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 : كنوز مصر الخشبية

  مصر يالتطورات والتحديات نحو تأسيس علم الدندروإيجيبتولوجى ف
 

  Iحسين عبد البصير – ينىبهند الشر
  

مصر حيث توجد وفرة من األخشاب المفيدة والمتاحة من عصر  ي، يمكن القيام بعمل جيد فيرأي يف "
على الحسابات الفلكية والتاريخية،  يالمصر يبناء التسلسل الزمن يحين تم االعتماد ف يف. األسرات

  1 ".وأعتقد أنه ليس من المستبعد أن قد تثبت حلقات جذوع األشجار جيدا هذا وربما تغيره
  :ملخصال
 فيعلم استخدام حلقات جذوع األشجار  :يالكرونولوج( الزمنيهذه المقالة، نناقش الجوانب العملية لبناء التسلسل  في

 في" الدندروإيجيبتولوجى"إلى حلقات جذوع األشجار، ونسلط الضوء على الحاجة إلى تأسيس علم  لمصر استناداً) التأريخ
 واالستفادةإلى جنب مع علم المصريات،  جنباً ،يعلم الدندروكرونولوج مبادئذلك العلم الذى يستخدم  .منه واالستفادةمصر 

عن  تقريراً ونقدم أيضاً. الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا واليابان في يجمن تطبيقات أبحاث علم الدندروكرونولو
عريف بأنواع رئيسة من الموارد الخشبية من تالمنشورة عن اآلثار المصرية إلى اآلن، و يتحليالت علم الدندروكرونولوج

  .يألعلى إمكانات علم الدندروكرونولوج فترات زمنية مختلفة وفقاً
 

  :مقدمة
في  البيئة الجافةفي  ، علم التأريخ باستخدام حلقات جذوع األشجار،الدندروكرونولوجىولد علم 

دة األمريكية وذلك عندما تم استخدام أبحاث حلقات جذوع األشجار باإلضافة حالواليات المت جنوب غرب
وجه التحديد مما مكن  إلى الدالئل األثرية لفهم التفاعالت الماضية بين البشر والبيئة وعندما تحدث على

بنيت منها  يتم فيها قطع األخشاب الت يمن تحديد السنة الت العلماء ليس فقط من تأريخ األبنية بل أيضاً
ومنذ  2.بلدان عديدة من عالمنا المعاصر يف منتشراً علماً الدندروكرونولوجىهذه األبنية، ومن ثم صار 

، إيجةوبحر  3،قديمالشرق الجميع أنحاء العالم، وفي  يةالسياقات األثرفي  ذلك الحين يتكرر هذا النمط
حد ذاته، ونشأ في  ، علماً)اآلثارفي  الخاص باستخدام حلقات األشجار( 4الدندروأركيولوجى علم وصار

وفى عالم البحر  5).المناخفي  الخاص باستخدام حلقات األشجار(علم آخر هو علم الدندروكاليتمتولوجى 
 بناء تسلسالت زمنية طويلة مستندة إلى حلقات جذوع األشجار يف كبيراً تم إحراز تقدماً 6األبيض المتوسط

مصر تم استخدام هذا العلم  يغير أنه ف 7،التاريخية يتم استخدامها لتأريخ العديد من المواقع والمبانالتي 
  .بشكل قليل على الرغم من وجود إمكانيات كبيرة بمصر

                                                
I  أمريكا(جامعة أريزونا  -معمل أبحاث حلقات األشجار(  
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مصر على نطاق واسع نتيجة لعدد من األسباب، في  ليس معروفاً الدندروكرونولوجىويعتبر علم 
المبنى على المصادر القديمة مثل المصري  الزمنيلعل من بين أهمها اعتماد علماء اآلثار على التسلسل 

سم المعروف با يالحوليات الملكية المصرية وبردية تورين والقوائم الملكية وتاريخ مانيتون السمنود
وعدم تطبيق تقنيات التأريخ  9والمصادر النصية الكالسيكية ومن الشرق األدنى القديم، 8،"إيجيبتياكا"

أسفرت التي  على الرغم من أن اعتراضات علماء المصريات هى 10مثل الراديو كربون، الحديثة نسبياً
قيام فيرجسون بمعايرة في  أدت إلى تعديل نصف عمر منحنى الراديو كربون وساعدتالتي  إلى األبحاث

ولم يتم العمل على المواد أقل أهمية مثل األبنية . للراديو كربون الزمنيصنوبر البرسيتلكون للنطاق 
في  على نطاق واسع الخشبية والعينات غير جيدة الحفظ، ألن هذا العلم، كما ذكر أعاله، ليس معروفاً

ويعتقد كثير من علماء . المواقع المختلفةفي  يينلآلثاريين المصر مصر، ولم يتم توفير التدريب الالزم
علم في  مستقر ودقيق، على الرغم من أن الخالفات المتعددةالمصري  الزمنيالمصريات أن التسلسل 

ومع ذلك، يتم باستمرار محاوالت لتحسين التسلسل  11،المؤكدةالمصريات توضح أن ليس هذا هو الحقيقة 
  12.يالمصر الزمني

  
الخاص  الزمنيإلى حد ما، غير أن التسلسل  للدولة الحديثة مستقراً الزمنييعتبر التسلسل     

، وعصر الدولة الوسطى، وعصر االنتقال األول، وعصر الدولة القديمة به يبعصر االنتقال الثان
على سبيل (وادعى البعض أن المشاهدات الفلكية . الزمن القديمفي  الدقة كلما تم التوغل يمشكالت، وتختف

دقيقة، ولكن ال أحد يعرف أين تم إجراء هذه ) السماءفي  اليمانية سيريوس يالمثال، ارتفاع نجم الشعر
وتكشف نظرة سريعة على الشذرات . المشاهدات أو إذا كان تم القيام بكل المشاهدات من نفس المكان

 ومن اإلشكاليات الموجودة. اعن كم كبير من الثغرات به 13كتاب ريهولتفي  المتبقية من بردية تورين
التداخل أو الفجوات بين العهود الملكية وكذلك الضياع التام لفترات  أيضاًالمصري  الزمنيالتسلسل في 

تأريخ جنوب غرب في  ، لذا فإن الدقة السنوية الموجودةيعصر االنتقال الثانفي  بعض الحكام خصوصاً
وهناك عامل آخر يزيد من األمر . القديمالمصري  نيالزمالتسلسل في  الواليات المتحدة غير موجودة

الخاص ببالد  الزمنيمع التسلسل المصري  الزمنيأال وهو الحاجة الماسة إلى التوفيق بين التسلسل  تعقيداً
نموذج دوجالس، وبانيستر، وعلم آثار جنوب غرب  وإلتباع .مشاكله الخاصة النهرين الذى لديه أيضاً
يجب التأكيد على أن بدايات وجود حلقات األشجار المصرية من المفضل أن  14،اًالواليات المتحدة عموم

أشجار في  وقد تبدأ بعض اإلمكانيات لذلك 15.مصر حالياًفي  تنموالتي  يتم البحث عنها بين األشجار
 800والبعض منها قد ثبت أنه عاش ألكثر من  17شبه جزيرة سيناء،في  عاش فترة طويلة يالذ 16العرعر

وقد نكون قادرين على مقارنة مثل هذه العينات مع . سنة على الرغم من أن حلقاتها صعبة القراءة جداً
ويجب أن نمد تسلسالت حلقات جذوع األشجار هذه  18.مواد من مناطق أخرى، األردن على سبيل المثال
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أنماط حلقات جذوع األشجار مع مواد من مبان مشيدة على مدار إلى أخشاب األشجار المقطوعة وتداخل 
وغيرها من  القديمة تباعاً يوسوف تكون المرحلة المقبلة لجمع األخشاب من المبان. ألفى سنة مضت

وهناك ضرورة . المصرية القديمةالعدد نسبيا، لملء سنوات العصور ةاآلثار، على الرغم من أنها قليل
لذا فإننا نخطط لدراسة اآلثار المصرية منذ بداية مصر  19.لمصر الزمنيلسل ملحة لتأسيس هذا التس

 21.ميالدية 1952عام في  واالنتقال إلى نهاية أسرة محمد على باشا 20ميالدية 642 يحوالفي  اإلسالمية
لمنطقة الشرق األدنى خالل  وستكون هذه الدراسة إضافة كبيرة ليس فقط لمصر اإلسالمية ولكن أيضاً

بالد  على مصر والدول المجاورة خصوصاً الزمنيويمكن تطبيق هذا التسلسل . سنة الماضية 1400
أربعة  يالشام والعراق وشمال أفريقيا، نظرا ألن مصر كانت تحت حكم اإلمبراطورية العثمانية لحوال

التسلسل ويمكن االعتماد على  23.استيراد األخشاب من بالد العثمانيينفي  وكان لها باع طويل 22قرون،
. ومقارنته مع التسلسالت الزمنية الخاصة بمصر والشرق األدنى إيجةبناه كونيهولم لبحر  يالذ الزمني

وتعد األديرة والكنائس القبطية والمساجد . ونخطط أيضا للعمل على المواد القديمة من المواقع األثرية
ومسجد عمرو بن  25والكنيسة المعلقة 24جبل سيناءفي  مثل دير سانت كاترين-مصر في  اإلسالمية

  .من األمثلة الجيدة لبدء إلجراء الدراسات الدندروكرونولوجية 26-الفسطاطفي  العاص
 

  :مصر القديمةفي  األخشاب واستخداماتها
وبسبب قلة األمطار، كانت  27.حضارات الشرق األدنى القديمفي  كانت األخشاب موردا رئيسيا  

ونبدأ . إنتاج األخشاب الجيدة، لذا فإنها كانت تعتمد على األخشاب المستوردةفي  وما تزال مصر فقيرة
الصناعة في  استخدم المصريون القدماء أخشابهاالتي  بأهم أنواع األشجار المصرية المحلية، أوالً

 "إسر"الطرفاء أو األثل  29،"شنجت"  السنط 28،"نهت"واألعمال اإلنشائية، وهى الجميز 
وتنتج عادة هذه  33. "بنرت"والنخيل  32، "ماما" ونخيل الدوم 31،" نجم"والخروب  30،

األشجار نوعية أخشاب غير عالية الجودة وذات أطوال ومقاطع عرضية صغيرة مما يجعلها قليلة النفع 
أن حلقات في  ألخشاب المحليةوتكمن صعوبة هذه األنواع من ا 34.التصنيع وبناء المنشآتفي  والقيمة

ها مصر القديمة من تاستوردالتي  وجاءت أنواع األخشاب. جذوع أشجارها من الصعب الكشف عنها
وعلى الرغم من أن  37.وعرعر بالد الشام، والسرو 36، "عش" أو 35 "مرو" أشجار اآلرز

يشير  38هى اآلرز، فإن كونيهولم" عش"أو " مرو"حول ما إذا كانت الكلمة المصرية القديمة  هناك جدالً
وهذا الصندوق مجهول الهوية إلى (الجيزة في  إلى أنه وجد صندوق على متن مركب الملك خوفو األولى

هو  "مرو"أن  ولقد ذكر مؤخراً". يتكون هذا الصندوق مصنوع من خشب مرو:"وعليه نقش يذكر) اآلن
وتم  39".خشب التنوب"هو " عش"حين أن في  ،"آرز لبنان"، ربما "نوع من أنواع أشجار التنوب من لبنان"

صناعة التماثيل في  تصنيع أشياء عديدة وبطرق مختلفة خصوصاًفي  مصر القديمةفي  استخدام األخشاب
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وكانت األعمال الخشبية  40.، ومجموعات متنوعة من المواد الخشبيةيوالتوابيت، واألثاث الجنائز
  41).1جدول (مصر القديمة في  والنجارة من بين أهم التقنيات المتطورة

  
  42مصر القديمةفي  استخدامات األخشاب: 1جدول 
البقايا /العصر

 الخشبية
عصر ما قبل 

 األسرات

 :العصر العتيق
األسرتان 

 األولى والثانية
عصر االنتقال  الدولة الحديثة الدولة الوسطى الدولة القديمة

 الثالث
 متأخر عصر

األبنية 
 خشبيةلا

X  X  X  X 

 X X X X X X X التوابيت
   X X X X  التماثيل
 X X X X X X  األثاث

السفن 
 والمراكب

X X X X X   

 X X X X X X X مواد صغرى
  

التي  عينات أنواع األشجار ذات حلقات النمو السنوية يوتكون مثالية للبحث الدندروكرونولوج  
السيناريو األكثر  يوف 43).من أجل المقارنة(حلقة  100لديها أكثر من  يتستجيب للمتغيرات المناخية والت

مثالية يكون لها بعض اللحاء أو الحلقات الخارجية الباقية، وتأتى من سياقات يكون من المستبعد فيها إعادة 
تم على األخشاب المصرية إلى اآلن، من قبل  يالذ ويوضح العمل المحدود جداً 44.خشاباستخدام األ

ومن المرجح أن أخشاب . يتحد من تطبيق هذا السيناريو المثالالتي  المقام األول، القيودفي  كونيهولم
، وكما القديمة مصرفي  بناء تسلسالت زمنية طويلة لألخشابفي  لها إمكانيات أكبر) أو العرعر(اآلرز 

وكانت تستخدم إلنتاج ألواح  45،)سنة 600أو  500قد تعمر أحيانا إلى (أن أشجار اآلرز معمرة جدا 
قطعت  يعلى المكان الذ اعتماداً(مختلفة  من نفس الشجرة قد تظهر أعماراً متعددة، فمن الممكن أن ألواحاً

وكما الحال . واحد يبناء تسلسل زمنفي  خدمبشكل كاف حتى تست وربما ال تتداخل زمنياً) منه من الشجرة
واستخدام قلب الخشب  يالعديد من السياقات األثرية وحين يتم إزالة اللحاء والخشب الخارجفي  أيضاً

ودون الحفاظ على الحلقة األخيرة الموجودة تحت اللحاء مباشرة، فإنه يصبح من . الصلب أكثر بقاء فقط
صنع اآلثار الخشبية وبالتبعية عدم في  استخدمتالتي  األشجار غير الممكن التوصل إلى تاريخ قطع

الممارسة الشائعة  وحتى إذا تم الحفاظ على هذه األدلة هناك، فإن هناك أيضاً. معرفة تاريخ تصنيعها
بناء في  ومع ذلك، األخشاب المستخدمة 46.تصنيع مواد أخرىفي  إعادة استخدام األخشابفي  المتمثلة

في  لتوقع من الناحية الواقعية أنها تشتمل على بعض األخشاب الخارجية كما يحدثمقبرة ما تمكن ا
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، يوفى الواقع، وفى أفضل السيناريوهات الخاصة ببقاء اللحاء الخارج 47.سياقات العالم القديم األخرى
ويمكن  .فإنه سوف تكون هناك إمكانية لتقدير العام المحدد الخاص ببناء المقبرة من خالل حلقات األشجار

تمتد إلى الوراء عبر أجيال عديدة وتنتج  أن تسمح لنا هذه األشجار المعمرة ببناء تتابعات طويلة جداً
  .مستمراً زمنياً تسلسالً

  ا إمكانية التأريخ المتتابع الخاص بالتفريق بين أشجار اآلرز وقد أظهرت أبحاث كونيهولم أيض
وإذا كان يجب أن تكون أوائل . شرق البحر األبيض المتوسطتركيا وفي  لبنان وتلك الموجودةفي  الحديثة

في  التسلسالت الزمنية المصرية المستمدة من حلقات األشجار عائمة، أى ال يمكن ربطها مع أشجار تنمو
، فهناك على األقل عدة تسلسالت زمنية ممتدة ومستندة إلى حلقات األشجار يالوقت الحاضر بشكل أساس

على سبيل المثال، التسلسل : مواد جديدة كن أن تقدم بعض اإلمكانيات لتأريخمن األناضول من المم
عام والمبنى على العرعر من عصر البرونز المتأخر إلى العصر  1598الطويل الممتد إلى  الزمني
ها معجالتي  كما عمل كونيهولم ونيوتن على بناء تسلسالت زمنية مشيدة من المواد المصرية 48.يالحديد

  49).2جدول (بانيستر وآخرون دوجالس و
  

  :الذى قام به كل من كونيهولم ونيوتن الزمنيالتسلسل : 2جدول 
  

مركب الملك  
 سنوسرت الثالث

مقبرة حجوتى نخت، 
 أ10مقبرة رقم 

تابوت إبى حا إشوت 
 إف

هرم الملك سنفرو 
 المنحنى

هرم الملك سنفرو 
  بميدوم

دير البرشا، مصر  دهشور المصدر
  الوسطى

غير معروفة، المنطقة 
 من المحتمل سقارة

   دهشور

 المكان الحالى
  متحف كارنيجى،

 بيتسبرج
متحف الفنون 
 الجميلة، بوسطن

، المعهد الشرقى
، جامعة شيكاجو

معمل أبحاث حلقات و
جذوع األشجار، 
 جامعة أريزونا

   

 
 العرعر العرعر اآلرز اآلرز اآلرز أنواع األشجار

 التأريخ التقريبى
الثانية عشرة، األسرة 

عهد الملك سنوسرت 
 الثالث

 األسرة الحادية عشرة

 10-9األسرات من 
قبل  2213-2035(

، وفقا لتأريخ )الميالد
لعالم المصريات 

  كالوس بير
 من جامعة شيكاجو

 األسرة الرابعة األسرة الرابعة

 مالحظات

تسلسل زمنى لمدة 
سنة من خشب  322

اآلرز من ثمانية 
وشملت . أشجار

 من هذهالعينات 

تسلسل زمنى لمدة 
 سنة من 222

خشب اآلرز من 
تتابعات من 

الغطائين الداخلى 

تم بناء تسلسالن 
زمنيان من خشب 
اآلرز من هذا 

سى إتش (التابوت
 145لمدة  345أى 

تم بناء تسلسالن 
زمنيان من خشب 
العرعر من عروق 

وتم . الحجرة العليا
تطوير تسلسل زمنى 

سنة  137تتابع لمدة 
 .من شجرة واحدة
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المجموعة على عينة 
 إضافية للوح أرضية

سنة، غير  410لمدة 
أنه ال يتوافق على 
. مع العينات األخرى
وتقترح عالمات 
القطع على تحت 
جانب المركب أن 

الخشب إعيد 
 .استخدامه

والخارجى لتابوت 
جحوتى نخت، 

األلواح من  وبعض
اآلرز من  خشب

-155القطعة رقم 
ومنغير ( 638

المؤكد أن هذه 
القطعة قد جاءت 

 ).أ 10من المقبرة 

من سنة وجاءت 
ألواح غطاء 

التابوت، و سى إتش 
 83لمدة  444أى 

سنة وجاءت من 
ألواح جسم 

وال  ).التابوت
يتقاطعان التتابعان 
تأريخيا مع بعضهما 

 .البعض

ألربعة أشجار مختلفة 
سنة،  263لمدة 

 نيالزموالتسلسل 
اآلخر من ثالثة 

 193أشجار لمدة 
وربما نتجت . سنة

التأريخ في  المشكالت
المتقاطع نظرا لطبيعة 
العينات غير المؤكدة 

 .قرب النهايات
  

  :اإلمكانيات والتحديات والحلول: مصرفي  يمستقبل علم الدندروإيجيبتولوج
لتطبيق هذا العلم  بكراً ، وتعد مصر أرضاًواعداً مصر علماًفي  الدندروإيجيبتولوجىيعتبر علم     

 وعلى الرغم من أن التأريخ بالراديو كربون مفيد، وأن مصر من بين الدول األفريقية القليلة. على آثارها
حلقات األشجار، وذلك للغاية مثل  لديها معمل للراديو كربون، فإن التأريخ بالراديو كربون ليسا دقيقاًالتي 

ألننا بحاجة إلى  ونظراً 50.التأريخ تصل إلى سنوات بل إلى عدة عقودفي  ألنه يعطى فجوات زمنية كبيرة
. الوصول إلى تواريخ مطلقة ومحددة بدقةفي  تواريخ محددة، لذا ال يمكنك االعتماد على الراديو الكربون

مصر هو في  لفهم وتحديد تواريخ العهود واألحداث زمناً سوف توفر لنا تسلسالًالتي  والطريقة الوحيدة
من خالل دراسة حلقات األشجار وإجراء هذا العلم على اآلثار المصرية منذ أقدم  يالدندروكرونولوج علم

في  فإننا نخطط للقيام بتطبيق هذا العلم على الكنوز الخشبية المصرية يوبالتال. العصور إلى أحدثها
دراسة  يوعلى سبيل المثال، يمكن من خالل علم الدندروكرونولوج 51.المصرية واألجنبية  المتاحف

الملك توت عنخ آمون، وكذلك تمثال كاعبر  يالمقاصير الخشبية المذهبة الخاصة بالفرعون الذهب
وسنعمل  52.توابيت عصر االنتقال الثالث والعصر المتأخر الخشبية المعروف بتمثال شيخ البلد، وأيضاً

والمقاعد واألسرة والتماثيل والمراكب  ياآلثار المصرية الخشبية مثل المقاصير والكراس أيضا على
مجموعة الملك زوسر في  ونخطط للعمل على بعض األخشاب المتبقية 53.والقوارب والتوابيت وغيرها

الثقوب دهشور حيث ما تزال في  سقارة، وكذلك الهرم المنحنى لوالد الملك خوفو الملك سنفروفي  الهرمية
  54.قام بها بانيستر هناك توضح مكان عمله داخل الهرمالتي  األساسية

وهناك بعض لوحات جيدة من خشب اآلرز من األسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة ذات   
 متحف جامعة بنسلفانيافي  مصر الوسطى وموجودة حاليافي  حلقات جذوع أشجار كثيرة من دير البرشا

ومدون مالحظات بخط  55صندوق من خشب اآلرز اكتشفه السير فلندرز بترى يضاًأفيالدلفيا، وهو في 
جواسيس على  يمرسى وادفي  كهففي  اكتشفت 57وعالوة على ذلك هناك لوحات من اآلرز 56.يده عليه

وتعتبر العناصر المعمارية والزخرفية الخشبية القبطية واإلسالمية مثل المحاريب  58.البحر األحمر



 حسين عبد البصير –هند الشربينى  )2(شدت 

 

  في مصر يالتطورات والتحديات نحو تأسيس علم الدندروإيجيبتولوج: كنوز مصر الخشبية -  169 -
 

عمدة وحوامل المصحف الشريف واأليقونات وغيرها من اآلثار الخشبية من المواقع األثرية والمنابر واأل
. يالمستقبل يالقاهرة أمثلة جيدة للعمل الدندروكرونولوجفي  يوالمتحف القبط يوفى متحف الفن اإلسالم

رة لآلثار وسوف نطلب من اللجان الدائمة لآلثار المصرية واإلسالمية بالمجلس األعلى لآلثار، وزا
ونخطط لمسح . المصرية، للحصول على إذن لمسح وتصوير هذه الكنوز الخشبية دون اإلضرار بها

ومن المعروف أن التقنيات الحديثة تجعل  59.وتصوير هذه التحف الخشبية المصرية بكاميرا عالية الدقة
معرض تحت  طانيالبريالمتحف في  وفى هذا الصدد نشير إلى أنه عقد مؤخرا. األمور أكثر سهولة

وتم إجراء تقنية . حيث عرض ثمانية مومياوات من مجموعة المتحف" اكتشافات حديثة. حيوات قديمة"مسمى 
وهكذا يمكن تنفيذ  60.وتم تصوير وتقديم الموجود داخل اللفائف مع مومياواتها السى تى سكان عليها جميعاً

أى ضرر بآثارنا الخشبية نظرا ألهمية هذه مصر بطريقة حساسة دون إلحاق في  يعلم الدندروكرونولوج
أمور تتعلق بإعادة استخدام األخشاب والتسلسل في  العينات، وكذلك يمكن إمعان النظر بشكل كامل

 مركزاً بنكاً ننشئويجب أن . ، والعمل على جمع أقصى قدر من المعلومات الممكنة عن تلك اآلثارالزمني
قاعدة بيانات مركزية بالنسبة لمصر في  تم جمعهاالتي  علوماتللمعلومات ويجب أن يتم تخزين هذه الم

 ونظراً. إنشاء تسلسل زمنى مطلق لمصر: كلها بحيث أن تؤدى كل قطعة مجموعة إلى الهدف األسمى لنا
الغالب، فهناك حاجة حقيقية في  تكون أثرية يسياق مصر يأفي  ألن الكثير من األخشاب المحفوظة

 61.ر قدر ممكن من المعلومات األثرية لترافق القياسات الدندروكرونولوجيةلوضع بروتوكول لجمع أكب
من إنجاح عملية تطبيق علم  تبطئبيد أن هنالك بعض العقبات على الطريق قد   

مصر هو في  يتواجه تقديم علم الدندروكرونولوجالتي  والمشكلة الرئيسية. الجديد يالدندروإيجيبتولوج
علم في  ويعد نشر المقاالت والكتب األساسية. مصرفي  القديم الجديد عدم شيوع معرفة هذا العلم

ينبغى اتخاذها من أجل تعريف وتقديم هذا العلم إلى التي  باللغة العربية الخطوة األولى يالدندروكرونولوج
وما يزال كتاب . الباحثين وعلماء المصريات والعلماء والمهنيين وصناع القرار والطالب المصريين

، على الرغم من "يعلم الدندروكرونولوجفي  أساسيات وتطبيقات: حلقات جذوع األشجار" 62)1988(نجروبر إشفي
من قبل غير  أفضل كتاب مطبوع، وعلى األرجح فإنه سوف يكون مفهوماً وكنه يعتبر أنه قديم إلى حد ما،

 . ى اآلثار المصريةعل يالمتخصصين وذلك للمزيد من التفاصيل التقنية وعن إمكانية التطبيق العمل
توفير التدريب المناسب لآلثاريين والعلماء المصريين وعقد ورش عمل  ويجب علينا أيضاً  

. يوكيفية أخذ العينات للتحليل الدندروكرونولوج يعلم الدندروكرونولوج مبادئلمساعدتهم على تعلم 
ألن قانون حماية اآلثار المصرية يمنع نقل القطع األثرية إلى خارج البالد، فإن هناك حاجة حقيقية  ونظراً

وذلك بالتنسيق مع المعمل  بأحد أقسام كليات العلوم،لتأسيس معمل لدراسة أبحاث حلقات جذوع األشجار 
 اتالمعمل الجديد بكلي، وربط هذا جامعة أريزونافي  األم الخاص بدراسة أبحاث حلقات جذوع األشجار

الجديد قائمة على دراسة تخصصات متعددة  يهذا البرنامج الدراسفي  أن تكون الدراسة يوينبغ. اآلثار
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وطبقا . وبة إلنجاز هذا العلملتجمع بين دراسة اآلثار المصرية والعلوم واإلحصاء وعلوم الكمبيوتر المط
ات من اآلثار الخشبية المصرية، لذا فإن مسح أو تصوير للقوانين ولوائح اآلثار الحالية، ال يمكن أخذ عين

مصر دون في  اآلثار الخشبية المصرية هى الطريقة األفضل اآلن للقيام باألعمال الدندروكرونولوجية
   63.اإلضرار بآثارنا الغالية

  استنتاج
داخل علم  وكعلم ولد حديثاً. بالعديد من اآلمال والتحديات ييحفل مستقبل علم الدندروإيجيبتولوج

، ، يواجه هذا العلم يداخل علم الدندروأركيولوج ، وتحديداً يكعلم الدندروكاليتمتولوج يالدندروكرونولوج
يحتاج إلى  يوما يزال علم الدندروإيجيبتولوج. لمصر إلى اآلن  يأساس يمشكلة عدم وجود تسلسل زمن

من علماء المصريات، وعلماء آثار الشرق األدنى، وعلماء اآلثار، وعلماء الترميم، وعلماء فريق متعاون 
 يوالدندروكاليتمتولوج يعلماء الدندروأركيولوج( يالعلوم، وعلماء الرياضيات، وعلماء الدندروكرونولوج

في  فع العمل بهعدة منهجيات وتقنيات مختلفة لد يويجب أن يطبق علم الدندروإيجيبتولوج). على السواء
 يوكبير ومنهج يمصر بشكل مؤسسفي  هذا العلمفي  ويجب تطبيق. مصر نحو التوجه الصحيح واألمثل

ونهدف . لمصر يستند إلى حلقات جذوع األشجار يونخطط لبناء تسلسل زمن. وممتد وعلى نطاق كبير
حلم الكبير والبعيد المنال تحويل ذلك الفي  سوف يساعدنا يمصر الذفي  إلى تعريف وتعليم الجيل الجديد

حتاج إلى وقت نومع ذلك، فإننا نقر بأننا سوف . كبد السماءفي  إلى حقيقة واضحة وضوح الشمس حالياً
 .طويل ومال كثير وجهد كبير لتحقيق ذلك
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We discuss the practicalities for building a tree-ring chronology for Egypt, highlighting the need 
for a ‘dendro-Egyptological’ approach which uses the principles of dendrochronology in 
combination with Egyptology and draws parallels with ‘dendroarchaeological’ research across 
the USA, Europe, and Japan.  We also report on published dendrochronological analyses made 
on Egyptian artifacts so far and identify the main types of wooden resources with the highest 
dendrochronological potential for different time periods.  
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