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   :Abstractملخص البحث 
  

وهـو  .  في عدد من النصوص التاريخيـة هوالذي ورد ذكر،  بيلوزيوم مسرحنالمصرية ع اآلثاركشفت بعثة   
 وخشبة هذا المسرح مبنيـة بمـادة        . في مصر واألول منة في شمال سيناء        المسارح المكتشفة  أضخميعد من   
 كانت مبنية بقوالب من الطوب اللبن وقد وجد المسرح وهو يعـاني مـن                ومدرجاته )األحمرالطوب  (اآلجر  

 التـرميم علـي     أعمـال  بدأتوكان بحاجة لمشروع ترميم شامل للمحافظة علية وقد         ، لفعوامل ومظاهر الت  
حيث تم إعادة بنـاء األجـزاء       ، م٢٠٠٦م ثم عام    ٢٠٠٤ عام   إليم  ٢٠٠١مراحل خالل عدة مواسم منذ عام       

  . وكذلك السور الشمالي وبعض العناصر المعمارية لخشبة المسرحStageالمفقودة من خشبة المسرح 
  

وف علي حالة مواد البناء المستخدمة في تشيد مسرح بلوزيوم تم دراسة الظروف المناخيـة المحيطـة                 وللوق
طبقـات األمـالح    ، المونـه ،  مثل اآلجر  كذلك تم تجميع عدد من العينات     ، والمؤثرة في موقع مسرح بلوزيوم    

  .الخ...السطحية
  

زيوم تم فحصها وتحليلها بعـدد مـن         من موقع مسرح بلو    ألمجمعه األثريةو لفحص وتشخيص حالة العينات      
الميكروسكوب ، Light Optical Microscope LOMطرق الفحص والتحليل مثل الميكروسكوب الضوئي 

 Scanning Electronالميكروسكوب االلكترونـي الماسـح    ، Polarized Microscope PMالمستقطب 
Microscope SEM ،  حيود األشعة السينيةX-Ray Diffraction XRD.   

  
كذلك تم دراسة خطوات العالج بأسلوب علمي دقيق مع عرض لخطوات ومراحل الترميم فـي الفتـرة مـن                   

       .م٢٠٠٦م وحتى ٢٠٠١
  
   Introductionمقدمة . ١
  

 –وعلي طريق القنطرة شـرق      ، كم شرق قناة السويس   ٢٥علي بعد   ) الفرماتل   ( مبيلوزيو أوتقع منطقة بلوز    
 القديمـة مـساحة     مبيلوزيـو وتغطي منطقة   . )١شكل رقم    (حل البحر المتوسط  وعلي مقربة من سا   ، العريش
 الكـشف   أعمـال  بـدأت وقد  . ١ سيناء بشمالوهي من اكبر المواقع األثرية      . كم١كم طوال وبعرض    ٣حوالي  
 أثنـاء  لآلثـار  ثم حفائر المجلس األعلـى    ، ٢ حفر قناة السويس في العام الماضي      وأثناء بالمنطقة قبل    األثري
  .األجنبية بعض البعثات ألعمال باإلضافة، م١٩٩٣ ترعه السالم بعد عام مشروع

 أهمية كانت ذات    مبيلوزيو أن كما تبين الفترة الهلينيسية   ، صاويوبيلوز هي بوابة مصر الشرقية منذ العصر ال       
  الجديدة والتي غطت   البيزنطية بيلوز عاصمة للمقاطعة     أصبحتم  ٣٤١وفي عام   .  تجارية وعسكرية  مزدوجة

وشيد بها المنشات الدينية الكبيرة في      ،  وفي القرن الخامس الميالدي ازدهرت بيلوز      .شمال سيناء وشرق الدلتا   
 مبيلوزيـو وتعتبر  . ٣ بيلوز وجود حقبة فارسية    إقليم في   األثريةكما تؤكد االكتشافات    ، تل الفرما وتل المخزن   

قلعـة  (وتعـد القاعـة العـسكرية    ، صرها المعمارية المدن التي تتمثل فيها المدن الرومانية بكافة عناأهماحد  
 حتـى  واسـتمر اسـتخدامها      المتأخر العصر الروماني    إلي المنشات المعمارية وهي ترجع      أهممن  ) مبيلوزيو
 االهتمام بالمباني   أساسة تتميز بطابع خاص     ي الت إلي المنشات المعمارية األخرى    باإلضافة. اإلسالميالعصر  
    ٥ والمسارح والحماماتمبيلوزيو والكنائس وجسر مياه مثل محطات ال٤الدنيوية

                                                 
1 Cledat, J., ASAE 13, 1913, PP. 79-85.  
2 Cledat, J., Bifao 16, 1919, PP.201-228. 
3 Oren, E. D., Le monde la Bible 24, 1982, PP.72-82. 

  .١٩٤ص ، م١٩٩٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلد االول،١٠جزء -الفن الروماني: ثروت عكاشة 4



 ٢

  
  

  ،األثري بمنطقة شمال سيناء خالل المسح األثرية المواقع .١شكل 
  م١٩٩٢ الفرنسية موسم حفائر - البعثة المصرية

  بيلوزيوممسرح . ٢
  

وهو من . ية في عدد من النصوص التاريخ   والذي ورد ذكره  ، يوم المصرية عن مسرح بيلوز    اآلثاركشفت بعثة   
ويعطـي  ، ويرجع للقرن الخامس المـيالدي    ،  منه في شمال سيناء    واألول المسارح المكتشفة في مصر      أضخم

ـ  األحمـر وخشبة هذا المسرح مبنية بالطوب      . بالنسبة لمعالم مدينة بيلوزيوم القديمة     أفضلتصورا    ه ومدرجات
والمرح .  وقطع الرخام للزينة   األحمرلطوب   ا أو باألحجاركانت مبنية بقوالب الطوب اللبن وربما كانت مغطاة         

.  للمحافظـة عليـة    وكان بحاجة لمشروع ترميم كبير    ،  يعاني بشكل خطير من عوامل ومظاهر التلف       أنةوجد  
. م٢٠٠٦م ثم عـام     ٢٠٠٤ حتىم  ٢٠٠١ علي مراحل خالل عده مواسم منذ عام         أعمال الترميم له   بدأتوقد  

.  وكذلك السور الشمالي والمـدرج الخـارجي       Stage خشبة المسرح     المفقودة من  األجزاء بناء   إعادةحيث تم   
م تم إعادة بناء العناصر المعمارية المكونة لخشبة المسرح وهي عبـارة  ٢٠٠٦  يونيوـوخالل موسم مارس  

تمهيدا لتثبيت القواعد   ، Simulationفوق خشبة المسرح أو ما يعرف باسم        ) دخالت وخرجات (عن حجرات   
  .يه خالل المرحلة الثانية لعملية ترميم المسرحواألعمدة الجرانيت

  Methods and materialsمواد وطرق الدراسة . ٢
  

وتقيم لمظـاهر التلـف     ، لمسرح بيلوزيوم اعتمدت الدراسة بشكل أساسي علي تسجيل مراحل الكشف األثري          
اليـل للعينـات    المختلفة ومحاولة استنباط عوامل التلف األساسية عن طريق استخدام طـرق الفحـص والتح             

 بالفحـص بالميكروسـكو     XRD , ألـسينيه ةألمجمعه وتحليلها بالطرق المختلفة مثل طريقه حيود االشـع 
 االلكترونـي الماسـح     ب والفحص بالميكروسـكو   PM المستقطب   ب والفحص بالميكروسكو  LOMالضوئي  

SEMاالستكمال المختلفة واتي تمت خالل المرحلة األولي  طرق كذلك دراسة .  

  خطيط مسرح بيلوزيومت. ٣
  

فهو عبارة عن مبني ، لم يخرج تخطيط مسرح بيلوزيوم عن التخطيط العام للمسارح خالل العصر الروماني
 الجهة الشمالية من خشبة إلي سور يقع إلي أضافه، المدرجات، االوركسترا، )خشبة المسرح(المناظر 
 وجود كثير إلي باإلضافة، األحمررية بالطوب  المعماهعناصر مسرح بيلوزيوم تم تشيد معظم أن إال،المسرح

 العليا من المسرح متناثرة بداخل األدوار التي تخص واألعتاب المصنوعة من الجرانيت والرخام األعمدةمن 
   .المسرح وخارجة

                                                                                                                                            
5 Abdel Maksoud, M., Preliminary report on the excavations of Tell El-Farama [Pelusium], First two seasons, (1983-1984-1985) 
ASAE 76, PP.3-8  



 ٣

 حتـى وهو يعد من اكبر المسارح المكتشفة بمصر        ،  القرن الثالث الميالدي   إليويعود تاريخ مسرح بيلوزيوم     
   )٢.شكل(. المعماريةعناصرهعوامل التلف وفقد في معظم  يعاني بشكل خطير أنة إال، أالن

  

  
  

  ، بمنطقة شمال سيناء خالل المسح األثريالتخطيط العام لمسرح بيلوزيوم٢شكل 
  م١٩٩٢ الفرنسية موسم حفائر - البعثة المصرية

  
    -:المواد المستخدمة في بناء المسرح. ٤
  

  Fired brickاألحمرالطوب  -
  

 منذ  وبصفة خاصة ،  المحروق في مصر   األحمريعتبر العصر الروماني بحق هو عصر بداية انتشار الطوب          
اكاسـيد  ، الـسيليكا ، وهو عبارة عن مكونات طبيعية من االلومينا . ٦ الميالدياألولالنصف الثاني من القرن   

 إحجـام ر المشيد بـه المـسرح ذو        وقد وجد أن الطوب األحم    .  و الماغنسيوم والبوتاسيوم   الحديد والكالسيوم 
  . سم٦ X ١٠ X ١٨،  سم٦ X ١٠  ٢٣X: مختلفة ومنه نوعين أساسيين كالتالي

  

      Mortar المونه  -
  

 تقوم بـربط مـواد البنـاء        أنهاحيث  تلعب المونه دورا هاما في قدرة المنشأ علي تحمل قوي التلف المختلفة             
 Beal٨وذكـر   . ٧سم١عن  ) المونة(ران وال يزيد سمكها المعتاد       وراسيا لتكوين الجد   أفقياالمختلفة مع بعضها    

 تزيـد  أن النسبة يمكـن     أن هذه  ٩ Warrenبينما يذكر   ،  حجم جدران المبني   إجماليمن  % ٧ المونه تمثل    أن
  . العصر الروماني والبيزنطيإلي التاريخية التي تعود األبنيةفي بعض % ٥٠ إلي حتى أو% ٢٠لتبلغ 

  

  المستخدمة في بناء مسرح بيلوزيومطريقة البناء . ٥
  

ة                  ة في عملي يعد اإللمام بطريقة البناء التي اتبعها البناء القديم في تشييد عناصر المسرح المعمارية من النقاط الهام
وقد استخدم الطريقة المصرية القديمة أو الطريقة اإلنجليزية في         . الترميم وإعادة البناء لألجزاء المهدمة في المبني      

                                                 
6 Spencer, A.J., Brick architecture in ancient Egypt, England 1979, P.141. 

 .  ٣٣ص، م١٩٧٥، مكتبة االنجلو، ألطبعه الثالثة، إنشاء المباني، .محمد احمد عبد اهللا 7
8 Beal, C., Masonry design and detaling for architects, engineers and contractors, 3rd Ed., New York 
1993, P. 107. 
9Warren, J., Construction of brick, Oxford. Boston 1999, P.92.  



 ٤

وق       أفضل حيث تعتبر هذه الطريقة من       ، مسرح بيلوزيوم  بناء  طرق البناء نظرا لعدم وجود لحامات راسية واقعه ف
  .١٠القوالب) أجزاء( فضال علي قلة استعمال آسور، بعضها بداخل الحائط 

  
    Field Observationالمالحظات الحقلية  .٦

  

رة من             وم في الفت م مالحظة      ٢٠٠٦-٢٠٠١ من واقع المالحظات الحقلية لمسرح بيلوزي ورصد مظاهر التلف      م ت
   -:التالية

  

 .مظاهر التلف المتمثلة بخشبة المسرح 
  

سافة         ♦ ة بم ة الغربي سرح بالجه شبة الم ل لخ به آام دم ش ود ته وب  ١٤٫٧٠وج شمال للجن ن ال والي ، م م وح
 قياسا بماذا ؟.  مدماك١٨ -١٦ من الشرق للغرب وتهدم ما يقرب من م١٢،٢٠

 . مدماك١٤-١٢لجهة الشرقية وهي نفس المساحة السابقة تقريبا وتهدم ما يقرب من تهدم شبة آامل با ♦
دم     ٦٫٧٠م وبعرض  ٤٧المسافة ما بين الجهة الغربية والشرقية والتي تبلغ مساحتها    ♦ ا ته شمالية منه ة ال م الجه

 .م مداميك٨ -٣والجهة الجنوبية تهدم منها ما يقرب من ، م مداميك١٠-٣ما يقرب من 
 . المسرح متهدم ومتهالك ومفقود تماما في اجزاء آثيرة منه وخاصة الجهة الغربية و الشرقيةسطح خشبة ♦
سافة         ♦ و عرضة      ٣٥يقسم خشبة المسرح تماما عند م ه    ١٫٧٥م قب ه         ٦٫٧م وعمق م أي بعرض خشبة المسرح ب

 .تهدم آامل
 .)ب،  أ٣شكل . (م٢٫٢٠الجانب الشمالي من الجهة الشرقية بة مدخل شبة متهدم وعرضة  ♦
  

    
  

   
  

  
  . الجانب الشرقي من خشبة المسرح قبل عمليات الترميم.ب،  حالة القبو الذي يقسم خشبة المسرح قبل عمليات الترميم.أ. ٣شكل 

  

  .المدرج الخارجيتلف مظاهر   
  

 .م٢،٦٠وعرض م ٧٠ مدماك بالجهة الغربية من المدرج الخارجي وبطول ١٤ -٧تهدم ما يقرب من  ♦
درج   أنحيث   ، األساس م من    ٢،١٥م وعرض    ٧٠امل في النصف الشرقي من المدرج بطول        تهدم شبة آ   ♦  الم

 . في بعض المناطقاألساس ووجود مدماك واحد من أغلبةفي هذا الجزء مفقودة في 
 ١٤-٧ما يقرب من  )  دعامات٨بعدد (تهدم الدعامات المرتبطة بالمدرج في الجزء الغربي والجنوبي الغربي    ♦

 ارنة بماذا؟مقمدماك متهدم 
شرقي   (فقد شبة تام في الدعامات في النصف الثاني   ♦ شرقي  –الجزء ال وبي ال ا   )  الجن دل   أالوال يوجد منه ا ي  م

  )ج، ب، أ ٤شكل  (.األساساتعليها من 
 

                                                 
 . ٤٣ص، المرجع السابق، .محمد احمد عبد اهللا 10

 أ

ب



 ٥

   

  
  

  ،الغربية قوالب الطوب والمونة بالمدرج الجهة تأآل ، ب. الجزاء المفقودة بالمدرج بالجهة الجنوبية الشرقية، أ٤شكل 
  الجهة الغربية من المدرج .ج

  .بالسور الشماليمظاهر التلف  
  

  .م١٧ مدماك بطول ١٣ األرضم ثم يظهر منة علي سطح ١٨تهدم آامل بالجهة الشرقية من السور بطول  ♦
و عرضة          ♦ ه            ١يوجد بمنتصف السور تقريبا قب سور والخشبة وطول ين ال ربط ب ا    ٢٫٥م ي دم تمام ذلك  ، م مته وآ

و من    أنم أي ١٫٦ السور وخشبة المسرح بطول     الفراغيينفي منطقه   تهدم القبو    سور  أول طول القب ى  ال  وحت
 .م٤٫١خشبة المسرح 

 .وجود تهدم شبه آامل في النصف الغربي من السور الشمالي بعد القبو ♦
  

   .العامةمظاهر التلف  
  

 -: هذه المظاهر فيما يليهناك مظاهر تلف عامة لخشبة المسرح والمدرج الخارجي والسور الشمالي تتمثل
  

 .Sand dunesراء حرآة الرياح المحملة بالرمال  تلك العناصر من جأسطحوجود آبيرة من الرديم فوق  ♦
 . مواد البناءأسطح المختلطة بالتربة والمتكلسة فوق األمالح ♦
ة ا  خاصة بتلك المباني مفككة ومتناثرة بالموقع ولكن حوافهاألحمرتفكك آميات آبيرة من الطوب    ♦ ى  متآآل  حت

 . تظهر اقل من حجمها الطبيعيأنها
 . وخاصة في المداميك العليا لتلك المباني)المادة الرابطة(ضعف ترابط المونة  ♦

  
   الضوئي بالفحص بالميكروسكو  والتحليلنتائج  .٧
  

سر اء بم واد البن ات م دد من عين ع ع م تجمي وم ت ر محروق(ح بيلوزي سةاألمالح، ةمون، طوب احم م )  المتكل وت
  . الضوئي بطريقتينبالميكروسكوفحصها بواسطة 

  
   منها بتصور ومسح السطح الخارجي لمعرفة مظاهر تلفها والطريقة األولي 

  . سالف الذآرببالميكروسكو للعينة وفحصها Cross sectionالثانية بعمل قطاع عرضي 
  

ات الطوب    صعوبة تجهيز القطاع العرضي للضعف ال         إلي اإلشارة ومن الجدير بالذآر     وآانت نتيجة   ، شديد لعين
  )٨ -١ من ٥شكل رقم ( -:هذا االختبار آالتالي

  

ج

ب  أ



 ٦

    
    

    
    

    
    

    
    

  
.  التكوينات الملحيةإلي إضافة  واتصاله بالمونهاألحمرالطوب ) ٤، ٢.(  التبنإضافة األحمر وأثارالنسيج السطحي للطوب )١()٥شكل (
انس مكو) ٣( دم تج ات الطوبع ه) ٦، ٥. (ن ة  مون ي الطفل وي عل وم تحت سرح بيلوزي ي إضافة م سطح  إل ي ال ساخات عل يب االت  ترس

   . التكوينات الملحية مختلطة بحبيبات التربة )٨  ،٧. (الخارجي

١٢

٣٤

٥٦

٨ ٧



 ٧

  .دراسة الوسط المحيط بموقع بيلوزيوم . ٨
  

د  راءبع سرح بواسطة  إج ن الم ة م ات المجمع ة وفحص للعين وحظ  المالحظات الحقلي ضوئي ل الميكروسكوب ال
ان         إلي إضافة المنخفضة   أالماآنارتفاع نسبة الرطوبة بالتربة خاصا في         وجود تكلسات ملحية فكان من المهم بمك

  . مسح بيلوزيومأسفل األرضي العامة للماء الحالةدراسة 
ي  بمنطقة بيلوزيوم نظرا     األرضيفمن المالحظ ارتفاع منسوب الماء       ا من المجري       إل سويس     قربه اه ال ائي لقن الم

شار   إلي باإلضافةوآذلك لقربها من ساحل البحر المتوسط ناحية الشمال هذا          ،  جهة الغرب مباشرة   إليالتي تقع     انت
سوبها في           وتزداد خطورة هذه  . العديد من المالحات والبرك بالقرب من المنطقة       اع من ا  المياه بجانب ارتف اه   أنه  مي

  .األمالحمالحة ترتفع بها نسبة 
  -: النتيجة التاليةأعطت األرضية وبتحليل عينة من هذه المياه

  
  بيلوزيوماألرضي بمنطقه مسرح  تحليل عينه من الماء نتيجة. ١جدول رقم 

   
SO4

- p.p.m Cl - p.p.m K+ p.p.m Na+ p.p.m 
1945.51 28866.13 4285.71 18702.29 

      
ة هطول             آذلك تم تجميع بعض المعلومات عن الحالة المناخية          م دراسة آمي ي  األمطار لموقع بيلوزيوم حيث ت  عل

رة من         أالثنيمدار   م     ، ١١م١٩٩٨ -١٩٧٩ عشر شهر في الفت ة هطول     يوضح    ٢جدول رق م األمطار آمي شهر  / م
  .م١٩٩٨ -١٩٧٩بالفترة من  

  
   م١٩٩٨ -١٩٧٩شهر بمنطقة بيلوزيوم في الفترة من / مماألمطارآميه هطول . ٢جدول رقم 

   
 المطرآمية  الشهر

  شهر/مم 
آمية المطر   الشهر 

  شهر/مم
  -  يوليو  ١٩٫٤  يناير
  - أغسطس  ١٣٫٧ فبراير
  ٠٫٢  سبتمبر  ١٣٫٨ مارس
  ٣٫١  أآتوبر  ٣٫١  ابريل
  ٧٫٢ نوفمبر   ١٫٦  مايو
  ١٢٫٨  ديسمبر  -  يونيه

  
   المستقطب بالفحص بالميكروسكو  والتحليلنتائج  .٩
  

ة    تجميع العينات المختلفة من مسرح بيبعد ه الرقيق ات    Thin sectionلوزيوم تم تجهيز الشرائح ألمقطعي من عين
رالطوب  ستقطب   األحم كوب الم طة الميكروس تها بواس وم لدراس سرح بيلوزي ه م روق ومون  Olympus المح

model BX51٦شكل  (-: وقد آانت نتيجة التحليل آالتالي(  
  

  المحروقاألحمرعينات الطوب  ♦
 

 محل الدراسة بوجود     األثريلميكروسكوب المستقطب عد م تجانس مكونات الطوب        اظهر ت التحاليل باستخدام ا    
ح الهاليت شكل                          ور مل الفجوات الناتجة من تبل يء ب وجد  ، )٢ (٦حبيبات ذات نسيج دقيق ومتماسك في وسط مل

اتح            ي المحمر الف ات الطوب البن ي ترج لوني بداخل عين امق آنتيجة لظروف الحرق    إل ي  إضافة   الغ شروخ أل   ال
ة           ورات الملحي ور وضغط البل ي نسب صغيرة من              ، )٣،١ (٦ شكل    الدقيقة نتيجة لتبل ات الطوب عل واء عين احت

سبها التماسك شكل                         ات الطوب ليك ط حبيب ي رب  ٦الجير والذي يعمل علي التحكم في درجات الحرارة ويعمل عل
ر  ، ات السطحية وتداخلها مع السطح الخارجي للطوب ذو الفجو    األثريةترابط المونة   ، )٤، ٢( ويتضح وجود الجي

ال       آخلفية للمونه  ات الرم ة           مع وجود حبيب ي  المتدرجة الحجم من الدقيق ذ        .  المتوسطة  إل م استخدام الضوء الناف ت
     . 60ْXبنسبة تكبير  ) ٦،٤(والضوء المستقطب ) ٥،٣،٢،١(

                                                 
تل دراسة عالج وصيانة المنشات االثرية المشيدة بالطوب االحمر تطبيقا علي احدي المنشات االثرية بمنطقة ، .احمد صالح عطية  11

وقد تم اخذ البيانات الخاصة . ٥٧-٤٠ص،م٢٠٠٢، جامعه القاهرة، آلية االثار) غير منشورة(رسالة ماجستير ، الفرما بشمال سيناء
 ).الهيئة العامة لالرصاد الجوية(بكمية االمطار من واقع سجالت محطة ارصاد بور سعيد



 ٨

 
  

   
  

   
  

  
  . بمسرح بيلوزيوماألحمركوب المستقطب لعينات الطوب نتيجة الفحص باستخدام الميكروس) ٦: ١ (٦شكل (

  
 عينات المونة ♦
  

إلـي   األبـيض  تنوع في اللون من اللون       )٦: ١ (٧ شكل    من مسرح بيلوزيوم   األثرية عينات المونة    أظهرت
دليل علي وجود   % ٥ تفاعل كبير مع حمض الهيدروكلوريك المخفف        أعطت المختلفة والتي    الرمادي بدرجاته 

ومن واقع فحص العينات موضوع الدراسة خلفية متجانسة مـن الجيـر            . لكالسيوم في شكل الجير   كربونات ا 
كذلك اظهر الفحـص    .  المحروق األحمر نسبة من حبيبات الطوب      إلي إضافةيتخللها حبيبات الرمال المختلفة     
ويتضح ) ٦، ٥ ،٤، ٢ (٧بداخل مونه الجير شكل     ) مونه اسرومل ، مونه حمرة (وجود بقايا من مونات مختلفة      

      ).  ٣، ١ (٧مكونات مونه الجير شكل 
  
  
  

١٢

٤ ٣

٥٦



 ٩

    
  

   
  

   
  

  
  

  .نتيجة الفحص باستخدام الميكروسكوب المستقطب لعينات المونه بمسرح بيلوزيوم) ٦: ١ (٧شكل 
  

  سكوب االلكتروني الماسحو بالميكرالفحص  والتحليلنتائج  .٩
  

ر الفحص  تخدام اظه كوباس ة   الميكروس ائج التالي ح النت ي الماس كل -:ب االلكترون ة ) ٢، ١ (٨ ش ف ) ١(عين التل
سبة            ة ن ال من سطح العين ات الرم دان حبيب السطحي الناتج عن عمليات التجوية المختلفة والفجوات الناتجة عن فق

م      أظهرتآذلك  . X ٧٥٠التكبير   ة رق ة                 ) ٢( العين ي سطح العين ح الهاليت عل ورة مل ة طوب احمر بل ادة وإعين  ع
ره  داخل الطوب م ورة ب ريالبل ة  أخ رة طويل اء الملحي ولفت ة بالم ذه العين شبع ه ي ت دل عل ا ي ر ،  مم سبة التكبي    ن

١٥٠٠ .X      
  
  

١٢

٤ ٣

٦ ٥



 ١٠

    
   مسرح بيلوزيومطوب لعينة SEMنتيجة الفحص ) ٢ (٨شكل    لعينة مونه مسرح بيلوزيومSEMنتيجة الفحص ) ١ (٨شكل 

  
   السنيةاألشعةبطريقة حيود  الفحص  والتحليلنتائج  .١٠

  
وم        تم فحص   ات مسرح بيلوزي ه ، طوب احمر   ( عين ود       ) مون ة حي ك باستخدام      األشعة بواسطة طريق سينية وذل   ال

Diffractometer (Philips, PW 1840) with Ni-filtered CuKα radiation at operating 
conditions of 40 kV/30 mA and a scan speed of 2° (2θ)/min. 

م      . Powder methodوقد تم تجهيز العينات لفحصها بطريقة المسحوق  الي جدول رق ل آالت وآانت نتيجة التحلي
   ). ٢، ١ (٩وشكل رقم ) ٣(
  

  نتائج التحليل و الفحص بطريقة حيود األشعة السنية. ٣جدول رقم 
  

  رقم
No. 

 نوع العينة
 Kind of 
Samples 

  مكان العينة
Location 

رف عليها المعادن المتع   
Identified Minerals 

Percentage 
% 

 خشبة المسرح المداميك مونة 1
 العلوية

Calcite,               CaCO3  
Quartz,                SiO2  
Gypsum,             CaSO4.2H2O 

56.0 
42.0 
02.0 

خشبة المسرح المداميك  طوب احمر  2
 السفلية

Quartz,                     SiO2  
Halite,                      NaCl  
Hematite,                 Fe2O3 
Magnetite,               Fe3O4 
Orthoclase,              KAlSi3O8 
Aluminum Silicate, Al2Si2O5 
Silicon dioxide,       SiO2 

30.6 
18.6 
16.0 
12.4 
08.1 
08.1 
06.2 

  
  

    
   مسرح بيلوزيومطوب لعينة XRDنتيجة الفحص ) ٢ (٩شكل    مسرح بيلوزيوممونه لعينة XRD نتيجة الفحص) ١ (٩شكل 

  

٢ ١



 ١١

   للعملاإلعدادمراحل  . ١١
  
اري ♦ ري والمعم ق األث رميم  ، التوثي ل الت ا قب صويرا فوتوغرافي سرح ت صوير الم م ت ث ت ع ، حي م رف ذلك ت وآ

 .عناصره المعمارية رفع معماري دقيق
 . البناءوأسلوبوالتعرف علي مكوناتها  عناصر المسرح أساسدراسة  ♦
 . المستخدمة في البناءعينات من المونة األصليةتحليل  ♦
ع       ،  البناء إلعادة ألالزم األثريتجهيز الطوب    ♦ اثر من الموق حيث تم تجميع الطوب المفكك من المسرح والمتن

ة ل واألمالح وتنظيفه وغسله جيدا بالماء والفرش لتخليصه من االتساخات          اء    القابل ذوبان في الم صنيفه   ، ل م ت ث
 .أبعادةحسب 

 . عليهاالمتكلسة واألمالح الرديم وإزالة األثرية المباني أسطحتنظيف  ♦
 .لقديمة التالفة من فوق أسطح المباني الطوب المتهالك والغير متماسك وآذالك المونة اوإزالةتفكيك  ♦
 .  شهور٦ة ال تقل عن  المستخدم في المونه بتخميره في الماء لفتريتجهيز الجير النق ♦
 .تجهيز آمية آبيرة من الرمل الخالية من الشوائب واألمالح الستخدامها في إعداد المونه ♦
سرح  ♦ ي الم ستخدمه ف اء ألم ة البن ة طريق ة   ، دراس صرية القديم ة الم ي الطريق ي إل ا تنتم د أنه د وج ه ( وق آدي

    ).وشناوي
  

  )م٢٠٠١ أآتوبر/بتمبر ساألولخالل الموسم ( الترميم والصيانة أعمال. ١٢
  

  -: علي النحو التالياألولتمت عمليه الترميم خالل الموسم 
  
شمال        بالجهةتم البدء    ♦ ي  الغربية في مساحة من ال وب بطول     إل شرق   ١٤٫٧٠ الجن ي م ومن ال  الغرب بطول   إل

ول       ١٢٫٢٥ شرق بط اه ال الغربي باتج وبي ب دار الجن اء الج ذلك التق ول    ٩٫٣٥م وآ سرح بط شبة الم م خ م ث
ول  ٢٫١٠ دار بط ه ج م ٨٫٧٥ميلي د ت ادهم وق ذه أع اء ه زاء بنم اع األج ن ١٨ بارتف دماك م اس م ى األس  حت

 .بالكامل  في هذا الجزءأرضيتها سطح خشبة المسرح والتي تم بناء إليالوصول 
ا من الغرب                   ♦ ساحة طواه رميم بخشبة المسرح في م ي تم الت شرق    إل شمال     ، م٢٥٫٥٠ ال ي ومن ال وب   إل  الجن

ة حوالي          ، م٩٫٧٠بطول   شمالية والجنوبي ة ال داميك ٧حيث تم رفع المداميك بالجه اء    ،  م م بن ذلك ت  أرضية وآ
 .المسرح في هذا الجزء

ر      األحمرتم الترميم في الجهة الشرقية باستخدام قوالب الطوب       ♦ ه تتكون من الجي ديم ومون سبة   +  الق الرمل بن
ع ٢:٣ م م ن الحج رةإضافة م ة الحم سبة قليل ل ف،  بن م العم رب  وت ن الغ ة م ذه الجه يي ه ول إل شرق بط  ال

شمال  ١٢٫٢٥ ن ال يم وم ول  إل وب بط اع ١٤٫٧٠ الجن رميم   ١٤م وبارتف تم ت م ي دماك ول ية م شبة أرض  خ
     .م٩٫٧٠ الغرب وبعرض الخشبة إليم من الشرق ٢١المسرح في هذا الجزء وبطول 

  
   )م٢٠٠٦ –م ٢٠٠٢/٢٠٠٣خالل الموسم عام (انة  الترميم والصيأعمال .١٣

  
ا    ،  للمسرح خالل عدة مواسم        األساسيةلعناصر المعمارية    لبعض ا   البناء وإعادة الترميم   أعمال إجراءتم   وهي آم
  -:يلي

  
   خشبة المسرح١ -١٣ 

  
 البناء  أسلوب مدميك بالجهة الشرقية بنفس      ١٤ مدماك بالجهة الغربية لخشبه المسرح وبناء        ١٨ بناء   إعادةتم   ♦

 . من الموقعلطوب األثري الذي تم جمعه وتنظيفهوآذلك ا، لقديمةالقديم ونفس مكونات المونه ا
 . المفقودة من سطح خشبة المسرحاألجزاءاستكمال  ♦
بعض     ١٫٧٥م وعرض    ٦٫٧٠ بناء واستكمال القبو الموجود بمنتصف خشبة المسرح بطول          إعادة ♦ د ال م ويعتق

 .الشمالي خشبة المسرح والسور أسفل هذا القبو آان لتغطية قناة صرف المياه أن
ادة ♦ اع  إع شرقية بارتف ة ال ن الجه شمالي م ب ال ود بالجان دخل الموج اء الم داميك ٦ بن ام م دخل توجوأم د  الم

ستكملة     ،  اقل من خشبة المسرح بعدد خمس مداميك     أرضيه ا وم وآانت مغطاة بالحجر الجيري في جزء منه
 . مداميك٨ا بارتفاع م منه١٠،٥٠م ثم بناء ١٫٥٠م وعرضها ١٤طولها ،  بعد ذلكاألحمربالطوب 

  



 ١٢

   .م٢٠٠٦ الترميم خالل موسم أعمالاستكمال  -
  
سابقة  أعمال الترميم التي بدأت   تم استكمال    ♦ ة حيث  ،  في المواسم ال د من    أن ان الب ادة العناصر األساسية    آ  إع

وق خشبة      األثري الكشف أآدوالتي ، األثريةالمكونة لخشبة المسرح طبقا للرؤية   ة ف  بوجود عناصر معماري
ة ل    عملية الترميم  أثناءالمسرح وقد تم رفعها معماريا واالستعانة بها         ذه العناصر   الجزئي ل      ه ي تمث دخالت   الت

 -:وبيان هذه التفاصيل المعمارية آالتالي )٢راجع شكل رقم . (فوق الخشبة) غرف(وخرجات 
 . العروضإقامةوهي منطقه شبة دائرية تستخدم في  Valvaregiaمنطقة العرض  ♦
  .  وهي غرفه للممثلين تقع غرب منطقة العرضWestern vrsuraلمدخل الغربي منطقة ا ♦
 . وهي غرفه للممثلين تقع شرق منطقة العرضEastern vrsuraمنطقة المدخل الشرقي  ♦
ي    ♦ بتال الغرب ة الهوس ي    Western hospitalisمنطق دخل الغرب ين الم ل ب ر الواص ي المم ة  و وه  منطق

  . العرض
ة  ♦ بتال منطق شالهوس ة       Eastern hospitalisرقي ال شرقي و منطق دخل ال ين الم ل ب ر الواص ي المم وه

  . العرض
  

رميم في المواسم             )"١٠ - ١من "١٠شكل رقم   (ويوضح   د الت  مراحل الترميم المختلفة بمسرح بيلوزيوم إثناء وبع
  المختلفة 

  

    
    

    
    

    
    

١٢

٣٤

٥٦



 ١٣

    

  

  
    

  

  ،مراحل الترميم المختلفة بمسرح بيلوزيوم إثناء وبعد الترميم في المواسم المختلفة" ١٠ - ١من "١٠ شكل رقم
جزء من السور ) ٣(، . التفاصيل المعمارية بالجهة الغربيةألحدي بناء الحدود الخارجية أعاده عمليات أثناءخشبة المسرح ) ٢(،)١(

 حالة القبو الذي يقسم خشبة )٥(، .نفس السور بعد عمليات الترميم) ٤(، .قبل الترميم ويوضح حالة التلف)  شمالي غربي(الشمالي 
 الحالة العامة لشكل المسرح وخشبته بعد )١٠(،)٩(،)٨(،)٧(، .نفس القبو بعد عمليات الترميم) ٦(، .المسرح قبل عمليات الترميم

  .م٢٠٠٦ الترميم في موسم أعمال
  

  التوصيات مناقشة النتائج و. ١٤
  

ك  أثار المناخية بموقع تل الفرما آان له اثر آبير في تفهم العديد من مظاهر تلف            الحالة دراسة   أنمما الشك فيه      تل
ه وم ألمنطق سرح بيلوزي ا م ن بينه ول .  وم سبة هط ة ن ارفبدراس ن    األمط رة م ي الفت ام ف دار الع ي م  -١٩٧٩ عل
رتم ١٩٩٨ ول   أن أظه سبة هط ط لن ي متوس ار اعل هر  األمط ي ش م١٩٫٤ ف ه  /م ه ش هر يلي دل  ش ارس بمع ر م
  .  أغسطسيوليو و ،  وهي يونيهاألمطار التالية ندرة في تساقط األشهر أظهرتفي حين ، شهر/مم١٣٫٧

   
ي  بمنطقة بيلوزيوم نظرا     األرضيفمن المالحظ ارتفاع منسوب الماء       سويس          إل اه ال ائي لقن ا من المجري الم  قربه

شار   إلي المتوسط ناحية الشمال هذا باإلضافة    البحر  وآذلك لقربها من ساحل     ،  جهة الغرب مباشرة   إليالتي تقع     انت
سوبها في           وتزداد خطورة هذه  . العديد من المالحات والبرك بالقرب من المنطقة       اع من ا  المياه بجانب ارتف اه   أنه  مي

   .األمالحمالحة ترتفع بها نسبة 

٨ ٧

٩

١٠ 



 ١٤

  
ا  في    األمطاروتكمن خطورة مياه     ؤثر بصورة آبي     أشكال  احد    أنه ي ت ة الت شات    الرطوب ي المن ة رة عل د  األثري  عن

اه     ، سقوطها ي  وتتوغل    األمطار حيث تتسرب مي شقوق            إل ر ال اء عب واد البن ادي       ( داخل م د اله د عب ) م١٩٩٨محم
ل    األمطار مياه إلي ما تحمله باإلضافة وث مث د   أحماض  في شكل    SO2, NO2, CO2 من غازات التل ة بع  مخفف

اه   ع مي ا م ارامتزاجه ؤثر األمط أثيرا فت ديدت اني    ش ك المب ي تل ستخدمة ف اء الم واد البن ي م ر حمض . ا عل ويعتب
ة           أنة إال) pH=5.6( بالرغم من ضعفه     األحماضالكربونيك من اخطر     ر قابل سيوم الغي ات الكال  يحول مادة آربون

ه          ري   أوللذوبان في الماء سواء آانت في شكل مون ي  حجر جي سيوم   إل ات الكال ة  بيكربون اء    القابل ذوبان في الم  لل
  . األثري مزيد من عمليات التفكك وضعف المبني إليتي يمكن نزحها بماء المطر مما يؤدي وال
  

،  جهة الغرب مباشرة    إلي  قربها من المجري المائي لقناه السويس التي تقع           أتضح موبدراسة موقع مسرح بيلوزيو   
ا من ساحل البحر      ذلك لقربه ذا باإلضافة    وآ شمال ه ة ال ي  المتوسط ناحي شار الإل رك     انت د من المالحات والب عدي

د     المحيطة وبالتبعية لهذه الظروف    ، بالقرب من منطقة تل الفرما الواقع بها المسرح موضوع الدراسة           بالمسرح فق
اء  سوب الم ي من ديد ف اع ش وحظ ارتف ر األرضيل ذي األم ن أدي ال د م اآن ضرر العدي ضة بأالم سرح  المنخف م

. األرضي مستوي الماء    أسفل بصفه دائمة    أساساتهالمنشات التي تقع     في ا  األرضية بيلوزيوم وتكمن خطورة المياه   
سوب     وفي هذه الحالة يظل المبني مشبعا بالماء وهو ما يعرضه لعملية التلف بصفه مستمرة آما                 أن التذبذب في من

ة     إذا آانت تربة طفليه    وخاصة   المنشأ بين االرتفاع واالنخفاض في التربة المقام عليها         األرضية المياه أثر بحرآ تت
اه           وتذبذب المياه ادة مستوي المي د زي ستواها فعن ك       م ؤدي ذل ي  في اش    إل ه  انتف ك بفعل     Swelling ألترب  ويحدث ذل

ي      أمالح من    وما تحتويه  االمتصاص الفيزيائي للماء بواسطة حبيبات التربة      ح الهاليت وات ل مل  هيجروسكوبية  مث
 تفقد التربة هذا الجزء فتعود األرضيب مستوي الماء وعند انخفاض منسو. تعمل علي جذب وامتصاص الرطوبة   

ك      إلي حجمها الطبيعي وبتكرار هذه     ي  العملية يؤدي ذل ي               إل ة للمبن  حدوث ضعف وتصدع في العناصر المعماري
ه    أنآما   .واألعتاب والدعامات والعقود    واألعمدة والجدران   األساساتمثل   أثر  المون شدة    تت أي  ب ا      ب ة من المي  ه آمي

  . المادة الرابطة بهاوأضعاف تلفها إليوتودي ، ليهاإالمتسربة 
   

دد  إلي بها وصلت   األمالح نسبة   أن بتلك المنطقة وجد     األرضيوبتحليل احدي عينات الماء       بتآآل  حد آبير جدا يه
ا       سفلية منه وم خاصا ال اء مسرح بيلوزي سبة    ، تلك المواد المستخدمة في بن د وصلت ن ي   +Naفق  18702.29  إل

p.p.mبة  ونسCl – 28866.13   إلي p.p.m   ا ذا م ه  مما يدل علي النسبة الكبيرة في تواجد ملح الهاليت وه  أثبتت
ود األشعة           ة حي ائج الفحص بطريق سينية    أيضا نت ي  أضف  ، XRD ال ات               إل دا لكل من ايون ة ج سبة العالي ك الن  ذل

اء                واد البن دمير م ي ت ي تعمل عل وم  مسرح بي   بأساسات الكلوريدات والكبريتات الت دد مصادر     ، لوزي  األمالح وتتع
ع   سويس تق اة ال ا فقن ل الفرم يبمنطق ت عإل ن الموق ع ،  الغرب م يوالبحر المتوسط يق هإل القرب من شمال وب ،  ال

  . انتشار العديد من المالحات بالقرب من المنطقةإلي باإلضافة
  

األثري  مادتي الطوب    أن أتضح  بالطرق العلمية المختلفة   ةوبدراسة العينات المجمعة من المسرح موضوع الدراس      
اء    ،  تعاني بشكل شديد من عوامل التجوية المختلفة       األثرية والمونه سوب الم ه   وارتفاع من ا يحتوي  من  األرضي وم
ح الهاليت     بظ، ويتضح ذلك في نتائج التحليل بالميكروسكوب الضوئي والمستقطب       .  مختلفة أمالح ورات مل هور بل

ي الب       وما يحدثه  رة عل ودي          من ضغوط آبي ا ي ة مم ة الداخلي ي ني الطوب        إل ة سواء آانت ب شروخ الدقيق أو  وجود ال
ستقطب  و نتائج الفحص بالميكرأظهرت آذلك Micro and macro cracks بالمونه ي وجود نسب    سكوب الم إل

ر          ه مونإلي مضافة   األحمر الطوب   متوسطة من يودره   ة مع الرمل والجي ك المون ديم لتحسين خواص تل اء الق  البن
 تبلور ملح الهاليت     SEM نتيجة التحليل بالميكروسكوب االلكتروني الماسح       أظهرت آذلك   .أساسي للمونه ن  آمكو

    .   هذه البلورات من تلف للبنية الداخليةاألحمر والمونه وما أحدثتهبداخل مسام الطوب 
  

شاب  االستكمال بنفس مواد البناء الموجودة بالموقع أسلوبتم اختيار  ا    ( anastloysis  هةاالستكمال بالم سيد البن ال
ه    بناء الطوب    إعادة مونه مماثلة بنفس المكونات القديمة واستخدامها في         إعدادآذلك تم   ) ١٩٩٦  األثري بعد تجميع
     .)بتنظيفه وغسله واستئصال األمالح الموجودة بداخلة( للبناء يئتهوته
  

ع  أساسا وضع خطة عالج شاملة تتضمن إلياسة  مسح بيلوزيوم في حاجة مإن إلي اإلشارة بمكان األهميةمن    لمن
رة     لألسف وليس معالجة مظاهر التلف فقد ولكن األثرمصادر وقوي التلف من الفتك بهذا        ة آبي ذا يتطلب ميزاني  ه

ات          أآثروتدخل   ة في عملي اذ  من جه رميم    اإلنق ى ،  والت ك فمن        وحت تم ذل ة  ي ان المحافظة ع  األهمي ا هو     بمك ي م ل
ة  البناء بنفس الخامات  وإعادة الهندسي بطرق الترميم المتاحة    وتخطيطه موجود من المسرح   ى  األثري دثر    الحت ين

  .اآلثارمثل العديد من 
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  شكر وتقدير
  
  

   المراجع
    

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  


