
  ملخص الدراسة

تتناول الدراسة التطبيقات العملية ألهم التقنيات الحديثة التي طرقت مجال الترميم حديثا وهي تقنيات 
الليزر والموجات فوق الصوتية في تنظيف الخيوط المعدنية والتي شاع استخدامها في أعمال 

البالغة وحساسيتها آمادة مؤلفة من ي تتميز برقتها التوالمقتنيات  ,التطريز والتي تعد من أهم اآلثار 
عضوي وغير عضوي  آنوع من اآلثار المرآبة، وذلك بحثا عن طرق تنظيف  غير متلفة  :شقين

وذلك لما أثاره الجدال القائم بين الباحثين .وتضمن الحفاظ علي آال الشقين العضوي وغير العضوي
أو آان االهتمام  هالظروف المحيطة بترآها علي حالها وضبط اأو حول تنظيف تلك الخيوط المعدنية

دونما االلتفات للجزء المعدني الذي ربما آان هو العامل الفعال " وغيرهأالنسيج "بالجزء العضوي 
  .في تنشيط التلف الحادث بالجزء العضوي آنتيجة لصدأ المعدن ومرآباته

ن التطريز المعدني والذي آان بدأت الدراسة باستعراض الناحية الفنية والتاريخية لهذا النوع الفريد م
النبالء والملوك حيث آان الذهب هو المعدن  ثلالشعب مالعليا من فئات المقتصرا في البداية علي 

ذلك تنوع آبير في  ىفي شكل سلك أو شريط وتل الرئيسي الذي يصنع منه الخيط المعدني سواء أآان
وربما مزيج منهم مع اختالف النسب أشكاله وتنوع آذلك المعدن المستخدم من ذهب وفضة ونحاس 

وسبيكة أ" نحاس وقصدير"تبعًا لكل عصر وطريقة الصناعة، وربما تم تصنيعه من سبيكة البرونز 
 ت،آما تنوعت آذلك األلياف النسجية المطرز سواء آان )نحاس وزنك"(البراس"النحاس األصفر 

باالشارة  الي شيوع استخدام الحرير  مزيج الثنين منهما معا،و قطنا أو حريرا أو صوفا أو آتانا أ
غنياء دون عامة الشعب األوآونه مقتصرًا علي طبقة النبالء و. م.ق 13-12الخالص ما بين القرن 

وآذلك تنوعت أشكال التطريز المعدني مابين استخدام الخيوط  وذلك لغلو ثمنه و نعومته ورقته،
ياف نسجية لالنسيج أو أن يتم لفها علي أبشكل مباشر علي "أسالك أو شرائطعلى شكل  "المعدنية

باالنجليزية أو االثنين معًا  ثم    Zأو  Sشكل حرف  ىعل - سواء آانت سليلوزية أو بروتينية-"لب"
استخدامها بغرض التطريز أواستخدامها في الترآيب النسجي ، آذلك تفاوتت أشكال التطريز المعدني 

لخيط المعدني قبل تغشيتها باق أو الجلد او الرق يتم رمن حيث استخدام مادة عضوية مثل الو
  "membrane threads الغشائيةالخيوط "استخدامها في التطريز وهذا ما عرف ب 

لتطريز المعدني بين االجزء العضوي للف المتداخلة والمتبادلة توقد تناولت الدراسة بعد ذلك عوامل ال
لياف النسجية التي تم لف الجزء العضوي في األ ثليتمغير العضوي حيث انها تمثل  مادة مرآبة وو

الشريط المعدني عليها وآذلك ألياف النسيج التي استخدمت قي عمل نسيج األرضية المطرز عليها 
، والتي تم "أآثرأومزيج معدنين "سبيكة من الرتبط بالمعدن المستخدم يوالجزء غير العضوي الذي 

الداخلية لكل من السبيكة المستخدمة لعمل الشريط وأيضا البنية تقسيمها لعوامل داخلية تتعلق بالبنية 
آنتيجة لتنوع األلياف سواء آانت  الداخلية لأللياف النسجية، حيث تختلف خصائص هذه البنية

لمعادن المستخدمة  في السبيكة من حيث طريقة التصنيع من حيث اسليلوزية أو بروتينية وآذلك 
ليات التي يمر بها المعدن حتي يصل للشكل النهائي سواء آان سلكا الصب والقطع وغير ذلك من العم

عمليات التلف لكل من  منعمليات التصنيع  سببهأو علي هيئة شريط وذلك للتأثير الكبير الذي ت
تتعلق فخارجية أما العوامل الالمعدن والنسيج، حيث من البديهي أن يؤثرتلف أحدهما علي اآلخر، 



مخزنا او معروضا في المتحف والتي تعلقت  نآان يوضع بها األثر سواء آا بالبيئة المتحفية التي
باالضافة الي العامل البشري من  الخ،...ئية من رطوبة وحرارة وتلوث جوي بيبعضها بالعوامل ال

حيث اقحام بعض غير المتخصصين في أعمال الترميم والتي تؤدي سلبا الي زيادة حالة الضعف 
منها األثر المرآب من مواد مختلفة الخصائص وذلك بصور متعددة منها  والهشاشية التي يعاني

التناول الخاطئ لألثر وعدم مراعاة المعايير الواجبة ألعمال الترميم والتنظيف  ومعايير العرض 
هذا الي جانب العوامل البيولوجية التي يمكنها ان تؤثر سلبا علي الجزء العضوي ة والتخزين المتحفي
 .ملةاكتالتالي األثر آوحدة مبشكل خاص وب

ذلك عملية الفحص والتحليل والتي تسبق عملية التنظيف حيث تضمنت طرق الفحص  ىآما تل
حيث تم استخدام الميكروسكوب الضوئي و المجسم وااللكتروني .والتحليل لكل من األلياف والمعدن

ط المعدني وآذلك الشريط واللحمة وآذلك اللب اليفي والخي ىالماسح في التعرف علي آل من السد
المعدني بالتالي حيث تم رصد المعالجات السطحية مثل التذهيب علي الشريط المعدني وآذلك 

ذلك عمليات التحليل التي  ىوتل .الخ....ضية من حيث آونه سادة او مبرداألرنوع نسيج على التعرف 
عدني ومكونات السبيكة المكونة أآدت نتائج عمليات الفحص السابقة والتي تناولت ترآيب الشريط الم

له وآذلك مكونات الصدأ التي تكونت علي الخيط المعدني، وآذلك التعرف علي الصبغة الصفراء 
  .التي تم صباغة ألياف اللب بها

الليزر والموجات فوق الصوتية آبديل للطرق وهى ات التنظيف المقترحة يوتلي ذلك تطبيق تقن
الخ والتي تتضمن في ...ي التنظيف مثل الطرق الميكانيكية والكيميائيةالتقليدية التي شاع استخدامها ف

  .كالهما معالمن الجزئين العضوي و غير العضوي ،ان لم يكن  كلمجملها بعض المخاطر ل

ليزر من حيث ترآيب الجهاز وأنواعه وخصائص للتنظيف بالحيث تضمنت الدراسة مقدمة تمهيدية  
 دنعأشعته وميكانيكات التنظيف وآذلك المعايير الواجب مراعاتها عند استخدامه لتالفي ما قد ينجم 

استخدامه من مخاطر وسلبيات، وآذلك تم اعطاء مقدمة تمهيدة عن تقنية الموجات فوق الصوتية 
 منخصيصا ألطباء األسنان الزالة الرواسب  مجال التنظيف حيث يستعملفى آتقنية مستحدثة 

اتساخات األسنان وهذه آانت الفكرة القائمة الستخدامه في تنظيف الخيوط المعدنية بما عليها من 
 عملية التنظيف به وأيضا مفكرة مبسطة عن العوامل المساعدة ألتما اعطاء ذلك ىوطبقات سوداء، تل

  .  والسالمة المرتبطة به معايير األمان

وتم البدء بالدراسة التجريبيبة قبل التطبيق الفعلي علي بعض من بقايا الخيوط المعدنية المتهالكة  
اثمرت الدراسة . المنفصلة من األثر محل التطبيق لكي يتم تطبيق النتائج المتحصل عليها فيما بعد
لكثير من الطبقات  التجريبية استنتاج أمكانية تطبيق آال الطريقتين ونجاحهما في االزالة الجزئية

السوداء والتي أخفت ما تبقي من طبقة التذهيب فعليا  مع ضرورة اتباع المعايير المستخدمة لكل من 
الخ بالنسبة لجهاز ....الطريقتين من حيث الطول الموجي المستخدم وشدة الجهاز وعدد النبضات 

لموجات فوق الصوتية بالشده ياج، وآذلك مراعاة اتباع جهاز ا:الليزر المستخدم وهو النيودميوم
 .المتوسطة آما تم بيانه خالل الدراسة



ة يدوي قطعة نسجية فنية مطرزةوهو عبارة عن ذلك الدراسة التطبيقية التي تناولت توثيق األثر  ىوتل
وآذلك الدراسة التاريخية للقطعة والتي اعتمدت علي مقارنة األنماط الزخرفية  ةهندسيبأشكال 

 الوصف الفنى أو التاريخىأخري وذلك لعدم توافرأثرية معروفة قطع  علىثلها الموجودة بما يما
وتم البدء بعمليات الترميم من حيث إزالة الترميمات السابقة والتي أساءت  ،يةالمتحف تبالسجال

ذلك البدء بتنظيف القطعة تبعا للنتائج المتحصل عليها وتم استخدام  ىالمنظر الجمالي للقطعة ، وتل
الخلفي ثم األمامي، ثم تم البدء بالتقوية  سطحالموجات فوق الصوتية التمام عملية التنظيف للطريقة 

صبغ الخيوط الحريرية التي  بعدبشغل االبرة لتقوية الحواف واألجزاء المتنسلة بعمل خريطة للغرز 
بما يالئم  مؤقتبشكل  زين القطعةختبعا للون الجزء المراد تقويته،، وانتهاءا بتفى الترميم استخدمت 

ثر وذلك نظرا األثر محل التطبيق من حيث المساحة المتاحة وحجم األأبعاد امكانيات المتحف و
    .لعمليات التطوير التي ستشمل المتحف ومقتنياته قريبًا

 

 


