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د على خواص األخشاب األثریة مع تطبیقات دراسة تأثیر صدأ الحدی   عنوان الرسالة
  عملیة في العالج والصیانة على نماذج مختارة

تعتبر األخشاب من أكثر مواد اآلثار استخدامًا وانتشـارًا منـذ القـدم والـي عصـرنا        ملخص الرسالة
الحـــالي، وذلـــك علـــي الـــرغم مـــن عـــدم انتشـــار زراعتهـــا بكثـــرة فـــي مصـــر إال أن تـــوفر 

دة منهــا وســهولة تشــغیلها جعــال منهــا مــادة خصــبة لالســتخدام فــي كافــة األنــواع الجیــ
المجــاالت، وذلــك ماحــدى بــالكثیر مــن العلمــاء والبــاحثین إلــي جعلهــا مــادة ألبحــاثهم 

  .ودراساتهم
كأحـد المعـادن الهامـة  -ویقوم موضوع هذا البحث علي دراسة تأثیر صدأ الحدیـد    

علـي الخـواص الطبیعیـة المختلفـة لألخشـاب،  -التي ترتبط بـأنواع األخشـاب المختلفـة
والتعــرف علــي التــأثیر النــاتج عــن ترســیب وتــداخل نــواتج صــدأ معــدن الحدیــد داخــل 
ألیــاف الخشــب علــي الخــواص الفیزیومیكانیكیــة والكیمیائیــة لألخشــاب المرتبطــة بتلــك 
المعــادن، باإلضــافة لدراســة التشــوه الحــادث فــي مظهــر األخشــاب النــاتج عــن تبقعهــا 

واتج صدأ تلك المعادن علي أسطحها، وتساهم دراسـة هـذه المظـاهر والتعـرف علـي بن
التلـف الحـادث لألخشـاب نتیجـة لتلـك العوامــل فـي دراسـة مـدي إمكانیـة تجنـب التــأثیر 

  .لكل من األخشاب والمعادن كل منهما علي األخر
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Title of thesis 

  The topic of this research is based on studying the 
effect of iron rust on the natural properties of wood. 
Iron pieces or parts are often used with different kinds 
of wood.  They usually rust inside the wood causing a 
change in colour around the metal pieces. Identifying 
the effect resulting from the precipitation and 
interpenetration of the iron metal corrosion 
consequences in the wood fibers on the 
physiomechanical and chemical properties of wood 
which are correlated with those metals, in addition to 
the deformation that takes place in the appearance of 
wood as a result of its spotting or blotting with the 
residue of those metals' corrosion on the surface of 
wood were the main points dealt with in this study.  
The identification of the damage, which occurs on 
wood as a result of these factors helped study the 
possibility to avoid the effect of wood and metals on 
each other. 
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