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 الخالصة
متـاز  تعد منارة الحدباء من اآلثار المهمة والمعالم القديمة في مدينة الموصل والتـي ت 

حاليا تعاني المنارة من تشققات في مناطق . م 1172بجمالها وارتفاعها انشأت هذه المنارة سنة 
مختلفة كما أن هناك انهيار جزئي في الدرج الخارجي وكذلك القبة العليا مع ميالن وانحـراف  

يهدف البحث الحـالي إلـى تحليـل     .المنارة حيث أصبح وضع المنارة مخيفا و يهدد سالمتها
ستقرارية المنارة تحت تأثير خصائص التربة المحيطة بأساس المنارة وتأثير ذلك على توزيـع  ا

القوى في جسم المنارة وباألخص الجزء االسطواني على اعتباره أكثر األجـزاء تـأثراً بهـده    
اخذ بنظر االعتبار تأثير وزنها مع القاعدة الموشورية واألساس فضال عن األحمـال  . التغيرات
ية واألحمال اإلضافية الناتجة عن أعمال ترميم المنارة وقد اعتمدت طريقـة العناصـر   الخارج

  .ولقيم مختلفة لسرع الرياح ANSYSالمحددة باستخدام برنامج 
كما تم إدخال الشكل الحـالي  . جسم المنارة واألساس ككتلة مترابطة ال يمكن فصلها مثل

االرتفاع للجسم االسطواني للمنارة فضـال عـن   للمنارة من حيث الميل والتغير في أبعادها مع 
دراسة تأثير تغيير طبيعة التربة المحيطة بأساس المنارة وارتفاع منسوب المياه الجوفيـة فـي   

أوضحت النتائج  أن جزء التربة المحيط بأساس المنارة والممتد من . المنطقة المحيطة بالمنارة
ن تربة ردم وهي ضعيفة وحاوية على هي عبارة ع (9.8m-4.3)مستوى سطح األرض ولعمق 

أظهرت النتائج أن الجزء كما . مواد عضوية وفجوات وهذا الجزء تأثيره قليل على توزيع القوى
االسطواني للمنارة تحت قوة ضغط في جهة الميالن والمعاكسة التجاه الرياح عند أسفل الجزء 

التجاه الرياح في أسفل الجـزء   االسطواني  وان هنالك مواقع تحت قوة شد في الجهة المقابلة
كما أظهرت النتائج أن هنالك قوة أفقية بقيم عالية عنـد أسـفل زاويـة القاعـدة     . االسطواني

دوران  إلى أدتالموشورية في الجهة الشرقية وبقيم عالية عند سرعة الرياح العالية وهذه القوى 
  .المنارة

  .، صيانة األبنية األثريةANSYSن المنائر، منارة الحدباء، أبنية أثرية، ميال: المرشدةالكلمات 
  

Stability of Al-Hadba minaret a-parametric study 
Abstract 

Al-Hadba minaret in MOSUL City is one of the famous and oldest Islamic 
monuments in the city. This minaret suffers from cracks in different places and 
partial collapse in the outer stairs and in the upper dome. In addition to that, the 
minaret is suffering from leaning. In this research the stability analysis, 
displacement, and stress distribution were investigated using ANSYS 11  program 
to represent the effect of  external loads, and loads from maintenance  work. In the 
analysis the minaret and its foundation were considered as a one unit. Further 
more, the effect of changing the nature of surrounding soil was investigated. 
 Results showed that the underground  soil around the foundation is fill and 
very loose material containing high percent of organic material and cavities. This 
formation is extend down to (4.3-9.8 m) below the ground surface and have no 
pronounce effect on the stability of the minaret .The analysis showed that the 
maximum compressive stress at the base of minaret in the inclination direction of 
the minaret, where the opposite direction is under tension and the highest value 
was at the base of cylindrical part. 
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