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 المعرضة للمخاطر حفظ وصيانة المواقع االثرية
 من )الردم التدعيمى(أنظمة إعادة الدفن اآل باستخدام

محمد الحسن أبو رجب .د.م.أ
 

  
     الملخص:

 وضرورية   دفن المواقع األثرية المعرضة للمخاطر بطريقة آمنة تعد هامة   إن إعادة    
 العوامل وخاصةمتنوعة المن عوامل وقوى التلف  لألجيال القادمة للمحافظة عليها
المشروعات  -االمتداد العمرانى  -السرقات  –النزاعات والحروب  )البشرية مثل

 -األمطار  -)الرياح وعوامل التلف الطبيعية مثل  (بيئىالتلوث ال -الزراعية والسياحية 
 –طريات فال) والعوامل الحيوية الرطوبة(  -التغير المستمر فى درجات الحرارة 

 –السيول  -) الزالزل       عيةطبيالكوارث وال حيوانات(ال -قوارض ال -حشرات ال
ردم ال)بطريقة أمنة المواقع االثرية إعادة دفن إن  (العواصف واألعاصير - البراكين

اطالل مباني )مثل لحفظهاوسيلة هامة  دراستها وتسجيلها وترميمهاتدعيمى( بعد ال
 التمويل ( التى ال تجداطالل المباني الحجرية –الجداريات  –الفسيفساء  –الطوب 

الكافى لصيانتها وعرضها وحفظها حفظا جيدا يالئم حالتها وحجمها وقيمتها ويضمن 
وعمليات)الردم التدعيمى( يجب أن تتم بطرق علمية  الستمرارية،واالسالمة لها 

الحفظ الجيد لآلثار داخل التربة على  المعنية لضمان شارك فيها جميع التخصصاتت
تتناول الدراسة تأثير التربة وخصائصها الكيميائية والفيزيائية كما المدى الطويل 

كما تحتوى الدراسة على  ،من عدمه ومعرفة إذا كانت تصلح إلعادة دفن وحفظ اآلثار
وخالل  ،للمواد األثرية ثة المناسبة إلعادة الدفن األمنأهم المواد والتقنيات العلمية الحدي

ناسب أغلب المواقع يمعيارى لعمليات إعادة الدفن اآلمن  نموذجيتم تصميم الدراسة س
  .                                                         على المدى البعيد التلفوعدم  السالمة لها االثرية ويحقق

   
 :الكلمات الدالة

 .  الحصى ؛الرمل ؛التربة ؛الصيانة ؛الحفظ ؛الدفن ؛المواقع  
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              Introduction:  المقدمة -1
، ألنها تشكل عمليات حفظ وصيانة المواقع االثرية العديد من التحديات لحمايتها

جة تعرضها المستمر للعوامل بدرجة كبيرة لعمليات التدهور والتلف نتيمعرضة 
وعمليات التجوية وقد أقترح العديد من العلماء إعادة الدفن الكامل لها لفترات  المتلفة

زمنية طويلة أو دفن جزئى لفترة قصيرة كوسيلة لحفظها من العوامل الجوية 
المواقع ب العمل أثبتت الدروس العديدة المستفادة من لقدو(1)االطالل االثريةوخاصة 
مكتشفة أفضل من درجة حفظ  ، أنه لم يتم الحصول على درجة حفظ ألى مادةاألثرية
 زمنية تبقى لفترة أن يمكناألثرية سريعة التلف  ، فكل الموادغير المكتشفةاآلثار 

 عن بقائها معرضة، الرمل، أو الماءابتة التى تنشأ بإحاطتها بالتربة، أطول فى البيئة الث
هو إجراء حماية تم تصميمه بدقة لضمان حفظ  اآلمن إعادة الدفننظام و .الجوى للهواء

 التحكم فييهدف إلى الحد من تلف المواد االثرية من خالل األصلي واالثار في موقعها 
التدعيمي  وإجراء إعادة الردم األثريةلتي تتعرض لها المواقع ابعض العوامل البيئية 

المباشر  ي يحمي المادة االثرية من التأثيرللموقع االثرى هو بمثابة الواقي الذ  الصحيح
المستمر  التغيرحيث أنه يوفر للمادة االثرية بيئة مستقرة في ما يخص  لمناخيةاللتقلّبات 

مك مواد التغطية وأخيرا ونظرا  لس(2)لحرارة والرطوبة  والرياح والضوءفى درجات ا
االثرية حماية من التلف الميكانيكي االطالل  فى إعادة الردم فإّنها توفر أيضا  لسطح

تتطلّب عملية إعادة الردم  كائنات الحية ومثل كافة األنظمةنتيجة االحتكاك الناتج عن ال
بغرض حفظها ممارسة  أألثرية الموقع إن إعادة دفن(3).صيانة دورّية لكي تكون ناجحة

 باعترافولكن أغلب تلك الممارسات (4)تم تنفيذها فى علم االثار منذ اكثر من مائة عام
، ولكن عدد قليل من بطريقة عشوائية وغير مدروسة جيداالباحثين والممارسين تمت 

سليمة ومنهجية واضحة بهدف  عمليات إعادة الدفن تم تصميمها بطريقة علمية
وتعتبر أكثر حاالت استخدام التربة كوسيط للحفظ لفترة قصيرة هى حفظ  ،(5)الحفظ

مثل الفسيفساء  الزخرفيةالمواقع االثرية بين مواسم الحفائر وخاصة لحماية العناصر 

                                                           
(1) 

Evelyn, J.,(2009) A Question of Re-burial, Status Report on Reburial of Archaeological 

Sites in Norway, A Multiple Case Study, Master’s thesis in Archaeology, Trondheim, Spring 

,pp.1-5. 
ى والحفاظ على المواقع األثرية"، الحفظ فى علم الترميم المعمارجان بيير ادم:"آن بوسوترو،  (2)

المعهد العلمى الفرنسى لالثار الشرقية ترجمة:محمد أحمد الشاعر، مؤلف جماعى، األثار، 
 . 514 -489، ص . 2002بالقاهرة،  

تدريب الفنيين على صيانة الفسيفساء فى   :"ليفيا ألبيرتي، إيلسا بورغينيون، و توماس روبي (3)
 . 108ص.  2013،معهد جيتى للترميم "موقعها األصلى

4)
 Demas, M., (2004). “Site unseen: the case for reburial of archaeological sites 

) 

Conservation and Management of Archaeological Sites, 6,pp, 137–154. 
(5)

Stewart, J., (2004). “Re-burial of Excavated Sites Conservation and management.” English, 

Heritage Conservation Bulletin, (45)pp, 28–29. 
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حيان بدون إعداد وقد تمت عمليات إعادة الدفن هذه فى أغلب األ(6)والصور الجدارية
ة المستخرجة من الحفائر وتلك األتربة غالبا ما ، وغالبا تستخدم األتربجيد لتراب الدفن

المعمارية الموجودة بالموقع والتى غالبا  تكون ناتجة عن عمليات تفتت وتحلل العناصر
أن إعادة الدفن بهذه به ومن المسلم (7)ما تحتوى على أمالح وعناصر أخرى متلفة

 الطويلةمنذ فترة طويلة تحت فرضية خاطئة بأن شروط الدفن األصلية  تمالطريقة قد 
األمد المسئولة عن حفظ الموقع ومواده منذ أالف السنين سوف تستعاد بشكل او بأخر 

وذكر  (8).عند إعادة الدفن للحفظ فى الموقع ولكن ذلك لن يحدث بالضرورة
ن قبل البشر والحيوانات ن األضرار المادية للبقايا االثرية مأ(9)(2004)ديماس

والنباتات والجليد واجهادات درجات الحرارة والرطوبة يمكن تجنبها عن طريق تغطية 
كما تعتبر إعادة الدفن كأسلوب للحفاظ على البقايا  ،بقايا التربة باستخدامالمواقع االثرية 

للحفاظ وحيوية  مرونةاالثرية فى الموقع واحده من أهم استراتيجيات التدخل االكثر 
، وهو إجراء وقائى جيد يحمى االثار من واقع االثرية التى تم الكشف عنهاعلى الم

ولكن  على البقايا االثرية لقرون طويلةخالل إعادة بيئة ما قبل التنقيب التى حافظت 
هناك نوعية من بيئات الدفن تعمل علي اتالف  وتدمير المواد االثرية ويجب هنا تجنبها 

بديال  جيدا للحفظ في يعد ان إعادة دفن البقايا األثرية كما واستبدالها بالبيئة المناسبة، 
العودة بالمواد األثرية إلى بيئة مستقرة والفكرة من وراء إعادة الدفن هو  الموقع

، وعلى لها عمليات التدهور واالضمحاللمن رض سوف تقلل وتبطئ تحت األ
تم بناء نظم إعادة ل ال يمكن وقفها تماما ولكن الرغم من أن عمليات التلف والتحل

تتعرض لها المادة األثرية بعد  يمكن أنللتخفيف من األضرار التى اآلمن  الدفن
  (10).عملية الكشف عنها
يشير كال منهما  Re-burial)و   (Backfillingأن مصطلح (11)(2005وذكر )حجازى 

الى مجرد إعادة  Re-burial))، ولكن يعبراألثر الثابت المتروك فى الموقع الى تغطية
، فى حين يشير المصطلح الثانى والتنقيب رواسب الناتجة عن الحفرالردم بال

(Backfilling) مواد معينة وإجراء تفتيش  باستخدامالى إعادة الردم بهدف الحماية
 عمليةBackfilling) )وتناظر هذه العمليةلتدعيمها  دورى على االثار التى تم ردمها

                                                           
(6)

Roby, T., (2004). “The Re-burial of mosaics: an overview of materials and practice 

Conservation and Management of Archaeological  6, pp,229–236. 
7)

 Demas, M. (2004) pp, 137–154.
)

 
(8)

 Wilson, L. and Pollard, M. 2002. ‘Here today, gone tomorrow? Integrated 

experimentation and geochemical modeling in studies of archaeological digenetic , change’. 

Accounts of Chemical Research, 35(8)pp, 644-651 
9)

 Demas, M. (2004) pp, 137–154.
)

 
10)

 Evelyn, J.,(2009)  pp,1-5
) 

           
المجلس االعلى   ،"العلمية لعالج وصيانة المكتشفات االثرية فى مواقع الحفائراألسس :"ثروت محمد حجازى(11)

 . 11 ، ص ، 2005 ، لالثار
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  (بين مواسم التنقيب)د يكون الردم التدعيمى مؤقتا مثل، وقغليف وتخزين اللقى االثريةت
 االثار فى بيئةان ( 2004)ستيورات وذكر .طويل المدى فى بعض األحيان وقد يكون

الدفن تكون محمية بشكل أفضل وأكثر أمانا من تلك المكشوفة للجو حيث توفر إعادة 
الدفن حاجز حماية ضد تأثير درجات الحرارة القصوى والمتغيرة دائما وحركة 
الرطوبة وحاالت التجمد وتبلور االمالح القابلة للذوبان داخل المسام وعلى االسطح 

لميكروبيولوجى ولكن كل هذه العوامل تكون المنقوشة والملونة وكذلك ضد التلف ا
وعند حفظ االثار ال ، 12شائعة على االسطح االثرية المكشوفة والمعرضة للهواء الجوى

إجراء تقييم لحالة حفظ الموقع  مثل العناصرال بد من األخذ بعين االعتبار عددا  من 
 أيضا معرفة خصائص كّل مادة سوف يتم االثرى ومحاولة فهم أسباب تلفه، كما ينبغي

استخدامها حتى تكون عملية إعادة الردم بأكملها حماية فعلية للمواقع االثرية من 
بسمك ، وتستعمل مواد التغطية مثل الّتربة والّرمل والحصى لجوية المتلفهالعوامل ا

ألثرية للموقع ، ولحماية البقايا ام وذلك لخلق بيئة أكثر استقرارا  3م:2كبير حوالي من 
فهي عبارة عن طبقات ة البالستيكيأّما أغشية الفصل مثل الّشباك  ،على أفضل وجه

، أو ّنب اختالط طبقات ومواد الّتغطيةتستعمل على شكل أغطيه فاصله لتجرقيقة 
ثها، كما يمكن أن تستعمل تجّنب تلواالثرية للتحديد الفصل بين هذه المواد واألسطح 

 (1)كما يوضحها الشكل(13)ل أكياس كحاويات لمواد التغطيةأغشية الفصل على شك
تعتبر المواقع األثرية موارد غير متجددة ولكنها غالبا  ما تكون صلتنا الوحيدة و
عوامل التلف المختلفة ، ومع ذلك تقع تحت التهديد المستمر بالدمار بسبب الماضيب

واستمرارية المواقع ولكن يجب ان تعمل الحكومات وعلماء اآلثار لضمان بقاء 
 .وفى نفس الوقت تستمر التنمية فى مواصلة أدائها وتطورها االثرية

                                                           
(12) 

John, S, (2004) Conservation of archaeological mosaic pavements by means of reburial, 

Conservation and Management of Archaeological Sites, 6,pp, 237-246 
تدريب الفنيين على صيانة الفسيفساء فى موقعها  :"،ليفيا ألبيرتي، إيلسا بورغينيون، و توماس روبي (13)

 . 118 -108ص.  2013معهد جيتى للترميم  ،"األصلى
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(أ()1شكل)  

 (ب)  طبقة من الحصى لتثبيت التربة تعلوهارضية بطبقة من تربة الموقع يمثل تغطية الفسيفساء األ 
يمثل تغطية الفسيفساء بطبقة من الرمل ثم طبقة من الحصى يفصل بينهما غشاء شبكى من 

)د( يمثل تغطية الفسيفساء .يمثل تغطية الفسيفساء بأكياس من الرمل ثم طبقة من الرمل (ج).البالستيك
مستزرعة بطبقة من الرمل ثم طبقة من التكسية االرضية ثم طبقة من تربة الموقع مع تثبيتها بنباتات 

                         (2013، ألبيرتي، وآخرونعن)ليفيا غير عميقة الجذور.

عادة دفن المواد األثرية عندما تصمم وتنفذ بشكل جيد وصحيح وباستخدام إنظم إن 
 (14)مرضيه.األساليب التكنولوجية الحديثة فأنها سوف تعطى نتائج  

:األثرية نظم إعادة الدفن اآلمن للمواقعمميزات  -2  
األثرية في الموقع واحدة من  فن كطريقة للحفاظ على الموادتعتبر إعادة الد -أ

 استراتيجيات التدخل األكثر مرونة وحيوية للحفاظ على المواقع األثرية التي تم
وتم تعريف إعادة الدفن  ،لعوامل التجويةالكشف عنها وتركت دون اهتمام معرضة 

خالل إعادة إنشاء بيئة ما قبل التنقيب التي حافظت  كإجراء وقائي يحمي اآلثار من
 (15).على البقايا األثرية لقرون طويلة

، للحد من تلفها وتدهورها ،ا األثرية في بيئة مستقرة ومحميةيتم وضع البقاي  -ب 
العمليات المتلفه المحتملة من  نها تصبح محميةإعادة ردم المادة األثرية فإعند  هألن

..... إلخ ( التخريب والتدمير والنهب البشرية على السطح مثل)التنمية اوكاألنشطة 
مثل  المفتوحةللبيئة الجوية  وكذلك نتائج العمليات الطبيعية الناجمة عن التعريض 

 واالنهيار....... الخ( والتفتت)التآكل والنحر والبرى 
ى السطح لألنشطة علنظام اعادة الردم يسمح بإعادة استخدام المواقع األثرية  -ج 

سواء كان ذلك في البناء المؤقت أو الدائم أو الزراعة  البشرية التنموية المختلفة

                                                           
(14)

 Perez, M, A. (2014). An Engineering Approach for the Design of Archaeological Reburial 

Systems. (Doctoral dissertation). Retrieved From     
(15 )  

Demas, M. (2004) pp, 148 
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وهذا يعطي نظم إعادة الدفن ميزة في المناطق الحضرية المزدحمة حيث أنه  الحديثة
  مثل حالةيعمل على حماية المواد أألثرية ويسمح للتنمية الحضارية فى نفس الوقت 

  (16)() مسرح الورد 
كشفة مرة  إلعادةالقادمة  لألجيالمن معلومات  يحتويهحفظ الموقع األثرى وما  -د 

وخاصة  واألمنيةاخرى وحفظة بطريقة افضل عند توفر االمكانيات المالية والعلمية 
 1930حيث أوصى مؤتمر أثينا عام  ، فى مناطق النزاع والحروب والبلدان الفقيرة

كبديل مفضل للحفظ في الموقع ومع ذلك كانت التوصيات األساسية  بإعادة الدفن
عبارة عن أعادة استخدام نواتج الحفر) األتربة والرمال ( فى اعادة ردم الموقع 

وعمليات إعادة الدفن تمارس على نطاق واسع على  ، االثرى دون تصميم بيئة واقية
يشارك فيها جميع  أنها اسلوب هام من أساليب الصيانة والترميم ويجب ان

المتخصصين المعنيين بترميم وصيانة المواقع االثرية من مرممين ومهندسين 
 (17)وأثريين وجيولوجيين ......الخ

    :متطلبات بيئة إعادة الدفن اآلمن -3  
          Requirements for safe Re-burial environment  

          Limiting the infiltration of water: الماء الحد من تسرب -أ

عمل على نزح وتفكيك المادة الرابطة فى المونات وطبقات ي أحيانا   الماء في بيئة الدفن
الفيزيائى  التآكل والجبس، وكذلك يعمل على الشيد مثل كربونات الكالسيوم والطفلة

يلعب ، كما أنواعهالماء عامل حاسم في النشاط البيولوجي بجميع ، ولمكونات المواد
، والكثير والمواد االثرية عناصر التربةالتفاعالت الكيميائية بين الماء دورا  حاسما  في 

، مثل الطين واألصباغ والوسائط ائيا  أو حساس للرقم الهيدروجينيكيمي نشطا  منها 
القطع األثرية المركبة والطبقية مثل الفسيفساء والجدران المغطاة  ، كما أنالالصقة

 حيث من المحتمل حدوث تسرب للماء ،بين الطبقات واالنفصال بالجبس عرضة للتآكل
لها عرضة ألشكال أخرى ، مما يجعه يضعفها من الناحية الميكانيكيةبينها وهذا بدور

جذور النباتات والحيوانات التي تختبئ فى و االمالح ، مثل تلك التي تسببهامن التدهور
 . (18)التربة

 
 
 

                                                           
(16) 

Ashurst, J., Balaam, N., Foley, K. (1989). “The Rose Theatre Overcoming  the Technical 

Preservation Problems.” Conservation Bulletin, (9),pp, 9–10 
17)

 Perez, M, A. (2014).
)

 
(18) 

Burch, R ., Agnew, N (2004) Reburial research: a conceptual design for field testing for 

the reburial of wall plasters and mosaic pavements, Conservation And  Management of 

Archaeological Sites, 6,pp, 347-36 
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 :انتقال الماء عبر مواد التغطية ةسهولة حرك  -ب 
 .Easy movement of water through the coverage materials 

 من أو الرطوبة (ان وجدت)األرضية  المياهتتمّكن  أن المهّم فى نفس الوقت من
 من الّتربة في الرطوبة الموجودة تتمّكن لم وإذا يمالرد طبقات عبر بحّرية السريان
 في يتسببسوف  تعلوها التي الردم اعادة مواد إلى المواد االثرية عبر بسهولة المرور

 في فيتسبب االثرية ادةالم سطح مستوى في الماء يتبّخرو الشعري، انقطاع التصاعد
 تسمح ال التغطية مواد كانت إذا أما تلفها، إلى يؤدي مما على أسطحها األمالح تبلور
 الّرطوبة أن تحصر شأنها فمن منفذة( غير عبرها )مواد المرور من السائلة للمياه أبدا
على  الجذور موون صغيرة عضوية كائنات ظهور إلى يؤّدي قد وهذا المادة االثرية في

 ببطء تجفّ  بأن للمواد االثرية الردم إعادة مواد تسمح أن أيضا المهمّ  ، ومنأسطحها
 بأن تضمن أن أي جافه تكون عندما ببطء وبأن تتبلّل رطوبة حالة في تكون عندما

 .(19)ببطء تتغير التربة االثرية داخل الموجودة الّرطوبة
 :توفير بيئة مستقرة ورطوبة منخفضة -ج 

Providing stable and low-moisture environment 

بيئة مستقرة وذات رطوبة منخفضة ألن البيئة ذات ر مواد إعادة الردم توفيجب ان 
كما تؤثر  ورات التبلور وإعادة ذوبان الملح،الرطوبة المستقرة سوف تحد وتمنع من د

ا على النشاط الميكروبيولوجي وتقلبات الرطوبة أي يؤدي محتوى الرطوبة المنخفض ض 
لبناء المسامية تتفاعل ، والن مواد االفيزيائي والكيميائي والبيولوجيإلى تقليل التدهور 

حيث تعمل الرطوبة على  ،بيئاتها الصغرى الموجود داخل المسام الشعرية فيمع الماء 
 (20)ذوبان وإعادة ترسيب األمالح القابلة للذوبان

 :الشعرية بين طبقات الرديم االستمراريةضمان  -د 
 Ensure continuity of capillarity between Backfilling layers 

من المحتمل أن يؤدي انقطاع االستمرارية الشعرية بين المادة األثرية وطبقتها إلى 
الشعرية ضرورية  ألن االستمرارية ، تبلور األمالح القابلة للذوبان في السطح البيني

االنفصال اذا كان التبلور  حيث تنشأ مشاكل ، ريةألسطح الصور الجداللغاية بالنسبة 
 إذا كان التبلور فوق طبقة اللون مباشرة  وإخفاء اللون االلتصاق بين الطبقات ومشكلة

  Thermal Stability :    (الحراري الحراري )العزل توفير االستقرار -ه 

 في لحراريةا التقلّبات عن المواد االثرية اإلمكان قدر الردم إعادة مواد تعزل أن يجب
المتكّررة  التغّيرات أو جّدا   المنخفضة أو جّدا   المرتفعة فالحرارة والشتاء الصيف
 في المستخدمة التغطية طبقات كانت وكلما ، والمونات حجاراأل تلف تسّبب للحرارة

                                                           
 . 110 ، ص ، مرجع سابق ، ليفيا ألبيرتي، وآخرون (19)

20)
 Burch, R.,  Agnew, N (2004) p.349.

)
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 الحرارى العزلو توفير االستقرار على تكون قدرتهامناسب  سمك ذات الردم إعادة
 .(21)كبرأ
 Restriction of biological activity           الحد من النشاط الحيوي: -و

وطبقات الفسيفساء معرضة بشكل  ، تعتبر الجدران التى تحتوى على أسطح مصورة
الحيوانات التي تتسلل بين خاص لالضطراب الهيكلي عن طريق دخول الجذور و

، وهي مستعمرات مثالية للنمو والحجر، وخاصة إذا كانت متدهورةسطح طبقات األ
كما يوضحها (22).التى تتعايش على مخلفات الكائنات الحيةو الميكروبيولوجي

 (2الشكل)
باتات نمو  مقاومة  -ز  :الحيوانات واختراق الن 

          Inhibiting plant growth and animal penetration                

 نموّ  يعيق الذي الّنوع منالردم التدعيمى  في المستخدمة المواد تكون أن دائما يفضل
 ال أن أيضا يجبو طولية ةلمد بالّرطوبة المواد هذه تحتفظ ال أن نبغي، كما يالّنبات
  على صعبا   يكون وأن لصغيرةاالعضوّية  الكائنات أو الّنبات نموّ  يغذي ما على تحتوي
 الذي يعيق النوع من التغطية مواد تكون أن أيضا ويفضل تخترقها، أن الجذور

 . (23)واألعشاش الجحور وبناء األنفاق حفر على الحيواناتو الحشرات

 
 (2شكل)

 يوضح تأثير الطحالب وجذور النباتات والحيوانات على طبقات الفسيفساء 
 (2013عن، ليفيا ألبيرتي، وآخرون،)

 :توفير بيئة ذات محتوى عضوي منخفض -ح 
Providing an environment with a low organic content 

، عن الحفائرالتى تتواجد بالتربة الناتجة  المواد العضوية من خالل الحد من مصادر  
رمال ) مثل وعدم استخدام تلك التربة فى اعادة الدفن واستخدام تربة أخرى نظيفة

                                                           
21)

 Burch, R.,  Agnew, N (2004) P.359 .
)

 
22) 

Burch, R ., Agnew, N (2004) P.349.
)

 
23)

 Burch, R ., Agnew, N (2004) P, 349 .
) 
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يساعد على الحد من النشاط الحيوي في  الن هذاال تحتوى على بقايا عضوية ( السيليكا
، كما ان الرديم الغنى بالمواد المواد العضوية قليل مصادرونة ويمحيط االثار المدف

 .(24)االثرية األسطح وتبقع اتساخلى يعمل عالعضوية 
 Physical stability           :توفير االستقرار الفيزيائى -ط 

مستقرة وثابتة من الناحية الفيزيائية  دفنينبغي أن تكون المواد المستخدمة فى اعادة ال
 واالحتكاك بينضغط وال تسبب الضرر السطحي مثل التآكل الناتج عن ال والكيميائية

لها مباشرة أو تبقع  التى غالبا تكون مالصقةو والمواد االثرية مواد إعادة الدفن
مثل الرمال الغنية بأكاسيد  من مواد التغطية اليها لونأاالسطح االثرية نتيجة انتقال 

 (25).الحديد أو النحاس
من: عبر المواد استمراري ة -ى  Stability of materials over time      الز 

 وتستمر المواد االثرية تتلف ال حّتى غير قابلة للتلف الردم إعادة موادتكون   أن يجب
 أن شأنه من مثال الفسيفساء سطح على معدنية شبكة ، حيث أن دفنوظيفتها تحقيق في
 بسرعة تتلف البالستيكّية من المواد فالعديد تغير لونها في ويتسبب الفسيفساء هذه يبقع
 في بيئة بسرعة تتلف فإّنها القطن مثل الطبيعّية األلياف أّما ،لّشمسل معّرضة كانت إذا

  )26)الحية الدقيقة الكائنات وبوجود رطبة
 :المستخدمة فى أنظمة إعادة الدفن خواص المواد -4

Characteristics of materials used in Re-burial systems 

 ان تكون ثابتة كيميائيا وفيزيائيا وال تتغير بمرور الوقت  -
 ال تسبب أضرارا ميكانيكية للمواد االثرية  -
 كيميائيا ( خاملةال تتفاعل مع الوسط المحيط )  -
 ال تؤثر وال تتأثر بالمياه االرضية  -
 (27) تمييزها فى المستقبل بسهولة )انها ليست مادة اثرية ( لألثريينيمكن  -
 االستعمال سهولة  -

 وخصوصا واستعمالها المواد نقل سهولة مدى االعتبار بعين نأخذ أن أيضا   المهمّ  من
 بسرعة للفك قابلة مواد نستعمل أن المستحسن من يكونومؤّقتة، ال ردمال إعادة حالة في

 .بها  ضرر إلحاق أى دون األثرية األسطح عن واإلزالة
 الرديم  طبقات بين الفصل الجيدتحقيق  -

 تكون أن يجب ،فعال بين طبقات الردم فاصل كحاجز وظيفته الفصل غشاء يؤدي لكي
 .تعلوه التي التغطّية مادة حبيبات حجم أصغر من المستعمل الغشاء مسام

                                                           
24)

Stewart , J (2004) P, 237-246 
)

 
(25)

  Burch, R ., Agnew, N (2004) P, 349 
 . 118 – 108 ، ص ، مرجع سابق ، وآخرون ألبيرتي، ليفيا ( 26)

(27) 
Canti, M.,  Williams, J, (2016) Historic England( 2016 ) Preserving archaeological 

remains . Appendix 5 – Materials for use in the reburial of sites. Swindon. Historic England. 
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  أن تكون متوفرة بتكلفة منخفضة  -
 أحيانا يتم فمثال   ،محليا وتوفرها ابتكلفته دا  محد يكون الغالب في التغطية مواد اختيار
 وال متوفرة ألنها الفسيفساء ردم إلعادةالحفائر  إجراء أثناء ترفع الّتربة التي استخدام
 بشرط ان تكون مناسبة وليس لها تأثير ،سهل استخدامهاو مادية كلفةت أية عليها تترتب
  .على المادة االثرية متلف

يانة الدورية  -  الص 
 من أكثر وعمال أطول وقتا تتطلب المواد فبعض الردم إعادة عملية صيانة ينبغي
 بالنمو للنبات التربةّ  تسمح المثال سبيل على ،جيدة في حالة عليها للحفاظ غيرها
حتى  (28)وبصفة دورية بانتظام طويلة الجذور األعشاب إزالة يتطلب مما بسهولة

 وتكون احد عوامل تلفها. التصل الجذور الى المادة االثرية المدفونة
 الدفن : المواد المستخدمة فى عمليات إعادةأهم  -5

 Materials used in Re-burial operations 

ت إعادة الدفن مجموعة من المواد مثل طبقات تغطية المواد االثرية تستخدم فى عمليا
 المواد المستخدمة كطبقات فاصلة بين طبقات التغطية . الى  باإلضافة
 Covering Materials                        :  التغطية مواد أوال : 
 الّتربة، عامة هي الردم بصفة إعادة عمليات فى الطبيعية المستخدمة التغطية مواد
مثل فى التغطية  المتخّصصة المواد الصناعية أما ىالبركان الرمادالحصى و، الرمل

 ماّدة الممدد، ولكلّ  البوليسترين صفائح أو كرّيات ،LecaTMالممّددة  حّبات الطين
 .المواد األثرية على والسلبّية اإليجابّية له نتائجه واستخدامها وعيوبها،  ميزاتهام
 Natural Covering Materials       التغطية الطبيعية  :           مواد -أ

المواد الطبيعية هي األكثر استخداما في أنظمة إعادة الردم األثرية وتتكون مشاريع 
الدفن المبكرة ببساطة من وضع تربة الموقع التي أزيلت منه إلى المواقع إعادة 

تربة الموقع توفير  لناتجة عن استخدامالفوائد ا . ومن(29)(Johnsen 2009المحفورة )
، وبما أن في محتوى الرطوبة في بيئة الدفن مما يساعد على التحكم نقل جيد للرطوبة

 تربة جيدة الحفظ غالبا  تكون عنه، فهي حتى الكشف االثرى الموقعت ظفالتربة ح
) روبي  مادة االثرية المدفونة بها ويمكن استخدامها مرة اخرىمتوافقة مع الو

2004)(30) . 
 Soil of the Location:        تربة الموقع -

غالبا  ما تستخدم فى  عنه الكشف تم حّتى قرون االثر عدة تحفظ التي تربة الموقع
 ولكل الناتجة عن الحفائر األتربة من كبيرة ومتنوعة مجموعة وهناك دفنالنظام إعادة 

 جيد بتحّرك عموما   الناتجة عن الحفر التربة وتسمح المختلفة، خصائصها منها واحدة

                                                           
 118 – 108 ، ص ، مرجع سابق ، ليفيا ألبيرتي، وآخرون (28)

29)
 Johnsen, E, (2009) pp,1-5 .

)
 

30)
 Roby, T. (2004). pp, 229–236 .

)
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 والرطوبة الحرارة درجة في جيدا   استقرارا   أيضا   توفّر كما السائل والبخار، للماء
 ال هذا الحالة هذه فيو بعدها، أوالحفائر  أثناء دون صعوبة عليها الحصول ويمكننا
 كما ،والحشائشنباتات لل بذور على غالبا   ويتتح ولكن من عيوبها أنها  ،شيئا   يكلف

 االستعمال قبل الغربلة تتطلّب فهي وبالتالي الحيوى والّنشاط النباتات نمو تساعد على
 موضوعة التربة كانت إذاو ح،ايوالر بالمطر للتآكل قابلة أّنها المتكّررة، كما والّصيانة
 وقتا تنظيفها سيتطلب إزالتها وعندتلتصق بها بشده فإنها  ةالمادة االثري على مباشرة
ولكن يمكن استخدام هذه التربة كطبقة سطحية عليا ضمن طبقات إعادة   (31)طويال

 الردم واستزراع بعض النباتات ذات الجذور السطحية بها لتكون طبقة واقية. 

 Sand : الرمل -
والرمل هو أكثر أنواع التربة استخداما في مشاريع إعادة الدفن للمواد االثرية )كانتتي 

 مع ألنه غالبا  ما يكون متاحا  بسهولة وبتكلفة منخفضة بالمقارنة (32)(1999وديفيز
 يتطلّب فهو وبالتالي البيولوجى والّنشاط تتاالّنبا لنموّ  مالئمة   أقل الّرمل ويعتبر التربة
حيث يحتوى  ،ربة ويعتبر مادة خاملة كيميائيا  التّ  من أنظف أيضا   والّرمال أقل، صيانة

على عدد قليل من الجسيمات الصغيرة والمواد العضوية واألمالح القابلة للذوبان وهذا 
على المواد االثرية وخاصة فى  يجعل الماء المتواجد بين حبيبات الرمال أقل تأثيرا  

 يتطلب الرملكما أن  (33)(2004مصادر المياه االرضية )روبي  المواقع القريبة من
 يضمن التحرك ال ، ولكن الرملالته من على أسطح المواد األثريةإز عند أقل تنظيفا  
 درجة في جيدا استقرارا يوفر ال فهو قليل بسمك كان وإذا والبخار، السائل للماء الجيد

تم أنه عادة ي تغطيةالتربة ومن عيوب استخدام الرمل كمواد  والرطوبة مثل الحرارة
ا على المادة األثرية أو السياق األثري،ضغطه باألساليب االهتزازية   التي قد تؤثر سلب 

بالمطر، وال يعمل على معادلة االس الهيدروجينى للتربة وخاصة  للتآكل قابل أّنه كما
، يها استخدام المبيدات الكيميائيةالتى يكثر ففى المواقع القريبة من االراضى الزراعية 

، وأهم خصائص الرمال رمال مناسبة لعمليات إعادة الردمالأنواع وليست كل 
 المستخدمة فى إعادة الردم ما يلى :

يجب ان تحتوى  التى يمكن استخدامها فى عمليات )الردم التدعيمى( الرمال الجيدة -
يجب ان يكون و ،نخفضة من أكاسيد الحديدا ونسبة معلى نسبة مرتفعة من السيلك

 ، كماترتفع تكاليف الردم مصدر الرمال قريب قدر االمكان من الموقع االثرى حتى ال
كربونات الكالسيوم من األمالح واألكاسيد الملونة و يجب ان تكون الرمال خالية

بالماء  الذائبة عن طريق غسلها واألمالحويمكن تنقية الرمال من الطفلة  ،والطفلة
، وقبل استخدام الرمال فى عمليات إعادة الدفن يجب فى المحجر الخالى من االمالح

                                                           
(31)

 Canti, M,  Williams, J, (2016) P,4 
(32)

 Canti, M,   Davis, M (1999) ‘Tests and guidelines for the suitability of sands to be used in 

archaeological site reburial.’ Journal of Archaeological Science 26,pp, 775-781 
(33)

 Roby, T. (2004). pp, 229–236 . 
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، حيث النشطة كيميائيا عمل فحوص للتأكد من خلوها من المواد الملونة والعناصر
 ، ) أكاسيد الحديد او أقل مثل %1فى الرمال عن يجب اال تزيد نسبة العناصر الملونة

كما يجب اال تزيد نسبة المعادن النشطة فى الرمال  (أكاسيد الكروم ،اكسيد المنجنيز
، الباريوم، ، البوتاسيومالكالسيوم، الصوديوم، الماغسيوم)او اقل مثل أكاسيد%1.5عن 
( وهذا يجعل نسبة االكاسيد الخاملة فى الرمل تصل الى ، خامس اكسيد الفوسفورالزنك
المثلث  يوضحهاسبة لعملية إعادة الدفن كما % او اكثر حتى تكون الرمال من97.5

          (2)الشكلب
ألربع عينات من XRF) )تحليل باستخدام ال( نتائج 2)رقم شكل الجدول فى الويمثل 
ونوعية الرمال فيها جيدة ومناسبة لعمليات الردم التدعيمى  (R1 ,R2 )ل هى االرم

% وتحتوى على نسبة 97.5لآلثار ألنها تحتوى على أكاسيد خاملة بنسبة أكثر من 
 (R8 ,R9)، ولكن عينات الرمال فى جدا من األكاسيد النشطة والملونةمنخفضة 

مى لآلثار حيث تحتوى عيبالجدول السابق غير مناسبة لالستخدام فى عمليات الردم التد
على نسبة مرتفعة من أكاسيد الكاليسوم والبوتاسيوم وهى اكاسيد نشطة  (R8)الرمال فى
، بينما تحتوى الرمال فى فاعل مع المواد االثرية المدفونةوالتى يمكن ان تتكيميائيا 

(R9)  تفاعل مع والتى يمكن ان ت (34)على نسبة مرتفعة من أكاسيد الحديد الملونة
 .المواد االثرية وتصبغها بألوان الحديد

 
 ( 3)شكل

 لآلثار الردم التدعيمى أنظمة يوضح خصائص الرمال المستخدمة فى 
  .Canti, M,  Williams, J, (2016) عن  

                                                           
(34)

 Canti, M,  Williams, J, (2016).P.4 
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 Gravel   : الحصى -

ال تكون على اتصال مباشر  مادة نظيفة تستخدم كتغطية فى إعادة الدفن ولكنالحصى 
 بسبب ويجب ان يكون بينها وبين االثر طبقة سميكة من الرمال مع سطح األثر

 نموّ  تمنع التي األفضل المادة وهي، أحيانا   حوافها حدهو صالدتها العالية وكبر حجمها
وخاملة  ،وهى متوفر بسهولة (35)احّباته حجم لكبر نظرا   الحيواني والّنشاط الّنبات
 التربة مع بالمقارنة أقل تلفها بالماء ونسبة ىاألثر من الموقع إزالتها يسهل كما كيميائيا  

من كسر االحجار مثل أن يكون الحصى من السيليكا وليس  ومن الضرورى ،الرمل أو
سيد ملونة ، واال قد تحدث مشكالت مماثلة للرمال التى تحتوى على أكاالحجر الجيرى

تكون  االستخدام حتى الكما يجب غسل الزلط وتنقيته قبل  ،وأكاسيد نشطة كيميائيا
، وتمثل حبات الزلط عامل ردم ممتاز عند هاك أكاسيد وأمالح ملتصقة على سطحهن

 ال كما السائل للماء جّيدة حركة تضمن وال، كطبقات سطحيةاستخدامها مع الرمال 
، الحصى حّبات بين للفراغات الموجودة نظرا   والّرطوبة للحرارة جّيدا   استقرارا   تضمن
فى  ويفضل (36)ما يستخدم الحصى مع الرمل أو التربة فى عمليات إعادة الدفنوعادة 

استخدام حبات الزلط ذات الحجم الصغير او المتوسط كاملة  عمليات إعادة الردم
  . االستدارة مثل زلط الفينو

 Other natural materials :           المواد الطبيعية األخرى -
مثل مادة البتزوالنا أو مادة ستخدم مسحوق الصخور المفتتة وبعض األتربة البركانية ي

، وتسمح ف وهي رمل كلسي، كمواد للتغطية، ويتم استخدامها في شكل مسحوقالط
جيدا للحرارة  استقراراوتوفران  والبخارهاتان المادتان بحركة جيدة للماء السائل 

ث أنها ال تعزز نمو النباتات وكالهما غير ف( حي)الط والرطوبة خصوصا في حالة
مكلفتان أبدا عندما يتم شراؤهما مباشرة من مكان استخراجهما وتوجد مادة البتزوالنا 

 . (37)تقريبا بشكل حصري في إيطاليا بينما توجد مادة الطوف في مناطق متعددة
 Artificial Coverage Materialsمواد التغطية االصطناعية:     -ب

وهى عبارة عن  (LecaTMالمواد الصناعية المتخصصة مثل )حّبات الّطين الممّددة 
وكرات أو  الوزن طينة طبيعية يتم معالجتها وتحويلها الى حبيبات كبيرة الحجم وخفيفة

ينتج من عملية البلمرة  polystyreneصفائح البوليستيرين الممددة( والبوليسترين 
والبيراليت معروف ومن فصيلة البيتروكيماويات  للستايرين الخام وهو مركب عضوي

نوع من الصخور البركانية الشفافة المتكونة أساسا من الآلفا ذات التكوين  وهو
الكيميائي المحدد والمحتوية على الماء المتبلور ويتم سحق مادة البيراليت الخام 

م( فتتبخر المياه 5 870وتجفف ثم تعرض لدرجة حرارة مفاجئة تقارب درجة تلينها)
                                                           

(35) 
Demas M., (2004). “Site unseen: The case for reburial of archaeological sites.” in 

Conservation and management of archaeological sites 6, no. 3-4, pp. 137-154   ، 
(36)

 Canti, M,  Williams, J, (2016).P.5. 
 114 ، ص ، مرجع سابق ، ليفيا ألبيرتي، وآخرون (37)
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مرة ضعف  20إلى  4المتبلورة داخلها بسرعة مسببة تمددها ليتضاعف حجمها من 
في الحبيبات تمنح  عديدةحجمها األصلي وينتج عن عملية التمدد هذه فجوات هوائية 

يتم اختيار هذه المواد نظرا  و البيراليت خفة في الوزن وتجعل له خاصية عزل ممتازة،
، ويمكن استخدام بسبب خصائصها العازلة االستخداميجعلها سهلة  لخفة وزنها، مما

مزايا استخدام المواد و ،عدد من المواد الصناعية في أنظمة إعادة الدفن األثرية
 ةمقاومو ،ت، وال تشجع نمو النباتان وسهلة التركيب واالزالةالصناعية أنها خفيفة الوز

غالبا أكثر  هذه المواد المتخصصة تكون ولكن (1صورة) ،كيميائيا   ةللحرارة وخامل
وال توفر أيضا  السائلوال توفر تحركا جيدا للماء  لطبيعيةاة تكلفة من مواد التغطي

 الطبيعية المواد بعض أن وهي أيضا ليست متاحة بسهولة كما ،جيدا للّرطوبة استقرارا
 مماثلة للمواد خصائص لها والتي الخفاف أو فالط حبات مثل البركاني األصل ذات

  أيضا   تغطية كمواد أحيانا تستخدم ألصناعية

 
 (1صور)

 كرات )صفائح( البوليستيرين الممددة. )ج( -البيراليت. )ب(-.حّبات الّطين الممّددةتمثل)أ( 

 Expanded clay pellets                 الموسعة: طينية الحبيبات ال -
تم استخدام كريات طينية موسعة في الماضي إلعادة دفن المواقع األثرية. وتتمثل  

والتنقيب وإعادة االستخدام إذا لزم التطبيق  المزايا في أنها مادة خفيفة الوزن وسهلة
إعادة ردم تم استخدام هذه المواد في وفي حين أنها ال تشجع نمو النباتات.  ، األمر

 Bristolkvartalet فارتاليت(ك ولبريستموقع ) أوربا مثل بعض المواقع االثرية فى

    .(38) ونظام إعادة دفن الفسيفساء
  Vermiculite  :الفيرميكوليت -

( وهو معدن 2{(Si AL)2.O10}{OH}2.4H2O+(Mg Fe2+ Fe3) التركيب الكيميائي
األفران طبيعي يتمدد عند تعرضه للحرارة، عملية التمدد تسمى التقشير وتطبق في 

التجارية، يتكون الفيرميكوليت عند عمل هدرتة لبعض المعادن البازلتية وتوجد مناجم 
كثيرة للفيرميكليت في جنوب أفريقيا والصين والبرازيل والواليات المتحدة وعدة بلدان 

تم اقتراح استخدامها  لوزناء موسعة خفيفة الفيرميكوليت عبارة عن معادن ملو أخرى
لوزن، وتوفر هي أن المادة خفيفة ا لهاالمزايا الرئيسية و أألثريةفي أنظمة إعادة الدفن 

كون يتم استخدامها في الحاالت التي ت ال االزالة والتطبيق، سهلة، والعزل الحراري

                                                           
(38)

 Perez, M, A.,(2014) .pp, 170- 173. 
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نظام إعادة دفن الفسيفساء باستخدام طبقة من  فى فيها األحمال كبيرة ويوصي
 من تصميمه.أساسى  يكوليت كجزء الفيرم

 Expanded Polystyrene :     البوليسترين الموسع -
تأخذ شكل كتل بالستيكية منخفضة الكثافة مصنوعة من البوليسترين هذه المادة 

 كيميائيا   الموسع، يتم تثبيت هذه الكتل بسهولة وهي عبارة عن تعبئة خاملة ومستقرة
هو أن كثافته منخفضة جدا  geofoamالميزة الرئيسية الستخدام  ،الوزن وخفيفة

تم استخدام هذه المواد في نظام إعادة و٪(  1بالمقارنة مع مواد التعبئة التقليدية )حوالي 
ل احممن أجل حماية اآلثار من األ Bristolkvartalet)بريستول كفارتاليت( دفن موقع 

ا ألنه يمكن حمل كل كتلةةالزائد ، فإن هذه المادة تعد صينوتركيبها من قبل شخ ، نظر 
 للمواقع التي تضم عددا قليال من العمال . مناسبة وجيدة

         Low Strength Materials : المواد منخفضة القوة -
مادة ك مادة أسمنتية يمكن استخدامها هيو( CLSM)مثل مادةالمواد منخفضة القوة  

والتي  ، ومواد إسمنتية ، ومياه ، رمل عادة( ناعم ) تكون من ركامت ،للتدفق هملء قابل
فوائد استخدام و ، البوزالنا أو الرماد البركانىمن أو  يمكن أن تكون أسمنت بورتالند

يمكن أن تكون و ، هو أنه يمكن تصميمها لتناسب احتياجات المشروع CLSMمادة 
 ، منخفضة ولها نفاذيه تآكل ومقاومة حراريا  الطبقة الناتجة خفيفة الوزن ومقاومة لل

ا ألن الطبقة ذاتية التوصيلو ا و فمن ، نظر  ا قد السهل تثبيتها ولن تتطلب جهد  ضغوط 
أن  كما ، يمكن أن تكون الطبقة قابلة للتنقيب بسهولةويؤثر على المادة والسياق األثري 

عدم وينبغي  ،ملء األماكن التي يصعب الوصول إليها هايمكنمتدفقة و CLSMمادة 
ويجب ان يكون بينهما الضرر  بها تلحق للمادة بمالمسة المواد األثرية حتى ال السماح
، في طبقة واحدة تغطية بالعديد من الطرق المختلفةويمكن استخدام مواد ال ،فاصل

للحماية على أو في طبقة عميقة أو طبقات متعددة  ، لحماية السطح على المدى القصير
كما يمكن استخدام أنواع مختلفة من  ، الموسمية المؤقتة التغطيةفى  المدى الطويل أو

من  االستفادةبقصد  لذالكاذا كانت حالة الموقع تحتاج  البعض مواد التغطية مع بعضها
 (39).مميزات عدة مواد

 Separation films    ثانيا : األغشية الفاصلة : 
توافق دقيق مع الطبقة يتم تعريف طبقة األغشية الفاصله على أنها طبقة منفصلة ذات 

االثرية  ، والتي يمكن أن تعمل كحاجز أو فاصل بين الموادوالطبقة العلوية التحتية
 :ب أن تتوفر فيها الخصائص التالية)الرديم( المجاورة ويجالمدفونة ومواد التغطية

 التآكل التسبب -رديم االثرية ومواد ال تمرارية الشعرية بين الموادتعزيز االس -
كما تمثل األغشية الفاصلة  -ختراق الجذورإ تقاوم -الفيزيائى على األسطح األثرية 

                                                           
(39)

 Rachel, B., Neville, A., (2004) Reburial research: a conceptual design for field testing for 

the reburial of wall plasters and mosaic pavements, Conservation and Management of 

Archaeological Sites, 6 , pp, 347-361 
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تعمل على حماية أسطح  - لقابلة للذوبان والمواد المرتشحة( لتبلور األمالح ا)مصايد
ة من غشاء فاصل يحمى أسطح المواد االثري - مبانى الطوب اللبن عند إرتفاع الرطوبة

تسهيل و ،والرديم بين السطح اآلثرىعالمات لتحديد الفواصل  -التلوث بمواد )الرديم( 
قمشة هناك العديد من المواد الصناعية المنسوجة مثل االو ،يم فيما بعدإزالة مواد الرد

 كما توضحها النايلون ، البولى اثيلين،البوليستر المصنوعة من البولى بروبلين،
ان تستمر لعدة قرون فى االرض  وهى مواد ثابتة كيميائيا ويمكن( 1الصورة رقم )

تسمح بمرور الماء  كمامناسبة ويمكن استخدامها فى فصل وحماية وتعزيز الطبقات و
  )40).من خاللها وال تحجز الرطوبة

 البالستيك وأقمشة ،وشباك ،أوراق هي المستعملة الفصل أغشية أنواع أكثر إن
 ناعيةالص المنسوجات من وغيرها التخزين أكياس صنع في المستعملة المنسوجة
 اإليجابية نتائجه له واستخدامها وعيوبه مزاياه له منها صنف كلّ و األرضية كالتكسية
 .على المسئول اختيار ما يتناسب مع حالة الموقع االثرىويجب  والسلبّية

 حركة تمنع ألّنها البالستيك أوراق استخدام بعدم بشدة ينصحو: البالستيكية ألوراقا -
 الّنباتات نموّ  يعزز البالستيكية تحت األوراق ينحصر الذي فالماء والبخار السائل الماء
أسطح المواد األثرية  وبين التغطية مواد بين الفصل في فعالة البالستيك أوراق أن إال

 .الثمن باهظة وغير متوّفرة وهي
 بمرور البالستيكية الشباك تسمح مم(3مم:1)حجم المسام من:البالستيكية الشباك -

 في المستخدمة الحجم المواد الكبيرة بين بفاعلية تفصل كما والرطوبة السائل الماء
ال  وهي والّرمل الّتربة مثل األدقّ  المواد بمرور تسمح ولكّنها الحصى مثل التغطية
 الّثمن باهظة غير األمر نهاية في أنها كما ألحيواني والّنشاط الّنبات تغلغل تمنع

 (2) صورة رقم.بسهولة ومتوفرة
 أكياس صنع في مثال   المستعمل لمنسوجا البالستيك إن: المنسوج البالستيكي القماش -

 يخلق وهذا السائل للماء الحال بالنسبة هو كما الماء بخار حركة من كثيرا يقلل التخزين
 ،الجذور نمو فيعزز المنسوج البالستيكي القماش تحت مباشرة تقع رطبة منطقة غالبا
 مواد مختلف بين بفاعلية ويفصل جزئّية، بصفة إالّ  الحيواني الّنشاط يوقف ال أّنه كما

  )41).محلّيا الغالب في ومتوفر الثمن باهظ وهو ليس ،التغطية

 التكسية تصنع ألصناعية: األنسجة من وغيرها المنسوجة األرضية التكسية -
 في خاص بشكل تستعمل وهي الجوفية األرض طبقات في لتستخدم المنسوجة األرضية

 باهظة عموما وهي المثال سبيل على ألطرقات بناء خالل من العامة مجال األشغال
 منها نوع ولكلّ  متعددة كثيرة أنواع منها عليها ويوجد العثور يصعب وقد الّثمن

والغير  المنسوجة األرضية هى التكسية من رئيسيين صنفين وهناك المختلفة خصائصه

                                                           
(40) 

Kavazanjian, E. J. (2004). “The use of geosynthetics for archaeological site reburial.” 

Conservation and Management of Archaeological Sites, Maney Publishing, 6, pp, 377–393. 
 . 116 -114 ، ص ، مرجع سابق ، ليفيا ألبيرتي، وآخرون (41)
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 التكسية وتفصل(42)الردم فى مشروعات إعادة بها ينصح التي هي واألخيرة منسوجة
 أّنها كما تحتها، الموجودة المواد تآكل تمنع وهي ألتغطية مواد بفعالية بين األرضية

 .الحيواني والّنشاط الجذور تغلغل من تحدّ 

 
 (2صورة )

 أغشية غير منسوجة  ج -نسوجة مب تمثل أغشية  -أغشية غير منسوجة  أ تمثل 
 .Theodorakeas, P., Koui, M., (2010)عن 

 أنواع نوع من كل على فيعتمد والرطوبة الّسائلة المياه بحركة األداء المتعلق أّما
 األرضية التكسية بعناية نختار أن المهم من فإنه لذلك المستعملة األرضية التكسية
 استخدام الردم، ويمكن إعادة عملّية في تؤّديها أن يجب التي للوظيفة المحددة المناسبة

 غير أنسجة األحيان أغلب في الفسيفساء وهي ردم إلعادة أخرى أنسجة صناعية
 كبير حد إلى تشبه وهي البناء أو الزراعة في إما وتستخدم من البوليستر منسوجة
 تكون بقائها فمدة وبالتالي جوده أقل ذات نوعية أنها إال ألرضيةا التكسية أنواع بعض
 ويسهل أقصر

                                                           
(42)

 Theodorakeas, P., Koui, M (2010).Conservation procedures for the reburial of Mosaic 

pavements: a review of materials and Techniques, National Technical University of Athens, 

School of Chemical Engineering, 9, Iroon Polytechniou str., 15773 Athens, Greece. 
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 (أ.3صورة )

تمثل فسيفساء (ب) تمثل موقع أثرى مغطى بطبقة من الرمل ثم غشاء فاصل ثم طبقة من الحصى
تمثل موقع اثرى مغطى (ج)أرضية يتم تغطيتها بطبقة من األغشية الفاصلة ويتبعها طبقة من الرمال

من الرمل  عمال يقومون بتجهيز طبقات الردمتمثل ( د)بالرمل ثم غشاء فاصل ثم طبقة من الحصى
والتربة تمهيدا  لتغطية الموقع االثرى)ه( تمثل فسيفساء أرضية مغطاة بغشاء فاصل تمهيدا  الستكمال 
طبقات الردم )و(تمثل موقع اثرى مغطى بغشاء فاصل ثم طبقة من الرمال والحصى )ز( تمثل موقع 

 Roby,T., Demas,M,(2013) ،عن اثرى يتم تغطية أجزاء منة بالرمل.

 األرضية التكسية وضع إنّ  ، األرضية التكسية من ثمنا أقل وهي المواد هذه إيجاد
 منصوحا   ليس األسطح االثرية المسطحة مثل الفسيفساء والصور الجدارية على مباشرة

 بأكمله الفسيفساء سطح بين الجيد ضمان التالمس في الصعب من ألّنه ، عموما به
 الفسيفساء سطح السائل بين الماء حركة يمنع السيئ التالمس الن األرضية والتكسية

 )43).ميالردطبقات و
 General systems for Re-burial  النظم العامة إلعادة الدفن :    -6

توجد أربع نظم متبعة فى إعادة دفن المواد االثرية على مستوى العالم وتم تنفيذها في 
 :مواقع أثرية عديدة وتعتبر نظم عامة وهى

 .التغطية بالرمل النظيف -أ 
 المتبعة فى المملكة المتحدة. التغطية -ب 
  (4وهذه األنظمة موضحة في الشكل)طية المتبعة في الواليات المتحدة. التغ -ج 

                                                           
(43) 

Kavazanjian, E. J. (2004).pp, 377–393. 
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ويمكن تنفيذ جميع األنظمة األربعة فى المناطق ( 5، شكل)الفسيفساء دفننظام إعادة  -د
وتشتمل هذه األنظمة على طبقة رملية كطبقة  ، من الصغيرة إلى الكبيرة ، المختلفة

هذا لتوفير بيئة فورية خاملة كيميائيا لمنع تلف و ، التربة األقرب إلى المادة األثرية
بقات الرمل هذه ولكن ال يتم تقديم إرشادات حول سمك ط ، المواد األثرية ومع ذلك

 العاملين فى الموقع .تترك لتقدير المتخصصين 
             Sand Re-burial systemبالرمال النظيفة:التغطية  -أ

حيث يتم ردم الموقع بالرمل النظيف إلى  ، أبسط نظام إلعادة الدفن )أ(4يمثل الشكل
الطريقة  وهى مستوى األرض. وكان الردم يتم باستخدام التربة التي أزيلت من الحفائر

ورة التكلفة وغير معقدة ومع المفضلة لمشروعات إعادة الدفن المبكرة ألنها كانت ميس
أصبح استخدام الرمال  ، تغيير التشريعات في المملكة المتحدة لتشجيع الحفظ في الموقع

النظيفة الخاملة كيميائيا بدال  من تربة الحفائر النخفاض نسبة األمالح الضارة مثل 
عن  ال توجد مادة تفصل رمال الردم ، في هذا النظامو (الكربونات ، )الكلوريدات

 . (44)وال يتم ضغط الرمال ، المواد األثرية والتربة الطبيعية

 
 (4الشكل )

 التغطية بالرمل النظيفنظام  )أ( خططات ألنظمة إعادة الدفن العامةيوضح م 
 نظام التغطية في الواليات المتحدة.( جنظام التغطية في المملكة المتحدة ))ب(

 Perez, M, A.,(2014)  معدل بعد

 UK Re-burial system أسلوب التغطية المتبع في المملكة المتحدة :     -ب
نسبة أقل بحجم الرمل مع  من السيليكا تكون في الغالب من جسيماتيالرمل النظيف 

هذا الرمل الخامل والصافي قد يكون و (شوائب٪ من إجمالي الكتلة )طمي و5من 
ا متميز   ا تجاري  ، يمكن غسل الرمال ذات المحتوى وبدال  من ذلكا في مواقع معينة منتج 

لمواقع التي ال لالستخدام فى افعالة تكون  لي من الشوائب إلنتاج رمال نظيفةالعا
لضغط ميكانيكي )مثل  من التعرض للغالف الجوي ولن تتعرض تتطلب سوى الحماية

النظام غير  هذال تسلل األمطار الحمضية( والموقع( أو الضغوط البيئية )مث فى بناءال

                                                           
(44) 

Canti, M. G., Davis, M. (1999). “Tests and guidelines for the suitability of sands to be 

used in archaeological site reburial.” Journal of archaeological science, Elsevier, 26(7).pp, 

775–781.  
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ا نظم إعادة الدفنو مناسب للمواقع التي ُيتوقع تطويرها في المملكة  األكثر شيوع 
غير منسوج  تكستيلهي تغطية المادة األثرية بنسيج جيوب()4المتحدة كما فى الشكل

ا بطبقةنسيج بو) ثم األتربة الناتجة عن  من الرمل المغسول ليمر ذو عمر طويل( متبوع 
، مما قد ل وال التربة الموجودة في الموقعال يتم ضغط الرمو ،كغطاء الموقعحفر تربة 

 وجد أن، ة حفر موقع تم إعادة دفنه من قبلد إعادنعيؤدي إلى حاالت إشكالية حيث أنه 
إلى صعوبة إضافية أثناء إعادة التنقيب في الموقع  يؤدىمما  الماءتتدفق مثل الرمال 

-Goodburn) )على الرغم من أنل رطب يوصى باستخدام رم بسبب هذه المشكلةو

Brown, D., Hughes, R. (1996) فإن أحد ال يوضحان بالتفصيل سبب التوصية ،
ا ة هو أن إضافة الماء للرمل يعطيهاألسباب المحتمل ا واضح  وهذا يعني أن  ،تماسك 

 ،، مثلما هو الحال عند بناء رمالعلى ارتفاع معين الثباتالرمال ستكون قادرة على 
ه ا التماسك الظاهر إذا سمح ليجب مراقبة كمية المياه بعناية ألن الرمل سوف يفقد هذو

من المرجح أن تظل المشكلة  غياب التربة عن الرمال حالة في، ومع ذلك بالجفاف،
يساعد كثيرا  في هذه  قدمن التربة في الرمال  السماح بالمحتوى القليل ألن قائمة

 (45)للرمالجيدا  ٪( يمكن أن تعطي تماسكا20-15) التربةكمية ضئيلة من و، المسألة
وفى هذا الصدد يترك االمر الى رأى المتخصصين فى الموقع حيث ان لكل موقع 

ونوعية المواد االثرية الموجودة كمه، حسب البيئة المحيطة به ظروفه الخاصة التى تح
  ومن الصعب تحديد نظام معين يناسب جميع المواقع االثرية. 

       USA Re-burial systemأسلوب التغطية المتبع في الواليات المتحدة:   -ج 
)(Kavazanjian 2004)ذكر

ئعة في الواليات المتحدة الشا المواقع االثرية تغطيةأن  (46
تغطى  ، حيثمشابهة للتغطية الشائعة في المملكة المتحدة)ج( 4كما يوضحه الشكل

بالرمال  ، ويتم ردم موقع الحفائرر منسوجغياليل جيوتكستطبقة من الالمادة األثرية ب
وتدعو التغطية  ،حتى سطح األرض، وبعد ذلك يتم تغطية النظام بالتربة النظيفة

لكنها ال تعطي أي ، وردم المواقع االثريةإعادة الشائعة في الواليات المتحدة إلى 
لهيدروليكي ا فإن التوصيل نتيجة للضغطو، لتربة في الموقعتوجيهات بشأن ضغط ا

طه بما أن الرمل يتم ضغو ،يكون أقل مما يتم تحقيقه في المملكة المتحدةللطبقة الرملية 
، فإن هذا النظام العكسي يمكن أن يكون غير مناسب باستخدام المعدات الميكانيكية

أغشية الفصل بوضع  (47)(1991،ثورنيوصي) و ،ات المواد األثرية الهشةللمواقع ذ
، وبأن الطبقة األقرب إلى المادة األثرية يجب أن تكون سميكة بما ت الرديمطبقا بين

ا بإحاطة العاملينلمنع حدوث الضرر المرتبط بالضغط فيه الكفاية  ، كما يوصي أيض 
                                                           

(45)
 Goodburn-B, D., Hughes, R. (1996). A review of some conservation procedures for the 

reburial of archaeological sites in London. Archaeological conservation and its consequences 

Preprints of the contributions to the Copenhagen Congress 1996,pp, 65–69. 
(46) 

Kavazanjian, E. J. (2004). Pp, 377–393 
 (47)

Thorne, R. M. (1991a). “Intentional Site Burial: A Technique to Protect against Natural or 

Mechanical Loss.” Archaeological Assistance Program Technical Brief No, 5.  . 
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 االحتياطات ة المادة األثرية الى اخذعمليات الضغط على طبقمون بإجراء الذين يقو
ديم على زيادة الكثافة وقوة الر ، ويعمل ضغطالضرورية أثناء إجراء هذه العملية

ولهذا فإن نظام إعادة  ،، مما يحسن بدوره من قدرة التحمل ويقلل من االنضغاطالقص
البناء والتطوير و االمتداد العمرانى للمواقع التي يتوقع فيها مالئمةأكثر  يعتبر الدفن هذا

 والتنمية في المستقبل.
  Mosaic Re-burial systemأسلوب تغطية الفسيفساء:           -د 

سواء فى حالتها االفقية عندما تكون على االرض تم اقتراح نظام إعادة ردم الفسيفساء 
( للحفاظ على أ، ب -5الشكل ) كما يوضحها أو فى حالتها الرأسية على الجدران

الفسيفساء والمواد األثرية ذات الصلة )مثل اللوحات الجدارية والفسيفساء الجدارية 
عمودي المستوى الاألرضية ( أو في  األفقي )علىمستوى الإما في  .......الخ ( القائمة

تم تصميم النظام لمنع تسرب الرطوبة وتغيرات درجة الحرارة و ،(انجدارال على)
 الفسيفساء، وضعت على لهذه الغاية تحقيقا  و ،تدهور الفسيفساء اتعمليمن التي تسرع 

ألن الهدف  ن،لتوفير الحماية لهاشبكة بالستيكية ذات ثقوب ضيقة إلى حد ما  األثرية
باستخدام Kavazanjian))(48)وأوصت، هذا النظام هو منع حركة الماء الرئيسي من

من  GCL، حيث يتكون geosynthetic clay liner (GCL)بطانة الطفلة الصناعية 
 ، geosyntheticsطبقة رقيقة من الكريات الطينية الموسعة تقع بين اثنين من طبقات 

سوف يعوق كثيرا  GCL ، ونظاموفقا للتصميم geosyntheticsوقد تختلف مواد 
، البنتونيت، والتربة التربة المركبة من الفيرميكوليتيتكون نظام طبقات و ،مرور الماء
كما  الدفنطبقات على قمة أاستخدامها( حيث توضع تربة الموقع يمكن السطحية )

المزدوج توضع النباتات ذات الجذور  GCLوفى نظام  (5يوضحها الشكل رقم )
الضحلة على رأس نظام الدفن، وهذا الغطاء النباتي يزيد من حماية الموقع االثرى من 

وأنظمة إعادة  ،ير الحماية من الحيوانات الصغيرةحيث توفير مقاومة لتآكل التربة وتوف
إال أنه يمكن تكييفها مع  ، الدفن السابقة على الرغم من أنها صممت لحاالت محددة

 المواقع األثرية المختلفة في حاالت مماثلة .

                                                           
(48)

 Kavazanjian, E. J. (2004). 377–393. 
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 (5الشكل )

 (ب( أو رأسية )أ، أفقية )يوضح مخططات أنظمة دفن الفسيفساء 
 Perez, M, A.,(2014) معدل بعد

 : ) الردم التدعيمى(نموذج إلعادة الدفن اآلمن  -7

 ((Backfilling  A model for safe Re-burial 

تم أجراء نظام إعادة الدفن للعديد من المواقع االثرية فى اوربا للحفاظ عليها من 
 جيدكنموذج حالة واحدة  ذكرنسوف والعوامل الجوية او من مشاريع التنمية الحديثة 

  .مسرح الورد فى انجلترا إعادة دفن يمكن االقتداء به هو
 The Rose Theatre in Englandمسرح الورد فى انجلترا :   -

ا من أربعة بيوت  يتميز مسرح الورد بأهمية تاريخية خاصة في إنجلترا ألنه كان واحد 
موقع هو مسرحية تيودور/اليعاقبة الشهيرة الواقعة على الضفة الجنوبية من لندن و

عروض شكسبير المبكرة وكان المسرح العام الرابع الذي تم بناؤه في الحقبة 
الجبس في ، مع عناصر من الطوب ومن الخشب 1587وتم بناؤه في عام  اإلليزابيثية

لمسرح بعد تدميره في بدايات القرن السابع عشر بسبب كونه فقدان موقع ا ، وتمالخارج
خالل أعمال الحفر  1989، وتم اكتشاف آثار مسرح الورد في عام عليه الزمن عفا

لبناء مبنى مكاتب في طريق )ساوثوارك بريدج( في لندن وكانت الحماية القانونية 
في ذلك الوقت ألنه كان موقع بناء خاص وعندما تم جدا  الممنوحة للموقع محدودة 

، مما وحيد هو الحفاظ على السجلنوني الكان االلتزام القا ، على بقايا المسرح العثور
ية الموجودة في الموقع، ومع ذلك، فإن يعني أنه كان يمكن تدمير جميع المواد األثر

المدنى )بما في ذلك االحتجاجات ، باإلضافة إلى ضغوط المجتمع أهمية هذا االكتشاف
على  ظاخطة للحف ين إلى العمل مع فريق أثري لعمل، دفعت المقاولالموقع( الشعبية فى

خطة التصميم المقترحة إلى  وقد دعت دعم مالي من الحكومة البريطانية()بالموقع 
كما في المستقبل بسهوله  هبقايا المسرح بالكامل بطريقة تسمح بالوصول ل إعادة ردم
وقع من خالل برفع مبنى المكاتب في أعلى الم وقد أوصت (6)الشكل رقم يوضحه

كما يوضحه لى قواعد وضعت خارج نطاق المسرح ، وتدعم عكمرات خرسانية معلقة
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بفاصل من األقمشة البالستيكية  األثريةلبقايا الردم ليحمي نظام إعادة و( 7)الشكل رقم
 وتم وضع نظام ري ،ثم طبقة من رمال السيليكا الصافية (geotextile)المنسوجة 

، ثم تغطيته (geotextile)من  على قمة الرمل ومغطى بغشاء أرضي آخر بالتنقيط
ا للحملوبما أ (49)ضعيفبمزيج خرساني  ، فقد تم وضع ن هذا الدفن لم يكن مصمم 

وتمت مناقشة المشروع على نطاق  ، عناصر األساس خارج نطاق اثار مسرح روز
 ،Biddle ، (1989 (50 ) ،Chippindale)) منكال  واسع في ذلك الوقت من قبل

وما زال  Wainwright) ، 1989)(53)؛ Orrell & Gurr) ، 1989)(52)؛  (51)(1989
عمليات اعادة الردم مستمرا  حتى االن ويجب دراسته كمشروع نموذجى فى المشروع 

ا الورد ويعد نظام إعادة دفن مسرح(54)(2004)كورفيلد  للمواقع االثرية ا نسبي  ، معقد 
ا بسبب انخفاض المساحة المتاحة واإلطار الزمني القصير الذي  وقد كان إنجازه معقد 

وكان ال بد من إجراء عمليات حفر للموقع وتنفيذ  (55)خالله كان يجب إنجاز المشروع
البناء في المبنى المغطي، وكان هناك كمية  خالل فترة انقطاع اآلمن نظام إعادة الدفن

، وكان من الضروري منع التلف من وقعهذا المكبيرة من الخشب األثري موجودة في 
، أعتمد نظام إعادة دفن ولتحقيق هذه الغاية مشبعة للخشب،خالل الحفاظ على بيئة 

مسرح روز على اسلوب الدفن المتبع في المملكة المتحدة مع إضافة نظام الري 
ا للتحكم في درجة التشبع ا للمياه متاح   باستخدام "األنبوب المتسرب" الذي يوفر مصدر 

ول وعرض نظام الدفن، م على ط1500ل ، وتم تركيب األنابيب بطولألخشاب االثرية
وتم استخدام  ،وكانت األنابيب مغطاة بالرمال وأغشية من البولي إيثيلين غير المنفذة

إلعادة دفن الموقع االثرى ألنها رمال سيليكا نقية معروفة  Bucklandرمال من نوع 
مالحظة أن  ، ويجبوكانت الرمال غير مضغوطة وذات جودة عالية وخاملة كيميائيا ،

الضغط المتوقع إلى الرمل كان صغيرا بسبب نظام األساس الفريد المستخدم انتقال 
 (56)لدعم المبنى المغطي.

 
 

                                                           
(49)

 Ashurst, J., Balaam, N.,Foley, K. (1989). “The Rose Theatre Overcoming theTechnical 

Preservation Problems.” Conservation Bulletin, (9), pp, 9–10. 

(50) Biddle, M. (1989). “The Rose reviewed: a comedy (?) of errors.” Antiquity, 63,pp, 753- 

760. 
(51)

 Chippindale, C. (1989). “Editorial.” Antiquity, 63(240), 411–420. 
 

(52)
 Orrell, J., Gurr, A. (1989). “What the Rose can tell us.” Antiquity, 63,pp,  421–429.  

(53)
 Wainwright, G. J. (1989). “Saving the Rose.” Antiquity, 63, 430–435 

(54) 
Corfield, M. (2004). “Saving the Rose Theatre: England's first managed and monitored  

reburial.” Conservation and Management of Archaeological Sites, 6,pp,  305–314 
(55) 

Corfield, M. (2012). “The Rose Theatre: Twenty Years of continuous monitoring, lessons 

and legacy.” Conservation and Management of Archaeological Sites, 14((1-4)), 384- 396 
(56) 

Biddle, M. (1989). “The Rose reviewed: a comedy (?) of errors.” Antiquity, 63(241), 753- 

760.  
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 مكونات نظام إعادة الدفن النموذجى :  -8
 Components of a standard reburial system 

يجب ان يحتوى نظام إعادة الدفن النموذجى على المكونات االتية باإلضافة الى ما ذكر 
سابقا وخاصة اذا كان الموقع يحتوى على اثار عضوية مثل االخشاب والتى تحتاج الى 

(، وقد تم تصميم نظام 8نظام ترطيب لمنع حدوث جفافها كما يوضحه الشكل رقم )
المائية حيث ان  يناسب المواقع االثرية المصرية وخاصة المواقع القريبة من المصادر

يسحب الماء الزائد من التربة بأسلوب أمن وال  pvc النظام مزود بأنبوب فلترى من ال
 (.8يؤثر على التربة كما يوضحه الشكل رقم )

 
 ( 6شكل )
االرض للبناء فوق  موقع مسرح الورد  واستخداميوضح قطاع راسى ومسقط أفقى لنظام إعادة الدفن 

 (.Ashurst et al. 1989عن ) .بانجلترا

 
 )أ((7شكل )

  .هتنفيذالذي تم طط المطور المخ يمثل )ب( لالشك ،للمسرح مخطط االساسىال يمثل 
 (.Biddle 1989)عن 
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 Infiltration preventing layerطبقة منع تسرب المياه :         -
غالبا  ما يكون تسرب المياه األرضية إلى طبقة المواد األثرية هو السبب الرئيسي فى 

الرطوبة والتغيرات الكيميائية التي تطرأ على تلف المواقع االثرية ألن التغيرات في 
المياه االرضية هي العامل االساسى في التلف الكيميائي والفيزيائى والبيولوجي للمواد 

تسرب  األثرية، ولذلك فإن التركيز األساسي لنظم إعادة الدفن غالبا  ما يرتكز على منع
منع مرور المياه االرضية على ، ودور طبقة منع التسرب هو المياه إلى المواد األثرية

، ويجب أن تكون طبقة منع التسرب ذات توصيل المياه نحو فعال والحد من تدفق هذه
هيدروليكى منخفض ويمكن تحقيق ذلك باستخدام تربة ذات محتوى قليل من الطين أو 
مواد من صنع اإلنسان )مثل المواد الجيولوجية الصناعية غير المنفذة مثل األغشية 

 . Geotextileية األرض

 
 (8شكل)

يمثل تصميم نموذج معيارى لنظام إعادة الدفن يناسب المواقع االثرية المصرية من  
 )عمل الباحث(

 الصرف اآلمن للمياه األرضية وأنظمة الترطيب: -
  Safe drainage of ground water and Hydration systems 

، قد يلزم اه األرضية الى نظام إعادة الدفنفي المواقع التي ُيتوقع فيها تسرب كبير للمي
ثقوب فى الذات  PVCيمكن استخدام أنابيب )جيد  محيطى أنبوبى وجود نظام صرف

للحفاظ بطريقة أمنة بعيدا  عن الموقع االثرى لصرف المياه االرضية  (نصف العلوىال
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في و( 9،10الشكل رقم )بالتفصيل كما يوضحه  ،على بيئة مناسبة لحفظ المواد األثرية
( عند مستوى معين ا  مشبعبعض المواد األثرية )مثل الخشب ، يجب االحتفاظ بالمقابل

لهذه  بالتنقيط والري المغطى أنظمة الصرفمن الرطوبة لمنع التلف وتستخدم 
إن قرار استخدام نظام الصرف أو الري ينبع من الحاجة إلى ضمان  ،األغراض

القطع ، والنظام يعتمد بشكل كبير على نوعية للتربةب أو التشبع الكامل الصرف المناس
شكل أفضل في ، فهناك بعض المواد األثرية يتم حفظها باألثرية الموجود في الموقع

 المعادن والعظام، االحجار .....الخ(.بيئة جافة )الزجاج، السيراميك،
 

 
 (9شكل )

المقترح فى أنظمة إعادة الدفن األرضية مسقط أفقى لنظام الصرف االنبوبى اآلمن للمياه  يمثل 
ودرجة ميل أنابيب الصرف تحدد حسب ظروف كل موقع ) مستوى الموقع من سطح  للمواقع االثرية

 . )عمل الباحث(االرض، حجم الموقع، المسافة بين الموقع والمصرف
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 (10شكل )

قطاع رأسى لنظام الصرف االنبوبى اآلمن للمياه المقترح فى أنظمة إعادة الدفن للمواقع  يمثل 
 االثرية. )عمل الباحث(

، معرض بشكل خاص للتلف بسبب التغيرات في محتوى الرطوبةأما الخشب األثري ف
 ا  ر، وإذا كان هناك تغيبالماء ا  مشبع أنه يمكن أن يبقى في حالة جافة أو على الرغم من
الموقع فى أو العكس( فإن المادة تتحلل بسرعة  رطبا   يصبح الخشبوفي الحالة )

 بعضفي ، والمدفونة األثريةاألثري الذي يحتوي على كمية كبيرة من األخشاب 
ألنه يجب أن تستقر جدا  ، تكون تكلفة الحفظ لألخشاب األثرية المكتشفة باهظة األحيان

، ارع التلف بسبب تغير البيئة حول الخشبعند مستوى معين من الرطوبة لمنع تس
الظروف الهيدرولوجية  راقبةم ، ومن المهمع صعبةوهذا يجعل من الصيانة في الموق

افي الموقع ث مستوى منسوب المياه االرضية يكون بحث للموقع ، ألن مستوى المياه ابت 
 ومن المفضل ،بحالة جيدة اء المواد األثريةغالبا ما يكون حاسما في بق االرضية

   .(57)المستوى الطبيعي عندالسماح لها بالبقاء 
 Hydration with waterنظم الترطيب بالماء :    -

حينما يكون هناك حاجة إلى نظام ترطيب بالماء فى بعض المواقع التى تحتاج الى 
)المواقع التى تحتوى على أخشاب كثيرة ( مستوى رطوبة مرتفع فى نظام إعادة الدفن 

مثل النظام المتبع في ) األنبوب المتسرب وفر نظام الترطيب باستخدامتأن ييجب 
، وبسبب للمواد االثرية المناسبة االرضيةمسرح الورد( للحفاظ على مستوى المياه 

العدد الكبير من األخشاب المشبعة بالمياه الموجودة في مسرح الورد، تم تصميم هذا 
، ألن الحفاظ على منسوب بمستوى كاف   ضيةاالرالنظام للحفاظ على منسوب المياه 

، ألن ا جدا في ضمان الحفاظ على الموقعفوق األخشاب كان هاماالرضية  المياه

                                                           
(57)  

Perez, M, A.(2014) .pp,133-135. 
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فى  الدفن نظام قد تم رصدو(58)األخشاب سوف تتحلل بسرعة إذا سمح لها بالجفاف
، ويبدو أن البقايا محفوظة طوال السنوات العشرين الماضيةبعناية مسرح الورد 
وتتألف بيانات الرصد من مجموعة بيانات الرصد طويلة األجل  ،بطريقة مرضية

للدفن يتجنب فإن تصميم النظام الجديد  ومع ذلكواألكثر مالئمة لمشاريع إعادة الدفن 
، ويعتمد بدال  من ذلك على العمليات الطبيعية للحفاظ على مستوى نظام الترطيب بالماء
، يمكن رطيب بالتنقيط المتسرب في الموقعيب نظام التوإذا تم ترك ،الرطوبة المطلوب

عالية في أنظمة إعادة  ة، حيث ثبت أنه يعمل بكقأح الوردللمصمم أن يتبع مثال مسر
بعد ذلك  سم، 15، على بعد ضع خطوط الري فوق المادة األثريةالدفن، ويجب أن تو

ويجب أن يحدد  ،منفذةغير ال Geotextileيجب أن يتم تغطية خطوط الري بتركيبة 
 تصميم نظام الري بالتنقيط المتسرب العوامل التالية :

حجم وتوزيع الثقوب  - قطر وسمك جدار األنابيب  -نوعية مواد األنابيب المستخدمة  -
ل السيليكا، ودرجة الدمك اغالبا  يكون رمو مواد الفراش أسفل األنابيب -في األنابيب 
لترطيب بالتنقيط المتسرب هو الحفاظ على الهدف من نظام او، للرمالالمطلوبة 

اكثر االثار الظروف المشبعة في الطبقة األثرية عند مستوى ثابت وهذا النظام يناسب 
، اما االثار غير العضوية مثل المعادن والفخار والزجاج العضوية مثل االخشاب

 روفوالمبانى الحجرية والطوب اللبن والفسيفساء فال تحتاج الى نظام ترطيب وظ
، لذا يجب إجراء الدراسات الهيدرولوجية في الموقع إعادة الدفن الجاف تناسبها اكثر

، ويجب أن يتم تصميم نظام الجوفية والتقلبات الموسمية لها بدقة وتحديد مستوى المياه
 ألن هذا سيكون الشرط األكثر أهمية ، الترطيب باستخدام أعمق مستوى للجدول المائي

  لنظام الترطيب ومعدل التدفق المطلوب يمكن تحديده بناءا  على الحاالت التالية:
     Changes in pH تغير الرقم الهيدروجيني: -
يمكن أن تكون التغيرات في األس الهيدروجيني ضارة بشكل خاص ألنواع معينة من  

لمواد التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم )مثل العظام مثل ا المواد األثرية
واد النباتية في بينما تتحلل الم ، تتحلل بسرعة في البيئات الحمضية يمكن انوالصدف( 

يمكن مراقبة الرقم و أيضا سريعة التأثر فى البيئات الحمضيةوالمعادن  ، البيئة القاعدية
، من المأخوذة من الموقع االرضيةالمياه من الهيدروجيني عن طريق اختبار عينات 

خالل بئر ألخذ العينات، أو عن طريق األجهزة األرضية )كما هو الحال في مسرح 
 (59)الورد(

 

                                                           
(58) 

Ashurst, J., Balaam, N., Foley, K. (1989). “The Rose Theatre Overcoming the Technical 

Preservation Problems.” Conservation Bulletin, (9), PP, 9–10.   
(59) 

Mathewson, C. C., Gonzalez, T. (1988). “Protection and preservation of archaeological 

sites through burial.” The Engineering Geology of Ancient Works, Monuments and 

Historical Sites: Preservation and Protection, AA Balkema: Rotterdam.,PP, 519–526  
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 Potential oxidationاألكسدة المحتملة:   -
ن األحيان في تلف يمكن أن تتسبب تفاعالت االختزال )غياب األكسجين ( في كثير م  

، وتكون هناك حاجة لبيئة مؤكسدة ن والمواد العضويةخاصة المعاد، المادة األثرية
ا بيئة جيدة للحفاظ على هي أيض   الجافةوالبيئة  لمنع تشكيل المستعمرات البكتيرية

 (60)المجسات األرضية من ويمكن رصد إمكانات األكسدة من خالل اآلبار أوالمعادن 
   Dissolved oxygen األكسجين الذائب: -

حية ، حيث تتطلب معظم الكائنات الذائب كمؤشر للنشاط البيولوجياألكسجين اليستخدم 
اظ على المواد االثرية، وبيئة األكسجين تساعد على الحف الدقيقة وجود األكسجين لتنمو،

المواد العضوية و (61)، يمكن لبعض انواع البكتيريا ان تنمو في بيئة مختزلةومع ذلك
، ويمكن مراقبة لكائنات الحية الدقيقةللتلف بسبب نشاط ا عرضة خاصة األخشاب

المجسات اختبار العينات المكتسبة من البئر أو من  األكسجين الذائب من خالل
، مما يعطي ى العينةدخل بعض األكسجين إلعند أخذ العينات قد ي، األرضية ومع ذلك

 (62)قراءة خاطئة
 Electrical conductivity  التوصيل الكهربائي:  -

أن  وبما  يتم قياس الموصلية الكهربائية كمؤشر لمحتوى الملح المذاب في بيئة الدفن
تلحق  ه األمالح في الطبقة األثريةفإن تبلور هذ الدفن نظاماألمالح يمكن أن تنتقل عبر 

طريق ثرية عن الضرر الشديد بالمواد أألثرية ويؤثر تبلور األمالح على المواد األ
، ومن خالل بدء التفاعالت الكيميائية بين الوسط المحيط وسطح إخفاء السطح اآلثرى

االثر، ويمكن قياس الموصلية الكهربائية عن طريق اختبار العينات المكتسبة من خالل 
 بئر أو من المجسات األرضية.ال
 Temperature   : درجة الحرارة -

حيث تؤدي درجات  ،بيئة إعادة الدفنة القصوى في يجب تجنب درجات الحرار  
المواد األثرية الحرارة العالية إلى زيادة النشاط البيولوجي الذي يمكن أن يدمر 

ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى تجميد  ،العضوية بشكل كبي
الظروف  ، وإلى دورات من التجميد والذوبان التي تعد واحدة من أكثرباتيالترس

، استخدام األجهزة األرضيةبقياس درجة الحرارة  ويتم (63)مواد األثريةالمدمرة لل
 resistance temperatureأو جهاز درجة الحرارة المقاومة  thermocouple   مثل

device  (RTD ) 

                                                           
(60) 

Corfield, M. (2004). “Saving the Rose Theatre: Englands first managed and monitored 
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Caple, C. (2004),PP, 155- 165 
(62)

 Corfield, M. (2004) ,PP, 305–314 
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Mathewson, C. C., Gonzalez, T. (1988). “Protection and preservation of archaeological 

sites through burial.” The Engineering Geology of Ancient Works, Monuments and 

Historical Sites: Preservation and Protection, AA Balkema: Rotterdam,PP, 519–526     
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 ى الرطوبة ومستوى المياه الجوفية:محتو -
 Moisture content and groundwater level                            

ا ما يتم مراقب  ، ألن وجود الماء هو العامل ة محتوى الرطوبة فى بيئة الدفنغالب 
يجب االحتفاظ ببعض المواد األثرية ولكن ، اعد للعديد من أنواع التلف البيولوجىالمس

، فإن معرفة المستوى لمنع التلف. ونتيجة لذلكة ثابتة )مثل الخشب( عند درجة رطوب
، وتعتبر آبار أخذ العينات طريقة فعالة لقياس أمر بالغ األهمية االرضيةالدقيق للمياه 

وتعتبر أجهزة قياس ضغط الهواء )بيزومترات( بديال  جيدا  ،االرضيةمستوى المياه 
ا قياس محتوى يمكن أيض  و ،من حيث التكلفة وتتطلب الحد األدنى من التركيب

، حيث د، كما هو الحال في مسرح الورالتربة باستخدام األدوات األرضيةالرطوبة في 
يلزم استبدالها على ، ولكن يا مقاومة الجبس تعمل بشكل مناسبتم العثور على خال

، وبسبب هذا يتم تركيب نظام قياس لمراقبة محتوى الرطوبة في نقاط فترات منتظمة
 . (64)ة الدفنمختلفة في نظام إعاد

 Vegetation overgrowth  : زيادة نمو النباتات -
 المواقع األثرية المدفونة، كثير من في تلفالسبب الرئيسي بر نمو الغطاء النباتي يعت

ا لمنع فقدلذا يجب فحص ال حيث أن  ،ان الموقع بسبب الغطاء النباتيمواقع دوري 
بالنباتات الضحلة الجذور لتثبيت التربة ومنع  المواقع المدفونة عادة ما تكون مغطاة

يجب ان على سالمة الموقع، و ينبغي تشجيع نمو النباتات التي ال تشكل خطراو، هاتآكل
صيانة دورية لضمان إزالة النباتات العميقة الجذور التي يمكن أن تلحق  تكون هناك

مثل )االشجار الصغيرة ونبات الحلفا  الضرر بالمواد األثرية ونظام إعادة الدفن
ويتم رصد الغطاء النباتي من خالل  ،فى أغلب المواقع االثرية المصريةالمنتشر 

 (65).المالحظة المباشرة
 Pressure  :الضغط -

يمكن  ألنه، سبب الحمل الواقع عليها مصدر قلقغالبا  ما يكون ضغط المادة األثرية ب
، إذا صمم نظام إعادة الدفن على افتراض أن الطبقة األثريةن يؤدي إلى إتالف المواد أ

يجب واألثرية ستتعرض لحد أقصى من اإلجهاد )عدم وجود ضغط على اإلطالق( 
ويمكن قياس اإلجهاد  ،مراقبة الحمل لضمان أن نظام إعادة الدفن يحقق هذا الهدف

ا ألن وجود الو ،الكلي في التربة من خالل خاليا ضغط التربة خلية وطريقة نظر 
قياس اإلجهاد  ، فمن المستحيل عادةان بشكل كبير على الخلية المحيطةالتثبيت يؤثر

  (66).الكلي بدقة كبيرة
 
 

                                                           
(64)

 Corfield, M. (2004), 6, PP, 305–314 
(65) 
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(66) 

Perez, M, A.(2014) .pp, 170- 175 
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 النتائج :-10
يمكن تنفيذها لحفظ وصيانة االثار  جديدة التعرف على تقنيات من خالل الدراسة تم

تركت مكشوفة اقع االثرية التى تم الكشف عنها ثم المبانى والمو إلنقاذ العديد من
االمن  دفنالإلعادة  التلف المختلفة، وتحديد الوضع الراهن وقوى ومعرضة لعوامل
التى تتعرض  بعض المواقع األثرية فى مصر وبعض البلدان العربية)الردم التدعيمى( ل

 .   للمخاطر الطبيعية والبشرية
( هي الّتغطية المؤقتة أو الدائمة الردم التدعيمى) فنإعادة الدعملية فإن  وبشكل عام

للبقايا األثرية التي تم الكشف عنها أثناء إجراء الحفائر األثرية في أحد المواقع وخاصة 
نوعة متاو التى تتعرض ألخطار المواقع التى ال تلقى االهتمام الكافى للحفاظ عليها 

واسطة مواد تغطية وأغشية فاصله ، ويتّم إجرائها بمثل الحروب والسيول والسرقة
يمكن استعمالها كال على حده أو معا  في مجموعات متعّددة و بترتيب مختلف حسب 

وعمليات إعادة الدفن ال تتم بشكل عشوائى ولكنها تحتاج  ،حالة كل أثر أو موقع أثرى
وحالة  تتناسب مع نوعية المواد االثرية التىسة وبحث لتحديد االساليب والمواد الى درا
دراسة  يتم، وكذلك إعادة الدفن كاستراتيجيات للحفظ يمكن استخدامها عندو حفظها

ومعرفة ما اذا كانت تصلح  والميكانيكية تأثير التربة وخصائصها الكيميائية والفيزيائية
، ومن أهم الخصائص التى يجب دراستها لتربة عادة الدفن وحفظ االثار من عدمهإل

، ، حجم الحبيبات )النسيج(لتوصيل )االحتفاظ بالرطوبة(، الضغطرجة اد ، إعادة الدفن
، مستوى المياه االرضية، اآلس الهيدروجينى ،، التركيب المعدنىالمسامية، الكثافة

..... الخ .، قدرتها على التبادل االيونىلعضوية، األيونات المتوفرة فيهانسبة المواد ا
وهذه التقنية متبعه فى اوربا  ئة الدفن،ئص للتربة يمكن توصيف بيوبمعرفة تلك الخصا

وهى إستراتيجية مرنة ألنها تسمح بمجموعة من  طويلة زمنية فترةوأمريكا منذ 
الخيارات الزمنية )طويلة األجل أو الموسمية( والمكانية )الكلية أو الجزئية( وهي قابلة 

المحافظة على لالنعكاس مره أخرى، كما أنها طريقة فعالة من حيث التكلفة للحماية و
التلف ويحافظ على المواقع االثرية  مما يخفف من حده والمواقع االثرية واآلثار البيئة

 المرصودة والبشرية الموارد المالية تكون عندما تنفيذه ينبغي تدخل ، وهومن الضياع
 .تركت مكشوفة ومعرضة للعوامل الجوية  التي على المواقع االثرية للحفاظ كافية غير
آلثار كبيرة للمواقع االثرية وا خالل الدراسة تم تصميم نظام إلعادة الدفن اآلمنومن 

المبانى التى تحتوى على الفسيفساء ولوحات أطالل الحجم مثل التماثيل العمالقة أو 
وهذا النظام يناسب أغلب المواقع االثرية المصرية ويمكن تطبيقه فى جداريه .....الخ  

 كل موقع حالة ويتم تطويع النظام ومواد التغطية بما يناسب مختلف المواقع االثرية
 أثرى.
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Conservation and Preservation of archaeological sites 

at risk using Safe Re-burial systems(Backfilling) 
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Abstract:   
The Re-burial of archaeological sites in a safe manner is important 

and necessary for its conservation for the future generations from 

factors of damage, especially human factors (thefts-urban 

extension - agricultural and tourism projects - conflicts and wars - 

environmental pollution) , natural factors (wind - rain - changes in 

temperature - humidity) ,biological factors (fungi -insects - rodents 

- animals) and natural disasters (Earthquakes-torrents - volcanoes). 

The re-burial of the archaeological sites such as (brick buildings - 

mosaics - murals - stone buildings)  in a safe manner (Backfilling) 

after studying, recording and restoring them is an important mean 

for their preservation, whereas they do not find sufficient funding 

for maintenance, display and a good conservation that suit their 

condition, size and value as well as ensuring their safety and 

stability , The "backfilling" processes must be carried out in 

scientific ways involving all relevant disciplines, in addition to 

achieving  a long term conservation, the study also discusses the 

effects of the soil and its chemical and physical properties and 

whether they are suitable for Re-burying and preserving 

antiquities, more ever it includes the most important materials and 

modern scientific techniques appropriate for the safe re-burial  of 

archaeological sites, a standard model of safe Re-burial "backfill" 

will be designed through the study for most of the archeological 

sites 
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