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معة ليبزج األلمانية في منطقة آلثار وجاألثرية المشتركة بين وزارة اتم إجراء أعمال موسم الخريف للبعثة ا       

للمعبد  ةعلي المنطقة الرئيسير ائأعمال الحف تركزت. وقد ۲۰۱٤ مارس ۳۱وحتى  فبراير ۱۷المطرية/هليوبوليس بدءاً من 

"سوق  200(المنطقة للمعبد  بالجزء الغربي ةتمت المجسات الطفيف و. السجون ةالمعروفه بمزرع ،ةغرب المسل

P1Fر الجنوبي المحيط للمعبدو بجدار السو )الخميس".

1
P .غرافي بالمخزن المتحفي وتوعمال التوثيق الفأت باإلضافة إلى ذلك تم

 ةعبعمليات ثقب النواة في منطقة "مزرجيومورفولوجي المسح الإجراء عمليات  بعرب الحصن. و كما في العام الماضي، تم

 .السجون"

GPSP2Fفوارق بالموقع مع  ةالمختلف في العديد من المناطق ةتخذت نقاط مهمإفي هذا الموسم، 

2
P.  ويهدف هذا المسح

 ةالمكرس ةوالمعابد المصري تم تحديدها في الماضي في الموقع تجاه جميع البقايا المعمارية التيإ دقة تحديدلي إالطبوغرافي 

توم الكبير آل لمعبدلتجاه الفلكي المحتمل ة الطريق للبحث في اإلئسوف تؤدي هذه القياسات بتهيو لهة الشمس بوجه عام.آل

 في هليوبولس.

                                                 
هنا السيد عبد الفتاح، نرمين محمد طه، رحاب عبد الستار ر اسماعيل أحمد، عم، ده عبد العزيز محمداشترك في هذه البعثة: أيمن عشماوي، وجي *

ن، ايمن محمد صالح، نجالء فتحي الشاذلي، نهله رفعت محمو د علي، ، محمد جمال كامل حزيأحمد محمداحمد، بوسي محمد عبد العزيز، دينا 
صالح مصطفي عبد العزيز، اميره فراج امام، دعاء حسني عبد التواب، غادهعصام حسن، ايناس محمود صبري و محمد محمود هندي و 

 ،ماكس بيرس دورف–راِو،ج ديتريش سحر رمضان محمد. ومن جامعة ليبز علي عبد الفتاح، نهى عبد الرحمن محمد،المرممون  محمد 
كريستوفر برينينك، بيتر يوهانس كوليت، مورجان دى دابر، كالرا ديتز، لوك قابولدا، توماس هيربش، أسيا موللر، داود سوش، و المصور 

من  يلوبتممصر). “(بولسمركز عقيده اله الشمس في هليو”ماريون فنتزل. كان هذا العمل الجزء الثاني من المرحله التجربيية من مشرع بحث 
وبالتوازي مع أعمال الحفائر تم إعداد دورة تدريبية عن الوسائل والتقنيات للعمل األثري ونقل النصوص،  ).DFG(عية األلمانيه للبحوث مالج

د من الدعم لمؤسسة . و يعود المزيةو بتمويل من السفارة األلمانية في القاهرة، بحضور عدد من مفتشي آثار المطري ASJA MÜLLERبرئاسة 
Schiff Giorgini   . 

وقد مثل المجلس األعلى لآلثار المفتش تامر احمد محمد محمود، هند احمد عبد النبي محمد، مريم فكري شوقي ذكي، ونحن نتقدم لهم بخالص 
 الشكر والتقدير لمساندتهم وتعاونهم معنا.

الجامعه االلمانيه بالقاهره و المعهد االلماني لالثار. ونحن في غايه االمتنان لالستاذ دعمت البعثه الي حد كبير من خالل  الماضي، كما في الموسم
 التي ال غني عتها.   لمساندتهمالدكتور اشرف منصور واالستاذ الدكتورستيفن ج. سيد ماري و مدام اماني غنيم 

 A. ASHMAWY – D. RAUE, Report on the work of أنظر: لإلطالع على ما نشر فيما سبق من نتائج البعثة المصرية األلمانية المشتركة 1
the Egyptian-German Mission at Matariya/Heliopolis in Autumn 2012, ASAE (forthcoming)و .M. ABD EL-GELIL 

- R. SULEIMAN - G. FARIS - D. RAUE, The joint Egyptian-German Excavations in Heliopolis in Autumn 2005, in: 
MDAIK 64, 2008, 1-9. 

حصلت البعثه علي الدعم المادي ل   2    
 Labex-Archimede, AAP 2, 2014, Axe 2 Pouvoirs : Espaces de pouvoirs et constructions territoriales; projet       .

. IFAOالمختلفه من خالل ال  GPSبمشاركه لوك قيبولد و ديمن الزاني، و قد منحت اجهزه   OrTempSol  
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Fig. 1 : راوي). دترشغرب (تصوير: المن  منظر) مع متحف المطرية ومسلة سنوسرت األول، مزرعة السجونهليوبوليس (بمنطقة المعبد الرئيسي 

 

 
Fig. 2:  (صور:  202و  200خميس) والمواقع ال تيمينوس (سوقالغربي من ) والجزء المزرعه السجون( 220و  211، 210منطقة معبد هليوبوليس مع متحف المطرية، والمواقع

GOOGLE EARTH( 

. 
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 حفائر منطقة المعبد الرئيسي: .1

مقالب القمامة الحديثة إلى ارتفاع يصل و تراكم  ةضاعت عدة هكتارات من منطقة المعبد بسبب بناء المنازل الحديث

بدأت  .)1(شكل رقم  لى الجنوب الغربي من متحف المسلةمباشرة ا ةكبيرة سكني ةبنيت عماركذلك أمتار. و 6إلى 

 في وسط المعبد غرب المسلة. الجيومورفولوجية والجيوفيزيائيةعمال الفحص أإلى جنب مع  اً جنب الحفائرأعمال 

 البحثعمال أ فتحت م، 15×  130، مقطع 210المنطقة  المنطقة التي تسمى مزرعة السجون: في )2(شكل رقم 

"الرمال العالية فى هليوبوليس" وربط ذلك مع محور المعبد الرئيسي كما يتبين من خالل موقع  ـفي ما يسمى ب

بيتري وبعد ذلك  ي.م.ف عن طريق"الرمال العالية" عبارة عن بناء دائري كبير تم تحديده  ول.مسلة سنوسرت األ

3Fعصر الهكسوس ةن فترفي حين يعتبر بيتري هذا البناء كمصرف حصن م لم يتم التحقق منه مرة أخرى.

، يري 3

4Fنه رصيف بناء دينيإالبعض اآلخر 

4. 

 210متر في الجزء الشمالي من المنطقة  20وقد كشف عن جدار كبير من الطوب اللبن يبلغ عرضه أكثر من 

سم و هي بهذا أكبر بكثير على سبيل المثال من طوب السور  21×  52الطوب يصل إلى مقياس  ).4-3(الشكل 

وتحتوي على حطام الحجر الجيري  وهي تتألف من نوعيات مختلفة من الطين عبد (انظر اسفل).الخارجي للم

األساس المرتفع لهذا الجدار كان يستخدم في وقت الحق لألفران الحجر الجيري  كسر فخار من مختلف التواريخ.و

خه إلى أواخر الفترة ربما يرجع تأري 210البناء الحجرى في شمال المنطقة  الحديثة.-في العصور الوسطى

 العثمانية.

في هذا  1912ومما ال شكك فيه، يتطابق جدار الطوب اللبن مع البناء الذي أشار اليه ف.م.ي. بيتري في عام 

ما إذا كان هذا الجدار هو جزء من "الرمل العالية" أو ما إذا كان هذا  مطروحاً من ناحية أخرى يبقى سؤال  الموقع.

وفقاً  غرب في هذا الموقع.-تجاه شرقإالسورالمحيط المزدوج المستقيم الذي يجري في  ةيكون المداميك السفلي

لبيتري، تم تدمير الجدار المزدوج للتيمينوس في هذا الموقع ولكن ثبت في مناطق أخرى من المعبد الذي مخططه 

P5Fيقوم أساسا على افتراضات من المسح السطحي

5
P. 

                                                 
3 W.M.F  PETRIE – E. MACKAY, Heliopolis, Kafr-Ammar and Shurafa, BSAE 24, London 1915, 3-4, Pl. I. 
4 H. RICKE, Der „Hohe Sand in Heliopolis“, in: ZÄS 71, 1935, 109-111. 

 -A. TAWFIQ – H. AL , .معبد هليوبوليس تخطيطم يشر في بوابة قريبة من تيمينوس الرئيسية مع عمود مرنبتاح الذي ل يكونأبرز مثال   5
AZAM – D. RAUE, Two Excavations at Arab el- Hisn, in: BSEG 19, 1995, 41-44  غرب متر 300 بعد علي الفرقة هذه تقع 

 .D. RAUE, Heliopolis und das Haus des Re, ADAIK 16, Berlin 1999, Pl. 3-4 انظر: ،210 المنطقة في الجدار
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Fig. 3:  لذي يشار إليه بواسطة بيتري باسم "للبن امن الطوب ا ي: جدارالقسم الشمال - 210المنطقة Fort Bank) "من الرسومات:  مجموعهP. COLLET.( 
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Fig. 4:  لذي يشار إليه بواسطة بيتري باسم "للبن امن الطوب ا القسم الشمالي: جدار - 210المنطقة Fort Bank :راوي). دترش"(تصوير 

 

ريخها إلى يمكن تأ ةالمداميك اللبنيمن هذه  اً على األقل جزء هليس هناك شك في أن، للفخار ةبعد الدراسة المبدائي

تم العثور على أوعية مماثلة في مرحلة البناء للسور  قبل الميالد. الرابعربما في القرن أواخر العصر المتأخر، 

P6F).2(الشكل  5الجنوبي الخارجي للمعبد الرئيسي في المنطقة 

6
P 231ربع يوجد الفخار في المTI-5خم مع آ، المت

P7F7)5(الشكل عصر الرعامسة يؤرخ إلى من الجدار،  ةحافة الجنوبيال
Pوهناك  .البناء مراحلل ، وهناك أدلة أخرى

 حاجة إلى مزيد من التنظيف والمقاطع لإلجابة على هذه األسئلة.

كتشافات هناك ومن بين اإل هناك أدلة من الطبقات السطحية على نشاط حرفي في تيمينوس الرئيسية بهليوبوليس.

P8F8)6األوجات، ربما تعود إلى عصر الدولة الحديثة / العصر المتأخر (الشكل -قالب من تميمة
P ،  وترصيع حجر

 )7جيري بالعين من تمثال ضخم (الشكل 

                                                 
6 A. ASHMAWY – D. RAUE – M. DE DAPPER – T. HERBICH, Report on the work of the Egyptian-German Mission 
at Matariya/Heliopolis in autumn 2012,in: ASAE (forthcoming). 

 .نحن ممتنون لهذه المالحظات األولى التي ساهمت بها باميال روز  7
 Qantir: CHR. HERRMANN, Weitere Formen für ägyptische Fayencen aus الرعامسة في عصر من تاألوجا-قوالبراجع   8

der Ramsesstadt, in: Ägypten und Levante 1, 1991, 39 No. 64/Reg 6564. 
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Fig. 5:  راوي)دترشرعامسة (تصوير: العصرالفخار من  مجموعه منمع  لبنجدار الطوب الل ةالجنوبي الحدودالجزء الشمالي:  - 210المنطقة . 

 

 

يالد.) أو قبل الم الثانيمنتج رودايان لينوس (القرن افاني من -أمفورا، مثل مقبض اً يجد المزيد من الفخار مؤخر .

 P9F9.في المواد السطحية decontextualized، تم العثور على ةاألنابيب العثماني رؤس

 

 ع./ د. ر. . أ

 
Fig. 6:  تصوير: و قوالب الخبزألوجات عين التمائم : قالب 210المنطقة) M. Wenzel.( 

 

 

                                                 
 MDAIK. Another, badly preserved stamped: صدار المقبل فيالنشر هذه القطعة في إيرومر الذي سوف  كورناال تحديديعود   9

handle was found previously in Area 200 (Find-No. K21-5-1-3).  
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Fig. 7 : تصوير:الحجر الجيري لتمثال ضخم عين من  : ترصيع210المنطقة) M. Wenzel( 

 

 

 :المسح الجيومورفولوجي .2

P10F10.220و  211، 210استمر المسح الجيولوجي للمواد السطحية في المنطقة  
P  تم تنفيذها عن طريق عمليات الحفر حتى

. سمحت أغلفة بالستيكية Eijkelkamp .hand augerالقياس راؤها بواسطة أدوات وأجهزة تم اجمتر و التي  8 عمق

أنبوبية خاصة هذا الموسم لحفر أعمق في الرواسب الرملية، وتجنب انهيار ثقب الحفر. حيث تقع عمليات الحفر في 

21111Fو  220و  210المنطقة 

11. 

                                                 
). كما (يصدر قريبا. ASHMAWY – RAUE – DE DAPPER – HERBICH, Report Autumn 2012,in: ASAE: للعمل السابق، انظر  10

تشير إلى نقطة ارتفاع ملحوظة  Z -. قياساتTS02اليكا  رصد) محطةجهاذ (من نقاط المراقبة عن طريق  Zفي الموسم الماضي، تم قياس ارتفاع 
 .1/5000مقياس ب" K11القاهرة  LE" 1978) مبين على الخريطة المساحية X = 3.336.085 ،Y = 3.334.103م + (ش السعادة،  16.7 لـ

 .ةالرسمي ةالمصري مرجع إسناد األراضيكجيوديسية للمسح مصر الذي يستخدم تند هذه الخريطة على شبكة تحكم وتس
الجزء العلوي من السور الخارجي  فيبدأ الحفر  .مزرعة السجونلجيش في ا، والسور الجنوبي جنوب معسكر 5ة وقد بدأ حفر آخر في المنطق  11

: 13،14-14،44>>>  شبه الحديثة منحدره رواسب  :14،44-14،94الذي يمكن أن يرجع تاريخها إلى العقود األخيرة من العصر المتأخر: 
: جدار من الطوب الطين، وتغير lamellation، ال سابهالبني الداكن)،  -البني المصفر المائل الي ( 10YR 4/3 - 3/3جيد، الالرملي  التراب

، متجانسة جدا؛ في درجه التفكك(بني غامق). أكثر أو أقل  10YR 3/3جيد قليال؛ الالرملي  الترابم، و 11،54-13،14مفاجئ ل>>> 
lamellation سم. نموذج:  3إلى  قطرها  صليالسيراميك  كسر حوافعدد قليل جدا من  ناعم جدا؟MAHE / 14/015 / S1 / 340 : يطلق عليه

طمي فيضان  الدولة القديمة:من جرة البيرة  MK  ،1X -الدوله الوسطي حائط زجاجات البيرة من مفتوحة،ال الصناعها Bمنتظم النيل الاألسبوع 
 10YR 2/3طيني الي طيني ترابي  ترابي): رملي قليال جدا جيد، 10.74( - 11.54تغير مفاجئ ل>>>  من الطوب اللبن القديم؟النيل او جدار 

 رمال الجزيرة.تم إيقاف الحفر قبل الوصول إلى  .النيل فيضاناتناعم جدا. طمي  lamellationمتجانسة جدا،  ).بني محروق(
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Fig.8:  الذي يشار إليه بواسطة بيتري باسم "اللبن لشمالي: جدار من الطوب النصف ا - 210المنطقةFort Bank 007و  008" مع موقع الحفر , MAHE / 14/006، 

 )P. COLLET(الرسم:  

 



9 
 

210P12Fفي المنطقة تم تنفيذ المجموعة األولى من عمليات الحفر في الخندق الطويل 

12
P  اللبن الذي يربط جدار الطوب

العصر الجليدي المتاخر التي جزيرة من  مصدروقدمت أول دليل  ).8و  4د الرئيسي (الشكل مع محور المعب الكبير

م) نحو وسط المنطقة  55م على مسافة  1.68٪ (3وهذا يثبت عالوة على ذلك صعودها من حوالي  تقوم عليها المنطقة.

 المحاطة ببناء دائري يسمى "الرمال العاليه في هليوبوليس":

 
الوضع  يالتاريخ التقريب

 الجيومورفولوجي
رتفاع  فوق اإل العمق تحت سطح  الرواسب و المكتشفات األثرية

مستوى سطح 
 البحر

 MAHE / 14/006  نقطة رصد =MAHE / 14/007 
 )210(النصف الجنوبي من جدار الطوب اللبن في منطقة 

 10YRسم: رملي جيد نوعا ما، ترابي طيني.  50-0 جدار من الطوب اللبن 
(بني غامق)؛غير متجانسة؛ ال يوجد الفخار المميز  3/3

 >>> تغير مفاجئ لـ

 13,30 - 
12,80 

سم: رملي جيد نوعا ما، ترابي طيني.  225-50 طمي فيضان النيل  
10YR 3/3  (بني غامق)؛غير متجانسة؛lamella 

 ايون جيد جدا ،  تغير تدريجي لـ

12,80 – 
11,05 

رملي جيد نوعا ما، ترابي طيني.  سم: 250 -225 طمي فيضان النيل  
10YR 3/3  (بني غامق)؛غير متجانسة؛ ال يوجد

 الفخار المميز >>> تغير مفاجئ جدا لـ

11,05 – 
10,80 

أواخر العصر 
 الجليدي

 10YR 5/4 - 6/4سم: رمال متوسطة.  900-250 الجزيره
 برتقالي مائل لالصفرار).  -(البني مائل لالصفرار 

 متجانسة جدا.

10,80 – 4,30 

 

MAHE/14/007 =    نقطة رصد MAHE/14/008 
)210(النصف الشمالي من جدار الطوب اللبن في منطقة   

 YRطيني رملي جيد نوعا ما، ترابي سم:   67-0 جدار من الطوب اللبن 
 غير متجانسة؛ ،(بني غامق)  3/310

 أكثر أو أقل مفاجئ >>> تغيير 

13,94 – 
13,27 

ن طمي فيضان النيل بي 
مع  10.94و  11.94

قطع حاده نت الحجر 
 الجيري.

 YRسم: ترابي طيني رملي جيد نوعا ما،  300 - 67
ايون  lamellaغير متجانسة؛ ،(بني غامق)  3/310

، يوجد قليل من الفخار المميز في العينات جيد جدا
MAHE/14/008/S7/67 – 100   و

MAHE/14/008/S9/200 – 300،  تغير تدريجي لـ 

13,27 – 
10,94 

حتمال األلفية إ
الثانيه قبل 

 الميالد

غرين طمي النيل مع 
قطع حجر جيري 

مخلفات  مستديره.
 بشريه

(بني  YR 2/310تراب رملي جيد ،  سم: 350 -300
كسر  ’ ايون جيد جدا lamellaغير متجانسة؛ ،غامق) 

الحديثه، من -فخار قليله من الدوله الوسطي
و    MAHE/14/008/S6/300-420العينات

MAHE/14/008/S10/300-350. 

10,94 – 
10,44 

اعاده تشكيل الطباقات  
االساسيه للجزيره مع 

 التدخالت البشريه.

  ،ترابي نوعا ماالحجم  سم: رمل متوسط  400 -350
- 3/3 YR 2/310 غير  ،) بني محروق -(بني غامق

 تغير مفاجئ جدا لـ متجانسه، 

10,44 – 9,27 

العصر الجليدي 
 رالمتاخ

 سم: رمل متوسط  الحجم ،  500-400  ةالجزير
- 6/4 YR 5/410 )يميل الي  –يميل الي البني المصفر

 متجانس تماما.، ) البرتقالي المصفر

9,27 – 8,27 

 
                                                 

 .2014مارس  8في  ASLمتر  12.95 قوبلت المياه الجوفية على ارتفاع  12
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MAHE/14/008 =   نقطة رصد MAHE/14/009 
 )210في منطقة  MAHE / 14/007 نقطة رصد = MAHE / 14/006 متر جنوب غرب  40(  

العصر أواخر 
أكثر  -الروماني 

 اآلونة األخيرة.

 YRسم: تراب طيني، رملي جيد نوعا ما،  90 - 0 طمي فيضان النيل 
ايون جيد  lamellaمتجانسة؛  ،(بني غامق)  2/310
، كسر فخار من امفورا عصر روماني متأخر في جدا

مع الحجر  ، MAHE/14/009/S1/0-90العينات 
 تدريجي لـ تغيرالجيري المحروق والمستدير. 

13,80 – 
12,90 

طبقة نشاط بشري  
(المرتبطة بأفران 

 .الجير؟)

كسر الحجر الجيري، ما  زاويهتمركز سم: 100 - 90
سم قطر. قطعة من السالج او الفخار  8يصل إلى 

ال وجود لفخار ،سم قطر. 8المحروق، وتصل إلى 
 تغير تدريجي لـ  مميز،

12,90 – 
12,80 

احتمال األلفية 
ه قبل الثاني

 الميالد

مع النيل فيضان طمي  
طبقه البناء او التعمير 

 البشري؟ 

من  ،جدا نوعاً ما جيدناعم سم: رملي  282 -100
تراب مخلوط بالطين الي رملي ناعم جيد جدا نوعاً ما، 

 ،طين مخلوط بالتراب
 YR 3/3- 2/310 ؛ ، بني محروق)(بني غامق

lamella ر مفاجئ تغي متجانسه جداً، ’ايون جيد جدا
 جدا لـ 

12,80 – 
10,98 

أواخر العصر 
 الجليدي

 YR 5/410 سم: رمل متوسط  الحجم ، 430 -282 .الجزيره
برتقالي مائل الي  – مائل الي االصفرار (بني 

  جداً. متجانسه ،) االصفرار

10,98 – 950 

 

P13F13)2 (الشكل 220منطقة ال) في MAHE / 14 / 009-010ثنين من عمليات الحفر (أأجريت 
P.  وتشير النتائج إلى عناصر

 / MAHE12كما تمت مصادفة في عمل سابق في الحفر  تأريخها حتى اآلن. معمارية على نطاق واسع الذي ال يمكن تحدد

003،P14F14
P  تحت هذه البقايا المعمارية الحجرية الضخمة. تالحظ بشكل جيدطبقة من الربع الثاني من األلفية الثالثه قبل الميالد 

الي ، حيث يتم الوصول MAHE / 14/008متر شمال شرق الحفر  160أقل من علي الجزيرة إلى حد كبير سطح يقع 

م أبعد إلى الشرق في  200في االتجاه اآلخر،  .م ارتفاع 2،50-2،20حوالي التي تبلغ العصر الجليدي المتأخر  أرضية

MAHE12 / 003 متر  5،42، اصطدمت برمال الجزيرة عند مستوىASL: 

 

 

MAHE/14/009 =   نقطة رصد MAHE/14/010 
 YRنوعا ما،   ناعمسم: تراب طيني، رملي 92 - 0 طمي فيضان النيل  

ايون جيد  lamellaمتجانسة؛  ،(بني غامق)  2/310
مع   ، MAHE/14/010/S1/0-92، في العينات جدا

من  األلفية الثانيه قبل الميالد (في أكثر الطبقات  فخار
 األخيرة) 
 .لـير مفاجئ >>> تغ

14,38 – 
13,46 

طمي فيضان النيل  
المختلط  مع كسر 

الحجر الجيري 
 .ةالمنقول

تراب طيني، رملي ناعم نوعا ما سم: 160 - 92
)؛ تمركز أجزاء من الحجر الجيري شبه قالب(

 / MAHEسم قطر. عينة:  6.5، ويصل إلى ةمستدير
14/010 / S2 / 92-160  مع كسر فخار صغيره من

الوسطي و الحديثه (في أكثر الطبقات مؤخرا).  الدوله
 ـأكثر أو أقل ل مفاجئ >>> تغيير

13,46 – 
12,78 

                                                 
 . 2014مارس  12في  ASLمتر  12.91قوبلت المياه الجوفية على ارتفاع   13
14   .MAHE / 12/003  مع األدلة على طبقات انشاط بشري من نقادةIII- م  5،92حتي  12،42على ارتفاع  5/6األسرةASLعشماوي  :، انظر

 (المقبل). ASAE، في: 2012يف ، تقرير خرDE DAPPER - HERBICH -راوي  -
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نشاط بشري:  ةطبق 
 هدم و تعمير؟ ة طبق

من تراب نقي مخلوط بالرمال  إلى سم:  350 -160
، YR7/210)، قالب( ،رمال نقيه مخلوطة بالتراب

تمركز ركن كسر من )؛ برتقالي مائل لالصفرار(
سم قطر. تغيير مفاجئ 3حجر الجيري، يصل إلى ال

 أكثر أو أقل لـ 

12,78 – 
10,88 

الرمال  -نشاط بشري 
 األساسيه؟

مختلطه بالتراب  سم: رمل متوسط  الحجم  390 -350
، ) –(بني مائل الي االصفرار  YR 5/310، نوعا ما

أكثر أو أقل تجانسا. عدد قليل جدا من أجزاء زوايا من 
سم قطر >>> تغير  2، لتصل إلى الحجر الجيرى

  .مفاجئ لـ

10,88 – 
10,48 

سم: رملي من الناعم الي المتوسط، تراب  410-390 طمي فيضان النيل. 
(البني الداكن إلى اللون  10YR 3/3 - 2/3طيني. 
 lamella ionجيد  ،). متجانسةالمحروقالبني 

 ـ>>> تغير مفاجئ ل

10,48- 10,28 

من فتره عصر 
المبكرة األسرات 

المتقدمة الي 
الفترة المبكرة  
للدوله القديمه 

القديمة (األسرة 
2-4( 

إعادة تشغيل او تشكيل 
 ةالطبقات الرواسبي

للجزيرة مع تدخالت 
 بشريه .

 10YR؛ ةترابي ةل متوسطارمسم: طيني،  410-560
(البني الداكن إلى اللون البني المحروق).  2/3 - 3/3

 متجانسة؛
 EDمع  MAHE / 14/010 / S4 / 410-560عينة: 
/ OF- جرار البيرة.الخبز و قوالب 

 لـأكثر أو أقل مفاجئ  >>> تغيير 

10,28 – 8,78 

أواخر العصر 
 الجليدي.

) سم: رملي من الناعم الي 800( - 560 الجزيره 
 - مائل للصفرار(برتقالي  10YR 6/4 - 5/4المتوسط،

ر العصر أواخبني مائل الي االصفرار). متجانسة جدا، 
 ، الجزيرة .الجليدي

8,78 – )6,38( 

 

MAHE/14/010 =   نقطة رصد MAHE/14/011 
  ( ) 

سم: رملي من الناعم الي المتوسط ، تراب  164-0 طمي فيضان النيل 
(بني محروق).  10YR 2/3مختالط بالطين قليالً؛  

 أكثر أو أقل تجانسا.
لى من الحجر الجيري، تصل إ  ةبعض الكسر المستدير

 سم قطر 6
 ل لـ يزيد أو يقتغيير مفاجئ 

14,48- 12,84 

طمي فيضان النيل  
كسر زوايا مختلط مع ال

من الحجر  ةشبه مستدير
الجيري المنقول. 
 المحلي المصدر.

تراب سم: رملي من الناعم الي المتوسط ،  164-180
بني ( 10YR 2/3). القالب(مختالط بالطين قليالً 

جزاء من أل  ةمستدير ةشبيا محروق). تمركز كسر زوا
 .سم 5الحجر الجيري، ويصل قطرها إلى 

 >>> تغير مفاجئ إلى

12,84- 12,68 

نشاط بشري: طبقه هدم  
 و تعمير ؟

 

ناعم ، تراب مختالط بالطين رملي سم:  180-350
غامق الي بني (بني  10YR 3/3- 2/3قليالً (القالب). 

حجر قليل من طبقات رقيقة من تراب المحروق). 
(البرتقالي المائل الي األصفر).  10YR 7/3الجيري؛ 

تمركز زوايا  او حواف كسر الحجر الجيري، تصل إلى 
  .سم قطر 6

  >>> تغير مفاجئ إلى

12,68- 10,98 

طمي فيضان النيل  
المختلط مع  نشاط 

بشري و الرمال 
 .ةاالساسي

ترابي رمل تراب رملي متوسط إلى سم:  350-400
 ). متجانسة (بني مصفر 10YR 4/2متوسط؛ 

 >>> تغير مفاجئ إلى

10,98- 10,48 
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 -( IIIDنقادة 
 ةعصر الدول

 المبكر؟) ةالقديم

إعادة تشغيل او تشكيل 
 ةالطبقات الرواسبي

للجزيرة مع تدخالت 
 . ةبشري

 10YR 2/2. سم: رمل ترابي متوسط  400-600
(بني محروق). متجانسة جدا. العديد من كسر زوايا من 

 سم قطر 4لحجر الجيري، تصل إلى ا
 4: الطول، لمتكلسقطعة زوايا من الحجر الرملي ا 1

مع  MAHE / 14/011 / S2 / 400-600سم؛ عينة: 
جرار ن جرار التخزين، وقوالب الخبز وم كسرتسعة 
 .البيرة

 >>> تغير مفاجئ إلى

10,48-  8,48 

أواخر العصر 
 الجليدي. 

(البني  10YR 4/3. ةمتوسط) سم: رمال 670( - 600 الجزيره
(برتقالي مصفر) في  10YR 7/4المصفر) في أعلى 
 أسفل؛ متجانسة جدا

8,48 – )7,78( 

 

P15Fهي اقرب منطقة رصد في اتجاه موقع مسلة سنوسرت االول 211المنطقة 

15
P.  أوضح المسح الجيوفيزيائي الحاالت ان بعد

اصطدم ببناء  MAHE / 14/011الحفر  .)MAHE / 14 / 11-13حفر (نفذت ثالث عمليات الشاذة المثيرة لالهتمام، و

) ما MAHE / 14/012الجنوب ( في اتجاه مصنوع من الحجر الجيري. ةكبير حتى اآلن غير معروف أو اساس ارضي

) ال يوجد دليل مباشر لهذا الجزء من المعبد MAHE / 14/013حفر الجنوبي (الفي حين أن  ،انقاض التدميرزال واضح 

 .بعد اآلن

MAHE/14/011 =   نقطة رصد MAHE/14/012 
 في الشكل :::: A, النقطه 211المنطقه 

سم: رملي ناعم قليال جدا، تراب مختلط به  126-0 طمي فيضان النيل 
(بني محروق). متجانسة. قليل من  10YR 2/3طين. 

سم  6كسر الحجر الجيري الشبه مستديره، تصل إلى 
 قطر.

 >>> التغيير التدريجي إلى

13,54- 12,28 

طمي فيضان النيل  
المختلط مع كسر شبه 

مستديره من الحجر 
 الجيري المنقول.

سم: رملي ناعم قليال جدا، تراب مختلط به 193 - 126
(بني محروق). متجانسة. قليل من  10YR 2/3طين. 

سم  3، تصل إلى ةكسر الحجر الجيري الشبه مستدير
 قطر.

 >>> التغيير المفاجئ إلى

12,28- 11,61 

العصر 
الروماني 

أكثر  -المتأخر
 اآلونة األخيرة.

طبقه نشاط بشري ، 
 مستوي تدمير مبني.

 10YR 4/2سم: تراب رملي ناعم (قالب).  193-220
(البني األصفر رمادي اللون). تمركز زاوية  او حواف 

 سم قطر. 6.5كسر الحجر الجيري، يصل إلى 
 مع MAHE / 14/012 / S2 / 193-200عينة: 

 كسر فخار من العصر الروماني المتأخر.
 >>> تغير مفاجئ جدا

11,61- 11,34 

جدار معبد او 
اساس جدار،  

التاريخ غير 
 معروف 

بناء من الحجر الجيري 
كما يتبين من خط أبيض 

 في الشكل.:::

سم: سطح صلب جدا وضخم يمنع المزيد من  220
ي ذات الزاويا فالحفر. قليل من أدوات الحجر الجيري 

 مثقب.الرأس 

11,34  

 

 

 

 

                                                 
 .2014مارس  16في  ASLمتر  12.86قوبلت المياه الجوفية على ارتفاع   15
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MAHE/14/012 =   نقطة رصد MAHE/14/013 
 :::::في الشكل B, النقطه 211المنطقه 

 سم: رملي بعض الشيء ناعم، تراب طيني  123-0 طمي فيضان النيل  
10YR 2/3  .(بني محروق). متجانسة جدا

lamellation  جيد. قليل من كسر الحجر الجيري الشبه
 سم القطر. 4.5إلى ، يصل ةمستدير

 >>> التغيير المفاجئ يزيد و يقل

13,51- 12,28 

طمي فيضان النيل  
المختلط مع كسر شبه 

مستديره من الحجر 
 الجيري المنقول.

سم: رملي بعض الشيء ناعم، تراب طيني.  123-147
10YR 2/3  (البني الغامق). متجانسة جدا. كثير من

سم  4ل إلى كسر الحجر الجيري الشبه مستديره، تص
 قطر. 

 >>> التغيير المفاجئ يزيد و يقل 

12,28- 12,04 

طمي فيضان النيل  
المختلط مع كسر زوايا 

الي شبه زوايا من 
الحجر الجيري المنقول. 

 . محلي مصدر من

(البني  10YR 4/2سم: تراب رملي ناعم.  147-262
زاوايا   األصفر رمادي اللون). قليل من زاوية إلى شبه

سم  6ف  كسر من الحجر الجيري، تصل إلى او حوا
): قطعة من شبه ASL 0م  11.51سم ( 200قطر؛ في 

 من الحجر الجيري . ةأو زاويه محروق ةحاف
 >>> تغير مفاجئ إلى

12,04- 10,89 

 ة/ دولةدوله قديم
 وسطى

إعادة تشغيل او تشكيل 
 ةالطبقات الرواسبي

للجزيرة مع تدخالت 
 .  ةبشري

متوسط ترابي إلى تراب متوسط  سم: رمل 262-380
 البني الغامق). متجانسة ، ( 10YR 2/2رملي؛ 
: جدران MAHE / 14/013 / S3 / 262-380عينة: 

صناعه، كسر من جرة بيرة من الدوله -B1نحيفه النيل 
 . ، كسر من صدفه سلحفاهالقديمه

 >>> تغير مفاجئ إلى

10,89- 9,71 

أواخر العصر 
 الجليدي. 

 10YR. متجانسة جدا. ةسم: رمال متوسط 400-380 الجزيره 
 (البني المائل الي االصفر) 5/3

9,71 – )9,51( 

MAHE/14/013 =   نقطة رصد MAHE/14/014 
 :::::في الشكل C ة, النقط211 ةالمنطق

 10YRرملي ناعم نوعا ما، تراب طيني. سم:  185-0 طمي فيضان النيل  
ناعم  lamellationالبني الغامق)، متجانسة جدا، ( 2/3

 جدا، 
 التغيير التدريجي إلى

13,59- 11,74 

طمي فيضان النيل  
المختلط مع كسر شبه 

مستديره من الحجر 
 الجيري المنقول.

 1010YRسم: رملي ناعم، تراب طيني.  185-240
متجانسة، كسر  ،(البني األصفر رمادي اللون) 4/2

سم  2جدا، لتصل إلى  ةحجر جيري  شبه مستديره قليل
 قطر. 

  >>> تغير مفاجئ 

11,74- 11,19 

 ة/ دولةدوله قديم
 وسطى

إعادة تشغيل او تشكيل 
 ةالطبقات الرواسبي

للجزيرة مع تدخالت 
  بشريه . 

 ( 10YR 2/2سم: رمل متوسط ترابي ،  240-440
 متجانسة جدا؛ ، البني الغامق)

  MAHE / 14/014 / S1 / 240-440عينة: 
 >>> تغير مفاجئ إلى

11,19- 9,19 

أواخر العصر 
 الجليدي. 

 10YRمتوسطه. متجانسة جدا.  سم: رمال 455-440  الجزيره
 (بني مائل لالصفرار) 5/3

 

9,19- 9,04 

 

 م. دي د.           
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 :المسح الجيوفيزيقي .3

أرض مستوية  ) على9(الشكل  220في ثالث مناطق: المنطقة  2014تم تنفيذ المسح الجيوفيزيائي في عام            

" 1T fort bank1Tل العالية " أو "ا) في الجزء الغربي من البناء الدائري المعروف باسم " الرمكملعب كوره قدم(تستخدم 

)؛ المنطقة 2أيضا داخل هذا البناء، إلى الشمال من وسط وغرب المتحف مع المسلة (الشكل  211)؛ المنطقة 15(الشكل 

P16F16)4" (الشكل  1Tfort bank1T -دار المحيط / " الرمل العالية تقطع عبر القسم الشمالي من الج 210
P. 

وقد تم قياس  .210تم تنفيذ سمات المقاومة الكهربائية في جميع المناطق، إلى جانب القياسات المغناطيسية في المنطقة 

 العنصر المعماريق عم ار تعديلها إلىمع تباعد مسمتناسقة الغير المقاومة الكهربائية باستخدام طريقة سلسلة شلومبرجر 

2012P17Fكان اختيار هذه المجموعة الخاصة نتيجة التنقيب في غرب حديقة المسلة في خريف عام  المتوقع في كل منطقة.

17
P. 

 
Fig.9:  ر من الجنوب الغربي (تصوير: منظ 220المنطقةD ŚWIĘCH( 

 

 

=  AM = 7  ،MN = 2 ،NBلية: مم، وذلك باستخدام مجموعة من المجسات التا 60×  60غطى  : الحفر220المنطقة 

كان الهدف هو تتبع بقايا العناصر المعمارية الحجرية  م. 3,5 -3قاومة الكهربائية على عمق حوالي الذي يسمح بتتبع الم∞ 

جزء ولوحظ وجود منطقة ارتفاع المقاومة في ال التي من المتوقع أن يتم تعيينها كاحاله تشويش في ارتفاع المقاومة.وللمعبد، 

لديها الحدود الشمالية متميزة  C1المنطقة في المربع  ).10A(الشكل  C3 و C2لمربعات في او  C1مربع اللجنوبي من ا

                                                 
 .Dawid ŚWIĘCH المؤلف ومن خال و تم االنتهاء منها  2014مارس  15-01 منقياسات أخذت ال  16
على با). وجاءت القياسات المأخوذة (يصدر قري ASAE، في: 2012، تقرير خريف DE DAPPER - HERBICH – -راوي  -عشماوي   17

مسح المغناطيسي، القياسات لال gradiometer fluxgateمتر واحد على حدة. تم استخدام  ميلخطوط ، تتبع بمتر عن بعضها البعض 1مسافات 
 متر بعيدا. 0.5 ميلمتر على طول خطوط  0.25التي تؤخذ كل 
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 لمقاومة لمنطقتان اتخذت  والواحد الغربي، وكالهما يجريين بشكل مستقيم ويلتقي في زوايا قائمة. C2حيث انها تستمر في 

تخطيط  متر. 3م إلى الجانب اآلخر  4شكل مربع تقريبا، واحدة  )C1 الغربي من المنطقة (في القطاعفي المنخفضه 

الحاالت الشاذة من القيم العليا، في حدود خطوط  التشوهات يمكن أن يشير إلى وجود اتصال او احتكاك مع بقايا معمارية:

ي حين أن مناطق انخفاض ع الجدران، فم. أوم م، على الحافتين الشمالية والغربية من المنطقة يمكن أن تتطابق 13-14

أوم متر في الجزء الجنوبي من  21-17القيم في نطاق  منطقةفي وسجلت  م) يمكن أن تكون الغرف. 13-12المقاومة (أوم 

C2هذا النوع من الصور يشير  داخلية.انقسامات  اي عناو تشركشف تلم التي  و الحفرمنطقة جلى ذلك في زاوية حدود . وت

 .النقاض حجرية معاو تج إلى وجود تركيز

 

 
 

Fig.10:  خرائط المقاومة النوعية 220المنطقة .A – AM=7m, BM=∞, MN=2m. B - AM=4m, BM=∞, MN=2m. Ada-05 ، متر.بالالمقاومة النوعية 
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في مناطق ارتفاع المقاومة الكهربائية  ةللمباني المعماريتوقع ان يعن العمق الذي يمكن  ةكافيمعلومات علي تم الحصول 

=  NB، م  MN  =2،مAM  =4مجموعة الذي تجرية  المجسم مع  60 فيمترا  20عن طريق أخذ قياسات في منطقة 

الذي  C2تباين، على عكس الشذوذ في الفي  C1في  ةالمباني المعماريصورة فقدت  متر. 2تصل إلى أعماق حوالي ∞ 

 C1في  ةالعناصر المعماريبأعماق مختلفة أن  صورالاثنان من وأشارت المقارنة بين  ).10Bأصبح أكثر وضوحا (الشكل 

أنها  ثبت C2في  المبانيبالحفر في منطقة  في كل الطبقات. هموجود تكان اأنه C2وقع معظمها في طبقة أعمق، بينما في 

 ).MAHE / 14/009(انظر أعاله، حفر  متر 1.9أكثر من سمكها  تشكل طبقة  ةجيرير احجاحطام 

 

 
 

Fig.11  :211 المنطقة. A – C - ،خرائط المقاومة النوعية .Ada-05 ،المقاومة النوعية بالمترA - AM=5,. BM=∞, MN=1m.  المجس الحاليA  على الجانب الشمالي من

موعة. الخط المتقطع يميز على الجانب الجنوبي من المج A.  المجس الحالي .B – AM=5m, BM=∞, MN=1mالخط المتقطع يميز تفسير الوضع الشاذ علي الحائط.  المجموعة.

الحالي  سجملا . .C – AM=7m, BM=∞, MN=2m مواقع بريمة حفر اآلبار تشيرا إلى موقع التشوهات على خريطة المقاومة النوعية. - 3- 1تفسير الوضع الشاذ علي الحائط. 

A مجموعة. العلى الجانب الشمالي منD - عد الخريطة اليسار يمثل الخط المتقطع موضع جدار افتراضي بAالخريطة فتراضي بعد الموقع الجدار اااليمن  ويمثل الخط المتقطع ؛B  ؛

شبكة بالحفر المشار إليها بريمة مواقع  - 3 - 1 يفسر على أنه جدار.الذي الحقيقي للشذوذ  الموقعويمثل الخط المتواصل  ويمثل خط الصلبة الموقف الحقيقي للشذوذ يفسر على جدار.

  .MAHE / 14/013 - 3؛ MAHE / 14/012 - 2؛ MAHE / 14/011 - 1الموقع. 
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وهناك  بالمسلة. ة القريبة من محور المعبد المميز: يهدف المسح إلى تسجيل البقايا المعمارية في المنطق211المنطقة 

أمتار،  3-2متر تتبع مبني ممدود حوالي  2.5تصل إلى عمق نحو = ∞  NBم، MN  1 =م،AM  =5صفوف مجسات 

القياسات مع صفوف تعطي  ).11Bو 11Aير بمحاذاة محور المعبد، وتحيط به مالمح انخفاض المقاومة (الشكل يس

القياسات مع صفوف تسمح  .النقالالحالي  المجسفي اتجاه  للمبنيالشاذ المتطابق  موضعلغير متماثلة تأثير احالل لمجسات 

لجانب اآلخر من المجسات المحتملة، للموقع الحقيقي للموضع الشاذ عكسية، التي تكون مع المجسات الحاليه المحموله على ا

، الترتيب 11B، الشكل ةإلى الشمال من المجسات المحتمل ة، المجسات الحالية المحمول11A(الشكل  .ان يحدد الحقاً 

على  وبناءاً  .إلى الجنوبمتر  7يكون الذي وممدود ال البناءكانت نتائج القياس الثاني بالضبط تقريبا نفس احالل  المعاكس).

د يتبع خط في منتصف المسافة بين المواقع التي وضعتها نتائج القياس مع اثنين ممدهذه النتائج يمكن افتراض ان المبني ال

م) AM  =7تصل إلى الطبقات العميقة (التي جموعة المأعطي التاكد او التحقق مع  ).11Dمن صفوف المجسات (الشكل 

النتائج  ممدود نحو متر إلى الجنوب إذا ما قورنت الىالبناء التأثير النزوح نقل نتيجه  ومة الكهربائية، ولمقاصورة متطابقة ل

النتائج حددت موقع الحفر المصنوع ألغراض التحقق من  ).11C(الشكل  مAM   =5عليها مجموعة التي حصلت

في الحفر  ASL 11.61على عمق + سم 6.5وسجل قطر تمركز زاويا كسر الحجر الجيري يصل إلى  المكتشفات.

MAHE / 14/011.11.34اسفل هذه الطبقة، في + ، انظر أعالهASL  )2.20  مبني متر تحت سطح األرض)، منع

 B11الشكل ، انظر MAHE /14/012لحفر إلى الجنوب من المبني المعماري (انظر أعاله با صلب مزيد من الحفر.

الحجر الجيري في  .ASL 10.98و 12.28الحجر الجيري على عمق بين +)، كشف عن وجود تمركز لزوايا كسر من Cو

قطعة من الحجر  ) المستمد من مصدر محلي، يشيرا إلى مراحل تدمير البنية الحجرية.ASLم  12.04الجزء السفلي (تحت 

انظر أعاله الحفر في اتجاه الجنوب ( الجيري المحروق يمكن أن تشير إلى أن البناء تم سحقه ألغراض حرق الجير.

MAHE /14/013 م  11.19و  11.74)، سجلت فقط طبقة من كسر الحجر الجيري المنقول (بينASL.(  نمطنتائج 

ذي ممدود كجدار من الحجر الجيري، والال المقاومة المرتفعه للبناء لى جانب عمليات الحفر تدعم تفسيرة الكهربائية إالمقاوم

  .محلية)كسر ئة عن الجدار (الحجر الجيري الناش كسر ةبه و تغطي تحيط 

 

 
Fig.12:  210المنطقة .A - .البحث  الخريطة المغناطيسيةGeoscan gradiometer fluxgate FM256 0.25. عينات الشبكة X 0.50  20/ +  7-م. ديناميكية NT  / أبيض)

 .متربالالمقاومة النوعية ، Ada-05 أسود).
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تهدف إلى تحديد ما إذا كان طريقتين، المقاومة الكهربائية والمغناطيسية، والتي ب، التي أجريت شافاتاالستك: 210المنطقة 

تم  نحو وضع شاذ.أتي على تسوف و التي ،  )4(الشكل  مجسات الحفائروقد سجلت النهايات المقابلة منها في  جدار،

يمكن تمييز ثالث مناطق على الخريطة:  م. 0.50 × 0.25ألخذ القياسات في الشبكة  gradiometer fluxgateاستخدام 

، وآخر مع القيم المتباينة (دون )المجس منالجنوبي الضحل شدة المجال المغناطيسي (في الجزء لواحد مع القيم الموحدة 

إال  يالوسطيقع الجدار داخل المنطقة  ..)A 12(الشكل لحاالت الشاذة مع ا واضحهالالثالثة النقطة  لحاالت الشاذة) ونقطة ا

 م على الجنوب. 10م في الشمال و  5المنطقة كانت أوسع من  حدود، معتبرا أن متطابقان يقال انه  من الصعبأنه 

انها  أمتار في القطر. 7عالية، حوالي سعة  شاذة ذو ةبيضاويهو حالة  ةخريطة المغناطيسيعلى ال تميزاً العنصر األكثر 

 حديثاً.أو أكثر الروماني المتأخر العصر ترةفافق مع حفر فرن داخل الجدار في تتو

ستخدم إلجراء ي نظام الصفوف كان المنطقة. فيعمق جزء أفي  ،شمالالفي  اً حصري المقاومة الكهربائيةاستكشافات ونفذت 

 المتطابقة مع  متر. 1.5لمراقبة التغيرات في أعماق وصوال الى  ةالمناسب = ∞ NBم، MN  2 =م،AM  =3قياسات 

حدود منطقة القيم  ارتباطدرجه  ب). 12أوم م، الشكل  10-9(أقل من  ضةخفالمنالمقاومة قيم  منطقة تكون لجدارا

حدود  تغير موضع .ةالمغناطيسي ةطيمما كانت عليه في حالة رسم الخرأفضل بكثير  تكونمع حواف الجدار  ةخفضالمن

 الجزء العلوي المحفوظأن  حفر داخل منطقة الجدار أثبتال متر في اتجاه الجنوب. 3الجدار حوالي بالمنطقة فيما يتعلق 

سلسلة  تالصورة أفضل بكثير وكان كانتفقد  تحت سطح األرض. م0.7 - 0.5على عمق حوالي  يمكن العثور عليه

 .عمقثالث مرات إلى أقل  خصصتالمستخدمة  المجسات

 

 ت. هـ.           

 
 بهليوبولس. ةسوار المحيطاأل .4

P18F18.2014لمعبد المطرية في ربيع عام الجنوبية  ةالمحيطاألسورفي  كشافاتاالستستئناف اتم 
P  كانت محاطة منطقة

 اتهاساقم، وةريخ مختلفومن تا لبنمتوازية من جدران الطوب الالمداميك الاثنين من  من خاللمعبد هليوبوليس 

 P19F19.)13متر من الشمال إلى الجنوب (الشكل  900من الشرق إلى الغرب و  1100حوالي 

                                                 
، انظر محمد عبد الجليل، محمد. شاكر و دترش 1984يوسف حامد خليفة وفريقه منذ عام وقد أجريت عمليات االستكشاقات السابقة من قبل   18

. تم دعم العمل من قبل شعبة المباني االثريه في المعهد األلماني لألثار في برلين واستمرت 5رقم  134راوي، الحفريات األخيرة في هليوبولس، 
-BTU" في كوتبوس Kulturelle und technische Wertehistorischer Bautenحاليا في سياق مجموعة التدريب على البحوث "

Senftenberg .و قد تم دعم المسح المعماري من خالل اعضاء كورس التدريب بقيادة  / ألمانياASJA MÜLLER  و CHR. BRENINEK و K. 
DIETZE. . 

 .Aحاليا من خالل مقالب مخلفات البناء والقمامة الحديثة، انظر،  ) التي يتم تغطيتها13من اجل الحفائر في الجزء الشمالي الشرقي (منطقة   19
TAWFIQ – H. AL-AZAM – D. RAUE, Two Excavations at Arab el-Hisn, in: BSEG 19, 1995, 41-44 with Fig. 1–4. 
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Fig.13:  الحصن و عربالمطرية في معبد هليوبوليس ل السور المذدوج الكبير المحيط لموقع كروكيرسم 

 .)M. BEIERSDORFمن قبل  و تم ضبطها، GOOGLE EARTH(تصوير:  

 

في الجزء الجنوبي من المحيط السور الخارجي ي قامت بها ماري كريستين شرودر، دراسة الحالية، التلل وفقاً  

P20Fمينوس يمكن أن يرجع تاريخه الى العقود األخيرة من العصر المتأخر.تيال

20
P  السور متر من هذا  100حوالي

أنهى  م. 3بشكل جيد حتى ارتفاع  )، وليس محفوظ5(منطقة  الجديد مسطرد ارع، بموازاة شالخارجي المحيط

 241ALلخارجي (المربعات الجزء العلوي من السور ا في مقطع تابعها عمل mand 60المسح المعماري توثيق 

/ 241BL ( تقاطع جزأين. كد منالتأأجل منP21F

21
P بعضها يحتوي الصفات المختلفة،  ذو اللبنالجدار من الطوب  بني

 12×  21×  42حجم حوالي المتوسط  .ةالطبقات الروسوبي مخلفاتوجميع أنواع  كسر الفخارعلى كمية كبيرة من 

بالتناوب القطاعات قياس  .)15-14(الشكل  المداميكوب محدبة ومقعرة الطوب متموجة، بالتناقوالب وضعت  سم.

بالقرب من و القطاعات المقعرة بواسطة نتوء طفيف. ُعلمت(محدبة) مترا في الطول.  13مقعرة) عكسها ( 20

نتاج ستإوبناء على هذه المالحظات، يمكن  الطوب.قوالب نتظام في استخدام الالبناء عدم ا التقاطعات، يظهر رابط

بناء في ال تحقيق تقدم أسرع على هذه التقنية  شجعتربما  معمارية اساسية.فوائد  جلبتمتموجة ال المداميكأن بناء 

 متناوبةبناؤها بألواح  على العمل بشكل مستقل في نفس الوقت. تكون قادرهالبنائين  حيث أن العديد من مجموعات

، تليها اوالً البناء من خالل رفع لوحات مقعرة عملية تتابع  فيتعجل من المداميك المقعرة والمحدبة، يمكن أن 

، عن ةدائم ةبصف سعتةنفترض، أن االستقرار يمكن أن يزيد  ان للجدران يسمح المعماريالتحليل  لوحات محدبة.

 طريق توجيه الحمل إلى مركز كل لوحة.

                                                 
 في طور اإلعداد. MDAIKتقرير مبدئي لل  20
شارع وضع فوقه  . في الشمال، ال يمكن قياسه بسببلشارع مسطردتجاوزه ر بسبب صل إلى الطرف الجنوبي من الجداييمكن أن المقطع ال   21

 A. TAWFIQ – H. AL-AZAM – D. RAUE, Two Excavations at Arab el-Hisn, in: BSEG 19, 1995, 42انظر:  عرب الطويلة،
FIG. 1.  مترا. 17 قياسه للجدار الكلي العرض لبيتري، وفقا 
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الكاب. متر عرض) و 12 في الكرنك (شابة المت لمنشآت المعاصرةبااع األصلي بالمقارنة يمكن فقط تقدير االرتف

ألشعة ان مثل هذا التقدير يسمح  م. 20كن أقل من تربما لم رتفاع الكلي لجدران هليوبوليس التشابه، اإل الهذ وفقاً 

 - 20.5حوالي الذي يبلغ مع االرتفاع الكلي لها  19، 18، 12األسرة  لضرب المسالت من ةشروق الشمس المبكر

 متر. 24

 م ب
 

 
 

Fig.14:  العصر المتأخر (تصوير: دترش. راوي)هليوبولسلمعبد المحيط : السور الجنوبي 5المنطقة ،. 

 

 
 

Fig.15:  أو  تحتمس الثالثلمسالت هليوبوليتان ب ،حجمالالمسلة في  يتطابق معهليوبوليس فيما المحيط لالسور الخارجي  تعليةإعادة بناءSethos I 

 ).M. BEIERSDORF(الرسومات:  
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 .لخميساسوق  - 200منطقة الالحفريات في  .5

خميس" أصبح من الضروري ال"سوق  200السريع نحو موقع العمل السابق في المنطقة  الزحفبسبب         

التي من المفترض أن تحتوي علي أجزاء من عصر وفوق منسوب المياه الجوفية التي تكون إزالة جميع الطبقات 

P22F22.المدمره وسطىطبقات الال العمارنة من
P  من المربعات  الكتل الحجريةجميعH24 ،I23 / 24 ،K23 / 24. 

L22 / 23/24 ،M22 / 23/24 ،N22 / 23/24 أخرى مرة ، لسابقةكما في السنوات ا ).16(الشكل  تهاتم إزال

منها  كسرة عد نسبتو كدليل آخر لنشاط أخناتون في هليوبوليس. لالهتمام منحوتة مثيرة كسرتم اكتشاف مجموعة 

إلستمرار استكمال توثيق فتره العمارنة، توثيق الكتل الموجوده  كتل التالتات.مبنية من ال تيجان أوراق النخيلإلى 

P23F).17عن طريق بعثه المجلس االعلي لآلثار (شكل  2010و  2006بين 

23 

 

 
Fig.16:  من الرسومات:  مجموعه( 2014-2001 حفائرمعبد بعد موقع ، 200المنطقةP. COLLET.( 

 

 

                                                 
 لهم. أن نعرب عن امتنانناجورجني الذين نود  من خالل منحة من مؤسسة ميشيال شيفوقد سهل هذا العمل   22
تشمل المكتشفات  .FARISلفترة العمارنة من قبل المؤلفين بالتعاون مع جمال  ةشامل لجميع األدلة الكتابية والمعماريالر نشالمن المفترض أن   23

 .شمس الحديثة  من فترة العمارنة من أماكن مختلفة في المطرية وعين
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Fig.17:  كتل التالتات ،200المنطقة L24-2-2 أرجل إخناتون ونفرتيتي (رسم بواسطة :P. COLLET.( 

 

 

 
 

Fig.18:  المربعات ، 200المنطقةK24 / L24 :استخدامه في معبد الرعامسة (تصوير: دترش. راوي) يدالجرانيت لتماثيل ضخم من عصر الدولة الوسطى، إع كسر. 
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الوسطى  هردممبعد إزالة الطبقات ال المنازل الحديثة. في اتجاه اعمال الحفائرهذه الطبقات، تم توسيع  لتتبع 

عثر عليهم بشكل متكرر منذ عام  .من الدوله الوسطيأجزاء جديدة من التماثيل الضخمة علي  تم العثور والحديثة،

 ةحضاغطاء الرأس النمس نقطة و نمطو لوجهمالمح اكقاعدة ولكن  نقشت على الدعامة الخلفية للتمثال :2005

P24Fعشر ةبدايه االسرة الثاني إلى لرجوعة

24
P.  في  الدعامة الخلفية للتمثالغير منقوش من تم العثور على جزء كبير

من جزء كبير من الجزء الخلفي من غطاء الرأس الملكي النمس،  اُعيدوقد  ).18(الشكل  K24 / L24 المربع

إعادة تم يوجد شك في أن هذه التماثيل طبوغرفين ال  .K24المربع كبير من  تمثالاعدة عصر الدولة الوسطى من ق

من الحجر الرملي  ةمصنوع ةتشير العديد من بقايا مباني كتل حجري .الرعامسة معبدبناء استخدامها في إطار 

 بسبب منع البحثن لكن اجراء مزيد م و K24في مثل التي وجدت  K24/25 في ةالمتكلس الي قاعدة تمثال ثاني

التماثيل الضخمة التي تواجه الشمال في  تكونإليه  الواجهة المشار .هالفقير ألساساتالمساكن الحديثة مع ا منطقة

توقع عندما تستخدم نيمكن أن  تستمر تحت المنازل الحديثة.انها يبدو من الواضح  ،K25إلى  I21المربعات 

 و ثالالتم هذاجسم له الجوفية إضافات مهمة أخرى الميامضخات أو مرافق الصرف الصحي لخفض منسوب 

 .من كتل التالتات أجزاء

 در -اا

 

 األعمال الصغيرة .6

من  ةاللقي االثريخميس" إلى اكتشاف بعض الأدت أعمال البناء الحالية في منطقة مركز التسوق "سوق          

ة مقبرمهمة من ال ةاللقي اآلثري يد منعدال كتشفعديدة، ا تمنذ سنوا ).2(الشكل  202فترة الرعامسة في المنطقة 

P25F25.هافي هذه المنطقة أو بالقرب من
P  ،حفرة البناء ل المقطع الجانبيفي  هاتم اكتشافاللقي االثرية التى في هذه الحالة

كانت مرتبطة بشكل وثيق مع وعاء  1958النقود التي تم سكها عام  الحديث بشكل واضح. ىالطبقفي التركيب 

اللقي من  المجموعة المتنوعة هيبدو واضحا من هذ .الرعامسة اواخرعصر جزاء أمفورا كبيرة من تصنيعكامل وأ

معهد العالي لالجنائزية داخل المعبد ألعمال البناء ل ةاللقي االثرييعود سبب وجود الكثير من التي و ةثرياأل

P26F26ةالحديث ةجبانه الدولمنتصف في  1956منذ عام  قامتالمحيطة التي  المباني السكنيةوللتكنولوجيا 
P. بدت و

 50حتى اآلن منذ  مخلفات مواد البناءاسعة من معبد المطرية لتكون مكان مناسب للتخلص من الو ةالفارغالمنطقة 

 مضت. اً عام

 

شخصية آمون تشهد  و عقيدة وبما أن ).19آمون (الشكل  مالكا كاهن Hm-ntrعضادة باب  ةهم اللقي االثريأمن 

  الحرمفي ول الى رجال الدين ئإضافة هذا المس اً ، يبدو مناسبقلعلى األ 18يس منذ عهد اسرة في هليوبول

بينما النقش على  .مزخرفانوجهان لها حقيقة، أن الكتلة ال فيكثر إثارة لالهتمام األ مون.المقدس آل يناهليوبوليتال

                                                 
 .L22. M. ABD EL-GELIL – R. SULEIMAN – Gو  K21 ،K22 المربعاتفي  2005تماثيل في عام لتم العثور على رؤوس أخرى   24

FARIS – D. RAUE, The Joint Egyptian-German Excavations in Heliopolis in autumn 2005. Preliminary Report, 
MDAIK 64, 2008, 4–6, Pl. 5–6. 

محمد عبد  – GM 218 ،2008 ،50-53، في: 2003-2001دترش. راوي، حفائر للمجلس األعلى لآلثار في المطرية:  -يوسف حامد خليفة   25
. Two Ramesside Officials at Heliopolis, in: GM 150, 1996, 33-35; ،1996 ،33-35راوي، دترش . يوسف حامد خليفه–الجليل 

اكتشف في نفس الموقع،  Meryraبيت رع "مع اسم  -طعتين متجاورتان من مائدة قرابين لالب االلهي منظف األيدي ، ق2012في صيف وخريف 
الكاهن مع  هذايمكن التعرف علي  (المقبل). ASAE، في: 2012، تقرير الخريف DAPPER   DE- HERBICH -راوي  -رؤية عشماوي  انظر

 ,D. RAUE, Heliopolis und das Haus des Re, ADAIK 16، انظر 19األسرة األسرة من  العائلية على اللوحة حملة لنفس االسم
Berlin 1999, 205-206: Mry-Ra (2). 

26  RAUE, Heliopolis und das Haus des Re, 476 – 478, Taf. 3–4 No. 70–78.  
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اكثر  ولذلك فمن منحوت بالنقش الغائر.يدة ممر تظهر كتف سالاألرجح يمكن رؤيته من داخل فناء أو غرفة، بقايا 

 عصر ة هليوبوليتان من فترةجبانقائمة بذاتها في ة مزخرف مقصورة مقبرهدليل على وجود يوجد قطعة واحدة  من

 P27F27.الرعامسة

 اا. در

 

 
Fig.19 : (تصوير: دترش. راوي) 20-19آمون، األسرة ضيعة كاهن ل، كتلة من عضادة باب 202المنطقة. 

 

 

 

 

                                                 
27  RAUE, Heliopolis und das Haus des Re, 59–60;  
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 ستنتاجات:اال

ي رملتل لعلى األقل  المميزه القديمةة المالمح الطبيعيأثبت المسح الجيومورفولوجي للمرة األولى وجود              

 مستوي مختلف ل الجزيرة التي كان لهارمإعادة بنائها مع تل  ان يكونالتهيئة الطبوغرافية فى هليوبوليس  .واحد

فإنه يبدو من المعقول  لمكان.ل استيطانأول  حدثعندما  ، و ذلكمتر 5.5 قلعلى األ المحيطةالغربية المناطق  عن

قد  هو للحماية الفعالة من تاثير فيضانات النيل. عرضم  20ف إلى أسباب بناء جدران ضخمة تصل إلى ضاأن ت

تخطيط وبناء بالدولة الوسطى، لكنها قد تكون أيضا ذات صلة  حول مسلة ىدائرال اءبنللبالنسبه يكون هذا صحيحا 

 المطرية.ب لمحيطةاالكبيره الجدران الخارجية 

متموجة في الجزء األخير من العصر ال المداميكتم إجراؤها هذا الموسم في الجدار مع  التيالمالحظات التقنية، 

 منطقةالبمتعددة  بالتأكيد إلى تأثيرات احدثالذي  لضخما االنشائىفهم أفضل لهذا المشروع ب مدناتسوف المتأخر، 

 .المحيطة

تيمينوس جنوب المحور الرئيسي ال لمبانيفرصة للحصول على نظرة ثاقبة  220 المنطقةوعالوة على ذلك، قدمت 

)، والمسح الجيوفيزيائي MAHE / 12/005مرة أخرى، كما لوحظ في الموسم الماضي أبعد إلى الشرق ( للمعبد.

 المعبد. ملحقاتربما واسع، على نطاق  المباني المعماريةوالحفر تشير إلى وجود 

، فإنه يبدو من المعقول أن نفترض االزليمع األخذ في االعتبار، أن الجزء العلوي من هذه الجزيرة كان يعتبر التل 

في هذه الحالة، فإن كال من  الفيضان! منسوب مياةتم بناؤه كحماية ضد زيادة  ضخمالالدائري الجدار أن 

لفترة الهكسوس كما يفترض من قبل بيتري في يرجع يكون حصن  مصحيحها: فإنه للسابقة ال بد من تاالفتراضات ا

 بالرمل للحصول على أراض مرتفعة. مملوء اصطناعي رصيف، وليس 1912عام 

الجيومورفولوجي مع المسح  للفحصمباشرة الع يتجمالعمليات الحفر بواسطة ل تم الحصول على توجيه فعال جداً 

منطقة المترا في  30أكثر من حد كبير  يمتد الي ممكن الكشف عن بناء من الحجر الجيريكان من ال الجيوفيزيائي.

، ويجب أن االمكانياتأعمال الحفر في المستقبل سوف يجب أن تعتمد على مثل هذه  وتحديد عمقها بالضبط. 211

 المياه الجوفية.منسوب تحت  ملتكون على استعداد للع

 وه الذي هليوبولسموقع بمعرفتنا  توسيععلى ه مثل العناصر المعمارية قادر ةالغير مقصودالعرضية  للقيحتى ا

 .اً واضح زال غيريعلى الرغم من أهميته للتاريخ المصري والثقافة، ال 

 

 أأ. در
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 ملخص

 

لمهدد بشدة من واصلت البعثة األثرية المصرية األلمانية في المطرية أعمالها في معبد هليوبوليس، ذلك الموقع ا         

باسم  ة، المعروفةالرئيسيجراء اإلنشاءات الحديثة وعمليات إلقاء المخلفات. وقد تم إجراء أعمال الحفر في موقع المعبد 

موحد النهج المباإلضافة إلى ذلك، أدى  متأخر الجزيرة.التم اكتشاف دليل واضح على العصر الجليدي . مزرعة السجون

جزء من  .سنوسرت االولالحجر الجيري غرب مسلة  بناء منتحديد علي  ةاالستكشافي لحفرطرق المسح الجيوفيزيائي وال

انها ترجع الي الهكسوس قبل مائة عام، أثبت جزئيا على األقل  عصر فترةمن بيتري كمصرف قلعة  حدده ذىالجدار، ال

("سوق  200منطقة بال المعبد منطقةن في وعن العديد من القطع التي تنتمي إلى معبد أخنات تم الكشف  فتره احدث تاريخياً.

 للتيمينوس.بجدار السور الجنوبي مسح المعماري الأعمال  ركزتوقد  خميس").ال
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 وصف الصور

Fig. 1: 

 منظر) مع متحف المطرية ومسلة سنوسرت األول، مزرعة السجونهليوبوليس (بمنطقة المعبد الرئيسي 

 راوي). دترشغرب (تصوير: المن 

Fig. 2: 

) والجزء مزرعه السجون( 220و  211، 210طقة معبد هليوبوليس مع متحف المطرية، والمواقع من

 ).GOOGLE EARTH(صور:  202و  200خميس) والمواقع ال تيمينوس (سوقالالغربي من 

Fig. 3: 

 Fort لذي يشار إليه بواسطة بيتري باسم "للبن امن الطوب ا القسم الشمالي: جدار - 210منطقة ال 

Bank) "من الرسومات:  مجموعهP. COLLET.( 
Fig. 4: 

 Fort لذي يشار إليه بواسطة بيتري باسم "للبن امن الطوب ا القسم الشمالي: جدار - 210منطقة ال

Bank" :راوي). دترش(تصوير 
Fig. 5 : 

الفخار من  مجموعه منمع  لبنالطوب ال جدارل ةالجنوبي الحدودالجزء الشمالي:  - 210المنطقة 

 . راوي)دترشالرعامسة (تصوير: عصر
Fig. 6: 

 ).M. Wenzel تصوير:( و قوالب الخبزألوجات التمائم عين : قالب 210المنطقة 

Fig. 7 : 

 )M. Wenzel تصوير:(لتمثال ضخم  الحجر الجيريعين من  : ترصيع210المنطقة 

Fig.8 : 

" مع موقع Fort Bankه بواسطة بيتري باسم "الذي يشار إلياللبن النصف الشمالي: جدار من الطوب  - 210المنطقة 

 )P. COLLET، (الرسم: MAHE / 14/006 , 007و  008الحفر 

Fig.9 : 

 ).D ŚWIĘCHر من الجنوب الغربي (تصوير: منظ 220المنطقة 

Fig.10 : 

 .A – AM=7m, BM=∞, MN=2m. B - AM=4m, BM=∞, MN=2m. خرائط المقاومة النوعية 220ة المنطق

Ada-05 ،متر.بالمقاومة النوعية ال 

Fig.11  : 

 ,∞=A - AM=5,. BMالمقاومة النوعية بالمتر، Ada-05. خرائط المقاومة النوعية، - A – C .211المنطقة 

MN=1m.  المجس الحاليA .الخط المتقطع يميز تفسير الوضع الشاذ علي الحائط.  على الجانب الشمالي من المجموعةB 
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– AM=5m, BM=∞, MN=1m.لمجس الحالي .  اA  على الجانب الجنوبي من المجموعة. الخط المتقطع يميز تفسير

 – C مواقع بريمة حفر اآلبار تشيرا إلى موقع التشوهات على خريطة المقاومة النوعية. - 3- 1الوضع الشاذ علي الحائط. 

AM=7m, BM=∞, MN=2m. . الحالي  سجملاA مجموعة. العلى الجانب الشمالي منD - ار يمثل الخط اليس

؛  B ةالخريطبعد  فتراضيالالجدار اموقع االيمن  ويمثل الخط المتقطع ؛Aالمتقطع موضع جدار افتراضي بعد الخريطة 

يفسر على الذي الحقيقي للشذوذ  الموقعويمثل الخط المتواصل  ويمثل خط الصلبة الموقف الحقيقي للشذوذ يفسر على جدار.

 3؛ MAHE / 14/012 - 2؛ MAHE / 14/011 - 1شبكة الموقع. بالحفر المشار إليها  بريمةمواقع  - 3 - 1 أنه جدار.

- MAHE / 14/013. 

Fig.12 : 

 0.25عينات الشبكة . Geoscan gradiometer fluxgate FM256البحث  الخريطة المغناطيسية. - A. 210المنطقة 

X 0.50  20/ +  7-م. ديناميكية NT .(أبيض / أسود) Ada-05 ،متربالمقاومة النوعية ال. 

Fig.13: 

 GOOGLEالحصن (تصوير:  و عربالمطرية في هليوبوليس  معبدل المحيط السور المذدوج الكبير لموقع كروكيرسم 

EARTH ،من قبل  و تم ضبطهاM. BEIERSDORF(. 

Fig.14 : 

 .اوي)، العصر المتأخر (تصوير: دترش. رهليوبولسلمعبد المحيط : السور الجنوبي 5المنطقة 

Fig.15 : 

 تحتمس الثالثلمسالت هليوبوليتان ب ،حجمالالمسلة في  يتطابق معهليوبوليس فيما المحيط لالسور الخارجي  تعليةإعادة بناء 

 ).M. BEIERSDORF(الرسومات:  Sethos Iأو 

Fig.16: 

  ).P. COLLETمن الرسومات:  مجموعه( 2014-2001 حفائربعد  معبدموقع ، 200المنطقة 

Fig.17 : 

 ).P. COLLET: أرجل إخناتون ونفرتيتي (رسم بواسطة L24-2-2 كتل التالتات ،200المنطقة 

Fig.18 : 

استخدامه في معبد  يدضخم من عصر الدولة الوسطى، إع لتماثيلالجرانيت  كسر: K24 / L24المربعات ، 200المنطقة 

 .الرعامسة (تصوير: دترش. راوي)

Fig.19 : 

 . (تصوير: دترش. راوي) 20-19، األسرة نآموضيعة كاهن لن عضادة باب ، كتلة م202المنطقة 


