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هذه  قعت ، حيثصولها إلى األسرة العلويةأ ترجع والتى، مقبرة النجوميل وحالة الحفظ ريةاثالبحث الدراسة اآلناول يت
مقبرة الجنود المصريين . ويطلق عليها بالقرب من المسلة الناقصةو الجنوبية من المقابر الفاطمية المقبرة في أسوان في الجهة 

ن بناء القبة كبناء تذكاري  ،و مقبرة توشكاأ ولكن المنامة نفسها ودفن الشهداء والمعركة  ،بأمر من الملك فاروق في عهدهتم وا 
قربها من المسلة و موقعها الرغم من بو  .لبناء هذا المبنيفاروق  هر كانوا في هذا المكان الذي اختاه( 1310التي حدثت في)

 ، وهاال يعرفون سوان نفسهاأين وحتي أهالي محافظة الكثيرون من المتخصص نه ال يعرفهاأنجد  .خلفها مباشرة   هىالناقصة و 
هم المخاطر التي أرصد هدف البحث ستوي ،محافظةال من ا  القت اهتمام وقت الحاليلانه في أال إفترات لهمال اإلتعاني ظلت 

 .لفتراتحديقة المقبرة بسبب عدم إزالة الحشائش الحرائق في شتعلت ا م(2018ومنها أنه في عام ) ،بة النجوميتتعرض لها ق
همال ني من اإلبة تعان النوافذ الجصية بالقكما أ ،لقاء المخلفاتا  من عدم النظافة و المكان هدف رصد ما يعاني منه ستكما ي

المستمرة  رومن المخاط باك الجصي للتعرف علي حالة الجبس.وتم فحص عينات من الش ،جزاءتكسير وفقد أ مما يؤدي إلى
، الميكروسكوب الرقمي طرق مثل ستخداماتم وص للفحو  .والتعرف علي عناصرها والتي تم تحليلها رضيةاأل هالميا

 ICP ( (Inductively ستخداماو  ،من الشبابيكفحص عينات ل SEM-EDXبوحدة  زودالم حالماس كوب اإللكترونيسوالميكرو 

Coupled plasm فحص وتبين من نتائج ال .هلتحليل الميا SEM- EDX  عالية بأمالح الكلوريدات والكبريتات بنسوجود. 
وتدهور  بين الزخارف ظهر تراكم االتسخات المحمول ميكرسكوبال Wireless USB Digital Microscopeستخدام اوب

، (Fe, Zn, Cu, Mn, Cd, Ni, Pb, P)كيزات عناصرتر  أظهرفقد  ICPستخدام جهازبا هالميا أما تحليل ،بلورات الجبس
  .الفسفور والحديدرتفاع معدالت او 

 .التلف، الصيانة ،سوانأ، آثار إسالمية القباب، الشبابيك الجصية، :الكلمات الدالة
Abstract: 

This research presents the state of the Al-Nujomi Cemetery; Which traces its origins back 

to the Alawite family. This cemetery is located in Aswan. It is called the cemetery of the 

Egyptian soldiers or the tomb of Toshka, And the construction of the dome as a memorial 

building was done by order of King Farouk during his reign, but Manama itself and the burial 

of the martyrs and the battle that took place in (1310 AH) were in this place that Farouk chose to 

build this building . Despite its location and proximity to the missing obelisk, which is directly 

behind it? We find that many specialists do not know it, and even the people of Aswan 

Governorate itself do not know it. It has been neglected for periods, but at the present time it 

has received attention from the governorate. The research aims to monitor the most important 
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risks to the Dome of Al-Nujumi, including that in the year (2018 AD) fires broke out in the 

garden of the cemetery due to the failure to remove the weeds for periods.  The research also 

aims to monitor what the place suffers from uncleanness and dumping of waste. Also, the 

plaster windows in the dome suffer from neglect, which leads to cracking and missing parts. 

Samples of the plaster nets were examined to identify the condition of the stucco. One of the 

constant dangers is groundwater, which has been analyzed and its elements identified. For the 

examinations, methods such as: SEM-EDX and the use of ICP. The results of the SEM-EDX 

showed high levels of chloride and sulfate salts. using wireless USB digital microscopic 

accumulation of dirty between gypsum decorations. For water analysis using an ICP device, 

concentrations of elements such as (Fe, Zn, Cu,Cd, Ni, Pb, P) and high rates of phosphorus, iron 

and magnesium. 

Keywords: Domes, Gypsum Windows, Islamic Antiquities, Aswan, Deterioration, 

Conservation. 

  مقـدمـة:.ال1
، أثناء المهديبين الجيش المصري ومحمد  كانت معركة توشكا التيتخليد ذكرى المقبرة ل هأنشئت هذ
 ا  شهيد سبعة عشر عدد اودفن فيهميالدي(. 1886/1889و)هجري( 1303/1306السودان )الثورة المهدية ب

 ، وشهداءلل تخليدا   ا  تذكاري ا  نصب لتكونفي عهد الملك فاروق األول  تم بناؤهالكن . و نيمن الجنود المصري
ختار او  ،قائد المعركة عبد الرحمن النجومي نسبة إلىجاء وأصل تسميتها  القبةسم النجومي على اطالق ا

 . ولمب( -أ 1فى اسوان )صورة بسبب قربه من موقع المعركة ها في هذا المكانءروق األول إنشاالملك فا
بقرار  1لقبطيةاسالمية و إلاثار آلا في له نه تم التسجيلأال إسالمية إلثار اآليكن هذا المبني مسجل في عداد ا

لعام  - 1318 -الثقافة رقم  بقرار من وزير له تسجيلال. وتم م14/5/2006ثار بتاريخ اللجنة الدائمة لآل
 ريةاثاآلمقارنة بباقي القباب ( 2 ةصور ) رية في أسواناثمن أفخم القباب اآل ده القبة تعهذو  .م2008

ع رتفامملوكي من حيث الضخامة واالفهي تمثل العمارة اإلسالمية على الطراز ال. سوانفي أ الباقية (5ةصور )
 تظهرل. 2 المطلوبة والزخارففة وبين الوظيفي المبني والنوافذ،  والجمالسالمي بين الصناعة فن اإلجمع الو 

حيث  .3 متنوعةزخرفية  ال شكأ خراجإلسالمية إلستخدامها في العمائر ااالجبس و  خامةتوظيف  جمال
والمركبة، يطة قندلية البسلفوجدت النوافذ المستطيلة، والنوافذ المعقودة، وا كال النوافذ في الواجهاتشتنوعت أ

طى للمعماري فرصة االهتمام عوهذا التنوع أ ،نشائيإخر آوكل شكل من هذه األشكال له بعد وظيفي و 

                                      
 ، قبة النجومي،النصب التذكارى لشهداء توشكى ، منطقة آثار أسوان،سالمية والقبطيةالمجلس األعلي لآلثار، قطاع اآلثار اإل 1

2008 . 
 .  28، 2006، دار الملكية الفكرية، جمالية الفن االسالمي في المنشئات المربنية بتلمسانعبد العزيز، ، لعرج  2
، "م( دراسة تحليلية مقارنة14-13ه /  8-7)القرن  ندلسألوسط وااألالزخرفة الجصية في عمائر المغرب "، نبيلة ،رزقي 3

 . 3، 2015-2014بي بكر بلقايد، الجزائر ،أجامعة  /ثارآلعلم ا ،ية والعلوم االجتماعيةنسانكلية العلوم اال ،رسالة دكتوراة
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جزء مكمل  هعتبار الها وزخرفة للشباك الذي يغشيها ببزخرفة كل ما يتعلق بالنافذة من زخرفة للعقود التي تحم
   4لوظيفة النافذة.

خررر وطورهررا الفنرران خررر ومررن مكرران آلاختلفررت مررن عصررر آل ىن التطررورات الترربالعديررد مررمرررت الزخررارف 
وعناصر  ،سالميةشكالها في العمائر اإلأدمت بكافة دات فنية استخحلينتج و سالمية إلضمن المعايير االمسلم 

كال شررألاالمائلررة والمنحنيررة والمنكسرررة  و  الخطرروط تتشرركل مررن تالقررين أة فرري الوحرردات الهندسررية ممكررن فررزخر ال
مرن عصرور فيهرا تخدم يسر الجربس، و 5شراع اسرتعمالها ىالتر تهرالالنواع المثلثات والأكالدائرة اللوزية و المتنوعة 

  6.غاية فى الدقة والروعة والجمال فنية   أعماال   يعطيتاريخية بعيدة ل
 الفحوص والتحاليل:طرق .2

  كرسكوب الرقميالمياستخدام . 1.2
ا علري حالرة األثرر ومر رفي التعرفرعد اسرت التري ثارآلا صفحطرق  سكوب الرقمي منبالميكرو ص الفح 

 بقرروة تكبيررر صالتصرروير والفحررتررم و ، ردةالمجرر والترري يصررعب رؤيتهررا بررالعين ،تلررفمررن يظهررر علررى األسررطح 
 الفحص ذلكأوضح و  ماكن مختلفة من الشباك الجصي،أعينات من  4ذلك لعدد و 1000X تصل إلى متنوعة

 Chulovs Portable WiFi Digital Elctronic:الميكرسركوب المسرتخدمونروع  .ترراكم االتسراخاتن مر يدالعد

Microscope,1080p, 50x-1000x, FT-XF9F-4Q9V.  
 EDX:  الميكروسكوب اإللكتروني الماسح المزود بوحدة التحليل العنصريستخدام ا.2.2

فرري التعرررف  عدايسرر نررهكمررا أ ،ةليرراتكبيررر ع تدالمعرر حاإللكترونرري الماسرربالميكروسرركوب  صالفحرر عطرريي
 صرابها مرن تغييرراتألعينة والتعرف علي ما الداخلي الدقيق، ودراسة حالة ا بالمكونات األساسية والتركي ىعل
فرري الهيئررة العامررة للثررروة لعينررة مررن الشررباك الجصرري جررراء التحليررل إتررم  ، ويتضررح ترردهور البلررورات المعدنيررةو 

 ,Field Emission Gun, FEI company.  (Quanta250 FEG) :از مرن نروعاسرتخدم الجهرو  المعدنيرة،

Netherlands,المعدنية بالدقي لثروةالموجود بالهيئة العامة ل  . 
 :ستخداما.3.2

والنبرات الترابع  هسرفل المقبررة فري المعمرل المركرزي لتحليرل التربرة والميرامرن أ همرن الميرا جراء تحليل لعينةإتم و  
 .Inductively Coupled plasmaستخدام اب لكلية الزراعة جامعة القاهرة،

                                      
النوافذ في العمائر اإلسالمية اآلثرية الباقية بمصر بين الشكل والوظيفة من بداية الفتح االسالمي وحتي فتحية،"  بو زيد،أ 4

جامعة  /، كلية اآلثارماجستيررسالة  "،م(، دراسة آثارية معمارية 1805 -641ه/  1220-21بداية عهد األسرة العلوية )
 .435-420م،  2018سوهاج، 

ثارية حضارية آ، دراسة  في مصر منذ الفتح االسالمي حتي نهاية العصر الفاطمي سالميةإلا الفنون، ياسين ،عبد الناصر 5
 .848، 1 ر.ج ،م2002، 1ط ا الطباعة والنشر،يدار الوفاء لدن :سكندريةإلا للتأثيرات الفنية الوافدة،

6 PROUD FOOT, T., «Decorative lime plaster», The Building Conservation Directory, Cathedral 

Communications limited, 2001, 210.  



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب م(  2023) 1العدد24املجلد

 

.
ً
 414 ) 437 -411 (| دراسة تأثير العوامل البيئية على الشبابيک الجصية بالقباب األثرية: قبة النجومي بأسوان نموذجا

 

 (Fe, Zn, Cu, Ma, Cd, Ni,Pb,P)  والجهراز مرن نروع.عناصررالتلرك قيراس للكشرف و: ICP-OES – ICAP 

6000 (Thermo Fischer Scientific, Bremen, Germany)  . االجهرزة أفضرل مرن لمسرتخدم يعرداالجهراز 
 .فى تحليل العناصر المعدنية

 :موضوع الدراسة النجومي مقبرة قبةوصف .3
ألربرع واجهرات خارجيرة وا .ثم تعلوها قبرة( سم 35أمتار و 8تتكون المقبرة من شكل مربع طول ضلعه )

برراب خشررربي ذو ضررلفتين مرررزين بالزخررارف الهندسرررية  وهرررو ،ي يوجرررد برره المررردخل الرررئيسأن الجررردار الغربرر نجررد
 زخرارف بهاو نوافذ تحيط بها المقرنصات  ثالث ى الباب نجدوأعل. (18صورة ) )المفروكة( المسماة اإلسالمية

المملروكي وهي من النوافذ التي انتشرت بكثرة في العصر 7 ،قنديلية بسيطةنجد الباب  علىوأ جصية متشابهة.
التى ، و قواسوالزخارف واألالقباب بدع الفنان المسلم في قد أو  ،(10صورة) مقلوب. Y تي علي شكل حرفوتأ

 8سالمية.ة في التصميمات اإلهندسية الرئيسالصبحت من المكونات ازدهرت وأ
 المقبرة من الخارج : القبة و وصف .1.3

 يتكون ،(4 صورة) الوردي حمراأل ن من الجرانيتاعمود المدخل الخارجيعند يوجد أمام القبة 
 من الكوارتز، والفلسبارات البوتاسية، والفلسبارات البالجيوكليزية، باإلضافة يةأساسصورة الجرانيت األحمر ب

القشرة  في ا  ار اع الصخور النارية الجوفية انتشأكثر أنو  نيتار الجيعد  ، ونسبة من معادن الميكا والهورنبلند ىإل
  9األرضية.

ب عليه: مقابر و كتم اليميند األول من ناحية : العمو  التالىكالنص التأسيسي  العمودين مسجل علي
( و  ا  هجري1306/ 1303ن الذين استشهدوا في ساحة الشرف إعالء لمجد الوطن توشكا )يالجنود المصري

مكتوب عليه: أقيم عليه التذكار بأمر فناحية اليسار ما العمود الثاني أ .(أ-4)صورة ،م ( 1889/  1886)
مقبرة  ة شهداء توشكا أو)مقبر ف( ب-4)صورة .ميالديا(1941وهجريا 1310ل )عام من الملك فاروق األو 

دارت بين قوات الجيش المهدي بقيادة النجومي  ىسم نسبة إلى موقعة توشكا والتالا، سميت بهذا كروسكو(
 وقوات اإلنجليز مدعمة بالجيش المصري.

المعشقة  النوافذ الجصيةمن بالعديد  المقبرة وتتميز ،مترا17 هتفاعر ايبلغ حيث  د مرتفعا  والمبنى يع
من  دع، وهي ت  المقابر الفاطمية بأسوان ، و تتواجد هذه القبة في جنوبلزجاج الملون من أسفل رقبة القبةبا

نه يحيط أكما  ال زالت تحتفظ بجميع عناصرها المعمارية والزخرفية.سوان والتي ألقباب في امثلة أ أروع
، ومعظم تلك م تقريبا  80 ة الحديقةمساحو  العالية، شجارألها احديقة ب( 8-7)صور بالمقبرة من الخارج

 .المساحة تقع أمام القبة

                                      
 م. 1999،كلية الفنون الجميلة  جامعة حلوان/، رسالة ماجستير ،"اإلسالميةالفتحات في العمارة " عبدالفتاح، سلمي،  7

8 TARRAD M, MATROUK M., «The Dome in Islamic Architecture and The Contemporary Orientations to 

The Design of Mosques Domes», in Proceedings of the International Congress, Domes in The World, 2012. 
9  HELMI, F. M., & HEFNI, Y. K., «Nanocomposites for the Protection of Granitic Obelisks at Tanis, Egypt», 

Journal of Mediterranean Archaeology and Archaeometry16, No. 2, 2016, 87-96, 87 and 90-91. 
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 مقابر :ىالنص التأسيسي التال هعلي مكتوب (3)صورة باب المدخل ىعلأمن الرخام يوجد لوح 
-1886و هجرية 1306-1303عالء المجد والوطن توشكيإستشهدو في ساحة الشرف االمصريين الذين 

كما أن الدرج الذي يؤدي للقبة به أجزاء بسيطة متساقطة  ،األخرى بها نوافذ والجهات الثالثميالدية. 1889
 في بدن القبةنجد  ثم  ،ن في كل واجهةاقال قبل الوصول للقبة يوجد نافذتوبعض الشروخ  وفي منطقة االنت

 .  عدد ستة عشر نافذة
 المقبرة من الداخل :القبة و وصف .2.3

يوجد . كما فيها البناء حتى التربيع السفلي ، يرتفع( متر100مساحة بإجمالي )  ها ذاتالقبة في مجمل
. ثم تتحول للقبة  به المدخل الرئيسف الغربي، أما الجدار نوافذ والشمالية والجنوبية ثالثفي الجدران الشرقية 
 (16) عدد وفتح فيها ،نتقال إلى رقبة القبة الدائريةالع إلى شكل مثمن من خالل مناطق االقبة من شكل مرب

، (10-9. )صورك الجصية المعشقة بالزجاج الملونبالشبابي القبة ، وتتحلىنافذة معقودة بعقد نصف دائري
 . ة من الخارج  بأربعة أعمدة مدمجةباألركان األربع (16)صورة ألعلى حوبة  القبة يعلوها طاقية مسكما أن 

يتواجد في كل حيث والقبة موضوع البحث بها العديد من الشبابيك الجصية المعشقة بالزجاج الملون. 
فقد  ان فيهما( ومنهم نافذت6) ن إجمالي النوافذفيكو ، نوافذ مزخرفة  )3(واجهة نافذة ماعدا الجدار الغربي به 

( نوافذ 8) يوجد وفي منطقة االنتقال ،ألواح زجاجية ثم ينتهي بشكل مثمنبه  ويأتي شكل النافذة مستطيال  
يوجد حوالي فأما في بدن القبة  .جصية بزخارف ملونة ويوجد منهم نافذة مفقودة وهي تنتهي بشكل مدبب

 .(17صورة) ا  مربع ن النوافذ األخرى وتتخذ شكال  ( نافذة مربعة أصغر حجما م16)
  :في قبة النجومي خامات تنفيذ الشبابيك الجصية.4

،  والمفهروم السرالمية وفري زخارفهرا ومنهرا الجرصسرتخدمت فري العمرائر ااالتري تنوعت الخامات والمواد 
وضررب مرن الحجرارة وهرو نروع مررن  ةرترسروم المهدينره عبرارة عرن خرام مرن كبريتررات الكالأاالصرطالحي للجرص 

سراس عنرد مرة أواسرتخدم الجرص كخا 10.ب مرن المقرالع فري شركل كترللريتواجد في الطبيعة ويجنواع الصخور أ
 هسررتقرار احيررث جفرراف الجررو و  هئررق تمنررع انتشررار ال توجررد عوا نررهوذلررك أل؛ جرراج للشمسرريات والقمريررات تعشرريق الز 

 11حدثه الشمس والذي يتألف معه الجبس كخامة.الدفء الذي ت   باإلضافة إلى، معظم فصول السنة 
بصرررورة واسرررعة نظررررا ويسرررتخدم  (11-12صرررورة) فرررى صرررناعة الشررربابيك أسررراساسرررتخدم الجررربس بصرررور 

لتنفيذ العديرد  ستخدموي   ،فرة سهلة التنفيذالرخص ثمنه وسهولة الحصول على أعمال فنية متميزة وهو خامة متو 
ن النوع المعرروف إحيث   Plasterوليس   Gypsumيفضل أن يطلق على تلك الخامة و   12.من التشكيالت

                                      
 .63200مكتبة مدبولي،  سالمية،الفنون اإلمعجم مصطلحات العمارة و عاصم ، ، رزق  10

رويال كالس لألبحاث والدراسات األكاديمية،  ،عمارة النوافذ في تاريخ العمارة االسالميةمدخل الي تطور فن حداد، هبة،  11
 . 33-30م، 2015الكويت، 

 12  BASMA M., MOHAMED A., »Implementation and coloration technology of Stucco formations in Baron 

palace«, Annal of General Union of Arab Archaeologists 24, 2021. 



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب م(  2023) 1العدد24املجلد

 

.
ً
 416 ) 437 -411 (| دراسة تأثير العوامل البيئية على الشبابيک الجصية بالقباب األثرية: قبة النجومي بأسوان نموذجا

 

 خامرة . عنردما يرتم تسرخينيتواجرد فرى الحجرر الجيررىلكالسريوم والمصرنوع مرن خامرة كربونرات ا  Plasterباسرم
. والجرربس مررن 13وهررى الجرربس البارسرريى Plaster of Parisبررودرة يطلررق عليهررامطحونررة تكررون  الجرربس الدقيقررة

 .Ca So4ين ماء ءحتوى على جز ذي يالكالسيوم فى الشكل البلورى والالناحية الكيميائية يطلق عليه كبريتات 
2H2o  14أبيض هبريقه زجاجى إلى لؤلؤى وحريرى، ومخدش، و  2.3، ووزنه النوعى . 

من تسخين صخور الجبس التى تحتوى على التركيب المعدنى المعرروف بكبريترات  هالجبس يتم تحضير 
ومرع ، مسحوق شديد النعومة مثرل البرودرة يكون المنتج فى صورة  hydrated Calcium Sluphateالكاليسوم

فرررررى  ةسرررررتاالت المعدنيرررررة فرررررى التركيرررررب مكونررررريالمررررراء الرررررذى يوضرررررع تتزايرررررد الكر  الحررررررارة فرررررإن االنخفررررراض فرررررى
يصربح  خرالل دقرائق جفرافالبس وتمرام ، وبعرد خلرط المراء برالجCalcium Sulphate Hemihydrateالنهايرة
، التنوع بر الرذى يتميرز سرالميالفن اإلالزخارف والتي تظهر بأشكال كثيرة في  ن يتم تنفيذأ، وبذلك يمكن ا  صلب
 15.الزخارف الهندسية والكتابيةالزخرفية النباتية و ر العناص خذ من الطبيعةقد أالفنان المسلم فإن 

  :ريةاثقبة النجومي اآلب الشبابيك الجصية تلفعوامل رصد مظاهر و .5
مواد يعتمد استقرار و  عالج السليم،للخطوات الأولى  ددراسة عوامل وقوى التلف التى تهاجم اآلثار تع

ومن خالل  16.على خصائصها الكيميائية والفيزيائيةصورة كبيرة جوية بتعوامل الضد  ثريبالمبني األ البناء
 العوامل للعديد منتتعرض  تتزين بالشبابيك الجصية التى ن القبةأاسة و الفحص للحالة الراهنة نجد الدر 

والرياح إلى جانب  األمالح الحرارة، وتأثيرتغيرات فى درجات المياه األرضية والو الرطوبة، المتلفة ومنها 
 ىالحرائق الت ، عالوة علىبة من الداخل والخارجالقوجود طبقة كثيفة من األتربة تغطي ، مع التلوث الجوى

 حجارألسطح االشبابيك الجصية وأ ىلمحيطة بالقبة، وتراكم السناج علتحدث للحشائش والنباتات بالحديقة ا
مما  الزخارف الجصية والفراغات بالشبابيك مع ةداخلمتعشاش الطيور وفضالتها أو  ،المستخدمة فى البناء

 .يسبب فقدها
  درجة الحرارة: .1.5

داخلية، سطح البهذا العامل من األ ثيرا  أكثر تأالشمس  ةشعأل ةتكون معرض ىالت ةسطح الخارجيألا
 ةنها تمتص وتختزن طاقإلشمس فل يةت الخارجفعندما تتعرض الطبقا ،سقفوخاصة في المباني ذات األ

 ةرتفاع ملحوظ في درجالى إيؤدي  ةالحراري ةختزان هذه الطاقاو تحت الحمراء  ةشعألبفعل ا ةعالي ةحراري
تصبح ل ةالحرار  ةوعند الليل تنخفض درج ،لى الداخلإتسرب ي ةمدار النهار وجزء من هذه الحرار  حرارتها على

                                      
 13 JENNIFER, C., «A Storing and Handling Plaster Objects», Conservation Gram, National park service812, 

June,1997, 1:4.   
 . 67م، 1995، ترجمة مختار ناشد، الهيئة العامة للكتاب، ماهى الجيولوجياوليام،هر ماثيود،   14
قسم الزخرفة، كلية  رسالة ماجستير، "،الزخارف االسالمية واالستفادة منها في تطبيقات زخرفية معاصرة"الشرقاوي، داليا،   15

 . 109 م،2000الفنون التطبيقية/جامعة حلوان، 
16  ZEDEF, V. & OTHERS » Effect of salt crystallization on stones of historical buildings and monuments«, 

Konya Central Turkey,Building and environment42, No. 3, 2007, 1453-1457. 
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يير ن هذا التغإ، وبالتالي فةليها الحرار إ تالتي تسرب ةلداخليسطح ااأل منة قل حرار أبرد و أ ةالجدران الخارجي
هذه لتمدد  الحرارة يحدثدرجة في  رتفاعالبانه إذ إ ،بعاد مواد البناءأفي  ةمماثل ةالواضح يؤدي الى عملي

 ار الترابط بين حبيباتهاوانهيلى التشقق إيؤدي مما  ،نخفاضالعند ا تنكمش فإنها المواد وبالعكس
  .(13صورة)وتفككها

مدينة  ةيأ عنأحر أيام الصيف ها أسوان بن إال أ تتمتع أسوان بمناخ صحراوي حار مثل باقي مصر
ل و فهرنهايت( خالل فص درجة مئوية)درجة 40لى من أعدرجات الحرارة المرتفعة يبلغ متوسط ذ إ ،في مصر

ا( بينما يظل متوسط   25 درجات الحرارة المنخفضة أعلى منالصيف )يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر أيض 
درجة  73.4درجة مئوية )23درجة فهرنهايت(. يظل متوسط درجات الحرارة المرتفعة فوق 77.0درجة مئوية )

درجات  8بينما يظل متوسط درجات الحرارة المنخفضة أعلى من  ، فهرنهايت( خالل أبرد شهر في السنة
  17.(1( )جدولدرجة فهرنهايت 46.4مئوية )
 على مدار السنة، مناخ أسوان جاف :أننجد مدار العام  ىعلسوان أدراسات المناخ في مدينة ن م

المدينة هي واحدة من أكثر المدن جفافا  وال فبوصة(.  0)مم 1وسط هطول األمطار السنوي عن يقل متو 
الرطوبة ، حيث متوسط من أقل المدن رطوبة واحدة سوانأ تعدو  ،يحدث هطول األمطار كل عام

 مام 18٪ خالل فصل الصيف16٪ خالل فصل الشتاء ومتوسط أدنى42٪ فقط، بمتوسط أقصى26النسبية
ختالف اب ثاراآل سطحأعلي   Physical Weatheringتأثير ظاهرة التجوية الفيزيائيةل مدي االختالف يوضح
 19.المناخ

Mont

h 

Mean 

Daily 

Minimum 

Temperature 

(°C) 

Mean 

Daily Maximum 

Temperature 

(°C) 

M

ean Total 

Rainfall 

(mm) 

 
Me

an 

Number of 

Rain Days 

Jan 8.8 22.9 0.1  0.1 

Feb 11.0 24.8 0.0  0.0 

Mar 14.9 29.4 0.1  0.1 

Apr 19.9 35.2 0.2  0.1 

May 23.1 39.0 0.1  0.2 

Jun 26.1 41.2 0.0  0.0 

Jul 26.2 41.4 0.0  0.0 

Aug 26.0 41.2 0.0  0.0 

                                      
17 World Weather Information Service, «Weather Information for Aswan», WORLD METEOROLOGICAL 

ORGANIZATION,Updated on Feb 4, 2022. 
18 NOAA for mean temperatures, record temperatures, humidity, and sun, «Aswan Climate Normal 

1961–1990», NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Updated on Feb 4, 2022.    
 العناصر المعمارية و الزخرفية بمسجد احمددراسة ألهم مظاهر و ميكانيكية تلف بعض  "، ومحمد، خالف ؛حمدان، ربيع 19

 1، 20، ع.ثاريين العربآلمجلة االتحاد العرب ل ،"محافظة الغربية -ابيار –البجم 
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Sep 25.0 39.5 0.0  0.1 

Oct 20.8 35.7 0.6  0.2 

Nov 15.6 29.0 0.0  0.0 

Dec 11.3 24.2 0.1  0.1 

 عمل الباحث© لطقس في اسوان على مدار السنة( ا1)جدول 
 :هالمياو  ةالرطوب.2.5

كان الجو كلما كانت مرتفعة و  ،عوامل التلف الفيزيوكيميائية خطرأشكالها من أبجميع  ةالرطوب دعت  
ه خواص نظرا لما تتمتع بو  ،للمبنى ةسطح الخارجيألن قطرات الماء التي تتجمع على اأتفسير ذلك ، و رطبا

، و غيرهاأسقف ألو اأدران لى الجإ هنها تسمح بمرور هذه المياإلذا ف؛ نفاذية وال ةالمساميمن ، مواد البناء
حجار والعوامل ث كثيرة درست التجوية الملحية لألبحاوهناك أ20 ان في الماءللذوب ةمالح القابلأليب اذحيث ت

هذه  خرجت يفل الصو خالل الفصل مثأخالل اليوم الواحد  ةالحرار ة ارتفاع درجوب21التي تتحكم في تأثيرها.
ضغوطا  مرور الوقت فتحدثتتبلور عليها وتنمو وتتزهر بلح مالألمعها ا ة  لى سطح الحجر حاملإ ةالميا

التشققات وتدهور حالته و ساسى وظهور التلف أللى تفتيت الهيكل اإمما يؤدي  ةشديدة على الطبقات السطحي
نة أعلى ذلك عالوة ، للزخارف الجمالية هرمظاتتلف ال التىو  22،والتأثيرات السطحية مثل القشور السوداء

وى يتكون والغبار الج ةالحرار  ةرتفاع درجأثناء أطح بفعل التبخر على الس ةتترسب هذه المواد المتبلور  عندما
نتيجة  السطح هوتزيد من هشاشت لشكلاشوه ت ةسميك ة، بمرور الزمن تتكون طبقالصلبة ةما يسمى بالقشر 

كما  ،وانفصاالت وميوال   (20)صورةا  ه شروخويصبح المبنى ضعيفا وتحدث ب ة،للحجار  ةلتفكك المواد الرابط
ال سيما عند وجود األمالح في مسام و في تآكل السطح الخارجي  جفافوال رطوبةيمكن أن تتسبب دورات ال

 23الحجر.
  : ةالعوامل التاليفي القباب من  ةالرطوبمصادر .3.5

  :والسيول مطاراأل.1.3.5
 همن هذه الميا تشبعت ىالت ةالمواد الرابط ةلى هشاشإتؤدي  ذإ ةللرطوب ةهي من المسببات الرئيس

 .ظهور التشققاتو  ةسطح الخارجيعلى األ رهيبا   مما يشكل ضغطا   تزداد حجما  حيث تنتفخ حبيباتها و 
نه من المعروف إذ إ، في فصل الشتاء  ة  وخاص مطارط األثير كبير من حيث تساقألها ت مطار والسيولاألف

                                      
20  ARNOLD, A.; ZEHNDER, K.»Monitoring Wall Paintings Affected by Soluble Salts: The Conservation of 

Wall Paintings«; CATHER, S., Courtauld Institute of Art, Getty Conservation Institute, Eds.; Getty 

Conservation Institute: Marina del Rey, CA, USA, 1991, 103–135. 
21  OGUCHI, C.T., YU, S., «A review of theoretical salt weathering studies for stone heritage». Prog. Earth 

Planet. Sci. 2021, 8, 32. 
22 LUBELLI, B., & OTHERS, «Towards a more effective and reliable salt crystallization test for porous 

building materials«, State of the art. Mater. Struct. 2018. 

 23 GROSSI, C. M., & BRIMBLECOMBE, P.»Effect of long-term changes in air pollution and climate on the 

decay and blackening of European stone buildings«. Geological Society, London, Special Publications, 
2007,271. 
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على السواحل. من  ىتها التر ينظن م كثر بقاء  أاالمطار تكون  ةقليل ةفي المناطق الجاف ةثريألا ن المبانيأ
لى تساقط المالط إتؤدي كذلك كما  ،البناء ةنها تفكك مونأ ةثريألمطار والسيول على المباني اخطار األأ

جمع والتمركز في الزوايا مطار تحاول التاأل هن مياأبسبب  ،للمبنى ةالمكون ةار و الحجأ جزاءاألالرابط بين 
لى إلى ضعف كبير في الرابطه فتحولها إتؤدي  ةالحواف ومع تكرار العملينى وعلى للمب ةوالخارجي ةالداخلي

ال إ ،ع المبنىلى تصدإمما يؤدي ، وتحمل الضغوط ة على المقاوم ةصبح غير قادر زاء هشة مع الوقت ت  جأ
سطح  ىعلأي المسلم حرص علي وجود المزاريب ن المعمار أنجد  –هلل الحمد و  –قبة النجومي نه في حالة أ

تؤدي  ةالجوي ةبالرطوب ةن الرياح المشبعأكما  ،السطح ىمطار علاأل هحتي ال تتراكم ميا( 8صورة)، القبة
 .المبانى هتجافي ا ةالمسطحات المائي نم هوالميا ةفي نقل قطرات الرطوب يرا  كب خرى دورا  هي األ

 :يةرضاأل المياة .2.3.5
و أ ةالجوفي ةمن الميا سواء ةالترب ةعن طريق رطوبلى المباني إرض من األ ةالمتسرب ةوهي الرطوب 

شد أمن تعتبر مياة الرشح والنشع  نباالضافة إلى إ .ةمن التوصيالت الصحي المياة المتسربةو السطحية 
 ة،الشعري ةنها ترتفع بفعل الخاصيإف ساسات ألالرشح حول ا ةجمع ميافي المباني، فعندما تت ةالعوامل المتلف

رتفاع أالشد السطحي ويتناسب  ةبقو  ةاالرضي ةالجاذبي ةتجاإعلى ضد أل هنتقال المياا ةنها ظاهر أعرف بوالتي ت  
 ةى غسل المواد الرابطلإ تتجمع ىتؤدي هذه المياه المتنقلة والتو ، ةحبيبات الترب ةطرديا مع دق همياهذه ال

، االنهيار ةشة التماسك وسهله ا  اجسامتصبح مع مرور الوقت و  ،وحولهاوالمالط  ةبحبيبات الكتل الحجري
 . ةالنفاذي ةسريع ةالكلسي ةفي الحجار  ة  وخاص حجار وتفتت الموادجزاء األألى ظهور شروخ فى إضافه إلبا

 :  ةتحت السطحي ةالميا.3.3.5
سطح العليا في األ هتبخر الميال ةفاعها ونتيجثم ارت ةمالح في التربفي ذوبان العديد من األ تتسبب

للمبنى وفي  ةات السطحيمالح ويزداد حجمها ويتسبب في تفكك الطبقلى تبلور هذه األإيؤدي  مما حجارلأل
حيانا أو ، الشقوق الدقيقة في البلورات المعدنية بسبب التبلور وضغط إعادة التبلورتحدث  ،الجدران والعقود

 .ةطويل ةزمني ةعلى مد ةذا تكررت العمليإ ن تنهار هذه المبانيأيمكن 
مما يؤدي إلى إدخال مصادر  عالية   ينمو بوتيرة   المساحي لمدينة أسوان والسكان الحضريينمتداد اال

 هتوازن المياصبح وأمن مصادر مختلفة ، نتيجة للتسربات رضية اه تزيد من تغذية المياه األجديدة للمي
 هتدفق الميا أكثر نسبي ا من رضيةاأل هتكون مدخالت منسوب المياعدم توازن حيث من  حالة  في  الطبيعي

شار ا إذا ظل ارتفاع أكثر انت ستكون التىو  األضرار حدوث لىمما يؤدي إ .الطبيعية باتجاه نهر النيل رضيةاأل
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فرض تما ي تربط الزيادة في عدد السكان عادة ىالتنمية والتحضر التف 24خارج نطاق السيطرة. همنسوب الميا
 (.6)صورة25.للخطر المواقع األثرية تعرض ىالتو  رضيةاال ةفي نظام الميا رات كبيرة  تغي

نواع مختلفة من تحتوي على أ ىالت هالمياف 26التجوية والتدهوروجود الرطوبة من أهم عوامل  ديعو 
 هالمياف 27،تؤثر على مواد البناء ىالت هاضرار أب من أهم عمليات التجوية الفيزيوكيميائية دتع األمالح المعدنية
ول المشاكل التي تواجة أو ثرية أللتلف وتعانى منها القباب اتسبب االتى خطر العوامل أمن  األرضية واحدة  

 .افة كبيرةبكثها حول وحشائش ار نباتاتلى انتشإدى أوالذي  خالل تواجدها بصورة مستمرة  وذلك من ة؛المقبر 
 ىالتو  ةساسات القبأسفل أية رضاأل هتذبذب مستوى المياالتربة ل الهبوط كلما تعرضت ىلإويتعرض المبني 

ظهور الشروخ، تعرض الجدران للهبوط و  هترتب عليمر الذى يألا، نشائية العديد من الحركات اإل تحدث بها
لهيدروليكية للتغير فى الظروف ا ذلك نتيجة  و ؛ ثرية ألاساسات المبانى أجزاء مختلفة من أتنشأ فى  ىوالت

في بعض  هواختفاء الميا هللميا ةالتغيرات الموسميبرضية وانخفاضها األ هوارتفاع منسوب الميا
 (.19،6صور(ت.وقااأل

والنبات  هفي المعمل المركزي لتحليل التربة والميا سفل المقبرةمن أ اهجراء تحليل لعينة الميإوقد تم 
 كالتالي:( 3)جدول موضحة النتائج(، و 2جدول)طريقة التقديروكانت  التابع لكلية الزراعة جامعة القاهرة،

 

 االختبار طريقة التقدير
PH- meter (PH)  الرقم الهيدروجيني 
EC-meter (ECc) التوصيلة الكهربية 

ICP   بإستخدام جهاز  (Fe,Zn,Cu,Ma,Cd,Ni.Pb,P) قياس عناصر 
عمل الباحث© المعملي للمياة التحليل  ( 2)جدول   
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7.00 53.3 5.386 0.123 0.181 0.075 0.056 0.001 0.078 0.026 

 عمل الباحث©العينةقيم الرقم الهيدروجيني والتوصيل الكهربي وتركيزات العناصر في  ( 3)جدول 

                                      
24  SELIM, S.A., HAMDAN, A.M. AND RADY, A. A, »Groundwater Rising as Environmental Problem, Causes 

and Solutions: Case Study from Aswan City, Upper Egypt«, Open Journal of Geology, 4, 2014. 

25  MOHAMED, H.H., MUKHOPADHYAY, S. AND SHARMA, J., »Attenuation of Coda Waves in the Aswan 

Reservoir Area, Egypt«. Tectonophysics492, No.1-4, 2010, 88-98. 

26  WEDEKIND, W., LÓPEZ-DONCEL R., DOHRMANN R., KOCHER M. & SIEGESMUND S.,« Weathering of 

volcanic tuff rocks caused by moisture expansion», Environ Earth Sci 69, No. 4, Springer-Verlag, 2013. 
27 SCHEME, G. »Stress from Crystallization of salts in pores, on deterioration and conservation of stone« 

9th inter conference, Cong, Venice, 2000, 187-195.  
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  مالح:األ.4.3.5
فمنها ما هو  28 حيث تتعدد مصادرها ةثريألعلى المباني ا كبيرا   تشكل خطرا   ىمن عوامل التلف الت

لسيت الحجر الكلسي الذي يتكون من الك :مثل .للمادة ةصلياأل ةي في البنيأفي مواد البناء  صال  أموجود 
تفاعلها ب ىبونات الكالسيوم والمغنيسيوم التو كر أعن كربونات كالسيوم  ةعبار  ةوالدولوميت وهي مركبات ملحي

 ةتنتقل عبر الخاصي ىفي حد ذاتها الت ةكذلك الترب هومنها ما مصدر  ،لى مركبات ملحيةإمع الماء تتحول 
، بسبب جذب لمسام من محتوى الرطوبة في الحجريمكن أن تزيد األمالح الموجودة داخل ا ، وةالشعري
تفاعل ملح كلوريد  ، ونجدهيجرسكوبية الذي يتميز بخاصية  وال سيما ملح كلوريد الصوديوم  ت الماءجزيئا

الصوديوم مع الحجر الجيري )كربونات الكالسيوم(، وتغير كربونات الكالسيوم جزئي ا إلى كلوريد الكالسيوم 
ذ تعمل على إ ةيذيبها وينقلها داخل الحجار  ىمالح بوجود الماء الذاأل ثيرأيرتبط ت29.قابل للذوبان في الماء(ال)

 هلحجر جزيئات الماء وتدخل في مسامحيث يمتص ا، التبلور  ةتالفها لظاهر ا  و  ةللحجار  ةالمعدنية تغير البني
انتقل لسطح  ىيتبخر الماء الذ ةالحرار  ةذ عند ارتفاع درجإماء ال مالح  فيتنحل األ ةوالرطوب ةو بفعل الحرار 

يظهر  ىلى انفصال الحجر الذإو تحته وتؤدي أح في المسام وتتبلور على السطح مالبقى األبينما ت ةالحجار 
لى تزهر إكما تؤدي  ،من المبنى ةلى تشققات وسقوط أجزاء كبير إتؤدي  حيانا  أفي شكل تقشر للسطح و 

 .موضعية تتلف هذا السطح ا  بذلك ضغوط وتنمو محدثة  مالح على السطح األ
  التلوث الجوي:.4.5

الكربون  كسيدأوالتى ينبعث منها غاز ثاني لمرور السيارات  د حول القبة من الخارج طريق رئيسيوج
ثير الذبذبات التى ألى تإضافة باإل ،تآكلها وتلفها بمرور الوقت يؤثر علي جدرانها ويعمل علي ىالضار والذ

لى ع ا  كبير  ا  الذبذبات على الحوائط لتمثل خطر  هتنتج عن حركة السيارت على الطريق المجاور، وتؤثر هذ
 ىلإما يؤدي م، و تهشمها أضعافها إلى إعلي القبة فيما بعد حيث تؤدى أالشبابيك الجصية المرتفعة في 

ثار فاآل كليا   تشوة المنظر لتىاعلى الزخارف و (  17 صورة) والملوثات عالوة علي تراكم االتربة ،فقدها نهائيا  
 30.بتغير المناخ مرتبطة  وتكون  الملوثاتبسبب  لمظاهرالعديد من اينتج عنها لعوامل متنوعة  تتعرض

مكونات البيئه يفوق قدرتها  لعناصرو كيفى أنه كل تغير كمى أعلى  ةعام ةيعرف التلوث الجوي بصف
 ةعام ةبصف انيبالمب ةخرى ضار أنسان وظهور مركبات إلا ةضرار بحيامما ينتج عنه اإل .ستيعاباإلعلى 

 :مايلي  ة ثريعلى المباني األ تلوث الهواء وتؤثر ىالغازات الت برزأومن  ،ةخاص ة  بصف ةثريت األآوبالمنش
 

                                      
28 ALVES, C., FIGUEIREDO, C.A.M., SANJURJO-SÁNCHEZ, J. «Salt Weathering of Natural Stone: A Review 

of Comparative Laboratory Studies», Heritage4, 2021, 1554–1565. 
29 PRIKRYL R., & SMITH, B. J., »Building stone decay: from diagnosis to conservation«, Geological Society of 

London, 2007, 11-330. 
30 BERTOLIN, C., «Preservation of cultural heritage and resources threatened by climate change», 

Geosciences9, 2019, 250. 
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 :²co غاز ثانى أكسيد الكربون.1.4.5
ت مداخن المصانع ومحركات السياراو  ةوالنبات ومن تحلل المواد العضوي ينتج عن تنفس الحيوان

 ،ةثريجارة الكلسية في المباني األالح ىتكوين كربونات الكالسيوم علو  ة،الحرار رتفاع درجات الى إويؤدي 
في المناطق  ة  مطار حمضية خاصأكما يتسبب هذا الغاز في تساقط ، ا ضعافهالى تفتتها و إوبالتالي يؤدي 

 .يعمران بشر  وأ ئو موانأمن مصانع  ةالقريب
 : ²soكسيد الكبريت أغاز ثانى .2.4.5

ويتفاعل هذا  ةوتحلل المواد العضوي ةسمداأل ةومصانع صناع هط ومشتقاتفمصادرة احتراق الن من
 ةثريالمباني اآللشكل على سطوح ا ةويكون طبقات بيضاء غير منتظم ةتيالغاز مع رذاذات حمضية كبري

 ةجزاء المبنياأل هذا الغاز ويصيب كثيرا   ،للمبنى وتتدهور ةمرور الوقت تتالشى المواد المكونومع . (7صورة)
خ وتشققات سوداء على سطحها ظهور شرو  ةلى تكوين قشر إؤدي مما ي  و  ،ةالموجود ةعمدالرخام مثل األ من

علي  2.5منخفضة  دكخامة تع هكما يتلف الجبس والمصنوع منه الشبابيك وصالدت ،وفقدان المادة الرابطة
 31.عرضة للتلف الواضحمما يجعله  موسمقياس 

 الرياح : .5.5
 ةتربأو ة مال ناعمثري بسبب ما تحمله من ر سطح المبنى األتلف عمليات  ىف ةسباب الرئيسمن األ دتع
ويتوقف ، ةالمستخدم لشدة أو ضعف المواد ا  مناشير تبع ةبمثاب وهي  كل سطح المبنىآتعمل على ت وملوثات

ما أ، و مالحاألرجية مثل المناخ والرطوبة و األول هو تأثير العوامل الخا دور الرياح في التلف علي عاملين
ويزداد  32.والتكوين المعدني التجانس( حيث الملمس )التجانس/عدم الحجر منطبيعة  علي: العامل الثاني 

مما ، كبر حجما  أتربه أحمل حبيبات رمل و  ، حيث تصبح قادرة علىكلما زادت سرعتها نحرالعل الرياح في ف
جذور النباتات وحبوب ن الرياح هي خير ناقل لإ، هذا ليس فقط بل لمبنىاجدران علي ط يسبب في ضغو 

لى إغلغل في العمق ثم تظهر سطح المباني، حيث تتمركز وتتفاعل مع الهواء الرطب وتنمو وتتأاللقاح على 
 . السطح

 : التلف البشري.6.5
 ما تسببه من تلوثالسكنية و  التعدياتف ،لهويكون من فع ةثرينسان على القباب األإلهو الذى يسببه ا
القبة ف .من الشبكات المتهالكة ةالمتسرب مياهالخالل مياه الصرف الصحى و رضية من ورفع لمنسوب المياه األ

فضال عن والتى تؤثر بشكل كبير على القبة  المخلفاتالمباني  هوينتج عن هذ، يبة من المنطقة السكنيةقر 
ن يستخدم ناء والمقاوالت بالقرب من القبة أدي إلى أعمال البأ ستمراران أكما  ،تشويه المظهر الخارجي

                                      
زينهم ، محمد، بدوي، إبراهيم ، ترميم الزجاج الجصي بمتحف محمد علي "بالمنيل" دراسة "وصفية  تحليلية  تقنية، دراسات   31

 .823-804، 5، مجر 5،  ع. في آثار الوطن العربي
32 SALEH, M., «Honey Comb Weathering of sandstone outcrops at Al-Hijr (Mada'in Salih), Saudi Arabia», 

EJARS 3, No.2, 2013, 167-174. 
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شجار بجوار ض األوجود بعن أكما  (.15صورة) خشاب داخل مبني القبةاأل ن داخل القبة في تخزينالمقاولو 
وهو ترك  ،خرآهمال من نوع إ وجودلى إضافة باإل (20صورة)ةرضياأل هلى زيادة نسبة المياإدى ؤ ي   قبةال

لى انتشار الحشرات إمما يؤدى  ،لحديقة المحيطة بالقبةتقيم وتتكاثر با (28صورة)ليفة كالكالبالحيوانات األ
عالوة علي اإلهمال والتخريب  ،ثريالجمالية للمكان األ ةالحال ا  تدهور سبب وث والفضالت بمحيطها مما يوالر 

قة مثل كتابة عرضة للتخريب من قبل الزوار أو سكان المنطمما يجعله  المتعمد نتيجة لعدم االهتمام باألثر
فات البناء التخلص من مخليجب لذلك  .(15صورة) نية علي الحوائط والجدرانآت القر ياأسماء الزائرين واآل

زالة األتربة المتراكمة ليظهر جمال بالط األرضية. )صورةو  جراءات تجاه من يستغل تخاذ اإلاو  .(26تنظيف وا 
وتحذير الزائرين من اللمس وكتابة الذكريات علي حوائط وجدران  ؛لتخزين العدد وبقايا مواد البناءالمكان 
 المقبرة.
 : لكهرباءابراج أو محوالت .1.6.5

على حياة  كبيرا   مما يشكل خطرا   (22صورة) ،براج الكهرباء ذات التيار العاليأيوجد بالقرب من القبة 
ستقبال الزائرين تهيئة المنطقة ال صبح من الصعباالهتمام المطلوب ي   تلقن لم إ ىوالسياح والت لمواطنينا
 ثرية.األاألماكن بوال يتناسب وجودها باإلضافة إلى خطرها فهي تشوه المنظر العام و 

 العوامل البيولوجية : .7.5
يمكن أن و  ،الدقيقه والحشرات ةالكائنات الحيبالنباتات والحيوانات والفطريات و  ةمرتبط هي عوامل تلف
إنتاج األصباغ واألحماض  على ن الحجر وتدهوره في المباني هو قدرة الفطريكون سبب تغير لو 

و على أسطح و األأت رضياسواء في األ ةثريفي معظم المباني األ ظهر جليا  : تفالنباتات 33.العضوية
في تتسبب  ةصيانغياب الفي . و ا  شجار أبعضها ينمو بمرور الزمن لتصبح و  ةو بين شقوق الحجار أالجدران 

ه وتؤثر على مختلف عناصر تهدد المبنى  عماق حتىالتى تتغلغل في األجذورها تصدعات وتشققات للمباني ب
 (.21صورة)ةالمعماري
 :ريا والفطرياتيالبكت.1.7.5
ما الفطريات فهي أ 34.حجمها ةرغم دق ةكبير  ا  ضرار أتحدث  حيثثار اآلن تنمو علي أالبكتيريا يمكن  

 سود والبني ومنحمر واألصفر والبرتقالي واأل، واألخضر الغامقمنها األ ةلوان متعددألها  ة  مستعمرات كثيف
 36المرتفعة. لرطوبتها نظرا   35 في المباني ةكن الرطبماينمو في األ ىالعفن الذ كثرها انتشارا  أ

                                      
33 GUPTA S. P., & SHARMA K., »The role of fungi in bio deterioration of sandstone with reference to 

Mahadev temple«, Bastar, Chhatisgarh. Recent Research in Science and Technology, 2012,4. 

34 PIÑAR G, STERFLINGER K., «Microbes and building materials». In: Cornejo DN, Haro JL (eds) Building 

materials: properties, performance and applications. Nova Science Publishers, 2009, New York, 163–188. 
35 SCHEERER S, ORTEGA-MORALES O, GAYLARDE C. «Microbial deterioration of stone monuments—an 

updated overview». In Laskin AL, Saraslani S, Gadd G (eds). Adv Microbiol66, 2009, 97–139. 
36  URZÌ C., »Microbial deterioration of rocks and marble monuments in the Mediterranean basin«: a 

review. Corros Rev, 2004, 22:441. 
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 : الطحالب.2.7.5
 ةمتجاور  ن تحدث ثقوبا  أ، ويمكن العالية ةفي الرطوب مواد البناء ةنها تستطيع مهاجمأيتمثل خطرها في 

سطح لى تقشر هذه األإدي سفل سطح مواد البناء يؤ أالمظهر الخارجي ونمو الفطريات  هتعمل على تشوي
 و بني اللون. أخضر أن تظهر على شكل وحل أالزمن يمكن ، مع مرور وتساقطها

 :مخلفات وأعشاش الطيورالحيوانات و .3.7.5
على المباني  ةعشاشها من مواد خطير أ، وتبنى هي الحمام والعصافير والغربان ةالطيور الموجودكثر أ 

لفوسفات غلبها تكون حمضية مثل اأ ىوالت حسطاألالتي تشوه لى فضالتها إ ةضافالشتعال باإلتسبب اوقد 
كل الصخور الكلسية. آؤدي الى تتية في وجود بيئة رطبة حماض قو ألى إتتحول  ىوالصوديوم والبوتاسيوم الت

الزخارف  الطيورت سكن، فستمرارالمكسورة والباب المفتوح بللشبابيك انتيجة  مخلفات وأعشاش الطيورف
 علي الجدرانمن فضالت تها اتركت مخلفو  عشاش علي حواف الشبابيكوبنيت األ ،المفرغةالجصية 

 (.10-9 صور)والتكسير للزجاج.جزاء الزخارف الجصية أشبابيك ونتج عنها طمس وفقد لبعض الو 
 نتائج:المة و الخات.6

القبة الشباك الجصي أعلى الباب من داخل لعينات من ء على الفحوص والتحاليل التي تمت بنا
الشبابيك أن  تبين من الفحص البصري-:تياآل فقد تبينراسة موضوع الدسفل المقبرة أرضية ه األوتحليل الميا
نفصاالت وسقوط بعض األجزاء ظهرت عليها األمالح والشروخ واال حيث، متدهورةحالتها القبة هذه الجصية ل
 الشبابيك الجصية.  من زخارف

 ستخداماب (10)صورة الشباك الجصيأماكن مختلفة من من  عينات( 4) لعدد من خالل الفحص
داخل فراغات ( من 1تي: العينة )يتبين اآل  Wireless USB Microscopeولوئي المحمضال بكو الميكروس

 تكبير تداخل فضالت الطيور داخل الزخارف يظهر من منتصف زخارف الشباك الجصي

X800(العينة13صورة ،)تكبيرالباب  حافة الشباك الجصي أعلى( من 2) أX1000   تكسير وتلف  ظهري
األمالح علي تأثير يتضح ( من الناحية اليمني من الشباك 3العينة )ب(، -13صورة) الجبس نتيجة للحرارة

سفل حافة أ( من 4، العينة)أ(-14صورة) X800عند تكبير  جزاءوالشروخ والتقشر والفقد لبعض األ الجبس
 هب( بتكبير مقدار -14صورة ) لتصاقها بالسطح لتشوه المنظراتساخات و الفقد وتراكم اال يظهرو  الشباك
X800. 

عند قوة  EDX)) بوحدة تشتت الطاقة المزودS.E.M.اإللكتروني الماسح سرتخدام الميكروسركوبابو  
 الذي أصاب بللورات شديدالنترائج التدهور الظهرت أ الجبس من الشباك أعلى باب القبةعينة ل x4000تكبير 

نها تحتوى على أظهرت العينة أ. كما ةبالعينتساخات المتراكمة أيضا  تظهر االو  الشروخ  ووجودجبس، ال
 Si السليكونو ، 17.1بنسبة S يتر بالكو  59.55بنسبة O واألكسجين، 23.35بنسبة Ca عنصر الكالسيوم

 (12-11صورة )1.04.بنسبة 
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والتى هي  ،المنطقة الواقعة داخل المسلة الناقصةفي  هميا من خالل الدراسة الميدانية تم رصديضا  أو 
من  على بعد أمتار هللميا ا  مما يشكل تجمع ،هالعديد من التسربات وتراكمات الميابها فنجد خلف القبة مباشرة  

 جية وجيوفيزيائية وهيدروجيولوجيةالمجلس األعلى لآلثار دراسات جيولو  قدمو  ،(6)صورة المسلة الناقصة
المنطقة اآلثارية  تعرض ىالت هوالتقنية المثلى إلدارة نظام الميا همتكاملة لتحديد المصادر المحتملة للميا

 لناقصة فالقبة تتعرض لنفس المخاطر.ن القبة مجاورة للمسلة اإوحيث 37.للخطر
ية، حيث مواد البناء األثر ل تسبب ضرر ىنات األمالح الذائبة والتأيو تكون محملة بة يرضاه األيالمف
 يهاتحتوى عل يونات التياأل تلكو Cl,NO3,SO4 ,Mg, Ca, K, Naأمالح  حاملة معهالى أعلي إ هياتصعد الم

   phدرجة أن  ت العينةأظهر  من أسفل المقبرة هلعينات من الميا جراء تحليلإوعند  تضر بالمبني. هالميا
عالية مما ونجد أن تواجد عناصر الفسفور والحديد والماغنسيوم بتركيزات  مئوية،25عند درجة حرارة 7كانت 

 هفي عينة الميا وظهر جراءات السريعة لحماية المبنى.ضرار التي تستلزم اتخاذ اإليتسبب في العديد من األ
 : تىكاآل ومقدار تركيزها تواجد العناصر التالية (19صورة (سفل المقبرة أخذها من أالتي تم 

Phosphorus (P) 5.386, Iron (Fe) 0.123, Manganese (Mn) 0.181, Copper (Cu) 0.075, Zinc 

(Zn) 0.056, Cadmium (Cd) 0.001, Lead (Pb) 0.078, Nickel (Ni) 0.026.  
ه في زيادة الميا بسباب التى تتسب؛ ألنها من األلة الزحف العمرانيمشك حلالعمل على  يتم كما

، هدف إنشاء المدن الجديدةستتتها نوات القليلة الماضية كانت خطنجد مشاريع التنمية في السو  رضية،األ
 .38سوانأالضفة الشرقية لنهر النيل بمدينة ب تقع إحدى هذه المجتمعات المبتكرة في مكان قريبو 

 التوصيات:
يتطلب ذلك منا  الترميم لىإتحتاج  من شبابيك جصية وما تحتويه لقبةلرية اثالقيمة اآل ىللمحافظة عل

تزامن لخطة ت ا  وفقذلك و  ه؛ري يتطلب تهيئة محيطثبما يحيطها فالترميم للمبنى األ ا  هتمامافي البداية  ن نوليأ
وفق العديد من يتم والذي ، تأهيل الوسط المحيطعلي  ن تشمل الخطةيجب ألذلك و  ؛الترميم مع عمليات
وعلى هذا فإن مشروعات  ،ريةاثاآل م مع األثر ويبرز قيمتهءغرض تأهيل المكان ككل ليتالبوذلك ؛ الدراسات

ر اثالمحيطة باآلتأهيل الوسط المحيط تتعامل مع الوسرط البرصري وعناصره التشكيلية سواء لألرضية 
 ككل ثريتحسين الموقع األ يجب ، كما39السيارات وممرات المشاة والمناطق الخضراءومكمالتها كمواقف 

 ومبني خدمات المواطنينمبني قسم الشرطة مثال   ومنها ،والخدماتلمستشفيات ل بناء ال يحدث نأمراعاة و 
  المالصق للقبة. الحكومي

                                      
37   BDULAZIZ, A.M., » Subsurface Characterization for Groundwater Management nearby the Unfinished 

Obelisk Archeological Site, Aswan Governorate, Egypt«, Open Journal of Geolog9, 2019, 839-860. 

38 SHINAWI1, A., & NAYMUSHINA, O., » Geotechnical aspects of flood plain aquifers in southeastern Aswan, 

Egypt « ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 10, No. 8, 2015, 3490-34977. 

اآلثار وزراة الثقافة، هيئة ، دليل إعداد مشروعات صيانة وترميم اآلثار، محمد، بكر، على ،غالب ،هللبداع، معاذ 39
 .15-1م ، 1991،المصرية
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 جراءات:اإل مت هذهذلك ت ىلإوللوصول 
تنسيق . مع (30صورة)إلى المبنى من حيث المظهر الفني أو الهندسي. يق الذي يؤديتهيئة الطر 

زالة األشجار و ، راثوالشكل المناسب لطبيعة اآل والطول هنواعأالحديقة والتشجير و   الموجودة حولا 
 .همياال من كميات ىال تحتاج إل ار نوعياتختياو  (31صورة )المقبرة.

ضاءة د، و ألفرااآلثاري لوعي اللزيادة  قبةرشادية بالإوضع لوحات  أسلوب ة بالمحيطة بالقب المنطقةا 
طر ومنها اخماللمواجهة  رثحماية شاملة لأل وضع خطة، (31صورة )ثري.إضاءة يتناسب مع الطابع األ

عادة بناء و  .ي أعمال الحمايةضاءات ليلية زيادة فا  فراد أمن و أوضع كاميرات مراقبة و و  ،الحرائق أو التعديات ا 
أو قد تتباين بهدف التركيز ثري تتجانس مع المبنى األ ىن التلواتجديد السور المحيط باألو ، رةالمنهاجزاء األ

ظهاره.  (33صورة )عليه وا 
 (34صورة)تركيب بالطات مناسبة للموقع.، و حول المقبرةوالمهمالت التخلص من المخلفات 
رتفاعات اتحديد و  .وخلفها قبةال حول بانىبمنع إقامة المزيد من الم والجمالي تقليل التلوث البصري

 مالها.يظهر جبالقبة ل المباني المحيطة
مبادئ العمل لترميم الشبابيك الجصية وفق ال يبدأنتهاء من صيانة وتأهيل محيط القبة بعد أن يتم اال

األجزاء  سهل معها التفريق بينيبالكيفية التي و  ،ريةاثعمليات صريانة وترميم المباني اآلتحكم التي عامة ال
بصفة مبدئية لحين  المعرضة للفقد من الشبابيك الجصيةتدعيم األجزاء . مع 40المرممة واألجزاء غير المرممة

 .البدء في عالجها
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .155-138، 2003، ، دار الفجر للنشر والتوزيعحماية وصيانة التراث األثري، أحمد ،عطيه 40
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 والمراجع ثبت المصادر
 :أوال: المراجع العربية

سالمي وحتي اإل والوظيفة من بداية الفتح ثرية الباقية بمصر بين الشكلاإلسالمية االالنوافذ في العمائر "، زيد، فتحيةأبو  -
، رسالة ماجستير، "رية  معماريةآثام(، دراسة  1805 -641ه/  1220-21سرة العلوية )األبداية عهد 

 .435-420م،  2018جامعة سوهاج،  /ثاركلية اآل
- ABŪ ZAYD, FATḤĪYA, «al-Nawāfiḏ fī al-ʿamāʾir al-islāmīya al-aṯarīya al-bāqīya bi-Miṣr bayn al-

šakl waʾl-waẓīfiya min bidaīyāt al-fatḥ al-islāmī wa ḥatta bidayat ʿahd al-usra 

al-ʿalawya (21-1220 h/ 641- 1805 m), Dirāsa aṯārīya mʿmārīya», Master Thesis, 

Faculty of Archeology/ Sohag University, 2018 . 
بحاث والدراسات رويال كالس لأل :الكويت سالمية،ة اإلالنوافذ في تاريخ العمار : تطور فن عمارة ىلإحداد،هبة، مدخل  -

  .م2015 كاديمية،األ
- ḤADĀD, HIBA, Madẖal il-ā: Taṭūr fan ʿimārat al-nwāfiḏ fī tārīẖ al-ʿimāra al-islāmīya, Kuwait: Royal 

Class for Research and Academic Studies, 2015. 

–البجم حمدأ الزخرفية بمسجدو  ميكانيكية تلف بعض العناصر المعماريةو دراسة ألهم مظاهر   ،خالف ،محمد؛ ربيع ،حمدان -
 م2010 ،11.، عثاريين العربتحاد العرب لآلمجلة اإل "،ىمحافظة الغرب-بيارأ

- - ḤAMDĀN, RABĪʿ; MUḤAMAD, H ̱ALLĀF, " Dirāsa li-ʾaham mẓāhir wa mīkānīka talaf baʿḍ al-

ʿnāṣr al-mʿmārīẗ ū al-zẖrfīẗ bimsǧid Aḥmad al-baǧam – Abīyār- Muḥāfẓat al-

Ġrbīya", Maǧallaẗ Al-Itiḥād Al-ʿām Lil Aṯārīyin Al-ʿarab (JGUAA)11, 2010. 

 ، مكتبة مدبولي.سالميةمعجم مصطلحات العمارة والفنون اإل، رزق، عاصم -
-Rizq, ʿAṣim, Muʿǧam muṣṭalaḥāt al-ʿimāra waʾl-funūn al-islāmīya, Madbouly Library. 

رسالة  ،"م( دراسة تحليلية مقارنة14-13ه/ 8-7)القرن ندلسوسط واألاأل الزخرفة الجصية في عمائر المغرب "،نبيلة ،رزقي -
-2014بي بكر بلقايد، الجزائر ،أثار، جامعة جتماعية،علم اآلية والعلوم األنسانكلية العلوم األ ،دكتوراة
 . م2015

- RAZQĪ, NABĪLA, «al-Zaẖarifa al-ǧiṣīya fī ʿamāʾir al-maġrab al-Aūsṭ waʾl-Andalus (al-qaran 7-8 

h / 13-14) Dirāsa taḥlīlīya muqārana» , PhD thesis, Faculty of Humanities and 

Social Sciences, Archeology, Abi Bakr Belkaid University, Algeria,2014-2015. 

دراسات  ة،ير تقن ةيلير تحل ةي" دراسة "وصفليالزجاج الجصي بمتحف محمد علي "بالمن مي، ترمبراهيمإبدوي، و ، محمد، زينهم -
 العدد الخامس، المجلد الخامس. في آثار الوطن العربي،

- ZĪNHUM, MUḤAMMAD, &BADAWĪ, IBRĀHĪM, «Tarmim al-zuǧāǧ al-ǧiṣī bimutḥaf Muḥammad 

ʿAlī "bIʾl-manyal" dirāsa "wṣfīya. taḥlīlīya,  tiqanīya», Studies in the effects of the 

Arab world5,2002  
قسم الزخرفة، كلية  ،رسالة ماجستير ،"سالمية واالستفادة منها في تطبيقات زخرفية معاصرةاإلالزخارف " داليا،، الشرقاوي -

 م2000 الفنون التطبيقية، جامعة حلوان،
- AL-ŠARQĀWĪ, DĀLYĀ, al-Zaẖārif al-islāmīya waʾl-istifāda minhā fī taṭbīqāt zuẖrufīya muʿāṣira, 

Master Thesis, Department of Decoration, Faculty of Applied Arts, Helwan 

University, 2000. 
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ثارية حضارية آ، دراسة سالمي حتي نهاية العصر الفاطمياإل سالمية في مصر منذ الفتحاإل الفنون، ياسين ،عبد الناصر -
 م .2002، 1 ر.،ج1ط ا الطباعة والنشر،يدار الوفاء لدن :سكندريةاإل ،للتأثيرات الفنية الوافدة
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Fāṭmī, Dirāsa aṯārīya ḥḍārīya liʾl-taʾṯīrāt al-fanīya al-wāfida, Alexandria :Dār al-

wafāʾ lidunyā al-ṭibāʿa waʾl-nšr, 1st ed., Vol. 1, 2002.. 
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 2006، دار الملكية الفكرية، سالمي في المنشئات المربنية بتلمساناإل جمالية الفنعبد العزيز، ، لعرج  -
- LAʿRAǦ, ʿABD AL-ʿAZĪZ, Ǧamālīyat al-fan al-islāmī fī al-munšaʾāt al-marīnīya bi-Tilmisān, Dār al-

milkīya al-fikrīya, 2006. 
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 ة الثقافة، هيئة اآلثار المصرية،وزرا ،دليل إعداد مشروعات صيانة وترميم اآلثار محمد،  غالب، على، بكر، ،هللعبدا معاذ، -
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 الصور واالشكال 

 
موقع مقبرة وقبة توشكى والحديقة  ( توضحأ-1صورة)

 مترا . 80المحيطة بها وتبلغ مساحة الحديقة 
https://www.google.com/maps/place/ 

 
موقع مقبرة توشكى حيث يشير السهم  ( توضحب-1)صورة

 قربها من المسلة الناقصة ومتحف النوبة. إلي  كما نالحظ
https://www.google.com/maps/place/ 

 
الخارج قبة النجومي ) قبة من ( توضح الشكل 2)صورة

 .تصوير الباحث ©الشهداء( وضخامة البناء

 
 علي الباب عند المدخل.أ( اللوح الرخامي 3)صورة

 
المدخل من  ىيسر علأ( توضح العمود األ - 4)صورة

قيم هذا أ: تالىبالنقش الغائر ومكتوب ال هعلي الجرانيت محفور
 -1360 ولالتذكار بأمر صاحب الجاللة الملك فاروق األ

   م1941
 .تصوير الباحث© 

مدخل  ىيمن من الجرانيت علب( العمود األ -4)صورة
: مقبرة تالىومكتوب ال بالنقش الغائر هالمقبرة ومحفور علي

- 1303المصريين الذين استشهدو في ساحة الشرف توشكي
 .تصوير الباحث ©م( 1889-1886ه )1306
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رية الباقية في اثآلحدى القباب اإأ( توضح شكل -5)صورة
 سوان وتختلف في الشكل عن القبة محل الدراسة.أ

 
سوان بأرية الباقية اثآلب( توضح شكل القباب ا-5)صورة

 الشبابيك الجصية بخالف القبة محل الدراسة.وتخلو من 

 
أ( توضح منطقة المسلة الناقصة خلف مكان -6)صورة

 .تصوير الباحث©  رضيةاأل هتواجد القبة . وتتضح الميا

 
ب( توضح المنطقة السكانية والمسلة بجوار القبة، -6)صورة

 .تصوير الباحث © بصورة كبيرة هوتتضح الميا

  
مام توضح الشكل الخارجي للمقبرة من األأ(  -7)صورة

وكذلك المقرنصات والشبابيك الجصية أعلى المدخل، النص 
 -7علي البالب، )صورةأبيض أالتأسيسي علي لوح رخام 

 ب(  توضح جدار المقبرة الخلفي.

  
أ( توضح الشكل الخارجي للمقبرة من الجانب  -8)صورة

 . هعلي والمزاريب لتصريف المياأيسر من األ
يمن والشباك الزجاجي مكسور منه ب( الجانب األ-8)صورة

 الداخل. إلىتربة والطيور جزاء بما يسمح بدخول األأ
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يمن وتتضح  الشباك  الجصي في الناحية األأ( -9صورة )

 مخلفات وفضالت الطيور بالجدران حول الشباك.
يسر وتتضح   ب( الشباك  الجصي في الناحية األ -9)صورة 

 داخل الشباك وفضالت الطيور حول الشباك. عشاش أ

 
علي الباب. وتراكم أأ( توضح القنديلية البسيطة -10)صورة

 لتصاقها بالجدران والشبابيك.اتربة لسنوات و األ
ب( الشبابيك الجصية تعلوها قبة نصف دائرية. -10)صورة

 جزاء من الجص والزجاج في الفتحة العلوية.فقد نهائي أل

 

Element 

Weight 

% 

Atomic 

% Net Int. Error % 

O K 59.55 76.94 67.87 11.64 

S K 17.1 11.02 128.43 4.09 

Ca K 23.35 12.04 110.45 4.26 

 SEMستخدام ا( توضح نتائج التحليل ب11)صور

 
علي الباب أ( توضح عينة من الشباك الجصي 12)صورة

 x4000لكتروني الماسحيظهر الجبس تحت الميكرسكوب األ
 .األمالح البلورية ظهوريتضح تدهور البلورات المعدنية و 

 
أ( توضح تداخل فضالت الطيور داخل الزخارف -13)صورة
 Wireless USB Microscope X800 ستخدامإب

 
ب( توضح تكسير وتلف الجبس نتيجة للحرارة. -13)صورة
 Wireless USB Microscope X1000ستخدام إب



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب م(  2023) 1العدد24املجلد

 

.
ً
 434 ) 437 -411 (| دراسة تأثير العوامل البيئية على الشبابيک الجصية بالقباب األثرية: قبة النجومي بأسوان نموذجا

 

 
مالح علي الجبس والشروخ توضح تأثير األأ(  -14)صورة

 Wireless USB ستخدامإوالتقشر والفقد لبعض االجزاء. ب

MicroscopeX800  © صوير الباحثت. 

 
تساخات ب(  توضح الفقد والتقشر وتراكم اال-14)صورة

 Wirelessستخدام اب لتصاقها بالسطح لتشوه المنظر.او 

USB Microscope X800  © تصوير الباحث. 

 
خشاب داخل القبة، وكتابة ( توضح المخلفات واأل15)صورة

 .تصوير الباحث © الزائرين علي الجدران

 
عشاش أ( توضح الشباك في الجدار المقابل و 16ة)صور 

 الشباك الزجاجي. رتسخات وكسالطيور الفضالت واال

 
ول بالقبة. ( توضح الشبابيك فى الصف األ17رة)صو 

الشباك نتيجة بسبب الطيور.  يوجد جزاء من أويتضح  فقد 
تربة لتصاق األإنالحظ  نافذة تتخذ شكل المربع. 16عدد 

حد الشبابيك والفقد النهائي أل علي جدران القبة من الداخل،
 .تصوير الباحث ©الجصية

 
فى ضلفتين  ىأ( الجزء العلوي لباب خشبي ذ- 18صورة)

االسالمية )المفروكة( مدخل القبة وتتضح عليه أحد العناصر 
 ويظهر تكسير وتلف الباب الخشبي.

سفل الباب وهي تعاني من أب( توضح الساللم -18)صورة 
 .تصوير الباحث © الكسور والشروخ
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لى إالتى تؤدى  -الساللم -( توضح الدرجات19)صورة

شهداء، وفي النهاية المياه تغمر المقابر سفل مقابر الاأل
 تصوير الباحثة.© سفل القبةأالمنامة  ىلإالساللم المؤدية و 

يضا تراكم أ ( توضح الشقوق في الجدران.20)صورة 
رضية الزجاج المحطم وهو مسجل في االتساخات علي األ

 ثار. والشروخ المنتشرة علي الجدران الداخلية للقبة.اآل

 
( توضح تراكم الحشائش والنباتات حول القبة من 21)صورة

 تصوير الباحثة. © كثيفةالخارج بصورة 

 
براج الكهرباء العالية أشجار الكثيفة و ( توضح األ22)صورة

 .تصوير الباحث © المالصقة للقبة

شجار الكثيفة المحيطة توضح الحديقة  واأل( 23)صورة
 رض.رية الملقاة علي األثاآلعمدة االقبة وبقايا األ ىبمبن

 
ضرار يسبب األحرق الحشائش حول القبة مما ( 24)صورة

 عناصرها المعمارية والزخرفية . ىللقبة وتراكم السناج عل
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دوات البناء أخشاب  و زالة األإ( توضح البدء في 25)صورة 

 والمخلفات من داخل القبة والبدء في تنظيفها.

 
رضية القبة وتظهر أ( توضح البدء في تنظيف 26صورة)

تحت تراكم  ية  زخارف بالطات القيشاني التى كانت مختف
 .تصوير الباحث ©خشاب ومخلفات البناءتربة واألاأل

 
( قبل بداية عمليات الحفاظ والتطوير توضح 27)صورة

عمدة الكهرباء أشجار و نتشار النباتات والحشائش الكثيفة واألإ
 .تصوير الباحث© حول القبة.

 
الرغم  ىمام القبة، وعلأ( بداية عمليات التنظيف 28)صورة 

من ذلك يالحظ انتشار العديد من الكالب الضالة وتكاثرها 
 .تصوير الباحث© في المكان.

 
زالة ا  ( توضح بدء عمليات التطوير والحفاظ و 29)صورة 

 الحشائش الضارة واالهتمام بالمدخل لتأهيل المكان للزيارة.

 
شجار والعناية عمال الرصف وتقليم األأ( توضح 30)صورة

 ضمن خطة عمليات الحفاظ والتطوير.بالمنطقة 
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نتهاء من الحديقة المحيطة بالقبة اال ( توضح31)صورة
 .تصوير الباحث ©ضاءة مناسبةإعمدة أوتركيب 

 
 عمال التنظيف والصيانة للمكان.أ( توضح 32)صورة

 
عمال التطوير والترميم للمدخل وبناء أثناء أ( 33)صورة

 .تصوير الباحث©القبة الرصيف  الجديد ذلك لتطوير محيط

 
نتهاء من العمل وتركيب بوابة حديدية قبل بعد اال (34)صورة

 ثرية بمسافة كافية لعمل ممرمنطقة القبة األ ىلإالدخول 
 ثرية.القبة األ ىلإطويل قبل الوصول 

 
 


