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 Abstract اخلالصة

وفقا  األثرية والقدميةجمموعات التجوية املختلفة على املباين أشكال تعترب اجليولوجيا األثرية أحد الطرق اهلامة واليت من خالهلا يتم دراسة وتقييم أثر أضرار 
 Loss of stone. أظهرت نتائج تقييم أضرار التجوية الفيزايئية جملموعة "فقدان مادة الصخر" )(Fitzner et. al., 2002, 2004لدراسات )

material group شدة ضرر أشكال التجوية التابعة هلذه اجملموعة واليت أدت اىل تلف " على مباين مدينة صرباتة األثرية اختالف وتباين من حيث درجة
 Back weatheringالتجوية الرتاجعية أو اخللفية " فمن خالل أحناء املدينة. يف وكذلك من حيث طريقة انتشار هذه األضرار املختلفةاملدينة  ملواد بناء
form ( أشكال من التجوية املؤثرة "4) عددد أتثري كبري وفعال لـ", أكدت املالحظات احلقلية واخلرائط املعملية اىل وجوIndividual weathering 
form"  ا )مباين املدينة واليت وصلت درجة شدة ضررها من الشديدة اىل الشديدة جدمعظم علىSevere Damage- 4  درجات اىلVery Severe 

Damage- 5  " درجات(. ومن خالل التجوية ابخلسارة والفقدانBreak out weathering form أكدت املالحظات احلقلية واخلرائط املعملية ,"
( أشكال من التجوية املؤثرة على معظم مباين املدينة األثرية وصلت درجة شدة ضررها من الشديدة اىل الشديدة جدا أيضا. أما 3وجود أتثري كبري وفعال لعدد )

( من 2", أكدت املالحظات احلقلية واخلرائط املعملية وجود أتثري لعدد )Relief weathering formمن خالل التجوية التشكيلية أو التضاريسية " 
امجاال من الشديدة اىل الشديدة جدا يف أحدها, واالخرى كانت معتدلة أشكال التجوية املؤثرة على معظم مباين مدينة صرباتة األثرية وصلت درجة شدة ضررها 

(Moderate Damage 3 .)درجات( 3جيدر ابلذكر أن أشكال التجوية املؤثرة االخرى كان هلا درجات شدة ضرر أقل من معتدلة )أقل من  درجات 
تقديرات درجة حوصلة درجة( وذات انتشار حمدود جدا يف معظم األحيان. ومن خالل  No-visible Damage- 0"  ملحوظةوقد تصل اىل أضرار غري 

ودليل التجوية والتدهور التقدمي "  Linear deterioration indexيف صورة دليل التجوية والتدهور اخلطي " ةواحملور شدة أضرر أشكال التجوية السابقة 
Progressive deterioration index أكدت هذه الدالئل تضرر معظم مباين مدينة صرباتة األثرية وبشكل كبري حيث بلغت خطورة هذه األضرار ,"

من أضرار )وخاصة البالغة منها(, مت رفع فيما خيص ما ذكر  واستنادا اىل ما مت التوصل اليه من نتائج واستنتاجات. معتلة أحبااندرجات شديدة وشديدة جدا و 
ينة صرباتة اليت تتعرض للتلف واالهنيار املستمر مع عدم امهال تلك األضرار اليت مل تبلغ درجة شدة ضررها الدرجة دحلماية مباين م توصية اىل جهات االختصاص

    البليغة )الشديدة والشديد جدا(.  
 :Introduction  املقدمة

تظـافر علمـي ار ر واجليولوجيـا اللـذان أنتجـا علـم جديـد أطلـ  عليـه تعترب عملية تقييم أضرار جتوية الكتل الصخرية املستخدمة كمواد بنـاء يف املبـاين األثريـة وليـدة  
من الطرق املفيـدة جـدا  (Rapp & Hill, 1998) حيث اعتربه -Geoarchaeology )اجليوآركيولوجي أو اجليولوجيا ار رية )  يف العقود األخرية اسم

ة يف إنشاء املدن األثرية. وجتدر اإلشارة إيل أن الكتل الصخرية املستخدمة يف تشييد املباين يف تقييم أضرار التجوية وحتديد مصادر تلك الكتل الصخرية املستخدم
مقاومتهـا لظـروف التجويـة  األثرية عبارة عن صخور مت هتيئتها يف حماجر خمتارة ومنتقاة أببعـاد حمـددة لغـرض اسـتخدامها يف تشـييد املبـاين, مـع األخـذ بعـ  االعتبـار

 .الشاطئي كما هو احلال مع مدينة صربا ته األثرية املطلة على  (Flugel,2004)خدمها الحقا يف األبنية الصخرية ومجالية مظهرها الست
 = خــط عــرضوحتــدد يطــي عــرض وطــول كالتــايل   الغــر  طــرابل   مدينــة كــم غــر  67بعــد  علــى لليبيــا الغــري الشــمايلتقــع مدينــة صــرباتة علــى الســاحل 

 (.1-)شكل (ar.wikipedia.org/wiki) (www.marefa.org))شرقا(  12° 29'02.60" = خط طولو )مشاال(  °32 48'05.59"

هتدف الدراسة احلالية اىل تقييم أضرار التجوية الفيزايئية الناجتة بفعل 
وتكسر  فقدان مادة الصخر وهي أحد الطرق اليت تؤدي اىل تفتيت 

كتل أحجار البناء ملدينة صرباتة واليت قد تعمل على اهنيارها مع مرور 
الزمن. من خالل هذا العمل سوف يتم الرتكيز على تصنيف أضرار 

وع املذكور من أنواع التجوية الفيزايئية وحتديد أماكنها بداخل هذا الن
على كتل مواد البناء. كما  املدينة وتبي  شدة ضرر كل صنف منها

( موقع منطقة الدراسة ومواقع المباني المختارة للدراسة بالمدينة األثرية. 1شكل )

(Google maps ,)(ar.wikipedia.org/wiki.) 

mailto:elforjismail@yahoo.com
https://www.marefa.org/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://www.marefa.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 .   دليل التدهور اخلطي والتقدمي هلذه األضرار يتطلب من خالل هذا العمل ختريط شدة هذه األضرار ومن مث تقدير

 :Methodology  طرق الدراسة
 , (Global Position System- GPS) حتديد املواقعختريط املواقع األثرية املختارة ابستخدام جهاز  -1
 (. ,2002Fitzner)  تقدير النسبة املئوية لكل ضرر وف  رتبو  تقدير شدة أضرار التجوية الفيزايئية هلذا النوع من التجوية ابملدينة األثرية -2
 .(Fitzner, 2002, 2004وف  ) ذا النوع من التجويةحسا  وحوصلة دليل التدهور اخلطي والتقدمي هل -3

 :Stratigraphic Columnالتتابع الطبقي )االسرتاتيجرايف(  
نـة األثريـة. كمـا حتيط مبوقع الدراسة من اجلنو  واجلنو  الشرقي سلسلة صخور جبال نفوسة واليت منها مت استعمال بعض الوحـدات الصـخرية يف بنـاء هـذه املدي  

 Lateايســـي املتــ خر )تغطـــي املنطقــة رواســـب تــرتاوب أعمارهـــا بــ  الرت كيلــو مـــرت حيــث   86.19تبعــد مدينــة صـــرباتة األثريــة عـــن سلســلة جبـــال نفوســة  ـــوايل 
Triassic ) ( والعصر الرابعQuaternary) . 

تقسـيم التتــابع الطبفـي ملنطقــة اجلـوار للمدينــة االثريـة بصــرباتة مـن الدراســات املهمـة لتوضــي  ل (El Hinnawy & Cheshitev,1975)تعتـرب دراسـات 
 Geologicظهـور العديـد مـن التكـاوين اجليولوجيـة )( يلخـص 2التتابع الطبفي شكل )التسلسل الطبقي للصخور املنكشفة جلبال نفوسة واملناط  احمليطة هبا. 

Formations( موضحا مسك كل منها ونوع الصخارية )Lithology( وزمن ترسبها أو أعمارها )Age.) 

 
 (El Hinnawy & Cheshitev,1975 ). حمور عن  اللتابع الطبقي جببل نفوسة حمورمن  (2شكل )

 
  Mapping of the selected Archaeological Locations  ختريط املواقع األثرية املختارة للدراسة  

األضرار الظاهرة يف  ختريط املواقع األثرية مبدينة صرباتة واملختارة وف  توزيع جغرايف متجان  قدر اإلمكان وذلك لغرض املعاجلات اإلحصائية, وتصنيف أنواع مت  
ذه املواقع مطابقة لكي تكون إحداثيات ه GPS ( Global Position System)( موقعا أثراي ابستخدام جهاز 18مواد بناء املدينة حيث مت ختريط )

( يوض  الثمانية عشر موقعا 3من جهة أخرى. شكل ) لإلحداثيات العاملية لتخريط اخلرائط من جهة وتثبيت مواقع العينات واألضرار الظاهرة على املباين األثرية
( للمواقغ األثرية املختارة GPS( يوضحان ختريط الـ )2و )( 1( )اخلارطة السفلى اىل اليسار(. أما لوحيت اخلرائط )1املختارة للدراسة والذي ورد مسبقا بشكل )

 للدراسة مبدينة صرباتة األثرية.
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 (.GPSبواسطة جهاز التموضع العاملي ) املواقع األثرية املختارة للدراسة واليت مت ختريطها (3شكل )
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 .املختارة داخل مدينة صرباته األثرية GPSوف  نظام حتديد املواقع العاملي هلا وحتديد نقاط السيطرة ة املختار واقع الدراسة ملختريط   (1ط )رائلوحة اخل
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .املختارة داخل مدينة صرباته األثرية GPSوف  نظام حتديد املواقع العاملي هلا وحتديد نقاط السيطرة املختارة مواقع الدراسة لبقية ختريط   (2لوحة اخلرائط )
  التجوية الفيزايئية على صخور )مواد بناء( مدينة صرباتة األثريه أضرار

عوامل املسببة لظهور ختتلف وتتنوع أضرار املباين األثرية الناجتة من التجوية بشكل عام ابختالف الظروف اليت تقع حتت أتثريها صخور تلك املباين. تنقسم ال  
عوامل خارجية مصدرها الت ثريات اليت لي  هلا عالقة و صدرها أتثريات ابطن األرض )كالزالزل واحلركات األرضية( األضرار على املباين األثرية إىل عوامل داخلية م

 ي يقول أبهنا  عبارة عن عمليةبباطن األرض, واملتمثلة ابلتجوية اليت من ضمنها التجوية الفيزايئية )امليكانيكية(, واليت عّرفت بعدة تعريفات من بينها التعريف الذ
, وقد ارتبطت هذه العملية ( Pamela J. W., 2013و  Charles C. P., 2015 حتطيم وتفتيت الصخور بدون إحداث أي تغيري كيميائي هبا )

 .)أو ما يعرف ابلتغيري اللوين( الطبيعية بعوامل أخرى مساعدة مثل التذبذ  احلراري والتقشر واختالف ألوان الصخور
 

 السوق العامة )الفوروم(

 

 معبد هرقل

 حمامات اكيانوس الكنائس المسيحية

 

 معبد ايزيس

 المسرح

 الكوريا "المجلس البلدي"

 

 الضريح البونيقي

 الضريح البونيقي
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 ":Loss of stone material" مبنطقة الدراسة الفيزايئية املتمثلة يف فقدان مادة الصخرالتجوية الهم أشكال عرض 
ية اىل عدة تفقد هبا مادة الصخر, وعليه مت تصنيف أضرار التجويـة الفيزايئية على املباين األثرية مبدينة صرباتة والتابعة  هلذا النوع من التجو  أشكالهناك عدة 

 (1-)جدول ( وكما يلي Fitzner & Heinrichs,2004أصناف وذلك حسب تصنيـف  )
اليت مت رصدها مبدينة صرباتة األثرية وذلك حسب عرض الهم أشكال التجوية التجوية الفيزايئية )األساسية واملؤثرة( املتمثلة يف فقدان مادة الصخر  (1جدول )

 (.Fitzner et. al., 2004تصنيف )
 (Weathering Group: Loss of Stone Material)جمموعة التجوية "فقدان مادة الصخر" 

 الشكل األساسي للتجوية
 (Main weathering 

form) 

 
 (Invidual weathering formsأشكال التجوية املؤثرة )

 رقم
 لوحة اخلرائط

 
 رقم الشكل

 
 التجوية الرتاجعية أو اخللفية

"Back weathering" 

 Back weathering due toفقدان مادة الصخر يف شكل رقائ  " 
loss of scales" 

3 a 

 Back Weathering due to lose of" " التشظي والتفتت
crumbs/ splinbers  

3 b 

 Back weathering due to فقدان قشرة السط  اخلارجي للصخور "
less of crusts 

3 c 

 
 
 
 

 التجوية التشكيلية
 )التضاريسية(

 
Relief weathering"" 

 Rounding and notching" 3 dوالتكور "  التثلم
 Alveolar or Honeycombالتجوية السنخية )الشبيه يالاي النحل( " 

Weathering" 
3 e 

 Weathering dependentالتجوية املعتمدة على بنية الصخر األصلي " 
on stone structure" 

3 f 

 Weathering out of stoneجتوية مكوانت الصخر " 
components" 

4 a 

 Clearing out of stoneاالزالة اخلارجية ملكوانت الصخر " 
components " 

4 b 

 Roughening" 4 cالتخشن " 
 Micro karst" 4 dالدقيقة  "الكارستية  تضاري  االذابة
 Small cavities" 4 eاحلفر الصغرية "

 Relief due toالتغريات الناجتة بسبب التدخل البشري " 
anthropogenic impact" 

4 f 

 
 التجوية ابخلسارة )فقدان(

"Break out 
weathering" 

 Break out due toاألهنيارات الناجتة بفعل االنسان " 
anthropogenic impact" 

 5 a 

 Break out due to األهنيارات الناجتة بسبب أعمال البناء " 
constructional causes" 

5 b 

 Break out due to naturalاألهنيارات الناجتة بسبب عوامل طبيعية " 
causes" 

5 c 

 Break outاألهنيار بسبب عوامل غري سهلة التمييز أو ال ميكن حتديدها 
due to non-recognizable cause"  " 

5 d 

 Back"الرتاجـــع بتجويـــة وفقـــد صـــفائ  صـــخرية معتمـــدا علـــى تركيبـــة الصـــخر  
weathering due to loss of stone flakes dependent on 

5 e 
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التجوية الرتاجعية أو اخللفية " 
Back weathering" 

stone structure" 
 Back weathering"سارة قطع أو جتمعات صخرية غري حمددةالرتاجع ي

due to loss of undifinable stone aggregates/pieces" 
5 f 

   

 

 

 
واليت مت " loss of stone material  توض  توزيع أضرار وكذلك شدة أضرار أصناف التجوية الفيزايئية املتمثلة يف فقدان مادة الصخر "(3لوحة اخلرائط )

( التجوية بفقدان مادة الصخر ابلتشظي bقائ , )ر ( التجوية بفقد مادة الصخر يف شكل aبشمال غر  ليبيا. ) على مباين مدينة صرباتة األثريةمالحظتها 
( التجوية بفقدان e( التجوية بفقدات مادة الصخر بواسطة التثلم والتكور, )d( التجوية بفقدان مادة الصخر يف شكل قشور خارجية سطحية, )cوالتفتت, )

 ( التجوية بفقدان مادة الصخر معتمدا يف ذلك على بنية الصخر األصلي.fمادة الصخر على هيئة شبيهة يالاي النحل, )

   

   

a b 

c d 

e f 

a b 

c d 
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" والــيت مت loss of stone material(  توضـ  توزيـع أضــرار و شـدة أضـرار أصـناف التجويـة الفيزايئيــة املتمثلـة يف فقـدان مـادة الصـخر "4لوحةة اخلةرائط )

( التجوية بفقدان bالتجوية بفقدان مادة الصخر بواسطة التجوية اخلارجية ملكوانت الصخر, )( aعلى مباين مدينة صرباتة األثرية بشمال غر  ليبيا. )مالحظتها 
( التجوية dلصخر, )وانت اكختشن السط  اخلارجي مل( التجوية بفقدان مادة الصخر بواسطة cازالة مكوانت الصخر اخلارجية السطحية, )مادة الصخر بواسطة 

( التجويــة بفقــدان مــادة الصــخر f( التجويــة بفقــدان مــادة الصــخر بواســطة احلفــر الصــغرية, )eالدقيقــة, ) تضــاري  االذابــة الكارســتيةبفقــدان مــادة الصــخر بواســطة 
 طة التغريات الناجتة بفعل التدخالت البشرية.بواس

    

    

    
" والـيت مت loss of stone material  توض  توزيع أضرار وكذلك شدة أضرار أصناف التجوية الفيزايئية املتمثلة يف فقدان مادة الصـخر "(5لوحة اخلرائط )

( االهنيـارات الناجتـة cبسـبب البنـاء, )( االهنيـارات الناجتـة bهنيارات الناجتة بفعـل االنسـان, )اال( aمالحظتها على مباين مدينة صرباتة األثرية بشمال غر  ليبيا. )
( f( التجويــة الرتاجعيـة بفقـد صــفائ  صـخرية معتمـدا يف ذلــك علـى تركيبـة الصــخر, )e( االهنيــارات بسـبب عوامـل غــري سـهلة التمييـز, )dبسـبب عوامـل طبيعيـة, )

 سارة قطع أو جتمعات صخرية غري حمددة.التجوية الرتاجعية ي
 

 Estimation of"فقةدان مةادة الصةخر" "ور( اخلطي والتقدمي الصناف التجوية الفيزايئية املتمثلة يف تقدير دليل التجوية )التده
linear and progressive indices for the physical weathering group " loss of stone material" 

لكافـة مبـاين مدينـة صـرباته  Loss of stone material))فقـد مـادة الصـخر  الفيزايئيـة واملتمثلـة يفالتجويـة  الصـنافبعد حتديـد وتقـدير شـدة أضـرار التجويـة 
. درجـة شـدة ضــرر دليلـي التجويـة اخلطــي ( Fitzne et. al., 2002)  وفقـا لطريقــةاخلطــي والتقـدمي, وذلـك )التـدهور( دليــل التجويـة  نقـوم بتقـديراألثريـة 

 .(b( وشكل )a(, شكل )6رباتة األثرية مت توثيقه بلوحة اخلرائط )والتقدمي وكذلك توزيع وانتشار كل منهما على مباين مدينة ص
 

e f 

a b 

c d 

e f 
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 هذين الدليل .ضرر (. الحظ أماكن انتشار b( والتقدمي )a)   توض  درجة شدة ضرر دليلي التجوية اخلطي(6لوحة اخلرائط )

 ودرجة شدهتا وأماكن انتشارها مبدينة صرباتة األثرية:فقدان مادة الصخر وأسباهبا يف التجوية املتمثلة جمموعة مناقشة أضرار 
"Discussion of Weathering Detriorations belonging to "Loss of stone material group" within 

Sabratah Archaeological City"  
من الطرق الناجحة واملفيدة يف تسهيل حتديد أماكن ومعرفة شدة أضرار وختريطها أضرار التجوية الفيزايئية على خمتلف املباين )ال سيما األثرية( دراسة تعد طرق 

( من الدراسات القيمة اليت أوضحت من خالهلا العديد من Fitzner et.al., 1995, 2001, 2002, 2004) دراسات عتربت أصناف التجوية املتعددة.
و " وكذلك تصنيف انواع التجوية weathering forms on stone monumentsاألثرية "الطرق اجليدة لدراسة أشكال التجوية العاملة على املباين 

                متضمنا يف ذلك دراسة دالئل التجوية ابنواعها ومن مث ختريطها تشخيص األضرار الناجتة عنها وحتديد درجة شدهتا على أحجار مباين املدن األثرية القدمية
 "weathering classification, damage diagnosis, damage categories, damage indices and mapping."  كما

". بعض الدراسات األخرى Geoarchaeology( يف وضع أس  للدراسات املتعلقة ابجليولوجيا األثرية أو "Rapp, et.al, 1998أسهمت دراسات )
( Nabil. A. Abd Tawab, 2012 & 2014( و )Mohamed Khalaf, 2008( و )Rohert et.al. 2007قي هذا اجملال مثل )

الدراسات يف العديد من دول وغريها أسهمت يف دراسة املباين األثرية وحتديد أنواع التجوية وأضرارها وكيفية عملها. مت اخضاع املباين األثرية والقدمية ملثل هذه 
ما مت رصده ودراسته بدول العديد من ر التجوية اليت مت رصدها مبنطقة الدراسة تتشابه مع دول العامل االخر. جيدر ابلذكر أن العديد من مظاهالعامل العري و 

 أخرى.
أصناف التجوية فيما خيص مناقشة موضوع البحث احلايل مبدينة صرباتة األثرية واستخالص النتائج سوف نبداء بتحليل خرائط توزيع أضرار وكذلك شدة أضرار 

 .[ (3اىل خارطة شكل ) عرفة أمساء املباين املتضررة ابلرجوعمالحظة  ميكن م ] كالتايل.  مثلة يف فقدان مادة الصخراملت
صخور بناء املدينة األثرية بواسطة فقدان مادة الصخر يف جتوية ( توض  توزيع أضرار وكذلك شدة أضرار aاخلارطة يف شكل )(  3ابلنظر يف لوحة اخلرائط )

واليت تؤدي اىل املختلفة موازية للسط  اخلارجي للصخر بسبب عوامل التجوية الفيزايئية  "back weathering due to loss of scales" شكل رقائ 
 veryتراوحت درجة شدة الضرر هلذا النوع امجاال ما ب  الضرر الشديد جدا ) (.Fitzner et.al.,2004تراجع خلفي ملقياس هذه الكتل الصخرية )

severe damage-  درجات( والضرر الشديد ) 5أي مبقدارsevere damage-  درجات( حسب تصنيف ) 4أي مبقدارFitzner 
et.al.,2004.)   كما نالحظ من اخلارطة عدم ارتباط ضرر هذا النوع من التجوية واملعروف ابلتجوية اخللفية برتكيب صخري حمدد. هلذا السبب مت مالحظته

 detrital( واجلريية الفتاتية )Limestone, Dolomite. فقد لوحظ على صخور املدينة من النوع اجلريي )يف أنواع خمتلفة ومتنوعة من صخور بناء املدينة
Limestone( واملعروفة ابلكالكارينيت )Calcarenite)  واليت أظهرت أكثر شيوعا. كما مت مالحظة هذه األضرار على صخور الرخام ابملدينة األثرية

a 

b 
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(Marbleنستنتج من هذه اخلارط .) من املدينة والشمايل ة أن األضرار الشديدة جدا هلذا النوع من التجوية قد تركزت يف اجلانب الغري والشمايل الغري
 واجلنوبية الغربية.شديدة( حنو املناط  اجلنوبية الشرقية والشرقية واملناط  الوسطى أي وتصب  أقل ضررا )
 back weathering due to loss" أضرار التجوية الفيزايئية على مباين املينة األثرية والناجتة عن طري  التشظي والتفتت  (  توض bاخلارطة يف شكل )

of crumbs or splinters " بشكل منتظم و موازاي السط   أبهنا فقدان يف الفتات أو الشظااي الصخريةاخللفية هذا النوع من التجوية  عرفحيث
. من اخلارطة نالحظ أن درجة شدة الضرر ترتاوب ما (Fitzner et.al.,2004) ج بسبب عوامل التلف للتجوية الفيزايئية ابنواعها املختلفةالصخوروالذي ينت

ان أثر كما يالحظ من اخلارطة درجة(.   very slight damage- 1جدا ) والضعيفةدرجات(  very severe damage- 5ب  الشديدة جدا ) 
درجات(  5اىل  4شرق املدينة )من واجلنو  الغري وجزء كبري من مناط  الوسط والشمال الشرقي وجزء من يف اجلزء الشمايل الغري   أكثر شدةهذا الضرر كان 

رجية للمباين هي خلاوبصفة خاصة على األسط  اخلارجية لتلك املباين أكثر مما هو عليه احلال يف األسط  الداخلية ورمبا يكون السبب يف ذلك هو أن اجلدران ا
يالحظ أيضا اخنفاض درجة شدة ضرر هذا النوع من التجوية يف اجلزء الكبري األسط  األكثر عرضة للجو وألشعة الشم  املباشرة أكثر من األسط  الداخلية. 

أن هذا    الشرقي للمدينة. بصفة عامة جنددرجة( ابجتاه اجلنو  1اىل  2درجات( مث الضعيفة اىل الضعيفة جدا ) 3املتبقي من الشرق حيث تتدرج من معتدلة )
يف أغلب مناط  املدينة حيث لوحظ على الصخور اجلريية الفتاتية والصخور اجلريية واللذان يعتربان من أكثر الصخور استخداماً  امنتشر يكون النوع من األضرار 

 املدينة. يف مباين 
هذا النوع من . "back weathering due to loss of crusts" اخلارجي للصخروتوض  التجوية بفقدان قشور للسط   ( cاخلارطة يف شكل )

شرة الصخر التجوية اخللفية أيضا عبارة عن فقدان بشكل منتظم ملادة الصخر يف اجتاه مواز للسط  األصلي للصخر نتيجة النفصال الغالف اخلارجي أو ق
. مل ينتشر detachment of crusts with adherent stone material" (Fitzner et.al.,2004)متضمنا يف ذلك املادة الالمحة للصخر 
األثرية بشكل كثيف بل توزع  بنسب ضعيفة نسبيا, حيث نشاهد أثر هذا الضرر على أسط  املباين اخلارجية, وخاصًة  هذا النوع من الضرر يف مدينة صرباته

نالحظ من اخلارطة أن درجة هذا الضرر بصفة  تلك املعرضة للشم  املباشرة )اليومية أو الفصلية ( أكثر فرتة ممكنة , على عك  املناط  الواقعة يف الظالل.
درجة( وقد احنصرت يف أجزاء ضيقة من مناط  الشمال والشمال الشرقي وأجزاء أكثر اتساعا نسبيا  very slight damage- 1ضعيفة جدا )عامة كانت 

 درجة( فقد متركزت يف شريط ضي  من الشمال الغري. slight damage- 2) حنو الغر  وجزء حمدود من اجلنو  الغري. أما درجة شدة الضرر الضعيفة
من خالل دراسة هذا النوع من الضرر والذي . "rounding & notching" ويظهر أضرار التجوية الفيزايئية بواسطة التثلم والتكور(  dطة يف شكل )اخلار 

نتصف الكتل ميسمى أحيااًن ابلشحذ أو الصقل والظاهرة على أسط  املباين مبدينة صرباته األثرية حيث بواسطته جتوى حواف الكتل الصخرية أواًل ويبقى 
أو  . اجلدير ابلذكر أن هذا النوع من التجوية يتبع أشكال التجوية التضاريسيةالصخرية ابرزا او مسنن تتخلله أشكال مقوسة وأنصاف كروية )حتدابت وتقعرات(

التجوية التفاضلية عمليات " نتيجة لmorphological changes( والذي حيدث فيه تغري يف االطار العام لشكل الصخرة "relief) التشكيلية
(selective weathering processes( وعمليات التجوية اجلزئية )partial weathering processes) (Fitzner et.al.,2004) من .

درجة( وضعيفة  slight damage- 2ولكن بدرجات شدة ضرر ضعيفة ) اخلارطة نالحظ انتشار ضرر هذا النوع من التجوية يف مجيع أحناء املدينة األثرية
 درجة(.  very slight damage- 1جدا )

 alveolar orوتظهر فيها توزيع أضرار وشدة أضرار التجوية الفيزايئية بفقدان مادة الصخر بواسطة التجوية السنخية ) ( eاخلارطة يف شكل )
honeycomb weathering .)( وهو أحد أنواع التجوية التضاريسية أو التشكيلية أيضا weathering relief وفيه يتشكل سط  الكتل الصخرية )

 honeycomb( )Fitzner( أو جتويفات صغرية متماسة جنبا اىل جنب مشكلة ما يشبه خالاي النحل )alveolaeعلى هيئة سينخات )
et.al.,2004 .)متركزات لبقع ملحية, واليت بدورها  تظهربداية األمر  هلذا النوع من الضرر عدة أطوار تبدأ من الطور األول وتنتهي ابلطور اخلام . ففي

عند  الصخريةتسلط ضغوط تسبب يف تفتت السط  القريب منها مع مرور الزمن, لتزداد شدة تركيز هذه األمالب يف الطور اخلام , وهو ما ستصل إليه الكتل 
تج شق  أو الفقدان اجلزئي للغالف اخلارجي للصخور نتيجة لإلجهاد امليكانيكي الناتعرضها هلذا النوع من التلف, كما أن سبب هذا النوع من الضرر يرجع إىل ت

ابلنظر اىل اخلارطة نالحظ أن مجيع نواحي املدينة قد مشلها هذا الضرر وقد تراوحت  (.(Rohert E. et al., 2007 من ارتفاع واخنفاض أشعة الشم 
درجات(. ميكن القول امجاال أن  moderate damage- 3درجات( واملعتدلة ) very severe damage- 5درجة شدته ما ب  الشديد جدا )

درجات(.  severe damage - 4درجات و  very severe damae-5قد أتثرت ابلضرر الشديد جدا اىل الشديد )% من مباين املدينة األثرية 95
( واليت تتبع صخور تكوين قرقارش املرتسبة ابلزمن الرابع calcareniteالكالكارينيت )جيدر ابلذكر أن أكثر أنواع صخور املدينة أتثرا هبذا الضرر هي صخور 

(Quaternary.واليت تعترب أكثر صخور البناء شيوعا ابملدينة ) 
يتبع وهو  "weathering out dependent on stone structure" وتظهر فيها أضرار التجوية املعتمدة على بنية الصخر(  fاخلارطة يف شكل )

( وفيه تتشكل كتل البناء الصخرية وتتلف بعوامل التجوية املختلفة معتمدا يف ذلك على السمات أو weathering relief أشكال التجوية التشكيلية )
السمات الرتكيبية  ( وغريها منbanding( واالنثناء أو االلتفاف )foliation( و التورق أو التصف  )beddingالتطب  ) املالم  الرتكيبية للصخر مثل 
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(. لوحظت أضرار هذا النوع من التجوية striped patterns( )Fitzner et.al.,2004) كثري من األحيان تظهر بشكل خمططاليت يف  االخرى للصخور 
منها أجزاء من غر  وجنو  غر  وكذلك شرق املدينة. درجة شدة هذا الضرر امجاليا كانت ضرر ضعيف جدا  على معظم جدران املدينة األثرية حيث يسثىن

(very slight damage- 1 )درجة ( درجة( أي ضعيفة )  2مع وجود أضرار درجة شدهتا ال تتجاوزslight damage يف أماكن حمدودة من الوسط )
 و الشمال.
 weathering out of"واملتمثلة يف جتوية مكوانت الصخر  الصخر مادةوث  أضرار التجوية بفقدان ت(  aخلارطة يف شكل )ا  (4لوحة اخلرائط ) ابلنظر يف

stone components "( وهي أحد أشكال التجوية التشكيليةrelief weathering.)  وفيها تتشكل كتل البناء الصخرية للمدينة بسبب فعل
 sensitive stone( على مكوانت الصخر األقل مقاومة لعوامل التجوية )selective weathering processesعمليات التجوية التفاضلية )

components) (  مثل  عدسات الطclay lenticles( وعقد الليمونيت )limonite nodes املكونة يف بنية الصخر أو بسبب انفصال يف )
( وغريها من املكوانت اليت تؤلف الصخر حيث تتشكل فيها fossil fragmentsوقطع احلفرايت )( pebblesاحلصى )مكوانت الصخر املرتاصة مثل  

, من اخلارطة نالحظ أن درجة شدة أضرار هذا النوع (hole-shaped forms()Fitzner et.al.,2004الصخرة على هيئة جتاويف أو حفر جموفة )
 very slightدرجة( والضعيف جدا ) no visible damage- 0ضرر غري الواض  )( درجة ولقد تراوب ما ب  ال1من التجوية مل يتجاوز )

deamage- 1 اعدا شريضا ضيقا انحية الشرق وأماكن درجة(. وبصفة عامة ميكن القول ابن هذا الضرر على مباين املدينة األثرية يعترب ضررا غري واض  فيم
 يفة جدا.حمدودة جدا يف الشمال الغري يكون درجة شدة ضررها ضع

 clearing out of stone(  توض  أثر أضرار التجوية الناجتة بسبب ازالة مكوانت لصخور البناء ابملدينة األثرية )bاخلارطة يف شكل )
components) ( وهو أحد أشكال التجوية التشكيلية أيضاrelief weathering حيث يتشكل فيه صخر البناء على هيئة مكوانت صخرية مرتاصة )

( وذلك نتيجة concretions( مثل  احلصى وقطع احلفرايت والعقد الصخرية )protruding compact stone componentsرزة اىل اخلارج )اب
مل يكن واضحا يف أرجاء املدينة (. ضرر هذا النوع من التجوية selective weathering( )Fitzner et.al.,2004لفعل عمليات التجوية التفاضلية )

 ( درجة.0( وبدرجة ضرر قدرها )no visible damageويصنف ابلضرر غري الواض  ) األثرية
وهي أحد أشكال التجوية  (rougheningعمليات التخشن )بواسطة الناجتة واليت تظهر أثر وتوزيع شدة أضرار التجوية الفيزايئية (  cاخلارطة يف شكل )

 corrosionمة سطحه اخلارجي ويتغري بذلك صقله ويصب  أكثر خشونة نتيجة ملليات التاكل )التشكلية أو التضاريسية. وفيها يفقد صخر البناء نعو 
processes( اليت تعمل على سطحه أو نتيجة لفقدانه للحبيبات الصخرية الدقيقة من على سطحه الناعم )Fitzner et.al.,2004 بصفة عامة تعترب .)

درجة( حيث يستثىن من ذلك نطاق حمدود جدا انحية  no visible damage- 0ع أحناء املدينة )شدة ضرر هذا النوع من التجوية غري واضحة يف مجي
 درجة(. very slight damage- 1الشمال الشرقي والذي كانت فيه درجة شدة الضرر ضعيفة جدا )

( أحد أشكال التجوية micro karst) الدقيقة الكارستية تضاري  االذابة(  وتلخص أثر أضرار التجوية الفيزايئية الناجتة بسبب dاخلارطة يف شكل )
( وخاصة على أسط  الصخور الكربونية corrosionليات التاكل )عملفعل ( واليت فيها ختضع كتل البناء الصخرية relief weatheringالتشكيلية )
(. ابلنظر يف اخلارطة limestone & dolomite( )Fitzner et.al.,2004( مثل احلجر اجلريي والدولومايت )carbonate rocksاألصل )

مناط  شرق ومشال نالحظ أن مناط  حمددة فقط من املدينة األثرية قد أتثرت ابضرار هذا النوع من التجوية وحيث تركزت الصخور الكربونية األصل وابلتحديد 
شرق املينة. بصفة عامة تراوحت درجة شدة الضرر ما ب  الضرر غري مشال  شرق وجنو  شرق املينة يف شريط متسلسل مث تظهر بعد انقطاع يف منطقة حمدودة

 درجة(. slight damage- 2درجة( والضرر الضعيف ) no visible damage- 0املالحظ )
ويف  التشكيلية أو التضاريسية.( وهي أحد أشكال التجوية pitting(  وتظهر أثر أضرار التجوية الفيزايئية الناجتة بسبب احلفر الصغرية )eاخلارطة يف شكل ) 

( مثل  عمليات التاكل احملفزة ابلطرق احليوية املنش  corrosion processesهذا النوع من التجوية ختضع صخور البناء لفعل عوامل التاكل املختلفة )
(biogenetically induces corrosion  و عمليات التاكل الطبيعية ) بعمل ثقو  أو حفر صغرية يف الصخر كالرايب ومياه األمطار حيث تقوم

(. اجلدير ابلذكر أن هذا النوع من أضرار التجوية ميكن أن يتطور اىل ضرر التجوية السنخية Fitzner et.al.,2004وخاصة الصخور الكربونية املنش  )
رر والذي تراوحت درجة شدته ما ب  الضرر الضعيف جدا )الشبيهة يالاي النحل(. نالحظ من اخلارطة أن مجيع مناط  املدينة قد أتثرت هبذا النوع من الض

(very slight damage- 1 ( والضرر املعتدل )درجةmoderate damage- 3 ( بصفة عامة تعترب درجة شدة الضرر الضعيفة .)درجاتslight 
damage- 2 ( األكثر انتشار على مباين املدينة )تقريب (.% 20% تقريبا( ويليه الضرر املعتدل )75درجة 

 relief due to anthropogenic(  واليت توث  أضرار التجوية الفيزايئية الناجتة عن التغريات بسبب التدخالت البشرية "fاخلارطة يف شكل ) 
impactوهو أحد أنواع التجوية التشكيلية أو التضاريسية " (relief weatheringوالذي ينتج بسبب فعل وتدخالت االنسان واليت تؤث ) ر بشكل سليب

(. من اخلارطة نالحظ أن درجة شدة الضرر هلذا Fitzner et.al.,2004( وغريها من هذه االفعال ) scratchesعلى كتل البناء الصخرية مثل  اخلدوش )
 النوع من التجوية الفيزايئية تراوب ما ب  الضرر غري املالحظ والضرر الضعيف.
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أثر التجوية الفيزايئية املتمثلة أيضا يف فقدان مادة الصخر عن طري  االهنيارات الناجتة بفعل االنسان  توض  (aيف شكل ) اخلارطة  (5لوحة اخلرائط ) ابلرجوع اىل
"brack out due to anthropogenic impact ابخلسارة والفقدان" وهي أحد أشكال التجوية "break out weathering حيث يتم من "

املتماسكة. ويف هذا النوع من التجوية تنهار وتنفصل أجزاء الكتل الصخرية للمدن األثرية بسبب فعل عوامل انسانية تشمل على ملكوانت الصخر خالهلا فقدان 
على مباين املدينة األثرية  ( وكذلك االعمال التخريبية بصفة عامة اليت تؤثر سلباwar impactsسبيل املثال ال احلصر االيت  اال ر السلبية للحرو  )

(vandalism ابالضافة اىل احملاوالت اليت يقوم هبا االنسان يف عمليات الرتميم غري املدروسة واألفعال اليت تصدر من قبل الزوار اليت تؤدي اىل ) اهلدم واالهنيار
(Fitzner et.al.,2004 ابلنظر اىل اخلارطة نالحظ أن كل مباين املدينة األثرية بصرباتة قد أتثرت هبذا النوع من .) .تراوحت درجة شدة  أضرار هذا األضرار

 درجات(. very severe damage- 5والشديدة جدا ) درجات(  moderate damage- 3النوع من التجوية ما ب  املعتدلة  )
 breakالناجتة بسبب أعمال البناء "املتمثلة يف االهنيارات (  رصدت هذه اخلارطة توزيع أضرار ودرجة شدة أضرار أ ر التحوية الفيزايئية bاخلارطة يف شكل )

out due to constructional causes ابخلسارة والفقدان" وهو أحد أشكال التجوية "break out weathering" يف هذا النوع من التجوية .
 wedgeداخلة يف بناء بعض من مباين املدينة األثرية )حيدث اهنيار لكتل البناء الصخرية نتيجة لال ر اجلانبية والسلبية املتولدة من صدأء مواد احلديد وغريها ال

effect of rusting iron( وكذلك عدم األخذ مبقدار التحميل للمباين  يث تكون عرضة لضغوطات أعلى مما احتسبت عليه عند االنشاء )Fitzner 
et.al.,2004 وبدرجات شدة ضرر نراوحت ما ب  الضرر أحناء املدينة األثرية (. نالحظ من اخلارطة أن أضرار هذا النوع من التجوية قد انتشر يف مجيع
درجات(. يالحظ أن درجة شدة الضرر املعتدلة   moderate damage- 3درجة( و الضرر املعتدل ) very slight damage- 1الضعيف جدا )

 كانت حمدودة جدا وأقل انتشارا من الضررين االخرين )الضعيفة والضعيفة جدا(.
 break out due to naturalوثقت هذه اخلارطة أضرار التجوية الفيزايئية واملتمثلة يف االهنيارات الناجتة بسبب عوامل طبيعية ) ( cيف شكل )اخلارطة 

causes ابخلسارة والفقدان( واليت تتبع أشكال التجوية"break out weathering ناء بشكل على كتل أحجار الب ابلت ثري". يقوم هذا النوع من التجوية
رد فعل القوة الناجتة " و wedgwwork of roots" وأقتحام اجلذور الوتدية الرضيات املباين بشكل مفاجئ "earthquakesطبيعي, كحدوث الزالزل "

لصخرية للمباين " وغريها من العوامل الطبيعية كالرايب واليت تؤدي اىل اهنيار الكتل اintersection of fracturesعن تقاطع الشقوق بسط  األرض "
درجات( وقد  severe damage- 4(. نالحظ من اخلارطة أن درجة شدة ضرر هذا النوع بصفة عامة كانت شديدة )Fitzner et.al.,2004األثرية )

 veryجدا )درجات( ويف مناط  حمدودة جدا وبقلة انحية اجلنو  الغري, وكذلك الشديدة  moderate damage- 3تراوحت عمليا ماب  املعتدلة )
severe damage- 5 )لقد أتثرت كل مباين املدينة لضرر هذا النوع من التجوية.درجات . 
 break out due to(  وترصد أضرار التجوية الفيزايئية عن طري  االهنيار بسبب عوامل غري سهلة التمييز أو ال ميكن حتديدها "dاخلارطة يف شكل )

non-recognizable causes عبارة عن أضرار حتدث لكتل صخور بناء املدينة األثرية بسبب عوامل غري معروفة وغري سهلة التمييز حيث جندها ."
 break" ابخلسارة والفقدانمنهارة بدرجة كبرية جدا يصعب فيها حتديد العامل أو السبب الرئيسي يف اهنيارها. هذا النوع من التجوية يتبع أشكال التجوية 

out weathering" (Fitzner et.al.,2004 نالحظ من اخلارطة أن مجيع أرجاء ومباين املدينة األثرية قد طاهلا ضرر هذا النوع من التجوية وبدرجة .)
( يف أغلب املناط . يذكر أن بعض املناط  من املدينة األثرية قد أتثرت ابضرار very severe damage -أي شديدة جدا -درجات 5شدة قدرها )

 درجات(. severe damage- 4شديدة )
املتمثلة يف التجوية الرتاجعية بفقد صفائ  صخرية معتمدا يف ذلك (  تستعرض هذه اخلارطة أثر أضرار ودرجة شدة أضرار التجوية الفيزايئية eاخلارطة يف شكل )

" وهو أحد أشكال back weathering due to loss of stone layers dependent on stone structureعلى تركيبة الصخر "
". عبارة عن فقدان ملادة الصخر بشكل منتظم ويف هيئة صفائحية ابجتاه مواز لسط  الكتل الصخرية معتمدا يف back weatheringالتجوية الرتاجعية "

 مباين املدينة األثرية وبدرجة شدة ضرر(. يالحظ من اخلارطة أنتشار ضرر هذا النوع من التجوية يف كل Fitzner et.al.,2004ذلك على تركيبة الصخر ))
 درجات(. moderate damage- 3درجات( ومعتدلة ) very severe damage- 5شديدة جدا )

 loss of undefinable" (  وثقت هذه اخلارطة أضرار التجوية الفيزايئية واملتمثلة يف فقدان لقطع صخرية غري حمددة من كتل البناء fاخلارطة يف شكل )
stone aggregates or pieces back weathering due to" وهو عبارة عن فقدان لقطع أو جتمعات صخرية من كتل البناء جلدران بعض .

ل التجوية هذا الضرر يتبع أشكا املباين األثرية ابملدينة  يث ال ميكن حتديد عدد القطع املفقودة منها وال ميكن حتديد أيضا الطريقة اليت مت هبا فقدان هذه القطع.
أضرار هذا النوع من التجوية انتشر يف مجيع مباين املدينة األثرية وبدرجة شدة ضرر بصفة عامة كانت شديدة  "back weatheringالرتاجعية أو اخللفية "

(severe damage- 4 ( اىل شديدة جدا ) درجاتvery severe damage- 5  أضرار 85درجات( )حوايل .)درجة شدهتا % من مباين املدينة
 % من مباين املينة(.15درجات( )حوايل  moderate damage- 3درجة( و معتدلة ) very slight damage- 1ضعيفة جدا )

" وكذلك التقدمي linear deterioration indexهذه اللوحة تستعرض تقديرات دليل التجوية والتدهور اخلطي "  (6لوحة اخلرائط ) ابلنظر يف
"progressive deterioration index( والتابعة جملموعة التجوية الفيزايئية5و  4و  3" جملموعة األضرار املذكورة سابقا يف لوحات اخلرائط )  املتمثلة
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ملتوسط دليل التدهور اخلطي بكون موافقا ووفقا لعمليات تقدير دليلي التدهور اخلطي والتقدمي فان  ".loss of stone materialيف فقدان مادة الصخر "
لنوع التجوية الضرر  جات( بينما يؤكد دليل التجوية التقدمي على أعلى قدر لدر average damage categoryدرجة الضرر لنوع التجوية )

(proportion of higher damage categories.)  ولتقدير كمية ومعدل يعد دليلي التدهو اخلطي والتقدمي طريقة مناسبة ومقنعة لوصف وتقييم
 بناء املدن األثرية ضرار الظاهرة على صخور بناء املدن األثرية. كما يسهم استعمال دليلي التجوية املذكورين يف عمل مضاهاة ما ب  مواد الصخور الداخلة يفاأل

 .Fitzner etقيام هبا ملباين املدن األثرية )الطارئة واملتوجب ال وحتديد مدى مقاومتهم لعوامل التلف والتدهور ومها ابلتايل يشريان اىل مدى أمهية عمليات الرتميم
al., 2004.وعليه سوف حنلل اخلرائط اخلاصة هلذين الدليل  ملا هلما من أمهية كما أسلفنا أعاله .) 

درجة شدة ضررها على  ويظهر فيها واضحا توزيع متوسط جمموع أضرار أشكال التجوية الفيزايئية املتمثلة يف فقدان مادة الصخر وكذلك ( aاخلارطة يف شكل )
 slight toكانت على النحو التايل  ضرر ضعيف اىل معتدل ). درجة شدة الضرر هلذا الدليل  يف هيئة دليل التدهور اخلطي  مباين مينة صرباتة األثرية

moderate damage- 2  درجات( ابملناط  اجلنوبية الشرقية من املدينة األثرية, ضرر معتل ) 3اىلmoderate damage- 3  درجات( شرق ووسط
 .درجات( مناط  الشمال والشمال الغري للمدينة األثرية severe damage- 4وجنو  غر  املدينة األثرية, ضرر شديد )

لتدهور (  ويظهر فيها واضحا توزيع أعلى قدر لدرجات ضرر أشكال التجوية اليت مت رصدها سابقا يف هذا البحث وهي يف هيئة دليل اbاخلارطة يف شكل )
درجات( ابملناط  اجلنوبية الشرقية للمدينة, ضرر  moderate damage- 3التقدمي. درجة شدة الضرر هلذا الدليل كانت على النحو التايل  ضرر معتدل )

 very severeدرجات( شرق ومشال شرق ووسط ومشال غر  وجنو  غر  املدينة األثرية, ضرر شديد جدا ) severe damage- 4شديد )
damage- 5  والشمال الغري والغر  للمدينة األثرية.درجات( أجزاء من الشمال 

 Conclusions االستنتاجات
( واملؤثرة على مباين املدينة األثرية Loss of stone material) من خالل ما مت عرضه ومناقشته من أضرار التجوية الفيزايئية جملموعة "فقدان مادة الصخر"

 نستنتج النقاط التالية ( Fitzner et.al., 2002, 2004جمموعات أضرار التجوية الفيزايئية وفقا ملا جاء يف دراسات )بصرباتة وهي أحد 
 individual weatheringلتجوية املؤثرة "لأشكال مخسة " واليت مشلت Back weatheringفيما خيص التجوية الرتاجعية أو اخللفية "  -1

formsالرتاجع بفقدان صفائ  صخرية  -الرتاجع يسارة قطع أو جتمعات صخرية غري حمددة  -التشظي والتفتت -شكل رقائ  " )فقدان مادة الصخر يف
فقدان قشرة السط  اخلارجي للصخر(, تعترب االربعة األوىل من هذه االشكال للتجوية الفيزايئية أكثر أتثريا على مباين   -معتمدا يف ذلك على تركيبة الصخر

 very sever damage- 5درجات( وشديدة جدا ) severe damage- 4الضرر هلا اىل شديدة )شدة ة األثرية حيث وصلت درجة صخور املدين
 درجات( وذلك يف معظم مباين املدينة.

 Individual weathering" واليت مشلت أربعة أشكال للتجوية املؤثرة "Break ou weatheringابخلسارة والفقدان "فيما خيص التجوية  -2
formsاالهنيارات بسبب عوامل طبيعية(, تعترب الثالثة  -االهنيارات بسبب البناء -االهنيارات بفعل االنسان -" )االهنيارات بسبب عوامل غري سهلة التمييز

درجة شدة الضرر هلا بصفة عامة ما ب  الشديدة  فعالية وأتثريا على مباين املدينة األثرية بصرباتة حيث وصلت االوىل من هذه األشكال للتجوية الفيزايئية أكرب
(Severe damage- 4 ( و الشديدة جدا )درجاتvery sever damage- 5 .وذلك يف معظم مباين املدينة )درجات 
 Individual weathering" واليت مشلت تسعة أشكال للتجوية املؤثرة "Relief weatheringالتضاريسية "و خيص التجوية التشكلية أ افيم -3

forms)جتوية مكوانت  -التجوية املعتمدة على بنية الصخر األصلي -التثلم والتكور -حلفر الصغريةابالتجوية  -" )التجوية السنخية )شبيهة يالاي النحل
بشرية(, تعترب أشكال التجوية األوىل التغريات الناجتة بسبب التدخالت ال -تضاري  االذابة الكارستية -التخشن -االزالة اخلارجية ملكوانت الصخر -الصخر

درجات( اىل شديدة  Severe damage- 4والثانية من هذه االشكال أكثر فعالية وأتثريا حيث وصلت درجة شدة الضرر لالوىل )السنخية( من شديدة )
درجات( وذلك يف معظم  Moderate damage- 3درجات(, أما الثانية )احلفر الصغرية( فوصلت اىل املعتلة ) Very severe damage- 5جدا )

  .ينةدأرجاء امل
ودليل التجوية التقدمي  Linear Deterioration Indexفيما خيص األضرار الناجتة عن تقديرات دليل التجوية والتدهور اخلطي " -4
"Progressive Deterioration Index وخاصة يف مناط  الشمال والوسط وغر  ", تعترب مجيع مباين مدينة صرباتة األثرية متضررة بشكل كبري جدا

 Very severeوشديدة جدا ) )درجات Severe damage- 4ومشال شرق وجنو  غر  املدينة حيث وصلت درجة شدة الضرر اىل شديد )
damage- 5   الشرقيدرجات(. يعترب اجلنو ( أقل تضررا حيث وصلت درجة شدة الضرر اىل معتدلةModerate damage 3 درجات تقري.)با 
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 Recommendations التوصيات
 ماية مباين مدينة صرباتة األثرية من  املدن األثرية بليبياصيانة يوصي فري  البحث من خالل هذه اجمللة العلمية املوقرة واهلادفة جهات االختصاص القائمة على 

  االعتبار درجة خطورة كل أضرار التجوية الفيزايئية التابعة جملموعة التجوية "فقدان مادة الصخر" واليت مت توضيحها يف هذا البحث تفاداي من اهنيارها اخذين بع
. كما يوصي فري  البحث ابستكمال دراسة بقية أضرار جمموعات التجوية الفيزايئية منها وذلك حسب ما أوردانه مع عدم االمهال درجات اخلطورة املتدنية منها

 ( واليت تؤثر سلبا عل مباين مدينة صرباتة.Fitzner, 2002, 2004االخرى حسب )
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