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 :ملخصال

علي  , كانبالحدائق وصوال لتطور مفهوم تمثال الحديقة في عصرنا الحديث باألعمال المنحوتة منذ بداية اإلهتمام
 ملما بكامل جوانب العملية التشكيلية و القواعد الجمالية للتمثال و طرز الحدائق و تصاميمها يصبحالنحات و الفنان المرمم أن 

للعوامل البيئية في  دراسة وافية معتمدًا في ذلك علي ,ي و النظام المحيط شكال و موضوعاتناغم ما بين العمل النحت اليجاد
الهواء الطلق المعروض فيها العمل النحتي و ما قد يتعرض له من عوامل تلف أو ما يطرأ عليه من تغيرات في الشكل أو 

. وأخيرا فإن الفنان المرمم يظهر دوره في إسهاماته بالمحافظة علي العمل النحتي و صيانته و عالجه و ترميمه. الخامةتركيب 
 و يكون ذلك من خالل منهجًا مبنيًا علي أسس فنية و علمية و قواعد و مواثيق دولية شرعت للحفاظ علي التراث اإلنسانى. 

منتزه نموذجا متميزا لتطبيق العالقة التكاملية بين العمل النحتي و و يعد التمثال الرخامي موضع الدراسة بقصر ال
الحدائق من خالل المحافظة علي تلك األعمال األثرية باالضافة الي إعادة تخطيط و تأهيل الموقع المحيط بما يضمن الحفاظ 

فنية لألجزاء التي تعرضت للفقد و حالته األولي.  حيث قام الباحث بعمل دراسات تحضيرية هندسية و  علي األثر في هيئته و
مع رصد و تحديد كافة مظاهر التلف باالضافة الي إزالة كافة أثار التدخالت  و المنطقة المحيطة بالتمثال المراد استكمالها

ية و التنظيف الميكانيكي و الكيميائي و التقو بوضع خطة للترميم و الصيانة متمثلة في الترميمية السابقة الخاطئة. و انتهي 
الترميم وصواًل الستكمال اجزاء التمثال المفقودة بغرض إعادة التماسك البنائي و الجمالي لهيئة العمل النحتي كسابق عهده. 

 مؤكدًا بذلك علي أهمية االستكمال الفني كأحد اهم مراحل عمليات الترميم.

 الكلمات الدالة: 

 .االستكمال؛ الترميم؛ بيئيةال عوامل التلف ؛حدائق قصر المنتزة؛ التمثال الرخامي
Abstract: 

Throughout the different artistic eras and until our recent times, the ancient garden 

sculptures have been always considered as a topic of interest to sculptors. In doing so, sculptors 

attempt to study marble statues from different perspectives. They emphasize the marble 

statue’s visual values, its aesthetic features and its integrative relation with open-air gardens as 

a unique surrounding. Thus, it is necessary for sculptors to comprehend the environmental 

factors that could contribute to the structural and external deterioration of a marble sculpture in 
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open-air.  The current research focused on an ancient marble statue located in Montazah-Palace 

gardens. The researcher carried out extensive analysis to the environmental features of the 

statue’s surroundings and their negative effects on its condition. Eventually, the researcher 

implemented a comprehensive restoration and reconstruction process for the sake of the marble 

statue’s revival.      
Keywords:  

Marble Statue , Gardens of Montazah Palace,  Deterioration Environmental factors,  Restoration, 

Reconstruction.   

 :مقدمةال

تعد تماثيل الحدائق من األعمال األساسية التي تم توظيفها بإعتبارها جزءا مكمال للطبيعة بغرض 
تحقيق التكامل الفني و اإلبداع و إضفاء بعد أخر للجمال من خالل سهولة إتصال هذا النوع من الفن 

 بالجمهور.

و يرجع هذا الفن و تطوره إلي بدايات الحضارات سواء في الحدائق الخاصة أو الملحقة بالمعابد في 
الحضارة المصرية القديمة أو الفارسية مرورا بالعديد من الحضارات كاإلغريقية و الرومانية وصوال إلي عصر 

 النهضة و الحضارة العربية حتي عصرنا الحديث.

ثيل الحدائق بشكل مباشر في إثراء موضوعات العمل النحتي من خالل تنوع أفكاره و و قد ساهمت تما
موضوعاته التي تجسدت في أشكال أدمية أو حيوانية أو في هيئة أسطورية من خالل خامات إستطاع 

, حيث اعتاد النحات منذ القدم علي تقليد تحمل روح الفن و الجمال و الرقى النحات معها صياغة أشكاال
ستخدم خامة الرخام حيث وجد فيها النبل المعبر عن الجمال في ظل إمكانية التحكم في التعامل معها ا

بأدواته و التوائم بين اللون األبيض و الملمس المصقول مع طبيعة لون األشجار و المزروعات الخضراء في 
 1.إبداع أروع األعمال النحتية

ل ليمثل فكرة أو يحيي ذكرى و هو أحد الركائز األساسية و كثيرا ما ارتبطت تصاميم الحدائق بالتمثا
ودائما ما كان أنسب مكان لها أعلي البوابات و وسط النافورات أو  لهافي تصميم الحدائق و جزءا مكمال 

 وسط الحدائق المتناظرة عند نهايات الطرق من خالل منظر خلفى من األشجار. 

الهواء الطلق و ال سيما الحدائق يتطلب ضرورة إلمام أن العالقة بين العمل النحتي المعروض في 
النحات بطبيعة الخامة التي يتعامل معها و مكوناتها كخامة الرخام الحساسة لطبيعة تلك التغيرات المحيطة 

, إلي جانب عوامل التلف الواقعة علي تلك األعمال بشكل دائم مما يتطلب إدراكه بكيفية البيئة المحيطة في
 الجات الترميمية و المحافظة و الصيانة.عمليات المع

                                                           
1BARROW, R., & SILK, M.: ″The veiled Body: Tanagra Statuette″, In Gender and the Body in Greek and Roman 

Sculpture, Cambridge,  2018, 49-61. 
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و في ضوء هذه المعطيات يعد التمثال الرخامي موضع الدراسة نموذجا تطبيقيا للعالقة التكاملية بين 
 -(1)شكل  العمل النحتي و الحدائق و هو الواقع في إحدى بقاع حدائق قصر المنتزه الملكية كما يتضح من

و التي تحوى العديد من التماثيل الرخامية ذات القيمة التاريخية و األثرية و التي ترجع  2 الخريطة التوضيحية 
موضع الدراسة الحالية يعتبر نموذجا من  التمثال 3.م في عهد الخديوى عباس حلمي الثانى1892 عامإلي 

تهرت نماذج فن الحضارة االغريقية و الرومانية وهي من اهم عالمات النحت السكندري . حيث اش
 االسكندرية بكونها احد مدارس النحت الهيللينستي الذي اختلطت فيه بعض العناصر المصرية و االغريقية.

و قد تأثر فنانوا هذا العصر بالنزعة االنسانية  التي تعمقت في دراسة الجنس البشري و اجادة تصوير 
استدارة الوجه و امتالء الخدود و  المشاعر كما يتضح في تماثيل تلك الفترة. و هو ما ظهر جليا من خالل

وضع الرأس و الرقبة و الشعر الطويل الذي يتدلي بانسيابية حتي وسط الجسم و ثنايا المالبس المميزة لتلك 
الفترة  ثم النظرة العميقة التي تتجه ألعلي. كما نجح فنانو المدرسة الهيللينستية في توزيع ثقل التمثال علي 

تجاه الجزء االعلي من التمثال عن اتجاه الجزء السفلي اماًل في تحقيق التوازن و الجسم كله, حيث اختلف ا
  4 تجسيد الحركة.

 العالقة بين الفن و البيئة المحيطة .1

 رصد كافة مظاهر تلف التمثال موضع الدراسة و التطبيق. .2

التي طرأت علي عوامل التلف التي أثرت  بطريقة مباشرة و غير مباشرة و أثرها علي التحوالت تسجيل  .3
 التمثال .

 أهمية اإلكمال الفني كضرورة لخدمة التماسك البنائى و الجمالي للتمثال . .4

منهجية خطة التدخل و تطبيقها من خالل الدراسات الفنية و التحليلية المبنية علي األسس و القواعد  .5
 العلمية المنظمة لتلك األعمال.

 لتقليل المخاطر الواقعة علي التمثال .تطوير المنطقة المحيطة و إيجاد حلول عملية  .6

 األعمال الترميمية التي تمت في التمثال موضع الدراسة . التي تناظر المقارنةعرض لبعض الدراسات  .7

 

 

 
                                                           

2 MOHAMED, A:  Montazah the royal palaces and gardens, Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypt 2014. 
3  http://www.marefa. Org/D8%AF: Accessed 3/5/2020 
4 SYMEONAKI, E., «Women of Hellenistic Sculptures. Implications on Art, Aesthetics and the Body Politics 

through Time», Master Thesis, 2019, 116-119 .www.academia.edu/40841220/  accessed 23/1/2021. 

http://www.academia.edu/40841220/
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  أدبيات الدراسة . 1

 دور تمثال الحديقة  ) العالقة بين الفن و البيئة المحيطة ( .1 .1

يد الفنان ألعمال نحتية ــدائق عبر مختلف العصور من خالل تجســوثيقًا بالح إرتبط فن النحت إرتباطًا 
اكن ــور في األمـر بالجمهــال المباشـت الصورة االولي لإلتصــن النحـــيل و نافورات, و تصدر فــمة و تماثــمجس
امة و بطبيعة الحال كانت التماثيل هي العنصر األساسي و المحورى في تلك الحدائق بأنواعها المختلفة ـــالع

سواء حدائق القصور أو العامة أو المتحفية, و أي كان طرز هذه الحدائق علي مر التاريخ سواء أتبعت 
هيئة ووضع التمثال من ناحية الشكل و توافق لو ما إستلزم معها من  5طرزا هندسيا أو طبيعيا أو مزدوج

أسلوب توزيعه في الحديقة لخلق  ما يتناسب من التصميم أو الخامة أو الهدف و الغرض من فكرة التمثال مع
 تناغم بين العمل النحتي و النظام المحيط شكال و موضوعا.

 المعالجات و اإلستكمال الفني و الترميمي في األعمال النحتية بالحدائق.2.1

ان عمليات المعالجات الفنية و الترميمية ال تقل أهمية في الحفاظ علي العمل الفني أو األثري عن  
و المعرضة بصفة دائمة لكافة  البيئة الخارجية تشكيل العمل النحتي ذاته خاصة تلك األعمال المعروضة في

علي أسس فنية و علمية و  عوامل التلف المختلفة حيث تتسم عمليات الترميم بكونها ذات منهجية مبنية
ما بين المحافظة و الصيانة . حيث تتدرج تلك العمليات قواعد و مواثيق دولية للحفاظ علي التراث اإلنسانى 

علي األثر إلي أعمال التنظيف و التقويات وصوال ألدق المراحل التي تتطلب معها أعمال اإلستكمال لألجزاء 
 المدارس الفنيةاتجاهات دراسة أهمية  ات في هذا المجال  إلي جانبو القطع  المفقودة وما تحتاجه من خبر 

بمختلف أفكارها في مجال ترميم األثار كالتي ترى ضرورة اإلكمال المطلق )المدرسة الفرنسية و  لإلكمال
و هو المتدرج علي أساس العمر الزمني لتلك األعمال  6( إلي مدارس اإلكمال المتجانساأللمانيةالروسية و 

ثرية كالترميم الواضح و المتمايز المستخدم في األثار الضاربة في القدم مع الحضارات المصرية و األ
من خالل التمايز سواء في الملمس أو اللون أو المستوى إلي جانب األثار القبطية و  و الذي يطبقاإلغريقية 

عبر اللون  ا في إستخدام التمايزقرب و يظهر ذلك جلي عناإلسالمية حيث التمايز بصورة أقل و ال ترى إال 
المستخدم في الجزء المستكمل أما األعمال الحديثة يكاد  ال يرى فيها الفرق بين الجزء األصلي و بين الجزء 

 المستكمل.

تهدف كل تلك العمليات من الناحية الفنية و األثرية إلي أحداث الوحدة البنائية المتكاملة للعمل و 
كسابق عهده مع الحفاظ علي كامل األسس و  يهيئته و إثراء الجانب التشكيل النحتي و رؤيته في كامل

                                                           
جامعة  /, كلية الهندسةرسالة دكتوراه ",للحفاظ على الحدائق التاريخية بمصر فى إطار التنمية المستدامةمدخل " ,شبل, داليا  5

 190-182 م,2012المنوفية, مصر, 

 54-56 م,2012القاهرة,  جامعة ,ةماجستير كلية الهندس رسالة ,"التراثية القيمة ذات الحدائق طابع إحياء",مصطفى, يوسف 6
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و المتمثل في األعمال النحتية ذات  7المعايير و الوثائق الدولية المعمول بها للحافظ علي التراث اإلنساني
 القيمة التاريخية خاصة المعروضة للجمهور .

 الدراسة التطبيقية  .2
  دراسة وصف التمثال موضع ال .1.2

يعد التمثال موضع الدراسة و التطبيق نموذجًا مباشرًا لمدرسة النحت السكندرى التي تأثرت تأثيرا 
مباشرا بالحضارة اإلغريقية و الرومانية من حيث اإلهتمام باإلنسان علي إعتبار أنه العنصر الهام المحرك 

تلك الحضارات خاصة اإلغريقية في اإللتزام  لفكرة األعمال النحتية بالحدائق مع اإلحتفاظ بدور األسطورة في
 بوجود أشكال الحيوانات و طيور مجاورة للتمثال سواء إستخدام النسر أو الحصان أو األسد أو السلحفاة.

التمثال موضع الدراسة و التطبيق كائن بحدائق قصر المنتزة بمدينة االسكندرية المطل علي شاطيء البحر 
سم و قاعدة  50سم و عرض 155من الرخام األبيض المصقول بإرتفاع  األبيض المتوسط و هو مصنوع

 .سم 155سم بإرتفاع x 70 70التمثال بأبعاد 

 الموجودةو التمثال يجسد إمرأة شابة ترتدى رداء طويل ذات ثنايا و التمثال كباقى مجموعة التماثيل 
النحات للجسم  دتظهر جليه في تجسي التي التشكيلية و بسماتهالنحت السكندرى  يظهر من خاللهبالحديقة 

, حيث يظهر الجسم بالكامل علي أنه كتلة نحتية ائقة تبرز مالمح األنوثة و الرقةبأسلوب واقعي و مهارة ف
الجسم يقرب إلي الحجم الطبيعي و  ,مع إمتالء الوجه واحدة تتسم بالتناغم و تعبر عن البساطة و البراءة

لع العينان إلي أعلي في ثقة و تظهر تسريحة الشعر علي هيئة خصالت الرأس تتجه إلي جهة اليسار و تتط
تتدلي من الخلف إلي منتصف الظهر و يعلو الرأس تاج, و ترتدى ثوب ملفوف حول الجسم بثنايا عرضية 

الوسط و طولية بكامل الجسم حتي القدمين و ثنايا دائرية تلتف حول الكتف , و تظهر األذرع و الرقبة  دعن
سطح التمثال الصقل و النعومة في الوجه و األيدى و األذرع و األكتاف مع  مالمح و أهم ما يميزعارية  

مرتكزة علي قدمها اليسرى و  . و يمثل التمثال إمرأةتشريح بسيط يتضح من خالل تقسيم عضالت الساعد
التفاصيل التشريحية االهتمام ب جلياً يتضح  و اليمني مثنية بشكل مائل علي األرض مرتدية صندل بالقدمين

ق للتمثال صو قاعدة رأس الحصان المال نموزع ما بين الساقي ثقل التمثال بشكل عام لنحت األصابع و
أ  2رقم )شكلتد للخلف و ممسكة بثنايا الرداء.كجزء أساسي من التشكيل النحتي و تظهر ذراعها األيسر مم

 (ب -

 

 
                                                           

 لدراسة الدولي االمارات العربية المتحدة: المركز مبان من مدينة المحرق, التاريخية المباني حفظالمحاري, سلمان أحمد,   7
 207-202 م،2017الثقافية,  الممتلكات وترميم صون
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 رصد مظاهر تلف التمثال 2.2

تماثيل الحديقة تعرض علي مدار السنين لعوامل التلف الطبيعية خاصة األجزاء العليا التمثال كحال باقي  .1
 البارزة في الهواء كالذراعين و الرأس بينما إحتفظ باقي الجسم بحالته كالساقين و الجزع.

و قاعدة العمل مبنية حديثا بالطوب األحمر و تم تجليدها برخام جاللة أصفر وهي خامة فقيرة  ال تتناسب  .2
للتمثال باالضافة الي تجليد غطاء القاعدة بالرخام االسود مما  األبيض قيمة االثر و مع طبيعة الرخام الكرارة

 خلق فاصل لرؤية التمثال مع قاعدته في وحدة واحدة.ساعد علي 

 ظهور بقع و طبقات ملحية كبيرة علي سطح قاعدة التمثال. .3

 ناتج عن االتالف البشري.وجود كتابات باألحبار علي أجزاء من التمثال  .4

أجزاء بقع سوداء و سناج متراكم بشكل مكثف علي منطقة الوجه تتدرج بمستوى أقل وضوحا علي باقي  .5
 الجسم و الناتج عن تراكم األتربة مع عوادم السيارات المارة بالحديقة.

وق و الفراغات تدخالت ترميمية سابقة بشكل خاطيء تتضح في إستخدام األسمنت البورتالندى لملء الشق .6
و لتثبيت التمثال علي قاعدته مما تسبب في طمس تفاصيل أجزاء من أصابع القدم و أجزاء من الثياب 

 المالصقة للقاعدة.

 ( 3 رقم ) شكل .تفتت لبعض أجزاء من التمثال و فقد أجزاء من ثنايا الرداء .7

 ( ب –أ  4 رقم ) شكل .تأكل و نحر في العين و الشفاه و األنف .8

ء كامل من مقدمة رأس تمثال الحصان المالصق للتمثال و هو الجزء الرئيسي لموضع اإلكمال فقد جز  .9
 (ب –أ    5رقم  )شكل .الفني في التطبيق

 شروخ دقيقة وواضحة للعين المجردة في عدة أجزاء بجسم التمثال. .10

 (ب –أ   6رقم  )شكل ر.ملمس خشن و تآكل لكامل سطح التمثال ناتج عن عملية النح .11

 .رع بعض التفاصيل و الزخارف النحتية في التاج أعلي الرأس كذلك في خصالت الشعضيا .12

 (7 رقم )شكل .تشوهات و فقد في مقدمة أصابع و أجزاء من القدم .13

 ال تتناسب مع قيمة التمثال كأثر.  Landscapeالمنطقة المحيطة  .14
 عوامل تلف التمثال  3.2

المناخ في مدينة االسكندرية الساحلية علي مدار العام وجد أن  بعد اجراء الدراسات الكاملة لطبيعة
% و التي ترتفع في بعض شهور الصيف 68متوسط الرطوبة النسبية علي مدار العام يرتفع ليصل الي 

درجة مئوية بينما ترتفع درجات  م° 12و  9بين  في فصل الشتاء تترواح درجة الحرارة  و %90لتصل الي 
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-2و الرياح التي تتعرض لها المدينة شمالية غربية و تتراوح سرعتها ما بين   م°41الي  الحرارة صيفا لتصل
إلى العديد من فصل الشتاء تتعرض اإلسكندرية خالل شتاءًا, حيث  4-3بمقياس بيفورت صيفًا و من  3

تضح فيما و سي 8مم مكعب, 195.94التي يصل معدلها السنوي  العواصف الرعدية الشديدة واألمطار الغزيرة
علي سطح التمثال موضع الدراسة.  Physical Weathering 9 فيزيائيةالتجوية ال بعد تأثير ظاهرة 

حيث تتناسب خاصية التفاوت في درجات الحرارة ما بين الليل والنهار والتعرض ألشعة الشمس طرديًا مع 
كثافة الحجر وعكسيا مع مساميته وقيم معامل التوصيل الحراري للرخام, كما نجد أن األعمال الميدانية 

ط ماء البحر المحتوي على العديد من األمالح وأغلبها يكون في الحجرية القريبة من البحر تميل إلي التقا
كميات قليلة, والمكون الرئيسي لماء البحر هو كلوريد الصوديوم والذي يلعب دورا هامًا في تلف األحجار في 
المناطق الساحلية وعن طريق تبلور تلك األمالح يحدث التلف. و طبقًا لسجالت الهيئة العامة لالرصاد 

المصرية تشترك الرياح مع مياه البحر في دفع الكثير من الشوائب في الهواء عند هبوب رياح قوية  الجوية
علي سطح البحر, حيث تحمل معها الرذاذ الدقيق المحتوي علي االمالح الذائبة في مياه البحر و عند تبخر 

والمنشأت االثرية في مدينة 10 هذا الرذاذ تبقي االمالح الذائبة لتترك اثرها علي معظم االعمال النحتية 
  اإلسكندرية.

هذا باالضافة الي ملوثات الهواء االولية في بيئة اإلسكندرية و التي تتمثل في وجود أول أكسيد 
الكربون والهيدروكربونات والرصاص وأكاسيد النتيروجين والجسيمات وثاني أكسيد الكبريت. الي جانب 

الرئيسية المتواجدة بمحافظة اإلسكندرية مما يؤدي إلي االتساخ الملوثات الناتجة عن بعض الصناعات 
 11والتدهور السريع للممتلكات األثرية.

 صناعيةكافة عوامل التلف قد تجمعت علي التمثال ما بين بيئة ساحلية و أخرى و من هنا نجد ان 
 إلي جانب عوامل التلف الطبيعية و البيولوجية و البشرية متمثلة فيما يلي:

متر عن ساحل البحر و مستوى سطح  250متر من سطح البحر و يبعد  16التمثال علي إرتفاع يقع  .1
سم مع عدم وجود عزل  15االرض في المنطقة المحيطة به تنخفض عن مستوي باقي مساحة المزروعات 

امل أسفل و حول قاعدة التمثال كباقى التماثيل المجاورة  و التي تتسبب في غمر قاعدة التمثال بشكل ك
بالمياه سواء الناتجة عن الرى الزائد أو مياه االمطار مما يؤدى إلي تسربها اسفل قاعدة التمثال و منها 

                                                           

 ,World Meteorological Organization (UN) - المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 8 

 https://public.wmo.int/en, Accessed 6/6/l2021 
دراسة ألهم مظاهر و ميكانيكية تلف بعض العناصر المعمارية و الزخرفية  بمسجد احمد " ,محمد, خالفو حمدان, ربيع ؛  9

 118-112 م,2010, 11ع. ,لالثاريين العرب ربمجلة االتحاد الع, "الغربيةمحافظة  -ابيار –البجم 
10 STEIGER, M.; WOLF .F. & DANNECKER, W., Deposition and Enrichment of Atmosphere Pollutants on building 

Stone as Determined by Field Exposure Experiments, C.B.D.S, Vol 1, Boston, 1990.  
11 https://www.accuweather.com/ar/eg/alexandria/126995/air-quality-index/126995  Accessed 12/4/2021 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://public.wmo.int/en
https://www.accuweather.com/ar/eg/alexandria/126995/air-quality-index/126995
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مباشرة عن طريق الخاصية الشعرية الي بدن التمثال و ما تحمله خاللها من بقايا األسمدة العضوية و 
 Rinne 12 (1976) .الكيميائية . وهي نتيجة مشابهة كتلك التي اظهرتها دراسة

إنتشار األمالح و تبلورها علي شكل طبقات بيضاء علي سطح التمثال عن طريق مياه األمطار الحمضية  .2
أو رزاز البحر المتجه مباشرة نحو التمثال و مياه الرى ما تحمله من كم هائل من األمالح خاصة كلوريد 

سطح الرخام ملمس خشن قابل إللتصاق الصوديوم و مع تكرار إذابة هذه األمالح و جفافها و تزهرها أكسب 
 (.8 رقم )شكل بالهواء الملوثات العالقة

لبعض  الهيجروسكوبيةإرتفاع الرطوبة النسبية الموجودة في المحيط و التي تنتقل عن طريق الخاصية  .3
 األمالح و التي بدورها تجذب الرطوبة في المكان.

درجة مئوية و نسبة  41ل درجة الحرارة إليالتباين في درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف حيث تص .4
فصول علي مدار % و في فصل الشتاء تتعاقب دورات البلل و التكثيف علي التمثال 80رطوبة تصل إلي 
 السنة المتعاقبة.

حر نالرياح المتفاوتة في السرعة علي مدار العام في المنطقة المفتوحة المحيطة بالتمثال أدت بدورها إلي  .5
 سطح التمثال .

  حامضإلي  هوجود غازات ملوثة بطبقات الجو كثاني أكسيد الكربون و الكربون الذى تحوال بفعل الميا .6
الكالسيوم ات كبريتيك و من خالل تكرار ظاهرة الجفاف و البلل أدي إلي تحول كبريتات الكالسيوم إلي كبريت

  . 2H2O CASO4 المائية و تكون طبقة قشرية علي أجزاء سطح التمثال

 فسيولوجي ناتج من اإلفرازات العصارية لجذور النباتات المحيطة بالتمثال  تلف .7

 فضالت المتواجدة بكثافة و بأعداد هائلة )خاصة طيور الغربان (التلف بيولوجي ناتج عن  .8

التدخل الخاطىء بإستخدام األسمنت البورتالندى و الذى أعتبر أحد مشاكل و عوامل تلف التمثال نتيجة  .9
شدة إلتصاقها في  التمثال و كذلكو عدم مرونته مما تسبب في إنفصاله عن باقى أجزاء  به نسبة االمالح

أجزاء أخرى , إلي جانب ما ينتجه من أمالح قلوية بجانب أمالح الكبريتات و النترات التي تضاف إليه أثناء 
 ل.إلي كامل أجزاء التمثا فتتسربتصنيعه و التي تذوب في الماء عند تعرضها للرطوبة 

التنظيف الخاطىء من جانب العمال بإستخدام منظفات عادية غير مالئمة مما تسبب في ضرر بالغ  .10
صيانة دورية من أعمال نتيجة تسربات محملة باإلتساخات و األمالح لداخل مكونات الرخام مع عدم وجود 

 متخصصين.

 ألسطحها.تعاني مجموعة التماثيل الموجودة بالمنطقة من مظاهر الكتابات المشوهة  .11
                                                           

12 RINNE, D., The Conservation of Ancient Marble, The J. Paul Getty Museum, 1976, 6  
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 إهمال في التعامل البشرى مع التمثال مباشرة كتسلق الزوار فوق التمثال إللتقاط الصور الفوتوغرافية. .12
 خطة و مراحل العالج.4.2

 2012مدة شهرين متتاليين خالل عام  landscapeاستغرق تنفيذ األعمال الترميمية و التنسيق  .1

الراهنة للتمثال عن طريق الفحص الظاهرى و الوصف إعتمدت منهجية الدراسة و التوثيق علي الحالة  .2
لكل جزء من أجزاء التمثال عن طريق التصوير الفوتغرافى و تدوين المالحظات الدقيقة للتفاصيل التي تم 

كما يتضح   اكتشافها بالفحص البصري الدقيق. و هي المدرسة المتبعة لمعظم عمليات الترميم حول العالم
والجدول رقم  (10) الشكل رقمو يتضح من  Rinne  15و  Degrigny 14و   13Frinigl في دراسات 

 ان X.R.D تحليل عينة التمثال موضع البحث بطريقة حيود األشعة السينيةلنتائج ( حيث اظهرت ال1)
% باالضافة الي نسب مختلفة 70.9بنسبة  موجود الكالسيت )كربونات الكالسيوم( المركب األساسي بالعينة

كما يظهر الهاليت لمجموع باقي النسب.  لدولوميت والكوارتز وسيليكات الماغنسيوم القاعديةمن مركبات ا
% باعتباره ممثال ألحد أهم أنواع األمالح التي تصيب الصخور الطبيعية من المصادر المختلفة 2.4بنسبة 

ق ذلك مع ما ذكرته ويتف مثل تواجده بصورة مباشرة بالقرب من شاطيء البحر سواء كانت داخلية أو خارجية
 16(.2021)تغريد وعادل 

 تم وضع تصور كامل و منهجية عمل اعتمدت علي مرحلتين أساسيتين: اخيرًا فقدو 

دراسات تحضيرية هندسية و فنية لألجزاء المراد استكمالها مع رصد و تحديد كافة مظاهر  المرحلة االولي:
 السابقة الخاطئة.التلف باالضافة الي إزالة كافة أثار التدخالت 

البدء في أعمال التنظيف الميكانيكي و الكيميائي مع البدء في أعمال إزالة األمالح و  المرحلة الثانية:
 التقوية و الترميم و االستكمال كما يتضح من الشرح التالي.

 الدراسات التحضيرية و إزالة التدخالت السابقة:.1.4.2

التصوير الفوتوغرافى بالكاميرا الرقمية من كافة زوايا التمثال و التسجيل بإستخدام  أعمال الرصد وتمت  .1
الي   1:50و تراوح مقياس الرسم للمناظر المصورة ما بين  الموقع المحيط بأوضاع و تركيزات عديدة.

 و ذلك حسب المتطلبات التي توضح مدي دقة التفاصيل و مظاهر التلف. 1:200

                                                           
13  FIRNIGL, A.: «Sculptures in the Gardens – From the Historical Ages to the Neo-embarrassing” Trends», 

First International Conference” Horticulture and Landscape Architecture in Transylvania” Agriculture and 

Environment Supplement, 2011, 28-40. 
14  DEGRIGNY,C.: Protect our European outdoor bronze monuments, Good Practice Guide: Culture Museum: 

2000. 
15  RINNE, The Conservation of Ancient Marble, 6  
 
 

 , "للتصميم الجمالية الرؤية علي وأثرهما والجرانيت للرخام الحديثة والتقنيات الخواص" إبراهيم,عادل, و تغريد, ابراهيم؛   16
Journal of Design Sciences and Applied Arts 2, No. 2, June 2021, 39-48. 
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حتي تبين من إلتقاء الضوء  ة مختلفةإنارا بمستوياتظاهر التلف و تدوين م بدء الفحص بالعين المجردة  .2
باألسطح مع الظالل الواقعة علي التمثال ظهور كامل التفاصيل للقشرة السطحية و ذلك تحت الكشاف 

مظاهر التدهور و التلف كالتي إلبراز معالم و تفاصيل  قويةإنارة  ذوالكشاف  باالضافة الي العادى 
 Rinne17  في دراسات مشابهة استخدمت 

تسجيل كافة االخطاء من التدخالت السابقة و البدء في إزالة أثارها مع الوضع في اإلعتبار التصوير في  .3
 جميع مراحل تنفيذ االعمال .

 (9 رقم )شكل .Landscapeإعداد رسومات تخطيطية هندسية للجزء المحيط بالتمثال  .4

 ال للحد من تأثيرات االحياء الدقيقة بالتربة.التوسع في إزالة المزروعات حول التمث .5

فحص و تحليل عينة الرخام لبيان التركيب البنائي و المعدني و أثار الشوائب و األمالح و رصد إجراء  .6
 Lawrence18 ( وهي تقنية تم استخدامها في عدد من الدراسات المشابهة 10 رقم التغيرات ) شكل

 أ( -11رقم القاعدة السابقة )رخام جاللة ( و أسود غطاء القاعدة.)شكلإزالة أعمال تكسية و تجاليد رخام  .7

إزالة بقايا طبقات األسمنت الالصق علي االجزاء السفلي من االقدام و ثنايا الرداء من أجزاء التمثال سواء  .8
تم إزالتها و قد  و الشروخالناتج عن تجاليد القاعدة أو المستخدم في تثبيت التمثال أو لترميم أجزاء مفقودة 

بحذر شديد للمحافظة علي التمثال عن طريق االدوات المعدنية و تمت هذه المرحلة بصعوبة بالغة نتيجة 
 (12 رقم إلتصاقها و صالبتها الشديدة بسطح التمثال. ) شكل

 .  Landscapeالمحيطة للتمثال المنطقةتوصيل تمديدات الكهرباء إلنارة  .9
  :اإلستكمال الفنيأعمال المعالجات و 2.4.2

سم و تم ردمها  40سم و عمق  30سم و بعرض  50محيط قاعدة التمثال بنحو  يبعد عنتم حفر خندق  .1
أى تجمع للمياه حول التمثال و تهوية  تصريفبأحجار و حصى كبيرة الحجم إلي متوسطة و ذلك لسهولة 

 التربة.

حوض خارجي للحماية من تجمع مياه االمطار و عزله و  بناءعن طريق  محيط التمثالتم معالجة  .2
 .سم 80 م و إرتفاع  x 8م  8بالرخام األبيض بأبعاد ا تجليده

لمنع تسرب المياه األرضية و أي مياه ناتجة ملم  0.4تم عزل أسفل التمثال بألواح من الرصاص بسمك  .3
مت في احد الدراسات السابقة بنجاح (. و مادة الرصاص كانت قد استخد13 رقم عن الرى و األمطار )شكل

 Champe 19 . هدف العزل و لمنع تسرب المياه األرضيةب

                                                           
17  RINNE, The Conservation of Ancient Marble, 6  .  
18  LAWRENCE, A., Cleaning Marble Monuments, The Building Conservation Directory, 2014.  
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 قبل البدء في أعمال تجاليد رخام القاعدة تمت عزلها بمادة عزل أسمنتى . .4

بالكامل  حوافها إعادة تكسية و تجاليد رخام قاعدة التمثال برخام كرارة مشابهة لخامة التمثال و تدوير .5
بإستخدام الصاروخ الكهربائى ألعطاء إنطباع بأن القاعدة منحوتة من كتلة رخامية واحدة و غير منفصلة عن 
كتلة التمثال إلي جانب تنفيذ حليات حول القاعدة من االسفل بنفس طرز تماثيل تلك الفترة )علي غرار قاعدة 

فاء البعد  الجمالي و إثراء ضالفترة ( إل في تلك شائعةالالتماثيل المشابهة بحدائق أنطونيادس باإلسكندرية و 
 ب (. - 11رقم  كتلة التمثال )شكل

  الكيميائي:أعمال التنظيف الميكانيكي و 3.4.2

ريزة و المشارط ذات فبإستخدام الفرش بمختلف مقاساتها و درجات خشونة متفاوتة و األدوات التمت 
و بقايا فضالت  المترسبةالحواف غير الحادة إلزالة األتربة و اإلتساخات و العوالق الملتصقة و األمالح 
بعض االحيان مع  في 45 الطيور الملتصقة بداية من الجزء األعلي نزوال لالسفل  بشكل موازى و بزاوية 

التنظيف الكيميائى متدرجا بإستخدام الماء  المقطر +  (, تلي ذلك14 رقم إستخدام منفاخ هواء يدوى ) شكل
مع إجراء غسيل سريع بالماء إلزالة أثار اإلتساخات و إستلزم ذلك دفع  1:1:1كحول أثيل + أسيتون بنسب 

( 15 رقم قطرات من كحول لسرعة تطاير و جفاف ماء الغسيل و قد حققت هذه الطريقة نتائج مبدئية )شكل
عن التنظيف الميكانيكي و الكيميائى فاعلية استخدام المعدات و المواد  20ت السابقةو قد اثبتت الدراسا

 21المستخدمة في الدراسة الحالية .

في مساحة محدودة جدا بأجزاء من % مع ماء فقط 3الحقًا تم إستخدام حامض سيترك مخفف بنسبة  .1
ت قد لجأت الي معدات ضغط الهواء و الجدير بالذكر ان بعض الدراسا التمثال نتيجة االتساخ الشديد بها

liquid-pressure settings   .22لزيادة فاعلية الحامض في التنظيف 

تم إزالة أثار بقع الكتابات باألحبار من سطح التمثال بإستخدام محلول مائى مخفف من كلورامينات بنسبة  .2
ة بالمشارط تم إستخدام كربونات األمونيوم للمساعدة في إزالة لس, و بعد إزالة األمالح المتكT% كلورمين 2

 تكرار عملية الغسيل معحويلها إلي كبريتات األمونيوم القابلة للذوبان في الماء تطبقة كبريتات الكالسيوم و 

اهمية االستخدام التدريجي للتدخل الميكانيكي, حيث تناول تقنية التنظيف الرطب  Lawrenceو قد اثار  
wet cleaning  و التنظيف بالبخارsteam cleaning     و التنظيف بالليزرYAG laser  .23 

                                                                                                                                                                                           
19  CHAMPE, P.S.:«The Restoration of Outdoor Stone Sculpture: Traditional methods revisited», The 

American Institute for Conservation of Historic & Artistic Works, 1997.  15-21 
20 ROSEMARY, B.,The New York Sleeping Eros: A Hellenistic Statue and Its Ancient Restoration, 2017, 64-73 
doi.org/10.4000/techne.1266  
21  LAWRENCE, Cleaning Marble Monuments, 81-85 
22  RINNE, The Conservation of Ancient Marble, 6. 
23 LAWRENCE, Cleaning Marble Monuments, 81-85 

https://doi.org/10.4000/techne.1266


   م(2022) 1العدد23املجلد مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

 

873 | DOI 10.21608/jguaa.2021.81962.1192 خالد فؤاد بسيوني 
 

 

 تم االستعانة بعمل كمادتين إلستخراج أثار األمالح من داخل الحجر  .1

و عجنه بالماء المقطر و تغطيتها بغطاء بولي إيثيلين ووضع مظلة  "تابولوجيت" طبقات من الطين ي:األول
انه قد تم االعتماد علي  Champe  . ونجد في دراسة (16 رقم الشمس مباشرة )شكللعدم تعرضها لحرارة 

 Bethesda Terrace in Central Park24  الطين لتحقيق نفس الغرض و ذلك علي تمثال 

 الثانية :تطبيق كمادة مورا:

 صوديوم .بيكربوناتجرام  60

 كربوكس ميثيل سيللوز . C.M.Cجرام  60

 .Desogenجرام ديسوجيني مطهر فطرى  10

 . نيجيالتيالقوام اللتر ماء مقطر و ذلك لتجهيز  1

 جرام بيكربونات أمونيوم. 60

 ملح ثنائى الصوديوم . EDTAجرام  25

 .أيام 4بواقع و تكرارها ساعة  24الكمادات لمدة  تمت تطبيق و .2

للقضاء علي األحياء الدقيقة  و الفطريات ثم إستخدام محلول مائي من هيبوكلوريت الليثيوم  مخفف بنسبة و 
. و الجدير بالذكر ان  LiTo3  (Bio Cide )تبع ذلك إستخدام مبيد   Lito7%  مضاف إليه منظف  2

لي اهمية استخدام بالبرتغال قد اشارت ا The National Palace of Queluzالدراسة التي اجريت في 
المبيدات طبقا لجدول زمني محكم يراعي فيه دورة حياة الكائنات الدقيقة و مدي مقاومتها لتأثير المبيد علي 

 25المدي البعيد.

 :أعمال التقوية4.4.2

 جسم  ثقوب حقن% و  3و ذلك بحقن الشروخ الدقيقة بإستخدام محلول فاكر )سيليكون فاكر( بتركيز  .1
رض إعادة الترابط و التماسك غعن طريق الرش لكامل بدن التمثال و ذلك بو استخدامها %  5التمثال بتركيز

  26بعض أجزاءه تماسكها  نتيجة ضغوط عوامل التلف المستمرة . فقدتالبنائي للرخام بعد أن 
 

                                                           
24 CHAMPE, The restoration of outdoor stone sculpture, 15-21 
25   RODRIGUES, J.D., ANJOS M.V., and CHAROLA, A.E., Recolonization of marble sculptures in a garden 

environment, 2014. https://www.researchgate.net/publication/257919725, 38-47 
26  GNEZDILOV, D., Kapnina, E.; & Martynyuk, E.:«The Problem of Preservation, Restoration, and 

Reconstruction of the World Architectural Heritage», IOP CONFERENCE: Materials Science and 

Engineering 698, 2019. 

https://www.researchgate.net/publication/257919725
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  :أعمال  اإلكمال الفني و الترميم5.4.2

زالة و  كيميائيبعد اإلنتهاء من المراحل السابقة من تنظيف ميكانيكي و  .2 األمالح و أعمال  استخالصوا 
)شكل  ”SketchUp“ التقوية و بالرجوع إلي الرسومات الفنية المعدة باستخدام برامج الحاسوب المتخصصة 

المشار اليها في الدراسة التي اقيمت في المتحف   Meshlabو برنامج   Blenderبرنامج ل والمشابه( 17
و بوجود جزء صغير إسترشادى من  National Roman Museum in Rome27 االيطالي القومي 

مقدمة رأس الحصان تم بدء الجانب التشكيلي بإستكمال باقي الجزء المفقود من كامل رأس الحصان بإستخدام 
احث قد لجأ الي عدد من االفالم الوثائقية التي تم انتاجها عن حدائق و الجدير بالذكر ان الب األسواني الطين

 ( 18 رقم )شكل 28قصر المنتزة, حيث ظهر التمثال في حالته االصلية في احد اللقطات المصورة.

تلي ذلك تنفيذ قالب من السيليكون المطاط وصب نسخة من الجزء المفقود بإستخدام مونة مكونة من  .3
وذلك  .1:1:2 بنسب )ايبوكس( 50نفس نوع رخام التمثال و بودرة زجاج  وأكسيت  بودرة رخام ابيض من

 بعد ان اجري الباحث عدة تجارب لونية الختيار الدرجة االقرب لونًا لسطح التمثال االصلي. 

عزلها  ثمعملية تجميع و لصق الجزء المستكمل مع باقي التماثيل األصل بإستخدام وصلة نحاس  تمتو  .4
الجزئين في ثقب بطبقة من االلياف الزجاجية و البوليستر لزيادة الحماية من الصدأ,  و بعمل بتغطيتها 

 (.19 رقم في عملية اللحام )شكل 2020إستخدم االرالديت  حيثووضع الوصلة 

و صقلها حتى  سابقا تم البدء في أعمال ملىء الشروخ والفواصل بمعجون بنفس المونة المستخدمة .5
 ( 20 رقم )شكل 29تتماشى و تتوحد مع باقي أجزاء التمثال.

طبقة عزل من مادة  تطبيق و بعد االنتهاء من كامل أعمال المعالجات و الترميم و اإلكمال الفنى تم
% 7 سيليكات اإليثيلفي عزل تجاليد رخام القاعدة الحديث بينما تم استخدام % 5بتركيز   B72البارالوريد 

بعض للوقاية و حماية سطح التمثال. و قد اعتمدت الدراسات المشابهة علي تقوية و عزل جسم التمثال   في
  ضمن مجموعات الفينيل  D.P.A. compoundو   hydrocalمثل المناظرة المواد 

Diphenylamine  30مدينة أثينا.لعزل و حماية سطح التمثال القائم ب  

( المقارنة التفصيلية ألجزاء التمثال قبل و بعد عمليات الترميم 23و  22و  21و يتضح في األشكال )
 ( هيئة التمثال بالكامل بعد االنتهاء من كامل اعمال المعالجات و االكمال الفني. 24 رقم و يظهر في )شكل

                                                           
27 SIOTTO E., CALLIERI, M., DELLEPIANE, M., and SCOPIGNO, R.:«Ancient Polychromy: Study and 

Virtual Reconstruction Using Open Source Tools», ACM Journal on Computing and Cultural Heritage8, No. 

3, May 2015  
28  https://www.youtube.com/watch?v=bsigTCtnroI  Accessed 25/4/2011 
29 ROSEWITZ, J., Muir, Ch., RICCARDELLI, C., and RAHBAR, N.:«A Multimodal Study of Pinning Selection for 

Restoration of a Historic Statue», Materials & Design, 2016, 98, DOI:10.1016/j.matdes.2016.03.004 
30  RINNE, The Conservation of Ancient Marble, 6 

https://www.youtube.com/watch?v=bsigTCtnroI
https://www.youtube.com/watch?v=bsigTCtnroI
http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2016.03.004
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تلي ذلك إعادة المزروعات و روعي اختيار النوع الذي يتميز بقلة احتياجه لمياه الري للحد من خطورة 
سرب المياه الزائدة الي بدن التمثال اثناء عمليات الري المتكررة. كما تم تنفيذ سياج نباتي حول حرم التمثال ت

 رقم الالزمة )شكل االضاءة  للحد من االتالف البشري . كما تم االنتهاء من تنسيق محيط المنطقة و توصيل
  الترميم. أعمال ( الضفاء عنصر الجمال و اظهار مالمح التمثال بعد انتهاء25

 النتائج:الخاتمة و 

  من المتعارف عليه أن العمل النحتي الميداني والحدائقي البد من اخضاعه لعدة اعتبارات جمالية ونفعية
وذوق عام إلي جانب القوانين التي تنظم عمليات الترميم خاصة في أعمال النحت ذات القيمة التاريخية 

العوامل البيئية الواقعة عليه أو من االتالف البشري حتي يتوفر له بغرض حمايته والحفاظ عليه سواء من 
 الحد األدني من معامل األمن والحماية .

  أثناء أعمال تطوير وتأهيل التماثيل والمنطقة المحيطة بها البد من إجراء دراسات دقيقة لكافة عناصر
 الموقع لتالفي أي مشكالت أو عوائق قد تحدث أثناء أو بعد العمل .

  بعد اجراء الباحث عدة تجارب على عينات من قطع الرخام الحديث وجد ان استخدام اللواصق كالبولي
استر او االيبوكسي بانواعه في اعمال اللصق او االستكمال يتسبب في حدوث اصفرار في اماكن اللصق او 

 2020مادة االرالديت االستكمال في االجزاء الحديثة او في لون التمثال االصلي لذلك ينصح باستخدام 
 لشفافيتها العالية وقوة الالتصاق الي جانب عدم تغيير لونها بعد تعرضها لضوء الشمس.

  إزالة كافة آثار الترميم السابق ) الخاطئ ( سوء في أعمال التشكيل أو الضرر الواقع بسبب استخدام
العينات إلي جانب تشوه التمثال  األسمنت لتسببه في ظهور امالح بالتمثال وهذا ما أوضحته نتائج تحليل
 بسبب طمس معالم األصابع بالقدم واألجزاء السفلي وثنايا المالبس بالتمثال.

  فرض لون الرخام األبيض المميز استخدام تركيبة لونية تطابق األصل بعد تجربة عدة خلطات بدرجات
 الجمالي مع احترام الطابع األثري .لونية حتي تتقارب ما بين األجزاء المستكملة واألصل حفاظا على الشكل 

  تم دهان طبقة من البولي أستر مع استخدام الياف زجاجية لتغطية الوصلة النحاسية المستخدمة زيادة في
 الحماية من الصدأ.

  بعد الرجوع للمراجع العلمية في علم دراسة النبات و الرجوع للمختصيين في مجال تنسيق الحدائق تم
دنيا " ألنه من أفضل األنواع التي تستخدم كسياج حول التمثال حيث تعطي أفرعه تشابك اختيار نبات " الديو 

مما يعوق وصول األفراد للتمثال والتعامل المباشر معه أثناء التقاط الصور التذكارية أو الكتابة عليه كما انه 
 يتميز بعدم حاجته لكمية مياه كبيرة و على فترات متباعدة أثناء الري .

 اتالتوصي: 
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  إختيار نوعيات من النباتات و المزروعات التي ال تحتاج إلي كميات مياه )كنبات  الديودونيا( والذي
 إنشاء أسياجالي جانب  يصلح ايضا كسياج نباتي خارج حرم التمثال موضوع الدراسة و التماثيل المشابهة

 ه.للحد من حركة المشاه الزائرين الجائرة علي محيط التمثال و حرمخشبية 

  الترشيد في إستخدام  المياه أثناء عمليات  الري التي تؤثر علي تلف التمثال عن طريق الخاصية الشعرية
ضرورة وضع ألواح عزل معدنية من الرصاص أو الزنك  من أسفل قاعدة العمل إلى جسم التمثال عن طريق

أسفل قواعد مجموعة التماثيل بالحديقة لمنع تسرب المياه األرضية أو تراكم مياه األمطار حول قواعد التماثيل 
متر من كل اتجاه  1مع عزل الرطوبة ومنع وصولها لجسم التماثيل  كذلك يوصي بحفر أحواض على بعد 

سم عمق وملئها بالزلط بأحجام متفاوتة لسرعة تصريف مياه الري   50 ×عرض  40د حول التماثيل بأبعا
علي بعض األعمال النحتية بفلورانسا  Marvasiفي دراسة حلول بديلة كالتي استخدمت  و نجدالمتجمعة.  

 Dryظهور مصطلح  Copia del Davidو   Ratto delle Sabineو هما تمثالي   ايطاليا  –

Fountain   الذي يعبر عن استبدال اسلوب الري التقليدي بأخر تستخدم فيه التقنيات الحديثة في أعمال و
  31اليه.الري بما ال يؤثر علي العمل النحتي عن طريق عدم تسرب المياه 

  تجنب إستخدام نوعيات أسمدة للمزروعات من شأنها التأثير المباشر بالتلف العضوى و ما تسببه من
 في التربة تنتقل لألثر.  تكاثر كائنات دقيقة

  في مياه الرى لتجنب نمو األشنات في بدن التمثال  مثبطة لنمو و تكاثر الكائنات الدقيقةوضع مادة
الداخلي أو علي سطحه الخارجى بما يضمن الحد من تكاثر الكائنات الدقيقة و الطحالب علي سطح التمثال 

 32 و قاعدته.

  أسس علمية وقواعد الترميم المتبعة الحداث التماسك البنائي ضرورة االستكمال الفني المبني على
والتكامل الفني بغية تحقيق الهدف األساسي من أعمال المعالجات الفنية وهي تحقيق القيمة الجمالية والثقافية 

 والحفاظ علي التراث.

  ر لتقليل سرعة أمتا 40أمتار وارتفاعها ال يقل عن  10زراعة أشجار تستخدم كمصادات للرياح على بعد
 الرياح ومقدار احتكاكها بأسطح التماثيل والتي تسبب في تآكلها .

  وضع لوحات ارشادية وتعرفية بالتماثيل كناحية تثقيفية ونفعية إلي الجانب الجمالي لزيادة وعي األفرار مع
صرفات بعض وضع كاميرات مراقبة و افراد أمن واضاءات ليلية زيادة في أعمال الحماية وذلك تجنبًا لت

                                                           
31  MARVASI, M., DONNARUMMA, F.,  FRANDI, A.,  MASTROMEI, G., STERFLINGER, K.,  TIANO, P., PERITO, B.: « 

Black Microcolonial Fungi as Deteriogens of Two Famous Marble Statues in Florence», International 

Biodeterioration & Biodegradation, January, 2012, 56-64 
32   TUDOR, P., MATERO, F. and KOESTLER, R.: «A Case Study of the Compatibility of Biocidal Cleaning and 

Consolidation in the Restoration of a Marble Statue» Biodeterioration Research 3, 1990, 95-106. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0964830511002526#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0964830511002526#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0964830511002526#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0964830511002526#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0964830511002526#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0964830511002526#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0964830511002526#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0964830511002526#!
https://www.researchgate.net/journal/International-Biodeterioration-Biodegradation-0964-8305
https://www.researchgate.net/journal/International-Biodeterioration-Biodegradation-0964-8305
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األفراد التي قد تسبب فس ضرر ألجزاء من الثماثيل خاصة البارزة أو الضعيفة منها مما ينتج عنها تشوه 
 للعمل النحتي .

  اإلهتمام بأعمال الصيانة الدورية و المتابعات المستمرة لكامل األعمال الفنية بالحديقة بأسلوب مبني علي
لي أحدث خامات المعالجات و الحد من أثر العوامل الجوية أسس و منهجية علمية من خالل اإلعتماد ع

الواقعة علي التمثال إلي جانب تشكيل فرق متابعة مختلفة ألعمال الصيانات األسبوعية البسيطة إلي 
 صيانات سنوية من قبل متخصصين في ترميم األعمال األثرية.

  يوصي باستخدام Framed structures  من الجوانب او الزجاجية بقوائم الهياكل الخشبية المفتوحة
معدنية  للحماية من العوامل الجوية و ذلك بوضعها  حول التماثيل اثناء فترات الشتاء او الرياح الشديدة  

و مثال علي ذلك ما يتبع في  المتحف المصرى بغرض  التقليل من آثار عوامل التلف الواقعة عليها, 
بأغطية البولى إيثيلين في العواصف الممطرة ة في الهواء الطلق ة اآلثار المعروضبالتحرير حيث يتم تغطي

 .مع توفير قواعد خاصة انشئت بعناية إلرتكاز االعمال عليها حتي ال تتصل مباشرة بأرضية الحديقة 
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 التطبيقية الدراسة( خريطة الموقع العام لحدائق قصر المنتزة توضح موقع التمثال موضوع  1شكل )
MOHAMED, Montazah the royal palaces and gardens, 2014 

 

           
 ب( الوضع الجانبي للتمثال يوضح الفقد في رأس الحصان-2شكل )        أ( التمثال في الوضع السابق بالمواجهة-2شكل )

 الباحثتصوير  ©
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باألسمنت ) ترميم خاطئ(( آثار طمس اجزاء اسفل التمثال  3شكل )  

 

               
 

 ب( توضيح فقد اجزاء بمنطقة الوجه و األنف - 4شكل )أ( توضيح االتساخ برأس التمثال                - 4شكل )

 الباحث تصوير  ©
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 SKETCH-UPفقد جزء من رأس الحصان و استكماله افتراضيا ببرنامج تركيز علي أ(  -5شكل )

             
ب( التمثال بالكامل موضحًا عليه فقد جزء كامل من مقدمة رأس تمثال الحصان و هو الجزء الرئيسي لموضع  - 5شكل )

 اإلكمال الفني  

 الباحثعمل  ©
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 بظهر التمثال ب ( نحر و تآكل – 6شكل ) أ ( نحر و تآكل بالذراع األيمن                          – 6 شكل)

 
 

 ( مظاهر تلف و طمس معالم و فقد و كسر بالقدم و األصابع 7شكل )

 الباحث تصوير ©
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 ( تأثير األمالح و ما تسببه من نحر سطح التمثال 8شكل )

 

 
  LANDSCAPE( منظور هندسي للتمثال و 9شكل )

  SKECTH-UPالباحث باستخدام برنامج  ©
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 ( نتيجة تحليل العينة بطريقة حيود االشعة السينية10شكل )
 

 ( نتيجة تحليل عينة من التمثال موضوع البحث1جدول )

 النسبة المئوية الرمز لكيميائي المركب م

 الكالسيت 1

 calcium carbonate 

CaCO3 70.9% 

 سليكات الماغنسيوم القاعدية 2

Magnesium silicate 

hydroxide 

Mg9(SiO4)4(OH)2 9.9% 

 الدولوميت 3

 calcium magnesium 

carbonate 

CaMg(CO3)2 9.6% 

 كوارتز 4

quartz 

SiO2 7.2% 

 هاليت 5

halite 

NaCl 2.4% 
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 ب  ( أعمال معالجة قاعدة التمثال – 11شكل )      أ  ( أعمال ازالة التجاليد الرخامية القديمة – 11شكل  )

             
 ( ازالة آثار الترميم السابق 12شكل  )

 الباحثتصوير  ©
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 (  أعمال الحفر حول قاعدة التمثال و تركيب ألواح عزل معدنية و توصيل أعمال الكهرباء و تجاليد الرخام13شكل )

         
 ( أعمال التنظيف الميكانيكي 14شكل )

 الباحث تصوير ©
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 بعد      قبل

 
( أعمال التنظيف الكيميائي 15شكل  ) 
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 (  أعمال الكمادات الطينية الستخالص األمالح و أعمال التقوية 16شكل  )

           
 ( استخدام برامج الحاسوب في اعداد الرسومات التحضيرية و تصور شكل االجزاء المفقودة بعد االستكمال17شكل )

 الباحث تصوير ©
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 رأس الحصان –أعمال التشكيل الجزئي باستخدام الطين األسواني  ( 18شكل )

              
 

 ( أعمال التجميع و الوصل الستكمال الجزء المفقود برأس الحصان 19شكل )
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 ( ملء الفجوات و الشروخ و أعمال االستكمال 20شكل )

         
 ( الوجه )قبل  و بعد( اعمال المعاجات و االستكمال باألنف و العين 21شكل  )

 الباحثتصوير  ©
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 ( التمثال قبل و بعد اعمال الترميم 22شكل  )

 

             
( التمثال قبل و بعد اعادة تطوير المنطقة المحيطة به 23شكل )  

 الباحثتصوير  ©
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 ( رؤية من كافة زؤايا العمل بعد االنتهاء من الترميم 24شكل )

            
 ( التمثال بعد االنتهاء من أعمال الترميم 25شكل  )
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