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دراسة تحلیلیة مقارنة في تلف وعالج وصیانة المباني األثریة متعددة مواد البناء بواحتي "

  "تطبیقا على بعض المباني األثریة المختارة -داخلةالخارجة وال
  ملخص للرسالة باللغة العربیة

المنشــآت األثریــة الفریــدة، التــي تتمیــز بــالتنوع  العدیــد مــنبالواحــات الخارجــة والداخلــة  تزخــر  
 تلــك الواحــات تتمیــزكمــا . وتعــدد مــواد بنائهــا بها اإلنشــائیة وطرزهــا المعماریــةفــي تاریخهــا وأســالی

بالریــاح والعواصــف الشــدیدة، ونــدرة األمطــار التــي الــذي یتمیــز صــحراوي شــدید الجفــاف، الاخ منــالب
تسقط على فترات متباعـدة، لكنهـا قـد تكـون أحیانـا غزیـرة وفـي شـكل سـیول مـدمرة للمبـاني الطینیـة 

ولــذلك  .الــخ.. باإلضــافة إلــى وجــود العوامــل البیولوجیــة كالحشــرات والزواحــف والحیوانــات ونحوهـا،
ن المبــاني األثریــة بالواحــات تعــاني مــن مظــاهر تلــف خطیــرة بســبب تلــك العوامــل القاســیة التــي فــإ

  .یةتتمیز بها البیئة الصحراو 
وبشكل عـام؛ فـإن المنشـآت األثریـة بـواحتي الخارجـة والداخلـة تتفـاوت فیهـا معـدالت التلـف؛   

الباقیــة مــن هــذا التــراث ممــا یتطلــب تــدخال یتفــق وحالــة كــل منشــأ منهــا، وذلــك للحفــاظ علــى البقیــة 
 .الحضاري الفرید، وترمیم مـا قـد تلـف منـه وٕاعادتـه إلـى حالتـه األولـى التـي كـان علیهـا قبـل التلـف

ومــن هنــا كانــت أهمیــة الدراســة التــي تــم تقســیمها إلــى ســبعة فصــول، یمكــن تلخــیص محتواهــا فیمــا 
  :یلي

البنـــاء بـــواحتى ثریـــة متعـــددة مـــواد تنـــاول الدراســـات التاریخیـــة واألثریـــة للمبـــاني األو  :الفصـــل األول
  .الخارجة والداخلة
الســــــمات الجغرافیــــــة والجیومورفولوجیــــــة ب ونــــــاقش الفصــــــل الدراســــــات المتعلقــــــة :الفصــــــل الثــــــاني

  .والطوبوغرافیة والجیولوجیة والهیدرولوجیة والهیدروكیمیائیة والجیوتقنیة للواحات الخارجة والداخلة
ـــث الفصـــل دراســـة للخصـــائص الفیزیوكیمیائیـــة والمیكانیكیـــة قـــدم الباحـــث فـــي هـــذا و  :الفصـــل الثال

الطــوب  -الحجــر الرملــي(احــات والمعدنیــة لمــواد البنــاء بالمنشــآت األثریــة متعــددة مــواد البنــاء بالو 
  .المختلفة، وذلك باستخدام وسائل الفحص والتحلیل )الشید -المونات –اللبن



قیــیم المخــاطر التــي تتعــرض لهــا المبــاني تنــاول هــذا الفصــل میكانیكیــة التلــف وتو  :الفصــل الرابــع
  .األثریة متعددة مواد البناء بالواحات الخارجة والداخلة

د المنهج العلمي لترمیم وصـیانة المبـاني األثریـة متعـددة مـوا :وناقش فیه الباحث :الفصل الخامس
  .البناء بالواحات

تقویــة الكیمیائیــة، ودراســة ول هــذا الفصــل الدراســات التجریبیــة علــى مــواد التنــاو  :الفصــل الســادس
 مجموعــة متنوعــةوتمــت الدراســة علــى  .خصــائص مــواد البنــاء المعالجــة بهــذه المقویــات الكیمیائیــة

لحجـر الرملـي والطـوب اللـبن ، الختیار أنسبها للتوصیة بـالتطبیق علـى امن مواد التقویة الكیمیائیة
  .بالواحات المجوى

تطبیقیة؛ حیـث قـام الباحـث فـي هـذا الفصـل بـإجراء وتضمن هذا الفصل الدراسة ال :الفصل السابع
لقـدیم بمدینـة الهنـداو اإلسـالمیة بشـكل عملـي علـى المسـجد ا) اإلنشـائي(دراسات الترمیم المعماري 

  .بواحة الداخلة
وختمت الدراسة بأهم النتائج التي توصل إلیها الباحـث، والتوصـیات التـي دعـى مـن خاللهـا   

لمعمـــاري فـــي الواحـــات، والعمـــل علـــى ترمیمـــه وصـــیانته وتنمیتـــه إلـــى ضـــرورة االهتمـــام بـــالتراث ا
  .واالستفادة منه اقتصادیا

  :المشرف على الرسالة                                                             
  محمد عبد الهادي محمد/ األستاذ الدكتور                                                    

                                                         
    /التوقیع                                                     


