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  تطور صناعة اآلثار الفخاریة والخزفیة : الفصل األول

وطرق الصناعھ باالضافة الى  والخزف ھذا الفصل المواد الخام المستخدمة فى صناعة الفخار یتناول
 یلقى الضوء ایضا علىطرق الزخرفة حیث تلعب دوراً ھاماً فى عملیات الترمیم او اعادة الترمیم ، و

تطورا  منذ العصور الفرعونیة ھتى العصر االسالمى حیث الخزف المصرى على مر العصورتطور 
و یتناول ھذا  .كبیرا من حیث المواد الخام او طرق الصناعة باالضافة الى طرق الزخرفة تطورا 

الفصل ایضا خواص الخزف و الفخار مثل المسامیة والصالدة و مدى تأثیر ھذه الخواص فى عملیة 
  .الترمیم

  الدراسة التحلیلیة: الفصل الثانى 

یتناول ھذا الفصل طرق التحلیل التى استخدمت فى دراسة بعض العینات الخزفیة من منطقة   
  :، وقد تم أستخدام عدة طرق فى التحلیل وھىآثار الفسطاط 

 .المیكروسكوب المستقطب -

  PIXE االشعة السینیة المستحثة بالبروتونات -

 LIBSمطیاف اللیزر  -

  XRDاألشعة السینیة   حیود -

  خاریة والخزفیةفتطور المواد المستخدمة فى ترمیم اآلثار ال: الفصل الثالث

   - :تم تقسیم مواد الترمیم التى استخدمت فى ترمیم الفخار والخزف كالتالى

وھى تلك المواد التى كانت متوفرة منذ عصر االسرات الفرعونیة مواد ترمیم قدیمة  - 
 .مختلفة واستخدم بعضھا فى اغراض اللصق والترمیم وقد استخدمت فى اغراض 

ویقصد بھذه المواد التى استخدمت منذ بدأ الترمیم مع االكتشافات  مواد ترمیم حدیثة  - 
  .االثریة ونشأة علم اآلثار



 ٢

  اآلثارالفخاریة و الخزفیةصیانة عالج و: الفصل الرابع 

حیث یتم عمل تسجیل كامل قبل و   Documentationالتسجیل والتوثیق بعملیات العالج  تبدأ
أثناء وبعد مراحل العالج المختلفة ، ویتم تسجیل كل مرحلة من مراحل التنظیف والتقویة وغیرھا من 

ویتناول ھذا الفصل أیضا طرق التنظیف المختلفة مثل التنظیف المیكانیكى والكیمیائى ،  عملیات العالج
و كذلك ظاھرة االصفرار الناتجة عن استخدام اللیزر  و أشار البحث الى استخدام اللیزر فى التنظیف

باالضافة الى اجراءات األمان عند استخدام اللیزر فى التنظیف، وینتھى الفصل بدراسة لنظریة اعادة 
  .الترمیم 

  الجانب التجریبى: الفصل الخامس 
ظراً و ن المختارة  یھالفخار اآلثار دراسة تجریبیة لعالج وصیانةتناول الجزء األول  - 

موضوع إعادة الترمیم فان الجانب التجریبى  أھتم بدراسة المواد المستخدمة فى عملیة الترمیم ألھمیة 
ودراسة التغیرات التى تحدث لھا وكذلك دراسة التنظیف واسترجاع ھذه المواد  والتطبیقات والتجارب 

ستعانة فى الجزء االول من وقد تم اال. المختلفة التى یمكن اجرئھا اثناء ھذه المرحلة من الدراسة
الجانب التجریبى بعینات مخصصة للدراسة بمتحف والیة اریزونا وھى توجد بالمتحف منذ خمسینات 
القرن الماضى ، وھى عینات من الفخار المصرى القدیم یعود لعصور مختلفة بدایة من قبل االسرات 

وقد ،الت االرشیفیة لھذه العینات حتى فترة التاریخ القبطى من تاریخ مصر وھذا بناء على التسجی
بولیمرات كمواد ترمیم  ١٠أجریت  عدة إختبارات لالمالح وكذلك استخالص االمالح وتم تطبیق 

أستخدمت على مر العصور وبعد تطبیق ھذه المواد واجراء عملیات التقادم  وتم إستخدام 
للتعرف على امكانیة تنظیف المیكروسكوب الضوئى ومیكروسكوب التفلور واألشعة فوق البنفسجیة  

  . ھذه البولیمرات وكذلك دراسة خصائص العینات قبل تطبیق البولیمرات وبعد اتمام عملیة التنظیف

تناول الجزء الثانى من الفصل التجریبى استخدام اللیزر فى تنظیف مجموعة من العینات 
جة الدفن فى التربة او نتیجة المحتویة على طبقات من االتساخات والعوالق المترسبة على السطح نتی

االستخدام،  وتم تطبیق عدد من المواد البولیمریة على سطح العینات وتم إستخدام أطوال موجیة مختلفة 
 .للتنظیف و الوصول الى أفضل المعاییر  المناسبة للتنظیف )  ٣٥٥ – ٥٣٢ – ١٠٦٤(

  الجانب التطبیقى : الفصل السادس 

جامعة أریزونا على   –یحتوى متحف والیة أریزونا  حیث تطبیقىیتناول ھذا الفصل الجانب ال  
  :عدد قلیل من الفخار المصرى یعود معظمھ الى ما قبل األسرات

  الفخار المصرى بمتحف والیة اریزونا -١

أوانى فخاریة تعود الى  ٧تم إجراء الجزء التطبیقى على فخار ما قبل األسرات حیث ان المتحف یضم 
قطع ما بین فخار ملون وفخار احمر ذو قمة سوداء  بینما  ٦م إجراء التطبیق على ما قبل األسرات  وت

  . كانت القطعھ السابعھ بحالة جیدة وال تحتاج الى اى عملیة ترمیم
 خزف من المركز االیطالى للترمیم -٢

مسرح الدراویس والخزف  )  السمعخانة( توجد القطعھ بمخزن المركز المصرى االیطالى للترمیم 
جود بالمركز یرجع الى الحفائر التى تمت بالموقع، و یعود تاریخ التكیة الى العصر العثمانى ، المو

القطعة  عبارة عن كسر تم  تجمیعھا   .م قبیل الفتح العثمانى لمصر  ١٤٩١وقد انشأت التكیة فى عام 
الالصقة بطریقة غیر سلیمة  مما ترتب علیھ حدوث اختالف فى السطح ، كما یالحظ ان المادة  

  .التؤدى وظیفتھا بشكل جید 
 الفخار الموجود بمتحف والیة اریزونا -٣



 ٣

اثناء الدراسة بمتحف جامعة اریزونا  تم اجراء جانب من الجزء التطبیقى على الفخار الموجود 
قطعة فخار  یعود اغلبھا الى  ٢٠,٠٠٠بالمتحف  حیث یحتوى المتحف على مجموعھ كبیرة تتعدى 

) م  ١٠٠٠الھنود االصلیین منذ ( الیات المتحدة و التى كان یقطنھا األمریكین منطقة جنوب غرب الو
سنوات  وانتھى المشروع  ١٠وقد بدأ مشروع لعمل مسح لدراسة حالة ھذا العدد الكبیر من الفخار قبل 

، وبعد االنتھاء من  ھذا المشروع بدأ مشروع جدید  إلعادة الترمیم   ٢٠٠٨الخاص بالدراسة عام 
قطعة فخار یتم إعادة ترمیمھا على مدار عامین  ٧٠٠موعة األكثر خطورة واألقل ثباتا  و عددھا للمج

تم القیام بالترمیم  ٢٠١١حتى سبتمبر  ٢٠١١وخالل فترة الدراسة  من ینایر   ٢٠١٢-٢٠١٠
قطعھ مع الفریق المختص بترمیم الفخار ، وقد  تنوعت  ٢٠٠واالشتراك فى ترمیم ما یزید عن 

  .من حیث مظاھر التلف او طرق العالج والصیانة   ل التى تعانى منھا قطع الفخارالمشاك
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