
 ملخص البحث
دراسة تقنیة استخدام اإلنزیمات في تنظیف الصور الجداریة دراسة تجریبیة "یتناول هذا البحث 

  :فصول مقسمة كالتالى ستةویشتمل البحث علي ". تطبیقیة في العالج والصیانة
  .اإلنزیمات:الفصل األول

مات وعملیات الحفز ویحتوى هذا الفصل على ثالثة فروع رئیسیة تتناول بداخلها طبیعة اإلنزی
اإلنزیمى ،وكذلك طرق تقسیم وتصنیف وتسمیات اإلنزیمات ،مختتما الفصل االول بطرق استخالص 
وتنقیة اإلنزیمات وتقدیر النشاط اإلنزیمى وكذلك  العوامل المؤثرة على النشاط اإلنزیمى مثل درجات 

  :رئیسیة لهذا الفصل كالتالىوتنقسم الفروع الثالثة ال.الحرارة وتركیز اإلنزیم ومادة التفاعل
  .ومسمیاتها االنزیماتنبذة تاریخیة عن استخدام یتناول :أوال

 كذلك إعتباراإلنزیمات محفزات حیویةو   اإلنزیم مركب بروتیني وكونطبیعة اإلنزیمات حیث یشرح  
ات تتم التفاعالت الحیویة التي تحدث في الخالیا بمساعدة اإلنزیم نوذلك أل.وكعوامل مساعدة حیویة

 بدون الحاجة إلىتحت ظروف معتدلة من درجة الحرارة وتركیز أیون الهیدروجین وبسرعة هائلة 
  .الحرارة العالیة وال المواد الكیمیائیة كعوامل مساعدة

  .اإلنزیمات وتسمیة وتقسیم تصنیف:ثانیا
 : هاومن تقسیم اإلنزیمات حیث تتعدد هذة الطرقالمختلفة ل طرقالیتعرض هذا الجزء إلى 

  :حیث یعتمد هذا النظام على تسمیة وتقسیم اإلنزیمات إلي :التقسیم على حسب التركیب
  .فقطاإلنزیمات ذات الطبیعة البروتینیة -أ

  .اإلنزیمات التي تتركب من البروتین وتحتوى على مرافقات إنزیمیة-ب
سمت اإلنزیمات إلى ستة وكذلك طرق التقسیم والتسمیة تبعا لنظام الجمعیة الدولیة للكیمیاء،والتى ق

  :مجموعات وهى
إنزیمات األكسدة واإلختزال، إنزیمات الناقلة، إنزیمات التحلیل، إنزیمات التفكیك،اإلنزیمات 

  .األیزومریة،اإلنزیمات الصانعة
  .مختتما هذا الفرع بتناول الترقیم التسلسلى لإلنزیمات والمتبع من قبل اللجنة الدولیة لإلنزیمات

وتنقیة اإلنزیمات وتقدیر  ویشتمل على طرق استخالصفرع األخیر من الفصل األول وهو ال:الثاث
  .یة والعوامل المؤثرة على النشاط اإلنزیمىاإلنزیمالنشاط  فى التفاعالت 

  .واهمیتها فى التفاعالت البیولوجیة والكیمیائیة تطبیقات إستخدام اإلنزیمات: الفصل الثانى
  :روع رئیسیة وهىوینقسم هذا الفصل إلى ثالثة ف



دور اإلنزیمات فى التفاعالت الكیمیائیة الحیویة،متناوال تخصص عمل اإلنزیمات وكونها تحول :أوال
اشكال مختلفة من الطاقة وكذلك كونها تعجل من سرعة التفاعالت الكیمیائیة دون ان تغیر من اتزان 

  وبدون إنتاج أى مواد جانبیة ال قیمة لها.التفاعل
بعض أنواع اإلنزیمات مثل إنزیمات االمیلییز والبروتییز والسیلیولیز واللیبییز  ویتناول:ثانیا

  .واستخدماتها فى المجاالت المختلفة والتطبیقات المتعددة
ستخدمت اإلنزیمات في حقل ،حیث ااإلنزیمات في عالج وصیانة المواد األثریة متناوال استخدام:اً لثثا

اعها وذلك بتطویعها في عملیات تنظیف األسطح األثریة وذلك ترمیم وصیانة مواد اآلثار بجمیع أنو 
إلزالة الرواسب واالتساخات والبقع والورنیشات القدیمة وبقایا مواد النزع ومواد التقویة القدیمة وكذلك 

  .الحدیثة من فوق سطح المواد األثریة
  .د على سطحهابعنوان دراسة الصور الجداریة وأنواع البقع الشائعة التواج:الفصل الثالث

  :وینقسم هذا الفصل إلى ثالثة فروع رئیسیة مقسمة كالتالى
  .تصنیف الصور الجداریة من حیث مكونات طبقة التصویر: أوالً 

أنواع األسالیب الفنیة للتصویر ویتناول هنا الصور الجداریة عامة من خالل التركیب البنائى وكذلك 
یعتبر أسلوب التمبرا من أقدم األسالیب التي  حیث.الجداري ومنها  التصویر بأسلوب التمبرا

الوسیطة المستخدمة في التصویر  العضویة كذلك یتناول المواد.استخدمت في مصر القدیمة
  .الجدارى

  .ویتناول انواع البقع المتواجدة على أسطح الصور الجداریة ومظاهر تلفها:ثانیا
الورنیشات والراتنجات :ر الجداریة خاصةومن انواع البقع الموجودة على اسطح مواد األثار والصو 

المستخدمة كمواد مقویة او كمواد عازلة،كذلك الترسیبات العضویة من مخلفات واعشاش الطیور 
وبقایا  والحشرات والخفافیش،طبقات السناج وحبیبات الكربون والتى تنتج من نواتج التلوث الصناعى،

مواد النزع المستخدمة فى عملیات التغطیة أثناء عملیات النزع،ومواد التقویة القدیمة كالكازین 
والجیالتین ،وكذلك بقایا المواد البروتینیة مثل الغراء الحیوانى وایضا بقع دماء الخفافیش ،البقع الزیتیة 

بون الناتجة من إحتراق الشموع والدهنیة من نواتج بصمات االصابع،البقع الشمعیة وجبیبات الكر 
  .والبخور  المستخدم فى بعض الطقوس الدینیة



  .الجداریةالتقلیدیة والحدیثة المستخدمة فى تنظیف اسطح الصور  الطرق ویتناول هنا:لثاً ثا
المتعددة من طرق التنظیف المیكانیكى والتنظیف بالكمادات والتنظیف  ویتناول طرق ومواد التنظیف

  .لك طرق التنظیف بالمذیبات العضویة والتنظیف بالییزر وكذلك التنظیف باإلنزیماتالكیمیائى وكذ
یتناول هذا الفصل الطرق العلمیة للفحص والتحلیل للصور الجداریة والبقع :الفصل الرابع 

  .المتواجدة
متناوال تسجیل وتوثیق الصور الجداریة وطرق الفحص بالمیكروسكوب وطرق التحلیل المختلفة 

والتحلیل بواسطة التحلیل  وذلك لمكونات التصویر الجدارى PIXEدام التحلیل باألشعة السینیة وباستخ
  .الطیفى لألشعة تحت الحمراء للوسائط العضویة المستخدمة بالتصویر الجدارى

وذلك للتعرف على الوسائط العضویة للعینات االثریة وكذلك التعرف على الوسائط العضویة للعینات 
  .لتنظیف باإلنزیماتقبل وبعد ا

  .الدراسة التجریبیة إلستخدام اإلنزیمات ویتناول:الفصل الخامس 
  :وینقسم إلى فرعین اساسین هما 

عملیات إنتاج إنزیمات البروتییز واالمیلیز والسیلولیز من بعض انواع البكتریا وذلك معملیا :أوال
د المستخدمة فى قیاس النشاط اإلنزیمى متناوال دراسة االوساط الغذائیة المستخدمة والمحالیل واموا

وكیفیة تحضیرها ،كذلك خطوات قیاسات النشاط اإلنزیمى لإلنزیمات المنتجة معملیا ونتائج هذة 
  .القیاسات

  .وفیها تم عمل نماذج تجریبیة للصور الجداریة والبقع الشائعة التواجد على اسطحها:ثانیا
لجداریة وكذلك تم عمل بقع تجریبیة مماثلة لتلك حیث تم اعداد عینات تجریبیة مماثلة للصور ا

الموجودة على اسطح الصور الجداریة، وذلك للدراسة وٕاجراء الجانب التجریبى علیها من تطبیق 
ثم الدراسة التجریبیة الثانیة باإلنزیمات الجاهزة وتطبیق .التنظیف باإلنزیمات ونتائج هذة الدراسة

مختلفة ونتائج هذة الدراسة مختتما هذا الفصل بالدراسة حول اضافة استخدامها للتنظیف وٕازالة البقع ال
بعض المواد لإلنزیمات بهدف التثبیط إلختیار انسبها عند التطبیق العملى مرفقا بة نتائج هذة الدراسة 

 .حول التثبیط



  .الجانب التطبیقى :ل السادسالفص
ى تنظیف الصور الجداریة قید الدراسة ویتناول هذا الفصل الجانب التطبیقى إلستخدام اإلنزیمات ف

فمن نتائج الدراسة التجریبیة السابقة فقد تم أختیار أفضل هذة النتائج وذلك لتطبیقها فى .والبحث
  . عملیات التنظیف للجداریات قید الدراسة

متناوال شرحا مبسطا مدعما بالصور للنماذج قید الدراسة والتى توفرت للتطبیق علیها ،كذلك  
كیة وظروف تشغیل اإلنزیم عند التنظیف ،وكذلك مقدار هذا اإلنزیم المستخدم  وظروف عملها میكانی

من درجات حرارة ورقم هیدروجینى مناسبین ،كذلك الوقت المثالى لتطبیق التنظیف باإلنزیمات ، 
  .وكیفیة التطبیق من اختیار انسب طرق التطبیق 
  :من المتحف القبطى بالقاهرة رقمىوتمت الدراسة التطبیقیة على لوحتین جداریتین 

سجل عام المتحف القبطى والتى أثبت الباحث انها تعود إلى دیر األنبا أرمیا بسقارة  ٧٩٥٣
  .،القرن الخامس السادس المیالدى

سجل عام المتحف القبطى ،والتى تعود إلى كنیسة عبداهللا نیرقى بالنوبة ،القرن العاشر  ١١٤٥٧
  .المیالدى

  ).بعض بقع دماء الوطاویطأجزاء من المعبد (ومعبد مدینى هاب
وكذلك بعض التوصیات والتى یرى .مختتما الدراسة باهم النتائج المستخلصة من البحث والدراسة

  .الدارس أهمیة تطبیقها فى مجال التنظیف للصور الجداریة باإلنزیمات
  .ملحقا بالدراسة قائمة المراجع العربیة والمراجع األجنبیة

 
 


