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من على  للبردیات األثریة دراسة تجریبیة لمواد وطرق التقویة والنزع"   :عنوان الرسالة   
"   المختارة البردیات على بعض الحوامل التالفة  تطبیقاً 

  

  :  ملخص الرسالة
 :تناول ملخـص تلـك الفصـول علـي النحـو التـالي یتمیتكون موضوع الرسالة من خمسة فصول و 

عملیــات إلــى جانــب األساســیة  هومكوناتــواســتخداماتة  تنــاول وصــف نبــات البــردي:  الفصــل األول
، وقــد قامـــت المســتخدمة علــي البردیـــات األثریــة والوســـائط المــواد الملونــةو تصــنیع صــحائف البـــردي 

 تصـنیع صـحائف البـردي عملیـاو  بدراسـة عملیـة تصـنیع صـحائف البـردي فـي قریـة قرامـوص الباحثة
  .فى المعمل 

الحوامـــل التـــي تــم اســـتخدامها ســـواء فــي عملیـــة عـــرض أو تخـــزین والــذي تنـــاول  : الفصـــل الثـــاني
المواد الالصقة التي استخدمت للصـق صـحائف البـردي علـي الحوامـل السـابقة  واألثریة  البردیات

  .وخصائصها  هابعض مواد التقویة المستخدمة في تقویة البردي وتركیب الىطرق كما ت
علـى تـأثیر كـل عامـل  دراسة عوامـل تلـف المخطوطـات البردیـة مـن خـاللوأهتم ب : الفصل الثالث

 المــواد الالصــقة و مــادة البــردي واألحبــار والملونــات وكــذلك تــأثیره المتلــف علــى الحوامــل الثانویــة
أیضـــا عملیـــات التـــرمیم والصـــیانة المختلفـــة التـــي تـــتم للبردیـــات و لبردیـــات األثریـــة المســـتخدمة مـــع ا

  .على حوامل غیر مالئمة  األثریة المثبتة

ألختیـار أفضـلها   تقیـیم لـبعض مـواد التقویـةوتضـم هـذه الدراسـة الدراسة التجریبیـة  : الفصل الرابع
عالمیًا في نزع صحائف البردي من دمة طرق المستختقییم للل باألضافهفي تقویة البردیات األثریة 

  . یات االثریة من علي الحوامل الكرتونیةداستخدام اإلنزیمات في نزع البر  و علي الحوامل القدیمة
 بعـض قطـع تـم تـرمیم وصـیانة الجانـب مـن الرسـالةفـي هـذا  و الجانب التطبیقي: لفصل الخامسا

  . تونيحامل كر على  همثبت مخازن المتحف المصري بمن البردي 
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Summary :  
This study consists of five chapters which includes the following:  

Chapter one :  This chapter deals with  the chemical composition of  
papyrus plant, the uses of papyrus ,and techniques for making papyrus, 
Also it includes the inks , pigments and, medium  that were used on 
papyrus, as well as, the practical  study for making papyrus in Aramos 
and making papyrus in laboratory . 
 

Chapter two: This chapter devoted to study secondary support, 
adhesives which were used to attach papyrus to the secondary supports 
and Consolidants.  
Chapter three : The chapter throws light on two points: 
First : the  role of deterioration factors  in deteriorated of papyrus 
adhered in secondary supports ,which explains the effect of these factors  
in papyrus, inks and pigments, secondary supports and adhesives. 
Second: the conservation and restoration procedures.  
 

Chapter four ; Experimental study, This chapter contains the following 
main points : 
First: The chapter includes evaluation of some consolidants by 
mechanical properties , color measurements and SEM Before and after 
artificial aging. 
Second : Methods of removing papyrus from unsuitable backing. 
Third : Using enzymes to separate papyrus from cardboard. 

 

Chapter five : Applied study, This final chapter contains practical 
application of the conservation and restoration of selected papyri from 
Egyptian museum in Cairo Which are adhered on cardboard support. 


