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Preface
Dear Students:
This English-Arabic Glossary of Conservation Terms, prepared by Saied Hamed to include
the main conservation terms used in teaching the concepts and specifics of conservation
during this last year’s Conservation Training Course, is designed to provide a concise yet
complete listing of those terms necessary for an adequate understanding of the language
of conservation. It is a reference that may either serve as an introduction to those terms
for those beginning studies in conservation, or a useful review for those already working in the field. The glossary is by no means exhaustive. It emphasizes those terms most
often needed in archealogical conservation and also stresses terms which apply to large
archaeological sites, such as the temples of Karnak and Luxor, where our training program
and conservation work is based. Therefore, students should be able to add new concepts,
terms and language as they continue their work and studies, with this glossary serving only
as a foundation on which to build further knowledge. Learning about conservation is an
ongoing process; as we learn more we will realize that we have even more to learn. This
Glossary is only intended to be the first step in the lifelong process. We hope it will be useful to you, the reader.
October 20, 2008, Luxor
Edward D. Johnson Saied Hamed

:ايل �أعزائنا الطلبة

( اجنليزي – عربي ) اخلا�ص مب�صطلحات ال�صيانة بوا�سطة �سعيد عبد احلميد ح�سن لي�شمل كل امل�صطلحات التي مت ا�ستخدامها، مت �إعداد هذا القامو�س
 ليقدم قائمة خمت�صرة للم�صطلحات ال�ضرورية لفهم لغة، 2008/2007 لتدري�س مفاهيم وو�سائل الرتميم �أثناء الربنامج التدريبي عن الرتميم للعام املا�ضي
 �إن هذا القامو�س هو مرجع مفيد كمقدمه له�ؤالء الذين يبد�أون درا�سات يف الرتميم و�أي�ضاً كمراجعة مفيدة للذين ح�صلوا علي الربنامج التدريبي.ال�صيانة
.بالفعل
 �إنه فقط ي�ؤكد علي �أهم امل�صطلحات الالزمة للعمل يف �صيانة الآثارو�أي�ضاً ي�ؤكد علي امل�صطلحات.ال يعد هذا القامو�س �شام ًال ب�أي حال من الأحوال
.التي يتم تطبيقها يف املواقع الأثرية مثل معبد الكرنك ومعبد الأق�صراللذين مت فيهما تنفيذ الربنامج التدريبي وتركزت �أعمال الرتميم فيهما
 �إيل هذا-  وهم م�ستمرون يف عملهم ودرا�ساتهم- لذلك يجب علي الطلبة �أن يكون لديهم القدرة علي ا�ضافة مفاهيم وم�صطلحات ولغة جديدة
.القامو�س الذي ميثل فقط الأ�سا�س لتبني عليه املزيد من املعرفة
 عليه ف�إن هذا القامو�س يعد خطوة �أوليه علي طريق بال نهاية ن�أمل �أن. كلما مت تعلم جزء ندرك �أن هناك املزيد، �إنَ تعلم ال�صيانة ( الرتميم ) عملية ال نهائية
.يكون مفيداً لك عزيزي القارئ
2008  �أكتوبر20 ، الأق�صر
ادوارد دي جون�سون
�سعيد عبد احلميد ح�سن

Abacus

اجلزء ال�صغري املربع �أو امل�ستطيل الذى يعلو تاج العمود (املخدة).
Abacii

هو الإ�سم اجلمع من امل�صطلح ال�سابق.
Abrasion

بري �أو حك �أو ك�شط  ،وهو م�صطلح يعرب عن فقد جزئي �أو كلي لل�سطح نتيجة حدث ميكانيكي.
Absolute Humidity

الرطوبة املطلقة

Accretion

يطلق علي تر�سيب مادة غريبة علي �سطح الأثر  ,غالبا ما يكون مرتاكم عرب فرتات طويلة من الزمن �أثناء الدفن �أو بتكرار التعر�ض للأجواء الرطبة.
Adhesives

مواد ال�صقة

Adhesion

عملية الل�صق
Alloy

�سبيكة

Anoxic

معاجلة الإ�صابات احل�شرية الن�شطة من خالل خنقها يف بيئة دقيقة خالية من الأك�سجني.
Architrave

م�صطلح يطلق علي الكتلة احلجرية ال�ضخمة م�ستطيلة ال�شكل التي تعلو املخدة مبا�شرة وتقوم بوظيفة الربط بني عمودين متتاليني.
Argillaceous Sandstone

نوع من �أنواع احلجر الرملى تقوم فيه معادن الطفلة بوظيفة الربط بني حبيباته وهذا النوع هو �أردىء �أنواع احلجر الرملى حيث �أن كل معدن من معادن الطفلة
يتغري ح�سب خوا�صه من متدد وانكما�ش وي�ؤدى اىل التلف .
Ashlar Masonry

وهو احلجر الذى مت قطعه �أو نحته وت�سويتة قبل ا�ستخدامه فى البناء مثال لذلك معبد فيله ب�أ�سوان مت ا�ستخدام مثل هذه الأحجار فى بنائه مما يعنى انه ي�سهل
فكه �أو نقله من مكانه.
Axis

حماور

Bedding planes

الرتكيب الطبقى لالحجار.
Biodeterioration

التلف البيولوجي الناجت عن الكائنات احلية الدقيقة ثل احل�شرات والفطريات والنباتات �أو احليوانات الفقارية التي من املمكن ان ت�ؤدي ايل فقد طبيعي
للمواد �أو تلف كيميائي نتيجة الفراز مواد كيميائية.
Blistering

انف�صال الق�شرة ال�سطحية للأحجارنتيجة تبلور اللأمالح �أ�سفل ال�سطح فت�ضغط على ال�سطح وت�ؤدى اىل
انف�صال الق�شرة ال�سطحية له.
Bond Strength

قوة الربط.

Bronze Disease

مر�ض الربونز  ,وهي عملية ال�صد�أ الدورية للنحا�س و�سبائكه والتي حتدث ب�سبب وجود امالح الكلوريدات علي �سطح القطع املعدنية �سواء اثناء اال�ستخدام
�أو يف اثناء فرتة الدفن .كلوريدات النحا�س تتك�سر ايل جزيئات �صغرية عند م�ستويات مرتفعة من الرطوبة الن�سبية وكذلك بفعل كميات قليلة من الأحما�ض
التي تقوم باذابة النحا�س املعدين .مر�ض الربونز ميكن التحكم فيه من خالل الرطوبة الن�سبية املنخف�ضة وا�ستخدام املواد التي متنع ال�صد�أ.
Calcitic Sandstone

نوع من �أنواع احلجر الرملى املادة الرابطة فيه كربونات الكال�سيوم.
Calcium Oxide - Quick Lime

�أك�سيد كال�سيوم – جري حى
Capillary Rise

اخلا�صية ال�شعرية
Capital

تاج عمود
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Cavity

لفظ يطلق علي اجلزء ال�شبه منف�صل من الق�شرة ال�سطحية للحجر غالبا ب�سبب تبلور الأمالح املتميعة ومع ا�ستمرار م�صدر الرطوبة وامت�صا�ص هذه الأمالح
للمياه يحدث لها انتفا�ش ويزداد حجم بلوراتها داخل احلجر مما ي�سبب �ضغط �شديد ينتج عنه هذا الإنف�صال اجلزئي والذي يتحول مبرور والوقت ومع تكرار
هذه العملية ايل انف�صال تام 0املهم �أن امل�صطلح يطلق علي اجلزء املفرغ بني ج�سم احلجر واجلزء الذي بد�أ يف الإنف�صال0
Chemical Cleaning

تنظيف كيميائى

Chemical Properties

اخلوا�ص الكيميائية
Chip

م�صطلح يطلق علي القطعة ال�صغرية التي تفقد من ال�سطح غالبا ب�سبب ت�أثري ميكانيكي.
Clerestory Windows

م�صطلح يطلق علي الفتحات اجلانبية التي توجد �أعلي بع�ض جدران املعابد لل�سماح بدخول �ضوء ال�شم�س ايل داخل احلجرات من اجلانب0
Coefficient of Expansion and Shrinkage

معامل التمدد والإنكما�ش

Collection Care Specialist

�شخ�ص متخ�ص�ص يرتكز عمله اكرث علي ال�صيانة الوقائية مثل التحكم يف البيئة تناول القطع وتخزينها و�شحنها وتنزيلها وال�صيانة الدورية واالدارة املوحدة.
Columns

�أعمدة
وهو م�صطلح يطلق علي الأعمدة التي توجد يف املعابد امل�صرية القدمية وغريها من املباين ،ويتكون كل عمود من قاعدة العمود وهي اجلزء الدائري الكبري
الذي ميثل اجلزء ال�سفلي من العمود  ،ثم يلي القاعدة البدن ي�أخذ ال�شكل الإ�سطواين الدائري الذي ي�شبه الطبلة ومن املمكن �أن يكون بدن العمود مكون
من جزء واحد ( يف قليل من الأحيان ) �أو عدة �أجزاء منف�صلة يتم جتميعها فوق بع�ضها لتكون العمود يف �شكله النهائي .ويف نهاية العمود يكون التاج .
Compressive Strength

قوة ال�ضغط

Condensation

التكثيف وهو حتول بخار املاء املوجود فى اجلو الذى يحيط بالأثر عند التغري فى درجات احلرارة من احلالة الغازية اىل احلالة ال�سائلة التى تتجمع على ال�سطح
عند نقطة الندى.
Conservator

املرمم  :وهو ال�شخ�ص املتخ�ص�ص امل�سئول عن عدة ا�شياء متعلقة ب�صيانة وامان القطع الفنية مبا يف ذلك التوثيق والفح�ص واملعاجلات وكذلك ال�صيانة الوقائية.
Consolidation

هي عملية املحافظة علي التكوين البنائي ال�ضعيف للمادة با�ضافة مادة تزيد من متانتها ,غالبا ما تكون راتنج �صناعي يطبق كمحلول خمفف وبعد جتمدة ميلأ
الفراغات او العيوب الطبيعية املوجودة باحلجر.
Contact Angle

زاوية التما�س

Contour Scaling

انف�صال جزئى للق�شرة اخلارجية من �سطح احلجر املنحوت نتيجة لتبلور الأمالح �أ�سفله وهذا اجلزء املنف�صل ي�أخذ نف�س �شكل اجلزء الذى �سقط منه.
Cornice/ Cavetto

الكورني�شة التي ت�أخذ �شكل حنية وهي �أعلي جزء يف الواجهة وتطلق اي�ضا علي �أعلي جزء من تاج العمود0
Corrosion

ال�صد�أ  ,وهو تلف يحدث ب�سبب الرطوبة والأمالح ي�شري غالبا ايل �صد�أ املعادن ولكنه ي�ستخدم اي�ضا يف حالة تلف الزجاج.
Corrosion Inhibitor

هي عبارة عن مركب كيميائي ي�ستخدم حلماية املعادن من ال�صد�أ او التقليل من معدله.
Course of Stone

هو م�صطلح يعرب عن �صف الأحجار املرتا�صة بجوار بع�ضها ب�صورة �أفقية وحدوده تكون
بداية اجلدار ونهايته
�أو هو املدماك �أو ال�صف الواحد من الأحجار من �أول اجلدار اىل �آخره
Cracks

�شروخ

- Structural Cracks

وهى ال�شروخ التي ت�شكل خطر على التكوين البنائى للحجر نف�سه قد ي�ؤدى �إىل انف�صال كامل جلزء من احلجر �أو انهياره ولذلك تكون هذه ال�شروخ عميقة
داخل احلجر
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- Non-Structural Cracks or Cosmetic

وهى عبارة عن �شروخ دقيقة �سطحية ولي�ست عميقة تنت�شر فى اجزاء متفرقة من �سطح احلجر  ،ت�شوه فقط املنظر العام للحجر وب�صفة خا�صة اذا كان
هذا احلجر منقو�ش ولكن ال ينتج عن مثل هذه ال�شروخ خطر حقيقى على الرتكيب البنائى للحجر.
Crazing

تلف وا�ضح لل�سطح يظهر علي هيئة �شبكة من ال�شروخ الدقيقة نتيجة عوامل تلف الزجاج و طبقات التلوين وطبقات الورني�ش علي نطاق �صغري جدا.
Crypto - Fluorescence

تزهر الأمالح حتت �سطح احلجر.
Data Logger

جهاز �صغري ي�ستخدم لت�سجيل درجات احلرارة والرطوبة الن�سبية يف �صاالت عر�ض اللوحات الفنية وفتارين املعار�ض و�صناديق ال�شحن .وميكن حتميل
البيانات من اجلهاز علي الكمبيوتر .ويوجد العديد من الأنواع منه ومنها ماهو ال�سيلكي.
Deliquescence

التمي�ؤ �أو التميع
Density

الكثافة

Desiccated

بيئة �صناعية جافة ,عادة ماتنتج عن ا�ستخدام مادة ال�سيليكا جل ,كما ي�ستخدم هذا امل�صطلح اي�ضا لي�صف حالة التلف يف القطع الع�ضوية التي فقدت
مرونتها وا�صبحت ه�شة وقابلة للك�سر.
Desalination

عمليات معاجلة تهدف ايل ازالة االمالح الذائبة من علي ا�سطح القطع با�ستخدام انواع خمتلفة من الكمادات.
Destructive Analysis x Non Destructive Analysis

متلف  Xغري متلف

Deterioration

حتطم او تك�سر مادة يكون ناجت عن عوامل طبيعية او كيميائية.
Deterioration Aspects of Stones

مظاهر تلف الأحجار

Discoloration

تغري اللون الذي يرجع ايل تبقع بعد ا�ستخدام مادة غريبة ع�ضوية او غري ع�ضوية � ,أو يعود ايل حتول مثل البهتان او الغمقان بعد التعر�ض لل�ضوء.
Distilled Water

ماء مقطر
Dust

تراب

Efflorescence

تكون بللورات الأمالح علي ال�سطح ( التزهر )  ،وم�صدر الأمالح من املمكن ان يكون طبيعيا او متعلق باال�ستخدام الأ�صلي للمادة ،او بيئة الدفن  ,او
معاجلات حديثة او ب�سبب امللوثات.
Electrolytic Reduction

طريقة مت تف�ضيلها يف اواخر الت�سعينيات واوائل القرن الع�شرين الزالة طبقات ال�صد�أ من علي ا�سطح القطع املعدنية با�ستخدام حملول كيميائي وتيار كهربي.
Environmental Control

ال�سيطرة على البيئة املحيطة باالأثر.
Erosion

( نحر ) ،جتوية متت بفعل عوامل طبيعية او كيميائية مثل املياه و هبوب الرياح املحملة باجلزيئات املختلفة.
Exfoliation

الفقد الذي ال ميكن ا�سرتجاعة للق�شور او طبقات من ال�سطح .والتق�شر من املمكن ان يحدث يف الأ�سطح اخلارجية لالحجار بفعل العوامل اجلوية او
الأمالح او عملية التجمد واالن�صهار التي حتدث للثلوج يف الأجواء الرطبة.
Ferruginous Sandstone

نوع من �أنواع احلجر الرملى يحتوي علي ن�سبة عالية من �أكا�سيد احلديد التي تقوم بدور املادة الرابطة بني حبيباته.
Fissure

وهو م�صطلح يطلق على ال�شرخ املوجود �أ�صال ب�صورة طبيعية فى التكوين البنائى للحجر �أو ال�صخرة.
Flaking

نوع من التلف ي�سبب انف�صال اجزاء �صغرية من ال�سطح بفعل الأمالح الذائبة او تغري يف الأبعاد نتيجة لتغري معدالت الرطوبة او تقادم املواد الرابطة الع�ضوية
والورني�شات.
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Flashpoint

درجة احلرارة التى يبد�أ عندها املذيب �أو املادة فى اال�شتعال
Flood

في�ضان

From North to South

من الناحية ال�شمالية للجنوبي
Gap

وهى عبارة عن امل�ساحة اخلالية متاما من �أى بقايا للمونة القدمية بني فوا�صل الأحجار وبع�ضها �أو بني املداميك ( �صفوف الأحجار ) وبع�ضها
Gate

بوابة �أو ممر رئي�سي ي�ستخدم للدخول يف �أي مبني
Gesso

طبقة �شار�ضية بي�ضاء تطبق علي االحجار او الأخ�شاب او الكرتوناجح ويف بع�ض الأحيان املعادن قبل تطبيق طبقة الألوان والتذهيب او الورني�ش .واجل�سو
امل�صري القدمي ب�صفة عامة يتكون من طبقة رقيقة من كربونات الكال�سيوم وو�سيط ع�ضوي وعلي ا�سطح االحجار من املمكن ان ي�أخذ اجل�سو اللون الوردي
الفاحت.
Graffito - Graffiti

تلف ب�شرى يتمثل فى الكتابة والنق�ش على اجلدران
Hardness

ال�صالبة

Humidity Content

ن�سبة �أو حمتوى الرطوبة داخل املادة.
Hydraulic Limes

�أنواع من اجلري تكت�سب �صالبتها فى وجود املاء.
Hygrothermograph

جهاز ي�ستخدم لت�سجيل درجات احلرارة والرطوبة علي �شارت خالل ا�سبوع وقد مت ا�ستبدالة فيما بعد باجلهاز الديجيتال.data loggers .
Hypostyle Hall

�صالة الأعمدة

Inorganic Materials

مواد غري ع�ضوية

Insect Damage

ا�شكال خمتلفة من التلف والفقد ينتج عن مهاجمة احل�شرات للمواد الع�ضوية والتي من املمكن ان ينتج عنها فقد لل�سطح  ,انفاق او حتطم كامل للقطعة.
Interpreting Information

تف�سري املعلومات التى مت احل�صول عليها من امل�صادر املختلفة وحتليلها.
Ionic Bonding x Non Ionic Bonding

رابطة �أيونية  Xرابطة غري �أيونية
Iridescence

تغري لوين او تعدد الوان الأ�سطح الزجاجية التالفة او طبقات التزجيج نتيجة �صد�أ املواد الزجاجية التي تنتج يف وجود امناط خمتلفة من ال�ضوء.
Jambs

م�صطلح يطلق علي جانبي البوابة اللذان يحمالن �سقف البوابة
Joint

الفوا�صل املوجودة بني الأحجار وبع�ضها �أو بني املداميك ( �صفوف ) الأحجار وبع�ضها والتى مت ملئها با�ستخدام مونه وكذلك تطلق على الفوا�صل التى
يوجد بها �أى بقايا ملونة قدمية �أى �أنها لي�ست خالية متاما .
Lacuna – Lacunae

وهي الفجوة التي تنتج عن �سقوط قطعة من احلجر الأ�صلي بعل عامل �أو �أكرث من عوامل التلف خملفة ورائها فتحة ويجب هنا التفريق بني هذا امل�صطلح
وبني الفتحة النافذة التي توجد يف البناء الأ�صلي لغر�ض معني0
Light Wells

وهي الفتحات ال�صغرية املربعة �أو امل�ستطيلة التي توجد يف ال�سقف بهدف الإ�ضاءة والتهوية.
Lintel

�سقف بوابة املعبد �أو اجلزء الذي ي�صل بني جانبي البوابة من �أعلي0
Main Court of the Temple

الفناء الرئي�سى للمعبد
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Maintenance

ال�صيانة الدورية للأثر.

Measurements

املقا�سات

Mechanical Cleaning

تنظيف ميكانيكى

Memory Effect

تراكم نواجت التلف داخل احلجر نتيجة تكرار ظهورها حيث �أنها تظل كامنة داخل احلجر على الرغم من معاجلته وت�صبح كجزء من ن�سيج احلجر نف�سه.
Metals

معادن

Methodology of Conservation

خطة العالج

Mineralization

احلالة الق�صوي من �صد�أ القطع املعدنية والتي فيها يتحول فيها الأ�صل املعدين للمادة ايل مواد غري معدنية ( نواجت ال�صد�أ ).
Mold

العفن ،نوع من التلف يرتبط ب�أنواع خمتلفة من الفطريات التي تتواجد يف بيئة الدفن الرطبة ومن املمكن ان ت�ؤدي لتلف املواد الع�ضوية وعادة ت�ؤدي ايل تبقع
املواد غري الع�ضوية .والتحكم يف هذا النوع من التلف يف املتاحف يعتمد علي امل�ستويات املنخف�ضة من الرطوبة الن�سبية.
Molecular Weight

الوزن اجلزيئى للمادة
Mortars

املون التي ت�ستخدم كمادة رابطة بني الكتل احلجرية وبع�ضها وكذلك التي ت�ستخدم يف عمليات الإ�ستكمال.
Organic Materials

مواد ع�ضوية

Ostracon - Ostraca

قطعة فخارية مكتوب عليها �أية كتابات �سواء �أكانت القطعة ملونة �أو غري ملونة.
Paint

يطلق هذا امل�صطلح علي طبقة الألوان بعد تنفيذها ايا كان الأ�سلوب امل�ستخدم يف تنفيذها �سواء كانت طبقات الوان للوحة الزيتية �أو ال�صورة اجلدارية �أو
الأيقونة �أو غريها 0
Palimpsest

ي�ستخدم هذا امل�صطلح ليعرب عن وجود لوحتني �أو ر�سمتني فوق بع�ضهما قد ر�سمت كل منهما يف وقت �سابق �أو الحق عن الأخري كما هو يف بع�ض
الكنائ�س والأديرة بالن�سبة للأيقونات �أو اجلداريات.
Patina

حالة ال�سطح التي تطورت عرب فرتات طويلة من الزمن نتيجة للتناول او التعر�ض للعوامل اجلوية املختلفة والتي تو�ضح وتكون عالمة علي مدي قدمه
و�أ�صالته.
Permeability

نفاذية

Physical Properties

اخلوا�ص الفيزيائية
Pigment

املادة امللونة اخلام �سواء كانت طبيعية مثل الأكا�سيد �أو �صناعية كالأنواع املختلفة من الألوان الزيتية �أو املائية �أو �ألوان الأكريليك
Pilaster

م�صطلح يعرب عن اجلزء البارز من اجلدار ويكون علي �شكل م�ستطيل ومت�صل باجلدار وي�أخذ �شكل العمود �إال �أن مت�صل باجلدار كما يبق ويف نف�س الوقت ال
ياخذ ال�شكل الدائري �أو الإ�سطواين ،يف بع�ض الأحيان يطلق عليه لفظ ( الكتف )0
Pitting

احد مظاهر التلف التي تظهر علي ا�سطح املعادن ,والأحجار �أو ال�سرياميكينتج غالبا ب�سبب وجود امالح ذائبة يف الفجوات ال�صغرية املفقودة او احلفر الناجتة
عن عملية ال�صد�أ.
Plug

م�صطلح يطلق على كتله احلجر التى ت�ستخدم لتحل حمل حجر مفقود �أو جزء كبري مفقود من احلجر �أو قطعة من احلجر ت�ستخدم مللئ الفراغ املوجود بني
كتلتني من احلجر.
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Polarity

القطبية

Pollutant

يف البيئة املتحفية  ،يوجد نواجت طبيعية او بفعل االن�سان مثل املواد التي ت�ستخدم لعمل ال�صناديق وقطع االثاث التي ت�ستخدم يف التخزين مبا يف ذلك
الأخ�شاب ومواد الدهان واللوا�صق وااللياف واحل�شوات ،والتي يت�صاعد منها غازات حم�ضية �ضارة التي من املمكن ان ت�ؤدي لل�صد�أ  ،فقد اللمعان او
الربيق للمعادن وكذلك تلف القطع الفنية.
Polychrome

يطلق هذا امل�سطلح علي �أي �سطح ملون با�ستخدام �أكرث من لون �سواء كان هذا ال�سطح خ�شبي �أو حجري �أو غريه من الأ�سطح املختلفة وهو لفظ عام غري
مرتبط بنوع معني من الألوان0
Pores of Stones

م�سام الأحجار
Porosity

م�سامية

Pottery

فخار

Poultice

مادة ناعمة لها نفاذية عالية مبللة مبحلول مائي او مذيب قاعدي والتي تطبق علي الأ�سطح الذابة وازالة البقع والرت�سيبات او الأمالح.
Powdering

عدم ثبات يف حالة ال�سطح الناجتة عن االمالح الذائبة �أو اال�صابة باحل�شرات او تلف املواد الرابطة ( او�سائط ) يف طبقات الألوان.
Preventive Conservation

ال�صيانة الوقائية وهي عملية اتخاذ خطوات �أو اجراءات معينة متنع �أو علي الأقل حتد من خطورة تلف عوامل التلف علي الأثر وهذه الإجراءات ت�شمل
نوعني من ال�صيانة الوقائية:
A- Passive Preventive Conservation

ويتم عن طريق التحكم يف الظروف املحيطة بالأثر للحد �أو منع خطورة التلف عليه دون ا�ضافة او ا�ستخدام مواد جديدة عليه ومن �أمثلة هذا النوع من
ال�صيانة الوقائية ا�ستخدام مادة ال�سيليكا جل يف التحكم يف درجة الرطوبة الن�سبية للقطع الأثرية0
B – Active Preventive Conservation

وهو نوع من ال�صيانة الوقائية اي�ضا ولكن بالتدخل العالجي عن طريق ا�ضافة مواد معينة للحد من خطورة التلف واحلفاظ عليه لأطول فرتة ممكنة ومن �أمثلة
هذا النوع من ال�صيانة هو ماحدث لنقل معبد �أبو �سمبل هنا يعد نوع من ال�صيانة الوقائية ولكن بالتدخل الفعلي حيث مت تقطيع الأحجار ونقلها وبالتايل
حدثت عملية تقوية وغريها للأحجار بع�ضها مت قبل نقل املعبد وبع�ضها مت بعد
Qualitative Analysis

حتليل كيفى

Quantitative Analysis

حتليل كمى

Rain Channels

م�صطلح يطلق علي مظهر من مظاهر تلف الأحجار يف حالة تعر�ضها للجو اخلارجي ويف حالة �سقوط الأمطار تتمتزج بالأتربة املوجودة يف اجلو �أو املوجودة علي
�سطح احلجر نف�سه ثم تبد�أ بال�سيالن علي اجلدار مكونة مبا ي�سمي بقنوات الأمطار0
التخزين او ال�شحن.
Reconstruction

اعادة بناء

Relative Humidity

الرطوبة الن�سبية

Remedial Conservation

�صيانة عالجية  :يتم فيها التدخل بالعالج وال�صيانة با�ستخدام املواد املختلفة.
Repoint

م�صطلح يطلق على عملية ملئ الفراغات املوجود بها بقايا مونة قدمية ولكنها لي�ست ممتلئه متاما �أو اعادة ملئ الفراغات بني الأحجار مبونة جديدة نتيجة �سوء
حالة املونة القدمية .
Restoration

عملية معاجلة القطع الفنية العادة مظهرها و�شكلها الأ�صلي ووظيفتها التي كانت ت�ؤديها من قبل وذلك بعمل �صيانة جزئية او كاملة .كما ت�ستخدم اي�ضا
للتعبري عن عملية ملء الفجوات والأجزاء املفقودة.
Reversibility

الإ�سرتجاعية �أحد املبادئ الأ�سا�سية للرتميم يتطلب ان تكون جميع معاجلات الرتميم والتدخالت ا�سرتجاعية بحيث ميكن ازالتها م�ستقبال.
6

Reverse Migration of Salts

الهجرة العك�سية للأمالح
Register

كل خطني متوازيني ب�صورة �أفقية يح�صران بينهما منظر كامل
Rhapid Gel

مادة ت�ستخدم للتحكم يف م�ستويات معينة من الرطوبة الن�سبية داخل فتارين العر�ض �أو �صناديق
Roofing Blocks

تطلق علي الكتل احلجرية ال�ضخمة م�ستطيلة احلجم التي تكون ال�سقف.
Salt Decay

تلف ي�صيب القطع نتيجة وجود الأمالح القابلة للذوبان يف املاء التي من املعروف انها تت�أثر بتغري الرطوبة الن�سبية وكذلك ف�إن تبلور االمالح املختلفة او
اخلليط من الأمالح يت�أثر بدرجات خمتلفة مب�ستويات الرطوبة الن�سبية .عمليات التبلور ت�سبب �ضغط داخلي ي�ؤدي ايل تلف ال�سطح وينتجعنه مظاهر خمتلفة
مثل التق�شر او ان يتحول ال�سطح ايل بودر او يتحطم بالكامل.
Setting Time

وقت الت�صلب

Shear Strength

مقاومة املادة للتحريك �أو االنف�صال ب�صورة ر�أ�سية فى االجتاه املعاك�س.
Silaceous

نوع من �أنواع احلجر الرملى تقوم ال�سليكا فيه بدور املادة الرابطة.
Silica Gel

مادة �صناعية م�صنوعة من ال�سيليكا النقية ت�ستخدم للتحكم يف معدالت الرطوبة الن�سبية يف فتارين العر�ض ووحدات التخزين وحاويات ال�شحن.
Slaked Lime

جري مطف�أ

Soluble Salts

�أمالح قابلة للذوبان يف املاء والتي من املمكن ان توجد يف الرتبة و املياه ب�صورة طبيعية والتي تنتقل ايل القطع اثناء عملية الدفن .الأمالح اي�ضا من املمكن
ان توجد كعنا�صرطبيعية يف الأحجار الر�سوبية كما انها من املمكن ان تتفاعل مع ا�سطح القطع بفعل التلوث الب�شري .ومن الأمالح ال�شائع تواجدها يف املواد
الأثرية الكلوريدات والنرتات والكربيتات.
Soot

�سناج

Surface Tension

ال�شد ال�سطحي
Spalling

مظهر من مظاهر تلف الأحجار او ال�سرياميك ينتج عنه �سقوط اجزاء من �سطح احلجر وتفتته وغالبا ما يكون ب�سبب الأمالح او التجميد والذوبان او انتفا�ش
معادن الطفلة.
Staining

تغري لوين ناجت عن ات�صال ال�سطح مع او تغلغل مادة غريبة ع�ضوية او غري ع�ضوية داخل �سطح الأثر.
State of Preservation

حالة احلفظ

Sub florescence

تكون بللورات الأمالح حتت �سطح بع�ض املواد مثل الأحجار وال�سرياميك التي من املمكن ان ت�ؤدي ايل التلف والفقد.
ال�شد ال�سطحى – قدرة املادة على االنت�شار على ال�سطح
Tarnishing

عملية حتول كيميائي لأ�سطح املعادن يرجع غالبا ايل التعر�ض للكربيت وينتج عنه اعتام لل�سطح.
Technician of Conservation

فنى ترميم

Tensile Strength

قوة ال�شد

Threshold

عتبة املدخل وهو اجلزء ال�سفلي املوازي ل�سقف املدخل.
Tools

االدوات
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Torus Moulding

يعرب هذا امل�صطلح عن اجلزء ال�صغري املنحوت نحت بارز وي�أخذ �شكل ن�صف ا�سطواين ويوجد �أ�سفل الكورني�شة مبا�شرة 0
Vandalism

عوامل التلف الب�شرى � ،سوا ًء املتعمدة �أو الغري متعمدة.
Viscosity

اللزوجة

Visitor Management

�إدارة والتحكم يف عدد الزائرين ( للأثر �أو املتحف ).
Water Absorption Coefficient

معامل امت�صا�ص املاء

Water Vapor Conduction

تو�صيل بخار املاء
Wax

�شمع

Wear

فقد ل�سطح امل�س او مادة ب�سبب التداول.
Weathering

التجوية

XRD-X-Ray Diffraction

حيود اال�شعة ال�سينية وهو نوع من �أنواع التحاليل ي�ستخدم للتعرف على املركبات املوجودة بالعينة
XRF-X-Ray Florescence

تفلور اال�شعة ال�سينية وهو نوع من �أنواع التحاليل ي�ستخدم للتعرف على العنا�صر املوجودة بالعينة
Geological Terms
امل�صطلح

معناه

امل�صطلح

Sedimentary Rocks

ال�صخور الر�سوبية

Sub-angular

�شبه مدبب

Accumulation

تراكم

Binding Materials

املاده الالحمه

معناه

Cementation

حلام

Matrix

الروا�سب الدقيقة

Transportation

النقل

Cement

الروا�سب الالحمة

Clastic

�صخور ر�سوبية فتاتية

Grain Composition

الرتكيب املعدنى

Non-clastic

�صخور ر�سوبيةغري فتاتية(الكيميائية )

Deposition

الرت�سيب

Biogenic

ال�صخور الر�سوبية الع�ضوية

Rock Fragments

بقايا �صخور

Weathering

التجوية

Monomineralic Rock

�صخور ذات معدن واحد

Erosion

التعرية

Limestone

حجر رملى

Compaction

ال�ضغط

Rock Salt

امللح ال�صخري

Chalk

احلجر اجلريى الطبا�شريى

Lithification

تكوين ال�صخور

Bio Chemical Sedimentary Rocks

�صخور ر�سوبية بها كائنات ع�ضوية

Chemical Weathering

التجوية الكيميائية

Fossils

حفريات ع�ضوية

Physical Weathering

التجوية الفيزيائية

Texture

الن�سيج

Sediments

روا�سب

Minerals

املعادن

Grain Size

حجم احلبيبات

Mineralogical Composition

الرتكيب املعدنى

8

Cobble

زلط

Physical Characteristics

اخلوا�ص الطبيعية

Pebble

ح�صى

Plate

�شريحة من الق�شرة الأر�ضية

Granule

حبيبة

Continental Crust

ق�شرة قارية

Sand

حبة رمل

Oceanic Crust

ق�شرة املحيط

Mud

طني

Convection Currents

دورة الغليان

Silt

غرين

Convergent Movement

حركة �إ�صطدامية

Clay

الطفلة

Divergent Movement

حركة تنافرية

Grain Roundness

ال�شكل الدائرى للحبيبة

Lateral Movement

حركة �إحتكاكية

Well- rounded

دائرى متاما

Rounded

دائرى

Non-foliated

الن�سيج الغري متورق

Sub-rounded

�شبه دائرى

Foliated

الن�سيج املتورق

Very angular

مدبب �أو م�سنن جدا

Mineral Identification

و�صف املعدن �أو التعرف عليه

Angular

م�سنن -مدبب

Optical Methods

الطرق ال�ضوئية (الب�صرية)

Slate

Very Coarse

خ�شن جدا

�إردواز

Phaneritic Texture

الن�سيج اخل�شن

Schist

�شي�ست

Porphyritic Texture

الن�سيج البورفري�ش اخل�شن

Gneiss

ني�س

Aphanitic Texture

الن�سيج الدقيق

Igneous Rocks

ال�صخور النارية

Vesicular Texture

الن�سيج املجوف

Magma

املاجما

Glassy

الن�سيج الزجاجى

Volcanic Lava

�صهري بركانى (احلمم الربكانية )

Felsic Rocks

ال�صخور الفل�سية

Hot Rocks

�صخور من�صهرة

Mafic Rocks

ال�صخور املافية

Crust

الق�شرة الأر�ضية

Dynamic Equilibrium

التوازن الديناميكى

Mantle

اجلزء �أ�سفل الق�شرة الأر�ضية (به معادن)

Liquid

�سائل

Core

مركز الأر�ض (النواه )

Light

فاحت

Inner Core

مركز الأر�ض ال�صلب

Intermediate

متو�سط

Outer Core

مركز الأر�ض ال�سائل

Dark

غامق

Lithosphere

الغالف

Very dark

غامق جدا

Crystallization

تبلور

Streak

املخد�ش

Slow Cooling

تربيد بطيء

Luster

الربيق واللمعان

Fast Cooling

تربيد �سريع

Hardness

ال�صالبة

Occurrence

مكان تكوين ال�صخر

Natural inorganic

عوامل طبيعية

Mineral Composition

الرتكيب املعدنى

Definite chemical composition

تركيب كيميائى حمدد

Texture

الن�سيج

Unique

فريد

Chemical Composition

الرتكيب الكيميائى

Cleavage

معامل الإنف�صال

Plutonic

�صخور متداخلة

Fracture

معامل الك�سر
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اللمعان-الربيق

luster

�صخور حتت �سطحية

Hypabyssal

الوزن النوعى

Specific Gravity

�صخور بركانية على ال�سطح

Volcanic

حم�ض

Acidic

بريق معدنى

Metallic

قلوى

Basic

بريق غري معدنى

Non-metallic

�صخور متعادلة

Intermediate Rocks

الريا�ضيات

Mathematics

الشفافية

الكوارث الطبيعية

Catastrophism

المواد

التنقيب عن الآثار

Archaeological Prospections

النواتج-الناتج

م�سح اثرى

Archaeological Survey

التاريخ

احلفائر

Archaeological Excavation

أحجار

حتليل البيانات

Interpretation

العمليات الجيولوجية

معادن
داخلية

الطيات

Folds

زالزل

الفوالق

Faults

براكين

الفوا�صل

Joints

خارجية
جبال

معامل الإنف�صال

وديان

Cleavage

معامل الإنك�سار

Fracture

الفيزياء

�سطح غري م�ستوى

Uneven fracture

الكيمياء

Even fracture

البيولوجى
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