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مملكة  -دراسة مواد وتقنیات البناء لبعض المباني التراثیة بمدینة المحرق  :عنوان الرسالة
  تلفھا وطرق صیانتھا مع التطبیق العملي على نماذج مختارةالبحرین، وعوامل 

  :ملخص الرسالة

یتناول ھذا البحث التراث المعماري في مدینة المحرق خالل الفترة الحدیثة المبكرة الممتدة من نھایة 
م، حیث َعِمَد البحث الى دراسة وتشخیص تقنیات ومواد البناء ٢٠م ولغایة القرن ١٨القرن 

أن األحجار الشائعة ، حیث نتائج نتائج الدراسة والتحلیل المباني القدیمة في المحرق المستخدمة في
االستخدام في المباني في تلك الفترة ھي األحجار ذات النشأة البحریة، وأما المونات وطبقات 

ثم تم دراسة عوامل ومظاھر تلف ھذه المواد سواء العوامل  .التكسیة فھي تتكون أساسا من الجبس
كما تناول البحث مفاھیم ومبادئ وأسالیب ترمیم وحمایة . یزیوكیمیائیة أو البشریة والبیولوجیةالف

قدم نماذج لخطوات و. مواد البناء القدیمة اعتمادا على ما ورد في المواثیق الدولیة ذات العالقة
وطبقاتھا ومكوناتھا قام البحث بدراسة تربة والمحرق . التدخل وعملیات الترمیم المناسبة لكل حالة

وتأثیرھا على استقرار المباني القدیمة وكذلك تمت دراسة المیاه تحت سطحیة المحرق والتي تمیزت 
اختبار عینات تم دراسة و أیضا. ومدى تأثیرھا على مواد البناء القدیمة في المحرق بملوحتھا العالیة

ن المونات المكونة من الجیر والجبس ار مونات الترمیم المناسبة حیث تبین أمونات تجریبیة الختی
وتبین من خالل دراسة مواد التقویة أن . والرمل ھي االفضل استخداما مع ظروف البحرین الجویة

ھي " تقنیة النانو" في ھیئة الجزیئات المتناھیة الصغر " ھیدروكسید الكالسیوم"مادة الكالوسیل 
  .البناء القدیمة في البحریناألفضل لالستخدام في تقویة الزخارف الجصیة ومواد 
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Summary:  

This thesis deals with the architectural heritage of Muhharaq during the 
early contemporary period (from 18th – 20th century). The thesis studied 
and characterized building materials and construction techniques in the 
historic buildings in Muhharaq. The results revealed that the stone used in 
historic buildings in Muhharaq is the marine origin stone “sea stone” and 
mortar is Gypsum based mortar and plaster. Also, thesis studied the 
deterioration factors and aspects both the physiochemical and biological 
and human factors the affecting the old buildings materials. Then, the 
thesis dealt with the approaches, principles and methods of conservation 
and restoration of old building materials based on the principles of the 
international charters. It also provided methods or a handbook of 
conservation methods. In addition to the study of building materials, the 
thesis carried out studies on the muhharaq soil and sub-surface water in 
order to understand their impacts on historic buildings. Furthermore, thesis 
carried out experiments on different mixtures of mortar which revealed 
that the mortar contains Lime-Gypsum- sand is the suitable mortar for the 
restoration purposes. Also, the experiments revealed that the best 
consolidation material is the Nano-material “CaloSil”.  

 


