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اضرار النسيج الحضري لمذينت المىصل المذيمت بعذ الحرب
داود سميم داود

سعد صالح خزر

جامعة السوصل/ كمية التربية لمعموم اإلندانية/ قدم الجغرافية

السمخص
يهجف البحث الى كذف االضخار التي لحقت بالسباني التاريخية لسجيشة السػصل القجيسة وتقيييع االية ت يظ السبياني و ي مؤشيخات
يى درجية

 ل سباني والسقتخح مغ السخكد األوربيي الييػليػجي ل يدالول وميػ مكييام يالسي يلتسيجMacroseismic Scale درجة االضخار

 ولكذيف مخياشخ انيجثار ول اولية نديييها الحزيخ،  وتحجيج درجات الزخر لسباني السجيشة القجيسة وشجتها، الزخر ل سباني ما بلج الكارثة
.الستػارث بدبب س يات االوالة التي التدال مدتسخة ي ر ع انقاض مبانيها التاريخية

. السباني التراثية،  مباني مدمرة،  شدة الزرر،  اضرار السباني،  الشديج الحزري:الكمسات السفتاحية

Damage to the urban fabric of the old city of Mosul after the war
Saad Saleh Khader
Daoud Salim Daoud
Department of Geography/College of Education for Human Sciences/University of Mosul

Abstract
The research aims to detect the damage caused to the historical buildings of the old city of Mosul
and assess the condition of those buildings according to the indicators of the degree of damage to the
buildings Macroseismic scale, which is proposed by the European Geological Center for Earthquakes.
The dangers of extinction and removal of its inherited urban fabric due to the demolition operations that
are still continuing to raise the ruins of its historical buildings.
Key words: urban fabric, building damage, severity of damage, destroyed buildings, heritage
buildings.
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السقدمة

شيهجت السجيشية القجيسية اضي اخ اير كبييخة يي السبيياني التاريخيية جات الشديي ،السيػروث  ،إج تلخضيت ا يب مبانيهييا

ألضيخار لجرجيية تحتيياج الييى إ ييادة التوميييل والتصييػيخ ضييسغ ا يخام ،إ ييادة اال سييار  ،ولن مييح السشيياش جات مبيياني لهييا
قيسة تخاثية الية ييب اسايتها بذكل مجروم  ،ويتص ب جلظ اشخاف مباشخ لفخق التخاث الستخررة مغ قبيل الهيةية
اللاميية لاثييار والتيخاث ييي الليخاق واليػندييكػ  ،وقييج يييؤد إ ييادة التوميييل السبيياني بلييج تقييييع االضيخار الييى قييجان الكيسيية
التخاثية لها ؛ لس يات الهجم واالوالة ل سباني الستزخرة التي يرل سخما الى مةات الدشيغ يؤد الى الحاق السديج مغ
االض يخار بذييكل يييخ مقرييػد ات يخاث السػصييل ال قييا ي .ييي ضييػخ الخدييارة والتزييحيات البذ يخية والسادييية واالقترييادية
وال قافية التيي تلخضيت لهيا السجيشية القجيسية  ،يان إ يادة إ سارميا يلشيي أ يادة الساضيي التياريخي لهيا وأ يادة خ ي جاريخة
م سػسيية لدييكان السجيشيية الييحيغ بق يػا

ييى قيييج الحييياة وان تصػيخمييا و ي الشدييي ،الحزييخ يدييسع د ييادة اشيياخ الهػييية

اليغخافية والتاريخية لها.
تدهع دراسة السجيشة القجيسة قبل وبلج تجميخ الشدي ،الحزخ التخاثي  ،وتقييع االضخار التيي تليخض لهيا جيخاخ
الحخب والػقػف

ى اضخار السباني جات الصابع الحزار والتخاثي ي كذف التغيخ ي خرائز الشدي ،الحزيخ

ل سجيشة وسبل إ ادة توميل وتصػيخ السجيشة والسحا طة

ى تخاثها اللسخاني األصيل.

هدف البحث
يهجف البحث الى كذف اضخار ندي ،السباني الحزخية بلج الجمار الح لح اها وبييان شيجة ودرجية الزيخر
و

خخيصة السجيشية القجيسية لتقيييع اضيخار ت يظ السبياني وخصيػرة اوالتهيا مسيا يفقيج السجيشية نديييها القيجيع الستيػارث بيخ
رػرما التاريخية.

مذكمة البحث
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تتسحييػر مذييك ة البحييث ييي كذييف التغيييخ ييي الشدييي ،الحزييخ السييػروث لسجيشيية السػصييل القجيسيية قبييل الييجمار
وبلييج بدييبب الحييخب التييي شييهجتها السجيشيية خييعل ت يخة سيييصخة رييابات دا يير
وتقييسها و

يهييا والػقييػف

ييى اض يخار السجيشيية

شجة الزخر ل سباني.

أهسية البحث
تكسغ أمسية البحث ي كذف التغيخات الصارئة

ى الشدي ،الحزخ لسجيشة السػصل القجيسية والػقيػف

يهيا

ومغ ثع تقييع مح االضخار ادب درجة الزخر لسكيام السباني الحزخية لبيان االة السباني وندبه الزخر.

فرضية البحث
أن ل حخب اثار س بية

ى الشدي ،الحزخ لسا خ فته مغ اضخار كبيخة

ى السبياني التخاثيية لسجيشية السػصيل

القجيسة تبايشت شجتها ادب درجة الزخر لكل مبشى مسا ا قجما الشدي ،الحزخ القجيع .

مشهجية البحث
تُلج مشهيية البحث انصعق لسػضػع وامسية الشدي ،الحزخ واالضخار التي لحي بيه  ،ليحا تيع اال تسياد
السشه ،التح ي ي لجراسة وتقييع االة السباني و

يى

اضخار الشدي ،الحزخ ل سجيشة القجيسة.

السوقع الجغرافي ومداحة السديشة القديسة
تتديع مجيشية السػصيل القجيسية بحيجود مكانييية لػقػ هيا مباشيخة

يى الزيفة اليسشييى لشهيخ دج ية قبالية اثيار نيشييػ

لتربع ارشاي د اعياي شج مشصقية اللبيػر  ،وتذيكل ميع مجيشية نيشيػ أنسػججياي لسيجن التيػائع داخيل إشيار السػقيع الليام ،
زعي غ ضهػرما كونسػجج ل سجن الستػالجة  ،ونها ورثت مػضلها مغ س د ة مػاضع تقع جسيلها داخل إشار السػقع
السكاني ل سجيشة

()1

 .هي مجيشة تاريخيية متسييدة بسكانتهيا اليغخافيية ومخكيد مجيشية السػصيل الكبيخ اللاصيسة ادق يسيية

لسيجن شيسال الليخاق ولهيا أمسيية خاصيية دق يسهيا الخيارجي ايزياي  .إج يتكيػن الشديي ،الحزييخ لسجيشية السػصيل القجيسيية
مغ  38مح ية سيكشية  36مشهيا تقيع داخيل سيػر السجيشية اليح ميجم سيشة  1934ومح تييغ مشهيا تقيع خيارج الديػر ومسيا
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يى السحيعت الػاقلية داخيل سيػر السجيشية التياريخي  ،بسيا يهيا

مح ة باب الصػب ومح ة الذيخ سيخ؛ ليحا تيع التخكييد

السخكييد التيييار او السشصقيية التيارييية السخكدييية ( ، Central Business District )CBDإج تب ييم مدييااتها 300
مكتييار ا  3كييع 2تذييسل مح يية الذييفاخ الحجي يية اللهييج  1955مييغ ايييث الترييسيع مقارنيية بييالسحعت األخييخ إج تب ييم
مدااة مح ة الذفاخ  45.280مكتيار  ،وبليج شيخح مديااة مح ية الذيفاخ ميغ اجسيالي مديااة السجيشية الك يية أصيبحت
مدااة السجيشة القجيسة  254.72مكتار تزع  516ا ػك سيكشي ( . )2وبيحلظ تريبع مديااة السجيشية القجيسية السجروسية
جات الشدي ،اللسخاني التخاثي والسلسار الحزار الذامج

ى ازارتها.

 )43 ֯ 6' 0 ̎ ، 43شيخقاي وبيييغ دائختييي ييخض (̎ 0 ̎ ، 36 ֯ 21' 0
֯
تقييع السجيشيية كيياي ايييغ خصييي شييػل (̎ 2' 0
' )36 ֯ 19شساالي يشطخ الخخيصة (.)1
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الخخيصة ( )1السػقع اليغ اخ ي واالاجاثي لسجيشة السػصل القجيسة

الباحث باالعتساد عمى خريطة نيشوى اإلدارية بسقياا

 000000/1مديرياة التخطايا العسراناي فاي محافياة نيشاوى

لدشة  2011وخريطة مديشة السوصل اإلدارية بسقيا

 00000 /1مديرية بمدية السوصل . 2013

أوالً :واقع السديشة القديسة بعد الحرب

يذسل واقع السجيشة تكيع االتها بلج الحخب سيسا الجمار الح شال السباني التي تتسيد بكيسة تاريخية أو رمديية

وملسارية و شية أو سخانية  ،زعي غ ميسػ ة السباني التي يكتدب تيسلها قيسة تاريخية وتخاثية( . )3أدت االضخار
التي تلخضت لها السجيشة القجيسية اليى تغيييخ معميع الشديي ،الحزيخ  ،إج تليجت اضيخار الهيجم والتيجميخ لتصيػل البيةية
الحز يخية وتييجمػر الػضييع اللس اخنييي  ،ز يعي ييغ ضييحايا الحييخب مييغ الدييكان السييجنييغ والق يػات األمشييية  ،سيييسا بلييج
انتهاخ الحخب وتقيييع االية السجيشية بانهيا ميجمخة بالكاميل ليذيسل جليظ التقيييع السبياني كا ية التيي تتسييد بكيسية تاريخيية أو
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رمديية أو سخانيية أو اجتساعيية .إن واقيع السجيشيية الحزيخ بذيك ه الستزيخر ك يياي يذيييخ اليى تيجميخ السيػروث اللس اخنييي
السػص ي مغ اشية أساسية وشبكات شخق والسباني اللامية والخاصية جات الكيسية التخاثيية والتاريخيية  ،وميغ ثيع ميا لحي
اهيا مييغ خديائخ كبييخة يسكيغ إن نص ي

يهييا تيجميخ جاريخة السجيشية السكانييية وتخاثهييا اللس اخنيي االصيييل سيػاخ أرانيت مييح

الخدائخ مادية أم يخ مادية ااجثت خ ل ي الشدي ،الحزخ لها.
 -1أثر الحروب عمى الشديج الحزري لسديشة السوصل القديسة
تلتسج دراسة التكػيغ الفيديائي ل سجيشة والحالة االنذائية ل سباني

ى ملصيات جة تذسل االة السباني ودرجة

التقجم أو الخ ل ي سعمتها والهجم السػجػد يها وبحلظ قج وضلت ثعث ملاييخ ل حالة الفيديائية ل سجيشية القجيسية ميي
 " :مشيياش األنقيياض وبقايييا  ،سيييةة  ،جيييجة " ترييف اييحلظ السبيياني بلييج س يييات التييجميخ والحييخب ( . )4ل سدييا جة ييي
تػجيه ما ييب اسايته

أيزيا مقارنية األميارغ التخاثيية
ى أرض الػاقع ( ي االة الشداع السد ع)  ،وتتيع مح األنطسية ي

اسييتشاداي إلييى تقييييع الكيسيية والحاليية اللسخانييية ل شدييي ،لسدييا جة صييشاع الق يخار والسهشييييغ ييي ميييال الت يخاث

ييى تحجيييج

األولػيات وتخريز مػارد محجودة د ادة توميل وا سار السجيشة (. )5
إن تقييع االة الزخر والتهجيجات التي تػاجه الحفاظ

ى مػقع مجيشة السػصل التخاثي مغ أجيل تقيجيخ الحالية

السادية لسكان التخاث السبشي يتع ي ضيػخ السل ػميات يغ الحالية الساديية  ،مسيا يسكيغ صيشاع القيخار يي تحجييج أ زيل
شخيقيية ل حفيياظ

ييى قيييع وسييعمة األمييارغ التخاثييية ووضييع اسييتخاتيييات لعسييتيابة أل تغيييخات ييي الحاليية واألض يخار

التي تع ارتذا ها ،لربع بادمكان تقييع الحالة اللسخانية ل سباني كيدخ مغ الحفاظ السشتطع لامارغ التخاثية.
 -2اضرار الشديج الحزري
يلج تحجيج األمارغ التخاثية

ى أسام أمسيية السشصقية التيي تيع تقييسهيا  ،وميج الزيخر والحالية اللامية واييع
يى

ياخ
السخاشخ ،وك سا واد الزخر ارتفلت قيسة مكان التخاث  ،ووادت األولػيية شيج تشفييح إ يادة التومييل واال سيار اش ي
الزخر والتهجيج السحجديغ  ،يسكغ تدييل مح االستيابات وادجخاخات خعل م اخايل التقيييع السخت فية ( . )6إج ا تسيجت
دول اللالع و قاي لػثيقة البشظ الجولي تلخيف لاضخار " بانه تجميخ ك ي أو جدئيي لاصيػل الساديية أو ييخ الساديية يي

619

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،العدد ( ) ،لسنة
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021
السشاش الستزخرة  ،ويحجث الزخر أثشاخ الكارثة وبلجما  ،ويتع قياسه اػاجات ماديية م يل األمتيار السخبلية ل سشياول ،
أو الكي ػمتخات ل ذػارع  ،أو أ مؤشخ آخيخ يتل ي باألضيخار الشاتيية يغ التيجميخ" ( . )7انيت مجيشية السػصيل بذيكل
ربيخ اثشاخ وبلج الحخب لتلخضيها ألضيخار جدييسة يي مبانيهيا إميا تزيخرت أو دميخت و قياي ل تقيجيخات األوليية  ،وكانيت
ندبة الية مغ مح السباني عبارة غ مبياني سيكشية تخاثيية تزيع سيكان السجيشية القجيسية زيعي يغ اللجييج ميغ السليالع
التاريخييية البيياروة السحرييػرة ايييغ شييارع الفيياروق والزييفة الغخبييية ل شهييخ  ،ويلييج مدييتػ الييجمار ال م يييل لييه مشييح الحييخب
اللالسية ال انية (.)8
إن تقييع األضخار يقػد الى وجػد ندي ،ازخ

يخ وضيفي  ،يدػد الحصام إلى ما وراخ الب ػكيات الحزيخية

يخ م ييغ الهيار ييل
إج اختف ييت مل ييالع ش ييبكة الذي يػارع واالوق يية  ،و ييى ال ييخ ع م ييغ اخ ييتعف السكي ييام السلس ييار اختع ي ياي كبي ي اي
الػضيفية السدتقخة إلى السباني السجمخة بالكامل  ،قج اثخت الحيخب

يى تغييخ نديي ،السجيشية القجيسية و قيجت الك ييخ ميغ

ملالسهييا التاريخييية  ،سيييسا بلييج إن أصييبحت كت يية مييغ انقيياض متخارسيية ال يسكييغ تسيييد مبشييى ييغ اخييخ  ،وكانييت مييح
االضخار متبايشة ايغ مباني مجمخة ك ياي أو جدئياي او جات اضخار شفيفة  ،إج تذيخ تقاريخ السدع السلجة مغ قبل اخنام،
األميع الستحيجة ل سديتػششات البذيخية (UN-Habitat) United Nations Human Settlements Programme
و

السديع الييػ ل سجيشية القجيسية ان التيجميخ والتغييخ الشيات ،شيه يي الشديي ،بديبب الحيخب كيان كبيي ايخ و اداياي لجرجية

انهييا ا قييجت الهػييية الحزيخية لسجيشيية السػصييل القجيسيية  ،مسييا تص ييب إ ييادة ا سارمييا
ل شهػض بالسجيشية والحفياظ

ييى صييليج الييج ع الييجولي والسح ييي

يى تخاثهيا اللس اخنيي  ،يشطيخ اليى الريػرة ( )1التيي تػضيع اليجمار الذيامل ل سجيشية القجيسية

لسبانيها واستلساالت األرض الحزخية.
الرورة ( )1أنسوذج ألضرار الدمار وتغير الشديج الحزري لمسديشة القديسة

626

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،العدد ( ) ،لسنة
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021

السردر United Nations Human Settlements Programme in Iraq (UN-Habitat) , Initial :
Planning Framework for The Reconstruction of Mosul , 2018 .P51.

إج تس ييل خصييػرة االض يخار بلييج الحييخب مييج التغيييخ الييح اييجث ييي الشدييي ،الحزييخ ل سجيشيية القجيسيية وتكيسييه
الستل

بسج الجمار الح اجث يها بيخ تحجييج السبياني التيي تزيخرت اشياخ

اللالسية  ،ومغ خعل الجراسة السيجانية التي أجخيت

يى مديتػ التقيييع والسديع ل سشطسيات

ى السباني الستزخرة ي السجيشة القجيسة تبيغ ان االضخار كانت

متبايشيية ايييغ شفيفيية وشييجيجة واضيخار شييجيجة جييجاي لسخت ييف اسييتلساالت األرض الحزيخية سيييسا الدييكشية مشهييا  ،ومييغ ثييع
الاييج مييغ كذييف التغيييخ لخخيصيية السجيشيية القجيسيية ايييغ سييشة  2018-2014ا تسيياداي

ييى مخئيييات األقسييار االصييصشاعية

لكذف ندبة التغيخ لسخا ة ما بلج الحخب أو الكارثة التي تلخضت لها السجيشية التاريخيية  ،زيعي يغ إيزياح الريػرة
الحالية لها والتغيخ ي ندييها اللسخاني الح يلج شامجاي تاريخياي لسكانة ومػية السجيشة اليغخافية وال قافية.
تييع اختيييار السخئيييات الفزييائية ل سجيشيية القجيسيية جات دقيية التسيييد السكيياني  60سييع اهييجف كذييف التغيييخ ييي ندييي،
السجيشة لفتخة قبل الجمار وما بلجما وتحجيج مؤشخات دليل التغيخ ي تقانات نطع السل ػمات اليغخافية.
الخريطة ( )2السرئيات الفزائية لسديشة السوصل القديسة قبل الدمار والحرب وبعدها
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Human Settlements Programme in Iraq (UN-Habitat) , 2018
جمهىريت العرارق  ،وزارة العلىم والتكنىلىجيا  ،مركس التحسص النائي ودائرة الفضاء واالتصاالث .4102 ،

تحتاج دراسة التغيخ السكاني الحزخ إلى ايانات دقيقة غ السشاش اللسخانيية الحزيخية م يل الحييع والذيكل
والدييياق السكيياني  ،ويلييج تيػا خ ت ييظ البيانييات جا أمسييية كبييخة لسخصصييي السييجن وصييشاع القيخار .اهييجف اسييتخخاج تغييخات
األ ارضييي اللسخانييية الحزيخية مييغ مخئيييات األقسييار االصييصشاعية  ،مسييا يدييسع بكذييف التغيييخات لا ارضييي الحزيخية ،
ييى تح يييل ييخوق االسييتيابة الصيفييية ايييغ األ ارضييي السبشييية والفةييات يييخ السبشييية  ،ولتحجيييج التغيييخ ييي السبيياني

ياخ
اشي ي
الحزيخية ل سجيشية القجيسية اسيتخجم مؤشيخ قييام السشصقية السبشيية /الحزيخية )Normalized Difference (NDBI
 Built-up Indexلكذف التغيخات الحاص ة ي مباني السجيشة القجيسة و
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إذ ان:
 :NDBIمؤشر المناطق الحضرية.
 :MIRاالشعة الحمراء القصيرة.
 :NIRاالشعة تحت الحمراء.

تقع قييع مؤشيخ قييام تبيايغ السشصقية السبشيية اييغ ( 1-و )1
مشاش

()10

 ،السشياش التيي تلخضيت اليى اليجمار تس يل

يخ مدتقخة قيجت قيسهيا كسليالع ازيخية تشحريخ اييغ ( 0و )1-ايشسيا السشياش الحزيخية التيي تلخضيت اليى

اض يخار شفيفيية تشحرييخ قيييع السؤشييخ ايييغ ( )1-0لتس ييل مشيياش از يخية جات تغي يخات شفيفيية ييي ندييييها اللس اخنييي .
اسييتشج تصييػيخ السؤشييخ

ييى االسييتيابة الصيفييية لا ارضييي السبشييية التييي تتستييع اتييجمػر أ ييى ييي مييج أش يػال الصييػل

السييػجي و ي السخئيييات الفزييائية السشتخبيية لكذييف التغيييخ ييي مػاقييع السبيياني السييجمخة ك ي ياي أو جدئي ياي .أجخيييت اللس يييات
الحدااية ل سخئيات الفزيائية لسشصقية الج ارسية خيعل الفتيختيغ يغ شخيي جبيخ الخيخائ  Map Algebraباسيتخجام أداة
 Raster Calculatorلتحجيج الخخيصة الحالية ل سجيشة القجيسة لتقييع االضخار و
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الخريطة ( )3التغير في الشديج الحزري لمسباني في السديشة القديسة بعد الدمار

باالعتساد عمى الخريطة ( )2وبرنامج  ArcGis V.10.7.1لدشة .2012

يتزع مغ الخخيصة ( )3إن التغيخات ي الشدي ،الحزخ واضيحه جيجاي  ،سييسا السبياني الديكشية السيجمخة التيي

تذيييخ الييى التييجمػر ييي ليك هييا اللس اخنييي و ي مؤشييخ شييػل السػجيية ل سخئييية الفزييائية ا تسيياداي
السشصقيية السبشي ية  ، NDBIييالكيع الدييالبة تييجل

ييى مؤشييخ قيييام تبييايغ

ييى األثييخ الد ي بي لاض يخار الحز يخية لسلصيييات االنلكييام الحزييخ

ل سبيياني ييي مػقلهييا اليغ اخ ييي  ،ومييغ ثييع اخييحت يشييات لتح يييل التغيييخ ييي خرييائز السبيياني وتكيييع االض يخار بييخ
الجراسة السيجانيية لسػاقيع الخصيج األرضيية باسيتخجام نطيام تحجييج السػاقيع الليالسي  ،GPSيالسػقع  Aيذييخ اليى اليجمار
اليدئي لسح ة الخاتػنية انسػججاي ل جراسة وب غت قيسة مؤشخ قيام تبايغ السشصقة السبشية والسلخضية ل زيخر 1-0.26
 ،ي اييغ يذييخ السػقيع  Bاليى السبياني التيي تلخضيت ألضيخار شيجيجة جيجاي تيخاوح مؤشيخ قييام تبيايغ السشصقية السبشيية
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ايغ  -0.12 – 0.25إج تغيخت ملالع السباني الحزخية ي مح ة السيجان التي قجت ا ب ندييه الحزخ لتربع
ركاماي ميغ ادنقياج لسخ فيات السبياني  ،سييسا ان ا يب ميح السبياني جات نديي ،ازيخ ميػروث مسيا د يع اليػنديكػ اليى
التححيخ مغ اجخاخ أ تغيخ

ى ملالع مح السح ة التخاثية افاضاي

ى ارثها الحزار و جم انجثار األمسية التاريخيية

والسكانية ل سباني ي السجيشة.
ايشسا تذيخ مػاقع الخصج لسػقع  Cالى االضخار السيجمخة التيي تلخضيت لهيا السجيشية وكانيت مػاقيع الخصيج لهيح
الليشة ضسغ األسػاق التخاثية ل سجيشة إج تخواات قيسة مؤشخ قيام تبايغ السشصقة السبشيية  ، -1 – -0.13إن التبيايغ
السكاني ألضخار السباني بلج الحخب و
تؤكج

مؤشخ قيام تبايغ السشصقة السبشية  NDBIل حجود السلشية والفل ية لاضخار

ى التصاا بذكل وثي مع الجراسة السيجانية  ،وقج يفدخ محا التشاقز يي قييع السؤشيخ تغييخ الشديي ،الحزيخ

ل سبيياني الستزييخرة بدييبب الحييخب الييى الييجمار الهائييل الييح تلخضييت لييه السبيياني  ،ييالكيع السػجبيية التييي م ييت االضيخار
رانييت ل سبيياني التييي تلخضييت لييبلس االض يخار كالتذييققات باليييجران وانهيييار بلزييها بدييبب القرييف اليييػ ل سشيياش
السحيصيية  ،ويسكييغ القييػل ان السجيشيية القجيسيية انييت بلييج مييح االض يخار مييغ انييجثار ا ييب مبانيهييا التخاثييية جات اللب ي
التيياريخي والسكانيية اليغخافييية بييخ رييػر التيياريخ الصػيييل بسلالسهييا واوقتهييا وترييسيسها اللس اخنييي الفخيييج والسسيييد مييغ
نػ ه.
تتدييع القييجرة

ييى مخاقبيية التغيييخ ييي الشدييي ،الحزييخ

ييى تييػ يخ رؤييية شييام ة ل سبيياني الحزيخية و ي مؤشييخ

قيييام تبييايغ السشصقيية السبشي ية  NDBIلتلييييغ السشصقيية اللسخانييية الحز يخية السييجمخة التييي اييجث اهييا تغيييخ ييي مبانيهييا
اللسخانية  .مسا يسكغ مغ اسيتخجام اسي ػب يخق التغييخ يي الشديي ،الحزيخ دنذياخ الخخيصية ال شائيية لسجيشية السػصيل
القجيسيية التييي تفييخض أن الكيسيية ادييااييية لسؤشييخ التغيييخ ييييب أن تكييػن مشيياش مبشييية  ،جل ييت س ييية كذييف التغيييخ
وتحجيج االضخار ل سباني تتحجد باالستيابة الصيفية ل فخق ايغ مباني السجيشة قبل الجمار وما بلجما.
أن مشاش كبيخة مغ السجيشة القجيسة قج تزخرت إلى اج أنهيا سيتحتاج إليى إ اولية واسيلة ميغ األنقياض وتحتيػ
مح السشاش أيزاي
افاض ياي

ى مباني تاريخية جات قيسة تخاث الية  ،ومغ ثع ونها تحتاج الى انتقائية لحسايتها مغ االنجثار

ييى ندييي ،السجيشيية الحزييار  ،سيييسا وان السبيياني السييجمخة يب ييم سخمييا مةييات الدييشيغ وبييحلظ هييي تلييج مبيياني
625

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،العدد ( ) ،لسنة
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021
مػروثيية مييغ ندييي ،السجيشيية اللخيي  ،إج تػضييع الخخيصيية ( )4نسيياجج مييغ اضيخار الشدييي ،الحزييخ والهييجم الهائييل الييح
أصيياب السبيياني الحز يخية ييي السجيشيية القجيسيية  ،ا تسيياداي

ييى السدييع اليييػ لاقسييار االصييصشاعية والترييػيخ اليييػ

بالصائخات السديخة مغ قبل .UN-Habitat
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الخريطت ( )2اضرار النسيج الحضري لمذينت المىصل المذيمت نمارج مختارة

باالعتساد عمى  :السرئيات الفزائية لسشطقة الدراسة .4102 ، UN-Habitat

الخدائر البذرية

يلي ييج األثي ييخ السباشي ييخ ل حي ييخب

ي ييى الدي ييكان السي ييجنييغ واللدي ييكخييغ جو اثي ييخ كبيي ييخ ي ييي ارتفي يياع ا ي ييجاد الػفيي ييات

وادصابات  ،والتيوثيخ الشفديي والهييخة ( :الشيدوح والعجةييغ)  .يشذيو يغ التك فية البذيخية سييسا ل سيجنييغ  ،وقيج ثبيت أن
الكيػارث الصبيةييية تيييحب انتبييا الدييكان والحكػميية مييغ خييعل ييجد الزييحايا  ،ومييغ ثييع تت قييى السدييا جة وال يج ع خييعل
الحخب  .إن التبايغ ي مدتػيات األضخار الشفدية ل حخب بدبب الق

والزغ اللاشفي ميغ الغيارات اليػيية العاقية

 ،مسييا يدييامع ييي انتذييار االضييصخابات الشفدييية أل ييجاد ادصييابات يييخ السسيتيية و ييجد الشيياجيغ ييي السش ياول الستزييخرة
خييعل الهيييػم و ييجد اللييائعت التييي اييجثت يهييا وفيييات وادصييابات السخئييية التييي شييهجما الشيياجػن يلييج أاييج الخدييائخ
البذخية ل سجن (.)11
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ُيلج اللشرخ البذخ الستزخر األربخ آللة الحخب كػنه الهجف األول الح يتلخض ألضخار كبييخة يي الحيخب
؛ لحلظ يتغيخ التخكيب االجتسيا ي واليجيسػ اخ ي ل سجيشية اشتيائ ،ميا بليج الحيخب ( . )12ميع اجايية اللس ييات اللديكخية يي
 17أرتييػبخ  2616واتييى اد ييعن الخسييسي ييغ تحخيييخ السػصييل ييي  16يػليييػ  ، 2617سييي ت بل يية األمييع الستحييجة
يحا  .زعي
لسدا جة اللخاق  /السفػضية ي محا طة نيشػ  4194ضحية ى األقل مشها  2521قتيعي و  1673جخ ي
يغ جلييظ أ يياد خيي الييج اع السييجني يي  26أرتييػبخ  ،2617أنهييع اسيتلادوا ر ييات  1642مييجنياي ميغ تحييت األنقيياض ييي
السػصل ( . )13إج تذيخ األرقام التقجيخية كحج ادنى للجد ضحايا الحخب ي السجيشة القجيسة و

التقياريخ الخسيسية التيي

أ ييجتها بل يية األمييع الستحييجة ييي الل يخاق  ،ز يعي ييغ الزييحايا اللدييكخية ييي صييفػف الق يػات اللخاقييية التييي لييع تييحكخما
السرييادر  ،سيييسا وان الحييخب كانييت دامييية ييي السجيشيية القجيسيية ؛ لييحا ييان ييجد الخدييائخ البذ يخية اللدييكخية ال يقييارن
بالزحايا السجنييغ نتيية ل لس يات اليػية وسيصخة تشطيع دا ر ادرمااي

ى ا ب السجيشة القجيسة ومشع الديكان ميغ

مغادرة السجيشة كانت الخدائخ جديسة ايغ صفػف السجنييغ  ،و ى الخ ع مغ ت ظ الخدائخ استصا ت القػات الل اخقية
بكا يية صييفػ ها مييغ تحقي ي انترييا اير كبي ي ايخ ييي اسييتلادة السجيشيية القجيسيية التييي تترييف بووقتهييا الزيييقة والس تػييية وبييحلظ
استصا ت خػض اخب الذػارع التي تُلج مغ اصلب الحخوب

ى مدتػ اللالع.

ثاني ًا :تقييم الوضع الحالي لسديشة السوصل القديسة

ُيلييج تحجيييج وتقييييع ومقارنيية وتح يييل االيية السجيشيية لاض يخار والتهجيييجات مييغ أجييل تقييجيخ الحاليية السادييية لسكييان

التخاث  ،األس ػب االم ل امام صشاع القخار ي تحجيج أ زل شخيقة ل حفاظ

ى قييع وسيعمة األميارغ التخاثيية ووضيع

استخاتيييات لعستيابة أل تغييخات ي االة السباني واألضخار التي تع ارتذا ها ،زعي غ التجمػر التيجرييي اليح
يلج أاج األسباب الخئيدة ل تجميخ .لحا يشبغي أيزاي إجخاخ تقييع ل حالة بلج اجوث الكارثة البذخية بلج الحخب (. )14
ان تقييع الػضع الحالي ل سجيشة وتحجييج األولػييات الخئيدية يي تشفييح مذياريع إ يادة التومييل والتصيػيخ ييتع اشياخ
يى تقييييع االية الزييخر ل سبياني لتييوميغ واسايية التيخاث الستيوثخ بالزييخر .إج تس يل قييػة وخصيػرة الزييخر يي السبشييى أو
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ييى

ياخ
أايج اج ادئيه التيي تييع تقييسهيا والتيي تييوثخت بالزيخر ،لتسييد السبياني و ي درجيات الزيخر لسدييتػياته السخت فية اش ي
السييج ادجسييالي لسكييان الزييخر بييالسبشى وتييوثيخ  ،وشييجة الزييخر ل سبيياني السلخضيية لة اوليية السحتس يية ييي قيسيية السبشييى
التيياريخي ؛ لييحا تييع تقييييع الػضييع الحييالي ل سجيشيية القجيسيية ا تسيياداي
السجيشة القجيسة .
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تقييم الواقع السوجود
ان تقيييع الػاقيع السػجييػد يديا ج ييي تػجييه مييا يييب اسايتيه مييغ السبياني التخاثييية يي السجيشيية القجيسية  ،ويفدييع
السيال ل سقارنة ايغ األمارغ التخاثية استشاداي إلى تقييع قيسة الزخر لسدا جة صشاع القيخار والسهشيييغ يي مييال التيخاث
ى تحجيج األولػيات يي مذياريع إ يادة التومييل واال سيار لتصيػيخ السجيشية القجيسية بيخ س ييات الحفياظ

يى الشديي،

الحزييخ لهييا  ،ومييغ تشفيييح إ ييادة التوميييل و ي شييجة الزييخر ل سبيياني ليييتع إ ييادة ا سارمييا وتصػيخمييا ا تسيياداي

ييى درجيية

الزييخر ييي السبشييى  .يشصييػ تقييييع األض يخار لػاقييع السجيشيية الحييالي

ييى أمسييية السػاقييع والسلييالع السييجمخة والستزييخرة

الس ييتلادة الشدي ييي ،الحزي ييخ ل سجيشي يية بي ييخ إ ي ييادة التوميي ييل والتصي ييػيخ اسي ييتشاداي لسذي يياريع إ ي ييادة اال سي ييار ل حفي يياظ
الخرػصية السكانية والهػية الدكانية

ى مدتػ السبشى أو السح ة الدكشية والحفاظ

ي ييى

يها بلج اال سار.

ا تسجت مؤشخات درجة االضخار  Macroseismic Scaleل سباني والسقتيخح ميغ السخكيد األوربيي الييػليػجي

ل يدالول ومييػ مكيييام ييالسي يلتسييج
اللجد السص

ييى درجيية الزييخر ل سبيياني مييا بلييج الكارثيية  ،لتحجيييج أنسيياا الزييخر و ي السكيييام

لجرجة الزخر التي تتخاوح قياساتها ميغ ( 6.6ال ضيخر) إليى ( 1.6االنهييار الك يي)

اهحا التقييع ل حرػل

()15

إج ييتع الكييام

ى مل ػمات وااراخات دقيقة وتفري ية غ شبيلة ومقجار الخديائخ التيي نتييت يغ الكارثية

وتػثي االضخار بالخخائ ودرجة ونػع االضخار التي لحقت باألاشية اللسخانية

الزخر ل سباني الحزخية .
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الشكل ( )0مؤشراث لياش الضرر ودرجاته وفك ممياش  Macroseismic Scaleللمباني الحضريت

المصذر:
Shigeyuki Okada , and Nobuo Takai , Classifications of structural types and damage patterns of
The buildings for earthquake field investigation , Journal of Structural and Construction Engineering,
/260388422 /publication Architectural Institute of Japan’s , Online ISSN , https://www.researchgate.net
.6. P .

ا تسييج تحجيييج اصييشاف الزييخر لسخا يية مييا بلييج الحييخب ييي السجيشيية

ييى درجييات شييجة الزييخر و ي السكيييام

 Macroseismic Scaleالح أصاب السباني الحزخية والتي تقع ملطسهيا ضيسغ السختبية ال انيية والخامدية لسكييام
درجة الزخر ي السجيشة  ،لحا تع ترشيفها ثعثة اصشاف مي:
 -1مباني متوسطة الزرر

يس ل محا الرشف السباني التي تلخضيت ألضيخار متػسيصة التيي يسكيغ تسيدميا ميغ مذيامجة انهييار الييجران أو
جدخ مشها او اضخار أدت الى ااجاث تذققات ي السباني بذكل كبيخ  .وتتخاوح قييع مؤشيخ الزيخر ميغ  6.2إليى 6.4
درجة لاضخار

ى ميحا السكييام ل سبياني الستػسيصة يي درجية الزيخر ،إج يريف االية الزيخر لديقػا قصيع الييز

بذقػق كبيخة و سيقة ي اليجران ل سباني الحزخية التي تع تحجيجما كيدخ مغ االية تقيييع االضيخار الستػسيصة  ،يشطيخ
الرػرة ( )2التي تػضع درجة خصػرة السباني الستػسصة الزخر ي السجيشة بليج الحيخب إج تب يم مديااة السبياني و ي
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مييح الجرجيية مييغ الخصييػرة  94.37مكتييار تذييكل ندييبة  %42.65مييغ اجسييالي مدييااة السبيياني الستزييخرة ييي السجيشيية
والبالغيية  221.26مكتييار  ،وان ييجد السبيياني الػاقليية ضييسغ مييحا الرييشف مييغ االض يخار ا غييت  7716مبشييى  ،يشطييخ
اليجول ( ، )1إج ييب التيجخل يي إ يادة تومييل واسايية السبياني التخاثيية والحفياظ

يهيا والتخفييف ميغ مخياشخ انيجثار

ت ظ السباني جات الشدي ،الحزخ السػروث والذخرية السكانية ل سجيشة القجيسة.
الجدول ( )1أصشاف االضرار لمسباني الحزرية في مديشة السوصل القديسة
عدد السباني

السداحة /هكتار

الشدبة %

الرشف
متوسا الزرر

7716

94.37

42.65

شديد الزرر

5130

91.18

41.20

مدمر

1843

35.73

16.14

السجسوع

14689

221.26

100

باالعتساد عمى عمى خريطة ()2

الرورة ( )2أنسوذج السباني الستوسطة الزرر في السديشة القديسة

البااث باال تساد

ى الجراسة السيجانية اتاريخ .2020/1/3
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 -2مباني شديدة الزرر
تتر ييف م ييح السب يياني بالت ييجميخ الذ ييجيج  ،إج يب ييم مؤش ييخ الز ييخر له ييحا الر ييشف ا يييغ  6.8 – 6.6درج يية وم ييحا
الرشف مغ السبياني الستزيخرة شيكل مديااة ا غيت  91.18مكتيار ميغ اجسيالي مديااة السبياني الستزيخرة يي السجيشية
والبالغيية  221.26مكتييار  ،وب ييم ييجد السبيياني التييي تزييخرت بدييبب الحييخب لهييحا الرييشف  5136مبشييى مييغ اجسييالي
السبيياني الك ييية ل سجيشيية القجيسيية البالغيية  14689مبشييى  ،شييك ت ندييبة  %41.26مييغ اجسييالي ندييب السبيياني الحز يخية
الستزييخرة  ،يشطييخ الخخيصيية ( . )5إن مييح السبيياني تذييكل مدييااة كبي يخة مييغ مبيياني السجيشيية القجيسيية ؛ لييحا ييان إ ييادة
تومي هييا وتصػيخمييا بييخ مذيياريع إ ييادة اال سييار يلصييي ل سجيشيية شابلياي از يخياي يتساشييى مييع أمسيتهييا التاريخييية ومكانتهييا
اليغخافية زعي غ الحفاظ

ى تخاثها اللسخاني وندييها السسيد ومغ ثع يسيشع سيكان السجيشية شيلػر االنتسياخ ل سجيشية

القجيسة ويلدو السدتػيات االقترادية واالجتساعية وال قافية والحزارية لها  ،يشطخ الرػرة (.)3
الرورة ( )3أنسوذج لألضرار الذديدة في السديشة القديسة

البااث باال تساد

ى الجراسة السيجانية  2020/1/3وUN-Habitat

إج يتزع مغ الرػرة أ ع شجة الزخر والجمار الح تلخضت له مباني السجيشة القجيسة ومشها الييامع الكبييخ
الشييػر وااييج البيييػت اللاميية أنسييػجج لذييجة الزييخر  ،مسييا يذيييخ الييى شييجة خصييػرة الكارثيية التييي تلخضييت لهييا السجيشيية
وندييها الحزخ اللخي

ي الحخب  ،إن الكذف غ االضخار ي ليكل السباني يتع لتحجيج وتقييع االة الزخر ي
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السبشيى وليك يه  ،وميغ ثيع يان ميح السبياني الستزيخرة تفقيج االسيتقخار

يى مديتػ اللشاصيخ الهيك يية يغ شخيي تقيييع

االة الت ف والزخر ي ليكل السبشى.
يلييج الحفيياظ

ييى مبيياني السجيشيية القجيسيية جييدخاي مييغ الت يخاث الييػششي يتص ييب اسييتلادة شخرييية السجيشيية ومػيتهييا

ال قافية  ،لحا ان الق اخرات الستل قة بإ ادة التوميل واال سار ييب ان تدتشج الى اكع متػاون يوخح األولػيات يي إ يادة
توميل السباني األقل ضخ اير  ،ومغ ثع توتي مخا ة تصػيخ السباني الستزخرة .
 -3مباني مدمرة
يترف محا الرشف مغ السباني الستزخرة بالتجميخ الذيجيج اليح يريلب فييه إصيعح السبشيى التيالف ،إج يدييج

مؤشييخ قيييام الزييخر يهييا ييغ  0.9درجيية  ،وتختفييي ملييالع السبيياني ييي االيية اييجوث أض يخار ضييسغ مييحا السكيييام ،
ا غيت مدييااة السبيياني السييجمخة ضييسغ مييحا الرييشف  35.73مكتيار مييغ اجسييالي مدييااة السبيياني الستزييخرة ييي السجيشيية
القجيسيية البالغيية  221.26مكتييار شييك ت ندييبة  % 16.14مييغ اجسييالي ندييب السبيياني الستزييخرة  ،ولن ييجد السبيياني
السييجمخة ا ييم  1843مبشييى أصييبحت عبيارة ييغ تيخارع لس يػاد البشيياخ واختفييت ملالسهييا الحز يخية وندييييها القييجيع  ،يشطييخ
الخخيصة ( )5و الرػرة ()4
الخريطة ( )0تقييم اضرار السباني الحزرية في مديشة السوصل القديسة
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باال تساد

ى  UN-Habitatسشة 2618

الرػرة ( )4أنسػجج لسباني السجمخة ي السجيشة القجيسة مح ة السيجان
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السرجر  UN-Habitat :سشة 2618

يلييج تقييييع االضيخار ل سبيياني الحزيخية ار ييخ شييفافية لكيييع التيخاث وتقييييع تييوثيخات الحفيياظ السحتس يية

ييى أصييالة

األمييارغ التخاثييية التييي تزييخرت بذييجة  ،سيييسا األس يػاق التيارييية والسبيياني الدييكشية جات االوقيية الزيييقة التييي تترييف
ى قجان السلالع التاريخية السػروثة  ،ويلج اليامع الكبيخ

اشدييها الحزخ  ،إج شهجت السجيشة تجمي ايخ كبي ايخ انلكذ

الشػر بس ابة السديج الخئيذ ي السجيشة القجيسة الح تلخض ل زخر نتيية القرف ميع االرمياب و قيج مةحنتيه الخائلية
 ،واجثت أضيخار الكشيائذ الجيشيية م يل كشيدية الديا ة

يى سيبيل الس يال ال الحريخ ،زيعي يغ قيجان مح ية السييجان

التييي تلخضييت الييى ا ييى ندييبة مييغ االض يخار الييى قييجان ملالسهييا وأصييبحت اييحلظ مشصقيية متخارسيية مييغ انقيياض الس يػاد
ل سباني الحزخية بحكيع مػقلهيا لسػاجهية الشهيخ ميغ اليهية الذيخقية  ،إج أصيبحت يي مخميى األسي حة اللديكخية ال قي ية
والصي يخان  ،سيييسا وان مبانيهييا جات ندييي ،قييجيع ومتهييخت مسييا جل هييا تفقييج الك يييخ مييغ ملالسهييا لترييبع مشصقيية ملخضيية
لةوالة ومغ ثع ستفقج الك يخ مغ السلالع التاريخية دشعلتها

ى ضفاف نهخ دج ة .

إن تلخض التخاث الحزخ ل سباني ألضخار جديسة وتقييع األضخار التي لحقيت باللجييج ميغ السػاقيع التخاثيية ،
يقتخن بالخدائخ البذخية التي تتدامغ مع تيجميخ السبياني

يى ا تيخاض أن الخديائخ تتشاسيب ميع الليجد ادجسيالي لسبياني

االنهيار الكامل  ،لحا يسكغ القػل إن جد الخدائخ البذخية ال يسكغ اريخ اشديب اليجمار ل سبياني  ،سييسا وان السجيشية
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القجيسة تكتظ بالدكان ومغ السؤكج أن ملخ ة نس أو صشف الزخر سيحجد مةيار الخدائخ البذخية والحزخية ل سجيشة
ويزييع ألصييحاب القيخار رؤييية واضييحة د ييادة توميييل وتصييػيخ السجيشيية و ي ندييييها القييجيع لتبقييى شييامجة
التاريخية ومحتفطية بذخرييتها السكانيية .إج يشبغيي إييعخ امتسيام خيام ل سبياني التيي يشطيخ إلييه
ثقافية زعي غ جم تيامل اليػانب االقترادية  ،لتحا ظ السجيشة
مبشى مغ مباني السجيشة القجيسة .
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االستشتاجات
 .1وجػد تغيخ واضع وكبيخ ي الشدي ،الحزخ لسجيشة السػصل القجيسة ومبانيهيا الحزيخية التيي تلخضيت الضيخار
ربيخة مغ الجمار ار قه محػ شخرية ت ظ السباني وصػرتها الحزخية إج تخواات قيسة الزيخر و ي مؤشيخ قييام
تبييايغ السشصقيية السبشييية ايييغ  0.26 – 1لسػاقييع الخصييج ييي السػثييع  Aوبيييغ  -0.12 -0.25ل سػقييع  Bلسح تييي
الخاتػنييية والسيييجان

ييى الت يػالي التييي تتستييع اشدييي ،ازييخ مييػروث ضييسغ السجيشيية القجيسيية .ايشسييا تذيييخ مػاقييع

الخصييج ل سػقييع  Cالييى السبيياني السييجمخة ك ي ياي والتييي تخوااييت شييجة الزييخر و ي قيييام تبييايغ السشصقيية السبشييية ايييغ
. -1 - -0.13

 .2تذيخ نتائ ،الزخر لسباني السجيشة القجيسة و

مكيام  Macroseismic Scaleالى تبايغ شجة الزخر ل سباني

والتييي ا غييت ايييغ  0.4- 0.2ل سبيياني جات االض يخار الستػسييصة التييي تترييف بذييقػق كبي يخة و سيقيية ييي اليييجران
واالسييقف ل سبيياني الحزيخية شييك ت ندييبة  %42.65مييغ اجسييالي مدييااة السبيياني الحز يخية ييي السجيشيية  ،ومييحا
يلشي ان السباني ضسغ محا الرشف بحاجة اد ادة توميل ل حفاظ

يها.

 .3ارتفياع شيجة الزيخر ل سبياني الحزيخية يي السجيشية القجيسية التيي تخاوايت  0.8-0.6مذيك ة نديبة  %41.20مييغ
اجسالي السباني الستزخرة والبالم جدما  5130مبشى ازخية مهجد باالوالة نتيية اضخار الذجيجة.
 .4ارتفياع مكييام مؤشيخ قييام الزيخر ل سبياني السيجمخة ك يياي اجرجية تدييج يغ  0.9و ي مكييام Macroseismic
 Scaleمسيا أد الييى اختفياخ الك يييخ مييغ السليالع الحزيخية ل سجيشية القجيسيية ومبانيهييا جات الشديي ،التيياريخي إج ا ييم
جد السباني ضسغ محا الرشف  1843مبشى مذك ة ندبة  %16.14مغ اجسالي ندب السباني الستزخرة يها.
السقترحات :
 .1الشطييخ والتلامييل مييع جسيييع األاشييية

ييى أنهييا أاشييية تخاثييية س يػاخ جات الكيسيية السلسارييية االسييت شائية أو جات الكيسيية

اللادييية لكػنهييا تلييج أج يداخ متخابصيية بلزييها بييالبلس اآلخييخ وتقييع ضييسغ مػقييع وبشييية از يخية متسي يدة وااييجة جات
مػروث تخاثي خيج.
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 .2تفليل دور السذاركة اليساميخية ي إ ادة التوميل والتصػيخ أل سار السجيشة القجيسة بخ وضع دورات متخررة
ي ميال الحفاظ

ى تخاث السجيشة اللسخاني وقيسته الحزخية والتاريخية لتلديد االنتساخ ل سجيشة القجيسة ومكانتها

اليغخافييية  ،زيعي ييغ تفليييل دور السختريييغ ييي الحفيياظ
تشفيح إ ادة إ سار السباني والحفاظ

ييى الشدييي ،الحزييخ وتوميييل كيػادر متخرريية ييي

ى ندييه القجيع واالستفادة مغ التييارب التيي شبقيت

يى مبانيهيا التاريخيية

التي أ ّ يج إ سارما.
 .3تذييكيل ليييان مخت فيية التخررييات جغخافي ياي ومشجسييياي وتاريخي ياي وتخاثي ياي توخييح
التاريخية الخاضلة د ادة التوميل واد سار ت ظ السباني و

ييى اتقهييا تػثي ي وأرشييفة السبيياني

الشدي ،القجيع مع م اخ اة الصخاو اللسخاني ل سبشى.

 .4إدراج السبيياني القجيسيية ضييسغ مخص ي الحفيياظ ييي التخصييي اللس اخنييي وتػثيقيية ضييسغ دائ يخة الت يخاث واآلثييار ل حفيياظ
يه وصيانته بذكل مدتسخ ؛ ووضع استخاتيييات ل حفاظ

ى ت ظ السباني و

القػانيغ واألنطسة السلتسجة.
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