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 :مقدمة

 :مامات  كالتاليوادي الحبكانت اهداف الموسم الثاني من اعمال المسح االثري للمحاجر االثرية 

اساليب قطع : االستمرار في تحديد تسلسل تاريخي للتحجير من خالل تسجيل وتوثيق  -

 السطحي للقطع المرتبطة بالتحجير مثل الفخار ، االدوات الحجرية، االثري المسح معاالحجار،

 .والبقايا االخري

 .محاجر االثريةمن ال قوش االثرية والصخرية داخل بيئتهااالستمرار في عمل خريطة للن -

عن طريق تعريف تحديد الوسائل اللوجستية لنقل الكتل الحجرية من المحجر وذلك استمرار  -

 .وتحديد الطرق والمنزلقات و العناصر االخري المرتبطة  بالنقل

جل حماية المحاجر  من استغالل االراضي د الخارجية للمحاجر االثرية من اتحديد الحدو -

 .المستقبلي

 .رصد المخاطر والتهديدات علي المحاجر القديمة  االستمرار في -

 

 :اعضاء الفريق

 معهد االثار ، جامعة كلية لندن –) مدير البعثة(اليزابيث بلوكسام،  /د

 المجلس االعلي لالثار –المشرف علي ادارة المحاجر والمناجم االثرية ) اثري(عادل كيالني 

 كلية لندن معهد االثار ، جامعة –) اثرية (نورا مولوني ، 

 امريكا –اوهاوا  –جامعة توليدو  -)جيولوجي (جيمس هارل / د .ا

 المجلس االعلي لالثار) متخصص فخار (اشرف السنوسي 

 

 :ورش ومحاجر بداية وماقبل االسرات -1

BH_WK1  المدينة والورشة الرئيسية: 

وعة من حجر تم اعادة تحديد وتسجيل ورشه العمل والمدينة السكنية النتاج االساور المصن

راجع خريطة ) (Debono 1951(   1949في عام    Debonoالجرايواكي والتي سجلها من قبل  

2 –BH_Wk1 ( ،  الجرايواكي خاصة تلك التي تعود لمواقع عرفت االساور الجيدة المصنوعة من

 ). UC17103متحف بتري ( عصر ماقبل االسرات فترى نقادة علي سبيل المثال بطرخان بالفيوم 

 



 75م طوال و200المدينة السكنية علي مرتفع رسوبي يرتفع تدريجيا وهو بمساحة / تقع ورشة العمل 

ومنذ ). 1شكل (بالوادي  ن مستوي الفيضانات المدمرة التي تمروعلي مستوي مرتفع ععرضا 

كثير من التشويش بالموقع،ولم يتبقي شيء من  تم عمل طريق جديد نتج عنه  Debonoحفائر 

ض مناطق عمل ومع ذلك تمكنا من تحديد بع). 2كل ش( Debonoحفرها ي الحجرية التي المبان

وجد عدد من االساور تم العمل بها ،و) 3شكل (ر الجاريواكي المسطحة صغيرة حيث يتم ثقب احجا

  ).4شكل (بهذه المنطقة وتركت جزئيا ثم وكسرت 

 

اكي بواسطة ادوات حجرية علي وتطلب تصنيع االساور استخالص كتل حجرية من حجر الجاريو

ويتم بعد ذلك تشكيل هذه االلواح الحجرية بالشكل ) 5شكل )(من الجرايواكي ايضا (شكل الوتد  

ويتم استخراج الجزء الداخلي من االسورة حجرية صغيرة، )كور(مدقات ربما باستخدام  يالدائر

ة بشكل اساسي في عصر ماقبل الحفر معروف وهذه -)6شكل (ذات الشكل الهاللي  باستخدام الصوان

 Caton-Thompson and)االسرات بمحاجر االلبستر بالفيوم الفراغ االواني الحجرية من الداخل 

Gardener 1934) .لم يتم العثور الصوان جلب للمواقع من مواقع اخري حيث  ومن المالحظ ان

 .عليه بمواقع قريبة

 

ي القاتم الجملي وكذلك الرمادهواللون الرئيسي كن ية من الصوان متنوعة االلوان ولوالقطع االثر 

ن ، وتتنوع هذ الشواهد الصوانية مابي)7شكل (من الرمادي والبني  باالضافة الي بعض الدرجات

) فتكما وص(وشظايا لمثقاب ومثقاب هاللي الشكل  قطع من شظايا وشظايا وكسر انصال وانصال

 .  Debono 1951ونوي حجرية، وهذا التنوع يتفق مع ماوصفة 

 

الغرب من بجبل من الحجر الجيري بالشرق ويوجد  :تحديد مصادر حجر الصوان  هنا ومن الهام

منطقة وادي الحمامات لكن االودية المرتبطة بهذه الجبال التصرف باتجاه وادي الحمامات ، لهذا 

البد من حمله اليمكن ان تنتقل الي وادي الحمامات عن طريق انشطة الوادي ، لذلك فأن الصوان 

 .بواسطة الناس 

للموقع  التشويش والتاريخ التقربي لورشة العمل من خالل الفخار المنتشر يعد مشكلة نتيجة اعمال    

سرات عصر ا مجموعة في منتصف ورشة العمل والتي تعود الي عصر ما قبل االومع ذلك لقد كون. 

معظمها ذات اللون االحمر (ة مسطحة فخار اواني تخزين واطباق ذات قاعد وشمل. نقادة الثاني



اشارة الي استخدام العمال  قلة االنواع الفخارية للحياة اليومية يعد   ،واطباق خشنة الصنع) المصقول

 .محطة مؤقتةللموقع 

 

سر الفخار يحتوي علي اطباق ذات من ك مجموعة مجمعة يوجد في الجانب الغربي من الموقع 

 ).بالمنطقة  طمي النيل بينما صنع البعض االخر من طين محلي نبعض منها صنع م( حواف مقلوبة

اخر تم تصنيعه        بينما عدد ذلك ان بعض هذة االواني احضر مع العمال من وادي النيل  ويشير 

                اوني البيرةوتؤرخ اواني الخبز ذات الحافة المخروطية  باالضافة الي عدد من كسر، محليا 

ات التغذية عمليان فإن العدد المحدود من الطرز تطرح  الثالثة والرابعة ومرة اخريي االسرة ال

 .مؤقتة والطبخ للعمال كانت في هذا الموقع

  

وتوجد منطقة مشوشة جدا والفخار  Debono 1951رب من الجدران الصغيرة التي حفرها   وبالق

الفخار  هو تأثر ونقلوالسبب في ذلك   . فترة زمنية كبيرة حتي العصر الروماني  الناتج منها يغطي

االحدث عن طريق الفيضانات وبناء الطريق الحديث والذي اعطي المنطقة مراحل متأخرة         

 الرومانيةاالستيطان  من مراحل ة  كان بها مراحل متأخرةان المنطق ايضا ويؤكد ذلك

 Covigny 3003)  (  . 

 

Q4-BH: -

 دد من المحاجر الصغيرة عحجر الجرايواكي محليا، حيث ينتشر المصنوعة منمصدر االساور يعد 

،التسمية 2راجع الخرسطة رقم  ) BH-Q4 (علي التالل بالقرب مباشرة من ورش العمل 

يفها بانها توص جرايواكي  والتي من الممكن -لهذا التنوع من حجر الجرايواكي هة ميتاالجيولوجية 

. عملية انتاج االساورلمناسب  جدا  ويعد هذا حجر الطيني من ال الواح رمادية قاتمة الي خضراء 

 -من الميتا وهو مكان الستخالص مثل هذا النوع   ) 8شكل (حفرة محجر مغطي بالرمال  وهناك

نقوش صخرية من عصر ماقبل  المنطقة ام ان تالحظ ان اعلي هذة جرايواكي والذي من اله

 .االسرات

موقع النقوش بالمحاجر  وفكرة ارتباط  .لهذة المحاجر  اربلنقوش الصخرية وجد مقعدد اخر من ا

 ) .Bloxan 2011( بهذة االماكن االجتماعية النشاطات  لفهم الصخرية هام



         الوتدالعمل مع ادوات حجرية تشبة  من المحاجر الصغيرة ومناطق وهناك عدد في نفس المنطقة

علي سطح مستوي  حيث يتم  طقة عمل صغيرةكل من تقع)  9شكل (ومن مراحل متعددة من العمل 

 . ولةالمصفحجرية ال الكتلاستهداف     

وتمتد هذة المحاجر ومناطق العمل بطول الجرف الحجري وتجاور مباشرة ورشة العمل والمدينة 

عليها  في  رواضحا من خالل تشابه االدوات التي عث )BH-WI-1 (الموقع، ويعد ارتباطها بالسكنية 

بداية السرات ومن المحتمل ايضا حتي الدولة  –ين والتي تطرح فترة ماقبل االسرات كال الموقع

القديمة ؟ كم يجب مالحظة ان اسلوب عمل هذة االدوات الحجرية يشابه تلك التي عثر عليها في 

العالمات علي هذة االدوات مايسمي        ،) Blokan 2010(  2010في موسم  الكاذبوادي المنطقة 

     و المنقطة والتي استخدمت سابقا ونشأت في المنطقة اليونانية اثناء القرن السادس قبل الميالدبالحفر 

 2500 دمت في وادي الحمامات علي االقل بفترة سابقة بحوالياصبح من الواضح االن انها استخ

ان نعدل  والتي تعني اننا البدتقنيات التحجير ويعد ذلك اكتشاف هام  من منطلق ،) 10شكل ( عام 

 .هذة العالماتبواسطةر يكيفية تعين تاريخ التحج

 

- :WK2-BHالمدينة السكنية / موقع ورشة العمل

وتقع  BH-WK-7كم جنوب غرب الموقع  1.2يوجد ايضا ورشة لصنع االساور تقع علي مسافة 

اجري   Debono كان  ومن غير الواضح ان) . 11شكل (علي مصطبة ترتفع بشكل تدريجي 

ومع ذلك فهناك ثالث من المباني  1951مقالته عام ب ذا الموقع حيث التوجد اي اشارة للموقعبهحفائر 

طراز ) . 12،13شكل (مع احجار مستطيلة تم تلويثها )  دفونةالم(المخفية اسفل التربة / الحجرية 

ي التو BH-WK-1بالموقع )   Debono  )1951لك  التي سجلها طرح التشابه مع تهذة المباني ي

ان كسر الفخار يؤكد ذلك التاريخ وكذلك الطراز المشابه     كما   )2نقادة (تورخ بعصرماقبل االسرات 

 .2المعاصرة لفترة نقادة  واتي تؤيد BH-WKIالتي عثر عليها في الموقع 

قدم ورش العمل مواد حضارية متشابهة ، وعلي الرغم من مالحظة كمية من االدوات الحجرية من تو

، والتي عدد من طراز االدوات المشكلة من هذة المادة. هنا )كوارتزيت (رملي المتكلس لحجر الا

الحجرية   الطحن والتي كانت حجر هام استخدم في ادوات الطحن احجارلخصائص كانت المفتاح 

، ) 14شكل ( اليدوية طرز االدوات الحجرية والتي شمل المدقات ولصقل االحجار الصلبة ، 

 ولكن) 15شكل ()  خشبية (لتي كانت ربما ترتبط بيد؟ ذات النهايات الدائرية واة االدوات الصغير

شكل (هي ادوات الثقب ذات الشكل الهاللي والتي تحمل الدوائر من استخدامها االكثر اهمية وندرة 



م توالتي عثرعليها بالموقع لكن لم ي الصوانالمصنوعة من  ،  كما يوجد ايضا بعض من االدوات)16

 .ور علي مثاقب مع هذة القطعالعث

 

في انها جلبت للموقع من  BH-WK-7بموقع االدوات الصوانية  معشابة ادوات الحجر الرملي وتت

اد والتي تعطي معني تحديد مصدر هذة المو وبالتالي فانه من الهام . ست محلية مكان اخر النها لي

 .لهذة النشاطات  ياالجتماعي والتنطيملفهم المحتوي 

 

                     جرايواكي  -حجر الميتا من مجموعة كبيرة من االسطونات الحجرية هنا  وجديو  

سم قطرا كما عثرنا ايضا علي ما يبدو انه  7متنوعة المقاسات حتي ) 17شكل (كانت جاهزة للثقب 

 . BH-WK-1نراها في الموقع  وهذا النوع االشكال لم) 18شكل ( صاليات جهزت جزيئا

 

جاورة غير جيدة و اكثر صعوبة الن جودة الطبقات في المنطقة المحديد مصدر الجرايواكي يعد ت

ن هذة المنطقة أما أنها لهذا فا) هامة  نقوش صخرية او(نقوش واليوجد هناك . التوجد بها محاجر

واكي بأحجار الجراي دالتزو كما ان وجودهم بالمنطقة  لية من الشواهد التي ترجع للحياة البشرية وخا

مسافة والتي تقع علي  BH-404/ BH-WK6من الممكن ان يكون جلب من محاجر بالقرب من 

سؤال حيوي ه يعد التفكير في المصدر لكن  سوياللحظة النستطيع كم ، وفي هذه  1.5نسبيا   قصيرة

ت في باالختالفاوالذي ربما  2في المرحلة المبكرة في عصر نقادة  في تحديد امتداد في كال الورشتين

            .وفي التنظيمات االجتماعية نظام العمل في استخدام االدوات

 

 )نهاية عصر ما قبل االسرات الي بداية االسرات(محاجر الصاليات واالواني -2

 

 ,palettes (NQ-4/12, NQ-5 to -7 محاجر صغيرة للكتل الحجرية لصنع االواني والصاليات

NQ-11, NQ-17 to -19, SQ-3, SQ-6, BH_SQ-2 to -4)   ) المحددة  2، 1خريطة راجع

حاجر الكتل الحجرية لالواني والصاليات الحجرية غير معرفة قبل هذا المسح م)  . باللون االصفر

وتورخ بنهاية عصر ما قبل االسرات الي بداية االسرات والتحتوي فقط علي كتل حجرية . االثري 

علي االدوات الحجرية التي استخدمت لصنعها كن ايضًا محددة بالشكل العام من حجر الجرايوكي ول

روفة والمستخدمة في تكوين الشكل الخارجي وكذلك نوع ل هذة االدوات كور الدولوريت المعوتشم



يل لعمل االنحناءات والتي استخدمت مثل االزم الجرايواكي جديد من االدوات المصنوعة من 

في  وبشكل اضافي محاجر االواني والصاليات، لوحظت ايضا )BH-Q4 في وصفكما  ( الدقيقة

وتم وصف هذة ) كما ذكر سابقًا / ية النقر في فصل الحجر تقناحتواءها النماذج االقدم في استخدام 

الصاليات واالواني من حجر غالل بدأ است . ( Bloxam)  2010المحاجر  في تقرير عام 

 1خالل فترة نقادة الزياردة في ) ردوازاال -اسم الشستفي العادة يطلق عليه خطأ ( الجراواكي

وقمة استغالل الصاليات واالواني . 2نقادة في  بصاليات الشكل الحيواني ولالواني الصغيرة 

 Petrie(الحجرية كانت خالل االسرة االولي حيث عثر علي كثير منها بالمقابر الملكية بأبيدوس

1900( . 

 

 -:محاجر الكتل الكبيرة  -1

ي مثل التماثيل محاجر الكتل الحجرية الكبيرة المستخدمة للغرض الزخرفوائل االالحظ الدارسين 

 ,NQ-1 to -3, NQ-8 to -10, NQ-13 to -16, NQ-20 to -21, SQ-1 to -2)وزالتوابيت 

SQ-4 to -5,  SQ-7 to -9, BH_SQ-1, BH_SQ-5 to -7  (التاريخ من الدولة  وحددوا

ناد الي خصائص المحجر ، فأن اعمال المسح اآلثري حددت تالقديمة وحتي العصر الروماني وباالس

محصورة الي الشرق من الوادي الكاذب وكذلك الي الشمال ) عصر االسرات(ان المحاجر الفرعونية 

من هذا الوادي علي الجانب الغربي من وادي الحمامات بينما تنتشر المحاجر الرومانية عبر منطقة 

 .) ر حممحدد باللون اال 2،  1خريطة (المحاجر الرئيسية 

 

فصل الكتل الكبيرة وفي ازالة الطبقات الكبيرة من الحجر والتي تعرضت استخدام النار في لم  يكن 

لتأريخ فلدينا شواهد ترتبط بتقنيات العمل ول معروفة قبل اعمال المسح االثري الحالي ،  للتعرية

العصر المتأخر في منطقة المحاجر   -علي االقل-الدولة الحديثة وحتي  رعص المستخدمة منذ

وعلي )  (BH-SQ5موقع الوتم مالحظة ب، )  NQ10   )BLOXAM  2010 الموقع الرئيسية ب

المستوي المنخفض طبقة سميكة من الطبقات المكونة  من كسر االحجار المحروق والفحم وطبقات 

خ الفخار المرتبط بهذة الطبقات ويور) . 19شكل ) (طبقات نموذجية الستخدام النار(من الرماد 

ن العمل في كما يغطي المسطح كسر حجر الجراوكي الناتج م. 18االسرة  بعصر الدولة الحديثة 

 .مزيد من الفحص عن طريق الحفائر لهذا الموقعيحتاج  الموقع  الكتل الكبيرة ،

 



 :مظاهر اثرية اخري -4

اصر اثرية اخري تشمل بقايا من المباني باالضافة الي المحاجر سجلت أعمال المسح االثري عن

وربما  (NF-1a and -1b, NF-4, NF-6, SF-7, BH_NF-1 to -2, BH_SF-2)ية الحجر

 ,NF-3, NF-5, SF-6) حجريةالمات والعال) orthostats( القائمة  واالحجار) NF-2(بئر 

BH_SF-1) منحدارات المحاجر وممرات للسير  ومباني)NF-7 TO2F-1 TO2 (ت دفنا)SF-

2TO SF-6 ( منطقة تسوية الحجار الجراواكي)SF-8( ومناطق عمل لصنع االدوات من ،

 BH-WK-1)جراوكي أو اقراط  –ا ميتمناطق عمل لصنع اساور من ) WF-1 TO2( الجريواكي

TO2) . 

 

- :مناجم النحاس -5

سرات واعلي التالل ما قبل اال  مدينة/ كم الي الجنوب الغربي من موقع ورشة  1اكتشفنا علي مسافة 

وتتكون المناجم من ) 2خريطة (حيطة بالطريق مجموعة من مناجم النحاس مع مجموعة مساكن مال

في ثالث  وتركز العمل . م450وطول  م 150حزام طولي من مناطق العمل تصل لعرض حوالي 

كان ) . 20شكل (  تين غرفتين مشترك مكون من منه موقع سكني صغير في الشمال الغربيالمواقع 

تحت سطح ) م 10حتي (حفر مفتوحة والتي تمتد عميقا في بعض االحيان في  العمل الرئيسي 

والتي وجدت علي ) ة النحاس السلكيةخام(  chrysocolla ويأتي النحاس من)  12شكل ( االرض 

ات امتدادمن ولكن ايضا  من الميتاجرايواكي  خريةالمتحولة وبشكل لرئيسي الكتل الصطول الشقوق 

                 وجدت  جرانيتية) مطارق( االدوات الوحيدة التي تم مالحظتها كانت كور .  جريواكيطبقات الميتا 

والفخار قليل بموقع المسكن وبعض الكسرات التي عثر عليها بمنطقة العمل الرئيسية . المساكنب

 . 27تؤرخ بالعصر المتأخر االسرة 

وعندما كانت المناجم غير مسجلة في السجالت االثرية فإن  27 وبالتاريخ الذي يعود الي االسرة

 .سوف يشمل مسح اكثر تفصيال لهذة المنطقة 2012موسم 
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لسطح لهذة أثناء أعمال المسح اآلثري علي ا ينتم العثور علي عدد متنوع من القطع االثرية الصوا

الشظايا  والشظايا واجزاء من االنصال واالنصال وانصال الثقب  من ويشمل ذلك اجزاء .المنطقة 

 .  Debono 1951وهذا التنوع يتفق مع ماوصفة  والمثاقب هاللية  ،



 

اساس اللون الجملي وكذلك اللون البني  ة المصنوعة من الصوان في اللون وبشكلتنوع القطع االثري

وكما ذكر سابقا فإن الصوان ) 7ل شك( مادي نوعة من البني ودرجات من الرتودرجات م الغامق

د قليل منها من وهناك عد .به لهذة المنطقة عن طريق الناس حيث اليوجد بهذة المنطقة البد من جل

لكن الكتل الصغيرة بهذة المنطقة ربما تكونت  الكوارتزيت، وهناك كمية قليلة مثل الشظاياالحجر 

  كانت جميع  القطع ،االحجار في المناطق الواسعة بين  اهتعي والتي يمكن مالحظينتيجة الكسر الطب

االشكال الهاللية صنعت بشكل جيد ويبدو   مم، 45ت كبيرة من الشظايات حوالي صغيرة مع كميا

عدد كبير و  50< اللية اكبر من االدوات االخري واالدوات اله. في حواف هاللية أنها كانت توضع

ثالث قطع من المجموعة المجمعة لاللون كانت من الحصي : منها احتفظ بالقشرة الخارجية منه

فر والتي ربما تعود الي النشاط تعرضت للتعرية وتظهر قطع بعض الحبعض االمثلة . الصغير

ومع ذلك تظهر  دم وجود اشارات باالرتباط بالنار،علي الرغم من عو). الحر والبرد( الحراري

 .الحواف بشكل عام حادة مع اشارات قليلة للجرفف معظم المجموعة شواهد محدودة للتعرية ، 

قطع عليها قشرة خارجية تغطي البقايا ونوي : تظهر في المجموعة Chaine operatoireكثير من 

و كسرات صغيرة تقترح عمل داخل منطقة العمل ، كما تشير بعض القطع القليلة الب انها انتزعت 

طع كبيرة من الصوان ، ومع ذلك فأن االدوات أي اشارة الي قمن حصي صغير الحجم  وال توجد 

 .الهاللية البد من انها قطعت من مت حصي كبير الحجم 

 

 WK-BH-2مستوطنة /ورشة صغيرة 

ذبة بعمق ،    ومهنهايات مكاشط سميكة  : المسح السطحي للمنطقة اظهر عدد من االدوات الصوانية 

 يظهر بعض االختالفات     BH-WK-1مع  وبالمقارنة والنوايانصال وشظايا وكسرات من شظايا 

 قليل من تلك التيرية ، مع تهذيب عميق والذي يبدو هام و، في العادة دائ المكا شط نهايات عدد من

 . BH-WK-2من    BH-WK1التنوع من طراز االدوات اكثر في . BH-WK-1  عثر عليه في

كما أن وجود القشرة . الب لهذة المواد لي هو اللون الغمومع ذلك في كال المنطقتين فإن اللون الج

. نتاج في موقع العمل االيطرح  والذي اقاتالرقالخارجية في قطع كبيرة ، يشمل تغطية كاملة لسطح 

االدوات كانت في قطع صغيرة من  انتاجكما يطرح الشكل الدائري للقشرة الخارجية ان عملية 

 .الحصي
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جزيئًا  اجراء حفائر والمدينة تم ،) Bloxam 2010( 2010تم وصف المدينة السكنية في تقرير  

أثناء أعمال المسح اآلثري ) cuvigny: 2003( نيات يعن طريق البعثة الفرنسية في نهاية التسع

اطْى البحر االحمر بش  Myos Homosللعصر الروماني في أستخدام طريق وادي الحمامات من 

وقمنا بمسح اثري قصير للفخار  واستطعنا جمع بعض القطع  من المحتوي االثري والتي . الي النيل 

( نهاية العصر الروماني  الي ) 27االسرة ( منذ العصر المتأخر  طويال  لتاستغاكدت أن المدينة 

حديد اي المستويات االقدم الن حتي ة الوحيدة لتوتعد الحفائر هي الوسسيل) . يالديالقرن السادس الم

 .االن لم يتم تحديد المنطقة السكنية  خاصة التي تعود للفترة من الدولة القديمة الي الدولة الحديثة
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ال بطة بأعمعن التسجيالت المرتمعروفة جيدا  واحد اهم واندر المصادرتعد نقوش وادي الحمامات  

        Covyata& Momtetهذة النقوش االول الخاص نشريين لكتالوجين عن هناك المحاجر في العالم، 

1914   ،Goyon      )1957  (  كما ان هناك بعض النشر المحدود والمرتبط ببعض النقوش علي

 ).Debono   )1951      ( ،Gordick )1964سبيل المثال 

دي الحمامات تم بطريقة دقيقة من ناحية نسخ وترجمة النقوش اال علي الرغم من ان تسجيل نقوش وا

لم تشمل اي شكل من اشكال المحتوي ) 5شكل ( ع النقوش االثرية يان هذة التسجيالت لم تشمل جم

ومن ثم وللتأريخ فاننا ال نملك نظرة عامة واضحة عن العالقة            .حولهاالمحيط  البيئي مع   االثري

 .العام للكلالرتباط العام مع المحيط البيئي رية والمحاجر ، وفي الواقع االنقوش االث

- :اهداف المسح اآلثري

جهاز تحديد المواقع         وتحديد موقعها بأستخدامل النقوش عن طريق الرسم ،التصوير،تسجي * 

 .ها علي صور االقمار الصناعيةلوضع

  GIS والتي سوف ترتبط بخريطة( ت عدة البيانارقيم جميع النقوش لوضعها علي قااعادة ت *     

 .مسح مناطق المحاجر لكشف النقوش الجديدة والطريق الرئيسي للنقل عبر وادي الحمامات*    

- :أسلوب العمل 



تم تسجيل النقوش الصخرية والجرافيتي بمنطقة المحاجر الرئيسية عن  2011،2012في عامي 

كل هذة المعلومات تم وضعها في . ضافة للصور مع وصف مختصر باال   GPSطريق تسجيل 

ربطها بخرائط مساحية بنظام كمرحلة اولي لمرحلة متأخرة لتحويلها للصيغة الرقمية و Excelملف 

GIS  .التي سجلها  وجرافيتي ونقوش صخرية جديدة للتك شواستمرار اضافة نقوGoyon. 

Montet عظم هذة النقوش علي طول الوادي نقش جرافيتي هذا الموسم وتمتد م 105، تم تسجيل 

من النقوش والكتابات سجلت ب من الطريق االسفلتي باالضافة الي عدد الرئيسي للشمال والجنو

واكتشافنا الرئيسي  .بجوار مناطق المحاجر في االودية الفرعية الصغيرة المرتبط بالوادي الرئيسي

في العادة توجد النقوش مرتبطة مع أنشطة  المرتبط بموقع النقوش والجرافيتي والنقوش الصخرية انه

هناك كثير وعلي الرغم من ان . اجر وحتي وان لم تكن جودة الصخور جيدة لوضع هذة الكتاباتحالم

لكننا نستطيع ان نقول ان مناطق المحاجر تم تحديدها عن طريق النقوش  امازال مطلوب من التحليالت

ش يمكن تأريخها فأن ذلك يعد من ن كثير من هذة النقووال. والكتابات الظهار من قام بهذة االعمال

ومع ذلك فأن بعض هذه النقوش  .المحاجر عالجة وتحديد التسلسل الزمني لهذهاالمور الهامة في م

والنقوش الصخرية  ارتبطت بطريق وادي الحمامات اكثر من ارتباطها بالمحاجر وقام بها العابرون 

 .ارتبط باالبارلهذا الوادي، كما ان البعض ايضا 

وجرافيتي ونقش صخري ومازالت اعمال التسجيل مستمرة ولم  نقشما بين  500تم تسجيل اكثر من 

 .تكتمل بعد
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  في تقرير عام               ) بعض االحيان مرتين بالعام (تم ذكر زيادة معدل السيول بمنطقة وادي الحمامات 

المشكلة االخري في زيادة معدل  ة بمنطقة الوادييعلي انها اهم المخاطر علي المواقع االثر 2010

السيول هي في ازالة الطريق االسفلتي العام بين النيل والبحر االحمر  والصالح الطريق يتم بناء 

استخدام حفار ، والجزء المدمر في هذه االعمال هو ) 22شكل (جدران خراسانية علي كال الجانبين 

م من علي 4لحفر وتنظيف الخنادق قبل وضع الخرسانة من علي جانبي الطريق تبلغ منطقة االعمال 

 .كل جانب للطريق االسفلتي

 

ويعد ضيق الوادي عند منطقة المحاجر االثرية من المساكل الهامة في اعمال الطريق حيث ان الحفر 

ي وجه الخصوص منطقة المنازل الرئيسية والنقوش سوف يؤثر علي الموقع االثري بهذا الجزء و عل

، من اجل ذلك قمنا بترتيب مقابلة بين المهندس المسئول من شركة النيل للطرق ومدير منطقة البحر 



االحمر االستاذ هالل واالستاذ ياسين محمود واالستاذ احمد مرسي مدير القصير،وتم اطالعهم اثناء 

الثرية الهامة ن وتم االتفاق بيت الجميع علي عند وصول الزيارة علي الوضع وعلي المواقع ا

االعمال بالطريق الي بداية المنطقة االثرية وبالتحديد عند موقع لوحة النقوش الصخرية والتي تمثل 

 20م وعمق  2.75بداية المنطقة االثرية يتم الحفر يدويا ويتم وضع الخرسانة بشكل افقي وبمسافة 

لضرر الواقع علي المنطقة االثرية ، وسوف يشرف حراس المنطقة علي ويقلل ذلك ا) 23شكل (سم 

 .هذه االلتزامات اثناء تنفيذ العمل

والنتيجة غير المعروفة من تدعيم هذا الطريق هي كيف يكون السيل مجري جديد له ؟ وهو ما سوف 

 .2012وكتابة تقرير عنه في نوفمبر يتم مالحظته في الموسم القادم 

 

 :طر اخريتهديدات ومخا

يعد  زيادة معدل هذا النوع من السياحة والتي التطلب موافقة االثار مشكلة النها  :رحالت السفاري 

) جبل العصر(اليتم مراقبتها او التحكم بها ، تفقد المواقع االثرية المفتوحة مثل نبطة ومحاجر خفرع 

معونها بعشوائية، وتالحظ ان ودان الفرس عدد من الشواهد االثرية من مثل تلك الرحالت الذين يج

مجموعتين من مثل هذه المجموعات وصلت للموقع عملنا  وتم مالحظة كم تمثل هذه المجموعات من 

    .البعيدةمخاطر علي هذه المواقع 

 

 :شكر 

نود االعراب عن االمتنان لمساعدة المجلس االعلي لالثار العطاءنا الفرصة للقيام بهذا العمل نشكر 

اللجنة الدائمة لالثارللسماح لنا باعمال المسح االثري،وشكر ايضا للدكتور محمد خاص العضاء 

اسماعيل خالد مدير عام ادارة البعثات االجنبية بالقاهرة وهاني ابو العزم بالقاهرة و هالل مدير عام 

منطقة اثار البحر االحمر وياسين محمود مدير عام منطقة البحر االحمر واحمد مرسي مدير عام 

لقصير وشكر ايضا لمفتش االثار المرافق عمرو ابو الصفا علي مساعدته ، شكر لعزة الشواربي ا

 .وروضه يسري ووليد يوسف من مركز النظم الجغرافية لالثار بالقاهرة علي المساعدة والدعم للعمل
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