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 الرافدينقواعد النشر يف جملة آثار 

 تقبل المجلة البحوث العلمية التي تقع في تخصصات: -1

 . اإلسالميو  القديم بفرعيهعلم االثار  -
 بلهجاتها و الدراسات المقارنة. القديمة اللغات -
 . القديمةو الخطوط  المسمارية الكتابات -
 . والحضارية التاريخية الدراسات -
 .     ةياالثار  الجيولوجيا -
 . اآلثاري المسح  تقنيات -
 . ةياالنثروبولوج الدراسات -
 . والترميم الصيانة -

 تقدم البحوث الى المجلة باللغتين العربية أو االنكليزية . -2

(، وبمسافات مفردة بين Microsoft Word(، وبنظام )A4يطبع البحث على ورق ) -3
للغة   Times New Romanللغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 (، وبنسختين ورقيتين. CD)االنكليزية، ويسلم على قرص ليزري 

(، يليه اسم الباحث ودرجته العلمية ومكان 16يطبع عنوان البحث وسط الصفحة بحجم ) -4
 (، وباللغتين العربية واالنكليزية.15(، بحجم )e-mailعمله كامال والبريد االلكتروني )

( 100غتين العربية واالنكليزية على ان ال تزيد عن )يجب ان يحتوي البحث ملخصا بالل -5
 كلمة.

 تضمين البحث كلمات مفتاحية تتعلق بعنوان البحث ومضمونه. -6

(، لكل من 12جم )تكتب ارقام الهوامش بين قوسين وترد متسلسلة في نهاية البحث بح -7
 واالنكليزية. المصادر العربية

( سم، واليمين واليسار 2.45من االعلى واألسفل )تكون أبعاد الصفحة من كل االتجاهات  -8
 ( سم.3.17)



ان ال يكون البحث قد تم نشره سابقا أو كان مقدما لنيل درجة علمية أو مستال من ملكية  -9
 فكرية لباحث أخر، وعلى الباحث التعهد بذلك خطيا عند تقديمه للنشر.

 ه.يلتزم الباحث باتباع االسس العلمية السليمة في بحث -10

 يلزم الباحث بتعديل فقرات بحثه ليتناسب مع مقترحات الخبراء واسلوب النشر في المجلة. -11

(، صفحة وفي حال تجاوز العدد المطلوب يتكفل 25ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -12
 ( دينار.3000الباحث بدفع مبلغا اضافيا عن كل صفحة اضافية قدره )

 دمة للمجلة الى اصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.ال تعاد اصول البحوث المق -13

ترقم الجداول واالشكال على التوالي وبحسب ورودها في البحث، وتزود بعناوين،  وتقدم  -14
 بأوراق منفصلة وتقدم المخططات بالحبر االسود والصور تكون عالية الدقة.

بين قوسين في يشار الى اسم المصدر كامال في الهامش مع وضع مختصر المصدر  -15
 نهاية الهامش.

 يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثه من اخطاء لغوية وطباعية. -16

(، 100000)تعمل المجلة وفق التمويل الذاتي، لذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة  -17
 (، الف دينار.15000مائة الف دينار عراقي فقط، يضاف لها أجور االستالل البالغة )

د كل باحث بمستل من بحثه، أما نسخة المجلة كاملة فتطلب من سكرتارية المجلة لقاء  يزو  -18
 ثمن تحدده هيأة التحرير. 

 ترسل البحوث على البريد االلكتروني للمجلة: -19
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مبنى الهيكل االنشائي للعمارة  ةيهندسلاية والمعالجات التقنية ريتطوالمراحل ال
 العراق القديم مدن وسط وجنوب في الزقورة 

 )نماذج منتخبة(
 

 )*(منى عبد الكريم حسين القيسي
 

 15/8/2021 تاريخ قبول النشر:                          24/7/2021 :تاريخ تقديم البحث
 

 :الملخص
العراق القديم على العناية بالهندسة العمارية لمبنى الزقورة وتجديد بنائها في دأب المعمار      

إذ  إذ تعد من أهم المباني الدينية ضمن العمارة الدينية التي تحتل مراكز المدن العراقية القديمة
 .حافظ عليها المجتمع العراقي القديم بشكلها وهويتها العمارية التي تعكس فكره الديني عبر الزمن

كتقنية أصبحت من هذا فقد تركز البحث على دراسة الهندسة العمارية والمعالجات الهندسية التي 
   .العراقية القديمةمباني الزقورات الجديدة بمراكز المدن الهيكل االنشائي لجديدة ضمن مراحل بناء 

الهيكل  ،لمصطبة البنائية، االمراحل التطويرية ،الهندسة العمارية ،الزقورةالكلمات المفتاحية: 
 االنشائي.
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Munah Abdel Karim Hussein Al – Qaisi  

 
Abstract: 

    The architecture in ancient Iraq has been taking care of the architecture 

of the ziggurat building and the renewal of its construction، as it is one of 

the most important religious buildings within the religious architecture 

that occupies the centers of the ancient Iraqi cities، as the ancient Iraqi 

society preserved it in its form and architectural identity that reflects its 
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religious thought through time. From this، the research focused on the 

study of architecture and engineering treatments that became as a new 

technology within the stages of building the structural construction of the 

new ziggurat buildings in the centers of the ancient Iraqi cities.  

   

Keywords: Ziggurat، Architectural، Development Stages، Mustaba 

Building، Structural Structure.                                          

 

 :المقدمة
مييز حايارة وادا الرافيدين ونبعيت عمارتهيا مين فكير عراقيي وشياه  الزقورة صرح عظييم 

للعميارة الدينيية التيي  ا  ممييز  ا  ئهيا لتكيون عنوانيعميارا ببناالهندسيي و ال هوطموحيته غايأصيل لتحقي  
عكييس تارياهييا العمييارا جييانبين مهمييين أولهمييا فلسيي ة ال كيير اذ  ،مراكييز المييدن القديميية  تتوسييط
والثاني تطور هندسة العمارة الدينية في المجتميع العراقيي القيديم لتيمتي منهيا أهميية دراسية  ،الديني 

 مبنييييى الزقييييورة جمليييية ميييينلمييييرحلتين تطييييويريتين أضييييافت هييييذا البحييييث لتعييييد هييييذه الجوانيييي  بمثابيييية 
بييييان أهميييية  إليييى هيييدل البحيييث اليييذ ،تهيييا بهندسييية عمار ااصييية السيييمات الاصيييائأ وأصيييبحت ال

المرحلية التطويريية الوليى التيي عكسيت م هيور ال كير اليديني عليى الزقيورة  بتحدييد شيكلها وهويتهييا 
 لجدييييدا بابتكيييارالمتمييييزة  وإمكانياتيييهفيييي العيييراق القيييديم إبيييراو دور المعميييار فاييين عييين  ،العماريييية 
لتكييون هييذه  .لتكييون مرحليية تطويرييية ثانييية بنائهيياضييمن مراحييل ب ات هندسييية متطييورةتقنييي وإدخييال

موضييوا الزقييورة كثيييرة تناولييت التقنيييات المعالجيية ضييمن دراسيية البحييث ايضييافة الجديييدة لدراسييات 
الكت  ورسائل الماجستير والبحوث العلمية التيي اقتصيرت عليى العيرل والوصي  بوسع مبشكل و 

المنقبين لذلك جميعها افتقرت الى التحليل الهندسي ومعرفة كيفية ت كير المعمار  بآراءواالستشهاد 
ابتكاراتييييه سلسيييية آنييييذاع وتعاملييييه مييييع نتييييائئ المتطيييييرات البياييييية الطبوغرا ييييية علييييى الزقييييورة ليقييييدر 

مسلوب علمي وعمليي بحيت لطيرح مارجيات جدييدة مين أنظمية هندسيية بية قتندسية و معالجات هو 
سمات وخصائأ عمارية للزقورة ومقارنتها بالعلور الحديثة  أصبحت التي عناصر عماريةلوانماط 

وفيي  محيياوره لييذلك سييول ييينهئ البحييث مناقشيية الموضييوا  بعييد المقدميية  .لألبنيييةللهندسيية العمارييية 
الزقييييورة ووصيييي  نميييياذج ماططييييات لمثليييية منتابيييية ميييين وقييييورات ومقارنيييية بعييييرل تيييياريخ مبنييييى 

متينيية  أسيس اختييياره ة ومنهياالماييافة المعالجي اتعناصيرها العماريية وماططاتهييا الهندسيية والتقنيي
فاييين عييين ابتكيييار الجيييدران االسييينادية أو هيييا زقيييورة والتطيييير واليييوقي ي للطبقييية البنائيييية الوليييى منلل

درة المعميار عليى تيواون المبنيى فان عن بييان قي ،ة والمدعمة بدعامات الساندة لدفع ضطط الترب
 وتمثيرهاها البياية ومتطيرات ايشارة إلى قرولو  الرلالتواون بين وون البناء وجاذبية عن طري  

ولتططييية الموضييوا مسييتعينة بالمصييادر والمراجييع العلمييية التييي تناولييت جوانيي   .عمييارة الزقييورة فييي
بالمقابييل لجييل و  ،لعمييل الباحييث كمييا تاييمن خييرائط وصييور وماططييات  ،ميين موضييوا البحييث 
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الهندسيية  الفكيياربلييورة كيفييية بييدءا ميين مراعاتهييا ميين اسييتكمال هييذه الدراسيية هنيياع أسييالة عييدة البييد 
الحييديث الكثيير الهندسيية المعمييارا العمارييية وتطورهييا التييي توصييل اليهييا المعمييار التييي سييبقت علييم 

بالبنيياء وجعلهييا ي جوانيي  الاييع  فييتنلأسييلوب المعالجيية وكيفييية تبنييي سيينة ماييت  4000ميين 
لايروج مكي ة مع البياة بمواد أولية بسيطة وجعلها أكثر متانة وصيمود أميار تقيادر اليزمن ومين ثيم ا

 .المدرجة بنهاية البحثللبحث العلمي  بمهم النتائئ
 :الزقورةمبنى  -أوال 
  siq(q)urratuالعصر البابلي القيديم بصييطة فيوبشكل صريح  سم الزقورةلذكر أول ورد      
 zaqaru المشت  من المصدر )ال عل( siqqurratuأو  ziqqurretu ها جمعو  sequrratuأو 

 االكديييييييية وهيييييييذه الصييييييييطة اليييييييواردة مشيييييييتقة مييييييين الصييييييييطة ،عنيييييييي العليييييييو و االرت ييييييياا واليييييييذا ي  
ziqqurratu(m)  باللطية ليقابلهيا بيالمعنى  (1)والتي تعنيي بيرج المعبيد أو المعبيد العيالي أو الميدرج

فيييي التسيييمية  وردت مييياك  ،(2) عييياليالبيييد عمال أيايييا تعنييييوالتيييي  ( NIR–6U)بصييييطة السيييومرية 
 فييييي الزقييييورة سييييمأ متيلييييي ، (3) (ra-ur-qu-iq-zi)جيييياءت بصيييييطة  التييييي اآلشييييوريةالنصييييو  

أمييا فييي كتابييات  ، zi-ik-ku-ratالملييك نبوبنصيير بصيييطة كتابييات فييي العصيير البييابلي الحييديث 
 . ta-ra-ku-zi  (4) بصيطة الملك نبوخذنصر الثاني فقد وردت 

( طبقيات ذو 7 – 2) ميا بيينيتراوح عدد طبقاتهيا طبقات مدرجة  اذ مبنىعبارة عن الزقورة      
 التي شياا تصيميمها بميدن وسيط  الشكل ستطيلةمقاعدة ذات بمشكال هندسية منها قاعدة عرياة 
وأخيير    ،العصيير السييومرا القييديم كمييا فييي وقييورة أور ون يير والوركيياء وجنوبييه فييي  العييراق القييديم

قيد  ، (5)  كانت منذ العصر البابلي القديم مدينة دوركوريكيالزو )عكركيول يلتا ةربعمقاعدة  بشكل
 ة الطبقيةقمي فيحجرة )مزار( تم بناء معبد أو ر( تقريبا  وي 100ضلعها إلى ) ارت اعها يصل طول

 يتصي  نظيار الشيكل الهندسييو  ..(6) من الزقيورة الطبقة الخيرةإذ تشكل من الزقورة الخيرة العليا 
هييذه  إلييىيمكيين االرتقيياء ولييه شييرفه  باتجيياه القميية طيياب  أضييي  ميين سييابقه يكييون كييلن مبييلزقييورة ل

مكسييو بالقرميييد و بييالطوب الحميير الكثيير صيينبة ال اللييبن أو الجييرالطبقييات عبيير سييلم يبنييى ميين 
 .(7) وترت ع الزقورة إلى سبعة أو ثمانية طواب 

 : وجنوبهفي مدن وسط العراق القديم المنتخبة ات أهم نماذجها عمارة الزقور  –ثانيا 
من  لتصبح هوجنوبة بوسط العراق القديم الرئيس في المدن العراقية القديمةشيد مبنى الزقورة       
التي توسط مراكزها في قيل قيرول  لمدينة بل من أهم مراف  )العمارة الدينية(الدينية ل معالمال أهم

طبوغرا ية الرل ومادة البناء التي أجاد البياية و متشابهة بعناصرها للمنطقة بياية طبيعية واحدة 
بها هذه البياة لتظهر مد  مقاومية وتيمثير مبياني الزقيورات فيي قيل هيذه الظيرول البيايية للمنطقية 
التي خلقت بدورها قيرول بيايية عماريية متشيابهة خاضيعة لهيذه الظيرول أدت إليى تصيدا وتلي  
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لدينييية يية احالمجتميع العراقييي القيديم ميين الناولهميتهييا الكبييرة لييد   .بهيكليية أغلي  مبيياني الزقيورات
ضييمن العمييارة الدينييية ميين جانيي  آخيير ممييا حمييل ملييوع العييراق  ميين جانيي  وكونهييا عنصييرا  رئيسييا  

ل اهتمامهم صوب تجديدها وإعادة بنائها ومنهم المليك أورنميو إليى إعيداد حملية كالقديم أن يوجهوا 
مين  لكثيرلتصيل أعيداد هيذه الزقيورات  راقية القديميةيعادة بناء وتجديد مباني الزقورات بالمدن الع

اعتمييادا  يةشييمالال  هوحتييى مدنيي هوجنوبييوقييورة بشييكل مجموعييات كبيييرة فييي وسييط العييراق القييديم  30
كميا أثبتيت التحرييات بيمن معظيم هيذه  ،على ما كش ته أعميال لتنقيي  فيي المواقيع العراقيية القديمية 

الزقورات قيد تيم بنااهيا خينل حكيم المليك أور نميو فيي العصير السيومرا الحيديث أا نهايية اللي  
ن وسيييط وغيرهيييا مييين الميييد)عقرقول( يكيييالزور دوركو و أور والوركييياء الثاليييث ق.ر ومنهيييا فيييي مدينييية 

لزقييورات المكتشيي ة بالمييدن ااني وبسييب  العييداد الكثيييرة ميين نميياذج مبيي .(8)وجنييوب العييراق القييديم 
لذلك سول نمخذ بعض المثلية  ،دراسةال في هذهالعراقية القديمة إذ ال يسعنا الخذ بجميع أمثلتها 

إعيادة بنائهيا تقنييا هندسييا بعمارتهيا إن كيان عين طريي  من وقورات هذه المدن التيي شيهدت تطيورا 
ية الجديدة التي سول ييتم عرضيها فيي ميدن أو ترميمها أو تشيد وقورات جديدة وف  التقنية الهندس

ليذلك سيول ييتم أوال بعيرل عميارة الزقيورة  .وبحسي  قيدمها التيارياي هووسيطجنوب العراق القديم 
الكبيرة بمدينة كيش التي لم تكن ضمن حملة أعمار مبياني الزقيورات للمليك أورنميو وذليك يعطياء 

ثييم وقييورة  ( وميينةصييورة أوضييح لعمييارة الزقييورات قبييل العصيير السييومرا الحييديث )عصيير أور الثالثيي
  ... الخ.مدينة اريدو

 :زقورة مدينة كيش -1
 تينتين مت يياوتكبييير تييين تلعيين ك (9)رة(گالسيين)تييل  مدينيية كيييش قييي الثريييةالتنقيبييات  كشيي       

مبيياني العصيير  عليييهبنيييت الييذا  هذاتييالنظييار بميين اللييبن المسييتوا المحييدب  تامشيييد ابييالحجم كانتيي
وتم . (10) عصر فجر السنالت الثالث إلىتعود بمنها المنقبون تارياها  لذا حددوا السومرا القديم

التييي  (1z)بييرقم الزقورة الكبيييرة بيي التييي عرفييت الكبييرالكتليية ( أمييا 2Zالزقييورتين الصييطيرة ب) تييرقيم
فيييوق بقاييييا مسييتوطن قيييديم يعيييود إلييى عصييير فجييير  هييابناا م تيييبيييمن وقع المبيي  أعميييال التنقيبييي أكييدت

ر(  1،30أسييس الزقييورة وبارت يياا ) بنيياء فوقهييار و السيينالت الثيياني بعييد فييرن طبقيية ميين التييراب لتقيي
قيد كشي  فالجيدير باليذكر ومين  .(11)ذات الليون الرميادا  المستوا المحدب المبنية من قطع اللبن

 . (12)ر( تتالل بدن الزقورة 1ر( تقريبا على طبقة من الرماد بسمك )3على ارت اا )
 :زقورة مدينة أريدو -2

 أعمييالأكييدت إذ  لمدينييةميين ا الجهيية الشييمالية الطربييية فييي (13)بمدينيية اريييدو مبنييى الزقييورة شيييد    
 أجيير هييو ميين قييار بتمسيييس هييذه الزقييورة بمدينيية أريييدو اسييتنادا إلييى خييتم التنقييي  بييمن الملييك أورنمييو

في درجات سلم الزقورة )على غرار بنياء  اليسرعلى الجان  عنها باسمه الذا تم الكش   الزقورة
ن شوسييح ييده المليك  باسيمومة إال أن أجر باقي أجزاء مبنى الزقورة كانت مات .(أورمعابد مدينة 
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بشييكل مسييتطيل شيييدت الزقييورة  .(14)مدينيية الالييذا يعييود لييه ال اييل فييي بنيياء وقييورة ايلييه انكييي فييي 
بنيييييت ميييين قطييييع اللييييبن بقيييييا   ،ر تقريبييييا 5،9 بارت يييياا ،ر  46،5×61،8هييييا بنحييييو بلطييييت أبعاد

  (.1)الشكل رقم  .(15)سم 7×16×27
 معبييد أقييدرتيياريخ  عييوديسلسييلة ميين المعابييد المتعاقبيية التييي  أنقييالفييوق زقييورة الء مبنييى تييم بنييا     

كشي ت أعميال التنقيي  والتحيرا فيي كميا  (16)ق.ر سالايام اللي العبييد فيي عصير  إلى فيها يعود
قطييع ميين اللييبن المسييتوا المحييدب  نزقييورة عييالمدينيية وبالتحديييد بييالقرب ميين الزاوييية الشييرقية ميين ال

عصيير  إلييىتعييود  لبنيييةمنتصيي  الليي  الثالييث ق.ر ممييا يييدل علييى مال ييات  فيييالشييائع بالبنيياء 
أما من الناحية العمارية فلم يعثير عليى معابيد يعيود تارياهيا إليى العصير  .(17) السنالت السومرية

ق.ر( قييد هيدموا مييا  2004– 2112السيومرا القيديم فييي المدينية ولربميا ملييوع سينلة أور الثالثية )
معابد أو أبنية وتم تسوية ارل المدينة بمنقاضيها لتكيون مهياية لبنياء أبنييتهم  هو قائم من الجدران

كش  عنه من أعمال التنقي  التي قد أستنتئ على ضوء ما هذا و  .الاامة الجديدة ومنها الزقوره
أنقيال  نيا وقورة المدينة ومنها الزاوية لشرقية والزاوية الجنوبية بالكش  عيواباشرت أعمالها في و 

معظيم معيالم  اخت ياءرجيع السيب  فيي يومنها  ئهاومنها جدران غرل معابد أقدر من ومن بنا مباني
بقايا المعابد وتسويتها  بإوالةقار  هو من ق.ر( 2111 -2094)اورنمو الملك  إنو  المعابد،مباني 
الشيييء القليييل ميين ح ييرة  إالي صييل بييين المعبييد السيياد  والزقييورة  بنيياء الزقييورة اذ ال لجييل بييالرل

وهييذا اليينمط ميين البنيياء علييى غييرار الكثييير ميين المثليية للزقييورات بالمييدن  .(18)المعابييد بمدينيية أريييدو
العراقية القديمة التي نالتها حملة الملك اورنمو بتجديدها وإعادة بنائها فيوق وقيورات أقيدر أو مبياني 

 .(19)اني أقدرقديمة ومنها وقورة مدينة ن ر التي تم بنائها على مب
  :زقورة مدينة الوركاء -3
الدينييية  منطقييةال فييي شيييد مبنييى الزقييورةبييمن تييم ت (20) الوركيياءمدينيية  فييي البعثيية التنقيبييية أكييدت    

ة ميين المدينية التييي تايم معبييد اآللهيية طربييالواقعية عنييد الجهيية ال (21) انييا( -حيارة )إا وهييي الثانيية 
الطبقتيين الوليى  إواليةبعيد معبيد هيذا الأنقيال طبقيات عليى هيا وقد تم بناا  (22) (Inanna -نانا إ)
التيييي يعيييود تارياهميييا إليييى العصييير السيييومرا القيييديم مييين المعبيييد  الثانييييةء كبيييير مييين الطبقييية اجيييز أو 

 بهييدر نمييوأور الملييك  أمييروقييد  .(23) الثالثييةوالمقاميية فييوق مصيياط  بنائييية علييى غييرار معبييد الطبقيية 
لتشييد  .(24)تشييد الزقيورة فة بعييدة مين هيذا المعبيد لجيلامسي إليىالطبقة الولى وتسيويتها بيالرل 

تكيييون قاعيييدة أرضيييية تسيييتند فوقهيييا الطبقييية الوليييى للزقيييورة ل ر (68×62بقييييا  ) مصيييطبة جدييييدة
 . وبنيياء  (2)الشييكل رقييم  (25)ر تقريبييا14منهييا بنحييو  المتبقييي االرت يياا أمييا ،ر  (55×  49بقيييا  )
 هييد وقورة مدينة الوركاء شلت والتي أمر بها الملك أورنمو من هذه التقنية في البناءتقدر فعلى ما 
ذات قواعيد  لمبياني أقيدر تسوية منطقية بنياء يوقورة مدينة اريدو وه ها التي تم بنيت بهان س التقنية



 2022/  7مجلد  / 2مجلة اثار الرافدين / ج 
 

142 
 

 وجعلها قاعدةمؤل ة من عدة طبقات بنائية من مباني المعابد المتعاقبة الموجودة بالمدينتين بنائية 
     .جديدة بناء وقورةقوية لجل 

 اسيتادارتيم  وقيد .طبقيتين بنيائيتينتمل  من نت تاأكدت أعمال التنقي  بمن هذه الزقورة ككما     
فاين عين  بيين صي ول قطيع الليبن نالحصيراطبقيات وهو إضافة عمارة بناء الزقورة بجديدة تقنية 

تتاليل  أفقيية عميل قنيواتكميا تيم والسييما بيالجزاء العلييا مين الزقيورة  مجموعات مين حيزر القصي 
الجييل امتصييا  الرطوبيية ميين خيينل  ر القصيي ز حييخنلهييا  تمييرر بييدن الزقييورة بييين صييول اللييبن

  . (26) دخول الهاء عبرها
  :أور مدينة زقورة -4

 ،(27)ورأبمدينية وشيرا ببنائهيا  أور وقيورةد يبتشيق.ر(  2111 -2094ور نمو )أالملك أمر      
وأكمييل ميين بعييده مهييار  (28)اسييتنادا إلييى أجيير غيينل الطبقيية الولييى للزقييورة الماتوميية باسييمه  وهييذا
 -نينيا  ) القمير إليه وحاميهيا المدينية اليرئيس آليهلعبيادة التي خصصت و  ،شولكيالملك ابنه  البناء

لبنياء وإعيادة تجدييد أبنيية الزقيورات فيي الميدن  هيا ضيمن حملية المليك أورنميوبنائ كيان أميرو سيين(. 
ميين الناحييية العمارييية ومقاومتهييا  فييي جنييوب بييند الرافييدينوقييورة  أفاييل تعييدإذ  ،العراقييية القديميية 
ايرث المتبقي من العمارة الدينية فيي  ضمن قدروال شهرالومن المباني الروا و للظرول البياية 

 مثيلالتيي تن المنطقية الدينيية الجان  الشيمالي الطربيي ميبالزقورة تم بناء  .(29)الرافدينبند حاارة 
  .(30)سم تقريبا175بارت اا  فوق مصطبة بنائيةمشيدة  بالسا  هي والتي أور مركز مدينة

الحت اقهيا  تقادر الزمن مقاومة الظيرول الطبيعييةوقورة أور بشموخها وصمودها أمار وت امتا    
 ،ر تقريبيا 11ر وبارت ياا  43×62،5بنحيو  شكل مسيتطيلوصممت بالولى ومنها  ببقايا طبقاتها

كان يعتقد بمن و  ،ر  5.35ر بمرت اا  36×26بنحو أجزاء من الطبقة الثانية وقد تم الكش  على 
معبيييد صيييطير  هييياعلو ير تقريبيييا ل2،80واالرت ييياا المتبقيييي ر  20× 10بقييييا   طبقييية ثالثييية للزقيييورة

 .(3)الشكل رقم  (31) العلوا المعبد خصأ لإلله عرل ب
نقيال وقيورة أقيدر يعيود أ فيوق  وقيورة مدينية أورالمليك أورنميو بنيى أعمال التنقي  بيمن أكدت       

المتبقييية تحييت السييلم أو الطييرل المن صييلة ممييا يؤكييد هييذا البييراج  سيينلة أور الولييى إلييىتارياهييا 
كيان شيكلها متمييز فيي بيدن الزقيورة كميا  ،التياريخهيذا التي يعيود بنائهيا لين س  أو الوسطي المامي

التي ت يتح عبير ميداخل مين  (3)الشكل رقم  (32)لسلم المركزا للزقورةلكانت بمثابة دعامات ساندة 
كشي  بقاييا الرمياد  إليىليكيون مطيبخ للمعبيد اسيتنادا البيرج الشيمالي شيد  ،لزقورة ل يةمامالالساحة 
  .(33) الرئيسأما البرج الجنوبي فكان بمثابة مقار يقامة ايله  .بالبرج
الطبقييية رافييي  بنييياء الزقيييورة الجدييييدة بمدينييية أور إجيييراءات جدييييدة وهيييذا ميييا تيييم الكشييي  عنيييه ب      
تطليي  ومنهيا  تصميم عميارا هندسيي متمييزو وف  تقنية عالية من البناء إذ شيدت لزقورة ل الولى

بسييييمك حييييوالي ثمانييييية وكييييان  بيييياآلجر )الم اييييور(الواجهييييات الجييييدران الاارجييييية الربعيييية للزقييييورة 
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لتكتس    بزاوية ميل بسيطة مع مينن الجدار نحو الداخلتميل دعامات بنائية تسندها  .(34)قدارأ
إضييي اء ضييياامة  عيين نفايييلجييدرانها  الزقييورة بشيييكل جديييد مييين خيينل خلييي  امتيييداد وارت يياا أكثييير

 سييم 45وتبييرو عيين مييتن الجييدار بمسييافة  ،ر  60،2بعييرل   تشيييدت هييذه الييدعاما ،(35)للجييدار
بشيكل الزقيورة  بيدنا تيم تططيية هبعيد ،ر 4،4بنحيو  المحصيورة بينهيابلطت المسافة متسلسل بشكل 
فايين وجعلييه أكثيير متانيية وقييوة الجييدار إسييناده  منييه هييو الهييدل ميين مييادة القيياربطبقيية سييميكة  إوار
 إلييىصيي ول اللييبن  بييينرصيي  لتإلييى جانيي  حييزر القصيي  المحبييوع  نفييرن طبقييات الحصييرا عيين
لجيل اليتالأ  بيين صي ول الليبن الزقيورة تاتيرق بيدن جيدارمسيتطيلة الشيكل عميل ثقيوب  هياجانب

عليى ضيوء ميا و  .(36)الّليبننميادة  مين المبنيي ،من مياه المطيار المتسيربة إليى ليكيل مبنيى الزقيورة 
الطلعييات والييدخنت التييي تتالييل شييكل لزقييورة وفيي  نظييار اتييم بنيياء دعامييات قييد ميين الرجييح تقييدر ف

بالعراق القديم لتاي  جمالية الدينية  بالبنيةالمجاورة لها وهو نظار خا  جدران المباني الدينية 
المباني و جدران الزقورة التي تكسو  تحليات العماريةعار لل تنسي  عن طري هندسة العمارة الدينية ل

  .وجعلها على نس  واحدالدينية بمركز المدينة 
 :عقرقوف(كالزو )ريمدينة دوركو  زقورة -5
 جيربعيض اآلوهيذا اسيتنادا إليى   (37)دوركوريكيالزوبمدينة أمر الملك كوريكالزو ببناء الزقورة      

فان عين أسيم ايليه إنلييل والمعبيد باسم هذا الملك يط سنلم الزقورة الذا ختم المكش  ضمن تبل
نييير )  –كييي  –أمييا الزقييورة فقييد سييميت بمسييم ) أا  .كييال( -يييو   –الييذا شيييد لجلييه وأسييمه )أا 

E-GI-NIR)   المنطقيية الدينييية التييي تحتييل  ضييمنها شيييدليييتم ت ،( والييذا يعنييي البيييت الطيياهر
 .(38)مركز المدينة 

ذات كانيت ارت اا الزقورة استنادا إلى عدد طبقات الزقورة التي اعتقيد بمنهيا  فياختل ت اآلراء      
أميا  ، تقريبيا ر78 إليى الحقيقيي  هياطبقيات أا ميا يصيل ارت اع ربما تصل إليى سيتطبقات كثيرة 

ر  33مين الزقيورة بنحيو  الوليىبليغ ارت ياا الطبقية  إذ ،ر تقريبا 57فيبلغ بنحو ها العلو المتبقي من
الييذا يطليي  بييدن  الجييدار كسييم وبعييد إضييافةر 67،6×  69بقيييا   بشييكل مربييع ةصييمممتقريبييا ال

مبنيييي مييين وكيييان هيييذا الجيييدار  (4)الشيييكل رقيييم  ، (39)ر  78×  78الزقييورة ليصيييبح القييييا  بنحيييو 
يميييل نحييو الييداخل بمقييدار و مييع مييادة القييير المالييوط بكسيير ميين حجيير الكلييس كمييادة رابطيية  جييراآل
 الواجهيةوتالليت ر تقريبيا.  1،65الطبقة ليبلغ عند قمتها المييل بنحيو من ارت اا  ر2سم لكل  10

 (40) ميين أضيينا الزقييورة طلعييات بنائييية للاييلع الواحييد لجييدار سييت دخيينت وسييبعالاارجييية لهييذا ا
ومنهييا   ،وفيي  نظييار خييا هييا ا بناتييم  هبمنييالتييي أجريييت بمنطقيية الزقييورة أعمييال التنقييي  أكييدت كمييا 
طبقة من  أضي تومن ثم  الحمرللزقورة تم فرن طبقة من التراب  الولىقبل تشيد الطبقة  إجراء

ن ماعتقيدت البعثية بي أخير ،مين التيراب الحمير ميرة أخير  الرمل الناعم ومن ثم فوقه فرشت طبقية 
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. (41)لايطط ل تهياوإسيناده عليى طبقية متسياوية بمقاومالطرل من هذه الطبقات منع تصدا البنياء 
الي  طبقية سيميكة كيان ل ميواد ماتل يةلكان الطرل من هذه الطبقات المتكيررة أياا  من المرجحو 

الصيييع   متعيييرج مييينلسيييطح كلسيييي مسيييتوية ولجيييل خلييي  أرضيييية   يميييا بينهيييامتجانسييية بالتماسيييك 
 .زقورةالولى للتسويته ليكون قاعدة مستوية لبناء مسطبة 

طريقة بنائها غريبة عن التقنية المتبعة  نتقيبية بمن وقورة كوريكالزو كاتنكما كش ت البعثة ال     
 مين الليبن بشيكل صي ولو الليبن والطيين كميادة رابطية مين شييدت التيي  السيابقة،في بناء الزقيورات 

 8لت يرن عليهيا طبقية بسيمك  )البيوارا(  مين النابيي شيبكةصي ول مين هيذه ال  9-8ت صل بيين 
تقويية  لجيلن يذ بيدن البنياء ت سيم 10سم مين الرميل والحصيى فاين عين ل يات مين الحبيال بقطير 

     .(42)البناء
 لالقصييي  )الحصيييير( مييين أسييي  ب يييرن حيييزر مييينعييزو المعميييار العراقيييي القيييديم مبنيييى الزقيييورة      

طبقية مين القصي  لتبليغ كيل صي  مين هيذه وضع بيين كيل صي  وآخير  تم إذ العلى إلىالمبنى 
ن أو أكثييير مييين طبقتييييمييين الليييبن لي صيييل بيييين صييي  وآخييير ( سيييال  18 - 5الصييي ول ميييابين ) 

طيييرل منهيييا لاكيييان و عليييى أن ال تتقييياطع طبقيييات القصييي  البيييردا وقيييد وضيييعت بشيييكل متعييياكس 
مين  عيدداخترق بدن مبنى الزقورة  كما .تماسك البناء ومقامته للرطوبة والتصداب أكثرقوة  إض اء
الاارج بشكل فتحيات  إلىلتنتهي حزر القص   جان  تن ذ من جهة إلى أخر  إلى الفقيةالقنوات 

غيير  شيبكة كانت بشيكلسم( و  15×27و)سم(  14×25تقريبا بقيا  ) شكلالأو ثقوب مستطيلة 
  .(43)الطرل منها كشبكة تهوية للزقورة  س  مع عرل البناءنابشكل متو متقاطعة 

 المراحل التطويرية لعمارة مبنى الزقورة بتاريخ العمارة العراقية القديمة: -ثالثا  
وقيد داميت عيامرة الدينيية بيالعراق القيديم العماريية للعميارة  النتاجياتيعد مبنى الزقورة من أهيم      

 تهييا الييذا مييرعمار  تيياريخلتكشيي  لنييا عيين ببنائهييا الهائييل العمارييية  تهيياهويسييمات خاصيية بتحمييل 
 المرحلييييةبييييدأت  ،تيييياريخ عمارتهييييا بالمييييدن العراقييييية القديميييية  فيييييأساسيييييتين بمييييرحلتين تطييييويريتين 

شييييكلها  أعطتهييييامرحليييية فكريييية متييييمثرة بييييال كر اليييديني للمجتمييييع العراقييييي القيييديم ك لتطويريييية الولييييى
أميييا المرحلييية  ،خيييذ عنيييوان هويتهيييا العماريييية بالعميييارة الدينيييية بيييالعراق القيييديم لتموسيييماتها العماريييية 

تجنيي  ضييرورة بالبنيياء بمييادة  عبييرتتجلييى بطريقيية ت كييير المعمييار العراقييي ن سييه فالثانييية التطويرييية 
قابليية لننييدثار مييع تقادمهييا الزمنييي لييذلك أضييال تقنيييات هندسييية جديييدة علييى مراحييل بنيياء الزقييورة 

  :يوهما كما يمت .عمارتهاهندسة طورت من 
لمبندى سدمات والهويدة العماريدة ال فديالفكر الدديني  التطور تأثير :المرحلة التطويرية االولى-1

 :الزقورة
 (44)ق.ر 3700عصيير الوركيياء  فيييفييي تيياريخ العييراق القييديم مبنييى الزقييورة أول قهييور لكييان      
المجسدة على بعض الختار المنبسطة التي تعيود إليى تليك  ال نية مشاهدالاستنادا إلى صور  وهذا
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أكدت الدراسات قد من جان  أخر فو  .(6و  5 ن)الشكن (45)تظهر صور لشكل الزقورات  الحقبة
بمجييال العمييارة العراقييية القديميية بييمن مبنييى الزقييورة كانييت بالصييل عبييارة عيين دكيية بنائييية العمارييية 

 أكثيربشيكل  القديمية بيداالمع تمسييس وبنياءبيدأ بوذليك بعيدما  صلدة التيي تعيرل بالمصيطبة البنائيية
ليكيون المعبيد عليى االرت ياا المطليوب ليظهير  ،المصياط  البنائيية  هيذه عليىببنائها وذلك  تعقيدا  

الطبقييية معبييد أول المعابيييد المشيييدة فيييوق المصيياط  اليييذا كشيي  عنيييه بليكييون  (46) بشييكل واضيييح
التحييوالت ن هييذه والبييد ميي (47)طييور العبيييد الرابييع فييي مدينيية أريييدوب ة بسلسييلة المعابييدعشيير  ةالحادييي
 فيالتي شهدتها العمارة العراقية القديمة  العمارةمسلوب فن بمتطيرات كانت ضمن سلسلة ال المهمة

بنيياء معبييد أسييلوب  نعيي كشيي تييم الإذ الوركياء مدينيية الطبقيية الاامسيية والرابعيية بالزمنييية ميين  حقبيةال
وبناء معبدا عاليا يقور على مصطبة )دكة( بنائية غير متناسقة ببنائه  آنو في مدينة الوركاء ايله
بتيياريخ أقييدر  ها نيياتييم ب قييد هأنييميين البييد  البحييث عيين تيياريخ بنيياء هييذا المعبييد الييذا رجييح بمنييه علييى

 معبيدوبالتحديد من عصر العبيد أو بداية عصر الوركاء لكونه بقياسات هندسية أصطر من أبنية 
 هبنياا  وإعيادة أنقاضيه تهديميه وتسيوية بقاييا السيتمرارولكن مدينة الوركاء  زركمضمن نا إينا اآللهة
 زدادلييي ،(48)المعبييد عييالي يقييور علييى المصييطبة )دكيية( ئالموقييع للمعبييد أصييبح بالتييدريمكييان بيين س 

 )مسييطبتين بنييائيتين( صييبح بطبقتييينلت باالرت ييااالبسيييطة القديميية  مصيياط ال يمييا بعييد عييدد هييذه 
ت ال كييرة وميين ثييم تطييور كمييا كشيي  فييي معبييد جمييدة نصيير بموقييع تييل العقييير الواحييدة تعلييو الخيير  

بشيكل ميدرج بنيائي  لتتجسد لتصبح عدد من المصاط  البنائية بشكل الطبقة الواحدة فوق الخر  
 التارياييييةالطبقيييات المتعيييددة كميييا قهييير فيييي العصيييور  اتذ النهيييائي شيييكل الزقيييوراتمييين ليقتيييرب 
المرحلية تطور وبشكل واضح وهنا تجلت لنا  .(49) هائل شاه  االرت اامدرج بهياة مبنى النحقة 
 اللي على مر تاريخ هيذا التطيور بعميارة الزقيورة اليذا بيدأ منيذ و  ،من تمريخ عمارة الزقورة الولى 

بشييكل مباشيير علييى شييكل عكييس للمجتمييع العراقييي القييديم الييذا انديني الييلم هييور تييمثير االرابييع كييان 
بمنيه ن يالماتصي اعتقيادوبحسي  د العيالي فيوق اعليي طبقية بيمبنيى المعوجيود والسيما مبنى الزقورة 

عنييد هبوطهييا ميين السييماء إلييى أو  وسييط طرييي  ايلهيية التييي تعييرج إلييى السييماءدار اسييتراحة  كييان
 تمامييا،ن ين مييرتبطير ت سييير للزقييورة هييي إن هنيياع معبييدوان أكثيي .(50)المعبييد الييرئيس فييي الرل

وهناع من يعتقد بمن المعبد العالي  .بالس ل عند نهايتها أرضي على قمة الزقورة واآلخرأ احدهما 
وان مدرجات الزقورة ت سر  .لإلله في طريقه بين السماء و المعبد الس لي ؤقتةهو مكان استراحة م

إنهيا نيوا مين السينلم ترت يع  أو ،لصيعود المناسي  إليى المعبيد العياليعلى أنهيا إميا مجيرد واسيطة ل
  .(51) الرلإلى السماء من 

بنيياء المصيياط  البنائييية  ميين ابتييداءالعمارييية تطييورات هييذه ال فقييد أتييت وعلييى ضييوء مييا تقييدر       
تتبعنيييا لهيييذه التطيييورات لوجيييدنا أن العنصيييرين ) المعبيييد ليييو و  اليييذا يعلوهيييا وعنقتهيييا بمبنيييى المعبيييد
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 يشييكننيطيبييان عيين مبنييى الزقييورة بييل  ن اللييذان الإنهمييا العنصييران الرئيسيياوالمصييطبة البنائييية ( 
هنياع تطيير فيي موقيع المعبيد وحجميه فاين عين شيكل  حدثإال أن  ،منذ البداية هويتها العمارية 

إلييييه اهتيييد  نتيجييية الميييؤثرات لألفكيييار الدينيييية وتجسييييدها بعيييدما وعيييدد وحجيييم المصييياط  البنائيييية 
معابييد معرفيية بنيياء هييذه المسيياط  البنائييية لتقييور مقييار أسييس جييدران ال ميينالمعمييار العراقييي القييديم 

 الهييدال جانيي  إليىدينييية القديمية فايين عين رفييع مبنيى المعبييد عيين الرضيية المجيياورة لسيباب و 
ووقايتهييا ميين  ،جرفهييا بسييب   ياييانات مييياه النهييار ميين جانيي   وت ييادامنهييا حمايتهييا و قائييية الو 

بنياء تتطيور فكيرة ليصبح هذا المعبيد )المعبيد العيالي( وذليك بعيد  المنح والرطوبة من جان  آخر
البسييييطة القديمييية  مصييياط العيييددها  زدادهيييذه المصييياط  عبييير تييياريخ العميييارة العراقيييية القديمييية ليييي

 مصيطبةحدث تطيير جيوهرا فيي  وفي هذا التطور )مسطبتين بنائيتين( صبح بطبقتينلت باالرت اا
لتكييييون اكبيييير ميييين المعبييييد ميييين حيييييث عييييدد  بمثابيييية أسييييس المعبييييد  ا  التييييي كانييييت تييييؤدا دور  المعبييييد
بينميا يكيون المعبيد قيد أصيبح أصيطر حجميا أو  ،  ذات الحجار الكبيرة وبمساحة أوسيع المصاط

والبييد لهييذه المسيييرة الطويليية  .بييذات المسيياحة فييوق هييذه المصيياط  الكبيير حجمييا والوسييع مسيياحة
لعمارة الزقورة ابتداء من ابتكار ال كرة حتى تطبيقها بالعمارة الدينية وترسيياها بيال كر العراقيي البيد 

ليذلك الوركياء هناع من الحاجة إلى الوقت الطويل والنور لتطبيقها حتى قهرت لنيا خينل عصير 
هيذا العصير لتاتمير ال كيرة وييتم تياريخ سيب  تم تن يذ كيل هيذه التطيورات بوقيت قيد  انه من الرجح

مبنى الزقورة مجسدة متكاملة  صورلتصل لنا  شكل واضح بال كر العراقي القديم،تطبيقها وتظهر ب
    .هذا العصر مشاهد الختار االسطوانية فيب
  :الزقورة لعمارة مبنىة تقنيالمعالجات الالتطور الهندسي  :الثانية التطويرية المرحلة -2
مبيياني الزقييورات فييي بعييض المييدن العراقييية القديميية تييم لة يييعمار اللهندسيية لبعييد العييرل السييريع     

لتكون بمثابة المرحلة التطويرية الثانية  الزقورة تسجيل سلسلة من المعالجات الهندسية لعمارة مبنى
بيييذلها التيييي ميييرت عليييى هندسييية عميييارة الزقيييورة التيييي جييياءت نتيجييية تظيييافر الجهيييود العماريييية التيييي 

مبيياني الزقييورات بالمييدن  ني العراقييية القديميية ومنهييا والسيييماالمعمييار العراقييي القييديم فييي إداميية المبييا
  لهييا ضييمن مراحييلاالعراقييية القديميية لتكييون هييذه المعالجييات ابتكييارات تقنييية هندسييية تمكيين ميين ادخ

فمصيبحت ودها بناء الزقورة والتي جعلت من هندستها العمارية أكثر رصانة مميا سياعدها فيي صيم
عميرا بتيياريخ العميارة الدينييية للعميارة العراقييية القديمية شيياماة تتصيدر مبانيهييا بيل أصييبحت طيول ال

ولتيمتي هيذه التقنييات الهندسيية بمتطييرات بينمط  (52)من أهم معالمهيا بمراكيز الميدن العراقيية القديمية
العصيير السييومرا الحييديث فييي نهاييية  فيييفيين عمييارة الزقييورات والسيييما الزقييورات التييي تييم تشيييدها 

الل  الثالث ق. ر التي تعود لهذا التاريخ معظم مباني وقورات المدن بالعراق القديم لتمتي سلسيلة 
لتكييون بمثابيية المرحليية التطويرييية الثانييية التييي مييرت  الزقييورة ميين المعالجييات الهندسييية لعمييارة مبنييى

بعيدما تمكين المعميار العراقيي القيديم مين أجيراء رة الزقيو لمبنيى  اينشيائيالهيكيل على عمارة هندسة 
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جمييييع السيييلبيات  هادراسييية مستفياييية مسيييبقة لمبييياني الزقيييورات ومييين جوانييي  عيييدة نيييتئ عييين رصيييد
 لثقيل البنياءبمباني الزقورات القديمة من حيث طبوغرا ية أرل المنطقة ونوا التربة ومد  تحملهيا 

هييي ميين أهييم المعوقييات التييي ونمييط التاطيييط الهندسييي لمبنييى الزقييورة فايين عيين نييوا مييادة البنيياء 
ومنها تمكن من تسجيل سلسلة من هذه  ،هذه العوامل  بتصدا بدن المبنى وخس ها  تي شاركتال

ا المعالجات التقنيية لهندسية عميارة الزقيورة التيي أدخلهيا المعميار العراقيي القيديم ضيمن مراحيل بنائهي
دراسيية مستفيايية وبشييكل علمييي وفيي  عمييارة هندسييتها والبيايية  عيين طرييي ولييذلك  ،وبمهنييية عالييية 

ة تباعيا ميع مراحيل عمليية بنياء متسلسيلبشيكل محياور المحيطة سول يتم عرضها هذه المعالجيات 
   -:وكما يليالزقورة 

  :أختيار موقع مبنى الزقورة -أ 
إذ تييم كبيييرا اهتمييار الملييك أورنمييو بمعمييار واعييادة بنيياء وقييورات المييدن العراقييية القديميية  كييان     

حكمييه وكانييت هييذه الحمليية علييى الرجييح ضييمن حملتييه التييي وجههييا  فييي مييدةتجديييد معظييم مبانيهييا 
لذلك البد من إعادة بناء وترميم  هوجنوبصوب أعمار مراكز المدن القديمة في وسط العراق القديم 

وبسب  تهالك مباني الزقورات فنبد مين  .الزقورات ضمن العمائر الدينية بمراكز هذه المدن مباني
أعمارهييا ثييم إعييادة بنائهييا وفيي  تقنييية هندسييية جديييدة تاييي  لهييا رصييانة تجعلهييا أكثيير قييوة ومتانيية 

ليل بيد ،والحيلولة دون تصدعها لنها تعد من أهم مباني العمارة الدينية التي تتصدر هذه المراكيز 
سلسلة معابد  فوق أو بناء وقورات جديدة  ، بهدر مباني وقورات قديمة وإعادة بنائها من جديد هاميق

إال إن قييد أهملييت الكثييير ميين مبيياني الزقييورات التييي لييم تكيين ضييمن  ،مشيييدة مسييبقا بمركييز المدينيية 
ليذلك فنبيد قيد  ،بدون اعمار ضمن هيذه الحملية  (رةگسنتل ) كيش  وقورةمثل مراكز المدن هذه ال

وعنيد بنياء  .جاء اهتمار الملك أورنمو بإعمار مباني الزقورات ضمن اهتمامه بمعمار مراكيز الميدن
مسيياحة تحديييد هييو بسييب   :الزقييورات بمراكييز المييدن العراقييية القديميية ورد هنييا أمييرين هييامين أولهمييا

أن يتقييد ضييمن ي القيديم عليى المعميار العراقي كيان المركيز اليذا تيم أشيطاله بمعظيم المبياني الدينيية
لعمييارة الدينييية بييالمركز )بمنطقيية المعابييد( لييذلك لييم يكيين أمامييه إال أن ياتييار موقييع لمسيياحة هييذه ال

الزقورة القديمة أو التاحية بمبنية معبد ضمن المركز بحيث تكون مساحته الرضية كا ية ينشاء 
البد من بناء الزقورة الجديدة فوق مباني هو و  :واالهموالمر الهار الثاني  .وبناء مبنى وقورة جديدة

 أبنيية قديمية مثيل أو سلسلة معابد أو ،( 3) وقورة أور الشكلأقدر إن كانت أنقال لزقورة كما في 
ن سيييه الموقيييع فيييي ذات طبقيييات قائمييية  هيييا(( وال سييييما كون2)،(1) نوقيييورة ارييييدو والوركييياء )الشيييكن

ييية الجديييدة التييي تييرتبط بييالمحور الثيياني التييي وهييذه هييي التقن)ارضييية( قييوا للمبنييى  أسييا  لتشييكل
أدخلها المعمار العراقي ضمن مراحل بناء الزقورة وذلك بعد إدراكه لهشاشة تربة الرل التي تقار 
عليهييا مبنييى الزقيييورة ومييد  ضيييع  تحملهييا لووان ثقييل مبنيييى الزقييورة )وون ميييادة البنيياء( وبسيييببها 
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ها مما يعرضها للتصدا جراء الاس  وهو واضح تعرل معظم مباني الزقورات لهبوطها أو خس 
كما كش ته أعمال التنقي  بتدمير أجزاء كبيرة من بمبنيى وقيورة مدينية كييش )تيل أنطيرة( بيمن سيطح 

  .(53)الطبقة الولى أصبح ساحة لمعبد يعود للعصر البابلي  الحديث 
 :انشاء قاعدة قوية إلسناد مبنى الزقورة -ب 
عليى أنقيال مبياني ئهيا بناالمعميار العراقيي القيديم  قياربعد تحديد موقع مبنى الزقيورة الجدييدة      

الوركياء التيي بنييت عليى سلسيلة معابيد اآللهية  بناء وقورة مدينةي ف أعمال التنقي  تكش كما أقدر 
 (54) االلهية إانياوقيورة  بنياء لجيلالثانية مين المعبيد  ومعظم الطبقة الولىبعد تسوية الطبقة  (إأنا)

الرابيع  اللي ) مبنى أول معبد في الطبقة السادسة اليذا يعيود تمريايه إليى منتصي  اذ يعود تاريخ
فييوق أنقييال سلسييلة ميين المعابييد المبنييية  هن سيية اريييدو نييبنيياء وقييورة مديهييذا علييى نمييط و  ،(55) (ق.ر

. أو الشيروا (56) الايامس ق.رإليى عصير العبييد فيي اللي  لهيا  أقيدر معبيد ويعود تياريخالمتعاقبة 
الشييرقي والطربييي ين جر بييالعلييى ثييل وقييورة أور بييدليل كشيي  موقييورة أقييدر  أنقييالببنيياء الزقييورة علييى 

السينر  فيي بنياء هن سينظيار بال ببيدن الزقيورة ممييزت عميارتهالزقورة المركيزا إذ  تحت سلمالواقعين 
دعاميات يسيناد السيلم المركيزا للزقيورة  الساسييةوقي تهميا القديمة وكانت  لبناء الزقورات براجوال

للرميياد الموجييود بييالبرج(  اسييتنادا)أحييدهما كييان معبييد واآلخيير مطييبخ فايين عيين وضييي تهما الدينييية 
مييين ان البيييد وهنيييا عليييى االرجييح  .(11)الشيييكل رقييم  (57) الوليييىا إليييى سيينلة أور ميييويعييود تارياه

وقد حدثت هيذه العمليية عنيدما أصيبح وون الزقيورة أعليى مين قيوة  .وتعرل للهدرقد تصدا مبناها 
ث شقوق في الجدران وتعتمد حدو يكون هناع هطول )تاس ( في الزقورة ونتيجته لتحمل الرل 

لكيل  المعميار العراقيي القيديم بيال طرة إلييهوهذا ما فطين  .لى نسبة الهطولعكبر وقوة هذه الش وق 
لدراسات مارة الزقورة بما يناسبها مقارنة مع المعالجات الهندسية بعا بكل حر ية هذه السلبيات وقدر

  .الحديثة للهندسة العمارية المتطورة
 اينشاثي وقبل الشروا بما عمل بناء والسا  للبناء أو عمل ليكل البناء ييهالبدإذ أن من     

 تحميييل تربيييةالهيكيييل ميييع قييييا  أسيييا  المبنيييى فاييين عييين ميييد  قيييوة هيييذا البيييد مييين حسييياب وون 
حسياب وون  عن طريي )السا ( بحس  وون المبنى ومنها يتم حساب وون الحمل من  رضيةال

الميييادة البنائيييية وثقيييل كتلييية الميييادة البنائيييية بشيييكل بتناسييي  ميييع قيييوة قاعيييدة البنييياء والسييييما الرضيييية 
وت ياوت  )ارل الدلتا ببند الرافيدين( التيي أثيرت وبشيكل مباشير عليى قيوة ومتانية المبنيى مين جهية

كما البد مين  .طبقات للزقورة بالمدن العراقية القديمة 3عدد طبقات الزقورة التي جاءت لكثر من 
مييع ارت يياا مبنييى الزقييورة ليكييون متناسيي  لجييل ديمومتهييا لكييل هييذه  الولييىحسيياب عييرل القاعييدة 

 كتليية الزقييورةال تييرة الزمنييية لييو أجرينييا بعييض الحسييابات التجريبييية علييى قياسييات وقييورة أور لوجييدنا 
 وهنيا الكتليةوون حسياب لكن االفايل مقدار مادة بناء اللبن الذا يتكون منه مبنى الزقورة و تشكل 

    جاذبيته بتمثيروون مبنى الزقورة  مع ةنستطيع ان نعرل قوة المبنى مقارن
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فيي جنيوب على وقورة مدينة أور  (7تجربة حسابية مع الرسم كما موضح )الشكل رقم لنطب      
حسييياب قياسيييات و ، (58) 2طييين/ر 76،1العيييراق التيييي تقيييدر المعيييدل العيييار لكثافييية التربييية بالمنطقييية 

 وف   (95)لزقورة أور اتها الثنثة ( طبقواعدها)ق
 ..يةتلحساب كتلة القاعدة االولى )الس لى( من الزقورة تستادر المعادلة اال  -1

 كثافة التربية(  × االرت اا  × العرل × الطول ) 
 البنائية االولى  ةطبقالطن وون  52030=  2طن/ر 1،76×  ر 11× ر 43 ×ر 62،5

 اعنه ها في ن سلحساب كتلة الطبقة الثانية من الزقورة بالمعادلة  -2
البنائيييية  ةطبقيييالوون  طييين 8813،376= 2طييين/ر 1،76× ر  5،35× ر  36× ر  26

 الثانية 
 ولحساب كتلة الطبقة الثالثة بذات المعادلة  -3
 طن وون كتلة الطبقة البنائية الثالثة  985،6=  2طن/ر 1،76× ر  3،80×ر  20× ر  10  

 إذن الكتلة الكلية للزقورة تساوا 
 طن  61828،976=  985،6+  8813،376+   52030

حسياب الايطط المسيلط عليى أرضيية الزقيورة ييتم تقسييم كتلية الزقيورة عليى مسياحة تربيية  لجيل -4
 ..قاعدة الطبقة االولى للزقورة
61828،976الاطط المسلط على التربية = 

 ر 62،5 × ر 43
   2طن/ر 23=  

طينيييية رخييوة وهشيية يتصييي  نسيييجها باييوا  فيزيائيييية  الييرقم هيييو أكبيير ميين قيييوة تحمييل تربيية وهييذا
 (60)وميكانيكييية ضييعي ة )تتاللهييا مسييامات كبيييرة وكثيييرة( لهييا القييدرة الكبيييرة علييى امتصييا  المييياه

إذن كيي  صيمدت هيذه الكتلية البنائيية الايامة  .(61)الكبييرة  ليألووانلذلك تكون ضعي ة المقاومة 
  -:قد تتحق  من هذه التقنية أمور ببالغ الهمية هيمن هذه االرقار بمن   نستنتئ ،آلالل السنين 

بسييب  ضييع  قيدرة التربيية علييى  ي الكبييرةناالمبيي أسييست ييادا حيدوث حيياالت هبييوط فيي  لجيل -1
وهذا ما عمله المعميار  (62)المبنى  أسا يلجا عادة إلى ويادة مساحة قاعدة  الكبيرة نتحمل االووا

بشيييكل واضيييح لتكيييون  اتمبنيييى الزقيييور  أسيييا العراقيييي القيييديم اذ عميييد عليييى توسيييعة مسييياحة قاعيييدة 
  .قواعدها ذات مساحة كبيرة

الزقييورة  )تحييت الطبقيية الولييى( قاعييدة رابعيية للزقييورة تحييت سييطح الرلميين المنطقييي وجييود  -2
مبياني  متمثلية بمنقيالوذات أسيا  قيوا تكون مسياحتها ال تقيل عين مسياحة الطبقية الثالثية العلييا 

عنيدما ( ارييدو والوركياء)ووقيورتي ة الحديثية لزقيور لوقورة اور القديمة التي أصبحت قاعيدة  اقدر مثل
ما أخييذت قييار المعمييار العراقييي القييديم تسييوية مبيياني قديميية قائميية بشييكل طبقييات بنائييية متعاقبيية بعييد

) لتصييبح هييذه  هيياوجنوبمنطقيية وسييط بييند الرافييدين ب شييةهقرارهييا بالتربيية واسييتقرت بييمرل طبيعتهييا 
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 يده( كمييا مبييين بيييسييناالطبقييات أشييبه مييا تكييون كجييذور للزقييورة كمييا يكييون للجبييل جييذور بييالرل 
وييية قيكييون المبنييى أكثيير اسييتقرار فييوق قاعييدة للحيلوليية دون هبييوط المبنييى وتصييدعها و ( 9)الشييكل 

ومما يؤكد كنمنا تشيد وقورة مدينة دوركوريكالزو اليذا أختيير موقعهيا عليى أرل بكير  ،مستقرة و 
 .(63)ذات طبيعة كلسية قوية وبهذه الحالة لم يحتاج المعمار إلى مباني أقدر

التطير الوقي ي لعمارة المصطبة الولى المرت عة التي تسيتند فيوق الطبقيات البنائيية المسيتقرة  - 3
تطير جينس بنياء الطبقية الوليى لمبنيى الزقيورة بوبهذه التقنية قار المعمار العراقي القديم  ،بالرل 

 عن طري جاء ما ومنها يتم حساب الوون للمبنى من الطبقة الثانية بدل من الطبقة الولى ومنها 
نقال وأتربة تمتي من دفن لمبياني بمل  الطبقة  وملءتطير جنس مادة بناء الطبقة الولى للزقورة 

قديمييية وتيييراب تيييم تسيييويتها لعميييل المسيييطبة وهيييذا ميييا كشييي ته أعميييال التنقيييي  بزقيييورات أور وارييييدو 
ت يادا لجيل  لتكيون أقيو  وذات قاعيدة أصيل  والوركاء ومن جان  كان الطيرل مين هيذه العمليية

ترسيبات النهيار مكونة من ال هاوجنوبسط بند الرافدين و دلتا ل يةطرينذات التربة الهشاشة الرل 
وميين جانيي  آخيير حققييت هييذه  (64)لتربيية أرضييية المييدن العراقييية القديميية الواقعيية علييى حافيية النهييار

ييير الجاذبييية مييع تط عبييرالعملييية ميين تافييي  الحمييل وجعلييه ضييمن الييوون المسييموح لمقاوميية التربيية 
× الييوون = الييوون المعادليية ال يزيائييية  عيين طرييي لمبنييى الزقييورة  كبيييرةالكتليية البنيياء  الح يياع علييى
مين المصيطبة الثانيية  بعيد المصيطبة االوليى ابتيداءلذلك يتم حساب وون المبنى   .تسارا الجاذبية

الن الوليييى أصيييبحت قاعيييدة قويييية تاتلييي  بميييادة بنائهيييا عييين ميييادة بييياقي المصييياط  العلييييا لمبنيييى 
فايين عيين تقليييل عملييية جييذب االرل  يقييل وون  اسييتقراراالزقييورة ليييتم رفييع مبنييى الزقييورة االكثيير 

   .الكتلة الكبيرة للزقورة
 :الخارجي للزقورةللغالف  الساندة( االسنادي أو را)الجد نظام –ج 
لمصياط  مبنيى الزقيورة وفي  نظيار الميينن نحيو اليداخل إذ يمييل جيدران الاارجيية الصممت      

بمقدار نحو ارت اا المسطبة )الطبقة( ليبلغ عند قمتهيا لتكيون قاعيد المصيطبة الجدار نحو الداخل 
التيي جيدران الاارجيية لزقيورة مدينية أور وفي  هيذا النظيار ال تالتي صيممالبنائية أعرل من قمتها 

لتكتسي  الزقيورة شيكل   مع ميينن الجيدار نحيو اليداخل بزاويية مييل بسييطةالمصطبة البنائية تميل 
كمييا  ،( 10)( و9)ن)الشييكن (65)نحييو القاعييدة جديييد ميين خيينل هييذا الميييل وخليي  امتييداد لجييدرانها

 هميننيت التنقيبيات االثريية عين إذ كشي لذات النمط وقورة مدينة دوركوريكالزو جاء تصميم جدران 
ر باتجياه ارت ياا 2سيم لكيل 10العين الشمالي الشرقي والشمالي الطربي نحو الداخل بمقدار ال في

المتطييورة وتمكيين المعمييار العراقييي القييديم منييذ القييدر ميين التوصييل إلييى هييذه التقنييية  .(66)المصييطبة
 والتيييي تسيييمى حيييديثا هيييذه التقنيييية الهندسيييية سييينة مايييت  4000منيييذ أكثييير مييين هندسييية العماريييية لل
المائييل طط التييي تصييمم وتبنييى لمقاوميية الايي (Retaining wall)أو السيياندة سيينادية ايجييدران ال

( 7)الشيكل رقيم  (76)أياياوبعيدد مين العواميل  )teral Earth Pressure)لتربية عليى الجيانبين ل
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 غيييرييية الراحيية للتربيية فييي المنحييدرات والتييي تتجيياوو واو  الرل ارت اعيياتتطييير فييي فايين عيين ال
التي تكونت منها المصطبة الولى أو  والتربة النقالينطب  على ارت اعات وهذا  (68) ةالطبيعي

يمكييين اسيييتعمال هيييذه الحيييوائط لحميييل السيييق  المائلييية أو القبيييوات أو و  ،الطبقييية الرضيييية للزقيييورة 
مجتمعة مع ضطط التربة السوار ذات الطوال االرت اعات الكبيرة  كما أنها تتحمل ضطط الرياح 

جاذبيية الرل التيي وادت مين الايطط ب بطبقاتها متيمثرةووون كتلة المبنى  الولىببدن المصطبة 
تحتيياج هييذه الحييوائط إلييى لييذلك  ،( 8ا )الشييكل رقييم تل هييا وتصييدعه إلييىيييؤدا ممييا  نعلييى الجييدرا

أكتال أو دعامات بياروة عين البنياء يحيدد شيكل الحيائط السياند بحييث يعطيي أكبير مقاومية ممكنيه 
وهيذا ميا  (96) الايطوط الواقعية عليى هيذه الحيوائطهيذه مقاومية لتقي  مع أقل كمية من مواد البنياء 

  عييدا جييدار السيينلمأور  لزقييورة ثنثتطلييي  الواجهييات الاارجييية الييبقييي القييديم راالمعمييار العقييار بييه 
سيييم 45وببيييروو  ر 2،60بعيييرل تسييينده دعاميييات بنائيييية قيييدار أسيييمك ثمانيييية باآلجييير جيييدار مييين ب

فييوق  ر وتمييل ميع مييينن الجيدار نحيو اليداخل بزاويية مييل بسييطة4،4متباعيدة عين بعايها بنحيو 
 ، (70) لجدار وجعليه أكثير متانية وقيوةلإوار من طبقة سميكة من مادة القار الهدل منه هو إسناده 

من هذه التقنية من بقرا المعمار العهذا إذ تمكن  (17)كانت وقورة دوركوريكالزو هن سوعلى النمط 
التقنية الهندسيية لعميارة الزقيورة التيي  تمتيوهنا  على سنمة الجدران الاارجية من التصدا عالح ا

لتقيياور قييوة الجاذبيية الناتجيية ميين  الجيدار بمسيي لتيم اسييتبدال الجيدران العمودييية بجييدران مائلية بزاوييية 
((teral Earth Pressure الرابع المواجه الجدار و  .ادة أحمال وون مبنى الزقورةالمتشكلة من وي

 بإسينادهالسيلم المركيزا أو الوسيطي  ولسيما الجدار يسناد مقار الجدران الساندة تقورللسنلم التي 
على عكيس وقيورة مدينية أرييدو التيي صيمت بشيكل جيدران شياقولية أو قائمية مميا عرضيها  رلجدرال

 (72)للتعرييية الشييديدة بجميييع الجهييات الجييدران للزقييورة مييا عييدا جييدار السييلم الييذا قييل سيياند الجييدار
أكبيير أو جهييد شيياقولي  لحميي  إلييىمقدميية الجييدران  عييرلممييا  وبسييب  تصييميم جييدرانها الشيياقولي

ليى كسير الجيدران الجانبيية القاعيدة فييؤدا الايطط الميؤثر ا أو السيسثر بالايطط عليى ؤ يكون مي
 .(73)ر للهيدأيايا أجزائهيا بمبنى وقورة كيش التي تعرضت  أياامن الوسط وتهديمها وهذا ما نراه 

عواميل التصيدا اليى سب  التاطيط الهندسي لعمارة الزقيورة مميا عيرل المبنيى  ان إلىمما يشير 
ميع هيذه العواميل مجتمعية  ىالمبن كتلة ووون  الولىببدن المصطبة واالنهيار وأهمها ضطط التربة 

ليايييي   .وتصيييدعها تل هيييا إليييى أد مميييا  نالتيييي وادت مييين الايييطط عليييى الجيييدرا الرلجاذبيييية 
جييييدران قمييييم  طلييييي عصيييير البييييابلي الحييييديث قييييار بتال فيييييوالسيييييما  فييييي العصييييور النحقييييةالمعمييييار 

بين طبقات الزقيورة ليايي  تقنيية  تبليط للممرات ما بمثابةلتكون المصاط  بطبقة من ايس لت )
لتالأ من مياه المطار من أسطح مصاط  )طبقات( لجديدة تجتمع مع مينن الجدار بسهولة 

  .(47)المجاورة  الرل إلىالزقورة 
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 :ى الزقورةنمب)القنوات الهوائية( بنظام الفتحات  -د
أضييال المعمييار العراقييي القييديم تقنييية بنائييية جديييدة ضييمن مراحييل بنيياء مبنييى الزقييورة لتكييون      

عين أعمال التنقي  بمبنى وقورة مدينية أور  إذ كش ت لهندسة عمارتهاأحد  أهم العوامل المعالجة 
فرن طبقيات رافقت عملية  التي )العيون الباكية( التي تتالل مبنى الزقورة سميت ثقوب أو فتحات

 الزقيورة رانجيدب  يتحثقيوب مسيتطيلة الشيكل تعميل ب الحصران وحزر من القص  بين ص ول الليبن
هييو الييتالأ ميين مييياه  ابييمن المييراد منهيين و ن والماتصييو حثاالبييها وقييد أعتقييد بييدنماترقيية  ةالاارجييي
يية لييتمتي عمار الهندسية الالتقنيية عبير تياريخ هيذه لتتطيور  .(57) الزقورة ليكللمتسربة إلى ا المطار

 تتيوواشيبكة مين النابيي  بشيكل و وقيورة كوريكيالزو وفي  نظيار يتاليل بيدن مصياط  هذه ال تحات 
مبنييى مييع عييرل الليتناسيي  غييير متقاطعيية مييع بعاييها وبشييكل متناسيي  . (67)بييين صيي ول اللييبن

ميا و  ، شيرقيالايلع الجنيوب ال إليىي الطربي البين الالع الشم مامكونة عدد من القنوات الفقية 
تنتهيي إليى و اتيرق بيدن مبنيى الزقيورة تي ( لبير طالايلع الجنيوب الإلى بين الالع الشمالي الشرقي 

 15×27سم( و) 14×25بشكل فتحات مستطيلة الشكل تقريبا بقيا  ) درانها الاارجيةجب الاارج
 وهيي شييبكةلاذه هيي الطييرل ميينبييمن هييذه ال تحييات  عيينميين قبييل البيياحثين  اآلخييرليييمتي الييرأا و سييم( 

المشار إليه فمن على الرجح ل تحات الاارجية فمن نظار ا تقدر ما أنه بناء على.(77) تهوية للزقورة
الهواء ببدن الزقورة الذا يعرضيها للتصيدا عليى مير  ارتطارالمعمار العراقي القديم لت ادا  صممه

محسيوبة بييين  ارت اعياتاليزمن ليذلك تيم مييد شيبكة مين النابيي  الهوائييية تاتيرق بيدن الزقيورة وعلييى 
وعليييى الرجيييح الطايييية منهيييا  (87)جهيييات الزقيييورة جمييييع صييي ول الليييبن غيييير متقاطعييية وت يييتح عليييى 

يكيييون  لدون أا مصيييد بيييبيييدن مبنيييى الزقيييورة  إليييىهيييذه الثقيييوب الهيييواء الجيييوا مييين  بيييدخول سييمحيل
 وهنيا أصيبح الهيواء الجيوا معبيم بشيبكة القنيوات ،اتجياه الهيواء متطييرات مسموح من إا اتجياه ميع 

عليى  ليشكل عاميل معيالئ مسياعد أخير بحسي  عليم ال يزيياء الحيديث إذ عميلليمتي ب ائدة أخر  و 
عنيدما يقيل اليوون يينعكس بشيكل طيردا عليى و ثلثيين  إليىمقدار الثلث  مننقأ وون كتلة المبنى 
 (97)تقور بتحدييد اليوون الجدييد والتيالتي تعمل بقوة الجاذبية  الرل إلىقوة سح  الكتلة البنائية 
 ت ييادا تصييدا وخسيي  إلييىالتييي تسيياعد مبنييى الزقييورة عمييارة عيية بهندسيية متعبيير هييذه العوامييل المج

أن  إليييىمميييا يشيييير  ،هوجنوبيييمبنيييى الزقيييورة بسيييب  هشاشييية التربييية الرضيييية لمنطقييية وسيييط العيييراق 
فيي م شبكة قنوات هوائية أدت وقي ة عماريية ية بتصمهندسيقدر معالجات المعمار العراقي القديم 

بييين وون الكتليية البنائييية للمبنييى مييع  التييواون مييا اسييتطاعت ةفيزيائييي لتنييتئ معالجييات الزقييورة مبنييى
ذه ال تحييات أو وميين جانيي  أخيير سيياعدت هيي .لزقييورةا لمبنييى ةكتليية الكبييير الفييي قييل  الرلجاذبييية 

 بييييين الكتييييل (الييييوون  اخييييتنلالتييييدخل بتافييييي  وون المبنييييى )عيييين طرييييي  القنييييوات الهوائييييية فييييي 
لزقييورة ممييا يجعييل مبنييى افييي وسييط كتليية أووانهييا  تركييز ثقييلالتييي المتعاقبيية  )المصيياط ( البنائييية

أو المبنييى مييع جاذبييية الرل التييي يتييمثر بهييا الييوون الماييافة علييى قاعييدة تتسييارا ضييطط الييوون 
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عين العراقيي القيديم  عميارميد  عبقريية عقيل الممميا يعكيس  (80) الرل المشيدة فوق مبنى الزقورة
اين ف ، السينين آالل إليىمبناهيا  التيي داربناء الزقورة لها ير فادة من علور متعددة وتسااال طري 

صيدعات التيي تحيدث تعن تالأ مبنى الزقورة من المياه التي تتسرب الى بدنها عبير الشيقوق وال
بييين صيي ول اللييبن لييذلك عمييل المعمييار العراقييي القييديم ال تحييات بييين صيي ول اللييبن وليييس داخييل 

نصيقة بيين لالميادة ا إضيعالليى عندما يتسرب بين هيذه الصي ول يعميل عالماء قطعة اللبن الن 
المبنى برمته بعد تهالك ص ول الليبن ليذلك تهالكيت الكثيير  إضعال إلىالص ول وبالتالي يؤدا 

 .بناء جميع الزقورات في مدن العراق القديم إعادة إلى أد مما  الولىمن الزقورات 
 

 :االستنتاجات
بمراكييز المييدن القديميية  اهتمامييه طرييي مييو بمعمييار وبنيياء الزقييورات عيين الملييك اورن اهتمييارجيياء  -1

 .وإعمار المباني الدينية ضمن هذه المراكز
ايل  الرابع ق.ر  فيشهدت العمارة الهندسية لمبنى الزقورة مرحلتين تطويريتين كانت االولى  -2

نيية والثا .الدينية للمجتمع العراقي القديم التي انعكست على الهويية العماريية للزقيورة بالفكار متمثرة
الثاليث ق.ر بعيد أدخيال سلسيلة مين التقنييات الهندسيية ضيمن مراحيل بنياء الهيكيل  اللي في نهاية 
 .بنائها يدامةلمبنى الزقورة لتكون خطوات عنجية  اينشائي

لطبقييات معابييد أو وقييورات قديميية الطييرل منهييا لتكييون  تييم بنيياء الزقييورات علييى أنقييال مبييان -3
بمثابة أرضية قوية للمبنى فان عن تراكم النقال وجعليه بارت ياا اصيطناعي لتكيون المصيطبة 

  .للزقورة أو الدكة االولى
أضال المعمار العراقي القديم جملة من الاطوات ايضيا ية كتقنييات هندسيية معالجية لمبنيى  -4

لمعميار قيد توصيل إليى هيذه التقنييات الهندسيية قبيل اكثر قوة ومتانة ليثبيت أن هيذا الزقورة لجعلها أ
  .سنة مات 4000

عنييد أنشيياء المصييطبة الولييى للزقييورة ميين أنقييال مبيياني قديميية تمكيين المعمييار العراقييي القييديم  -5
يية مين بدا وون المبنيى ابتيداء احتسيابة لييتم من تطير جنس بناء المصطبة عن بياقي مبنيى الزقيور 

المصيطبة الثانيية ممييا يقليل مين وون المبنييى الثقييل بتطيير قييوة سيح  الجيذب االرضييي لكتلية مبنييى 
 (. المواونة بين الكتلة والوون )الزقورة 

تتسيييييرب ميييييياه المطيييييار  لمنيييييعصيييييلبة و  اهيييييا ارضيييييجعلبلطيييييت السييييياحات المحيطييييية للزقيييييورة ل -6
الرضيية  ةوتزييد مين هشاشيالمبنيى  وعزعية اسيسفيي  سياعدوالفياانات إلى أرضيية الزقيورة مميا ت
 .والسيما بوسط وجنوب بند الرافدين
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تم أكساء المصاط  البنائية لمبنى الزقورة بجيدران مائلية )الجيدار ايسينادا أو السياند( ميدعم  -7
تقويية الجيدار ووييادة فيي دفيع ومقاومية ضيطط وون المبنيى  لجيلبدعامات على مسافات محسوبة 

  .بقوة الجاذبية متمثرا
 ن سييه فييي شييكلبالصييممت الييدعامات التييي دعمييت الجييدران السيياندة المطل يية لطبقييات الزقييورة  -8

اللت ووينت المباني الدينية المجاورة لها لتتوحيد جماليية المبياني الدينيية الطلعات والدخنت التي ت
      .وتكون على نس  واحد

مسييتطيلة الشييكل تتالييل صيي ول ل المعمييار القييديم شييبكة ميين النابييي  تنتهييي ب تحييات اأضيي -9
تيمتي ال ائيدة مين تطلطيل الهيواء طبقات اللبن لت ادا قوة ارتطار الهواء الجوا ببدن الزقيورة المرت يع ل

   .ذه الشبكة من تقليل وون المبنى عن طري  تقليل سح  الجاذبة للمبنىبه
تقوييية  لجييلاضييافة طبقييات الحصييير واالسيي لت بييين طبقييات اللييبن وعلييى مسييافات محسييوبة  -10

 .الهيكل االنشائي لمبنى الزقورة
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