 
ال تنفذ الى داخؿ المسامات الشعرية بؿ فقط إلى الشقوؽ أظيرت التجارب انيا 

 .2المجيرية
 

 :القابمة لمذوبانالمركبات  3.2.6
البوليستيرية ضمف مذيبات و  يتـ استخداـ المركبات البولمرية كالراتنجات االيبوكسية

وتعتبر المركبات السيميكية العضوية مثؿ مركب اليرمانياؾ، عضوية عمى نطاؽ واسع، 
لمماء بشكؿ كبير وىي تمنع صعود الرطوبة في الجدار، ويعمؿ الييرماتيؾ بشكؿ مانعة 

سريع ، حيث يشكؿ سدًا عازاًل خالؿ شيريف ويمكف تطبيقو أيا كانت رطوبة الجدار، 
ويفسر ذلؾ بأف تحمؿ الى حمض السيميسيؾ يربط الماء، وىكذا يساىـ تشبع الجدار 

ور ألمانيا ثـ في جميورية ذه الطريقة عمى قصبالرطوبة في فاعمية المركب، وقد جربت ى
، حيث تـ إغالؽ الثقوب المحدثة بعد إدخاؿ المركب بواسطة المالط ، وخالؿ التشيؾ

، وانخفضت نسبة الرطوبة مف ثر لمتزىراتأي ألجدار ولـ يالحظ شيريف لوحظ جفاؼ ا
 3.%05-03إلى  41-42%

 7الطوب 4.2.6
الرطوبة أو ما ينتج عنيا ىو إعادة تشكيمو أفضؿ حؿ لمعالجة الطوب المتضرر ب 

الروابط  ـوخاصة بإضافة المواد المعدنية الالزمة إلكماؿ التركيبة الضرورية لتالح
الكيميائية بيا، أو بإضافة مسحوؽ الحجر الكمسي المعدؿ وتقوية مونة البناء بيف عناصر 

 الطوب المشكمة لمجدار.
 
 

                                                           
 51. كماؿ مداد، المرجع السابؽ، ص 1
 نفسو. . 2
 51. كماؿ مداد، المرجع السابؽ، ص 3
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 ة:مقترحات ترميم المعالم المدروس. 7

 قصر موغل: 1.7
بالنسبة لمقترحات ترميـ قصر موغؿ، وخاصة األضرار المتعمقة بالرطوبة، بعد ما  

سبؽ ذكره، مف أىـ المعالجات لمواد البناء المتضررة، نقترح عدة إجراءات ميدانية لحماية 
 7ما بقي مف القصر، نقسميا إلى

 7أعمال استعجالية 1.1.7
يجاد حموؿ ميدانية مستعجمة إليقاؼ الضرر فيما تعمؽ بالمباني الميدمة كم  يا، وا 

وكذا عزليا عما تبقى مف ىياكؿ القصر الصامدة، كما يوضع نظاـ تصريؼ طبيعي 
بحفر قنوات عمى أطراؼ المساكف المتضررة لممياه المتجمعة أو الناتجة عف البنايات 

دة مف أجزاء بطريقة التصريؼ األفقي لمنع تجمع الرطوبة في أماكف الردـ، واالستفا
الجدراف غير المتضررة، وخاصة األخشاب والطوب، وذلؾ بعد القياـ بالرفوعات الالزمة 

 والتوثيؽ لمقصر باالستعانة بمكاتب دراسات خاصة.
منع بعض األشخاص مف االستغالؿ العشوائي لممكياتيـ الخاصة، وخاصة  

 ىشاشة مواد البناء. عقالني لممياه داخؿ المنازؿ، مما يسببعماؿ المفرط والالالست
 أعمال الترميم: 2.1.7
بالنسبة لمواد البناء المستعممة في عممية الترميـ السابقة، والتي كانت سببا في  

رطوبة األساسات، وخاصة تبميط أرضية الساحة المقابمة لممسجد، وذلؾ إما بنزع ىذه 
القصر وكذا تركيبة  األرضية كمية واستبداليا بمواد أكثر مالءمة وتطابقا مع مرفولوجية

 تربتو، أو بفتح قنوات داخؿ األرضية تساعد عمى خروج الماء وتيوية األرضية.
ترميـ أخشاب أبواب القصر وكذا أبواب المسجد األصمية، ثـ إنشاء نظاـ تصريؼ  

لمياه األمطار والمياه األرضية، بما يسمى بالتصريؼ المغطى عمى كامؿ أرضيات 
نظيؼ أماكف تزىر األمالح عمى الحجارة، إما يدويا أو ، وتالقصر غير المتضررة

باستعماؿ المحاليؿ الكيميائية، بالنسبة لممسجد، نرى أنو مف الواجب والضروري نزع 
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التمبيس عمى كامؿ الجدراف ألنيا السبب الرئيسي في الرطوبة الظاىرة في الجزء الخارجي 
 مف ىيكؿ المسجد.

دراف في المنازؿ والشوارع والدروب، إما بممئيا ترميـ كؿ الشقوؽ الظاىرة عمى الج 
المساسيؾ الخشبية مف مادة بمواد طينية محمية بعد الدراسة المخبرية، أو باستعماؿ تقنية 

الحاجز المائي  وفي األخير وضع عازؿ أرضي باإلسمنت المسمح ما بيف مياهالنخيؿ، 
 والقصر.

 
 قصر بوسمغون: 2.7
إيقاؼ انزالؽ التربة جية الشرفة الخاصة بالزاوية عمى المدى القريب، يجب أوال  -

التيجانية، ألنيا في استمرار وذلؾ بسقوط كتؿ مف اليضبة المشيدة فوقيا بفعؿ 
 سيالف مياه األمطار عمى األجزاء السفمية بعامؿ الحت.

أساسي في تجمع المياه، عزؿ ردـ المساكف المنيارة عمى الجدراف، ألنو يشكؿ عامؿ  -
 ى شكؿ رطوبة في الجية المقابمة لمجدار.مما يظير عم

تنظيـ حركة الزوار وأعدادىـ، وخاصة الشارع المؤدي مف المدخؿ القبمي إلى الزاوية  -
 .التيجانية

إيجاد نظاـ تصريؼ مناسب لمياه النافورة وسط الساحة، ونزع التبميط مف األرضية  -
 .واستبداليا بمواد طبيعية ومحمية

، فأفضؿ حؿ ىو ترميـ ما تيدـ مف المنازؿ ما ذاـ لبعيدأما عمى المدى المتوسط وا
القصر محافظا عمى ىيكمو العاـ، وذلؾ بترميـ الشروخ الموجودة عمى الجدراف مف جراء 

 ترسب األمالح داخؿ مساـ مواد البناء وسيالف مياه األمطار مف األعمى.
لمساس كما يمكف إضافة مواد عازلة لمياه األمطار عمى سطح المنازؿ دوف ا

 بجمالية القصر.
استعماؿ المواد المحمية في البناء باالستعانة بأىؿ المنطقة والحرفييف، وخاصة في 

 كيفية تحضير عجينة الطوب.
مف تعمؿ في السقؼ مف جراء ما أصابو معالجة األخشاب وخاصة القصب المس

 تمؼ بسبب الرطوبة.
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ر، بما أنو أثبت فاعميتو إعادة تفعيؿ نظاـ التصريؼ الصحي التقميدي بداخؿ القص
 وتأقممو مع مواد البناء المحمية.

عدـ استعماؿ الوسائؿ الميكانيكية الحديثة في عممية الترميـ، كالشاحنات والرافعات 
اآللية، وما تحدثو مف اىتزازات تؤثر عمى قوة التحمؿ الميكانيكي واالنشائي لبنايات 

ئؿ التقميدية في نقؿ المواد كالعربات التي القصر، إال لمضرورة، والعودة إلى تفعيؿ الوسا
 تجرىا الحيوانات مثال.

 قصر بني يزقن: 3.7
بالنسبة لقصر بني يزقف أفضؿ الحموؿ ىو توعية ساكنة القصر بقيمة ىذا التراث 
المادي العالمي، وذلؾ خاصة باالستعماؿ العقالني لممياه داخؿ فضاء القصر المبيف رغـ 

ط حكومي وجمعوي في ىذا المجاؿ، لكف ىذا الجيد ال زاؿ ما تشيده المنطقة مف نشا
 .ناقصا

إعادة النظر في كيفية البناء بشكؿ يتماشى مع خصوصيات القصر اإلنشائية، 
والمراقبة الدورية مف طرؼ الييئات المختصة بقنوات التصريؼ والتزويد بمياه الشرب، 

ببو مف تسربات يظير مفعوليا نقاط المفاصؿ أو عند العدادات وما تس وخاصة عند التقاء
 كمما تقادـ الزمف.

تنظيؼ محيط السور الخارجي لمقصر مف كؿ أنواع الردـو ومكبات الفضالت وما 
تسببو مف تجمع لممياه بداخميا، إضافة إلى تحمؿ المواد الكيميائية مما يسيؿ انتقاليا 

 وزية إلى مسامات مواد بناء السور.بظاىرة األسم
الطبيعي في عمميا الترميـ بدؿ الجير المصنع الذي أثبتت  االستعانة بالجير

التدخالت الميدانية عدـ جدارتو وخاصة في األماكف المتصمة بالمياه أو الرطوبة 
 )األرضيات واألسطح(.

تفعيؿ نظاـ تصريؼ مغطى لممياه الصاعدة بالخاصية الشعرية في شوارع القصر 
ئؿ الحديثة، وخاصة وسائؿ التكييؼ والتدفئة التي باتجاه الخارج والحد مف االستعانة بالوسا

 أدت إلى سوء التوازف الطبيعي داخؿ مساكف وفضاءات القصر.
 



 
 

 

 

 

 

 

 خامتة
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يظير جميا من خالل الدراسة التي قمنا بيا حول تأثير الرطوبة عمى قصور الجنوب 
الجزائري، التي تعد جزًء من التراث المادي الدال عمى اليوية الوطنية، مجموعة من النتائج 
يمكن تقسيميا إلى شقين، نظري يصب في خانة العام، وتطبيقي ميداني خاص بالحاالت 

 راسة.محل الد
تساىم الطبيعة إلى حد كبير في تحديد معالم التصميم المعماري وطبيعة حيث 

منشآتو، وذلك بمدى ما تقدمو عناصر البيئة المحيطة من خامات ومواد مميزة لطبيعة تمك 
 البيئة، رغم اختالف العمماء حول حيز البيئة الذي تنتمي إليو المنشآت المعمارية.

لمية بطابعيا وطرازىا التاريخي المميز ليا بالرغم من اتسمت أغمب الحضارات العا
ديدة، وصوال إلى العصر الحديث، مظاىر التطور والنيضة المدنية عمى مدى عصور ع

اىر ومظواألساليب والنظم المعمارية  الرغم من ظيور المدارس والمناىج الفنية الحديثةوعمى 
من إزالة أو طمس المعالم الحضارية  ه األسباب والنظم مجتمعةالتكنولوجيا، لم تتمكن ىذ

 األصيمة واألصمية لمبيئات المحمية، ونقصد ىنا بالذكر ال التخصيص، البيئات العربية.
إن ما نشيده أو نممسو في المنطقة العربية ىو االعتقاد بأن من مظاىر الحضارة 

 لنا من وسائل  الحديثة ومعالميا أن نغض أبصارنا عن القديم ونتطمع إلى الحديث وما يحممو
الحضارة العربية إنشائيا وزخرفيا، واختفت الرفاىية، األمر الذي أدى إلى تدىور معالم فنون 

 اليوية والشخصية المميزة ألعمال الحضارة العربية اإلسالمية.
إضافة إلى محاكاة األساليب الغربية الحديثة وتقميد أساليب المعيشة، الذي يعتبره 

ما، كما يعتبره البعض اآلخر مفروضا عمى الحياة المدنية المعاصرة، البعض مقبوال إلى حد 
لدول إلى وسائل التكنولوجيا والخبرة، لكنيا بطبيعة الحال تنذر بخطرىا عمى الحاجة ىذه 

النظم االجتماعية والثقافية مع مرور الزمن، وتترسخ عادات وتقاليد دخيمة قد ال يعير ليا 
 مرور األجيال.يع االنسالخ عنيا ب، لكنو ال يستطالفرد اعتبارا
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المجتمع بأفكار  تمزموفضال عن ذلك، فإن التبريرات المقدمة من طرف المختصين أو 
، وىذا يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي: ىل تعود التخمف وقمة اإلمكانات البشرية والموجستية

تحفيزات أم إلى حقيقة الفكرة السابقة إلى أسباب العجز االبتكاري أم إلى ضعف الدوافع وال
 تواضع الخبرة واإلمكانات المادية والبشرية.

في من بين عموم النتائج التي توصمنا إلييا أيضا، أن طبيعة المناخ والطقس السائد و 
عمى نظم اإلنشاء وطبيعة التصميم  أثرتالجوية المتغيرة  البيئة السابقة الذكر وعواممو

 مدن والقصور اإلسالمية.المعماري، وىذا ما نمحظو جميا في ال
المصطمح العمراني في الصحراء الجزائرية بين  في ضبط نا الحظنا إشكاالكما أن

الساكنة المحمية من البربر أو العرب، والمتوارث بين األجيال، وكذا ما خمفتو الدراسات 
وحى من األنثروبولوجية واإلثنوغرافية في الفترة االستعمارية، الذي حسب رأي المستشرقين مست

 الذاكرة الشعبية.
القصور محل الدراسة تختمف من حيث فترات اإلنشاء، إال أنيا تنتمي إلى نفس النمط 

المدينة اإلسالمية مضافا إليو ىندسة الغالف المعماري، الذي ال يخرج في سياقو العام عن 
القدرة عمى الحجمي لمعنصر وفق نظرة خاصة تجعمو قادرا عمى اإلنتاج والمقاومة والمناورة و 

 التجميع بين عدة خصائص، كي يخدم ويبيج اإلنسان.
في شابية بنسب كبيرة، والفرق ىنا كما أن المواد المستعممة في تشييد ىذه القصور مت

، مثل حجم المادة المستعممة في مستويات البناء وتوفرىا في البيئة المحمية، عمى فقط جزئيات
يزقن لم يكن عمى مستوى  رة في قصر بنيلحصر، استعمال الحجاسبيل المثال ال ا

مستويات الجدران، وتفسير ذلك ىو توفر المنطقة عمى ه إلى ااألساسات فقط، بل تعد
الحجارة، وانعداميا تقريبا في قصر موغل سبب في عدم استعماليا حصريا عمى مستوى 

 األساسات.
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القصور، عدد ساكنة ىذه حجم الفضاءات أيضا يختمف بين القصور، نسبة إلى 
وتواصل تعميرىا عبر التاريخ، فمثال حجم الفضاءات في قصر بوسمغون متوسط نظرا 
لمتوسعات التي شيدىا القصر أفقيا، حيث لم يجد الساكنة مشكال في إنشاء منازل جديدة 

العكس من ذلك في قصر بني يزقن، حيث نجد أن عمى عمى مستوى دروب وزقاقات جديدة، 
ل، امتد عموديا بإضافة الطوابق والغرف عمى السطح كمما زاد عدد المسكن عمى سبيل المثا

 أفراد األسرة.
الذي شيد تمك  الميندس أو البّناءىذا النتاج المعماري يدل عمى حذاقة وذكاء وفطنة 

المعالم، رغم أنيا لم تتميز في غالبيا بطابع فني مميز، إال أنيا استجابت لمتطمبات معيشية 
 مع وتعامل معيا المعماري.وحتمية فرضيا المجت

من بين النتائج التي توصمنا إلييا بعد الدراسة أن تخطيط المنشئات المعمارية في و 
قصور الجنوب الجزائري، وخاصة العينات محل الدراسة جاء وفق الوظائف االجتماعية 
المحمية، مما أعطى خصوصية وطابعا مميزا، أفضى إلى تنوع وثراء معماري، كما ساىمت 

اد البناء المحمية وخاصة الطوب والحجر الجيري في تشكيل األجزاء التفصيمية لعمارة مو 
القصور في صحراء الجزائر، ىذا الثراء والتنوع أىميا ألن تصبح قبمة لمزوار وفضاءات 

 من مشكمة مادة حيث إنو، وعمرانيا ، شكل فييا الطوب محورا معماريالالستراحة واالستجمام
 اإلسمنتك الصناعية المواد مع مقارنة كمفة اقل يجعمو مما ومحمية طبيعية أولية مواد

 .وزنو وخفة حجمو لصغر نظرا واستعمالو نقمو سيولة إلى إضافة، اآلجرو 
 فاستعمالو وبالتالي ،التقميدية الطريقة عمى يعتمد الطوب تشكيل وفضال عن ذلك، فإن

مق نشاطات اجتماعية وممارسات وفي خ محميا، شغل مناصب خمق في يساىم البناء في
 البنايات داخل ومريحا مالئما مناخا يوفر وبالتالي لمحرارة عازال كونو إلى إضافةعرفية، 

 .لممارسة نشاطات الحياة اليومية داخميا
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كبقية المعالم األثرية في مختمف البيئات المناخية، ييدد القصور الصحراوية بالجنوب 
دت إلى مظاىر تمف متعددة، وبالنظر إلى التحديات أ ةالجزائري عوامل تمف مختمف

والمتغيرات وتبعات التطور الحاصل، تسارعت وتفاقمت مشاكل ىذه القصور، وخاصة ما 
تعمق بعامل الرطوبة، التي تعتبر حسب دراستنا العامل الرئيس في تدىور حالة القصور، رغم 

 البيئة المناخية التي أنتجت وبنيت فييا.
لرطوبة داخل ىذه القصور، وخاصة العينات محل الدراسة، فكان تنوعت مصادر ا

أىميا المياه المختزنة في التركيبة اإلنشائية لمواد البناء، وخاصة مادة الطوب والحجر 
ي يعتبر مالطا مائيا الحتوائو تعمال المالط المسامي الطبيعي الذالجيري، إضافة إلى اس

ى صيانة دورية من طرف ساكنتو وبأساليب ومواد عمى نسب كبيرة من الماء، الذي اعتمد عم
 تقميدية وفي مواسم محددة، اختفت األخيرة بتحول القصور إلى معالم ميجورة.

كما أن صغر حجم الفضاءات داخل القصور وقمة فتحات التيوية، يعتبر أيضا سببا 
وات الصرف لتكاثف قطرات الماء عمى أسطح مواد البناء من الداخل، إضافة إلى استعمال قن

الصحي والتزويد بالماء الصالح داخل ىذ القصور، التي أصبحت تشكل مصدرا لمرطوبة من 
مشاريع بحد ذاتيا، أو من تسرباتيا في الطبقات السفمية لمواد البناء. كما عانت ىذه الخالل 

 القصور من موجات تساقط معتبرة في السنوات األخيرة نجمت عن التغيرات المناخية.
ل المعاينة الميدانية وقفنا عمى سبب آخر لمصادر الرطوبة داخل ىذه ومن خال

القصور، أال وىو مصداقية أعمال الترميم بحد ذاتيا، وكذا الكفاءات العممية التي قامت بيذه 
العمميات، إضافة إلى عدم ضمان االستمرارية والمتابعة الميدانية ليا، من خالل الدمج 

 قائي.والصيانة الدورية والحفظ الو 
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احتياجات السكان وسياسة ضيف نقص الوعي وغياب التحسيس وتصادم ن أنيمكن 
حماية التراث المنتيجة من طرف الدولة، التي يغيب فييا عامل التحفيز، زاد من تردي 
وضعية التراث األثري المبني داخل نطاق النسيج العمراني لمقصور، من بين النتائج التي 

توافق التركيبة الكيميائية والحبيبية ما بين القصور محل الدراسة توصمنا إلييا أيضا، ىو 
وقصور أخرى في الشرق الجزائري، ونذكر قصري نزلة وتماسين التي قام بدراسة مادة الطوب 

 بوخنوف. الباحثفييما 
انت أقل في قصري كإال أننا سجمنا اختالفا في نسبة الكربونات المنطمقة، حيث 

الستعمال القميل لمحجر انزلة وتماسين، وىذا ما يفسر  بقصري مقارنةبوسمغون وموغل 
 pHالجيري في عجينة الطوب في قصري بوسمغون وموغل، كما سجمنا تشابيا في قيمة الـ 

بين عينات الطوب، إضافة إلى أن نسبة امتصاص الماء أكبر في طوب قصري موغل 
 وبوسمغون منو في قصري نزلة وتماسين بورقمة.

ا إلى استعمال زائد لممواد العضوية في تحضير عجينة الطوب في وخمصنا أيض
الممتد الجزائرية بأن شريط شمال الصحراء  نستنتجقصري بوسمغون وموغل، ىذا كمو يجعمنا 

من الحدود المغربية إلى الحدود الميبية والتونسية اعتمد عمى نفس تقنيات ومواد البناء في 
مادة الطوب، رغم اختالف المقاسات واألشكال  تشييد القصور الصحراوية، وخاصة في

 والتجفيف وكذا المثبتات المضافة، سواء كانت معدنية أو عضوية.
وفي األخير، وبمقارنة النتائج المتوصل إلييا حول تأثير الرطوبة عمى معالم شمال 

المبنية وكذا تأثيرىا عمى نظيرتيا في الجنوب، نستنتج أن وسط حفظ المعالم األثرية الجزائر، 
يحتاج إلى نفس نسب الرطوبة الداخمية، عمى الرغم من اختالف مواد البناء المستعممة 

 وعالقتيا بالبيئة المحيطة.
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وأفضل حل لحماية المعالم األثرية بالجنوب الجزائري ىو العودة إلى استعمال المواد 

ن كان ىذا االستعمال مصحوبا بمواد حديثة وتقنيات م عاصرة، إال أن المواد المحمية، حتى وا 
المحمية تبقى األمثل واألصمح ألنيا تبدي تجاوبا وتفاعال إيجابيين مع البيئة والمحيط الذي 

، كما نؤكد عمى ضرورة إسناد عمميات الترميم والصيانة الدورية إلى أىل نشأت فيو
ماد عمييم ، أو لالعتاالختصاص والرجوع إلى أىل المنطقة، لالستفادة من خبراتيم الميدانية

كييئة استشارية خبيرة، واستحداث مراكز بحث وىيئات عممية تعنى بالبحث في العمارة 
، مثل مركز البحث في الصحراوية، تكون نقطة التقاء لمجموعة من التخصصات ذات الصمة

 CRATerre (Centre de Recherche en Architecture deالعمارة الترابية 
Terre.) 
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     لجزائر عن توضح البنية الجيولوجية  ل:  1طة رقمار خال
 ( 13لجزائر ....ص)لعروق محمد الهادي , أطلس ا
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 : توزيع األقاليم المناخية في الجزائر 2خارطة رقمال
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: توضح موقع األطلس الصحراوي في الجزائر عن  :      3طة رقمار خال
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 : موقع بني يزغن بوالية غرداية. 8الخارطة رقم 
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 : مسجد قصر موغل 5الموحة رقم 
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 : التشققات عمى الجدران قصر بوسمغون 17الموحة رقم             
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 سقوط وتهدم أجزاء البنايات بفعل الرطوبة بقصر بوسمغون:  18الموحة رقم 
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 : تأثير الرطوبة عمى األخشاب بقصر بوسمغون 19ة رقم الموح     
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: مساهمة تبميط األرضيات في صعود المياه األرضية وتزهر 21الموحة 
 األمالح بقصر بوسمغون
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 بقصر بوسمغون : موقع عينات الطوب21الموحة 

 

 



 اللوحات ملحق

133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قن : صور قصر بني يز  22الموحة رقم  
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 قصر بني يزقنب : الرطوبة الناتجة عن التمديدات المختمفة 23الموحة رقم 
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 : تأثير مشاريع التهيئة عمى قصر بني يزقن24الموحة رقم 
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 : مظاهر التمف الناتجة عن الرطوبة بقصر بني يزقن  25الموحة رقم   
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 ثبت املصطلحات

723 

 

 المصطمحات البربرية

 لموغقصر 

 

 المرأة صاحبة الذراع أو أم الذراع  موغيل

 النخيلتازدايت  

 الحق  تاعيضاس

 نظم التقييس   تيغرت

  قصر المنبيين  أغرم المنبهين 

 سور مسقف عريض  آدراس

 الواحة  نتيجنت

 ساحة السوق  نتماسغت

 المحالت  تادوكنت

 نيفالك تيحفيرين

 مفتاح تقميدي تاغمبت 

 فضاء محفور في األرضية    تامطمورت

 فناء وسط الدار  تاسيريتأو  أسواريس

 الغرف  لبيوت  

 قاعة الضيوف   تاماسريت

 أي المخزن  تيخوزان 

 الفرن التقميدي الكوشت

 ىي البكرة أو الخطارة تساباللت 

الدلو الذي يصنع من الخشب أو  آغرور 

 جمد الماعز.

 الحجر الجيري   يلآشنك
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 قصر بوسمعون

 

  اإلصطبل   أزقن

  بئر    تانوت

  البيت     تازقة

 الجبل   آدرار

 المياه دورة    تسبالت

 ينالدكاك    تحونة

  السطح   سطوح

  السقف   سقف

 شارع    تمدلة

  الدار فناء   لحوش

 والجير الطين    تالغت

 غرفة   تامعمرت

 الضيافة غرفة   نينيجيون

 المطبخ      سرغوت

  الباب قفل    نقشوط

 الكنيف    تاسرافت

 المخزن      أقبا

 المدرسة     تاخربيشت

 المسجد     تامزقيدا

 النخمة     تازدايت
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 قصر بني يزقن

 خل ثانوية مدا  الخراجات

ية  جنوب إسم لقبائل سجمماس  تفاللت

 المغرب األقصى

ة ىي مذكر تفاللت، ومعناه قطعأفالل  

 من الجمد األحمر 

القطعة المسيجة من   َأْسَقْن أو أسقن

  األرض 

بالميجة المحمية الطبانت، كممة  الطبانات 

تركية األصل، مركبة طوب خانو، طوب 

بمعنى المدفع، خانو بمعنى الحجرة، 

 المعنى الكامل ىو حجرة المدفع

 من نوع المداخل المنكسرة   ِإِمي

 ر وسط الدا  َأَماْس ْنِتَدار

 رواق  "تهجة" 

القاعة المميزة الخاصة باستقبال  ِتيَزْفِري

 النساء من الضيوف 

 الكنيف   "َأْجِميرْ 

 غرفة استقبال الرجال  َلْعَميْ 

مول عمى أقواس محمسقف  رواق ِإيُكوَمارْ "

  ودعامات 

 فناء واسع مكشوف  ِتيَغْرَغْرتْ 

 مخازن مبنية  "َتْخِبيتْ أو " "َباُجو"

 سطح"َتْمَناِيتْ "

المالط المصنوع من الحجر   تبشمت

 الجيري



 ثبت املصطلحات

 المصطمحات التقنية

 الموني التغير
 التجوف

 اليوائي الجير
 االنفصام
 التدعيم

 االنفصال
 التصدع
 التورق
 النجمية الكسور
 اّلتشظي

 دقيقة خموية خيوط
 الرقيقة القطاعات
 األشنات
 الشعيرية الكسور
 المستقطب الضوئي المجير
 المعدن أحادية
 اإلفريقية التقنية
 المركبة التقنية
 الكبير النظام تقنية
 باآلجر التبميط تقنية

 اآلجر عمى القائمة التقنية

 Altération chromatique 
Alvéolisotion 
Chaux Aérienne 
Clivage 
Consolidation 
Délitage 
Eclatement 
Exfoliation 
Fissure en étoile 
Fragmentation 
Hyphe 
Lames minces 
Lichens 
Microfissures 
Microscope polarisant 
Monominéral 
Opus Africanum 
Opus mixtum 
Opus Quadratum 
Opus Spicatum 
Opus Testaceum 
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 التقشر
 الثقب

 المعادن متعددة
 الزئبق حقن طريقة عن المسامية تحديد

 عكسية اإلجمالية النفاذية
 الحجارة قطع فن

 المقداري اإلضافي الحجم
 التراكمي الحجم
 الراتنج
 كساأليبو 

 األمالح
 األالرتيت

 الجص
 الجير

 الكمادات
 الصوابين

 التزىر/ تبمور
 الرطوبة

 الماء
 الشاردية

 األسموزية
 الخاصية الشعرية

Pelage 
Perforation 
Polyminérals 
Porosémetrie à mercure 
Porosité totale Réversible 
Stéréotomie 
Volume incrémental 
Volume cumulé 
résine 
époxy 
sel                                    
alardyte 
plâtre    
chaux          
cataplasmes  
savons     
cristallisation  
humidité  
eau  
ionique 
osmosique 
capillarité 
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 الصعود الشعري
 معامل الحموضة

 البممرة
 الصالبة
 الصالدة
 القساوة
 النفاذية

 المسامية
 التكاثف

 العوامل المناخية
 المياه الجوفية

 التشبع
 التصريف المائي

 مارةالع
 العمران

 النسيج العمراني
 التجفيف

 القنوات /السيفونات
 الشقوق / الشروخ
 الطريقة الكيربائية
 التشبع الكيربائي

 اآلجر

augmentation capillaire 
Facteur PH  
Polymérisation 
rigidité 
dureté 
crudité 
perméabilité 
porosité    
condensation  
facteurs climatiques  
nappe phréatique 
saturation  
drainage  
architecture 
Urbanisme 
tissu urbain  
séchage 
Canals/  siphons   
Fissures  
électro métrique 
saturation électrique  
brique 
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 الطوب
 الحجارة
 الخشب
 المعادن
 المالط
 الطين
 الرمل

 التركيبة الكيميائية
 الطمي

 المثبتات العضوية
 المثبتات المعدنية

 القصر
 المبنى التاريخي

 ريخيةالمدينة التا
 التراث المادي
 الموقع األثري
 الفن الصخري

 الصيانة
 المحافظة

 الترميم
 الوقاية
 البيئة

adobb /Toob  
pierre  
bois 
métaux  
mortier  
argile  
Sable 
composition chimique 
limon 
Stabilisateurs organiques 
stabilisateurs métalliques 
ksar/gsar 
bâtiment historique 
ville historique 
patrimoine matériel 
site archéologique 
L'art rupestre  
Conservation 
Préservation 
restauration  
prévention  
ecology  
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 المحيط
 الساحة
 السوق

 الضغط
 التحميل البنيوي

 التحميل النسيجي
 التحميل المعدني
 التحميل الحبيبي

 الخدش
 االنتفاخ
 أساس

 برج
 سقف
 سور

 بالطات حجرية
 الطابية

 عارضة خشبية
 ىيكل مسند

 غير منتظمة حجارة
 دعامة

 الكتمة الحجمية
 دولوميت كربونات طبيعية

environnement  
cour 
marché  
pression  
analyse structurale  
analyse histologique 
analyse minérale 
Analyse granulométrique 
grattement  
Gonflement 
Fondation 
Tour 
plancher  
rempart /enceinte 
dalle de pierre 
pise  
poutre/poutrelle/traverse  
coffrage  
moelon 
pilier 
volumétrique 
dolomitique  
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 عقد
 رصف الحجارة

 مسقط
 مقطع/ قطاع

 مالط الحم
 الواجية
 تمبيس

 مداميك/مدماك
 الغالف الجوي

 المسبار
 امتزاز

 االنتشار
 الكثافة

 التحمل الميكانيكي
 البكتيريا

 الطحالب
 الرخام

 التسرب
 بخار الماء

 العزل
 البمورة

 المواصمة الحرارية

arc  
appareillage 
vue en plan  
coupe 
liant 
façade  
revêtement/enduit 
assises/ bauge  
atmosphérique  
la sonde  
adsorption  / Hygroscopicité 
diffusion 
densité  
endurance mécanique 
bactérie 
algues 
marbre  
fuite  
vapeur d'eau 
isolation  
cristallisation 
conductivité thermique 
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 درجة الحرارة
 التساقط

 نفاذية بخار الماء
 اإلنتقالية الحرارية
 السطح الداخمي 
  السطح الخارجي

  اليواء الداخمي
 اليواء الخارجي

 غشاء
 اختراق

 امتصاص
 انتقالية
 باسكال
 تيوية
 جوفي

 رطوبة نسبية
 سمك
 شعري
 صمام

 عزل الرطوبة
 قوى الرفع

 ألياف

Température 
précipitation 
Perméabilité à la vapeur 
d'eau transition thermique 
La surface intérieure 
la surface extérieure 
L'air intérieur  
L'air extérieur  
Membrane 
Pénétration  
Absorption 
Transmit rance 
Pascal  
Ventilation 
Interstitiel  
Humidité Relative 
Epaisseur  
Capillaire 
Valve  
Dampprofing  
forces de soulèvement  
Fibres 
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 مخطط مقياس الرطوبة
 ليونة

 مرونة
 مقاومة
 مقاومية
 موصمية

 نفاذية
 نقطة الندى

 ديمومة
 التعويم

 فاصل أو وصمة
 منافذة

 جسور حرارية
 جسور رطوبة

 بخار الماء
 عزل مائي

 Psychrométrie 
 Mollesse  
Flexibilité  
Résistance 
 Résistivité  
Conductivité 
 perméabilité  
Point de condensation 
 Longévité  
Inondation 
 Joint 
 Permeance  
 Pont thermique 
Pont humide 
 Vapeur  
Imperméabilisation 
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 العربية:بالمغة . 1
 المصادر. 1.1
  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الطباعة المنبرية شكرياأللوسي ، 

 .ه1189
 1911د اهلل، المغرب في ذكر إفريقيا والمغرب، طبعة الجزائر. يالبكري أبو عب. 
 وأسامة مرعشمي نديم وتصنيف إعداد والعموم، المغة في احالصح ،العبليمي اهلل عبد الجوىري 

 .م 1974 لبنان، بيروت، العربية، الحضارة دار ،1 الطبعة ،2و 1 المجمد مرعشمي،
 1981, دار العمم لممرابيين , بيروت  2خمدون , ج  ابنخمدون عبد الرحمن, تاريخ  ابن . 
 ريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الرحمن، ديوان المبتدأ والخبر في تا خمدون عبد ابن

  م. 1992 بيروت، العممية، الكتب دار ،1 ج ،1 ط السمطان األكبر ،
 دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان، ـــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2001.  
 1961ين بيروت, دار الكتاب المبانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 بغية الرواد في ذكر المموك من بني عبد الواد تقديم وتحقيق د. عبد الحميد ،خمدون يحي ابن 

 .1980المكتبة الوطنية، الجزائر، 1حاجيات، ج 
 لدرجيني أبو العباس أحمد بن سعيد ، كتاب طبقات المشايخ بالمغرب، تحقيق : إبراىيم طبلي، ا

 .1ر، د ت ، ج مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائ
  ،أبو زكرياء يحي بن بكر، كتاب سير األئمة وأخبارىم ، تحقيق إسماعيل العربي ، الجزائر 
  1986دار العمم لممبليين، بيروت،  8،ج 7الزركمي خير الدين، األعبلم، ط.  
 9، س 2سيده، المخصص، دار األفاق الجديدة بيروت ، ت، ج  ابن. 
 خطوطرب في أخبار األندلس والمغرب، معذاري المراكشي، البيان المغ ابن. 
 عمي وتحقيق تقديم وتونس، إفريقية عمماء طبقات كتاب تميم، بن أحمد بن محمد العراب أبو 

 م. 1968 لمنشر، التونسية الدار اليافي، حسن ونعيم الشابي
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  م، تحقيق سعيد الفاضمي،1663-1661العياشي أبو سالم عبد اهلل بن محمد ، الرحمة العياشية 
 .2006سميمان القرشي، المجمد الثاني، الطبعة األولى، االمارات،

 1892، إحياء عموم الدين، الجزء األول، المطبعة اليمنية بالقاىرة، أبو حامد الغزالي. 
  1960محمد , آثار الببلد وأخبار العباد, دار صادر , بيروت  ابنالقزويني زكريا. 
  طبعة دار األندلس بيروت 1ادن الجوىر، ج ، مروج الذىب ومععمي بن الحسينالمسعودي ،

1981 .  
  ،1985الورجبلني أبو زكريا يحي، كتاب السيرة وأخبار األئمة تحقيق عبد الرحمن أيوب، تونس . 

 
  المراجع 1.1
  1992مطبعة أبو داود الجزائر  1إبراىيم بن يوسف، إشكالية العمران والمشروع االسبلمي, ط . 
 ي، حماية وصيانة التراث األثري، دار الفجر لمنشر نمد عبد الحميد الكفاىيم عطية، محأحمد إبرا

 .2003والتوزيع، القاىرة، 
  ،2007أحمد سميماني، تاريخ المدن الجزائرية، دار القصبة لمنشر، الجزائر. 
  أندري قينيي، بنية المادة من زرقة السماء إلى المواد الببلستيكية, تعريب عمي بمحاج، كمية العموم

 .1994نزرت تونس، ب
 في القديمة والكتابات النقائش القديم، لقصرا: التونسي الجنوب قصور من الرحمان، عبد أيوب 

 م. 1988 تونس، والعموم، والثقافة لمتربية العربية المنظمة العربي، الوطن
  ،غرداية بابا نجار يونس، بوعروة نور الدين ، العمارة الترابية، ديوان حماية وادي مزاب وترقيتو

 . 2010الجزائر، 
 األثرية، المقتنيات وترميم لحفظ العممية واألساليب الطرق اآلثار، عمم في الحفاظ ماري، بارديكو 

 م. 2002 القاىرة، أحمد، الشاعر محمد .تر
  باىرة عبد الستار أحمد القيسي، معالجة وصيانة اآلثار دراسة ميدانية، المؤسسة العامة لآلثار

 1981، والتراث، العراق
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 2015قصر بني يزق أت إسجن، ديوان حماية واد مزاب وترقيتو،  ،بغباغة عبد العزيز. 
  ،2007بمحاج معروف، مساجد مزاب ومصمياتيا الجنائزية، الطبعة األولى، الجزائر. 
  م، إسيام في 14و 13ىـ./ 8و 7، الماء واإلنسان في األندلس خبلل القرنين سعيدبن حمادة

 .1،2007جتمع والذىنيات بيروت، لبنان، ط دراسة المجال والم
 ديوان المطبوعات الجامعية, الساحة  صالح, القباب والمآذن في العمارة االسبلمية, بن قربة

 م. 1996المركزية, بن عكنون, الجزائر, 
 يوسف, تاريخ بن مزاب دراسة اجتماعية واقتصادية وسيمسية المطبعة العربية، غرداية  بن كبير

 .1992الجزائر، 
  المدن التاريخية خطط ترميميا وصيانتيا، جامعة القاىرة، مكتبة زىراء الشرق، السيد محمودالبنا ،

 م.2003
  مطبعة اإلحسان، دمشق.2، عمم المناخ والمياه، ج أغاجمال شاىر ، 
  جورجيو توراكا، تكنولوجيا المواد وصيانة المواد األثرية، ترجمة أحمد إبراىيم عطية، دار الفجر

 .2003شر والتوزيع، لمن
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 فهرس الجداول:

 27 ص .................................................: مقياس موه 10الجدول رقم 

 27 ص.....................................  مسامية بعض الصخور  17الجدول رقم 

توييا اليواء التي يح –بخار اإلشباع - (Cs: كمية بخار الماء القصوى )10الجدول رقم 
 70ص .....................................................عند درجات حرارة مختمفة 

 70ص .................................... : مقاومية بخار الماء لممواد10الجدول رقم 

 72ص ......... : معدل كميات بخار الماء المنتجة في البيوت السكنية 10الجدول رقم 

 010ص .................................................مناخ بشار  10 جدول رقمال

 017 ص...............................................المناخ موغل  12الجدول رقم 

 000 ص...........................................المناخ بوسمغون   10الجدول رقم 

 000 ص............................................  غرداية المناخ  17الجدول رقم 

 070 ...... ص.. بالنسبة لمجو: متوسط النسبة المئوية لرطوبة الخشب 01الجدول رقم 

 070 ص.............................  لمطين الكيميائية التركيبة يبين : 00رقم الجدول

 077 ص...............................  طينلم الحبيبي التحميل يبين  :07رقم الجدول

 710 ...........................ص............   الطوب تربة تركيبة 00الجدول رقم 

 ........نتائج اختبار الخدش عمى عينات طوب قصر موغل وبوسمغون: 00رقم الجدول

 770 ص ...........................................................................

 770 ........ص..........................  نتائج تعيين نسبة االنتفاخ: 00رقم الجدول

 770 ص......................................  pHنتائج تعيين قيمة : 00رقم الجدول
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 770 ................... ص............. : نتائج نسبة امتصاص الماء02الجدول رقم

 772 .......... ص.......... : التحاليل المعدنية لطوب قصر بوسمغون00رقم الجدول

 777 ص........................التحاليل المعدنية لطوب قصر موغل : 07رقم الجدول

 700 ص.................................. نتائج تعيين نسبة الكالسيوم: 71رقم الجدول

 700 ص.....................................الحبيبي لمعيناتالتحميل : 70رقم الجدول

 700ص .................................   نسب الرطوبة في العينات: 77رقم الجدول

  .........متوسط نسب الرطوبة في اليوم الواحد داخل معالم قصر موغل: 70رقم الجدول

 701 . ص..........................................................................

 700 ....صمتوسط نسب الرطوبة أيام األسبوع في معالم قصر موغل :24 رقم  الجدول

 700 .....صمتوسط نسب الرطوبة في اليوم الواحد داخل قصر موغل 25: رقم الجدول

 700 ..........ص.متوسط نسب الرطوبة اليومي بمعالم قصر موغل:  70 رقم الجدول

 700 ..ص...متوسط نسب الرطوبة لميوم الواحد داخل قصر بوسمغون:  72رقم الجدول

 700 ....صمتوسط نسب الرطوبة في األسبوع داخل قصر بوسمغون : 70رقم  الجدول

 702 ....صمتوسط نسب الرطوبة لميوم الواحد داخل قصر بوسمغون : 77 رقم الجدول

 700 ....صي األسبوع داخل قصر بوسمغونمتوسط نسب الرطوبة ف :  01رقم الجدول
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 فهرس األشكال:

 00 ص..................: رسم تقريبي لجياز قياس الرطوبة السيكرومتر10الشكل رقم 

 00 ص............................ل لقياس الرطوبة: تمثيل بياني لمتغمغ17الشكل رقم 

 07 ص...........................: شكل بياني لمقياس الرطوبة الشعرية10الشكل رقم 

 00 ص.......................لمباني األثريةا: مظاىر تأثير الرطوبة عمى 10الشكل قم 

 01 ص.............................: مصادر الرطوبة في المباني األثرية10الشكل رقم
 02 ص.....ال: تأثير المياه تحت السطحية عمى الجدران بفعل قوى األحم10الشكل رقم 

 00 ص............األثرية مطار والسيول عمى أساسات المباني: تأثير األ12الشكل رقم 

 07 ص.......................ىيكل البناء األثري في الماء تّكثف طريقة 08 رقم الشكل

 20 ص...........................: األسطح وكيفية جذبيا لجزيء الماء 17 الشكل رقم

 20 ص...........: تشكل زاوية جزيء الماء بين الييدروجين واألكسجين 01قم الشكل ر 

  20 ص...............................: التمثيل االلكتروني لجزيء الماء00الشكل رقم 

 20 ص...............................: زاوية التماس بين الماء واألسطح12الشكل رقم 

 01 ص............................ي لقياس النفاذية العامة: جياز اختبار 00الشكل رقم 

 00 ص...: مظاىر التكاثف السطحي وتغمغل الماء عبر مسامات الجدران00الشكل رقم 

 00 ص........: خطاطة لمبدأ انتقال المياه في المسام مع تصاعد التشبع00الشكل رقم 

  ر المسامات بالخاصية الشعرية: تمثيل بياني لمسافة انتقال الماء عب00الشكل رقم 

 00 ص..............................................................................
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 لسطح أثناء جريان الماء في أنبوب: مقطع جانبي لمسرعات عمى ا02رقم  الشكل
 07 ..ص...................................................................اسطواني

لمرحمة الشعرية؛ ب( مرحمة : توزيع الماء أثناء عممية التجفيف: أ( ا00الشكل رقم 
 77 ص.......................................................................الجفاف

 020 ص......................: مسقط أفقي لممسجد العتيق بقصر بني يزقن07الشكل 

 020 ص...............فقي لسطح المسجد العتيق بقصر بني يزقن: مسقط أ71الشكل 

 027 ص..................................: نموذج لممسكن التقميدي بمزاب 70الشكل 

 070 ص............................حشبسوت لمممكة منقوش مشيد : بين27رقم الشكل

 070 ص.........................تصور لكيفية تحضير عجينة الطوب :70الشكل رقم 

 070 ص.................: تشكيل قوالب الطوب وتجفيفيا بأشعة الشمس70الشكل رقم 

 072 ص........................: التجفيف عن طريق الحرق في األفران70الشكل رقم 

 710 ص......................: تأثير كميات الماء عمى عجينة الطوب 70رقم  الشكل

 710 ص......................................الطوب عجينة اختبار :  72رقم  لشكلا

 710 ص...................: مراقبة عجينة الطوب بتقنية الشريط المفتول70الشكل رقم 

 710 ص..............................لمطوب المختمفة األشكال يبين :  77 رقم الشكل

 712 ص................................بناء مستويات الجدرانتقنيات : 01الشكل رقم 

 710 ص............: رسم توضيحي لكيفية إنجاز الجدران بتقنية الطابية00الشكل رقم 

 717 ص..................: رسم توضيحي لتقنية البناء بالسافات العمودية07الشكل رقم

 701 ص................................اوبة: تقنية البناء بالطبقات المتن00الشكل رقم 



 الفهارس
 

358 
 

 700 ص........................: سورة توضيحية لتقنية البناء المزدوجة00الشكل رقم 

 707 ص.........................: تقنية وضع قطع اآلجر طوال وعرضا00الشكل رقم 

 707 ص...............................................: تقنية المداميك00الشكل رقم 

 700 ص.............................................: تقنية بناء العقود02الشكل رقم 

 700 ص...................................: مراحل التسقيف بالصحراء00الشكل رقم 

 707 ص.......................................:  اختبار مممس الطوب07الشكل رقم 

 771 ص.............................: اختبار المقاومة في الحالة الجافة01الشكل رقم 

 701 ص..........................: أشكال قنوات تصريف مياه األمطار00الشكل رقم 

 701 ص.........بواسطة اإلسمنت : المصدات الرأسية لممياه الجوية واألرضية07الشكل

 707 ص............................................األفقي : التصريف00الشكل رقم 

 700 ص....................: التصريف الشاقولي لممياه األرضية باآلبار00الشكل رقم 

 700 ص...........: التصريف الشاقولي لممياه األرضية بواسطة النباتات00الشكل رقم 

 700 ص.................................: مقطع عمودي لبئر العزل األفقي00الشكل 

 000 ص.....................................: العزل بالسيفونات الجوي02الشكل رقم 
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 فهرس المنحنيات:

بالكتمة( تحت تأثير دورات  7%) NaCl: أوجو تمدد المالط المموث بالـ 10المنحنى رقم 
 07 ص.............................................................  الرطوبة النسبية

 00 ص.........  : منحنى موليير أو منحنى حراري: الرطوبة المطمقة 17المنحنى رقم 

: العالقة بين درجة الندى )نقطة الندى( والرطوبة النسبية لميواء عند 10المنحنى رقم

 00 ص........................................................  درجات حرارة مختمفة

 : مجاالت استقرار الممح في شكل محمول تماشيا مع تركيز الحرارة10المنحنى رقم 
  71 ص ............................................................................

 010 ص.................... نى بياني يومي لمطقس بوالية بشار: منح10المنحنى رقم 

-7110بشار خالل عشر سنوات ): متوسط المعطيات المناخية لوالية 10نحى رقم الم

 010 ص..................................................................  (7100

 010 ص......................... : متوسط المعطيات المناخية لموغل12المنحى رقم 

 077 ص..........................ية لوالية البيض: المعطيات المناخ 10المنحنى رقم 

-7110متوسط المعطيات المناخية لوالية البيض خالل عشر سنوات ) :17المنحنى رقم 
 001 ص.................................................................   (7100

 000 ص...................... المعطيات المناخية لمنطقة بوسمغون :01المنحنى رقم 

  007 ص................... المعطيات المناخية اليومية لوالية غرداية: 00المنحنى رقم 
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 000 ص................... المعطيات المناخية اليومية لوالية غرداية: 07المنحنى رقم 

 000 ص....................متوسط المعطيات المناخية لوالية غرداية: 00المنحنى رقم 

 770 ص...........: التركيبة الكيميائية لمادة التبشمت بقصر بني يزقن00المنحنى رقم 

 770 .........ص: أعمدة بيانية لمتحميل المعدني لطوب قصر بوسمغون00المنحنى قم 

 770 ص..............: دائرة نسبية لعناصر الكيميائية المكونة لمعينات00المنحنى رقم 

 701 ص............: أعمدة بيانية لمتحميل المعدني لطوب قصر موغل02المنحنى رقم 

 701 ص..............: دائرة نسبية لعناصر الكيميائية المكونة لمعينات00المنحنى رقم 

 707 ص.....المنطمق من العينات Co2: أعمدة بيانية تمثل حجم غاز 07المنحنى رقم 

ص .......ة كربونات الكالسيوم في العينات: أعمدة بيانية تمثل نسب71المنحنى رقم 

707 

  700 ص..................التحميل الحبيبي لمعينات : أعمدة بيانية تمثل70المنحنى رقم 

 700ص ...................التحميل الحبيبي لمعينات : دائرة نسبية تمثل77المنحنى رقم 

اليوم الواحد داخل معالم قصر  : أعمدة بيانية لمتوسط نسب الرطوبة في70المنحنى رقم 

 701 ص...................................................................... موغل
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 : أعمدة بيانية لمتوسط نسب الرطوبة أيام األسبوع في معالم قصر موغل70المنحنى رقم 

 700 ص............................................................................

  : أعمدة بيانية متوسط نسب الرطوبة في اليوم الواحد داخل قصر موغل70المنحنى رقم 

 707 ص............................................................................

 لمتوسط نسب الرطوبة اليومي بمعالم قصر موغل : أعمدة بيانية70المنحنى رقم 

 700 ص............................................................................

  : أعمدة بيانية لمتوسط نسب الرطوبة لميوم الواحد داخل قصر بوسمغون72المنحنى رقم 
 700 ص............................................................................

  يانية لمتوسط نسب الرطوبة في األسبوع داخل قصر بوسمغونأعمدة ب: 70المنحنى رقم
 700 ص............................................................................

  : أعمدة بيانية لمتوسط نسب الرطوبة لميوم الواحد داخل قصر بوسمغون77المنحنى رقم 
 702 ص............................................................................

  : أعمدة بيانية لمتوسط نسب الرطوبة في األسبوع داخل قصر بوسمغون01المنحنى رقم 
 700 ص............................................................................
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 فهرس المخططات:

  077ص ..................خية قصر موغلالمعطيات الجغرافية والمنا 10المخطط رقم 

 070 ص......................... مخطط النسيج العمراني )قصر موغل( 17المخطط 

 070 ص......................... مخطط النسيج العمراني )قصر موغل( 10المخطط 

 000 ص...............المعطيات الجغرافية والمناخية قصر بوسمغون 10المخطط رقم 

 007 ص.......................مخطط النسيج العمراني )قصر بوسمغون( 10المخطط 

 000 ص ......................مخطط النسيج العمراني )قصر بوسمغون( 10المخطط 

 000 ص ......................مخطط النسيج العمراني )قصر بوسمغون( 12المخطط 

  000 ص.......................بوسمغون( مخطط النسيج العمراني )قصر 10المخطط 

  007 ص...............المعطيات الجغرافية والمناخية قصر بني يزقن 17المخطط رقم 

  000 ص.......................مخطط النسيج العمراني )قصر بني يزقن( 01المخطط 

 000ص .......................مخطط النسيج العمراني )قصر بني يزقن( 00المخطط 
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 رائطفهرس الخ

 770 ص .......................: توضح البنية الجيولوجية  لمجزائر 0خارطة رقمال

 777 .......................ص: توزيع األقاليم المناخية في الجزائر 7خارطة رقمال

 770 ص ............: توضح موقع األطمس الصحراوي في الجزائر 0خارطة رقمال

 770 ص ......: مواقع الرسومات الصخرية في األطمس الصحراوي 0قم الخارطة ر 

 770 ...........................صتوزيع أقاليم  صحراء الجزائر : 0الخارطة رقم 

 770 .......ص: التقسيم اإلداري لمجزائر مع تحديد مناطق الدراسة. 0الخارطة رقم 

 772 ..................... صلبيضا : موقع دائرة بوسمغون بوالية  2الخارطة رقم

 770 ......................... ص: موقع بني يزغن بوالية غرداية. 0الخارطة رقم 

 777 ص...........................: موقع بمدية موغل بوالية بشار 7الخارطة رقم 
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 فهرس الموحات:

 010 ص........................................: أجيزة قياس الرطوبة  0الموحة رقم 

 017 ص.......................................  : أجيزة قياس الرطوبة 7الموحة رقم 

 010 ص..................................  : مداخل وساحة قصر موغل0الموحة رقم 

 010 ص........................................  : مساكن قصر موغل 0الموحة رقم 

 010 ص........................................   : مسجد قصر موغل 0الموحة رقم 

 010 ص........................  الساعة الشمسية بساحة قصر موغل:  0الموحة رقم 

 012 ص.......................: مواقع أخذ عينات الطوب بقصر موغل 2الموحة رقم  

 010 ص...............وبة عمى الجدران وساحة قصر موغل: تأثير الرط 0الموحة رقم 

 017 ص.......... : تأثير الرطوبة عمى األرضيات والسقف بقصر موغل 7الموحة رقم 

 001 ص...................  : مصادر الرطوبة األرضية بقصر موغل 01الموحة رقم  

 000 ص........... وغل: تزىر األمالح عمى مستويات البناء بقصر م 00الموحة رقم  

 007 ص................. : تأثير الرطوبة عمى األخشاب بقصر موغل 07الموحة رقم  

 000ص .................................... : صور قصر بوسمغون 00الموحة رقم  

 000 ص.......................تسرب مياه األمطار بقصر بوسمغون : 00الموحة رقم  

 000 ص..بقصر بوسمغون : تقشر تمبيس الجدران بفعل الرطوبة الداخمية00قم الموحة ر 

 000 ص.......: تأثير الصعود الشعري لممياه األرضية بقصر بوسمغون 00الموحة رقم 

 002 ص......................: التشققات عمى الجدران قصر بوسمغون 02الموحة رقم 
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 000 ص...نايات بفعل الرطوبة بقصر بوسمغون: سقوط وتيدم أجزاء الب 00الموحة رقم 

 007 ص.............  : تأثير الرطوبة عمى األخشاب بقصر بوسمغون 07الموحة رقم 

مياه األرضية وتزىر األمالح : مساىمة تبميط األرضيات في صعود ال71 رقم الموحة
 071 ص............................................................ بوسمغونبقصر 

 070 ص....................... : موقع عينات الطوب بقصر بوسمغون70 رقم الموحة

 077 ص.................................... : صور قصر بني يزقن  77الموحة رقم 

 070 ص.... : الرطوبة الناتجة عن التمديدات المختمفة بقصر بني يزقن 70الموحة رقم 

 070 ص..................  أثير مشاريع التييئة عمى قصر بني يزقن: ت24الموحة رقم 

 070 ص.........: مظاىر التمف الناتجة عن الرطوبة بقصر بني يزقن 25الموحة رقم  
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 فهرس الموضوعات
 إىداء

 كممة شكر
 ط -أ......................................................................مقدمة
 01ص .........................................لتمييدي:  مفاىيـــــــــــم عـــــــــــــــــــامالفصل ا

 00ص ...................................................................تمييد:.
  00ص .............................................................. مفيوم البيئة:0
 07 ص........................ ..................................ـ مفيوم الرطوبة:2
 00ص ............................................................ . مفيوم الماء:0
 00 ص.......................................................... :. مفيوم الحماية4

 00 ص............................................................... :المحافظة 5.
 00ص .................................................................. الصيانة: 0
 00 ص.................................................................. . الترميم:2
 71ص ......................................................... مفيوم الصحراء:. 0
 71 ص........................................................... . الموقع األثري:7

 71ص ........................................................ . الفن الصخري :01
 70ص .................................................. مفيوم المدينة التاريخية: 00
 70ص ................................................. . مفيوم المبنى التاريخي:07
 77ص .......................................................... . مفيوم القصر:00
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 00.ص........ىا عمى المعالم األثريةالخصائص المناخية لمرطوبة وتأثير الفصل األول: 
 00ص .......................................................................تمييد 

 00ص ........................... تركيب الغالف الجوي وتواجد بخار الماء في الجو0
 00ص ......................................... ـ أىمية الدراسات المناخية لمرطوبة:7
 02ص .........................................ـ المناخ ومسكن اإلنسان وفن العمارة3
 00ص .............................................................ـ أنواع الرطوبة 0
 01ص ...................................................... ـ طرق قياس الرطوبة:0
 00ص ..................................................ـ مصادر الرطوبة في الجو0
 00ص ............................ ـ عالقة الرطوبة بالخصائص الجغرافية والمناخية:2
 02...ص .............................................ـ الرطوبة في المباني األثرية 0
 07ص .........................................................ون جزيء الماء. تك9

 07..ص .....................................مصادر الرطوبة في المباني األثرية 10.

 00ص ........................................تأثير الرطوبة عمى المعالم األثرية 11.
 07ص ............................................مى مواد البناء. تأثير الرطوبة ع07
 

  00ص .......الفصل الثاني: أثر خصائص الرطوبة عمى التراكيب الداخمية لمواد البناء
 00ص ..................................................................تمييد      
 02.....ص .................................ادخصائص التراكيب الداخمية لممو . 0
 02...ص ..............................................الروابط الداخمية لممواد. 7
 00..ص .........................تصنيف العناصر الكيميائية لمتراكيب الداخمية. 0
  07.ص ..................................تصنيف التراكيب الداخمية لمواد البناء. 0
 20 ص...............................البناء مواد لجزيئات البنائي التركيب ائص. 0
 27 ص...........................................األثري المبنى أداء خصائص .0
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 20 ص............................البنائية واألسطح المواد في الماء تحرك أنواع. 2
 20 ص..................................................لمماء المميزة الخواص. 0
 20 ص....................................................الماء انتشار ظاىرة. 7

 27 ص............................بالرطوبة األثرية المواد لتمف العممية األسس.01
 00 ص...........................البناء لمواد الداخمية تراكيبال بين التفاعالت. 00
 70 ص............................الحراري بالعزل وعالقتو الماء بخار تكاثف. 07
 

 70ص............................بشار بوالية موغل قصر دراسة: الثالث الفصل
 77 ص............................................................. تمييد     
 77 ص..........................................................بشار والية  .1
  012ص .........................................................موغل قصر .2 
 012 ص...............................: ..........والجغرافي الفمكي الموقع  1.2

 012 ص..................................: ............موغل منطقة مناخ .2.2 
 017 ص..............................................التسمية وأصل التاريخ  3.2
 000 ص..................................................المنطقة جيولوجية  4.2
 000 ص......................................................القصر سكان  5.2
 000 ص....................................موغل لقصر المعماري الوصف  6.2

 071 ص.............................................الترميم أعمال تاريخ  7.6.2
 071 ص..................................موغل بقصر األضرار تشخيص 8.6.2
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 070 ص.......................البيض بوالية بوسمغون قصر دراسة:  الرابع الفصل
 070 ص................................................................تمييد

 070 ص......................................................... البيض والية ,0
 001 ص......................................................ونبوسمغ قصر .2

 001 ص......................................................التسمية أصل .0.7
 007 ص..............................................بوسمغون قصر موقع .7.7
 007 ص.........................................................التضاريس .0.7
 007 ص.............................................................المناخ .0.7
 000 ص.....................................................النباتي الغطاء .0.7

 002 ص.................................بوسمغون لمنطقة التاريخية المعطيات .0
 000 ص................................................بوسمغون قصر سكان. 0
 001 ص....................................بوسمغون لقصر المعماري الوصف .0
 007 ص..........................................القصر في الترميمات تاريخ  .0
  149ص...................................نبوسمغو  بقصر األضرار تشخيص.  2
 

 156 ص..............................غرداية بوالية يزقن بني قصر: الخامس الفصل 
  002 ص................................................................... تمييد

 002 ص.......................................: .................غرداية والية .1
 000 ص.............................: .............................مزاب وادي 7

 007 ص.......................................................يزقن بني قصر .3
 021 ص.............................................القصر المعماري الوصف .4
 001 ص....................................................الترميمات امجبرن .5
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 001 ص...................................................األضرار تشخيص .6
 

 000 ص...............المدروسة المعالم بناء وتقنيات مواد دراسة: السادس الفصل
 000 ص..................................................................تمييد 

 000 ص...........................................................البناء مواد .1
 002 ص.............................................................اآلجر .0,0
 002 ص............................................................الحجارة 7.0
 007 ص.............................................................المالط 0.0
 071 ص...........................................................الخشب .0.0
 070 ص..........................................................التبشمت .0.0
 070 ص............................................................بالطو  .0.0

 710 ص................................................البناء وتقنيات أساليب .7
 710 ص...............................................األساسات بناء تقنية .0.7
 712 ص.................................................الجدران بناء تقنية .7.7
 700 ص......................................................التكسية تقنية .0.7
 700 ص...................................................العقود بناء تقنية .0.7
 700 ص...................................... ...........الساللم بناء تقنية .0.0

 700 ص........................................................التسقيف تقنية .0
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 702 ص......البناء مواد لتركيبة المخبري والتحميل الميداني العمل :السابع الفصل 
 700 ص........................................................: .........تمييد

 700 ص....................................لمعينات والنسيجي البنيوي التحميل .1
  770 ص............................ لمعينات الفيزيوكيميائية الخصائص تعيين .2
 770 ص....................................لمطوب المعدني الكيميائي التحميل .3
 700 ص.............................................عيناتلم الحبيبي التحميل .4
 700 ص........................................لمعينات الرطوبة نسبة حساب .5
 700 ص..................................لمعينات المكونة الكيميائية العناصر .6
 701 ص............................... المدروسة المعالم داخل الرطوبة قياس .7
 707 ص.........................الرطوبة عن الناتجة التدىور عوامل تشخيص .8
 

 المعالم ترميم مقترحات: الرطوبة عن الناتجة األضرار معالجة:  الثامن الفصل
  700 ص ..............................................................المدروسة

 707 ص...................................................................تمييد
 707 ص................................... المعمارية العناصر ترميم أولويات ـ 1

 700 ص......................................................الترميم أساليب .2 
  700 ص..........................................: ...........الترميم مبادئ .3 
 700 ص.....................................بالرطوبة المتضررة المباني ترميم ـ 4

 707 ص........................................الرطوبة من البناء مواد حماية .5 
 720 ص...........................الكيميائية المركبات باستخدام الرطوبة عزل  .6
 720 ص.....................................المدروسة المعالم ترميم مقترحات  .7

 707 ص.................................................................الخاتمة
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 707 ص................................................................المالحق
 771 ص.................................................................الخرائط
 011 ص.................................................................الموحات

 070 ص.......................................................المصطمحات ثبت
 000 ص..................................................والمراجع المصادر ثبت

 000 ص................................................................الفيارس
 000 ص..........................................................الجداول فيرس
 000 ص..........................................................األشكال فيرس
 007 ص........................................................المنحنيات فيرس

 007 ص.......................................................فيرس المخططات
 000 ص...........................................................الخرائط فيرس
 000 ص..........................................................الموحات فيرس
 000 ص......................................................الموضوعات فيرس

 

 

 

 

 



 :الممخص

كبقية المعالم األثرية في مختمف البيئات المناخية، ييدد القصور الصحراوية بالجنوب الجزائري عوامل تمف 
مختمفة أدت إلى مظاىر تمف متعددة، وبالنظر إلى التحديات والمتغيرات وتبعات التطور الحاصل، تسارعت وتفاقمت 

لتي تعتبر حسب دراستنا العامل الرئيس في تدىور حالة مشاكل ىذه القصور، وخاصة ما تعمق بعامل الرطوبة، ا
اصطمح عمى بخار الماء في الجو بالرطوبة، التي  القصور، رغم البيئة المناخية الجافة التي أنتجت وبنيت فييا.

أصبحت مع تطور الزمن البديل لكممة بخار الماء، حيث أن الرطوبة تفرعت وصار ليا صيت ىام ضمن العموم من 
ياه وعموم تقنية أخرى، ومع التطور التكنولوجي وظيور االكتشافات الحديثة التي استطاعت أن تفسر جل عمم الم

لكترونات،  الظواىر الطبيعية ابتداء من تكون الجزيئات، ثم التعمق إلى الذرة وما تحتويو من  نيوترونات وبروتونات وا 
ىو تأثير ىذه األخيرة عمى كل ما  الداخمية يا بالرطوبةىذه األدوات المتطورة أسفرت عن نتائج جد ىامة ما تعمق من

 تصادفو إما إيجابا في حالة االعتدال أو سمبا في حالة االرتفاع أو االنخفاض.
 .: القصور الصحراوية، التأثير، الرطوبة، مظاىر التمف، عوامل التمفالكممات المفتاحية

Résumé 

A l’instar de tous les monuments dans différents milieux climatiques, le bâti ksourien du 

sud algérien subit l’action de plusieurs facteurs de dégradation. Au vu des défis économiques et 

ses corolaires socio-politiques, nous constatons l’accélération de la dégradation de ces ksour, 

surtout celle liée au facteur d’humidité que nous considérons dans notre étude comme un élément 

déterminant dans la dégradation des ksour malgré l’aridité qui caractérise le climat de la zone 

des ksour.  

Par consensus la vapeur d’eau dans l’air est appelée humidité. Avec l’avancée 

technologique et le développement des sciences qui ont permis l’explication de la majeure partie 

des phénomènes naturels du particule au neutron. La science a permis de déterminer les effets 

positifs ou négatifs de l’humidité sur tout ce qu’elle touche. 

Mots clés : Ksours Sahariens, impact, humidité, facteurs et faces de dégradation. 

Abstract 

Like all the historical vestiges within the world’s ecosystems, the saharian ksours are 

threatened by different factors of deterioration touching different parts of their structures, mainly 

the factor of humidity, which we, eventually, consider in our study as the main factor of 

deterioration causing more harm to the actual critical status of the ksours, despite the arid 

ecological and climatic environment within which they were once built. 

The term humidity in this study refers to the water moister in the atmosphere. This term 

has become through time a terminological substitute to many scientific fields, most precisely 

hydrology, where they have discovered, thanks to the modern technological developments, that 

water particles have an enormous impact (positive or negative) on the structural and 

physiochemical properties( neutrons, protons, electrons…) of the matter. 

Key words: Saharian Ksours, Impact, humidity, factors and faces of deterioration 
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