
 

دراسة تطبیقیة لترمیم وصیانة األسقف الخشبیة المغطاه بطبقة من الكانفاس الملون تطبیقاً على قصر 
  "بمدینة القاھرة 

ع ھذه الدراسة تختص باألسقف الخشبیة المغطاه بطبقة من الكانفاس الملون من حیث تحدید مظاھر التدھور وكذلك عملیات التحلیل الخاصة بجمی
لتقنیات ام االمكونات والطبقات المستخدمة فى تكنولوجیا التنفیذ وتحدید خطة المعالجة والحمایة للسقف وطبقاتھ من الخارج والداخل والتنفیذ بإستخد

مدینة  –بحى الدرب األحمر " السقف الخشبى الخاص بمدخل قصر اآلمیر آلناق الناصرى
  . م  من  فترة الممالیك البحریة

یتناول إلقاء الضوء على أھم المصادر واألنواع والصفات التشریحیة لألخشاب التى إستخدمت فى أسقف العمائر المملوكیة وتحدیداً عن 
دمت فى خمصادر تلك األخشاب فى فترة الممالیك البحریة كفترة متمیزة فى عمائرھا وفنونھا ، ومنھا تم اإلنتقال إلى أھم أنواع األخشاب التى إست

ألوانھا مصر عبرعصورھا التاریخیة وكانت فى تلك الفترات تتمیز بتواجد نوعان من تلك األخشاب المحلیة والمستوردة بأنواعھا وأسمائھا وصفاتھا و
تصنیعھ من تلك  وإستخداماتھا  وتحدیداً نوعیة األخشاب الصنوبریة التى أثبتت الفحوص أن السقف الخاص بمدخل قصر اآلمیر آلناق الناصرى قد تم

م تم األخشاب والتى كانت تصنع منھا كذلك أخشاب معظم العمائر المملوكیة وذلك لقیمتھا وسھولة التعامل معھا من حیث التشكیل واأللوان ومن ث
النوعیة من األشجار  التطرق الى التركیب التشریحى لألشجار وأنماطھا من حیث التكوین الطبیعى وتقسیماتھا الداخلیة والتركیب الكمیائى  لتلك

ترة یتحدث عن طرق إعداد األخشاب للنجارة وتقنیة التنفیذ لألسقف الخشبیة المزخرفة وملوناتھا فى المبانى اآلثریة من العصر المملوكى الف
رة فى البحریة ، بدایة بفلسفة وجمالیات العمارة المملوكیة وما تمیزت بھ من زخارف متنوعة وخاصة فى إستخداماتھا لألخشاب وكذلك صناعة النجا

اب لتصبح العصر المملوكى ، بدایة بطرق نقل األخشاب وتصنیعھا والمعالجات التى تتم علیھا قبل اإلستعمال ومنھا نصل الى عملیات تجھیز األخش
اصر قابلة لإلستخدام فى صناعة األسقف الخاصة بالعمائر المملوكیة سواء كانت مدنیة أو خدمیة أو عقائدیة والتى إستخدمت كعنصر أساسى من عن

لى مدى التغطیة لتلك العمائر وكذلك دراسة مكمالت تلك األسقف من عناصر مختلفة وإستخدام الحفر فى بعض األجزاء كوسیلة للزخرفة ونصل ا
جمالیات معینة  إبداع الصانع والفنان فى تلك الفترة فى أنماط التغطیة بالملونات التى إستخدمت مع مثل تلك النوعیة من األسقف وكیفیة تطبیقھا لتحقیق

یة والمنظومة المعماریة الفنیة فى العمارة المملوكیة وزخارفھا والتأكید على أن جمیعھا تتفق وال تختلف وتتوافق وال تتنافر حتى تحقق الوحدة الجمال
سقف التى یھدف إلیھا إستخدام السقف فى تغطیة العمائر بجانب كونھ جزء إنشائى ومعمارى ال یتجزأ ، كما أنھ تم إستخدام تلك المساحات من األ

  . شأتھ كوثیقة تسجیلیة ألسم المنشىء وصفاتھ والقابھ ووظائفھ كبطاقة تعریف لھ تكون فى مدخل عمارة قصره او من

 تفسر تلك الجزئیة منظومة العمارة التى إنشىء على أساسھا قصر اآلمیر آلناق الناصرى والوصف المعمارى للقصر وھوالمتبقى من تلك الفترة
ى لحقت بالقصر من مكونات معماریة بالمداخل والطوابق 

وكذلك الوصف الظاھرى لتكنولوجیا تنفیذ السقف الخشبى المغطى بطبقة من الكانفاس الملون لسقف مدخل القصر وھو موضوع البحث بصفتھ 
داخل ج والالنموذج الفرید لھذا التكنیك  من حیث التصمیم الھیكلى للسقف ككتلة خشبیة وكذلك تفصیل وشرح التكنیك التنفیذى لطبقات السقف من الخار

حسب ظھورھا بالعین المجردة وتحدید أنواع وأنماط الملونات والزخارف المستخدمة وكیفیة توزیعھا فى كامل مسطح السقف كمحاولة إلظھار 

تلف ومظاھر التدھور لطبقات الحمایة الخارجیة المكتشفة بالسقف الخشبى  الخاص بمدخل قصر اآلمیر آلناق 
أ بوصف موضوع البحث من الخارج حیث الطبقات العلویة والتى قد تم تفصیلھا عن طریق توصیفھا أثناء الكشف عنھا طبقاً للتتابع الطبقى لھا، وتبد
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دراسة تطبیقیة لترمیم وصیانة األسقف الخشبیة المغطاه بطبقة من الكانفاس الملون تطبیقاً على قصر 
بمدینة القاھرة "  الحسامى الناصرىألین أق األمیر 

الحصول على درجة الماجیستیر فى ترمیم اآلثاررسالة مقدمة إلستكمال متطلبات 

معلم خدیجة آدم توه

ھذه الدراسة تختص باألسقف الخشبیة المغطاه بطبقة من الكانفاس الملون من حیث تحدید مظاھر التدھور وكذلك عملیات التحلیل الخاصة بجمی
المكونات والطبقات المستخدمة فى تكنولوجیا التنفیذ وتحدید خطة المعالجة والحمایة للسقف وطبقاتھ من الخارج والداخل والتنفیذ بإستخد

السقف الخشبى الخاص بمدخل قصر اآلمیر آلناق الناصرى" الحدیثة مع المحافظة على الطابع اآلثرى تطبیقاً على 
م  من  فترة الممالیك البحریة ١٦٦٩ - ١٢٩٣: ھـ  ١٠٧٠ - ٦٩٣القاھرة  ، والذى یرجع تاریخ بناءة ما بین عام 

  :أوالً  –صل األول 

یتناول إلقاء الضوء على أھم المصادر واألنواع والصفات التشریحیة لألخشاب التى إستخدمت فى أسقف العمائر المملوكیة وتحدیداً عن 
مصادر تلك األخشاب فى فترة الممالیك البحریة كفترة متمیزة فى عمائرھا وفنونھا ، ومنھا تم اإلنتقال إلى أھم أنواع األخشاب التى إست

مصر عبرعصورھا التاریخیة وكانت فى تلك الفترات تتمیز بتواجد نوعان من تلك األخشاب المحلیة والمستوردة بأنواعھا وأسمائھا وصفاتھا و
وإستخداماتھا  وتحدیداً نوعیة األخشاب الصنوبریة التى أثبتت الفحوص أن السقف الخاص بمدخل قصر اآلمیر آلناق الناصرى قد تم

األخشاب والتى كانت تصنع منھا كذلك أخشاب معظم العمائر المملوكیة وذلك لقیمتھا وسھولة التعامل معھا من حیث التشكیل واأللوان ومن ث
التطرق الى التركیب التشریحى لألشجار وأنماطھا من حیث التكوین الطبیعى وتقسیماتھا الداخلیة والتركیب الكمیائى  لتلك

  . والتعرف على الخصائص الطبیعیة والفیزیائیة وأھم عیوب تلك األخشاب

    : ثانیا  –الفصل األول 

یتحدث عن طرق إعداد األخشاب للنجارة وتقنیة التنفیذ لألسقف الخشبیة المزخرفة وملوناتھا فى المبانى اآلثریة من العصر المملوكى الف
البحریة ، بدایة بفلسفة وجمالیات العمارة المملوكیة وما تمیزت بھ من زخارف متنوعة وخاصة فى إستخداماتھا لألخشاب وكذلك صناعة النجا

العصر المملوكى ، بدایة بطرق نقل األخشاب وتصنیعھا والمعالجات التى تتم علیھا قبل اإلستعمال ومنھا نصل الى عملیات تجھیز األخش
قابلة لإلستخدام فى صناعة األسقف الخاصة بالعمائر المملوكیة سواء كانت مدنیة أو خدمیة أو عقائدیة والتى إستخدمت كعنصر أساسى من عن

التغطیة لتلك العمائر وكذلك دراسة مكمالت تلك األسقف من عناصر مختلفة وإستخدام الحفر فى بعض األجزاء كوسیلة للزخرفة ونصل ا
إبداع الصانع والفنان فى تلك الفترة فى أنماط التغطیة بالملونات التى إستخدمت مع مثل تلك النوعیة من األسقف وكیفیة تطبیقھا لتحقیق

فى العمارة المملوكیة وزخارفھا والتأكید على أن جمیعھا تتفق وال تختلف وتتوافق وال تتنافر حتى تحقق الوحدة الجمال
التى یھدف إلیھا إستخدام السقف فى تغطیة العمائر بجانب كونھ جزء إنشائى ومعمارى ال یتجزأ ، كما أنھ تم إستخدام تلك المساحات من األ

كوثیقة تسجیلیة ألسم المنشىء وصفاتھ والقابھ ووظائفھ كبطاقة تعریف لھ تكون فى مدخل عمارة قصره او من

  :ثالثاً  –الفصل األول 

تفسر تلك الجزئیة منظومة العمارة التى إنشىء على أساسھا قصر اآلمیر آلناق الناصرى والوصف المعمارى للقصر وھوالمتبقى من تلك الفترة
ى لحقت بالقصر من مكونات معماریة بالمداخل والطوابق من العصر المملوكى البحرى ، وتفسیر صفات والقاب المنشىء وكذلك تفسیر التطورات الت

  . والقاعات والمبانى الخدمیة الملحقة  على مر العصور المختلفة من إضافات وإزاالت 

وكذلك الوصف الظاھرى لتكنولوجیا تنفیذ السقف الخشبى المغطى بطبقة من الكانفاس الملون لسقف مدخل القصر وھو موضوع البحث بصفتھ 
النموذج الفرید لھذا التكنیك  من حیث التصمیم الھیكلى للسقف ككتلة خشبیة وكذلك تفصیل وشرح التكنیك التنفیذى لطبقات السقف من الخار

حسب ظھورھا بالعین المجردة وتحدید أنواع وأنماط الملونات والزخارف المستخدمة وكیفیة توزیعھا فى كامل مسطح السقف كمحاولة إلظھار 
  . الوصف التنفیذى المتصل بالواقع التاریخى إلنشاء السقف

    :أوالً  –الفصل الثانى 

تلف ومظاھر التدھور لطبقات الحمایة الخارجیة المكتشفة بالسقف الخشبى  الخاص بمدخل قصر اآلمیر آلناق یتناول شرح تفصیلى لعوامل ال
موضوع البحث من الخارج حیث الطبقات العلویة والتى قد تم تفصیلھا عن طریق توصیفھا أثناء الكشف عنھا طبقاً للتتابع الطبقى لھا، وتبد

 

 

دراسة تطبیقیة لترمیم وصیانة األسقف الخشبیة المغطاه بطبقة من الكانفاس الملون تطبیقاً على قصر 

 رسالة مقدمة إلستكمال متطلبات 

خدیجة آدم توه: إعداد الطالبة   

 

  :ملخص البحث 

ھذه الدراسة تختص باألسقف الخشبیة المغطاه بطبقة من الكانفاس الملون من حیث تحدید مظاھر التدھور وكذلك عملیات التحلیل الخاصة بجمی       
المكونات والطبقات المستخدمة فى تكنولوجیا التنفیذ وتحدید خطة المعالجة والحمایة للسقف وطبقاتھ من الخارج والداخل والتنفیذ بإستخد

الحدیثة مع المحافظة على الطابع اآلثرى تطبیقاً على 
القاھرة  ، والذى یرجع تاریخ بناءة ما بین عام 

صل األول الف –الباب األول 

یتناول إلقاء الضوء على أھم المصادر واألنواع والصفات التشریحیة لألخشاب التى إستخدمت فى أسقف العمائر المملوكیة وتحدیداً عن          
مصادر تلك األخشاب فى فترة الممالیك البحریة كفترة متمیزة فى عمائرھا وفنونھا ، ومنھا تم اإلنتقال إلى أھم أنواع األخشاب التى إست

مصر عبرعصورھا التاریخیة وكانت فى تلك الفترات تتمیز بتواجد نوعان من تلك األخشاب المحلیة والمستوردة بأنواعھا وأسمائھا وصفاتھا و
وإستخداماتھا  وتحدیداً نوعیة األخشاب الصنوبریة التى أثبتت الفحوص أن السقف الخاص بمدخل قصر اآلمیر آلناق الناصرى قد تم

األخشاب والتى كانت تصنع منھا كذلك أخشاب معظم العمائر المملوكیة وذلك لقیمتھا وسھولة التعامل معھا من حیث التشكیل واأللوان ومن ث
التطرق الى التركیب التشریحى لألشجار وأنماطھا من حیث التكوین الطبیعى وتقسیماتھا الداخلیة والتركیب الكمیائى  لتلك

والتعرف على الخصائص الطبیعیة والفیزیائیة وأھم عیوب تلك األخشاب

الفصل األول  –الباب األول

یتحدث عن طرق إعداد األخشاب للنجارة وتقنیة التنفیذ لألسقف الخشبیة المزخرفة وملوناتھا فى المبانى اآلثریة من العصر المملوكى الف         
البحریة ، بدایة بفلسفة وجمالیات العمارة المملوكیة وما تمیزت بھ من زخارف متنوعة وخاصة فى إستخداماتھا لألخشاب وكذلك صناعة النجا

العصر المملوكى ، بدایة بطرق نقل األخشاب وتصنیعھا والمعالجات التى تتم علیھا قبل اإلستعمال ومنھا نصل الى عملیات تجھیز األخش
قابلة لإلستخدام فى صناعة األسقف الخاصة بالعمائر المملوكیة سواء كانت مدنیة أو خدمیة أو عقائدیة والتى إستخدمت كعنصر أساسى من عن

التغطیة لتلك العمائر وكذلك دراسة مكمالت تلك األسقف من عناصر مختلفة وإستخدام الحفر فى بعض األجزاء كوسیلة للزخرفة ونصل ا
إبداع الصانع والفنان فى تلك الفترة فى أنماط التغطیة بالملونات التى إستخدمت مع مثل تلك النوعیة من األسقف وكیفیة تطبیقھا لتحقیق

فى العمارة المملوكیة وزخارفھا والتأكید على أن جمیعھا تتفق وال تختلف وتتوافق وال تتنافر حتى تحقق الوحدة الجمال
التى یھدف إلیھا إستخدام السقف فى تغطیة العمائر بجانب كونھ جزء إنشائى ومعمارى ال یتجزأ ، كما أنھ تم إستخدام تلك المساحات من األ

كوثیقة تسجیلیة ألسم المنشىء وصفاتھ والقابھ ووظائفھ كبطاقة تعریف لھ تكون فى مدخل عمارة قصره او من

الفصل األول  –الباب األول 

تفسر تلك الجزئیة منظومة العمارة التى إنشىء على أساسھا قصر اآلمیر آلناق الناصرى والوصف المعمارى للقصر وھوالمتبقى من تلك الفترة       
من العصر المملوكى البحرى ، وتفسیر صفات والقاب المنشىء وكذلك تفسیر التطورات الت

والقاعات والمبانى الخدمیة الملحقة  على مر العصور المختلفة من إضافات وإزاالت 

وكذلك الوصف الظاھرى لتكنولوجیا تنفیذ السقف الخشبى المغطى بطبقة من الكانفاس الملون لسقف مدخل القصر وھو موضوع البحث بصفتھ       
النموذج الفرید لھذا التكنیك  من حیث التصمیم الھیكلى للسقف ككتلة خشبیة وكذلك تفصیل وشرح التكنیك التنفیذى لطبقات السقف من الخار

حسب ظھورھا بالعین المجردة وتحدید أنواع وأنماط الملونات والزخارف المستخدمة وكیفیة توزیعھا فى كامل مسطح السقف كمحاولة إلظھار 
الوصف التنفیذى المتصل بالواقع التاریخى إلنشاء السقف

الفصل الثانى  –الباب األول

یتناول شرح تفصیلى لعوامل ال          
موضوع البحث من الخارج حیث الطبقات العلویة والتى قد تم تفصیلھا عن طریق توصیفھا أثناء الكشف عنھا طبقاً للتتابع الطبقى لھا، وتبد

  اھرة ــــامعة القــــج

  یة اآلثار ــــــــــــــكل

  قسم الترمیم واآلثار 
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ت الحجریة وشكل مون التثبیت لھا وكذلك طبقات الدكة أسفلھا وطرق العزل القدیمة المتبعة  والتى إكتشفت مع شرح شكل التغطیة من نوعیة البالطا
یعد  وتفصیل مظاھر التدھور التى تم حصرھا ومسبباتھا حتى تم الوصول فى الكشف والتوثیق الى الحامل الخشبى وھو الھیكل األساسى للسقف والذى

حیث أنھ من الخارج یحمل طبقات البالط والمون والدكات والعزل ومن الداخل یحمل طبقات الكانفاس والملونات والزخارف كذلك الحامل المزدوج ، 
مل البارزة والسطحیة التى یتألف منھا السقف وكذلك التوثیق للوضع الراھن سواء من الخارج أو الداخل وتم التطرق الى الفحص والتوصیف الكا

ة بالسقف من الداخل والتى تم الكشف عنھا والتى تمثلت فى تأثیر األحمال القدیمة والواقع على البراطیم األساسیة وما سببھ من لمظاھر التدھور الخاص
من الخارج  أضرار إنشائیة تمثلث فى البناء األساسى ألخشاب السقف  ھذا باإلضافة الى التلف الفیزیائى والكیمیائى وتلف األلواح الخشبیة المزخرفة

  .ا تعرضت لھ من تأكل وفقد وجفاف ورطوبة وتلف بییولوجى وكذلك فقدان للیونة نتیجة لفقدان نسب كبیرة من السلیلوز الداخلىوم

  :ثانیاً  –الفصل الثانى  –الباب األول

لونات للسقف الخاص بمدخل قد تناول شرح تفصیلى لعوامل التلف ومظاھر التدھور للطبقات الداخلیة من الكانفاس وأرضیة التصویر والم         
لف قصر اآلمیر آلناق الناصرى حیث بدأ التوصیف لعوامل تلف ومظاھر التدھور الخاصة بالحامل الخشبى من الداخل من كافة المظاھر من حیث الت

لمون السطحیة وما تواجد من تلف الفیزیائى باأللواح من تقوص والتفاف وتشقق وإستخدام الیاف خشبیة فى التسویة كذلك اإلضافات المعدنیة وبقایا ا
الطبیعیة وما تواجد من تراكمات ترابیة والتغیر فى اللون والمظھر السطحى من تحلل حرارى وتحلل ناتج  كائن بالسطح  وكذلك اإلفرازات الصمغیة

قة األلیاف النسیجیة المستخدمة فى عن اإلصابات البیولوجیة ومظاھر تصوف الخشب ، ثم تم التعریف والتوصیف لعوامل تلف ومظاھر التدھور لطب
ھور تغطیة األخشاب من الداخل وما قد یكون من تلف ناتج عن عیوب تصنیع أساسیة بالنسیج ثم التطرق الى التلف المكتسب من عوامل ومظاھر التد

ناتجة عن تلك التراكمات وكذلك السناج  كالتلف المیكانیكى واإلنفصال الطبقى  وكذلك التقصف واأللتواء واأللتفاف ووجود تراكمات ترابیة وبقع
ھور وتلف ناشىء عن المسامیر المعدنیة التى إستخدمت فى التثبیت باإلضافة الى فقدان فى طبقات الكانفاس ، ثم  تم تحدید ودراسة مظاھر التد

یكانیكیة حدوثھا من فقدان فى أرضیات الخاصة بأرضیة  التصویر وطبقات الملونات بالسقف لسقف األمیر آلناق الناصرى  من حیث المظاھر وم
إتصال  التصویر والمظھر الجیرى واإلنفصال الطبقى واإلنتفاخ ومظاھر النقرة وكذلك التغیر اللونى الذى یطرأ على أرضیة التصویر وما یتواجد من

والدكانة والشروخ السطحیة والتغیر اللونى بین تلك المظاھر التى تصیب أرضیة التصویر ومظاھر التدھور التى تصیب الملونات من حیث التساقط 
للون والتقلص فى الملونات وأضرار الدخان والسناج السطحى وتراكم اآلتربھ واإلتساخات وتحول الملونات الى شكل المسحوق والتراخى الذى یحدث 

األخشاب وذلك من حیث مظھر اإلصابة ومیكانیكیة  وكذلك بثرات العفن التى قد تتواجد  والقشور والتشوه اللونى بفعل الریزینات الناتجة عن قدم
  . حدوثھ

  :أوالً  –الفصل الثالث  –الباب األول 

ة المرجوة قد تم تفصیل أنواع اإلختبارات والفحوص المطبقة ومنھجیة اإلختیار للعینات من سقف آلناق الناصرى طبقاً لما یتوافق مع ما یحقق النتیج 
  من نوعیة اإلختبار أو الفحص 

   :أوآل
وذلك للتعرف على المكونات الخاصة  بالمونات المستخدمة   X-Ray Diffractionإستخدمت إختبارات التحلیل بإستعمال حیود األشعة السینیة 

فى السقف الخشبى من أعلى سواء كانت فى طبقات الحشوة  التى تعلو طبقات العزل وكذلك فى المون التى أستخدمت فى تثبیت البالطات 
  الحجریة أعلى السقف

   :انیاً ـــث
 وھناك بعض اإلستخدامات P.P.L , R.P.P.Lإختبارات الفحص المجھرى بإستعمال المیكرسكوب المستقطب للضوء الساقط والنافذ   والمنعكس             

  .لبعض العینات    C.Nالتام    ، وكذلك فى وضع اإلظالم  O.Lللمیكرسكوب فى الضوء العادى 
   :الثاُ ـــث  

  وذلك لتحدید نوعیة اإلصابة الحشریة    Biological Investigation األختبارات البیولوجیة
  .وتحدید مبیدات الوقایة الخاصة وطرق تطبیقھا . وكذلك فصیلة الحشرة المسببة لتلك اإلصابة       

  :عاً ـــراب 
وذلك لتحدید نوعیة اإلصابات الفطریة باألخشاب الخاصة بالسقف وكذلك الموجودة بطبقة   Biology Investigationاإلختبارات البیولوجیة  

 .الملونات التى تغطى السقف من الداخل ونوعیة الفطر المسبب لتلك اإلصابة وتحدید مبیدات الوقایة الخاصة وطرق تطبیقھا
  

  :خامساً  
  من الكانفاس الملون موضوع البحث     المغطى بطبقة  فى تكوین األخشاب الخاصة بالسقف الخشبىإختبارات تحدید نسبة الفاقد من السلیلوز األساسى         

  :سادساً   
-Crossدراسات الوصف الطبقى لعینات من السقف وذلك بالتعرف على سمك الطبقات بالمیكرون ووصفھا وصفاً علمیاً دقیقاً عن طریق عمل قطاع              

Section    یفى بجمیع الطبقات وفحصھا أسفل المیكرسكوب.  
  : ابعاً ـس  
وذلك لتحدید النسبة المئویة  EDXوالمزود بوحدة   Scanning Electronic Microscope   SEMإختبارات المیكروسكوب اإللكترونى الماسح          

  . واأللواح الخشبیة للعناصر ومنھا التذھیب المستخدم فى الشریط الكتابى باإلیزارات
  :ناً ــثام    

      Infrared spectroscopy photometryوقد أستخدم التحلیل الطیفى باألشعة تحت الحمراء    
         )IRFT ( مع طبقات السقف من الداخل لدراسة التالى: -   

  التعرف على نوعیة األلیاف النسیجیة المستخدمة فى طبقة الكانفاس  - 
  التعرف على طبقات أرضیة التحضیر ومكوناتھا  - 
  التعرف على الوسائط المستخدمة  - 
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حیث تعتمد أسس العملیة التحلیلیة التعرف على الملونات وتحدید المكونات الطبیعیة لكل لون من األلوان التى تم إستخدامھا بالسقف المزخرف  - 
على أساس تقنیة قیاس شدة الضوء ) Infrared spectroscopy photometry   )IRFTبإستعمال التحلیل الطیفى باألشعة تحت الحمراء 

   للجھد الكمیائى   Fourier Transform) تحویل فورییھ( الممتص والمنعكس من عینة مجھریة على موجات مختلفة بإستخدام التمثیل الریاضى 
µ  بإستعمال األشعة تحت الحمراء  Infrared Ray    وھذه التقنیة تستخدم لتوصیف وتحدید كمیة البروتینات المتجمعة حول روابط محددة یمكن

  ءمن خاللھا تحدید نوعیة المادة أو عضویات الخلیة على أساس إمتصاص أطیاف األشعة تحت الحمرا
 :ثانیاً  –الفصل الثالث  –الباب األول

طبیقھا على العینات المختبره من حیث اإلختبارات التى تم تطبیقھا على المونات من الطبقات یتحدث عن اإلختبارات التى تمت تفصیلیاً وت          
 :العلویة للسقف حیث 

لجیر أثبتت اإلختبارات التى تمت على عینات المونات المستخدمة فى التثبیت والدكات  أعلى السطح العلوى للسقف أنھا مكونة من مونة الرمل وا
 ونسبة من الجبس مع ظھور الكربون فى بعض العینات مما یدل على إستخدامھ لبعض اإلضافات ومنھا رماد القصر مل الذى شاع إستخدامة لتقویة

 . المونة فى أسالیب البناء فى العصر اإلسالمى

ى أثبتت جمیع اإلختبارات التى تمت للتعرف على نوعیة الوسائط المستخدمة فى طبقات التصویر ومع الملونات وفى عملیات تثبیت الكانفاس أعل
 : سائط  التى تم إستعمالھا الحامل الخشبى وبإستخدام لألشعة تحت الحمراء لعدد من العینات ان ھناك ثالثة أنواع من الو

وكذلك بعینات اإلیزار الخشبى حیث كانت بدایة ظھوره . وھو المستخدم لتثبیت  طبقة الكانفاس بسطح الحامل الخشبى ) غراء السمك(الغراء الجلدى   
   ١٦٠٠ cm-1 فى التجمعات التى وجدت حول الروابط الممتصة فى المجال الموجى لألشعة تحت الحمراء بدایة من 

 . وكذلك ظھوره فى جمیع الوسائط التى تواجدت مع الملونات المختلفة     

ل أما الغراء الحیوانى وقد وجد بصورة عالیة فى العینات المختبرة من األلواح الخشبیة  حیث كانت بدایة ظھورة فى التجمعات التى وجدت حو    
  ١٥٣٦ cm-1 ء بدایة من الروابط الممتصة فى المجال الموجى لألشعة تحت الحمرا

التى وجد بھا شمع البرافین إقترن وجوده فى العینات التى ظھر فیھا  اللون األحمر من أكسید الحدید   من اإلیزار مع وجود الغراء الحیوانى واألخرى 
 ).  Be- hydrate   Calcium sulfate )CaSO4.2H2Oأرضیة التحضیر من كبریتات الكالسیوم المائیة

التى إستخدمت  ووجدت بالسقف مكونة من ) أرضیة التصویر(ــــمیع اإلختبارات التى تمــــت عن طریق التعرض  لألشعة تحت الحمراء أنأثبتت ج
وھو یعد من أكثر المواد إستخداماً وتتصف أرضیات )  الجبس(  Be- hydrate   Calcium sulfate )CaSO4.2H2O كبریتات الكالسیوم المائیة 

الغراء جبسیة بثباتھا الكمیائى إال أنھ یفقد ماء التبلور بالحرارة الشدیدة وكذلك إستخدم فى التلوین باألبیض ودائماً كان یتم مزجھ بمحلول التصویر ال
خاص بھا من تحول مابین اللون البنى الفاتح واللون البنى الغامق ناتج عن تداخل مادة الغراء فى التكوین ال لألرضیة فى بعض األماكن ما حدث و

 .كعامل مساعد على عملیة التثبیت 

 . الجیر) كربونات الكالسیوم (نسبة كبیرة من  فى عینة واحدة خلیط ما بین الجبس وتواجد وقد     

عیة أثبتت جمیع اإلختبارات التى تمت للعینات بعمل المقطع العرضى وبعد تعریض الجزء اآلخر من تلك العینات  لألشعة تحت الحمراء لدراسة نو
لك العینات فى الكانفاس المستخدمة أنھا من األلیاف السلیلوزیة القطنیة  وكانت نفس النتائج التى وجدت فى كالً من العینات من األلواح المزخرفة وكذ

 .اإلیزا الذى یحمل الشریط الكتابى بالجوانب األربعة

سة اللون األوكر الغامق او المائل للون البنى حیث وجد انھ من ضمن تكوینة  أثبتت جمیع اإلختبارات التى تمت بالتعرض  لألشعة تحت الحمراء لدرا
 . والذى  یرجح  حدوث تحول وإضافة ما الى اللون أدت لھذه النتیجة  Al2(SiO3)3 Aluminum  Silicateسلیكات األلومنیوم  

  Fe2O3)ھیماتیت(تم فحصھا وجد أنھا من نوعیة اكسید الحدید عینات اللون األحمر التى تنتمى الى موضع اإلیزارات الخشبیة المزخرفة  والتى 
Hematite  والذى ال یمتص األشعة تحت الحمراء  ویعرف بالمغرة الحمراء وقد وجدت فى  جمیع العینات التى تنتمى الى اإلیزارات التى تحمل

 الكتابات المزخرفة

اكسید الحدید  ) اللون األحمر( وكذلك أثبتت نتیجة اإلختبارات للون األحمر الذى تواجد باآللواح المكتشفة فى طبقة الردیم أثناء أعمال الترمیم  أنھ من 
 Fe2O3    Hematite  )ھیماتیت(

ى وجد بأرضیة األلواح المزخرفة انھ من   نوعیة أثبتت جمیع اإلختبارات التى تمت  بالتعرض  لألشعة تحت الحمراء لدراسة اللون األحمر والذ
   Cds (Se)كبریتید الكادمیوم والسلینید    Cadmium Redأحمر الكادمیوم 

لكتابات أثبتت جمیع اإلختبارات التى تمت بإستخدام األشعة تحت الحمراء لدراسة اللون األزرق المائل لإلخضرار  والذ ى وجد فى زخارف الخلفیة ل
والذى یتكون من خام النحاس الطبیعى ، وھو أحد   Azurite Cu3(CO3)2(OH)2أنھ من نوعیة االزوریت  . الخشبى الخاص بالسقف فى اإلیزار

 .صور كربونات النحاسیك القاعدیة وھى مادة متبلورة تصبح حبیباتھا المصحونة ذات لون أزرق باھت وبعد اإلستخدام تبدو أكثر زرقة ودكانة

ارات التى تمت بإستخدام األشعة تحت الحمراء لدراسة اللون األبیض  والذى وجد مستخدم بزخارف البراطیم واإلیزارات كخطوط أثبتت جمیع اإلختب
 .Titanium white )أبیض التیتانیوم ( TiO أكسید التیتانیوم تھشیریة أنھ من نوعیة 
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اللون األسود والذى وجد مستخدم لخطوط التحدید الخارجیة للخطوط  أثبتت جمیع اإلختبارات التى تمت بإستخدام األشعة تحت الحمراء لدراسة
 Ivoryالمذھبة  بالطبق النجمى باأللواح المزخرفة بالبحور وكذلك كرتوش دقیقة فى خلفیات الشریط الكتابى باإلیزارات أنھ من األسود العاجى 

Black   كربونC 

ضوع الدراسة قد تم فحصھ بأكثر من نوعیة لإلختبارات والفحوص حیث إعتبرت كالً اللون المذھب الذى وجد فى موضعین من السقف الخشبى مو
 :  منھا  تأكید وإستكمال وكانت كالتالى

 : اللون المذھب باإلیزارات 

 تم توصیفة فى المقطع العرضى أنھ طبقة رقیقة من األوراق المذھبة  -   

لم یحدث لھا  إمتصاص فى أیھ  Golden Leavesألشعة تحت الحمراء وصف بأنھ  وعند تعریض الجزء اآلخر من العینة الى إختبارات ا -  
 .مجاالت ضوئیة 

لتحدید نسبة عنصر الذھب حیث     SEM –EDXوبإجراء إختبارات الفحص بإستعمال المیكرسكوب اإللكترونى الماسح  والمزود بوحدة خاصة -   
  %100.00ثبت أن نسبة  عنصر الذھب الموجود بالعینة 

 : اللون المذھب باأللواح الخشبیة المزخرفة 

 تم توصیفة فى المقطع العرضى أنھ طبقة كثیفة ومعتمة من اللون الذھبى  -   

وعند تعریض الجزء اآلخر من العینة الى إختبارات األشعة تحت الحمراء وصف بودرة ذھبیة كثیفة  لم یحدث لھا  إمتصاص فى أیھ مجاالت   -  
 .ضوئیة 

لتحدید نسبة عنصر الذھب حیث    SEM –EDXوبإجراء إختبارات الفحص بإستعمال المیكرسكوب اإللكترونى الماسح  والمزود بوحدة خاصة -  
  %50.93ثبت أن نسبة  عنصر الذھب الموجود بالعینة 

   .Na ,Si, C l , K, Ca, Feكذلك أظھر األختبار العناصر األخرى المتداخلة مع البودر الذھبیة من     

  :ثالثاً  –الفصل الثالث  –الباب األول

ت قد تم تفسیر فلسفة التكنیك المستخدم فى تنفیذ مدخل قصر اآلمیر آلناق الناصرى من خالل نتائج اإلختبارات والفحوص  المعملیة والدراسا         
إستخدام الغراء الحیوانى وباألخص نوعیة غراء األسماك التى تم التحلیلیة التى تمت على طبقات السقف من الداخل والخارج  من حیث تفسیر عملیات 

عیة الكشف عنھا ، شمع البرافین الذى تواجد فى بعض المناطق ، ومكونات أرضیة التصویر ، ونوعیة األلیاف السلیلوزیة التى أثبتت أنھا من نو
   Cadmium Red أحمر الكادمیوم األوكر ، اللون األحمر بنوعیھ من  األلیاف القطنیة ، ثم الملونات بدرجاتھا التى إستخدمت بالسقف من األصفر

واللون   Azurite Cu3(CO3)2(OH)2 ، اللون األزرق المائل للخضرة من نوعیة االزوریت   Fe2O3    Hematite)  الھیماتیت( وأكاسید الحدید 
 Cكربون    Ivory Blackواللون األسود من من األسود العاجى  .Titanium white )أبیض التیتانیوم ( TiO أكسید التیتانیوم األبیض من نوعیة 

 .  Powder Goldأو  من  Golden Leavesواللون المذھب بنوعیھ من  

  :أوالً  –الفصل األول  –الباب الثانى 

بالسقف حیث بدأت مراحل الكشف والتوثیق لخلفیة تلك األلواح بدأت عملیات الترمیم التى تم تطبیقھا بناءاً على نتائج اإلختبارات التى تم تنفیذھا      
  . المزخرفة من السقف الخشبى من الخارج عن طریق إزالة الطبقات العلویة وإجراءات التنظیف المیكانیكى ومرحلة التوثیق العلمیة

  :ثانیاً  –الفصل األول  –الباب الثانى 

على خلفیة األلواح المزخرفة بعد إزالة الطبقات العلویة المتھالكة عن طریق معالجات بیولوجیة ،  عملیات المعالجات الترمیمیة التى تمت         
ة عن وكذلك المعالجات الخاصة بإستعادة اللیونة الى خلفیة األلواح التى كانت تعانى من الجفاف ثم أعمال التثبیت والوصالت لأللواح المنفصل

  . لھا مواضعھا مع معالجات الفواصل البینیة 

  :ثالثا  –الفصل األول  –الباب الثانى 

 تفصیل لعملیات التدعیم اإلنشائیة والمتصلة بعملیات الترمیم الخاصة بسقف مدخل قصر اآلمیر آلناق من حیث إعداد السقف ألستقبال عملیات         
التى تختص  التدعیم وذلك بعد إجراء العملیات الحسابیة اإلنشائیة الخاصة بدراسة األحمال القدیمة على المتر المسطح  ووضع التصمیمات الجدیدة

من األحمال القدبمة ، ثم توضیح عملیات التدعیم والمواد المستخدمة بدایة من البالتات اإلستانلس %  ٢٠بتخفیف تلك األحمال الى ما یقرب من 
مل والواقى للسقف اآلثرى وتناسبھا مع كل موضع من البراطیم التى تم إستخدامھا معھا ومیكانیكیة التعلیق ، وكذلك میكانیكیة تثبیت السقف الجدید الحا

ى التدعیم السفلى من حیث قطاعات البراطیم والعروق وكیفیة تثبیتھا وتحمیل السقف القدیم علیھا ، كذلك مراحل التغطیة لتلك البراطیم المستخدمة ف
مطار من البولى إیثلین و اللیكا والبینیوجیم من إستخدام األلواح الخشبیة المعروفة بإسم الورق ثم تتابع طبقات العزل  الخاصة بالحرارة والرطوبة واأل

قاً علیھ ، كذلك والفوم العازل ثم البولى إیثلین الشفاف وصوالً الى طبقة اللیاسة والرمل ثم المونة البیضاء مع مراعاة تخفیف األحمال عن ما كانت ساب
حجریة ثم التعرض لتقییم وأھمیة ما تم تنفیذه بالسقف من الخارج مراعاة تثبیت المیول لصرف األمطار وعمل الطبقات المالئمة لوضع البالطات ال

  . وتأثیره على الداخل
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  :أوالً  –الفصل الثانى   –الباب الثانى 

وصف لمراحل التوثیق التى تمت لعناصر السقف الخشبى المغطى بطبقة من الكانفاس والملونات  وطرق إظھار كافة مظاھر التدھور ، كذلك           
تم  ث تنوع وإختالف األنماط التى إستخدمت للتوثیق من حیث التصویر أو الرسم باألسكتشات او البرامج الحدیثة مع تمثیل كافة النوعیات التىمن حی

  . تطبیقھا لتسجیل عناصر السقف 

  :ثانیاً  –الفصل الثانى   –الباب الثانى 

ترسیبات سواء كانت نقطیة أو منبسطة وكیفیة التعامل معھا وكذلك التجارب التى تم تنفیذھا تفسیر لعملیات التنظیف المیكانیكى لمختلف أنواع ال         
حالة من  على األلواح اآلثریة التى تم إكتشافھا فى طبقات الردیم وذلك لعملیات تثبیت القشور قبل تنفیذھا على السقف مباشرة مع تصنیف نوعیة كل

لسطح الحامل لھا ودرجة معالجتھا مع الوصول الى جدول مفسر لنتائج تلك التجارب وكذلك سلوك كل مادة حاالت التقشر طبقاً لدرجة إنفصالھا عن ا
  . من المواد التى إستخدمت وفاعلیتھا  حتى الوصول الى المنھجیة المتبعة فى اإلستخدام

  :ثالثاً  –الفصل الثانى   –الباب الثانى 

ظیف منھجیة اإلستكماالت لما تطلبتھ حالة سقف مدخل قصر اآلمیر آلناق الناصرى من حیث أھمیة عملیات الترمیم للحامل الخشبى وتو          
  اإلستكمال فى المبانى اآلثریة ونوعیة ھذا اإلستكمال ومدى تطبیقھ للوصول الى حالة من الثبات وكذلك التوثیق التاریخى 

  :رابعاً  –الفصل الثانى   –الباب الثانى 

الكمیائى الذى تم إستخدامھ للوصول الى ماھیة حقیقة الدرجات اللونیة بالسقف وبدأ بمرحلة التجارب األولیة التى تم تنفیذھا على التنظیف           
وضوع األلواح اآلثریة التى تم إكتشافھا فى طبقات الردیم وذلك  وقد تم تحدید جدول خاص بنتائج تلك التجارب ومن ثم تم تطبیقھا على السقف م

ون وتحدید مدى اإلستجابة الفعلیة ومدى التأثر لكل درجة من الدرجات اللونیة للملونات المستخدمة فى السقف  وفاعلیة المواد مع كل من اللالبحث 
نیوم ، یتااألحمر  ، سواء كان من الكادمیوم أو أكاسید الحدید ، أسود العاج ، األزرق المائل للخضرة ، أصفر األوكر، اللون األبیض من أكسید الت
التذھیب  وأرضیات التصویر التى فقدت ملوناتھا والحامل القطنى الذى فقد طبقاتھ العلویة ثم الحامل األساسى من األخشاب المكونة لھیكل السقف ثم

  . بنوعیھ بالسقف 

  :خامساً  –الفصل الثانى   –الباب الثانى 

الناصرى مع إعتبار اإلیزار الخشبى الحامل للنص الكتابى نموذج كاف لتطبیق  تفسیر لمنھجیة اإلستكمال لزخارف وكتابات سقف آلناق          
 لما نظریة ومنھجیة عملیات اإلستكمال الخاصة باألخشاب كحامل ثم الطبقات المختلفة حتى الوصول الى الملونات وتفصیل عملیات اإلستكمال طبقاً 

  . تتطلبھ الحالة الراھنة لآلثر ثم الوصول الى مرحلة العزل 
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