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لقرن بداية اأيقونات تعود لعمل ل ةستخدمالتقنية المالمكونات و دراسة
   مع عالج وترميم أحداهاالعشرين

  
•••• أمانى محمد كامل إبراهيم .د   

  :الملخص 
 تمثـل مجموعـة الـصلبوت       أيقونات خشبية    العامة لثالث سمات  الث  حيعرض الب    
م  عا .Nixoλαyا الفنان   هنفذ) السيد المسيح مصلوبا و السيدة العذراء والقديس يوحنا       (

ولقد عانت هذه األيقونات علـى      . )لم يسبق نشرها   (باستخدام األلوان الزيتية  م  ١٩٠٣
   . استعراضها خالل البحثالتلف تممدار السنين من عدد من أسباب 

 مثل الميكروسكوب اإللكترونى الماسح المزود       مختلفة  وأجهزة و لقد تم استخدام طرق    
 وكذلك جهاز التحليل بحيـود األشـعة الـسينية          (SEM–EDX)بوحدة تشتت الطاقة  

(X.R.D.)   ـ  الملونات التي تم استخدامها لتلوين هذه األيقونات وا       لفحص ي لتعرف عل
مكوناتها ، فوجد أن الجرافيت استخدم كملون للون األسود والهيماتيت كملـون للـون              

 كملـون للـون     األحمر والجيوثيت واألوربمنت كملون للون األصفر والـسيالدونيت       
 استخدم جهاز التحليل باستخدام طيف األشعة        و .األخضر و أخضر الروم باأليقونات      

وثبت أنهـا مـن    (مكونات طبقة األرضية للتعرف علي FT) - IR (تحت الحمراء 
و ) كانت من الغـراء الحيـواني     (المستخدمة معها والمادة الرابطة   ) كربونات الكالسيوم 

لوسيط المستخدم مع مواد التلوين و ثبت أنه من زيت بذرة  كذلك تم التعرف علي نوع ا     
و تم  . الكتان و كذلك تم التعرف علي الورنيش األصلي باللوحة و كان من المستيك                

 و إزالـة    التقـادم الزمنـى    التخلص من عالمات  ة  ومحاول عالج وترميم أيقونة يوحنا   
ـ  الورطبقة  إزالة    و بتنظيف األيقونة  تم ذلك و   بصمات الزمن   باسـتخدام   داكننيش ال

بأرضية التـصوير بخلـيط مـضاهي     الشقوق والفجوات  ملءالعمل على و   األسيتون
استكمال ثم تم . وتقوية األرضية الطباشيرية التى عانت من تلف المادة الرابطة  لألصل

، كما تم اختيار و تطبيق ورنيش مـن بـوليمر مالئـم    و إعادة تلوينهااأليقونة  مرس
 ) .٧٢بارالويد (
  
  
  
  
  

                                                           
   جامعة الفيوم–كلية اآلثار أستاذ مساعد  •
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  :المقدمة 
تعتبر األيقونات من أهم اآلثار القبطية       و.  منذ حوالي ألفي عام      ∗ نشأ فن األيقونات    

و . ١و األديرة حيث يري المسيحيون أنها رسمت بوحي من اهللا     التي تزخر بها الكنائس   
مما ال شك فيه أن األيقونة تطورت من الصور الشخصية للمومياوات و البورتريهات             

وكان الغرض األساسي من عمل األيقونة غرض تعليمى حيث          . ٢جنائزية في مصر  ال
ية يفهمهـا البـسطاء غيـر    لتوصيل مفاهيم الديانة بصورة مرئ استخدمها رجال الدين

شخصية واقعية أو   ت   فقد صور  ٣، وكذلك لتذكيرهم بالقديسين وشهداء الديانة     المتعلمين
  .   تخيلية 

 بها من األيقونات المنتشرة في أماكن مختلفة بهـا وإن  وتحتفظ مصر بثروة ال بأس       
وتأخذ األيقونة أشكال عديدة ومختلفة فهناك .كانت تعود لثالثة قرون أو أقل من الزمان 

، كما توجـد أيـضا      رنين الخامس والسادس الميالديين   األيقونات الثنائية وتعود إلي الق    
عصور المتأخرة اسـتخدم الهيكـل      ومن المعروف أنه في ال    .أيقونات ثالثية و رباعية     

السيد المسيح والـسيدة العـذراء      بالكنائس األرثوذكسية كحامل لأليقونات التي تصور       
 األيقونـات هذه   تلف   تعددت أسباب   و لقد     . يوحنا المعمدان و أيقونة شفيع الكنيسة       و

ها تخزين التي تعرضت لها أثناء عرضها أو   الظروف البيئية السيئة     منها ما يخص   فكان
دأب مرتادي الكنيسة علي سلوكها مثل إضاءة الشموع  منها ما يرجع لعادات خاطئة و؛  

و سبب ذلك حرارة عالية أدت إلي إضـعاف          ٤.تبركا بها و تكريما لها      أمام األيقونات   
  . طبقة الورنيشطبيعة ريتغي إلي  كذلكأرضية التصوير بما تحمله من ملونات و

 
   :توثيق األيقونة 

  .كنيسة مارمينا بالفيوم  : ظمكان الحف
  .التلوين باستخدام الزيت كوسيط لأللوان : بها التقنية المستخدمة 

  .قبطي  : الطراز
 إلي يساره   أيقونة ممثلة للسيد المسيح مصلوبا وعلي يمينه السيدة العذراء و         : الوصف  

  القديس يوحنا الحبيب 
   سم٣٤ × ١٠٦ : أبعاد أيقونة القديس يوحنا

  ) .طبقة األلوان أصلية و طبقة الورنيش رقيقة(و. جيدة : عامة لأليقونة الحالة ال
                                                           

 .رسم ديني متعلق بالديانة المسيحية و منفذ علي حامل خشبي او مادة مالئمة أخري : األيقونة  ∗
1  Kanstantions, J . ,” TreasuresThe Monastery of  Saint Catherine”, Greece , 1975 , p. 91. 
2  Skalova , S . , Gabra G ., “ Icons of The Nile Valley “, First Published , Egypt , 2003 , p . 67 
3  Ghani , M . , Edwards, H.G.,  Janaway ,R ., &.Stern ,B.,” A Raman Microscopic & Gas 
Chromatographic – Mass Spectrometric Study of Two 19th Century Overlapping Coptic Icons 
of Anastasy Al – Romi “, Vibrational Spectroscopy 48 , 2008 , p.69 .  
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ــه    ــذي تمثل ــديس ال ــذ شــكل الق ــسابقة تأخ ــات ال ــن األيقون ــة م ــل أيقون                      وك
  ).٢،٦،٢٢الصور أرقام (

  :ما يليو بعمل دراسة تشريحية تفصيلية لأليقونات وجد أن التركيب الطبقي لها كان ك
   Wooden support    لخشبي الحامل ا -١
  Preparation layer أرضية التصوير او طبقة التحضير -٢
 .Paint layer طبقة األلوان -٣
 Varnish layerطبقة الورنيش  -٤
 

  :الوصف األثري لأليقونات : أوالً 
  :األيقونات موضوع الدراسة عبارة عن مجموعة مكونة من ثالثة أيقونات منفصلةوهي

يد المسيح مصلوبا علي صليب خشبي في وضع المواجهة ، وقد            أيقونة ممثلة للس   - ١
عـن الجـزء    بينما كشف. تعري جسده إال من ما يلتف حول وسطه ليغطي عورته 

 و )٢،٦الصور أرقام ( رجليهكما كشف عن ساقيه و) أعلي اإلزار(العلوي من جسده 
ل رأسه باتجاه   ويميقد دقت المسامير في يديه وقدميه        يديه مفرودتان علي الصليب  و     

حه ذات ينسدل شعره فوق كتفيه وتحيط برأسه هالة رمادية ، وتظهر مالمكتفه األيمن و
           ةري كمـا أن لـه شـارب ولحيـة قـص           األنـف المـستقيم   العيون اللوزية المغلقة و   

  ).              ٣،٤، ٢الصور أرقام (
         للـسيد المـسيح     أيقونة ممثلة للسيدة العذراء علي يمين السيد المسيح وهي تتطلع          – ٢
. رأسها تميل نحو كتفها األيمن من شدة الحزن ويحـيط برأسـها هالـة صـفراء                 و  

وقد ارتدت عباءتها المعتادة وهي ذات لون أحمـر وتغطـي    وصورت السيدة العذراء
الرأس والصدر والذراعين وينسدل باقيها من الخلف ومن األمام ويظهر مـن أسـفلها              

ورسـمت  .  و مالمحها هادئة توحي بـالطهر والعفـاف          ن أخضر أجزاء قميصها بلو  
 ٥بالمالمح القبطية حيث العيون اللوزية واألنف المستقيم والفم الدقيق والوجه البيضاوي          

   ).              ٧ ،٣ ، ٢الصور أرقام (
 أيقونة يوحنا علي يسار السيد المسيح ، وسجل الفنان بخلفيـة الحامـل الخـشبي       – ٣

وصور يوحنا وقد انـسدل    ) . ١١صورة رقم   (١٩٠٣ها تعود إلي عام     أليقونة يوحنا أن  
الشعر الذهبي علي كتفيه و تحيط برأسه هالة صفراء وهو في وضعية ثالثية األرباع              
ويتطلع بوجهه للسيد المسيح ويرتدي عباءة حمراء تغطي كتفه األيسر و تكشف عـن              

 وهالة ذهبية حول الرقبة     كتفه األيمن حيث يظهر من أسفلها قميصه ذو اللون األخضر         
          العبــاءة مرتــديا صــندلوتظهــر قــدماه أســفل . ) ١٩، ١٨، ١(صــور أرقــام 

  ).   21 ، 0٢الصور أرقام (

                                                           
5- Bourguet , P. , “ L Art Coptic “, Paris, 1967 , p.169.  
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  :دراسة مظاهر و أسباب تلف األيقونات : ثانيا 
للمحافظة علي تلك القطع األثرية الفريدة وتفادي أسباب تلفها مستقبال كان يجب دراسة             

  :و العوامل المسببة لها التي يمكن إجمالها فيما يلي أسباب تلفها 
  .إتساخات من األتربة والشموع والسناج  -١
  .تشققات بأرضية التحضير و طبقات األلوان  -٢
  .فقد بطبقة التحضير و طبقات التلوين  -٣
  .دكانة بطبقة الورنيش  اصفرار و -٤

جزء منهـا يتعلـق   غالبا ما تتعرض األيقونات داخل الكنائس لعوامل تلف مختلفة ،      
بالبيئة المتواجد ة بها وطبيعة جو البلد المتواجد به الدير أو الكنيسة المحفوظة داخلـه               

معدالت اإلضاءة ووجود غازات  فأدي ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة و. تلك القطع 
 إلي تفكك طبقة التحضير بما تحمله       ٦التلوث الجوي وكذلك نتيجة لعامل التقادم الزمني      

لونات و تفتت المادة الرابطة بها مما سبب ظهور أماكن فقد بها و كذلك الكثيـر                من م 
كما هـو واضـح   . Craquelure7 وبعض التشققات الدقيقة Cracks من التشرخات 
وتساعد تلك التشققات علي ترسـب الـسناج و األتربـة            ). ٢٤ -١٨(بالصور أرقام   

أيضا كان للعامل .  الفطريات يمو جراثالدقيقة بما تحمله من بويضات بعض الحشرات    
كبيرة مـن   البشرى نصيب في تلف األيقونات فظهرت أعلي سطح  األيقونات كميات

وتحول لون طبقة الورنيش لألصفرار     . الشمع و السناج نتيجة إلشعال الشموع أمامها        
ومن المعروف أن . و الدكانة مما غير من درجات األلوان األصلية التي قصدها الفنان 

 و يؤدي لسرعة اصفرار الورنيشات الطبيعية ، كمـا           ضوء يؤثر علي طبقة األلوان    ال
 .٨تؤدي تأثيراته الحرارية إلي تنشبط تفاعالت الهدم الكيمائية لأللوان و الورنيشات

   Analytical Methodsتحليل مكونات األيقونات : ثالثا 
اتها والمواد المستخدمة   عمل تشخيص جيد ألسباب تلف األيقونات ومعرفة مكون       وتم      

 :و تحديد ووضع خطة العالج كان البد من عمل التحاليل التالية . في تصنيعها 
و الذي تراوحت قوته  Light microscope الفحص باستخدام الميكروسكوب الضوئي

 )SEM(والميكروسـكوب اإللكترونـي الماسـح    × ١٠٠ -× ٥٠٠التكبيريـة بـين  
Scanning  electron microscope  المزود بوحدة تشتت الطاقـة (EDX)   ومـن

خالل ذلك الفحص تم التعرف علي أنواع البقع المترسبة علي األيقونة وتحديد نوعهـا              
                                                           

6- Rymond , H. ,”Decreasing The Yellowing Rate of Dammar Varnish Using Antioxidants”, 
Studies in Conservation, 24 (1979),p. 22.  
7- Hough ,  M..P., & Michalski , S. , “ Preliminary Results of Research Project Exploring 
Local Treatments of Cupped Cracks in Contemporary Paintings , ICOM Communities for 
Conservation,Vol.1,France,1999, p . 304 .  
8 Feller , R., L.,” Light Sources & The Factor That Influence – The Deteriortion Effects of  
Illumintion” , Millon Institute , Pillsburg ,1970 , p .9 .     



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٤٠ -

 (.E.D.X) و ساعد استخدام .والتعرف علي شكل ونوع الخشب المصنع منه األيقونات

ـ   علي ا  9(.X.R.D) جهاز حيود األشعة السينية       التحليل باستخدام  وكذلك  يلتعرف عل
الملونات التي تم استخدامها لتلوين هذه األيقونات ومكونات أرضية التحضير ليـسهل            

 جهاز فيليبس هولندي الـصنع  لهذا الغرض استخدم ف.ت األيقوناترميم وعالجة مليع

PW1840بالظروف التالية1720موديل : 

 min   10 mm/معدل إزاحة ورق التسجيلCu -  : أنبوبة أنود  

 للتعرف IR- ∗∗(FT (تحليل باستخدام طيف األشعة تحت الحمراء  استخدم جهاز الو
المستخدمة بها و التعرف علي نوع      ونوع المادة الرابطة     مكونات طبقة األرضية  علي  

 و تم ذلك باستخدام جهاز ألماني الصنع وتوضـع العينـة   .الورنيش األصلي باللوحة

    . من العينةmg٢٥ مع ٢٥٠ mg of kBrداخله علي شكل قرص مضغوط مكون من

 .  من العينةmg 0.4 مع ٤٠ mg of KBrأو 

  Resultsالنتائج : رابعا 
  : ومن النتائج التي تم التوصل إليها أمكن التعرف علي ما يلي

   : الحامل الخشبي –أ 
تكون حامل األيقونة من لوحة خشبية تم عملها بشكل القديس و عمل دعامة خـشبية               ي

حديدية لكي تعمل علي عدم ألتفاف خشب األيقونـة بتـأثير           يتها وتثبيتها بمسامير    فبخل
التردد في ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة و الرطوبة بالجو المحيط باأليقونة كما تـم        
 استغاللها لحمل األيقونة و تثبيتها في قاعدة معدنية كما يظهر ذلك في الصور أرقـام               

طية خشبها بطبقة من كربونـات      واهتم الفنان بتسوية ودهان األيقونة بعد تغ      ) ٦  ، 2(
والخشب المستخدم في عمـل   .الكالسيوم والغراء الحيواني ثم دهانها بلون بني محمر 

األيقونة ينتمي إلي أشجار الراتنجيات كما يتـضح ذلـك مـن الفحـص باسـتخدام                
  . )١٣ ، ١٢(الميكروسكوب الضوئي وصور الميكروسكوب األلكتروني ، الصورأرقام 

   :وير  أرضية التص–ب 
والهدف من عمل أرضية التصوير تسوية سطح الحامل الخـشبي ومنـع امتـصاص              

تـم  و.الخشب للزيت الخاص بطبقة التلوين والعمل علي ربط وتماسك حبيبات األلوان            
   جهاز حيود األشعة الـسينية      علي مكونات أرضية التصوير بالتحليل باستخدام      لتعرفا

)X.R.D.١(لجدول رقم و ا) ٢(ضح بشكل رقم كما هو مو((  

                                                           

   الصنعبجهاز ياباني) جامعة القاهرة ( بكلية العلوم تم عمل التحليل بمركز التحاليل الدقيقة ∗∗  

 FT / IR - 460,jasco  
 9 Lelekova, O. ,”Problem de Restoration de Icons , Rueers,1990 , p. 768 .  
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  رضية التصويريوضح نمط حيود األشعة السينية لعينة أ) ١(جدول رقم 

  اسم المركب
ــه  تركيبـــ

  الكيميائي
ًWt % At %  رقم الكارت  

 5-586 ٦٧,٤  ١٠٠,٠ Calcite  CaCO3كالسيت 

Nontronite FeSiO2ٍ ٢٠,٥  ٣٠,٤ 2-24 

Microcline  KAL Si3 ٤٧,٨  ١٧,٩ 10-479 

  
 مكونات طبقة التحضير و كانت عبارة        تحليل عينة تم اخذها من     حيث يعرضان نتائج  

واتضح من التحليـل  . Calcite CaCO3عن مادة بيضاء مكونة أساسا من الكالسيت 
باستخدام طيف األشعة تحت الحمراء أن المادة الرابطة بأرضية التصوير كانت مـن             

ط كون عدد كبير من     وهذا الخلي ). ٣(الغراء الحيواني كما هو موضح في الشكل رقم         
الميكروسـكوب   كما تم تأكيـد النتـائج باسـتخدام       . أرضيات األعمال الفنية السابقة     

  والتعـرف علـي      (.E.D.X)المزود بوحدة تشتت الطاقة     .S.E.Mاإللكتروني الماسح 

توضـح صـور    و) ٨ :6(كما هو موضح باألشكال أرقـام       سمك أ رضية التحضير     
ي بطبقة التحضير حيث يظهر بها طبقة الخشب الميكروسكوب األلكتروني مقطع عرض

أيضا التعـرف علـي نـوع       كما تم   . تليها طبقة التحضير ثم طبقة التلوين والورنيش        
 وكـان مـن   الورنيش األصلي باأليقونة باستخدام التحليل بطيف األشعة تحت الحمراء  

من خواصه أن لونه يصفر بمـرور       ) ١٨الجدول رقم   (و) ٥  ، ٤ شكل رقم  (المستيك
  . ١٠يتأكسد عند تعرضه للضوءالوقت و

  : طبقة التلوين –ج 

 التعرف علـي  X.R.D) ( جهاز التحليل بحيود األشعة السينية أثبت التحليل باستخدام
مها فـي تلـوين األيقونـات       مكونات طبقة التحضير و كذلك الملونات التي تم استخدا        

    ا هـو موضـح باألشـكال   كم)  القديس يوحنا– السيدة العذراء –السيد المسيح   (الثالث
  وهي ) ٩ ،٨(
 – عينة لون الـرداء  –عينة لون الشعر (  وتشمل بالسيد المسيح العينات الخاصة -ا  

  )عينة لون الصليب
  
  
  

                                                           
10- Feller, R., L. , Ibd,p.1 – 9 .  
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  - ٤٢ -

  ) :اللون بنى(عينة لون الشعر-
 تلوين  نتائج تحليل تلك العينة حيث تم     ) ٢(وكذلك الجدول رقم    ) ٩( ويوضح شكل رقم    

الذي غالبا ما يـصاحب     (خدام خليط من الهيماتيت والكولينيت      شعر السيد المسيح باست   
واأللبيت مع عدد من ملونات اللون األبـيض        ) ملون الهيماتيت نتيجة لوجوده بالطبيعة    

  .مثل الكالسيت و أكسيد الزنك واألنهيدريت 
   

  بوضح نمط حيود األشعة السينية لعينة اللون البني) ٢(جدول رقم 

  رقم الكارت  % Wt %  At  ميائيتركيبه الكي  اسم المركب

ZincOxide ZnO  ٣١,٦  ١٠٠,٠ 21-1486  

 5-586 ٢٩,٣  ٩٢,٥ Calcite  CaCO3كالسيت 

Anhydrite  CaSO4 ٢٠,٦  ٦٥,٢ 6-226 

Kaolinite Al كاوليناال 2Si2O5(OH)4 ٦,٤  ٢٠,٣ 11-614 

ــت  الهيماتيــــ
Hematite  

Fe2O3 ٢٠,٢  
٦,٤ 

33-664 

Albite NaAlSi3O8 ٥,٦  ١٧,٨ 10 -393 

  
   الخاص بالسيد المسيح)اللون الرمادى(عينة لون الرداء 

نتائج تحليل العينة المكونة من خليط من ) ٣(و الجدول رقم  ) ١٠ (ويوضح شكل رقم  
الملونـات البيـضاء كـأبيض الكالـسيت        بالكربون كمصدر للون األسود و تخفيفها       

  . والميكروكلين مع الكولينيت 
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  - ٤٣ -

  ح نمط حيود األشعة السينية لعينة اللون الرمادىيوض) ٣(جدول رقم 

  % Wt  تركيبه الكيميائي  اسم المركب
At %   رقــــم

  الكارت

كربــون أو جرافيــت  
Graphit  

C  ٣٠,٢  8 
6-675  

Albite  البيت  NaAlSi3O8 60.5  16 33-664  

 Calcite  CaCO3 89.2  23.5 5 – 586كالسيت   

Nontronite  نانتورونيت  CaOFe2O3.2SiO2 100  26.4 2-273 

 Microcline  KAL Si3 49.5  13.1 10-479ميكروكلين

 Quartz SiO2 49.4  13.1 29 – 85 الكوارتز
   

  الخاص بالسيد المسيحعينة لون الجسد 
نتائج تحليل العينة المكونة مـن اكاسـيد        ) ٤(و الجدول رقم    ) ١١(ويوضح شكل رقم    

األبيض من الكالسيت و األنهيدريت     الحديد و الدلوميت مع الكولينيت و مصادر اللون         
  .لتعطي اللون الوردي 

  

  يوضح نمط حيود األشعة السينية لعينة لون الجسد) ٤(جدول رقم 

  رقم الكارت  % Wt %  At  تركيبه الكيميائي  اسم المركب

  Calcite  CaCO3 100  33.41 5-586كالسيت 

 Magnetite Fe3O4 70.4  23.52 11-614ماجنتيت 

ــديك  ــسيد حدي  أك
Ironoxid 

Fe2O3 48.4  
16.17 

2-273 

 األنهيــــدريت
Anhydrite  

CaSO4 20.1  
6.72  ٦ – ٢٢٦ 

ــدلوميت    الـــــ
Dolomite 

CaMg(CO3)2 60.4  
20.18  ١١ -  ٧٨ 

Kaolinite  Alالكاولينا 2Si2O5(OH)4 20.1  6.72 6-256 
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  - ٤٤ -

ءة عينة لون عبـا     -عينة لون الهالة    (  وتشمل   بالسيدة العذراء  العينات الخاصة    -ب
  ) اللون البني لقدم السيدة العذراء عينة– عينة اللون األصفر بالرداء – السيدة العذراء

 
  :) لون أصفر( عينة لون الهالة الخاصة بالسيدة العذراء -

نتائج تحليل العينة المكونة من خليط من       ) ٥(و الجدول رقم     ) ١٢(ويوضح شكل رقم    
ون األبيض مع أكاسيد الحديـد المـسببة        الكالسيت والكوارتز و األنهيدريت كمصدر لل     

للون األحمر واللون األصفر وتم استخدام هذا الخليط بدال من استخدام الـذهب الـذي               
  .شاع استخدامه لعمل الهالة في ايقونات العصور السابقة 

  
  يوضح نمط حيود األشعة السينية لعينة اللون األصفر للون الهالة) ٥(جدول رقم 

  رقم الكارت  % Wt %  At  الكيميائيتركيبه   اسم المركب

 29-713 ٧,٥  ١٣,٨ Goethit FeO (OH)جيوثيت 

 األنهيـــدريت
Anhydrit  

CaSO4 ٦ – ٢٢٦  ٥,٣  ٩,٨  

  29-85 ١١,٩  ٢١,٩ Quartz  SiO2 الكوارتز

 Calcite CaCO3 100  54.38 5-586 كالسيت 

 أكــسيد حديــديك
Ironoxid 

Fe2O3 ٩,٩٥  ١٨,٣ 2-273 

Kaolinite  Al 2Si2O5(OH)4 ١٠,٩  ٢٠,١ 11-614 

  
  ) :لون أحمر(  عينة لون عباءة السيدة العذراء -

نتائج تحليل العينة حيث وجد أن الفنـان        ) ٦(و الجدول رقم    )  ١٣(ويوضح شكل رقم    
  .استخدم أكاسيد الحديد كمصدر للون األحمر 
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  - ٤٥ -

بعبـاءة  خاص اليوضح نمط حيود األشعة السينية لعينة اللون األحمر     ) ٦(جدول رقم   
  السيدة العذراء

  اسم المركب
تركيبـــــه 

  % Wt  الكيميائي
At %  رقم الكارت  

 29-713 ٨,٨٢  ٢٠,١ Goethite FeO (OH)جيوثيت 

 5-586 ٨,٨٢  ٢٠,١ Calcite  CaCO3كالسيت 

 46-1045  ١٧,٤٧  ٣٩,٦ Quartz  SiO2 الكوارتز 

  29-85 ٢٠,٧٣  ٤٧,٠ Quartz  SiO2 الكوارتز 

Ironhydroxide  Fe (OH)2 ٤٤,١١  ١٠٠ 11-614 

- 
 :عينة اللون األصفر الخاص برداء السيدة العذراء 
 ويظهـر بهـا     نتائج تحليل تلك العينة   ) ٧(و الجدول رقم    ) ١٤( ويوضح شكل رقم     و

الهيماتيت نتيجة لوجود زخرفة حمراء بأعلي الرداء ذو اللون األصفر الخاص  بالسيدة             
  .العذراء 

 اللون األصفر الخـاص     د األشعة السينية لعينة   يوضح نمط حيو  ) ٧(جدول رقم   
  برداء السيدة العذراء

  % Wt  تركيبه الكيميائي  اسم المركب
At %   ــم رقــ

  الكارت

 33-664 ٢٣,٦  ١٠٠ Hematite  Fe2O3الهيماتيت 

Orthoclase  KAlSiأرثوكالز 3O8 ١٩  ٨٠,٥ 9-462 

 5-586 ١٤,٣  ٦٠,٦ Calcite  CaCO3كالسيت 

Anhydrite  CaSO4 ٦ – ٢٢٦  ٤,٨  ٢٠,٢  

Allophane  Al-Si-O-H2O ١٤,٢  ٦٠,٢ 38-449 

Ironoxidehydrate Fe2O3 X H2O ١٩,٥  ٨٢,٦ 46-1045 

Kaolinite Al 2Si2O5(OH)4 20.1  4.7 6-256 

  :عينة اللون البني لقدم السيدة العذراء -
نتائج تحليل العينة المكونة من اكاسـيد       ) ٨(و الجدول رقم    ) ١٥(ويوضح شكل رقم    

مع وجـود الجـبس      )  Goethite & Nontroniteجيوثيت    و  Ironoxide(ديد  الح
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  - ٤٦ -

 & Truscottوالكالسيت كملونات بيضاء اللون تستخدم لتخفيـف األلـوان و كـذلك             
Allophone لتعطي اللون المطلوب .  

  
يوضح نمط حيود األشعة السينية لعينة اللون البنـي لقـدم الـسيدة             ) ٨(جدول رقم   

  العذراء

  رقم الكارت  % Wt %  At  تركيبه الكيميائي  اسم المركب

Nontronite  FeSiO2  ١٧,٦  ٦٠,٦ 2-24  

 29-713 ٨,٧  ٣٠,١ Goethite FeO (OH)جيوثيت 

 5-586 ٢٩  ١٠٠ Calcite  CaCO3كالسيت 

 11-614 ١٥,٢  ٥٢,٣ Ironoxide Fe2O3حديديكأكسيد

Truscottite CaO.2SiO2.  XH2O ١٣,٣  ٤٥,٨ 2-10 

Allophone Al –Si-O-H2O ١٠,٤  ٣٦ 38-449 

Gypsum CaSO4.2H20 ٥,٨  ٢٠,١ 33-610 

  
 عينـة   –للون الهالة عينة اللون األصفر    ( العينات الخاصة بالقديس يوحنا وتشمل       -ج  

 ))اللون األحمرالبني ( عينة لون صندل يوحنا -–) اللون األخضرالمسود(لون الرداء
  :يس يوحنا الخاصة بالقدللون الهالة  عينة اللون األصفر -
للـون   عينة اللون األصـفر      نتائج تحليل ) ٩(و الجدول رقم    )  ١٦(يوضح شكل رقم     

و تكونت من معدن األوربمنت المسبب للون األصـفر و   الخاصة بالقديس يوحناالهالة  
معدن الجيوثيت بنسبة متوسطة مع ظهور الكالسيت بنسبة عاليـة و األلبيـت بنـسبة               

  .لين و ذلك كخليط مكون للون الهالة متوسطة مع قليل من الميكروك
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  - ٤٧ -

  يوضح نمط حيود األشعة السينية لعينة اللون األصفرللون الهالة) ٩(جدول رقم 

 :) لون أخضرمسود( عينة لون الرداء 
 نالحظ وجود) ١٠(و الجدول رقم ) ١٧(  ومن نتائج تحليل العينة الموضح بشكل رقم 

 Mussicot    وملـون  Graphite مع وجود جرافيـت  Chromium green ملون 
  .ليعطي اللون المطلوب

  )أخضرمسود (يوضح نمط حيود األشعة السينية لعينة رداء يوحنا) ١٠(جدول رقم 

  % Wt  تركيبه الكيميائي  اسم المركب
At %  رقم الكارت  

  ٥٦,٣  Graphite  Cكربون أو جرافيت 
١٥,٢ 

6-675  

 5-628 ٨,١  ٣٠,٢ Halite Na Clكلوريد الصوديوم 

Mussicot PbO ١٠٠  
٢٦,٩ 

36 -1451 

 Chromiumكروميوم األخضر
green 

Cr2O3 ٥١,٠  
١٣,٨ 

2-273 

Kaolinite Alكاولينا  2Si2O5(OH)4 ١٥,٢  ٥٦,٣ 6-256 

  رقم الكارت  % Wt %  At  تركيبه الكيميائي  اسم المركب

Albite  NaAlSi3O8 ٩,٥  ٢٠,٩ 10 -393 

 29-713 ١٣,٦  ٣٠,١ Goethite FeO (OH)جيوثيت 

 10-479 ٩,٥  ٢١,١ Microcline  KAL Si3O8ميكروكلين

  2-196 ٩,١  ٢٠,١ Orpiment  AS2S3أوربمنت 

 ٤٥,٣  ١٠٠ Calcite CaCO3 كالسيت 
5-586 

Kaolinite  Alالكاولينا  2Si2O5(OH)4 ١٣  ٢٨,٧ 
6-256 
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  - ٤٨ -

  ) :اللون بنى مصفر(عينة لون الشعر
 Hematite  مع وجود الهيماتيـت    Mussicotيوحنا، ووجود   شعروهي تعبرعن لون    

  .يعطي اللون المطلوبلZincate مع وجود  الذي يعطي اللون األحمر
  .نتائج تحليل العينة) 11(و الجدول رقم ) 18(ويوضح شكل رقم 

  يوضح نمط حيود األشعة السينية لعينة اللون البني المصفر) 11(جدول رقم 

  % Wt  تركيبه الكيميائي  اسم المركب
At %   الكارترقم  

Calcium Iron Silicat  CaO.Fe2O3 .2SiO2 ١٠٠  
٢٤,٢ 

2-818 

 5-586 ١٤,٦  ٦٠,٥ Calcite  CaCO3كالسيت 

 33-664 ١٢,٤  ٥٧,٣ Hematite  Fe2O3الهيماتيت 

  ٩١,٣  Zinc Oxide ZnOزينكات
٢٢ 

21-1486 

Mussicot PbO ٤٧,٥  
١١,٥ 

36 -1451 

 10 -479 ١٣,٨  ٥٧,١ Microcline KalSi3O8ميكروكلين

  ) :اللون األحمرالبني ( عينة لون صندل يوحنا -
نتائج تحليل العينة وهي تعبر عن لـون        ) ١٢(و الجدول رقم    ) 19(ويوضح شكل رقم    

 Hematite   مع وجـود الهيماتيـت      Magnetiteصندل يوحنا ، ووجود الماجنتيت      
ذلك اللـون   إلعطاء اللون األحمرالبني مع وجود الكالسيت والميكروكلين للتخفيف من          

  .بخالف وجودهم بأرضية التلوين
اللـون  (يوضح نمط حيود األشعة السينية لعينة لون صندل يوحنـا   ) ١٢(جدول رقم   

  )األحمرالبني 

  رقم الكارت  % Wt %  At  تركيبه الكيميائي  اسم المركب

 5-586 ٥٠,٤  ١٠٠ Calcite  CaCO3كالسيت 

 33-664 ٢٠,١  ٣٩,٩ Hematite  Fe2O3الهيماتيت 

 11-614 ١٥  ٢٩,٨ Magnetite Fe3O4جنتيت ما

 10 -479 ١٤,٥  ٢٨,٩ Microcline  KalSi3O8 ميكروكلين
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  - ٤٩ -

  :) اللون األحمر القاتم(  عينة لون الرداء -
نتائج تحليل العينة التي تم أخذها مـن        ) ١٣(و الجدول رقم    ) 20( ويوضح شكل رقم    

 وبـالرغم مـن أن مركـب   ،الجزء السفلي من الـرداء الخـاص بالقـديس يوحنـا     
HydroCrussite      يعطي اللون األبيض إال أن وجود الهيماتيت Hematite  الذي يعطي

  . إلعطاء اللون المطلوبMagnetite اللون األحمر مع وجود الماجنتيت 
  
  )أحمر (يوضح نمط حيود األشعة السينية لعينة رداء يوحنا) ١٣(دول رقم ج

  % Wt  تركيبه الكيميائي  اسم المركب
At %  رقم الكارت  

 5-586 ٦٦,٤  ١٠٠ Calcite  CaCO3كالسيت 

  ٩,٥ Magnetite Fe3O4ماجنتيت 
٦,٣ 

11-614 

Hydrocrussite Pb3(CO3)2(OH)2 ٦,٣  ٩,٥ 13-131 

Kaolinite Alكاولينا  2Si2O5(OH)4 ٣  ٤,٥ 6-256 

  ٩,٥ Hematite  Fe2O3الهيماتيت 
٦,٣ 

33-664 

Orthoclase KAlSiأرثوكالز  3O8  ١١,٧  ١٧,٦ 9-462 

  
  ) :اللون األخضر(عينة من لون رداء القديس يوحنا األخضر 

نتائج تحليل عينة اللـون االخـضربرداء   ) ١٤(و الجدول رقم ) 21(يوضح شكل رقم  
 بـالرغم مـن اسـتخدامه      لهذا الغرض  Celadonite استخدم مركب  القديس يوحنا أنه  

  .  الذي يسبب اللون البيج Algodoniteلمركب
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  يوضح نمط حيود األشعة السينية لعينة اللون األخضر ) ١٤(جدول رقم 

 Wt  تركيبه الكيميائي  اسم المركب
%  

At 
%  

رقــم 
  الكارت

ِAlgodonite  ASCu6 ١٠٠ 
٣٢,٣ 8- 

349 

  ٤٢,٨ Calcite  CaCO3 كالسيت
١٣,٨ 5-

586 

  ٧٨,٣ Albite  NaAlSi3O8ألبيت
٢٥,٣ 10 -

393 

  ٨٨,٨ Celadonite  K(Mg,Fe,Al)2(Si,Al)4O10(OH)2سيالدونيت
٢٨,٦ 2-

414  

  ) :اللون األصفر(عينة من اللون األصفر برداء القديس يوحنا 
ها من اللـون    تم أخذ نتائج تحليل عينة    ) ١٥(و الجدول رقم    ) 22(ويوضح شكل رقم    

، كمـا     Goethiteجيوثيت   المعدن األساسي بها كان ال     ثبت أن االصفربرداء يوحنا و  
يظهر الهيماتيت باللون األصفر الخاص بالجزء العلوي من الـرداء نتيجـة لوجـود              

  زخرفة حمراء بالرداء 
من أيقونـة    يوضح نمط حيود األشعة السينية لعينة اللون األصفر        ) ١٥(جدول رقم   

  يوحنا

  % Wt  تركيبه الكيميائي  اسم المركب
At %  رقم الكارت  

 33-664 ٧  ١٨,٧ Hematite  Fe2O3الهيماتيت 

 5-586 ٣٨  ١٠٠ Calcite  CaCO3كالسيت 

  ٣١,٩ Microcline KalSi3O8ميكروكلين 
١٢,١ 

10 -479 

 29-713 ١٥  ٣٩,٦ Goethite FeO (OH)جيوثيت 

  ٢٦,٩ Ironoxide  Fe2O3أكسيد حديديك 
١٠,٢ 

11-614 

  29-85 ١١,٣  ٢٩,٨ Quartz  SiO2 الكوارتز
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  رضية التصويرالخاصة باأليقوناتاألحمر ألعينة من اللون 
 تم أخذها من اللوننتائج تحليل عينة ) ١٦(و الجدول رقم ) ٣2(ويوضح شكل رقم  -

  رضية التصويرالخاصة باأليقوناتاألحمر أل
  

رضـية  نـة لـون أ    يوضـح نمـط حيـود األشـعة الـسينية لعي          ) ١٦(جدول رقم   
  التصويرالحمراء

 رقم الكارت %  Wt % At تركيبه الكيميائي  اسم المركب

  5-586  ٢٩,١  ١٠٠  Calcite  CaCO3كالسيت 

  29-713  ١١,٨  ٤٠,٥  Goethite  FeO (OH)جيوثيت 

  11-614  ٨,٨  ٣٠,٧  Ironoxide  Fe2O3أكسيد حديديك 

  ٦-٦٧٥  ١٥,٢  ٥٢,٢ Graphite  Cكربون أو جرافيت 

  33-664  ١٢,٧  ٤٣,٥  Hematite  Fe2O3يت الهيمات

  10 -479  ٨,٨  ٣٠,٧  Microcline  KalSi3O8ميكروكلين 

  6-256  ٤,٤  ١٥,١  Kaolinite  Al2Si2O5(OH)4كاولينا 

  
ويتضح من تحليل عينات األيقونات أن األرضية تم عملها من مادة كربونات الكالسيوم             

كما أن ظهور الكاولينا    . ينكات أحيانا   أو الكالسيت  إلى جانب استخدام الفنان لمادة الز        
في بعض العينات خاصة مع عينات اللون األحمر يدل على أنه يتعمد إضافته مع هذا               

ولوحظ استخدام الفنـان    . اللون حيث ظهر وجوده مع الهيماتيت بعينات اللون األحمر          
) حمـر ون البني المصفر  و البنـي الم       مع عينة الل  ( Microclineلمادة الميكروكلين   

مع عديد من الملونات مثل عينة اللون األحمر  وكذلك عينة اللون Quartz الكوارتزو
كما لوحظ من تحليل العينات أن الفنان قد يستخدم أكثر من مـادة إلعطـاء                .األصفر  

   .الدرجة اللونية المستحبة إليه
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 Conservation processes عمليات الصيانة -
 :كيميائي التنظيف الميكانيكي و ال-

  .التي يجب اجراؤها بحرص وحذر وعملية التنظيف من العمليات الهامة والدقيقة
 فأثناء عمليات التنظيف غير المسئولة قد تتعرض طبقة التلوين لبعض األمور غيـر             

وعند القيام بتلك العملية يجب األهتمام بتنظيف كل من          . ١١)كالشحوب مثال (المتوقعة  
وتـم  . ١٢كما أوصت بذلك لجنة عرض اآلثار القومية بلنـدن        سطح األيقونة و خلفيتها     

التخلص من األتربة باستخدام الفرش الناعمة ، كما تم إزالة الطبقـات الكثيفـة مـن                
الشموع المتواجدة علي سطح األيقونة باستخدام األشكال المختلفـة مـن المـشارط و              

استخدم البنزين في   بعد ذلك   . بمساعدة عدسة مكبرة  حتي الوصول إلي سطح األيقونة          
إزالة البقية الباقية من الشموع وتنظيف وتطهير سطح األيقونة مـن بقـع و جـراثيم                

ويراعي عدم استخدام الماء أو محاليل الصابون حيث تحـدث أضـرارا            . الفطريات  
كما تم حقـن    . ١٣كبيرة للون األخضر واألزرق وكذلك أحيانا ما تكون األمونيا ضارة           

ها طبقة التلوين والمفقود منها األرضية باستخدام الثيمول المـذاب          األماكن المتساقط من  
في كلوريد الكربون وذلك لتعقيم الحامل الخشبى بالرغم من عدم وجود مظاهر إصابة             

  .حشرية بحامل األيقونة الخشبي 
  : Removal of Varnish layer  إزالة طبقة الورنيش -

رت صفاتها وخواصها مـن طبقـة       كان من الضروري إزالة طبقة الورنيش حيث تغي       
شفافة إلي طبقة معتمة نوعا ما وذات لون أصفر مماغيرمن الدرجات اللونية أللـوان              
األيقونة األصلية وبذلك فقدت طبقة الورنيش وظيفتها وهـي الحفـاظ علـي طبقـة               

ويذكرأنه يمكن رش الورنيش المراد إزالته بواسطة مذيب قوى ليقوم بكسر           . الورنيش
لروابط الثنائية بين جزيئات الورنيش مما يجعل من الممكن إزالته بواسطة           العديد من ا  

    .١٥ويفضل استخدام المذيبات بنسبة قليلة بقدر المستطاع ١٤استخدام مذيب أقل قوة
 الورنيش وذلك فـي مكـان      وتم عمل أختبار أولي علي عدد من المذيبات إلزالة طبقة         

و ذلك باستخدام المـذيبات مـن       لتلوين  و التأكد من عدم أضرارها بطبقة ا      غير ظاهر   
، وتأثرت طبقة التلوين باستخدام مذيب الطولوين ، و         األضعف لألقوى و ليس العكس      

بعد تجربة عديد من المذيبات العضوية أتضح أن كمادات األسيتون هي مـن أفـضل               
المذيبات في إزالة طبقة الورنيش واألسيتون من أشهر المذيبات الكيتونيـة وتركيبـه             

                                                           
11 - Keck C . , “Handbook on the Care of Paintings “, Waston – Cup Till Publications , New 
York , 1976, P.79 .   
12- Brandi C., “Comments and Recommendations “, Painting, Conservation &Restoration 
Museum , 1951,p.29 
13- Emile – Male, G., “ The Restorer s Hand Book of Easel Painting , New York , 1976 , p. 79.  
14- Jones H. E.,” Removal of varnish”, National Gallery of Art , Washington, D.C., ,Part IV, 
1985,p.177.  
15- Skalova , S., ”Varnish on Icons in Egypt” , Egypt, 2003, p.5-6 .   
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و يذوب إذابة كاملة في الماء و   وكثافته النوعية أقل من الماءCH3COCH3 لكيميائيا
 سم علي الجزء    ٢×٢و تم عمل كمادة من الورق الياباني بمقاسات       .هو متوسط السمية    

و يـتم   .المراد إزالته من طبقة الورنيش إلعطاء الفترة الكافية إلذابة طبقة الـورنيش             
و ، ياباني الجاف بعد دقيقة من وضع األولي وإزالتها         وضع كمادة أخرى من الورق ال     

  .    ذلك لتشرب بواقي الورنيش مع تركها لمدة نصف دقيقة ثم إزالتها 
 :  استكمال أرضية التحضير -

وقبل البدء في استكمال أرضية التصوير باألماكن المفقودة من األيقونة تـم محاولـة              
ة باستخدام محلول مخفف من الغراء      عالج سهولة تفتت أرضية التصويربحقن األرضي     

وذلك في األماكن الخالية من األرضية ، بعد ذلك تم استكمال أرضية التـصوير فـي                
% ٥األماكن المفقودة باستخدام طبقة من الجسو الناعمة باإلضافة إلي غراء األرنـب             

وبعد تمـام الجقـاف تـم    ) مللي  ١حوالي( وذلك بنفس سمك طبقة التصوير األصلية    
  .ب سطح أرضية التصوير حتي أصبح السطح معد للتلوين تهذي

  :   Coloring of missing partsتلوين األجزاء المفقودة -
األجزاء المفقودة منهـا باسـتخدام       السترجاع جمال و بهاء األيقونة تم تلوين       -

ألوان األكريليك المائية التي تتميز بسهولة استرجاعها وتجانسها مـع مـواد التلـوين              
  ) .٢٩-٢٥(  باأليقونة كما هو واضح بالصور أرقام األصلية

   : Revarnishing processإعادة الورنيش لأليقونة -
وللمحافظة علي األيقونة وعزلها عن عوامل التلوث ، وكذلك لتقوية طبقـة التلـوين              

 الذي تم اختياره بعد عمل عدد من        ٧٢باأليقونة تم عزلها باستخدام مادة البارالويد ب        
المعملية علي عدد من البوليمرات مع ملونات زيتية شبيه لتلـك المتواجـدة             التجارب  

 و هو ينتمي إلي عائلة األكـريالت و         B ٧٢باأليقونة ووجد ان أفضلها هو البارالويد       
،وسبق اسـتخدامه لعـزل      %٧٠ - ٣٠بتركب من األيثيل ميثيل ميثا أكريالت بنسبة        

يلين بـدال مـن الطولـوين نظـرا      وتم إذابتـه فـي الـز   ١٦األيقونات بمصر القديمة  
  .  لتأثيراألخيرعلي ألوان األيقونة وتم تطبيقه بالرش بشكل متجانس 
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  :نتائج البحث 
تم من خالل البحث دراسة التقنيات التي تم اتباعها قي عمل األيقونات الثالثة مع اتباع               

ات التـصنيع و  اكثر من طريقة للفحص و التحليل لمكونات المواد المستخدمة في عملي        
التلوين لأليقونات الثالث بخالف فحص مظاهر التلف وبذلك تم التوصل إلي عدد مـن     

 كان من شأنها المساعدة في التعرف علي أنسب الوسائل لترميم تلك األيقونات و النتائج
التوصل إلي عدد من المعلومات تعطي فكرة كافية عن عملية تصنيع األيقونات الخشبية 

. ائدة في الفترة من نهاية القرن التاسع عشر و بدايـة القـرن العـشرين               واأللوان الس 
  :ويمكن إيجاز هذه النتائج فيما يلي 

والغراء  Calcite CO3) لسيتالكا( تم تحضير أرضية التلوين من كربونات الكالسيوم
اسـتخدم فـي تطبيـق الملونـات        و.  كما أستخدم زيت بذرة الكتان كوسيط        وانيالحي

  :تالية  الالمركبات
لملونـات   خليط مـن ا     تم استخدام  بالسيدة العذراء للتلوين باللون الذهبي للهالة الخاصة      

 الكوارتز و Kaolinite مع Ironoxideأكسيد الحديد  و Goethiteجيوثيت : التالية 
Quartzكالسيت و ال  Calcite و األنهيدريتAnhydrite  مع مالحظة أن األخيـرة 

للتلوين باللون الذهبي للهالة الخاصة بالقديس يوحنا تم         ذلكو ك .  اللون األبيض    تعطي
الجيوثيت واألوربمنت مع  الكالسيت و األلبيـت        : لملونات التالية   من ا  خليط   استخدام

 ولعمل لون الشعرالبني تم إضافة ملونات اللون األبيض لملون          .ج اللون المطلوب    انتإل
مـع  ) Magnetiteالحديديك والماجنتيت   أكسيد  (أكاسيد الحديد    واستخدم   الهيماتيت ،   

 أخضر الكروم   و لون باستخدام     ،مصدر للون البيج أو اللحمي    ملونات اللون األبيض ك   
Chromium green والسيالدونيت Celadoniteأما ملـون  .  كملون للون األخضر

Mussicot       أكاسيد الحديد مثل الهيماتيـت     و.  فاستخدم كملون للون األصفر المخضر
والجرافيت كمصدر للـون    .و األوربمنت كمصدر للون األصفر      للون األحمر كمصدر  
 الكالـسيت   مـن  (ولعمل اللون الرمادي تم عمل خليط من اللـون األبـيض          .األسود  

وللتلوين باللون األبيض تـم   . كمصدر للون األسود وإضافته للجرافيت  )والميكروكلين
 و ملـون   Calcite)  لـسيت االك( CO3 كربونات الكالـسيوم : استخدام كل مما يلي 

  و Microcline الميكروكلين ملون و Hydrocrussiteكربونات الرصاص القاعدية 
  . Zincate الزينكات
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  األجزاء المفقودة من طبقة التلوين
  

  يوضح ايقونة يوحنا قبل الترميم) ١( شكل رقم بل الترميم وضح ايقونة يوحنا قت) ١(صورة رقم 
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  توضح شكل أيقونة السيد المسيح و السيد ة العذراء ) ٢(رقم  صورة
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  ح شكل أيقونة السيد المسيح و السيد ة العذراءتوض) ٣(صورة رقم 

  

  
  

  توضح شكل الجزء العلوى من أيقونة السيد المسيح) ٤(صورة رقم 
  

  
  

  توضح شكل الجزء األوسط من أيقونة السيد المسيح) ٥(صورة رقم 
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  توضح شكل الجزء السفلى من أيقونة السيد المسيح) ٦(صورة رقم 
  

  
  

  العلوى من أيقونة السيدة العذراءتوضح شكل الجزء ) ٧(صورة رقم 



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٦١ -

  

  
  

  توضح شكل الجزء األوسط من أيقونة السيدة العذراء) ٨(صورة رقم 
  

  
  

  توضح شكل الجزء السفلى من أيقونة السيدة العذراء) ٩(صورة رقم 
  

  
  

  توضح شكل خلفية أيقونة يوحنا موضوع البحث) ١٠(رقم  صورة



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٦٢ -

  

  
  

  ة موضوع البحثيوضح شكل خلفية األيقون) ١١(رقم  صورة
  

  
  يوضح نمط حيود األشعة السينية للعينة الممثلة للون األبيض ألرضية أيقونة يوحنا) ٢(شكل رقم 

  



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٦٣ -

  
  يوضح حزم امتصاص األشعة تحت الحمراء للعينة الممثلة لطبقة التحضير باأليقونة) ٣(شكل رقم 

  
  
  

  ثلة لطبقة التحضير باأليقونةيوضح حزم امتصاص األشعة تحت الحمراء للعينة المم) ١٧(جدول رقم 
  

Abs- band at λλλλ cm-1 Functional Groups Pigments&Fillers 

٣٤١٥.31 Hydroxyl group (OH) White lead 

2924.52 Hydrocarbon  

1799.26  Calcium carbonate 

1429.96 Ester group White lead ,Calcium carbonate 

1115.62 Ether group (C-O-C) White lead , Calcium carbonate 

873.596  Calcium carbonate 

  



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٦٤ -

  
يوضح حزم امنصاص األشعة تحت الحمراء لعينة من ورنيش الماستيك المطبق على ) 4(شكل رقم 

  األيقونة
  

  
  

  يوضح حزم امنصاص األشعة تحت الحمراء لعينة قياسية من ورنيش الماستيك) 5(شكل رقم 
  

  منصاص األشعة تحت الحمراء لعينة من ورنيش الماستيك المطبق على األيقونةيوضح حزم ا) ١٨(جدول رقم
  

Abs- band at λλλλ cm-1 Functional Groups 

3417.24 Hydroxyl group (OH) 

2919 Hydrocarbon 

1726 Carboxyl group (COOH) 

1462 Benzene ring 

720.282 Photoreaction band 



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٦٥ -

  

  
  

ع عرضى للخشب المصنع منه حامل األيقونة تم أخذها بأستخدام توضح قطا) 12(صورة رقم 
SEM  
 

  
  

  SEMتوضح التركيب التشريحي لحامل األيقونة تم أخذها بأستخدام ) 13(صورة رقم 



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٦٦ -

  
  

  SEMتوضح التركيب التشريحي لحامل األيقونة تم أخذها بأستخدام ) ١٤(صورة رقم 
 

  
  

تحضيربحامل األيقونة تم أخذها بأستخدام توضح شكل الملونات أعلي طبقة ال) ١٥( صورة رقم
SEM 
  



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٦٧ -

  
  

توضح تكبير من شكل الملونات السابقة أعلي طبقة التحضيربحامل األيقونة تم ) ١٦(صورة رقم 
  SEMأخذها بأستخدام 
  

  
  

توضح تكبير من شكل الملونات السابقة أعلي طبقة التحضيربحامل األيقونة تم ) ١٧(صورة رقم 
  SEMأخذها بأستخدام 
  



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٦٨ -

  
  

) أرضية( للعينة الممثلة للون األبيض EDX )( يوضح نمط تفلور األشعة السينية ) ٦(شكل رقم 
  أيقونة يوحنا

  

  
  

 للعينة الممثلة للون أرضية أيقونة EDX )(تفلور األشعة السينية  يوضح نمط ) ٧(شكل رقم 
  يوحنا
  



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٦٩ -

  
  

 لخشب ملونة للون ال للعينة الممثل(EDX ) يوضح نمط تفلور األشعة السينية) ٨(شكل رقم 
  أيقونة يوحنا

  

  
  

  يوضح نمط حيود األشعة السينية للعينة الممثلة للون الشعر الخاص بالسيد المسيح ) ٩(شكل رقم 
  



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٧٠ -

  
  

يوضح نمط حيود األشعة السينية للعينة الممثلة للون الرمادى الخاص برداء السيد  ) ١٠(شكل رقم 
  المسيح

  

  
  

األشعة السينية للعينة الممثلة للون الجسد الخاص بالسيد يوضح نمط حيود  ) ١١(شكل رقم 
  المسيح



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٧١ -

  
  

يوضح نمط حيود األشعة السينية للعينة الممثلة للون األصفر للهالة الخاصة بالسيدة  ) ١٢(شكل رقم 
  العذراء

  
  

يوضح نمط حيود األشعة السينية للعينة الممثلة للون األحمر الخاص بعباءة السيدة  ) ١٣(شكل رقم 
  لعذراءا



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٧٢ -

  
يوضح نمط حيود األشعة السينية للعينة الممثلة للون األصفر  الخاص برداء ) ١٤(شكل رقم 

  السيدة العذراء

 
  

يوضح نمط حيود األشعة السينية للعينة الممثلة للون البني الخاص بقدم السيدة  ) ١٥(شكل رقم 
  العذراء



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٧٣ -

  
  

الخاصة بالقديس  للهالة  للون األصفرلممثلةيوضح نمط حيود األشعة السينية للعينة ا ) ١٦(شكل رقم 
  يوحنا

  
  

يوضح نمط حيود األشعة السينية للعينة الممثلة للون األخضر الداكن من أيقونة ) ١٧(شكل رقم 
  يوحنا
  



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٧٤ -

  
يوضح نمط حيود األشعة السينية للعينة الممثلة للون البني المائل لألصفر من ) ١٨(شكل رقم 

  أيقونة يوحنا

  
  

يوضح نمط حيود األشعة السينية للعينة الممثلة للون األحمر البني من أيقونة ) ١٩(شكل رقم 
  يوحنا
  



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٧٥ -

  
  

يوضح نمط حيود األشعة السينية للعينة الممثلة للون األحمر القاتم من أيقونة  ) ٢٠(شكل رقم 
  يوحنا

  
  

  ونة يوحنايوضح نمط حيود األشعة السينية للعينة الممثلة للون األخضر من أيق ) ٢١(شكل رقم 
  



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٧٦ -

  
  

  يوضح نمط حيود األشعة السينية للعينة الممثلة للون األصفر من أيقونة يوحنا ) ٢٢(شكل رقم 
  
  

  
  

يوضح نمط حيود األشعة السينية للعينة الممثلة للون أرضية األيقونات  ) ٢٣(شكل رقم 
  األحمرالداكن

  



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٧٧ -

  
  

   الترميمتوضح شكل الجزء العلوي من أيقونة يوحنا قبل)  8١(صورة رقم 
  

  

  
  

  توضح شكل الجزء العلوي من أيقونة يوحنا قبل الترميم)  19(صورة رقم 



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٧٨ -

  
  

  توضح شكل الجزء السفلي من أيقونة يوحنا قبل الترميم)  ٢٠(صورة رقم 
  

  
  

  توضح شكل الجزء السفلي من أيقونة يوحنا قبل الترميم)  1٢( صورة رقم 



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٧٩ -

  
  

  بي من أيقونة يوحنا قبل الترميمتوضح شكل الجزء الجان )  22(صورة رقم 
  

 
  

  توضح شكل الجزء العلوي من أيقونة يوحنا قبل الترميم)  23( صورة رقم 
  



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٨٠ -

  
  

  توضح شكل الجزء األوسط من أيقونة يوحنا قبل الترميم)  24(صورة رقم 

  
  

  توضح شكل أيقونة يوحنا بعد الترميم) 25( صورة رقم 



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٨١ -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         

  
  
  

  توضح شكل الجزء الخلفي من أيقونة يوحنا بعد الترميم)  26( صورة رقم 
  

                                        
  

  توضح شكل الجزء العلوي من أيقونة يوحنا بعد الترميم )  27(صورة رقم 
  
  
  
  
  
  
  



 )١٣( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

  - ٨٢ -

  

  

 توضح شكل الجزء األوسط من أيقونة يوحنا بعد الترميم )  28(صورة رقم 

 

  من أيقونة يوحنا بعد الترميمسغلىتوضح شكل الجزء ال )  29(صورة رقم 

  

  

  

  

  


