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راسة فى خلو المكتبة العربیة من أي دراسة تهتم بشكل أساسي بالصور الزیتیة ذات تكمن أهمیة هذه الد
الحامل الـورقى ، بدایـًة مـن دراسـة مـدارس التصـویر المنتمیـة إلیهـا هـذه الصـور وتقییمهـا فنیـًا ومـرورًا بدراسـة 

ولـذا جـاءت . انةبدراسـة عوامـل ومظـاهر التلـف وطـرق التـرمیم والصـی وانتهـاءالتركیب البنـائى لهـذه الصـور، 
على الحامل  الزیتيهذه الدراسة لتهدف إلى الدراسة الفنیة والتاریخیة لهذا النوع من التصویر، وهو التصویر 

  -:الورقى، حیث تهدف الدراسة إلى

  .مدرسة التصویر القاجاریة وباألخصفى إیران  اإلسالميدراسة مدارس التصویر  -
لهـا  الطبقـيبـین البنـاء  االخـتالفلزیتیـة ذات الحامـل الـورقى ومـدى للصـور ا الطبقـيمعرفة طبیعـة البنـاء  -

باإلضــافة إلــى دراســة التقنیــات المســتخدمة فــى التنفیــذ . للوحــات الكانفــاس واللوحــات الخشــبیة الطبقــيوالبنــاء 
 .ومدى عیوب وممیزات كًال منها



لوحـات وكـذا المشـاكل ومظـاهر تواجه هذا النوع من ال التيدراسة نوعیة وطبیعة المشاكل ومظاهر التلف  -
 .هذه اللوحات تنفرد بوجودها  التيالتلف 

الكثیر من الصور على حوامل واحده أو حوامل مشتركة، ومـا ینـتج عـن ذلـك مـن  التصاقدراسة لمشاكل  -
 .تلف اللوحة والطرق المستخدمة فى عالج هذه المشكلة الشائعة 

باإلضـافة إلـى دراسـة . یم وصیانة هذا النوع مـن اللوحـاتالوقوف على أحدث التقنیات المستخدمة فى ترم -
 .الظروف الجویة المناسبة وطرق العرض والتخزین والنقل الجید لهذه اللوحات

دراســــة متأنیــــة لطــــرق وأســــالیب النــــزع للحوامــــل الملتصــــقة، أو الصــــور ذات الحامــــل المشــــترك، والطــــرق  -
 . المستخدمة إلجراء عملیة النزع 

  .تم إجراء عملیة النزع لها التيالسلیم للوحات الزیتیة ذات الحامل الورقى،  المتحفيلعرض ا -
هذا وتشتمل الرسالة على تشمل الدراسة خمسة فصول، الفصل األول تحـت عنـوان دراسـة فنیـة 
وتاریخیــة للصــور الزیتیــة المنفـــذة علــى حامــل ورقــى، أمـــا الفصــل الثــاني فهــو بعنـــوان دراســة تحلیلیــة تشـــریحیة 

لزیتیــة المنفــذة علــى حامــل ورقــى، أمــا الفصــل الثالــث فهــو بعنــوان دراســة عوامــل تلــف الصــور الزیتیــة للصــور ا
وبالنسبة للفصل الرابع فهو بعنوان دراسة ألحـدث طـرق  المنفذة على حامل ورقى ومظاهر التلف الناتجة عنها،

والـذي عنوانـه الدراسـة التطبیقیـة ترمیم وعالج الصور الزیتیة ذات الحامـل الـورقى، وأخیـرًا فـإن الفصـل الخـامس 
  .والتجریبیة، حیث تم اختیار لوحة زیتیة منفذة على حامل ورقى موجودة بمتحف كلیة الفنون التطبیقیة
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Abstract 

This study focused on conservation of one of most significant types of 
oil paintings; which was painted on paper support. So this study included ' 5' 
five chapters represented this unique painting type. 

First of these entitled " Artistic and historical study of oil paintings on paper 
support Chapter two came to entitle "Detailed analytical study of oil painting 
on paper support". As layered structure of these paintings was explained; 
dowsing the number of layers and the nature of each, and consequently the 
signification variations between those and other canvas / wood supports – 
based oil painting. In addition to the study of structure of paper support. 

Chapter three dealt with the deterioration factors and aspects of oil painting 
on paper support and the differences between the former and other 
canvas/wood-based oil paintings.  Initiating with the endogenous deterioration 
factors as the oil painting composed of many layers; each being different in 
nature, manufacturing technique and preparation; for instance, in this 
concerned type of oil painting, the paper support considered organic matter; 
and was already fabricated out of studio for from ( painter hand ). Therefore, 
the painter kept preparing it to be ready to be painted upon. 



Chapter four, dealt with the innovative methods used for treatment, and 
couseniatin of this concerned type of oil painting; and whether these methods 
were consolable for other canvas/wood – based oil paintings or not. In 
addition, the involved materials and tools being clarified which used to treat 
each deterioration aspect: in the layered structure of oil painting on paper 
support removal techniques were also involved.  Ended with chapter five to 
demonstrate the applied study. One of oil painting on paper support was 
selected as Museum of faculty of Applied Arts, Helwan University. 
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