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عالج وصیانة الحوامل التدعیمیة المستخدمة في تدعیم المخطوطات الورقیة تطبیقا على إحدى المخطوطات 
  المختارة

  ٢،١عبدالرحمن السروجي
  ٢غدیر بدارنة

  ١مصر-الفیوم جامعة-االثاركلیة 
  ٢األردن-جامعة الیرموك-كلیة االثار واألنثروبولوجیا
  

  : الملخص
. اإلنسانالمخطوطات الورقیة من أھم الوثائق التي تعطي دالالت تاریخیة ھامة عن حضارة وتطور فكر  دتع

. امةوالمسلمین عة صاخصاالنساب لما لھا من أھمیة اجتماعیة عند العربالتي تخص مخطوطات الوخصوصا 
 ىباإلضافة الویھ توما یح ساسياأل الحامل الورقي وھي،طبقاتمن عدة ویتكون المخطوط موضوع الدراسة 

من الورق وفي مرحلة ترمیم سابقة  نيثاتدعیمي ثم حامل  ،من نسیج القطن ومتآكلضعیف  ثانويتدعیمی حامل
  .ىحدیث من الورق المقو تدعیمیثالث تم إضافة حامل

وجد أن نھ االأوتقویتھا، اوحمایتھتعمل على تدعیم المخطوطات التي ،وبالرغم من ھذه األھمیة للحوامل الثانویة
  .لطبقاتھالضعف والجفاف، ویعاني من انفصال والمخطوط محور الدراسة والبحث في حالة من الھشاشة 

الحوامل الثانویة الحامل األساسي والحبر و وھيمكونات ھذا المخطوط لیل فحص وتحعلىھذا البحث  دعملذلك 
فحصھ وكذلك ، ph. valueحموضة المخطوط  قیاس درجة  ، حیث تملمعرفة أسباب تلفھالتدعیمیة المكونة لھ 

، كما تم )(EDXالمزود بوحدة التحلیل الطیفي  )(SEMالماسحباستخدام المیكروسكوب االلكترونیوتحلیلھ 
، المستخدم لتثبیت الحوامل التدعیمیةلمعرفة نوع الوسیط ) (FTIRمطیاف االشعة تحت الحمراء  استخدام تقنیة 

الفطریات التي ساعدت على تلف ذلك تم عمل دراسة میكرو بیولوجیة لمعرفة أنواع البكتریا و ىباإلضافة ال
ةالتدعیمیة الثالثة امل الثانویوبإزالة الح ،ھوترمیم ھعالجودراسة طرق مقاومتھا، باإلضافة الي  ،المخطوط

المخطوط  الطبیعي یناسبمن الحریر  جدیدواحد  بحامل اواستبدالھوالجفاف عاني من الضعف والھشاشةتتیالو
 )BEVA(تثبیت الحامل الجدید باستخدام الصق من مادة البیفا  حیث تمویعمل على الحفاظ علیھ ودعمھ وتقویتھ 

 تقنیة اللیزر تم تنظیف المخطوط باستخدام كما.وسھلة التطبیق القابلة لالسترجاعولمواد المناسبة باعتبارھا من ا،
YAG  وصیانتھعلیھ للحفاظ  ھثم تم تقویتھ وعزل. الزائد الحبرلبعض األجزاء إلزالة.  

 :المقدمة
أي أن عمر ،في شھر رمضان في سنة ألف ومائتین وتسعین ھجریةحرر موضوع ھذ البحثالمخطوط الورقي 

السید عبد القادر ابن السید رستم  اتاریخي، كتبھسنة میالدیة،وھو رسالة نصیة لتسلسل عائلي  ١٤٥المخطوط 
إلى ابنھ السید دمحم ابن السید عبد القادر ابن السید رستم یبین فیھ التسلسل العائلي لھ والنسب الشریف والحسب 

یعاني المخطوط و. فراد العائلةأحدوھو من المقتنیات الخاصة أل. وأعمامھالذي ینتمي إلیھ من أجداده  ،الفاخر
لتلف التي جعلتھ في حالة من الضعف والھشاشة، لذلك كان البد من إیجاد طریقة عالج الكثیر من مظاھر ا

  .علیھوترمیم مناسبة لھ للحفاظ 
  :بحثمشكلة ال

الحوامل  وھي،من أھم المشاكل التي تصیب المخطوطات الورقیة مھمة تعدیحاول البحث أن یعالج مشكلة 
وتبرز مجموعة من التساؤالت التي یجب الوقوف عندھا  ،ةومن ھنا تكمن مشكلة البحث الرئیس، التدعیمیة

مل الكثیر من القیم المصادر التراثیة التي تح كونھ منھمیة المخطوط أذلك  باإلضافة إلى ،والعمل على حلھا
الرغم من تلك األھمیة التي تكتسبھا ھذه المخطوطات  ىوعل. شكل تسلسل عائلي تاریخيفھو ی ،مةھموالمعاني ال

تھا قد یزید من والتي بقائھا على المخطوط الورقي وعدم معالج ،ال أنھا تعاني الكثیر من أنواع التلفالورقیة إ
وأھم أنواع التلف التي یعاني منھا المخطوط .من معلومات ھویتحیالمخطوط ویسرع من فنائھ بكل ما  اتلف ھذ

  :الورقي ما یلي
  .واإلنكماشظھور التشققات ،وفقد أجزاء من المخطوط الورقي -
تآكل الناتج عن التلف بسبب ال ،مقروءةفقد أجزاء من حروف الكلمات یجعل المعلومات غیر واضحة وغیر  -

  .والتشققاتالبیولوجي 
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 وعن التلفاإلتساخات والناتجة عنالبقع الناتجة عن استخدام الحبر راألحبار، وظھوبھتان في  -
  (.Simpson, 1992).البیولوجي

  ،وبالتالي فقده للخواص المیكانكیة المائيھشاشة المخطوط مما یسھل عملیات التكسر بسبب فقده للمحتوى  -
طبقة المخطوط الورقیعن انفصالمثل  ،عیوب عملیات الصیانة والترمیم السابقة وظھور مشاكل ناتجة عنھا -

والذي كان  التي یعاني منھا المخطوط الورقي ،التلف من أھم التلفیاتالنوع من ھذا  دحیث یع ،التدعیمیة الحامل
تم استخدام مواد  الحوامل، حیثمحور الدراسة والبحث، والسبب في ذلك ھو سوء استخدام المواد المناسبة لتثبیت 

ویسبب  ،عب عملیة إزالتھبحیث تص،وبإسراف شدیدكالصق لطبقات المخطوط  ،الغراء الحیوانيغیر مناسبة ك
نواع الحشرات وللتلف المیكروبیولوجي، أمن المواد المناسبة كغذاء لكثیر من  دویع لمخطوطتغیر في لون ا

(Nitterus,2000)إلجراء عملیات الصیانة  وغیرھا من األضرار والتلفیات التي دعت إلى الحاجة الماسة
  .والترمیم

  :بحثأھمیة ال
فال بد من حمایتھا  مھمةمن المصادر التراثیة والمجموعات ال جزء دتعالتي تخص االنساب المخطوطات الورقیة 

 د التي تعطي دالالت تاریخیةألنھا تعتبر من الموا العلماء،لذلك حظیت باھتمام كثیر من  ،والمحافظة علیھا
قد تكون نادرة وال یوجد منھا إال نسخة واحدة وبالتالي ال تقدر ھا وحیث أن الكثیر من، ھامة واجتماعیة ودینیة

ً ضرر وقد تسبب عوامل التلف لھا،ألصحابھااصةوخ بثمن في بعض األحیان ال یمكن استرجاعھ وقد یكون  ا
ً مستدیم   .وغیر قابل للترمیم ویفقد الكثیر من القیم والمعاني التي قد تحتویھا ا

  :ثلم ضارةعاني الكثیر من أنواع التلف الیموضوع البحث المخطوط الورقي
  .بشكل جیدغیر مقرؤه  من الكلمات التي تجعل المخطوط الورقي وفقدان الكثیرأجزاء  فقدان -١
 .الكرمشة والتشققات المتكررة -٢
 .اللونتغیر في  -٣
التلف اإلتساخات، كما یعاني المخطوط من مظاھر ظھور بقع ناتجة عن الحبر المستخدم أو ناتجة عن  -٤

 .البیولوجي
 .لتدعیميالحامالعن  االساسیة طبقة المخطوط الورقيانفصال -٥
ن ھذه األضرار لو بقیت إحیث  متعددة،نتج عنھا مشاكل وأضرار مواد غیر مناسبة للتثبیت  استخدام -٦

قیمة لورقي بشكل كامل وبالتالي فقدان سوف یؤدي إلى فقدان المخطوط ا ،ولم یتم العمل على صیانتھا
  )(.Bogaard,2002یة ھامةأثریة تاریخ

 
  :الھدف من البحث

البحث یھدف إلى المساھمة في ترمیم وصیانة المخطوطات الورقیة من خالل تقدیم منھج علمي مبسط متضمنا 
 والحوامل الداعمة لھا أھم األسس والقواعد العلمیة األساسیة التي تساھم في صیانة وترمیم المخطوطات الورقیة

  .علیھابھدف حمایتھا والمحافظة 

  :لبحثمنھجیة ا
 يلى المنھج العلمي التحلیلإإضافة  ،لمشكلة الدراسة الدراسة الوصفیةاستخدامتقوم خطة ومنھجیة البحث على 

التلف نواع أاخذ مسحات من المخطوط للتعرف على  :مثل ،والتطبیقي باستخدام طرق الفحص والتحلیل
استخدام تقنیة تفلور كما تم .معرفة طرق مقاومتھاالمخطوطات الورقیة باإلضافة المیكروبیولوجي الذي یصیب

واستخدام تقنیة مطیاف األشعة تحت ،في التعرف على نوع الحبر المستخدم في الكتابة) XRF(األشعة السینیة 
واستخدام تقنیة ، في تثبیت الحوامل التدعیمیةللتعرف على نوع المادة الرابطة المستخدمة ) FTIR(الحمراء 

حیث ازیل الحامل  ،المخطوطعلى  جراء جانبتطبیقيإمع المخطوطات الورقیة،  ففي تنظی YAG اللیزر
 وترطیبھمع تنظیف المخطوط محل الدراسة الطبیعي القطني السابق وتم استبدالھ بحامل جدید من الحریر 

ً وأخیر ،واستكمال األجزاء الناقصة   .تقویتھ ا

  :بحثمادة ال
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  :األثري للمخطوطالوصف 
من شھر رمضان  ھتاریخیو ،ورقي وھو مخطوط األنساب،تحدث عن المخطوط المختار موضوع الدراسة ی

المقدمة، المتن، : أسطر تقسم إلى ثالث أجزاء رئیسیة ١٠٣ضم وی، ومائتین وتسعین ھجریة ألفعام
سم في مناطق  ٢٩مناطق إلى  سم في ٣١وعرضھا ما بین . سم ١٣أمتار و ٣ لغ طول المخطوطحیث یب.الخاتمة
  .معینةوذلك یعود إلى حدوث بعض التآكل في مناطق  ،أخرى

رسالة نصیة لتسلسل عائلي تاریخي كتبھا السید عبد القادر ابن السید رستم إلى ابنھ السید دمحم ابن السید عبد  ووھ
  :طبقاتثالثالمخطوط من یتكون و،القادر ابن السید رستم

  .)حامل المخطوط األساسي( الكربونيطبقة ورقیة كتب علیھا نص المخطوط بالحبر األسود : األولىالطبقة 
وھي طبقة بالیة وضعیفة تعاني من مظاھر ) الشاش(الخفیف القطنمن نسیج )اول تدعیمي حامل(: الثانیةالطبقة 

  .باستخدام الغراء الحیواني وثبتت تلفي شدیدة
تم لصقة بالغراء في  ملحوظوبشكل ھمعظم أجزاءمفقودة  حامل ورقي) ثاني تدعیمي حامل( :الثالثةالطبقة 

  .الحامل السابق النسیجي
بدبابیس ضغط  بالطبقات السابقة مثبتةالمقوى حدیثة  ورقطبقة من ال)ثالث تدعیمي حامل(: الرابعةالطبقة 

  .)مكبس(
حیث تستھل الحدیث سم 5نحوسطر یبعد عن السطر اآلخر  سطر كل ٢٤تضم وبالمقدمة  بدأ ھذه المخطوطی

وتضم . وصحبھ أجمعین إلى یوم الدین  وعلىآلةثم تكمل بالثناء على الرسول الكریم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بجزء من آیة قرآنیة
وقولھ أھل ().القیامةونسبي متصالن ال ینقطعان إلى یوم  حسبي(المقدمة مجموعة من أقوال النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كقولھ 

  ).غرقبیتي كسفینة نوح من ركب فیھا نجى ومن تخلف عنھا 
حیث قال الرسول  ،وتنتھي المقدمة بضرورة احترام كل شخص ینتمي إلى نسب الرسول دمحم صل هللا علیھ وسلم

 ).من الناردرك األسفل المن أحب أھل بیتي فقد فاز فوزا عظیما ومن أبغضھم فكبھ هللا على منخره في : (دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
  )1٢-(صور 

    
  .بین االسطر ةتوضح بعد المساف )2(صور   .ویظھر بھا فقدن بعض األجزاء مقدمة المخطوط) 1(صور 

ً سطر ٦٩الجزء الثاني من المخطوطة ھو المتنحیث یضم    .تقریبا سم2,5بین كل سطر واآلخر  ا
سید رستم ویبین شجرة ابن السید عبد القادر ابن الیتحدث الكاتب بعد ﷽ عن نسب السید دمحم 

عن العباس عم النبي دمحم صل هللا علیھ وسلم بن عبد المطلب بن عبد المناف تسلسل  حدث المخطوطیتو. العائلة لھ
  .أجمعیناألنبیاء والمرسلین صلوات هللا علیھم  وبشجرة العائلة حتى وصل بالنسب إلى سیدنا آدم علیھ السالم اب

لكل واحد من المذكورین وأوجب على أن یحترم كل من العلماء  ،وأكد الكاتب على أھمیة النسب وشجرة العائلة
ً ھذه الشجرة كرامبواألشراف    .)٣(صور  .وسلملجدھم دمحم المصطفى صل هللا علیھ  ة

كلمات ذات  سم، ٣١ نحوأسطر وعرضھا  ١٠تعتبر الخاتمةالجزء األخیر من أجزاء المخطوطةتضم حوالي 
 ،تحریر المخطوطةفیھا تم  والسنة التيتبین الخاتمة الشھر  ثالفراغات، حیمن  خالیة صغیرة ومتراصة األسطر

وتؤكد الخاتمة على صدق النسب المذكور فیھا من دون  ،ومائتین وتسعین ألفمن عاموھي في شھر رمضان 
بن  عبدالقادرالكاتب وھو السید عبد القادر ابن السید رستم كتبھا إلى ولده دمحم بن السید  ،زیادة أو نقصان وتبین

  )٤(صور  .السید رستم وتوضح بعض األختام
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الذي یتكون  نص متن المخطوطشكل ) ٣(الصور 

  .سطر ٦٩من 
  .من أسفلنص خاتمة المخطوط شكل) ٤(الصور 

  
التي دعت  ،أن المخطوط یعاني بشكل كامل من مجموعة من التلفیات اآلوط وعلى الرغم من أھمیة المخط

 )٧-٥(صور  :یليما  مظاھر التلفوأھم  لھ،إلجراء عملیات الترمیم 
التركیب في وتلف یصل إلى التأثیر  ،والبھتان ،وھو التغیر اللوني السطحي ،یعاني المخطوطمن تلف فیزیائي

 .المناسبةغیر  ،واستخدام اللواصقحیث یضعف المتانة وھذا نتیجة التعرض للضوء ،البنائي الداخلي
 بشكلدرجات الحرارة والرطوبة النسبیة  والجفاف والتغیر فيب الطي المتكرر بكرمشة الورق وتشققھ بس

  (Bobaard,2002).متكرر
مما یؤدي إلى فقدان الكثیر من الحروف والكلمات التي تجعل ، زاء كبیرة من طبقة الورق السطحیةألجافقدان 

 .مفھومةوغیر  صعبةالقراءة 
 .ةالالصقالمادة فقدان ،نتیجةعن الحامل األساسي للنص، الذي یتكون من النسیج ،الحامل التدعیمي األولال انفص

 .قراءتھامن األختام لذلك تصعب وفقدان ألجزاء  ومن بھتان،تعاني الخاتمة من تآكل ألجزائھا السفلیة بشكل كامل
نتیجة لسوء الحفظ والتخزین . في خلفیة المخطوط وبعض نقاط الحبر المترسبة ،فطریةالوجود بعض البقع 

أدى كما،لبعض الكسور والتمزقات والتشققات العرضیةالمخطوط تعرض أدى الى ،)كالتخزین على شكل لفائف(
  (Baranski,2004).إلى عدة أجزاء منفصلة عن بعضھا البعض بشكل عرضي المخطوط إلى انفصال

  لسوء عملیة الحفظ البیولوجي نتیجة  وعن التلفتساخات اال والناتجة عنظھور البقع الناتجة عن استخدام الحبر 
 ھشاشة المخطوط الورقي وجفافھ مما یسھل عملیات التكسر واالنفصال بسبب فقده للمحتوى المائي نتیجة

أو بسبب التردد بین درجات الحرارة  )(Valentin, 1989التعرض المتزاید للحرارة العالیة،
  )(Bogaard, 2002.ةوالرطوب

وبعضھا مفقود عن سطح الخلفیة  ،الحواف العلیا والسفلى وجوانب المخطوط ممزقة ومتھالكة وھشة ومنفصلة
  .الداعمة للمخطوط

داكن منتشرة بطریقة عشوائیة على سطح المخطوط وعلى الحواف یعاني سطح المخطوط من بقع ذات لون بني 
  (Simpson,1992).تغییر لون ورق المخطوطفي حیث تسبب  ،نتیجة استخدام الغراء الحیواني كالصق

 ،مواد غیر مالئمةبتدعیمھ بثالث حوامل تدعیمیة وتثبتھاب خاطئة على المخطوطسابقة إجراء عملیات ترمیم 
 ذو االستطالة غیر الجیدة كطبقة وسطى واستخدام القطن، بإسراف شدیدالغراء الحیواني كالصق  كاستخدام
ً ،أولوحامل  واألخیر المثبت  بالغراء، والحامل الثالث واستخدام الكرتون المقوي كطبقة حاملة ثانیة ومثبتة أیضا

 .لھ العام مظھرتلف المخطوط وتشویھ الإلى  أدت جمیعھا المعدنیة باستخدام الدبابیس



٥ 
 

  
  )أ(

  
  )ب(

  
  )ج(

  .االنفصاالتتوضح) ج(.توضح التمزقات والقطوع) ب( .االجزاء المفقودة تظھر) أ()5(صور
 

  
  )أ(

  
  )ب(

  .لونيالتغیر الو واالختامتظھر ) ب. (البقعالناتجة عن االسراف في المادة الالصقةتوضح ) أ()6(صور
 

  
  )أ(

  
  )ب(

  .توضح الفقد في حواف المخطوط) ب(. عنالحامل وانفصالھالمخطوط  ھشاشةوجفاف تظھر ) أ() ٧(صور

  :والتحالیلالفحوص 
  :قیاس درجة الحموضةللمخطوط

  مختلفة،على فترات زمنیة ، PH meterتم قیاس درجة الحموضة لطبقات المخطوط الثالثة باستخدام جھاز ـ 
 :كالتاليوتم قیاس درجة الحموضة لھا  ،تم أخذ العینة األولى من طبقة المخطوط السطحیةـ 

  درجة الحموضة  الزمن  العینة
  

  .طبقة المخطوط السطحیة
  )الحامل األساسي(

  ٦.٧  دقیقة ١٥
  ٦.٧  ساعة

  ٧  ساعتان
  .)الحامل األساسي( یاس درجة الحموضة للطبقة السطحیةنتائج ق )١(جدول 

التي تفصل بین الطبقة السطحیة  )الحامل التدعیمي األول( تم أخذ العینة الثانیة من طبقة المخطوط الوسطىـ 
  :كالتاليوطبقة الخلفیة الداعمة وتم قیاس درجة الحموضة لھا على فترات زمنیة مختلفة 
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  درجة الحموضة  الزمن  العینة
  

  طبقة المخطوط الوسطى
  )الحامل التدعیمي االول(

  ٦.٦  دقیقة ١٥
  ٧  ساعة

  ٧.٤  ساعتان
  .)الحامل األول( نتائج قیاس درجة الحموضة للطبقة الوسطى )٢(جدول 

وتم قیاس درجة الحموضة ،)الحامل التدعیمي الثاني(تم أخذ العینة الثالثة من الطبقة الخلفیة الداعمة للمخطوط ـ 
 :كالتاليلھا على فترات زمنیة مختلفة 

  درجة الحموضة  الزمن  العینة
      
  

  .طبقة المخطوط الداعمة
  )الحامل التدعیمي الثاني(

  ٦.٨  دقیقة ١٥
  ٦.٨  ساعة

  ٧.٧  ساعتان
  ).الحامل الثاني(للمخطوط نتائج قیاس درجة الحموضة للطبقة الخلفیة الداعمة  )٣(جدول 

 (PH)درجة حموضة المخطوطبناءعلى درجات الحموضة التي تم الحصول علیھا من خالل الفحص تبین أن 
  .تشكل خطورة على المخطوطوال أقرب الي درجة التعادلالورقي بطبقاتھ ھي حموضة 

  :بیولوجيالمیكروص الفح
وذلك ألن اإلصابة البیولوجیة لیس  ؛للغایة مھمللمخطوطات اإلصابة بالكائنات الحیة الدقیقة  تحدید طبیعة واسباب

ً وإنما یمكنھا أن تحللھا ،مخطوطاتمن شأنھا فقط إتالف ال  ،لذلك یجب إجراء الفحوص والتحالیل الالزمة ،تماما
) Swabs(وقد تم أخذ مسحات  المتلف،لوقف نموھا وتأثیرھا  السعيومن ثم  اإلصابة،وذلك لمعرفة مدى 

) Swabs(مسحاتبواسطة ومن بین الطبقات المكونة لھ مام والخلف، المخطوط من األبیولوجیة من جمیع أجزاء 
جراء ھذا الجانب من الفحص بقسم إوتم  .البكتیریوالفطريعلى بیئات خاصة بالنمو معقمة، وبعد ذلك تم زراعتھا 
  .جامعة الیرموك- المیكروبیولوجي بكلیة العلوم

  : والتي تتكون من، MediaNutrient Agarلنمو البكتریا استخدمت *
  .جرام آجار ٢٠ -
  .جرام بروتین ٤٠ – ٢٠ -
  .كبریتات لوریل سطحیة مثلجرام مادة  ١٤ -
  .كربوكسى سیلیلیوز جرام میثیل ٠.٠٥ -
  جرام فوسفوبیربورات ٠.٠٥ -

  :التي تتكون من،P. D. A. (potatoes dextrose agar) Mediaوللفطریات استخدمت 
  .جرام بطاطس ٢٠٠ -
  .جرام آجار ٢٠ -
  .كبریتات لوریل سطحیة مثلجرام مادة  ١٤ -
  .كربوكسى سیلیلیوز جرام میثیل ٠.٠٥ -
  .دكستروزجرام  ٢٠ -

لمدة متفاوتة ° م٣٠إلى ° م٢٥درجات حرارة من  وتحضنھافيق اطبعلى سطح األ اتوبعد ذلك تم توزیع المسح
 ,Szczepanouske,H . Lovett) .یوم ٢٠إلى  ٥وھذه الدرجات مالئمة لنمو ھذه الكائنات لمدة تتراوح من 

C. 1992)  
  :ھي أظھرت النتائج وجود عدة أنواع من الفطریاتقد و

(AspergillusNiger,AspergillusFlavus, GladosporiumFuvum, PenicilliumSP, 
PenicilliumDuponti, and Tricoderma SP) .  

  :ھي ةوجود إصابة بكتیریكما أظھرت العزالت البكتیریة 
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 (Staphylococcus Aureus, Bacillus subtilis, Staphylococ-cus, and Pseudomonas 
Aeuroginosa)  

  .كبیرةثریة وبدرجة لھا ھي متلفة للمخطوطات األزالتي تم ع ،وجمیع أنواع البكتریا والفطریات

  )SEM( فحص األلیاف لطبقات المخطوط باستخدام المجھر اإللكتروني الماسح
تعرف ننستطیع أن )(EDXالمزود بوحدة التحلیل الطیفي )SEM( المجھر اإللكتروني الماسح استخداممن خالل 

ً على  وصورة ثالثیة األبعاد،  التركیب الداخلي لطبقات المخطوطة، حیث نستطیع أن نحصل على تكبیر عال جدا
التالفة في كل من طبقات  وتصویر األماكن ى معلومات دقیقة عن حالة المخطوطعل حصلمن خاللھا نستطیع أن ن

 التي نحصل علیھا من المخطوط ةوالعین. القماشي، والتركیب الطبقي لھا، وأشكال ألیاف الحامل المخطوط
في فحص  SEMللفحص من خالل ھذا الجھاز تكون متناھیة في الصغر، مما یشجع على استخدام ھذا الجھاز 

  .المخطوطاتوتحلیل 
 FEI-QUANTA 200 Highمن خالل جھاز المجھر اإللكتروني الماسح من نوع صغیرة عینات تم فحص 

Vacuum،  المزود بوحدة التحلیل الطیفيEDX)(  الجیولوجیاقسم- الموجود في جامعة الیرموك.  
كانت الخطوة األولى ھي تغطیة العینات بالذھب للحصول على صورة واضحة، بحیث تصبح العینات موصل 

جھاز، وھو بعد عمل غطاء من الذھب للعینات تم وضعھا في ال.الجھازجید، وتتم ھذه العملیة في الجزء األول من 
  .المختلفةتظھر ھذه الشاشة صورة سطح العینات بمراحل التكبیر  للعرض، حیثموصول بشاشة كمبیوتر 

  :التالیةوقد تم أخذ عدة صور للعینات على مراحل تكبیر معینة كما تبینھا الصور 
  :العینة األولى

للمخطوط  )الحامل الساسي( السطحیةتم أخذ العینة من الجزء السطحي للمخطوط للتعرف على ألیاف الطبقة 
  )٩- ٨(صور  :كالتاليمكبرة بقوة تكبیر مختلفة 

    
الحامل (شكل ألیاف الطبقة السطحیة )٨(صورة 
 ٤٠Xتكبیر قوة عند للمخطوط )الساسي

شكل ألیاف الطبقة السطحیة للمخطوط )٩(صورة 
  X ١٠٠٠قوة تكبیر عند 

  
الطبقة أن  علیھا تبینالصور التي تم الحصول  وبناًء علىالسطحیةمن خالل نتائج الفحص أللیاف الطبقة 

  .زلیلوالس ورقالسمك والتشابك فتبین أنھا من  ذات ألیاف رفیعة جدا وصغیرة وقلیلة ةالسطحی
  :العینة الثانیة

 ھاكبرتألیافھا وللتعرف على التي تلي الطبقة السطحیة للمخطوط )الحامل االول(تم أخذ العینة من الطبقة الثانیة 
  )١١-١٠(صور  :مختلفةبقوة تكبیر 
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شكل ألیاف الطبقة الوسطى ) ١٠( صور 

  X ٤٠قوة تكبیر  للمخطوط مكبرة)الحامل االول(
قوة عند شكل ألیاف الطبقة الوسطى ) ١١(صورة 

  X ١٤٠٠تكبیر 
  

نسیج ألیاف الطبقة الوسطى من القطن والتي تم الحصول علیھا تبین أن والصور الموضحةمن خالل نتائج الفحص 
  .وتلفحیث تعاني من تشابك لأللیاف وضعف وتمزق 

  :العینة الثالثة
بقوة ھا كبرتلمخطوط للتعرف على شكل ألیافھا والداعمة ل )الحامل الثاني( الثالثةتم أخذ العینة الثالثة من الطبقة 

  )١٣-١٢(صور  :مختلفةتكبیر 

    
الحامل (شكل ألیاف الطبقة الوسطى )١٢(صور 
  X ٤٠قوة تكبیر  للمخطوط مكبرة)الثاني

قوة  الطبقة الوسطى للمخطوط مكبرة) ١٣(صورة 
  X ١٤٠٠تكبیر 

  
من خالل نتائج الفحص والصور التي تم الحصول علیھا تبین أن نسیج ألیاف الطبقة الخلفیة الداعمة من الكرتون 

  .ومتشابكةطویلة وقویة  سلیلوزیة السمیك المقوى ذات ألیاف
ً و  ،على نوع الحبر المستخدم على المخطوط الورقي من خالل جھاز المجھر اإللكتروني الماسح تم التعرف أیضا

وتم الحصول على النتائج  ،نفسھا الخطوات السابقة باستخداممن خالل إدخال عینة ورقیة تحتوي على الحبر 
  )١شكل(ة التالی

  
  )(SEMعینة الحبر من خالل جھاز  التحلیلنتائج  )١(الشكل 
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ً بنسبة كبیرة جد Cحیث تبین أن العینة تحتوي على الكربون  مما یدل على استخدام الحبر الكربوني على  ا
الذي یرجح استخدم  ،بنسب بسیطة Alواأللمنیوم Si ضافة إلى احتواء العینة على السیلكاإالورقي،المخطوط 
  .الورقمالئة أثناء صناعة  كمادة  Al2Si2O5(OH)4الكاولنیت

ضافة إمما یدل على أن ورق المخطوط مبیض باستخدام أحد مركبات الكلور،  Clوأیضا ھناك نسبة من الكلور 
  .الورقفي تصنیع  NaOHمما یدل على استخدام الصودا الكاویة  Naإلى وجود عنصر الصودیوم 

  )FTIR(الحمراء األشعة تحت  مطیافالتحلیل باستخدام التصویر 
على الحامل الكرتوني ولقد تم  في لصق المخطوطالمستخدمة للتعرف على المادة الالصقة  ه التقنیةھذ تاستخدم

الموجود في  المختبرفي  (Bruker – Tensor 27) تنوعمن  )(FTIRإجراء ھذا التحلیل باستخدام جھاز
من خالل نتائج الفحص للعینة وبعد عمل مقارنة مع عینة قیاسیة تبین أن الالصق و.اآلثار كلیة –جامعة الیرموك 

  .)2شكل( الحیوانيالمخطوط ھو الغراء  حاملالمستخدم في تثبیت 

  
الالصق المستخدم على المخطوط  التحلیلنتائج ) ٢( الشكل

  )(FTIRباستخدام جھاز 

  :والترمیمصیانة ال
  :تعقیم المخطوط الورقي

داخل صندوق محكم اإلغالق ووضع بداخلھ  ولي بوضعھأتعقیم  المخطوط من اإلصابة الفطریة تم تعقیم
  .)١٩٨٤عبدالحمید،(أسبوعالثیمولوالبرادكس لمدة 

  :التقویة
قبل  زیلینذائب في ال% ٣ بنسبة B72تم تقویة حروف الكتابة كلھا للمخطوط الورقي باستخدام البارالوید

ً نظر ،التنظیف ، وحرصا على ان ال یتأثر في مراحل لمخطوطاوالتقشر الذي تعاني منھ حروف كتابة  لالنفصالا
  )١٩٨٩نصحي،( .العالج المختلة

  :التنظیف
استخدام التنظیف المیكانیكي باستخدام القطن والفرش والفرر والممحاة إلزالة األتربة واإلتساخات السطحیة 

  (Johnson, 1988).الحشرات والفطریات وفضالت،المخطوطةالعالقة بسطح 

  :الترطیب والفرد
حیث انھا لم تكن  ،بفك الدبابیس الحدیدیة بسھولة ،من الورق المقوي )ةالثالث(تم ازالة طبقة الحامل األخیرة

ة ن المخطوط في حالة من الضعف والھشاشإحیثو، )دباسة(ملصوقة بل مثبتة بدبابیس ضغط بمكبس حدیث
وللتعقیم المائي المفقود لھ  ىالكتسابھ المحتو بالتبخیرھطیبتر تم، معھوالجفاف بحیث یصعب التعامل 

)Westen,1991 (، علىالماء  سفلمن اال ق یحتويداخل صندوق محكم الغل على شبك وضعھعن طریق
النشاف من الورق  بین لوحانھومن ثم تم فرد،مع المالحظة الدوریةساعة  ٧٢لمدة  )١:١(بنسیة والكحول 

فرد بطریقة الو الترطیبتم حتىفوق الزجاج ثقلضع مع و،(Nitterus,2000)ن من الزجاج یلوحوكبسھما بین 
  .) Westin,1991(ضغط المستقیمة وسلیمة تحت 
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  :)الثانوي(التدعیمي إزالة الحامل 
ل یالكربوكسي میث معالیاباني  شرائط الصقة من الورق تثبیت األجزاء المنفصلة في أماكنھا باستخدامتم 

من االمام ) ٢٠٠٢،معبد الرحی(دبابیس ورقیة في صورة Carboxy methyl cellulose، (C. M. C)سیلیلوز
ً و)(Bosshard, 1978.)وسوف یتم فكھا فیما بعد(یتھا من الضیاع اكأجراء وقائي لھا وحم لسوء حالة نظرا

كان ال ،وعدم قدرتھ على القیام بدوره كحامل تدعیمي وھشاشتھ وضعفھ، ) شاش القطن الخفیف(القماشي الحامل 
  .بد من إزالتھ واستبدالھ بحامل جدید یقوم بوظیفتھ في تدعم المخطوط وحمایتھ من التمزق والضعف

للمخطوط باستخدام  انالداعم) الشاش القطني نسیج(والحامل األول )الورق المقوي(الثاني لذلك تم إزالة الحامل 
ارط الطبیة والمشالفرر الخشبیة والبالستیكیة والمعدنیةوباستخدام الضعیف الغراء الحیواني  لفك الدافئالماء 

الطبیة Scalpelsالمشارط  Spatulasوالمعالق Forcepsالمالقط (االفقي سنان مع النزع وأدوات طبیب األ
ً  مراعاةو ،)المختلفة االشكال   .لضعفھ الشدید الدقة في النزع لعدم تمزق المخطوط نظرا

    
  .الداعم من الكرتون للمخطوط بطریقة النزع األفقي )الثاني(توضح كیفیة إزالة الحامل الخلفي) ١٤(صورة 

  

    
  .مع الترطیب بطریقة النزع األفقيالضعیف  )القطنيالقماش(األولالحامل إزالة  تظھر) ١٥(صورة 

 

  
  

الورقي ل امالمخطوط بعد إزالة الح) ١٦(صورة 
على الخلفیة االسوداد والعفن ویتضح إثر والنسیجي 

  .من الغراء الالصق القدیم

توضح لصق األماكن المنفصلة ) ١٧(صورة 
 ً ثناء العمل بالورق أحمایة لھا  ،والمقطوعة مؤقتا

  .(C. M. C)والصق من  الیاباني
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  :المخطوطتنظیف خلفیة 
الكحول تم استخدام  للمخطوط،الداعمة  )الكرتوني(والثاني  ،)القماشي(حامل األول من إزالة ونزع ال االنتھاءبعد 

مسحات باستخدام الالصق الموجودة على خلفیة المخطوط  ثارآةإلزال) ١:١(بنسبة الدافئالماء االثیلي مع 
یف بعض ظفي تنوالطولوین كما استخدام االسیتون ،) (Kanegsberg, 2000وبشكل دائري، )Swabs(القطن

عطت نتائج جیدة أمنة وآفي بعض األماكن استخدمت الممحاة بطریقة  )٢٠٠٩محمود،(، مالقدیالبقع واثار الحبر 
ً  ،في التنظیف   (Glaser.1999)بین سطور الكتابة في المخطوط  وخصوصا

عطي نتائج أمع التربنتیا كمذیب وقد % ١ ، بتركیزlavenderباستخدام زیت مرة ثانیة خلفیة المخطوط  یمقتم تع
  .)٢٠١١.أفندي(جیدة 

  :YAGتنظیف بعض البقع باستخدام تقنیة اللیزر
 ن البقع تمتص حرارة اللیزر فتتبخر بدون تلف للمخطوط وقد تمأویمكن تلخیص فاعلیة اللیزر في إزالة البقع ب
اللیزر  YAGضمن دراسة تجریبیة على استخدام  للمخطوط، وذلكاستخدام تقنیة اللیزر في تنظیف بعض البقع 

 Q-switchedحیث تم استخدام جھاز،باستخدام تقنیة اللیزر بمتحف التراث األردني،القطع المتحفیةفي تنظیف 
Nd:YAG laser (SINON, Quantel  Derma GmbH- Germany)،بمركز الدكتور البرغوتي بعمان، 

 - ٣ھیرتز ولمدة من  ٢ملي جول وتردد  ٣٠٠وبطاقة  (305nm)وجي منة وجیدة عند طول مآعطي نتائج أالذي 
. كما استخدمت بأمان في إزالة بعض البقع الفطریة على خلفیة المخطوط،)(Al Sekhaneh. 2015.ثواني ٥
  .)٢٠١١،الزھراني(
السمیك  الورق النشافمعھا الممحاة وبعضھا استخدم معھا  تاستخدم في الجھة االمامیة للمخطوط بعض البقع-

مكواة (Spatulaحراریة توال مع الضغط علیھا باستخدام اسباالمتعادل،من الماء والصابون  مذیبباستخدام 
 مثل الطولوین واالسیتون،وبعضھا استخدم معھا مذیبات عضویة،فساعد ذلك على إزالة الكثیر من البقع ،)صغیرة

 .مرضیةلى درجة تنظیف إتم الوصول  حتى،والداي میثیل فومامید

  
) المدمي(ثار الحبر المسوخ آتم تنیف بعض األماكن من ) ١٨(صورة 

  .األخرى البقعفي بعض وكما في حرف القاف YAG باستخدام تقنیة اللیزر

  :للمخطوطتطبیق الخلفیة الداعمة 
والتي تعاني من مظاھر تلف متعددة، كان ال بد من إعادة تثبیت ، بعد إزالة الطبقات الخلفیة الداعمة للمخطوط

والبعید، بعد أن لمخطوط على المدى القریب لواستخدام الصق جدید ال یسبب تلف جدید،المخطوط على حامل 
الحریر من قماش تدعیمي جدید تمتثبیت المخطوط على حامل  الذ.والضغطبالترطیبلھ عملیة الفرد  تتم

ویستخدم بأمان كحامل قوي ،حیث یقاوم الحریر عوامل التلف المختلفةاةالمكوبوالمفرود المغسولیالطبیع
یتم تثبیتھا على الساخن ،)Sheet(بالستیكیة البیفاعلى شكل أفراخ  الصق لصق الحریر باستخدامو. وتدعیمي

واإلصابات تنظیف وتطھیر خلفیة المخطوط وإزالة أثر الالصق القدیم  عدب)١٩٩٢،حلمي( .مكواةباستخدام 
حامل الحریر كخلفیة داعمة  الجھتان لتثبیتللتثبیت من ، ذو وجھین ٣٧١تم استخدام الصق البیفا ، الفطریة

ساخنة ذات درجة  استخدام مكواةب أوالً حیث تم وضع شرائط الصق البیفا على خلفیة المخطوط  ،للمخطوط
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ومن للمخطوط،متجانس على السطح الخلفي  الالصق، بشكلدرجة مئویة لتثبیت ٦٠ة متوسطة ال تزید عن حرار
مع  الحریر الداعمة كحامل جدید على الالصق مع استخدام حرارة المكواة لیتم التثبیتقماش ثم تم وضع طبقة 

  .)٢٠٠٢،عبدالكریم(الضغط

    

بالستك ( كیفیة تطبیق الصق البیفا) ١٩(صورة 
  . خلفیة المخطوط كمادة الصقة على) شفاف

المخطوط قد تم لصقھ بطبقة شفافة ) ٢٠(صورة 
  .من البیفا

  

  

  

 تثبیت الحامل الجدید منكیفیة ) ٢١(صورة 
بالمكواة فوق  الحریر كخلفیة داعمة للمخطوط

  .البیفا

شكل المخطوط بالكامل بعد تطبیق ) ٢٢(صورة 
  .الحریرقماش الخلفیة الداعمة من 

  :تثبیت األجزاء المنفصلة من المخطوط
بعد اإلنتھاء من تطبیق الخلفیة الداعمة للمخطوط  بالشكل المطلوب أصبح من الضروري تثبیت األجزاء 

% ٥ربوكسي میثل سیلیلوز بنسبة مادة كالورق الیاباني مع الصق من  وتم ذلك باستخدام ،والمقطوعةالمنفصلة 
Carboxy methyl cellulose (C. M. C)، یجف  ىحت ثقلمع الضغط علیھا باستخدام كمادة الصقة

  )٢٠٠٤عبدالمنعم ،(.الالصق
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  .C. M. C)(سیلیلوز ثیل یباستخدام الكربوكسي مة المنفصل ءاألجزاتثبیت ) ٢٣(صور 

  :إستكمال األجزاء المفقودة
  ،الحواف المتآكلة بالكامل استكمالتم 
لون ذو لون وسماكة تتالئم مع سلیلوز ورق باستخدام  المفقودة من المخطوطذلك األجزاء وك

من دى  يمع استخدام مبید فطر،)C. M. C(ل سیلیلوزیربوكسي میثلكاالصق من  وباستخدام،المخطوط
لضمان عدم اإلصابة بالفطریات ،% ٢بتركیز  Dichloro Xylenolكلوروزایلنول  

على الجزء )البالستك(البولي اسیلین من شفافة قطعة وضع وذلك عن طریق .  (Rodgers,1985)مستقبال
م وضع ث،)٢٥-٢٤(صورتوضح كما  ، ، وباستعمال قلم الحبر یتم تحدید شكل الجزء المفقودلشفھا المراد استكمالھ

البولي اسیلین  ، وباستخدام المقص یتم قص الشكل المرسوم علىالبولي اسیلین الشفافالورق الیاباني أسفل 
 مع %١٠تركیز ربوكسي میثل سیلیلوز بنسبة كثم لصقھباستخدام  للحصول على شكل الجزء المفقود الشفاف
 بینمن البولي اسیلین الشفاف مع مراعاة وضع عازل في الوضع الصحیح لتثبیت لساعة  ٢٤لمدة  ثقلوضع 

في األجزاء المفقودة  نفسھا استكملتالسابقة الطریقةبو )(Bosshard, 1978.ورق المخطوط واألثقال المستخدمة
  )٢٠٠١،كامل( .)٢٧-٢٦(الصوركما توضح  ،المخطوطكل أجزاء 

    
كیفیة رسم الجزء المفقود من ) ٢٤(صور 

  .الشفاف البولي اثلینالمخطوط على 
المفقود السابق باستخدام  جزءاستكمال  )٢٥(صور 

  .)C. M. C(الصق مع السلیلوز ورق
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جوانب المخطوط المفقودة  استكمال )٢٦(صور 
  .وحوافھ السفلى

نھاء من شككل المخطوط بعد اإل)٢٧(صور 
  .عملیة  االستكمال

  :العزلالتقویة و
ة تقوی المفقودة تماألجزاء المنفصلة واألجزاء  واستكمالمن تطبیق الخلفیة الجدیدة الداعمة للمخطوط  نتھاءاإلبعد 

ویفضل الزیلیین لقلة معدل تطایره ما یساعد عدم ( في الزیلین % ٣ تركیزب B72البارالوید مادة باستخداموعزل 
ھذا البولیمر ثابت  یعدحیث  ،ة رسم نظیفة وناعمةفرشوذلك باستخدام ،ة سطحیة للمخطوطلعمل تقوی،)التشقق

ً ویبقى محتفظ، للضوء ومقاوم لألكسدة وللتغیرات األخرى في الوسط المحیط بقابلیتھ للذوبان بمرور الوقت، وال  ا
في  لالستخداممناسبةمن المواد ال یعد، لذلك عریض المستمر للضوء لفترات طویلةیفقد ھذه الخاصیة حتى بعد الت

  .مجال اآلثار للتقویة السطحیة وتثبیت األحبار واأللوان

  .بعد الترمیمالمخطوط  توضح)٢٩(صور   .المخطوط قبل الترمیمحالةتوضح )٢٨(صور 

  :نتائج الدراسة
من مجموعة من مظاھر تبین من خالل دراسة المخطوط الورقي أنھ یعاني -

وغیرھا  المخطوطفقد لكثیر من أجزاء  مع لھ،الحامل الداعم طبقات وانفصال في والھشاشة،الجفاف:التلف،أھمھا
 .ونتیجة لحفظھملفوفوالتخزینوذلك نتیجة لحفظھ في أماكن غیر مؤھلة للحفظ األخرى،من مظاھر التلف 

أكدت نتائج الدراسة أن المخطوط الورقي أجریت لھ عملیات عالج وترمیم خاطئة واستخدام مواد غیر مالئمة -
 .العامأدت إلى تلف المخطوط وتشویھ الشكل 

  :تیةمصاب بأنواع الفطریات اآلن المخطوط أأوضحت نتیجة الدراسة المكروبیولوجیة -
(Aspergillus Niger, AspergillusFlavus, GladosporiumFuvum, Penicillium SP, 
PenicilliumDuponti, and Tricoderma SP) 
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  :تیةوبأنواع البكتریا اآل
(Staphylococcus Aureus, Bacillus subtilis, Staphylococ-cus, and Pseudomonas 
Aeuroginosa) 

ً  اكدت- ما ال تستدعي  نتائج قیاس درجة الحموضة لطبقات المخطوط الثالثة تبین أنھا درجات حموضة جیدة نوعا
 .السریعةإجراء المعالجة 

 المیكروسكوب(التي تم الحصول علیھا من خالل استخدام جھاز  المكبرة،من خالل نتائج الفحص والصور -
وبالتالي تم التعرف على نوع كل الثالثة،بینت النتائج شكل نسیج ألیاف طبقات المخطوط  )الماسحاإللكتروني 

القطن كطبقة وسطى، والطبقة  واستخدمالكرتون كطبقة حامل للمخطوط،  فاستخدمطبقة من طبقات المخطوط 
 .الورقالسطحیة للمخطوط من 

العینة  ، أن(SEM)الماسح اإللكتروني  مجھرالأكدت نتیجة فحص عینة الحبر التي تم فحصھا باستخدام جھاز -
مما یدل على استخدام الحبر الكربوني للكتابة على الطبقة السطحیة  ،تحتوي على نسبة كبیرة من الكربون

 .للمخطوط
 المخطوط،الالصق المستخدم في تثبیت طبقات  لعینةFTIR)(جھاز  بتقنیةمن خالل نتائج الفحص التي ظھرت -

  .تبین أن الالصق ھو الغراء الحیواني وذلك بعد عمل مقارنة مع عینة قیاسیة
من خالل دراسة الحامل الداعم للمخطوط تبین أنھ یعاني من الضعف والتمزق وعدم القدرة على حمایة ودعم -

من التمزق  وحمایتھالمخطوط،المخطوط، لذلك كان ال بد من استبدالھ بحامل جدید ومناسب یقوم بوظیفتھ في دعم 
 .قوي ویقاوم عوامل التلف المختلة لذا اختیر قماش الحریر الطبیعي كحامل بدیل، والضعف

بینت الدراسة أن حروف كلمات المخطوط في حالة من الھشاشة والتقشر واالنفصال، لذلك كان ال بد من إجراء -
 .إجراء عملیات التنظیف قبل% ٣بنسبة  زیلینالذائب في ال B72التقویة لھا باستخدام البارالوید 

في  %3بنسبة  B72البارالوید مادة استخدامبالطبقة السطحیة للمخطوط وتقویتھا  أھمیة عزلالدراسة  اكدت-
ویبقى  المحیط،األخرى في الوسط  لألكسدة والتغیراتمقاوم  للضوء،ھذا البولیمر ثابت  یعدبحیث  ،الزیلین
 ً  .الوقتبقابلیتھ للذوبان بمرور  محتفظا

  :التوصیات
الصق  للمخطوط،كاستخدامالمواد المناسبة والطرق العلمیة عند إجراء عملیات الترمیم  االھتمامباختیاریجب 

  .كالصقالغراء الحیواني  استخدامن عالبیفا لتثبیت الطبقات الداعمة بدالً 
 .المقوىن استخدام الورق عبدال  )الحریر(مثل ،الحامل المناسب للمخطوط االھتمامباختیاریجب 

  .واآلخرالحموضة للمخطوط بین الحین  اختباریجب العمل على إجراء 
 .أربع شھوربالتعقیم الدوري للمخطوط كل ثالث أو  االھتمامیجب 

 معظم مظاھرھي النواة األساسیة للحفاظ على المخطوطات في حالة جیدة حیث إن ،تعد طریقة العرض والتخزین
ً  اختیارلذلك ال بد من  ،ینالتلف تنتج عن سوء التناول والتخز لحجم  الطریقة المناسبة للعرض والتخزین وفقا

 .وحالتھاالمخطوطة 
 ،ومنع التلوث الجوي ،بحفظ المخطوطات في مكان یمكن التحكم بدرجة الحرارة والرطوبة واإلضاءة االھتمام

ودرجة رطوبة نسبیة درجة مئویة  ٢٢وقد وجد أن أفضل الظروف البیئیة لحفظ المخطوطات ھي درجة حرارة 
 .لوكس ٥٠وشدة إضاءة منخفضة حوالي %  ٥٥ – ٤٥من 

 .تلفھابطریقة تداول المخطوطات حتى ال یؤدي ذلك إلى  االھتمام
مواد خالیة من الحموضة ومصادر التلف األخرى في عملیة العرض والتخزین والترمیم حتى ال تتسبب  استخدام

 .مستقبلیافي تلف المخطوطات 
وتتمیز  ،التي یتم تطبیقھا على الطبقة السطحیة للمخطوط شفافة وغیر معتمة ،تكون طبقة الورنیشیجب أن 

  .بھاوأن تكون مرنة على السطح وتقاوم العوامل المتلفة المحیطة  واالسترجاعبالثبات 

  :العربیة المراجع
 الفطریة منتقنیات اللیزر في تنظیف البقع ) ٢٠١١(. أیمن طھ،.،عبداللطیفأفندي. الزھراني،عبدالناصر-

  العربیة السعودیة والتوزیع، المملكة، عالم الكتب، دار ثقیف للنشر المخطوطات الورقیة



١٦ 
 

حالة مصر (تأثیر الزیوت الطیارة على المخطوطات في المكتبات العربیة ) ٢٠١١(. أفندي، عبداللطیف-
  .إلنسانیة، جامعة نقالمجلة الدراسات ا) والمملكة العربیة السعودیة

 والنشر، األمل للطباعة الزیتیة،دراسة علمیة لترمیم وصیانة اللوحات  )م١٩٩٢. (،مصطفىيمح. فاطمةحلمي، -
  .الطبعة األولى

  .والنشر،القاھرةطرق المحافظة على الوثائق، تشكیلة للتصمیم  )م٢٠٠٢. (الرحیم،آمنةعبد -
 ة المخطوطات واألخشاب والمنسوجاتالمنھج العلمي لعالج وصیان )م ١٩٨٤. (الدینحسام  الحمید،عبد -

  .للكتابالعامة  المصریة الھیئة األثریة،
  .الینمطابع فاین  القاھرة،المرشد لعالج المنسوجات األثریة،  )م٢٠٠٢. (الكریم،عمرعبد -
دراسة في عالج وصیانة المخطوطات الورقیة المصورة ذات األغلفة الجلدیة  )م٢٠٠٤(. حمديعبد المنعم دمحم، -

  .القاھرةجامعة  اآلثار،كلیة  الترمیم،قسم  ماجستیر،رسالة  الملونة،
دراسة علمیة الستخدام التقنیات الحدیثة في ترمیم وصیانة المخطوطات اإلسالمیة )م٢٠٠١. (كامل، اماني

  .ج المختارة، رسالة دكتوره، كلیة االثار جامعة القاھرةالمصورة تطبیقا على بعض النماذ
دراسة تجریبیة وتطبیقیة لتأثیرات أحبار الكتابة المختلفة على المخطوطات والوثائق ) م٢٠٠٩. (محمود،مدین-

 اآلثار،كلیة  القاھرة،جامعة  ماجستیر،رسالة  مختارة،الورقیة وأھم طرق العالج والصیانة تطبیقا على نماذج 
  .الترمیمقسم 

 الترمیم،قسم  ماجستیر،عالج وصیانة بعض المخطوطات القبطیة الورقیة، رسالة ) م١٩٨٩. (نصحي،وفیقة-
  .القاھرةجامعة  اآلثار،كلیة 
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