
 

 قلعة الكرك والتشقوقات في تصدعات ال

 مقدمة: 

وجود حٌث ٌقلعة الكرك وخصوصا فً الجدار الغربً  منتشققات والعدٌد من المشاكل فً مواقع مختلفة النظرا لظهور 

 .سفل القلعةاالماره فً مدٌنه الكرك وتحدٌدا  لصدوع والفوالقاهنلك عدد من 

لها فً سلبٌه اثارتؤثر و تترك ٌمر اسفل القلعة فالق رئٌسً ٌدعى )الفٌحاء( باالضافه لعدد اخرمن الفوالق القدٌمه والتً 

 .مئات وآالف السنٌنعبر  هذا التأثٌر محدود تقرٌبا وٌرجع ذلكٌبقى المنطقه على مر السنٌن والعصور ولكن 

من ازدٌاد نسبة الشقوق و التصدعات فً اماكن مختلفة من القلعة ادى الى اغالق تلك  ولكن ما حدث فً السنوات االخٌره

 المنطقة )الجهة الشمالٌة الغربٌة و تشمل القاعة الناصرٌة و المسرح و المتحف(.

حٌث  (نٌةجٌوفٌزٌائٌة , جٌواثرٌة , انزالق التربة و الجٌوتقجٌولوجٌة , )اجرائها قمنا بالتً ات المختلفة وحسب الدراس

اظهرت ان هناك عوامل واسباب اخرى غٌر تلك الطبٌعٌة )الفوالق والصدوع و انزالقات التربة( التً تحدث عنها 

 الخبراء و المختصٌن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : االعمال والدراسات التي تم القيام بها 

من  مجموعةلقد قمنا فً مركز الجسر العربً للدراسات واالستشارات الهندسٌه وبطلب من دائره االثار العامه باجراء 
الغربٌه ,حٌث تم اجراء  الشمالٌه المنطقةالدراسات وذلك من اجل دراسة التصدعات والتشققات داخل قلعة الكرك وتحدٌدا 

 :   الدراسات التالٌه

 (Geological Map)تم عمل خارطة جٌولوجٌة للقلعه ( 1 �

 (. Topographical Mapتم عمل خارطة طبوغرافٌة لداخل وخارج القلعة )( 2

 (. Geophysical Studyتم عمل دراسة جٌوفٌزٌائٌة لمنطقة التشققات )( 3 �

 ( .Slop Stabilityتم عمل دراسة النزالقات التربة )( 4 �

 .(Geoarchaeological)تم عمل دراسة جٌواثرٌة ( 5 �

 Drilling Boreholes).تم حفر آبار سبرٌة داخل وخارج القلعة )( 6 �

 .Lab Test) تم عمل فحوصات مخبرٌة للتربه )( 7 �

 (. (Site Investigationتم عمل دراسه استطالع موقع ( 8 �

 (.Cracks and fracturesملخص اسباب حدوث التشققات )( 9 �



 (.Action Planلمشكلة التشققات )ملخص للحلول العملٌة ( 11 �

  للجهة الغربية لعمل خارطة طبوغرافية( لقلعةTopographical Map): 

التً تبٌن األبعاد الثالثة للنقط التً تظهر علٌها, أي توضح تضارٌس سطح األرض  الخارطة الطبوغرافٌة هً بما ان 

لمستوى مقارنة ثابت عالوته على بٌان الخرٌطة للمسقط األفقً وتبٌن ارتفاعات النقط بالنسبة لبعضها البعض أو بالنسبة 

ة صفكان من الضروري اجراءها وتحلٌلها وعمل دراسات خا   للمعالم الموجودة بالمنطقة سواء أكانت طبٌعٌة أو صناعٌة

 ه خطرة جدا.درجات باتجاه الغرب و هذا المٌل ٌعتبر حاد جدا و طبعٌة العمل فٌ 69.70% ان درجة المٌل  بها وتبٌن

 حٌث لم ٌكن ٌوجد مخطط طبوغرافً داخلً و مناسٌب محددة لمنطقة الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخارطة الطبوغرافية لقلعة الكرك            

 

 

 



 

 ةعمل خارطة جيولوجية للقلع (Geological Map): 

والتكوٌنات المشكلة للمنطقة فقد تم عمل هذه الدراسة نظرا الهمٌة الدراسات الجٌولوجٌة فً معرفة ادق لطبٌعة التضارٌس 

 :حٌث لم ٌكن ٌوجد فً الدراسات السابقة اي خارطة جٌولوجٌة للقلعة وظهرت التكوٌنات التالٌة

التكوٌنات الجٌولوجٌه للمنطقه تظهر وجود تكوٌن عمان وام الغدران وهً تكوٌنات تحتوي على الحجر الجٌري والحوري 

 ات الصوان وهً تظهر بوضوح فً العدٌد من المقاطع .المتداخل مع طبق

التكوٌنات والتراكٌب الجٌولوجٌه )الصخرٌة ( خارج القلعة من الجهه العلوٌة والجهه السفلٌة اسفل القلعه  تظهر تكشفات 

 صخرٌه واضحه ولكن مغاٌره لتلك الموجوده اسفل الجدار الخارجً للقلعه .

ا حدوث معظم المختصٌن والخبراء الى فرضٌه التاثٌر المباشر للفوالق والصدوع واٌض من هنا ولهذا السبب تحدٌدا ذهب

 .ةنزالق لتلك المنطقاالعملٌه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخرٌطة الجٌولوجٌة لقلعة الكرك

 الدراسة ال( جيوفيزيائية لمنطقة التشققاتGeophysical Study.) 

ام التحلٌل متعدد القنوات ألمواج السطح  تم استخدام تقنٌةقام باعداد هذه الدراسة فرٌق مختص من الجامعة الهاشمٌة و قد 

و تستخدم هذه التقنٌة لالعماق السطحٌة و الضحلة )من بضع امتار الى  منخفضة بتردداتسطحٌة  موجاتو هً ( MASW)ساو

 التقنٌة فً اواخر التسعٌنٌات ازداد استخدامها لسببٌن رئٌسٌٌن هما:  بضع عشرات من االمتار( و عند ادخال هذه

 سرعة موجة القص و هً تعتبر من اهم الخصائص الجٌوتقنٌة فً الهندسة المدنٌة. توفٌر -1

لطرق االخرى المشتركة فً دراسة الخصائص الزلزالٌة مثل )االنكسار و مقارنة بافً االستخدام  اسهل الطرق -2

 السطحٌة(.مسوحات الموجات 

أمتار ومصدر  3ذات تباعد ٌبلغ  نٌفوج 24الذي ٌتألف من  S2 وباستخدام جهاز رصد الزالزل الذكً سٌس -3

 متر 1,5وحوالً  ضربة, تم الحصول على ملف بٌانات زلزالٌة فً مجال الموجة الكاملة بخمسة وعشرٌن  طاقة زلزالٌة

( فً مواقع مختلفة فً منطقة قلعة الكرك MASWالزلزالٌة )تم الحصول على ستة خطوط ومسافة تباعد بٌن الشقوق. 

 كما هو موضح فً الشكل التالً:

 



 خرٌطة الموقع العام تبٌن ستة خطوط زلزالٌة تم رصدها فً منطقة قلعة الكرك

 

  نزالقات التربة ادراسة(Slop Stability) 

تشٌر إلى وجود والتً اآلبار فً الجزء السفلى من القلعة بعض حفر لذلك تم انزالق األرض فً الجزء الغربً من القلعة,قد لوحظ 

 من أجل تقٌٌم استقرار ظروف المنحدر الغربً للقلعةو عالٌة اللدونةهً وبالماء مشبعة ال, ه وبعض مواد الطمموالبنٌ التربة الحمراء

 .لقلعة لالجزء السفلً  لمختبرة من آبارلعٌنات التربة والصخور تم اخذ 

 . كما هو مبٌن فً الشكلظهرت التً تم الحصول علٌها من اختبار القص المباشر والنتائج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيواثرية الدراسة ال(Geoarchaeological). 

من أجل الحصول على مزٌد من المعلومات حول التشقق الهٌكلً جٌو اثرٌة للجهة الغربٌة للقلعة  بعمل دراسة متخصصقام فرٌق 

 قلعة الكرك و والطرق والمواقع المقترحة لنظام الرصد لإلجراءات المستقبلٌة.فً للعناصر المعمارٌة 

وكانت  لعمل الفرٌق با التً جرت باشر وزار الفرٌق والمواقع والمناطق المحٌطة بها, والعناصر الجٌولوجٌة القرٌبة. وفً الزٌارات

  :المهام الرئٌسٌة تهدف إلى

 تقٌٌم الحالة الراهنة   -1

 .المختلفة الخصائص الجٌولوجٌةقٌاس  -2

 .لف المعاٌٌر التً ٌتعٌن مراعاتهاتحدٌد مخت -3

 التشققات و حجمه.صالح نظام الرصد لتتناسب مع الوضع الحالً من حٌث ال  -4

جٌولوجٌة فً منطقة القلعة واتضح أٌضا أن هناك حاجة إلى المعلومات مفٌدة جدا فً توضٌح تفاصٌل القضاٌا ال الدراسةوكانت  

 :التالٌة

 .قعوالمعلومات المتعلقة بالهٌاكل فً المناطق السكنٌة القرٌبة من الم  -1

 .المعلومات المتعلقة بنظام الرصد -2

 .سٌتم توفٌره للسلطةالتدابٌر التً أي نوع من  -3

 (.والمجموعات األثرٌةوالموظفٌن,  ما هً تدابٌر السالمة )الزوار, -4

 .مع النفاٌات الصلبة والتخلص منهاطرٌقة ج -5

 .ً فً القلعةتحلٌل قدرة نظام الصرف الصح -6



 

 

 

 الدراسة الجيوتقنية (Geotechnical Stydty): 

فً القاعة داخل اسوار القلعة وخارجها موزعة  (Test Pits) حفر تجرٌبٌة 3و  (Boreholes)بئر سبري  14 العمل حفرتضمن  

 .  الجراء الفحوصات المخبرٌبةواخذت العٌنات من خاللها  للقلعةالغربً رح وبجانب الجدار الخارجً والمسالناصرٌة 

كان من الصعوبه وصول معدات الحفر )الحفاره ( الى داخل القلعه وتحدٌدا منطقه المسرح والصاله حٌث تم اٌجاد حفاره مناسبه 

والوصول للمكان المحدد للحفر , وتم  اعادة فتح الطرٌق الخلفً للقلعة لوصول معدات الحفراالخرى  )كمبرٌسر ٌمكن نقلها وتفكٌكها 

 ضغط عالً( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :نتائج حفر االبار السبرية )االستكشافية( -

حٌث ظهر من خالل عملٌه الحفر )االبار السبرٌه االستكشافٌه( وكذلك العٌنات اللبٌه التً تم استخراجها من خالل عملٌه حفر االبار 

الداخلٌه والخارجٌه اظهرت بوضوح ما ٌوجد اسفل الصاله والمسرح وكذلك الجدار الخارجً للقلعه من تراكٌب جٌولوجٌه ومواد 

ختلفه والتً كانت تحتوي على حجاره باحجام مختلفه مخلوطه مع مواد طٌنٌه سلتٌه وبعد ذلك ظهور حٌث ظهرت مواد الطمم الم

 .الجٌري الرطبطبقات  من الحور والحور الطٌنً المشبعه بالماء واٌضا الحجر 

 

 ةمخبرية للتربالفحوصات ال (:(Laboratory Tests 

 بعض الفحوصات المخبرٌة للتربة و تضمنت الفحوصات ما ٌلً: بعد جمع العٌنات من اعمال حفر االبار السبرٌة تم عمل

 (.Moisture Contentالمحتوى المائً للتربة ) -1

 (.Atterberg Limitsتحدٌد قوام التربة ) -2

 (.Specific Gravityالوزن النوعً للتربة ) -3

 (.Hydrometer Testتجربة الهٌدرومٌتر ) -4

 (.Unconfined Compressive Strengthتجربة الضغط الغٌر محصور ) -5

 (.Direct Shear Testتجربة القص المباشر للتربة ) -6

 (.Consolidation Testتجربة االنضغاطٌة للتربة ) -7

 

 

 

 

 

 



 ( ملخص اسباب حدوث التشققاتCracks and fractures): 

القلعة فالق رئٌسً ٌدعى )الفٌحاء( ٌوجد هناك تأثٌر للصدوع والفوالق الماره فً مدٌنه الكرك وتحدٌدا أسفل القلعة , حٌث ٌمر اسفل 

باالضافه لعدد اخرمن الفوالق القدٌمه والتً تركت وتترك تاثٌر واثارطبٌعٌه لها فً المنطقه على مر السنٌن والعصور ولكن هذا 

التً تم التأثٌر محدود تقرٌبا وٌرجع ذلك الى مئات وآالف السنٌن , ولكن ما حدث فً السنوات االخٌره تحدٌدا وحسب الدراسة 

 اجرائها توجد مجموعة من االسباب والمسببات التً ادت الى حدوث التشققات فً القلعة.

 

 

 

 

 

 

 

 ( ملخص للحلول العملية لمشكلة التشققاتAction Plan): 

ت التربة تم بعد دراسة النتائج و التحالٌل فً الموقع و المختبر و تحلٌل اختبارات التربة للمحافظة على ثبات القلعة و منع انزالقا

 وضع الحلول الفنٌة التالٌة:

عمل نظام تصرٌف لمٌاه االمطار مناسب و تصرٌفها خارج القلعة و منعها من التغلغل الى اعماق التربة و وصولها  -1

 لالساسات و ٌبٌن المخطط التالً آلٌة التصرٌف و المنطقة المراد تصرٌف مٌاه االمطار فٌها.

 

 

 

�المقترح�في�قلعة�الكركمنطقة�و�نظام�التصريف�

 

 

 

 

 



 ( و ربط هذا النظام ببعضه.Micro pilesتثبٌت التربة من خالل تدعٌم الجهة الغربٌة بنظام الماٌكرو باٌل ) -2

 

 Micro pile Systemنظام الماٌكرو باٌل 

 

 :فريق الدراسة  

 ٌتضمن الفرٌق:و  تم جمع فرٌق متعدد التخصصات من اجل اجراء الدراسة و االختبارات المطلوبة

 مركز الجسر العربً للدارسات الهندسٌة. -1

 فرٌق متخصص فً علم االثار.  -2

 فرٌق متخصص فً نظم المعلومات الجغرافٌة. -3

 الجامعة الهاشمٌة. –فرٌق متخصص فً االستطالع الجٌوفٌزٌائً  -4

 الدكتور جوزٌف دٌلموناكو. -خبٌر اٌطالً دولً  -5

 

 


