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  ملخص الرسالة
خواص مختلفة  نهذه المواد م ث المواد المكونة له وما تتمیز بهالرسالة دراسة خزف الفیوم من حی تلخص

إلى جانب دراسـة طـرق الصـناعة ، والعوامـل المتلفـة المـؤثرة علیـه وعملیـات الفحـص والتحلیـل التـي تسـاعد 
عد علمیـة إلـى جانـب دراسـة طـرق العـالج في الوصول إلى الطرق السلیمة للعالج المرتكزة على أسس وقوا

والتـــرمیم مـــن تنظیـــف اســـتخالص أمـــالح تقویـــه تجمیـــع واســـتكمال ، باإلضـــافة إلـــى دراســـة عینـــات مشـــابهه 
مـن خـالل الفحـوص  والتحالیـل المختلفـة لتحدیـد الطـرق المناسـبة " من نفـس منطقـة الحفـائر" لعینات األثر 

نمـــوذجین مختـــارین مـــن الفخـــار المـــزجج رمیم والعـــالج علـــى لمراحـــل التـــ التطبیـــق العملـــي ولقـــد تـــمللعـــالج 
  . المستخرج من حفائر الفیوم 

  : وتتكون الرسالة من ثالثة أبواب ویمكن تلخیص محتویاتها فیما یلي 
  الباب األول 
  مقدمة تاریخیة حول تطور اآلثار الفخاریة المزججة:  الفصل األول

نتـــاج الخـــزف التـــي تمیـــزت بشـــكل وطـــراز خـــاص لمنتجاتهـــا تعـــد الفیـــوم مركـــزا فنیـــا مـــن مراكـــز صـــناعة وإ  
  .الخزفیة

  
  . المواد الخام المكونة لآلثار الفخاریة المزججة وطریقة صناعتها: الفصل الثاني

ویشمل هذا الفصل المواد الخام المكونة للبدن الفخاري من الطفلة وتركیبها الكیمیائى من السلیكا وااللومینا 
هــذه الطفــالت ومــا قــد تحتویــه مــن شــوائب ، كمــا انــه یتنــاول خــواص الطفلــة المختلفــة وأنــواع .  تباراوالفلســ

ویتناول دراسة المواد المعدلة والمحسنة للخواص ، إلـى جانـب دراسـة طبقـات التـزجیج وتركیبهـا ومسـاعدات 
  .الصهر المستخدمة إلى جانب االكاسید الملونة والخواص التي تمیز طلیات التزجیج 

ا الفصــل دراســة لخطــوات ومراحــل صــناعة الفخــار المــزجج واألفــران المســتخدمة فــي عملیــة كمــا یتنــاول هــذ
  .التصنیع 

  الباب الثاني 
  المزججة المستخرجة من الحفائر یةالفخار اآلثار عوامل التلف المؤثرة على : الفصل األول

یة وعیوب التصنیع التي یتناول دراسة عوامل التلف الداخلیة التي تشمل عدم التجانس في الخواص الفیزیائ
قد تحـدث أثنـاء خطـوات التصـنیع المختلفـة مثـل عملیـة التشـكیل التجفیـف أو اإلحـراق وهنـاك عیـوب نتیجـة 

  .لالستخدام كعیوب ناتجة عن االستخدام أو ناتجة عن الغرض المصنوع من اجله األثر 
ویكمـــن تأثیرهـــا فـــي المیـــاه وهنـــاك عوامـــل التلـــف الخارجیـــة والتـــي تضـــم عوامـــل تلـــف مرتبطـــة ببیئـــة الـــدفن 

كمــا تلعــب .األرضــیة واألمــالح بتأثیراتهــا المتلفــة علــى األثــر ســواء قبــل الكشــف عــن األثــر أو بعــد الكشــف
ملوثــات جویــة تلــف الفخــار المــزجج مــن حــرارة ، رطوبــة ،  عوامــل التلــف المرتبطــة ببیئــة التعــریض دورا فــي

  .ء التخزین والتلف البیولوجي باإلضافة إلى التلف الناتج عن سو 
  



ح 

  المستخرجة من الحفائرطرق تسجیل وفحص اآلثار الفخاریة المزججة : الفصل الثاني
ویقســـم هـــذا الفصـــل إلـــى جـــزئین األول هـــو دراســـة الهـــم طـــرق التســـجیل المختلفـــة مـــن تســـجیل اثـــرى وفنـــي 

ه المراحــل وفوتــوغرافي وهندســي وتســجیل بالرســم لكافــة مراحــل العــالج والتــرمیم وذلــك قبــل وأثنــاء وبعــد هــذ
 بالمختلفــــة مـــــن العـــــالج ، والجـــــزء الثــــاني یهـــــتم بدراســـــة طـــــرق الفحــــص الالزمـــــة باســـــتخدام المیكروســـــكو 

االلكتروني الماسح إلى جانب التحلیل بحیود األشعة السینیة وذلك للتوصل إلى  بالمستقطب والمیكروسكو 
  . الطرق العلمیة السلیمة المرتكزة على قواعد علمیة مسبقة لعملیة العالج

  
  المستخرجة من الحفائرطرق عالج وصیانة اآلثار الفخاریة المزججة : الفصل الثالث

ویهتم هذا الفصل بدراسـة عملیـة التنظیـف بطرقـه المختلفـة مـن تنظیـف میكـانیكي تنظیـف كیمیـائي تنظیـف 
خدامه سـتاألنسـب البالموجات فوق الصوتیة والتنظیف باللیزر وممیزات وعیوب كال منهم لتحدید األسلوب 

  .حالة األثروذلك تبعا ل
دراسة لطرق اسـتخالص األمـالح والشـروط الواجبـة عنـد عملیـة االسـتخالص، إلـى جانـب  أیضا كما یتناول

  .دراسة لمواد وطرق التقویة والتجمیع واالستكمال
  الباب الثالث 
  الدراسة التجریبیة : الفصل األول 

عینـات مـن الفخـار المـزجج مـن نفـس منطقـة الحفـائر المسـتخرج منهـا النمـاذج  ٧تم في هذا الفصـل دراسـة 
التــي تــم عالجهــا وترمیمهــا حتــى تكــون مشــابهه لهــا فــي التكــوین والتصــنیع باإلضــافة إلــى التشــابه فــي كافــة 

  .لمتواجدة ظروف بیئة الدفن والتعریض ومن ثم تكون مشابهه لها في المشاكل ومظاهر التلف ا
المستقطب في دراسة المكونات المعدنیة المكونة لألثر وأشكال وحجم الحبیبات مما  باستخدم المیكروسكو 

تلــف نــاتج عــن تشــوهات بحبیبــات  أيیمكنــا مــن معرفــة أنــواع الطفلــة وطــرق صــناعتها كمــا یفیــد فــي إدراك 
  .العینة 

ینات وقد أفاد فـي معرفـة معلومـات عـن حالـة االلكتروني الماسح في دراسة نفس الع باستخدم المیكروسكو 
تــى تشــمل البـدن وطبقــة التــزجیج إلـى جانــب توضــیح لحبیبـات الطفلــة وظـروف الحــرق وخطــوات الصـناعة ا

مــدى ارتبــاط طبقــة التــزجیج بالبــدن الفخــاري ومــا قــد تحتویــه طبقــة التــزجیج مــن مظــاهر تلــف مثــل الشــقوق 
یفید في معرفة مدى  ممادراسة مواد الترمیم وفحصها بواسطته  باإلضافة إلى. والفقاعات الهوائیة والشروخ 

  .تغلغل وتغلیف المادة المقویة لحبیبات األثر 
وبذلك یمكن كما استخدم التحلیل بحیود األشعة السینیة والتي تفید في معرفة المركبات المكونة لمادة األثر 

تواجدة باألثر مما یفید في تحدید مظاهر التلف المستخدمة والشوائب الم للطفلة المواد المكونة التعرف على
  .على نتائج علمیة سلیمة  همرتكز  وبذلك تكون عملیة العالجالمتواجدة بشكل سلیم 

  
  الدراسة التطبیقیة : الفصل الثاني 



خ 

یتنــاول هــذا الفصــل الدراســة التطبیقیــة لنمــوذجین مــن الفخــار المــزجج والــذي ظهــرا بهمــا العدیــد مــن مظــاهر 
والبــدن الفخــارى مــع  التــزجیج مــن اتســاخات وبقــع مــن الســناج إلــى جانــب تســاقط لــبعض أجــزاءالتلــف مــن 

جین علــى هیئــة كســر تبلــور ألمــالح كلوریــد الصــودیوم الناتجــة عــن بیئــة الــدفن وتواجــد هــذین النمــوذتواجــد 
  .متعددة 

ف وبـدأت عملیـة ولقد سبقت عملیة العالج عملیة تسجیل كامل لكل أجزاء األثر وما یحویه مـن مظـاهر تلـ
العالج بالتنظیف المیكانیكي بالفرش المختلفة مع استخدام كمادة من الماء لتطریة وتلیین االتساخات حتـى 

  .  بعد ذلك میكانیكیا یسهل إزالتها
تم استخالص األمـالح بكمـادة مـن  لـب الـورق والتـي روعـى التصـاقها بسـطح األثـر وتغییرهـا كـل فتـره ولقد 

بتركیـز  الـذائب فـي األسـیتون ٧٢تمـت التقویـة لألجـزاء الضـعیفة بواسـطة بارالویـد بــ قبل ان تجـف ، بعـدها 
لعینـات  لحبیبـات األثـرتغلغلـه وتغطیتـه مـدى  فحـص  عنـد التـى أثبتهـا البارالویـد الجیـدة وذلـك للنتیجـة% ٥

  .الماسح االلكتروني ببواسطة المیكروسكو  معالجة
یـــل اســـیتات ، كمـــا تمـــت عملیـــة االســـتكمال للنمـــوذج األول ولقـــد تمـــت عملیـــة التجمیـــع بواســـطة البـــولى فین

بواسطة الجبس الخالي من األمالح وذلك لتمیزه بصالبة مناسبة وسرعة في عملیة الشك وذلك لتواجد جزء 
من أجزاء االنیة مفتقد لما یرتكـز علیـه مـن جمیـع الجهـات فـتم تفضـیل الجـبس الخـالي مـن األمـالح لسـرعة 

كمـا . جزء الموجود بما حوله من مادة االستكمال التي تجف سـریعا وتتماسـك بـه الشك حتى یلتصق هذا ال
 ٧٢تم مع النموذج الثاني من الدراسـة التطبیقیـة اسـتخدام مسـحوق الفخـار الحـدیث مضـافا إلیـه البارلویـد بــ 

قـادم مـن الذي أعطى نتائج ممتازة في الدراسة التجریبیـة بعـد عملیـة الت%  ٦٠الذائب في األسیتون بتركیز 
ـــات مشـــابهه لمـــادة األثـــر األصـــلیة  ـــر هـــي نفـــس المـــادة " صـــالبة ودرجـــة لونیـــة ومكون حیـــث ان مـــادة األث

  .المستكمل بها 
التــي تتمیــز بتواجــد ســطح المــع مشــابه  علــى البــارد ولقــد تــم اســتكمال الزخــارف المتواجــدة بــألوان الســیرامیك

او غیرهـا مـن ٧٢اهاة التـزجیج مثـل البارلویـد بــ لطبقة التزجیج مما أدى إلى عدم استخدام مواد أخـرى لمضـ
  .المواد 

 


