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ا          رق عالجه ة وط اني األثري ي المب شائعة ف رار ال ي وصف لألض ا يل ة "فيم حال
  "دراسية سباط العملي وآساب

  تعريف الضرر  اسم الضرر

  تشققات سطحية على مادة البناء .1
شكل              ادة وال ت ى سطح الم وهي التشققات التي تظهر عل
خطورة إنشائية ولكنها قد تصل إلى نصف سنتيمتر من           

  العمق 
  تأثيره على المبنى  رأسباب الضر

يختلف سبب هذا الضرر حسب آل حالة فمنه ما هو 
ناتج عن زيادة أو هبوط في نسب الرطوبة في المادة 

الحجرية أو ناتج عن ضعف الحجر نفسه ، وهناك 
أسباب ناتجة عن ترييحات موضعية ناتجة عن ضعف 

  المواد الرابطة أو عن ضربات موضعية

يد من الحجارة في تظهر هذه التشققات على العد
  .المبنى

و ليس لهذه األضرار تأثير خطير من ناحية إنشائية 
ولكنها قد تعمل على تفاقم األضرار وزيادة عمق 

التشققات مع الوقت نتيجة لتسرب المياه ونمو 
  .الفطريات والنباتات وغيرها من األحياء العضوية

  المعالجة وخطة التدخل
  .    خ باستخدام فرشاة مناسبة تنظيف مكان التصدع من األوسا-
 .  غسل التصدع بالماء المقطر-
مع مراعاة أن يكون الحقن داخل سطح الحجر )  سكن1 جير، 1 رمل، 2(  حقن التصدع بمواد جيرية وسكن –

بمسافة ال تقل عن نصف سم وذلك إلغالق الجزء السطحي من الشق بمواد مكونة من خلطات تتناسب مع لون 
  .وشكل الحجر

  ور توضيحيةص
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  تعريف الضرر  اسم الضرر

  تكسر في حواف الحجر .2
دم في حواف الحجر خاصة              وجود بعض التكسير والته

 .وعند المادة الرابطة بين األحجارعن الزوايا الخارجية 
  

  تأثيره على المبنى  أسباب الضرر
ى تكسير   إن قصارة الحجر وتكحيله باإلسمنت يعمل عل        

شائي نتيجة             ل إن ى خل الحواف للحجر الرملي ويعمل عل
لفرق صالبة المونة الرابطة عن صالبة الحجر  الرملي         
ى         ؤدي إل ا ي اء مم ادة البن ي م ستخدم ف ري الم والجي
أثر            ذلك ت تصدع الحجر في حالتي التمدد واالنكماش ، آ
ي  ائي للحجر نتيجة األمالح الموجودة ف الوضع الفيزي

ادة اإل ادة الم ي م ه ف سبها عن ر ن سمنتية واختالف وآب
  الحجر الرملي

ة        الح القابل روج األم ع خ منت يمن ى أن اإلس افة إل إض
ر     ل الحج ة داخ ا مخزن ا يجعله ارج مم ى الخ ذوبان إل ال

  .فيؤثر على وضعه الفيزيائي
ال       ى جم آما أن تكسير أطراف الحجارة يشكل تشوهًا عل

  .الواجهة وضرر مادة البناء 
  

   وخطة التدخلالمعالجة
   إزالة اإلسمنت بمواد دقيقة-
  . تنظيف الفراغ بين المداميك من األوساخ و األمالح باستخدام فرشاة دقيقة-
  ).المقطر( غسل الفراغات بالماء الخالي من األمالح–
  . جير1 رمل 2 استخدام مونة جيرية بين المداميك مكونة من –
 جيرية مكوناتها الرمل والجير والفخار المطحون وبودرة الرخام، أما  معالجة تكسر الحجر ، وذلك بإضافة مونة-
  لنسبة للكميات فهي متغيرة حسب لون وشكل الحجربا

  صور توضيحية
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  تعريف الضرر  اسم الضرر
  حبيبيتساقط المادة على شكل رملي   تفكك في بعض جزيئات الحجر .3

  
  تأثيره على المبنى  أسباب الضرر

عف   ة   ض اين درج الح وتب ور األم ة تبل ادة نتيج الم
  الحرارة 

  

ة           هذه الظاهرة تعتبر خطيرة بالنسبة للحجر من الناحي
  .اإلنشائية وقدرته على تحمل الضغوط

  المعالجة وخطة التدخل
  ) الماء المقطر( مزودة بالماء الخالي من األمالح• يجب غسل الحجر بكمادات-
  "يب الجيريالحل" يجب تثبيت الحجر بواسطة -
صوديوم     -  في الحاالت التي يظهر فيها الحجر بشكل ضعيف جدًا يمكن حماية سطحه بواسطة محلول سيليكات ال

  :وسيليكات الكالسيوم وذلك آالتالي
د                    تج بع سيوم فين د الكال ول آلوري دهن بمحل م ي يدهن سطح الحجر بمحلول آلوريد الكالسيوم حتى يتشبع تمامًا، ث

  ليكات الكالسيوم التي تنحل وتربط ذرات الحجر المهترئةتفاعل المحلوالن سي
  .الساخن ويعرف باسم آاالتول%  90يمكن أيضًا استخدام محلول النايلون القابل للذوبان في الكحول  بنسبة 

  صور توضيحية
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  تعريف الضرر  اسم الضرر

   في الحجرتنقر .4
د يصل             شكل بعمق ق رة ال ى   عبارة عن تجاويف مقع  إل

  .سم وبأقطار مختلفة 2
  

  تأثيره على المبنى  أسباب الضرر
ا      ة له ر المكون واد والعناص ة الم ة طبيع ر نتيج تظه
ة    ات المطل ي الواجه ة خاصة ف ل الجوي ة العوام ونتيج

  . اتجاه هطول األمطارعلى
  

ى            لهذا الضرر تأثير سلبي على شكل الحجر ويعمل عل
ا يفاقم المشكلة    تراآم األوساخ واألتربة والفطريات مم    

  مع  الوقت إن لم تعالج

  المعالجة وخطة التدخل
  . تنظيف الفجوات من األوساخ و األمالح باستخدام فرشاة دقيقة-
  . غسل الفجوات بالماء الخالي من األمالح–
  : هناك خيارين لمعالجة التجويف-

ا   : األول ات وترآه ب والفطري ة للطحال ل القاتل وات بالمحالي ة الفج ي   معالج ر ف دم تغيي ا لع ي دون تعبئته ا ه آم
  .معالمها األصلية

سبة                        : الثاني ا بالن ام، أم ودرة الرخ ر والفخار المطحون وب ا الرمل والجي ة مكوناته ة جيري إغالق الفجوات بمون
ر   كل الحج ون وش رة حسب ل ات فهي متغي وات   (للكمي شكل الفج االت ت ي ح ط ف ار فق ذا الخي تخدام ه صح اس ين

  )لحجر اإلنشائيةخطورة على هيكلية ا
  

  صور توضيحية
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  تعريف الضرر  اسم الضرر

  تشوهات معمارية للمبنى من الخارج .5

واد         إغالق فتحات األبواب والشبابيك بمواد تتنافى والم
ون   صري والل ب العن ث الترآي ن حي ى م األصلية للمبن

  والملمس والتجانس مع مادة البناء والشكل المحيط 
زاء  ود بعض األج ي   وج تخدم ف ذي اس شب ال ن الخ  م

  تعليق اللوحات
ى األسبطة باإلضافة            اء عل وجود تمديدات مياه وآهرب

  للمزا ريب
  تأثيره على المبنى  أسباب الضرر

  .محاوالت سكان المنزل الخاطئة للصيانة 
  عدم وجود رقابة تحكم التدخالت على مثل هذه المباني

ا   تؤثر هذه التشوهات على الشكل الخارجي للمبن         ى آم
ه        ة ل ة والمعماري أنها تضعف آثيرًا من القيمة التاريخي

.  
  المعالجة وخطة التدخل

  .يتم إزالة جميع المواد غير األصلية المضافة إلغالق الشبابيك وأي مواد عالقة أخرى 
  .يتم استخدام أدوات مناسبة لعدم الضرر بالواجهات والحجر الخارجي 

  ).أماآن الحلوق لألبواب والشبابيك(رية والفخار المطحون يتم معالجة الفتحات بالمواد الجي
    .يتم استخدام أبواب وشبابيك مناسبة حسب المخططات وخطة التوظيف المقترحة 

  صور توضيحية
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  اسم الضرر

  تعريف الضرر

   تشوهات بقصارة إسمنتية .6
ارة  منتية ض صارة إس زاء  بق ن األج ر م صارة آثي ق

ادة ا ة م سين لطبيع دف تح ت به لية وآان اء األص لبن
  األسطح 

  
  تأثيره على المبنى  أسباب الضرر

ى     ى المبن رة عل رار آبي منتية أض صارة اإلس سبب الق ت
دم       سبب ع ر ب ة للحج ة الداخلي ز الرطوب ة حج نتيج
واء             ى احت مسامية الطبقة اإلسمنتية للقصارة إضافة إل
 اإلسمنت على آمية آبيرة من األمالح التي تضر بسطح        

ة       ة والخارجي ة الداخلي المبنى نتيجة تفاعلها مع الرطوب
.  

  

ة          تأثير سلبي من ناحية شكلية حيث يغطي أجزاء هام
  من عناصر المبنى المعمارية

ي      - ودة ف ات الموج ر ألن الكبريت ادة الحج ضعف م  ي
ى                ؤدي إل الي ت ة وبالت ر حجم المون سبب آب اإلسمنت ت

  .تصدع الحجر
سبة داخل الجدران،      ويمنع اإلسمنت تبخر المياه ا     لمكت

 .مما يساعد على تبلور األمالح داخل الحجر وإضعافه 
  المعالجة وخطة التدخل

  . إزالة القصارة اإلسمنتية باستخدام معدات صغيرة -
  . التنظيف باستخدام الفرشاة إلزالة اآلثار المتبقية و األمالح-
  . استخدام آمادات إلزالة األمالح الناتجة من القصارة-
ذه القصارة من               - دخل تتكون ه رح للت ل،  4 استخدام قصارة جيرية في أماآن معينة حسب المخطط المقت  1 رم

  في الوجه الثاني   ) ا ملم(في الوجه األول  و )  ملم5نق ( فخار مطحون 1جير، نصف إسمنت أبيض،  
  ، ماء مقطر) بودرة( فخار ناعم 2 جير، 1:  تطبيق طراشة جيرية مكونة من-

  صور توضيحية
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  تعريف الضرر  اسم الضرر

ى       .7 نمو النباتات  بين األحجار ووجود طحالب عل
  الحجر

راميس           ين الع نمو النباتات  على سطوح الواجهات وب
ون  ب خضراء الل ار ووجود طحال ين األحج الفاصلة ب

د عن                  اع ال يزي سجاد بارتف ل ال ى الحجر مث  3تمتد عل
  .مم
  

  على المبنىتأثيره   أسباب الضرر
ين األحجار            رة ب إن احتواء الواجهات على مسامات آبي
ضًا في           ونتيجة الرطوبة الكبيرة من الجو والموجودة أي
ات ،              دًا لنمو النبات ًا جي مادة البناء األصلية أعطى مناخ
ات                رك مخلف اطق يت ات في بعض المن ذه النبات وموت ه

  .تتحلل وتتعفن داخل الحجر تارآة آثار سلبية عليه 

تشكل هذه النباتات خطورة بالغة بجذورها ونموها إلى        
ة   ل الرطوب اء  بفع واد البن ة  لم ل األسطح الداخلي داخ
ادة  وم  بتفتيت م و حيث تق اخ مناسب للنم ووجود من

  .البناء واختراقها 

  المعالجة وخطة التدخل
ا   ل الطحالب إن وجدت باستخدام الفورم شوائية ويمكن قت ات الع ذه النبات زع ه ع باستخدام تن م تنظف البق لين ث

  .محلول مخفف من النشادر، يجب وضع العالج الالزم في الفترة التي يكون فيها نمو النبات نشيطًا نوعًا ما 
  .طريقة العالج تعتمد على نوع السطح الذي يعتمد عليه النبات وعلى طبيعة النبات 

ة    يجب عدم استخدام المواد الكيميائية أو أي وسيلة فيزيائية      ة المعماري  أخرى على العناصر واألجزاء ذات القيم
  .والتاريخية العالية 

  : المادة المستخدمة لقتل النباتات يجب أن تكون 
ر سامة                    ادة غي ًا ،م ة آيميائي ادة حيادي ة ، م شفافة ال لون لها ،قليلة الذوبان في الماء،ثابتة من الناحية الكيميائي

ة التي         ،مادة غير ملوثة للبيئة وخاصة عند      واد الدهني ع األحوال استخدام الم ستثنى في جمي مالمستها المياه ،ي
  يمكن أن تترك آثار بعد االستعمال 

يجب أن توضع هذه المادة في المكان المطلوب بدقة دون أن يكون هناك أي انتشار لها على األسطح القريبة في       
  .حالة سقوط األمطار 

  صورة توضيحية
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  تعريف الضرر  اسم الضرر

ر  .8 ن الحج ون  تعف ى الل ه إل ارجي وتحول الخ
  .األسود

ة        ر نتيج طح الحج ى س ات عل ات والتعفن و الفطري نم
الرطوبة السطحية وبقائها فترة طويلة على الحوائط ،         
تعفن      ب ت ات والطحال ذه التعفن ره أن ه ام ذآ ن اله وم
ة            نتيجة موتها ونتيجة درجة اإلشعاع والحرارة العالي

شمس مم ن ال ود  م ون األس سابها الل ي اآت سبب ف ا يت
  .الذي يشوه منظر الحجر 

  تأثيره على المبنى  أسباب الضرر
ضوئي      اء ال ة البن بة لعملي ة المناس وفر البيئ مس (ت ش

اء            ة أو م ون ، رطوب الي نمو    ) ،ثاني أآسيد الكرب وبالت
  .هذه الفطريات والطحالب على السطح 

ساحة ادة م ي زي سبب ف ر ويت ادة الحج ضعف م  ي
  .الفجوات ويشوه شكل الحجر 

  المعالجة وخطة التدخل
  . تنظيف الفجوات من األوساخ و األمالح باستخدام فرشاة دقيقة-
  ) .ماء مقطر( غسل الفجوات بالماء الخالي من األمالح –

سطح         18في درجة حرارة     % 4-2بترآيز  ) فهو قابل للذوبان  (استخدام فلوريد الصوديوم     ى ال رد عل ة، يف  مئوي
  .بفرشاة 

  يغسل بعدها بالماء المقطر 
  صور توضيحية
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  تعريف الضرر  اسم الضرر
ر       )أمالح(أضرار على الحجر  .9 ارجي للحج سطح الخ ى ال الح عل راآم األم ت

  .والواجهات الداخلية 
  تأثيره على المبنى  أسباب الضرر

اء          الرطوبة الداخلية الموجودة داخل المادة األصلية للبن
ري الحج( ر الجي ي والحج ع ) ر الرمل ا م ك بتفاعله وذل

ة أضرار             سطح تارآ ى ال ا عل األمالح وتحللها وخروجه
  .وتبقعات في المادة 

ة   ر والمون ة للحج واد الرابط ك الم ى تماس ؤثر عل ت
  وتعمل على تفكك الطبقة السطحية للحجر

  المعالجة وخطة التدخل
  . عزل سقف المبنى لمنع تسرب الرطوبة ومياه المطر 

  .إزالة األمالح بفرشاة غير معدنية 
  .وضع آمادات الستئصال األمالح من عمق الجدار
   1 إلى 4الكمادات يمكن أن تكون من الرمل والطين بنسبة 

داخل                اء واألمالح من ال ة سحب الم ى تواصل عملي مع مراعاة أن تبقى بشكل رطب قدر اإلمكان حتى يحافظ عل
  .بواسطة الخاصية الشعرية

ن ى      ويمك ة عل ادات خاص سريع للكم اف ال ن الجف وف م اك خ ان هن ايلون إذا آ ن الن ة م ادات بطبق ة الكم  تغطي
  .الواجهات التي تتعرض ألشعة الشمس بشكل مباشر 

ة              دة في حال ادات جدي سطح، ويمكن عمل آم ى ال تتم إزالة الكمادات بعد جفافها تمامًا وتفحص نسبة األمالح عل
  بقاء األمالح بنسبة عالية

  ور توضيحيةص
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  تعريف الضرر  اسم الضرر

  وجود خربشات بالسبراي على األسطح .10
ى        وجود آتابة بالسبراي على األسطح مسببًا ضررا عل

  .الحجر وتشويه في المنظر 
  

  تأثيره على المبنى  أسباب الضرر
االستخدام الخاطئ من قبل أهل المنطقة خاصة في ظل            

  .غياب الضوابط والقوانين 
ؤثر واد      ي ى م ا عل اء الحتوائه ادة البن طح م ى أس  عل

الي    آيميائية من ناحية ويؤثر على المظهر العام والجم
  .للمبنى من ناحية أخرى 

  المعالجة وخطة التدخل
  . إزالة ما يمكن إزالته بفرشاة غير معدنية -
  . الغسل بواسطة الماء خالي من األمالح -

شكل      يمكن استخدام حمض الهيدروفلوريك حيث أن   ري وال ي ي والجي ى الحجر الرمل ه ال يؤثر آبقية األحماض عل
م          20ويوضع المحلول لمدة    .مع الماء % 12 – 1,5يوضع بدرجة ترآيز    . أمالحًا ى المواضع ث ًا عل  دقيقة تقريب

  .يتم غسلها بالماء والفرشاة
  .عالج بالطرق السابقة في حال عدم االستجابة يمكن استخدام ورق صنفرة ناعم بشفاوة على األسطح ومن ثم ت

  صور توضيحية
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  تعريف الضرر  اسم الضرر

  تآآل وتهدم مادة البناء .11
شائية واألصلية في عدة                اء اإلن ادة البن وهي سقوط م
ة     ي الواجه ي ف ة العلم بطة وخاص ن األس زاء م أج

شمالية ة * ال دة والواجه ارع الوح ى ش ة عل المطل
  .المواجهة لباب المنزل**الغربية 

  تأثيره على المبنى  أسباب الضرر
زء      دم الج زل به احب المن ام ص ث ق شرية حي باب ب أس

  *.المذآور 
  .مرور السيارات واالصطدام بالبناء

   العوامل الجوية من أمطار ورياح وغيرها
  

شائية     ة واإلن ة المعماري ن الناحي ى م ى المبن ؤثر عل ت
  مما يؤثر على بقاء المبنى واستمراريته

  ة التدخلالمعالجة وخط
  . يتم تنظيف أسطح الحجر من الحشرات وجميع المواد العالقة الضارة األخرى -
  . يتم إزالة جميع األجزاء المتهالكة حسب المخططات -
سبة        ( يتم استخدام الماء المقطر آكمادات لتنظيف األمالح         - ادات الطين  والرمل بن ادة آم  4:1يمكن استخدام م

  .على التوالي 
  . عن العناصر المكونة للواجهات والحوائط والعناصر الزخرفية إن وجدت لترآها ظاهرة يتم الكشف-
ل فريق العمل                        - دة من قب رميم حسب الدراسة المع رح للت  والتي    يتم استبدال المادة المتهالكة بمادة مناسبة تقت

  .غالبا ما تكون مقاربة لنفس طبيعه المادة المفقودة
  صور توضيحية
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  تعريف الضرر  لضرراسم ا

  نقص في المونة وتساقط بين األحجار .12

ه     تج عن ا ين ر مم ة للحج ادة الالحم ي الم الل ف انح
ى      لبًا عل ؤثر س ار ت ين األحج الالت ب دمات وانح ته
ل        ات بفع ا النبات تج عنه اء وتن واد البن ات وم الواجه
ل          الرطوبة عند تواجد بذور النباتات بين العراميس بفع

  عوامل النقل بالرياح 
  

  تأثيره على المبنى  أسباب الضرر
سيئ  اك ال ه ،االحتك ر وخالف ن مط ة م ل الجوي العوام
  .بالمبنى من الخارج ، عدم وجود صيانة  لمواد البناء

اخ و    راآم األوس ر آت ى الحج رة عل شكل أضرارًا آبي ي
ل الحجر و               سبب في تآآ األمالح بين المداميك حيث تت

  بالتالي إضعافه
  خلالمعالجة وخطة التد

  . تنظيف الفراغ بين المداميك من األوساخ و األمالح باستخدام فرشاة دقيقة-
  . غسل الفراغات بالماء المقطر–
  . جير1 رمل 2 استخدام مونة جيرية مسامية بين المداميك مكونة من –

  صور توضيحية

    
 
 


