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 األثرم وثيق البحثت رشكط
 

ص الذم يتضمن البحث كرشكط قة بالنّ تعلّ التي تنقسم إىل رشكط مبات ه من جملة من الرشكط كاًلتطلّ ل ق باآلثار لبدّ علّ تإّف توثيق أم عمل بحثي م
 البيانات األخرل كفيام ييل توضيح لتلك الرشكط:ك وثيق من خالؿ الصور قة بالتّ متعلّ 

 

 صقة بالنّ اًلتعلّ  اًلتطلباتالرشكط ك   -أكلن 
ك اًلَهّمة أة القطعة الفنيّ أك  البناءيتناكؿ أيضان  ان تفصيليّ  أف يكوف التوثيقك بطريقة مفهومة، محتويات كنتائج البحث  جميعأف يتم توصيف  يجب

 كام ييل:كذلك  اًلطلوب إنجازها

 العنواف تتناكؿ صفحة -

 بيانات اًلرشكعتكتب فيها صفحة  -
 البحث نتائجعن  موجز -

 الفهرس -

 جهحجمه كمنهكأهدافه ككذلك  البحثسياؽ من تحديد  لبدّ ك كام  -
 ةمواصفات البناء أك القطعة الفنيّ  -

 ةالقطعة الفنيّ التي تعرض لها البناء أك  لفعوامل التّ  -
 ميمتاريخ الرتّ  أيضان ستخداـ ك تاريخ اإل ك  ةالقطعة الفنيّ أك  البناء ةقصّ  -

 لاًلحتو عن  سجل أيضان اًلوجودات ك عن  ِسجل -

 الّضرتقييم الحالة كتحليل أسباب  -
 وصياتتّ دخل كأيضان اللتّ ارضكرة  ، كرشح أهميةالعاـ قييمالتّ  -

 )حسب الختصاص( ر للمواد اًلطلوبةكتصوّ  جراءاتلل مسودة  صميمت -
 صاميم ... الخكالتّ  خرائطال رسمك  وثيق بالصورتّ ال ملحق يتضمن -

 

  :ابقةقاط السّ نقطة من النّ نه كل رشح ًلا يجب أف تتضمّ نقدـ يف ما ييل كس

 صفحة بيانات اًلرشكع -
 وثيق،مة يجب أف توضع يف مقدمة التّ هاًلم ك بيانات اًلرشكع التنظيميّة  إفّ  

 الية:التّ  ًلعلوماتمن ا الحد األدىنن أف تتضمّ  بدّ كل 

 /ةالقطعة الفنيّ البناء 

  ّلة من اًلبنى، الحيّزالجزء ذك الص 

 العنواف 

 اًلَهّمة 

  ّة للجراءاًلدة الزمني 

 *اًلالك 

 *الجهة اًلانحة للعقد 

  ّهد*اًلتع 

  ّوثيقكاتب الت* 

  ّوزّع نصوص الت  ةوثيق اًلنتهيّ مم

  ّسليمتاريخ الت 
 من اًلمكن توسيع البيانات لتشمل: كأيضان  

 ة*الرشكات اًلنفذّ  -
 خطيط كإدارة اًلوقع*التّ  -

 حليل(تّ القييم، تّ ال)بحوث البناء،  ٍناإلستشاريّ اًلختصٍن  -

 البحثيّة كاألطركحات اًلرتبطة باًلرشكع اًلشاريع -
 .واصل الخاصة بجهة التصاؿمع اسم كمعلومات التّ تكتب * دامئان 
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 تائجوجز النّ م -
 .يمها بشكل مادمتقيّ كذلك ك  اًلرشكعباألحرل إىل نتائج تطوير أك  ،ة للبحثتائج األساسيّ إىل جوهر النّ هو الوصوؿ دامئان هدؼ اًلوجز  إفّ 

 

 جهكمنهأهداؼ كحجم البحث سياؽ ك  -
 كاضح كمتامسك.باإلضافة إىل حجم البحث بشكل  ،لهؤاؿ األسايس السّ صياغة ك  ،سياؽ البحثمقدمة لبد من تحديد ك

باإلضافة إىل  ساهم بشكل أسايس يف فهم النتائج،ت هاأنّ باعتبار  كذلك تسجيل اًلوجودات كتقييم الحالة،بع يف اًلتّ هج اًلنكرم توضيح من الّّض كأيضان 

 كاًلمساعدة. دمةواد اًلستخّ تدكين كل اًلك توصيف تقنيات البحث 

موضع أخذ نات )توثيق أخذ العيّ كذلك كيجب  ة إىل اًللحق،قارير اًلخربيّ فة التّ كإضا ،دمةة اًلستخّ حليل العلميّ جب تسمية طرؽ التّ من جهة أخرل ي
 .(الربكتوكولت تيجة،، النّ اًلشكلةوصيف، العيّنة، التّ 

 

 ةمواصفات البناء أك القطعة الفنيّ  -
 قطعةال أك بناءة للامت الجوهريّ السّ  تحديد كذلك تصنيف البناء أك القطعة حسب علم تاريخ الفن، كيجب عىل التوصيفأف يتم وصيف التّ من أهداؼ 

 ن:تتضمّ  شاملةكصورة  الّشامؿ جهةمع تحديد  خريطةيتم تحديد اًلكاف من خالؿ ، حيث اكمكاف تواجده

 .اخل كالخارجشكل البناء من الدّ كأيضان متوضع البناء يف محيطه، ياؽ/البناء: السّ  .1
كاألشكاؿ،  موزكأيضان تحليل الّر  رم،تمثيل صوَ بى طّ كيغكوين، قسيم/التّ ، التّ الزمني تحديد العمركأيضان القياسات، ك اًلكاف، البناء/القطعة:  .2

 مع رشح ماهي فكرة التّصميم. حالة البناء العامةككصف ل

 

 ةعىل القطعة الفنيّ  عوامل التّلف -
 ، حيثاًلحتملةالعوامل تحديد ك  ةالقطعة الفنيّ أك  فهم حالة البناء عىلة تساعد بشكل أسايس أك القطعة الفنيّ  ر عىل البناءفة العوامل التي تؤثّ معر  إفّ 

 :اإلعتبار عٍن ة يفجب أثناء ذلك أخذ األمور التاليّ ي

 ستخداـاإل  ياؽ أكالسّ 
من قريبة لنبعاثات قد تكوف  مصادرأك ، ة نظاـ ترصيف اًلياقحالة كصالحيّ ككذلك كاتساقها،  اًلرتبطة بالبناء اًلساحةمتايز مستويات عىل سبيل اًلثاؿ 

 لخ.إاًلكاف 

 لبناءالشاملة ل حالةال
باتات عرب األسوار كمنو النّ ظهور البقع، أك ، ر يف حاؿ كجودقالّّض  عمق كالدهاف، جبسالاألسوار، ، طح: عىل سبيل اًلثاؿ حالة السّ ةمن الناحية الخارجيّ 

 إلخ.

، تواجد البقع، ر يف حاؿ كجودقعمق الّّض ، (وافذ إلخ.ة، النّ هاف، األرضيّ ، الدّ الجبساتساؽ كحالة الغرؼ )الجدراف، عىل سبيل اًلثاؿ ة :اخليّ من الناحية الدّ 
 ة لضوء الّشمس إلخ.لقطعة الفنيّ ا أك ض البناءتعّر ، مدل دفئةالتّ كثيف، نوع مسارات التّ 

 

 ميمستخداـ كتاريخ الرتّ البناء، تاريخ اإل  ةصّ ق -
 اآلراءك  وثائقباإلضافة إىل ال ةيّ هفشلاك ة اًلصادر الكتابيّ كيتضمن ذلك ، جمع كتقييم اًلواد األرشيفيّةة يشمل البحث عن تاريخ البناء/القطعة الفنيّ  إفّ 

إستخدامه كتاريخ تاريخ  كعن مكاف عن تاريخ البناءملة قدر اإل يجب تجهيز ًلحة كاكأيضان  ،ة كتوافر اًلصادرحسب حجم اًلهمّ كذلك  رة،اًلتوفّ التخّصصيّة

 .ترميمه
 

 لاًلحتو سجل ِسجل اًلوجودات ك  -
إىل  ة الوصفضافالخريطة كإ)مع تحديد موضعها عىل  الفوتوغرايف صويرة بالتّ لمهمّ ابعة لالتّ  (إلخ. مواد البناء، )األرضار اًلوجوداتكل  يجب توثيق 

  . اًللحق كأكراؽ اًلكتشفات
، مرحلة اًلوقعء اًلبنى، اجز أ ة، اًلكاف، البناء/القطعة الفنيّ : جلسّ ال )محتول موجوداتلل رمصوَ  سجل عملدة بيف اًلشاريع الكبًنة كاًلعقّ أيضان يمنصح ك

  .رةاًلتوفّ ةمكانيّ ور حسب اإل كيجب كضع مقياس عىل الصّ ، (ميم(قبل الرتّ حالة ما ميم )مثالن الرتّ 

 (."رسم الخرائطكيب )انظر اًللحق "كمن اًلمكن كذلك عمل خريطة للمحتول حسب تعقيد الرتّ 
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كالقياـ بعملية اًلزامنة ، اًلواد  تأكيل اًلوجودات كتحليلعىل ان كبناء ،اًلشكلة اًلطركحة للبحثحجم حسب كذلك  كيب )اًلحتول(يجب تحديد الرتّ 

 كذلك كام ييل: ،قييمكالتّ 
 حديدالتّ  .1

 .جديداتالتّ ك  حالة األسطحمن كصف  كأيضان لبدّ ، هي خطوط ذلك العمل كما العمل بها إنجاز التي تمّ قنية تّ ككذلك الاًلواد، الهيكل ك ف يجب كص

ة عىل مبنيّ  إذا ما كانت مستندة إىل تحاليل أك يكوف كاضحان بشكل أسايسّ  يجب أف إلخ.،ولوجيا نكقة بالتّ اًلتعلّ  فاداتاإل  حالة كجود يف -
 .فرتاضاتاإل 

-  ّ  أك) خلطأيضان يجب فان كإذا كاف ممكن ة،ونيّ القيم اللّ يف كصف  NSC بيعيّ األلواف الطّ ستخداـ نظاـ يجب إ لبحثل الهدؼ اًلفرتضعىل  بناءا
ن بناءك لة )حسب عمق البحث ذات الصّ  جات األلوافتدّر  تقليد(  وثيق.تّ إىل ملحق الكإضافتها  عىل تحليل األصبغة(ا

 ةزامنًلا .2

تم يماصميم، ك التّ اًلختلفة من أعامؿ البناء ك  للمراحل ، كذلكمنيسلسل الّز لتّ ل سجلعمل يجب  ، يف هذق الحالةعندما يتعلق األمر ببحث مع نيّة الرتميم
 ميامت.صليحات أك الرتّ التّ من 

 قييمالتّ  .3

 يانة.حالة الصّ عىل كأيضان ة األهميّ عىل الجودة ك  بناءان  ة إجراءات لحقة(نان أيّ )متضمّ  م اًلحتولقيّ أف ي يجب
 

 رّّض تقييم الحالة كتحليل أسباب ال -
  ّأيضان عن طريق ك  بشكل كصفي ات، تراكامت(، تغيًن ت)خسائر، تحطّام من يانةقة بالصّ واهر اًلتعلّ كل الظّ ق ب أف توثّ يتطلّ  تقييم الحالة إف

تقسيم ىل سبيل اًلثاؿ يتم كعيف الكتالوغ  أف يستخدـ نظاـ ذك معنى  يجب كعليه .رضاراأل عىل شكل كتالوغ كذلك  الفوتوغرافيّة ورالصّ 

 حأرضار العوارض كأرضار األسط أكوف، اللّ  أرضار يف طبقاتأك ، اتأرضار األساسأك امل، و أرضار الحأك نشائيّة، اإل رضار األ الكتالوغ حسب 
 .كهكذا

 رسم )انظر اًللحق " خريطةالصدار ر يجب إّّض لتحديد أسباب الأيضان كوسيلة مساعدة ك توزعها،  أكاتساعها ك  من أجل توضيح تواتر األرضار
 (."الخرائط

 جراء ذلككيف حاؿ إ  ،ةالّضكريّ  كتحاليل اًلوادر كالقياسات ّّض مظاهر ال عىل تأكيل تحليل أسباب الّّضر فيتم ذلك بناءان ما يتعلق بأما يف 
 ر.الّّض هذا  رتطوّ  متثيلكيجب أف يتم  ة(كالحاليّ  منها ةالتاريخيّ ذلك )يه العوامل اًلساعدة علك  ،رّّض يجب استقصاء أسباب ال

 

 وقعاتالتّ قييم العاـ ك التّ  -
كضع أيضان ك ، رتقدير احتاملية الّّض عىل  قييمحتوم التّ كعليه يجب أف ي ،دخلرضكرة التّ مدل استقصاء  تقييم الحالة هويف هذق اًلرحلة من  هدؼال إفّ 

 .فاقمرسيعة التّ األرضار لتاليف ات أكلويّ 

 

 اتوصيّ تّ الل ك دخّ ّضكرة التّ بق قييم اًلتعلّ التّ  -
 . الواجب اتباعها الحقةات للخطوات الّ عتبار يجب أف يتم تقييم تحليل اًلحتول كتحليل الحالة كإعطاء توصيّ آخذين مشكلة البحث بعٍن اإل 

بشكل  كيجب إجراءهاة يجب ِذكر الفحوصات التي قد تكوف رضكريّ كأيضان  الحايل، قييمفحص سابق يجب تضمٍن نتائجه يف التّ  كيف حاؿ كاف هناؾ

 .كاضح
ارئ، أمٍن الطّ ل/التّ كرة اًلملّحة للتدخّ الّّض )كبوضوح  ايلكل التّ عىل الشّ كتابتها أف تتم يجب  ةلحامية البناء/القطعة الفنيّ  كاًلوىص بها اإلجراءات الواجبة إفّ 

 (.لعنايةتالفه كإجراءات اأك إجراءات  رسباب الّّض أ حتواء إ إجراءات أك ة، ميميّ لرتّ ة أك ادخل الوقائيّ رضكرة التّ  أك

 

 لمواد اًلطلوبة )حسب الختصاص(ر لجراءات أك تصوّ إل امسودة  تحضًن -
ن  ،تطوير اًلرشكعل ان أساس هدؼ البحث كالذم يعترب إفّ   مكل صانعي القرار ذك  منعليه  اًلوافقة يجب أف يتم كام ، يجب أف يكتب بطريقة كاضحة جدا

 .إستخدامهاتقنيات بة ك ذكاريّ صب التّ ة بالنّ بالعنايّ قة اًلتعلّ اًلسائل أيضان ة ك ميميّ الرتّ ة ك الوقائيّ اًلسائل عتبار بعٍن اإل  تؤخذأف كذلك من أجل  ،لةالصّ 

ككذلك  ًلواد اًلستخدمة،ًلعلومات الكاملة عن اتحتوم عىل اكذلك كهي  ،التأهيليّة كالقياسيّةالتقارير ل أساس تشكّ هي التي مسودة اإلجراءات إفّ 
 . ة بشكل كاضح كمفهوـر ة مربّ اًلسودّ أف تكوف ، كيجب ًلناهج اًلتّبعةاكأيضان  الخلطقة  بنسب اًلعلومات اًلتعلّ 

تائج يف النّ تلك تضمٍن  أف يتمّ يجب ، فللمقرتحاتاذج من كضعتم أك كلت من أجل تطوير مفهوـ اًلرشكع، يف كقت سابق القياـ مبحا تمّ كاف قد يف حاؿ 

 .الحايل تطوير اًلفهوـ
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أيضان كتسمح  ،تقييم اًلفهوـيف بشكل أسايس كهي تفيد  ة،عليه يجب توثيقها بدقّ ك  خطيط اًلسبقة من أدكات التّ ل أداة مهمّ تشكّ اًلقرتحات اذجمن إفّ 

لزِمةبوضع   ة.ة كالجامليّ قنيّ التّ احية من النّ للمشاكل البحثيّة  تعاريف مم
 قدر ةة كمنوذجيّ طبيعيّ  أبعادكتنفيذها حسب تحديدها مع األشخاص اًلسؤكلٍن أف يتم يجب  مناذج اًلقرتحات،شكل كذلك ك ة حجم ككضعيّ  إفّ 

 قدرة احتامؿ اًلواد.طيط اآلمن كتزيد من خإىل حد كبًن بالتّ بشكل مسبق تسمح كاًلدركسة ة اًلصممّ  اًلقرتحات ألفّ  ،اًلستطاع

 اتاًللحق -
 :كذلك حسب حجم البحث أك تطوير اًلفهوـ ةاليّ وثيق عىل اًللحقات التّ من اًلمكن أف يحتوم التّ 

 األرضار( لمكتشفات ككتالوغلأكراؽ كالذم يشمل عىل ) من خالؿ الّصور الفوتوغرافيّة وثيقتّ ال -

 الخرائطرسم  -

 ناتخريطة عامة للمكتشفات كالعيّ  -
 ناتلعيّ التعامل مع ابركتوكوؿ  -

 طاتطّ خاًل -
 ةيّ قارير اًلخربتّ الة ك اآلراء الختصاصيّ  -

 قوائم اًلواد -

 ةقنيّ بات التّ الكتيّ  -
 ّصور كقوالبهارشائح اليغاتيف باألبيض كاألسود، النّ  -

 ور كاًلراجع كاًلصادرفهارس الصّ  -

 قاءاتاللّ  كملخصات تبركتوكول  -
 

ن   الفوتوغرايفوثيق التّ بات رشكط كمتطلّ   -ثانيا
واهر جعل الحالت كالظّ يكوف الهدؼ منه عادة  ك ،ميمبالرتّ كثيقة صلة كله  جزء رضكرم من البحثهو  الفوتوغرافيّة ورمن خالؿ الصّ وثيق التّ  إفّ 

 ميم كالبناء.ر كأيضان مراحل الرتّ ظواهر الّّض ظواهر اًلحتول، ، )قبل، خالؿ، بعد( ةنيا: حالة الص  ة، عىل سبيل اًلثاؿمرئيّ ص نّ اًلوصوفة يف ال
 يجب النتباق إىل ما ييل: الفوتوغرايف،وثيق عند تحضًن التّ 

i.  ّلةالصّ ذك ة أك للجراء القطعة الفنيّ  يجب أف يكوف مناسبان للبناء أك وروثيق بالصّ حجم الت. 

ii.  وثيقالتّ إىل فقط  ة ور اًلهمّ الصّ تتم إضافة. 
iii.  ّتفي بالغرض . لكل ظاهرةة كاحدة صورة منوذجي 

iv.  ّكل كاًلواد(بات الشّ )انظر متطلّ  ةور الضوئيّ الصّ غرار ور عىل يجب أف تكوف الص 
v. قبل البدء بالبحث. كذلك ةللبناء/القطعة الفنيّ  ة )من كل الجهات(ة كجانبيّ عموديّ ة منوذجيّ تحضًن صور  أف يتم يجب 

vi.  ّؤيةرّ ة مقارنة مجاؿ المكانيّ إالنتباق إىل ب يتوجّ  )قبل، خالؿ، بعد( يانةلصّ حالة ا فيها ور التي تظهرالص 

  ة إلخ.بقيّ قطات القريبة كالطّ يف اللّ  األخرل كخاصةن  ورجميع الصّ  مع
 .جمقياس لوين متدرّ إستخداـ كرة الّّض  ةيف حالقياس ك اًليجب تصوير  كام

 ورة اًللصقة:الية عن الصّ اًلعلومات التّ ف كعىل هذق األكراؽ تدكّ  كل كاًلواد(،بات الشّ )انظر متطلّ ة تلصق عىل أكراؽ خاصّ ور يجب أف الصّ كل 
 ورةمفهوـ ًلا تعرضه الصّ كاضح ك كصف  .1

 ةاسم كعنواف البناء/القطعة الفنيّ  .2

 تجاهاتعىل مخطّط اإل اًلوقع  .3
 اًلوضوع .4

 ك الفلمرقم الّصورة أ .5
 ورةلتقاط الصّ تاريخ إ .6

 راسم اًلصوّ  .7

 

 الخرائطرسم  -
عإعطاء نظرة عامة عن ٌنكن  رسم الخرائطمن خالؿ   التوثيق.من  مهامن  ان جزءرسم الخرائط  عديكلذلك رضار األ كذلك ك  ،ظواهر اًلحتول حجم كتَوضُّ

ن بناء  الية:تجهيز الخرائط التّ أف يتم عىل محتول البحث يجب  ا

i. ( مراحل البناء إلخنشائية، اًلواد، مسارات العمل، التّفاصيل اإل خريطة اًلحتويات.) 
ii.  ر(خرائط تظهر حالة البناء )ظواهر الّّض 

iii.  (اًلقرتحاتجراءات )إجراءات تم تنفيذها، مناذج خرائط اإل 
 



VIII 
 

 ما ييل:مراعاة عند كضع الخرائط يجب 

 حة اًلنظور.أك صورة مصحّ  ةصورة مساحيّ  ،عىل شكل رسمةالخريطة  تكوفمن اًلمكن أف  .1
بشكل الخريطة مقركءة  يجب أف تكوف كام، ك ة اًلَرجّوةًلهمّ كذلك مع اة ك لبناء/القطعة الفنيّ كيتناسب مع ا يجب اختيار مقياس ذك معنى .2

 ككاضحة.د جيّ 

 .أك ديجيتاؿ الخريطة بشكل يدكمّ رسم من اًلمكن  .3
 ة.يّ ة بالبناء/القطعة الفناًلعلومات الخاصّ  كجميع موزالّر بعىل قامئة  أف تحتومخريطة يجب من ال كل صفحة .4

 

ن    كل كاًلوادالشّ قة باًلتعلّ  باتتطلّ كط كاًلالرّش   -ثالثا
عىل شكل ملف كذلك  ،لةالصّ  ة ذاتعن حامية البناء/القطعة الفنيّ إىل الجهة اًلسؤكلة  يتم تسليمهك DIN A4وثيق عىل كرؽ قياس التّ ـ يجب أف يقدّ 

 .DIN A4بحجم كرقة كجعلها يجب أف تضاؼ بعد ثنيها فطات الخرائط كاًلخطّ أما  ،ف من أكراؽ منفردةمؤلّ 

 .(PDF-/PDF-Aعىل شكل ة )نسخة رقميّ أيضان عىل ك وثيق التّ مخرجات من عىل نسخة مطبوعة  يجب أف تحصل دامئان الجهة اًلسؤكلة عن الحامية  إفّ 

 ألرشفة.لككذلك قابلة من عىل مقاكمة عوامل الّز أف تكوف اًلواد كالوسائط اًلستخدمة قادرة يجب  كام
 

 ةور الفوتوغرافيّ الصّ رشكط  -
 :إلضافة لذلك مقاكمة لعوامل الزّمنور عىل قدر عايل من الجودة كتكوف باأف تكوف الصّ  أهميّة الفوتوغرايففيام يتعلق بالتّوثيق 

باإلضافة للنيغاتف األبيض كذلك طبعان  نةعىل شكل رشائح ملوّ أك باألحرل  نةملوّ ور )بأحجاـ مختلفة( ة من الصّ نسخ غًن رقميّ سحب يمفّضل  .1
 .لبقدرة عالية عىل التحمّ تتمتع ك  ةنرتات الفضّ تحتوم عىل  نسخ األبيض كاألسودألف كاألسود 

 ة.ور الرقميّ ل طباعة الصّ ل يفضّ  ، كام أنه ةور إىل صور ضوئيّ دكف استثناء كمبساعدة مخرب تحميض الصّ ها ك كلّ  ة قميّ ور الّر يجب تحويل الصّ  .2
ن استخداـ نوع كرؽ تصوير مقاكـ لعوامل الّز  .3  Fujicolor Crystal Archive, Kodak Professionalمن )عىل سبيل اًلثاؿ يجب حرصا

Endura .)أك ما يشابها 

 من.هي األفضل فيام يتعلق مبقاكمة عوامل الّز  Barytpapierة نوعيّ  فإفحسب ما هو معركؼ ف
، حجم غًن مضغوطة أك مضغوطة بدكف فقداف يف البيانات) TIFFشكل ملف  قطات الهامة عىلاللّ ة يجب تسليم قميّ الّر  األرشفةكعند  .4

عىل الذم يحتوم خزين كاًلجلد يجب تسمية كاسطة التّ كام  .محفوظة عىل كاسطة تخزينتكوف ك  (ميغابايت 5عىل األقل  الواحد اًللف

 ة بشكل كاضح.اًللفات بأسامء تدؿ عىل البناء/القطعة الفنيّ 
وثيق عىل صورة مطبوعة، بوعة من التّ سخة اًلطأف تحتوم النّ ه من اًلمكن فإنّ اًللّونة يغاتيف األبيض كاألسود أك الرشائح تم تسليم النّ عندما ي .5

 خزين.تّ القطات عىل كاسطة ة من اللّ ة إضافيّ ستغناء عن عمل نسخة رقميّ اإل  ٌنكنككام 
 

 ورتثبيت نسخ الصّ ة كيفيّ  -
  )انظر الورؽ(. (g/m2120خاؿ من الحمض ) للصور عىل كرتوفور الصّ يجب أف تلصق 

 أكعىل من كل تحتوم عىل األحامضصق مقاكمة لعوامل الّز يجب النتباق إىل أف تكوف مادة اللّ ور زكايا لتثبيت الصّ المغ أك عند استخداـ الصّ ك  .1
 الغراء. كلواصق األكريل ك  يللوزايرثات السّ  شاء أكالنّ هي لصق من ستخدامها عىل سبيل اًلثاؿ اًلواد اًلمكن إ فّ حيث أ  مواد مذيبة.

 Hans Schröder (box.de-www.archiv ،)Monochrom (www.monochrom.de ،)GSA: ايناًلأ  يف ٍنالبائع ضعب ؿاثًلا ليبس ىلع

(produkte.de-www.gsa). 
 ور فيها.ور كإدخاؿ الصّ من اًلمكن قص زكايا يف كرتوف الصّ  صقكبديل عن اللّ  .2

 قطة.ة اللّ بقلم ناعم عىل خلفيّ  )كرقم الفلم يف حاؿ كجودق( ورةة كرقم الصّ عىل كل األحواؿ يجب تسجيل اسم البناء/القطعة الفنيّ  .3
 

 الورؽة بكط الخاصّ الرّش  -
 من.( مقاكمة لعوامل الّز g/m2120سبة للصور ، بالنّ g/m280سبة للنص سخ )بالنّ باعة كالنّ اًلستخدـ يف الطّ يجب أف يكوف الورؽ 

كل يحتوم  (ةف القلويّ مخفّ خايل من الحمض، خايل من الخشب، ) DIN ISO 9706 معيارالورؽ اًلستخدـ  ندما يكوفع طيتحقق هذا الرّش  .1
بَيّضات )مثل   .(هأك ما يشاب BIO TOP3 mondiالورؽ عىل مم

بَيّض بدكف  ملحوظة .متطلبات أقل يشرتطألنه كذلك  األرشفة قابليةليس مقياسان ل العمر الطويل( معيار) DIN 6738 معيار إفّ تنبيه:  .2 "مم

 غًن قابل لألرشفة.كرؽ إعادة التدكير  ل تشًن أيضان إىل القدرة عىل مقاكمة عوامل الزمن. استخداـ الكلور"
 

http://www.archiv-box.de/
http://www.monochrom.de/
http://www.gsa-produkte.de/


IX 
 

 ستخدامهاالتي يجب إ  أدكات الكتابة -
 DIN ISO 11798لػ  هذق اًلواد يجب أف تكوف كفقان ك  ة،كتابة العناكين اليدكيّ الخرائط ك  من عند رسمكتابة مقاكمة لعوامل الّز للد يجب استخداـ موا

كات بعض الرّش  أفّ ة إىل مقاكمة الضوء، حيث عامّ شارة  إإّل ل يضع اًلنتج غالبان  عمليا  ك  ،مقاكمة للامء كخالية من األحامض كالحديدمقاكمة للضوء كأيضان 

 .من"مناسب أك آمن للوثائق" ل تشًن بتاتان إىل مقاكمة الّز اًللحوظتٍن  إفّ ك  وء،جوـ لتحديد درجة مقاكمة الضّ النّ تستخدـ نظاـ 
 :للكتابةي األنواع التي تكوف عادةن مناسبة ما ه

  صاصأقاـل الّر 

  ّة للضوء مثل أقاـل نة مع مقاكمة عاليّ أقاـل ملوCaran d’Ache  أكFaber Castell أك ما يشابها. 

  حرب مصبوغ بأسود القنا )ِسناج الكربوف( مثل حرب محابر ذاتEcco Pigment  منFaber Castell ،Edding 1800 ،Tikky Graphic  من
Rotring ،Staedtler Pigment Liner 308 .أك ما يشابهها 

 غًن مناسب:عد يما الذم 

 لَّونة كبالتّ حابر القابلة لاًل اًلعتمدة  أقاـل الفلوماسرتة، أقاـل الحرب الجافّككذلك ايل غًن مقاكمة للضوء(، لتعبئة )عادة ما تعتمد عىل مواد مم
لَّونة  التي تحتوم عىل الحديد. باغالصّ محابر كأيضام ، China ink، عىل مواد مم

 

 سخباعة كالنّ الطّ  -
 :ةاليّ قاط التّ النّ  يجب النتباق إىل ،منلعوامل الّز مكاف قدر اإل سخ مقاكماف كالنّ باعة الطّ  أكد من أفّ للتّ 

 ة من األحامض كالحديد.هذق اًلحابر يجب أف تكوف خاليّ دـ ك ة كمتوافقة مع الجهاز اًلستخّ يّ ستخداـ محابر أصليسمح فقط بإ .1
باعة بواسطة نفث مبا أف الطّ . نحالؿ باًلاءكعدٌنة اإل  مقاكمة للضوء ستخداـ محابران إستخداـ طابعة نافثة للحرب يجب حرصيّ باعة بإعند الطّ  .2

 ريقة األفضل للطباعة.ايل الطّ فهي بالتّ  الحرب تعمل من خالؿ تلوين الورؽ

 ٌَنّحي الخط،بشكل مثايل فمن اًلمكن أف مضبوطة  الالزمة لذلكحرارة الذا مل تكن سخ يتم لصق الحرب عىل الورؽ، كإ ة كالنّ باعة الليزريّ يف الطّ  .3
 يجب صيانة الجهاز بشكل دكرم. هذاكل

 

 افةاألغلفة الشفّ  -
كالحامية من  صقةباليد كاًلل اًلمَقلّدة وينج اللّ درّ بطاقات التّ األقراص اًلدمجة ك ككذلك نة، ائح اًللوّ الرّش يغاتيف أك النّ  حفظهي افة كظيفة األغلفة الشفّ  إفّ 

 ياع.كالضّ  اإلتساخ

مناسبة التي تعد اًلنتجات ك  عات، الكربيت كالكلور،ستخداـ أغلفة خالية من األحامض، اًلميّ يسمح بإمن مبقاكمة عوامل الّز ق ألسباب تتعلّ ك  .1
األغلفة الغًن مناسبة هي تلك اًلصنوعة من ك ، Photographic Activity Testكالذم يشمل عىل  ISO 18916:2007تحقق اًلعيار 

 يللوز.البالستيك أك نرتات السّ 

 ناسبة.اًلتعد من األغلفة  رت، البوليربكبيلٍن كالبوليثيلٍنأغلفة البوليس إفّ  .2
 

 ةقميّ خزين الّر كسائط التّ  -
خزين التي تتحمل ظركؼ األرشفة مثل أقراص السيدم أك الديفيدم تّ الستخداـ كسائط بإ ان يّ ة للتوثيق يسمح حرصرقميّ إعداد نسخة من أجل  .1

 هب.ة بالذّ اًلطليّ 
 ستخداـ رسعة نسخ بطيئة.كمناسبة يجب إ اًلعلومات بجودة عاليةمن أجل حفظ  .2

 .اًلرشكعكذلك ة ك القطعة الفنيّ بالبيانات الخاصة بالبناء أك عنونة الوسائط يجب كام  .3

 

 


