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  ملخص:
تعتبر اآلثار الغارقة جزءا مهما من تراثنا الحضاري، ولذا ينبغي أن تكثف الدراسات   

أن تتضافر جهود المؤسسات الدولية  يجبالعلمية على هذا النوع الهام من التراث. كما 
والعلماء المتخصصين الستخراج اآلثار الغارقة ودراستها دراسة وافية؛ فهي تعد وثيقة 

مية، وشاهدا على العصور القديمة ال يقل أهمية عن اآلثار القائمة؛ إن لم تاريخية في غاية األه
ين من القطع األثرية تيزد في بعض األحيان. وهذه الدراسة تتناول فحصا وتحليال الثن

 . القطعة األولى عبارة عنالجرانيتية المنتشلة من الحفائر البحرية بالميناء الشرقي لإلسكندرية
في حديقة المتحف البحري بمنطقة "استانلي" باإلسكندرية، والقطعة اآلن قاعدة تمثال معروضة 

 الثانية عبارة عن اإلطار (العضد) األيمن لبوابة فنار اإلسكندرية.

كما تتناول الدراسة تشخيصا ألسباب وميكانيكية التلف لهذه القطع األثرية. وقـد تـم     
التعرف على التركيب المعدني والكيميائي لآلثار الجرانيتية موضوع البحث بطريقتـي حيـود   

علـى الترتيـب. وقـد تـم االسـتعانة       XRF، وتفلور األشعة السينية XRDاألشعة السينية 
، Digital microscopeة مثــل الميكروســكوب الرقمــي بالميكروســكوبات المتخصصــ

 Polarized light microscopeوالميكروسكوب المسـتقطب (ميكروسـكوب الصـخور)    

(PM)  والميكروسكوب اإللكتروني الماسـح ،Scanning electron microscope (SEM) 
التـي طـرأت    ترابط مكوناتها، والتغيراتمدى لدراسة نسيج اآلثار الجرانيتية والتعرف على 

على هذه المكونات، وتشخيص ميكانيكية التلف بدقة. وتم االستفادة من وحـدة تشـتيت طاقـة    
ــينية  ــعة الس ــة  Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX)األش المدمج

الجرانيتيـة   وذلك بغرض إجراء تحليل كيميائي للعينـات  ،بالميكروسكوب اإللكتروني الماسح
وكان من أبرز مظاهر التلف بالقطعتين األثريتين موضوع الدراسة:  (تحليل للعناصر). األثرية



، الرواسـب البحريـة، اإلفـرازات    خ، الخشـونة، البـري، التلـون (التبقـع)    التقشر، التشر
  الحشرية..الخ.

واختتمت الدراسة بأهم مقترحات الحماية والحفظ لذلك التراث، وكـذا أهـم النتـائج      
للـتخلص مـن    ي منها ضرورة إجراء عمليات التحلية للقطع األثرية الجرانيتيةوالتوصيات الت
؛ حيث يؤدي تشبع هذه اآلثار باألمالح إلى استمرار التلـف ونشـاط ظـاهرة    األمالح الزائدة

التآكل السطحي والعميق لهذه اآلثار. كما يجب إعادة النظر فـي طريقـة العـرض لآلثـار     
(كما هو الحال في قاعدة التمثال)، وعدم ترك هذه اآلثار فـي  المستخرجة من الحفائر البحرية 

وأخيرا ضرورة مشاركة مصر فـي   ،العراء دون حماية (كما هو الحال في إطار بوابة الفنار)
  اتفاقية اليونسكو لحماية التراث المغمور؛ لتحقيق أكبر حماية لذلك التراث الفريد.

Abstract: 

 The submerged monuments represent an important part of our 

cultural heritage, so it is necessary to increase the scientific studies about 

that heritage. This paper includes investigations, diagnosis and analyses 

of two pieces of submerged granite monuments, excavated from the 

eastern harbour of Alexandria. First piece is a big base of statue, and the 

second piece is the right jamb of the entrance of Alexandria Lighthouse. 

 X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence (XRF) were used 

to identify mineralogical and chemical composition respectively. Digital 

microscope, polarized light microscope (PM) and scanning electron 

microscope (SEM) were used to study the texture of granite monuments, 

and diagnose the deterioration factors, aspects and mechanisms. Also 

Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) technique was used in the 

elemental analysis. The main deterioration aspects were: exfoliation, 

cracks, roundness, scaling, contour scaling, coloration, roughness, insect 

residues, marine deposits, and etc. Proposals of treatment, results and 

recommendations were presented by the researchers, which include salt 

extraction and proper museum display.    
  
  



  مقدمة
 فيه فكر ما أول وكان الفاتحين، دخول م.ق ٣٣٢ عام خريف فى مصر اإلسكندر دخل  

 للديانة حتراماًا "أبيس" المقدس والعجل "بتاح" معبد فى القرابين تقديم ؛منف فى استقر عندما
 مدينة تأسيس قرر حيث ؛اليايسة من البقعة تلك نتباهها لفت سكندراإل عودة وعند ]١[.المصرية

 على ،شرقاْ ٣٠ طول وخط ،شماالًْ ٣١ عرض خط عند ،المختار المكان ذلك فى اإلسكندرية
   ]٢[.جنوبا "مريوط" وبحيرة البحر شاطىء بين الممتدة الرملية األرض رقعة

 متر١٣٠٠ طوله ،واليابسة - بعد فيما "فاروس" -الجزيرة بين يربط جسر بمد بدأ كما  
إضافة إلى كسر ، المدينة مساحة زيادة ذلك عن ونتج ،HeptaStadium "هيبتاستاديوم" يسم
) الكبير الميناءويسمى: ( شرقى؛ أحدهما الميناءين بتكوين سمح مما ،المائية التيارات قوة

Portus Magnus البطلمى العصرين فى أهمية كثراألو التجارى الميناءهو يعد و 
  Portus) الحميدة العودةويسمى: ( الغربىالميناء  الميناء اآلخر هوو .والرومانى

Eunostus.]كما البحري، التيار تأثير من يالشرق للميناء الالزمة الحماية بذلك وتحققت ]٣ 
   ]٤[.الشمالية الرياح تأثير ضد طبيعى أمواج حاجز امتدادها فى فاروس جزيرة شكلت

  البدايات األولى لدراسة اآلثار الغارقة في مصر
بدأت باكورة الدراسات اآلثرية لآلثار الغارقة في مصر في مطلع القرن العشرين،   

لبعض االكتشافات المهمة بالجهة م تسجيال ١٩٠٨وقد شهد عام  واستمرت حتى وقتنا هذا.
الشرقية للميناء الغربي لإلسكندرية؛ حيث تم العثور على بعض القطع األثرية النادرة. وبعد 

كبير مهندسي هيئة ميناء  Gaston Jondetعامين من ذلك التاريخ قام المهندس الفرنسي 
ة، وكان نتيجة ذلك أن الميناء الغربي باإلسكندرياإلسكندرية آنذاك بمشروع لتوسيع وتطوير 

اكتشف أرصفة قديمة من الجرانيت تعود لميناء غارق، كما اكتشف بقايا حاجز األمواج الذي 
   ]٥[يغلق خليج األنفوشي، فيما عدا فتحة توجد في أعمق جزء من قاع البحر.

، وكانت هناك عدة محاوالت ذلك بعد لآلثار الغارقة ثم توالت الدراسات واالكتشافات  
تأخذ الشكل العلمي الدقيق والمنظم  النتشال بعض القطع األثرية، إال أن تلك الدراسات بدأت

في أوائل التسعينيات من القرن المنصرم؛ حيث شاركت العديد من البعثات األجنبية في تلك 
شاركت في الدراسات األثرية لآلثار  التياألجنبية الدراسات واالكتشافات. ومن أشهر البعثات 

، بعثة المعهد األمريكي (CEA)صرية الغارقة: بعثة المركز الفرنسي للدراسات السكندرية الم
، المعهد الهليني (IEASM)بعثة المعهد األوربي لآلثار الغارقة ، (INA)لآلثار البحرية 

، البعثة األثرية اإليطالية في اإلسكندرية (HIAMAS)للحفاظ على التراث البحري 
(CMAIA)لينية للدراسة والمحافظة على التراث البحري ى بعثة الجمعية اله، باإلضافة إل



)، وبعثة المعهد الروسي للمصريات، وغيرها من البعثات المشاركة للجهات يونانيةوهي بعثة (
     ]٦[المصرية في دراسة اآلثار الغارقة والكشف عنها.

 السعادات" أبو حسين كامل"الراحل  سكندريال مصريال غواصال هذا؛ ويعتبر  
. وقد في مصر بأعمال الكشف عن اآلثار الغارقة واقامائل الذين أومن ) م١٩٨٤-م١٩٣٤(

 -قايتباي وقلعة الشرقي الميناء منطقة في - عن طريق المصادفة اكتشفها التي اكتشافاته أدت
 عن البحث في ومشاركته سنوات، مدى على الغارقة ثاراآل عن التنقيب في الذاتية ومجهوداته

 ثارآالكثير من  اكتشاف في اإلسهام إلى الفرنسية، الحملة وأسطول الغارقة قير أبو ثارآ
 المواقع معظم تنقيب أو مسح اآلن تم وقد اليوم، أجمع العالم يعرفها التي الغارقة اإلسكندرية

   ]٧[.اكتشفها التي
  

  
  الشرقي الميناء حيث ؛لآلثار الغارقة االكتشافات توضح مواقع السعادات أبو كامل رسمها خريطة ):١شكل (

 به اكتشفت حيث قايتباي قلعة حول وغرباً، الصرح برج اكتشف حيث شرقاً السلسلة ومنطقة المنتصف، فى
                                                 .After: Morcos, 2000]٨[      .موضوع البحث)األخيرتان هما القطعتان (و الفنار وبوابة التمثال قاعدة

  تين الجرانيتيتين موضوع البحثدراسة وصفية وتشخيصية للقطع
من القطع الجرانيتية األثرية التي تم انتشالها من خالل الحفائر  اثنينتناولت الدراسة   

القطعة األولى عبارة عن قاعدة  .البحرية التي أجريت بالميناء الشرقي لمدينة اإلسكندرية
وفيما يلي وصفا  تمثال، والقطعة الثانية للعضد (اإلطار) األيمن لبوابة فنار اإلسكندرية.

    :تين األثريتينلقطعلتوضيحيا 
 قاعدة التمثال :األولى األثرية القطعة    Base of the statue   

  .من الجرانيت ضخم قاعدة لتمثالعبارة عن  الوصف:
  م. ٢,٤٠ ٢,٤٠ ٢,٩٠: القطعةأبعاد 



، والتي تم انتشال القطعة األثرية من المياه في المنطقة المحيطة بقلعة قايتباي موقع االنتشال:
   تعد الحد الغربي للميناء الشرقي.

  م.١٩٨٧في الثمانينات من القرن الماضي، تحديدا عام  تاريخ االنتشال:
  .البحرية المصرية: قام بانتشال القطعة القوات جهة االنتشال

  . لم تتم عملية التحلية لهذه القطعة األثرية :)(عملية التحلية للقطعة األثرية
المتحف البحري بمنطقة  حديقة تم عرض القطعة األثرية بعد انتشالها في العرض:مكان 

  "استانلي" باإلسكندرية.
  
  

  

  
  

  
تفصيلية من الصورة  -البحري. ب،ج المتحف حديقة الحالي فيقاعدة التمثال في موقعها  - أ ):٢شكل (

ويتضح نمو النباتات بشكل مالصق للقطعة األثرية، كما يتضح التفكك في الحبيبات وخشونة  السابقة،
  السطح.

  

 اإلسكندرية بوابة فنارل ) األيمنطارالعضد (اإل :الثانية األثرية القطعة 
Right jamb of the entrance of Alexandria Lighthouse 

، وهو من الجرانيت فنار اإلسكندريةعبارة عن اإلطار (العضد) األيمن لبوابة  :الوصف
  يوجد في شكل قطعتين ضخمتين.واإلطار مكسور إلى نصفين؛ حيث  .الوردي خشن الحبيبات

  م. ٢,١  ٤,٩  ١٢,٧٧: "كاملة" القطعة أبعاد
  تم انتشال هذا اإلطار من المياه في المنطقة المحيطة بقلعة قايتباي. :موقع االنتشال
  م.١٩٩٥في التسعينيات من القرن الماضي، وتحديدا عام  :تاريخ االنتشال

 أ
 ج

 ب



بالتعاون مع  ،للدراسات السكندرية يالمركز الفرنس ،: قام بانتشال القطعةجهة االنتشال
  .المجلس األعلى لآلثار

لم تتم عملية التحلية بسبب الحجم الكبير لهذا اإلطار (القطعتين  :األثريةعملية التحلية للقطعة 
  الحجريتين).

ظل بعد  في أي متحف، وإنما لم يتم عرض هذا اإلطار الحجري األثري :مكان العرض
(شكل  ، عند قلعة قايتباي بالقرب من البحرإنتشاله ملقى على الرصيف الغربى للميناء الشرقى

بالذكر أن حجم القطعتين الضخم، ووزنهما الكبير هو الذي حال دون نقلهما ). ومن الجدير ٣
   وعرضهما مع اآلثار األخرى في المتحف المفتوح بمنطقة كوم الدكة.

  

  
  

  

 بعد االنتشال من الماء، إطار بوابة الفنار -ب لحظة االنتشال من الماء. إطار بوابة الفنار - أ ):٣شكل (
  .البحر من بالقرب قايتباي قلعة عند ،يالشرق للميناء الغربى الرصيفملقى على 

  

 بالميناء الشرقي لإلسكندرية أسباب التلف لآلثار الجرانيتية الغارقة تشخيص :   
  :تفاقمها أسبابو المشكلةمصدر أوال: 

أن وجود األحجار  عن المتخصصين في مجال ترميم وصيانة المواد األثريةال يخفى   
ومن ثم  ،األثرية مغمورة في الماء لفترات طويلة يؤدي إلى ضعف خصائصها الميكانيكية

ويزداد األمر خطورة في  .، وبخاصة في المياه المالحة أو الغنية باألمالحتحللها جزئيا أو كليا
وم أن هذه األحجار التي تدخل معادن الفلسبارات في تركيبها بشكل أساسي. فمن المعل ةحال

؛ حيث تتميأ  hydrationالمعادن تتأثر بشدة بالرطوبة العالية، فيما يعرف بظاهرة التميؤ 
: سليكات األلومنيوم والبوتاسيوم والميكروكلين معادن الفلسبارات البوتاسية (األرثوكليز

KAlSi3O8 الموجودة كمكون أساسي من مكونات صخر الجرانيت، متحولة إلى معادن (

 أ
 ب



 ). ومن هنا تبدأAl4(Si4O10)(OH)8طينية (معدن الكاولينيت: سليكات ألومنيوم مائية: 
تصل إلى مئات وربما آالف السنين،  مشكلة اآلثار الجرانيتية المغمورة في الماء لفترات طويلة

   كما هو الحال في اآلثار الجرانيتية المنتشلة من الميناء الشرقي لإلسكندرية.
 الزيادة نتيجة بشدة اإلسكندرية لمدينة البيئية المشاكل تفاقمت دفق ومن ناحية أخرى؛  

 بداية منذ زاد الذىو ي،والصناع يالحضار بالتقدم ةالمرتبط السكانية، واألنشطة المستجدة
ررا على اإلنسان والتراث وض تلوثاً أكثر الساحلية اإلسكندرية مياه فأصبحت العشرين، القرن

من مياه الصرف الصحي  ٣م١٠٦  ١٨٣المغمور؛ حيث يصب بداخلها سنويا أكثر من 
 خالل فمن ]٩[المحلية غير المعالجة، من خالل أنابيب صرف متعددة على طول الساحل.

 نفايات يالشرق الميناء جرت العادة أن يتلقى والسلسلة،) الرئيسية الفتحة( البوغاز يفتحت
 إلى الجنوب من الشاطىء طول على موزعة مصبا عشر أحد خالل من ةمباشر يالمجار
 فصلي خالل تقريبا )١٥,٠٠٠ m3/d(و) ١٠,٠٠٠ m3/d( بنحو ، بما يقدرالغربى الجنوب
   ]١٠[ي.التوال على والصيف الشتاء

 الشمالى الجانب فى ترسو التى والقوارب الصيد مخلفات من كبيرة كميات تلقى كذلك  
 ثريةاأل القطع تغطية فى هممن ثم تسو ،األسفل إلى تغرق المخلفات هذه مثلو .للميناء يالغرب

 حدوث فى والملوثات العالقة المواد تتسبب وإخفائها عن األنظار. كما البحر قاع فى الموجودة
 بغياب المرتبطة العمليات يعزز مما ؛األماكن بعض فى القاع فى كسجيناأل فى نقص حاالت

 كبريتيد بإصدار يتنته يالت الالهوائية، البكتيريا نمو ونشاط عمليات متضمنة، كسجيناأل
 تالفإ يوبالتال ،التآكل عملية من تسرع قد يالت الكيميائية العمليات تنشيطو الهيدروجين،

) المصبات الرئيسية ٤ويوضح الشكل ( ]١١[المعرضة لمثل هذه العمليات. ثريةاأل القطع بعض
main outfalls  التي تلوث مياه البحر بما تحمله من مياه صرف غير معالجة (صرف

  صحي، زراعي، صناعي...الخ).
وكانت بداية هذا  ، وتغير في خواصها.الميناء لمياه شديد تلف ذلكنتيجة  حدث قدو  

 وبسبب، المصارف إنشاء فى البدء تم عندما تقريبا، مضت عاما ٤٠ يحوال منذ التلف والتغير
 بفعل والطمس للتآكل البحر سطح تحت الغارقة والمدن ثريةاأل القطع آالف تعرضت ذلك

 كميات وأيضاً ،البحر مياه فى الموجودة األمالح أن كما ]١٢[.الردم وأعمال البحر مياه تلوث
تتسبب في  األخرى البحرية والرواسب الغارقة الجرانيتية المنحوتات فوق المترسبة الرمال
فضال عما  ،بها متزايداً وتلفاً مستمراً كالًتآ وتسببعلى هذه المنحوتات،  كبيرة ضغوط حدوث

تسببه تلك الرواسب واألمالح المتراكمة من إخفاء لمعالم اآلثار الغارقة وطمس هويتها، مما 
قلعة  بجوار المكتشفة الجرانيتية لآلثار بالفعل حدث ما وهذا يصعب معه التعرف عليها.



تاركة  الخارجية سطحهاأ تكلتآ حيث ؛واألمالح البحر مياه أثر عليها يتضح التيو قايتباي،
  ]١٣[ .البعض بعضها بجوار المحفورة تجاويفوال بارزةال تؤاتبالن مليئا ثراأل

  

  
  الحاملة للمخلفات الملوثة لمياه البحر ): المصبات الرئيسية٤شكل (

After: Halim and Abou Shouk. 
  مخلفات مياه غير معالجة. d3.m3200 x 10.-1 يومصبات الميناء الشرقى: حوالمصب قيتباى  - ١
 300+  معالجة أوليةمخلفات  d3.m3500 x 10.-1ي  لبحيرة مريوط: حوال يمصبات الحوض الرئيس – ٢
1-.d3.m3x 10  .مياه صرف بلدية غير معالجة  
مختلطة  يمياه صرف زراع d3.m37,000 x 10.-1 يمحطة مضخة المكس على مصرف العموم: حوال – ٣

  بالفائض من حوض مريوط الرئيسي.
  .يمياه صرف صناع d3.m32,000 x 10.-1ي محطة مضخة الطابية إلى أبو قير: حوال – ٤

  

 نسبة رتفاعا باإلضافة إلى ،البيئية للتغيرات المستمر تأثيرال أنومن الجدير بالذكر   
 ،النباتية الهائمات إنتاج فى زيادة يسببفي الوسط المائي  nutrient salts المغذية مالحاأل

 على ضارة آثار من له بما األحمر المد ظاهرة حدوث أو ،البحرية للطحالب الشاذ والنمو
 بالميناء المياه نوعية تغير فى حاسما دورا يلعب فضال عن كونه، العامة والصحة البيئة
تشويش  يسبب مما ،المياه تعكير زيادةيتسبب في  حيث ؛المياه أسفل الرؤية وصعوبة يالشرق
  ).المتر ونصف متر عن -األحوال أحسن في - الرؤية مدى يزيد ال( للغواصين الرؤية

للزيادة،  يالشرق بالميناء العضوية والمواد المغذية األمالحكمية  تعرضت هذا، وقد  
، وتصب في الميناء من خالل مختلفة مصادر منالقادمة  الصرف مياه من اإلضافي نتيجة المد

 المغذية األمالح قيم )١( رقم الجدول يوضحو ]١٤[ .قيتباى قلعة عند الصحى الصرف أنبوب
  لمياه السطح والقاع بالميناء الشرقي والمحطات المفتوحة.

 الحشف تجمعات تكوين في كبيرا تأثيراقد أثرت  المغذية المواد أمالحال شك أن و  
الشرقي،  بالميناءم ١٩٩٩ و م١٩٦٠ عامي بين مافي الحشفذلك  تجمعات فبمقارنة ي.البحر

 يالبحر الحشف تجمعات وتنوع عدد فى الملحوظ ختالفجدا اال الواضح من بدا نجد أنه قد
 م١٩٦٠ عامي دراسات خالل تنوعات أدنى سجلت فلقد. الماضية األربعةالعقود  مدى على



) نوعا ٣٥( التنوع من قدر أقصى سجل حين فى)، يالتوال على نوع ٢٠ إلى ١٩(م ١٩٧٠و
 يمكن التي العوامل من العديدهناك  أن كذلك إلى المقارنة وأشارت م.١٩٩١عام دراسة خالل

 أهمية األكثر العامل هو المغذية المواد تخصيب أنو، ختالفاال هذا فى أسهمت قد تكون أن
 عتمدي الشرقي الميناءمياه  فى الحيوانية والعوالق النباتية العوالق جمالىإذ أن إ ،في هذا الصدد
  ]١٥[ .المغذية المواد تخصيب على بشكل أساسي

   بالميناء والقاع السطح مياهل المغذية لألمالحلمتوسط السنوي والحد األدنى واألقصى ا قيم ):١جدول (
  After: Abdel-Halim, & Khairy, 2007         .           المفتوحة والمحطات يالشرق

كما أفادت الدراسات العلمية على مياه الميناء الشرقي، فيما يخص معدالت الحموضة   
 معدالت تومازال ،)7.53 - 8.70( بين تتراوح )PHتركيزات هذه المعدالت (والقلوية أن 

إلى  PH الـ قيم فى التغيرات هذه تعزىو .القلوية إلى ميلت يالشرق الميناء مياه فى PH الـ
 البحرية، النباتات النباتية، العناصر من يالضوئ التمثيل أنشطة أسباب متعددة، من بينها

  الخ....الحرارة درجات فى التغير ،التنفس
فقد وجد أن هذه  )OOM( لألكسدة القابلة العضوية الموادوأما فيما يخص نسبة   

 مشابهة القيم وهذه .(mg/l 4.73) بمتوسط (mg/l 17.5 - 0.42) بين النسبة تتراوح
 لألكسدة القابلة العضوية المواد قيم سجلت كما .الدقهلية وميناء المكس خليجمثيالتها بمياه ل

  ]١٦[ .م٢٠١٠عام  باإلسكندرية البحار علوم معهد أجراها التى للدراسة طبقا ،سبق ما يضعف
  

          Open station                EH (Eastern Harbour)  
  

Nutrient salt           bottom    surface       bottom          surface  

(Year mean) 
        min-max  

(Year mean) 
     min-max 

(Year mean) 
    min-max 

     (Year mean) 
         min-max  

        (1.54)  
     0.27 -2.57 

    (3.76)  
0.95 – 6.26 

       (3.81)   
1.44 – 30.60 

         (3.27)  
    0.041 – 18.90  

     
      Ammonia 

         (0.16)  
     0.07 – 0.31 

   (0.25)   
0.05 – 0.47  

    (0.56)   
0.05 – 5.90  

         (0.37)  
      0.02 – 4.15  

 
         Nitrite 

       (2.40)    
   0.45 – 7.46 

   (5.49)  
0.54 – 23.18  

    (3.53)  
0.38 – 31.00 

        (4.00)  
    0.01 – 28.57 

 
        Nitrate 

        (0.58) 
    0.05 – 1.21  

   (0.41)  
0.05 – 1.10  

    (0.44)   
  ND – 1.60  

           (0.51)       
        ND – 3.36 

 
     Phosphate 

       (2.89)  
   0.34 – 9.98 

    (2.27)  
0.91 – 4.39 

    (4.31)  
0.35 – 26.08  

        (2.95)  
    0.29 – 8.44 

 
        Silicate 



التلف للقطع الجرانيتية األثرية  وميكانيكية ثانيا: دراسة المكونات المعدنية وتشخيص أسباب
  موضوع الدراسة

    Base of the statue   قاعدة التمثال: القطعة األولى -١
 البصري الفحص  

للقطعة األثرية تبين أنها عبارة عن قاعدة تمثال من  خالل الفحص البصريمن   
. وأما من حيث مظاهر التلف )٥،  ٢الجرانيت ذي اللون الوردي، خشن الحبيبات (شكل

 granular يالحبيب التفككانتشار ظاهرة  القاعدة على لوحظبالقطعة األثرية؛ فقد 

disintegration  كما لوحظ أيضا التقشر السطحي بأكملها القاعدة سطح ييغط الذي كانو ،
ظاهرة وفيما يتعلق ب .)٢(شكل ونسبة ومن األمالح للقاعدة الجرانيتية وانتشار الشروخ الدقيقة

 كلوريدملح ل المشار إليها سابقا، فإنها تعزى إلى نشاط عملية التبلور الملحي يالتفكك الحبيب
في حبيبات المادة  فقد تحلله مؤديا إلى حدوثثم   sodium chloride (NaCl) الصوديوم
 ،البحرية يروسوالتاإل فى ياألساس الملح هو الصوديوم كلوريد من المعلوم أن ملحو األثرية.

أما عن ظاهرة و مما يعزز من نشاط عمليات التجوية الملحية والتفكك الحبيبي للجرانيت.
 التجوية الرئيسي فيها هو نشاط عملياتالتقشر السطحي للقاعدة الجرانيتية، فإن السبب 

كما أسلفنا الذكر عن ظاهرة التميؤ لمعادن  -الغمر في الماء لفترات طويلة  نتيجة الكيميائية
في القاعدة الجرانيتية  micro-cracks دقيقة شروخ وجودوقد أدى  -الفلسبارات في الجرانيت

ميائية وتعزيز دور الرطوبة حتى بعد الصالحة لنشاط عمليات التجوية الكي البيئة ريتوف إلى
استخراج القطعة من الماء (نتيجة تعرض القاعدة الجرانيتية للرطوبة الجوية والرطوبة الناتجة 

مما أدى إلى حدوث  بالماء دون سبب علمي) ة األثريةمن التلف البشري ورش تلك القطع
  .وحدوث ظاهرة التقشر عمليات التحول للمعادن الفلسباثية وتكون المعادن الطينية

ومن المؤكد أن كال من ظاهرة التفكك الحبيبي والتقشر السطحي والتشرخ في القاعدة   
 نظفت تكون قد أنهاربما  أو ،التحلية لعملية تخضع لم القاعدةالجرانيتية ناتج أيضا عن كون 

 والحشف ةوالبحري الجيرية التكلسات بقايا من نوع أى وجود يلحظ لم حيث ؛قاسية بمنظفات
عليها مثل  التي لم تجر األخرى القطع األثريةو إطار بوابة الفنار، بعكس ،البحري بهذه القطعة

  هذه الترميمات.
  الجرانيتية  التمثال قاعدةلالدراسة البتروجرافية ودراسة التركيب المعدني والكيميائي

  األثرية
نسبة  القاعدة الجرانيتية منن تكوXRD أظهرت نتائج التحليل بحيود األشعة السينة   
والبيوتيت والفسبارات البوتاسية ممثلة في معدن األرثوكليز ونسبة  معادن الكوارتز عالية من

من معدن الميكروكلين. هذا باإلضافة إلى معادن أخرى وجدت بنسبة أقل مثل معادن األلبيت 



 عليها التعرف تم التي العناصر نسب) ٢كما يوضح الجدول رقم ( والهاليت وأكاسيد الحديد.
، ويتبين منها الجرانيتية التمثال قاعدة من لعينة XRF بطريقة تفلور األشعة السينية بالتحليل

ارتفاع نسبة أمالح كلوريد الصوديوم بالقاعدة الجرانيتية، وربما ذلك لكون القاعدة لم تتعرض 
ر الداخلة في تكوين المعادن والعناص لعمليات التحلية. كما يتبين ارتفاع نسبة أكاسيد الحديد

  تحول جزء من معادن الفلسبارات إلى معادن طينية.ذلك كنتيجة لو الطينية،
  لعينة من قاعدة التمثال الجرانيتية XRFالتي تم التعرف عليها بالتحليل بـ  العناصرنسب  ):٢جدول (

  

Elements (%)  
P2O5 K2O Na2O CaO MgO MnO Fe2O3  Al2O3  TiO2  SiO2  
0.98 2.79 3.18 1.76 <0.5 0.03 4.03 14.37 0.68 72.17 

لعينات من القاعدة  thin sections) القطاعات الرقيقة ١٠ - ٦توضح األشكال (و  
؛ حيث Polarized light microscope (PM)الجرانيتية تحت الميكروسكوب المستقطب 

 (cross-hatching)يتضح من دراسة هذه القطاعات وجود معدن الميكروكلين بشكله المميز 
كما أوضحت الدراسة معدن  تحت الميكروسكوب، جنبا إلى جنب مع معدن األرثوكليز.

األرثوكليز وبداية التغيرات التي طرأت عليه، والتي تمثل بداية تحول المعدن إلى معادن طينية 
ميؤ). أيضا أوضحت الدراسة معادن البالجيوكليز وتميزها بخاصية التوأمية (ظاهرة الت

  . lamellar twiningالرقائقية (الصفائحية) 

    
) X 200صورة بالميكروسكوب الرقمي (): ٥شكل (

عينة من صخر الجرانيت المكون لقاعدة التمثال ل
الجرانيتية األثرية المعروضة بحديقة المتحف 

  ."استانلي" بـالبحري 

تحت الميكروسكوب  قطاع رقيق ):٦شكل (
لعينة جرانيتية من قاعدة التمثال توضح المستقطب 

طبيعة المكونات المعدنية؛ حيث يتضح وجود معادن 
والبيوتيت والكوارتز. كما األرثوكليز والميكروكلين 

يتضح التفكك في بعض الحبيبات المعدنية والتشرخ 
    .)C.N. - X 70( الدقيق في بعضها

Orthoclase 

Microcline 
 

Biotite 
 

Quartz 
 



    
تحت الميكروسكوب قطاع رقيق  ):٧شكل (

 لعينة جرانيتية من قاعدة التمثال توضح المستقطب
التلف الذي لحق بمعادن الكوارتز والفلسبار، وعدم 
الترابط الجيد للحبيبات المعدنية والذي يعكس ظاهرة 

يجة نشاط تالتفكك الحبيبي للقاعدة الجرانيتية ن
  .)C.N. - X 70( األمالح

تحت الميكروسكوب قطاع رقيق  ):٨شكل (
 لعينة جرانيتية من قاعدة التمثال توضح المستقطب

 بداية التغيرات الكيميائية في معادن الفلسبارات
)C.N. - X 70(.  

    
تحت الميكروسكوب قطاع رقيق  ):٩شكل (

 لعينة جرانيتية من قاعدة التمثال توضح المستقطب
ظاهرة الشروخ الدقيقة وبداية تحول معادن 

  .)C.N. - X 70( الفلسبارات إلى معادن طينية

تحت الميكروسكوب قطاع رقيق  ):١٠شكل (
 لعينة جرانيتية من قاعدة التمثال توضح المستقطب

تحول معادن الفلسبارات إلى معادن طينية (ظاهرة 
  .)P.P.L - X 70( ادن الفلسبارات)التميؤ لمع

  الميكروسكوب اإللكتروني الماسح واسطة بلقاعدة التمثال الجرانيتية دراسةSEM 
   EDXالمزود بوحدة 

أوضح الفحص بالميكروسكوب اإللكتروني الماسح للعينات المأخوذة من قاعدة التمثال   
. كما الغمر بالماء وعدم التحلية ثرية نتيجةاهر التلف التي لحقت بالقاعدة األالجرانيتية مظ

، والذي يعكس التلف الجرانيتية أعطت الدراسة تصورا واضحا للنسيج السطحي للقاعدة
أهم العناصر المكونة للقاعدة  EDXالداخلي المستمر. كما أوضح التحليل العنصري بوحدة 

Microcline 
 

Quartz 
 

Biotite 
 

Plagioclase 

Plagioclase 

Orthoclase 

Plagioclase 

Orthoclase 

Quartz 

Quartz 
 

Quartz 
 

Quartz 
 



الفرنسي للدراسات  لعناصر تم من قبل بعثة المركزالجرانيتية. ومن الجدير بالذكر أن تحليل ا
  السكندرية.

  
دراسة بالميكروسكوب اإللكتروني  ):١١شكل (
لعينة من جرانيت قاعدة التمثال،  SEMالماسح 

  سطح الحبيبات المعدنيةى توضح انتشار األمالح عل

دراسة بالميكروسكوب اإللكتروني  ):١٢شكل (
لعينة من جرانيت قاعدة التمثال،  SEMالماسح 

وجود مسام وفراغات بين الحبيبات المعدنية  توضح
للجرانيت، والذي يفسر عمليات التجوية التي 
تعرضت لها القطعة األثرية، وأدت إلى تفكك 

ي ية. كما يتضح تبلور األمالح، والذالحبيبات المعدن
  كان سببا في عمليات التلف.

  
دراسة بالميكروسكوب اإللكتروني ): ١٣شكل (
لعينة من جرانيت قاعدة التمثال،  SEMالماسح 

   .توضح انتشار األمالح بين الحبيبات المعدنية

دراسة بالميكروسكوب اإللكتروني ): ١٤شكل (
لعينة من جرانيت قاعدة التمثال،  SEMالماسح 

توضح وجود فراغات بين مكونات الجرانيت 
  .باإلضافة إلى الترسيبات الملحية

  

  



  
  
  
نسب العناصر التي تم التعرف ): ٣جدول (  

الكيميائية تحليل العناصر عليها من خالل 
   EDXللقاعدة الجرانيتية بواسطة 

Elements 
(%) 

Range (keV) Total 
% 

Na 0.947 to  1.128 1.4 
Mg  1.148 to  1.347 2.4 
Al 1.388 to  1.587 9.2 
Si 1.628 to  1.847 35.1 
S 2.188 to  2.428 0.4 
Cl 2.507 to  2.747 3.2 
K 3.188 to  3.447 1.0 

CaKa 3.568 to  3.828 41.1 
CaKb 3.888 to  4.148 5.2 

Ti 4.367 to  4.648 0.1 
Fe 6.247 to  6.568 1.0 

التحليل الكيميائي العنصري للقاعدة الجرانيتية  ):١٥شكل (
    EDXبواسطة 

 %، وكذلك نسب٩,٢عنصر األلومنيوم الجدول السابق؛ ارتفاع نسبة  منومما يالحظ   
% وتدل هذه المكونات على ٣,٢، والكلور %١,٠البوتاسيوم %، و١,٤لصوديوم ا عناصر

  تحلل معادن الفلسبارات وتحولها إلى معادن طينية.

   اإلطار األيمن لبوابة فنار اإلسكندريةالقطعة الثانية:  -٢
Right jamb of the entrance of Alexandria Lighthouse 

 البصري الفحص  
تمثل العضد (اإلطار) األيمن لبوابة فنار اإلسكندرية على أرجح القطعة األثرية   

اآلراء، وهذا ما تؤكده الدراسات العلمية التي تمت على هذا اإلطار من حيث الشكل وموقع 
االكتشاف في الماء، وربط ذلك بالموقع القديم، وتم استخدام التقنيات الحديثة مثل نظم 

، وثبت باألدلة القطعية ارتباط تائج بالمدلوالت التاريخيةوربط الن (GIS)المعلومات الجغرافية 
الجرانيت الوردي، خشن صخر من  ذلك اإلطار بفنار اإلسكندرية. والقطعة األثرية منحوتة

  .. وقد لوحظ أن القطعة مكسورة إلى نصفين؛ حيث تشكالن قطعتين ضخمتينالحبيبات
التآكل النشط بفعل األمالح ، ومن أهم مظاهر التلف التي لوحظت على هذا اإلطار  

البحر المالحة. ويضاف إلى ذلك عدم تعرض  الموجودة بالقطعة األثرية نتيجة الغمر في مياه
. كذلك مما عرض القطعة لنوع من الصدمة البيئية ،القطعة األثرية لعملية تحلية بالمياه العذبة

والتحبب  exfoliationأدى تبلور األمالح إلى حدوث العديد من أشكال التلف مثل التقشر 
، )الداخلة في تركيب الجرانيت بعض المعادنتبقع (وجود البقع اللونية نتيجة لتأكسد وال والتفتت

  .كما لوحظ وجود بري في حواف اإلطار مما أدى إلى استدارتها
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مثلة فى توجود تكلسات مثرية أيضا من مظاهر التلف ومما لوحظ على القطعة األ  
لتصاق شديدة اال والقواقع والنباتات البحرية والحشف البحرى األصدافالتكلسات الجيرية و

لون  اتبعض آثار الدهانات على شكل نقاط صغيرة ذ كما شوهدت .نظرا لعدم تحلية القطعة
لقطعة األثرية). ويمكن إجمال األسباب (وهي من نواتج التلف البشري على ا أزرقأحمر و

    الرئيسية للتلف في هذه القطعة األثرية فيما يلي:
عدم إجراء عمليات التحلية للقطعة األثرية مما أدى إلى عدم التخلص من األمالح الداخلية  -أ

  والمترسبة على السطح، األمر الذي أدى إلى نشاط التآكل واستمرار التلف.
القطعة لم تنقل من مكانها (بسبب حجمها الضخم كما سبق اإلشارة إلى ذلك)، ولذا فهي  -ب

مثل الرياح واألمطار  ، والتغيرات البيئية المستمرة،المباشر البحر لرذاذ باستمرار معرضة
؛ طبقا لطبيعة الظروف والنهار الليل ساعات بين والرطوبة الحرارة درجات فى التفاوتو

 الشمس حرارة درجة نجد حيثمدينة اإلسكندرية، وخاصة بالقرب من البحر؛ المناخية في 
  إلى أقصى درجاتها. الرطوبة ترتفع المساء فى بينما ،صباحا الشديدة

 الصيادون يستخدمها حيث ؛الصيد لعمليات نتيجة يالبشر لإلتالفتتعرض القطعة األثرية  -ج
، مما يؤدي إلى تلوث القطعة األثرية الصيد مستلزمات عليها يضعون كمنضدة الصيد وهواة

 من األثرية بالقطعة الصيد سنارات يؤدي احتكاك كما األسماك. موطع من المتبقية بالفضالت
 يقوم آلخر إلى حدوث تنقير في السطح وتشويه عام في المظهر. ومن ناحية أخرى حين

 أجزاء أحدالتلف ب فيه، مما يلحق حاجتهم قضاءو باالستخدام السيئ للمكان، األشخاص بعض
) جانبا ٢٤- ١٦وتوضح الصور ( .بالقلعة المحيط سوربال المستند هو الجزءو األثرية، القطعة

   من مظاهر التلف بإطار بوابة الفنار.

: ظاهرة التنقير )١٦شكل (
والتفكك في الحبيبات بإطار 

  .الفنار

ظاهرة التقشر السطحي  :)١٧شكل (
  إلطار الفنار.

: ظاهرة التبقع )١٨شكل (
  والتغير اللوني بإطار الفنار.



      
: استدارة الحواف )١٩شكل (

  (نتيجة البري) بإطار الفنار
: الحشف والقواقع )٢٠شكل (

  البحرية الملتصقة بإطار الفنار.
: التكلسات الجيرية )٢١شكل (

  شديدة االلتصاق باإلطار.

  
: التلف البشري )٢٢شكل (

إلقاء المخلفات المتمثل في 
ووضع متعلقات الصيد مالصقة 

  إلطار بوابة الفنار.

: االستعمال السيئ للموقع )٢٣شكل (
  .مما يضر باآلثار به وقضاء الحاجة

: التلف البشري )٢٤شكل (
المتمثل في استخدام الدهانات أو 

  الطالءات المشوهة لألثر.

 إلطار األيمن لبوابة فنار لدراسة التركيب المعدني والكيميائي الدراسة البتروجرافية و
 اإلسكندرية

لعينات من  -على التوالي -) التركيب المعدني والكيميائي ٥،  ٤(يوضح الجدوالن   
الجرانيت المشكل إلطار بوابة الفنار؛ حيث يتضح من دراسة التركيب المعدني للعينات 

من معادن الكوارتز، األرثوكليز (فلسبارات بوتاسية)، أن العينات تتكون أساسا  XRDبطريقة 
، ، البيوتيت (ميكا)، الهيماتيت (أكاسيد حديد)(فلسبارات بالجيوكليزية) واألنورثيت األلبيت

  وشوائب معدنية متمثلة في معادن األباتيت واإللمينيت ونسبة أعلى قليال من معدن الكورندم.
لعينتين من الجرانيت  XRD): نسب المكونات المعدنية التي تم التعرف عليها بالتحليل بـ ٤جدول (

  المشكل إلطار بوابة فنار اإلسكندرية

Compounds (Minerals) (%) S. 
No.

Sum Rest Corun- 
dum 

Biotite Ilmen- 
ite 

Hema- 
tite 

Apatite Quartz Anor- 
thite 

Albite Ortho- 
clase 

 

98.6 -0.080 0.947 1.651 0.428 3.430 0.283 34.103 12.160 32.9 12.804 A 
98.5 -0.064 1.201 1.312 0.342 2.080 0.212 22.226 7.248 25.7 38.269 B 



لثالث عينات من الجرانيت المشكل  XRFكما يتضح من التحليل الكيميائي بطريقة   
هما نفس العينتين المشار إليهما في الجدول السابق والخاص  A,B(العينتان  إلطار بوابة الفنار

بالتحليل المعدني بحيود األشعة السينية) احتواء العينات على نسب عالية نسبيا من أكاسيد 
السيليكون، باإلضافة إلى نسب ال بأس بها من أكاسيد الحديد والكالسيوم والصوديوم 

فعة في القطعة األثرية. ومما هو جدير بالذكر أن والبوتاسيوم؛ مما يعكس نسب األمالح المرت
كما  هذه القطعة األثرية لم تتم عليها عملية التحلية، فضال عن تعرضها المستمر لرذاذ البحر.

تشير النسب المرتفعة من أكاسيد األلومنيوم إلى عمليات التحول لمعادن الفلسبارات إلى معادن 
  .(ظاهرة التميؤ) طينية

من الجرانيت المشكل إلطار  لعينات XRFالتي تم التعرف عليها بالتحليل بـ  العناصر): نسب ٥جدول (
  بوابة فنار اإلسكندرية

) نتيجة الدراسة البتروجرافية للعينات الجرانيتية، وذلك ٢٦،  ٢٥( تانوضح الصوروت   
كوب المستقطب تحت الميكروس للعينات thin sectionsمن خالل فحص للمقاطع الرقيقة 

(PM) الكوارتز وهي للقطعة الجرانيتية، األساسية المكونات؛ حيث يتبين من الفحص 
 الملحية التجوية بفعل جزئيا )األرثوكليزالفلسبارات ( تحلل يتضحكما . والبيوتيت واألرثوكليز

 المميزة الظواهر من وهي. طينية معادن إلى تدريجيا لتتحول وتميؤها، الرطبة الظروف في
 معدن في نسبية وتشوهات ،العينة في الدقيق التشرخ يتبين أيضا. الغارقة الجرانيتية لآلثار

  .الماء في الغمر أثناء الرطبة الظروف في الملحية للتجوية نتيجة الكوارتز

    
قطاع رقيق تحت الميكروسكوب ): ٢٥شكل (

المستقطب لعينة جرانيتية؛ حيث يتضح بها المكونات 
األساسية وهي الكوارتز واألرثوكليز والبيوتيت. 

): قطاع رقيق تحت الميكروسكوب ٢٦شكل (
ية؛ حيث يتضح بها بداية المستقطب لعينة جرانيت

الفلسبارات البوتاسية التغيرات الكيميائية في 

Elements (%)  Sample 
         No.

P2O5 K2O Na2O CaO MgO MnO Fe2O3  Al2O3  TiO2  SiO2    
0.12 2.36 3.88 2.61 0.35 0.06 3.43  14.36  0.45  70.97       A 
0.09  6.63 3.03 1.58 0.29 0.03 2.08  16.02  0.36  68.38       B 
0.49 7.91 2.24  1.05 <0.5 0.02 1.58  16.03  0.23  70.45       C 

Orthoclase 

Quartz 

Quartz 

Orthoclase 



ويتضح تحلل األرثوكليز جزئيا بفعل التجوية الملحية 
  .)C.N. - X 70( في الظروف الرطبة

(األرثوكليز) وتميؤها لتتحول تدريجيا إلى معادن 
طينية. وهي من الظواهر المميزة لآلثار الجرانيتية 
الغارقة. كما يتبين التشرخ الدقيق في العينة 
وتشوهات نسبية في معدن الكوارتز نتيجة للتجوية 

 في الظروف الرطبة أثناء الغمر في الماء الملحية
)C.N. - X 70(.  

 

  الميكروسكوب اإللكتروني واسطة بالفحص والدراسة والتحليل إلطار بوابة الفنار
 EDXالمزود بوحدة  SEMالماسح 

) نتيجة الفحص والدراسة بالميكروسكوب اإللكتروني ٣٠ - ٢٧توضح األشكال (   
الجرانيت المشكل إلطار بوابة الفنار؛ حيث يتضح من الفحص الماسح لعينات متنوعة من 
وتسببها في إحداث ضغوط داخلية أدت إلى تلف وتحلل مادة  ،ارتفاع نسبة األمالح بالعينات

كما تتضح ظاهرة التقشر في الجرانيت وتفكك حبيباتها وضعفها الشديد في بعض األجزاء. 
دن الفلسبار إلى معادن طينية بفعل نشاط التجوية الجرانيت، باإلضافة إلى التحول الجزئي لمعا

   (ظاهرة التميؤ). الكيميائية

    
انتشار الفراغات والمسام بين حبيبات ): ٢٧شكل (

طا والجرانيت نتيجة تبلور األمالح داخليا مسببة ضغ
  داخلية وإجهادات.

): ضعف وتشوه النسيج السطحي ٢٨شكل (
  .السطحيللجرانيت وبداية ظاهرة التقشر 

    
): تميؤ معادن الفلسبار وتحولها إلى ٣٠شكل (): الضعف والتحلل الشديد في أجزاء من ٢٩شكل (



الجرانيت المشكل إلطار بوابة الفنار بفعل التجوية 
الملحية، وباألخص أمالح كلوريد الصوديوم 

  (الهاليت).

  معادن طينية ذات الشكل الصفائحي المميز.

من خالل وحدة التحليل  EDXالكيميائي للعناصر بواسطة ويتبين من التحليل   
ارتفاع نسبة أمالح كلوريد الصوديوم، بها الميكروسكوب اإللكتروني الماسح، للعناصر المزود 

والتي يعزى إليها العديد من مظاهر التلف بالقطعة األثرية. كما تفسر لنا الزيادة في نسب 
والسيليكون التحول الذي حدث لمعادن الفلسبار إلى معادن عناصر األلومنيوم والبوتاسيوم 

طينية (ويعتبر السيليكون عامل مشترك؛ حيث يشير إلى معدن الكوارتز المكون الرئيسي 
  للجرانيت).

  
  
  
  

نسب العناصر التي تم التعرف ): ٦جدول (
 الكيميائية تحليل العناصرعليها من خالل 

 EDXبواسطة  طار بوابة الفنارإل

 

Elements 
(%) 

Range (keV) Total  
% 

Na 0.947 to  1.148 0.6  
Al 1.388 to  1.587 13.4 

Si 1.628 to  1.847 55.6 
S 2.188 to  2.428 0.6 
Cl 2.507 to  2.747 0.2 

K 3.188 to  3.447 27.7 
CaKa 3.568 to  3.828 1.1 
CaKb 3.888 to  4.148 0.2 

Fe 6.247 to  6.568 0.8 ) إلطار بوابة الفنارالتحليل الكيميائي العنصري  ):٣١شكل 
    EDXبواسطة 

  والحفظ للقطع الجرانيتية األثرية موضوع الدراسة العالج والصيانةمقترحات      
لما كانت القطعتان األثريتان موضوع البحث مؤشرا لما يتعرض له التراث األثري   
من تلف بعد انتشاله من الماء؛ فإن هذه الدراسة تقدم بعض المقترحات العلمية العامة  المغمور

قاعدة التمثال الجرانيتية وإطار بوابة فنار اإلسكندرية، على أن تعزز هذه لعالج وصيانة 
المقترحات بالدراسات العلمية التفصيلية والتي تناسب كل حالة من اآلثار المنتشلة من البيئة 

  .ةالبحري
من األمالح  يرة إلجراء عملية التحلية، للتخلصنقل القطع الجرانيتية إلى أحواض كب -١

  حتى الوصول للحد المسموح به. بشكل دوريالموجودة بها، على أن يتم قياس نسبة األمالح 
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من عملية التحلية يمكن استخالصها من خالل عمل  األمالح الزائدة المتبقية بعد االنتهاء -٢
  روقية أو طينية (كمادة البنتونيت).كمادات 

 يالكيميائالتنظيف و باستخدام الفرش والمشارط، يالميكانيك التنظيفإجراء عمليات  -٣
 على الموجودة العوالقو التكلساتو تربةاأل من للتخلص باستخدام المذيبات العضوية اآلمنة،

  المختلفة.اللونية  البقعو، وإلزالة آثار السناج القطع األثرية سطح
نتيجة لضعف السطح وتفكك الحبيبات، يستدعي األمر تدخال بالمواد المقوية الكيميائية  -٤

لربط الحبيبات المعدنية، وزيادة القوة الميكانيكية للقطع األثرية. وتكون األولوية للمواد 
لزوجة (عالية ، وأن تكون هذه المواد قليلة الالكيميائية اآلمنة التي ال تضر باإلنسان أو البيئة
المخففة باألسيتون أو الكحول  Wacker OHالنفاذية). ويمكن في هذا الصدد استخدام مادة 

في  مالئماالنفاذية مما يجعله  من حيث امناسب% ؛ حيث يعتبر هذا الخليط ٥-٣اإليثيلي بنسبة 
التقوية على بشرط أن تتم  -التي تتميز بقلة أو عدم وجود مسام -حالة اآلثار الجرانيتية 
  قليل الرطوبة)، وأن تشمل التقوية القطعة األثرية بالكامل.أو مراحل في جو جاف (

القشور واألجزاء المنفصلة إلى  لتثبيت وإعادة مادة الصقة مناسبةيمكن بعد ذلك استخدام  -٥
  في الفجوات والشقوق الموجودة بالقطع األثرية. ةادبهذه الم تطبيق الحقنويمكن  مواضعها.

-nano للقطع الجرانيتية على المركبات النانوية يفضل االعتماد في مواد التقوية واللصق -٦

compoundsفهي من الوسائل الحديثة نسبيا في مجال ترميم اآلثار، وتلعب دورا هاما في ؛ 
 ورفع عيوبها، على والتغلب ،المستخدمة في الترميم لمقوياتل الكيميائية الخصائص تحسين

  ]١٧[ .األثرية للمواد الفيزيوميكانيكية الخصائص تحسين على قدرتها وزيادة كفاءتها،
على قاعدة حجرية أو معدنية (من معدن غير  -موضوع الدراسة  - رفع قاعدة التمثال -٧

  قابل للصدأ)، لعزلها عن مصادر الرطوبة األرضية.
عن الشاطئ، وإجراء عملية التحلية لهما، ثم نقلهما إلى مكان  قطعتي إطار الفنار إبعاد -٨

 ،ت (وصل) القطعتينطة محكمة تضمن ترميم وتقوية وتثبيمناسب للعرض، ووضع خ
  باألساليب العلمية اآلمنة والمتعارف عليها في مجال ترميم اآلثار.

بحرية (قاعدة إعادة النظر في طريقة العرض للقطع األثرية المستخرجة من البيئة ال -٩
، فالطريقة الحالية ال تحمي هذه اآلثار من المتغيرات البيئية، فضال عن كونها التمثال وغيرها)

  تخفي معالم األثر وال تبرز أهميته األثرية، وتجعله على اتصال دائم بمصادر التلف المختلفة.
  : الدراسة نتائج

لإلسكندرية جميعها مصابة بالتلف الشديد نتيجة اآلثار المستخرجة من مياه الميناء الشرقي  -١
 غالقإ حتى وإن تم ،مخلفات من به بما متأثراً الميناءهذا  يظلتلوث هذه المياه بالمخلفات. وس

 البحر قاع في المتراكمةو ،بالملوثات المحملة الرواسب من أطنان فهناك ؛الصرف مصبات



 فصل فى والسلسلة القلعة يمصرف فتح عادة يتم أنه كما .الماضية األربعين السنوات مدى على
 خاصة ،المياه صرف بشدة نتيجة امتأثر الميناء يظل وبذلك .غزيرة أمطار وجود عند الشتاء

 مخلفاتبال ةالمختلط يالزراع الصرف مخلفات يتلقى الذي -كم ٨ بطول -المكس خليج من
  .اآلثار المغمورة في الميناء، وكل ذلك ينعكس أثره على مريوط بحيرة مصبات من القادمة

أبرز مظاهر التلف التي تم مالحظتها على القطع األثرية موضوع الدراسة في: تتمثل  -٢
، التكلسات، اإلفرازات الحشرية، الخشونة(التبقع)،  التلون، الشروخ التقشرالسطحي، ،التقشر

   .ستدارة، االريتنقال ،األجزاءبعض  فى فقدال
، يعكس الحالة السيئة التي عليها إطار بوابة الفنار البحرية بكثرة علىإن وجود التكلسات  -٣

قاعدة التمثال التي لم  بخالفوهذا  هذا اإلطار؛ لعدم تحليته أو التدخل بأعمال الترميم الالزمة.
استخدمت فيها مواد  قديمة ترميم تم عليها من أعمال نتيجة ماتالحظ عليها هذه التكلسات، 

  شديدة القساوة.
 التى األجزاء بعضبه  توجد حيث ؛البيئية الصدمة من لنوع إطار بوابة الفنار ضعرت -٤

  .البحر مياه تأثير إلى معظمه يرجع يالذ النشط كلالتآ من يتعان
بالقطع  -  granular disintegrationي الحبيب التفككأوضحت الدراسة أن ظاهرة  -٥

 كلوريدملح  بفعلعمليات التجوية الملحية تعزى إلى نشاط  -األثرية موضوع الدراسة 
ظاهرة  كما أوضحت الدراسة أن في حبيبات المادة األثرية. افقد مسببا الذي يتحلل الصوديوم

 الكيميائية التجوية نشاط عمليات تعزى أيضا إلى، المغمورة الجرانيتية لآلثارالتقشر السطحي 
  إلى حدوث تحوالت معدنية. يؤديالغمر في الماء لفترات طويلة، األمر الذي  نتيجة

لعينات  XRFوتفلور األشعة السينية  XRDأظهرت نتائج التحليل بحيود األشعة السينية  -٦
 إلى عدم تعرضذلك  ويرجع، تفاع نسبة ملح كلوريد الصوديومارمن قاعدة التمثال الجرانيتية 

مياه  الموجود في، األمر الذي أدى إلى احتفاظها بنسبة هذا الملح القاعدة لعمليات التحلية
ارتفاع نسبة أكاسيد الحديد والعناصر الداخلة في تكوين أظهرت نتائج التحليل . كما البحر

إلى معادن  في الجرانيت المعادن الطينية، وذلك كنتيجة لتحول جزء من معادن الفلسبارات
  .الميكروسكوب المستقطب، وهذا ما أكدته الدراسة بطينية

كشفت الدراسة بالميكروسكوب اإللكتروني الماسح عن التلف الداخلي المستمر والنشط في  -٧
اآلثار الجرانيتية موضوع الدراسة، كنتيجة لعدم التخلص كليا من األمالح المترسبة، مما يبرز 

 وفراغات مسام وجوددور عملية التحلية في الحفاظ على تلك اآلثار. وقد أوضحت الدراسة 
 القطع لها تعرضت التي التجوية عمليات يفسر والذي للجرانيت، المعدنية الحبيبات بين

 سببا كان يوالذ األمالح، تبلور يتضح كما. المعدنية الحبيبات تفكك إلى أدتوالتي  األثرية،
  .التلف عمليات في



للعينات الجرانيتية وجود نسب مرتفعة  EDXأوضح التحليل الكيميائي العنصري بواسطة  -٨
عملية والكلور، والتي تعد مؤشرا لحدوث  لصوديوم والبوتاسيومنسبيا من عناصر األلومنيوم وا

  التحلل الكيميائي لمعادن الفلسبارات وتحولها إلى معادن طينية (ظاهرة التميؤ).
زئي لمعادن وأحيانا تحول ج ،أوضحت الدراسة الميكروسكوبية وجود تحول كلي -٩

الفلسبارات البوتاسية في القطع الجرانيتية، األمر الذي ينبئ باستمرار التلف الداخلي لهذه 
لوقف عمليات التحول  بأعمال الترميم بقاءها، مما يستوجب التدخل العاجل اآلثار ويهدد

  الداخلي.
نية اآلثار إن استمرار التآكل النشط والتحول الكيميائي لمعادن الفلسبارات داخل ب -١٠

  الجرانيتة يتسبب في ضعف خصائصها الميكانيكية، ومن ثم تأثرها السريع بالعوامل البيئية.

   التوصيات:
  البد من إنشاء أحواض كبيرة للتحلية الستيعاب القطع األثرية كبيرة الحجم. -١
 برذاذ مباشر تصالا علىي البحر المتحف بحديقة المعروضة األثرية الجرانيتية القطع -٢

 التفكك من يتعان يالت الجرانيتية القاعدة فى بوضوح تأثيره يظهر الذىو ،المتلف البحر
  .للقطع األثرية أفضل حماية يوفر موقع إلى نقلها بضرورة يوصى لذا ي،الحبيب

يجب االستعانة بالمتخصصين في علم المتاحف للوصول إلى أنسب الطرق لعرض التراث  -٣
البيئات البحرية، إذ أن طرق العرض الحالية تضر باآلثار وال توفر لها األثري المستخرج من 

  الحماية الكافية وال تبرز أهميتها األثرية.
يجب وضع خطة متكاملة لضمان وقف استمرار التحلل الداخلي للقطع األثرية الجرانيتية،  -٤

  والتدخل بأعمال الترميم والعالج المناسبة.
فاقية اليونسكو لحماية التراث المغمور؛ لتحقيق أكبر حماية ضرورة مشاركة مصر في ات -٥

   لذلك التراث اإلنساني الفريد.
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