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 .م2017إقلیم أسیوط، تقریر موسم أكتوبر األثري لبعثة المتحف البریطاني ی المسح

ــي  ــیوط إل ــة أس ــة المتحــف البریطــاني لمنطق ــھ بعث ــوم ب ــذى تق ــدف المســح ال ــاریخ یھ ــق الت توثی
ــد الفرعــوني ــا بع ــب ، الفرعــوني وم ــاء بجان ــة تضــاریس إعــادة بن ــة الطبیعی ــیم أســیوط إلالبیئ قل

 المشروع على قریة شطب.ویركز .عصورعبر ال

نـــوفمبر  15إلـــى   م2017أكتـــوبر  22 الفتـــرة مـــن الرابـــعوقـــد اســـتغرق الموســـم المیـــداني  
متخصصـــة فـــي -لســـكي (مـــدیرة الموقـــع: إیلونـــا ریجوتكـــون فریـــق العمـــل مـــنو ی م. 2017

خالــد عبــد الملــك أبــو زیــد ، نیــازى مصــطفي محمــد (مســاعد میــدانى) ثــار المصــریة)،اآل
ــدانى) ــاعد میــ ــار)، (مســ ــي الفخــ ــة فــ ــان (متخصصــ ــیلفي مارشــ ــولیس ،  ســ ــث كــ جودیــ

ــة) ــائي)(جیولوجیـ ــترت (جیوفیزیـ ــریس سـ ــار ، ، كـ ــي األثـ ــة فـ ــل (متخصصـ ــاترین جبـ آن كـ
ــریة)، ــیتا (المص ــي اآلكیلي أس ــة ف ــریة متخصص ــار المص ــة  )،ث ــامة ھب ــة)ش ــارة (معماری ، س

ــر ( ــي اآلكایس ــة ف ــارمتخصص ــور)ث ــنیك (مص ــاش كاسیس ــور )، ماتی ــنس (مص ــر ویلكی ، أولیف
ــط  ــینمائي)، مص ــینمائي)س ــور س ــاعد مص ــب (مس ــیوط ، وفى نجی ــة أس ــة منطق ــق البعث ــد راف  ق

،  صــابر نبیــھ و ھــاني ثابــت أمینــة محمــدمفــتش اآلثــار ممثلــة فــي كــل مــن/  ثــار المصــریةلآل
ــرمیم (مــرمم) مایكــل ــدي مســئول الت ــل جن ــة أحمــد عــواد  نبی ــدربین ھب ــاس، والمت ــد  وإین محم

   . توفیق 

 :تیةعلي المحاور اآلالعمل  شتملاو 

ــل -1 ــةعم ــة جیو دارس ـ لوجی ــدويل ةأثرـی ــر الی ــص الحف ــطة متخص ــام بواس ــع الع ــة  لموق (بریم
 .یدویة)

 ).مقیاس المغناطیسیةالماجنیتومیتر(بواسطة  قيمسح جیوفیزی -2

 ویشمل:العمل بمخزن آثار شطب،  -3

o رسم الفخار تشمل( المكتشفالفخاروتوثیق  دراسة(. 
o .تصویر القطع والفخار 

 في قریة شطب الحدیثة. التراث بقیمة الوعي مستوىتشاركیة لرفع أنشطة  -4

ــم  ــل رق ــدم خضــوع محــور العم ــار،إل 4نظــًرا لع ــإن شــراف وزارة اآلث ــر ف ــن التقری ــھ ل  یتناول
 بالتعاون مع محافظة أسیوط وعمدة قریة شطب.األنشطة تلك تمت وقد . بالتفصیل

ــة -1 ــة جیوال الدارسـ ــدوي ةأثرـیــ لوجیـ ــر الیـ ــص الحفـ ــطة متخصـ ــام بواسـ ــع العـ  للموقـ
 .(بریمة یدویة)

 

) تحدیــد الفتــرات الزمنیــة التــي كانــت 1یأمــل المشــروع إلــى ( الحفر(البریمــة) مــن خــالل 
حـــدود المدینـــة القدیمـــة علـــى مـــر  تعیـــین) 2فیھـــا شـــا ســـحتب القدیمـــة مأھولـــة بالســـكان، (
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وماحولھــــا مــــن  ) وصــــف دقیــــق للعالقــــة بــــین المدینــــة3الفتــــرات الزمنیــــة المخلتفــــة، (
 أن إلـــى تشـــیر أســـیوط  مقـــابر فـــي النقـــوش. علـــى ســـبیل المثـــال: الموقـــع العـــامالتضـــاریس 

 ) قبل المیالد.2200( األولى االنتقالیة الفترة خالل النھر على تا كان سحتب وشا  أسیوط 

ــیمات ــواأل إن تقس ــابقاح ــدودو ةض الس ــا  ھا ح ــابقةكم ــجیالت الس ــي التس ــة ب ف ــل الخاص ــم النی ل
 بحـوالي، شـبكة مـن الحقـول ضـمنیبـدو أنـھ قـد تـم وضـعھا  حیـثتعد متاحة فـي ھـذه المنطقـة 

ــدیثًا م200 ــع حـ ــر مربـ ــا  -تـ ــالل ال ربمـ ــالميخـ ــر اإلسـ ــدة عصـ ــبكة الجدیـ ــذه الشـ ــي ھـ . وتغطـ
ــوین ــدیم  التكـ ــامالقـ ــع العـ ــتقبلیة . للموقـ ــات المسـ ــیمات، الجسـ ــذه التقسـ ــل ھـ ــانبي مثـ ــى جـ علـ

ـ  ــن أن تحــدد إذا  ةوالمعروـف ــة، یمك ــن الخــرائط القدیم ــا م ــانم ــب  وجــود ك ــى جان الرواســب عل
ــي یشــیرواحــد  ــر  إل ــراكم أكب ــاه لت ــة ال عــنلمی ــق خــرى. األجھ ــن  للتحق ــن م ھــذه الفرضــیة یمك
ــر الیـــدويبواســـطة  مـــن الجســـات وط خـطــ  عمـــل فـــي الحقـــول  (البریمـــة) متخصـــص الحفـ

). AS012-AS029مواقـــع الحفـــر الیدویـــة ، 1والحـــدائق المحیطـــة بشـــطب (انظـــر الشـــكل 
ــاءً  ــر بن ــائج الحف ــى نت ــة)ا عل ــة (البریم ــن ا الیدوی ــوبر والجســات م )، 2016لموســم الســابق (أكت
  الموسم الحالي على المناطق الواقة غرب التل.   ركز

ــفت ــة وكش ــر دراس ــة)  الحف ــة (البریم ــود الیدوی ــى وج ــة إل ــنطبق ــب م ــة الرواس ــنظم مرتبط  ب
ــري ـ  الـ ــر 3.5 إلـــىســـمك تلـــك الطبقـــة  صـــلی و ةالمملوكـیـ  تغطـــي الرواســـب ھـــذه. متـ

ــودة التضــاریس ــبقا  الموج ــي مس ــا یخف ــو م ــاریخ وھ ــھال ت ــام وتضاریس ــع الع ــى و. موق  اآلن حت
 فــي المنطقــة حــول القنــوات مــن عــدد وجــود إلــى التربــة عینــات مــن المتراكمــة النتــائج تشــیر
ــاط  ــة، نق ــیر أیضــا  مختلف ــى وتش ــل أن إل ــان شــطب ت ــع ك ــل مرتف ــوق  بالفع  انالفیـضـ  مســتوى ف

 أن إلــى التــل أطــراف حــولنھریــة ال الرمــال انتشــارویــوحي  .القدیمــة الدولــةعھــد  خــالل
 فــي بالفخــار الغنیــةعینــات التربــة  وتشــیر.  جزیــرة علــى تأسســت قــد تكــون قــد القدیمــة المدینــة

AS017 و AS018 أمـــاكن أخـــرى مأھولـــة بالســـكان باتجـــاه ھنـــاك ربمـــا كانـــت أنـــھ إلـــى 
 تــواریخ تمــدنا  أن المتوقــع ومــن. بعــد الــدقیق  موقعھــا  تحدیــد عــدم إمكانیــة مــن الرغمـبـ  الغــرب،
المكــان والعالقــات (اســتیطان) كنى بإمكانیــة تحدیــد أدق لفتــرات ســُ  دراســتھا  المزمعالفخــار

 بین الرواسب.

 )مقیاس المغناطیسیةمسح جیوفیزیقي بواسطة الماجنیتومیتر( -2

إمكانــات أیــام الختبــار  6مــن جامعــة ســاوث ھــامبتون لمــدة  ســترتكــریس للبعثــة انضــم 
ــة البحــوث ــي الجیوفیزیائی ــول ف ــى واســتنادا. شــطب وحــدائق  حق ــائج إل ــر نت ــى الحف  الفخــار ولق

ــم التــي ــةألا أعطیــت ،2017 مــارس فــي الســطح علــى جمعھــا  ت ــاطق  لولوی ــثالث للمن ــة ال  التالی
 )2 الشكل انظر(

 أیام) 3الحقول غرب التل ( .أ
 یوم) 1المناطق على أي من جانبي المخزن ( .ب
 یوم) 1( من القریة الحدیثة الشرقيالحقول الواقعة في الجانب  .ت
 یوم) 1(حقول في مركز القریة، جنوب السوق ال .ث

ومعــادن علــى  –قیاســات الكثیــر مــن الضوضــاء (متمثلــة فــي جــدارن بشــكل عــام اعترضــت ال
ــة منــع  ــق الالســطح). كمــا أن ري الحقــول الزارعی ــاطق.  وكمــا  فری مــن العمــل فــي بعــض المن
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ــر  ــات الحف ــارت دراس ــةأش ــة)ال( الیدوی ــي بریم ــب الغرب ــد الجان ــاة تح ــود قن ــل وج ــن المحتم ، م
ــتقط  ــد ال ــة القدیمة.وق ــن المدین ــاجنیتومیترام ــرق  لم ــة ش ــة جھ ــات) واقع ــة (أساس ــارات أبنی إش

ــك  ــواریخ تل ــد ت ــد مــن تحدی ــق بع ــتمكن الفری ــم ی ــة. ول ــة المدین ــل حاف ــد تمث ــي ق ــاة، والت ــك القن تل
 ساسات).األاألبینة (

 العمل بمخزن آثار شطب -3

 التربــة جســات/ار شــطب علــى دراســة الفخــار النــاتج أثنــاء عمــل الحفرـثـ ركــز العمــل بمخــزن آ
ــوبر (أ ــارس  ).2017 و2016كت ــة (م ــطح الترب ــة س ــا دراس ــك 2017وأیض ــى ذل ــالوة عل )، ع

ــار  ــزججالفخ ــة ( الم ــدق البعث ــن خن ــتخرج م ــي المس ــارس ف ــل 2016م ــن قب ــتھ م ــت دراس ) تم
 .3شكل  -سیلفي مارشان

ــوبر  -أ ــة)  (أكت ــدوي (البریم ــر الی ــم  الحف ــالل مواس ــتخرجة خ ــار المس ــع الفخ  2016قط
 )2017و أكتوبر 

ة مختلفــة. الجســات األقــرب للتــل نـیـ المســتخرج أثنــاء الحفــر لفتــرات زمویمكــن تــأریخ الفخــار 
عھــد الدولــة القدیمــة. إلــى شــار تأریخھــا أالتــي  AS029حیــث فخــار،  لقــىأقــدم  ىاحتــوت عـلـ 

ــة ــة الحق ــرات زمنی ــل یرجــع لفت ــوب الت ــار المكتشــف شــمال وشــرق وجن ــث  الفخ ــین حی الحقبت
 الرومانیة والبیزنطیة الممثلتین بشكل جید.

 2017مارس  –الفخار المستخرج خالل المسح  -ب

ــاء المســح ســیًرا ینتمــي  2017فــي مــارس  (مســح المشــي) معظــم الفخــار الــذي تــم التقاطــھ أثن
عھـــد  إلـــى تعـــود والتـــي ،AS12لحقبـــة متـــأخرة، باســـتثناء مجموعـــة موثقـــة بـــالقرب مـــن  

 .الوسطى الدولة

ماتیـــاش مجموعـــة مختـــارة مـــن الفخـــار تـــم تصـــویرھا مـــن قبـــل المصـــور جمیـــع القطـــع و
 .كاسیسنیك

 

 د/ إیلونا ریجولسكي

 أمین مساعد 

 قسم مصر القدیمة و السودان

 المتحف البریطاني
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 األشكال:*

 

 خریطة توضح مواقع الحفر الیدویة (البریمة):  1-شكل

 

 

 خریطة توضح مكتشفات المسح  : 2-شكل
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 ر من شطبفخا : 3-شكل

 

 


