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   شروط النشر في المجلة:

.نيكونالبحثجديدفيموضوعهوضمناالختصاصاتالتيتختصبهاالمجلةأ .1
نيلتلزمبرلطو أنيلتزمالباحثبالموضوعيةوالمنهجالعلميفيالبحثوالتحليل واالنلناووأ .2

لللاالمصللاو والمطاجلل إالبحللثالعلملليمللنحيللثتحو للسالبحللثوانللتخدامالهللوام واال للا  
 خطالبحث.آوفقطط قةمنهجيةواحد وفي

نيطاعلليالباحللثالجوالللسالعلميللةوالرللكليةو هللتابحللممةلخللةالبحللثمللنا خ للا اللخو للةأ .3
 والم بعية.

وأيوو  لللةعلميلللةواخللل العلللطا أطأونحللل للنرلللطفلللييكلللوننلللدلرلللالأيرلللتط فللليالبحلللث .4
 ولدو علمية.أومرا كتهفيمؤتمطعلميأخا جه

 تقح البحوثباللختينالعطبيةوااللكليز ة. .5
والبللاحنينأي بل عنلوانالبحلثعللاو نلةمحلتقلة يلاكطفيهلاعنلوانالبحلث وانلاالباحلث .6

الحط لدبلاللختينالعطبيلةواكلكليز لة  لامكلانالعمل  واللقسالعلميوعنوانالمؤنحةالعلميلة 
 االلكتطولي.

 واكلكليز ة.ملخصوكلماتمفتاحيةباللختينالعطبيةأنيحتويالبحثعلا .7
بخللللل  WordMicrosoftيقلللللدمالبحلللللثإللللللاالمجللللللةعللللللانلللللط م حلللللو بحطللللللامج  .8

 Simplified Arabic   للخلةالعطبيلة وخلTimes New Roman للخلةاكلكليز لة 
 م حوعللا A4لحللععلللاو نللة يللا   3 ملل  للهللام  12للمللتن وحجللا  14حجللا و

نالأللااليملينو حلا الصلفحة وعللاإنلا 2.5 بالكمحيوتطبمحلافاتمالاعفةمل تلط 
لمطاجللللل والمصلللللاو  صلللللفحةبالللللمنهاالهلللللوام وا25تز لللللدعلللللدوصلللللفحاتالبحلللللثعلللللن 

 والممحق.
  مللالونألللنوينللا بللد لرللط80000يللدف صللاحسالبحللثالمقللدمالللاالمجلللةمحلخللا نللد    .9

  مائةووال بالنحبةللباحنينمنخا جالعطا .$100للباحنينمنواخ العطا و 
 .صفحة 25 ضافيةتز دعنإوينا عنك صفحة 2000 يدف الباحثمحلغ .10
نللووالصلليني للكا والطنللومالحياليللةوالمخ  للاتالمطنللومة بللالححطا ت بلل الجللداو وا  .11

 وتكللونالصللفحاتمطنمللةمللل Traceعلللاصللفحاتمحللتقلةبللو   نللاسندنلللي تللط  
 تحديدمصاو سا.
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إذيللتاذكللطالمعلومللاتعللنالمصللاو  نللتخنا عللنلرللطنائمللةللمصللاو والمطاجلل يللتااال .12
و سلام يكتلسفيهلاأعندو ووسا و مط بلالهوام فتالاععبلا  نحل والمطاج كاملة 

 مايلي:
ومات كاملة عن المصادر والمراجع عند ذكرها لول مرة مماا ل))مالحظة: سأذكر هنا مع

 يغنينا عن اعداد جريدة للمصادر والمراجع((.
يخالل البحللثللتقللو االحللطيو عللطءعلللاخحللطا مللنذوياالختصاصللاتالعلميللةوعلللا .13

كاويميللللةعللللطاعا لللللاالمجلللللةوفللللقا إيقلللل عللللنخحيللللط نفلللليموضللللو البحللللثالللللوا والأ
  المعتمد .

المجلةغيطملزمةبنرطالبحثالاييطوساوسوغيطمدنقمننح الباحثلخو ا والتلتلزم .14
 لاصاحبه.إلبحثالمجلةبإعاو ا

 عداوالمجلة.أكنطمنبحنينللباحثفيك عدومنأناليتالرطأ .15
والمقحللللو لنرللللطأيتمتلللل النا للللطبللللالحقو القالوليللللةالتلللليتخولللللهانللللتخدامبحنللللهالمنرللللو  .16

  غطاءالتط يةالعلمية.
 ملاتنرط.ألاصاححهانوا  لرطتإبحاثعاو ا إالمجلةغيطملزمةب .17
 بحاثالمنرو  عنآ ا  أصحابها كّتابها.عحطا ت  .18
 تطن لحخةمحتلةللباحثفيالعدوالصاو منالمجلةالاييحتويعلابحنه. .19
تطحسالمجلةبنرطالتقلا  طعلنالملؤتمطاتالعلميلةوالنرلاطاتاالكاويميلةبنلا  عللاطللس .20

 الجهةالمنظمة.

 .تحتفظالمجلةبحقهافيإخطاجالبحثوإبطازعناو نهبمايتنانسوأنلوبهافيالنرط .21
 ي.للمجلةأومنتخولهحقو ال ب والنرطالو نيوااللكتطول .22
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 :شتراك السنويقسيمة اال

والتا  خيةابتدا  منالعدو جونحو ا تطاكيفيمجلةالملو ةللد اناتاآل ا  ةأ
  االنا:
العنوان:

الحط دااللكتطولي:
ساتن:
التو ي :

التا  ع://
لنوينا أ15000واخ العطا لألفطاو

 40$خا جالعطا للمؤنحات
تمألسا القحيمةوتطن م  يمةاال تطا الاالعنواناالتي:

مديطالتحط ط
 ا كليةاآل-جامعةنامطا –جمهو  ةالعطا 

 :almalweah.journal@uosamarra.edu.iqEmail  لكتطولي:الحط داك

 

 

 

 

 

 

 





 2020األول/ تموز جامعة سامراء/ كلية اآلثار/ عدد خاص بالمؤتمر الدولي اإللكتروني 
 602X-2708ISSN: -E  \1326-ISSN: 2413-P 

ح

 رسفهال
 

 الصفحة عنوان البحث اسم الباحث  ت
أ.م.و.مهديعحدالحميدححين1

أ.و.عابدبطا ا لصا ي
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االتجاسلللللاتالحدينلللللةلتقيلللللياانلللللتخدامالملللللواوأ.و.محمدعحدهللامعطوع2
المخ وطلللللللاتال حيعيلللللللةفللللللليتلللللللطمياوحفلللللللظ

و انلللللةتجط حيلللللةت حي يلللللة-العطبيلللللةالقديملللللة
 محلللو الحللللو اكبتكا  لللةللمرلللكمتمقا للللة

والتحدياتالتيتواجهالمكتبات 

31-54
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الباحث:محمدنامطمحمووالحامطائي

74-55عوام تلنالو  كيميائيا ونح العمج

عصامحرمتمحمدأ.م.و.4
 وحية بي يونن

أناليسالحفاظعلامد نةناليبلايالطملاح
م الوانعللللةبميللللدانصللللمح1502سللللل/908 

القاسط -الدينبالقلعة

75-96

إنهامأنتاذالفنونفيت ّو المنهجالتفكيطيأ.م.عواطنمنصو بنعلي5
ل لبة"تا  عالفنوعلااآل ا "

97-126
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127-150
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لموذجللللللاالكتابللللللاتالرللللللاسديةالمخا بيللللللةفللللللي

تحلي ا ضوا علاا نمم

151-196

أ.م.و.أحمداليمني8
أميط نليمان
وال أنامة
هياميحيي
لو انأ طع

المبلللللاليا  ط لللللةتحلللللتالظلللللطوعالمحي يللللللة
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197-226
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الحجط ةا  ط ة

227-260
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لللللللكهطبائيللللةفللللليأنللللتخداماتال يانللللاتالجيوو.مَيالحيدالحيدمحمد10
الكرلللللللنعلللللللنالمخلللللللاططالمهلللللللدو للمنلللللللاطق
ا  ط للللة"صللللخط ا نللللا لحللللطجنابتيللللايفللللي

مو انةت حي ية"1479سل/884اكنكند  ة

261-280

غحانصال احمدالحمياةم.11
محمد  اءحامدالحميطيم.

خا طللللللللة-الكا توجطافيللللللللا-علللللللللاالخللللللللطائ 
م 977سلللللللللللللللللللل367الجز لللللللط البلللللللنحونللللللل  

إلموذجا 

281-300
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 مونللل االصلللبعينتو يلللقالتعلللدياتالعمطاليلللة
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المباني األثرية تحت الظروف المحيطية القاسية: دراسة حالة ضريح فاطمة خاتون 
 بالقاهرة التاريخية

 
 أحمد اليمني د.م. . أ                                                                                                 أميرة سليمان       

 كلية اآلثار -القاهرةجامعة 
 والء أسامة                                                                                                                               
 هيام يحيي                                                                                                                              

 نوران أشرف                                                                                                                              
 

 الملخص
ُتعد القاهرة التاريخية من  مااعنا التنرال العناللم الُلدرينة ظنم مليلنة الناران ا رينرا  ل  لنم 
التنناريخم لاللعلننناري الننكي تلت تننن ا لو تننندار الدللننة لعنننعا  ظننم الرينننا    ننن  الل ننارم ا  رينننة ظنننم 

  القننناهرة التاريخينننة لترميلانننا لونننيارتاان لمنننا للننني ظالننناا تعنننا الل نننارم ا  رينننة التنننم تعنننارم مننن
ظنننرلح مري ينننة عاعنننية م نننو ارتيننناا ملاننناى اللينننار ا رينننية طلننن   اانننو ا  نننرا ل ينننا   ر ننن ة 
ولاعية مالوقة لأل نر لُمرنرة تن ا لدرعندا  النا م ا  نري لندي الان اي اللري نن  لدرينة تراينو 
ا  ننر لمري نن  للق ننا ل لياغنناذا ل نننر للننين لظننم ينناذ مننا ُلحننر غعننر  هننكا ال رنن   الننة  راعننة 

 ( ظنم  1283 –ه  682اناتاي لالنكي غقنا ت نارا ا ونرح لتند ت ننندر ظنم  نا   يريح ظاطلنة  
العصر اللل اكم ال رريا ليعر  ال ر  ُربكة    تاريخ الرريح لالاوف اللعلاري ل  لريامن  
اإلر نايم لالتا ننا الياتننا راظم لالرظنا اللعلنناريا لونر  لليناهر الت ننف التن  رت نن   ن  اليننرلح 

يتعننر  لاننان لمنن   ارتهننا ارتينناا ملانناى الليننار اوريننيةا لرظننا ملانناى  اللري يننة القاعننية التننم
ال ارا تأح ر م  متر لرصف    الرريحا لالتعدغاذ ال  رية   ي  تالقاذ القلامة  ال  لبداا  ا 
لبلاذ مصلا لمااح   ااو مري   ا  ريا للياد تأ نر للي   ن  مناا  الناذ الرنريح ظقند تند  انك 

  اللتتارنننة لظرصننناا تاللي رلعننناى الرنننايم لتر ن انننا ترننننا  ا ونننعة  نلننناذ ملانننا لمننن  ا منننال
(ا ليرننا ال رنن  ُمقتر ناذ لتننرميد الرننريحا لمنن  XRF( لتي ننار ا وننعة الاننلية  XRDالاننلية  

ياة  اري ظال ر  يتلالل الل احو اللرت  ة تاللريط الرلنيدا للينا   نال للعال تانا تلنا غعلنو 
تاليد مننا الميلننة ا  ريننة لاللعلاريننة لالتاريخيننة لاننكا الرننريح تلننا   نن  ترانننل  لاورتقنناذ تنن  تلننا ينن

 غعلو      لايت  لبقاذر  ييال عا مة واهدا      تير  ل راعة القاهرة التاريخية. 
القننناهرة التاريخينننةا ينننريح ظاطلنننة اننناتايا ظنننرلح مري ينننة عاعنننيةا اللينننار  :الكلماااال المحيا  ااا 
 .ال  ريةا الترميدا رييةا التعدغاذ 
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Monumental Buildings under Harsh Surrounding Conditions: The 

Case Study of Fatima Khatun Mausoleum in Historic Cairo 

       

Abstract 

Historic Cairo is a World Heritage Site listed by UNESCO due to 

its historical and architectural richness. The State spares no effort in 

preserving, restoring, and maintaining its monumental buildings. 

Nevertheless, some monumental buildings suffer from harsh surrounding 

conditions such as the rise of the groundwater level, the establishment of 

industrial activities adjacent to the monumental building and harmful to it, 

and the absence of archeological awareness among the surrounding 

population to the extent of transforming the building and its surroundings 

to a dump of waste, among others. In the light of the aforementioned, this 

research presents the case study of Fatima Khatun Mausoleum located in 

Al-Ashraf Street and built in (682 AH - 1283 AD) in the Marine Mamluk 

era. It suffers from harsh surrounding conditions of high level of the 

groundwater, the raising of the level of the surrounding streets by more 

than 1.5 m above the mausoleum ground, the human encroachments by 

throwing garbage around and inside it, and building a factory and new 

constructions inside its buffer zone, among others. The paper gives a brief 

historical background, the architectural and structural description, the 

photographical documentation and the deterioration maps of the 

mausoleum. Samples from the construction materials and the formed salts 

were taken and were examined by optical microscopy, and analyzed with 

X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence (XRF). The paper 

proposes some restoration interventions for the mausoleum. On the other 

hand, the research investigates the problems related to the intimate urban 

environment around the mausoleum. Some solutions are proposed to 

improve the situation in a compatible manner with the mausoleum’s 

archaeological, architectural and historical values. The aim is to assure its 

protection and survival for the next generations to bear witness to the 

uniqueness and legacy of Historic Cairo. 

 

 

Keywords: Historic Cairo, Fatima Khatun Mausoleum, Harsh 

Surrounding Conditions, Groundwater, Human Encroachments, 

Restoration. 
 



 2020جامعة سامراء/ كلية اآلثار/ عدد خاص بالمؤتمر الدولي اإللكتروني األول/ تموز 

199 

 مقدم  
العا   ملك  النارا ا  مليلة  لدى  الُلدرية  العاللم  الترال  مااعا  التاريخية   د  القاهرة 

  ريرا  ل لاها التاريخم لاللعلاريا لما تزار ت  م  رلايا اليلاي لالعلارة اإلعالميةا لو  1979
ال اا  ها م رلا اللديلة لآ ارهاا لكاي م   هد هكر  الريا      هكر  الدللة يادا  ظم    تدار 

  الكي  ير تعد  كبنر م  الل ارم  1992 حتابر    12ترميد القاهرة التاريخية لالكي   قا تلزال  
م    ع نو  هلاا  د   للت   اآلين  ماتلرا   ت   الل رلا  هكا  لوتال  التاريخيةا  تالقاهرة  ا  رية 

 الل ارم ا  رية تر  الترميد لالتأهنو اآلي.    
ا م   معتبر  ظنايد  د   ال اا   هكر  ال ديد  لما  اإلهلال  م   تعارم  التم  ا  رية  لل ارم 

تعراا   ترال  طل   ال ديد    –ل درية  هكا   –لألعف  ماياا  اللبل   م و  ل قلامة  مقالا  طل  
ال ر ا ل نرر  غرا ا لا ع اى لراذ للي متعد ة لملاا اورتياا اللاتلر ظم ملااى الليار تر  

تعا   ليا   لما  ل قاهرة  ال اظم  الخزاي  ظم  م   الا رية  ملااى  عو  ا  رية      الل ارم 
ملااى ال اارا اللري ة ااا تترال هكر الل ارم طل  ُم لا ل ليار عااذ كار  يافية  ل متاربة  
الا اي  لدي  ا  ري  الا م  لرعف  يتد   قاا  د  الصرما  د  لالصرح  الليار  و  اذ  م  

 لكرر.   اللري ن  يتد القاذ القلامة ااا  د تترال ظم اللااغة طل  ما عبا
     – و هكر الل   ة ليا  تا مر الااو ريرا  لتعد  ال ااذ الر امية اللائالة لملاا 

لتارة الايا ة لاآل ار للتارة اإلع اي لمراظية القاهرة ل نرهاا لريرا  ورتياا ُك ية    –عبنو الل ال  
الترميد لالريا ا لريرا  لرعف   لُك ية م اريا  ال افيةا  الليار  العايد اإلعتصا ي  م اريا ايا 

ُا ط   للغياى  م اريا  ارىا  ظم  ا ماال  ريس  تاعت لار  ُمقاررة  الل ارم  هكر  ترميد  م   ل دللة 
 ا ل نرها م  ا ع اى. 1,2,3لايرة الصيارة الدلرية اايٍ   ا     اآل ار 

ها  ظم عياق ما ُلحر يلاعش هكا ال ر    د الل ارم الترا ية اليريدة ظم القاهرة التاريخية ل 
التم   اللل اكية  الدللة  الللصار عالللي   د  ارت عالطن   الا  اي  ظاطلة ااتاي تلج  يريح 

ا لالكي يريا تاريخ   4  ل  مصر لال ا  لالر ات  ح ر م  عررن  لرصف القري م  الزماي 
طل  القري الااتا الا ري/ال ال    ر اللنال يا ليعارم الرريح ملا ُلحر ك   لها تاليعو اآلي  

ال ديد    – لما    -لألعف  للوي ا  تاريخ   ربكة     ط  اذ  طل   ال ر   ليادح  ل قلامةا  مق ا 
غعاري  اآلي م  ظرلح مري ية عاعيةا لالت ف الكي  واى ماا  الاذرا لكيف غل    الج للي  

 لترميل .  
ال صري  اليرص  الدراعة      الصار    7, 5,6لتعتلد  الاذا       التاريخية  الت ننراذ  لتت ا 

تا رافية القدغلة لالردي ة لياد مياهر ل اامو الت ف الل راظة اآليا لظرص  نلاذ م  ماا  اليا 
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مري     لتأهنو  الرريح  لترميد  ُا ة  ليا  ل انرا   تدهارا  م   ما  واااا  ل اعاح      البلاذ 
 الرليد  ياظا    ي  ل     نرر م  م ارم   رية ظم ظرلح وبناة.  

 

 ُنبذة تاريخ   
ظم   مدرعة  ر أها  م   يزذا   الرريح  هكا   (  ام   1284-1283ه/683-682حاي 

عالطن   للة الللاليي ال ررية الل ي الللصار عاللليا لالكي تال  الا  لة للدة  االم   رة  
 (ا لكاي عد  ر أر لزليت  ظاطلة ااتاي  1290ه/689 (  ت   1279ه/   679  اا  م  علة   

 (ا لعد ماذ اال  الل ي 1283ه/683الدي      لالت  تاظن  علة      للدر الل ي الصالح  الذ
 .8 ( لُ ظ  ظم هكا الرريح  غرا  1288ه/687الصالح علة   

لعا       لارتاا ا منر   د الدي  عل ر ال  ا ما لللا كُلو الاؤها رزل طلناا الللصار  
للي   ل نر  لظقااذ  عراذ  لعيا       لاا  لرتا  الصالح  لاال   تلال يزيوا عالللي  لتصدق  لدها 

تتية ع لاا   طل   تعدها  ليترةا  د  ال   لبقن      اراااا  تلاما   اللدرعة  تخرب   ظقد  للألعف 
اللداو لاللئكرة  عايلا  اآلي  رفياةا لما ها  الاندة  اتتية  اناتا  لُ رظ   ظناا  تعا ا تراا لبلاا 

 . 9ة(  مام لالرريح لكاي ُم    تمية  د اراارذا ليزذ م  الصالة  الُي 

 وصف الضريح
يتتاي يريح ظاطلة ااتاي م   دة  يزاذ لهم: اللداو ل    غلنل  الصالة ل    غاارر  

ريااا    الرريرية  الم ة  ل انرا   ال ربية  1لا ة  اللئكرةا  ال لالية  ال اة  ظم  اللداو  غقا  (ا  ن  
مقبم  ري   االم   مداو  لها  ا ورحا  وارا  لارتيا      3.5الُل  ة      ل لق     7.0     

 ا    2.7  ل رياا  االم    8.10 ا ل    غلن  اللداو تايد والة طالاا    3.5ل دااو  االم  
ظم وف  غقا  الريقةن  ن   اللات ن ة  اللااظك  م   وياي  ال ر ية    ليرنؤها  ال لابية  ال اة 

(ا لعد كار  هكر الصالة م  اة تقبا تال معيل  1لا ة لالصف اآلار ظم ال اة ال لالية ال ربية  
 .   10طو  يزاذ يئن ة  لد رااغة الصالة

  لياتدق   21.2  لارتيا      5.8  ل ري     6.1مات نو طال   االم  اللئكرة لاذ ادي  
     15.6   د ُغصعد  ت  ملااى    8.6(ا لهم مصلتة طل  ارتياا  1لا ة  ح لا ارتيعلا إل     

تا د ي تف  ال  لا  مرباا لظم ال زذ الع اي م  اللئكرة يايد ظم كو ي ا ظترة     ياربناا  
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اا يزذ آار ظاق اللئكرة اللايا ة  لا اي ملدم اي لعا دتاا     و و تهرة ال اتسا لكاي هل
 . 11 اليا  للتل  اراار كلا عن م لكرر

ال زذ ا انر ها الرريحا لها مربا ال  و ظم اللاقط ا ظقم طال ي ع  م  الخارج  
الدااو  14.3 لم   م   10.4   ُم ندة  الرريح  متري ا  اايط  الراايط  االم  ُعلي  ليب غ   ا 

" " ل "ى"(ا ظم -2لا ة   دة مداميي م  الر ر ال نري  ال اى اآلير لترتتز ظم  عي اا      
ليع ا ال اى  ت ة ا بية ظاعاا  قد  اتا     -  دا  ايط القب ة -لعط كو  ايط م   عيو تاى  

ى(ا لي تلف ال اى ال لالم ال ربم ظقط  لنتاي مت اااتاي كاي      -3لا ة  م  ال اى اآلير  
  (. -3لا ة   12ياربم كو ملاا  لا اي غرلالي  قدا  ُمدا ا  

للاتم  قدي   دلين    عي تن   ظترتن   لاذ  تاي ة  علدي ية  راظكة  كو  ايط  لظم      
ترل الا   امة ا بية ظم الاعط تع اهلا علرية  ايريةا لكار  هكر اللااظك ُمزيلة تإطاراذ معقا ة 

عالبية   يبا  لاذ تاارح يصية  لد  اللعزا  ت ارا  عالللي  الللصار  ظم م لا ة  م نالتاا  ت    
ملاا طو ما غريط تاللاظكة اللايا ة تالر ا ال لالم ال رعم ل م ة ل  ي  كتاتة كافية رصاا " تاد 

 . 13ج( -3لا ة هللا الر ل  الر يد و   هللا     عندرا مرلد ل    آل  لع د تا يلا"  
ى( ظم لعط كو ي ا ملاا راظكة لاذ  قد -4لا ة  ليع ا هكا اللربا مل قة ارتقال ُم للة  

ُمداا تريط ااا  ا تاي معقا تاي ت و ملالا  لا اي ترتتز   نالا ريال العقد الكي كاي ُمزيلا   
كة تاللا ية ال لابية  ازاارح ر اتية لكتااية     ط قة م  ال صن لد يبا ملاا طو تاارح اللاظ

ُتيل   لعد  مرلد"ا  هللا      و    الر يد  الر ل   هللا  "تاد  رصاا  كافية  كتاتة  ل  ناا  ال ر ية 
يدراي الم ة م       تإتار   ري غ تلو     كتاتاذ راخية مل اكية يا   معاللااا لكاي  

 . 14 ( للد يبا ملاا طو الق نو -4لا ة غع اها وف م  ال رظاذ اللاللة ارد ر معيلاا   
 15لالرريح كاي ُم    تم ة م  عبو لتال  ل  ت  ل لة  يظ اآل ار العربية تاقف ا بم 

 (ا ليل   تخنو و  اا م    ة ا ورح ا نو  ن  ُاليا الرريراي ظم ريس اليترة الزملية  -2لا ة   
الزلزال الكي يرى   ال  ا ما للربلا كاي الابا ها  البلاذ لها ا منر عل ر  لبليس مالدس 

لعد تلالل  تا  اي ُك ر تالدراعة  ،  ه  702لي الر ة    24  اللااظا    1303  ا س    8مصر ظم  
 ،   17،18ا16اللاتفيرة 

الرريح م  الدااو ع ارة      رة مربعة لاذ يدراي ُم  اة ت  قة يصية  نر ُمزارظة 
ظم لعط كو ي ا م   يال اا   دا يدار القب ة( تاى غقا  ااو  لية لاذ  قد ُمداا مترايا  
ا اااىا  تع ا  التم  تاللااظك  غريط  الكي  اللعقا   اإلطار  يرتتز   نالا  ُملدم اي  غ تلي   لا اي 

ا ر  ملاا      ال ة  لظم  كو  غرتاي  را ااا  م   ظريدة  م   اذ  الم ة  ربعة  لاكر  الع اية  كاي 
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غع ار  الكي  الل ل   ترلو  يالا  كبنرة  مقررصاذ  ااا  تريط  الص نرة  اللقررصاذ  م   وياح 
ا ليتصدر يدار القب ة مرراى ُم اح ع ارة     لية رصف  ايرية   19 ى(-2لا ة  مربا الرريح  

 ج(. -2لا ة حاي غ تلياا  لا اي  نر مايا ي   اليا   

 اليأثير الُميلف للظروف المح ط   القاس   
 التعديات واإلنهيارات  1.4

التم  الت ننراذ  تابا  القاعية  اللري ية  اليرلح  لبداغاذ  ااتاي  ظاطلة  يريح  تعر  
طر ذ     الرريح لمري   الرليد م  تعدغاذ لدراياراذا لالتم ُك ف  لاا    طريا  لو  
مقارراذ ان  الصار الياتا رافية القدغلة الُلتا ة    الرريحا لالتم تد التقاطاا ظم رااغة القري  

لبداغة القري الع ري  لاالل  لالصار الردي ة الُل تَق ة لليس ا ماح ا لملاا لا ظ التاعا   ر  
 ت ي التعدغاذ لالت ننراذ. 

 ا  م  اآلي كاي ال زذ الاي م م   اايط الصالة الُل و     ال ارا    100ملك  االم  
 ما   اايط لايرا  ل عيايا  دل  ي ت ف ال ارا     هكر الراايط لتد الر   لتع ية الللااى  
ا  دل  5لا ة  الصالة ليد هكا ال زذ اللر ل  ل  ارا ل و ح كلاعف ل اياراذ كلا ها ظاهر ظم  

ملا طل   عيو  ن   الرريح  الاا ة  ما   ملااى  م   يؤ ي  كاي  الكي  ل ا د  هد   اى حكلي 
ا ليل   القال  ي م   عام ما تعر  ل  الرريح ها  6لا ة  الرريح ريا  كلا ها مايح ظم  

لصلا ة   مصلا  طل   ُ ال   داهلا  انتايا  الرريح  ت اار  يايد  ت ااررا  ن   مصلا  طعامة 
اللاح  ر د  ي  اآلي  ل رريح  لاللعايلة  الزيارة  لاا الُل   اذ  اآلغس كريد(ا لم   الُلاتخدمة  نلاذ 

ظم   ككلي  تعديالذ  ل دل  ل رريحا  ال ايو  اللدي  ُمت ف      تأ نر  للاا  مرااعة  اهتزاتاذ 
 .  7لا ة لاياة البن  اآلار كلا غيار للي ظم 

 ُمقاررة ان  وار عدغلة ل رريح لالايا الرالم لملاا رال ظ ااتياذ البريالة  8لا ة  ُتيار  
لال  ااذ الخ بية لوااهد عبار م   ما  الرريحا لبلاذ مبل   لر لا د ت ااررا لدتالة مبل   لر  
لا د كاي  ما  الرايط ال لالم ال ربم لالكي كاي ُم     غرا  ت  قة مالط ايراذ ال ايا لككلي  

كيف اا    9لا ة  عد ظترة لدرايار يزذ م   ايط الصالة الُل و     الاا ةا لييار ككلي ظم  
ال اي ا  لر الُللنز لراايط الرريحا ظقد الرريح ككلي اللدرعة التم كار  م رقة ت ا ل رظة 

كرة لالكي لاذ عقف ا بم كار  ُم ندة  ما  اللئكرة م اورةا لاراار ككلي ال زذ الع اي م  اللئ
 .  10لا ة حاي عايلا      م لا ة م  ا  لدة كلا ها مايح ظم 
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 المياه تحت السطحية 2.4

تيار   طل   اا  ا  ن   الا رية  تر   الليار  ملااى  ارتياا  م   الرريح  اليا   غعارم 
القلامة ادااو ل ال   القاذ  الليار      م  ملااى  ريية الرريحا لملا يزيد ا مر عاذا  ها 

ا لريرا  للاامية  11لا ة  الرريحا  ن   و ر  الليار اآلي ُمخت  ة تالقلامة كلا ها ظاهر ظم  
ماا  البلاذ م     ار لطاى آير لمالط ظقد ارتيع  الليار تيعو الخاوية ال عرية طل   ااو  

 . 12لا ة ال داري طل  ارتيا اذ تزيد    الع رة  متار كلا ها لايح ظم 
القاعية  اللري ية  اليرلح  الا رية   د  هد  تر   الليار  ملااى  ارتياا  م   ة  لتعتبر 
طل   دة  الل   ة  هكر  لتعا   وال  التاريخية  امة ا  تالقاهرة  ا  رية  الل ارم  ملاا  تعارم  التم 

الخزا  راا  ال اظم   اامو  ن   لو   ُمقند aquiferي  ُغصلف      ر   لالكي  ل قاهرة  لاما    )
 confined  ُمقند و    ال افية  semi-confined(  ل  الليار  ملااى  في   ترتيا  ازاي  لها   )

ا  لعد  دل تاليعو  ر  ملك اداغاذ القري التاعا   ر  20حلتي ة م اورة  ي تارباذ  ل  م ار 
م  تر    د  القاهرة  تردي   اعلا نو  ظم  ركة  الخدياي  لااوة  ا ي   لم   تاوا  رلد     

التم كار  ت ا   اللايية  القلااذ لالل اري  العديد م   تد ر    ظقد  ال ارم  لالخدياي ع اس   لم 
اللصري  لالخ يج  ا تب ية  لبركة  الينو  اركة  لللي م و  القاهرةا  ظالتارباذ م   21واارا  ل انرا   ا 

 ظم رظا ملااى الليار ال افية.   و  اذ الليار لالصرح الصرم عاهل   غرا  
 تلف العناصر اإلنشائية والمعمارية والزخرفية  3.4

هلاا العديد م  مياهر الت ف ظم العلاور اإلر ايية لاللعلارية لالزارفية  يزاذ الرريح  
ليل   طريا اا    °45ر د  ي اللئكرة تعارم م  ورلخ ماي ة     تالية  االم    اللخت يةا   ن  

لككلي ورلخ ر عية رتي ة تآحو اللارة   ا1992 حتابر    12طل  الزوتل الااتقة لم   هلاا تالزال  
ان  ا   ار   الاي م مل   13لا ة  الرات ة  ال زذ  تلاما  لاراار  تآحو  ظقد  ل لرراى  تاللا ة  لا ة  (ا 

 ى(.  -11
هلاا ظقد ظم  يزاذ كبنرة ظم  اايط الرريحا لتزهر لألمال ا لتآحو ظم ال ريط التتاام  
الُلزيلة       اايط الرريح كلا  الُل تف  ال      الرريحا لارايار  د  كبنر م  العرايس 

 . 14لا ة ها ظاهر ظم 

 الححوص واليحاليل 
 الميكروسكوب الضوئي  1.5

الت ف  ادا كت ف انالايم م  ال زذ الاي م ل رريحا لالُلعَر  لعام م  تد  اك  نلة للا 
م  الليار تر  الا رية لتراحد القلامةا لتد ظرصاا تر  اللي رع اى الرايم  ن  ُطرل   
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  1000لُ اك يزذ رعنا ملاا ُلليا ان  وريرتن  تيايتن   د ُي ط اللي رلع اى  لد تتبنر  
ى( تتار  رتي ة  -16لا ة  لت ف البنالايم ع ارة    طرالا ارراذ لبلية  مرةا لاترح  ي ا

م    د   مأاالة  ا ا  ال ريقة  نلة  اليس  ُظرص   طاي ة.  ليترة  لالقلامة  الراحد  اللاذ  لتاايد 
 ( لاترح مدي ه اوتاا لتيتتاا   م هنئة  لياح يعيية لككلي تب ار را ة  -16لا ة ا  تاى  

-17لا ة  م  ا مال  اللات ة م  الليار تر  الا رية   م  ع رااا للعنلة ال اى اآلير  
ا مال    م   كرياتاوذ  ظاار  طل   تاإلياظة  تتاي   عاعية  كلا ة  التاارتز  ليا   ظار  ى( 

الُلتب ارة   ا مال   للعنلة  ال اىا  رايج  ان   انالايم  ت ف  ليا   ظقد -17لا ة  لُيال ظ   ) 
وديد   م  م رم  لترعا  يتعر   اللبلم  اايا   ن   ي  الصا يا   ا اراذ  حاند  ظارذ 

لُالي   الخاريية لللي ظم و و ط قاذ علي ة تصو  لتأ نر ميار   1لاياات   رتي ة  للي  عدا ل 
 ة  الية م  ا مال  تترعا   م الا ح الخاريم ل رريح  الصرح اللتاربة لما ترتاية م  را 

   م هنئة ط قاذ.
 تفلور األشعة السينية  2.5

تد ظرص  الل  نلاذ م  الر ر لال اى اآلير لالل ح تاعتخدا  تي ار ا وعة الانلية  
(ا لليد تاللا ة ل ر ر ال نري  ر  يتتاي م  معدي  1يدلل  (ا لُلخص  اللتايج ظم  15لا ة   

( لرا ة  CaOا لالتم  ل   ناا الل اي الرييام ظم العنلة  حاند التالانا    3CaCOالتالان   
تالررق  الية طوارة  طل  ليا   ات  ارم  حاند الترباي   (ا ل ي اللا ة الرات ة ان   2COالياعد 

الان ي ا   التالان  هم  (  NaCl(ا ما ليا  را ة م   مال  ك اريد الصا يا   2SiO بن اذ 
كلا يترح م  را ة الياعد تالررق (ا  Cl( لالت ار  O2Naتالعنلة  ن  ُليد  حاند الصا يا   

الكي   ا مر  الرطابةا  را ة  الية م   الر ر      ا تااذ  طلناا  طل   دلل تعا الل ار    ى 
التراوذ ال ارية ظم كرباراذ التالانا  طل  طار ال  س  ظم ادايت ( لعد اعتدل     للي م  

التبري   طل   (  3SO  را ة  ال   حاند  رابيا  تصو  مرتيعة  كار   تقري ا(  4لالتم  لم   ا  % 
ال نري    ال دير تالككر  ي الر ر ا تاى     تعا ال اايا اللايا ة تصارة طبيعية ظم الر ر

م و اللا لانا  لالباتاعنا  ل لاور  ارى الاا  عوا طياظة طل   حاند ا لاملنا  اللعبر     
  ليا  معا ي طن  الاا ع ن ةا عد تتاي واي ة  ل لاا  لر ع نو ظم ربط  بن اذ التالان .

اعتدل   ي   لعنلة ال اى اآلير اترح  ي اللا ة ا عاعية ظم التركنا هم التاارتزا الكي 
%ا كلا ت نر اللتايج طل     41.32( التم ا     2SiOم  را ة  ارم  حاند الا ي اي  الا ي ا(  

( التم 3O2Alاللا ة ال نلية التم اعتدل   ناا م  را ة الا ي ا الل ار طلناا لككا را ة ا لامنلا  
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ند الرديد  ااوة  %ا كلا ا تاى ال اى ظم تركن       را ة  الية رابيا  م   حاع  13ا     
%. كلا ليدذ تعا العلاور الاا متاع ة    11.27( لالتم ا    رابتاا  3O2Feالايلاتن   

لالتم   لاليايارا  لاللل لنز  لالباتاعنا   لالتبري   لاللا لانا   التالانا   طل   حاعند  ت نر  لالتم 
ترع اذ  (ا لبعراا غ نر طل  مياهر ت ف متقدمة ل clay mineralsت نر طل  معا ي ال ن   

ال اى ظم  تالررق  الياعد  را ة  ترد   كلا  البلاذ.  ما ة  ظم  لتر و  العراية  م رية  اللا ة  را ة 
العلاور   راا  لت نر  متاع ة.  تعد  اللا ة  كار   لدي  ال اىا  لتي  م   الليقا ة  لالرطابة 
لاإلياظاذ   ال نلية  اللا ة  تركنا  ظم  تداو  التم  العلاور  م   طل  ليا   د   تالعنلة  الرئن ة 

 تم  ييي  لاا  لد ولا ة ال اى. ال
را ة  حاند  م   اعتدل   ي   الكي  الصا يا ا  ك اريد  اترح  ر   الل ح  لعنلة 

% ا هكا    57.45( لالتم ا     Cl%ا لرا ة الت ار    39.32( لالتم ا     O2Naالصا يا  
نر ( لالكي غ CaOتاإلياظة طل  ليا   لاور  ارى الاا ع ن ةا م  انلاا  حاند التالانا   

 طل  اللارة ال نرية اللاتخدمة ظم البلاذا لككا الا ي ا لا لامنلا ل حاعند الرديد. 
 حيود األشعة السينية  3.5

الانلية   ا وعة  ترنا   لا مال   اآلير  لال اى  ال نري  الر ر  م   تيرص  نلاذ 
 XRD  كلا  %ا    70.5(ا ُليد  ي اللا ة ا حبر م  م اراذ الر ر هم كرباراذ كالانا  الا ة

  15.3يترح  ي الر ر غرتاي     را ة  الية م  ا مال    مال  ك اريد الصا يا ( ا     
  14.2%ا كلا يترح  ي را ة م  اللا ة الال لة تالر ر ال نري هم م  الا ي ا لايا  را ة  

الل تصقة   الرات ة  اللارة  م   يزذ  لتر نو  التاارتز  ليا   يريا  لربلا  التاارتزا  معدي  م    %
  (. -18لا ة تالر ر 

%    37الا ة  م  معدي التالان   حرباراذ التالانا (    تتتاي  عاعا  ال اى اآلير   نلة  
       العنلةكلا ا تاذ  %ا    28.4ان  م اراتاا ا     لرا ة كبنرة م  الرمو إل دال تلاعي  

الرديد مل  ة ظم %    15ا        الاالن (  را ة م   مال  ك اريد الصا يا  لرا ة م   حاعند 
ى(ا ل نلة الل ح ع ارة    م ح ك اريد الصا يا ن  ن   -18لا ة   %19.6ا     معدي الايلاتن  

ها اللعدي ا عاعم لالل اي ال الا الاايح ظم رلط  نا  ا وعة الانلية    غعد معدي الاالن  
ج(ا لهكا غع س ما يتعر  ل  الر ر ال نري ظم هكا اللاعا م  تأ نراذ يارة لألمال   -18لا ة   

 ريا طل  تأ نر الليار الا رية م  ميار الصرح لالروح. لالتم  ا ة ما ت
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 ُمقير ال اليرم م والححاظ
 خطة الترميم  1.6

الخ اط العريرة لخ ة ترميد الرريحا  ن  تبد   ل ياذ الترميد كلا تلص   1و و  ُيايح  
الدللية اللاا نا  تأيزاذر  22  ي   ل رريح  لاليندياي  الياتا راظم  التا نا  كامو  اللخت يةا   تايراذ 

ليا   للي  ي م  ملاع ةا  رعد  تلقاييس  التا نا  لا اذ  لداراج  اللعلاري  الرظا  لككلي  ل ياذ 
ريا  للرا  ة ال رلخ لاللنالا  ن  كلا عبا الككر هلاا ورلخ ملت رة ظم كاظة  لاور  يزاذ 

ا ظتاراذ  الرريحا ل عو ريا  ُك ية لما للي ظ   ظعالية ها ريا  البؤج ال  ايةا ليل    غرا  لي
البؤج  plastic tell-talesاالعتي ية    م   ادو   اليتاراذ  19لا ة  (  البؤج  ل  تر يد  اللاد  لم   (ا 

اعتلرا غل    م   دم   ت   اعتلتاياذ     دلل  ركة  ل لو  ر  ل ياذ  لمتاتعتاا  لريا  
ريا   له كان  ي  ي  ااا  ركةا  غردل  التم  ا ماح   ظم  و  اذ  ليا  اغقاظاا  ل  الترميد  ل 

 ( ا لاذ الترميد. continuous feedbackاللرا  ة غع م ت كغة  مريعية ماتلرة   
 الصلب والتأمين  2.6

ي م للي تأمن   اايط الصالة لاللئكرة اايا ريا  و ا ملاعا  لاغة  لاا م   ي ت رخ  
 ل ارايار ا لاذ  ل ياذ الترميدا لي ا تصليل  طر اييا  تعد ا ت ار  لتاي هكر الراايط لا  لال  
لليا    رلالج  لُمايح  اللئكرةا  ظم  الة  الريا   لااوة    لال  اللؤ رة   ناا  ككلي  العريية 

ا لتعتلد ظترت       اك ا  لال اللؤ رة ر عيا  ل رييا  لرق اا ل تربة  2و و  ا الُلقتر  ظم   الص 
    طريا و  اذ  ديدغة ماي ة ازالية ملاع ة.  

 إزالة المخلفات  3.6

تإتالة كاظة اللخ ياذ  ال الرريح لمدا   لبدااو الصالة لبدااو غل   تعد للي البدذ  
الياهرة ظاق ملااى  ريية الرريح  ل ليار  للي  ل ياذ ويط  يتااتى ما  الرريحا ليل    ي 
تل ن    ها  للي  لهدح  ل  يايااا  القاهرة  مراظية  لدي  لاللتاظرة  الليار  ويط  عياراذ  تاعتخدا  

ها ما غرلناد م   يرار هكا الليار لما ااا م  ظ رياذ  العلال م  العلو      ريية ياظة ل 
 لمي رلباذ لربلا  مرا  كالب اارعياا لككلي غارا م  لتنرة طتالة اللخ ياذ. 

 الترميم اإلنشائي  4.6

ُيلصح تعد للي تعالج كاظة العلاور اإلر ايية ظم كو ايزاذ الرريحا لتابا هكر الخ اة 
لتخفيا ملااى الليار تر  الا ريةا  ن   ي تقاية    -كلا عن م لكرر    – ي  ل ياذ  ايلة  

تربة   ظم  غصا باا  ركة  عد  لالتم  التخفيا  عبو  ل ياذ  يدا   ُمربك  لالترميد  تالعالج  اللل أ 
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تالم ظل  اللرتلو اتااا ال رلخ ظم  الة التخفيا عبو معال تااا لها تال  ا م  التأعيس لبال
  نر اللر اى في .  

ها ال رلخ لاليقد لالتآحو ظم ايزاذ   -كلا عبا الككر  -ل هد ما لا ظ م  ت ف طر ايم  
الراايطا ليل    الج ال رلخ تأ د  الل طرق لهم الرق  ظم  الة ال رلخ الريقةا لالتزرير  

 الة ال رلخ الخام ة لظم  الة وعابة اليي لد ا ة تركنا يزذ الرايط الل رلخا ل انرا  اليي ظم  
 هكر ال رق الٌلخت ية.  4و و لد ا ة التركنا لها ل  رلخ الااععة الل  ةا ليايح 

تاللا ة وعتتلال ا يزاذ الليقا ة م  الراايط في ا اعتخدا     ار لطاى آير لمارة 
لليايرها   كبنر  طل   د  تُقارى  ُتلا و  ل  ل رارية  لكيلايية  لمي اري ية  ظنزيايية  اصايص  لاا 
ا  ريةا ليل   الرياا ل يراص لالترالنو التم ُ يري      هكر اللاا  ا  رية لالهتداذ ااا  لد  

 اتيار ماا  اوعتتلال الل  ابة.ا
 عالج تأثير المياه تحت السطحية 5.6

تخصصاذ  دة  ظناا  ليتدااو  ُمعقدة  ها  ل ية  الا رية  تر   الليار  ملااى  تخفيا 
ل خرلج التي ة ُمريية ليل ح م رلا التخفيا تاليعو  لي التابا تأيرار طر ايية ل رريح  ل  

را ة   ااا  ميار  رز   رتي ة  انئية  الصرما  يرار  الصرح  و  اذ  ظم  لتصريياا  م ا ة  الية 
 دة   20لا ة  لال ر  هلا غقتر  تعا ال رق لالتم ترتاج لدراعة ُماععة ل ح ر تيصنال ا لتايح  

لا ة  ال عرية طل   ااو ال درايا ظم ال ريقة ا للم  طرق غل   ااا ملا ارتياا الليار تالخاوية  

عد ل لا غصو  ت  ا عاعاذا  د    50طل     30 ( ُغرير الدق مااتي ل رايط تعر  م   -20
م    ُم م ة  الليار  د    PVCتايا  ربابة  لت ليا  ملاع ة  منو  تالية  للاا  ل  دار  مااتية  لتتاي 

  ار كبنرة ظم ا عيو ل ص  و نرة ظم ا    . ورظااا ل انرا  يتد ر   الخلدق تأ 
 يدارى( يتد  ير الدق كلا ظم ال ريقة الااتقةا  د ُي ب   -20لا ة  ظم ال ريقة ال ارية  

ا ُغ    ال زذ الاي م م  تايط ت دار  ل اإلعلل   م  ت  قة ال دار  عاعاذ  اللقااو  الخلدق
عربارية   مالط  ت  قة  اللبل   م   sacrificialيدار  الرطابة  ات خر  لتالح  لماامية  يعيية   )

 االلاا تااالةا  انرا  ُغ    الخلدق ت  اذ و  م ال  و. 
ج ل  ( يتد ملا ارتياا الرطابة تعلو عاطا    -20لا ة  ظم كو م  ال ريقتن  ال ال ة لالراتعة  

يتد   العراميس  د  لُييرو  لد  ماح   الرايط  ظم  ظترة  ل  قاى  يتد  لو  الرايطا  ن    ااو 
 صد   ل القاطا  ط اال القاطا عااذ كاي مي اري م لها ع ارة    لا  م  الرديد  نر القااو ل

لتتاي   ظترة  تعد  تتص ا  ملاعا  ي ط  تر   االيلرية  تلاا   الرايط  راتج  ق   لها  التيليايم 
 القاطا الل  اى.  
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 الترميم الدقيق  6.6

للرالة  لالالاجا  لاوتااااذ  اللتزهرة  ا مال   م   الراايط  تلييف  البلد  هكا  ظم  يتد 
تالتلييف اللي اري م تا  لا يت عاا ماحنلاذ الرريح فيل   البدذ  ال اي ة كاليرش لاليرر  د  ذ 

ااتيار   يرلرة  ما  ا مر  اعتد    طي  تالرمال  ل ايح  ال  اذ  ليل    غرا   اللر اط  الاااذ 
لتآحو  الا ح ظقط لو يؤ ي  يليف  تلا  الللاعا  الق ر  الرمال لاذ  الللاعا ل بن اذ  الر ط 

 ماا  البلاذ م     ار لطاى آير لماراذ. 
يد م  الصاااي اللتعا ل   100ف التيليايم ليل   اعتخدا  مر ال م   ي م للي التليي

لتر م  اللاذ العكىا  د ُغ  ف م اي التلييف   1م  اللاوا ر ليتد ا  الا ظم    3عد  100ل
م :   كلا ة  اعتخدا   غل    الالاج  لإلتالة  تاللاذا  +    1يندا   +    1 ماريا  +    2 عنتاي    5تلر 

  يقة لُت  م تالبالم    15طل     10اذا لت با للدة م   م  م م عا م  100واااي متعا ل +  
اي  ن   د ُتزال لُي  ف م اراا تاللاذ اللق را للتلييف   تاى ا اااى الخ بية غل   اعتخدا   
االق   اللب و تالترالا للتقايتاا غل   اعتخدا  اللن نو ع ن ات الكايا ظم اللاذ تالرق ا يليا  

عبنو    هم      اللككارة  ظاهر  اللاا   و نر  نر  يزذ  ت ربتاا      يتد  ما  ل ا ة  اوعترا  
ا  لال اللخت ية    21لا ة    نلة( لظم  الة ر ا اا يتد التعليد     تاعم  يزاذ ا  را لتايح  

 الل  ابة لترميد الاايااذ.  
 تأهيل المحيط الحميم   7.6

و تليي  ل ياذ تأهنو اللريط     ل ياذ الترميدا ليعتبراي ُمتلالي ل عرالا ال عاا 
الاا ة  مام    ظم  يتل و  ل رريح  الرليد  وارا لاللريط  م   ليزذ  انتايا  غ و   ناا  لالتم 

ا ورحا لتعتلد ظترة تأهنو هكا اللريط     ت لنو الاا ة للاياتم هكي  البنتن  لال ارا  ما   
تبن    كلا  ظم  22لا ة  الرريح  لت لو   اا   -22لا ة  ا  ن   تاي ة  اتداالذ  غل      

ى غل   ت لنو لاياة البن  تالدهاراذ  -22لا ة  ت  نر لي ااذ ا بية ت لنو الاا ةا ظم  
ظم   لظم  ُمتا اا  ال اذ  لت  نر  ا بية  ي ااذ  الخصاوية  -22لا ة  ل لو  تاظنر  غل    ج 

ظم   ظم  ل انرا   ُميرغا  ا بم  يدار  تاعتخدا   لروف  -22لا ة  ل بن   ملاع ة  طياذة  اتاظنر    
لت  نر ل  زذ م  وارا ا ورح  ما  الرريح تران  مريط الرريح لاإلرتقاذ ت  ك نرا   لا ها  

   ي  اآلي.  
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 االسينياجال 
ليئة م  م ارم   -1 الُلل ِ ة  التاريخية  تالقاهرة  الل ارم ا  رية  ُغعد يريح ظاطلة ااتاي   د  هد 

  ذ طل  ترالاا لُل ِلا ل ليار تر  الا رية لبالتالم     دة تعارم م  ظرلح مري ية عاعية
  قاا  د ترالاا لألعف للق ا علامةا  م  ة  ارى لاكر الل ارم ها يريح ا ورح ا نوا  

 لم اد آل ط اط اا ليريح ويم الدي  ياهرا لما د مدي  ا ولارما ل نرها. 
الم مئة  ا  لم   هلاا الاقف عام  ل لة  يظ اآل ار العربية تأ لال ترميد ل رريح ملك  ا  -2

الخ بم اللايا  اآليا لككلي ُرمل  الراايط اارييا  لبدا للي م  ليا  طاى آير   ري  
 ظم الراايط تأتعا  للاي معن ا لطاى آير   دل ا اي  ح ر ُ لرة ل تعا  مخت ية.  

 لدرعة  غعارم الرريح م  مياهر  دة ل ت فا لبد   لل الت ف ملك ارايار عبت ا لتادماذ ل -3
التم كار  ُم رقة تالرريحا لارايار ال زذ ا     م  اللئكرةا  د تعدغاذ  دة     مريط  
الرريحا لتارباذ ل ليار م  و  اذ الليار لالصرح الصرما لارتياا ل ليار تر  الا رية 
تالخاوية ال عريةا لتزهر لتب ار لألمال  تُالي كبنرا لت ف انالايما لت ف  ظم ال دراي 

  ي   رق اللخ ياذ  ما  الرريح ملا  تابا  ررايا  ل   يتعر  البلاذا لورلخ طر اييةا ل للاا   
 لااياات .   تتاي ط قة م  الالاج ا عا      الا ح الخاريم ل

ُعلي الراايط التبنر لالكي غصو طل   االم اللتري  ها   د  هد  ع اى  د  ارايارر  ت    -4
 اامو الت ف اللتعد ة الُلعر  لاا الرريح ملك   اآلي ظقد عاهد هكا الُالي التبنر ظم مقالمة

  دة  قا .  
الالتمةا   -5 لال  رية  اللا غة  اإلم ارياذ  تااظرذ  ما  طلا  ُمل لا   الرريح  ل الج  ترميد  وتال 

ل  الرليدا  الُلريط  لتأهنو  ل ترميد  ُا ة  ال ر   ظم  الترميد  لُطر    ظم  ل ياذ  راوم 
ميار اللقتر ة تررلرة   م   الت ف  تاعم  ل ياذ  ايراذ  تر  ع رية  لو   د    طغقاح مصدر 
 الترميد لالعالج.  
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 الصور واألشكال واللو ال  
 

 
وار ااريية ل رريح:   ( الااياة ال لالية ال ربيةا  ى( الااياة   اتعديو( ل  الل 102ص  23( 2003. ماقط  ظقم      اود رتق  1لا ة 

 ال لالية ال ر يةا  ج( اللئكرة. 

 
.   ( الاقف الخ بم الرالما  ى( الرايط ال لالم ال ربم م  الدااو لتيار اللقررصاذ ظم ا ركايا  ج(  ايط اللرراى لتيار مداميي  2لا ة 

 الر ر ال نري.    
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.   (  لية ظم الرايط ال لالم ال ربما  ى( ال اى ظم الرايط ال لالم ال ربما  ج( اللاظكة ظم الرايط ال لالم ال رعم لتيار التتاتة  3لا ة 

 الزارفية.   

 
 اتن  ال لابية .   ( اللاظكة ظم اللا ية ال لابية ال ر ية لتيار التتاتة التافية      القلريةا  ى( الر  ة الل للة لتبدل ال رظاذ اللُاللة م  ال4لا ة 

 ال ر ية لال لابية ال ربية.  

 
( لال زذ الاي م م   اايط الصالة ظاهرا  ى( وارة  دي ة ل رريح لااتياذ  24 ا   اااع ة كريزلل  100.   ( وارة ل رريح ملك  االم 5لا ة 

 ال زذ الاي م م   اايط الصالة تر  ال ريا.   
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 ( لالا د اللؤ ي ل رريح ظاهرا  ى( وارة  دي ة ل رريح لااتياذ الا د.  25 ا   اااع ة كريزلل  100.   ( وارة ل رريح ملك  االم 6لا ة 

 
( لالبنتاي اللُ الراي ظاهراي ظم اإلطارين  ا  لر لا ترقا  Lehnert & Landrock26 ا   اااع ة  100.   ( وارة ل رريح ملك  االم 7لا ة 

( تيار تعديالذ ظم لاياة   د البنتن   ظم 27John A. and Caroline Williams ى( وارة ل رريح ظم ع عنلاذ القري اللايم  اااع ة 
تايح اللصلا  ظم اإلطار ا  لر( لالتعديالذ ظم اإلطار ا  لر(ا  ج( وارة  دي ة تُايح اللصلا  ظم اإلطار ا  لر(ا   ( وارة  دي ة 

 لاياة البن  ا ار  ظم اإلطار ا ترق(.    
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تُيار وااهد القبار  ما  الرايط   29غيار ظناا البريالة لال  ااذ الخ بيةا  ى( وارة عدغلة  28 ا   100.   ( وارة ل رريح ملك  االم 8لا ة 

  30ة عدغلة ال لالم ال ربما  ج( وارة  دي ة لييار ااتياذ وااهد القبار لالبريالة لال  ااذ الخ بية لبلاذ ملزل  لر لا د ت اار الرريحا   ( وار 
 تُيار الرايط ال لالم ال ربم ل  ي  ط قة مالط ايراذ ال اي لمبل   لر لا د مالوا ل رريح. 

 
ال اي ا  لر الاايح  (  تُيار 31Prosper Marilhat  اااع ة  1874.   ( لا ة ظلية عدغلة تعا  لللتصف القري التاعا   ر   االم 9لا ة 

 لرريح ظاطلة ااتايا  ى( وارة  دي ة ل رريح لعد اا  تلاما لاي الرريح ا  لر. 
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تايح  رظة كار  مايا ة  ما  اللئكرةا  ج( وارة   33تايح ال زذ الع اي م  اللئكرة عبو طراياررا  ى( وارة عدغلة 32.   ( وارة عدغلة 10لا ة 

 تايح تقاغا اللدرعة.   34عدغلة

 
( لاللرراى لاللالط لا ريية ترالة يندة يدا ا  ى( وارة  دي ة لعد امت ئ  35 ا   اااع ة كريزلل 100.   ( وارة عدغلة م   االم 11لا ة 

 الرريح تالقلامة لاراار ال زذ الاي م م  اللرراى لعقط اللالط.  

 
 .   ( ارتياا ملااى الليار تر  الا رية طل       م  ملااى الرريحا  ى( ارتياا الليار تر  الا رية طل   ااو ال دراي. 12لا ة 
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 ارا ا ورح. . ورلخ اللئكرة:   ( الااياة ال ر ية اللُ  ة     الاا ةا  ى( الااياة ال لابيةا  ج( الااياة ال ربية اللُ  ة     و13لا ة 

 
 .   ( رطابة وا دة ظم الرايط لتزهر ا مال  لتااعط اللالطا  ى( تآحو ظم الرايطا  ج( تآحو لظقد ظم العرايس لال ريط التتاام.  14لا ة 

 (.XRF. رتايج اليرص اتي ار ا وعة الانلية  1يدلل 
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 . نلاذ اللاا  وات ار تي ار ا وعة الانلية:   (   ر ينريا  ى( طاى آيرا  ج(  مال .  15لا ة 

 

 
 . اليرص تاللي رلع اى الرايم:   (  نلة  ا اى ا  ى(  نلة ظ رياذ.  16لا ة 

 
 

رعد  
 العنلة

راا 
 العنلة

  تالاتي(اللئاية  الُلتاراذ لراباا

 (tracesآ ار   (minor اراي   (majorرييام  

1 
  ر 
 ينري 

CaO  (43.42) – LOI (41.96) 
SO3 (3.99) – SiO2 (2.63) 

- Na2O (1.74) – Cl (1.82) 

MgO (1.48) – Al2O3 (1.06)  

– K2O (0.93) – others (<1) 

2 
طاى 

 آير
SiO2 (41.32) – Al2O3 (13.0)- 

Fe2O3 (11.27) – CaO (8.43) 

– LOI (6.86) – Cl (4.63) 

MgO (2.40) – SO3 (2.08) 

– K2O (1.61) 

P2O5 (0.42) – MnO (0.19) – 

TiO2 (1.65) – others (<1) 

 Cl (57.45) - Na2O (39.32) CaO (1.07) – SO3 (0.99)  مال  3

SiO2 (0.57) – Al2O3 (0.19) – 

Fe2O3 (0.15) – MgO (.015) - 

others (<1) 
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 . اليرص تاللي رلع اى الرايم:   (  نلة  مال  مُتب ارةا  ى(  نلة طاى آير.   17لا ة 
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 . اليرص ترنا  ا وعة الانلية:   (   ر ينريا  ى( طاى آيرا  ج(  مال .   18لا ة 

 
 ( لخ ة ترميد يريح ظاطلة ااتاي.  outlines. الخ اط العريرة  1و و 

 

 
 ي ايةا  ى( ظتارة االعتي ية ل ياس لعا ال رخ تالاررية اإللتترلرية.   . مرا  ة ال رلخ:   ( اؤية19لا ة 
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 . ريا  مُقتر  لص ا  اايط الصالة ل اايط اللئكرة. 2و و 
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 .  الج ورلخ الراايط:   ( ل ى( التزريرا  ج( الرق .   3و و 
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 .  الج ورلخ الراايط تاليي لد ا ة التركنا:   ( تر يد ا   ار عبو الييا  ى( ظي ا   ار تررصا  ج( ط ا ة تركنا ا   ار.    4و و 

 

 
 اللصدر:   تااية  عاعاذ ال دراي، )ب( الجدران عند التجمع من لمنعها  المياه تصريف  الج لللا وعا  الرطابة  ااو الراايط:   (  .20لا ة 

 .  37ا   ( القاطا اللي اري م 36ع لاي   لد اللراري:  يظ الل ارم التاريخية(ا  ج( القاطا التيليايم
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 . ا  لال الل  ابة لترميد الاايااذ ا ربا ل رريح. 21لا ة 
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:   ( ت  نر لي ااذ ل اا ةا  ى( ت لنو لاياة البن  الل و     الاا ةا  ج( ت لنو لاياة ان  مُ الر  38تأهنو اللريط الرليد .22لا ة 

 ل رريحا   ( طرارة لت  نر لروف ل  زذ م  ال ارا  ما  الرريح. 
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 هوامش البحث:
اعاداد مال ظ : سأذكر هنا معلومال كامل  عن المصادر والمراجع عند ذكرها ألول مرة مماا غننيناا عان 

 جريدة للمصادر والمراجع.
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