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 الخالصة:

واختصاصات متنوعة التراث الحضاري ثروة فنية وحضارية كانت والزالت، لذا نشأت علوم عديدة 
لخدمة هذه الثروة الثقافية سوووووووووواة مل ناحية الدراسوووووووووات والاحي العلمل او مل ناحية العم  التقنل 
والفنل فالمحافظة عليها مل االندثار والتلف واجب على المختصوووووووووووووويل فل هذا الم ا ، ومل هنا 

 لناته ومواد بنائه ، وبحثتأتل أهمية الصوووووويانة ومعال ة الماانل التراثية ومراعاة األيعة اكثر وم و 
هو جزيئة نظرية يناقش اكسووووووى اكولى التل تلووووووألا عملية الصوووووويانة الووووووافة الى عملية معال ة 
اكثر ي ب ان تكون وفا ارق علمية صوووووووووووحيحة من مراعاة جانب مه  وهو دراسوووووووووووة عينات مل 

ألنى مألنية المألنى واجراة الفحص المختألري عليها واخضووووووووووواعها لعدة ت ارم لكل تكون معال ة الم
على أسووووووى علمية صووووووحيحة ، كذلو مراعاة محتوا المألنى أي الزخارج والرسوووووووم ال دارية كذلو 
مراعاة االصووووالة فل العم  على ان ال تلووووألب عملية المعال ة تشوووووه فل المألنى والتقلي  مل  يمته 

 .، وبتالل ي ون الموقن مؤه  لل ذم اللياحل  التاريخية

Abstract 

 The cultural heritage is an artistic and cultural wealth that was and still 
is. Therefore, many sciences and various specializations have emerged 
to serve this cultural wealth, whether in terms of studies and scientific 
research or in terms of technical and technical work, so preserving it from 
extinction and damage is a duty of the specialists in this field, hence the 
importance of maintenance and treatment of heritage buildings Taking into 
account the nature of the antiquity, its components and its construction 
materials, and our research is a theoretical molecule that discusses the 
first foundations that precede the maintenance process in addition to the 
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process of treating the effect, which must be according to correct scientific 
methods, taking into account an important aspect which is studying 
samples from the building and conducting laboratory examination on them 
and subjecting them to several experiments in order to be the treatment 
of the building Based on correct scientific foundations, as well as taking 
into account the content of the building, i.e. the decorations and wall 
drawings, as well as taking into account the originality of the work, 
provided that the treatment process does not cause deformation in the 
building and reduce its historical value, and thus the site is eligible for 
tourist attraction. 

 :المقدمة

بتكام  المادي والروحل ذات اابن انلووووووووووانل، ومل هنا تأتل أهمية  بالد الرافديلحضووووووووووارة تميزت 
 ودراسووووووووةمل خال  الدخو  بم ا  الصوووووووويانة والترمي  للحفام على المن ز الحضوووووووواري، الدراسووووووووة 

الحضووووووووووووووواري التل يتألوأها التاريخ  المدنوالتأثيرات الأليئية التل ارأت عليها كنها  الماانل االثرية
 الحاف  بمليرة االنلان منذ ان خلا على اكرض.

بم انة مهمة الى اليوم بأثارها الشووووووواخصوووووووة على الرغ  مل التأك   اغلب المواقن االثريةلذا تحظى 
الى التخريب الذي حدث لها ولووووووووويا  مئات والمؤثرات الأليئية اال انها الزالت صوووووووووامدة، الوووووووووافة 

القطن ، لوال ك  هذه المؤثرات لكانت هناك كنوز ثمينة بيل أيدينا واثار هائلة لحضووووووووووارة  ووووووووووهدت 
ازدهارا عمرانيا والوووووحا فل زخرفتها ولوووووخامتها ع لوووووت الحالة االقتصوووووادية التل كانت ت يشوووووها 

 الألالد فل ذلو الزمل.

ن معال ة وصوووووووويانة الماانل االثرية ليلووووووووت م رد عمليات لهذا الاحي ا ل ووووووووير فل دراسووووووووتأكما 
اصوووالم لما يتلف ب  هل عمليات ذات األيعة خاصوووة لها أصوووولها ومعاييرها الوووافة الى التركيز 
على الخألرة الواسعة بطأليعة وخصائص ك  نو  مل الماانل له دور كألير فل ن ام عمليات ترمي  

 المألنى ومحتواه .  الماانل ومعال تها دون ان يحدث لرر فل     

 

 



 حث األولالمب

 الصيانة الوقائية ودورها في الحفاظ على المواقع االثرية

ان تزايد االهتمام بالأليئة التاريخية ظهرت الحاجة الى اعما  الصوووووووووووووويانة االثرية، والتل غايتها   
علميا الحفام على النصوووووووووووووووب والمواقن االثرية ، كما ان العم  الصوووووووووووووويانل الذي ين ز يعد حقال 

 (1)ت ريأليا ، ومنهاج تعليمل لمل تطوير عملية التدريب الصيانل

تزخر ارض  ذا اكثرية،والمواقن تلعب الصيانة الوقائية دورا مه  فل عملية الحفام على الماانل   
والتل تتمث  فل  ،مختلف الحضووووارات والعصووووور باكالج المواقن االثرية التل  ووووهدت بال الرافديل

الذا يزيد مل  يمتها تعانى مل  اآلثاروالحصوووون وغيرها . ورغ  قدم تلو والقال  المعابد والمقابر 
تدهور والووووووووووم نتي ة لعملية التقادم الزمنى او نتي ة للظروج المحيطة بها او عوام  تلف داخ  

تؤدا الى حدوث تلف  التل اامسوووووواكنفلووووووه وهى العيوم ال يولوجية. وغيرها مل  اكثري الم ون 
ج ما اصووابه مل الحرصووا  ووديدا خاصووة عند التدخ  لع اكثري لذا يتطلب المألنى  اكثري.بالمألنى 

ج بما التدهور كما ي ب اتخاذ اجراةات محدده ووالووحة لتحديد اسوواام التلف وانلووب وسووائ  الع
لصوووووووووويانة دج الشووووووووووام  لفاله .القادمة لألجيا من األيعته وتكوينه وي ف  بقائه بحاله جيده  يتالةم

 (2).والحضاري بشقيه المادي  اكثري لترمي  هو الحفام على هذا الكيان وا

مل المعروج أن المادة اكثرية والماانل التاريخية تحم   يما فنية وجماليوووووووووووووووووووووووووة وتاريخيوووووووووووووووووووووووووة و   
وحضارية، وقد تكون المادة اكثرية خالية مل أي زخارج أو نقوش أو كتابات ولكنها تمثووووووووو   يمة 

آلثوار ترمي  اآلثار هو كشف القي  ال مالية والفنية والتاريخية لهذا اصيانة و الهدج مل لذا علمية، 
وكذلو حمايتها ااقًا لما أقره القانون وأوصت به المواثيا الدولية لحماية اآلثار مث  ميثواق فينيليا 

والذي اعتألر عملية الترمي  مل العمليات عالية التخصوووووووووص، وهذا كله يولوووووووووم أن أعما   1966
ناغووووووووووووووووووووول فهمها الترمي  لآلثار هل اجراةات تتصوووووو  بمادة اكثر والحاملة لعناصوووووور فنية وجمالية ي

ان التطور والتقدم اللرين فل الحفام على التراث  .وإدراك أسلوم تصميمها وتحلي  تلو العناصر
اإلنلانل والحضاري والتطووووووووور فوووووووول مفردات المواد التل تتعام  من هذا التراث تؤدي الل لرورة 

صيانة وترمي  اآلثار وإن م ا   .تطور المفهوم العوووالمل لتووورمي  وصيانة هذا التراث والحفام عليه
ال يعتمد فقط على المهارة اليدوية والخألرة الفنية فحلوووووووب ب  يعتمد أيضوووووووًا على العلوم التكنولوجية 

 .(3)والتل تكشف لنا ما فل باال اكثر حتى تكون قوادريل على صيانته وترميمه

 



 والترميم مفهوم الصيانة الوقائية 

التل نقوم بها لكى نمنن او نحد مل التلف  االحترازية اإلجراةاتيقصووووود بالصووووويانة الوقائية هل    
سواة فل الوقت الحالل او فل الملتقأل  وكذلو التنألؤ بحدوث التلف  اكثري الذا يقن على المألنى 
يقصد بها ايضا القيام  . انماإللمنعه او الحد منه بقدر  أالزمه باإلجراةاتاو وقت حدوثه والقيام 

أعما   علىالتل مل  وووووووووأنها أن تدرأ الخطر عل الماانل وعناصووووووووورها ولذلو ف نها تركز  باكعما 
فترات زمنية مناسوووواة بما فل ذلو  ىالمرا اة والمرور الدوري لك  عنصوووور مل عناصوووور المألنل وعل

الما ر  االكتشووووواجالعناصووووور الملوووووتحدثة مث  الكهرباة ومياه الشووووورم ومياه الصووووورج وذلو بهدج 
وتقاس عمليات ن ام برامج الصيانة لماانل  .تلف يم ل أن ينشأ فل الملتقأل  خل  أو الذي سألب

علل مدي القدرة علل منن التلف غير المتوقن والتل تت  عل اريا ولوووون خطط للصوووويانة  اكثرية
 .(4)اإلصالحيةأو  العالجيةالدورية والوقائية ث  بعد ذلو الصيانة 

باهتمام العديد مل الااحثيل اكوروبييل فووول  Restoration "مصطلم "ترمي  حظىفقد اما الترمي  
ميوووووووووووووووودان ترمي  اآلثار فل العصر الحديي. وقد اتفا الكثير منه  على المعنى الذي يد  عليوووووووووووووووه 

حيي يطلا على اكعما  التطأليقية التل يقوم بها المرممون . Restoration "ترمي "مووووووووووووووووصطلم 
مل االنهيار أو التلف وباإللافة الى اصالم ما مواقن االثرية ، والمول أجو  حماية المألنى اكثري 

 .(5)تلف مل المقتنيات الفنيوة المختلفة

ليى مل الله  تتان المراح  التاريخية التل تكشف عل نشأة عمليات تووووووووووووووورمي  وصووووووووووووووويانة اآلثار 
فيوووووووووووووة يم ل وتميط اللثام عل تطور هذه العمليات وتلو الفنون ب   دقة وذلو لعدم وجود وثائا كا

  ولكل يم ل القو  اسوووووووووتنادا الى مضووووووووومون مصوووووووووطلم .االسوووووووووتناد اليها لتولووووووووويم هذه الحقائا
Restoration  الذي يعنل اصالم وعالج ما قد تلف مل اك ياة المادية التل لها  يمة نف ية أو

مقتنيات جمالية أو تراثية بالنلاة لإلنلان، فووو ن عمليوووات ترمي  وإصالم ما قد تلف مل الماانل وال
المختلفة قد عرفها اإلنلووووان القدي  منذ أن عرج حياة االسووووتقرار واتخذ له ملوووو نا سووووواة  وووويده مل 
جذو  النخي  أو اك  ار وقام بتوووووووولقيفه بوووووووولعف النخي  والنااتات ال افة المختلفة وغطى سطحه 

بيل جذو   الخارجل فل بعض المراح  التاريخية بطاقوووووووووووات مل الطيل للد الفراغات التل قد توجد
اك  ار والنخي ، كما توص  اإلنلان بعد ذلو الى تشييد منز  أكثر قوة وصالبة مل هذا المنز  

وعندما كانت تتعرض هذه  . الاليط حيي قووووووام بتووووووشييده بووووووالطوم اللووووووألل المخلو  بالتألل المقر



يرها مل العوام  المناز  لالنهيار بفع  الزالز  أو اكمطار أو العواصوووووووووووووف الرعدية أو الحرائا وغ
 (6(الطألي ية المختلفة كان اإلنلان القدي  يعيد بناة هوذه المنواز  أو اصالم ما قد تلف مل أجزائها

 Preservationوموصطلم  Conservation كما أن هناك عالقة وايدة بيل مصطلم صيانة  
ومل ك  ما  ."ويعالجوالووووذي يعنوووول "يحفوووو  ويووووصون  Servare فكالهما مرتاطيل بالفع  الالتينل

يعألر عل تطور ميدان ترمي  وصووووويانة  Conservation سوووووألا يم ل القو  أن مصوووووطلم صووووويانة
اآلثار، وبعد أن أصوووام هذا المصوووطلم فل الوقت الحالووور يربط بوووووووووووووووووويل مووووووووووووووووووصوووطلم حفوووووووووووووووووو  

Preservation  وترمي Restoration  وأن عمليات صيانة اآلثار بشمولها وارتكازهوووووووووووووا علووووووووووووى،
وفنية متطورة أصاحت تشتم  على ك  العمليات التل يقوم بها المتخصصون فووووووووووووووول أسى علمية 

سألي  المحافظة على التراث اإلنلانل المادي مل الفناة والتدهور، كما أصام المتخوووووووووصص فووووووووول 
يمث  حلقة االتصوووووووووا  بيل علماة اآلثار وعلماة العلوم الت ريألية  Conservator صووووووووويانة اآلثار

 (7(ة اآلثار وحفظها مل التلفالتل تخدم ميدان صيان

 مفهوم الصيانة العالجية 

مل مظاهر التلف المختلفة التل قد حدثت او  رثاكالتطأليقية لتخليص  باكعما وتعنل القيام    
 ىلمواد الألناة الملووووتخدمة فل المألنتحدث لعناصوووور المألنل والهدج مل الصوووويانة هو ااالة العمر 

حيي تأتى بعد ذلو  . فترات مم نة كاو فل صووورة جيدة  واكثريةالعناصوور الفنية  ىوالحفام عل
 (8)الاو  العالجيةالصيانة التكميلية او الوقائية حيي تت  الصيانة 

  تأهيل المباني االثرية سياحياالقواعد االساسية التي تتبع في 

 المراد ترميمه وصيانته اكثري تحديد مواد الألناة التل  يد بها المألنل اوال : 

 أخطارها تالفىتحديد عوام  التلف اللائدة كألداية لدراسة تأثيراتها وكيفية ثانيا:  

 وايقافه اكثري تحديد نو  التلف ودراسة الظروج التل تواجد فيها المألنل ثالثا: 

 المتلف منها داالستاعاالمتاعة فل الصيانة والترمي   اكساليبسة ادر رابعا: 

 والترمي كثر مقاومة لعوام  التلف فل عمليات الصيانة التوصية باستخدام مواد أخاملا: 

واتاا  تحديد المواد ومواصوووووووووفاتها الواجب اسوووووووووتخدامها فل عمليات الصووووووووويانة والترمي  سوووووووووادسوووووووووا: 
 المناساة وان تكون مواد استرجاعيه اكساليب



 مالئمتهامدي  ىدراسووووووة وفحص المنت ات الملووووووتخدمة فل الصوووووويانة والترمي  للوقوج علسووووووابعا: 
 .(9)للمواد الداخلة فل تركيب المألنل

 تكون كاالتي: األثريةالطرق العلمية لصيانة المباني اما 

 هالمور فولوجيواجراة الدراسووووووات ،  اكثري والزخرفية للمألنى  اإلنشووووووائيةتلوووووو ي  وتوثيا العناصوووووور 
للمألنل وكذلو  واكثريةالتاريخية  ةالدراسوووووووووووووو، و  اكثري وال يولوجية للمنطقة المحيط وم ان المألنى 

أو توثيا وما ت  تنفيذه ، اللوووابقة التل تمت فل المألنل سوووواة كانت حفائر وترمي   اكعما دراسوووة 
 الم ملة، ووتحديد ك  عنصووور منفرد للمألنل  ى  المألنيتقي، فضوووال عل . مل أعما  بالمألنل سوووابقا

  مل العناصووور المحيطة ويدخ  فل التقيي  ك ،تحديد مواعيد الصووويانة المطلوبة أو متابعة التدهور
صوووويانة المألنل وتلوووو ي  أسوووولوم الصوووويانة ومواعيدها ، و  والعناصوووور المعمارية والعناصوووور الم ملة

 .(10)جوده ىأعل ىللحصو  عل

يتكون مشوووورو  الحفام مل مراح  ف،  المراح  الرئيلووووية لمشووووروعات الحفام والصوووويانة الوقائيةاما 
وتنتهل بأعداد  الم االتالعديد مل الدراسوووووووووووووات فل كافة  ىرئيلوووووووووووووية متداخلة ومتوازية تحتوي عل

وتتكون على االثر مل التلف وفقدان معالمه الحضووووووووووووووارية والتاريخية ، مشوووووووووووووورو  متكام  للحفام 
 كاالتي:المراحل الرئيسية للمشروع 

  التوثيق -: األولىالمرحلة  

والمعلومات وحصوووووووووووور كافة  ألياناتعداد قاعدة الأليانات وتضوووووووووووو  عمليات التتان التاريخل وجمن الأ 
ث  عمليات رصوووووووووود وتوثيا  اكثر ىتمت عل والتلمرحلة التوثيا والرصوووووووووود الدقيا  فلسووووووووووات ار الد

 (11 (وتل ي  الولن الراهل وتحديد المشاك  وأساام التدهور

 مرحلة التحليل -المرحلة الثانية :

العالج واتخاذ وهل تضووووووووووو  عمليات تحلي  الأليانات والمعلومات وولووووووووووون بدائ  التصووووووووووومي  وارق 
القائمة  المش التالنتائج وتحديد  استخالص ىالقرارات وأن مرحلة جمن الأليانات وتحليلها تؤدي ال

الملووووتويات المختلفة وكذلو بدائ  التعام  المقترحة كما أنه تحلي  م موعة الأليانات المتاحة  ىعل
و  علل الملووووووووتويات والحل المشوووووووو التعل النطاق التراثل يؤدي الل التوصوووووووو  الل م موعة مل 

المختلفة والتل بدورها تؤدي الل م موعة مل التوصيات ومقترحات الحلو  كاستراتي يات للتعام  



مل مشووووووووروعات  االسووووووووتفادةبالمنطقة المحيطة ك   وتعظي   االرتقاةمن النطاقات المختلفة بهدج 
 .(12( الترمي  والحفام

 مرحلة التعامل والتطبيق الثالثة:المرحلة 

وولوووووووووون مشوووووووووورو  الحفام والترمي  المقترم وأن  اكثرللتعام  من  االمث وفيها يت  اختيار الألدي   
دع  فاعليات الترمي  والصوووويانة ومفهوم التطوير  ىالتعام  من النطاق الماا وووور تركز عل مدخالت
ط به بالم ا  المحي وعالقته اكثريتعارض من أهمية  الكما تتكام  معها بما  االسووووووووتخداموتوفيا 

كمووا أن هووذه المفووا ي  ا  تغفوو  ال وانووب غير العمرانيووة والمتمثلووة فل الحيوواة النووابضووووووووووووووووة للنطوواق 
 .(13).المحيط

 المبحث الثاني

 سياحيا ةتأهيل المواقع االثري

اكثرية وتحديد  المنشوووأتتقيي  ان مل اولويات العم  على تأهي  المواقن االثرية هو العم  على   
الغرض مل عملية التقيي  هو تحديد أولويات الحفام وأسوووووووووووووولوم التعاموووووووووووووو   ، لكون أولوية الحفام

ويعتألر مألدأ التقيي  مل الماادئ اكساسية للوصو   ، اكمثووووووو  ااقوووووووا لتصني  اكثر ودرجة أهميته
بلياسات التعام  من اكبنيوووة الوووى الواقعيوووة المطلوبة للتطأليا ولمان تحقيا الن ام، وخاصة فل 

عانل مل اكزمات االقتصوووووووووادية، حيي قلة الموارد التل تلووووووووواعد على احتواة عمليات الألالد التل ت
ويشوووووووارك اكثريون بتحديد وتولووووووويم  يمة . الحفام والصووووووويانة للك  الهائ  مل الماانل ذات القيمة

اكبنية سواة على ملتوا المدينة أو على المووووووووووووووولتوا القومل، وكذلو على ملتوا المألنى اكثري 
 (14)اة ذات القيمة وتصنيفاتها فل درجوات ااقا لقيمتها الفعليةبتحديد اكجز 

والتصني  الدقيا لألبنية اكثرية وتحديد درجاتها يلاعد على الحفام على اكبنية الهامة وعوووووووووووووووودم 
يي  اكبنية بأربعة  ي  ويم ل تق . يمةتشوووووتيت مصوووووادر اإلنفاق فل أعما  غير هامة أو غير ذات 

 .(15) يمة معماريةواخرا  عمرانية فضال عل  يمة  يمة قومية، و تاريخية يمة ل: رئيلية ه

 

 

 



 مشاريع تأهيل المواقع االثرية

 االنوا الى الصوووووووووووويانة الترمي  و التأهي  على وفا التطأليا الفعلل لعمليات وتنقلوووووووووووو  مشووووووووووووروعات 
  :التالية

كتأثير المياه ال وفية أو  وهذه النوعية مل الترمي  تختص بدراسووووة أعما  معينة ترمي  جزئلاوال : 
الووووولطحية أو الراوبة على اكثر، كذلو دراسة الحالة اإلنشائية لعناصر المألنى وأعما  اإللووووواةة 

وهذه الدراسووووووووات تهدج بدورها الى تحديد الحلو  العلمية  .وبقيوووووووووووووووووووووووة اكعما  التل يحتاجها اكثر
ديدة كعما  تكميلية قد يتطلألها اكثر والهندسية لمعال ة اكلرار الحالية والمتوقعة، ومقترحات ج

 (16)فيما بعد

ويتطلب الترمي  الشووووووووام  ا ووووووووتراك العديد مل التخصووووووووصووووووووات فل الم االت  ترمي   ووووووووام ثانيا : 
 (17)المطلوبة، حيوي أنوه يحتاج الى أكثر مل دراسة ككثر مل م ا  ترميمل

الهندسوووووووووووية للترمي ، وقد يضوووووووووووطر  يتعذر فل بعض الحاالت تنفيذ الحلو  :فو وإعادة الألناةثالثا: 
المرم  الى الفو وإعادة الألناة، ويت  الل وة الى هذا الح  فل حاالت الضرورة القصوا، وفل حالة 

 (18)ومل أمثلة هذه اكعما  فو وإعادة تركيب المعابد .عدم وجوود أي ح  آخر

ويت  فل هذه الدراسووووة تخطيط وتنلوووويا الموقن المحيط باكثر ، باكثرتأهي  الوسووووط المحيط رابعا: 
غرض تأهي  الوسط ليتالةم من بمل  وار  ومياديل وسواحات خضراة وماان م اورة لألثر، وذلو 

وعلى هذا ف ن مشروعات تأهي  الوسط المحيط تتعام  من الوسوووووووط الألوووووووصري  ، يمتهاكثر ويألرز 
وم مالتها كمواقف الوليارات وممورات الموشاة  باكثر،محيطة وعناصوره التش يلية سواة لألرلية ال

 .(19)والمنااا الخضراة

 االعمال التي يجب اتباعها في تأهيل المواقع االثرية

عدم القيام بأعما  الصوووووووووووويانة والترمي  التل يترتب عليها محو أو تغيير أو تشووووووووووووويه أو امى -1
حيووووووي الووووووش   والمظهوووووور والوووووولمات والخصائص الخصائص المادية والمعنوية للمألنى اكثري مل 

  .المعمارية والفنية

عدم القيام بأعما  الصيانة والترمي  التل قد تؤدي الى العاج أو اإللووووووورار بوووووووالمواد الداخلة -2
  .فل تركيب المألنى اكثري 



 .اكثري عدم اإلفرا  فل عمليات الترمي  واالكتفاة بالقدر الضروري منها لضمان بقاة المألنووى -3
 واكجزاةالمرمموووة القيام بأعما  الترمي  بالكيفية والطريقة التل تله  معها التفريا بيل اكجزاة -4

  اكثري.غير المرممة مل المألنى 

ال بد مل استخدام مواد الصيانة والترمي  التل تله  ازالتها دون اإللووووووووووورار بعناصووووووووووور المألنى -5
 .(20(واريقة الصيانة والترمي  اكثري، وذلو عندما يراد تعدي  أسلوم

عدم الألدة فل عمليات الصيانة والترمي  اال بعد الدراسة الملتفيضة والمعرفوة الكافيوة بخواص -6 
وتأثير المواد التل سووي ري اسووتخدامها فل الصوويانة والترمي  على المواد الداخلة فل تركيب المألنى 

 .اكثري 

الماانل اكثرية الهامة با ووووووووووووووووووووتراك المووووووووووووووووولوووئو  عنهوووووووووووووووووا ي ب أن تت  عمليات صووويانة وترمي  -7
  .والمتخصص فل مادتها العلمية

مل الضووووووووووروري مداومة الرقابة والتفتيش على الماانل اكثرية حتى يم ل القيام بعمليووووووووووووووووووووووووات -8 
 (21)الصيانة والترمي  فل الوقت المناسب

والترمي  هل اإلبقاة على الماانل لما كانت اكهداج المنشوووووووووودة مل جمين عمليات الصووووووووويانة -9 
اكثرية فللوج ي ون مل الضروري اختيار مواد الصيانة والترمي  التووووووووووول تكفووووووووووو  هوووووووووووذا االستمرار 
وبحيي ال تتفاع  كيميائيا من المواد الداخلة فل تركيب المألنى اكثري بطريقة تؤدي الى اإللوورار 

  .بها

بالماانل اكثريوة، لوذلو ف نوه مول الضروري  تأثيرايعتألر مل أكثر اكساام  االستعما ان سوة -10
منن اعتالئها باكقدام أو لملها باكيدي أو تشويهها بالكتابة علووووووووووى ال وووووووووودران واكخذ فل االعتاار 

 (22)اكلرار التل قد تن   عل توصيالت الكهرباة والميواه والوصرج الصحل

ج للسياحة، إذ تستقطب العديد من المعالم األثرية دورا أساسيا في التروي تؤديحيث 

ياا،  سييييييييما  قديمالسييييييي لذين لهم ثقافة ا طالع على  المهتمين باآلثار والتاريخ ال ا

؛ لذلك يسيييعى المهتمين بم ال السيييياحة قديمة، لمحاولة فهم الحاضيييرالضيييارا  حال

ا ثارية تأهيل المواقع ا ثرية لتكون مراكز ثقافية تسييييتوعب متر ا  الكليا  على 

على المدينة او المحافظة على و ه العموم، لذا سييو  و ه التصييوو وتدر أرباا 

ادرج دراسييييية ملتصييييية عن اهم المواقع ا ثرية في محافظة الديوانية التي يمكن ان 

ون مراكز  ذب سيييياحي والعوامل التي تؤدي الى تأهيلها لتكون  اهزس  سيييتقبال تك

 السياا وهي كا تي:



 أوال: مدينة نفر االثرية

تَعد مدينة نفر من اهم المدن ا ثرية المهمة في تاريخ حضيييييييارس بالد الرافدين     

ومركز عبادس  كان  العاصمة الدينية للسومريين ذاشتهر  بمكانتها الدينية المقدسة، إ

كم الى شمال 10ا لهة السومرية )انليل وزو ته ننليل(، تقع اطالل المدينة على بعد 

كم شييييمال شييييرا مدينة الديوانية، تتأل  من مسيييياحة تبل  35مركز قضيييياك عفك، و 

ايكر ، يشييطرها نهر الفرا  القديم الى قسييمين، ويتوسييط المدينة معبدها 180حوالي 

م ، والمنطقة محاطة بسييييور 15أل  من زقورس ارتفاعها الشييييهير )أي كور( الذي يت

ذي أبراج تفصييييييلها عن بقية اقسييييييام المدينة وبيوتها ، وتطل األبراج ال نوبية  على 

 م رى نهر الفرا  ويحيط بالمدينة سور تار ي اتر. 

المدينة معرضة لإلهمال الشديد، إذ تسبب  الظرو  ال وية وعدم صيانة ابنيتها الى 

 (23)م األبنيةانهيار معظ

 )زقورس المدينة ومعبد ايكور، القصر الفرثي في المدينة( أهم معالم المدينة

أو / البرج المدرج )الزقورس(يقع في وسييط القسييم الشييرقي من المدينة، امام الزقورس 

سييييياحة واسيييييعة تحيط بها البنايا  ومعابد، ويحيط بال ميع سيييييور المعابد المسيييييمى 

وفي الساحة أيضا بناية المعبد الرئيسي في موازاس الضلع )اليمبوس(، وهو ذو أبراج 

 الشمالي الشرقي للبرج، يفصل بين البرج والمعبد شارع مبلط باأل ر والزف .

 ثانياً/ معبد ا له آنـــــا قرب الزقورس

 ثالثاً/ معبد ا له انليل الذي يقع في ال هة الشمالية 

 رابعاً/ حي المعابد يقع في شرقي المدينة

في الطر  ال نوبي الشييييرقي )تل الرقم( تقع مسيييياً/ مكتبة المدينة المسييييماس بـيييييييييييات

 (24)للمدينة

 ثانيا: مدينة مرد االثرية )ونه وصدوم(

تعد مدينة مرد من المدن القديمة في تاريخ حضارس بالد الرافدين، وسمي  )مرد(    

نسييييييبة الى ا له مرد، والتسييييييمية المحلية للمدينة )ونه وصييييييدوم( تتأل  المدينة من 

موقعين منفصيييييلين عن بعضيييييهما يتأل  كل منهما من م موعة من التلول ،إذ يمكن 

م على يمين 1000 -500حظهما على بعد للمسيييييييافر من الديوانية الى الحلة ان يال

الطريق بعد مغادرته ناحية السييينية مباشيييرسً،  ذكر  في النصيييوو المسيييمارية منذ 

ا ل  الثالث ا.م، شييييييييد  باللبن وامتاز  بسيييييييمك بنائها وقوس  درانها، من تالل 

اللقى ا ثرية التي عثر عليها على سيييييطل التلول انها شيييييهد  تعاقب حضييييياري من 

 (25)اساني الى العصر اإلسالمي األول(دي ، والبابلي القديم ، والسالعصر األك



 ثالثاً: موقع تل ادريهم )مدينة بوزورش داكان(

اسمها الحالي تل ادريهم وهي تقع على يسار الذاهب لناحية ال بدير من قضاك عفك، 

نقب  اشييتهر  المدينة بكونها مركزا اقتصيياديا، إذ كان  سييوقا شييهيرا لبيع الماشييية، 

فيه بعثة عراقية لمدس محدودس، وهو بحا ة ألعمال حقلية موسيييييييعة، تعرع الموقع 

ألعمال النبش والتتريب منذ بدايو تسيييعينا  القرن الماضيييي، يضيييم الموقع ارشييييفا 

 (26)كتابيا كبيرا

بحاجة الى بعض االعمال لتكون مؤهلة لالستتتتتتثمار الستتتتتياحي هذه المواقع االثرية 

 كاالتي:

 غير مؤثرس على ارع الموقع محدد فيها العالما  الرئيسييية انشيياك مسييارا  

 للموقع ا ثري 

 عبناك مرافق صييييييحية حتى يكون فيها المشييييييتمال  الصييييييحية، المطاعم، بي 

 ا نتيكا ، مكان لوقو  السيارا .

 وضع عالما  دالة مع لوحة تعريفية تشير الى أبرز معالم المدينة 

    تؤثر على هوية الموقع ا ثريعمل شوارع تكون من التشب حتى 

  ا راك عملية الصييييييييانة والترميم على وفق األسييييييياليب العلمية المتبعة التي

تتناسيييب مع بناك الموقع ومواد البناك التي اسيييتتدم  فيه ، ومراعاس الدقة في 

با  المو ودس على  دران  تا العمل حتى   يؤثر على المعالم والنقوش والك

 المبنى.

 ب التعريفي واإلعالمي للمواقع ا ثرييية واهميتهييا التيياريتييية ا هتمييام بييال ييانيي

 والدارسين. ستقطاب السواا والباحثين  والحضارية،

  عمل حدود للمواقع او اسييييييوار مشييييييبكة لغرع حماية المواقع من السييييييراا

 وت ار ا ثار، فضال عن يكون حماية للسائحين من تطر الحيوانا  وغيرها.

 ة تكون قريبة من المواقع ا ثرية، مثل الفنادا بناك منشييييييأ  ترفيهية مناسييييييب

 وصا   األلعاب، واألسواا وغيرها.

  لغرع تعري  السييييائل و ود المرشييييدين السييييياحيين المتتصييييين في ا ثار

بهوية المكان بشييييكل صييييحيل ودقيق تاصيييية ان اغلب السييييائحين من تارج 

 البالد.

 ئحيل والزائريل وكذلو العامليل اللوووا ىالملوووتخدميل للمألنل بمعنل الحفام عل ىالحفام عل
 فل المألنل اكثري 

 . الثروة العقوواريووة حيووي أن المألنل اكثري المشوووووووووووووويوود يعتألر احوودا الثروات  ىالحفووام عل
 التاريخ والحضارات ىالعقارية الحضارية و اهد عل

 



 المبحث الثالث

 وتأهيلها سياحيا دراسة نظرية لصيانة األبنية التراثية

اإلصوووووالم والت ديد للماانل الذي تكمل الحاجة الماسوووووة اليه فل حالة  صووووويانة الماانل تعنل  
تأك  المألنى وتعرلوووووه للتلف ، ويتضووووومل اصوووووالم وت ديد ما تلف مل مواد الحماية كتلووووواقط 
الكللووووووووة او تكلوووووووور أجزاة مل مادة الألناة او اكجزاة االنشووووووووائية الحاملة كاللووووووووقوج وال دران 

عنصووووووور المتانة فل الألناة وهنا ي ب الحد منها بمعال ة واالقواس واالعمدة مما قد يؤثر على 
وصووويانة المألنى وفا الطرق العلمية ودون حدوث تشوووويه فل  ووو   ال دران خاصوووة تلو التل 
تحم  رسوووووووم وزخارج فل ادخا  أي تعدي  او ت ديد على المألنى وعناصووووووره سوووووويغير معالمه 

 (27)صالةويقل  مل  يمته لذا عملية المعال ة ي ب مراعاة فيها اال

كما ان مواد الألناة العادية الخالية مل الزخارج والنقوش يم ل تعويضوووها بمواد مل نفى النو  
على ان يظهر الفرق بيل القودي  وال وديود عل اريا تغيير  وووووووووووووو و  قوالوب االجر ال وديودة او 
تغيير مقاييى مواد الألناة الملووووتعملة او اظهار أسوووولوم نحت اكح ار بما يتناسووووب والعصوووور 

ي نحتت فيه ويم ل اسووووووووتخدام التقنيات الحديثة على ان ي ون منلوووووووو ما من اابن الألناة ، الذ
اما عند ليا  اكص  فاكفض  صنن عناصر جديدة متناساة من الم ان الذي ستولن فيه 

 وغير مقلدة لعناصر موجودة فل ام نة أخرا قد تناقض اكص  الم هو  .

مل أهميتها اال انها مل العناصووووووووووور التل يم ل  اما بالنلووووووووووواة للعناصووووووووووور الزخرفية على الرغ 
االسووووووووووتغناة عل ت ديدها الن  يمتها ملووووووووووتمدة مل كونها قديمة وتعألر عل مفهوم ال ما  فل 

 (1، )ينظر     رق  (28) عصرها وستفقد  يمتها عندما تصام عمال مصطنعا حديثا

 
 ة ( يولم حالة تشوه المألنى عند صيانته بطريقة غير علمي 1    )رق  



 عالج العوامل الطبيعية المؤثرة على المباني األثرية:

: يتان اسووووووووولوم التهوية للتخلص مل الراوبة ال وية العالية فل طرق عالج الرطوبة التهوية 
حالة الماانل التراثية والتاريخية التل تحتوي على عناصوووووووووووووور معمارية أو زخرفية ال تلوووووووووووووومم 

اكخشووووووام والنقوش والصووووووور ال دارية، وتت  عليه باسووووووتخدام اسوووووولوم التدفئة الصووووووناعية مث  
بتركيووب م موعتيل مل المراوم فل ات وواهيل متقووابليل أحوودهووا إلدخووا  هواة خووارج المألنى الى 
داخلوه، أموا اآلخر فتقوم بلووووووووووووووحوب الهواة مل الوداخو  الى الخوارج، وبوذلوو يم ل ت وديود هواة 

 (29)ةى بصورة ملتمرة تمنن تكثف الراوبالمألن

: اسوووتخدام اسووولوم التدفئة فل المدن التل تكون اجوائها باردة الهدج حف  الراوبة اما التدفئة
للمألنى االثري أو التاريخل والحيلولة دون حدوث عملية التكاثف الى أسووووووووووووووطم ال دران وتت  
عمليه التدفئة للماانل بتزويد المألنى بالشووووووووووووووا ة مل االنابيب المعدنية تغذي مركزيل بالماة 

 16رة فل كافة ارجاة المألنى بشوووور  اال ترتفن درجات الحرارة فل ال و عل اللوووواخل فتم الحرا
 (30)درجه مئوية

وتألليط االسووووقف وتغيير مواد الألناة كنها مألنيه بالطيل وسوووود الشووووقوق والفواصوووو  لمنن تلوووورم 
المياه الى داخ  ال دران وانشووواة مزاريب مح مه وتثأليتها بصووووره صوووحيحه لمنن تلووورم المياه 

 اليها.

 عالج األمطار: ويمكن تلخيص التلف المصاحب على النحو اآلتي: طرق 

انشاة  ا ة مل الم اري لتصري  مياه اكمطار والليو  وحملها بعيدا عل المألنى حتى   -1
 ال ت تمن حو  ال دران.  

. زيادة مقاومة المألنى وإزالة نقا  الضووووووعف فيه وذلو عل اريا سوووووود الشووووووقوق والف وات  -2
 ران أو اللقف التل قد توجد فل ال د

 تكمي  الفواص  بمونة قوية ال تتأثر بالماة.  -3
تغطية بالاات اكسوووووووووقف بطاقة عازلة تمنن تلووووووووورم المياه، وتزويدها بالعدد الكافل مل   -4

 المرازيب التل تمنن ت مد المياه عليها. 
معال ووووووة بووووووال  ال دران )بالووووووراتن ات( واللدائل الصنوووووواعيووووووة التل تزيوووووود مل مقاومة تأثير   -5

 المياه. 



تغطية قم  ال دران غير الملقوفة بطاقة عازلة مل مونة تقاوم تأثير المياه وتمنن تلريألها  -6
.) ينظر (31)الى داخ  ال دران، وأجريت العديد مل الدارسووووووووووووووات على تغطية قم  ال دران

 (2  رق   

 
 تأثير االمطار على الماانل 2    رق  

 ة:ـــــــــــراحل الصيانــــــــم

: توووأتل عمليوووة الفحص بعووود توثيا حوووالوووة المألنى وتكون بوووالعيل أوال: الفحص والتشـــــــــخيص
الم ردة ب ظهار نو  الألناة ونو  التلف وتشووووووووخيص الحالة وهذه العملية يتاعها ت ارم فيزيائية 

المواد الملوووووووووتخدمة فل الألناة ومقارنتها بنتائج سوووووووووابقة وكذلو بأخذ عينات فل تصوووووووووني  نو  
واجراة الفحوصوووووووووووووووات والت ارم عليها ويتوقف ن ام التحلي  على مدا صووووووووووووووحة موقن اخذ 
العينووات لكون فل حوواالت تكون مراحوو  التلف متعووددة تاعووا لطأليعووة الموقن وتعرلووووووووووووووووه لميوواه 

 (32)تلوثياه ال وفية وعوام  ال و والاالمطار والم

 ثانيا: التنظيف باستخدام الفراشي 

عملية ازالة الطاقات اللطحية على ال دران بواسطة فرا ل خاصة فل ازالة االوساخ دون ان 
 تؤثر على هيئة و    ال دار.

 ثالثا: عملية صيانة

تكون عملية صووووووووويانة الماانل المألنية باللألل بأكلووووووووواة ال دران بقطن مل اللألل ال ديد المعالج  
راتنج صناعل للتقوية مث  راتن ات الألولل اوريتان والراتن ات االكريلي ية حيي تاقى الراوبة ب

فل الخارج ويت  بعد ذلو تشووووألين الواجهات باسووووتير حمض اللوووويليلوووويو الذي ينفذ بعما ويزيد 



مل قوة الواجهة ، وهناك معال ة أخرا اكثر بلوووووووووووووووااة هو اعادة تطييل اللألل بحيي تغطى 
الطينية سيؤدي الى  –ا وتكون العملية سنويا الن أي اهتراة فل ااقة االكلاة اللطوم جميعه

تلوووووووووووووورم الماة الى اللألل ، ومثا  على ذلو صوووووووووووووويانة ومعال ة الماانل الشوووووووووووووومالية فل مدينة 
 (33)سامراة

اما صووووووووويانة الماانل المألنية باكجر والسووووووووويما مدينة سوووووووووامراة الكثير مل ماانيها مألنية باكجر 
 وفرته األيعة المنطقة مل مواد دخلت بش   او باخر فل الألناة وتكون كاالتل :والح ر وما 

هل ال تختلف كثيرا عل صوووووووووووووويانة ماانل اللألل فتكون  عملية معالجة المباني المبنية باألجر
بداياتها التوثيا وتصوووووووووير المألنى وتشووووووووخيص بلعيل واسووووووووتخدم الطرق الفيزيائية فل التنظي  

ال دران وتكللوووات االمالم، وتشوووخيص مصوووادر تلووورم الماة مل  وقشوووط اكجزاة العالقة على
الشووووووقوق بيل االجر والمال  والمفاصوووووو  غير المملؤة او نقص فل عز  اللووووووقف وفل حاالت 
أخرا ي ب اخذ عينات مل ال دار واخضووووووووووووواعها لم موعة مل الت ارم كاختاار الحو الذي 

ا الشووووووووول اكجرة وتركيألها ، كما على الرغ  مل بلوووووووووااته يعتألر اختاارا جيدا للتعرج على مد
يم ل نز  اجرة مل ال دار واجراة فحص قابلية االمتصووواص وحلوووام معام  اال ووواا  وبتالل 

 (6-3. )ينظر اال  ا  رق (34)تكون عملية صيانة المألنى تكون اخذت ملارها الصحيم

 
يشوووير الى م موعة عينات مختلفة مل ترم مختلفة اسوووتخدمت فل بناة الماانل،  3 ووو   رق  

هذه الم موعة أجريت عليها ت ارم وأ وووووووووووووارت ك  منها الى مدا قابليتها على امتصووووووووووووواص 
 المواد الكيميائية ومعال تها وفا الطرق العلمية.



 
 يأليل معال ة وصيانة ال دار وفا الطرق العلمية الصحيحة 4      رق

 
 مخطط توليحل لطاقات التل تحت المألنى 5    رق  



 
 (35)مخطط لطريقة صيانة مداخ  المألنى 6    رق  

 االستنتاجات:

الصووويانة والترمي  ودورها فل تأهي  المواقن االثرية لتكون مل خال  الدراسوووة التل قدمناها عل     
أن ن م  أه  المالحظات والنتائج التل توصوووولت اليها هذه الدراسووووة،  يم ننامنااا جذم سووووياحل 

 على النحو اآلتل:

، وتووأهيلهووا اكثريووةتلعووب الصوووووووووووووويووانووة الوقووائيووة دورا مه  فل عمليووة الحفووام على الماووانل  -1
التل تمث  مختلف الحضووووووارات  اكثريةتزخر مصوووووور بالعديد مل الماانل  حييسووووووياحيا، 

ورغ  قدم تلو  وغيرها.ابد والمقابر والقالن والحصووووووووووووون والعصووووووووووووور والتل تتمث  فل المع
الذا يزيد مل  يمتها تعانى مل تدهور والووووووووووووووم نتي ة لعملية التقادم الزمنى او  اآلثار

نفلوووووووووووووووه وهى العيوم  اكثري نتي ة للظروج المحيطة بها او عوام  تلف داخ  الم ون 
 .ال يولوجل

مل االنهار حيي االنهار تحم  معها  تأثرت المدن وعمارتها فل مشوووووواك  الملوحة لقربها -2
 ترساات االمالم وتظهر تلو الترساات عند جفاج تلو االنهار.



الراوبة ومياه الر ووووووووم تؤثر سوووووووولأليا على الماانل وتلوووووووواعد على تلف موادها اإلنشووووووووائية  -3
والألنائية، ان التحريات التاريخية حو  مشوووووووو لة الملوحة فل تاريخ بالد ما بيل النهريل ل  

منذ اواخر عصوور ف ر اللووالالت وهذا ما ا ووارت الية الوثائا االدارية الخاصووة  تألدأ اال
 بالزراعة.

تأثرت العمارة بمشووووووووووواك  الملوحة والمياه ال وفية وتعتألر مل أخطر العوام  التل تعرض  -4
 ، فضال عل عمليات التخريب والناش العشوائل وسرقة محتوا المواقن.للتلفالماانل 

  التوصيات والمقترحات

والمياه اللوويو   تمخرجارفن الركام والرواسووب مل فل المتابعة الملووتمرة تنظي  الماانل و  -1
وأماكل تصووووووووريفها وعم  م ارا صوووووووورج لها بحيي تصوووووووورج فل  ال وفية ومياه االمطار

 المألنى االثري.ات اه بعيد عل 
للماانل االثري وعم  خنادق للووحب المياه ال وفية عل عم  نظام صوورج صووحى حديي  -2

 .الموقن
ماا وووورة  اكرضرفن الصووووور والنقوش ال دارية واللوحات الح رية المنقو ووووة، الملقاة على  -3

والمياه الموجودة بالتربة، وولوعها على قواعد خرسوانية معزولة  اكمالموالمعرلة لتأثير 
سووووو  ولتكون مناسووووواة مل حيي المظهر العام  50-30تألرز عل سوووووطم التربة حوالى مل 

ووكيتها يم ل اعطائها اللو  و و و و وووب أو تلو و و و وواة، ث  تثألت عليها  بألالااتن المناسو و و و و ح رية مناسو
 وراوبة التربة اكمالمالنقوش ال دارية واللوحات الح رية لتقييها مل تأثير 

الم ووواورة الزراعيوووة  كرالوووووووووووووولاتغيير نظوووام الري منن الت ووواوزات على المواقن االثريوووة، و  -4
 للمألنى.

مل تأثير الحرارة  اكرضالملقاة على  اكثريةالقطن على  امتلووووووووووووووواعد للحف مظالتعم   -5
 والمطر

بتربة  حاللهواو  30وبلووووووووووووووموو حوالى  واكمالمالتل تغمرها الراوبة  المألنىت ري  تربة  -6
 جديدة

ور ) الركامفرش ااقة مل  -7 وية ا (اكح ار كلو وة ب وار  لمألنىداخ  أرلو  اكساسات،خاصو
فضووووووووا  عل تهوية التربة وعدم اللمام لها بالترايب  ال يدة،وذلو لللوووووووومام لها بالتهوية 

 .مرة أخرا 
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