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 علي تطبیقا الجصیة المغشیھ للمقرنصات الجصیة المفرغات وصیانة وعالج تقنیھ دراسة
  .بالمحلة الكبرى جاویش قبةاألمیر

  /ملخص الرسالھ

  الملخص 

تناول البحث موضوع تقنیة وعالج المقرنصات والمفرغات الجصیة بقبة األمیر جاویش بالمحلھ 
   -:الكبرى وقد جاء البحث في عدة فصول كالتالي 

   - :الفصل االول 

حیث ال بد من فھم الطبیعھ االثریة  تناول الفصل االول الجانب االثري  لموضوع الدراسة
وعناصر المقرنص والمفرغ لیسھل من التعامل مع األثر موضوع التطبیق حیث تم في ھذا 
الفصل تناول غالبیة اآلثار الجصیة منھا المعماریة التي استخدمت لوظیفة معماریة مثل النوافذ 

رر والمفرغات الصغیرة والمقرنصات ومنھا ما استخدم لوظیفة زخرفیة مثل االشرطھ والص
  . والقباب المثقبة والستائر الجصیة  والجص المذھب 

وتناول الشطر الثاني من ھذا الفصل تقنیة الصناعھ ومدي مالئمة الطرق الصناعیة الثالثھ وھي 
  . النحت والقولبة والتفریغ لتنفیذ األعمال  الجصیة 

   -:الفصل الثاني 

تي تمكن من معرفة المكونات وتعریف المواد خصص ھذا الفصل للفحوص والتحالیل ال
المستخدمة في بناء األثر موضوع الرسالھ وأیضا  للوقوف علي مدي التلف الذي وصلت الیھ 
المادة االثریة حیث استخدمت المیكروسكوبات الضوئیة وااللكتروني الماسح لتعریف مواد البناء 

للوقوف علي التركیب  EDXزود بوحده واستخدم الماسح الم  ,مثل األخشاب والمادة المدعمة
للوقوف علي نوعیة التلف الملحي الذي  ICPواستخدم تحلیل    ,الكیمیائي لمواد المونھ الجصیة 



اثبت وجود عنصر البوتاسیوم مؤكدا علي وجود ملحین كلورید الصودیوم وكلورید البوتاسیوم 
  .لتحلیل بحیود االشعھ السینیھ حیث كانت نسبة كلورید الصودیوم عالیھ وتم كشفھا بواسطھ ا

   -:الفصل الثالث 

تم تناول الخامات التي استخدمت في تنفیذ األثر موضوع الدراسة وھي مكونات خامة الجص  
الجبس والجیر والمادة المدعمة وقد استخدمت مصاصة القصب كمادة مدعمھ والذي یؤكد علي 

ما تتیحھ لھ البیئة حتى الفضالت عدیمھ الفائدة المبدأ االقتصادي الذي اتبعھ الفنان في استخدم كل 
اال أن المصاصھ كانت مادة مدعمھ جیدة وال تقل في ربطھا للمونھ عن الرمال كمادة مالئھ وأیضا 
تم تناول األخشاب حیث أن المفرغات تم تثبیتھا من اسفل بواسطھ السدابة الخشبیة وتم تناول 

  ) .االجر ( الطوب االحمر 

   -:الفصل الرابع 

تناول الفصل مظاھر وعوامل التلف المؤثرة علي الجص في قبة األمیر جاویش حیث انھ من 
الظاھر التركیز علي مشكالت القبة بشكل أكثر تركیزا حیث تم سرد المظاھر من خالل الصور 
الموضحھ لھا وتم تناول عوامل التلف التي ادت إلي ھذه المظاھر وكان التركیز علي المشكلة 

  .ة وھي مشكلة األمالح وتم عرض ھذه المشكلة من خالل فكرة الشحنة ألحرجھ للملح الرئیسی

والتي یمكن عن طریق فھم ھذه الطریقة عند الحدیث عن األمالح تسھل التدخالت التي یمكن أن 
  .توقف التزھرات الملحیة وبالتالي تتحقق الصیانة الوقائیة بیسر 

   -:الفصل الخامس 

جانب التجریبي حیث تم اعداد عینات التجریبي بنفس تركیب المونھ االثریة تناول ھذا الفصل ال
في المفرغ والمقرنص مطروحا منھا قیمھ الملح حیث تم بناء عینات للمقرنص من الجبس والجیر 
والمادة المدعمة  وعینات بتركیب مختلف للمفرغ ال تحتوي علي المادة المدعمة وتسمي ھذه 

ینات وتم تقییم الخواص الفیزیائیة والمیكانیكیة لھا قبل وبعد تطبیق مواد المجموعة االولي من الع
خمس مواد منھا مواد مانعھ المتصاص الماء وھي أولیات الصودیوم واستیارات ( المعالجة 
ثم تال ذلك تعریض )  OHوالفاكر  B44ومواد مقویة مثل االدیبوند  والبارالوید  , الكالسیوم 

دورات ثم تقییم الخواص مرة اخري بعد  ١٠اعي بالمحالیل الملحیة لعدد العینات للتقادم الصن
  .التقادم 

وتم اعداد العینات التي تسمي المجموعة الثانیة بنفس التركیب لمونھ المقرنص والمفرغ وقبل اي 
دورات حتى تصبح العینات محملة  ٥معالجات تم التعامل معھا بالنقع في محالیل ملحیة لعدد 

مثل العینات االثریة وتتم المعالجات علي العینات   contaminated with saltsبالملح 
  .المحتویة علي الملح بنفس مواد المعالجھ سابقھ الذكر وتقییم الخواص بنفس الطریقة السابقة

بعد انھاء الجانب التجریبي والوصول إلي أن مادة استیارات الكالسیوم أكثر المواد مالئمھ كمادة 
  ھ المتصاص الماء والفاكر كمادة مقویة حیث أن القوة المیكانیكیة العالیة لیست معالجھ مانع

  



  

مطلوبة حیث أن المفرغات ال تتحمل احماال میكانیكیة بل ھي نفسھا مدعومة من اسفل بالسدائب 
  .الخشبیة

  -:الفصل السادس 

ستخدمت في صناعة تناول ھذا الفصل الجانب التطبیقي حیث تم عمل تحلیل تقني للطریقة التي ا 
واجریت عملیات التنظیف المیكانیكي والكیمیائي وتركیب سدابة . المفرغات المغشیة للمقرنصات

خشبیة من نفس نوع السدابة القدیمھ  وعملیات االستكمال علي اساس التوثیق السابق الماكن الفقد 
تثبیط الملحي الصودیوم فروسیانید التي والتحلیل الفني لعناصر المفرغات  واضافة ماده التثبیط ال

تقي من تكون التزھرات الملحیھ بشكل كبیر وفي حالھ تكون التزھرات الملحیھ تكون سطحیھ 
سھلھ االزالھ وال تتكون بكثافھ  ثم الجمع بین التعقیم بالمبید الفطري مخلوطا مع ماده المعالجة في 

  . لمبید تطبیق واحد مما یعطي فرصھ اكبر لدوام فاعلیة ا
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Summary 
 
The present work deals with the study on technique, treatment and 
conservation of the stucco emptier covers the stucco stalactites applied 
on the dome of Prince Gawish in al Mahala el Kaubra  
 
The results of the present study are illustrated in six chapters that are 
given hereunder:  
 
Chapter 1:- 

The first section of this chapter presents the archeological studies 
concerned with and explains stalactite and emptiers; It also sheds light on 
some of the stucco works such as: windows, stalactite, emptiers, gilded 
stucco, plaster curtains, plaster beds, decorative straps. On the other hand, 
the second section of this chapter introduces the techniques of this works.  
 
Chapter 2 :- 

This chapter deals with the methods of the investigations and 
analyses to determine the composition of the used mortar and the brick as 
well as to know the nature of the reinforcement material and used wood. 
These   achievements were carried out using XRD, SEM, SEM+EDX, 
Optical   Microscope, Stereo Microscope techniques. 
 
Chapter3:-  

This chapter deals with the raw materials that used in the 
implementation of the stalactite and emptiers (mortar of stalactite and 
emptiers), brick and wood.  
 
Chapter 4:-  

This chapter presents the aspects and deterioration factors that 
affected on the stucco works and caused damage in the Dome of Prince 
Gawesh. In this domain, it is evident that salt accumulations are the main 
problem. In this respect,   the author displayed the idea of critical dose for 
salts, which help in interfering and make trial to stop salt damage and 
achieve preventive conservation. 
 
Chapter5:-      
This chapter deals with the laboratory studies, as several   experiments 
have been carried out to evaluate the efficiency of treatment materials. 
This was achieved by preparing many of specimens have similar 
characters to the old one. Then, the samples were treated with the chosen 
consolidate materials two main groups. For the first group the treated 
specimens were tested and evaluated for their physical properties. Then 



they were exposed to artificial aging and their physical properties also 
evaluated. 
The second group first treat with salts and after five period we extract the 
salt from specimens and evaluate the physical properties and we complete 
as the first group  finally we chose the appropriate material ( calcium 
stearate ) 
 
Chapter 6:-  
The field works were carried out by applying the conservation work, 
which include: 
we conclude the method used in implementation the stalactite and 
emptiers .  
the conservation intervention  like cleaning ,completion , insulation . we 
reduce the intervention  to achieve good maintenance. Like collecting 
between applying biocide and calcium stearate  .  
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