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٨٣٤ 
 

 محمد أسرة عصر إبان دمیاط محافظة فى ومنشآتھ الزراعى الصرف
  السرو طلمبات محطة ضوء فى على

  القزاز مختار.أ
  :الصرف تاریخ عن مقدمة

 الدلتا اقلیم فى المستدیم الرى نظام تعمیم بسبب قتصادیةاال البالد أحوال انتعشت
 ، مساحتھ من األكبر الجزء یسود الیوم أصبح حتى القبلى، الوجھ اقلیم إلى وامتداده

 غلة یدر وأنھ الفیضان ارتفاع على یعتمد أنھ الحوضى النظام آفة من كان إذا أنھ بید
 المیاه مستوى رفع على یساعد أنھ المستدیم النظام آفة فإن محدود، وإنتاجھ واحدة

 ،) ١( غلتھا وتقلیل خصوبتھا إضعاف إلى وبالتالى ، الزراعیة األراضى فى الجوفیھ
 مجھود، بدون طبیعیا یتم الحوضى ىالر لنظام طبقا یتم مصر فى الصرف كان حیث

 وتحملھا أمالح من بھا ما یذیب الخریف فى األراضى الفیضان میاه تغمر فعندما
 عن النیل میاه تنخفض الصیف وفى األراضى، من صرفھا فیتم البحر إلى معھا
 الزروع من وخالیة جافة، الحیاض تكون كما كثیرة، بأمتار الزراعیة األراضى سطح

  .  )٢(سطحھا على التى الشقوق بین من لھواءا ویتخللھا
  :الزراعى الصرف أھمیة

 فال ، معا علیھما الزراعیة األراضى إنتاج یتوقف إذ األھمیة من للرى ما )٣(للصرف
 تمو ، الرى میاه لھا توافرت إذا إال خصبھا على تبقى وال بمحصولھا األرض تجود

 متممتان عملیتان الزراعى والصرف فالرى ،الالزمة الصرف بوسائل إمدادھا
 ال حیث ، الضخمة للرى مشاریع من یتطلبھ وما الحاد النمو فمع ، البعض لبعضھما

 لكى ، الزراعى للصرف مسبقة خطط بدون ناجحة للرى وخطط مشاریع یوجد
 إلى المستدیم الرى نظام دعا ولقد ، )٤( الزراعى الرى وخطط مشاریع وتنجح تستمر
 ، بخصبھا یذھب كاد حد إلى الزراعیة األراضى فى الجوفیة المیاه منسوب ارتفاع

                                                             
  آثار مفتش. 
 ،م ١٩٥٧ ،المطبعة االمیریة بالقاھرة  ،أعمال الرى فى مصر ،وآخر  ،عبد السالم ھاشم ) (١

 .  ١٢٢صـ ،الطبعة االولى 
، طبعة الھیئة العامة للكتاب م١٩١٤-١٨٨٢یخ تطور الرى فى مصر ، تارعبد العظیم سعودى)٢(

 .٣٠٨صـ ،م٢٠٠١،طبعة أولى  ١٩٦سلسلة تاریخ المصریین العدد رقم  ضمن
میاه الزائدة عن حاجة النبات والموجودة فوق سطح الصرف ھو الوسیلة التى یتخلص بھا من ال) ٣(

واسباب ارتفاع المیاه فى  ،األرض أو فى الطبقة العلیا من التربة التى تنموا فیھا جذور النبات 
مصطفى محمد  (،ھو التوسع فى استعمال طریقة الرى المستدیم بارالحة فى مصر  ،باطن األرض 

 ).١٣٨، صـ م ١٩٨٣القاھرة  ، ھندسة الرى والصرف،كلیة الھندسة جامعة عین شمس   ،سلیمان 
(4  ) K.K.Framji،I.K.Mahajan ، Irrigantion and Dranage in the world ، International 
commission on Irrigation and Drainage (India 1969 ) ،p5. 



١٦ العربي الوطن آثار في دراسات     

٨٣٥ 
 

 فوجھوا الرى، رجال من المسئولون األمر تدارك أن لوال )٥(غلتھا من ویضعف
 فحالت ، الكبرى الحرب شبت أن إلى العنایة تلك واستمرت الصرف لشؤون عنایتھم

 األیدى عادت أوزارھا الحرب وضعت أن اولم ، المشروعات ھذه مواصلة دون
 مقترحات بدأت حیث الدلتا أراضى إلى أوال واتجھت ، ثانیة األعمال تلك فتناولت
 ھذه إحدى بتفضیل وانتھت ، لصرفھا تتبع التى الوسائل أفضل شأن فى متعددة

  .التنفیذ حیز إلى أخرجت وقد المقترحات
 مشروعات بھ تمت الذى بالقدر تكن مل الصرف مشروعات أن تاریخیا الثابت من إنھ

 بصیانة – اإلنجلیز من وأغلبھم  – الرى مھندسى إھتمام عدم إلى باإلضافة الرى
 ، مجراھا انسداد إلى تؤدى التى الغرینیة الرواسب من القدیمة المصارف وتطھیر

  . )٦( علیھا المائیة والنباتات األعشاب تراكم علیھ ترتب مما
 – )٧(المستدیم الرى اراضى فى ترتفع االرضیة المیاه بدأت م١٩ القرن  اواخر فى

 تروى اراضى من مصر اراضى وتحویل  على محمد أسرة شروعاتلم نتیجة
 وارتفعت التربة خواص فى تغیر ذلك واعقب - مستدیم رى اراضى الى بالحیاض
 التربة كانت أن بعد السنین مر على الزراعى االنتاج تدھور الى ادى مما ملوحتھا

 من التربة تخلیص من البد وكان الخصوبة، فى العالمیة االمثال مضرب المصریة

                                                             
الصرف الكامل ھو وقد ثبت بما ال یدع مجاال للشك أن تزوید األراضى الزراعیة بمشروعات )  ٥(

العامل األساسى فى زیادة اإلنتاج الرأسى حیث لوحظ أنھ نتیجة التوسیع فى نظام الرى الدائم قد 
تسبب فى فقد تربة األراضى المصریة بعض خواص خصوبتھا التى كانت مضرب األمثال بین 

ویرجع  ، شعوب األراضى جمیعا عندما كانت تزرع مرة واحدة فى العام على نظام الرى الحوضى
صـ ،ابقالمرجع الس ،عبد العظیم سعودي)المیاه الجوفیة(میاه األرضیةذلك إلى إرتفاع منسوب ال

٣٠٩ . 
 .. ٣٠٩صـ  مرجع السابقعبد العظیم سعودي  ال)٦(
كانت ھذه الترع  ،لما أدخل نظام الرى الدائم فى القطر المصرى وحفرت الترع الصیفیة ) ٧(

عمل بكامل غیر أنھ عندما بدأت القناطر الخیریة ت ،بمثابة مصارف إلنخفاض مستوى المیاه فیھا 
طاقاتھا بعد إصالحھا واتبع الرى بالراحة فى الجزء فى الجزء الجنوبى من الدلتا أصبح مستوى 

 ،أو أعلى منھ فى تلك المنطقة  ،المیاه فى الترع فى الصیف مماثل لمستوى األرضى الزراعیة 
میاه م زادت بالطبع كمیة ال١٩٠٢وبعد بناء خزان أسوان سنة  ،ففقدت استخدامھا كمصارف 

الصیفیة مما أدى إلى إمتالء الترع بالمیاه أغلب فترات العام حیث زادت مقادیر المیاه المتدفقة لرى 
ونتیجة لذلك تشبعت األراضى بالمیاه الجوفیة  ،األراضى الزراعیة بالراحة فى شمال ووسط الدلتا 

نیة القریبة من سطح وذلك لتبخ المیاه الباط ،وارتفع مستواھا فظھرت األمالح على سطح التربة 
األراضى وتراكم األمالح فیھا سنة بعد أخرى وقد دلت تجارب الخبراء على أن أخطر داء للتربة 

األمر الذى دق األجراس منھا إلى  ،الزراعیة فى مصر ھو تشبعھا بالمیاه فى منطقة الجذور 
 ،سعتھا الحقلیة  وجوب المبادرة إلى تزویدھا بالصرف الجید لتخلیصھا من المیاه الزائدة عن

وأیضا للحیولة دون تشبع  ،وانقاذھا من األمالح الضارة بخصوبتھا  ،وتجدید الھواء فى مسامھا 
التربة الزراعیة بأمالح الصودیم التى تؤدى إلى إتالف جذور النبات فضال عت تأكسد أنسجة 

 . ٣٠٩، صـ عبد العظیم سعودي  المرجع السابق  ،شجرات القطن 
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 طریق عن الجوفیة المناسیب ارتفاع من للحد الحقلیة سعتھا عن الزائدة المیاه
  .)٨(والفیوم الوسطى ومصر بالدلتا المتدھورة المناطق فى الصرف مشروعات

 الربع خالل السائد النظام ھو ، الطبیعى نحدارباإل الزراعیة الرقعة صرف نظام كان
 إال لیسمح یكن لم النظام ھذا أن إال ـ العشرین القرن ـ الحالى القرن من األول

 میاه بانحدار مناسب عمق على صرفھا یمكن والتى فقط المرتفعة األراضى بصرف
 لعدم ونظرا ، المتوسط األبیض البحر إلى أو الشمالیة البحیرات إلى طبیعیا مصارفھا

 الصرف من حرمھا الذى األمر ، الوسیلة بھذه المنخفضة األراضى صرف إمكان
 تخداماس إلى بعد فیما الرأى اتجھ فقد ،نتاجھاإ إلى وبالتبعیة ،تربتھا إلى وأساء

 إلى بالراحة المصارف میاه انسیاب استمرار مع ،األراضى ھذه لصرف الطلمبات
  . المتوسط ألبیضا البحر وإلى الشمالیة البحیرات

 ـ طلمبات ـ محطات أربع إنشاء فى األولى العالمیة الحرب إندالع قبل ابتدأ وقد
 أصسا، وفى البحرى، بالوجھ بالزقازیق الطمیالت وادى وفى ، المكس فى للصرف
 سیاسة فى السیر إلى یھدف الوقت ذلك فى االتجاه وكان القبلى، بالوجھ وكومبرة
 من إقامتھا، سبقت التى الطلمبات محطات حققتھ لما نظرا وذلك باأللة الصرف

  .)٩( منھا المنتفعة األراضى انتاجیة فى ملموس تحسن
 فى فكرت باآلالت الصرف مشروع دراسة فى األشغال وزارة شرعت عندما

 المصارف نھایات عند تركب كبیرة محطات انشاء إلى یرمى إحداھما اقتراحین
 ویقضى ، البحر إلى بأجمعھا المصارف میاه لرفع البحیرات مخرج عند أو الكبرى
 مع باآلالت للصرف تحتاج التى للمناطق فرعیة صرف محطات عدة بإقامة الثانى

 رأت أنھا ،إال البحر إلى بالراحة جیدا تصرف تىال المصارف میاه انسیاب استمرار
 یمكن والتى ، الجنوبیة المساحات إلدخال تضطر ال حتى األول باالقتراح تأخذ أال

  . الطلمبات مناطق ضمن جیدا صرفھا
 محطة عشرة ست إقامة وقررت الثانى باالقتراح األخذ م١٩٢٥ فى رأت لذلك

 والمساحات یتناسب توزیعا الدلتا شمال فى موزعة بالكھرباء تدار فرعیة صرف
  .)١٠( منطقة كل فى إصالحھا المطلوب
 االراضى انتاجیة فى ملموس تحسن من الصرف محطات ماحققتھ الى وبالنظر
 م١٩٢٩ عام وفى ،)١١( صرف محطات انشاء فى االستمرار رؤى فقد ، منھا المنتفعھ

 ثمانیة إلى م١٩٣٢ فى زید ثم ، فقط محطة عشر خمسة المحطات عدد جعل تقرر
 والثانیة بالسرو إحداھما رئیسیة قوى محطات ثالث انشاء قررت كما ، محطة عشر

                                                             
 .٤١٥صـ ،النیل وتاریخ الرى فى مصر  ،اللجنة األھلیة المصریة للرى والصرف (٨)
 صرف فى مصر بین الحاضر والمستقبل، الھیئھ العامة للمطابع األمیریة،الرى وال یحي یسرى،(٩)

 .٥٧صـ،،م ١٩٧٩الطبعة األولى 
 .٤٥صـ، شركة فن الطباعة،الجزء الثانى  ،م١٩٣٥/م١٩٣٤التقریر السنوى وزارة االشغال،)  ١٠(

 .٤١٥صـ ،النیل وتاریخ الرى فى مصر  ،اللجنة األھلیة المصریة للرى والصرف (١١)
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 یستجد وما ، الفرعیة المحطات تلك المداد الكھرباء لتولید بالعطف لثةوالثا ببلقاس
 القوى محطات إقامة من الوزارة انتھت ، إلدارتھا الالزم بالتیار مستقبال منھا

 بمدیریة منھا خمس محطة، عشرة ست ، الفرعیة الصرف محطات وأتمت الرئیسیة
  . )١٢(فارسكور و دعبی بنى ، ،االیراد ،الجنینة السرو وھى ، الدقھلیة

 فیخترقھا والعلیا  الوسطى مصر أراضى أما ، السفلى مصر ألراضى بالنسبة ھذا
 ، المختلفة أحباسھ فى متعددة أسماء علیھ تطلق المحیط مصرف ھو ، واحد مصرف
 األراضى أما ، )١٣(األراضى ھذه تشق التى الفرعیة ارفالمص فیھ وتصب

 ، مباشرة النیل نھر فى میاھھا فتصرف والنیل االبراھیمیة ترعة بین المحصورة
 ویستمر یوسف وبحر االبراھیمیة بین شماال ویتجھ ملوى بقر المحیط مصرف ویبدأ
 ، فیھ للصرف أحیانا بالنیل ویتصل ، البحیرة ریاح فى یصب الخطاطبة مدینة حتى

 منخفض أما ، والبحیرة والجیزة سویف وبنى المنیا محافظات یخترق فھو وبذلك
 . )١٤( قارون بحیرة فى الزائدة میاھھ فیصرف الفیوم
 محطات إقامة مصر فى بالزراعة على محمد أسرة اھتمام مظاھر بین ومن

) طلمبات( محطات وإقامة المرتفعة، لالراضى المستدیم الرى لتوفیر رى) طلمبات(
 على الطلمبات محطات تعمل حیث ، التربة خصوبة على للحفاظ زراعى صرف

 إلستخدامھا المطلوبة المرتفعة العالیة المناسیب من المطلوبة بالتصرفات المیاه رفع
 میاه لصرف أو ،  المرتفع الكنتور ذات الزراعیة األراضى رى أغراض فى

 األكثر المصارف أو البحیرات أو البحر إلى وصرفھا برفعھا ةالعمومی المصارف
 .)١٥( درجة

  . م١٩٢٨ فى السرو محطة السرو طلمبات محطة یتناول والبحث
  : روالس طلمبات محطة: أ

 ،)   ٢ ، ١ لوحة( )١٦(السرو طلمبات محطة إنشاء العمومیة األشغال وزارة قررت
 البحر و النیل بین الواقعة األراضى تجفیف منھا والغرض المنزلة بحیرة على

                                                             
 .٤٥صـ، شركة فن الطباعة،الجزء الثانى  ،م١٩٣٥/م١٩٣٤التقریر السنوى وزارة االشغال،)  ١٢(

 (13)  H . Sirry Pasha ، Irrigation In Egypt Under Secretary Of State ، Cairo Government 
Press ، BULAQ 1937 ، P ٣٤  

ماء الجغرافیة بالجامعات المصریة، الھیئة المصریة العامة تألیف نخبة من عل جغرافیة مصر، (١٤)
 . ٣٢٣صـ  / ٣٠٨المرجع السابق صـ ، وللمزید عبد العظیم سعودي،٢٤٩م،صـ١٩٩٤للكتاب، 

، ٣الكود المصري للموارد المائیة وأعمال الرى ، المنشآت المدنیة للري والصرف، جـ )١٥( 
 .٢٠٠٣الطبعة األولى ،محطات الطلمبات 

السرو بفتح السین وسكون الراء بوزن الغز وكذا فى مشترك البلدان وفى القاموس انھا بكسر ) ١٦(
السین وھى قریة من مدیریة الدقھلیة بمركز فارسكور وموضوعة على الشط الشرقى لفرع دمیاط 

بى وفى الجنوب الدقھلیة بنحو ألفین ومائتى متر شمال ناحیة الزرقا تجاه راس الخلیج فى البر الغر
وبالقرب  ،وبھا جامع بمنارة وزوایا ومقامات لبعض الصالحین  ،بنحو ثالثة أألف وسبعمائة متر 

منھا ضریح ولى یعرف بالشیخ سراج مشھور ویزار وبھا دكاكین وقھاوى وحدیقتان وأشجار عى 
ووابور میاه لزراعة الدائرة السنیة واغلب زراعتھا صنف الرز شط البحر وترعة الشرقاویة 
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 وإقامة للعمل الالزمة الماكینات تجھیز من المشروع ویتكون ، المنطقة بھذه  الصغیر
_ المھندسین كبیر_ للباشمھندس ومنزل موظفین،لل استراحة بناء وكذا الیوائھا، عنبر

  ) .السكنیة المستعمرة( للعمال ومنازل للمھندس، ومنزل
 فتولت األخرى المبانى أما ، فقط الماكینات عنبر ببناء المبانى مصلحة كلفت وقد

 ومبانى ، الماكینات أمر والكھرباء المیكانیكا قسم تولى كما ، الرى مصلحة إنشائھا
 الخرسانة من جمالونى والسقف فطیسة مبیض األسمنتى بالطوب ذكورالم العنبر

 ، والمخرج المدخل وكذا ، أیضا المسلحة الخرسانة من الماكینات وأساس ، المسلحة
 الخواجة إلى البناء أعمال مقاولة اسندت وقد ، المعدنیة بالستایر محاطة واألساسات

 م١٩٢٩/ م١٩٢٨ عام ألخر علیھا المنصرف قیمة وبلغت المقاول،" ١٧ستروس"
 المحطة، تلك عمل كیفیة عن تقاریرالوزارة فى ذكر وكذلك ،)١٨()جنیھا٢٦٩٦٨(

 بالسرو، الكھربائیة القوى وتولید الطلمبات محطة أن ونجد بھا، ااإلنشاءت وبعض
 المیاه لطلمبات وغرفة للبنزین وخزن لحدادة وأخرى للنجارة، ورشة عمل تم وقد

 وأقیم المنطقة، لموظفى مكتب بناء تم وكذلك بحوائط المخزن حوش واحاطة العذبة،
 تدار فرعیة محطة إلقامة التمھیدیة األبحاث عمل وجارى المص، قناة على كوبرى

  .)١٩(الرئیسیة الطلمبات عن الحمل لتخفیف كھربائیة بمحركات
 :المحطة مكونات
  : المص مجرى

 على یعمل وھو متر ٢٥٠  حوالى صالم مجرى  وطول ، الطلمبات عنبر یتقدم وھو
 أمام المطلوب القطاع إلى ومناسیبھ بأبعاده المحطة قبل المائى المجرى قطاع نقل

 وحدة، لكل الالزم والمنسوب والعرض الطلمبات وحدات لعدد طبقا المص حوض
 بالمونة، الدبش بقایا نم یظھر – بالمونة الدبش بمبانى مكسیة المجرى ھذا وجوانب
 حوض وبدایة المائى لمجرى الطبیعى القطاع بین المسافة فى وذلك مائلة وجوانبة
 لھذه وسفلى علیا قدمات عمل مع المطلوب بالشكل المیول ھذه تنفیذ ویتم المص،
 وأقیم الحشائش، بھ وتنموا غیرمستعمل األن ،وھو لھا اإلنشائى االتزان تحقق المیول

                                                                                                                                                           
على .(انتھى  راعة الحبوب وصنف التجارة والصید،وزمامھا نحو ألف فدان وتكسب اھلھا من ز

كلمة عربیة معناھا األرض المرتفعة : والسرو ،)٣٤،صـ١٢، الخطط التوفیقیة، الجزء باشا مبارك
والرتفاع أراضھا بالنسبة ألراضى النواحى  ،سطة اآلالت الرافعةالتى الیعلوھا ماء النیل إال بوا

  .المجاورة لھا عرفت بالسرو فأصبح علما علیھا وبذلك اختفى اسمھ الحقیقى وھو بججا 
ھد قدماء المصریین إلى سنة الفاموس الجغرافى للبالد المصریة من ع انظر محمد رمزى،(

م، ١٩٩٤ة العامة للكتاب الھیئة المصری ء الثانى،م، القسم الثانى البالد الحالیة، الجز١٩٤٥
 ).٢٤١صـ

 .یر على تلك العمائر التى أنشئھا ونجد أن لھ تأث ،وھو خواجة إیطالى ) ١٧(
 ،م١٩٣٣طبع سنة  ، ١م جـ١٩٢٩ \م١٩٢٨التقریر السنوى   ،وزارة االشغال العمومیة )(١٨

 .٣٧صـ ،المطابع األمیریة بالقاھرة 
 .٤٢٨صـ  ، شركة فن الطباعة،٢م جـ١٩٣٤\م١٩٣٣لتقریر السنوىاوزارة االشغال العمومیة،)(١٩
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 تربط الحدید من كمرتان  عن عبارة  الكوبرى وھذا ،)٢١(المص قناة على )٢٠(كوبرى
 -  دعامة بھ جانب كل - اآلجر الطوب من دعامتین على وتستند المص قناة جانبى
 اھذ أن ویبدوا عرضیة خشبیة الواح الكمرتان تلك ویغطى الحجارة من مدماك یعلوھا

 ھذا وعرض الدرابزین، تلك بقایا من یظھر ، الحدید من درابزین لھ كان الكوبرى
 الحدید من عرضیتین كمرتین على یستند والكوبرى ، ونصف متر حوالى الكوبرى
 مجرى فى مثبتان وھما الحدید من عمودین الكمرات تلك من كمرة كل ویحمل
  .   الحدید من  مستدیرین عمودین عن عبارة وھما المص،
  : المص حوض

 . والمخازن الموظفین مكاتب إلى یؤدى طریق عن عبارة األن الجزء وھذا
  : الطلمبات عنبر

 عبارة وھو ـ المحطة فى شئ أھم یعتبر ـ المحطة جسم من األوسط الجزء یمثل وھو 
 وإمتداده ، متر ١٨،٥× متر٥١)  ١ رقم الشكل(  الشكل مستطیل تخطیطھ بناء عن
 الرئیسیة والواجھة حرة واجھات أربع ولھ ، الغربى الشمال إلى قىالشر الجنوب من
 وطولھا المص مجرى على المطلة وھى) ٣ ، ٢ لوحة( الغربیة الجنوبیة الواجھة ھى

 فى مدمجة أكتاف – ساندة دعامات ١٠ عى تحتوى الواجھة وھذه متر ٥١ حوالى
 حیث من بعید حد إلى متماثلھ وھى بكیات ٩ كونت الدعامات وتلك – الجدران
 ثالث على تحتوى البكیات تلك من بكیة كل أن ونالحظ المستطیلة النوافذ فتحات
 وكذلك ، فقط نافذتین بھا الوسطى الدخلھ وكذلك ، البابین دخلتا عدا عرضیة نوافذ

 القدیمة صورةال من ویتضح.  بابین على تحتوى الواجھة وھذه ، الجانبیتان الدخلتان
 فقط تحتوى كانت الواجھة ھذه أن حیث من كثیرة تعدیالت علیھا حدث قد أنھا للمبنى
 الدخالت تلك كانت كذلك ، منھا الجنوبى بالجانب الموجد وھو واحد باب على

                                                             
ال شك أن الدافع الرئیسي إلقامة  ھذا الكوبري ألجل ربط أجزاء محطة السرو بعضھا ببعض ) ٢٠(

وتعریف الكوبري ھو الطریق المعلق الذي یصل  ،وتسھیل حركة المرور بین المحطة والمستعمرة 
وقدیما كان یطلق علیھ الجسر مثل .ما بین موقعین إما متصلین أو منفصلین في الیابس أو الماء

وإن كانت ھذه التسمیة الزالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر حیث یطلق ) را الجیزة والروضةجس(
لفظ الجسور على بعض الكباري، أما عن نشأة الكباري فھي قدیمة ومعروفة قبل الفتح اإلسالمي 
 بمصر ولكنھا معروفة بأدائھا الوظیفي ونمطھا المألوف في تلك األزمنة البعیدة أما الكباري بنمطھا

الحالي وما ألحق بھا من تقنیات فنیة عالیة مثل األھوسة أو إمكانیة فتحھا وغلقھا فلم تعرف إال في 
مصر الحدیثة وبخاصة في زمن عزیز مصر محمد على باشا إذ تعتبر القناطر الخیریة أول جسر 

 )عبر األھوسة(صناعي ثابت یربط بین ضفتي نھر النیل ویقوم بوظائف المواصالت والمالحة 
جمال عید فتحى احمد (وللمزید عن الكبارى یرجى النظر إلى  ،فضال عن وظائف الري والزراعة 

رسالة  ،م دراسة اثریة مقارنة ١٩٥٢/م ١٨٠٥منشأت النیل المائیة بمصر فى االسرة العلویة ،
 ).م٢٠٠٩القاھرة دكتوراة كلیة االثار جامعة 

  ،شركة فن الطباعة   ، ٢م جـ١٩٣٤ \م١٩٣٣التقریر السنوى   ،وزارة االشغال العمومیة )(٢١
 .٤٢٨صـ 
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 تكون تكاد طولیة سفلیة ،ونافذة عرضیة مستطیلة علویة نافذة نافذتین على تحتوى
 ویغطى المسلحة الخرسانة من رفرف الدخالت تلك علو،وی االن الدخلھ تلك بطول

  .جملونى سقف العنبر ھذا
 الجنوبیة الواجھة بعید حد إلى تشابھ تكاد فھى الشرقیة الشمالیة للواجھة بالنسبة أما 

 المرتد والجدار ، المبنى أجزاء بقى عن خارجین جانبیتین كتلتین بھا حیث الغربیة،
 دعامة منھما واحدة كل بین یفصل دخالت سبع إلى مقسم – المبنى أجزاء باقى –

 ثالث على البوائك تلك من بائكة أو قسم كل ویحتوى – الجدار فى مدمجة – ساندة
 على تحتوى الدخالت تلك من الوسطى الدخلة أن ونالحظ مستطیلة، نوافذ وھى نوافذ

 الخارجین تنالجانبی الكتلتین فى ویوجد الدخالت، تلك باقى عن ممیزة وھى نافذتین،
 المبنى انى ونالحظ_  الوقود خزانات_ الحدید من خزانین المبنى أجزاء باقى عن

  .)٢٢( التمدد فواصل وھما  الحدید من حزامین خالل من أجزاء ثالثة إلى مقسم
 واجھة عن عبارة فھى متر ١٨.٥ حوالى طولھا الغربیة الشمالیة للواجھة بالنسبة أما 

 مجموعة ویزخرفھا ، مستحدثة تكون ربما واحدة نافذة على تحتوى صماء مستطیلة
 تلك من للعنبر باب فتحة كانت ربما طولیة دخلة على تحتوى وھى لدخالت،ا من

 تسمى الزخرفة وھذة – األخر دخل أحدھما مثلثین أعلى من ویزخرفھا الجھة،
  . صغیرة دائریة نافذة على ویحتوى – )٢٣(بالفرنتون

 -  لھا المقابلة الواجھة عن تماما مختلفة فھى الشرقیة الجنوبیة للواجھة بالنسبة أما
 ، نوافذ مجموعة على تحتوى مستطیلة واجھة عن عبارة فھى – الغربیة الشمالیة

 ونالحظ ، بالعنبر یعملون الذین للموظفین كمكاتب تستعمل كانت أنھا الواضح ومن
 العنبر، خارج ألعلى للصعود خارجى سلم إضافة تم قد أنھ القدیمة الصورة خالل من

                                                             
عند تصمیم مبانى ذات أطوال كبیرة تتحدد  Expansion Jointsیجب مراعة عمل فواصل تمدد ) ٢٢(

رجات الحرارة على المنشأ فمثال ال یزید البعد بین فاصلى تمدد فى المبانى عن تبعا لتأثیر إختالف د
 ١٢متر فى حین ال یزید البعد بین فاصلى تمدد أى سور مستمر من المبانى عن حوالى  ٤٠حوالى 

إنشاء مبانى  مكتبة أنجلوا  محمد عبدهللا،( جویة،المتر بسبب تعرضة بالكامل لتأثیر العوامل 
 ). ٥٩صـ  ،المصریة 

یعد الفرنتون من الوحدات المعماریة الكالسكیة المھمة التى وجدت تتوج الواجھات : الفرنتون ) ٢٣(
ویعد قصر سعید حلیم وحبیب  ،صور مدینة القاھرة فى القرن التاسع عشر واألبوب والنوافذ فى ق

والفرنتون وحدة معماریة كانت تتوج  ،سكاكینى من أروع األمثلة إلستخدام ھذاه الجبھات المثلثة 
المداخل والنوافذ والواجھات ویوجد نوعان أصلیان لھذه الوحدة المعماریة أحدھما مستقیم الجوانب 

أما النوع الثانى فھو على شكل منحنى أى بھیئة قوس من  ،ویسمى فرنتون مقص مثلثى الشكل 
 ،وقد یستعمل الفرنتون كعنصر زخرفى یعلوا المداخل والنوافذ  ،دائرة ویسمى فرنتون فرنساوى 

والفرنتون المفتوح  ،وقد تعددت أشكال الفرنتون فمنھا المنكسر عندما تترك قاعدتة المثلثیة مفتوحة 
، وللمزید أنظر عندما تكون قمتھ مفتوحة والفرنتون المقوس عندما تكون قمتھ منحنیة  من أعلى

قرن التاسع عشر قصور األمراء والباشاوات فى مدینة القاھرة فى ال ،عبد المنصف سالم نجم (
ھراء الشرق ، سنة مكتبة ز ،الطبعة األولى  ،الجزء الثانى  ،)دراسة للطرز المعماریة والفنیة  (

 ). ٢٣م ،صـ٢٠٠٢
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 تحتوى وكانت ، األن مسدود ولكنھ العنبر إلى یؤدى باب فتحة على تحتوى وھى
 ھذا ویغطى ، مستطیلة خرجات بثالث أعلى من تنتھى وھى ، مستطیلة نوافذ سبعة
 تغطیة فى البتومین إستعمل وقد  المسلحة الخرسانة من حمسط سقف العنبر من القسم
 فقط الماكینات عنبر ببناء المبانى مصلحة كلفت وقد ،  الخارج من العنبر ھذا سقف

 من جمالونى والسقف فطیسة مبیض األسمنتى بالطوب المذكور العنبر ومبانى
 الماكینات أساسو ،) الشراعة ذو الجلونى السقف النوع من وھو(  المسلحة الخرسانة

 بالستایر محاطة واألساسات ، والمخرج المدخل وكذا ، أیضا المسلحة الخرسانة من
 .)٢٤(المقاول" ستروس" الخواجة إلى البناء أعمال مقاولة اسندت وقد المعدنیة،

 وھو – للصیانة كورشة األن یستعمل فھو -الداخل من الطلمبات لعنبر بالنسبة أما
 السقف النوع من(  جملونى بسقف أعلى من یغطى الشكل مستطیل مبنى عن عبارة

 من العدید تحملھ ضخم)  - شراعة ذو جملونى سقف – المختلطة الھیئة ذو الجملونى
 ولوحات والموتورات الطلمبات بداخلھ یشمل كان وھو ،سلحةالم الخراسانیة الكمرات
 على اإلشراف ومكتب البطاریات وغرف والمحوالت الصیانة وأرصفة التوزیع
 ١٥ حوالى إرتفاعة یبلغ حیث - وإرتفاعات بأبعاد العنبر ویتكون المحطة، تشغیل

 فیھ بما والتركیبات المھمات ھذه جمیع ستیعابإل التصمیمیة باإلحتیاجات تفى - متر
 إلى وحدة أى لنقل الكافیة بالقدرة  - ضخم ونش على یحتوى وھو - العلوى الونش

 العنبر لھیكل الحاملھ األعمدة أن ونالحظ المحطة، بجانبى الصیانة رصیفى من أى
 اتوالكمر واألسقف المسلحة، الخرسانة من تتكون والمنخفض العالى والسقفین
  . المحطة مداخل جانبى على الصیانة أرصفة شاملة المحطة عرض بكامل مستمرة

 من قطعة أكبر حمل عند للونش معھ یمكن منسوب على العلوى الونش كمرتان تعمل
 أیة دون بالمحطة مكان أى إلى ونقلھا بحریة التحرك الموتورات أو الطلمبات وحدات

 ال الطرد وحوض المص حوض جھتى عدیدة نوافذ على یحتوى والعنبر معوقات،
 الشمالیة الجھة  من جانب كل فى العنبر ھذا ویحتوى ، مساحتة من%  ٢٠ عن تقل

 قبل الماكینات تلك إلدارة للوقود كخزان یستعمل كان وھو ضخم خزان على الشرقیة
 . الكھرباء إستعمال
   :الطرد حوض

 من تتكون الطرد لحوض المسلحة والفرشة أمتار، ثالثة حوالى اتساعة وھو
 سمكھا العادیة الخرسانة من طبقة فوق)  سم ٦٠(  حوالى سمكھا المسلحة الخرسانة

 تتناسب الممرات عدد تحدد التى واألكتاف الدعامات أن نالحظ ،)  سم ٢٠(  حوالى
 الطرد حوض جانبى على ضخمین كتفین عى یحتوى وھو ـ المحطة وحدات عدد مع

 حوالى الوسطى الداعامات وسمك مدببة، وھیئتھا)  بغلتین(  الوسط فى ودعامتین
 ونش سكة فوقھا تحمل بكمرة مزود الطرد حوض رصیف أن نالحظ -)  سم ٥٠(

                                                             
 ،م١٩٣٣طبع سنة  ،١م جـ١٩٢٩ \م ١٩٢٨لتقریر السنوى  ا وزارة االشغال العمومیة،) (٢٤

 .٣٧صـ ،قاھرة المطابع األمیریة بال
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 بوابات لتخزین مناسب مسطح لخلق الرصیف یمتد كما الطرد، بوابات وقفل لفتح
  .)٢٥( المحطة لمعدات المیكانیكیة المتطلبات وحسب تعملتس لم التى الطرد
  : الطرد مجرى

 على ویعمل متر ٥٠ حوالى وطولھ  العرض حیث من ، المص مجرى یماثل وھو
 الجانبیة والمیول ، ومناسیبھ  بأبعاده الطبیعى الطرد بمجرى الطرد حوض نھایة ربط

 بمونة بالدبش والجوانب بالقاع تكسیات وعملت الدبش مبانى من الطرد لمجرى
 المیول ھذه وتعمل ،)٢٦( الطلمبات خلف الطرد بمجرى متر ١٥٠ لمسافة األسمنت

 مجرى بمیل أو ، الطرد مجرى میل إلى الرأسى من إما المائى القطاع  إنتقال على
 المجرى إلى الطرد حوض نھایة مع القاع عرض فى التغییر مع الثابت الطرد

 اإلمكان بقدر الھیدرولیكیة الفواقد یقلل بحیث الطرد، مجرى طول فى الطبیعى
 من بھ الفرشة تتكون الطرد ومجرى ، المحطة لوحدات الكلى  الرفع ولتقلیل

 ،)٢٧()سم ٥٠(حوالى وسمكھا مناسبة بمقاسات  بالطات شكل على المسلحة الخرسانة
  . إستعمالھ لعدم األن مھمل یعتبر وھو
  ):  القلة(  المبرد مبنى
 یشبة وھو – الشرقیة الجنوبیة الواجھة من بالقرب – الطلمبات عنبر بجوار یقع وھو
 ولھ)  ٤رقم لوحة(  أعلى إلى إتجھنا كلما یستدق وھو متر ٣٠ حوالى وارتفاعة القلة
 من أعمدة ثمانیة على مقام وھو ، منھا الشمالى الجانب فى الشكل بیضاویة باب فتحة

 إلى المیاه لرفع میكنة على تحتوى كانت مربعة حجرة وأسفلھ ، المسلحة الخرسانة
 من ھائلة كمیة على یحتوى وھو المسلحة الخرسانة من كلھ لمبنىا وھذا ، المبنى تلك

 للماكینات كمبرد یعمل كان المبنى وھذا ، األن إلى یصمد جعلتھ التى المسلح الحدید
  .العنبر داخل
  : المھندسین مكتب

         متر ١٠ حوالى وعرضھ متر ٢٠ حوالى طولھ مستطیل مبنى عن عبارة ھو
ُسمنت، الطوب من مبنى وھو ،) ٢رقم شكل(   من السنوى التقریر فى ذكر وكما األ

 المنطقة موظفى مكتب ضمنھا ومن السكن مبانى أن العمومیة، األشغال وزارة تقاریر
 ، كتبالم لھذا متر ١،٧٥ منسوب على م١٩٢٦ فبرایر٢ فى األساسات حفر فى بدأ
 -   األسمنتى الطوب من وھو األساسات طوب – الطوب ضرب فى المقاول شرع ثم

 طبیلیة، على الناعم الرمل من اجزاء بستتة األسمنت من جزء یخلط ان عملھ وكیفیة

                                                             
، ٣الكود المصري للموارد المائیة وأعمال الرى ، المنشآت المدنیة للري والصرف، جـ )٢٥( 

 .٢٠٠٣ت الطلمبات ،الطبعة األولى محطا
صـ   ، شركة فن الطباعة ،٢م جـ١٩٣٢ \م١٩٣١لتقریر السنوى  ا رة االشغال العمومیة،وزا)(٢٦
٥٨/٦٠. 
، ٣لري والصرف، جـ، المنشآت المدنیة لئیة وأعمال الرىصري للموارد الماالكود الم)٢٧(  

 .٢٠٠٣الطبعة األولى محطات الطلمبات،
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 الطوب بأبعاد قوالب فى الخلطة توضع ثم جیدا وتقلب الماء من قلیل علیھا یرش ثم
 مدة طبلیة على كبسھ بعد الطوب یوضع ثم ، لیدبا تدار كبس ماكینة داخل المطلوبة

 یوما ٢٠ إلى ١٥ لمدة بإستمرار بالماء ویرش حائط بشكل یرص وبعدھا ساعة ٢٤
 تسعة ویدیرھا ، الواحدة الدقیقة فى طوبة ١٧ تعمل الماكینة وھذه ، إستعمالھ قبل

  . والنقل والرش والكبس المونة خلط بین ما یومیا أنفار
 مكونة متر٠،١٢ سمك الخرسانة من طبقة بوضع بدئ األساسات حفر إنتھاء وبعد
 من مكعب متر إلى األسمنت من جرام كیلو٣٠٠ بنسبة( ورمل اسمنت مونة من

  .)٢٨( الزلط من اثنین إلى المونة من واحد بنسبة رفیع فینو وزلط ) الرمل
 ھى الغربیة الواجھة تعتبر  حرة واجھات أربع ولھ ، طابقین من  المبنى ھذا ویتكون 

 بھا الغربیة البكیة بكیات أربع إلى طولیا مقسمة وھى  المبنى لتلك الرئیسیة الواجھة
 عبارة ھى نھام الشرق إلى تلیھا التى والبكیة ، شباك بھ طابق كل الخشب من شباكین

 أو والشرفة األول، بالطابق المدخل بكیة تمثل وھى الجدار فى بسیط إرتداد عن
 المدخل بكیة من أیضا الشرق إلى الثالثة والبكیة الثانى، بالطابق الطائرة الفرندة
 الغربیة الواجھة من الشرقى بالجانب األخیرة والبكیة السلم، بئر شباك على تحتوى

 ھذه للزخارف وبالنسبة ، الثانى بالطابق وشباك األول بالطابق كبیر خشبى باب بھا
 عن عبارة الزخارف تلك أول یأتى زخارف بمجموعة مزخرفة فھى الواجھات،

 – واقفة قوالب –البعض بعضھا بجوار مرصوصة الطوب من قوالب مجموعة
 فتلت الزخرفة وھذه الطوب من جفتین بین القوالب وھذة الخارج من سیفھا ویظھر

  . الشبابیك عقود إال الیقطعھا كلھ المبنى حول
 وھو – الغربیة الواجھة – الرئیسیة الواجھة من الشمالى الثلث فى المدخل ویأتى 

 جدار فى بسیط ارتداد عن عبارة الدخلة – الواجھة جدار فى صغیرة دخلة عن عبارة
 – بسیطة ردھة إلى یؤدى یؤدى،)  موتور عقد(  مفتوح عقد ذلك بعد یأتى -  المبنى
 ولكنھ مفتوح عقد ویعلوه الردھة تلك یتصدر باب ھناك وكان – المدخل دركاة

 ھذه على ویفتح  صالة إلى الباب ھذا ویؤدى ، واحدة ضلفة ذو صغیر بباب إستبدل
 الحجرات تلك من حجرة وكل ، حجرات أربع وھم ، األول الدور حجرات الصالة

 حشوتان الخشب من حشوات ثالث ھاب ضلفة كل ضلفتین من یتكون باب لھا
 الحجرات وتلك ، أیضا مستطیلة وھى صغیرة الوسطى والحشوة طولیتان مستطیلتان

 فى دخلة عن عبارة الداخل من والشباك – الخشب من شبابیك – نوافذ لھا
: ٤٠ حوالى الجدار سمك یبلغ حیث –)  الشباك دخلة عند مشطوفة الجدران(الجدار

  الحجرات تلك من حجرة كل سقف  ویتوسط  ، شیشة شبابیك ویسمى – سم ٦٠
 حول یلتف  الكمر ھذا أسفل موجود وجفت الطرفین من زخرفة ذو مدفون كمر

  .الداخل من الحجرات جدران
                                                             

األمیریة  المطابع ، ٢م جـ١٩٢٦ \م١٩٢٥التقریر السنوى   ،وزارة االشغال العمومیة ) (٢٨
 .٣٢،٣٣صـ  ،بالقاھرة 
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 الخشب من كبیر باب لھ وھو مخزن على المبنى ھذا من األول الطابق یحتوى كذلك
 المخازن أبواب یشبھ الباب وھذا ، للمبنى الرئیسیة الواجھة من ىالغرب الجزء فى

 موضوعة ألواح من تتركب الضلف تلك من ضلفة وكل ضلفتین، ذو باب وھو
 الخشبیة واألحزمة العوارض بواسطة الخلف من ومصلبة البعض، بعضھا بجانب

 بواسطة یحمل األبواب من النوع وھذا ضلفتھ، فى إلتواء أى حدوث منع ووظیفتھا
 فتحة یعلوا مستقیم إنشائى عنصر وھو عتب األبواب تلك ،ویعلو الحدید من مفصالت

 العقد مقام یقوم حیث أفقى وضع ذات وھو فوقھ، الحوائط على األحمال لیوزع الباب
  . الفتحات حول األكتاف إلى األحمال نقل فى

 ذو الخشب من باب منھا، الیمین) المدخل دركاة یمین على( المبنى دخلة یمین وعلى
 الخشب من السفلیة الحشوة مستطیلتین كبیرتین حشوتین من ضلفة وكل ضلفتین

 وضلفة ھندسیة، زخارف بھا حدیدیة مشغوالت یتوسطھا الخشب من العلویة والحشوة
 الباب ھذا ویعلوا ، تاج ھیئة على زخارف أعلى من یتوجھا ضلفة وكل ، الزجاج من
 إلى یؤدى الذى  السلم على تحتوى وھى واسعة ردھة بابال بعد یأتى ثم ، مفتوح عقد

  . الحدید من درابزین ولھ الرخام من وھو ، العلوى الطابق
 مثل باب إلى یؤدى_ ) الداخل یسار على(_ السابق_ السلم فیؤدى الثانى الطابق أما

 باب منھا الغرب إلى  صالة إلى_  الوسطى الصالة على یفتح ثم الحجرات أبواب
 حجرات، ثالث الصالة ھذه على ویفتح خشبیى، سقف ذات صغیرة شرفة إلى یؤدى

 األول الطابق ألبواب مشابھ أبواب على الحجرات ھذه والمطبخ،وتحتوى والمرحاض
 شراعة( الزجاج من وھى الخشب من إطارھا نافذة لھا األبواب تلك ضلف أن إال

  .األول بالطابق للشبابیك اماتم مماثلة الشبابیك كذلك ،)الشراعة ذو الباب یسمى حیث
 حجرتین إلى یؤدى)  الداخل یمین على(_  السلم أول من بدایة_ یؤدى السلم وكذلك

 الطابق وأرضیات أیضا، والشبابیك األخرى األبوب مع متشابھ باب لھا منھا وكل
                                                                   .     الخشب من الثانى

  :المخازن
×  متر٢٥ الجنوب إلى الشمال من إمتدادھما مستطیلین مبنیین عن عبارة ھما
 جملونى سقف یغطیة الشرقى والمبنى ، مشترك بجدار بینھا فیما مشتركین متر،٢١
 فقط، جملون یغطیة الغربى المبنى أما) شراعة ذو جملون یعلوه(  المختلطة الھیئة ذو

 یغلق فتحة یتوسطھا مستطیلة واجھة فھى إلیھما بالنسبة الرئیسیة الشمالیة والواجھة
 موضوعة ألواح من تتركب الضلف تلك من ضلفة وكل ، ضلفتین ذو باب علیھا

 الخشبیة واألحزمة العوارض بواسطة الخلف من ومصلبة ، البعض بعضھا بجانب
 بواسطة یحمل األبواب من النوع وھذا ، ضلفتھ فى إلتواء أى حدوث منع ووظیفتھا
 فتحة یعلوا مستقیم إنشائى عنصر وھو عتب األبواب تلك ،ویعلو الحدید من مفصالت

 العقد مقام یقوم حیث أفقى وضع ذات وھو ، فوقھ الحوائط على األحمال لیوزع الباب
 بعد یأتى ثم دائریة فتحة البابین اویعلو ، الفتحات حول األكتاف إلى األحمال نقل فى
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 الشرفات زخارف ھیئة على المشھر اللون من زخرفة بینھا جفتین زخرفة ذلك
 ذلك بعد یأتى ثم – شرحھ السابق المبنى المھندسین بمكاتب التى تشبة – المسننة
 خمس إلى مقسمة فھى الشرقیة للواجھة بالنسبة أما ، الفرنتون یشكل الذى الرفرف

 جلسة الشباك وأسفل تاج ھیئة على عقد یعلوھا شبابیك منھم أربعة توسطی بكیات
 من مدمج عمود أو مدمجة دعامة األخرى عن بائكة كل ویفصل ، الجدار عن بارزة

 اللذان الجفتین الشبابیك تلك ویعلوا ، صماء الوسطة والبائكة ، اآلجر الطوب
  .یینالمبن حول تمتد وھى المسننة الزخارف بینھما یحشران

 ، الباب فتحتا عدا الشمالیة الواجھ تماما تشبھة المبنیین لتلك ،  الجنوبیة والواجھة 
 الشرقیة الواجھة أیضا تشبھ فھى الغربیة الواجھة وأما ، بجوارھا حدیث بناء وتم

  .شباك فتحة على تحتوى البكیات كل ھنا ولكنھا
  :  بالسرو الكھربائیة القوى تولید محطة

 مبنى عن عبارة وھى – السابقة المبانى – المخازن من الجنوب إلى عتق المحطة ھذه
 الكھربائیة األعمدة من مجموعة عن عبارة وھى الغرب، إلى الشرق من إمتداده

 من سور بھم ویحیط الغرب إلى الشرق من إمتداده مستطیل شكل ھیئة فى موضوعة
 تشغیلھا وكیفیة محطةال تلك إستعمال عن أما مترین، حوالى إرتفاعھ اآلجر الطوب
  ) . والصرف الرى طلمبات تشغیل وأسالیب المیكنة(  الرابع بالفصل النظر یرجى

  : الجدیدة المحطة
 ، متر١٣×  متر٢٠)  القلة(  المبرد مبنى من الشمال إلى تقع الجدیدة المحطة ھذه
 أورینت لسیمنز إلى وأسندت القدیمة، المحطة عن الحمل لتخفیف بنائھا تم وقد

 فرعیین، كمقاولین العمومیة المقاوالت وشركة إیشرفیس شركة و أساسى مقاولك
 وتدار الثانیة، فى مكعبا متر ١٠ منھا كل تصرف وحدتین على المحطة ھذه وتشمل

 المحطة ھذه وتشتغل ، فولت ١١٠٠٠ ضغط على كھربائیة بمحركات الطلمبات ھذه
 اعتماد وتم ، الرئیسیة السرو طلمبات محطة على الحمل تخفیفو للصرف بإستمرار

 بناء عن عبارة وھى ، )٢٩(الطبیعة على المحاور وتحدید المبدئیة الرسومات بعض
 الواجھة ھى الرئیسیة والواجھة ، الغرب إلى الشرق من إمتدادة الشكل مستطیل
 ضلفة من كبیر باب فتحة یتوسطھا الشكل مستطیلة واجھة عن عبارة وھى الغربیة،
 ومصلبة ، البعض بعضھا بجانب موضوعة ألواح مجموعة عن عبارة وھو واحدة،
 لھ وھو ، إلتواء أى حدوث منع ووظیفتھا ، الخشبیة واألحزمة العوارض بواسطة

 حول یلتف بارز جفت الباب أعلى ویأتى ، علیة یمشى القطار قضیب كمر مثل كمر
 رفرف ذلك بعد ثم ،  المقص النوع من فرنتون بشكل تنتھى الواجھة وھذه المبنى،

 فیوجد  الشمالیة الواجھة أما ، جملونى سقف المبنى ویغطى ، المسلحة الخرسانة من
 المصبعات من شبكة بھا مستطیلة نافذة على تحتوى دخلة كل دخلتا جانبیھا فى

                                                             
 .٥١٥صـ،المطابع األمیریة بالقاھرة،م١٩٣٥\م١٩٣٤التقریر السنوىوزارة االشغال العمومیة،) (٢٩
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 نافذتین على ویحتوى متر بمقدار الدخلتین عن خارج الواجھة جدار وباقى ، الحدیدیة
  . حدیدیة مشبكات أیضا بھما – بالعرض – مستطیلتین

 نافذة على تحتوى بائكة كل بوائك أربعة إلى مقسمة فھى الجنوبیة الواجھة أما 
 فى مدمجة أعمدة البوائك تلك نم كل بین ویفصل ، حدیدیة مشبكات بھا مستطیلة
 المحطة تلك أجزاء وباقى ،  الغربیة الواجھة تشبھة فھى الشرقیة الواجھة أما الجدار،

  . ردمھا تم)   الطرد مجرى و الطرد حوض المص، حوض المص، مجرى(
 أما القدیمة للمحطة المص مجرى من الشرق إلى المبانى تلك كل أن نالحظ

  . المص مجرى من الغرب إلى فتقع السكنیة المستعمرة
  : السكنیة المنشآت

 السرو، طلمبات محطة إنشاء قررت العمومیة االشغال وزارة أن قبل من ذكرنا وكما
 البحر و النیل بین الواقعة األراضى تجفیف منھا والغرض المنزلة بحیرة على

 وإقامة ملللع الالزمة الماكینات تجھیز من المشروع ویتكون ، المنطقة بھذه  الصغیر
 للمھندس، ومنزل للباشمھندس ومنزل ، للموظفین استراحة بناء وكذا ، الیوائھا عنبر

  ).متر ٦٨٥٠٠ الىحو مساحتھا السكنیة_ المنشأت_المستعمرة( ،)٣٠(  للعمال ومنازل
 ، المحطات تلك عمال وباقى ، والكتبة للمھندسین منازل بمثابة المساكن ھذه تعتبر

 فى المسكن لھا خضع التى الرئیسیة المعماریة بالعناصر إھتم قد المعمار أن ونالحظ
 أھمھا كان التى ، عشر التاسع القرن فى األوربیة المعماریة بالطرز والمتأثرة مصر

 المسكن یكون بأن أصحابھ نادى الذى العصر ومزاج یتفق الذى عقولالم الطراز
 من والغرض تلتئم التى واألوضاع التصامیم للبناء فیختارون الساكن لحاجة خاضعا

 التى األنشطة مالئمتھ إلى بإلضافة ، بھ المحیطة والبیئة لھ المتوفرة والمواد البناء
 خضع األنشطة ھذه من نشاط لفك وترفیھ واستحمام ونوم أكل من داخلھ تدور

 تتم التى الغرف إلى والوصول واإلضاءة والسعة الوضع حیث من مختلفة لمتطلبات
  . األنشطة ھذه فیھا
 المستعمرة داخل والعمال المھندسین مساكن تخطیط فى العامة الممیزات أھم ھذه

 التصامیم ھذه فى والجلیة الواضحة السمة أن غیر ، المحطات بتلك الملحقة السكنیة
 وخاصة الشرقیة المعماریة والعناصر األوربیة المعماریة العناصر بین الخلط ھو

 الشرقیة المسحة بھا ظھرت التى الخشبیة األعمال إلى باإلضافة ،ھذا اإلسالمیة
  . واحد آن فى والغربیة

 المستعمرة تلك أن یتضح – google earth – موقع من الجوى المنظر خالل من
 مستطیلة مساحة عن عبارة تخطیطھا ، السرو طلمبات بمحطة اصةالخ السكنیة
 ٢٢٦ حوالى وعرضھا متر ٣٠٠ حوالى طولھا_  الجنوب إلى الشمال من إمتدادھا

 بعد تنتھى وھى ، القدیم بالعنبر الخاصة المص مجرى لقناة موازیة وھى ،_  متر
                                                             

 ،م١٩٣٣طبع سنة  ،١م جـ١٩٢٩ \م١٩٢٨لتقریر السنوى  ا وزارة االشغال العمومیة،) (٣٠
 .٣٧صـ ،المطابع األمیریة بالقاھرة 
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 ٢،٠٠ بمنسوب قاعدتة  مصرف المستعمرة منطقة حول حفر ولقد ، القدیم العنبر
 میاه لحفظ السرو مصرف على مركبة ماكینة بواسطة الرشح میاه لصرف متر

 جمیع فى االساسات كانت وبھذا ، المنسوب ذلك على المستعمرة بأرضیة الرشح
 یبتدأ المصرف ھذا أن ونالحظ ،) ٣١(وضعھا أثناء شئ یحدث ولم جافة المبانى اعمال

 الخاص الطرد مجرى بدایة عند ینتھى أن إلى غربا ویسیر المستعمرة تلك جنوب من
  . القدیم بالعنبر
 كتلتین عن عبارة وھى ، ربیةالغ الجنوبیة الجھة فى بوابھ لھا المستعمرة وھذه

 فى ،)الخشب أو الحدید من بوابة بینھما كان ربما اآلجر الطوب من دعامتین(
 مبنى)  المستعمرة داخل(  البوابة تلك من الغرب إلى جانبھا على ویوجد بدایتھا،

 المسلحة الخرسانة من بسقف مغطى وھو للعربیات جراجات ثالث عن عبارة وھو
 حجره وكل ، الواحد اإلنحدار ذو السقف)  جملونى نصف قفس(  النوع من وھو

 وكل ، حدیدیة نافذة وھى ، الشرقیة الجنوبیة الجھة فى صغیرة نافذة على تحتوى
 المخازن، باب یشبھ وھو ، الغربیة الشمالیة الجھة فى خشبى باب على تحتوى حجرة
  . للعربیات جراجات تستخدم الحجرات وھذه
 ، واسعة شوارع منھا كل بین ویفصل مقسمة، المستعمرة مساكن أن نالحظ كذلك
 من وھى حدائق بھم تحیط والمھندسین والكتبة الباشمھندس مساكن ان نالحظ كذلك

  .  عشر التاسع القرن فى المصریة العمارة على األوربیة التأثیرات
 التقریر فى ذكر حیث  ، المبانى من أنواع ثالثة على تحتوى المستعمرة وھذه

 لتحسین السرو طلمبات بمحطة للمیاه وخزانات مساكن إنشاء ، م١٩٢٦ لسنة سنوىال
  .فدان١٠٣٠٠٠ ومساحتھ الصغیر والبحر النیل بین الواقعة األراضى صرف
  : المھندسین مساكن:  األول النوع

 وھما ، اآلخر عن منعزل – منھم مسكن كل – منفصلة مساكن أربع عن عبارة ھما
 وطابق أول وطابق بدروم من یتكون منھما وكل ، التخطیط فى ما حد إلى متقاربین

  . الحروب أثناء كمخبأ إستعمالة یتم كان ربما والبدروم ثانى،
  :المھندسین مساكن

 وھما ،) ٥ لوحة(  متر١١×  متر١٣ بعضھما عن منفصلین مسكنین عن عبارة ھما
 مبنیین وھما ، متر ٨ حوالى شارع بینھما ویفصل البعض بعضھما مقابلة فى یقعان

 من وھى حدیقة بھ یحیط المنازل تلك من منزل وكل ، شئ كل فى متطابقین
 نجد حیث الحدید من علیھ تغلق وبوابة األشجار من سور ولھ ،)٣٢( األوربیة التأثیرات

                                                             
صـ ،المطابع األمیریة بالقاھرة،٢م جـ١٩٢٦ \م١٩٢٥التقریر السنوىزارة االشغال العمومیة،و)(٣١
٣٢،٣٣. 

تمیزت معظم القصور التى شیدھا األمراء والباشوات فى مدینة القاھرة فى القرن التاسع عشر ) ٣٢(
 ،وھى من التأثیرات األوربیة على العمارة فى مصر  ، بوجود حدائق ضخمة تحیط بھذه القصور

فقد كانت المنازل فى القاھرة قبل ھذه الفترة تقتصر على وجود حدیقة داخلیة صغیرة فى فناء 
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 ویثبت األرض فى مثبتان ،  مضلعة حدیدیة قمة یزینھما الحدید من دعماتان لھا
  . طابقین و  بدروم من یتكون منھما مبنى كل ، البوابة ضلفتى فیھما

 طولیا مقسمة الغربیة فالواجھة ، حرة واجھات أربع لھ منھما واحد فكل الواجھات
 مدخل_  المدخل فتحة األول بالطابق بھا الوسطى البكیة طولیة بكیات ثالث إلى

 وعلى ، شباك الثانى بقوبالطا الخشب من باب عن عبارة وھو_  األول الطابق
 من شباك طابق بكل شباكین على تحتوى منھما بكیة كل بكیتان البكیة تلك جانبى

 ثالث إلى طولیا أیضا مقسمة الشمالیة والواجھة ، صغیرة شرفة ویتقدمھا الخشب
 إلضائة شباكو الثانى الطابق إلى للصعود باب على تحتوى الوسطى البكیة بكیات

 ، الخشب من شباكین على تحتوى بكیة كل بكیتان البكیة تلك انبىج وعلى ، السلم بئر
 بعرض شرفة یتقدمة األول والطابق،  بكیتان إلى طولیا مقسمة الشرقیة والواجھة

 مزخرفة وھى  طائرة فرندة_ شرفة_  یتقدمة باب كل الثانى وبالطابق الواجھة كامل
 العلوى الجزء تزخرف التى الزخارف  الزخارف تلك أول یأتى زخارف بمجموعة

 ، البدروم جسم یغطى الذى المالط على منحوتة معینات عن عبارة وھى البدروم من
 التى الخرسانة سمك یمثل وھو المبنى جدار عن بارز وھو_  رفرف ذلك بعد ویأتى
 ذلك بعد ویأتى األول الطابق وبدایة البدروم نھایة یمثل وھو_  البدروم تغطى

 – البعض بعضھا بجوار مرصوصة الطوب من قوالب ةمجموع عن عبارة زخارف
 وھذه الطوب من جفتین بین القوالب وھذة الخارج من سیفھا ویظھر – واقفة قوالب

  . الشبابیك عقود إال الیقطعھا كلھ المبنى حول تلتف الزخرفة
 تشبھ وھى السابقة الزخرفة لتلك مشابھة زخرفة الثانى الطابق فى ذلك بعد یأتى

  . المھندسین بمكت زخارف
 إلى یفتح منھما لكل األول الطابق مدخل_  خشبى باب على یحتوى  األول الطابق  

 خشبیة قوائم عن عبارة خشبى سیاج بھا یحیط صغیرة بلكونة ویتقدمھ الغربیة الجھة
  البلكونة من الجنوبیة بالجھة وھو درجات خمس عن عبارة الرخام من سلم ولھا

 الوسطى الصالة إلى ثم) صغیرة طرقة(  ممر إلى الباب ھذا ویؤدى ، ضلفتین من_
 ومرحاض، ومطبخ حجرات ثالث عن عبارة وھما ، المسكن حجرات علیھا ویفتح

 الخشب، من حشوات ثالث بھا ضلفة كل ضلفتین، عن عبارة الدخلیة واألبواب
 منھما واحدة كل الصالة من الشرق إلى الموجودتان والحجرتان شراعة، ویعلوة

 بھا ویحیط الخشب من وھى المبنى بطول بلكونة ویتقدمھما ، شرفة باب على وىتحت
 عبارة أیضا درج لھا ھى ، سقف لھا ولیس خشبیة قوائم عن عبارة الخشب من سیاج
  . الخشب من دربزین ولھ_  الرخام من درجات خمس_  الرخام من سلم عن

                                                                                                                                                           
 ،عبد المنصف سالم نجم  ،وقد عرفت أوربا حدائق المنشآت منذ العصور الكالسیكیة ،المنزل 

دراسة للطرز المعماریة ( رة فى القرن التاسع عشر قصور األمراء والباشاوات فى مدینة القاھ
 .٢٠٧صـ،م٢٠٠٢سنة  ،مكتبة زھراء الشرق  ،الطبعة األولى  ،الجزء الثانى  ،)والفنیة  
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 درجتین من سلم درج عن ارةعب الشمالیة الجھة فى  المدخل یأتى الثانى الطابق أما
  سلم إلى ویودى ، األول الطابق باب یشبھ ضلفتین من باب إلى یؤدى ،الرخام من
 باب یشبة باب لھا الصالة_  السلم ھذا ویؤدى حدیدى، دربزین لھ الرخام من

 وھما ، المسكن حجرات جمیع علیھا یفتح صالة إلى_  تماما الداخلیة الحجرات
 الشرق إلى الموجودتان والحجرتان ، ومرحاض والمطبخ حجرات ثالث عن عبارة

 أن نالحظ – صغیرة) طائرة فرندة(  شرفة على منھما واحدة كل تحتوى الصالة من
 من سیاج لھا -  المبنى من الشرقیة الجھة إلى تفتح البلكونات أو الفرندات تلك

 أو الفرندات وھذة ،المسلحة الخرسانة من )٣٣( كوابیل على تستند وھى الخشب،
 تلك من حجرة كل سقف  ویتوسط ،خاصة أبواب على على إحتوت لكوناتالب

  . الطرفین من زخرفة ذو مدفون كمر  الحجرات
 :)اإلستراحة( المھندسین كبیر منزل

  السابقة سینالمھند مساكن من الشمالى المسكن من الغرب إلى المسكن ھذا یقع
 حدیقة بھ ویحیط طابقین من المنزل ھذا یتكون ، متر١٠×  متر١٤)   ٣ رقم الشكل(

 وتعتبر ، حرة واجھات أربع ولھ الحدید من بوابة علیھ ویغلق األشجار من وسور
  خشبیة قوائم على مقامة كبیرة شرفة یتقدمھا الرئیسیة الواجھة ھى الشمالیة الواجھة

 للمنزل الرئیسیة الواجھة بعرض تمتد الشرفة وھذه أیضا الخشب من سیاج ولھا
 أنھا ونالحظ – الشمالیة الواجھة – المسلحة الخرسانة من ببلكونة أستبدلت ولكنھ

 الواجھة وھذه)   الباب فتحة(  الوسط من ومرتدة الجانبین من بارزة مضلعة واجھة
 بكیات ثالث إلى اطولی مقسمة وھى ضلفتین، من  یتكون خشبى باب فتحة یتوسطھا

 باب فتحة على األول بالطابق وتحتوى الداخل إلى قلیال مرتدة وھى الوسطى البكیة
 على تحتوى بكیة كل الجانبیتان والبكیتان شرفة، باب الثانى وبالطابق الخشب من

  . الشرفة أبواب من بابین

                                                             
من خرسانة األسمنت المسلح مثبتة فى الحوائط ) كوابیل ( تحمل البلكونات على كباسات ) ٣٣(

 ، عملیات الخرسانة المسلحة،حسین زھدى  ،وللمزید عن تسلیح الكوابیل یرجى النظر  ،تثبیتا تاما 
  . ١٣١صـ  ،م ١٩٣١ ،مطبعة اإلعنماد بشارع حسن األكبر بمصر 

بضم ( القید والمكابلة :  -) م بالض( جمع كبول  –) بفتح الكاف وسكون الباء ( الكبل : كابولى 
والكابولى فى الھندسة  ،أخر شراءھا):بفتحتین ( نھا قولھم كابل الداروم ،المیم وفتح الكاف المماطلة

مسند من حجر : وفى الھندسة العمارة  ،قضیب من حدید یثبت فى الشئ من طرف واحد : عامة 
لكابولى فى المصطلح األثرى المعمارى ویأتى ا ،یحمل ما برز من وجھ البناء كالشرفات ونحوھا 

للداللة على بروز من حجر أو خشب غالبا أو من آجر أو حدید أحیانا یبنى خارجا عن سمت 
 ،عاصم محمد رزق  ،الواجھة لیكون بمثابة دعامة تحمل كمرة أو حزاما ألرضیة البناء الذى یعلوه 

  .٢٤٨صـ ،م ٢٠٠٠ولى ط مكتبة مدب ،معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمیة 
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 من لمبنىا،  السابقة الواجھات تشبھ فھى المسكن ھذا واجھات لزخرفة بالنسبة أما
 ویفتح الوسطى الصالة إلى الباب ھذا ویؤدى ، خشبى باب فتحة  إلیة یؤدى الداخل
 یتكون الخشب من  باب لھا الحجرات تلك من حجرة وكل المسكن، حجرات علیھا

 طولیتان مستطیلتان حشوتان الخشب من حشوات ثالث بھا ضلفة كل ضلفتین من
 إطارھا نافذة الضلفتین تلك ویعلوا ، أیضا مستطیلة وھى صغیرة الوسطى والحشوة

 وتلك ،) الشراعة ذو الباب یسمى حیث شراعة(  الزجاج من وھى الخشب من
 الجنوبیة بالجھة مدخل أیضا ولھ ، الخشب من شبابیك  نوافذ على تحتوى الحجرات

 اإلستراحة باب یشبھ وھو ضلفتین من باب إلى یؤدى الرخام من سلم عن عبارة
  . ةالجنوبی بالجھة

 الخشب من سیاج ولھ الحلزونى النوع من الخشب من وھو السلم یتصدرھا والصالة
 ویؤدى الثانى الطابق إلى یؤدى والسلم ، للمسكن الرئیسى الباب مقابلة فى أیضا،
 فى الموجودة األبواب مثل بأبواب الحجرات علیھ یفتح وسطى صالة إلى السلم

 للبلكونة مشابھ بلكونة على أیضا یحتوى طابقال وھذا ، الشبابیك وكذلك األول الطابق
  . األول الطابق فى الموجوده

  . منھ الغرب إلى تقع وھى المھندسین كبیر مبنى تشبھ واإلستراحة
  ):الكتبة( المشرفین مساكن
 المساكن من نوع على السرو طلمبات بمحطة الخاصة السكنیة المنشآت تلك تتضمن
 تلك من بلوك كل ، متشابھین بلوكین عن عبارة وھما ،)٣٤( المشرفین مساكن تسمى

 ومرحاض ةصال من یتكون منھما مسكن وكل ، مساكن أربع على یحتوى البلوكات
 تختلف ولكنھا العمال مساكن تشبھ حیث أیضا واحد طابق من وھى حجرات، وثالث

 حجرتین فھى العمال مساكن أما ثالثة ھنا أنھا نجد حیث الحجرات عدد حیث من
  .فقط

 ذلكوك العمال، مساكن باب یشبھ باب فتحة عن عبارة:المساكن تلك من نموذج
 لذلك العمال مساكن تماما تشبھ الواجھات وكذلك ،حولھا واألطر الشبابیك فتحات

 السكنیة المستعمرة داخل المساكن من النوع لھذا فقط اللوحة ھذه على إقتصرت
 الخشب من حشوات ثالث بھا ضلفة كل ضلفتین من یتكون الخشب من وھو بالسرو

 ویعلوه ، أیضا مستطیلة وھى صغیرة الوسطى والحشوة طولیتان مستطیلتان حشوتان
 ولكنھ(  مرحاض جانبیة إحدى على صغیر ممر إلى الباب ھذا ویؤدى ، تقیممس عقد
 إلى یؤدى ثم ،) المنزل لضیق نظرا المساكن تلك خارج أخرج األن الغالب فى

 تلك أن ونالحظ ، الخارجى للباب تماما مشابھ باب لھا حجرة علیھا ویفتح صالة،
 المرحاض من األخر نبوالجا ، مطبخ على تحتوى تكن لم بنائھا عند المساكن
 ، بعضھما على یفتحان أنھما أى األخرى الحجرة على تفتح الحجرة وھذه حجرة،

                                                             
شرف الكھرباء ومشرف المخازن ومشرف الورشة ومشرف الصیانة ومشرف صیانة وھم م) ٣٤(

 .وباش كاتب اإلدارة أو الھندسة  ،المحطات ورئیس إدارة المحطات ورئیس شئون العاملین 
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 الداخل من والشباك – الخشب من شبابیك – نوافذ على تحتوى الحجرات وتلك
 ویسمى – سم ٦٠: ٤٠ حوالى الجدار سمك یبلغ حیث – الجدار فى دخلة عن عبارة

 مركبة الحصیر بنظام منفذة رقیقة خشبیة قطع من مكونة شبابیك وھى  شیشة شبابیك
 وھى) درفتین(  ،) الشمسیة الضلف(   الشیشة لضلف مكونة البعض بعضھا مع

 على اأولھم ،قائمین عن عبارة جاء لذىا الحلق فى مثبتة خارجیة درف عن عبارة
 أخرى ومن ،المعبرة تسمى علیا أفقیة عارضة نوم ،الیسار على والثانى الیمین

 ،للشباك البنیان جلسة على توضع تىال وھى ، الخشبیة الجلسة أو المسند تسمى فلیةس
 ، الزجاج من شرائح علیھا ركب درفتین على الشباك ھذا إحتوى الداخل ومن

 حول یلتف إطار عن عبارة الجدار عن بارزة زخرفة الخارج من الشباك ویزخرف
 وھى جلسة الشباك وأسفل ، لتاجا بھیئة مزخرف مرجونى عقد ویعلوه الشباك، فتحة
  ویتوسط  ، – الشباك فتحة – الفتحة عن بارز قالب ربع ھیئة فى اآلجر الطوب من

 وتحتوى ، الطرفین من زخرفة ذو مدفون كمر  الحجرات تلك من حجرة كل سقف
 لألسطح، كمزاریب تعمل)حدیدیة مواسیر(الحدید من مزاریب على المساكن تلك

 من قوالب عن عبارة اآلجر من وھو رفرف  الخارج من تالبلوكا تلك ویزخرف
 الطوب مدامیك من مجموعة یاتى ذلك بعد ثم والتقویر بالشطف محالة الطوب
  . النھایة كرانیش تمثل وھى االجر،
  : العمال مساكن
 بناء عن عبارة البلوكات تلك من بلوك كل(  بلوك كل بلوكات خمس من تتكون

 من جمیعا البلوكات تلك وإمتداد ، عرض متر١٠ فى طول متر٤٨ طولة مستطیل
 وھى ، للعمال مساكن ثمانیة على یحتوى البلوكات تلك من)  الغرب إلى الشرق
 ھو ،  المسلحة بالخرسانة مغطى واحد طابق عن عبارة وھى ، التخطیط فى متشابھ
  . مسطح سقف

 یتكون الخشب نم)  ٦ رقم لوحة(   باب لھ المساكن تلك من مسكن كل ، منھا نموذج
 طولیتان مستطیلتان حشوتان الخشب من حشوات ثالث بھا ضلفة كل ضلفتین من

 ھذا ویؤدى ، مستقیم عقد ویعلوه ، أیضا مستطیلة وھى صغیرة الوسطى والحشوة
 أخرج األن الغالب فى ولكنھ(  مرحاض جانبیة إحدى على صغیر ممر إلى الباب
 X٤ سم١٧٠ وسطى صالة إلى یؤدى ثم ،) المنزل لضیق نظرا المساكن تلك خارج
 األخرى والحجرة ، الخارجى للباب تماما مشابھ باب لھا حجرة علیھا ویفتح متر،
 عند المساكن تلك أن ونالحظ ، بعضھما على یفتحان أنھما أى الحجرة تلك من تفتح

 الخشب من باب لھا الحجرات تلك من حجرة وكل ، مطبخ على تحتوى تكن لم بنائھا
 مستطیلتان حشوتان الخشب من حشوات ثالث بھا ضلفة كل ضلفتین من یتكون

 تحتوى الحجرات وتلك ،  أیضا مستطیلة وھى صغیرة الوسطى والحشوة طولیتان
 عبارة الجدار عن خارجة زخرفة الخارج من الشباك ویزخرف ، من شبابیك على
 مداخل عضب تمیز الصنجة وھذه)  المفتاحیة الصنجة(  بارزة صنجة لھ عقد عن
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 الشباك جانبي وعلى ، المفتش اسماعیل قصر مثل عشر التاسع القرن فى القصور
 جلسة الشباك وأسفل ، مفتوح عقد اآلجر الطوب من وجزء الخرسانة من جزء یوجد
  ، – الشباك فتحة – الفتحة عن بارز قالب ربع ھیئة فى اآلجر الطوب من وھى

 ، الطرفین من زخرفة ذو مدفون كمر  الحجرات تلك من حجرة كل سقف  ویتوسط
 تعمل)  حدیدیة مواسیر(  الظھر حدید من  مزاریب على المساكن تلك وتحتوى

 اآلجر من وھو رفرف  الخارج من البلوكات تلك ،ویزخرف لألسطح كمزاریب
 من مجموعة یاتى ذلك بعد والتقویرثم بالشطف محالة الطوب من قوالب عن عبارة

 مساكن تشبھ أنھا ونالحظ ، النھایة كرانیش تمثل وھى ،  االجر الطوب مدامیك
  . المشرفین

   :المستعمرة مسجد
 ، متر ٨ فى متر١٢ حوالى مساحتھ الشكل مستطیل  صغیرة مسجد عن عبارة وھو

 علیھ تمت وقد ، للتنظیف المسجد سطح إلى یؤدى الحدید من سلم على ویحتوى
  . القدیمة معالمھ من غیرت إضافات
  : میاهال خزانات

 داخلى بقطر الشكل اسطوانى منھما كل متجاورین خزانین عن عبارة فالخزانات
 الماء من مكعب متر٢٥٠٠ منھما الواحد ،ویسع متر٣،٢٥ وبارتفاع متر،٣،٢٥

 ویسع األرض سطح عن متر ١٥ ارتفاع على ثالث خزان ذلك من بالقرب ثم العذب،
 بھا المذكور الخزان أعمدة بین مقامة  حجرة وبأسفلھ ، الماء من بمكع متر عشرین
 مرشحات فى المیاه تلك تمر ان بعد األرضیین الخزانین من العذبة المیاه لرفع ماكینة
 حفر فى بدئ وقد ، وخالفھ الشرب بمیاه السكان یمد العالى الخزان وھذا ، لھا أعدت

 ستون مقداره وما اساساتھ وضع وتم ، م١٩٢٥ اكتوبر٣١ فى الخزان ذلك أساسات
 على للمقاول وصرفت ، م١٩٢٦ مارس٣١ لغایة التسلیح خرسانة من المائة فى

 .)٣٥( مصرى جنیھ ٤٥٠٠ الحساب
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
 ،المطابع األمیریة بالقاھرة ،٢م جـ١٩٢٦ \م١٩٢٥لتقریر السنوى  ا ،وزارة االشغال العمومیة) (٣٥
 ٣٢،٣٣صـ 
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 المراجع
  المراجع العربیة

 والقبطیة اإلسالمیة العمائر على القوطیة التأثیرات ، منشاوى مجاھد أحمد أمینة  -
 القرن من األول والعقد عشر التاسع القرن خالل واألسكندریة القاھرة بمدینتى

  . م٢٠١١ القاھرة، جامعة األثار كلیة اإلسالمیة، األثار فى ماجستیر رسالة العشرین،
 العلویة االسرة فى بمصر المائیة النیل منشأت احمد، فتحى عید جمال -

 القاھرة جامعة االثار كلیة ، دكتوراه ،رسالة مقارنة اثاریة م،دراسة١٩٥٢/م١٨٠٥
  .م٢٠٠٩

 األكبر حسن بشارع اإلعنماد مطبعة ، المسلحة الخرسانة عملیات ، زھدى حسین  -
  . م١٩٣١ ، بمصر

  .المنصورة جامعة األداب ةكلی ، المشھر الحجر ، امام الحلیم عبد أحمد سامى -
  . ٥٠ صـ ، اإلسالمى المعمارى التراث:  لمعى صالح  -
 مكتبة ط ، اإلسالمیة والفنون العمارة مصطلحات معجم ، رزق محمد عاصم  -

  .م٢٠٠٠ مدبولى
 ، بالقاھرة االمیریة المطبعة ، مصر فى الرى وآخر،أعمال ، ھاشم السالم عبد  -

 . االولى الطبعة ، م١٩٥٧
 طبعة ،  م١٩١٤-١٨٨٢ مصر فى الرى تطور تاریخ ،  سعودى العظیم عبد  -

 أولى ،طبعة ١٩٦ رقم العدد المصریین تاریخ سلسلة ضمن للكتاب العامة الھیئة
  م٢٠٠١

 اعلمة المصریة الھیئة ، اإلسالمیة العمارة فى دراسات ، نظیف أحمد السالم عبد -
  . م١٩٨٩ ، للكتاب

 القرن فى القاھرة مدینة فى والباشاوات األمراء قصور:  نجم سالم المنصف عبد -
 ، األولى الطبعة ، الثانى الجزء ،)  والفنیة المعماریة للطرز دراسة(  عشر التاسع
  . م٢٠٠٢ سنة ، الشرق زھراء مكتبة

 ، األول المجلد ، الواله عصر اإلسالمیة مصر فى العربیة العمارة ، شافعى فرید  -
 . م ١٩٩٤ سنة ، للكتاب لعامةا المصریة الھیئة

 مصر، نیل تدبیر في الفكر نخبة) ١٨٩٣/ھـ١٣١١: ت مبارك باشا علي( مبارك  -
 .٢٠٠٦ الثانیة، الطبعة القومیة، والوثائق الكتب دار سالم، محمد لطیفة:  تعلیق

   القدیمة وبالدھا ومدنھا والقاھرة لمصر الجدیدة التوفیقیة الخطط ــــــــــــــ
-  ٢٠٠٢ القومیة، والوثائق الكتب دار ، التوفیقیة، بالخطط والشھیرة،والمعروف

٢٠٠٥.  
 یوجد ال ، مصر أنجلوا مكتبة ، البناء وتكنولوجیا مبانى إنشاء ، عبدهللا محمد   -

 . ٢٧٣٣ اإلیداع رقم تاریخ
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 إلى المصریین قدماء عھد من المصریة للبالد الجغرافي القاموس رمزي، محمد   -
  .١٩٩٤ للكتاب، العامة الھیئة أقسام خمسة ،١٩٤٥ سنة

 عصر فى البحرى الوجھ فى األقطان صناعة منشآت:  خلف إبراھیم مصطفى  -
 القاھرة جامعة األثار كلیة دكتوراه رسالة ،"   وثائقیة أثریة دراسة" على محمد أسرة
  . م٢٠١٢ سنة

 والصرف، الرى ھندسة شمس، عین جامعة الھندسة كلیة سلیمان، محمد مصطفى -
  .م١٩٨٣ القاھرة

  : المائیة والموارد العامة األشغال وزارة وتقاریر كتب مجوعة*  
) والصرف للري المدنیة المنشآت( الرى وأعمال المائیة للموارد المصري الكود -

  . م٢٠٠٣ األولى الطبعة ،٣جـ ،٢جـ
 .١٩٨٨ طبعة مصر، في الري وتاریخ النیل  -
  .م٢٠٠٠ القاھرة م،١٩٩٤ عام حتى انشائھا منذ الوزارة انجازات  -
 عام حتى انشائھا منذ والرى المائیة الموارد لوزارة الشامل االحصائى الكتاب -

  .م٢٠٠٠ القاھرة م،١٩٩٤
  م١٩٢٢ عام إلى اإلنجلیزیة باللغة وھى ، العمومیة األشغال وزارة تقاریر  -
 .م١٩٩٤، العامة للكتاب المصریة الھیئة ، مصر جغرافیة ، العلماء من نخبة   -
 المطابع القاھرة ، والحاضر الماضى بین مصر فى والصرف الرى ، یسرى یحي  -

  . م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩ ، االولى الطبعة ، االمیریة
  األجنبیة المراجع

                 K.K.Framji،I.K.Mahajan ،ـــ Irrigantion and Dranage in the world 
 Interna onal commission on Irriga on and Drainage (India 1969 )  
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 أعمال وآخر ھاشم السالم عبد عن نقال البحرى بالوجھ الصرف محطات تبین) ١( رقم خریطة

 . الرى
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  . الباحث عمل،  القدیم السرو طلمبات لعنبر األفقى المسقط) ١( رقم شكل
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  الباحث عمل،  األول الطابق سروبال المھندسین لمكتب األفقى المسقط) ٢( رقم شكل

 

 . الباحث عمل،  األول الطابق بالسرو المھندسین كبیر لمسكن األفقى المسقط) ٣( رقم شكل
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توضح محطة طلمبات السرو   Google Earthصورة جویة من موقع ) ١(رقم  لوحة
   بھا الخاصة والمستعمرة

 
. ١٩٢٨رو  عن تقریر الواجھة الجنوبیة الغربیة من العنبر القدیم لطلمبات الس) ٢(لوحة رقم   
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.الواجھة الجنوبیة الغربیة من العنبر القدیم للسرو وھو الوضع الحالى ) ٣(لوحة رقم   

 

.تبین مبنى المبرد الخاص بمحطة طلمبات السرو)  ٤(لوحة رقم   

 

 

 
  


