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مقدمة
تعريف األلفاظ املستعملة لتوثيق الفسيفساء يف موقعها األصيل

يهدف هذا املرسد اللغوي إىل وضع مفردات لغويّة موّحدة لتوثيق كل من تقنيات البناء، والتدّخالت الّسابقة، 
وحالة حفظ الفسيفساء، و التدخالت املنجزة عىل الفسيفساء. زّود هذا املرسد بصور فوتوغرافية ورسومات 

لتقديم تعريفات واضحة. 

وليك نتمكن من دراسة تقنيات البناء علينا أن نوفر رصفاً مرجعياً، فضالً عن تقديم أصناف أرضيات الفسيفساء 
األكرث شيوعاً.

تقّسم املصطلحات املرتبطة بحالة حفظ الفسيفساء إىل أربعة أقسام هي: التلف الهيكيل، وتلف الطّبقة 
السطحيّة، والتلف الناتج عن العوامل البيولوجية، وتلف التدّخالت. وقد تم إعداد هذا املرسد اللغوي للحصول 

عىل سجل دائم وموضوعي ومتسق. فالوصف الخطي املكتوب ال يذكر أسباب التلف، ولكنه يعدد فقط الرباهني 
التي تشاهد برصيا يف املوقع.

أّما يف الجزء املخصص ملرحلة التدخالت املنجزة فلم ندرج الرسوم لتوضيح التعريفات املكتوبة لتفادي أن 
يكون املرسد دليل توجيهي للعالج وليك ال تكون الرسوم ببساطة نسخا للنشاط العميل.
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١. تنضيد الفسيفساء ورصفها

إن الرصف أو التنضيد املذكور أدناه مقتبس من املصادر األدبية القدمية. و من الناحية التطبيقية فإن األرضيات 

الفسيفسائية ال تظهر هذا التنضيد أو الرصف بشكل متكامل. لذا ال ينبغي إستعامله إال باعتباره مرجعاً عاماً.

ميكن أن تبنى الفسيفساء إما عىل أرضية طبيعية من الرتبة أو الحجارة، أو فوق أرضية سابقة. وتتكون الفسيفساء 

بحد ذاتها من عّدة الطبقات التحضريية التي متثل ركيزة  لطبقة املكّعبات الزخرفية

ستامتن  (statumen) وهي الطبقة التحضريية األوىل التي ترتكب من حجارة كبرية تغرس يف األرض أو تبنى مبالط خشن  -  ١
حتى تكون سطحاً ممهداً مستوياً وترسخ األرضية لتجنب الهبوط أو اإلنحراف.

رودوس  (rudus) وهي الطبقة التحضريية الثانية التي تغطي الستاتيامن. وهي طبقة تتكون من مالط من الجري  -  ٢
ممزوج مع كتل مالط خشنة. 

نوكليوس (nucleus) وهي الطبقة التحضريية الثالثة التي تغطي الرودوس. وهي طبقة أقل سمكاً من الطبقة السابقة  -  ٣
وتتكون من مالط من الجري ممزوج مع كتل مالط دقيقة.

فراش الرتكيب وهي طبقة رقيقة من املالط ذو نسبة عالية من الجري، توضع عىل أقسام فوق النوكليوس. تدمج  -  ٤
املكعبات عىل هذه الطبقة عندما يكون الجري ال يزال يحافظ عىل نداوته وطراوته.

تّساالتو (tessellatum) وهي طبقة سطح الفسيفساء وتتكون من املكّعبات واملالط الذي ميأل الفواصل املوجودة بينها. -  ٥
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٢. أنواع أرضيات الفسيفساء

(Opus Tessellatum) أوبوس تساالتوم

هي أرضية تتكّون من عنارص صغرية الحجم رباعية الزوايا (عاّمة ما بني ٤ و٢٠ مم للّضلع)،و شكلها منتظم، وعادة 

تكون رباعية الزوايا تركّب متجاورة يف صفوف. يتم الحصول عىل هذه العنارص املساّمة املكعبات بقص مواد مختلفة مثل 

الحجـر (غالباً الرخام أو الحجر الكـليس) أو الخزف أو عجني الزجاج.

أوبوس تساالتوم أحادي اللون
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أوبوس تساالتوم هنديس ثنايئ اللون   

أوبوس تساالتوم تصويري ثنايئ اللون   
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 أوبوس تساالتوم هنديس متعدد األلوان
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أوبوس تساالتوم تصويري متعدد األلوان
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أوبوس تساالتوم هنديس وتصويري متعدد األلوان
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 (Opus Vermiculatum) أوبوس فريميكوالتوم

نوع من األوبوس تساالتوم يتكون من مكّعبات ذات حجم صغري جّداً (عموما أقّل من ٤ مم للّضلع الواحد).

 وهو لوح صغري (أقل من مرت مربع عموما) مصنوع من أوبوس فريميكوالتوم يتم إدخاله يف أرضية فسيفسائية (أو 

أحياناً عىل سطح عمودي) فيسمى إميبليام، وهو مصنوع عموما عىل حدة عىل لوحة حجرية أو بالطة خزفية كبرية يف 

ورشة عمل قبل صنع الفسيفساء الذي يتم إدخالها فيه.  كام أن هذا النوع من الفسيفساء يصنع لعمل فني محمول، 

منفصل عن أي مبنى.

إميبليام يف أوبوس تساالتوم
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( Pseudo-Figlinum) شبه- فيغلينوم  

هي أرضية تتكّون من أوبوس تساالتوم ذات ألوان مختلفة جميعها بنفس الحجم والشكل املستطيل. كام يف 
حال األوبوس فيغلينوم(صفحة ١٤) فرتتيب املكعبات يخلق إنطباع برصي مامثل لنسج السلّة.



املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس - ١٠٢٠١٣

فسيفساء مصنوعة من الحىص 

أرضية مرصوفة تكون عموماً ثنائية اللون، ويف حاالت نادرة متعددة اللون، مصنوعة من الحىص الطبيعي لألنهار من مختلف 

األحجام وتوضع عىل الحافة جنبا إىل جنب لتشّكل تصميامت هندسية أو تصويرية.



١١ املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس- ٢٠١٣

   (Opus Scutulatum) أوبوس سكوتوالتوم

أرضية مرصوفة تجمع بني خلفية من األوبوس تساالتوم غالبا تكون أحادية اللون، تدمج يف داخلها ألواح 
من الحجارة  تكون يف العادة يف شكل قطع وتوضع عموما يف صفوف متحاذية، ميكن أن تكون هذه األلواح من 

الحجارة بأشكال وألوان وأحجام مختلفة. 

 أوبوس سكوتوالتوم ذو خلفية بيضاء

 أوبوس سكوتوالتوم ذو خلفية سوداء



املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس - ١٢٢٠١٣

  (Opus Segmentatum) أوبوس سيغمنتاتوم

أرضية مرصوفة متكونة من قطع من األلواح الحجرية، تكون يف معظم األحيان من رخام، مبختلف األلوان 
واألشكال، وتوضع جنباً إىل جنب دون أن تشّكل تصميامً هندسياً أو تصويرياً.



١٣ املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس- ٢٠١٣

 (Opus Sectile) أوبوس سيكتيل

أرضية مرصوفة مصنوعة من ألواح حجرية، تكون يف أغلب األحيان من الرخام، من مختلف األلوان، تقص 
بأشكال منتظمة توضع جنباً إىل جنب لتشّكل تصميامً هندسياً أو تصويرياً.



املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس - ١٤٢٠١٣

(Opus Figlinum) أوبوس فيغلينوم

أرضية مرصوفة مصنوعة يف العادة من قطع خزفية مستطيلة الشكل و متساوية الحجم، يتم إدخالها من 
حافتها املكسورة وتجمع معاً يف مجموعات مؤلفة من عنارص قليلة، ويتم تغيري اتجاه املجموعات املتالصقة حتى 

يشّكل تجاورها انطباعاً برصياً لنسج السلّة.



١٥ املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس- ٢٠١٣

(Opus Spicatum) أوبوس سبيكاتوم

أرضية متكونة من عنارص خزفية. تكون العنارص عامة بنفس الحجم وبشكل مستطيل وترتب بشكل الهيكل 
العظمي للسمكة أو بشكل سنابل القمح.



املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس - ١٦٢٠١٣

  (Opus Signinum)  أوبوس سيغنينوم

أرضية مرصوفة مكونة من مالط جريي تم مزجه  بقطع خزفية أدخلت عليه مكعبات مربعة الزوايا أو قطع 
حجرية صغرية، إما عشوائيا أو لتشكل تصميامت هندسية مبسطة.

أوبوس سيغنينوم ذات مكعبات مبعرثة



١٧ املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس- ٢٠١٣

أوبوس سيغنينوم ذات تصميامت هندسية



املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس - ١٨٢٠١٣

كوتشوبيستو وغريها من األرضيات املصنوعة من املالط

األرضية املكّونة من مالط من الجري املمزوج مع الرمل و قطع من الخزف أو الحجر الذي ال يحتوي عىل عنارص 
مدّمجة. 

كوتشوبيستو 

أرضية من املالط مع قطع من الحجر



١٩ املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس- ٢٠١٣

٣. التدخالت السابقة

اإلصالح باملالط

سّد الثغرات: مساحة من األرضية املرصوفة حيث تكون طبقة املكعبات األصلية مفقودة ويتم استبدالها مبالط التصليح.

ميكن أن يستخدم سّد الثغرات للتعويض عن فقد الطبقات التحضريية أسفل األرضية. 

  



املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس - ٢٠٢٠١٣

حامية الحافات: مساحة من األرضية املرصوفة حيث يكون جزء من الفسيفساء األصيل مفقوداً، وقد تم احتواء حافة 
الفسيفساء  بوضع طبقة من مالط التصليح عىل طول الحافة.



٢١ املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس- ٢٠١٣

ملء الفواصل بني املكعبات: هي مساحة من األرضية حيث يكون فيها املالط األصيل الواقع بني املكعبات 
مفقوداً، وقد كان تم استبداله مبالط تصليح.

مالط ملء الفواصل (خطوط مائلة) 



املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس - ٢٢٢٠١٣

إعادة دمج الثغرات

إعادة الدمج بواسطة املكعبات: هي مساحة من األرضية املرصوفة متت فيها تعبئة ثغرات طبقة املكعبات 
مبكعبات أصلية كانت قد استخدمت يف املايض، أو مبكعبات جديدة.

 



٢٣ املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس- ٢٠١٣

إعادة الدمج بقطع من الحجارة أوباآلجر أو مبواد أخرى: مساحة من األرضية املرصوفة حيث متت 
تعبئة ثغرات يف التساالتوم بطبقة من املالط حيث أدمجت بقطع من الحجارة أو قطع من الفخار أو اآلجر عىل 

سطحهاّ.



املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس - ٢٤٢٠١٣

معالجة السطح

التنظيف الكيميايئ: اآلثار املرئية الستخدام املواد الكيميائية املستخدمة لتنظيف طبقة التساالتوم، مثل 
تبييض التساالتوم، تّنقر املكعبات، أو غريها. 

الصقل امليكانييك: وجود عالمات خلفتها آلة أو مواد كاشطة استخدمت لتسوية سطح التساالتوم وجعله من 
جديد مسطحاً وأملس.



٢٥ املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس- ٢٠١٣

استخدام مادة عىل السطح: وجود مواد طبيعية أو صناعية عىل سطح طبقة التساالتوم مثل الشمع أو 
الراتنج، وضعت لتحمي السطح و/أو الستعادة وضوح ألوان التساالتوم.  



املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس - ٢٦٢٠١٣

الرفع واإلعادة عىل دعامة جديدة

دعامة من الخرسانة املسلحة: هو الجزء من الفسيفساء الذي تم فصله من طبقاته التحضريية، إما قطعة 
واحدة أو مجزأ، ثم أعيد وضعه يف موقعه األصيل عىل دعامة جديدة مصنوعة من مالط ذات أساس إسمنتي 

معززة بقضبان فوالذية، يوضع يف العادة عىل شكل شبكة. 

التساالتوم

مالط ناعم من اإلسمنت

مالط خشن ذو أساس 
اسمنتي 

شبكة من القضبان الفوالذية



٢٧ املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس- ٢٠١٣

دعامة مصنوعة من مواد صناعية حديثة: هو الجزء من الفسيفساء الذي تم فصله عن الطبقات 
التحضريية، إما كامال بقطعة واحدة أو بأجزاء، ثم متت إعادته إىل موقعه األصيل عىل دعامة جديدة مصنوعة من 
مواد صناعية. والدعامة الشائعة مصنوعة من لوحة عىل شكل خلية النحل من األلومنيوم محصور بني طبقتني من 

الراتنج معززتني باأللياف الزجاجية.

التساالتوم

مالط ناعم

مالط خشن

طبقة الصقة

طبقة من الرانتج املعزز بألياف زجاجية

لوحة  عىل شكل خلية النحل من األلومنيوم

طبقة من الراتنج املعزز بألياف زجاجية



املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس - ٢٨٢٠١٣

حدود لوح الدعامة لفسيفساء مرفوعة أعيد وضعها يف موقعها األصيل 

هي الحافات الخارجية لكل مقطع من الفسيفساء التي تم قصها ورفعها وإعادة وضعها عىل دعامة حديثة ثم 
متت إعادتها إىل موقعها األصيل.  

وميكن لخطوط القص أن تتبع تصميم الفسيفساء (الصورة السفىل) كام ميكن أن ال تتبع (الصورة العلوية). 
وعموما ميكن أن يكون قد تم تعبئة الفواصل بني اللوحات مبواد مثل املالط (الصورةالعلوية) أو املكعبات 

الستعادة استمرارية سطح الفسيفساء من جديد. 



٢٩ املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس- ٢٠١٣

املوقع املحتمل للتعزيزات املعدنية لأللواح الداعمة 

احتامل وجود القضبان الفوالذية التي تعزز هيكلياً ألواح اإلسمنت الداعمة للفسيفساء التي أعيد وضعها. 
وليس من الرضوري أن تكون القضبان التي تم تركيزها داخل األلواح اإلسمنتية ظاهرة للعيان، ولكن قد يشتبه 

بوجودها نظراً لتشوه سطح الفسيفساء عىل سبيل املثال، يف الصورة يف األسفل تم تعليم وضع القضبان بالخطوط 
الحمراء. 



املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس - ٣٠٢٠١٣

جزء مرفوع ومحفوظ يف مكان آخر

هو الجزء من سطح الفسيفساء الذي تم فصله عن بقية الفسيفساء وإزالته من مكانه األصيل (الصورة 
العلوية) ليوضع إما يف متحف (الصورة السفلية) أو يف مخزن. 



٣١ املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس- ٢٠١٣

ترصيف املياه

هي األنظمة التي تم إنشاؤها لترصيف املياه بعيداً عن سطح الفسيفساء مثل برئ الترصيف (الصورة العلوية) 
تسمى ايضا البالوعة، و قناة لترصيف املياه أو حفر فتحة يف جدار مالصق للفسيفساء (الصورة السفلية).



املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس - ٣٢٢٠١٣

إعادة الردم

هو الجزء من الفسيفساء الذي متت تغطيته باستخدام مواد التغطية مثل الرمل (الصورة الوسطى) أو الحىص 
(الصورة يف األعىل و األسفل) بهدف حاميتها. 



٣٣ املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس- ٢٠١٣

٤. حالة الحفظ

٤.١ تلف هيكيل

ثغرات يف طبقة التساالتوم  

مساحة من الفسيفساء تكون فيها طبقة املكعبات ناقصة ومفقودة.

مستويات مختلفة من الثغرات يف الفسيفساء



املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس - ٣٤٢٠١٣

كسور
تشّقق طويل عىل سطح الفسيفساء مريئ للعيان وميكن أيضاً أن يتغلغل إىل طبقاتها السفىل.



٣٥ املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس- ٢٠١٣

تقبب 

عبارة عن تشّوه للفسيفساء إىل األعىل فوق مستوى سطحها األصيل.

تقبب مع انفصال 

تقبب دون انفصال 



املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس - ٣٦٢٠١٣

انخفاض 
عبارة عن تشوه الفسيفساء إىل األسفل تحت مستوى سطحها األصيل.

انخفاض 



٣٧ املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس- ٢٠١٣

انفصال بني طبقات الفسيفساء

انفصال أو فراغات بني طبقتني من الفسيفساء. ويكون االنفصال عموما غري مريئ وميكن اكتشافه عن طريق 
الصوت املرتّد الذي يصدر من الفجوة عند النقر عىل سطح الفسيفساء.

انفصال مع تقبب 

انفصال دون تقبب 
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٤.٢ تلف الطبقة السطحية

مكعبات منفصلة

املكعبات التي ما تزال يف موقعها األصيل، ولكنها مل تعد الصقة بطبقة فراش الرتكيب، ونتيجة لذلك فإنها 
تتحرك عندما يتم ملسها بخفة.

مكّعبات منفصلة عن طبقة فراش الرتكيب مع تغرّي يف موقعها (يف الوسط)
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مكعبات متلفة

املكعبات التي مل تعد بحالة جيدة. ميكن للمكعبات التي أصابها التلف أن تنكرس أو تتشقق أو تتآكل أو يلحق 
بها أرضار أخرى.

تآكل أو تفتت المكّعبات

تفّسخ المكّعبات
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تلف املالط املوجود بني املكعبات

املالط املوجود يف الفواصل بني مكعبات الفسيفساء الذي فقد جزء ما أو مل يعد بحالة جيدة.
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البقع

التغري املوضعي يف لون سطح الفسيفساء.
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تصلب

قرشة معدنية تتباين سامكتها وانتشارها، وهي يف الغالب صلبة ومرتاصة تقع عىل سطح الفسيفساء.
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إزهار ملحي

بشكل عام مادة بلورية بيضاء، ليست شديدة اإللتصاق بسطح الفسيفساء وهي عىل شكل مسحوق أوشكل 
ليفي.
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٤.٣ وجود عوامل تلف بيولوجي

كائنات عضوية صغرية 

كائنات حيّة صغرية متباينة يف اللون والشكل، تكون إما حية أو ميتة، مثل الطحالب (الصورة يف األعىل) أو 
األشنات (الصورة يف الوسط) أوالحزاز (الصورة يف األسفل)، وهي تلتصق بسطح الفسيفساء.



٤٥ املرسد اللغّوي املصّور-  لتدريب الفنيني عىل صيانة الفسيفساء يف موقعها األصيل - معهد جيتي للرتميم / املعهد الوطني للرتاث، تونس- ٢٠١٣

نباتات

كائنات عشبية مثل الحشائش واألعشاب الربية والشجريات فضال عن األشجار وجذورها التي تنمو ومتتد تحت 
الفسيفساء أو يف داخلها أو فوقها.
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أنفاق أو ثقوب التي تصنعها الحرشات أو غريها من الحيوانات 

هو الجزء من الفسيفساء حيث تقوم الحرشات والحيوانات األخرى بحفر أنفاق فيها.
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٤.٤  تلف التدخالت

تلف التصليح باملالط 

سّد الثغرات أو حامية الحافات أو التعبئة باملالط بني املكعبات يف حالة سيئة يظهر الشقوق والتآكل أو أنواع 
أخرى من األرضار.
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املكعبات املنفصلة من جديد أو املكعبات املنفصلة من فسيفساء أعيد وضعها

مكعبات متت إعادتها إىل مكانها خالل تدخل سابق ومل تعد ملتصقة، أو مكعبات منفصلة من قسم من 
الفسيفساء كان قد تم رفعه وإعادته عىل دعامة جديدة.
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لوحة داعمة متلفة

لوحة مشّوهة: لوحة داعمة حديثة لفسيفساء متت إعادة وضعها، تغري شكلها، يقع جزء من سطحها إما 
فوق املستوى األصيل أو تحته.
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انفصال بني التساالتوم واللوحة الداعمة: انفصال بني طبقة املكعبات للوحة الداعمة الحديثة لفسيفساء 
أعيد وضعها ويكون االنفصال مرفقا يف العادة بتقبب مريئ عىل سطح الفسيفساء.
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كسور يف اللوحات: شق طويل يف اللوحة الداعمة الحديثة لفسيفساء أعيد وضعها ميكن أن ينفذ إما عرب اللوحة 
كلها أو عرب جزء من  سامكتها فقط.
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تلف التعزيزات املعدنية للدعائم

تعزيزات هيكلية يف الدعامة الجديدة لفسيفساء أعيد وضعها يف حالة سيئة.
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٥. التدخالت املنجزة

إزالة النباتات

عملية قص أو إزالة األعشاب الربية، الحشائش أو الشجريات أو األشجار بالوسائل امليكانيكية باستخدام األدوات.

التنظيف

عملية إزالة املواد مثل: األتربة أو األنقاض أو الكائنات العضوية الصغرية التي تراكمت وتجمعت عىل سطح 
الفسيفساء، باستخدام املاء أو دون استخدامه.

إزالة تصليحات املالط الحديثة

عملية إزالة املالط الذي وضع خالل التدخالت السابقة مثل سد الثغرات وحامية الحافات.

إعادة وضع املكعبات يف موقعها األصيل

عملية إعادة وضع مكعبات منفصلة يف موقعها األصيل مع توجهها األصيل باستخدام املالط.

ملء الفواصل بني املكعبات

عملية حشو املالط يف الفواصل بني املكعبات.

ملء الفراغات بني الطبقات التحضريية

عملية حقن املالط السائل يف أحد الفراغات الذي نتج عن انفصال بني الطبقات التحضريية.

سد الثغرات 

عملية سد الثغرات يف سطح الفسيفساء باستخدام املالط.

حامية الحافات

عملية وضع طبقة من املالط عىل طول حافة فسيفساء غري مكتملة.
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التغليف باستخدام مادة الصقة

عملية  وضع قطعة من القامش مؤقتاً عىل سطح الفسيفساء باستخدام مادة الصقة.

إزالة املكعبات وإعادتها إىل مكانها باستخدام التغليف 

عملية إزالة جزء من املكعبات مؤقتاً باستخدام قطعة من القامش يتم لصقها عىل سطحها العلوي، ثم إعادة وضع 
املكعبات يف مكانها عىل طبقة جديدة من املالط.

إزالة التعزيزات املعدنية من الدعائم

إزالة دامئة لقضيب فوالذي أو جزء منه موجود داخل لوحة داعمة مصنوعة من الخرسانة املسلحة لفسيفساء كان 
قد أعيد وضعها. 

معالجة التعزيزات املعدنية يف الدعائم

إزالة نتواتج التأكسد (الصدأ) قضيب فوالذي مكشوف للوحة داعمة خرسانية مسلحة لفسيفساء أعيد وضعها، 
واستخدام مادة مضادة للصدأ أو مادة حامية عىل سطح القضيب الفوالذي.

ترصيف املياه

إنشاء نظام لترصيف املياه بعيداً عن سطح الفسيفساء، مثل برئ الترصيف أو خندق ترصيف (يسّمى أيضاً 
بالوعة)، أو حفر فتحة يف الجدار املالصق للفسيفساء.

إعادة الردم

عملية إعادة تغطية الفسيفساء باستخدام مواد التغطية مثل الرتبة أو الرمل بهدف حاميتها. 
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