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 دراسة تلف وتقنيات الترميم والصيانة لجدران الجامع األزرق 
  م بالقاهرة 17هـ / 11المكسوة بالخزف القرن 

 
 **د/ محمد كمال خالف   *د / فاطمة صالح مدكور

 
 . مقدمه 1

األمير آق سنقر الناصرى أحد مماليك الناصر محمد بن قالوون ، وقد شرع فى بناء هذا 
ربيع األول سنة  3هـ وأفتتحه للصالة فى يوم الجمعة  747ة رمضان سن 16الجامع فى 

وتصــميم الجــامع ابــارة اــن أربعــة  يوانــا   (1سم(1994هـــ سحســن ابــد الوهــا   748
يتوسطها صـحن مششـو، ، أشبرهـا  يـوان القبلـة المشـتمل الـى رواقـين ، أمـا ا يوانـا  

 يـوان الجنـوبى حجــر  الثالثـة فشـل منهـا يضـم رواق واحـد والــى يمـين الـدا ل بنهايـة ا
ــراهيم أســا مســتح )ان ســنة س ـــ    1062أنشــاها  ب ــد شســاها بالبالطــا   1652ه م ( وق

ال زفية حتى السـق، ، شمـا شسـى الجـدار الشـرقى بـايوان القبلـة حتـى السـق، بالبالطـا  
ــذ   ــة ه ــن أهمي ــد م ــر بمصــر ويزي ــى أث ــر مجمواــة وجــد  ف ــة وهــى أشب ــة الملون ال زفي

صيصــال للجــامع ولــذلك اــر، الجــامع و اصــة انــد الزا ــرين المجمواــة أنهــا صــنع   
األجان  بالجامع األزرق نسبة  لى مجمواـة البالطـا  ال زفيـة الشبيـرة الموجـودة فيـه س 

، وتعرض  هذ  المجمواة النادرة من البالطا  ال زفية للتل، (2سم ( 1979سعاد ماهر 
تتصل  تصاالل مباشرال بالتربة بمـا والتدهور ب عل تل، الجدران الحجرية الحاملة لها التى 

تحدثه من تل، طبقال لمشوناتهـا ومـا تحملـه مـن ميـا  أرضـية وأمـال ، شـذلك تلـ، المونـة 
ــى دراســة هــذ  الجــدران المشســو   ــين الجــدران والبالطــا  ويهــد، البحــه  ل الرابطــة ب
 بال ز، من حيه م)اهر تل ها والعوامل التى أد   لى حدوه التل، والتدهور مع امـل

  طة لعالجها وترميمها وصيانتها والمحاف)ة اليها.
 . الوصف الزخرفى للبالطات الخزفية التى تكسو جدران الجامع األزرق2

تعتبر البالطا  ال زفيـة التـى تشسـو جـدار القبلـة وجـدران المـدفن الـذى قـام  بـراهيم أسـا 
ـــام س  ـــانى ا ـــى العصـــر العثم ــــ    1062مســـتح )ان بانشـــا ه ف ـــن أ 1652ه ـــم م ( م ه

مجمواا  البالطا  ال زفية التى است دم  فى شسو  جدران العما ر بالقاهرة فى القرن 
م، وهى ابارة ان بالطا  مربعة الششل ذا  تصـميم متشـرر يتشـون أمـا مـن زهـرة 17
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شبيرة مرشبة تتوسط البالطـة ويحـيط بهـا ورقتـان مسـننتان متوجـه بزهـور الاللـه أو مـن 
الــى شــشل حزمــه ويت لــل هــذ  الشســوا  تجميعــا   زهريــة ت ــره منهــا زهــور القرن ــل

مستطيلة تزينها رسوم أوان زهور شبيرة أو أشـجار السـرو المرسـومة باسـلو  واقعـى ، 
وقد ن ذ  هذ  الز ار، باللون األزرق بدرجاته الم تل ة الى أرضية ش افة شما يتضـ  

  مـن ترشيـا (  ومن الواض  أن هذ  البالطا  قد أستورد2(، س1من الصورتين رقمى س
حيــه تعتبــر مدينــة أزنيــك الموقــع العثمــانى  (3س( 1985و اصــة مدينــة أزنيــك س ربيــع ، 

الوحيد الذى تـم الششـ، انـه تمامـال وقـد تـم  نتـاه بالطـا   زفيـة االيـة الجـودة فـى هـذ  
المدينة وقد شان  تصدر  لى أوروبا والشرق األدنى  الل القرنين السادس اشر والسابع 

(Atil, 1973)ن اشر الميالديي
، وقد ارف  البالطـا  ال زفيـة ذا  اللـونين األبـي  (4س

واألزرق فى الشرق األدنى منذ اصر متا ر  الل القرنين السـابع اشـر والتاسـع اشـر 
ــين  (Porter, 1995)الميالدي

ــه  (5س ــة حي ــة االي ــزا  فني ــذ  البالطــا  بممي ــز ه ، وتتمي
البطانة البيضاء التـى ن ـذ  الز ـار، صنع  من ط لة فاتحة نقية تم تغطيتها بطبقة من 

 اليها وتم تغطيتها بطبقة من الطالء سالتزجيج( الش ا،. 
 . مظاهر وعوامل تلف وتدهور جدران الجامع المكسوه بالبالطات الخزفية3

يعانى جدار القبلة وجدران الضري  المشسو  بالبالطا  ال زفية من وجـود م)ـاهر تلـ، 
 مل تل، متنواة وتتضمن م)اهر التل، ما يلى : وتدهور م تل ة أد   ليها اوا

 اإلتساخات واألتربة والبقع  1. 3
ــا   ــة وا تســا ا  وم ل  ــق واألترب ــه العوال ــة تنتشــر ب نجــد أن أســط  البالطــا  ال زفي
الطيور التى أد   لى طمس بع  معالم السط  بما يعلو  من ز ار، شمـا توسلـ  هـذ  

لســط  المــزجج للبالطــا  ممــا أدى  لــى  اتامــه ا تســا ا  دا ــل الشــروي الدقيقــة فــى ا
النسبى با ضافة  لى وجود بقع ذا  لون أص ر ، ويتض  ذلـك مـن  ـالل الصـورة رقـم 

 ( وقد نتج ذلك ب عل  همالها وادم  جراء الصيانة الدورية الضرورية لها . 3س
 الشروخ الدقيقة والعميقة فى طبقة التزجيج وضعفها وتحللها وتقشرها  2. 3
جد شروي اشوا ية دقيقة فى طبقة الترجيج با ضافة  لـى وجـود شـروي اميقـة نسـبيال تو

 اصــة فــى البالطــا  ال زفيــة التــى تشســو األجــزاء الســ لية مــن الجــدران وتتضــ  هــذ  
( ويرجع وجودها  لى ارت اع محتوى الرطوبة دا ـل 4الشروي من  الل الصورة رقم س

تبلورهـا  لـى ضـع، طبقـة التـزجيج ووجـود  الجدران بما تحمله مـن أمـال  والتـى يـؤدى
ضغوط موضعية اليها وتعتبر هذ  الشروي من م)اهر التل، الشا عة للبالطا  ال زفية 
التى تشسـو الجـدران فـى العمـار  ، هـذا با ضـافة  لـى  نشمـاه حجـم هـذ  البالطـا  بعـد 

شـد وتـوتر تصنيعها ثم حدوه تمدد لها بمرور الوق  ب عل الرطوبة مما يؤدى  لى نشـاة 

                                     
م، 1985ن القاهرة فى العهد العثمانى ، المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، ( ربيع حامد  لي ة : فنو3س

 .296ص 
 ,Atil, E.: Ceramics from the World of Islam, Smithsonian Institution, Washingtonس4)

1973, P. 50. 

 .Porter, V.: Islamic Tiles, British Museum Press, London, 1995, P.95س5)
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فى هذ  الطبقة نتيجة ال تال، معامل تمددها و نشماشها ان معامـل تمـدد الجسـم الط لـى 
(Tiller, 2002)أس لها مما يؤدى  لى وجود شروي 

وتت لل ا تسا ا  هذ  الشروي  (6س
الدقيقة أو العميقة ما يـؤدى  لـى  اتـام السـط  وشـذلك تـؤدى الشـروي العميقـة  لـى زيـادة 

(Anne, et al 2002)دا ـل البالطـا  ممـا يزيـد مـن تل هـا محتـوى الرطوبـة 
، شمـا  (7س

تعرض  أيضال طبقة التزجيج للضع، والتحلل والتقشر ب عل تبلور األمال  وشذلك ب عـل 
ضع، ا لتصاق بين طبقا  التزجيج وجسم البالطة   تال، معـدال  ا نشمـاه  ـالل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيعها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق أثن  املي

 (Ling & Smith 1996)
 ( . 5شما بالصورة رقم س (8س

 ضعف وتحلل المونه الرابطة بين البالطات الخزفية والجدران  3. 3
أدى وجــود رطوبــة مرت عــة بالجــدران الحاملــة للبالطــا  ال زفيــة با ضــافة  لــى وجــود 
أمــال  ذا بــه فيهــا  لــى ضــع، وتحلــل المونــه الرابطــة بــين البالطــا  ال زفيــة والجــدران 

فـى درجـا  الحـرارة واالقتهـا بمعـدل الب ـر وتبلـور األمـال   لـى فضالل اـن التغيـرا  
جان  ذلك تؤدى التحوال  المعدنية التى تحده فى مشونـا  المونـة  لـى هشاشـية المونـة 

( با ضافة  لى تاثير 6وت ششها وتحول مشوناتها   لى مرشبا  أمال  شما بالصورة رقم س
 ,Ashurst)من تشـون أحمـا  ضـار  التلوه الجوى فى وجود الرطوبة وما ينشا انه 

1989)
 . (9س

 تساقط وفقدان بعض البالطات الخزفية  4. 3
نجد أن هناك بع  البالطا  ال زفية الم قودة والتى سقط  مـن الـى الجـدران الحاملـة 

ــم س ــين 7لهــا ، شمــا يتضــ  مــن الصــورة رق ــة الرابطــة ب ــى تلــ، المون ــك  ل (  ويرجــع ذل
ألمــال  واــدم  جــراء صــيانة دوريــة لهــا وتــرك طبقــة الجــدران ب عــل الرطوبــة وتبلــور ا

 المونـــــــة حتـــــــى تتلـــــــ، تمامـــــــال وبالتـــــــالى تن صـــــــل البالطـــــــا  اـــــــن الجـــــــدران
(Vincenzo & Cessari, 1995)
، ممــا يــؤدى  لــى تلــ، البالطــا  وتســاقطها  (10س

(Pilz & Mc Carthy, 1995)وفقدانها 
 .  (11س

                                     
(6) Tiller, T.P.: The Preservation of Historic Glazed Architectural Terra-Cotta, In: 

Preservation Briefs 7, Washington, 2002., P.4 

(7) Anne, E., Grimmer, A.C. & Kimberly, A.C.: Preserving Historic Ceramic Tile 

Floors, In: Preservation Briefs 40, Washington, 2002, P.11.   

(8) Ling, D. & Smith, S.: To Desalinate or not to Desalinate? That is the Question, In: 

Le Dessalement Des Materioux Por Eux, 7 es Journees D'Etudes De La Sfiic Poities, 

9-10 Mai, Paris. 1996, P.66. 

(9) Ashurst, J. & Ashurst, N.: Practical Building Conservation, English Heritage 

Technical Handbook Vol. 2, Brick, Terracotta & Earth, Gower Technical Press Ltd., 

England, 1989, P.74.    

(10) Vincenzo, M.& Cessari, L.: The Types of Deterioration Affecting the 

Architectonic Ceramics at Samarkand (Uzbekistan) & Their Causes, In: Ceramics in 

Architecture, Proceedings of the International Symposium on Ceramics in 
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 لخزفية تلف الجدران وعالقته بتلف وتدهور البالطات ا 5. 3
تعرض  الجـدران الحاملـة للبالطـا  ال زفيـة  لـى التلـ، والتـدهور ممـا سـاهم فـى سـوء 
ــة فــى  ــة بالبالطــا  ال زفي ــه أن الز رف ــة وتعرضــها للتلــ، حي ــة البالطــا  ال زفي حال
العمارة تشون فى ترشي  طبقى يتشون من ثالثـة أجـزاء األول : هـو الجـدران التـى تمثـل 

الثـانى : المونـة الرابطـة بـين الجـدران والبالطـا  ال زفيـة ، الحامل للبالطا  ال زفيـة، 
الثاله: البالطا  ال زفية التى تمثل العنصر الز رفى ، وبالتالى فان تل، الجدران يؤثر 
سلبيال الى البالطا  ال زفية المحموله الى األسط  وقد تعرض  الجدران للتل، بتـاثير 

ذا بة الى هي ة محاليل ملحية مما أدى  لى  ارت اع محتوى الرطوبة دا لها ووجود أمال 
تبلورها بين المشونا  المعدنية لألحجار وشذلك بين مشونا  المونة األمر الذى أثر الـى 
قوة تماسك وتالصق البالطا  ال زفية بالجدران وبالتالى تساقط وحدا  شاملة أو أجزاء 

(Tiller, 2002)منها 
ى فـى وجـود الرطوبـة ( ، ويعمل التلوه الجـو8صورة رقم س (12س

الى تشون مل  الجبس أو قد يشون الجبس موجودال ضمن مشونا  المونة مما يـؤدى  لـى 
هشاشـــيتها وتســـب  الترســـيبا  الملحيـــة فـــى الشـــروي الدقيقـــة  اتـــام طبقـــة التـــزجيج 

(Ravaglioli & Krajewski, 1995)
، شما يؤدى تل، الجدران والمونة الرابطة  (13س

ا  ال زفيـة وتعرضـها ل طـر السـقوط شمـا يتضـ  مـن الصـورة  لى حدوه تطبل للبالط
( مما داا القا مين الى األثر  لى امل تدايم مؤق  لتثبي  هـذ  البالطـا   شـيه 9رقم س

تعرضها للسقوط لحين  جراء املية الترميم بواسطة طبقا  مـن الشـاه شمـا يتضـ  مـن 
ل تبلور األمال   لـى وجـود ( ، ويؤدى التل، الشديد أيضال للجدران ب ع10الصورة رقم س

 طورة دا مة  ن صال وفقدان البالطـا  ال زفيـة وي)هـر ذلـك مـن  ـالل الصـورة رقـم 
 ( .11س
 الترميم الخاطئ للبالطات الخزفية باستخدام أسلوب ومواد غير مناسبة  6. 3

تم  ستشمال مجمواة من البالطا  ال زفية باسلو  سيئ مما أدى  لى تشو  الششل العـام 
تم سالبال باست دام مونا  أو مواد لالستشمال سير مال مة مثل الجبس وضع  بشـشل  وقد

ــالى تعرضــ   ــوان أو البالطــا  الم قــودة وبالت اشــوا ى دون  ســتشمال للز ــار، أو األل
 (  . 12للتل، مرة أ رى شما يتض  من الصورة رقم س

                                                                                               
Architecture of the 8th CIMTEC- World Ceramics Congress & Forum on New 

Materials, Florence, Italy, June 28-July1, 1994, Techna, Srl., Faemza, 1995, P.385 . 

(11)Pilz, M. & Mc Carthy, B.: The Comparative Study of ORMOCER®S & Paraloid 

B-72® for Conservation of Outdoor Glazed Ceramic, In: Fourth Euro-Ceramics, 

Vol.14, The Cultural Ceramic Heritage, Gruppo Editoriale Faenza Editrice, Italy, 

1995, PP. 29-39 . 

(12)Tiller, T.P., Op. Cit., P.5.  

(13) Ravaglioli, A. & Krajewski, A.: Degradation & Preservation of the Majolica's of 

Santa Chiara Cloister in Naples: an up to Dating of the Interventions, In: Fourth Euro-
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 للبالطات الخزفية  طبيعة التربة بموقع الجامع وعالقتها بتلف الجدران الحاملة 7. 3
تتشون التربـة فـى موقـع الجـامع األزرق مـن طبقـا  متعـددة ومتدا لـة تتضـ  مـن  ـالل 

م( ، شـشل  2003قطـاع المشـرواا  ،  -جسه أجري  بالموقع سالمجلس األالـى لثثـار 
( وتشتمل الى طبقا  من الردم وت)هر بـالموقع بدايـة مـن سـط  األر  وتمتـد 1رقم س

م تل ة المشونا  وال واص وليس لها سلوك هندسى ثاب  تحـ  متر وهى  3حتى امق 
تاثير األحمال الواقعة اليها وتتشون من شسر حجر جيـرى ورمـل جيـرى متوسـط لنـاام 
وطمى وآثار رمل متماسـك وشسـر حمـر  وبقايـا نباتيـة ولونهـا بنـى أو بنـى مصـ ر فـات  

االسـتقرار فـى حالـة وتحتوى الى نسبة فراسا  وفجوا  شبيرة وسـراان مـا ت قـد حالـة 
تعرضها للغمر أو البلل بالميا  حيه يت شك البناء الحبيبى لها وتتحرك المواد الناامة مـن 
 الل ال راسا  وال جوا  وتؤدى  لى هبوطها بصورة اشوا ية ،  لى جانـ  ذلـك توجـد 

متــر فــى الطبقــا  العلويــة ، شمــا  1.5طبقــا  مــن التربــة الرمليــة وت)هــر بســمك حــوالى 
متر وتحتوى الى رمـل  شـن  2بقا  من التربة الحجرية وت)هر بسمك حوالى توجد ط

لمتوسط وآثار طمى ولونها بنى با ضافة  لى وجود طبقا  من التربة الطينية وتمتد من 
متـرال وتتميـز هـذ  التربـة بـان  30متر وحتى منسو  نهاية الح ر الى امـق  6.5امق 

% ، وبالنسـبة  100%،  86.84تراو  ما بين ن اذيتها ضعي ة جدال ودرجة التشبع لها ت
مترال ونتبين من ذلك  30للميا  األرضية فلم ت)هر وحتى منسو  نهاية الح ر الى امق 

أن ميا  الرش  المتسربة من شبشا  الصر، الصـحى المتهالشـة أو شـبشا  ميـا  الشـر  
تسر  بما يحملـه مـن أو ميا  األمطار بالمنطقة المحيطة جدال تجعلها تحت ) بهذا الماء الم

مشونا  ضار  أهمها األمال  الذا بة والشا نا  الحية الدقيقة مما يـؤدى  لـى التـاثير الـى 
 تزان الجدران الى التربة الحاملة لها وشذلك تل، األسط  والبناء الدا لى لشتل األحجار 

 ( ممـا يـؤثر شـذلك15( ، س14( ، س13المشونة للجـدران شمـا يتضـ  مـن الصـور أرقـام س
الى البالطا  ال زفيـة التـى تشسـوها ، وأتضـ  أن محتـوى الرطوبـة فـى طبقـا  التربـة 

% وهى نسبة االية تؤشد قدرة التربة الـى االحت ـا) بالمـاء  46% و 22تراو  ما بين 
 . (14سن)رال لن اذيتها الض يلة مما يؤثر سلبيال الى الجدران الحاملة للبالطا 

 . الفحوص و التحاليل 4
 وص والتحاليل للجدران الحجرية الحاملة للبالطات الخزفية الفح 1. 4
 الفحوص  1. 1. 4
  Polarizing Microscope الفحص بالميكروسكوب المستقطب    1. 1. 1. 4

تبين من  الل ال حـص بالميشروسـشو  المسـتقط  لقطااـا  مـن الجـدران الحجريـة أن 
يحتـوى الـى  Nummulitic Limestoneاألحجار ابارة اـن حجـر جيـرى نيمـوليتى 

 Axial Sections ofح ريا  النيمولي  والتـى )هـر  الـى هي ـة قطااـا  محوريـة 

Nummulites    فى أرضية دقيقة التحب  من معدن الشالسيFine-grained calcite 

                                     
( المجلس األالى لثثار : دراسة طبيعة التربة ومنسو  الميا  األرضية بموقع الجامع األزرق ، 14س

 .18م ، ص  2003قطاع المشرواا  ، 
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با ضافة  لى وجود أشاسيد الحديد والمعادن الطينية وبع  الحبيبا  من معدن الشوارتز 
جة ان ذوبان األمال  التى شانـ  موجـودة بـين المشونـا  المعدنيـة شما ت)هر فجوا  نات

( ، 17( ، س16لألحجـار أثنـاء  اــداد القطااـا  ويتضــ  ذلـك مـن  ــالل الصـور أرقــام س
 ( . 19( ، س18س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفحص بالميكروسكوب اإللكترونى الماسح 2. 1. 1. 4

   Scanning Electron Microscope [SEM] 

 الجدران الحجرية  1. 2. 1. 1. 4
تبــين مــن  ــالل ال حــص بالميشروســشو  ا لشترونــى الماســ  فقــدان المــادة الرابطــة بــين 
الحبيبــا  المعدنيــة المشونــة لألحجــار ممــا أدى  لــى ت ششهــا و ن صــالها وســااد الــى ذلــك 
تبلــور األمــال  بينهــا، شمــا أ)هــر ال حــص ذوبــان مشونــا  األحجــار وشــذلك أجــزاء مــن 

ــا ــى التهشــم ب عــل الضــغوط وا جهــادا  الحبيب ــورا   ل ــة وتعــر  بعــ  البل   المعدني
الناتجة ان تبلور األمال  شما وجد  فجوا  وفراسا  فى البنـاء الـدا لى لألحجـار شمـا 

ــك  لــى ضــع، وت تــ  وت شــل 21( ، س20يتضــ  مــن الصــورتين رقمــى س ــد أدى ذل ( وق
الى المونة الحاملة للبالطـا  وشـذلك الطبقا  السطحية لألحجار وبالتالى التاثير المتل، 

 البالطا  ال زفية ذاتها .
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 البالطات الخزفية  2. 2. 1. 1. 4
أ)هر ال حص ضع، طبقة التزجيج مما أدى  لى وجـود شـروي نافـذة واميقـة وان صـال 
لبع  األجزاء منها و)هور فجوا  م تل ة األحجام ، شذلك تبين ت شك وت ت  فـى جسـم 

 عل امتصاصها للمحاليل الملحية من  الل مساميتها العالية ثـم تبلـور البالطا  ال زفية ب
األمال  بين مشوناتها وبالتالى نشاة ضغوط و جهادا  دا لية تؤدى  لـى تل هـا ، وفقـدانها 
لتماسشها وللز ار، النباتيـة المزججـة متعـددة األلـوان الموجـودة الـى أسـط  البالطـا  

 ( .25( ، س24( ، س23( ، س22وتتض  ذلك من  الل الصور أرقام س
 التحاليل  2. 1. 4
  X-ray diffraction [XRD]التحليل بحيود اآلشعة السينية      1. 2. 1. 4
 الجدران الحجرية  1. 1. 2. 1. 4

أوض  التحليل أن الحجر الجيرى المشـون للجـدران يتشـون بصـ ة أساسـية مـن الشالسـي  
CaCO3   ـــــــم الشـــــــار ـــــــدولومي  %  73بنســـــــبة  (0586-5)، رق ـــــــ  ال ـــــــى جان  ل

Ca,Mg(CO3)2   والشـــوارتز 12بنســـبة  (078-11)، رقـــم الشـــار %SiO2  رقـــم ،
% ، 6بنسبة  (0628-5)، رقم الشار  NaCl% والهالي  9بنسبة  (0490-5)الشار  

وتشير النتا ج  لى احتواء الجدران الى مل  الهالي  شعامل تل، وتدهور لألحجـار شـشل 
  ( .1( ، جدول رقمس2رقم س

 مونة بناء الجدران  2. 1. 2. 1. 4
تبــــين مــــن التحليــــل أن مونــــة البنــــاء تتشــــون بصــــ ة أساســــية مــــن معــــدنى الجــــبس 

CaSO4.2H2O  والشالســـي  43بنســـبة  (0046-6)، رقـــم الشـــار %CaCO3  رقـــم ،
% الـذى اسـت دم فـى المونـة فـى صـورة جيـر  لـى جانـ  49بنسـبة  (0586-5)الشار  
 (. 1( ، جدول رقم س3% ششل رقم س8بنسبة  (0628-5)  ، رقم الشار NaClالهالي  

 
 األمالح بالجدران  3. 1. 2. 1. 4

، رقــم  NaClاتضــ  مــن التحليــل أن األمــال  الموجــودة بالجــدران هــى أمــال  الهاليــ  
، رقـــم  CaSO4.2H2O%  لـــى جانـــ  ملحـــى الجـــبس 82بنســـبة  (0628-5)الشـــار  
بنسـبة  (0586-5)، رقـم الشـار   CaCO3% والشالسي  7، بنسبة (0046-6)الشار  

 ( . 1( ، جدول رقم س4% ششل رقم س11
 جسم البالطات الخزفية  4. 1. 2. 1. 4

بنسـبة  SiO2 Quartzتم تحليل اينه مـن جسـم البالطـا  حيـه أتضـ  وجـود الشـوارتز 
% تقريبال والتريد يميـ  هـو 23بنسبة  SiO2 Tridymite% تقريبال ، والتريد يمي  77

أطوار السليشا المتبلورة ويبدأ فى التشون اند حرق الط لة المحتوية الـى نسـبة طور من 
( ، جدول رقم 5م ششل رقم سº 1470-870االية من الشوارتز فيما بين درجتى حرارة  

 (  .1س
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 مونة تثبيت البالطات على الجدران  5. 1. 2. 1. 4
بنسبة حوالى  CaSO4-2H2Oأوضح  نتا ج التحاليل أحتوا ها الى معادن الجبس 

% 21بنسبة  Ca,Mg(CO3)2% والدولومي  26بنسبة  CaCO3% والشالسي  40
 ( . 1( جدول رقم س6% ششل رقم س13بنسبة  Fe2O3والهيماتي  

( يوضح نتائج التحليل بحيود األشعة السينية لمكونات الجدران الحاملة 1جدول رقم )
 للبالطات الخزفية بالجامع األزرق .

 نوع العينة
 المركبات

 نوع العينة
 مكونات ثانوية مكونات أساسية

 - CaCO3الشالسي      حجر جيرى

 مونه بناء
الجبس 

CaSO4.2H2O 
 NaClالهالي      CaCO3الشالسي     

 - NaClالهالي       أمال 

الجبس 
CaSO4.2H2O 

 CaCO3الشالسي  

جسم البالطا  
 ال زفية

 - SiO2التريديمي     SiO2الشوارتز   

 مونه التثبي 
الجبس 

CaSO4.2H2O 

 CaCO3الشالسي        
 Ca,Mg (CO3)2الدولومي    

 Fe2O3الهيماتي     

 للبالطات الخزفية   [EDX]التحليل بواسطة وحدة  2. 2. 1. 4
 طبقة البطانة  1. 2. 2. 1. 4

 أوضح  نتا ج ال حص ألرضية التحضـير ذا  اللـون األبـي  س البطانـة ( وهـى الطبقـة
ال اصــلة بــين جســم البالطــه وطبقــه التــزجيج الســطحية أنهــا تتشــون مــن الشالســيوم بنســبة 

% مع وجود نسـبة مـن الرصـاص شمسـااد صـهر  15.68% والسيليشا بنسبة  63.24
( ، ويتضـ  مـن النتـا ج السـابقة أنـه تـم 2( ، جدول رقـم س7% ششل رقم س11.62بنسبة 

 ة من الشالسيوم لعمل هذ  الطبقة .است دام ط لة بيضاء تحتوى الى نسبة مرت ع
 طبقة التزجيج الشفافة   2. 2. 2. 1. 4

أتض  من نتا ج التحليل لطبقة التزجيج الش افة التـى تغطـى الز ـار، أنهـا تحتـوى الـى 
% ومسااد الصهر المست دم هو أشسيد الرصاص بنسبة مرت عة بلغ  26السيليشا بنسبة 

ــا فــى % ونســ  صــغيرة مــن شــل مــن الصــودي 52.85 ــذين ربمــا شان وم والشالســيوم وال
( ، جـدول 8% شـشل رقـم س 14.64صورة شربونا  ن)رال لوجود الشربون بنسبة بلغ  

 ( .2رقم س
 طبقة التزجيج ذات اللون األزرق الداكن  3. 2. 2. 1. 4

% والرصــاص 28أ)هــر  نتــا ج التحليــل للــون األزرق الــداشن أن نســبة الســليشا بلغــ  
% ، با ضافة  3.28ون األزرق فقد شان مصدر  هو النحاس بنسبة % أما الل41بنسبة 

 لى نس  م تل ة من الصوديوم والماسنسـيوم واأللومنيـوم والبوتاسـيوم والشالسـيوم شـشل 
 ( .2( ، جدول رقم س9رقم س
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 طبقة التزجيج ذات اللون األزرق الفاتح  4. 2. 2. 1. 4
% وهــى نســبة أقــل مــن  1.53ســبة أتضــ  أن اللــون األزرق ال ــات  مصــدر  النحــاس بن

ــداشن ووجــد شــذلك شــل مــن الصــوديوم والماسنســيوم  ــون األزرق ال ــه الل وجــودة فــى اين
واأللومنيوم والبوتاسيوم والشالسيوم بنسبة م تل ة ونست لص من ذلك أن مسااد الصـهر 

% وأن 52.85 – 35.65المســت دم فــى التــزجيج هــو الرصــاص بنســبة تراوحــ  مــن 
، شـشل مصدر للون األزرق سواء ال ات  أو الداشن ولشن بنسبة م تل ـة النحاس است دم ش

 ( .2( ، جدول رقم س10رقم س

 

 (  يوضح نتائج تحليل عناصر طبقة التزجيج الملونة2جدول رقم )
 [EDX]للبالطات الخزفية بواسطة وحدة 

العنصر 
% 

طبقة 
 البطانة

طبقة 
 التزجيج

األزرق 
 الفاتح

األزرق 
 الغامق

األكسيد 
% 

طبقة 
 البطانة

طبقة 
 التزجيج

األزرق 
 الفاتح

األزرق 
 الغامق

C 8.03 14.64 9.72 16.67 CO2 12.81 24.72 16.40 27.24 

Na 1.0 3.62 4.84 2.42 Na2O 0.99 3.23 4.45 2.14 

Mg 0.69 0.0 1.54 1.32 MgO 0.74 0.0 1.63 1.36 

Al 1.96 0.0 2.11 2.53 Al2O3 2.32 0.0 2.45 2.85 

Si 18.04 26.09 28.05 23.13 SiO2 23.41 32.88 35.83 28.44 

P 1.37 0.0 7.24 1.75 P2O5 1.72 0.0 1.49 2.02 

S 13.61 0.0 0.0 0.0 SO3 18.76 0.0 0.0 0.0 

Cl 2.9 0.0 1.99 0.0 Cl2O 1.74 0.0 1.20 0.0 

K 1.63 0.96 1.33 1.67 K2O 1.02 0.57 0.83 1.0 

Sn 1.23 0.0 0.56 0.75 SnO2 0.81 0.0 0.37 0.48 

Ca 19.93 1.55 3.54 11.13 CaO 14.66 1.09 2.61 7.86 

Fe 1.2 0.3 0.69 1.46 Fe2O3 0.99 0.24 0.58 1.17 

Cu 0.82 0.0 3.28 1.53 CuO 0.61 0.0 2.51 1.10 

Pb 27.13 52.85 41.09 35.65 PbO2 19.11 37.27 29.65 24.34 

Ti 0.36 0.0 0.0 0.0 TiO2 0.32 0.0 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 الخواص الفيزيائية والميكانيكية للجدران المكسوة بالخزف  3. 1. 4
  3جم سـم2.08تم قياس ال واص ال يزيا ية للجدران الحاملة للبالطا  وقد بلغـ  الشثافـة 

% ، وأ)هـر  الدراسـة شـذلك أن  18.3% والمسامية بلغ   8.5وبلغ امتصاص الماء 
% وشثافــة هــذ  26% وامتصــاص المــاء  37.37مســامية البالطــا  ال زفيــة حــوالى 

 2شجم سم190، وتبين شذلك أن مقاومة الضغط للجدران بلغ   3جم سم1.45البالطا  
 . 2شجم   سم 27.6و بلغ  مقاومة الشد 
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 خزفية . خطة الترميم والصيانة للجدران الحاملة للبالطات ال5
تبين من ال حوص والتحاليل التى تم  جرا ها الى الجدران الحاملة للبالطا  أن األمـال  
 هـــــــــى الســـــــــب  الر يســـــــــى لتلـــــــــ، الجـــــــــدران وت شـــــــــك حبيباتهـــــــــا المعدنيـــــــــة

(Nord, A., 1993)
، وهشاشــية مونــة تثبيــ  البالطــا  و نتقالهــا  لــى البالطــا   (15س

 لى ارت اع محتوى الرطوبـة دا ـل التربـة  ال زفية من  الل الجسم الط لى لها با ضافة
مما أثر الى  تزان الجدران نتيجة تل، تربة الردم المقام اليها الجامع مما استلزم صل  

( با ضـافة  لـى اوامـل التلـ، األ ـرى 13اقود الجامع ، شما يتض  من الصورة رقم س
اء امليا  الترميم ومنها التلوه الجوى والرطوبة الجوية ولذلك تحتاه الجدران  لى  جر

 والصيانة التالية .  
 العزل األفقى للجدران ضد الرطوبة  1. 5

ترجع أهمية العزل األفقى للجدران  لى ضرورة  يقا، مصدر ا مداد للجدران بـاألمال  
من التربة ومن أشثر الطرق  نتشارال وأشثرها فاالية العزل الشيميا ى والـذى يـتم باسـلو  

شيميا يــة ذا  أســاس مــا ى تتميــز ب اصــية المنــع أو الطــرد للمــاء  الحقــن باســت دام مــواد
Water Repellent Material  ويعتمد األساس العلمى لها الـى أن المـاء سـا ل قطبـى
وذا  التــاثير الطــارد للمــاء والــذى ي قــد  Non-Polarيتنــافر مــع األســط  سيــر القطبيــة 

ــة التمــاس س ــل حيــه تشــون زاوي ــى البل ــين المــاء وســط   ( فــى هــذ Өالقــدرة ال ــة ب الحال
 Hydrophobic( . وتشــون بــذلك أســط  سيــر محبــة للمــاء º 180األحجــار تســاوى س

Surfaces   (Robert, C., 2006)
ومــن أمثلــة المــواد التــى تســت دم بنجــا  فــى  (16س

 العزل األفقى المستحلبا  الدقيقة لمرشبا  السيالن والسيلوشسان
(17)

(Wheeler, G., 2005) - Micro-Emulsion of Silane and Siloxane   .  
 التنظيف واستخالص األمالح  2. 5

يمشن تن)ي، األسط  الحجريـة التـى سـقط  البالطـا  مـن اليهـا وشـذلك األسـط  التـى 
يتطل  األمر نزع البالطا  منهـا حيـه يـتم  جـراء التن)يـ، قبـل  اـادة تثبيـ  البالطـا  

دوى  زالة بقايا طبقا  مونة التثبي  مرة أ رى وي ضل است دام التن)ي، الميشانيشى الي
وأنوية األمال  وأى اوالق ا رى قد تشون موجودة  اداد األسـط  السـتقبال البالطـا  

(Lewin, S., 1976)مرة أ رى 
، ون)رال لوجود ملـ  الهاليـ  دا ـل الجـدران شمـا  (18س

  أوضــح  التحاليــل لــذلك يجــ  است الصــها بواســطة الشمــادا  ويمشــن اســت دام شمــادا

                                     
(15) Nord, A.G. and Ericsson, T.: Chemical analysis of thin black layers on building 

stone. "Studies in conservation, 38, 1993, PP. 25-35. 

(16) Robert, C.: The Cleaning and Water Proof Coating of Masonry Buildings, Jhon 

Leeke's Historic Home Works. TM, U.S.A, 2006, PP. 32-35.   

(17)Wheeler, G.: Alkoxysilanes and the Consolidation of Stone, Columbia University 

Press, U.S.A, 2005, PP. 123-127. 

(18)Lewin, S.Z. and Rock, E.J.: Chemical considerations in the cleaning of stone and 

masonry, Bologna, 1976, P. 76. 
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معادن الط لة أو الشمادا  الورقية شما يمشن است دام معادن الط لة الى أن ي صـل بينهـا 
وبين السط  طبقة من الشمـادا  الورقيـة وتشـرر المعالجـة حتـى يـتم اسـت الص األمـال  

(Price, C., 1993) لى أقصى حد ممشن 
 .  (19س

 تقوية األجزاء الضعيفة من األسطح الحجرية  3. 5
د أجزاء ضعي ة م تته أو من صلة جز يال الى هي ـة قشـور شليـة يـتم تقويتهـا فى حالة وجو

باســت دام مــادة شيميا يــة باســلو  االنســيا  المتــدفق بحيــه يســتطيع الســط  امتصاصــها 
بدرجة شافية وتعتبر مرشبا  األلشوشسى سيالن من أفضل المواد لتقوية األحجار وتتميز 

(Environmental Protection agency, 2006)بلزوجتهـا المن  ضـة 
وتتبلـور  (20س

بالت اال مع الماء فى وجود أو اـدم وجـود اوامـل ح ـاز  حيـه تعطـى بـوليمرا  تعمـل 
شمــادة رابطــة بــين الحبيبــا  المعدنيــة وتتميــز بالثبــا  وتــؤدى هــذ  المعالجــة  لــى تقويــة 

يتهـا مـرة األجزاء الضعي ة وقدرتها الى حمل البالطا  ال زفية بششل جيد بعد  اادة تثب
(Ashurst, J., 1989)أ رى 

 .  (21س
 عزل األسطح الخارجية للجدران  4. 5

تتميز بع  مرشبا  األلشوشسى سيالن ب اصية الطـرد للمـاء ومـن ثـم يمشـن اسـت دامها 
ـــراى ميثوشســـى ســـيالن  ـــل ت ـــادة ميثي ـــى اـــزل أســـط  الجـــدران ومـــن هـــذ  المـــواد م ف

CH3(OCH3)3Si   Methyl Tri-Methoxy Silane   وسيرهــا وتســتطيع هــذ
 ,Silicon Resin   (Robertالمرشبا  التميؤ فى وجود الماء مشونة راتنج السيليشون 

C., 2006)
ــى  (22س ــل الشحــول ا يثيل ــذي  اضــوى مث ــى م ــواد ف ــذ  الم ــة ه ــن  ذاب ويمش

Elhanol  وتست دم هذ  المعالجة الى أسط  الجدران الحاملة للبالطا  حتى تمنع تاثير
أو المحاليل الملحية من الجدار  لى مونة التثبي  وبالتـالى للبالطـا  ال زفيـة  انتقال الماء

(Wheeler, G., 2005) ذاتها 
 . (23س

 .  خطة الترميم والصيانة للبالطات الخزفية بالجامع 6
 ترميم البالطات الخزفية الثابتة على الجدران الحاملة   1. 6
 الفحص والتوثيق  1. 1. 6

ردة والذى يج  أن يتم تح   ضاءة جيدة يعتبر أول  طـوة لل حـص ال حص بالعين المج
يمشن أن تعطى معلوما   ضافية ان حالة القطعـة مثـل مشـشال  السـط  ال ـارجى مـن 
تشقق وتقشر وتل، فواصل المونه والتغير فـى اللـون والمعالجـا  السـابقة با ضـافة  لـى 

                                     
(19) Price, C.: Salt damage in monuments and means of control "paper presented at 

the institute of Archaeology, University College, London, 1993, P.17. 

(20) Environmental Protection agency: Minor Repairs: Stone and Masonry, The State 

of Queensland, Queensland Government Press, 2006, P. 29. 

(21) Ashurst, J. & Ashurst, N.: Practical Building Conservation, English Heritage 

Technical Handbook Vol. 2, Brick, Terracotta & Earth, Gower Technical Press Ltd., 

England, 1989, P.80.    

(22) Robert, C., Op. Cit., P.130.   

(23)Wheeler, G., Op. Cit., P.118.   
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ــواع الط لــة والتزجيجــ ــد نــوع ملمــس ونســيج القطعــة وأن ا  ، هــذا با ضــافة  لــى تحدي
اال تبــار الســمعى اــن طريــق النقــر الــى البالطــا  ال زفيــة حيــه يمشــن تحديــد شثافتهــا 
والشروي ال  ية أو التغيرا  التى حـدث  للمـادة الرابطـة أو المـادة الحاملـة لهـا ، وشـذلك 
يمشــن اســت دام العدســا  اليدويــة شــ داة مســاادة فــى هــذا ال حــص ، هــذا وتعتبــر وســا ل 

جيل الم تل ة للبالطا  ال زفية الموجودة الى الجدران من الوسا ل األساسية لتقدير التس
ــة وت مــين حالتهــا المســتقبلية ، وتتــراو  هــذ  األســالي  مــن ن)ــام شــرو   حالتهــا الحالي
ـــــــــــوتر. ـــــــــــطة الشمبي ـــــــــــجيل بواس ـــــــــــى ن)ـــــــــــام التس ـــــــــــيطة  ل ـــــــــــا  البس  المعلوم

(Faulding & Thomas, 2000) 
 (24س

 الة البقع التنظيف وإز 2. 1. 6
تعتمد املية التن)ي، للبالطا  ال زفية الى  زالة األتربة وا تسا ا  الم تل ة من الى 
ــه وتتــراو  طــرق التن)يــ، مــن التن)يــ، الجــا،  الســط  المــزجج بــدون حــدوه تلــ، ل
للبالطا  الهشة الضعي ة والتزجيجا  سير المستقرة باست دام ال ره الناامة  لى طـرق 

 طــا  واألســط  المســتقرة باســت دام من) ــا  الب ــار الصــناايةالتن)يــ، الرطــ  للبال
(Faulding, Thomas,2000)   ،(ومن الطرق التى يوصى بها است دام الماء مع من

بواسطة فرشا   شنة من النايلون ، أما بالنسبة  زالة الملوثا  وا تسا ا  القوية ومنها 
ألوشســــــاليك م ل ــــــا  الطيــــــور فــــــيمشن اســــــت دام محلــــــول م  ــــــ، مــــــن حمــــــ  ا

(Tiller,2002)
 . (25س

 ترميم فواصل المونة   3. 1. 6
يجـ   زالـة فواصـل المونـة الم ششــة ولشـن بحـرص شـديد حتــى يتسـب  ذلـك فـى تلــ، أو 
تساقط البالطا  ال زفية ثم امل  اادة ربط لهـذ  البالطـا  بواسـطة نـوع جديـد مال ـم ، 

بة أقــل مــن درجــة صــالبة ويجــ  أن تــتم هــذ  العمليــة باســت دام مونــة ذا  درجــة صــال
وحدا  المبنى الحامل له وشذلك يج  تجن  المونا  ذا  الصالبة العالية مثل األسـمن  
البورتالنـدى الـذى ربمـا يسـب  ضـغوط أو  حمـال أو يعـوق الهجـرة ال ارجيـة للمـاء مـن 
ــى  ــة شمــا يتســب  فــى تشــوين أمــال  وشــذلك فالمونــا  المحتويــة ال  ــالل فواصــل المون

للماء ال يوصـى بهـا حيـه تعـوق الهجـرة الطبيعيـة للرطوبـة وتعمـل الـى  مرشبا  مانعه
تجمع الرطوبة  ل، هذ  المونة وشذلك  ل، طبقا  التزجيج فى البالطا  ال زفيـة ممـا 

 يؤدى  لى نشاة ضغوط  ل ية تؤدى  لى تل، البالطا  ال زفية .
 تقوية وتثبيت التزجيجات الضعيفة  4. 1. 6

فـى طبقـة التـزجيج ناتجـة شمـا سـبق ا شـارة اـن التلـ، المتعلـق  تعتبر البثرا  والقشور
ــى دا ــل  ــاء  ضــافى  ل ــع تســر  م ــا لمن ــة هــذ  القشــور وازله ــذلك يجــ  تقوي ــاء ول بالم
البالطا  ال زفية من  اللها ، ويست دم لهذا الغر  بع  بوليمرا  األشريليـك الذا بـة 

                                     
(24) Faulding, R. & Thomas, S.: Ceramic Tiles in Historical Buildings: Examination, 

Recording & Treatment, In: Journal of Architectural Conservation, Editor: Dr. David 

Watt. Vol. 16, No.1, 2000, PP. 42-43.  

(25) Tiller, T.P. Op. Cit., P.9.  
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ى يعتبـر مـن أفضـل المقويـا  الـذ 72 –فى األسـيتون أو الطولـوين ومنهـا البارالويـد   
(Tiller,2002)المست دمة مع البالطا  ال زفية 

وشذلك يمشن است دام بع  أنواع  (26س
من مرشبا  السيالن لهذا الغـر  ومنهـا مـادة ابـارة اـن  لـيط مـن األلشوشسـى سـيالن 

(Von Konow et al, 1998)والبولى سيلوشسان
 .  (27س

 طة إعادة تثبيت البالطات المتساق 5. 1. 6
توجد العديد من البالطـا  ال زفيـة المتسـاقطة و اصـة تلـك التـى تشسـو الضـري  ولـذلك 
يج   جراء تن)ي، لهذ  البالطا  و زالة بقايـا مونـة التثبيـ  القديمـة وشـذلك اسـت الص 
األمال  منها  ذا وجد  و ادادها لتثبيتها مرة ا رى الى الجدران ، بعد ذلك يتم تثبيتهـا 

ة الربط التى تم ا تيارها سابقال لترميم فواصل المونة وذلك بعـد اـزل باست دام ن س مون
 الجدار الحجرى الحامل بمادة مانعه للماء . 

 تجميع البالطات المهشمة   6. 1. 6
من الطبيعى أن توجد بع  البالطا  ال زفية المهشمة والتى ربما تعرض  للشسر انـد 

لــى الجــدران الحاملــة ولشنهــا الــى ســقوطها مــن الــى الجــدران أو تشــون مهشــمة وهــى ا
ــن المستحســن اســت دام الصــق  ــا، وم ــن تجميعه ــد م ــة الب ــذ  الحال ــى ه وشــك الســقوط ف 
 اســترجااى لهــذا الغــر  يشــون منســجم مــع جســم وطبقــة التــزجيج فــى البالطــة ال زفيــة 

(Faulding & Thomas, 2000)
ومـن أمثلـة اللواصـق االسـترجااية المسـت دمة  (28س

 الـــــــــــــــذا   فـــــــــــــــى االســـــــــــــــيتون 72 –الويـــــــــــــــد   لهـــــــــــــــذا الغـــــــــــــــر  البار
 (Elston, 1998 &

(29)
 Koob, 1999)

وتسـت دم راتنجـا  ا يبـوشس شـذلك فـى  (30س
تجميع ال ز، والبالطا  ال زفية ذا  المسامية المن  ضة والتى تتميز بالقوة والصالبة 

 , UHU , 2020 لــى حــد شبيــر ومــن األنــواع المســت دمة لهــذا الغــر  االرالــدي   

HXTAL-NYL-1 , Fynebond  .(Oakley, Jain, 2002)
 (31س

 
 

                                     
(26)Tiller, T.P. Op. Cit., P.11. 

(27) Von Konow, T., Pynttari, S.N., Riibela, P. & Wikstrom, L.: The Conservation & 

Restoration of the Facade Relief by Michael Shilkin, In: Glass, Ceramic & Related 

Materials, In: Interim Meeting of the ICON-CE Working Group, Vantaa, Finland. 

Sept. 13-16, 1998, P.160. 

(28) Faulding, R. & Thomas, S., Op. Cit., P. 50.  

س29(  Elston, M.: Conservation of an Attic Red Figure Kylix by Douris, In: Glass, 

Ceramics & Related Materials, In, Interim Meeting of the ICOM-CC Working Group, 

Vantaa, Finland. Sept. 13-16, 1998, P.119.  

 Koob, S.P.: Restoration Skill or Deceit: Manufactured Replacement Fragments س30)

on a Seljuk Lustre-Glazed Ewer, In: The Conservation of Glass & Ceramics, James & 

James, London, 1999, P.162. 

(31) Oakley, V. & Jain, K.: Essentials in the Care & Conservation of Historical 

Ceramic Objects, Archetype Publications, Great Britain, 2002, P.66. 
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 استكمال األجزاء المفقودة   7. 1. 6

ــة فيستحســن  ــل وحــدا  شامل ــ  تمث ــا  ذا شان ــودة تســتشمل أم ــة وجــود أجــزاء م ق ــى حال ف
استشمالها بوحدا  أو بالطا  مشابهة بديلة . ومن المواد التى تم تطويرها بدرجـة شافيـة 

د ا يبوشسـى المال ـة الملونـة وتشـمل أنـواع اديـدة منهـا الست دامها فى هذا الغـر  مـوا
وتضا، المواد المال ـة  لـى هـذ  الراتنجـا   HXATAL-NYL-1و  2020األرالدي  

ــاولين  ــواد الش ــذ  الم ــى االســتشمال وتشــمل ه ــن اســت دامها ف ــة يمش ــى اجين للحصــول ال
أللــوان الجافــة وشبريتــا  البــاريوم والتلــك ومســحوق ثــانى أشســيد التيتــانيوم ، وتســت دم ا

والصبغا  وألوان الزي  لتلوين اجا ن األيبوشسى ، وتست دم بع  ا ضافا  األ رى 
 لتحقيــــــــــــق ملمــــــــــــس  ــــــــــــاص أو شــــــــــــ افية أو شثافــــــــــــا  متنواــــــــــــة ومنهــــــــــــا 

Glass Micro Balloons, Fumed Colloidal Silica,  ــز اجــا ن ، وتتمي

ة اللمعـان والشـ افية ، هـذا االبيوشسى بالصالبة والشثافة والثبا  وتحقـق تقليـد جيـد لدرجـ
 با ضـــــــافة  لـــــــى درجـــــــة ألتصـــــــاقها الجيـــــــد بالجســـــــم واـــــــدم تغلغلهـــــــا دا لـــــــه

  (Fragiadaki, 1998,
(32)

 Jordan, 1999) 33س) 

 استكمال الزخارف الملونة  8. 1. 6

تعتبر هذ  ال طوة أ ر مرحلة فى الترميم حيه يتم استشمال الز ار، السطحية الم قودة 
ال ويست دم لهذا الغر  ألوان األشريليك الم لوطة بوسيط ابارة ان بعد املية االستشم

ـــــــون والملمـــــــس واللمعـــــــان للتزجيجـــــــا   ورنـــــــيه صـــــــنااى وذلـــــــك لمحاشـــــــاة الل
 (Hayward, 1999)األصلية

ويمشن شذلك است دام راتنج ملـون لهـذا الغـر  مثـل  (34س
الغروبــة   راتــنج ا يبوشســى حيــه يــتم  لطــه مــع الملونــا  وشميــة صــغيرة مــن الســيليشا

Fumed Silica  (Jordan, 1999) 35س). 

 نزع البالطات الخزفية غير الثابتة وطرق عالجها   2. 6

توجد مجمواة شبيرة من البالطـا  ال زفيـة و اصـة التـى تشسـو جـدران الضـري  الـى 
وشك السقوط وقد تم امل تدايم مؤق  لهـا بواسـطة الشـاه ويجـ  نـزع هـذ  البالطـا  

ان الحاملة ومونه التثبي  ال ل ية ثم  اادة تثبيتها الى الجـدران مـرة لعاله مشاشل الجدر

                                     
(32 س  Fragiadaki, I.: Research on Tinted Epoxy Resins (Epoxy Putties) Used as Fillers 

on Porcelain, Artificial Aging, In: Glass & Ceramics. Conservation, Newsletter of the 

ICOM Committee for Conservation Working Group, 1998, P.6.   

(33) Jordan, F.: The Practical Application of Tinted Epoxy Resins for Filling, Casting 

& Retouching Porcelain, In: The Conservation of Glass & Ceramics, James & James, 

London, 1999, PP. 138-140.   

(34) Hayward, F.: A Comparative Study Testing Various Media Used for Gap Filling 

Glazed Ceramics, In: Ceramics & Glass Section, Conservation News, No. 70, York 

Publishing Services Ltd., London, 1999, P.22. 

(35) Jordan, F., Op. Cit., P.142.  
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أ ــرى ، وفــى هــذ  الحالــة يجــ   جــراء تســجيل دقيــق لهــذ  البالطــا  مــن حيــه حالتهــا 
ومواقعها الدقيقة الـى الحـا ط وبعـد نـزع البالطـا  يجـ  ح )هـا فـى بي ـة مناسـبة لحـين 

(Faulding & Thomas, 2000) اادة تثبيتها مرة أ رى . 
 .   (36س

 التنظيف وإزالة األمالح  1. 2. 6

بعـد نــزع البالطـا  البــد مـن  جــراء امليــة تن)يـ، شــاملة لهـا بــالمواد والطـرق التــى تــم 
ذشرها سابقال و ذا شان  تعانى مـن األمـال  فالبـد مـن  جـراء ا تبـارا  لتحديـد نـوع هـذ  

لتها بالطرق المال مـة ، ثـم  جـراء األمال  سواء قابلة للذوبان أو سير قابلة للذوبان ثم  زا
  طوا  العاله والترميم األ رى  ذا شان  حالتها تتطل  ذلك . 

 التدعيم والحامل الخلفى  2. 2. 6

شان سالبال ما يتم تثبي  البالطا  ال زفيـة الـى الجـدران باسـت دام اجـا ن متنواـة سيـر 
شســى وشانــ  تــؤدى هــذ  مناســبة منهــا الجــبس الباريســى والســليشون رابــر وراتــنج ا يبو

المواد  لى تشون األمال  أو التبقع أو تؤدى  لى زيادة الضغط الواقع الى البالطـا  ممـا 
يؤدى  لى مشاشل اشسية أما الحوامل ال شبية التى شان  تست دم أيضال شحامل للبالطا  
ــى  ــة ف ــوا  نتيجــة للرطوب ــو حــده تقــوس لهــذ  األل ــى مشــشلة ل ــة فســو، تــؤدى  ل ال زفي

ن الحاملــة ، وحاليــال تســت دم الــوا  البنــاء المصــنواة مــن األلومنيــوم ومنهــا نــوع الجــدرا
وذلــك شبــديل لأللــوا  ال شــبية وهــو يتميــز بــالقوة والصــالبة   ® Aerolamيعــر، بـــ 

والوزن ال  ي، ، حيه يتم است دام مادة مال ة تص  دا ل هذ  األلوا  ابارة ان  ليط 
، وبعـد (37س Glass Bubbles Plaster   (Payton, 1999)و 72  –مـن البارالويـد  

 ذلك يتم تثبي  البالطا  التى تم تدايمها الى الجدران الحجرية الحامله لها . 

 عملية االستبدال ببالطات حديثة  3. 2. 6

من المتوقع وجود بع  البالطا  الم قود  أو بع  البالطا  التى تعانى من تل، شديد 
لة يج   جراء املية استبدال لهذ  البالطا  ببالطـا  يصع  معه االجها وفى هذ  الحا

مشــابهه حديثــة ، وفــى بعــ  الحــاال  يمشــن اســت دام بالطــا  قديمــة مشــابهة  ذا شانــ  
موجودة ومتاحة واملية االستبدال تتطل   اادة صـنااة  اصـة لهـذ  البالطـا  الم قـودة 

ــ ــد مصــدر التصــنيع والت ــة البــد مــن تحدي ــة وفــى هــذ  الحال اريخ التقريبــى لهــذ  أو التال 
البالطا  و ذا تعذر ذلـك فقـد تشـون البالطـا  ال زفيـة المشـابهة والمسـت دمة فـى مبـانى 
أ رى مصدرال لهذ  المعلوما  وتوجد بع  الصعوبا  التى يمشـن أن تقابـل األشـ اص 
القا مين بهذا العمل ومنها ا تال، سمك البالطـا  الحديثـة اـن القديمـة أو اـدم االهتمـام 

                                     
(36)Faulding, R. & Thomas, S., Op. Cit., P. 51. 

(37) Payton, R., Decorated Tin-glazed tiles – Conservation & Restoration, In: The 

Conservation of Decorative Arts, Edited by Velson Horie, Archetype Publication Ltd., 

London, 1999, P.19.   
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اصيل فى املية  اادة صنااة هذ  البالطا  وربمـا يشـون هنـاك ا ـتال، بسـيط فـى بالت 
اللون أو التصميم ان البالطا  القديمـة وانـد تثبيـ  هـذ  البالطـا  المعـاد  نتاجهـا الـى 
الجـدران الحاملــة لهـا ربمــا يشـون مــن األفضـل اســت دام مـواد وطــرق تثبيـ  حديثــة مثــل 

ة حديثـة ذا  معـدل شبيـر مـن األلـوان وال ـواص ال واصل المرنة حيه توجـد مـواد مرنـ
متاحــة لالســت دام ومنهــا المــواد ذا  الملمــس الرملــى ال شــن والمــواد ذا  الملمــس سيــر 

 (Anne, 2002)الرملى وذلك لمضاهاة ال واصل القديمة المحيطة. 

 .  مناقشة النتائج 7

تربـة ردم لـيس  أتض  من الدراسة أن الجدران الحاملة للبالطا  ال زفية مقامـه الـى -
ــى  ــادرة ال ــة جــدال ممــا يجعلهــا ق ــان ن اذيتهــا قليل ــز ب ــ  وتتمي لهــا ســلوك هندســى ثاب
االحت ا) بماء الرش  بما يحمله من أمال  أد   لى تل، التربة والتـاثير الـى  تـزان 

 الجدران الحاملة للبالطا  .

ومونــة سـاهم  الرطوبــة المرت عـة واألمــال  وأهمهـا ملــ  الهاليـ  فــى تلـ، الجــدران  -
تثبيــ  البالطــا  وأد   لــى تطبــل وتســاقط الشثيــر منهــا وفقدانــه شمــا أد   لــى تلــ، 

 وتدهور طبقة التزجيج الحاملة للز ار، النباتية الملونة .

تبين من ال حص بالميشروسشو  المستقط  أن أحجار الجدران تحتوى الى مشونـا   -
ي  وأتض  مـن ال حـص تسرع من املية التل، مثل أشاسيد الحديد وح ريا  النيمول

بالميشروسشو  ا لشترونى الماس  تبلـور األمـال  بـين الحبيبـا  المعدنيـة لألحجـار 
 مما أدى  لى ت ششها وضع ها .

أتض  من التحليل بحيود األشعة السينية وجود مل  الهالي  بششل أساسى بين مشونا   -
ااد الـى تلـ، األحجار والمونا  والبالطا  ال زفية  لى جان  مل  الجـبس ممـا سـ

األحجار الحجريـة الحاملـة والمونـا  وبالتـالى  ن صـال البالطـا  ال زفيـة اـن هـذ  
 الجدران .

أتضــ  مــن النتــا ج أن مونــه التثبيــ  المســت دمة شانــ  ابــارة اــن  لــيط مــن الجــبس  -
والجيــر أمــا الهيماتيــ  فربمــا وجــد ششــا به أو نتيجــة ذوبانــه و نزحــه مــن مشونــا  

 األحجار . 

لط لــة التــى اســت دم  لصــنااة البالطــا  ال زفيــة بالجــامع األزرق تحتــوى تبــين أن ا -
الى نسبة مرت عة من السيليشا وربما تـم  ضـافة نسـبة مـن السـليشا الحـرة  ليهـا ومـن 

م، أمــا 1000º-900المــرج  أن درجــة حــرارة حــرق هــذ  البالطــا  تراوحــ  بــين 
ى الى نسـبة االيـة مـن الط لة المست دمة شبطانة فهى ابارة ان ط لة بيضاء تحتو

 الشالسيوم .



 7دراسات في آثار الوطن العربي

 -865- 

فيما يتعلـق بمونـه تثبيـ  البالطـا  فقـد أوضـح  الدراسـة أنهـا ابـارة اـن  لـيط مـن  -
الجــبس والجيــر ، وقــد اســت دم الرصــاص شمســااد صــهر للتزجيجــا  وذلــك بنســبة 

 % . 52.85 – 35.65تراوح  بين 

س الـذى اسـت دم أوضح  النتا ج أن مصـدر اللـون األزرق ال ـات  والغـامق هـو النحـا -
 % . 3.28- 1.53بنسبة تراوح  بين 

أتض  أن الط لة المست دمة فى صنااة هذ  البالطا  شان  تحتوى الى نسبة مرت عة  -
مــن الســليشا و مــن المحتمــل  ضــافة نســبة مــن الســليشا الحــرة  لــى هــذ  الط لــة ومــن 

 م1000º-900المرج  أن ، درجة حرارة حرق هذ  البالطا  تراوح  من 

 التوصيات .  8

يج   جراء دراسا   نشا ية شاملة للجدران والتربة المقامـة اليهـا حتـى يـتم  اـادة ا تـزان  -
 واالستقرار لها شجزء من امليا  العاله والصيانة للجدران الحاملة للبالطا  ال زفية .

يج   جراء املية ازل أفقـى للجـدران ضـد الرطوبـة وذلـك للـت لص مـن مصـدر األمـال   -
 الص لألمال  القابلة للذوبان فى الماء والتى اتضـ  مـن التحاليـل  نهـا أمـال  مع امل است

الهالي  و جراء املية تقوية باحدى مرشبا  السيليشون ألسـط  الجـدران الحجريـة وازلهـا 
باحــدى مرشبــا  الســيالن والسيلوشســان الطــاردة للمــاء لحمايــة طبقــة المونــة والبالطــا  

 الجدران . ال زفية بعد  اادة تثبيتها الى

ــى تشســو جــدران  - ــة بالجــامع و اصــة الت ــاذ البالطــا  ال زفي ــد ل الســريع النق ــد مــن الت الب
 الضري  والتى الى وشك السقوط . 

يجــ   جــراء فحــص دقيــق ودورى للبالطــا  ال زفيــة بالجــامع حتــى تلــك التــى يتضــ  مــن  -
ت ـاذ القـرار م)هرها أن حالتها مسـتقرة حيـه يسـم  ذلـك بالمالح)ـة الدا مـة والمسـتمرة وا

 والمناقشة مع المت صص  ذا تطلب  حالتها التد ل .

ــك مــن  ــالل وســا ل التســجيل  - ــة وذل ــة البالطــا  ال زفي ــق لحال ــل تســجيل وتوثي يجــ  ام
الم تل ة والذى يج  أن يشمل مادة البالطة وتشوينهـا وامرهـا وشـذلك موقعهـا الحـالى و ذا 

ثبيتهـا الـى الجـدران هـذا با ضـافة وجد  معلوما  ان المواد والطـرق التـى اسـت دم  لت
 لى نتا ج أى دراسا  أو تحاليـل قـد تمـ  لهـا وشـذلك ت اصـيل اـن المعالجـا  والترميمـا  
 السابقة ، ويج  ح ) تلك المعلوما  فى سجال  بششل جيد للتاشد من بقا ها لمدة طويلة . 

لجـامع( والتـى تشـمل البد مـن  جـراء القياسـا  للبي ـة التـى توجـد فيهـا البالطـا  ال زفيـة سا -
الرطوبة النسبية ودرجة الحـرارة والملوثـا  الجويـة وأى اوامـل يمشـن أن تـؤثر الـى تلـك 

 البالطا  والتحشم فى تلك العوامل.

البالطا  التى تعرض  للتساقط من الى الجـدران الحاملـة وهـى مجمواـة شبيـرة يجـ  أن  -
تثبيتهـا مـرة أ ـرى فـى أماشنهـا  يتم ت زينها بطريقة آمنه تضـمن الح ـا) اليهـا لحـين  اـادة

 األصلية. 
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يج  أن تتم العناية بعمل صيانة دورية لهذ  البالطا  وادم ترشها مهملة و جراء املية  -
 تن)ي، دورية لها. 

يجــ  تــرميم وتاهيــل مبنــى الجــامع الواقــع بدا لــه هــذ  البالطــا  وذلــك للح ــا) الــى جمــال  -
ادرة وارضها للزا رين بششل ال ق وامـل ورونق هذ  المجمواة من البالطا  ال زفية الن

بطاقــا  تعريــ، للزا ــر بهــا معلومــا  اــن تــاريخ  نشــاء الجــامع ثــم تــاريخ هــذ  البالطــا  
 ومصدر صنااتها وطرازها مع ار  بع  الصور ال وتوسرافية لها . 


