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III

رشكط توثيق البحث األثرم
إفّ توثيق أم عمل بحثي متعلّق باآلثار لب ّد له من جملة من الرشكط كاًلتطلّبات التي تنقسم إىل رشكط متعلّقة بالنّص الذم يتضمن البحث كرشكط
متعلّقة بالتّوثيق من خالؿ الصور كالبيانات األخرل كفيام ييل توضيح لتلك الرشكط:

أكلن -الرشكط كاًلتطلبات اًلتعلّقة بالنّص
يجب أف يتم توصيف جميع محتويات كنتائج البحث بطريقة مفهومة ،كأف يكوف التوثيق تفصيل ّيان أيضان يتناكؿ البناء أك القطعة الفن ّية أك اًل َه ّمة
اًلطلوب إنجازها كذلك كام ييل:
 صفحة تتناكؿ العنواف صفحة تكتب فيها بيانات اًلرشكع موجز عن نتائج البحث الفهرس كام كلب ّد من تحديد سياؽ البحث كأهدافه ككذلك حجمه كمنهجه مواصفات البناء أك القطعة الفن ّية عوامل التّلف التي تعرض لها البناء أك القطعة الفن ّيةالرتميم
قصة البناء أك القطعة الفنيّة كتاريخ اإلستخداـ كأيضان تاريخ ّ
ّ
ِ
 سجل عن اًلوجودات كأيضا ن سجل عن اًلحتول تقييم الحالة كتحليل أسباب الّضر التّقييم العاـ ،كرشح أهمية رضكرة التّدخل كأيضان التّوصيات تصميم مسودة للجراءات كتص ّور للمواد اًلطلوبة (حسب الختصاص) ملحق يتضمن التّوثيق بالصور كرسم الخرائط كالتّصاميم  ...الخالسابقة:
كسنقدـ يف ما ييل رشح ًلا يجب أف تتض ّمنه كل نقطة من النّقاط ّ

-

صفحة بيانات اًلرشكع

إفّ بيانات اًلرشكع التنظيم ّية كاًل مهمة يجب أف توضع يف مقدمة ال ّتوثيق،
كلب ّد أف تتض ّمن الحد األدىن من اًلعلومات التّالية:
 البناء/القطعة الفن ّية
الصلة من اًلبنى ،الح ّيز
 الجزء ذك ّ
 العنواف
 اًل َه ّمة
 اًلدة الزمن ّية للجراء
 اًلالك*
 الجهة اًلانحة للعقد*
 اًلت ّعهد*
 كاتب ال ّتوثيق*
 مموزّع نصوص ال ّتوثيق اًلنته ّية
 تاريخ ال ّتسليم
كأيضان من اًلمكن توسيع البيانات لتشمل:
 الرشكات اًلنف ّذة* التّخطيط كإدارة اًلوقع* اًلختصٍن اإلستشاريٍّن (بحوث البناء ،ال ّتقييم ،ال ّتحليل) اًلشاريع البحث ّية كاألطركحات اًلرتبطة باًلرشكع* دامئان تكتب مع اسم كمعلومات التّواصل الخاصة بجهة التصاؿ.

IV

-

موجز النّتائج

إفّ هدؼ اًلوجز دامئا ن هو الوصوؿ إىل جوهر النّتائج األساسيّة للبحث ،أك باألحرل إىل نتائج تطوير اًلرشكع ككذلك تقيّيمها بشكل مادم.

-

سياؽ كأهداؼ كحجم البحث كمنهجه

السؤاؿ األسايس له ،باإلضافة إىل حجم البحث بشكل كاضح كمتامسك.
كمقدمة لبد من تحديد سياؽ البحث ،كصياغة ّ
الّضكرم توضيح اًلنهج اًل ّتبع يف تسجيل اًلوجودات كتقييم الحالة ،كذلك باعتبارأنّها تساهم بشكل أسايس يف فهم النتائج ،باإلضافة إىل
كأيضان من ّ
توصيف تقنيات البحث كتدكين كل اًلواد اًلست ّخدمة كاًل مساعدة.
من جهة أخرل يجب تسمية طرؽ التّحليل العلميّة اًلست ّخدمة ،كإضافة التّقارير اًلخربيّة إىل اًللحق ،كيجب كذلك توثيق أخذ العيّنات (موضع أخذ
العيّنة ،التّوصيف ،اًلشكلة ،النّتيجة ،الربكتوكولت).

-

مواصفات البناء أك القطعة الفنيّة

-

عوامل التّلف عىل القطعة الفنيّة

السامت الجوهريّة للبناء أك القطعة
من أهداؼ التّوصيف أف يتم تصنيف البناء أك القطعة حسب علم تاريخ الفن ،كيجب عىل التوصيف كذلك تحديد ّ
كمكاف تواجدها ،حيث يتم تحديد اًلكاف من خالؿ خريطة مع تحديد جهة الشّ امؿ كصورة شاملة تتض ّمن:
السياؽ/البناء :متوضع البناء يف محيطه ،كأيضان شكل البناء من ال ّداخل كالخارج.
.1
ّ
 .2البناء/القطعة :اًلكاف ،كالقياسات ،كأيضان تحديد العمر الزمني ،التّقسيم/التّكوين ،كيغطّى بتمثيل ص َورم ،كأيضان تحليل ال ّرموز كاألشكاؿ،
ككصف لحالة البناء العامة مع رشح ماهي فكرة التّصميم.

إفّ معرفة العوامل التي تؤث ّر عىل البناء أك القطعة الفن ّية تساعد بشكل أسايس عىل فهم حالة البناء أك القطعة الفن ّية كتحديد العوامل اًلحتملة ،حيث
يجب أثناء ذلك أخذ األمور التال ّية يف عٍن اإلعتبار:

ال ّسياؽ أك اإلستخداـ

عىل سبيل اًلثاؿ متايز مستويات اًلساحة اًلرتبطة بالبناء كاتساقها ،ككذلك حالة كصالح ّية نظاـ ترصيف اًلياق ،أك مصادر لنبعاثات قد تكوف قريبة من
اًلكاف إلخ.

الحالة الشاملة للبناء
الّضر يف حاؿ كجودق ،أك ظهور البقع ،كمنو ال ّنباتات عرب األسوار
السطح ،األسوار ،الجبس كالدهاف ،عمق ّ
من الناحية الخارج ّية :عىل سبيل اًلثاؿ حالة ّ
إلخ.
الّضر يف حاؿ كجودق ،تواجد البقع،
من الناحية ال ّداخل ّية :عىل سبيل اًلثاؿ اتساؽ كحالة الغرؼ (الجدراف ،الجبس ،ال ّدهاف ،األرض ّية ،النّوافذ إلخ ،).عمق ّ
مسارات التّكثيف ،نوع التّدفئة ،مدل تع ّرض البناء أك القطعة الفنيّة لضوء الشّ مس إلخ.

-

الرتميم
ق ّصة البناء ،تاريخ اإلستخداـ كتاريخ ّ

إفّ البحث عن تاريخ البناء/القطعة الفنيّة يشمل جمع كتقييم اًلواد األرشيفيّة ،كيتضمن ذلك اًلصادر الكتابيّة كالشفهيّة باإلضافة إىل الوثائق كاآلراء
التخصص ّية اًلتوفّرة ،كذلك حسب حجم اًله ّمة كتوافر اًلصادر ،كأيضان يجب تجهيز ًلحة كاملة قدر اإلمكاف عن تاريخ البناء كعن تاريخ إستخدامه كتاريخ
ّ
ترميمه.

-

ِسجل اًلوجودات كسجل اًلحتول

يجب توثيق كل اًلوجودات (األرضار ،مواد البناء إلخ ).التّابعة للمه ّمة بالتّصوير الفوتوغرايف (مع تحديد موضعها عىل الخريطة كإضافة الوصف إىل
اًللحق كأكراؽ اًلكتشفات.
كيمنصح أيضان يف اًلشاريع الكبًنة كاًلع ّقدة بعمل سجل ص َورم للموجودات (محتول ال ّسجل :اًلكاف ،البناء/القطعة الفن ّية ،أجزاء اًلبنى ،اًلوقع ،مرحلة
الصور حسب اإلمكان ّية اًلتوفّرة.
الرتميم (مثالن حالة ما قبل ّ
ّ
الرتميم)) ،كيجب كضع مقياس عىل ّ
الرتكيب (انظر اًللحق "رسم الخرائط").
كمن اًلمكن كذلك عمل خريطة للمحتول حسب تعقيد ّ

V

الرتكيب (اًلحتول) كذلك حسب حجم اًلشكلة اًلطركحة للبحث ،كبناءا ن عىل تأكيل اًلوجودات كتحليل اًلواد ،كالقياـ بعملية اًلزامنة
يجب تحديد ّ
كالتّقييم ،كذلك كام ييل:
 .1التّحديد
يجب كصف الهيكل كاًلواد ،ككذلك التّقنية التي ت ّم بها إنجاز العمل كما هي خطوط ذلك العمل ،كأيضان لب ّد من كصف حالة األسطح كالتّجديدات.
أسايس إذا ما كانت مستندة إىل تحاليل أك مبن ّية عىل
 يف حالة كجود اإلفادات اًلتعلّقة بال ّتكنولوجيا إلخ ،.يجب أف يكوف كاضحان بشكلّ
اإلفرتاضات.
بيعي  NSCيف كصف القيم اللّون ّية ،كإذا كاف ممكنان فيجب أيضان خلط (أك
 بناءا ّ عىل الهدؼ اًلفرتض للبحث يجب إستخداـ نظاـ األلواف الطّ ّالصلة (حسب عمق البحث كبناءا ن عىل تحليل األصبغة) كإضافتها إىل ملحق التّوثيق.
تقليد) تد ّرجات األلواف ذات ّ
 .2اًلزامنة
عندما يتعلق األمر ببحث مع ن ّية الرتميم ،يف هذق الحالة يجب عمل سجل لل ّتسلسل ال ّزمني ،كذلك للمراحل اًلختلفة من أعامؿ البناء كال ّتصميم ،كمايتم
الرتميامت.
من التّصليحات أك ّ
 .3التّقييم
الصيانة.
يجب أف يقيّم اًلحتول (متض ّمنان أيّة إجراءات لحقة) بناءا ن عىل الجودة كاألهميّة كأيضان عىل حالة ّ

-

تقييم الحالة كتحليل أسباب ال ّّضر



بالصيانة من (خسائر ،تحطّامت ،تغيًنات ،تراكامت) بشكل كصفي كأيضان عن طريق
إ ّف تقييم الحالة يتطلّب أف توث ّق كل الظّواهر اًلتعلّقة ّ
الصور الفوتوغراف ّية كذلك عىل شكل كتالوغ األرضار .كعليه يجب أف يستخدـ نظاـ ذك معنى يف الكتالوغ كعىل سبيل اًلثاؿ يتم تقسيم
ّ
الكتالوغ حسب األرضار اإلنشائ ّية ،أك أرضار الحوامل ،أكأرضار األساسات ،أك أرضار يف طبقات اللّوف ،أك أرضار العوارض كأرضار األسطح
كهكذا.
من أجل توضيح تواتر األرضار كاتساعها أك توزعها ،ككوسيلة مساعدة أيضا ن لتحديد أسباب ال ّّضر يجب إصدار الخريطة (انظر اًللحق "رسم
الخرائط").
الّضر فيتم ذلك بناءا ن عىل تأكيل مظاهر ال ّّضر كالقياسات كتحاليل اًلواد الّضكريّة ،كيف حاؿ إجراء ذلك
أسباب
تحليل
ب
يتعلق
أما يف ما
ّ
الّضر.
يجب استقصاء أسباب ال ّّضر ،كالعوامل اًلساعدة عليه (ذلك التاريخ ّية منها كالحال ّية) كيجب أف يتم متثيل تط ّور هذا ّ

-

التّقييم العاـ كالتّوقعات



الّضر ،كأيضان كضع
إفّ الهدؼ يف هذق اًلرحلة من تقييم الحالة هو استقصاء مدل رضكرة التّدخل ،كعليه يجب أف يحتوم التّقييم عىل تقدير احتاملية ّ
أكلويّات لتاليف األرضار رسيعة التّفاقم.

-

التّقييم اًلتعلّق بّضكرة التّد ّخل كالتّوصيّات

-

تحضًن مسودة اإلجراءات أك تص ّور للمواد اًلطلوبة (حسب الختصاص)

آخذين مشكلة البحث بعٍن اإلعتبار يجب أف يتم تقييم تحليل اًلحتول كتحليل الحالة كإعطاء توصيّات للخطوات الّالحقة الواجب اتباعها.
كيف حاؿ كاف هناؾ فحص سابق يجب تضمٍن نتائجه يف ال ّتقييم الحايل ،كأيضا ن يجب ِذكر الفحوصات التي قد تكوف رضكريّة كيجب إجراءها بشكل
كاضح.
الّضكرة اًل مل ّحة للتد ّخل/التّأمٍن الطّارئ،
إفّ اإلجراءات الواجبة كاًلوىص بها لحامية البناء/القطعة الفنيّة يجب أف تتم كتابتها عىل الشّ كل التّايل كبوضوح ( ّ
الّضر أك إجراءات تالفه كإجراءات العناية).
أك رضكرة التّدخل الوقائيّة أك ا ّلرتميميّة ،أك إجراءات إحتواء أسباب ّ

إفّ هدؼ البحث كالذم يعترب أساسا ن لتطوير اًلرشكع ،يجب أف يكتب بطريقة كاضحة جدا ن ،كام يجب أف يتم اًلوافقة عليه من كل صانعي القرار ذكم
الرتميم ّية كأيضان اًلسائل اًلتعلّقة بالعنايّة بال ّنصب ال ّتذكاريّة كبتقنيات إستخدامها.
الصلة ،كذلك من أجل أف تؤخذ بعٍن اإلعتبار اًلسائل الوقائ ّية ك ّ
ّ
إفّ مسودة اإلجراءات هي التي تشكّل أساس التقارير التأهيل ّية كالقياس ّية ،كهي كذلك تحتوم عىل اًلعلومات الكاملة عن اًلواد اًلستخدمة ،ككذلك
اًلعلومات اًلتعلّقة بنسب الخلط كأيضان اًلناهج اًلتّبعة ،كيجب أف تكوف اًلسو ّدة م ّربرة بشكل كاضح كمفهوـ.
يف حاؿ كاف قد ت ّم يف كقت سابق القياـ مبحاكلت من أجل تطوير مفهوـ اًلرشكع ،أك تم كضع مناذج للمقرتحات ،فيجب أف يت ّم تضمٍن تلك النّتائج يف
تطوير اًلفهوـ الحايل.

VI

إفّ مناذج اًلقرتحات تشكّل أداة مه ّمة من أدكات ال ّتخطيط اًلسبق كعليه يجب توثيقها بدقّة ،كهي تفيد بشكل أسايس يف تقييم اًلفهوـ ،كتسمح أيضا ن
بوضع تعاريف مملزِمة للمشاكل البحث ّية من النّاحية التّقن ّية كالجامل ّية.
إفّ حجم ككضعيّة ككذلك شكل مناذج اًلقرتحات ،يجب أف يتم تحديدها مع األشخاص اًلسؤكلٍن كتنفيذها حسب أبعاد طبيعيّة كمنوذجيّة قدر
اًلستطاع ،أل ّف اًلقرتحات اًلصم ّمة كاًلدركسة بشكل مسبق تسمح إىل حد كبًن بالتّخطيط اآلمن كتزيد من قدرة احتامؿ اًلواد.

-

اًللحقات

من اًلمكن أف يحتوم التّوثيق عىل اًللحقات التّاليّة كذلك حسب حجم البحث أك تطوير اًلفهوـ:
الصور الفوتوغرافيّة (كالذم يشمل عىل أكراؽ للمكتشفات ككتالوغ األرضار)
 التّوثيق من خالؿ ّ رسم الخرائط خريطة عامة للمكتشفات كالع ّينات بركتوكوؿ التعامل مع العيّنات اًلخطّطات اآلراء الختصاص ّية كال ّتقارير اًلخربيّة قوائم اًلواد الكتيّبات التّقنيّة النّيغاتيف باألبيض كاألسود ،رشائح ال ّصور كقوالبهاالصور كاًلراجع كاًلصادر
 فهارس ّ -بركتوكولت كملخصات اللّقاءات

ثانيا ن -رشكط كمتطلّبات التّوثيق الفوتوغرايف
بالرتميم ،كيكوف الهدؼ منه عادة جعل الحالت كالظّواهر
الصور الفوتوغراف ّية هو جزء رضكرم من البحث كله صلة كثيقة ّ
إفّ ال ّتوثيق من خالؿ ّ
الرتميم كالبناء.
اًلوصوفة يف النّص مرئ ّية ،عىل سبيل اًلثاؿ :حالة الصيانة (قبل ،خالؿ ،بعد) ،ظواهر اًلحتول ،ظواهر ّ
الّضر كأيضان مراحل ّ
عند تحضًن التّوثيق الفوتوغرايف ،يجب النتباق إىل ما ييل:
الصلة.
.i
بالصور يجب أف يكوف مناسبان للبناء أك القطعة الفنيّة أك للجراء ذك ّ
حجم التّوثيق ّ
الصور اًله ّمة فقط إىل ال ّتوثيق.
إضافة
تتم
.ii
ّ
 .iiiصورة منوذج ّية كاحدة لكل ظاهرة تفي بالغرض .
الصور الضوئيّة (انظر متطلّبات الشّ كل كاًلواد)
.iv
الصور عىل غرار ّ
يجب أف تكوف ّ
يجب أف يتم تحضًن صور منوذجيّة عموديّة كجانبيّة (من كل الجهات) للبناء/القطعة الفنيّة كذلك قبل البدء بالبحث.
.v
لصيانة (قبل ،خالؿ ،بعد) يتو ّجب النتباق إىل إمكان ّية مقارنة مجاؿ ال ّرؤية
ا
حالة
فيها
تظهر
التي
ور
الص
.vi
ّ
ّ
الصور األخرل كخاص نة يف اللّقطات القريبة كالطّبق ّية إلخ.
مع جميع ّ
الّضكرة إستخداـ مقياس لوين متد ّرج.
كام يجب تصوير اًلقياس كيف حالة ّ
الصورة اًللصقة:
خاصة (انظر متطلّبات الشّ كل كاًلواد) ،كعىل هذق األكراؽ تد ّكف اًلعلومات التّالية عن ّ
الصور يجب أف تلصق عىل أكراؽ ّ
كل ّ
الصورة
تعرضه
ًلا
مفهوـ
ك
كاضح
كصف
.
1
ّ
 .2اسم كعنواف البناء/القطعة الفن ّية
 .3اًلوقع عىل مخطّط اإلتجاهات
 .4اًلوضوع
الصورة أك الفلم
 .5رقم ّ
الصورة
 .6تاريخ إلتقاط ّ
 .7اسم اًلص ّور

-

رسم الخرائط

من خالؿ رسم الخرائط ٌنكن إعطاء نظرة عامة عن حجم كت َوضُّ ع ظواهر اًلحتول ،ككذلك األرضار كلذلك يعد رسم الخرائط جزءا ن مهامن من التوثيق.
بناءا ن عىل محتول البحث يجب أف يتم تجهيز الخرائط التّالية:
خريطة اًلحتويات (اًلواد ،مسارات العمل ،ال ّتفاصيل اإلنشائية ،مراحل البناء إلخ).
.i
الّضر)
.ii
خرائط تظهر حالة البناء (ظواهر ّ
خرائط اإلجراءات (إجراءات تم تنفيذها ،مناذج اًلقرتحات)
.iii
VII

عند كضع الخرائط يجب مراعاة ما ييل:
 .1من اًلمكن أف تكوف الخريطة عىل شكل رسمة ،صورة مساح ّية أك صورة مص ّححة اًلنظور.
 .2يجب اختيار مقياس ذك معنى كيتناسب مع البناء/القطعة الفنيّة ككذلك مع اًله ّمة اًل َرج ّوة ،ككام يجب أف تكوف الخريطة مقركءة بشكل
جيّد ككاضحة.
 .3من اًلمكن رسم الخريطة بشكل يدك ّم أك ديجيتاؿ.
الخاصة بالبناء/القطعة الفن ّية.
 .4كل صفحة من الخريطة يجب أف تحتوم عىل قامئة بال ّرموز كجميع اًلعلومات
ّ

الرشكط كاًلتطلّبات اًلتعلّقة بالشّ كل كاًلواد
ثالثا نّ -
الصلة ،كذلك عىل شكل ملف
يجب أف يق ّدـ التّوثيق عىل كرؽ قياس  DIN A4كيتم تسليمه إىل الجهة اًلسؤكلة عن حامية البناء/القطعة الفن ّية ذات ّ
مؤلّف من أكراؽ منفردة ،أما الخرائط كاًلخطّطات فيجب أف تضاؼ بعد ثنيها كجعلها بحجم كرقة .DIN A4
إفّ الجهة اًلسؤكلة عن الحامية يجب أف تحصل دامئا ن عىل نسخة مطبوعة من مخرجات التّوثيق كأيضا ن عىل نسخة رقميّة (عىل شكل .)PDF-/PDF-A
كام يجب أف تكوف اًلواد كالوسائط اًلستخدمة قادرة عىل مقاكمة عوامل ال ّزمن ككذلك قابلة لألرشفة.

-

الصور الفوتوغرافيّة
رشكط ّ

-

الصور
كيفيّة تثبيت نسخ ّ

الصور عىل قدر عايل من الجودة كتكوف باإلضافة لذلك مقاكمة لعوامل ال ّزمن:
فيام يتعلق بالتّوثيق الفوتوغرايف أهميّة أف تكوف ّ
الصور (بأحجاـ مختلفة) مل ّونة أك باألحرل عىل شكل رشائح مل ّونة كذلك طبعا ن باإلضافة للنيغاتف األبيض
 .1يمفضّ ل سحب نسخ غًن رقم ّية من ّ
كاألسود ألف نسخ األبيض كاألسود تحتوم عىل نرتات الفضّ ة ك تتمتع بقدرة عالية عىل التح ّمل.
الصور الرقميّة.
الصور إىل صور ضوئيّة ،كام أنه ل يفضّ ل طباعة ّ
الصور ال ّرقميّة كلّها كدكف استثناء كمبساعدة مخرب تحميض ّ
 .2يجب تحويل ّ
 .3يجب حرصا ن استخداـ نوع كرؽ تصوير مقاكـ لعوامل ال ّزمن (عىل سبيل اًلثاؿ Fujicolor Crystal Archive, Kodak Professional
 Enduraأك ما يشابها).
فحسب ما هو معركؼ فإف نوع ّية  Barytpapierهي األفضل فيام يتعلق مبقاكمة عوامل ال ّزمن.
 .4كعند األرشفة ال ّرقميّة يجب تسليم اللّقطات الهامة عىل شكل ملف ( TIFFغًن مضغوطة أك مضغوطة بدكف فقداف يف البيانات ،حجم
اًللف الواحد عىل األقل  5ميغابايت) كتكوف محفوظة عىل كاسطة تخزين .كام يجب تسمية كاسطة التّخزين كاًلجلد الذم يحتوم عىل
اًللفات بأسامء تدؿ عىل البناء/القطعة الفن ّية بشكل كاضح.
 .5عندما يتم تسليم النّيغاتيف األبيض كاألسود أك الرشائح اًلل ّونة فإنّه من اًلمكن أف تحتوم النّسخة اًلطبوعة من التّوثيق عىل صورة مطبوعة،
ككام ٌنكن اإلستغناء عن عمل نسخة رقميّة إضافيّة من اللّقطات عىل كاسطة التّخزين.
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الصور عىل كرتوف للصور خاؿ من الحمض ( ( )120g/mانظر الورؽ).
يجب أف تلصق ّ
ّ
الصور يجب النتباق إىل أف تكوف مادة اللصق مقاكمة لعوامل ال ّزمن كل تحتوم عىل األحامض أكعىل
الصمغ أك الزكايا لتثبيت ّ
 .1كعند استخداـ ّ
السيللوز كلواصق األكريل كالغراء.
ات
رث
اي
أك
شاء
ن
ال
من
لصق
هي
اًلثاؿ
سبيل
عىل
ستخدامها
إ
اًلمكن
اًلواد
ف
ّ
أ
مواد مذيبة .حيث
ّ
ّ
عىل سبيل اًلثاؿ بعض البائعٍن يف أًلانياGSA ،)www.monochrom.de( Monochrom ،)www.archiv-box.de( Hans Schröder :
(.)www.gsa-produkte.de
الصور فيها.
الصور كإدخاؿ ّ
 .2كبديل عن اللّصق من اًلمكن قص زكايا يف كرتوف ّ
الصورة (كرقم الفلم يف حاؿ كجودق) بقلم ناعم عىل خلف ّية اللّقطة.
 .3عىل كل األحواؿ يجب تسجيل اسم البناء/القطعة الفن ّية كرقم ّ

الخاصة بالورؽ
الرشكط
ّ
ّ

2

2

يجب أف يكوف الورؽ اًلستخدـ يف ال ّطباعة كالنّسخ (بالنّسبة للنص  ،80g/mبالنّسبة للصور  )120g/mمقاكمة لعوامل ال ّزمن.
الرشط عندما يكوف الورؽ اًلستخدـ معيار ( DIN ISO 9706خايل من الحمض ،خايل من الخشب ،مخ ّفف القلويّة) كل يحتوم
 .1يتحقق هذا ّ
عىل مم َب ّيضات (مثل الورؽ  mondi BIO TOP3أك ما يشابه).
 .2تنبيه :إ ّف معيار ( DIN 6738معيار العمر الطويل) ليس مقياسان لقابلية األرشفة كذلك ألنه يشرتط متطلبات أقل .ملحوظة " مم َب ّيض بدكف
استخداـ الكلور" ل تشًن أيضان إىل القدرة عىل مقاكمة عوامل الزمن .كرؽ إعادة التدكير غًن قابل لألرشفة.

VIII

-

أدكات الكتابة التي يجب إستخدامها

يجب استخداـ مواد للكتابة مقاكمة لعوامل ال ّزمن عند رسم الخرائط ككتابة العناكين اليدكيّة ،كهذق اًلواد يجب أف تكوف كفقا ن لػ DIN ISO 11798
الرشكات
مقاكمة للضوء كأيضان مقاكمة للامء كخالية من األحامض كالحديد ،كعمليا ل يضع اًلنتج غالبا ن ّإل إشارة عا ّمة إىل مقاكمة الضوء ،حيث أ ّف بعض ّ
تستخدـ نظاـ ال ّنجوـ لتحديد درجة مقاكمة الضّ وء ،كإ ّف اًللحوظتٍن "مناسب أك آمن للوثائق" ل تشًن بتاتان إىل مقاكمة ال ّزمن.
ما هي األنواع التي تكوف عاد نة مناسبة للكتابة:
 أقالـ ال ّرصاص
 أقالـ مل ّونة مع مقاكمة عال ّية للضوء مثل أقالـ  Caran d’Acheأك  Faber Castellأك ما يشابها.
 محابر ذات حرب مصبوغ بأسود القنا ِ
(سناج الكربوف) مثل حرب  Ecco Pigmentمن  Tikky Graphic ،Edding 1800 ،Faber Castellمن
 Staedtler Pigment Liner 308 ،Rotringأك ما يشابهها.
ما الذم يعد غًن مناسب:
 اًلحابر القابلة للتعبئة (عادة ما تعتمد عىل مواد مملَ ّونة كبال ّتايل غًن مقاكمة للضوء) ،ككذلك أقالـ الحرب الجافّة ،أقالـ الفلوماسرت اًلعتمدة
الصباغ التي تحتوم عىل الحديد.
عىل مواد مملَ ّونة ،China ink ،كأيضام محابر ّ

-

الط ّباعة كالنّسخ

للتّأكد من أ ّف الطّباعة كالنّسخ مقاكماف قدر اإلمكاف لعوامل ال ّزمن ،يجب النتباق إىل النّقاط التّاليّة:
 .1يسمح فقط بإستخداـ محابر أصليّة كمتوافقة مع الجهاز اًلست ّخدـ كهذق اًلحابر يجب أف تكوف خاليّة من األحامض كالحديد.
 .2عند الطّباعة بإستخداـ طابعة نافثة للحرب يجب حرصيّان إستخداـ محابر مقاكمة للضوء كعدٌنة اإلنحالؿ باًلاء .مبا أف الطّباعة بواسطة نفث
الحرب تعمل من خالؿ تلوين الورؽ فهي بالتّايل الطّريقة األفضل للطباعة.
 .3يف الطّباعة الليزريّة كالنّسخ يتم لصق الحرب عىل الورؽ ،كإذا مل تكن الحرارة الالزمة لذلك مضبوطة بشكل مثايل فمن اًلمكن أف َ ٌّنحي الخط،
كلهذا يجب صيانة الجهاز بشكل دكرم.

-

األغلفة الش ّفافة

الرشائح اًلل ّونة ،ككذلك األقراص اًلدمجة كبطاقات ال ّتد ّرج اللّوين اًل م َقلّدة باليد كاًللصقة كالحامية من
إفّ كظيفة األغلفة الش ّفافة هي حفظ ال ّنيغاتيف أك ّ
اإلتساخ كالضّ ياع.
 .1كألسباب تتعلّق مبقاكمة عوامل ال ّزمن يسمح بإستخداـ أغلفة خالية من األحامض ،اًلم ّيعات ،الكربيت كالكلور ،كاًلنتجات التي تعد مناسبة
تحقق اًلعيار  ISO 18916:2007كالذم يشمل عىل  ،Photographic Activity Testكاألغلفة الغًن مناسبة هي تلك اًلصنوعة من
السيللوز.
البالستيك أك نرتات ّ
 .2إ ّف أغلفة البوليسرت ،البوليربكبيلٍن كالبوليثيلٍن تعد من األغلفة اًلناسبة.

.1
.2
.3

كسائط التّخزين ال ّرقميّة

من أجل إعداد نسخة رقم ّية للتوثيق يسمح حرصيّا ن بإستخداـ كسائط التّخزين التي تتحمل ظركؼ األرشفة مثل أقراص السيدم أك الديفيدم
اًلطليّة بال ّذهب.
من أجل حفظ اًلعلومات بجودة عالية كمناسبة يجب إستخداـ رسعة نسخ بطيئة.
كام يجب عنونة الوسائط بالبيانات الخاصة بالبناء أك القطعة الفن ّية ككذلك اًلرشكع.

IX

