
  - ملخص البحث  -                                      
بما تقدمه من دالئل لتفاعل اإلنسان مع ما یحـیط . تتمیز المنسوجات األثریة بقدر كبیر من األهمیة   

ولهـذا كانـت أهمیـة تـرمیم هـذا التـراث النسـجي لیظـل . به من عناصـر بیئیـة مـرورًا بمراحـل تطـور هـذا التفاعـل
  .بأسرار القدماء علي مر العصوركتابًا یبوح 

وقد تمت اإلستفادة من خبرات من سبقونا مـن بـاحثین سـواءًا مـن معلومـات نظریـة أو تجـارب عملیـة، 
باإلضافة لما قامت به الدراسة من دراسات تجریبیة كان هدفها حمایة تراثنا النسجي مـن المحـاوالت التجریبیـة 

  .التي إن أصابت مرة أخطأت مرات
خالل الجانب التجریبي أصبح لدینا حصیلة معلوماتیة ترتكـز علـي نتـائج التجـارب ااخاصـة هذا ومن   

  .جامعة اإلسكندریة –بالدراسة لتتم اإلستفادة منها في ترمیم قطعتین نسجیتین بمتحف كلیة اآلداب 

  :مت الدراسة علي هیئة خمسة فصول كمایليسِ وقد قُ   

  -:الفصل األول
  المستخدمة في صناعة المنسوجات األثریة األلیاف : ویقع تحت عنوان

، حیـث نتنـاول فـي هـذا الفصـل أهـم األلیـاف التـي إسـتخدمت "طبیعتها، تركیبها، أهم عوامل ومظاهر تلفها "  
  :في صناعة المنسوجات األثریة علي مر العصور التاریخیة علي النحو التالي

    حیث قسمت إلي : األلیاف النباتیة: أوالً 

  .لحائیة مثل الكتان والجوت والقنب ألیاف . أ 

  .ألیاف ورقیة مثل السیزال . ب

  .ألیاف بذریة مثل القطن والكابوك .   

  حیث قسمت إلي:  األلیاف البروتینیة: ثانیًا 

  .ألیاف الصوف   . أ

 .ألیاف الحریر  . ب

  .هذا وقد تناولت الدراسة كل نوع من األلیاف من حیث خواصه الكیمیائیة والفیزیائیة بالتفصیل



تلــي ذلــك تنــاول أهــم عوامــل ومظــاهر تلــف األلیــاف النســجیة ، ولكــون فهــم طبیعــة األلیــاف الكیمیائیــة 
والفیزیائیة أساسًا مهمًا في فهم میكانیكیة تلف األلیاف تم تناول التركیب الكیمیائي لبولیمرات اللویفة بشئ من 

  .التفصیل 

التلـــف علـــي خـــواص األلیـــاف المیكانیكیـــة  تلـــي ذلـــك تنـــاول میكانیكیـــة تلـــف األلیـــاف ، وتـــأثیر عملیـــة
والكیمیائیة ، تاله تناول أهم عوامل تلف األلیاف النسجیة كالتـأثیر المتلـف لألشـعة الكهرومغناطیسـیة والحـرارة 

كـذلك تـم تنــاول أهـم مظـاهر تلــف األلیـاف النسـجیة ، حیــث تناولنـا اإلتســاخ . والرطوبـة واألحمـاض والقلویــات 
حیـث تعریفـه وتصـنیفه ، وذلـك   بتصـنیف اإلتسـاخ طبقـًا لمصـدره ، وٕامكانیـة إحداثـه  بالمنسوجات األثریة من

كــذلك تـــم تنـــاول قـــوى إرتبـــاط . تلفــًا للنســـیج ، وشـــكله ، وطـــرق إزالتـــه ، وقابلیتــه للـــذوبان فـــي المـــواد المختلفـــة 
  .اإلتساخ بالنسیج لما لها من أهمیة في عملیة التنظیف سواءًا كان رطبًا أم جافاً 

  -:ل الثانيالفص
  .طرق التنظیف المختلفة للمنسوجات األثریة : ویقع تحت عنوان

حیث تم تناول طرق التنظیف المختلفة للمنسوجات األثریة سواءًا التنظیف بالهواء أو التنظیف الرطب 
أو التنظیـــف الجـــاف ، متنـــاولین التنظیـــف الجـــاف بشـــئ مـــن التفصـــیل وذلـــك ألننـــا سنضـــعه فـــي مقارنـــة مـــع 

  .وفیما یلي تفصیل لما تم إجماله . باإلنزیمات إلزالة اإلتساخات الدهنیة التنظیف 

حیث یتم تنظیف المنسوجات األثریـة بـالفرش الناعمـة والتفریـغ الهـوائي لتخلیصـها    التنظیف بالهواء: أوًال 
  .من األتربة العالقة 

وفیه تناولنـا شـرح أهمیـة المـاء كمـذیب ثنـائي القطبیـة مـع تنـاول ممیـزات وعیـوب    التنظیف الرطب: ثانیًا 
  .إستخدامه

كذلك تم تناول تعریف الشد السطحي للسوائل وكیفیة تقلیله من خالل إسـتخدام المـواد المنشـطة للسـطحؤ، مـع 
ظیف المنسوجات األثریة تناول نظریة عمل المواد المنشطة للسطح  وأهم أنواعها وكیفیة اإلستفادة منها في تن

هذا وتم تناول مراحل التنظیف بالمواد المنشطة للسطح وكیفیة التخلص من اإلتساخ  من خاللها وتم تناول . 
أهم المواد التي تضاف إلي حمام الغسیل كالمواد الحاملة لإلتساخ والتي تساعد في عدم ترسیب اإلتساخ علي 

  .النسیج 
حمـاض والقلویـات ، حیـث تـم شـرح كـًال منهمـا وتقـدیم أهـم األمثلـة علیهمـا وأهـم هذا وقد تم تناول التنظیف باأل

  .اإلتساخات التي یستخدمان إلزالتها كذلك تم تناول عملیة الشطف وأهمیتها وكیفیة إجرائها 



وتـــم تناولـــه بالتفصـــیل مـــن حیـــث تعریفـــه وأهـــم الحـــاالت التـــي یطبـــق فیهـــا، كـــذلك :  التنظیـــف الجـــاف: ثالثـــًا 
  .التي تحكم إستخدامه المعاییر

  :كذلك تم تناول طرق تطبیق التنظیف بالمذیبات العضویة والتي تنقسم إلي

  .التنظیف بغمر النسیج األثري في المذیبات العضویة) أ ( 

  .التنظیف الموضعي للبقع بإستخدام المذیبات العضویة) ب(

وقــد . تحــدد ذوبانیــة اإلتســاخ  هــذا وقــد تــم تنــاول تقســیم المــذیبات العضــویة والعوامــل والخــواص التــي
أفردنا كیفیة اإلستفادة من بارامترات الذوبانیة اإلحتكاكیة والمخطط المثلثي للمذیبات في التنظیف الجاف جانبًا 
مفصـالً ، نظــرًا لمـا یمثالنــه مــن أهمیـة فــي تیسـیر اإلختیــار األمثــل للمـذیب العضــوي المناسـب إلزالــة اإلتســاخ 

وتناولنا كیفیة التطبیق العملي لبارامترات الذوبانیة اإلحتكاكیة والمخطط المثلثي في .  المتواجد بالقطعة األثریة
  .تنظیف المنسوجات األثریة 

وقــد تــم وضــع جــداول توضــح أهــم المــذیبات العضــویة المناســبة إلذابــة أكثــر اإلتســاخات تواجــدًا بالمنســوجات 
وقــع مــذیب مــا علیهــا طبقــًا لبــارامترات  الذوبانیــة األثریــة ، كــذلك أشــكال للمخططــات المثلثیــة وكیفیــة تحدیــد م

  .اإلحتكاكیة الخاصة به 

  -:الفصل الثالث
ــة االستفـــادة منهــا فــي أعمــال الصیانــة " اإلنزیمات  : ویقع تحت عنوان " طبیعتها، أهمیتها، تقسیمتها وكیفیـ

.  

حیث نتناول في هذا الفصل تعریف اإلنزیمات وكیفیة إكتشافها ، تلي ذلك إثبات طبیعة اإلنزیم البروتینیة وما 
یحدث لهذه البنیة البروتینیة من تغیرات نتیجة التغیر في درجة الحرارة أو درجة األس الهیدروجي ، وتم تناول 

ر المحفــز فــي أنــه یســرع ویحفــز التفاعــل حیــث یــتلخص دو  Biocatalystsدور اإلنزیمــات كمحفــزات حیویــة 
  .دونما أن یستنفذ فیه أو یتغیر

كذلك تم تفسیر كیفیة قیـام اإلنزیمـات بـدور التحفیـز وأن دورهـا یـتلخص فـي تخفـیض طاقـة التنشـیط التـي تلـزم 
  .إلتمام التفاعل وبالتالي تزید من سرعة التفاعل مالیین المرات

  :حیث تناولنا التقسیمات المختلفة لها بالتفصیل كالتاليوتناولنا تسمیة وتقسیم اإلنزیمات ،  



وقــام بنــاءًا علــي تســمیة اإلنزیمــات تســمیة عامــة قبــل أي محــاوالت لتطــویر أنظمــة وطــرق : التقســیم العــام) أ ( 
  .التسمیة 

  حیث یعتمد علي تقسیم االنزیمات الي: التقسیم علي حسب التركیب ) ب(
  .ط إنزیمات ذات طبیعة بروتینیة فق. ١

  . Holoenzymyإنزیمات تتركب من بروتین ومرافق إنزیمي كوحدة وظیفیة یطلق علیها . ٢
التقسیم والتسمیة طبقًا لنظام الجمعیة الدولیة للكیمیاء الحیویة حیث قسمت اإلنزیمات إلي ستة مجموعات ) ((

  :م وهي كالتالي ١٩٥٥رئیسیة عام 

  Oxidoreductasesمجموعة إنزیمات األكسدة واإلختزال  : المجموعة األولى 
  Transferasesمجموعة إنزیمات النقل                    : المجموعة الثانیة 

  Hydrolasesمجموعة إنزیمات التحلل المائي             : المجموعة الثالثة 
  Lyases                     مجموعة إنزیمات الهدم       : المجموعة الرابعة

  Isomerasesمجموعة إنزیمات التشابه أو التناظر       : المجموعة الخامسة

  Ligasesمجموعة إنزیمات البناء                         : المجموعة السادسة

م ١٩٦٤في عام  التقسیم والتسمیة المتبع في اللجنة الدولیة لإلنزیمات ، حیث تم تسمیة وتقسیم اإلنزیمات) د(
وتعـرف .  Enzyme Commisionطبقـًا للتسـمیة التـي تـم إقرارهـا مـن ِقَبـِل الجمعیـة الدولیـة لإلنزیمـات 

.  E.Cبالنظام الرقمي لإلنزیمات، حیث یعتبر بمثابة الرقم الكودي لكل إنزیم ویكتب عـادة وقبلـه البادئـة 
ویشـیر الـرقم األول مـن )  0.0.0.0(طـة  حیث یتكون هذا الرقم من أربعة أرقـام یفصـل بـین كـل منهـا نق

ویشیر الـرقم " أحد المجموعات الست سالفة الذكر " جهة الیسار إلي المجموعة التي ینتمي إلیها اإلنزیم 
الــذي ینتمــي إلیــه اإلنــزیم والــذي یشــیر إلــي نوعیــة مــادة التفاعــل والرابطــة التــي    Classالثــاني إلــي القســم 

  .یعمل علیها اإلنزیم 
أمـا الــرقم الرابــع فیشـیر إلــي الــرقم المسلســل  sub-subgroupالــرقم الثالــث إلـي تحــت رقــم المجموعــة  ویشـیر 

Serial number  لكل إنزیم في تحت تحت المجموعةSub – sub – Sub group .  

  :تلي ذلك تناول تخصصیة اإلنزیم التي تعد أكثر الصفات البارزة لإلنزیمات حیث تم تقسیمه إلي
                Sterochemical Specificityیائي فراغي       تخصص كیم) أ 



                                            Absolute Specificityتخصص مطلق ) ب

            linkage and group Specificity) مجموعي(تخصص رابطي )   

  .وتم تفسیر میكانیكیة إرتباط اإلنزیم بمادة تفاعله والنظریات المختلفة التي تتناول هذا اإلرتباط 

  :تلي ذلك تناول العوامل التي تؤثر علي نشاط اإلنزیمات وتتمثل في

  .تأثیر تركیز أیون الهیدروجین  -ب      .تأثیر درجة الحرارة  -أ

  .تأثیر تركیز اإلنزیم  – د             .تأثیر تركیز مادة التفاعل  -.
  .تأثیر زمن التفاعل  -ه

  .ولتوضیح تأثیر هذه العوامل علي سرعة التفاعل بشكل أوضح تم  تمثیلها بالرسوم البیانیة
كــذلك تــم إلقــاء نظــرة تاریخیــة إلســتخدام اإلنزیمــات فــي التنظیــف منــذ عصــور مــا قبــل التــاریخ مــرورًا بالعصــور 

إلي أن تم إستخدامها في ترمیم وصیانة اآلثار ، حیث تم تنـاول كیفیـة إختیـار التاریخیة إلي العصور الحدیثة 
  .المناسب من اإلنزیمات لتنظیف المنسوجات األثریة وأهم المعاییر التي یتم بناءًا علیها هذا اإلختیار

بهـا  تلي ذلك تناول أهم اإلنزیمات التي یمكن إستخدامها في حقل ترمیم اآلثار والتفـاعالت التـي تقـوم  
، حیث تم وضع جداول توضح أهم اإلنزیمات وترقیمها الدولي ودرجات الحرارة واألس الهیدروجیني المناسب 

  .لنشاطها والتفاعل الذي تقوم به ، لیكون عونًا لكل مرمم یرغب في تطبیق وٕاستخدام اإلنزیمات

  - :الرابع الفصل
  الجانب التجریبى : ویقع تحت عنوان

حیث تم اإلستعانة بعینات نسیج خام وذلك , هذا الفصل الجانب التجریبى للدراسة  حیث نتناول فى        
كى تشابه الخامات األثریة فى طبیعتها وظروفها رغبة  فى الحصول على نتائج علمیة أقرب إلى الدقة 
ب وقد والواقع  والتى من خاللها نستطیع أن ُنجنب تراثنا النسجى  مخاطر ومصادفات التجارب التى قد تصی

  .تخطئ 
  :هذا وقد إستعنا بالخامات النسجیة اآلتیة      

  .نسیج صوف خام ) ) .        (نسیج قطن خام ) ب.            (نسیج كتان خام    ) أ(



وقد تم تجهیـز العینـات بالمقاسـات المناسـبة إلجـراء إختبـارات الشـد واإلسـتطالة بمعامـل مراقبـة الجـودة         
للعینـات النسـجیة  accelerated agingوقـد تـم إجـراء تقـادم صـناعي معجـل . رى بشركة مصر بالمحلة الكب

  :وذلك لهدفین 

الوصول بالمنسوجات الحدیثة موضع التجارب إلى حالة من الضعف والتدهور تُقارب القطع األثریة وذلك   ) أ(
 .كي تكون التنائج التجریبیة أشبه بالنتائج التطبیقیة على القطع األثریة 

  .فى دراسة العالقة بین عمر اإلتساخ وكفاءة التنظیف والتخلص منهالرغبة ) ب(
م لفترات زمنیة مختلفة ، حیث یتضح ذلك  ْ ١٣٠وقد تم إجراء التقادم الحرارى للعینات عند درجة حرارة       

  ) .�=ú(فى الصور أرقام 

ین النتائج فى جداول وتمثیلهـا وتم قیاس قوة الشد واإلستطالة للعینات عند كل مدة زمنیة حیث تم تدو         
تلــى ذلــك دراســة ). ١٨  ١٧(فــى أشــكال بیانیــة لیســهل متابعتهــا ، حیــث یتضــح ذلــك فــى الصــور أرقــام       

متنــاولین مصــادر , الصــباغة بصــبغة الكوكنیــل كأحــد أهــم الصــبغات الطبیعیــة المســتخدمة فــى نســیج القبطــى 
وقد تناولنا كیفیة إستخالص الصبغة والمكـون األساسـى . ف الصبغات الطبیعیة وكیفیة إرتباط الصبغة باأللیا

كذلك الطریقة المتبعة فى الصباغة ، حیـث یتضـح ذلـك فـى الصـور , لصبغة الكوكنیل وهو حمض الكرمنیك 
  )  .٩:٥(أرقام 

حیـث تهـدف التجربـة , وقد تم إختبار مدى ثبات صبغة الكوكنیل فـي الظـروف المختلفـة لـألس الهیـدروجینى  
ة مدى تأثر درجة عمق اللون للعینات الصوفیة والقطنیة المصبوغة بصبغة الكوكنیل  بالقلوى والحامض لدراس

،     حیـث ستسـاعدنا هـذه التجربـة فـي إسـتبیان مـا إذا كنـا ) ١٢, ١١(، حیث یتضح ذلـك فـى الصـور أرقـام 
أو ُتحــدث إدمــاء ســنختار إنزیمــات تعمــل فــى وســط قلــوى أو حامضــى حتــى ال تــؤثر علــى درجــة عمــق اللــون 

  .للصبغة 

دهون " حیث تم وضع ثالثة أنواع من اإلتساخات  , تلى ذلك تناول إستخدام اإلنزیمات فى التنظیف         
 ١٣(حیــث یتضــح ذلــك فــى الصــور أرقــام  منفــردة علــى عینــات نســیج مــن القطــن والكتــان ،" بــروتین , نشــا , 
 ١٤.  (  

راسـة مـدى تـأثر كفـاءة التنظیـف بعمـر اإلتسـاخ ،  تلـى ذلـك وضـع وتم عمل تقادم حراري لبعض العینات لد  
وذلك لدراسة كیفیـة التعامـل معـه وكیفیـة توظیـف اإلنزیمـات بشـكل , إتساخ مركب من الدهن والنشا والبروتین 

  .مناسب لتنظیف اإلتساخات المركبة 



وتم إستخدام إنزیم ألفا , الدهون لتنظیف  Lipaseأما عن اإلنزیمات المستخدمة فقد تم إستخدام إنزیم اللیبیز 
وتـــــم إســـــتخدام إنـــــزیم الببســـــین .     لتنظیـــــف النشـــــا  Diastaseوٕانـــــزیم الدیاســـــتیز   amylase – αأمیلیـــــز 

Pepsin   متبوعًا بإنزیم التربسـینTrypsin  لتنظیـف اإلتسـاخ البروتینـى ، وبالنسـبة لإلتسـاخ المركـب فقـد تـم
ن بترتیب علمى مناسب حتى ال یؤثر كًال منهم على األخر كمـا توضـحه تنظیفه بالثالثة إنزیمات السابقة ولك

  .الدراسة بالتفصیل 

  - :الفصل الخامس
  الجانب التطبیقي: ویقع تحت عنوان       

وفــي هــذا الفصــل تــم إلقــاء نظــرة عامــة علــي المنســوجات القبطیــة وذلــك ألن القطعتــین األثــریتین موضــع     
  الجانب التطبیقي ینتمیان للنسیج القبطي ، حیث یمكن تقسیمه إلي

  :القسم األول  -١
  " .م٣-١"ویطلق علیه نسیج العصر اإلغریقي الروماني ویمتد من القرن   

  :القسم الثاني  -٢
  " .م٥-٤"ویعرف بنسیج عصر اإلنتقال ویمتد من القرن   

  :القسم الثالث  -٣
  " .م٩-٦"ویعرف بنسیج العصر المتأخر ویمتد من القرن   

وتناولت الدراسة األسالیب التطبیقیة للمنسوجات القبطیة متناولین أهم ممیزاتها والمـواد الخـام  التـي إسـتخدمت 
  .تي تمیزت بها في صناعتها كذلك األشكال الزخرفیة ال

وقــد تمـــت اإلســـتفادة مــن محصـــلة نتـــائج الجانـــب التجریبــي وذلـــك بتطبیـــق التنظیــف اإلنزیمـــي علـــي قطعتـــین  
جامعـــة اإلســكندریة مـــع عمــل خطـــة تـــرمیم متكاملــة لهمـــا متضـــمنًة  –نســجیتین أثـــریتین بمتحــف كلیـــة اآلداب 
  .التقویة بشغل اإلبرة والعرض المتحفي 

  
  

 ١٣٨٠ة رقم ثریاألالقطعة : أوًال 



حیـــث تـــم وصـــف القطعـــة النســـجیة ، فهـــي عبـــارة عـــن قطعـــة نســـیج كتانیـــة علیهـــا شـــریطین زخـــرفیین   
هذا وتـم تحلیلهمـا تحلـیًال فنیـًا وتقنیـًا لمعرفـة . منسوجین بأسلوب اللحمات غیر الممتدة وبهما صبغات متعددة 

كــذلك . ربــع ، وتحدیــد أبعــاد القطعــة وتحدیــد التركیــب النســجي وعــدد خیــوط الســداء واللحمــة فــي الســنتیمتر الم
التطرق لتاریخ القطعة من خالل اإلستعانة بسجالت المتحف التي أشارت إلي أن القطعة تعود للقرن السادس 

وتم تسجیل القطعة   بالرسم علي شرائح بالستیكیة شفافة بإستعمال أقالم ثابتةوكذلك تـم تسـجیلها . المیالدي 
  ) .٣٧:٣٤(یتضح ذلك فى الصور أرقام ، حیث  بالتصویر الفوتوغرافي

وقــــد تــــم وصــــف الوضــــع الــــراهن للقطعــــة بــــالفحص البصــــري ومــــن خــــالل فحــــص األلیــــاف بالمیكروســــكوب  
  .اإللكتروني الماسح

  :أما بالنسبة للفحوص والتحالیل العلمیة فقد تم اآلتي

وسكوب اإللكتروني فحص القطاع الطولي لكل نوع من أنواع األلیاف المستخدمة في  القطعة بالمیكر   
الماسح لمعرفة وتحدید نوعه  ، حیث إتضح أن خیوط السداء واللحمة من الكتـان بینمـا لحمـات الزخـارف مـن 

  ) .٣٣:٢٥(الصوف ویتضح ذلك فى الصور أرقام 

وتم إستخدام التحلیل بإمتصاص وٕانعكـاس األشـعة تحـت الحمـراء لتحدیـد نـوع الصـبغات المتواجـدة بالقطعـة ،  
أن الصــبغة الحمــراء هــى صــبغة الكوكنیــل بینمــا الصــبغة البنیــة هــى صــبغة الحنــاء أمــا الصــبغة حیــث إتضــح 

  ) .٤٣:٣٥(الزرقاء فهى صبغة اإلندیجو ویتضح ذلك فى األشكال أرقام 
كذلك تم إستخدام التحلیـل بحیـود األشـعة السـینیة لمعرفـة أنـواع المرسـخات المسـتخدمة مـع صـبغات القطعـة ، 

خ المســتخدم مــع صــبغة الكوكنیــل وصــبغة الحنــاء هــو كبریتــات النحــاس المائیــة بینمــا حیــث إتضــح أن المرســ
ولتحدیـد ) . ٤٩:٤٦(المرسخ المستخدم مع صبغة النیلة هو كلورید القصدیر ویتضح ذلك فـى األشـكال أرقـام 

حلیـــل نــوع اإلنـــزیم المناســب كـــان البــد مـــن تحدیـــد نــوع اإلتســـاخ المتواجــد بالقطعـــة وقـــد تــم ذلـــك مــن خـــالل الت
  ) .٥٣:٥١(بإنعكاس األشعة تحت الحمراء ، حیث تبین أنه إتساخ دهنى ویتضح ذلك فى األشكال أرقام 

تلــى ذلــك إختبــار ثبــات الصــبغات للمــاء ولمحالیــل التنظیــف لضــمان عــدم اإلضــرار بالقطعــة نتیجــة إلســتخدام 
وقـــد تـــم تـــدعیم القطعـــة  ) .                    ٤٧(التنظیـــف الرطـــب ، حیـــث یتضـــح ذلـــك فـــى الصـــورة رقـــم 

األثریة بین شبكتین بالستیكتین لضمان عدم تهتكها أثناء الشطف بالماء والـذي قمنـا بـه أوًال لتخلـیص القطعـة 
تلــي ذلــك تجهیــز المحلــول المــنظم واإلنــزیم مضــافًا إلیــه قلیــل مــن . مــن اإلتســاخات القابلــة للــذوبان فــي المــاء

وذلـك لتســهیل تنظیـف اإلتســاخ الـدهني ، حیــث . تحلبة للــدهونمحلـول الصــمغ العربـي والــذي یعمـل كمــادة مسـ
  ) .٥٠:٤٨(یتضح ذلك فى الصور أرقام 



وقد تم تطبیق اإلنزیم بشكل موضعي من خالل كمادة قطنیـة تـم ترطیبهـا بمحلـول اإلنـزیم مـع تحدیـد مـدة بقـاء 
كــد مـن ثبــات اإلنــزیم ولضـمان التأ) . ٥٥:٥١(الكمـادة ومــرات تطبیقهـا ، حیــث یتضـح ذلــك فــى الصـور أرقــام 

، حیـث یتضـح ذلـك * Ninhydrinوعدم تعرضه للتكسیر أثناء عملیة التنظیـف تـم إجـراء إختبـار الننهیـدرین 
  ١) .٩٠(فى الصورة رقم 

تلي ذلك شطف القطعة للتخلص من اإلتساخات المفككة وبقایا اإلنزیم التي قد تضر باألثر مسـتقبًال، وللتأكـد 
للكشـف عـن **  Bradfordنزیم تـم إجـراء إختبـار                     برادفـورد من التخلص النهائي من اإل

  ) .٩١(البروتین ، حیث یتضح ذلك فى الصورة رقم  

تلي عملیة الشطف تجفیف القطعة في جو الغرفـة ، حیـث تـم إزالـة التـرمیم الخـاطئ بالقطعـة ویتضـح 
تقویــة بشــغل اإلبــرة والعــرض المتحفــي ، حیــث تــم تلــي ذلــك إعــداد القطعــة لعملیــة ال) . ٥٧(ذلــك بالصــورة رقــم 

تجهیــز إطــار خشــبي بحجــم مناســب لحجــم القطعــة، وتــم شــد  قمــاش كتــان خــام وتثبیتــه مــن الخلــف بــدبابیس 
  .معدنیة علیه

وبعد تجهیز الحامل تم وضع القطعة علیه بوضع صحیح وعمـل تثبیـت مبـدئي لهـا ، تـاله عمـل تثبیـت نهـائي 
ة دقیقـة بـنفس ألـوان القطعـة األثریـة حتـى ال ُتحـدث تشـویهًا للقطعـة ، حیـث یتضـح لها بإستعمال خیوط حریریـ

وبعـد اإلنتهـاء مـن التثبیـت النهـائي للقطعـة أصـبحت جـاهزة لعملیـة العـرض ) .٦١:٥٨(ذلك فى الصور أرقـام 
  ) .٦٢(المتحفي حیث تم وضعها في فترینة العرض بالمتحف ، حیث یتضح ذلك فى الصورة رقم 

  ١٣٧٩رقم  األثریة القطعة: ثانیًا 
وهــي عبــارة عــن بقایــا لقمــیص كتــاني متهالــك علیــه شــریطین زخــرفیین مــن الحریــر المصــبوغ مثبتــین   

باإلضافة للقمیص بإستعمال غرزة اللفـق مـن الخـارج وغـرزة النباتـة مـن المنتصـف ، حیـث تـم تحلیـل القمـیص 
یوط السداء واللحمة في السنتیمتر المربع ، كذلك تم فنیًا وتقنیًا لتحدید نوع التركیب النسجي المستخدم وعدد خ

تحدید أبعاد القمیص وكذلك أبعاد الشریطین الزخرفیین وفتحة العنق  ، وتم تسجیل القمیص بالرسم والتصویر 
الفوتوغرافي ، كذلك تم وصف الوضـع الـراهن للقمـیص قبـل العـالج لنقـف علـي حالـة التلـف التـي وصـل إلیهـا 

  . القمیص
  سبة لتاریخ القمیص فمن خالل سجالت المتحف یتضح أنه یعود للقرن السادس المیالديأما بالن

                                                 

  .تستخدم للكشف عن األحماض األمینیة حد الكواشف التى أ   *

  . أحد اإلختبارات التى تستخدم للكشف عن تواجد البروتین**



وبالنسبة للفحوص والتحالیل العلمیة فقد تم إستخدام المیكروسكوب اإللكتروني الماسح لفحص ألیاف القمیص 
حمــة المختلفــة لتحدیــد نــوع كــل منهــا مــن خــالل فحــص القطــاع الطــولي لــه ، حیــث إتضــح أن خیــوط ســداء ول

القمیص من الكتان بینما خیـوط األشـرطة الزخرفیـة فالسـداء مـن الكتـان واللحمـة مـن الحریـر ویتضـح ذلـك فـى 
وتمت اإلستعانة بالتحلیل بإمتصاص  األشعة تحت الحمراء لمعرفة نوع الصـبغة )  . ٦٩: ٦٣(الصور أرقام 

ولتحدید نوع ) . )  . (كال أرقام المتواجدة بالقمیص ،حیث تبین أنها صبغة اإلندیجو ویتضح ذلك فى األش
المرسخ المستخدم مع الصبغة تم إستخدام التحلیل بحیود األشعة السینیة ، حیث تبین أنه یتكون من كبریتات 

  ) .٥٠(النحاس المائیة ویتضح ذلك فى الشكل رقم 

ـــالقمیص مـــن خـــالل تـــاریخ إســـتخدام األثـــر، فهـــو قمـــیص  وبالتـــالي كـــذلك تـــم تحدیـــد نـــوع اإلتســـاخ المتواجـــد ب
  .فاإلتساخات المتواجدة هي زهم دهني من الجسم إرتبط بإتساخات مختلفة من بیئة الدفن

هــذا وقــد تــم تــدعیم القمــیص األثــري بشــبكتین مــن البالســتیك ، وذلــك لتأمینــه مــن التهتــك أثنــاء الشــطف بالمــاء 
یـث یتضـح ذلـك فـى الصـورة المقطر والذي إستعنا بـه للـتخلص مـن اإلتسـاخات القابلـة للـذوبان فـي المـاء ،  ح

  ) .٧٤(رقم 

تلي ذلك تجهیز محلول اإلنزیم والمنظم عند أس هیدروجیني مناسب لعمل إنزیم اللیبیز ، حیث تم تطبیقه في 
هیئة موضعیة من خالل كمادة قطنیة وذلك محافظتًا منا علي األشرطة الزخرفیة الحریریة حتى ال یحدث لهـا 

ـــأثیر المحلـــول المـــنظم ذو األس الهیـــدروجیني القلـــوي ، ولزیـــادة تـــأمین األشـــرطة الزخرفیـــة  تلفـــًا إضـــافیًا مـــن ت
الحریریة تم ترطیبها بمحلـول مـنظم حامضـى لنمنـع بـذلك تشـربها للمحلـول المـنظم القلـوى ، حیـث یتضـح ذلـك 

  ) .٨٣:٧٥(فى الصور أرقام 

میكانیكیــة بإســتخدام ســاق  وقــد تمــت إزالــة اإلتســاخات المفككــة والتــى لــم تســتطع الكمــادة إمتصاصــها بطریقــة
وفـي نهایـة المعالجـة تـم شـطف ) .     ٨٥   ٨٤(خشبیة مزودة بقطنة ، حیث یتضح ذلك فـى الصـور أرقـام 

القمیص للتخلص مـن بقایـا اإلتسـاخ المتفككـة واإلنـزیم والـذي نؤكـد لعـدم تواجـد أیـة بقایـا لـه مـن خـالل إختبـار 
میص إستعداد لمرحلـة التقویـة بشـغل اإلبـرة تمهیـدًا لعرضـه ، وبعد الشطف تم تجفیف الق Bradfordبرادفورد 

  ) . ٩٢   ٩١(متحفیًا ، حیث یتضح ذلك فى الصور أرقام 

وذلك من " مجسم"فقد تم عمل عرض متحفي له ثالثي األبعاد " مجسم"ولكون القمیص ثالثي األبعاد 
القمیص األثـرى علـى حامـل مـن خالل تصمیم حامل ثالثي األبعاد من مادة البلكس جالس ، حیث تم تثبیت 

الكتان الخام تم شده على إطار خشبى ، حیث تم نزع الحامل الكتانى من اإلطـار الخشـبى بعـد إنتهـاء تثبیـت 



القمیص نهائیـًا وتـم وضـعه علـى حامـل الـبلكس جـالس ، حیـث ثُبتـت أطـراف الحامـل الكتـانى بحامـل الـبلكس 
  .الس ، شد قماش كتاني خام علیه جالس من خالل ثقوب تم عملها فى حواف البلكس ج

لتأتى  بعد ذلك مرحلة العرض المتحفي بوضع القمیص في فترینة العرض بالمتحف ، حیـث یتضـح ذلـك فـى 
  ) .١٠٧:  ٩٤(الصور أرقام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


