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###
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الملّخص

مي المخطوطـات بمنطقتنا العربيّة على االسـتفادة من  صـون مـن ُمرمِّ يعمـل المتخصِّ

التكنولوجيـا الحديثـة وتطبيقاتهـا بأبسـط الطـرق وأقلّهـا تكلفـة اقتصاديّـة؛ فـي محاولـٍة 

منهـم إلنقـاذ ما يمكن إنقاذه من التراث المكتـوب، والمخطوطات األثريّة، وأّمات الكتب 

النـادرة, التـي خلّفهـا لنـا األقدمـون، وورّثهـا لنا السـابقون، وقـد أّدت الحـروب والنزاعات 

المسـلحة، و اإلهمـال، ونقص الخبرات واإلمكانيـات، والثورات، واالضطرابات في المنطقة 

العربيّـة كلّهـا، إضافة إلى عوادي الزمن الطبيعيّة إلـى المزيد من عوامل التلف، والتحلّل، 

والضيـاع لذلـك التراث؛ ذي الطبيعة الخاّصة من الضعف، والرقّة، والهشاشـة، وذلك يكون 

بإزالـة وتخفيـف حجـم تلك المخاطـر بالمتاحـف، والمواقع، والمخـازن األثريّـة، والعمل 

علـى تقديـم مجهـودات ومسـاٍع مشـكورة لحفظ هذه المقتنيـات، وحمايتهـا ألطول مّدة 

زمنيّـة ممكنـة، كميـراٍث إنسـانّي للعالـم كلّـه، وكشـاهٍد علـى التاريـخ، وكتـراٍث لألجيـال 

القادمة.
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Abstract

the written heritage, archaeological manuscripts, and rare books 
left by late scholars have been ruined by decay factors, armed 
conflicts, neglection, lack of expertise, and revolutions in the Arab 
region. Thankfully, expert conservators of Arabic manuscripts in 
our region have found a simple low costing way to save what can be 
saved by taking advantage of modern technology and applications. 
Removing and reducing the size of ruin causes in museums, sites, 
and archaeological stores, as well as working to provide commendable 
efforts to preserve these assets will protect them for the longest possible 
period of time, thus saving what is considered as an archaeological 
heritage for the whole world, a historical evidence, and a heritage for 
future generations.
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Introduction :1. المقّدمة

تلعـب التكنولوجيـا الحديثـة دوراً بـارزاً فـي حفـظ المخطوطـات األثريّـة مـن تأثيـر 

عوامـل التلـف، الناجمة عـن اإلهمـال والتدمير الحادثَين أثنـاء وبعد الحـروب والنزاعات 

المسـلحة والثـورات فـي المنطقة العربيّة، ومـا يترتب عليه من زيادة حجـم تأثير عوامل 

التلف المختلفة، وإحكام قبضتها على المخطوطات ذات الطبيعة الخاّصة من الحساسـية 

واألهميـة الموجـودة فـي المتاحـف والمخازن األثريّة، وذلـك ِعبَر توظيف تلـك التقنيّات 

الحديثـة بواسـطة الخبـراء سـواء فـي الدراسـات النظريّـة أو التطبيقات العمليّـة، والعمل 

علـى نقـل الخبـرات العالميّـة، واالسـتفادة مـن التكنولوجيـا الحديثـة وأدواتهـا وأجهزتهـا 

لعـالج مـا دّمرتـه الحـروب والنزاعـات والثـورات، ومـا نجـم عنهـا مـن إهمـال وتـراٍخ في 

مجـال ترميـم المخطوطات األثريّة وحفظها وصيانتها، بما يتناسـب مـع الوضع االقتصادّي 

المتـرّدي، واإلمكانيّـات الماديّـة المتدنيّـة في متاحف الـدول العربيّة.

 Materials and methods: 2. المواّد وطرق العمل

1.2. عوامل التلف الفيزوكيمائّية وتأثيراتها على مقتنيات المخطوطات األثرّية:

تشـتمل تأثيـرات عوامـل التلـف الفيزوكيمائيّـة علـى كلٍّ مـن عوامل الحـرارة والضوء 

إضافـة إلـى عامل الرطوبـة)1) الذي يلعـب دوراً هاّماً وخطيراً مع العوامـل األخرى إلحكام 

دائـرة التلـف ؛ حيـث نجـد أنّه نتيجة تعـرّض مقتنيـات المخطوطات لتأثير تلـك العوامل 

السـابقة عـن طريـق دورة التقـادم الطبيعيّة أو بسـبب الظروف االسـتثنائيّة مـن اإلهمال 

والتـرّدي فـي المتاحـف أثنـاء وبعد الحـروب والنزاعات والثـورات تَحدث سلسـلٌة طويلة 

(1( ( Simple methods for characterization of metals in historical threads ( Rezic I., Curkovic 
L., And Yjevic M., - Elsevier – vol.,28 issue 1-2010
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مـن التغيُّـرات الفيزيقيّـة والكيميائيّـة غيـر االسـترجاعيّة)1)، والتـي تـؤّدي فـي النهاية إلى 

بيـن  الكيمائيّـة  الروابـط  ـر  السـليلوزيّة، وتكسُّ لألليـاف  الكيموضوئـّي  ل  التحلُـّ حـدوث 

ذراتهـا)))، كمـا في شـكل رقـم )1)، وتدمير األلياف ذاتهـا، أو انتقال الطاقـة الممتّصة إلى 

ذرات األصبـاغ والملونـات واألحبـار الُمحّملَـة علـى تلـك األليـاف، وفي وجود أوكسـجين 

الهـواء الجـوي، ومـع ارتفـاع الرطوبـة النسـبيّة فـي الوسـط المحيـط، وفـي وجـود الضوء 

الغني بأشـعة )UV) يتكون فوق أكسـيد الهيدروجين ذلك العامل المؤكسـد القوي، مّما 

يـؤدي إلـى انهيـار الخـواّص الميكانيكيّة لألليـاف، وتغيُّر لون المخطوط وما يشـتمل عليه 

مـن الملّونـات واألحبـار)))؛ بسـبب التحلُّل الضوئّي لهـا)4)، مع حدوث االنشـقاق المتماثل 

والتكّسـر والتفتّـت )Fragmentation) لجزيئاتهـا، واصفرارها على المـدى البعيد، وزوال 

ألوانهـا وأحبارهـا وأصباغها الحّساسـة للضوء، والتـي تتعرّض للوهن الضوئـّي؛ مثل: صبغة 

الفـوه، وصبغـة حنـاء الغول، وصبغـة الكركم، وصبغة الخشـب البرازيلّي كمـا في الصورة 

رقم )1))))، إضافة إلى ذرات األتربة واالتّسـاخات وبخاصة الملّوثات اإلنزيميّة الحيويّة)6)، 

وعنـد ارتفـاع الرطوبـة النسـبيّة ومـع الطبيعـة الهيجروسـكوبيّة ألليـاف المخطوطـات 

وأغلفتهـا التـي تمتـّص كميـاٍت زائـدة منهـا؛ يـؤّدي ذلـك إلـى انتفاشـها)7) وارتفـاع نسـبة 

(1( (Control of Damage to Museum objects by optical radiation ( CIE Technical Report 
Technical committee- 2004- p.3

(2( (Earth and atmospheric science ( Burdige D.J.,- Old dominion University Norfolk- Vir-
ginia USA-2007-pp. 467: 485

(3( (Effect of light on materials in collections (Schaeffer T. T., - The Getty conservation 
institute – Research in conservation -2001-p 6 

(4( (Deterioration of artifacts made from plant materials ( Kronkright, D., P., and Norton R., 
E - The conservation artifacts made from plant material, edited by M- L.E. florian, D.P. 
Paul Getty trust- 1992- pp. 140 - 170 

(5( (Chemical principles of textile conservation ( Balazsy A.T.,and Eastop D., Butterworth– 
Heinmann– Great Britain-2002- pp. 15 - 150

(6( (Chemicals and methods for conservation and restoration: paintings, textiles, fossils, wood, 
stones, metals and glass( Karl F.J.,- ISSN – Libgen. io. Libgen.pw.24/11/2017- pp. 20 - 40 

)7) ينظر األسس العلمية لعالج وترميم وصيانة الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية: عبد المعز 

شاهين: 0-40).
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الحموضـة التـي تزيـد مـن تحلّـل أليـاف المخطوطـات، األمـر الـذي يترتب عليـه حدوث 

التشـّوهات والتمزّقـات علـى اختـالف أنواعها)1)مـع زيـادة احتمالية اإلصابـات البيولوجيّة 

ـع والتحلّـل)))، كما يؤّدي  بمختلـف أشـكالها، ومـا يترتـب عليها مـن مخاطر التـآكل والتبقُّ

ارتفـاع نسـبة الرطوبـة مـع توافر الملّوثـات الغازيّة في جـو المدن الصناعيّـة إلى إمكانية 

تكوينهـا لمحاليـل األحمـاض المدمـرة لمقتنيـات المخطوطات وحدوث ظاهـرة االحتراق 

الذاتـي الداخلـّي، كمـا فـي الشـكل رقـم )))، أّمـا فـي حالـة انخفـاض الرطوبة فـإّن ذلك 

يـؤّدي إلـى فقـد األليـاف السـليلوزيّة لمحتواهـا الداخلـّي مـن الرطوبـة، مّمـا يـؤّدي إلى 

جفافهـا وهشاشـتها وظهـور االنفصـاالت والقطـوع)))، لـذا يُراعـى توافـر النَِّسـب اآلمنـة 

للرطوبة النسـبيّة من )RH (% (( - (0 . بجانب ما سـبق نجد عوامل مرتبطًة بالتأثيرات 

الداخليـة الكامنـة بالمخطوط نفسـه؛ كتأثيـر )اللجنين)، وبقايـا المواّد المضافـة، والمواّد 

المالئـة، ومـواّد التثقيـل، والتقويّة السـطحيّة أثنـاء عمليات التصنيع ؛ التـي بدورها تلعب 

دوراً خطيـراً فـي تـآكل الـورق وتلف المخطوطـات)4).

2.2. اإلجراءات والوسائل التكنولوجّية الحديثة لحماية مقتنيات المخطوطات 
من تأثير عوامل التلف الفيزوكيميائّية: 

ضـرورة تسـجيل كميات الضوء وحسـابها في قاعات عـرض مقتنيات المخطوطات 	 

باسـتخدام أجهـزة قيـاس الضوء أو )اللوكسـميتر))))، كما في الصـورة رقم )))، مع 

اتّبـاع نظـام التبديل واإلحـالل في عملية عرضها فـي المتاحف.

(1( (Warning signs: – when textiles need conservation( Commoner L.A., - Konstanze Bach-
manned. Concerns, Guide for collectors and curators – Washington D.C. Smith sonian 
Institution – press 1992 – p. 88 

(2( (Mould Growth on textiles( CCI Notes- Canadian conservation Institute 13/15 – Can-
ada – 1996 

(3( (Condition reporting( www.national services Govt.nz, museum of new Zealand tepapa 
to ngarewa. 2005.

)4) ينظر تكنولوجيا صيانة وترميم المقتنيات الثقافية: حسام الدين عبد الحميد: 0)-)).

(5( (Day lighting museum galleries – a review of performance criteria- light research and 
technology ( Bookes C. S.,- 32 – 2000- pp. 161 - 168 
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 	 Dichroic( ؛ مثـل إضـاءات(Cool Beam Lamp( اسـتخدام اإلضـاءات البـاردة

Halogen Lamps) الخاليـة مـن األشـعة تحـت الحمـراء المتلفـة، مـع اسـتخدام 

أجهـزة )Pollutants Dosimeter Badqe 570) لقيـاس معـدالت األشـعة تحـت 

الحمـراء وقيـاس درجات الحـرارة)1).

اسـتخدام نُظـم اإلضـاءة األوتوماتيكيّـة الذاتيـة الغلـق لتقليـل أوقـات التعريـض 	 

لإلضـاءة قـدر اإلمـكان))).

عـدم فتـح بـاب التصويـر بكّل أشـكاله علـى مصراعيه؛ ألنّـه على الرغـم من قصر 	 

مـّدة التعريـض للضـوء أثنـاء زمن التصويـر إاّل أّن مسـتويات اإلضاءة تكـون عالية 

جـّداً؛ إذ تصل إلـى 70000 لوكـس تقريباً))).

 	 (Control Air Condition( ضـرورة اسـتخدام أنظمة مكيفات الهـواء المركزيّـة

كمـا فـي الشـكل رقم )))، مع مراعاة وضع خطٍط حقيقيّـة لعملية الصيانة الجاّدة 

وبشـكٍل دورّي، ووجوب المراقبة الجيدة والتسـجيالت البيئيّة المسـتمرة)4).

اسـتخدام ُمنظِّمـات الرطوبـة )Buffering Agent): وهـي مـوادّ ُمرطِّبـة لهـا القـدرة 	 

علـى امتصـاص وإعطـاء الرطوبـة فـي البيئـة المحيطة داخـل فتارين عـرض مقتنيات 

المخطوطـات حتـى الوصـول إلى درجـة االتّـزان)))، ومنهـا األرتسـورب )Artsorb)كما 

فـي الصـورة رقـم )))، و السـيلكاجيل )Silica jel) كمـا في الصورة رقـم )4) بأنواعها)6) 

)1) ينظر التقنية الحديثة في خدمة مقتنيات المتاحف: محّمد عبد الهادي محّمد: 00) – 09).

من  مختارات  على  تطبيقاً   – األثريّة  الكتانية  األكفان  وصيانة  عالج  في  تطبيقية  دراسة  ))) ينظر 

المتحف المصرّي: هناء أحمد عبد الهادي الجعودّي:0) – )).

(3( (Photography for flat textiles( Sakamoto N.,- Kyoritsu Women’s University Tokyo – Japan 
– 2009 – pp. 1: 5 

)4) ينظر رحلة في معمل ترميم المخطوطات األثريّة بمكتبة اإلسكندرية: محب غبور - مقالة في 

بوابة صدى البلد –http://www.voiceofbeladynews. Com/ investigations يناير 019). 

(5( ( Humonitor- Humidity indicator cards( Kgaa M.,-Germany -2018

(6( http: // www. Fuji- silysia.com.Jp/English/product / humidity – control – silca / art- sorb. 
html. 2017
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المختلفـة، والتـي تسـتخدم بمعـدل )3KG / M3) فـي حيـز فاترينـة)1) العرض 

العالمـات مـن  البيـان ذوات  أو بطاقـات   (Humidity strips( اسـتخدام  مـع 

كلوريـد الكوبالـت كمـا فـي الصـورة رقـم ))).

اسـتخدام أجهـزة خفـض الرطوبـة األوتوماتيكيّـة )Dehumidifiers) كمـا فـي 	 

الصـورة رقـم )6)، مع ضـرورة وجود أجهـزة ثيرموهيجروجراف كمـا في الصورة 

رقـم )7)؛ للمتابعـة الدوريّـة، وتحديـد سـالمة تلـك األجهـزة وفاعليتها))).

الهيجروميتـر 	  مثـل  الحديثـة  التكنولوجيّـة  األجهـزة  مـن  بعـٍض  توافـر  يجـب 

البسـيكروميتر  الطبيعـّي، وأجهـزة  الشـعر  مـن  الفتيلـة  ذات   (Hygrometer(

)Psychrometer( ذات البصيلـة الجافّـة والبصيلـة الرطبـة)))، كمـا فـي الصورة 

 (Electronic Data logger(رقـم )8)، وأخيـراً أجهزة المعلومـات اإلليكترونيّـة

كمـا فـي الصـورة رقـم )9) للرصـد األوتوماتيكـّي، مع برمجـة بياناتها باسـتخدام 

الكمبيوتـر؛ إلعـداد دراسـاٍت قياسـيّة للبيئـة المتحفيّـة، والوقـوف على النَِّسـب 

المثلـى لحفـظ مقتنيـات المخطوطـات وتخزينهـا وعرضهـا كوسـيلة من وسـائل 

الصيانـة الوقائيّـة)4).

3.2. عوامل التلف البيولوجّية وتأثيراتها على مقتنيات المخطوطات األثرّية: 

تتضمـن عوامـل التلـف البيولوجيّـة اإلصابـات الحَشـريّة بأنواعهـا المختلفـة؛ مثـل 

خنفسـاء المالبـس المتغيِّـرة )Varied Cloth Beetle) كمـا فـي الصـورة رقـم )10)، 

اللغة  معجم  المستعمل.)ينظر  عرض  من خاللها  يتّم  دكان  أو  لمحل  زجاجية  واجهة  )1) الفاترينة: 

العربية المعاصرة: )/1661)

(2( ( Some practical problems in running a humidification systems ( Marsh D.,- in ICOM 

Sydney- 1987 – pp. 885 - 887

mawdoo3.com/2018 - ينظر أجهزة قياس درجات الحرارة والرطوبة: إيمان الحيارى (((

(4( ( the environmental monitoring ( GEM – CC and JICA- The Grand Egyptian Museum– 

Conservation Center – Egypt –2010- 2011- pp. 1 - 10 
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وخنفسـاء السـجاد السـوداء)Black Carpet Beetle( (1) كمـا فـي الصـورة رقـم)11)، 

فـي  كمـا   (The Case Making Clothes Moth( الكيـس  ذات  المالبـس  وعثـة 

الصـورة رقـم ))1)، وحشـرة السـمك الفضـّي )Silver Fish) كمـا فـي الصـورة رقـم 

 )tobacco beetle( وخنفسـاء التبـغ ،(wooly bears( 1)، والخنفسـاء العنكبوتيّـة((

كمـا نالحـظ التأثيـرات المّدمـرة لمـا تخلّفـه الصراصيـر مـن ِبـراز وقـاذورات تـؤّدي 

عهـا،))) كمـا نجـد أيضـاً مخاطـر قمـل الكتـب ليـس  إلـى تشـويه المخطوطـات وتبقُّ

تعـرّض  أيضـاً  بـل  فحسـب  الفيزيقيّـة  خواّصهـا  وانهيـار  المخطوطـات  تـآكل  علـى 

العامليـن للحساسـية المرضيّـة المزمنـة، إضافـة إلـى النمـل األبيـض )white ants)؛ 

إذ تعانـي مقتنيـات المخطوطـات مـن تأثيـر تلـك الحشـرات بالتلـف المباشـر)التلف 

الميكانيكـّي) سـواء بالتغذيـة علـى مكّونـات المخطـوط ومـا يحتويه من مواّد نشـويّة 

ولواصـق، أو باتّخـاذ الحشـرات مخابـئ لهـا وليرقاتهـا الشـرهة جـّداً للطعـام))) بيـن 

أوراق المخطـوط وأغلفتـه، مّمـا يـؤدي إلـى تواجـد الثقـوب والتـآكالت المختلفـة، 

مـع انتشـار جلود انسـالخات الحشـرات؛ سـواء داخل أوراق المخطـوط وبين األوراق 

والغـالف أو حتـى فـي خزانـة العـرض أو الحفـظ, أو عـن طريـق التلـف غير المباشـر 

)التلـف الكيميائـّي)؛ بسـبب مـا تُخلّفـه الحشـرات مـن فضـالت )Excrements) أو 

إفـرازات حمضيّـة أنزيميّـة تُغيِّـر مـن قيـم pH والقلويّـة)4)، مّمـا يترتـب عليـه ظهـور 

التبّقعـات اللونيّـة والتغيّـرات فـي مظهر السـطح، كمـا تُصبح تلك المواّد وبشـكٍل غير 

(1( (Encyclopedia of insects ( Resh V., and Carde R. T., -Academic press 1st an imprint of 
Elesever – second Edition 2009 – pp. 183 - 184 

(2( (Causes of deterioration of paper ( Nimfa R.,Maravilla- http://cool. Conservation- us.org 

/byauth/maravilla/ deterioration –causes.html retrieved Sunday 9-Jun 2019.

(3( (Damages on cultural assets by insects and countermeasure ( Kawagoe K., -workshop on 

IPM 2nd – 28th Nov: 1st Dec. GEM – CC cooperation with NRICPT Tokyo – Japan- 

2010 – pp. 1 - 5 

)4) ينظر اآلفات الحشرية الضارّة باآلثار وكيفيّة مكافحتها وصيانة اآلثار من تواجدها الضاّر: سامية 

عبد الفتاح عمارة وصبري جابر السيّد: ) - 9
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مباشـر جاذبـًة للفطريّـات المحلِّلـة، ولجميـع أنـواع االتسـاخات واألتربـة)1)؛ إذ تأخذ 

خيـوط الغـزل الفطـرّي )Mycelium( كما في الشـكل رقم )4) بالنمـو، وتتغّذى على 

المـواّد السـطحيّة وفضـالت الحشـرات وبقايـا مـواّد التجهيـز، وتـؤدي إلـى مزيـد من 

تبّقـع سـطح المخطوطـات، أو تبـدأ بإفـراز األنزيمـات المحلِّلـة لمكوناتهـا، للحصـول 

علـى الغـذاء والنمـو بطُـرٍق متعـّددة طبقـاً لنـوع الفطـر)))، هـذا وقـد قـام كّل مـن 

الفطريّـات  لتصنيـف  قوائـم  )J.Michael Phillips( (Jeffrey Cooper)بإعـداد 

يّتها علـى صحـة العامليـن فـي  وتحديـد خطورتهـا علـى المقتَنيـات السـليلوزيّة وُسـمِّ

هـذا المجـال)))؛ فقـد أثبتوا أّن أهّم أنواعها هـو فطر البنسـليوم )Penicillium( كما 

فـي الصـورة رقـم )14)، وفطـر االسـبرجيلس )Aspergillus(، وفطـر كالدوسـبوريم 

)Cladosporium) وفطـر أوريتيـم كمـا فـي الصـورة رقـم ))1).

مقتنيات  لحماية  الحديثة  التكنولوجّية  والوسائل  اإلجراءات   .4.2
البيولوجّية:  التلف  تأثير عوامل  من  المخطوطات 

العـزل الفـورّي للِقطـع المصابـة فـي أكيـاس ُمحَكمـة الَغلْـق، ونقلها إلـى األماكن 	 

الوسـائل  باسـتخدام  الُمسـتفيضة  بالدراسـات  القيـام  مـع  للعـالج،  الُمخّصصـة 

المسـاعدة؛ مثـل )Sticky traps) كمـا في الصورة رقـم )16)، والمصائد الفرمونيّة 

)Pheromone Traps) كمـا فـي الصـورة رقـم )17)، مـع عمل خرائـط توضيحيّة 

ورسـوٍم بيانيّـة لتحليـل البيانـات والمعلومات)4).

تحديـد مصـدر اإلصابـة وطريقـة حدوثهـا، مـع اسـتخدام إحـدى الطـرق الحديثة 	 

(1( (FTIR Spectroscopy of biodegraded historical textiles( Kavkler K., Cimerman N., Zalar 
P., and Demsar A., - EL SEVIER- VOl., 96- issue 4, April- 2011- pp. 574 - 580 

(2( (Damages on cultural assets – caused by fungi and countermeasures ( Takatori K., -NPO 
– center for fungi consultation – Japan – 2010 – pp. 2 - 4

(3( (Assessment and Remediation of toxigenic fungal contamination in indoor Environ-
ments(Cooper J., and Phillips J.M.,- first NSF international conference on indoor air 
health – May 3 - 5– Denver, co. 1999

(4( (Detecting infestation – facility inspection procedure and checklist ( Thomas J.K.S., CCI 
Notes 3/2 -1996.
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مـن مثبِّطـات التطـور الحشـرّي؛ إلحداث خلـٍل في عمليـات االنسـالخ، مّما يؤدي 

إلـى موت الحشـرة)1).

الحديثـة فـي تعقيـم مقتَنيـات المخطوطـات ومقاومـة 	  المقاومـة  اتّبـاع طـرق 

اإلصابـات البيولوجيّـة؛ مثـل طريقـة األنوكسـيا )Anoxia( كمـا فـي الصـورة رقـم 

)18)، أو باتّبـاع طـرق عـزل المقتنيـات األثريّـة بنظـام )R.P- System) المـزوَّد 

بــ)RP (Agent، أو نازعـات األُكسـجين <Oxygen Absorber كمـا فـي الصـورة 

رقـم )19)، إضافـة إلـى إمكانيّـة اسـتخدام تلـك الطريقة كوسـيلة حفـٍظ وتخزين 

للمقتَنيـات لمـّدة تتـراوح مـا بيـن ) - ) سـنوات، أو بالمقاومـة باسـتخدام غـاز 

ثانـي أُكسـيد الكربـون؛ الـذي يعـّد مـن الطـرق الباهظة التكلفـة، كما أنّـه يحتاج 

بيـن وخبراء  صين ُمدرَّ إلـى إجـراءات ُمعّقـدة مع ضـرورة تطبيقه مـن قبـل متخصِّ

فـي اسـتخدام تلـك التقنيّـات الحديثـة))) كما في الصـورة رقـم )0))؛ لضمان عدم 

حـدوث أي أضـراٍر جانبيّـة علـى المقتنيـات أو العامليـن.

المقاومـة باسـتخدام الموجـات فـوق الصوتيّـة والتعقيـم بأشـعة جامـا؛ إليقاف 	 

تناسـل الحشـرات، مـع اشـتراط وجـود لجنـٍة استشـاريّة مـن الخبـراء لتطبيـق 

هـذه الطـرق الحديثـة))).

5.2. المعّلقـــات الصلبـــة والملّوثـــات الغازّيـــة وتأثيراتهـــا علـــى مقتَنيـــات 
المخطوطـــات األثرّيـــة: 

1.5.2. المعّلقات الصلبة وتأثيراتها على مقتنيات المخطوطات األثرّية: 
جدول رقم )1) يوّضح تصنيف المعلّقات الصلبة والملّوثات ومظاهر التلف الناجمة عنها:

(1( (Levels of IPM control – Matching. Conditions to performance and effort ( Thomas 
J.K.S., and Kigawa R., - collection forum, 21. 2006- pp. 96 - 116

(2( Co2 Insecticide Bag – Fukurou – Kun standard type – user manual – Nippon Ekitan 
corporation – Tokyo – Japan – 2009

(3( (Damages on cultural assets – caused by fungi and countermeasures ( Takatori K., NPO– 
center for fungi consultation – Japan – 2010 – pp. 2: 4
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مظهر التلف الحادثالمعلقات الصلبة

حبيبـات الرمـال والسـيليكات، و يتـراوح 

قطـر جزئياتهـا مـا بيـن )1 - 0) ميكرون. 

النحـر  بتأثيـر  الميكانيكـّي  التلـف 

االحتكاكـّي لحبيبـات الرمـال؛ مّمـا يـؤدي 

إلـى قطـع أوراق المخطـوط وتمزيقها.)1) 

الغبـار الترابـّي )Fine Dust) وهـو غالبـاً 

مـا يحتـوي علـى جزيئـات معدنيّـة؛ مثل: 

غبـار الحديـد وغبـار الكبريت))).

تعمـل األيونـات المعدنيّـة كعامـل محّفـز 

في العمليات الكيميائيّة؛ لتسريع عمليات 

تلف المخطوط وإزالة األحبار و األصباغ.))) 

الغبـار األسـمنتّي الكربونـّي فـي المناطق 

الصناعيّة.

يرفـع من قلوية أغلفـة المخطوطات؛ مّما 

يـؤدي إلي إتالف مـواّد التذهيب.

الدهون والزيوت والشحوم)4).

تتأكسـد الدهـون والزيـوت وتكـّون بقعـاً 

عنيـدة صعبة اإلزالـة، كما تُسـهِّل التصاق 

ع االتّسـاخات بسـطح المخطوطات  وتجمُّ

األثريّة))).

حبوب اللقاح وجراثيم فطريّات العَفن. 

تعمـل على تكوين مسـتعمرات بيولوجيّة 

نـات المخطوطـات  ُمتلِفـة ومحلِّلـة لمكوِّ

وأحبارها. األثريّـة 

حسن  الدين  عّز  حربي  الكتابيّة:  الزخارف  ذات  المنسوجات  وصيانة  عالج  في  دراسة  )1) ينظر 

أحمد:80 – 100.

))) ينظر األسس العلميّة لعالج وترميم وصيانة الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخيّة.

(3( (The textile conservators manual( Landi S.,- 2 nd Edition Heiremann- Butterworth Lon-
don -1992- pp. 20 - 30.

)4) ينظر التلّوث الهوائّي والبيئة: طلعت إبراهيم األعوج:100 – )10.

(5( (Chemical principles of textile conservation ( Balazsy A.T.,and Eastop D., Butterworth– 
Heinmann– Great Britain-2002- pp. 15: 150
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2.5.2. الملّوثات الغازّية وتأثيراتها على مقتنيات المخطوطات األثرّية: 

جدول رقم )2( يوّضح مصادر الملّوثات الغازّية داخل المتاحف ومظاهر 
التلف الناجمة عنها:

ث
ف الحاد

مظهر التل

صفرارهـــا 
ت وا

ُّـــر ألـــوان المخطوطـــا تغي
ف أحبارها.

صباغهـــا وتلـــ
وبهتـــان أ

ف 
ت وتل

شاشـــة المخطوطـــا
ف وه

جفـــا
ِّبة. المذه

ف 
الزخـــار

ت وإزالة 
ضـــة المخطوطـــا

ف وحمو
إتـــال

ف مـــواّد 
ت وتلـــ

ض الملّونـــا
ألـــوان بعـــ
ب. 

التذهيـــ

ّة  ســـليلوزيّة والبروتيني
ط ال

ُّـــر الروابـــ تكس
ت وتغييـــر ألوانها.

ف المخطوطـــا
ألليـــا

ت األثريّة 
ت المخطوطـــا

تدميـــر مكونـــا
ّة  ســـبي

ّصة عنـــد ارتفـــاع الرطوبة الن
وخا

.%70
ن 

مـــ
ى 

ألعل

ت األثريّة)1) 
ت المخطوطـــا

ِّنـــا ف مكو
تلـــ

ف أحبارها.
وتدميرهـــا وإتـــال

ّي 
صدر األصل

الم

ت 
المـــواد الخراســـانية وأحبـــار الطابعـــا

صويـــر.
ت الت

وماكينـــا

ت الحراريّة.
وسائل اإلضاءة والتطبيقا

ب 
شـــا

ق واألخ
ص

ض مـــواّد التقوية واللوا
بع

ّة. صناعي
ال

ق 
ص

ت واللوا
ت اليوريـــا والفينـــوال

راتنجـــا
ب 

شـــا
ض أنـــواع األخ

ســـتخدمة وبعـــ
الم

الرديئة.

ي 
ّي ف

ث الجـــو
ت التلـــّو

ن أهـــّم غـــازا
مـــ

ّـــة. صناعي
المـــدن ال

ق 
صـــ

ت واللوا
ط وفينيـــل األرضيـــا

المطـــا
ت.

والموكيـــ

الماّدة

األمونيا 
A

m
m

onia

سيد 
أك

ن
النيتروجي

ك 
ض الفورمي

حم
ك

ض الخلي
وحم

ت 
االلدهيدا

A
ldehydes

سيد الكربون
أك

ت 
المركبا

الكبريتّية

(1( ( Environmental measuring( Matsuda Y., and suemori - Project of environmental meas-
uring in GEM CC- Egypt cooperation with JAICA and NRICPT – Tokyo – Japan – 
2010:2011



31 سّيسلا  يدلايدبديلاع ايلاد .د

6.2. اإلجـراءات والوسـائل التكنولوجّيـة الحديثـة لحمايـة مقتنيـات 
المخطوطـات مـن تأثيـر المعّلقـات الصلبـة والملّوثـات الغازّيـة: 

اسـتخدام األجهـزة الحسـابيّة العياريّـة الحديثـة؛ مثل جهاز حسـاب نسـبة األتربة 	 

والمعلّقـات الصلبـة الرقمّي )Digital Dust Counter)، أو جهاز قياسـات نسـبة 

األتربـة باسـتخدام الليـزر )Laser Dust Counter)؛ للوقوف على أنسـب الطرق 

لتقليـل مخاطرها وكيفيـة مجابهتها)1). 

مـن 	  الهـواء  مرّشـحات  وبخاّصـة  والمرّشـحات  الهـواء  تنقيـة  أجهـزة  اسـتخدام 

نـوع)Harthord 2000 AF- 3)ذات المسـتويات المختلفـة للترشـيح مـن األتربة 

والجراثيـم واألبخـرة والغـازات الملّوثـة، إضافـة إلى مرّشـحات الهـواء الميكانيكيّة 

التـي تحتـوي علـى سـتائر معدنيـة لهـا القـدرة علـى امتصـاص األتربـة والمـواد 

العالقـة وطردهـا إلـى الخـارج، مـع دفـع الهـواء النقـّي داخـل المتاحـف))). 

اسـتخدام أجهـزة الترشـيح المتنّقلـة )Mobile Filtering) المـزّودة بمرّشـحات 	 

الفحـم النشـط ذات القـدرة علـى امتصـاص العديـد من الملّوثـات الغازيّـة))) في 

جـّو المتاحـف، كمـا في الصـورة رقـم )1)).

للملّوثـات 	   (Environmental Measuring( البيئـّي  الرصـد  وسـائل  اسـتخدام 

الغازيّـة كنـوٍع مـن أنـواع الصيانـة الوقائيّـة )Preventive Conservation)؛ مثل 

كمـا   (Environmental Monitor Strips( البيئـّي  الرصـد  أشـرطة  اسـتخدام 

 Passive( فـي الصـورة رقـم )))) أو بالمعاينـة باسـتخدام الكواشـف اإليجابيّـة

Indicators(، كمـا فـي الصـورة رقم ))))، أو باسـتخدام المقيـاس ذي الترموميتر 

الكاشـف)4).

(1( ( For safety and comfort in conservation activities ( kirino F.,- University of arts – Grad-
uated school – Japan – 2011- pp. 108: 111

))) ينظر التلوث الجوّي وتأثيره على المعروضات المتحفيّة: نادية لقمة: ) – ).

(3( ( About conservation- caring for your treasures( AIC- American institute for conserva-
tion of historic and artistic works - 2018 

(4( ( Environmental pollution monitoring and control( Khopkar S.M.,- New age interna-
tional publishers LTd- 2nd Edition – New Delhi – India -2005
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مقتنيات  على  وتأثيراتها  الحرائق  وأخطار  والسرقات  الكوارث   .7.2
المخطوطات األثرّية: 

:Disaster 1.7.2. الكوارث الطبيعية
 Direct( تتعـّدد مصـادر الكـوارث الطبيعيّـة أو القـوى الفيزيقيّـة المباشـرة المدّمـرة

Physical Forces) التـي مـن الممكن أن تُلحق الخسـائر الجّمـة بمقتنيات المخطوطات 

األثريّة بشـكٍل غير مباشـر؛ بتأثير الـزالزل، واالهتزازات، والذبذبـات، واالنهيارات األرضيّة، 

والهبـوط، والتهّدمات، واألعاصير، والسـيول.

2.7.2. السرقات والسطو على اآلثار: 
إّن السـرقات المنظّمة وغير المنظمة والسـطو على المقتنيات األثريّة بغرض سـرقتها، 

أو بيعهـا للغيـر، أو تقليدهـا، أو تشـويهها، أو العمـل علـى تدميرهـا تعـّد من المشـكالت 

الخطيـرة التـي تتنامـى أثنـاء الحـروب والنزاعـات والثـورات؛ إذ يعانـي منها تراثنـا معاناًة 

شـديدة فـي معظـم بالدنـا العربيّـة وبخاصـة فـي حالـة القطـع غيـر المسـجلة والموثّقة 

بشـكٍل جيـد فـي السـجاّلت الرسـميّة فـي المؤسسـة المعنيّـة بحمايـة اآلثـار والمحافظة 

عليهـا)1)، أو عنـد تدميـر السـجالت وإحراقهـا عن عمٍد؛ إلخفـاء هوية تلك اآلثـار، وتضييع 

حـّق البـالد الحضاريّـة في اسـترداد آثارها مـرّة أخرى.

3.7.2. أخطار الحرائق: 
تزداد كارثيّة الحروب، والغارات الحربيّة، واالعتداءات، والثورات، والنزاعات المسـلّحة 

علـى المواقـع األثريّة والمتاحف؛ بسـبب أخطار الحرائق، واالنفجـارات المدّوية، ودورها 

المباشـر فـي تدميـر مقتنيـات المخطوطـات وفقدهـا أو أجـزاء منهـا، مّمـا يجعـل مـن 

الصعـب عالجهـا أو ترميمهـا، أو عـن طريـق دورهـا غير المباشـر في دّك أبنيـة المتاحف 

والمخـازن األثريّـة وهدمهـا، ومـا يصاحبـه من تدميٍر شـامل لـكّل األنظمـة الخدميّة؛ من 

(1( (Portable Antiquity collecting and Heritage issues( Baford P.,- July 2011 Paul.– baford. 

Blogspot.com//07guardian – of – pharaohs – tells – new – story html. 2011 
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التكيّيفـات المركزيّـة، والمـاء، والكهربـاء، والغـاز الطبيعّي، ليـزداد األمر سـوءاً وتُدّمر كّل 

الكنـوز األثريّـة، وتُفَقـد لألبـد، ويضيع معهـا حلقة من حلقـات التاريخ اإلنسـانّي)1).

8.2. تتمّثل اإلجراءات والوسائل التكنولوجّية الحديثة لحماية مقتنيات 
المخطوطات من تأثير الكوارث والسرقات وأخطار الحرائق بما يأتي: 

1. تشـييد أبنيـة المتاحـف والمخـازن األثريّـة فـي مواقـع آمنـة، بعيـدة عـن مناطـق 

حـدوث الفيضانـات، والنشـاط البركانـّي، والـزالزل، وترسـيبات الريـاح، ومخرات السـيول.

 (IDNDR( االسـتفادة من البرامج العالميّة في مواجهة الكوارث الطبيعيّة؛ مثل برامج .(

لحماية المقتنيات األثريّة حول العالم، وتدعيم التعاون بين المتاحف العربيّة و العالميّة.

). وجـود غرفـة طوارئ في كّل متحـف؛ إلدارة األزمة عند حدوث أّي كارثٍة أو هجوم، 

مـع الربـط بينهـا وبيـن أماكـن اإلسـعاف واإلغاثة مـن الحرائـق، والحراسـات، والشـرطة، 

ومحطـات الرصـد البيئي، ومرصد الـزالزل))).

4. أوصـى المجلـس الدولـّي للمتاحـف )ICOM) بضـرورة توافر أنظمة إنـذار حديثة 

ضـد السـرقات والسـطو فـي كّل متحف، مع تدريـب العاملين على تلـك األنظمة، وكيفية 

التعامـل معها بشـكٍل جيد))). 

). اسـتخدام العيـون الضوئيّـة )Electric Eyes) داخـل قاعات العـرض وفى كّل أرجاء 

المتحـف، مـع وضـع أجهـزة إنـذار؛ للتحذير مـن عمليات الهجوم، أو السـرقة، أو السـطو 

غيـر المشـروع على المقتنيـات األثريّة. 

6. تزويـد المتاحـف بغرفـة مراقبـة مركزيّـة باسـتخدام الدوائـر التلفزيونيّـة، علـى أن 

(1( ( Fire and safety ( Kirino F and Fujisawa A., -National Research Institute for cultural 
properties – Tokyo. NRICPT. 2011- p 62

))) ينظر التقنية الحديثة في خدمة مقتنيات المتاحف: 00) - 09)

(3( ( Storage of Historic fabrics and costumes( Giuntini C.,- Konstanze Bachmann ed. con-
servation concerns: a guide for collectors and curators, Washington D.C. Smithsonian 
Institution press -1992 – pp. 60 - 70 
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تكـون هـذه الغرفـة علـى اتّصاٍل مباشـر مع أقرب مركز للشـرطة؛ للسـيطرة على الموقف 

فـي حالة حـدوث أّي سـرقات للمتحـف أو اقتحامه)1). 

 Sensor Of( 7. اسـتخدام أجهـزة الرصد سـواء التـي تعمل بالموجـات فوق الصوتيّـة

Ultra Sonic Technique)، أو التـي تعمـل بنظـام األشـعة تحـت الحمـراء؛ وهـي التـي 

تصـدر إنـذاراً ضوئيّـاً وصوتيّـاً لرجـال األمـن -حتـى مـع األصـوات المتناهية الصغـر- عند 

حـدوث أّي محاولـٍة للسـرقة، أو السـطو، أو الهجـوم.

8. َسـّن القوانيـن الرادعـة لحمايـة مقتنيات المخطوطـات، ومنع خروجهـا، أو االتّجار 

بهـا، مـع التوصية والتشـديد علـى عودة الِقطع التـي خرجت بطُرٍق غير مشـروعة بمجرد 

ظهورهـا في أيٍّ مـن المزادات أو المعـارض الخارجيّة))). 

اسـتخدام وسـائل إطفاء الحرائـق )fire extinguishes) بالغـاز الخامل، وهي األنظمة 

المفّضلـة داخـل المتاحف؛ نظراً ألمانها وسـرعة فاعليّتها. 

اسـتخدام أنظمـة )Water Mist) ذات البخـار البـارد كبديٍل عن األنظمـة المائيّة التي 

يصعـب انتشـارها في كّل مـكان، وإيصالها إلى األماكـن الضيّقة))).

9.2. تأثير التلف البشرّي: 
التلـف الحـادث بسـبب العامـل البشـرّي أثنـاء الحـروب وبعدهـا،  تتنـّوع أسـباب 

يأتـي: مـا  لتتضمـن  والثـورات،  المسـلّحة  والنزاعـات 

1.9.2.عملية التناول والتخزين الخاطئ لمقتنيات المخطوطات 
أثنـاء الحـروب وبعدهـا والنزاعـات المسـلحة والثـورات تقوم بعض الـدول بمحاولة 

(1( ( The guarding of cultural property( Bodick A.W.,- UNSECO-.1977- p. 20

(2( ( The fight Against illicit traffic in cultural property( Prott L V., -The seminar Illicit 
traffic in cultural property in south east Asia: held in Bangkok. 24-26 March. Thai-
land-2004. www.ilias. Nl/nl/35/llAs-NL-35-24.pdf 

(3( ( Fire protection( Freeland D.,- National conference on cultural property protection pro-
ceedings– www- museum – security. org/ fire – protection –201.html-1999 -. 
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إنقـاذ مقتنياتهـا األثريّـة ونقلها بسـرعة وعلى عجالة إلى أماكن أو مواقـع أكثر أماناً من 

وجهـة نظرهـم، إاّل أّن هـذه األماكـن تكـون غير مجّهزٍة فـي معظم األحيـان؛ مّما يؤدّي 

إلـى إحـكام قبضـة عوامـِل التلـف المختلفـة ومـا ينتج عنهـا مـن الضغـوط الميكانيكيّة 

والفيزيقيّـة علـى المخطوطـات، مّمـا يـؤدي إلـى تدهـور حالتهـا وزيـادة تلفهـا، كمـا 

فـي الصـورة رقـم )24)، أو تقـوم بحفظهـا بشـكل مكـّدس فـوق بعضهـا فـي حاويـات 

مصنوعـة مـن مـواّد غيـر أرشـيفيّة وغيـر آمنـة؛ مّمـا يـؤدي إلـى ارتفـاع حموضـة تلـك 

المخطوطـات)1) وتبّقعهـا، واحتمـال إصابتهـا باإلصابـات البيولوجيّـة المختلفـة، وضيـاع 

ثـة لمكونات المخطوطات ومواّد  أحبارهـا وألوانهـا، مع انبعـاث الغازات المدّمرة والملوِّ

ثـات علـى مقتنيـات المخطوطـات  التذهيـب والتلويـن، كمـا أّن تكـّدس األتربـة والملوِّ

كمـا فـي الصورة رقـم ))))، وعدم اتّباع أنظمـة التخزين األرشـيفيّة الصحيحة الُمدعمة 

بالتقاريـر والصـور التـي تسـّهل الوصـول للمقتنـى بـكل انسـيابيّة ويُسـر، يـؤدي إلـى 

أن تُصبـح تلـك اإلجـراءات المتسـرِّعة إجـراءاٍت مدّمـرة وليسـت ُمنِقـذة لمجموعـات 

المخطوطـات والوثائـق التاريخيّـة. 

2.9.2. التلف البشرّي بالترميم الخاطئ:
الترميـم  عمليـات  طريـق  عـن  البشـري  التلـف  تأثيـر  عـن  الحديـث  أردنـا  إذا 

مـواّد  تتوفـر  لـم  إذا  نقـول:  التاريخيّـة  والوثائـق  المخطوطـات  لمقتنيـات  الخاطـئ 

واإلمكانيـات  للمـواّد  طبقـاً  التصـرّف  إلـى  مـون  المرمِّ يضطـر  المالئمـة،  الترميـم 

المتاحـة فـي حـدود ظـروف المتاحـف؛ والتـي فـي كثيـٍر مـن األحـوال تكـون مـواّد 

وأسـاليَب غيـر متناسـبة مـع طبيعـة التلـف الحـادث، إضافة إلـى خلـو المتاحف في 

ـص؛ مّمـا يؤدي  بـة والعامـل البشـرّي المتخصِّ كثيـٍر مـن األحيـان مـن الخبـرات الُمدرَّ

صيـن وغيـر المؤّهليـن، األمر الـذي ينتج بسـببه المزيد  إلـى االسـتعانة بغيـر المتخصِّ

مـن الكـوارث، والتلـف، والتدميـر لهـذا التـراث. 

(1( ( The treatment, mounting and storage of a large group of archaeological textile ( Mor-
rison L., in ICOM- Sydney -1987-pp. 391:393
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discussion Results and :3. النتائج والمناقشات
ـزة أخـرى، كالحـرارة  1.3. تحدثـت الدراسـة عـن دور الضـوء مـع وجـود عوامـل محفِّ

المرتفعـة، والرطوبـة الزائـدة فـي تدميـر أليـاف المخطوطـات الملّونـة، وذات الزخـارف 

المذّهبة. 

).2. أظهـرت الدراسـة الـدور الخطيـر الـذي تلعبـه الرطوبـة النسـبيّة وتذبذبهـا بيـن 

االنخفـاض واالرتفـاع؛ مـا بيـن )) - 60 %، ومـدى تأثيـر ذلـك علـى قـوة المخطوطـات 

وتماسـكها وزَهـاء ألوانهـا وأحبارهـا، ورونـق الحليـات الزخرفيّـة ألغلفـة الُكتـب . 

).). ألقـت الدراسـة الضـوء علـى بعـض التطبيقـات الحديثـة المتّبعـة فـي مقاومـة 

اإلصابـات البيولوجيّـة بديلـًة عـن طـرق المكافحـة التقليديّـة.

).4. أكّـدت الدراسـة علـى ضـرورة مراعـاة الظـروف البيئيّـة اآلمنـة؛ لعـرض مقتنيات 

المخطوطـات وتخزينهـا واتّخـاذ كافّـة االحتياطـات لذلك.

).). أوضحت الدراسـة أهمية البحوث والدراسـات المستفيضة لحساب نسب التلوث 

الغـازّي فـي البيئـة المحيطـة، وتحديـد مصادرهـا، وكيفية القضـاء عليها؛ كنـوٍع من أنواع 

الوقائيّة.  الصيانة 

).6. شـّددت الدراسـة على أهمية التنسـيق بين المنظمات والجمعيات والمؤسسـات 

المحليّـة والعالميّـة؛ مـن أجـل حمايـة ممتلكاتنـا التراثيّـة واألثريّـة مـن أخطـار الكـوارث 

والحرائـق والسـرقات؛ مثـل منظمـة HAK> السويسـريّة التـي بـدأت عملها بعـد الحرب 

العالميـة الثانيـة، ومهمتها حمايـة المقتنيات األثريّة من أخطار الحرائـق، إضافة إلى أهّم 

الوسـائل الُمتّبعـة فـي حماية تلـك الممتلكات التراثيّـة واألثريّة. 

).7. أظهرت الدراسة خطورة العامل البشرّي وتأثيراته المدّمرة على المقتنيات التراثية 

واألثريـة بسـبب عمليـات التنـاول والتخزيـن والترميـم الخاطـئ لمقتنيـات المخطوطات، 

والوثائـق التاريخيـة أثنـاء الحروب وبعدهـا، إضافة إلى النزاعات المسـلّحة والثورات.
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).8. شـّددت الدراسـة علـى ضـرورة توافـر دوائـر قانونيّة فنيّة أثـرّي في الـوزارة المعنيّة 

بحمايـة التـراث واآلثـار، وتتلّخص مهّمتهـا في متابعة صـاالت المزادات، وحركـة بيع وتجارة 

اآلثـار، والمقتنيـات الفنيّـة حـول العالم؛ للتحري والكشـف عـن القطع المسـروقة، والعمل 

على اسـتردادها بشـكٍل قانونّي عن طريق المنظمات الدولية والقوانين المنظِّمة لهذا األمر. 

Conclusion :4. التوصيات
1.4. ضـرورة اسـتخدام أنظمـة اإلضـاءة الحديثـة اآلمنـة الخاليـة مـن األشـعة تحـت 

الحمـراء واألشـعة فـوق البنفسـجيّة؛ لتجّنـب التأثيـرات المدّمـرة لهمـا.

4.). وجـوب تعميـم اسـتخدام أنظمـة التكييـف المركزيّـة في متاحـف المخطوطات 

في المنطقة العربيّة؛ ألنّها من أفضل وسـائل التحكُّم الحديثة في البيئة المتحفيّة، سـواء 

فـي قاعـات العـرض أو أماكن تخزيـن اآلثار، وكذلك فـي حالة عمليات التخزيـن المؤقتة.

4.). أهميـة اسـتخدام أجهـزة الرصـد البيئـّي الحديثـة لتسـجيل البيانـات والقياسـات 

البيئيّـة؛ للوقـوف علـى النسـب المثلـى لحفـظ وتخزيـن مقتنيـات المخطوطـات األثريّة 

وإعـداد بيئـٍة مالئمـة لها.

صيـن ذوي الخبـرة بتطبيـق التقنيـات الحديثـة لمقاومـة  4.4. ضـرورة قيـام المتخصِّ

اإلصابـات البيولوجيّـة كبديـٍل للطـرق التقليديّـة؛ حتـى ال تتعـرّض المقتنيـات لمغامـرات 

بيـن وأخطـاء المبتدئيـن. المجرِّ

4.). التأكيـد علـى ضـرورة االسـتفادة من الخبرات السـابقة للمنظّمات المعنيّة بَسـّن 

قوانيـن حمايـة المقتنيـات التاريخيّة واألثريّة مع تضافر كل الجهود فـي المنطقة العربيّة 

لتحقيـق التعـاون البّنـاء؛ للمحافظة على التراث سـواء المادّي أو المعنـوّي، بوصفه ميراثاً 

إنسـانيّاً للعالم كلّه.

صيـن أثناء إعادة نقل اآلثـار وحفظها وتخزينها في مخازن  6.4. وجـوب توافـر المتخصِّ

جديـدة فـي مأمٍن عن سـاحات الحروب والنزاعـات، على أن يتّم ذلك وفق اسـتراتيجيات 

خاّصـة لتالفي حـدوث أّي تلٍف جديد.
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ملحق بالبحث

***

ملحق بالبحث
الصور واألشكال

7.4. توفيـر مـواّد الترميـم المالئمـة لطبيعـة التلـف بعـد دراسـة حالـة كل مخطـوط 

دراسـًة كافيـة، وفـى حالـة عـدم القـدرة علـى توفيـر تلك المـواّد يكـون أفضل إجـراء هو 

االحتفـاظ بالمقتنـى علـى حالتـه، مـع إجـراء التنظيـف الميكانيكـّي للتخلّص مـن األتربة 

والعوالـق إلـى أن تتوفـر المـواّد، و يكـون هـذا أفضـل تدّخـٍل ممكـن فـي ظـل الظـروف 

الحرجـة أو االسـتثنائيّة للحـروب والثـورات.

8.4. اإلقـرار بضـرورة توافـر مصـادر ماليّـة واقتصاديّة لدعم شـراء المعـّدات واألجهزة 

التكنولوجيّـة الحديثـة، وتوفيـر الـدورات التدريبيّـة الالزمـة لتأهيل العاملين فـي المجال 

األثـرّي، وإعدادهـم اإلعـداد الجيـد للعمـل بها؛ من أجل حمايـة المقتنيـات األثريّة بصفٍة 

عاّمـة، ومقتنيـات المخطوطات والوثائـق التاريخيّة بصفـٍة خاّصة. 
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ملحق بالبحث

***

ملحق بالبحث
الصور واألشكال
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صورة رقم )1( توضح عملية زوال وبهتان األحبار والتي تؤدي الي تلف مضمون المخطوط

http://alkitabdar.com/manuscripts/europe
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صورة رقم )2( توضح جهاز اللوكسميتر لقياس وتسجيل شدة الضوء

تصوير بواسطة الباحثة

من معمل اآلثار العضوية بالمتحف المصري الكبير

صورة رقم )3( توضح أشكال من االرتسورب كأحد منظمات الرطوبة 

تصوير بواسطة الباحثة 

من معمل اآلثار العضوية بالمتحف المصري الكبير
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صورة رقم )4( توضح أنواع مختلفة من السيلكا جيل المستخدمة لتنظيم الرطوبة

أ- سليكا جيل مع مظهر لونى من أكسيد الكوبلت

ب- نوع عديم اللون

ج- سليكا جيل في عبوات حافظة

د- سليكا جيل برتقالية

تصوير بواسطة الباحثة

من معمل اآلثار العضوية بالمتحف المصري الكبير
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صورة رقم )5( توضح دليل الرطوبة )بطاقات البيان(

Humidity strips

Kgaa M.. Humonitor- Humidity indicator cards 
Germany -2018
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Dehumidifiers صورة رقم )6( توضح جهاز خفض الرطوبة اتوماتيكيًا

تصوير بواسطة الباحثة 

من معمل اآلثار العضوية بالمتحف المصري الكبير
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صورة رقم )7( توضح جهاز قياس درجة الرطوبة والحرارة

Thermo hygrograph

تصوير بواسطة الباحثة 

من معمل اآلثار العضوية بالمتحف المصري الكبير
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Psychrometer صورة رقم )8( توضح شكل جهاز

إيمان الحيارى 2018

Data logger صورة رقم )9( توضح شكل جهاز

تصوير بواسطة الباحثة  من معمل اآلثار العضوية بالمتحف المصري الكبير
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صورة رقم )10( توضح شكل حشرة خنفساء المالبس المتغيرة وتاثيرتها علي تاكل 
المخطوطات

تصوير الحشرة بواسطة الباحثة باستخدام الميكروسكوب الضوئي – معمل 
الميكروسكوبات بالمتحف المصري الكبير

http://alkitabdar.com/manuscripts/europe

صورة رقم )11( توضح حشرة خنفساء السجاد السوداء بأطوارها المختلفة 

Resh V.. and Carde R.T.. 2009
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صورة رقم )12( توضح يرقة عثة المالبس ذات الكيس

Kawagoe K.. 2010
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صورة رقم )13( توضح حشرة السمك الفضى بنوعيها 

سامية عبد الفتاح عمارة و صبرى جابر 2004
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)Penicillium( توضح مظهر عام لفطر )صورة رقم )14

Takatori K.. 2010
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 Eurotium صورة رقم )15( توضح فطر

Takatori K.. 2010

صورة رقم )16( توضح استخدام المصائد الالصقة 

تصوير بواسطة الباحثة

أثناء مشروع الرصد البيئي للحشرات بالمتحف المصري الكبير
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صورة رقم )17( توضح المصائد الفرمونية لجذب الحشرات بشكل انتقائي 

تصوير بواسطة الباحثة

أثناء مشروع الرصد البيئي للحشرات بالمتحف المصري الكبير

صورة رقم )18( توضح طريقة األنوكسيا لتعقيم المخطوطات األثرية ومكافحة 
اإلصابات الحشرية 

تصوير بواسطة الباحثة
من منطقة التعقيم بالمتحف المصري الكبير
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R.P-system المقتنيات

www.mgc.co.jp/eng/prpducts/rstuxy/rpsystem/rbagent.html

صورة رقم )20( توضح غرفة التبخير باستخدام CO2 لمكافحة اإلصابات الحشرية 

 Co2 Insecticide Bag – Fukurou – Kun standard type – user manual –
Nippon Ekitan corporation – Tokyo – Japan – 2009
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صورة رقم )21( توضح جهاز ترشيح متنقل مزود بمرشحات الفحم النشط
تصوير بواسطة الباحثة 

من معمل اآلثار العضوية بالمتحف المصري الكبير
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تصوير بواسطة الباحثة 

أثناء مشروع الرصد البيئي بالتعاون بين المتحف المصري الكبير ومؤسسة الجايكا 
اليابانية

صورة رقم )23( توضح التسجيل اليومي للتغير اللوني في الكواشف اإليجابية للرصد 
البيئي للملوثات الغازية 
تصوير بواسطة الباحثة

أثناء مشروع الرصد البيئي بالتعاون بين المتحف المصري الكبير ومؤسسة الجايكا 
اليابانية



57 سّيسلا  يدلايدبديلاع ايلاد .د

صورة رقم )24( توضح تلف الخواص الفيزيقية والتمزقات بتأثير عوامل التلف 
المختلفة تصوير بواسطة الباحثة

http://alkitabdar.com/manuscripts/europe
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اصورة رقم )25( توضح أساليب التخزين الخاطئ للكتب األثرية

ابراهيم حسن خلف –رشا سعيد حمود 2016
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األشكال

` شكل رقم )1( يوضح تكسر األلياف 
السليلوزية الطويلة بفعل التحلل 

الكيموضوئى

Balazsy A.T.. and Eastop D.. 2002

شكل رقم )2( يوضح التحلل الحمضي 
لأللياف السليلوزية بتأثير غازات التلوث 

الجوى

Balazsy A.T.. and Eastop D.. 2002

شكل رقم )3(

يوضح تخطيط ألجهزة التكييف المركزية 
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