
 

كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية  
علم اآلثار: قسم   
علم اآلثار: شعبة   

أطروحة مقدمة لنيل شهادة  الدكتوراه يف العلوم  
:ختصص علم اآلثار واحمليط املوسومة بـ  

 

التحف املعدنية مبتاحف الغرب اجلزائري  
"دراسة لوسط احلفظ"  

 

  :حتت إشراف                                     :                             إعداد الطالبة
 معروف بلحاج. د.أ                                      مي فائزة                         يبراه

  أعضاء جلنة املناقشة
  رئيسا  تلمسان  ) أ(أستاذ حماضر   مهتاري فايزة . د
  مشرفا ومقررا   تلمسان  أستاذ التعليم العايل   معروف بلحاج . د.أ
  عضوا مناقشا   معهد اآلثار اجلزائر  )أ(أستاذ حماضر   رزقي أبوخنوف . د
  عضوا مناقشا   معهد اآلثار اجلزائر  ) أ(أستاذ حماضر  طيان شريفة .د
  عضوا مناقشا   معهد اآلثار اجلزائر  ) أ(أستاذ حماضر  حنيفي عائشة .د
  عضوا مناقشا   تلمسان  أستاذ التعليم العايل  شكشو عبد الرحيم . د.أ
  

مـ 2013/2014وافق لـامل/ هـ1433/1434: السنة اجلامعية   



      



 

  شكر وتقدير
  

 على "معروف بلحاج "أستاذي املشرف إىلأتقدم بامسي عبارات الشكر 

كما اثين ثناء حسنا على الذين مل يألوا  .توجيهاته ومساعدته طيلة اجناز هذا البحث

، و  "الرزقي الشرقي"العلمي  واخص بالذكر  ثحجهدا يف مساعديت  يف جمال الب

كما أتقدم جبزيل الشكر  إىل .  "شنويف"و األستاذ  "نقادي"و األستاذ  "بن محو"األستاذ 

وال  .الدراسة  على أكمل وجه كل من مد  يل يد العون  و املساعدة  يف إخراج  هذه

يسعنا  إال نقدم  هذا العمل  إىل املكتبة العربية  ونكون قد أسهمنا   و لو بقسط  يسري 

 ونيات املعدنية  وإلقاء الضوء على طبيعتهايف إبراز التقنيات و  املنهج الوقائي   للمقت

 .خصائصها  اليت تنفرد ا عن بقية املقتنيات األخرى يف الوسط املتحفي 

  

  

 



  :امللخص

مجيع التدابري  و االجرءات  اليت دف إىل التقليل و التقليص من احلفظ الوقائي هي  
 عوامل عديدة دد ا .عن طريق خلق الظروف املثلى للحفاظ على ااملقتنيات املعدنية اإلضرار 
وحدات الترتيب   والتغليف، التجهيز  : قاعات العرض  و التخزين  الناجم بفعل   يف املقتنيات 

هذه احلاالت سامهت  يف تلف و  .غري الئق ، وعدم اإلشراف ،واملشاكل املتعلقة باملبىن، اخل
الذي  يقف عاجزا  يف كيقية جماة هذه  للقى ، ناهيك عن الطاقم البشريالتدهور السريع 

تغريات  ال: هي أيضا من أكرب التحديات اليت تواجه املتاحف و،سبل من  احلد منها  األخطار ، و ال
امللوثات اجلوية ، والغبار ، والكلور ، واملناخية  بعتبارها خطرا حقيقيا يهدد حياة املقتنيات املعدنية 

باإلضافة املعاجلة  التنظيم  الواجب إتباعه يف حالة نقل التحف املعدنية منها يف إطار التبادالت، اوو 
أمام  و العرض اهلادف  ،إىل كيفية  العرض  اليت تعد من الوسائل  الضرورية  لالتصاالت 

إنّ املهارات احملتملة و التواصل هي األولوية اليت يتعني النظر فيها يف ختطيط وتصميم . اجلمهور 
  .املعارض 

و إجياد بيئة مواتية جتاه مجيع  ،يدو لضمان االستمرارية  هلذه املقتنيات يتطلب  احلفظ اجل 
  .التأثريات اليت قد تسبب خطرا على اموعات املتحفية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Résumé : 

La conservation préventive est la réalisation de l'intervention indirecte 

pour retarder la détérioration et prévenir les dommages en créant des conditions 

optimales pour la conservation des objets métalliques De nombreux facteurs 

menacent les objets dans les salles d'exposition et des réserves : les dommages 

dus à la surcharge, supports , soclage, emballage , mauvaise installation, manque 

de supervision et les problèmes liés à la construction , etc. Ces situations 

entraînent une détérioration rapide des objets et le personnel du musée ignorer 

comment résoudre ces problèmes. Ainsi, certains des plus grands défis auxquels  

musées doivent faire face sont les suivants: le changement climatique qui est  un 

réel danger pour les objets métalliques , les polluants atmosphériques , la 

poussière, le chlore ainsi que la manipulation de transport et de conditionnement 

de stockage, en plus des présentations et des expositions publiques qui sont le 

principal moyen de communication dans les musées . Leurs compétences 

potentielles et de la communication sont donc des éléments prioritaires à prendre 

en considération dans la préparation et la conception d'une exposition. Une 

bonne conservation exige de trouver un milieu favorable contre toutes les 

influences qui peuvent provoquer un danger pour les collections muséologiques. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract : 

 

 Preventive conservation is the realization of indirect intervention to 

retard deterioration and to prevent damage by creating optimal conditions for the 

conservation of metal objects. 

 Many factors threaten the objects in the exhibition halls and reserves: 

damage due to overloading, supports, plinth, packaging, improper installation, 

lack of supervision and problems related to the building, etc. Such situations 

cause rapid deterioration of objects and the museum staff do not know how to 

solve these problems. So some of the biggest challenges museums face are: 

climate change as a real danger to the metal objects, atmospheric pollutants, 

dust, chlorine as well as transport handling and storage conditioning, in addition 

to the presentations and public exhibitions which are the primary means of 

communication in museums. Their potential and communication skills are the 

priority to be considered in the layout and design of exhibits. Good conservation 

requires finding a favourable environment against all influences that may cause 

danger to museum collections. 

 

 

  



            "                                                مقدمة " 

 أ 
 

  

 : مقدمة 
يعد  احلفظ  من التوجهات اإلستراجتية  اليت توليها املتاحف  أمهية  للحفاظ على تراثها 

وحىت يتسىن  الثقايف، فاحلفظ ضرورة  وشرط من شروط نقل  املقتنيات يف أحسن صورة  
هي    تلك   . تؤدي  رسالتها احلضارية  على أكمل وجه،و ل لألجيال القادمة  االطالع عليها 

الغاية   املرجوة لتحقيق   مدى  تطابق  وسط احلفظ  مع معايري  العمارة املتحفية  القائمة بدورها  
تأثيثها   ية  خاصة ، وعلى أربعة دعائم  رئيسة  هي تصميم  و بناء  عمارة املتحف  وفق  تقن

وأجهزة  الداخلية و احلفظ اجليد ،وكذا جتهيزها  بوسائل الرقابة  املناخية بأثاث  مالئم  للعرض 
إضافة  إىل التأطري  البشري  املؤهل  و الساهرة  على جل األخطار  اليت  تعديله تلطيف اجلو و

  .تعترض   املقتنيات عرب الزمن
من صناعات     املقتنيات عامة و املعدنية خاصة  ونظرا للكم الكبري ملا حتويه  متاحفنا من 

غراض و الوظائف ، فهي تشهد حتديات  وخطرا حقيقيا يف كنف الوسط املودعة فيه خمتلفة األ
السلبية النامجة عن  رداءة الوسط    زاتااإلفرو املتمثلة يف تلك  ،بأجنحة العرض و التخزين  

و الطاقم  ،املناخي  الداخلي بفعل تذبذب  الرطوبة النسبية و تشبع اهلواء الداخلي  بالغازات
ونقص اخلربة يف إدارة دواليب وسائل التكنولوجيا  احلديثة      ،البشري الساهر بفعل أخطائه

 .وغريها من األمور 
ما الذاتية  تكمن  يف وقد دفعين  الختيار  هذا املوضوع عوامل ذاتية و موضوعية ، أ       

استكمال  البحث هلذا النوع من الدراسات بعدما مت التطرق إليه يف موضوع حبثي يف املاجستري  
الذي متحور  موضوعها حول  احلفظ يف متحف تلمسان، ارتأينا التطرق يف الدكتوراه  إىل توسيع  

ا بوهران  ،و ملا حيتاج إليه جمال البحث اخلاص باملقتنيات املعدنية مبتحف تلمسان و متحف زبان
االضاة ناهيك عن ) درجات احلرارة  ، الرطوبة ، التلوث(البحث من عمليات  مسح مستفيضة  

ثرة يف مواضيع قلة الدراسات إن مل نقل انعدامها يف جمال احلفظ باستثناء بعض الدراسات املتنا
كضرورة  لتكسري  مجود السرد العقيم  جتاه هدا  ءتاجأما الدوافع املوضوعية  .عامة عن املتاحف
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النوع من الدراسة  إىل استقصاء  احلقائق العلمية  عن طريق حتاليل استدعتها  الظروف املزرية  
وكذا االختالف يف اخلصوصيات اجلغرافية و املناخية اليت تنفرد ا كل  ،اليت ألت إليها متاحفنا

  ألخرى منطقة عن ا
وما مدى  شدة تأثري عامل عن أخر يف ،من التأثريات وعوامل التلف  املختلفة   ة جلملةاوازو مل

  .الوسط املتحفي
 

،وعليه تعاين التحف املعدنية يف املتاحف الوطنية و احمللية من عدة مشاكل تعود ألسباب خمتلفة،
يف تلمسان ،و نظريه   اآلثارماذا عن حال وسط احلفظ  بتحف : التالية اإلشكالية إثارةميكن 

دنية  ما علة املديني القصري على مصري املقتنيات  املع أثرهمتحف امحد زبانة بوهران ؟ و 
هي السبل  إىل تدارك الوضع ، و اإلجراءات  الوقائية الواجب  اختاذها  ماواجلزائري الطويل؟و

  لتقليص من هذه األخطار ؟
عينتني  من املتاحف منها متحف تلمسان ومتحف زبانا مت انتقاء  ياميدان اإلشكاليةولفحص هذه 

وملا تعرضت له املعدنية  املقتنيات ملا يشهدناه من حتدي صعب يف جمال  حفظ وصيانة   بوهران
جاء مفهوم احلفظ كيميائية  من صدئ و تأكل  بفعل وسط احلفظ ، وعليه  من تغيريات  فيزيو

وبوضع مناهج ،الوقائي كحتمية ضرورية لتطوير مفاهيم جديدة غري اليت كانت عليها من قبل 
  .التدخل الناجح ولتسخري وسائل الوقاية بتقليص و خفض درجة التدخل  املباشر على القطع

  

وملعاجلة هذا املوضوع  تطلب األمر الرجوع  إىل املصادر املادية متثلت أساسا  يف مقتنيات 
املتحفني  وتأثيث  عرضهما املتحفي القائم اآلن ، و الذي على ضوئه كان طرح البديل للعرض 

ذلك  ملقاالت املتخصصة  وما إىلو ا ،السابق ، بإضافة إىل املراجع  املتنوعة و التقارير التقنية 
  :أبرزها على اإلطالق و

  تقارير املؤمترات منهاICCROM  الثقايفاملركز الدويل  لدراسة وصيانة  و ترميم التراث  
  ICOMالس الدويل للمتاحف  ،و  L’ICOM-C فجنة  احلفظ للمجلس الدويل للمتاحولل
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لضبط مفاهيم حول احلفظ  ،و مؤمترات وقد تضمن  جمموعة من املداخالت  عرضت يف ندوات
  .الترميم، و املعاجلة، و لتحديد األهداف و املبادئ  ملهام لكل من احملافظ و املرممو

كما اعتمدت يف الفصل األول على أعمال ودراسات جسدت على شكل مقاالت حول 
باإلضافة إىل الدراسات اليت قام ا  ،التعدين وطرق التصنيع املختلفة عرب التاريخ  تاريخ

LEDEBUR وVEGA   قدمية اليت عرفتها صناعة التعدينحول طرق التصنيع ال.  
ومها   أيضا مبعلومات مهمة يف علم الكيمياء املعدنية   أمدتنااملراجع املتخصصة اليت  أهمومن 

آخرون ،و أيضا  و Petrov(M),Mikhilevكتابني صدر من قبل جمموعة من الكميائني 
Khodakov(Y),Epstein  ، تناولوا فيه دراسة اخلصائص الفيزيوكميائية للمعادن ومنه وآخرون

  .التعرض إىل كيفية حدوث  ظاهرة التآكل النامجة من خمتلف البيئة احمليطة باملعادن
كما حاولنا باملقابل  اقتراح  بعض  الطرق العالجية  اخلاصة بالصيانة الوقائية فاستعنا ببعض 

باإلضافة إىل االعتماد على  االت  .BERTHOLONو Claude Volfovskyغراراملراجع على  
 .الدوريات املتخصصة اليت تنشر يف هذا االو

مت االعتماد على عدد من املناهج العلمية املعلومات،وحىت ال يكون هذا البحث جمرد لتجميع        
، و اليت تنقسم يف األساس  على حمورين نظري و تطبيقي ، ففي اجلانب  الفصولحسب  موزعة

و الوقائع الواردة يف ،و األحداث ،النظري استعنا باملنهج التارخيي يف تتبعنا للمراحل التارخيية 
إضافة إىل التطرق لتاريخ  املتحفني   ،ين و تطوره  عرب العصور التعد نشأةاملصادر  التارخيية  حول 

املختارين كعينة  للدراسة ، كما اعتمدنا على  املنهج  الوصفي  أثناء  تناولنا  للمقتنيات  املعدنية  
القائم على االستقراء املعروضة يف املتاحف ، وكان البد من االستعانة  باملنهج   التجرييب  

عن طريق االعتماد  على املراجع  اليت اختصت يف هذا اال  القياس  مث االستنباطواملقارنات و
وليس هذا فحسب   ،و الكهروكمياء ، ،و الكيمياء ،املساعدة  كالفيزياء   الذي يتعلق بالعلومو

بل إن إطار الدراسة  استلزم  أدوات  التحليل  و املعلومات   اليت ارتكزت  أساسا على  التجربة  
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التوصل إىل النتائج  كما هي  و بإجراء  حتاليل على  مقتنيات متحف تلمسانالتحاليل  املخربية و
  .جمسدة  بتفاصيل ادقق  يف الفصل الرابع 

و لإلجابة عن اإلشكالية ارتأينا تقسيم البحث إىل مدخل  متهيدي و مخسة  فصول  اينا        
باحلفظ الوقائي  "املدخل  التمهيدي  املوسوم  حيث خصص   . خامتة وأخرياكل فصل  خبالصة ، 

من ضبط للمفاهيم  لكل من احلفظ  "ودوره يف متديد  السالمة  الوقائية  للمقتنيات األثرية 
الفرق  كل من  دور احملافظ و املرمم  قدميا   وضحنا كما الترميم، ، وحفظو الترميم  املعاجلةو
تطور  احلفظ الوقائي  ومبادئه  و أهدافه  ودوره يف متديد راحل محديثا ، مبينني يف نفس الوقت و

  .العمر االفتراضي للمقتنيات األثرية 
املراحل التارخيية فقد تضمن " مراحل تطور الصناعة املعدنية "  مث يليه الفصل األول املعنون       

الشعوب القدمية ، مرورا لعصر التعدين و التناقضات  احملتملة بعدم اعتبارها مقياسا  ثابتا لدى 
االستخالص احلديد،  نبطرق التصنيع القدمية  الستخالص املعادن بدءا باألفران البدائية  إىل األفرا

تنوع استعماالت املعادن  يف   ،وكذاعة املعدنية طرق الصنع و الزخرفة  اليت تتطلبها الصنا  إبرازمث 
 .ااالت  احلياتية كالصناعة و الزراعة 

 اخلصائص الفيزيوكميائية للمعادن  ودرجة حساسيتها "أما الفصل الثاين املوسوم ب         
اخلصائص الفيزيائية و الكيمائية للمعادن ، مث عملنا على اإلحاطة  إىل ذكر"لوسط احلفظ و العرض

ات باإلضافة إىل امللوث ،و الرطوبة،بعوامل التلف  املختلفة منها البيئية ال سيما درجة احلرارة 
الداخلية  اسدة يف أثاث العرض املتحفي  اليت تكون مصدرا  النبعاث  امللوثات  أو باألحرى  
بعض املواد ذات التركيبات  الضارة ،مرورا بطرق التصنيع القدمية و عالقتها بتآكل املعادن ، مث 

  .أخذنا يف األخري مفهوم التآكل و أنواعه 
جاء فيه التعريف " متحف وهران  تلمسان و مقتنيات متحف"ب الثالث املوسومالفصل  أما       

 حلي  كنفهما مناملودعة يف  املقتنيات املعدنيةمع التطرق إىل  حدودمها،مبوقع املتحفني و بيان 
  .أسلحة وغريها  من خالل عرض  اخلصائص  الوظيفية  و التقنية و الفنية 
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 ـاملوسوم ب أفردنا الفصل الرابعبعد إعطائنا فكرة عامة  عن أهم املقتنيات املعدنية باملتحفني        
، حيث قسمنا الفصل إىل قسمني،  قسم خاص " وسط احلفظ مبتحف زبانا  ومتحف تلمسان" 

بدراسة خصائص وسط احلفظ مبتحف زبانا و األخر مبتحف تلمسان  ، ومن خالهلما  أبرزنا  
املعمارية ، وكذا كوا عمارة ذات طابع تارخيي  اليت ال تتماشى و متطلبات  الوظيفة اخلصائص  

املتحفية ومتطلباا املادية ، مث انتقلنا إىل الشطر الثاين حيث ركزنا على تقييم الوضع الراهن  من 
تحفي  و أشكاله ، كما احتوى هذا الفصل على  دراسة تطبيقية للوسط امل ،أثاث  العرض وتقنياته 

التخزين ، واليت اقتصرت  على الرقابة املناخية  يف قياس درجة احلرارة و الرطوبة يف قاعات العرض 
مث معاجلة املوضوع بدراسة أكثر دقة من خالل  إجراء حتاليل و اختبارات و االستعانة بعلوم 

الكيمياء  اليت مسحت بالكشف عن خصوصيات املادة و تركيبتها  الفيزيوكميائية  و  والفيزياء 
  .التغيريات اليت تعرضت هلا  عرب الزمن 

اختاذ  إىل" تدابري احلفظ و الصيانة الدائمة"  ـفيما خيص الفصل اخلامس و األخري و املوسوم ب
ملعدنية من خطر  التفاعالت الكميائية صيانة  التحف ا إىلالتدابري و املنهج الوقائي الذي يهدف 

كيفية اختيار املواد  و املنتجات   إىلمبراقبة و مراجعة  فضاء العرض و التخزين من خالل التطرق 
اليت هلا دور فعال  يف انبعاث كميات كبرية من املركبات  الضارة على اموعات املتحفية ، ويف 

به يف املتحف ،مرورا  باملنهج الوقائي  الذي يضم اقتراح األثاث لالئق  غري الذي هو معمول 
شروط  التخزين  اليت تصب  يف توفري  املتطلبات الالزمة ألنظمة التخزين  ووحدات الترتيب  

و إمكانية الوصول  إىل التحف ،البحث ،األمن و السالمة ،وجتنب املشاكل  املناخية و التسيري 
لوقائي يف الصيانة  و املعاجلة  بعدة طرق علمية  صحيحة واحلفظ ،  وأخريا  التطرق إىل املنهج ا

  .اليت تتناسب وطبيعة التآكل ولضمان ثباا يف حميطها 
وأخريا ذيلنا حبثنا خبامتة اليت حصرنا فيها أهم النتائج الواجب توظيفها باإلجابة على  

و خمططات   ت ، و للوحاو أرفقنا البحث بأشكال وصور. اإلشكالية اليت طرحت يف املقدمة 
هو  يف املالحق ، كما ضمت هذه األخرية   منها ما أوردناه  ضمن الفصول  ومنها ما ،وجداول



            "                                                مقدمة " 

 و 
 

الوثائق اإلدارية لتحاليل املخربية و قائمة املصطلحات ، لتختم  بقائمة املصادر و املراجع،  وفهرس 
  .احملتويات املتوخاة يف كل حبث علمي  ودراسة أكادميية 

نا  أثناء اجناز  هذا البحث  جمموعة من الصعوبات  خالل عملنا امليداين لقد اعترض   
أجيالت املتكررة من قبل و الت ،خاصة متحف زبانا ، حيث اضطررنا إىل العودة مرات عدة و
برغم من بعد املسافة ، ناهيك ،أوال   اريةاإلدعن املتحف  بغرض استكمال االجرءات  سؤولة امل

 ستلزمهاو ورشات عمل على مستوى املتاحف للقيام بالتحاليل املخربية اليت ،عن عدم توفر خمابر
، كما منعنا من الدخول  الكيمائية .من تقييم األضرار ، و حتديد اخلصوصيات الفيزيائية، البحث

اإلدارية العائق الكبري  اإلجراءاتإىل قاعات التخزين و غريها من األمور، لكن لألسف تبقى 
 .يف تقدم األحباث يف اجلزائر نيعاحلاجز املو
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    :الفصل التمهيدي
ت و التلف  الذي كلمة دف إىل محاية املقتنيات من عوامل الزمن ومدى التغريا احلفظ إن

للمقتنيات  ، وعلى غرارها تعددت املصطلحات يف هذا اال ملا   البنيوي حيدث يف التركيب
نصب إىل إطالة عمرها  وتسليمها إىل األجيال القادمة ولكن كلها ت،حتمله من دالالت و مفاهيم 

       .يف أحسن صورة

 :مفهوم احلفظ  -1

  :للحفظ مفهومان  من اجلانب اللغوي، و اجلانب االصطالحي 

  :لغة  - أ
و  استظهرته واحملافظةاحلفظ حفظت الشيء حفظا آي حرسته و حفظته أيضا مبعىن  
  سورة األنعام103اآلية     1)  بِحفيظ علَيكُم  أَناو (احملافظ منه قوله تعاىل –احلفيظ .....املراقبة 

  :اصطالحا  - ب
الالتينية  املشتقة من الكلمة conservationفكلمة حفظ تعين باللغة اإلجنليزية  

conservation واليت تعين الصيانة واحلفظ والعالج.  
والعشوائية اليت كان يقوم ا  ،وقد ظهرت هذه الكلمة بعد تلك األعمال الترميمية اخلاطئة

 ءاملراملرممون  يف املاضي  ، و اليت كانت حتكمها ال أسس علمية  حتفظ لألثر طابعه  األصلي و
 . restaurationوقيمته الفنية األثرية والتارخيية، وقد أطلق على هذه األعمال مصطلح الترميم 

سادت احلياة الثقافية يف أوروبا وجهة نظر أخرى تنادي باحملافظة على  م19و 18وإبان القرنني 
لف دون أن هذا التراث وأن تكون أعمال ترميم اآلثار والتقنيات الفينة موجهة لعالج  ما ا من ت

املتخصصني يف  يعترب من أوائل Mériméeتفقد شيئا من قيمتها التارخيية، وهكذا جند أن مرمي 
  أعمال الترميم الذين

  1دون اللجوء إىل تغيري أو تشويهنادوا بوضع أعمال ترميم   اآلثار يف إطارها الصحيح 

                                                           
1

    .67.ص ،بريوت ،دار لسان العرب  طبعة ،الد األول ،منظور ،لسان العرب احمليط ابن 
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 احلديقة اليت كانت تطلق على البيت أو Coservatoryكلمة  م19إال أن ظهرت يف القرن 
هذه الكلمة  اليت تضم النبتات النادرة واليت تتطلب احملافظة عليها من االنقراض، وال شك أن

أخرى بالفرنسية  ، كما توجد كلمة conservationتقترب من حيث اهلدف واملعىن من كلمة 
أطلقت على املعهد  conservatoireوهي كلمة  1879ظهرت يف احلياة الثقافية ألول مرة عام 

املثال مؤشر آخر إىل  املوسيقي الذي يهتم باحلفاظ على التراث املوسيقي األورويب ويعد هذا 
مع   conservatoireكلمة إذا ما أخذنا بعني االعتبار تشابه  conservationاتساع مدلول كلمة 

م أخذ مصطلح  19بداية القرن ومع . من حيث اهلدف والتركيب اللغوي  conservationكلمة 
 يطلق على األعمال والدراسات العلمية اليت يقوم ا   antiquité conservationصيانة اآلثار 

املتخصصون يف صيانة اآلثار وعالجها من مجيع مظاهر التلف املختلفة وصيانتها وفق أسس علمية 
  .2من خالل حتديد خصائصها الفيزيوكميائية بالطرق العلمية

و مبطالعة ما ينشر يف هذا اال فان احلفظ جمال تطبيقي معقد الذي يهدف إىل فهم 
 أومبختلف الطرق و الوسائل سواء باملعاجلة  ذ املقتنياتإلنقاالتغيريات و النتائج اليت ميكن اختاذها 

 خفض درجة التدخل املباشر على القطعة من خالل التقرب من البيئة اليت تتواجد فيها وهو ما

 .يعرف باحلفظ الوقائي 
  

  :مفهوم احلفظ الوقائي -2
يعد احلفظ الوقائي من التوجهات  اإلستراجتية  للمتاحف احلديثة املتعلق أساسا بالرطوبة 

 ضرورة احلفظ الوقائي إن. يميائيةالنسبية ، ناهيك عن احلرارة  و اإلضاءة و تركيبة  اجلو الك
مناهج  عوامل التلف املختلفة و ذلك بوضع األخطار و املقتنيات املتحفية إىل تفادي تعرضتقضي 

التدخل الناجع  وتسخري الوسائل  الوقائية  الالزمة  حلفظ املقتنيات ولضمان استدامتها  لفترة 
  .طويلة

                                                                                                                                                                                     
قسم يف علم اآلثار  و احمليط، اجستريمايزة وسط احلفظ مبتحف تلمسان  ،دراسة تطبيقية جلناح العرض و التخزين ، مذكرة براهيمي ف2

  .7ص. 2007 ،اآلثار جامعة تلمسان
     27.ص،1997، ، مكتبة زهراء الشرق للنشر، القاهرةدراسات علمية يف ترميم وصيانة اآلثار غري العضوية ،حممد عبد اهلادي 1
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بني  إجابات هادفة جتمعيقترح  كثرية وشأنه أن يطور مفاهيم  الوقائي منفمفهوم احلفظ 
و العرض  إىلالتخزين  املتحف من جوانب وضائقكما يتعرض لكل جانب من  املراقبة،احلماية و 

 إال الوقائياحلفظ  أمهيةتضأت وقد  .الوقائية الصيانة إىل التخطيط النشاطات ومن إىلمن البحوث 
الذي و الكثري من عامة الناس جيهلهزال من القرن املاضي  فهو نظام جديد ال ي األخريةيف السنوات 

و العكس صحيح بغض النظر عن   عتبار املرمم هو احملافظابالترميم ، ب بارتباطهكان مثار جدل 
بطريقة و بأخرى ، ففي بداية  األثريةيتم التدخل على اللقى  وأحيانا .ختصصهمااختالف جمال 

 ومنه ميكن   األعراض أساسمن جهة ملعاجلة مريض  يتم التدخل على : بسيطة األمورتبدوا  اآلمر
مما يتسبب يف تلفها وتدهورها، ومن جهة أخرى ميكن التدخل على املرض ،التحفة  مباشرة على

  .1على الظروف املتسببة يف حدوث تلك االضطراباتومنه  مباشرة
و الوقاية تصدر كلها  ،و التدخل العالجي، كل هذه الفوارق و االختالفات بني العالج

 فاالنتقال  من التأثريات إىل األسباب وبالتايل من املفرد: على التحفة من حجم التغيري و التحوالت
التكلم ( لعودة إىل فهم أسباب التلف  ينطوي هذا بالضرورة على حجم التغيريات فا،اجلمع  إىل

الربامج وجانب فهم اهلندسة  إىلو الكيمائية  ،خر فهم التأثريات  الفيزيائيةأعن البيئة ومن منظور 
 حولوعليه وجدت مقاربات  وفلسفات  من خالل خمطط احلماية و الصيانة و التسجيلاملدروسة 

و الترميم والتوقيع على العديد من االتفاقيات من خالل تلك الدورات  و املعاجلة* 2مفهوم  احلفظ
من طرف  2008املفاهيم  واليت كان قرارها األخري بنيودهلي من اجل إرساء وضبط   التدريبية

                                                           
1 Dennis  guillmard « Editorial sur la conservation.troisième colloque sur la conservation 
préventive paris 8-9-10 octobre 1992 , ICCROM ,P13  

عقدها  حملافظة انعقدت عدة دورات السيما الندوة اليتلقد اختلفت اآلراء حول احلفظ و الترميم ألكثر من قرنني ، وإلرساء مفهوم ا* 
التكوين  يف جمال احلفظ و الترميم ، مث تاله اجتماع للجنة احلفظ  جمال  حول1978 ,بزغراب ICOM الس الدويل للمتاحف

 دمتقمنه و.على هامش دوراا اليت تعقد كل ثالث سنوات) كندا(بأتاوا 1981لسنة   ICOM-CCللمجلس الدويل للمتاحف 
مع بعض  1983يف دريسدن بتاريخ  ديدة  يف االجتماع املؤقت  الذي اعتمده فريق العمل يف جمال احلفظ و الترميماجلنسخة ال

قدمت هذه الوثيقة فيما بعد  إىل الس اإلداري  للجنة احلفظ  خالل االجتماع الذي انعقد يف برشلونة  يف مث ،  التعديالت يف الوثيقة 
باللجنة  وذلك  ،وعليه طلب الس  املزيد من الدراسة  و التفاصيل لضبط املصطلحات قبل اجتماع فريق العمل1983نوفمرب  26
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ولعل أهم  ما تضمنته هذه االتفاقية هو توضيح وحتديد  ،احملافظة للمجلس الدويل للمتاحفللجنة 
،كم أضيف تعبريا جديدا وهو 1و الترميم،و املعاجلة ،معاين املصطلحات لكل من احلفظ الوقائي 

ما  وعليه أهم.2للداللة على جمموع التدخالت التقنية اليت اشرنا إليها سابقا الترميم ،وذلك -حفظ
 :الوثيقة هو اشتماهلا على التعريفات التالية تضمنته هذه

  

  conservation préventive:احلفظ الوقائي -1-2
 هو مجيع التدابري  و االجرءات  اليت دف إىل التقليل و التقليص من اإلضرار وخمتلف

مظاهر التلف   يف إطار اجلو املناخي احمليط بالتحفة ، ويكون  هذا التدخل  بطريقة غري مباشرة  
تضمن  املناسبة اليتو الفنية ، ومن التدابري املناخية ،حتفظ لألثر طابعه األصلي و قيمته التارخيية  

و األمن و املراقبة ،تحفة و نقل ال ،العرض و ،التغليف و،التخزين  و ،اجلرد( الثقايف  محاية املمتلك
وتدريب املوظفني و حتسيس   الطوارئو يقصد ا الضوء و الرطوبة ، التلوث خمطط  ،املناخية

الوقائي  أن تكون بسيطة  كحماية  عمال احلفظألكما ميكن ،اجلمهور  لالمتثال للمعايري القانونية 
الوثائق عند تزامنها مع الرطوبة  األوراق واملقتنيات املتحفية مبادة الشمع  من عامل تأثري احلرارة و 

علق األمر  النسبية  أو اإلضاءة مثال،  ولكن األمر يكون أكثر تعقيد  وواسع النطاق  حني يت
 .3نواعها نتيجة طبيعة موادها اهلشةأ خمتلف منها املعامل  علىباملمتلكات الثقافية 

  

  :: conservation curativeالمعالجةحفظ 2-2

                                                                                                                                                                                     
و اهلدف من هذه الوثيقة هو  1984على هامش أشغال دورا املنعقد كل ثالث سنوات  واليت جرت  وقائعها  بكوبنهاجن يف سبتمرب 

  :للمزيد من التفاصيل ينظر .حتديد األهداف  و املبادئ األساسية ملهمة احملافظ و املرمم
-Berthelon(R),le conservateur-restaurateur une définition de la profession ,texte dit de 
canpenhag,Icom ,1986. 
1 ICOM,<< Terminologie de la conservation –restauration du patrimoin culturel 
matériel>>allocation  du XVème  conférence triennale new Delhi septembre 200 8 ,p2 

 ،2،الد مكتبة  عامة ،ترمجة امحد الشاعر ،علم اآلثار الطرق و األساليب العملية  وترميم  املقتنيات األثريةماري بارديكو، احلفظ يف  2
 .9ص ، 2002

3
 fédération française<<, des conservateurs-restaurateurs. >>Source htt :wwwffcr-fr.pdf. 
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هي تلك االجرءات  و التدخالت  املباشرة  على التحف أو على جمموع املمتلكات  
وال يتم تنفيذ هذه ،الثقافية  وفق محايتها من خمتلف اإلخطار بفعل القدم أو نتيجة العوامل الطبيعية 

حفة  بطبيعة  الت ت بالفعل خطر يهدد املقتنيات على املدى القصري و املتعلقةدوجإن   إال العمليات 
 .و سرعة تلفها ،إال أن هذه التدخالت  يف بعض األحيان  تغري من املظهر  البنيوي للممتلك 

فهي ختتلف عن احلفظ الوقائي الذي ينصب  يف املقام األول على البيئة احمليطة  إذن
يف  املمتلك الثقا إحياءباملقتنيات ، ومن جهة ثانية  باختالفه عن الترميم  الذي يهتم باستعادة و 

ومن األمثلة على ذلك هي تلك اللوحات اليت مت جتليدها  مبادة .1لصورته  اليت كان عليها  من قبل
هذه األخرية تصدر مادة محضية تتسبب يف تلف الصورة ، فاملهمة  هنا ) كرتون(الورق املقوى 

عن   ناهيك.2لنوع  من الورق  املقوى هذه الطريقة تسمى حفظ املعاجلةا تكمن  بإزالة  هذا
تطهري  النسيج  من احلشرات  باستعمال املبيدات ، إزالة األمالح  من الفخار ، مراقبة املواد 

ساء ، تثبيت  األثرية  الرطبة ، تقوية  الرسومات  اجلدارية ، إزالة اإلعشاب  من على الفسيف
  .تأثري الصدأ و التآكل استقرار املعادن من

  restauration  :الترميم3-2
لعمليات  و االجرءات  املباشرة  اليت دف إىل إعادة التحفة املتضررة  قيمتها هي تلك  ا
أو وال تتم تدخالت الترميم  إال يف حالة فقدان  القطعة جلزء من أجزائها ، .وداللتها  التارخيية

فهي تستند  إىل احترام  .بفعل عوامل التلف او جراء التعديالت اليت أجريت عليها يف املاضي 
 األمثلةومن .أن تغري من شكل املمتلك هلذه االعمال  اد األصلية  يف اغلب األحيان ،كما ميكناملو

 .من زجاج من متثال مكسور تنميق طالء ، مأل الفجوات إلناء أجزاءعلى ذلك ، جتميع 

 :conservation- restauration : الترميم –حفظ 4-2

                                                           
1 

Denis guillemard,op .cit, p.13. 
2
 fédération française, op cit ,p.2. 
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حفظ وقائي  وحفظ املعاجلة و الترميم ، واليت  وهو مصطلح يشمل مجيع العمليات  من
 1.يسعى من ورائها نقل هذه املمتلكات  إىل األجيال القادمة

فهذا التعريف له داللته و قيمته إال يف املتاحف  وال يشمل  املعامل و املكتبات و األرشيف باملعىن 
عن امللكية  على القطع األثرية  اليت تعرب أيالدقيق للكلمة ، فانه ال ينطبق إال على التراث ، 

و عليه .اجلماعية للشعوب  وعن الواقع القانوين عن طريق حتويل امللكية اخلاصة لصاحل امللكية العامة
حفظ املقتنيات  ليقتصر فقط على توفري اجلو املناخي املالئم  و االعتماد  على  إنميكن القول 

صعب من ذلك امل تتضافر اجلهود  لكل من املعاجلة و الترميم الن املراقبة الدورية ، ولكن املهمة  أ
 أحسناهتمامهم واحد ولديهم قواسم مشتركة يف توفري مجيع الشروط املمكنة لنقل هذا التراث يف 

تداوله بني اجليل احلاضر و املستقبل وان اهتمامهم ينصب  بتثمني  هذه املمتلكات  و الظروف  و
يتطلب امتالك املؤهالت  *ممارسة احلفظ و الترميم ف. 2اجلمالية  و االجتماعيةمراعاة أمهيتها  

،الن مسؤوليتهما تعتربان مسؤولية  خاصة جتاه  السلوك املهين املهنية احملددة والتمسك بقواعد
حبثهما  أنمعاجلتهم  للمقتنيات  جراء تلك اإلخطار  و اإلعراض  اليت تتعرض هلا يوميا ، كما 

لدرجة األوىل على مجع الوثائق و املعلومات اليت ختص طبيعة كل ممتلك الن التحفة ينصب  با
 التكنولوجية  وتلك األساليب  املنجزة البيانات، واملعاين  التارخيية، لوحدها حتوي  على جمموعة من

علمية الروحية فمجال التدخل ال بد ان يسبق مبراحعة منهجية و اجلماليةوالثقافيةومنها  و االيقونية
                                                           

1
 ICOM ,op.cit ,p.2. 

2
 pierre claveau,<< restauration et traduction  de philosophie >>CEROART. Revue  

Electronique ,201 ,p6. 
االجنلو سكسونية  ففي البلدان . يف احلقيقة املعىن الذي تأخذه هاتان الكلمتان يتغري بشكل كبري على حسب البلدان و املؤلفني*

من البحث  عن املواد األصلية  إيل  يعين كل التدابري  اليت جترى على القطعة  و البيئة  احمليطة ا ، ابتدءا' حفظ'مصطلح 
و الترميم تستعمل بشكل استثنائي  للداللة  على عمليات  .اخل ..التدعيم ، و االستقرار  إىلتتكون منها بدءا من احلفظ 

للداللة على الشخص  أونادر  خاصة يف جمال  اللوحات   وثيق  بإبراز ماتبقى من القطعة، وتستعمل بشكل مرتبطة  بشكل
 .سد النواقص أوالقائم با للمسات 

أما يف فرنسا  فان كلميت حفظ و الترميم  ختصصتا للداللة  على األقسام  و األشخاص  املسؤولني  عن اموعات املتحفية 
  :للمزيد من التفاصيل انظر.عىن الذي يعطيه املصطلح باللغة االجنليزيةوذلك على العكس امل
  6ماري برديكو املرجع السابق ص
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فاملرمم و احملافظ يعمالن على  .بالتحفةوانب الظروف احمليطة لكل جانب من  للمعرفة الكاملةل
التحفة  نفسها  مثل اجلراح  الذي لديه اخلربة  يف املعاجلة  و املهارة اليدوية  املرتبطة  باملعرفة 

الفور  يف تقيم الضرر على تقييم  الوضع  يف أن واحد  وحسن  النضر  على  النظرية  و القدرة
د  يوم  املرمم  و احملافظ  كعضو واحفالتعاون  املتعدد التخصصات  هو أمر بالغ األمهية  الن ال.

 أنيعمالن يف فريق عمل كما اماال ميكن 

أو أي  علم من العلوم  الطبيعة   ،أو يف علم الكيمياء  ،يف الفن و التاريخ  الثقايف   خبريان يكونا 
، فهما حيتجان  إىل استكمال  حبثهما  من خالل  النتائج  والتحاليل  و األحباث  العلمية واإلنسان 

احلفظ و الترميم  صياغة  أسئلة بطريقة  استطاععطي  نتائج جيدة  إذا ما ي أنهذا التعاون  ميكن 
  .1اإلجابات  يف سياقها الصحيح علمية  ودقيقة و تفسري

ظهور احلفظ و الترميم  جنبا إىل جنب دام أكثر من قرنني لظهور و الربوز ، و اليوم   إن
جمموعة ظهر  من خالل شبكة  واسعة  من املؤسسات  املتحفية  فهي ال متثل سوى عنصر من 

 احملافظة على املناظر منها حلدوداملدن فهي متحو كا املكتبات و املواقع و تشمل املعامل واليت كبرية و
هي إال  النظم البيئية ، فاملتاحف ماو على احلدائق و احملافظة،و الثقافية ،األنواع الطبيعية  الطبيعية 

و  ،هلا متثيلها اخلاص ا  كاهلندسة  املعمارية  أخرىأو قطاعات قطرة يف حميط نظام احملافظة  
املتمثلة يف الس الدويل  للمعامل و املواقع ، و املكتبات و األرشيف املمثلة يف االحتاد الدويل 

املنظمة اخلاصة حبياة العامل و املمثلة يف  إنشاءو مؤخرا مت ،للمكتبات والس الدويل لألرشيف 
قول ل" يات يف التصنيفالتدخل على املقتن تصنيف وميكن  متثيل  ، 2االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة

 )1خمطط رقم( Gaul Guichen"   قيشان 

  

  

                                                           
1 

Berthelon(R) , op.cit, PP .5-6 
2
 Pierre claveau ,op.cit, p6 



   احلفظ الوقائي ودوره يف محاية املقتنيات املتحفية                                                                                                   "الفصل التمهيدي"

15 
 

  
 
 
 
  
 

 

 
 
نعم                     
 
 
 
    
 
  
 
    ال                 نعم                    
 
 
  
 

 

 

  
ال                                                                                                                

 

 

 

 

 GUILLEMARD DENISنقال عن                                          

 

 ترميم
 أو

 حفظ

هل يوجد هناك  

خطر في الوقت 

الحالي يهدد 

التحف أو احتمال 

حدوث تهديد 

للمجموعة 

 المتحفية 

 الحفـــــــــــــــــظ

هل يكون التدخل 

 عاجال؟

 (خطر فقدان معلومات)

 ترميــــــــــــم

الحفظ الوقائي: تدخل غير مباشر أو مباشر 

( على المجموعة أو التحفة)  للتقليل و التقليص 

 من المخاطر الممكنة حدوثها
 

 

 

 الحفظ لمعالجة

تدخل مباشر أو ضروري على مجموعة أو تحفة 

 إن وجد بالفعل خطر يهددها
 

 إعداد خطة طوارئ

 تغير المناخ

 المراقبة المنتظمة

 انجاز وسائل الدعم

 تطهير بمادة

 إعادة تصليح قماش

 التقوية

 التطهير

 إزالة األمالح

 تنظيف ٬ إزالة الطالء

التدخل المباشر و اختياري على التحفة من 

 خالل قراءة أسباب تلفها. 

سد الفجوات و إعادة إلصاق جزء 

مكسور ٬ إزالة إضافات٬ إجراء لمسات 

 ترميمية. 

  التدخالت ٬ الحفظ الوقائي و حفظ المعالجة و الترميمتصنيف عملية

01مخطط رقم   

Opcit pp 14-15 
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  :جماالت ومسؤوليات احلفظ الوقائي -3
 علىميكن اعتبار احلفظ الوقائي على انه شبيه بتعدد اجلنسيات، باحتوائه و اشتماله تدرجيا 

العامالن  فقد كان يعتقد ويف وقت قريب لدى الكثري على أن الضوء و الرطوبة مها.جماالت خمتلفة
يف تدهور املقتنيات وتلفها من خالل الكتب الكثرية و الفصول اليت أصدرت يف هذا  املتسببان

  .اال
غري أن األمور بدأت تعرف منعرجا أخر خالل هذه السنوات  و أصبح جمال  احلفظ 
الوقائي  أوسع  من إي وقت مضى من إصدار لكتب وجمالت تم مبجال  نقل التحف خاصة 

كان األمن  يف املتاحف  أيضا موضوع لنشر العديد من اإلصدارات ، التحف الفنية منها ،كما 
فضال  عن يئة املخازن  ويف كيفية أن تكون عليه واجهات العرض ،واختيار املواد املستقرة  و 

ه العديد  من فكل شكل من أشكال التلف  اليت قد تسببت  في.اخل...الوقاية من خماطر  احلوادث 
قد اختلفت )خزين ، التغليف النقل، احلوادث ، اإلضاءة ، التلف البيولوجي التالتلوث (  العوامل

غري اا تشمل ،  يف الكتاباملدرجة   ولمن مؤلف  إىل أخر  وفقا لترتيبها وأمهيتها ضمن الفص
هذا فيما خيص ابرز جماالت احلفظ وما تضمنته  .حلفظ الوقائي  يف املتحفكل جانب من جوانب ا

املؤلف يف كتبه، أما الشق األخر فله صلة  أدرجها حسب املعطيات اليت من ترتيب وأولية
 ،نييو التقن ،و احلفظ ،طرين يف الترميمؤاملتاحف  من نقص امل باملتخصصني وما تعانيه الكثري من

من خالل الدراسة اليت قام ا املعهد الكندي يف عرض إحصائيات  وهذا حىت يف الدول الغربية 
بعمليات  احلفظ الوقائي،عندما ترتبط بعمليات املعاجلة   يقومونئة  من املرممني بامل30على آن  

مما جيربون على االكتفاء بإجراء عمليات املعاجلة  )اخل..مثل وضع الطالء الواقي ، تغيري إطار للوحة 
األول عن  املسؤولوعليه أصبح املرمم يف بعض املؤسسات  هو  ،1املتخصصنيل غياب  يف ض

 .احلفظ الوقائي
  

االقتناء مهام  بتنظيم العرض   احملافظ الذي تسند له ويف ذات السياق ميكن أن يتواجد
تشهده تقريبا  ولكن يف ضل غياب  املرمم وهو ما لالضأة اجليدة ،   األساسية املبادئ وتوفري

                                                           
1
 ColetteNaud,<<la conservation préventive une responsabilité bien partagée>>,     

colloque international deL’ARAAFU،paris,1992,p.19. 
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بعدم توفرها على قسم للترميم و على اخلصوص املتاحف اجلهوية ، وعليه اختلف الدور   املتاحف
  .بني املرمم و احملافظ  تبعا  حلجم إلمكانيات املادية للمؤسسة املتحفية و املسؤولية

  

  :مراحل تطور احلفظ الوقائي -4
عوامل  األخطار و املقتنيات منفهو محاية  بسيط، الواقع جديف  مفهوم احلفظ هو إن
على املمتلكات الثقافية و اليت متثل مثرة  فاحلفاظ.قد يتسبب فيها الزمن أو اإلنسان التلف اليت

خمتلف من  كافية إلنقاذهاأسباب  او املعتقدات البشرية، كله ،والذاكرةو التاريخ ،اإلبداع والعمل 
إلبقائها فكان السبيل الوحيد  ...)السرقة  التلف، السيئ،االستعمال  من حوادث( األخطار اليومية

، املتاحف واملكتبات،املهام  مثل األرشيف  حمددة  هلذه  أماكنو بناء   إنشاءعليها  هو   واحملافظة
 .1اجلزء األخر فيتم عرضه للجمهور ويف خدمتهم و لكن يف إطار حممي أما، أماكن التخزين ، 

  األعمال و تعرب عن الوعي اجلماعي فهي  polisاحلفظ هو اختيار سياسي باملعىن اليوناين 
ولننقلها حنن   إلينا لتصل اليت أنشئت من اجلها  هذه املمتلكات  و املراحل التارخيية اليت مرت ا

املقتنيات  اهتم حبمايةيف بدايته على انه  تطور احلفظ حصر مراحلوميكن .القادمةبدورنا لألجيال 
رية البشالتقنية وفهي ختص الوسائل و األجهزة  احلرائق، الضياع السرقة، األخطار مثلخمتلف  من

اخل  وطرحت هذه القضايا  بشكل أساسي  ألكثر من قرنني خاصة لدى .. وسجالت و صور
تصميم مفهوم  إىل، وقد انعكس هذا الرأي فيما بعد يف بداية القرن العشرين  االجنليز و2*لفرنسيني

                                                           
1
 Roland may ,<< conservation  préventive –conservation curative>>, centre 

interrégional de conservation et restauration du patrimoine  ,2007,p. 1 
الفنانني  الذين  إىلاحلفظ   أعماليعود تاريخ نشأة احلفظ الوقائي يف فرنسا  إىل بداية  اىل القرن السادس عشر ، حيث عهدت *

علمية من خالل أكثر م، إال أن ظهرت  مناهج  20يسهرون  على تنظيف جمموع التحف امللكية  وستمر  هذا الوضع  اىل غاية القرن 
ارتبطت  مبعاجلة  التحف  األوىلم فاحملاوالت 1895السينية عام   األشعةمتقدمة  مثل   أجهزةالعلماء  يف اكتشاف   إليهماتوصل 

  . م 1932بالتصوير  اإلشعاعي  مبتحف اللوفر وهذا قبل تأسيس  املخرب  اخلاص بالرسومات  الفنية  للمتحف سنة 
من مادلني  هورس  وهي مديرة خمرب ، استخدمت فيها تقنيات علمية بالتصوير   هذه التقنيات و التحاليل  عرفت تطورا  مهما بدافع

 البنفسجية ، ومن خالهلا مت التعرف بعمق على طبيعة  التحف وخصائصها مث حتول املخرب إىل خمرب البحث األشعة باألشعة احلمراء  و 
م يف النظر خبلق قسم لترميم الرسومات  1960تأسست سنة  املصاحل اخلاصة بالترميم  اليت للمتاحف الفرنسية، وباملوازاة  قامت

م  يف اإلعالن باالستعاضة بقسم لترميم 1991ومن بعده جاء القرار الوزاري  .للمتاحف الوطنية ، وقسم أخر لترميم املقاطعات 
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اليت سامهت  يف تدهور  هذه   األسبابفقط دون معرفة  إنقاذعملية املتحف  و اليت تعين  
املقتنيات  وعليه فاحلفظ قد ظهر يف بدايته على انه ممارسة غري فعالة، احنصرت فقط يف احلماية 

 .الفيزيائية والقانونية لضمان االستدامة الثقافية للمقتنيات

قد تطور يف النصف الثاين  من القرن العشرين وأصبحت له مفاهيم  هذا املفهوم أنغري 
  بتوفري املأوى البسيطة  املنحصرة خاصة خالل العقود األخرية  بتغري تلك املفاهيم جديدة

 mise a l’abri  و تلك التفاعالت  املتعلقة بالبيئة  ،فالتطور بدء  يهتم بالبداية باملفهوم  املادي
 لتحفة  مث بدراسة  تأثري الضوء و ما يندرج  عنه  من خماطر ، ناهيك  عن املناخاليت تتواجد  فيها ا

كما  أضيفت  له  مسألة التلوث ، و التلف ،النسبية و تأثريها على خمتلف  املواد  خاصة الرطوبة
  1.1البيولوجي  الذي عرف باألمس بأقل نقاش مما هو عليه اليوم

إن مسألة احلفظ على املقتنيات  املتحفية  من عوامل التلف  يكشف تدرجيا  على مهام 
و الفيزياء من خالل التعرف  على  ،تعقيدا ، وحاجاته إىل االستعاضة  بعلم الكيمياء  أكثر

  .علمي ساأساخلصائص  الفيزيوكميائية  للمواد ، مع  التقرب من البيئة احمليطة باملقتنيات على 
حلماية املقتنيات ،ومبثابة  بفضل تنوعه، واحدة من التحديات الكربىأصبح احلفظ  وعليه

 بطرق عقالنية منها مار  يف كيفية  إدراج  هذه املهام احلقيقي  للمحترفني ولصناع القرا اإلدراك
أكده السيد  يف كيفية إسهامه يف التنمية االقتصادية،وهذا ما اآلخرخيص  محاية التراث، و الشطر  

وفعال يف تطبيق مناهجه ،    احلفظ  إعادة اكتشاف  لكنه أكثر تنوع إن jourdain" جوردان
 على جمموع أوغري مباشرة  على التحفة   أوعملية  تدخل كانت مباشرة   أاويعرف على 

  :يف 2التفكري استدامتها ومنه احلفظ يدعو اليوم إىل لضمان التحف

                                                                                                                                                                                     
يف التبصر  و النظر أخريا يف حتسني  ومصلحة الترميم للمتاحف الفرنسية  ،ويف أواخر التسعينات مت االتفاق بني خمرب  املتاحف. التحف

  :للمزيد من التفاصيل ينظر .التقنيات  اخلاصة  باحلفظ  وهو يف األخري سيسمح بتطوير  الفعلي  للمفاهيم  احلقيقة  للحفظ الوقائي
 Dupouy(J.M),<< journal de physique IV>>. Colloque c4 supplément au journal de 

III,volume6 ,1996.  
1
Roland may , op.cit, p.1 

2 
Ibid, p.3 
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   موعةاملتحفية  بدال  من التحفة الواحدةالتفكري  يف ا.  
 التفكري يف عمارة املبىن  بدال من القاعة  
 التفكري يف أسبوع، سنة،بدال  من يوم واحد.  
 ريق عمل متكامل بدال من فرد واحدالتفكري يف ف  
 - التفكري يف االستثمار  الطويل  بدال من التكاليف املباشرة  
 -1دالتفكري بصيغة اجلمع بدال من صيغة الفر . 

 لتفكري  يف جمموع عوامل التلف بدال من عامل واحدا. 
 

  :أهدافه و أمهيته  يف محاية املقتنيات املتحفية -5
 يعد احلفظ الوقائي مبثابة البوصلة  احلقيقية  لتوجيه العمل املتحفي  و لتوصل يف األخري

ظ املقتنيات  هي املهمة  حف أنيف الواقع . املقبلة   األجيالاحلفاظ على اموعات التراثية  لصاحل 
، فضال عن كيفية  مكانا  للحفظ باعتبارهى حد سواء  األوىل للمتحف ، فهي متثل  مهمة ثقيلة عل

فقط االهتمام اال الذي يتضمنه احلفظ الوقائي ليس  إننقل هذه املقتنيات  بني األجيال ، 
جد فيها التحف و اموعات ، وإذا ما موعة ولكن االهتمام با لبيئة اليت تتوابالتحفة وال حىت با

و الوسائل  لتدخل على البيئة جيب أن مينح هلذا األخري نفس االمتيازات اليت إجياد السبب  أريد
ضرارها  على املقتنيات بيئة  و أفاموعات املتحفية تتطلب  اهتمام جبميع  أنواع ال، 2تقدم لتحفة

اعتراضية ،ومن مهامه أيضا هو احلد من  أوت طبيعية  ومن أهدافه هو احلد من املخاطر سواء كان
ممارسة متكاملة  فاحلفظ الوقائي هو .سرعة تدهور املقتنيات بالتدخل املسبق قبل حدوث الضرر 

 .3األجيالشاملة دف إىل إبقاء املمتلك وتداوله بني 
  

                                                           
1
 Centre de recherche et de restauration des musées de France,« vade mecum de la 

conservation préventive >>, élaborer  par le département conservation préventive du 

C2RMF,2006,p6. 
2 

Catherine(A) ,<<pour une écologie  de la conservation>> , 3eme colloque international  

deL’ARAAFU-paris,1992,p.24 
3
 Centre de recherche et de restauration des musées de France  ,op.cit, p6 
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  :احلفظ الوقائي مبادئي -6
يعتمد احلفظ  يف مبادئه على تطوير و تسري اموعات املتحفية من خالل  االعتماد على 

 والطرق و التقنيات العلمية و املبادئ األخالقية و القانونية اليت تساعد على التنظيم والدراسة
 للحالة املادية ألجل احلفاظ على املقتنيات  املتحفية ،واليت سوف تسمح باملراقبة املستمرةوالتفسري 

التدابري ، وإلدماج مفهوم احلفظ الوقائي البد من اختاذ  1للمقتنيات لضمان استدامتها لفترة طويلة
  :الوسائل العلمية و التقنية ومن بينها النقاط التالية و

درجة احلرارة، الرطوبة، االهتزازات كثافة (هو دراسة املعايري الفيزيائية: املراقبة البيئية -
و الكائنات  الفقاريات ، احلشرات( و البيولوجية) الضوء ، امللوثات الغازية( الكيميائية )  الغبار

  .العرض, دراسة عملية النقل و املناولة، الفحص ).الدقيقة
،تشخيص عن طريق دراسة احلالة، تقارير( يحتليل حالة حفظ املقتنيات بشكل فرد -

و التحاليل   ،وتقرير عن العينات ،وتوغرايفويشمل املعلومات التقنية  من رسم  وتصوير  ف
  .)وأساليب املعاجلة  ويكون امللف مرفق  بالقطعة 

, تركيب  نظام كشف احلرائق  تنفيذ التدابري  التصحيحية  على املستوى البيئي  مثل-
 . ااألثاث  وغريه,واختاذ تدابري الصيانة  و التعبئة  يف صناديق , ايبادت احلشرات ,األجهزة توفري 

بالكشف عن املشاكل  إن دراسة الوثائق املتعلقة باملقتنيات على ضوء ما جاء ، هي اليت تسمح لنا 
اختاذها  يينبغ اليتالتدابري   احلقيقية اليت تعترضها و على أساسها ميكن حتديد  االجرءات و

  .2اجتاهها
  

 ويعدكاملة و شاملة هو توفري الوقت الفضاء ،اإلمكانيات البشرية ،  ولضمان  إستراجتية
ومن هنا يتراءى لنا أمهية احلفظ بكونه مشروع  .3التنظيم هو العمود الفقري ملبادئي احلفظ الوقائي

                                                           
1
 Quebec ,<<elaboré une politiquee  de gestión  des collections>>, Guide practique 

2008,p9 
2
 Catherine(A) ,op.ci, p.26 

3
 Florence lecone, les réserve  pour gestion  optimale des collection  réalise, institut 

national du patrimoine (inp) ,2008,p.84. 
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وذلك بتباع األساليب  الوقائية ملنع   ، القطعة شامل يهدف يف املقام األول إىل املد يف عمر
  .كانت طبيعية  أو ناجتة عن حادثة ماتدهورها سواء 

  
  

  :خالصة الفصل
يوصف احلفظ الوقائي بكونه مصطلح جديد وقدمي على حد سواء ، وذلك من خالل 

فاملهام  لكل من احملافظ .يف املتحف   مسئولتدارس  احلدود و املستويات  اليت يقف عندها كل 
ميكن عالج  املرض : املرمم و التقين  مازالت غري مضبوطة ، ولكن من األجدر  أخريا التفكري و

ا وذلك خالل فترة زمنية .ولكن من األفضل حماولة استدراك  ومنع وقوع اخلطر املهدد للمقتنيات
  .قصرت أومعينة طالت مدا 

  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  

  

  الفصـل األول
  

املعدنية  الصناعة مراحل تطور

 وطرق تصنيعها

  
  

  تاريخ اكتشاف املعادن -1

  الصنع و الزخرفة أدوا ت -2

  التقنيات الصناعية-3

  التقنيات الزخرفية-4

  استعماالت املعادن  -5
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  :متهيد
املعادن نقطة فارقة يف تاريخ البشرية ورمبا كانت ثورة نقلت اإلنسان نقلة  اكتشافكان 

اإلنسان  كان اكتشاف االلكترونية  فقدنوعية  ال تقل أمهيتها  عن الثورة الصناعية  أو الثورة 
مكنه من حتقيق نتائج باهرة  يف  و ،  للمعادن ومعرفة  كيفية استخدامها قد غري من جمرى حياته

 .جمال حتكمه يف الطبيعة  و تسخري ثرواا  لصاحله

  :تاريخ اكتشاف املعادن   1
ا إىل معرفة   إىل عالمات تتوصل باالهتداءمة أالعصور التارخيية لكل شعب أو  تبدأ

هذه  ومتشوقا لالكتشافات،كرسها لالستطالع  معيشته اليتلقد طور اإلنسان البدائي . األشياء
 فأصبحت متثل معاجلتها، كيفية حتويلها وإىل  للمعدن وتوصلهاكتشافه  اإلرادة القوية متثلت يف

  .اعيااجتمتطوير منط معيشته اقتصاديا و  األساسي يفاملورد 
 paléo التعدين بعصر يطلق عليهالبدائي للمعادن إىل عصر  اإلنسانيعود تاريخ استخدام 

métallurgie  ، وهي الفترة اليت متتد بني العصر النيولوتكي و فجر التاريخ وعلى حسب
االكتشافات احلديثة فقد مت العثور على أقدم استخدام للمعدن بالعثور على قالدة حناسية يعود 

م مبغارة شانيدار  يف كردستان ،ولكن على األرجح أن الذهب .ق10.000 ها إىل حوايل تارخي
ا ما يف حالتهلتواجدمه و النحاس نضرا ،هو املعدن األول الذي  استخدمه اإلنسان مث يليه الفضة 

  .متأخراو الربونز فتاريخ استعماهلما جاء  ،الطبيعية، أما احلديد و سبائكه 

  :اإلنسان  على املعدنبداية تعرف   1.1
بني  التناقضات احملتملة ختتلف وفقا  للمصادر ، فهي متثل  اليت ذكرا أنفا  إن التقديرات

يف خمتلف مناطق العامل وفقا  للمرحلة التواريخ  واليت ال ميكن اعتبارها مقياسا ثابتا  وشامال 
رقم اجلدول  (1و إفريقيا ،األوسطو الشرق  ،و أوروبا ،من  مناطق أسيااحلضارية  لكل منطقة 

01(. 

                                                           
1
 Daniel (D), matériaux  analogue archéologique  et corrosion ,Andra, Agence 

nationale  pour la gestion  des déchets radio actifs , p15. 
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 نقال عن.ميثل التسلسل الزمين الستخدام املعادن عرب خمتلف حضارات العامل: 01:رقم  جدول 

Daniel (D), op.cit. p 16 
  

  



 تاريخ اكتشاف املعادن "                                                                         الفصل األول"

25 
 

الذهب كان  أنويبدو طويلة،  تصنيفها خربةو  املعادن وحتضريهافقد تطلب استخالص 
  1.اخلام أي الطبيعيةاملصنعة ألنه املعدن الوحيد مع النحاس اللذان تواجدا يف حالتهما  أوىل املعادن

و بريقه العاكس  األرض نضرا للمعانه اإلنسان خالل أعماله يف املعدن انتباهفقد لفت هذا 
املعدنان اقتصر  للفضة هذاناألمر نفسه  ودور مهم،لعب  متكنه من ندرته مل لألشعة ولكن

وجدت   ألنه  مستبعد إال أن استخدامه الصناعي غري ،2احللي الزينة وأدوات  يف استخدمهما
  3من الذهب كمقص  األدوات  قبل الفترة البابلية  بعض  باملقابر  ما

أكثر املعادن  انتشارا  و استعماال  هو النحاس  نضرا إلمكانية  العثور  عليه قرب  أنغري 
صهرها  جبهد يسري  وحتت درجة  حرارة غري عالية ، إضافة  سطح األرض خمتلطا  مبواد  ميكن 

إال انه  من غري املستبعد  أن يكون القدماء  قد اهتدوا  إىل استخالص النحاس يف بداية األمر  عن 
 وتدلنا جمموعة عصر الربونز النحاس إىلمعدن  وينسب اكتشاف.أو بطريقة عفوية  ،طريق الصدفة

نهرين  ومصر  على إ م  أول من استخدم النحاس  يف الصناعات اليدوية  مابني  ال اآلثار لبالدمن 
 الصني ويف 3500اهلند حوايل  فارس وويف بالد  ، 4م.ق6000منذ أوائل  األلف السادس 

على  لسهولة احلصولو نظرا ، 5م.ق2000 -2500ويف أوروبا الغربية  ،م .ق3000اليونان و
 حمصورا فهو سيئ ضعيفا واستعماله  ببعض النقائص اليت جعلت انه مشوباغري ،وتذويبه  النحاس

لصناعة  كثريا يصلح   لني والهو    جهة أخرىمن  و ،بالقوالب املستعملة السبك يلحق أضرار
القصدير يكتسب  األدوات ولكن  مع اشتراكه   يف تكوين  الربونز أي بإحتاده مع و،العدد

  .نفسهالصالبة  وسهولة السبك يف الوقت 
املعقول أن  ومن امليالد، األلفية الثالثة قبلإىل  االنطالقة احلقيقية لصناعة الربونز تعود أما

ومن  ،ليفتح عصرا  جديدا  يف صناعة  املعادن  أال هو عصر الربونز جاء اكتشاف  القصدير
                                                           

  79.ص،تاريخ العلوم و التكنولوجيا  مقدمة يفحسان حالق، 1:
 

2 
Daniel(D), op.cit, p.11 

3
 j.AMauduit mare Nostrum, collection naissance des civilisations ,ed du mont 

blanc,1966,p.40 
 . 7ص،2007،الطبعة األوىل  ،دار امليسرة للنشر و التوزيع ،فنون و أشغال املعادن  حممد حسني جودي ، 4

5
 Daniel(D), op.cit, p.11 
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للنحاس ة األجدر أن اكتشاف  معدن الربونز  كان نتيجة الصدفة  نتيجة تواجد العناصر  املكون
وهذا مما مكن اإلنسان من التعرف عليه عن  ،العناصر  املكونة للقصدير  قريبة من بعضها البعضو

وقد نتج  ،وإيران وأيضا عند املصريني  القدامى تواجد هذا املعدن  يف احلضارة السومارية  . قرب
كونه  اقل صالبة  على الرغم من ،و اجتماعي  ،عن االستعمال الواسع للربونز  تغيري اقتصادي 

 من الصوان ، إال انه أصبح  شاسع االستعمال  لكونه معدن  نادر  وذو منفعة  اجتماعية  من جهة
هره  الذهيب الالمع  من جهة أخرى ، هذا اللمعان  الذي جعله مثاليا  لصناعة  احللي الزينة  ظملو

  .1هملمتلكيمثله مثل الذهب   الذي يسمح  بإبراز  السيادة و الثراء 
الذي يعترب  اكرب اكتشاف  عرفه اإلنسان يف مرحلة  * ه  فيما بعد  اكتشاف احلديد المث ت

رد ذكر فقد ووعصر الربونز  من الناحية التارخيية ، ،قبل التاريخ  شانه شان العصر  احلجري  ما

وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم الناس لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات ":احلديد يف القران الكرمي
 لَهسرو هرنصن يم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف يددا الْحلْنأَنزو طسبِ إِنَّ بِالْقيبِالْغ

زِيزع قَوِي فترات  فاستعماله جاء يفواحد،   زمن   احلضارات يفتعرفه الشعوب  و فلم  ،2"اللَّه
سباقة  يف استعماله  يف حوايل   إفريقيامتفاوتة  من التاريخ ، فقد كانت املنطقة الشرقية  من 

كان مبثابة مادة ،فكان معروفا  من قبل  حبيث مل تكن له أمهية م لكن على األرجح  انه .ق1000
صالبة وأصعب من حيث  األكثرمن املعادن  احلديد اعترب إنوهذا رمبا  3مادة مثينة جنسة و أحيانا

  .4التصنيع
خالل القرن الثالث عشر قبل امليالد أصبح احلديد احملور الفاعل للتجارة وبدء اإلنسان  و

  .عرف تربية البقر و اخلرتير وزراعة القمح و اخلضر اجلافةكمايتمركز يف القرى احملصنة، 

                                                           
  44.ص، 2008،تاريخ الفن  من  العصر احلجري  إىل الفن الغوطي ، منشورات الريشة احلرة ،نصر الدين بن طيب  1
  .يتميز احلديد على غرار  الربونز ، بكونه يستخلص  من معادن منتشرة بكثرة *

  .25 اآليةسورة احلديد  2

3 
Daniel (D), op.cit ,p18 

4 
les cahiers de la fonderie<<,Les métaux, au fiL de l’histoire >> ,C.N.A.S,p21. 
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متكن فيها اإلنسان  من التعرف على   فقدتاريخ استعمال املعادن يف العصور الوسطى   أما
ين احلداد  أنومثل ذلك على   معادن أخرى  على شكل معادن غري نقية  مثل الزنك و النيكل ،

حمتوى الزنك عن بقية املعادن األخرى  بصفة نقية ، فقد استخدم   يف القدمي مل يتمكنوا من عزل
). الزنك+النحاس( لصناعة النحاس األصفر  (calamine)على سبيل املثال  من حجر  التوتيا 

فلزا  ، سبعة منها فقط  استعملت  يف  86وبتطور احلياة  متكن اإلنسان فيما بعد من اكتشاف 
  1و احلديد و الزئبق ،و القصدير،و الرصاص،و الفضة    ،لنحاسو ا،الوسيط  وهي الذهب  العصر
  .2استخدم يف التذهيب  و الزخرفة والتزين األخريهذا 

و اليت ميكن  ،وهذا ما يسوقنا إىل القول بأن اكتشاف اإلنسان للمعادن كان مرحلة مهمة
  .ات احلضاراليت مهدت لبناء مقارنتها باألعمدة السبعة 

 

  :التصنيعطرق  2 -1
إن اكتساب تقنية استخراج املعادن بعد الزراعة كان خطوة حضارية  كبرية يف فجر 

فالتوجه التدرجيي  لإلنسان  وتلك القدرات  االبتكارية  اليت وظفها يف حياته  . التاريخ اإلنسانية
معاجلة    وصله إىل تقنيةما فتئت  تتطور يوما بعد يوم  من تشكيله ألدوات حجرية وصوانيه ، مع ت

معاجلة املعادن تعد مرحلة بارزة  وجادة  يف تطور ف. ها إىل أدوات و أسلحة خمتلفةحتويلو املعادن
ومل يتأتى لإلنسان يئة املعادن وحتويلها إال بعد سلسلة  ، احلضارات  وهو ما يعرف بعصر التعدين

وعلى هذا املنوال  ميكن متييز تعدين النحاس ،من املراحل املتتالية و احملددة حسب املعدن املستخدم 
، وإذا ما وضعنا جانبا تصنيع املعادن  يف حالة جرم املادة اخلام  حدااحلديد كل على و الربونز و،

لينا    وجعله دناملعبالنسبة لذهب و الفضةو النحاس ،فالتحوالت املعدنية األوىل كانت تتم بطرق 
قبل  اهلنود  احلمر  فقد  كانوا  يستغلون  هذه الطريقة  البدائية  كانت مستعملة من 3بفعل احلرارة

                                                           
1 

Daniel(D) ,op.cit, p18 
ترمجة الصفصايف امحد القطورى، الس ،.يالسلجوق املعادن اإلسالمي منذ البداية حىت اية العصرارغني صوى، ،تطور فن اولكر   2

  64.ص،األعلى للثقافة القاهرة 
3 

vega (E), Altération  des objets ferreux archéologique  du site Glinet, thèse de doctorat, 

université de technologie de Belfort  montheliard, 2004,AnnexesA1/4-A2/4. 
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الطريقة  صنعها ، وايضا  استعملوا  األداةشكل    يأخذالتطريق  باحلجر  حىت   باستخدامالنحاس 
كما استخدمها  العراقيون يف العهد . نفسها مع خامات احلديد اليت كانوا يعثرون عليها 

تقنية الطرق على النحاس باردا، هذه ارخيية لالحقة و عند الفراعنة كاري  ويف العصور التالسوما
الن  1*من مراحل التعدين التقنية األوىل  اليت استعملتها الشعوب القدمية ال ميكن اعتبارها  مرحلة 

هذه األخرية  تتطلب استخدام النار  وكذا صهر املعدن،إذن مل يكونوا إال حنايت أحجار أسسوا 
غري أن هذه التقنية مل تكن كافية لتذويب  وصهر الكلي  ،التعدينوللبوادر األوىل للصناعة املعدنية  

ساعدته و  للمعدن  وتصفيته  من الشوائب ومل يتأتى هذا إال بعد اكتشاف اإلنسان للنار  اليت
1بشكل كبري  على رفع درجات احلرارة إىل مستويات عالية

و التوصل يف التحكم يف العمليات  22
فابعد انتقال اإلنسان من مرحلة الطرق على املعدن باردا إىل  ،عقدة اليت تتطلبه عملية التعدين امل

ملصدر احلراري لتلك مرحلة حتويله  إىل سبائك وصفائح مل يتم إال باختراع الفرن  الذي كان  ا
  .الكيمائية والستخالص الفلزات التفاعالت

احلفرة   أفران تسمى بدائية أفران يف املعادن استخالص عملية جترى كانت ففي املراحل األوىل  
Renardière 3 اخلشب حوهلا ويوضع ، احلفرة يف * *)البوتقة(  األوعية توضع حيث* ** 

  هذه  استخدمت وقد،  مدخنة باستخدام أو  منفاخ بواسطة اخلشب إلشعال اهلواء من تيار بدافعو

                                                           
هو جمموعة من الوسائل و العمليات املستخدمة الستخالص املعدن من فلزاته بفعل تلك التفاعالت الكيمائية اليت تتطلب :  التعدين *

  :عالية تسمح بفضل خمتلف العناصر من الشوائب للمزيد من التفاصيل انظر حرارةدرجة 
Nicole Meyer, caroline relier, conservation site et du mobilier archéologique principe et 

méthodes, UNESCO et document sur le patrimoine culturel ,1987,p 60. 
  

1
Vega(E), anexe 2op.cit. 

ه من مادة الطني هي وعاء يستعمل يف إذابة املعادن وصهرها، ذو شكل نصف بيضوي ، كان  الصائغ  يف القدمي  يصنعه بنفس **
 .ولكن سرعان  ماكانت تلك البوتقات  تنكسر  بعد  عملية او اثنني من التذويب  لقاومة التشققاملمزوج بقليل من شعر املاعز، وذلك 

  .17، ص 1990قصر الثقافة، احللي اجلزائرية، اجلزائر، املؤسسة  الوطنية للفنون املطبعية معرض :  ينظر. 
مجيع املواد غري احلديدية ميكن . .او الغاز كوقود بدل من احلطب ،الزيت  أخرى كا فحم الكوك ، و  مث استجدت تقنيات **:*

ب يف احلفرة باستخدام الزيت و الغاز و قد احلفرة  باستخدام فحم الكوك ، كما ميكن صهر حديد الزهر  و الصل  أفرانصهرها يف 
، أساسيات سباكة التهامي جاب اهللا و اخرون  :ظرينلمزيد من التفاصيل ل. سيوف دمشق الشهريةاستخدمت هذه الطريقة يف  عمل 

 .286ص  .ليبيا 2007منشورات الثانوية الفنية طرابلس .سلسلة الكتاب التقين .املعادن
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رقم  الشكل( .إفريقيا وغرب أوروبا يف املبكرة الوسطى العصور و القدمية العصور أواخر يف األفران
1(  

  

  284عن التهامي جاب اهللا و آخرون، املرجع السابق ص  أفران احلفرة   01الشكل رقم
 أفران غرار على أفران وهي، املنخفضة باألفران يسمى ما إىل  األفران هذه تطورت مث

 الطني و، اللنب من مصنوعة هي و ،املترين ارتفاعها  يتجاوز ال داخلي احتراق ذات وهي  الفخار
  )2:رقم الشكل(  احلجارة أو 1املشوي

                                                           
1 : 

Dossier enseignant,<< le fer et l’acier,Voyage en industrie>>.cap science 2006 ,p1 
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 فدرجة احملترق، اخلشب فحم مع أكسيد شكل على عادة تكون اليت الفلزات فيها توضع حيث
 معدن على احلصول وبالتايل  الفلزات يف املوجود  األكسجني على بالقضاء تسمح سوف التدفئة

 بالنفخ وتدعم كوقود احلطب و  األخشاب استعمال فيها يوظف كان البدائية األفران هذه، 1نقي
 احلرارة درجة ولدفع الشوائب نسبة انفصال غاية إىل 2احليوانات جلود من مصنوعة مبنافيخ

                                                           
1 

cahier de fonderie ,op.cit , pp 32-33 
2
 Julie Wood, le livre  de la préhis toire l’âge de la pierre polie,  Italie 1990,p.65 

 Garcon (AF)Girault (N),vent et four en:عن  مقطع لفرن منخفض خلبث املصبوب  نقال 02 :الشكل رقم 
paleo métallurgie du minerai a l’objet, .approche méthodologique. programme collectif de 
recherche SRA,  bretagne,2006,p 65. 

 
 
 
 
 
 
 

 rogramm de recherche srabrathagne  
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 rogramm de recherche srabrathagne  
 



 تاريخ اكتشاف املعادن "                                                                         الفصل األول"

31 
 

 بالصهر تسمح ال كانت األفران هذه بنية أن غري، 1معدن كل  يتطلبه الذي املطلوب للمستوى
  تعادل عالية درجات ويتطلب  الصلب الطور يف يتم كان الذي احلديد منها للمعدن الكلي

 فرن داخل الشوائب من خايل حديد على احلصول ميكن ال وبالتايل 2سينغراد درجة 1535
  .كوقود واحلطب  اخلشب فقط فيه يستعمل

يعرف باألفران العالية  ما وهو  األفران هذه  الصينيون ،طور  التقنية  الصعوبات وبسبب
وحلصول على حديد  إىل مستويات عالية الذي يسمح برفع درجات احلرارة *أفران الصهر  أو

يف  توظفالقوة املائية   وظهرت هذه األفران بالتحديد بالغرب وأصبحت ،م.ق 513سنة  **الزهر
 .3)03الشكل(ذوبان احلديد  حركة املنافيخ  مما مسح  برفع درجة احلرارة  إىل غاية إدارة 

كاألواين، :اليت ال غىن عنها  املشغوالت فاستخدام األفران العالية مسح بإنتاج كميات كبرية من 
ستمرت هذه األفران إىل بداية أوائل  القرن او) دعاماتالمثبتة (املراسي ور، الطباعة ، املدافع القد
إىل إنتاج  احلديد واحلاجةكبرية سوف حتد من إنتاج  ى، فقد تولدت اعتبارات عملية أخر م18

ما أدى إىل التهام غابات  الطلب على إنتاج كميات من الفحم بكثرة، فكثر **الزهرحديد 
و إىل جانب خطر إزالة الغابات  سوف يتسبب  أيضا بزوال  األار املتدفقة اليت بفضلها  4كملهابأ

وكانت هذه  باألكسجني،تدعم تزويد الفرن  واليت املائيةتشغل الطاحونات  اليت تدار بالقوة 

                                                           
  .402.،ص1998سنة،1ط ،مكتبة لبنان للنشر،اهللا، املوسوعة العلمية الشاملة و يوسف سليمان خري  ،امحد سقيف اخلطيب1

2
Ledebur (A) , Manuel théorique et pratique de la métallurgie du fer, V. 2, Traduit  de 

l’allemand par Barbary (L) , ed. LPBC, Paris, 1895, p.185. 
يصل ارتفاع هذه األفران إىل حوايل مخسة أمتار،ويكون احلوض فيها بشكل اسطواين وهو مبين  من الداخل  من األجر  ملقاومة  *

  : ينظر يغطى بدرع مشكل من روافد معدنيةاحلرارة و
  9.ص1956 ،صيدا بريوت،ررفعت معدرايب، منشورات املكتبة العصرية للطباعة و النش 

مئوية حيتوي على كمية من الفحم تتراوح نسبتها ° 1255-°1100هو معدن سريع الكسر  يذوب يف درجة حرارة تتراوح مابني **
 .باملائة 6اىل اىل2من 

3
 Dossier enseignant, op.cit, p2. 

ثالثة  إىل،عالوة انه يتطلب أسبوعني  أشهروهذا يف غضون  ستة   هكتارمن الغابات200ميكن للفرن العايل أن يلتهم أكثر من  *
الن عملية حرق الفحم  تكون بطيئة جدا  وهذا لتجنب احلصول على الرماد فقط ، فعملية حرق ألف كيلو من .أسابيع  لصناعة الفحم

  .كيلو من الفحم250اخلشب  تتحصل فقط  على 
4
 cahier de la fonderie, op.cit, p 34        
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  األاروهي فترة فيضان ) من أكتوبر إىل مارس( لستة أشهر من السنة  األفران تشغل سوى 

و يتمثل النبايت  ونتيجة الصعوبات و املشاكل أجربت صانعي احلديد  على البحث عن بديل للفحم
  .).فحم الكوك( *1الفحم احلجري يف 

  
  

 Dossier enseignant opcit, p 2نقال عن  األفران العالية: 03الشكل رقم
  

ويف  مجيع الشعوب املعادن مبختلف أنواعها تتمتع بازدهار منقطع النضري بنيلقد ضلت 
تطلبت  وعليه  ت  أعقاب الثورة الفرنسيةاءاليت ج  األوروبيةالعصور ، ومع بزوغ النهضة  خمتلف

و الفوالذ مما دفع الكثري من العلماء   ،هذه املرحلة كميات كبرية جدا من املعادن  خاصة احلديد 

                                                           
تقطري الفحم وبعبارة أخر يتحصل  أو، وقود يستخلص من كربنة 1709فحم الكوك مت استعماله ألول مرة بانكلترا  بدءا من سنة  *

  :ينظر  عليه من الكربون النقي عن طريق القضاء عن القطران للمزيد من التفاصيل
Jerry mark, émission de l’industrie  du métal ،annexe4, 2006,  p 2     
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وبسرعة اكرب وهكذا أصبح إىل ابتكار طرق جديدة إلنتاج املعادن  وصهرها  بكميات كبرية 
  .للمعادن علم قائم بذاته

 

 :أدوات الصنع و الزخرفة-2

تطلب  لذالقد تطلب لصناعة  شىت أنواع الفنون املعدنية  طرق و تقنيات  عديدة، 
لصناعتها دقة و مهارة  وجهد كبري  من الصانع  اقتىن معظمها يف  بداية األمر من الطبيعة 

مث ستعىن بعد ذلك بأدوات  متعددة  و خمتلفة كاملطارق ،كاستعماله للحجر  يف طرق املعدن 
  .باإلضافة إىل أدوات القياس وغريها ،القوالبوو املخارز  ،واألزميل 

 

  :السندان 1 -2
وهو عبارة عن قطعة حديدية خمتلفة األنواع و األشكال وهذا حسب التحفة املراد تشكيلها وتتم 

  :فوقه عملية الطرق، و لتحويل املعدن إىل أشكال متعددة وهو على عدة أشكال خمتلفة
خاصة يف أعماق  األشغال  حديسندان وتدي  براسني  يستخدم  فيه كل رأس على 

، إىل جانب سندان  تسوية  مدبب  الذي  يستعمل  يف تشغيل   املفرغة  الكبرية  احلجم
املسطحات  الصغرية  و املخروطية ، كما جند سندان مربع  السطح  و الذي يتخذ سطحا المعا 
وقاعدة وتدية  ثقيلة  مقوسة احد طرفيه  و يستعمل يف تقويس  احلافات العليا  لألضالع  

حديدية ذات لشكل املربع  و املستطيل و املثلث  و   ، باإلضافة أيضا إىل مطارق1املستديرة
 ). 4:رقم  الشكل( و التصفيح و الزخرفة 2الدائري وهذا حسب متطلبات  الطرق

  
  

  :املطارق 2-2
وتسمى كذلك الدقماق وهي أداة معدنية استعملت  أساسا لطرق  و تصفيح السبائك 

 بشكل عمودي  باستعمال املطرقة كما  اليت توضع على اجلهة املسطحة من السندان ويطرق عليها

                                                           
  18.ص ،1965،فنون و أشغال املعادن و التحف ، مكتبة أجنلو املصرية  القاهرة  ن حممد امحد زهرا   1
2
  20.ص،السابق  املرجع،حممد حسني جودي   
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وتعديلها  1ختتلف أشكاهلا    باختالف طريقة استخدامها فهناك املطرقات الصغرية لتسوية الصفائح
نتيجة الضربات اليت جنمت عن ضربات املطرقة،كما انه هناك أنواع أخرى غري معدنية مصنوعة 

وتستعمل للطرق على األزميل .  2صدماتو متتاز بعدم قابليتها  لتشقق ومقاومتها ل من اخلشب
  .إلحداث زخارف على سطح اآلنية

  

  

  

  

  

  

   

  

  امحد زهران  عن  أنواع السندان و الدقماق: 04الشكل رقم

 : األزاميل 2-3

 أزاميلمنها األزاميل القاطعة ،و الرأس وهي أنواع كثرية،  قطع معدنية مدببةعبارة عن        
  .3على سطح اآلنية رفاإبراز الزخ و خمصصة لفتح التجاويفالتقبيب و أزاميل احلز، اليت هي 

املراد  الزخارف و يتم ذلك بالطرق عل رأس األزميل بواسطة مطرقة متبعة خطوط 
 الشكل(و ذلك بنقش وحفر األشكال الزخرفية عن طريق وضع مناذج بارزة .عليها احلصول

  .  )5رقم

                                                           
1 

Camps (F),Bijoux berbères d’Algérie ,edisud  France , 1990,p30 
  .18.ص،املرجع السابق ،حممد امحد زهران   2

3 Camps(F), op.cit ,p30 
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  .29ص  ،املرجع السابق حسن،طريقة الطرق على النحاس  بواسطة االزاميل  نقال عن حممد جودي : 05رقمالشكل 
 

  :املالقط و املقاطع2-4
بعد عملية التذويب  و الصهر  ، حيتاج الصانع  إىل وسيلة ليمسك ا البوتقة، لذا يستعمل 

أو أنواع من الكماشات ، كما تعتمد يف استخدامات أخرى كالتلحيم أو لتمديد  ،عادة  املالقط 
  . 1وجذب اخليوط

وتستعمل يف قطع و إمتـام عمليات  اإلصالح والتشطيب، وهي  : أما بالنسبة للمقاطع
املعدن حيث يتم يف  تنحية أجزاء تتكون من الرأس والساق وحد قاطع، كما تستعمل املقاطع يف 

  املعدن  األول حز املعدن بواسطة احلد القاطع فتظهر عليه بروزات وكلما زاد حد القاطع متزق 
  .2تستعمل يف تسوية السطوح املستوية  كما

  

  :املقص و املبارد2-5
و حتويرها إىل أشكال  خمتلفة كقصها على تستعمل املقصات  لقص الصفائح املعدنية 

وهذا بعد تعيني   باإلضافة إىل تصحيح احلواف،و املثلث  ،على  شكل مربع  أو ،شكل دائري
                                                           

لية اآلداب و العلوم ك،رسالة  لنيل شهادة املاجستري  ،حمند نورية، صناعة احللي  الفضية  للقبائل الكربى منطقة بين يين امنوذجا 1 
  . 71. ص، 2002قسم الثقافة الشعبية ، ،اإلنسانية و االجتماعية 

  .35ص,السابق  حممد امحد زهران املرجع 2
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)  الكالبة( ومن أنواع املقصات .احلدود اخلارجية  عن طريق املدور  إذا كان بصدد صناعة أطباق
هي أداة من الصلب متوسطة أو صغرية احلجم ،   أما املبارد 1و األسالك ،وضيفتها قص اخليوط

 2صناعة  تفيد يف صقل  وذيب الزوائد الناجتة عن القص و التلحيمالراحل تستعمل يف شىت م
  ).1: الصورة رقم(

  
  املبارد:  01الصورة رقم

 :التقنيات الصناعية -3

لعبت التحف املعدنية دورا كبريا يف حياة اإلنسان، فابرع يف شىت الفنون و الصناعات 
من قيم حضارية و دينية، إضافة إىل ما حتمله من متيز طورها وأنتج منها حتفا فنية راقية ملا حتمله و

ومن اجل الوصول للشكل النهائي للتحفة الفنية فان صناعتها تتطلب . الصنع و الزخرفة يف طرق
 .املرور عرب مراحل عديدة

 وباكتشافهيكتشف جل خصائصها،  فجعلهومنه تعامل اإلنسان عرب العصور مع املعادن 
احترافية فاستطاع  التحكم يف درجة نقائها و مقاومتها ،إذن فاملعدن  لذلك تعامل و بشكل أكثر

العالية   و الناقلية  ،أو باألحرى املعادن هي تلك املواد الصلبة  اليت تتمتع باملتانة العالية  و اللدنة
 فا الدورة اليت متر ا مرحلة التصنيع ألي تشكيل معدين. 3و الكهرباء وإمكانية اللحام ،للحرارة

 :فهي تقريبا متطابقة واليت ميكن تقسيمها إىل ثالث مراحل

                                                           
1 

Camps( F), op.cit,p30 
2
 Ibid, p30 

  72. صت،د،تقنية مدنية خواص اختيار املواد اململكة العربية السعودية، اإلدارة العامة لتصميم و تطوير املناهج3
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  .مرحلة احلصول و استخراج الفلزات، مرحلة حتويل الفلز إىل معدن، وأخريا تشكيل املعدن
تعد املرحلة األوىل الستخراج الفلزات بالتنقيب عن املعادن يف املناجم إما حبفر حفر 

ضيقة و سطحية يتبع فيها عملية بروز النتؤات و العروق أو مائلة ،مفتوحة أو حبفر أبار عمودية 
تفكك بواسطة :الدالة للفلزات، فيتم تفجري الصخرة بالتسخني وطرقها و تفكيكها بواسطة أداة

ومن عظم كتف الثريان اليت استخدمت كمعاول و لتكسري  ،معول خشيب مصنوع من قرن األيل
الل املناجم األوىل هي من النحاس و بنسب أعلى معظم  األدوات اليت استعملت يف استغ.احلجارة

 .1من مادة الصوان،ومن مث بدأت تظهر األدوات املصنوعة من املعادن كاملعاول و املطرقات

 و النحاسة،أما عملية تشكيل املعدن و كيفية تنفيذها فقد وجدت ثالث طرق هي القولبة 

  .و احلدادة) صفائح معدنية(
 

 Moulageقولبة ال3-1

من بني التقنيات املستعملة يف تشكيل املعادن القولبة اليت استخدمت فيها قوالب مصنوعة   
أو احلجارة، فقولبة النحاس مسحت بصنع أجسام بكميات أكثر  ،أو الربونز،سواء من مادة الطني 

فحني القوالب املصنوعة من الطني املشوي هي أفضل من . وأحجام اكرب من قالب واحد فقط
لفنية ملا متتاز به من متانة و امتصاص للغازات و حتملها للحرارة ، ولكن ما يقال أيضا الناحية ا

وتستخدم  2عنها هي اقل ما حتفظ ،الن مبجرد استخدمها  يتم تكسريها  لسحب املعدن املشكل
 االتذويب ب طةيب بالرمل أو الطني والثانية بواساألوىل تتم بطريقة التذو هذه التقنية إما بطريقتني

  .املفقودشمع ال

  األوىلالطريقة:  

بتحضري املادة  فيبدأتقنية الصهر تعد العملية األساسية  لشىت أنواع  الصناعات املعدنية ،  إن
املعدنية  بوضعها يف البوتقة لعملية الصهر ، كما حتضر القوالب املبصومة  بنماذج خمتلفة و اليت 

                                                           
1 

Les fiches pédagogiques<<, naissance de la métallurgie>>, musée des antiquités 

nationales,p3 
2 

Ibid, p5. 
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تكون فيها القوالب مهيأة إما الطني ترتكز أساسا على إنتاج قوالب  من الصلصال الرملي  أو من 
مملوءة أو فارغة،  فإذا كان باطن التحفة مملوءا جيب أن يترك باطن القالب فارغا، وإذا كان باطن 

ي، ولكن شكل مماثل لشكل القالب الداخل جيب أن يكون التلبيس مزودا بنواة ذات التحفة فارغا
، ولكن إذا كان  شكل التحفة معقدا، وال يسمح 1حبجم أصغر ليبقي الفراغ بني التلبيس والنواة

بعملية الصب بسهولة، يستلزم هذا حتضري قالب جمزأ يتكون من جمموعة من القطع، ميكن تفكيكها 
وبعدها يفكك القالب   بينها ، وجتميعها فيما2وجتميعهاوتكون هذه األخرية مصنوعة من الرمال

 ).الربد ، الصقل و التنظيف( بفصل أجزائه  مث مير  إىل األعمال النهائية 
  

 الطريقة الثانية:   
فجر  هي طريقة استعملت طوال فترة Cire perdu املفقود* طريقة التذويب بالشمع

م  .ق 3000الصغرية احلجم يف حوايل واستخدمت هذه الطريقة ألول مرة إلنتاج  األشكال التاريخ
 و ذه  التقنية  اليت تعتمد على استخدام الشمع. 3 يومنا هذا إىلوال تزال تستخدم هذه الطريقة 

ففيها يكون الفاصل  4أصبح من املمكن تصنيع  مناذج مصمتة أو جموفة ، أو حىت خمتلطة بالصب 
اخلارجية املنصهر،والذي يكون يف الوقت نفسه املساحة ن املعدب والنواة خمصص لص بني التلبيس

غشاؤها على ويشكل  التحفةمقاييس و مسك   وتتم بتحضري قالب مفرغ على حسب ،للتحفة
النواة املعدة من   عكس التحفة املراد صبها، وإذا كان القالب من عدة أجزاء، جتمع وتوضع فيها

 ومنهبعدها يوضع القالب حتت تأثري احلرارة ، ية، معدن مبسامري وتكون النواة مشدودة الفخار ، 
، فيمأل هذا الفراغ باملعدن 5فراغ بني النواة والقالب ينتج حيرق الشمع ، وبذوبانه

                                                           
 209-208.ص ص  ،املرجع السابق ،حممد امحد زهران1

2
 Arseven C. E,les arts décoratifs turcs, ankara .s.d, p.122. 

و قوة الشد، و الثبات، وتتركب عادة هذه   تتجاوب مع أي ضغط  كما تتميز بالدونة يتميز الشمع بانه مادة مرنة  سهلة التشكيل *
 :ينظرللمزيد من التفاصيل .الشموع من  تركيبات عضوية  و معدنية  و األصماغ  مثل مشع الربافني و  ومشع النحل، و  مشع دمار 

  13ص ،2006 ،وفاء انور ، تشكيل املعادن

3
 Les fiches pédagogiques.. op.cit, p 5.  

113.ص،السابق املرجع   ،اولكر  ارغني صوى 
4
  

5
 Arseven C. E, op. cit,128 
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هذه الطريقة يف الغالب ،يفرغ الفراغ املكون للنواة يكسر القالب الفخاري و املنصهر،وبربودته
بقي جزء من الشمع  ما إذايف حالة  وتتطلب احلذر األخطارتكون خطرة إذ تتسبب يف الكثري من 

  . .1قويا يولد انفجارا سواختلط مع املعدن املنصهر
  
  
  
  
  

  

  
 Les fiches pédagogiques, op.cit5  نقال عن  طريقة التذويب بالشمع املفقود يف القوالب 06الشكل رقم 

 

 :chaudronnerie : النحاسة3-2

 ليتحصل على الصفائح املعدنية  والنحاسالربونز استعمل الصانع يف الفترة القدمية كل من   
و اليت عادة ما تكون ذو حجم متواضع مطلية و ملتحمة ببعضها البعض لتأخذ شكل خوذات 

قبل الشروع يف أي عمل معدين جيب القيام بعمليتني ضروريتني  .خمتلفة األشكال و قدور ،ودروع
املعدنية،ألا تكسبها طراوة وليونة  املصنوعاتكل  تستلزمها والتنظيف، األوىل*التخمريومها 

،خاصة يف عملية الطرق، وهذا ما يستلزم ختمري كل أجزاء اآلنية املراد تشكيلها، حىت تتم 
 األخرى، الذي عكس املعادنالنحاس األمحر على  تجف، لكن لبعد ذلك  وتتشكل، وتترك
  .تدرجييا ليربد األخرى إىل درجة االمحرار مث يترك  رية عنديستلزم عناية كب

                                                           
1
Ibid ,p.5 

ة  وهوا عادة تبلور حبيبات املعدن ليستعيد  الليونة  املطلوبة  لعملية التشكيل  مع مالحظة التخلص  من التعرجات  اليت تنشا يف حاف*
  .القطعة  املعدنية كلما تكونت
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 املرحلة الثانية هي مرحلة التنظيف اليت تستخدم إلزالة أثار احلرق و األكسدة املتراكمة على أما
سطح الصفيحة املعدنية ، وتتم بوضع  حملول ساخن من كربيتيد البوتاسيوم مبعدل معني أو حامض 

وظيفته  إضفاء ملعان على النحاس وهذا   ملدق قصرية  خوفا من  1اء النتريك  املخفف مع امل
و للوقوف على املراحل  التطبيقية و األساليب .فية القطعة النحاسيةتأكلها  وتفاعلها مث تغطس 

  :اخلطوات اآلتية إتباعاملستخدمة يف الصناعة املعدنية  
  

  Tracage :التخطيط 1 -3-2
تعد عملية التخطيط من أوىل العمليات اليت يقوم ا الصانع يف الصفيحة النحاسية املعدة 
لإلجناز، وذلك بتقسيمها طوليا إىل أجزاء متساوية،وبعدها يلجأ إىل ختطيطها باستعمال الرب كار أو 

  2. املدور احلديدي
  

  eDécoupag : التقطيع  3-2-2
  بقطع الصفيحة النحاسية يف حالتني التقطيع، وذلكإمتام تقنية التخطيط،  تأيت عملية  بعد  

وذلك بقطع  أين يستعمل مقص خاص يتماشى ومسك املعدن،التخطيط،األوىل يف عدم  احلالة 
بصورة كلية يبدأ الصانع يف قطع  ختطيط الصفيحةتلو األخرى، أما يف احلالة الثانية عند  قطعة 

يغري االجتاه عندما يلتقي بتخطيط مالصق لألول ، وتتم إىل آخر جزء من الصفيحة ، الواحدة و
كل جزء على  تقطيع وختطيطيبدأ يف  واحدة، مثوذا يتحصل الصانع على عدة قطع من صفيحة 
  .3حدة لتفادي تعرضه إىل جروح أو خدوش يف يده

 

   Martelage  : الطرق  3-2-3

استعماال بعد  و هي  من الطرق األكثر أسلوب  السحب و الطرق استخدم صناع املعادن       
فبعد عملية التليني بعد التسخني  تسحب  املعادن على سندات  ويتم   ، عملييت الصهر و التسبيك

                                                           
 1 60-58.ص ص ،املرجع السابق ،مد حسني جوديحم

، جامعة شريفة طيان، الفنون التطبيقية اجلزائرية يف العهد العثماين، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف اآلثار اإلسالمية، معهد اآلثار2
   106.-105.ص ، ص2008اجلزائر، 

  106. املرجع السابق، صشريفة طيان،  3
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  الطرق عليها  بواسطة مطرقة  معدنية و يكون الطرق متواصال حىت يتحصل عل  الشكل املراد
  . 1اجنازه
ومثة طريقة أخرى تعتمد هي األخرى على الطرق و هي تقنية التقبيب يعمد إليها بعد اجناز         

فتوضع   ويتم هذا األسلوب يف السطح الداخلي للمعدن املراد تشكيلهالصفائح  املسطحة، 
حىت 2املركز إىلمن احلافة  تبدأ ،الصفيحة داخل مكعب التقبيب  مث يطرق عليها بطرقات خفيفة 

ري املعدن بني احلني واآلخر مويشترط خت .التقوسات  القاعدية مع القوالب اخلشبية تتطابق
اآلنية حسب التحفة املراد تشكيلها، واليت  واستطالته ليسهل متديده وترافق هذا األسلوب لتعميق

 .3تتم على قوالب خشبية خمتلفة األشكال

   Tournage:التدوير-4- 3-2   
وذلك للقيام  حبركة الدوران  عليها ترتكز هذه العملية على إعطاء الشكل املرغوب فيه ،        
و ترتع األجزاء الزائدة  بواسطة أدوات قاطعة عند االنتهاء  من العملية  تزخرف   خمرطة ، بواسطة

  .4القطعة  بقص الكتل بواسطة ازميل
 

  : soudure :التلحيم3-2-5
بواسطة سبيكة تنصهر عند درجة حرارة منخفضة معدن بأخر هي إحدى الوسائل لوصل       

جتعله  يكون ممزوجا  مبواد أخرى أن أووهو بطبيعة احلال  من نفس أصل املعدن املراد تلحميه ،
  *مع إضافة مادة  البوراكس نفسه عدن الذي يذوب فيها املقابال للذوبان حتت درجة اقل من تلك 

                                                           
1  105. ص ،املرجع السابق ،اولكر أرغني صوى 

  
23 .ص ،املرجع السابق ،حممد جودي حسن 2  

  23.ص،نفسه  3
109 .ص، املرجع السابق،شريفة طيان  
4   

 
و  ٬مادة البورات ملح الصوديوم  املستخدمة  يف اللحام  ، تنتج يف بالد ايران و اهلند ، هلا حاصية  اا  تزيد من سرعةذوبان:البوراكس*

 , Art est  teckniques de la bijouterie joaillerie:ينظر )الوقاية عند األكسدة ( مقاومة ضد املؤثرات اخلارجية 

lexique des tecknique                                                                                                      
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 Borax و الصقل  بعد عملية  التلحيم و القص   تعد عملية الربد  .املساعدة يف عملية التلحيم
املبارد  جد مهمة إلزالة الزوائد و الشوائب العالقة  ويستعمل هلذا الغرض  أنواع  خمتلفة  من 

  .1سطح املشغوالت نعومة  وبريقا لتكسب  املصقلةأو
  

    : Rivetage :)الربمشة( التدسري 6 -3-2
 هي باردة أوبالتسخني   ربط األجزاء املعدنية  ببعضها البعض هذه التقنية يف وصل أو تتم  

وهي طريقة بسيطة ورفيعة، ويوضع الربشام من احلديد والنحاس واألملنيوم ويستعمل دائما يف 
 برمشة معدن من النوع نفسه، وهذا ليكون هناك تناسق يف الشكل، وتتم عملية الربمشة بثقب اللوح

مث يربشم اللوحان معا مبسمار برشام  2العلوي بعدة ثقوب وثقب واحد فقط يف اللوح السفلي
واحد يف الثقب الذي مت ثقبه يف اللوحتني ، مث تليها الثقوب األخرى ، بعد أن تتم حمورة الثقوب 

ى أو طرق املسامري مبطرقة، وجيب أن توزع الضربات عل بضربكلها بدقة متناهية،وبعدها يقوم 
على الشاكوش، عن الالزم حىت ال  بالتناوب، وال جيب زيادة أو تشديد الضرب حميط املسمار 

يتصدع معدن مسمار الربشام يستمر الصانع يف الضرب حىت خيتفي املسمار داخل الثقب، مث 
هذا  إمتامبعد  3يتمدد اجلزء العلوي من املسمار على سطح القالب ويصبح صاحلا لالستعمال

آخر يف اإلناء ليحدث ثقبا آخر  انيب القطعة املراد إضافتها، ويغرز خمرزا نع ثقبني يف جحيدث الصا
جانبيه حىت  يفويطرق يف طرفيه حىت يسحق ويتسطح  يدخل الصانع املسمار بواسطة مطرقة عندها

 ، وتستعمل هذه التقنية يف برمشة بعض األعمال مثل املرجل و 4 ال يبقى فراغا بني القطعتني
 تسبب شام بروز زوائد  املسامري احلاصلة عن الثين اليتربيعيب طريقة الما  أما ،5و القدور طالاألس

 .)07الشكل رقم ( .أحياناتشويه شكل املعدن 

  
                                                           

1 106 .ص ،سابقال امحد زهران، املرجع، 
  

 48 .ص ،املرجع السابق جودي ،حممد حسني   2
  97- 94. ص، املرجع لسابق ،زهران امحد  3
    113. ص،املرجع السابق  ،شريفة طيان 4
   11.،صاملرجع السابق،اولكر أرغني صوى   5
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 50املرجع السابق ص  ي حممد حسن جودن عملييت  التلحيم  و التثبيث بالربشام ع07الشكل رقم 
  

  

  raffinement: لصقلو  الربد 3-2-7

عملية الربد ال تقتصر فقط  على املراحل  األخرية من االجناز بل تستعمل عند كل  أنكما     
أما الصقل فيعمد إليه إال يف املراحل األخرية من االجناز إلزالة التشوهات و اخلدوش  .عملية تلحيم

  .1اليت   يسببها املربد  سواء با املساحيق أو استعمال حجارة الصقل 
 

  Forge   : )احلدادة( الطرق 3-3
قبل العصور الوسطى عرف على احلديد انه مل يسبك  يف قوالب  ونادرا ما اعتمد فيه تقنية 
التصفيح هذا راجع ألسباب اليت  ذكرا أنفا ،يف عدم متكن اإلنسان من  احلصول على معدن 

فهذا املعدن  ،و القصدير ،و الرصاص  ،احلديد بشكل متماسك ميكن تشغيله  بسهولة كالنحاس 
فهو حيتاج . 2حيتاج إىل تسخني  وطرق و تسخني متعدد حىت يصل إىل الوضع املالئم لالستخدام

وهذا بعد صهره فيتم التقاط الكتلة املعدنية مبلقاط مث يطرق  عضلية،إىل تقنية جد خاصة وقوة 
  .3مبطرقة على سندان مثبت

 
 
  

  

                                                           
62، املرجع السابق ، ص حممد جودي حسن

1
     

  .83ص  ،نفسه 2
3 

Fiche pédagogique, op.cit, p6 
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   :تقنيات الزخرفة-4

تقنيات زخرفية  إىل مرحلة من مراحل تصنيعها يف أخر معظم التحف املعدنية حتتاج  إن       
حسب الزخارف املراد تشكيلها و كذا أدوات الصنع املعدة  اليب اليت ختتلفستلك األ ىد علمتعت

لتنفيذها ومن األساليب اليت استخدمت  يف إحداث  الزخارف على القطع املعدنية فيمكن 
  :    حو التايل دراستها على الن

  Repoussage : قالتطري 1 -4
، وغالبا ما تكون املادة من النحاس هو احد األساليب  الفنية لزخرفة األسطح  املعدنية 

األمحر أو األصفر، وتكون زخارفها بارزة، نفذت بواسطة منقاش أو مطرقة، ويف معظم األحيان 
 يصب هذا مث املذاب والصمغ  الزفت منخليط  بتحضريتتقن بعملية احلز، ويتم هذا األسلوب 

اليت  الصفيحةاملزيج على لوحة تكون هيئة طبقة مسيكة نوعا ما، وملا تربد هذه الطبقة توضع فوقها 
لتكون أعمال الزخرفة مالئمة لنقش عليها و لكي متام، الزفت يتصلب حىت ظرينبغي زخرفتها، وينت

يبدأ الفنان بالنقش على املعدن، وذلك بالطرق على ، وهنا ال تشكل عائقا أمام  ارتفاع الربوزات 
  .1 بارزةاملنقاش، وتظهر بذلك الزخارف 

  

  Gaufrage  :اللصق 4-2
  حيث يتم بطبعاملستعملة، الطريقة أن االختالف يكمن يف  غري  ،الطريقة السابقةتشبه هي 

  .2املعدنزخارف بارزة فوق سطح  عنهفتنتج  قوالب، بالضغط على فيها الرسوم املرغوب
  

 Gravure :النقش  4-3

تنفيذ ونظرا لتميزها بالدقة يف  ،من أكثر األساليب  الزخرفة ثراء  يف الصناعات املعدنية 
عملية احلفر بفتح جتاويف  على هي الطريقة اليت تعتمد ، 3الوحدات الزخرفية بأكثر من مستوى

                                                           
1
 Arseven C.E., op. cit, p.131. 

2 
Ibid, p131 

.٬122 ص2008منى  كامل العسوى٬ من التراث الشعبي المشعوالت المعدنية ٬عين الدراسات و البحوث اإلنسانية و االجتماعية          
3
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جزء من املعدن لتكوين يهدف من ورائه إزالة  أزميلبواسطة  أو1 على سطح املعدن بأقالم  صلبة
وتعترب هذه الطريقة من أسهل الطرق اليت تستخدم يف أغلب ، ثقوب يف الشيء املراد زخرفته 

أو  سمي، وخاصة من معدن احلديد والنحاذات االستعمال اليو األواين األحيان يف زخرفة 
  .2الصفر

  

  :Ciselage: احلز 4-4
الطريقة  جلميع املعادن اليت تقبل إحداث الزخارف عليها، بواسطة آلة مدببة   تصلح هذه         

كما يعترب هذا األسلوب من أقدم الطرق املستخدمة يف  .3مثل إزميل صغري ذو الرأس املدبب
، وتتم هذه 4زخرفة املعادن، وجيب أن يكون فيها مسك املعدن مناسبا حين يتحمل عملية احلز

من عملية الضغط ويرفع الصفيحة حبز حول الزخارف لكي تبدوا واضحة،  الفراغ العملية عند
التفاصيل الدقيقة اليت يصعب حفرها يف القالب اخلشيب، وبعد ذلك متأل الشقوق الناجتة  كما حتز

   5من احلز مبادة سوداء تعرف بالنيلو،لكي حتدد معامل الزخرفة
  

  décor ajoure :التخرمي 4-5

تسمى الزخرفة اليت جترى بشكل ثقوب و اليت يستخدم فيها الصانع معدات التخرمي و التقطيع 
   . 6على التحف املعدنية، برسم النقش املطلوب فوق سطح طبقة املعدن املراد تفريغه

بعد ذلك تأيت املرحلة الثانية واليت يتم فيها ثقب يف وسط اال املعدين، للسماح بإدخال 
ار التفريغ و يستخدم املنشار يف إزالة املساحات الكبرية من املعدن، مث مير إىل الشطب مربد أو منش

  .يستخدم هذا األسلوب يف زخرفة أدوات كالقناديل  و املباخر املواقد 7بواسطة مبارد صغرية
 

                                                           
  127ص ،املرجع السابق، اولكر أرغني صوى 1

2
 Arseven C.E , op.cit, p 129 

149. ص1987٬ ٬الهيئة المصرية القاهرة٬محمد عبد العزيز مرزوق ٬ الفنون الزخرفية  اإلسالمية  في العهد العثماني    
3
  

 .44، ص 2001خليفة، الفنون اإلسالمية يف العهد العثماين، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  بيع حامد ر4
  .132 .، ص1986العامة املصرية، سعاد ماهر، الفنون اإلسالمية، مطابع اهليئة  5

144ص،املرجع السابق ،ولكر أرغني صوى 
:6 
  217 .ص، امحد زهران ،املرجع السابق 7



 تاريخ اكتشاف املعادن "                                                                         الفصل األول"

46 
 

  :Incrustation: التكفيت4-6

  بنوع أخر من املعادن يكون من نفس النوع يطلق هذا الفن أو األسلوب على تطعيم معدن         
مكان الزخارف  املرسومة على سطوح الفجوات  أو مبعىن  يتم حشو ، 1 خمتلف عنه يف اللون  أو

يكون أكثر قيمة من املعدن الذي صنعت  منه التحفة  سواء  كان من  2املعدن مبعدن مغاير له
غري  يف أواين األكلبالرغم من حترمي اإلسالم الستخدام املعادن النفيسة  .الذهب أو الفضة أو غريها

  .انه جنده على التحف الفنية خالل العصور اإلسالمية
حيث  يستند يف مال الفجوات بأسلوب احلفر  يف الزخرفة  إن استخدام أسلوب التكفيت 

العملية بالشق مث متأل قلم خاص يدق عليه مبطرقة خشبية  وتسمى هذه األجزاء بواسطة  ترتع 
الشقوق بعد ذلك بواسطة أسالك رقيقة ويطرق عليه مبطرقة خشبية حىت تثبت ولزيادة التباين 

وتسمى اآلن بالتعشيق و تستخدم يف سوريا و بالد املغرب  3يضاف إليها مادة النيلو السوداء
  .ومصر

  

  Niellage:الزخرفة بالنيلو4-7
 على نطاق واسع يف فن املعادن ، ووفقا  للطرح الذي يقدمه املال أو احلفر بالنيلو قد استخدم

Arseven  فرمبا تكون هذه الكلمةSavat   هلا عالقة  بالكلمة  التركية yalak  اوsavak  تعين  اليت
 .4على نطاق واسع يف فنون املعادن  يف أواسط أسيا استخدمارى او احلفر الذي 

تتمثل هذه العملية تفريز مواد زجاجية متوه ا سطوح املعادن، وقبل ذلك يتم تقسيم القطعة إىل 
خانات اليت تشكل الرسوم الزخرفية، مث يوضع املسحوق على هذه الزخارف حسب األلوان 

 وبعد تفاعل املينا جيدا يتم إخراج القطعة من الفرن ،يف درجة حرارة منخفضة  حترق املطلوبة مث

                                                           
  144ص ،ملرجع السابق ، اولكر أرغني صوى أ  1
  124سعاد ماهر، املرجع السابق، ص 2
  56ص.2000، أمحد الطايش ، الفنون الزخرفية اإلسالمية املبكرة ، مكتبة زهراء الشرق القاهرة 3

 4 153 .ص ،املرجع السابق  ،ولكر ارغني
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" يف املعادن باسم  آمليناويعرف هذا  1ويكون عندها املينا قد اختذ شكل طبقة زجاجية ملاعة،
الرصاص و النحاس  و الكربيت وملح ،  وهو مسحوق مكون من "أو املينا السوداء" النيلـو

معا ويتكون منها سائل يصب وهو ساخن يف األماكن احملفورة على التحفة، وإذا ختلط  2النشادر 
  3.تلمع  رد لوا األسود ما ب

  :هي املعدنية لتكوين مادة امليناء  األكسيداتواهم 
 الغامق الشفاف األخضرالكروم يتحصل على اللون  أكسيد.  
 الشفاف األزرقالكوبالت  يتحصل على اللون   أكسيد.  
   املعتم  األصفركرومات الرصاص  يتحصل  على اللون.  
   4الفاتح  الداكن األخضربيوكسيد  النحاس  يتحصل على اللون.  

 : وتنفذ هذه  التقنية على املعادن بأسلوبني

 Incrustation  الترصيع 4-8
يستعمل هذا النوع من الزخرفة يف احللي لتلبيسها بأنواع األحجار الكرمية، وبعض التحف       

الفضية رصعت باملرجان، وتتم هذه العملية، بوضع املرجان يف أطر عميقة مقعرة،وحتفر هذه 
  5األطر بالنقاش على املعدن بدون إزالة أي جزء منه 

 : الزخرفة اخليطية4-9
بتثبيت اخلط املعدين  تعتمدعلى هذه التقنية ة ،كيل خيوط معدنيتشتتمثل يف صناعة و      

 حىتبواسطة كالبة ويكون ا الشكل الذي يرغب فيه، ويواصل التشكيل بالطريقة نفسها 
، وهذا بواسطة بقايا البعض يتحصل على عدة قطع، مث يقوم بتلحيم ومجع تلك القطع بعضها 

                                                           
 2012،رر، جامعة اجلزائمذكرة ماجستري يف اآلثار ا إلسالمية معهد االثاأة و زينتها  يف املغرب اإلسالمي،خبتيش نعيمة،حلي املر:1

   .154ص
56ص  ،املرجع السابق ،امحد الطايش  2

  
134ص، املرجع  السابق، مىن كامل  العيسوي   3  

4
Camps(F),op.cit, p 26 

    .  42رشيل ورد، املرجع السابق، ص   5
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تيال، ويصنع ا عدة احلصول على زخرفة تشبه الدن من الفضة املذوبة، وهي متكن الفنان من
  1...علب التبغ واملرايا  مثل حتف

  placage et la dorure :التغليف و التذهيب  4-9
إما باألساليب  تطبق تغليفها بالذهببميكن تغطية األعمال الفنية النحاسية و الربونزية و الفضية 

  .2الكيمائية و إما بطرق امليكانيكية و ميكن تغطية التحفة كلها بالذهب أو أجزاء منها فقط

  : استعماالت املعادن-5
  وولد      صهاواستخرجها من باطن األرض، أين عرف طريقة استخال اإلنسان إىل املعادنى اهتد

خمتلفة األشكال  منها حتفا فنيةمن بعضها البعض معادن جديدة، كما استطاع أن ينتج 
  .والزخارف ومتعددة األغراض والوظائف

 اثنتان منهم م القطع األثرية:وميكن تقسيم استخدامات اإلنسان للمعادن إىل ثالث فئات
ملا لإلنسان من احتياجات ضرورية  األجسام املدفونة يف باطن األرضالفئة األوىل  تشملو

الستخدمه كاهلندسة املدنية األنابيب، إىل جانب املعادن اليت دفنت عمدا من اجل احلماية و 
املمارسات والطقوس هذه االحتياجات وضعت يف املقابر وفقا لالعتقاد باحلياة الثانية، فقد كان 

احلروب، ( العوامل و األحداث ومن مجلة هذه ،يف تغيري خصائصها الكيمائية لعوامل عدة
األجسام املدفونة  أما الفئة الثانية فتتألف من الكوارث، اهلدم، باإلضافة إىل تقنيات التصنيع القدمية

  .حطام السفن و الغواصات النفايات و  قصرا كالضياع
و  كاالجرامطبيعيا ال دخل لإلنسان عليها  أما الفئة الثالثة ، فتتألف من األجسام املدفونة

استخدمت املعادن يف حالتها الطبيعية ألول مرة يف صناعة اوهرات و األشياء        3.اخلامات
أكثر صالبة اخلاصة بالطقوس كما أسهم اكتشاف النحاس و الربونز يف صناعة األسلحة وأدوات 

وصناعة األدوات  ذات االستعمال اليومي  من خناجر و  ، الزينة حليوكاآلالت  الفالحية 

                                                           
1 Arseven C. E., op, cit, p.145. 

2
  164- 163.ص ص،املرجع السابق ،ولكر أرغني صوى   

3
 Daniel(D) ,op.cit, p15 
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و  ،سكاكني،ومن اآلثار الستخدامات النحاس أيضا  تلك البالطات  و املقاشط  و الدبابيس 
 حف العراقي ببغداد لدليل قاطع علىاملناجل املوجودة يف املتو ،أدوات الصيد و رؤوس الرماح 

إىل   1تطويع وتشكيل النحاس  بشىت الطرق  عند العراقيني و تسخريها الستعماالم اخلاصة
مث . 2اختراع العربات الربونزية ذات ستة عجالت اليت تعد من اآلثار املميزة لعصر الربونزجانب 

و اخترعت آالت حرب جديدة و ،يليه عصر احلديد الذي ساهم يف رفع مستوى اإلنتاج لفالحي 
كما .3و األختاميف غزوام باإلضافة إىل النقود ظهرت السيوف الطويلة اليت استعملها احملاربون

ل اإلنسان من املعادن صفائح أو رقائق كمادة للكتابة و هذا خالل القرون األخرية قبل امليالد شك
مباشرة، فقد استخدمت نوعيات خمتلفة للكتابة من مواد مثينة و خسيسة من رقائق الذهب و 

 مت استعمال هذه الرقائق على.و النحاس األصفر و األمحر و الربونز وأحيانا قطع احلديد ،الفضة
اخلطب امللكية وبعض العقود امللكية، كما و اجللد يف كتابة بعض اخلطابات وشكل لفائف الربدي 

. 4استخدم احلديد كمادة للكتابة لكن ليس على هيئة  رقائق و إمنا على شكل أعمدة تذكارية
يئة  كما تفنن املسلمون  يف صناعة  املعادن  بأشكال خمتلفة  . أساسية بناء فضال عن كونه مادة

األطباق وصنعوا من الربونز و و الصحون و القناديل   ،ري  وصنعوا األباريق احليوان و الط
وعليه         . 5 املقامل وغريها من األدوات األخرى  وزخرفوها بزخارف  رائعة  و،الشمعدانات

 وما من أواين خمتلفة وأسلحة ،تنوعت الصناعات واحلرف فشملت كل متطلبات احلياة اليومية

يتخذ للزينة والتحلي، فتعددت أشكاهلا وأحجامها وألواا، وموادها اخلام حسب استخداماا 
عكست ذوق  أدى إىل تنوع خصائصها الفنية اليتولعل تعدد وتنوع هده الصناعات  وأغراضها

عدنية إىل حتريك احلياة الصناعية وهكذا أدى نشوء الصناعات امل .ومهارة احلرفيني وتنوع ثقافتهم
  .هلا السبل إىل التقدم إىل األمام اليت  مهدت اليت  التجارية و الزراعيةو

                                                           
  7 .،صحممد حسني جودي ،املرجع السابق  1
 46- 44.ص  ص ،نصر الدين بن طيب املرجع السابق 2
 52ص،نفسه  3

 35 ص، 1998ر املصرية  للبنانية داال،وتطبيقاا  الببلوجرافيةالنظرية  أصولشعبان عبد العزيز  خليفة ، دراسة  يف  4
 .8.ص ،حممد حسني جودي، املرجع السابق   5
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  :خالصة الفصل 
أدت املعادن دورا هاما  و مميزا  يف تطوير اتمعات البشرية ملا جسدته من تطور لشىت 

فقد ساعدت املعادن اإلنسان على ابتكار أدوات جديدة متاما غري .األشكال  املعدنية  عرب التاريخ 
هب وفضة  وقصدير وغريها من فاكتشاف املعادن من ذ.  تلك اليت عرفها يف العصر احلجري

املعادن مكنه من التحكم يف التقنيات و العمليات املعقدة اليت تتطلبها عملية التعدين من تعدين 
الفلزات  إىل تعدين  احلد يد و أصبح من السهل طرقها  و تشكيلها  ، ودعت املتطلبات الوقوف 

.وغريهاو ترصيع وصيته إىل تزينها بتقنيات زخريف من تكفيت على خص



 

 

  
  

  
  

  الفصل الثاين
اخلصائص الفيزيوكميائية للمعادن  ودرجة 

 حساسيتها  لوسط احلفظ و العرض
  
  

  األولية املواد -1

 الكيمائيةالفيزيائية و  اخلصائص -2

 مصادر التلف  -3

 بتآكل املعادن طرق التصنيع و عالقتها  -4

 عوامل بشرية  -5

 أنواع التآكل -6

  مظاهر التآكل  -7
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 :املواد األولية -1

وهذا  ،استخدمها يف حياته اليوميةاليت شكل اإلنسان منذ القدم شىت أنواع الصناعات 
  : يلي بعدما تعرف على املعادن  مبختلف أنواعها و اليت ميكن حصرها يف ما

  :الذهب-1-1
الذهب  الذي يعود تاريخ استخدامه إىل  أقدم املعادن استعماال  هو أنعلى األرجح 

و ملعانه  أثار فكر اإلنسان المتالكه ،كما أن لونه مسح بالتعرف عليه بسهولة   فابريقه م.ق6000
سبات  على بني التر أوااري  اجلبلية   و 1األرض  سواء يف الصخور و  احلجارة و احلصى ويف

كما اعترب الذهب من أمثن و أغلى املعادن  منذ .2فتات أوعلى هيئة  رماد  أوشكل سبائك صغرية 
  .القدم كونه ال يتغري  مهما كانت ظروف حفظه

ُزيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت  " فقد ذكر الذهب يف مواضيع عدة من القران الكرمي قوله تعاىل

  " 3الذََّهِب َواْلِفضَِّةِمَن النَِّساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن 
 

صفائح رقيقة تعمل منه ، 4والذهب هو عنصر فلزي لني وطري سهل الطرق والسحب
  :وميكن التطرق إىل خصائصه.موصل جيد للحرارة، ونشاطه الكيميائي ضئيل 

  
  
  
  
  

  
                                                           

1
 les cahiers de la fonderie ....op.cit. p 10  

2
  107ص ،1990، الكويت املعرفة  عامل، اإلنسان  و الثروات  املعدنية ،حممد فتحي عوض   
  .سورة أل عمران 14اآلية  3
 185.ص ،2011دار الوفاء للطباعة و النشر القاهرة  1، الفنون االسالمية  حىت اية العصر الفاطمي ، طحنان عبد الفتاح مطاوع 4
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  .اللمعان تعينaurum   ةمشتقة من الكلمة الالتينيAu رمزه   الرمز الكميائي
  .نادر وغايل الثمن ،للني ومقاوم لألكسدة  مميزاته

  خصائصه
الذهب ناقل جيد للحرارة ،قادر على نقل تيارات  كهربائية  ضعيفة مع درجة حرارة 

  °م200- 55تترواح من 

  استعماله
  الفاخرة صناعةيف ال استخداماا حيد، ندراوذلك بسبب  عالية تكلفتها

  .ةواإللكترونيات املتقدم، )اإلنتاج٪ من 75 تستهلك جموهرات(

  °م1064٬18  درجة االنصهار

  سبائكه
كان الذهب حيضى بتقدير .إليه نسب قليلة من الفضة و النحاس فجلعله أكثر صالبة يضا
  1.كبري يف العصور القدمية

  

  

  

  

  

  

  

  
les cahiers de la fonderie op.citنقال عن   املادة اخلام لذهب 02الصورة رقم , p11  

  :النحاس1-2
هو ال يوجد كفلز خالص يف الطبيعة فيعترب النحاس من أقدم املعادن اليت عرفها اإلنسان ، 

،كما يعد من  املعادن  الواسعة 2مثل الذهب ،و لكنه يستخلص غالبا بطرق صناعية من خاماته
ود اليت تع chalcolithiqueاالستخدام يف   التطبيقات العملية ،  ينسب اليه العصر النحاسي 

 يتميز النحاس بلون امحر، ) احلجر(lithosو) النحاس(   khalkosتعينجذوره إىل اإلغريق اليت 
                                                           

1
 les cahiers de la fonderie op.cit p11  

2
  327.ص ،1991زكي اسكندر وزكريا غنيم، القاهرة،  القدمية ،ترمجة املواد و الصناعات يف مصر ،الفريد لوكاس  
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و التشكيل و .1و نظرا ملتانته فانه قابل ملختلف عمليات الطرق الطبيعي،و هو اللون  سلموين
 اآلالت و،احلنفيات، األبوابكثرية كقضبان  أغراضالضغط كما ميكن حلامه بسهولة ، تصنع منه 

الرصاص  و أملنيوم و الزنك و ومن سبائك النحاس القصدير .2األواين النحاسية،واملوسيقية
   السيلسيوم 

  الرمز الكميائي
وهي نفسهامستمد من كلمة   cuprum الالتنية  مشتق من الكلمة  cuرمزه الكميائي

chypre)( متلك مناجم املعادن اليت استغلت من قبل الرومان جزيرة بقربص.  

  .وليونته وبسطحه ذو اللون الوردي السلموين ،النحاس النقي ميتاز بطواعيته  مميزاته

  خصائصه
و احلرارة مما أعطته ميزة خاصة من خالل  ،معدن قابل للسحب  مع ناقلتيه اجليدة للكهرباء 

  .املتنوعة هاستخدامات

  باإلضافة إىل األسالك الكهربائية ،يستخدم النحاس يف صناعة النقود و األسلحة  و األنابيب  استعماله.

  .°م 084,62 1  درجة االنصهار

  سبائكه
النحاس (و القصدير)القصدير و النحاس(يدخل يف تكوين العديد من السبائك كالربونز 

3)والزنك
 .  

  

 

  

  

  

  

 les cahiers de la fonderie, op.cit, p13نقال عن  ام لنحاسادة اخلامل 03الصورة رقم 

 

 

 

 

                                                           
1
 les cahiers de la fonderie, op.cit. p 12  

2
  882 .،ص1987 ،ساحة رياض الصلح بريوتطرس، حميط احمليط ، مكتبة لبنان ،البستاين ب  

3 les cahiers de la fonderie, op.cit, p 14 
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   :الفضة-1-3
 الفضة مادة فنية من أصل رفيع ال ختتلف كثريا من حيث استخدامها الفين عن النحاس

فهو معدن تقريبا غري قابل لتلف .1ببياضها و سرعة تأكسدها عند تعرضها للهواء.لكنها متتازو
  .الصدأو

الطبيعة فلزا خالصا وغري خالص، فالفلز اخلالص يوجد بكميات قليلة وتوجد الفضة يف 
أو شجرية،  ،أو شبكية  ،فقط وتكون الفضة يف هذه احلالة نقية تقريبا على شكل بلورات ابرية

أو صفائح رقيقة، كما توجد أيضا خمتلطة بكل أو جل  ،وتوجد نادرا على شكل كتل صغرية
  .و النيكل وبالرصاص و النحاس 2لفةالذهب املوجود بالطبيعة بنسب خمت

  

 argentumملشتقة من الكلمة الالتنيةAgالرمز الكميائي   الرمز الكميائي

تعد الفضة األكثر قابلية للنشاط الكميائي ضمن تصنيف املعادن الثمينة،تصنف يف املرتبة الثانية    مميزاته
مستقرة عند تعرضها  كما اا.بعد الذهب  بخاصية اللدونة وقابلية الطواعية والسح  يف

 .للهواء النقي و املاء ولكن تعتم بطبقة سوداء عند تعرضها لألكسيجني

  .دائما  هموصل للكهرباء ولكن تكلفته العالية ال تسمح باستخدام أفضلهو   خصائصه

االلكترونيات ،كما تستخدم يف  تستخدم يف جماالت عدة منها التصوير و صناعة اوهرات  و  استعماله
  .التطبيقات الصناعية و األشعة السنية و التصوير الطيب

  .°م961,78  درجة االنصهار

  سبائكه
  .électrumيطلق على سبيكة الفضة و الذهب 

 واهم املعادن اليت ختتلط مع الفضة النحاس و النيكل و التوتياء.بنسب متفاوتة  جنده يف الطبيعة
  .و الذهب لتكسبها الصالبة و املتانة  3

  

  
                                                           

1
اإلسالمي يف اسبانيا ، ترمجة الدكتور لطفي عبد البديع ، و السيد عبد العزيز سامل، الدار املصرية مانويل جوميت مورينو ،الفن   

  .402، ص1968للتأليف و الترمجة ، القاهرة، 
2
   387، ص املرجع السابق الفريد لوكاس ،   

3 les cahiers de la fonderie ,op.cit, p.12 
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  op.cit, p  les cahiers de la fonderie 15نقال عن املادة اخلام للفضة 04الصورة رقم 

  :القصدير4-1 
ال يوجد القصدير يف الطبيعة كمعدن نقي، لكن مكتل يف الصخور كاحلجر القصدير 

cassitérite  اكرب خام القصدير هو SnO2. من  %78الذي حيتوي على  ثاين أكسيد القصدير
هو  . ،المع كلما فرك  1يوجد على شكل سبائك  ذات لون ابيض املائل إىل الرمادي، القصدير

، وميكن اعتباره من املعادن الثمينة ،لني و 2على الربونز تتحصلعند دجمهما  من سبائك النحاس
  .  3بليونة من الذه أكثرصلب مقارنة بالرصاص  ولكن 

 stannumملشتق من الكلمة الالتنية ا Sn رمزه  الرمز الكميائي 

  .معدن رمادي ، فضي  مميزاته 

  باألمحاض القوية  ميكن  أن يتأثر القصدير معدن لني و قابل لطرق ومقاوم لتاكل ، ولكن  خصائصه

من القصدير اليت تستخدم   يستعمل القصدير يف تغطية األواين ، تغطية صفائح الفوالذ بطبقة رقيقة  استعماله
  .ويف القطع النقدية.يف التعليب

  .°م231,928  درجة االنصهار

القصدير تسمى أحيانا املعدن األبيض، فهي - سبائك الرصاص.دجمه مع النحاس نتحصل على الربونز  سبائكه
  4األواينعلى سبائك شائعة جدا منذ العصور القدمية  خاصة 

  

                                                           
1
 wilhem Pelkan, les sept métaux, s.d, p27 

2
 Québec,<< métaux>> , guide  pour la conservtion des arts public,  centre de 

conservation 2008,p9. 
3
 wilhem Pelkan,op.cit,p 28 

4
 les cahiers de la fonderie, op. Cit, p13 
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  op.cit,p17 les cahiers de la fonderie  ,نقال عن ،للقصدير  اماخل املادة 05الصورة رقم  

  :الرصاص-5-1
ال يوجد الرصاص  يف الطبيعة كمعدن نقي ، بل يتم احلصول عليه عن طريق  استخالصه 

فهو معدن  لني و ثقيل وغري مثني ، ينكسر .الذي هو كربيتيد الرصاص  galène)من فلز اجلالن 
تلخص استعماله يف تلوين .،لذا مل يستعمل إال نادرا يف العصور القدمية 1بسهولة  أثناء التصفيح

ووضع األختام على   إنتاج مستحضرات التجميل الكحلالفخار ويف،والزجاج
ضعيفة ملختلف عوامل التلف  الكيمائيةة،مقاومته ناقليته احلرارية سيئ.2)األمفورات(الزير

  .عمطحه الناو محض الكربونيك ، امالرطوبة تتلف س كاألكسجني
 

 plumbumاملشتق من الكلمة الالتنية    pbرمزه الكميائي   الرمز الكميائي

  .األكسدةالرصاص معدن ذو للون رمادي مزرق لني، تبيضه يكون بصفة تدرجيية عن طريق   مميزاته

، يذوب يف درجة  لتأكلميتاز خباصية اللدونة و الطواعية وقابل لتصفيح و الطرق  ، وغري قابل   خصائصه
  °م327حرارة منخفضة 

أما اليوم جنده يستخدم يف بطاريات السيارات .خص يف املاضي باستخدامه يف مد خط األنابيب   استعمالة 
كماله القدرة على امتصاص .تسوس األسنان و أيضا يف شكل سبائك لدى أطباء األسنان لعالج 

  .األشعة السينية،كما يوفر  احلماية ضد اإلشعاع يف الصفائح املعدنية

  ° 327  درجة االنصهار

 القصدير و االنتيمون ،مت استخدام سبائكه يف تركيب حروف الطباعة ويطلق عليه الرصاص  سبائكه

typographiqueالطباعي
3   

                                                           
1
 wilhem Pelkan ,op.cit ,p16 

2
 Dossier pédagogique op.cit ,p18 

3
 les cahiers de la fonderie,Op.cit,p18 
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 عن نقال القالن الذي حيتوي على الرصاص  6:الصورة رقم 

,op.cit,19 les cahiers de fonderie  
 :الربونز -6

فيها  سبيكة خمتلفة تتركب كلها أو جلها من النحاس و القصدير وقد تصل نسبة القصدير
 عناصر أخرى مثل الزنك و الفسفور ، غري أن بعضها حيوي أيضا و بنسب صغرية  1باملئة20حىت 

وهذا بعدما تعرف  ، 2و سهولة صهره و قابليته للطرق ،و متاسكه ،األلومنيوم، ميتاز بصالبتهو
وعرف ،3النحاس إلعطائه املتانة و الصالبة إىلاحلدادون القدماء على مادة القصدير أوال مث أضافوه 

( بالد مابني النهرين بعتبار النحاس و القصدير و هذا العصر إال يف املناطق اليت تتوفر فيها خامات
يتميز الربونز كما .  ألوىل األدوات من الربونز املصبوب ستخدمهمالأوىل املدن )وسومر أور

أما لونه   4متاسكه عند التجمد إىلبالليونة والسيولة ، لذا يستعمل بكثرة يف تقنية الصب ، إضافة 
 .5التآكل أو  الصدأو األصفر الذهيب ،كم ميتاز مبناعته  ضد  ،يتراوح بني األمحر الذهيب

 

 

  
                                                           

1
  18ص ،حسني جودي،املرجع السابق حممد  

  352الفريد لوكاس ، املرجع السابق ، ص   2
3 : les cahiers de la fonderie ,op.cit, p19 
4
 : Thiery(E) , Argent ,in g.e,tome3, paris,S.D .p838  

  6ص ،املرجع السابق  ،اإلدارة العامة لتصميم و تطوير املناهج 5



   اخلصائص الفيزيوكميائية للمعادن  ودرجة حساسيتها  لوسط احلفظ و العرض"             الفصل الثاين"

59 
 

  :احلديد1-7
يعد احلديد املعدن األكثر شيوعا و استعماال مقارنة باملعادن األخرى نظرا لصالبته و 

فقد كان االستيالء على هذه املادة خطوة كبرية يف تاريخ  ،1لكل الظروف القاسية مقاومته
اتمعات السيما على التكنولوجيا الزراعية ودورها يف تأسيس مراكز القوى لدى احلضارات 

  .القدمية 
شكل فالفلزات احلديدية  هي املادة  اخلام  اليت يستخرج  منها احلديد ويكون على 

 :  حاالت  ثالثعلى  وجندها :و احلديد األكسجنيمبعىن اا حتتوي على    بسيطة اكاسيد 

L’hématite α–Fe203 الهيماتتيت   

la maghémite γ– Fe203 الماهميت 

 2
la magnétite Fe304 (   المانيتيت

فهو معدن صلب مكون من بلورات  تشكل البنية البلورية للحديد، قابل للتطريق و السحب،و 
يصدأ احلديد بسرعة اذا ما تعرض للهواء الرطب احملتوى على خبار املاء فيتأكسد و يكتسي طبقة 

 هذه اخلاصية تسبب يف)نفذة للهواءمادة مسامية  م(  احلديد  تسمى الصدأ أكسيدرقيقة هي 
وإذا زيدت نسبة ،  3يكون شامال على القطعة احلديدية نبطيء ولك لاحلديد بشكأكسدة 

 .4فوالذ إىليتحول  %2الكربون إىل 

 

 

 

  
                                                           

ترمجة فتح الباب عبد احلميد و حممد حممود يوسف، عامل الكتب ، القاهرة،  ،أسس التصميم الصناعي هربت ريد ، الفن و الصناعة   1
  89ص 1947

2
 REGUER (S) ,Phases chlorées sur les objets archéologiques ferreux corrodés dans 

les sols : caractérisations et mécanismes de formation", Thèse de Doctorat 
Université Paris XI Orsay, 2005p213  
3
école nationale des mine<< expo atelier sur les métaux>>, 158fauriel saintetienne,2003, 

p8 
4 Dossier Enseignant ,fer et Acier , « voyage en industrie », cap sciences 2006,p7 
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  .ferrum ن الكلمة الالتنيةاملشتقة  feرمزه الكميائي   الرمز الكميائي

  مميزاته 
خواص ميكانيكية مميزة، يستعمل يف الصناعة باملقابل احلديد يصدأ بسرعة عند تعرضه 

  .لألكسجني  مما يتسبب يف تلفه كامال 

  .موصل و ممغنط  خصائصه

  استعماله
اكتشافه كان مبثابة نقلة .يبدء تاريخ استعمال احلديد بدءا من تاريخ تسميته بعصر احلديد 

  .العسكرية نو الفنومهمة لصاحل الثورة الزراعية 

  °م1538  درجة االنصهار

  سبائكه
الصلب و حديد ( سبائكه مع الكربون .يتحول احلديد اىل الصلب  %2مع الكربون 

  . 1مسحت بإنتاج كميات ضخمة لصاحل الصناعة) الزهر

  

  

  

  

  

  
  

  p22 les cahiers de la fonderie, op.cit,نقال عن احلديداهليماتيت الذي حيتوي على : لصورة رقم ا

    

  

  :اخلصائص الفيزيوكميائية للمعادن -2
ثناء من األحيان صدفة من قبل اإلنسان أإن اخلصائص األوىل للمعادن مت اكتشافها يف كثري 

 .استعماالته و ليس من خالل التجارب كما نفعله حنن اليوم 

                                                           
1 les cahiers de la fonderie, op.cit, p22  
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العملية  تتوافق مع عودة فاملعادن تتفاعل مع البيئة  مما يتسبب يف تشكل عالمات  وهذه 
فالتركيبة الداخلية  للمعادن  هي اقل استقرار .املعادن  إىل حالتها الطبيعية  أي على شكل فلزات 

مما يعرضها لتأكل، والذي يعتمد أساسا  على اخلصائص الفيزيوكميائية  لكل معدن  و املناخ 
  .و كميائية  وعليه  للمعادن خواص فيزيائية . 1الذي تتواجد فيه  املعادن

  :اخلواص الفيزيائية-1-2
ختتص بالظواهر  الناجتة  عن القوى  اخلارجية  دون  حدوث تغيريات يف  املادة نفسها 
،فاذا طرقت  قطعة من حديد  فانه  حيدث تغيري يف شكلها  وتبقى املادة نفسها  دون تغيري  واهم 

صهارية و الكثافة ، و التمدد ، و الليونة ،   االن: هي ستة  2الدالئل  اليت حتدد اخلواص  الفيزيائية
  .والتشكيل  و التصفيح و الطرق 

 قابلية املعادن  لالنصهار  بفعل احلرارة  و حتوهلا  من احلالة الصلبة  إىل احلالة  : االنصهارية
القدمي  كان يتخذ  من  ففي).الذهب و النحاس و الفضة( السائلة وهذا يف حالة املعادن األوىل

احلطب  املورد األول  لصهر املعدن ، وبعدها مت حتسني  التقنيات  مبا يف ذلك  استخدام  الفحم 
النبايت  و رفع درجة  احلرارة  إىل نسب عالية  مسحت  بصهر وإذابة  معادن أخرى  أكثر 

  . مقاومة
 املعدن يف احلالة السائلة ويتم تربيده عندما يكون  كما يتميز املعدن بقابليته لتشكيل يف القوالب

  .ويف األخري يأخذ القالب املراد تشكيله
 عند تعرضها  لتشويه  رال تنكس قابليته لتصفيح والطرق ، فا ملعادن وأما اخلاصية الثالثة ه

اليت متتاز  ا  3خالفا للحجارة ، فهي حتتفظ  بالشكل  اجلديد  الذي تكتسبه  فاخلاصية الطواعية
أو بقطعه بأقل ،املعادن  تسمح  بتشكيله  ولفه  على رقائق  و الضغط عليه  و احلدادة 

واعية ومها يف الفضة هلما خاصية أخرى يف منتهى القابلية للسحب والطفالذهب و.4.سهولة

                                                           
1 Québec, op.cit, p 4 

2
  11ص.املرجع السابق، ،اإلدارة العامة  لتصميم  وتطوير املناهج 

3
 Khodakov(Y),Epstein( D), Gloriosov(p),chimie minérale,Tome I I .Édition Mir  

moscou 1989,P113. 
4
 ibid ,p113. 
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 ون تسخني، وهذه اخلواص متكن من سحبهما إىل أسالك دقيقة أو صفائح دحالتهما الطبيعية 
  .1رقيقة
 2من دون أن ينكسر*  هو قدرة املعدن  على التشوه البالستكي  :  لدونةال .  
  3، فهي ال تتمتع  بنفس  الوزن  أخر إىلكما تتميز املعادن  بالكثافة  فهي ختتلف من معدن 

  يف  3م/كغ10فالفضة لديها كثافة  اقل من الذهب و على سبيل املثال الفضة متثل الكثافة 
  )3.4م/كغ19ميثل  حني الذهب 

 وهي اخلاصية اليت متلكها املعادن واليت تبني مدى قابليتها لاللتحام بعضها البعض :االلتحام
  .5حتت تأثري درجة احلرارة

بدءا   أخر احلرارية و الكهربائية وتكون  خمتلفة بدرجات متفاوتة من معدن إىل ناقلية الو أخريا 
  .6مث باقي املعادن ،و األملنيوم  ،من الفضة مث النحاس

  :اخلصائص  الكميائية-ب
جمموعة  فالتركيبة الكميائية للمعادن هي ذات تركيبة بسيطة بالرغم من تنوعها ،فهي مكونة من

حول  تدور أكثر  من إلكترون  إىلومن واحد   صغرية ،نواة وكل ذرة  مكونة  من  من الذرا ت
املدار  فتكون الكترونات ،النواة  يف مجيع أحناء املدرات  بطريقة عشوائية  و على مسافات  حمددة 

                                                           
  89- 88املرجع السابق ،ص صهربرت ريـد ،  1
تستعيد  شكلها  األصلي  الذي كانت  عليه  حبكم انه حيدث قطع  يف الرابطة  بني احلبيبات  ، فتغيري   هو أن املادة  ال   التشوه البالستكي*

  :للمزيد من التفاصيل ينظر .نقطة التشويه   على مستوىخصوصيات   البنية  البلورية  
     Chastel(y),mécanisme physique  de la déformation ,matériaux des ingénieur école des 
mines,paris 2006,p105.    

2 les cahiers de la fonderie, op.cit, p 6  
3 Petrov(M),Mikhilev(L),Kou kouchkine(Y) ,chimie minérale,traduit par Elli Bronina, 

édition mir Moscou 1984, p334 
4
 les cahiers de la fonderie, op.cit, p 6 

5
  91ص ،املرجع السابق،رفعت املعدراين  

6
 Khodakov(Y),Epstein  ( D), Gloriosov(p) ,op.cit, p113 
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 1عن الروابط  و التفاعالت  بني الذرات  املسئولةالتكافؤ  هي األخري املسماة بااللكترونات  
  .)08الشكل رقم (

  

  
  االنترنت  عننقال  للمعدن  ةالذري ةالتركيب 08الشكل رقم    

  

 جسم ألي القابلية وهي خاصية الكهروسلبية، لألجسام الكيميائية اخلصوصيات بنيومن 

 جسم من اخلاصية هذه وتتفاوت الَتأين، ختتلف عند وفقداا إلكترونات كيميائي الجتذاب

مما تتعرض خمتلف املعادن .)02رقم اجلدول.( الكهروسلبية بسلم يسمى سلم يف مرتبة وهي2ألخر
 وطبيعة لألكسدة، القابل املعدن تركيبة طبيعة وا حسب  األكسدة وهذو   ،لظاهرة االختزال

 . 3للوسط الذي تتواجد فيه املركبة العناصر أو الوسط تركيبةو

كما تفتقر  املعاد ن يف حميطها إىل املستوى  الطاقوي  من حيث االلكترونات من واحد 
  ةقابلية  فقداا أثناء التفاعالت  الكيميائي  ااخلارجي  مما يكسبهإىل ثالثة الكترونات  يف مدارها 

  .  4، املاء ، واألمحاض، و األمالح)املواد البسيطة(لصاحل العناصر الالمعدنية 

 :مصادر التلف-3

تعترب قاعات  املتاحف  وما يتصل ا من خمازن  أماكن لتامني وحفظ  املواد  املعروضة  
   عن مباين  تعرض  فيها اآلثار  منفاملتاحف  مل تعد كما كانت  سابقا  عبارة   .املخزونة  منها و

                                                           
1
 Ibid, p115 

2
 : Petrov(M),Mikhilev(L),Kou kouchkine(Y) ,op.cit, p336 

3
 : Khodakov(Y),Epstein  ( D), Gloriosov(P), op.cit,115 

4
 : Ibid, p115  
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  Sargent –welchscientific  company  : نقال عن الكهروسلبية منيدلييف، جدول  . 02 :  رقمجدول 
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 ،تلفة ، فقد أحس املسئولون  عن املتاحف  مبتغريات البيئة  اخلارجيةخم معروضاتو  للقى،
  .الداخلية  للمتحف  وماهلا  من اثر  كبري  على بقاء و دميومة  املعروضاتو

  

فقد حدث يف كثري من املتاحف لدى العرض الطويل تلف بعض املعروضات إذ أا فقدت 
خاصية متاسك موادها األساسية اليت صنعت منها وذلك بسبب عدم توفر املناخ و البيئة املطلوبة 

  .اههامن جهة وفقدان الوعي اجت
  

 :امللوثات البيئية -1-3

 إن األعمال الفنية املصنوعة من املعادن تعاين من التلف احملتوم بسبب عوامل عديدة، وهذه
ومن بني املظاهر الفيزيائية .أو فيزيائية ،العوامل املدمرة ميكن أن تكون بشرية أو طبيعية، وكيميائية

أا ختص  عملية احلفاظ  على املقتنيات  املتحفية و الرطوبة  ال سيما ،للمناخ هي درجة  احلرارة 
  .من التغيريات املناخية

تعد الرطوبة املسؤولة بدرجة كبرية يف تلف املعروضات ومنها التحف املعدنية حبيث تثري فيها  
  .1ردود  فعل ميكانيكية وكيميائية و فيزيوكميائية

  الرطوبة1-3-1
اجلو  بالنسبة ملا حيتويه من خبار املاء  ويطلق  هذا املصطلح  على  املقصود بالرطوبة  حالة  

جزيئات  املاء الدقيقة  غري املرئية  و املنتشرة  يف اجلو  واملختلطة  بنسب  خمتلفة من اهلواء 
 : إىلة وتنقسم الرطوب.

  الرطوبة املطلقةH.A : رب بنسب هي كمية خبار املاء املوجودة  يف حجم حمدد  من اهلواء  ويع
  2. 3م/عدد معني  من الغرمات  يف املتر املكعب غ

غرمات  من 10م  يف درجة مئوية على 1إذا احتوت  واجهة صندوق  عرض مساحته   :مثال 
غرمات  من خبار 10ي على فان الصندوق  حيتو%20خبار املاء ، وخفضت درجة احلرارة اىل 

                                                           
 17ص ، 2009لطبعة األوىل القاهرة ،دراسة يف علم املتاحف يف مصر و الوطن العريب ،ف اآلثار عبد احلليم نور الدين ،متاح  1

2 Emmanuel (D), prévention  et sécurité  dans les musées ,comite technique  consultatif  

de la sécurité 1977, p12 
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+ غرمات  من خبار املاء  7مئوية  فان الصندوق  حيتوي على ° 5خفظت  درجة اىل  إذاو  املاء ،
 .1غرمات من املاء املكثف 3

 الرطوبة املشبعة)S: (  يوجد  املاء يف اجلو  على شكل خبار ، وكلما كان اهلواء  دافئا
حجم  معني من  والتشبع  هو اكرب  كمية من خبار املاء يستطع. كلما زاد  مقدار خبار املاء فيه 

اهلواء  احتواءه  يف درجة حرارة معينة ، وعادة  ما حتسب  هذه  الكمية  من خبار املاء  بالغرمات  
  .2يف كل متر مكعب  من اهلواء

 

  الرطوبة النسبيةH.R:  و هي العالقة  بني كمية البخار  من املاء  يف حجم حمد د من اهلواء  إىل
فاحساب .&اهلواء عند نفس درجة احلرارة وعادة ما يرمز  هلا بالرمز كمية خبار املاء الالزمة لتشبع

  100×مطلقة                      رطوبة :الرطوبة النسبية  يكون بالصيغة التالية
  رطوبة مشبعة                                                                       

  

غرام و رطوبة  مشبعة تقدر  8ودرجة رطوبة  مطلقة  %20مثال درجة  حرارة تقدر  ب 
  .باملئة53غ  تعطينا الرطوبة النسبية  تقدر ب15ب 

  

8×100   =53%  

15 

  Condensation   التكثف*
فان  هذا األخري   ينتقل من الطور الغازي إىل الطور  %100املاء  عندما يتشبع  اهلواء ببخار

3 باإلسالة
condensation  par liquéfaction   التكثف عندما يربد حجم مشبع من  يبدأو

وكلما أصبح اهلواء  باردا  %30اهلواء،فقطرات املاء تتشكل  حاملا بط  درجة احلرارة إىل 
وجتدر اإلشارة  إن هذه الظاهرة ال  حتدث فقط  عند التشبع  بل . 4ظهرت  قطرات أكثر من املاء

                                                           
1
  10 .ص  ،1988،ترمجة عرفات سعيد   ،املناخ يف املتاحف ،كابل دي غوش  

2 Centre de recherche  et de restauration  des musées  de France <<,climat fiche>> , 

département  de conservation  préventive , pp 3 -4  
3
 Ibid,p14 

4
  .13ص ،املرجع السابق ،كابل دي غوش   
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لألجسام الصلبة اليت  *وذلك بسب خاصية االمتزاز %100أيضا عند نسب  رطوبة ادين من 
تعمل على جذب  ايونات  املاء  إىل سطحها وأا ترتبط  مع عناصر  و مركبات  غازية لتشكل 

لتترسب على األجسام  الصلبة  يف شكل قطرات  مائية  تسمى هذه   ، 1مركبات جديدة سائلة
اميع املتحفية الن املاء املكثف  ميكن أن فيشكل خطرا على  ا **2الظاهرة  بظاهرة التكثيف

امللوثات وو حيمل معه املواد الكيمائية  ***يتسرب إىل داخل املعروضات  بواسطة اخلاصية الشعرية
4SO2H = O2H  +so4   2 )محض الكربيتيك(  واألحياء اهرية

و اجلدير بالذكر ان ، 3
  :مصدر الرطوبة  نتيجة ملصدرين

  :املصدر اخلارجي- 
 املطر، البحريات، األرض الرطبة، اجلدران ومصدرها القنوات املكسورة واألنابيب املثقوبة

 .)الرطوبة الصاعدة من األرض إىل اجلدران(واملتمثلة يف اخلاصية الشعرية اليت هلا،اجلدران

واملتمثلة يف تنفس اإلنسان، ولتوضيح ذلك فكل شخصا يف حالة : املصدر  الداخلي-
  4.3غراما من خبار املاء يف الساعة 20راحة ينتج 

  

  :  حلرارةا2- 3-1
ترتبط  إن درجة احلرارة ليست ذات أمهية إال مبراعاة الرطوبة النسبية، فارتفاع درجة احلرارة 

تصبح غري مالئمة  °25 فوق  فارتفاع درجة احلرارة و العكس صحيح،  بتناقص الرطوبة النسبية
  حلفظ

                                                           
  )وسطح املادة الصلبة   الغاز بني عادة التفاعل هذا( باجلذ قوة بفعل السائلة أو الصلبة املادة سطح على سائل أو غاز تثبيت *

1
 Centre de recherche….,climat fiche,op.cit, p 5  

فتتسبب  يف تشويه    hydrophobeفالرطوبة تتراكم  على شكل قطرات  منفردة  على سطع املواد غري القابلة  لالمتصاص  **
 :ينظر وزيادة  يف اال الكهربائي  وتتركز يف مواقع معينة للمزيد من التفاصيل

Mboungou(E) ,étude des phénomène lies a la dégradation  des matériaux  polymères   

sous champ électrique  en présence de l’humidite  ,thèse de doctorat  en chimie –

physique20006, p27 
ختص املصنوعات احلديدية فقط  بسبب حجم مسامية  هذه املادة ،أما باقي املعادن األخرى فامسمايتها دقيقة وغري  قابلة  ***

  .لالمتصاص

  13ص ،املرجع السابق ،كابل دي غوش   2
9ص  نفسه، 3
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  .ومنها املعادن 1املقتنيات
  ثالتلو3-1-3

ال ميكن أن نتناول احلفظ الوقائي بشكل كامل دون التعرض للتلوث اجلوي والذي 
فالعديد من املركبات يف اهلواء تكون  2و السائلة الصلبة أوامللوثات سواء الغازية منها  مصدرها 

* ايدريد  كربييت ( أو على شكل غازات    ،رمال ،و أتربة  ،سواد الدخان و أدخنة(على شكل 
ويعرب عن قياس اجلسيمات بامليكرون، واحد  3اخل***.. و أوزون** أو ثاين أكسيد الكربون

 . ميكرون يساوي واحد من املليون من املتر

يعترب التلوث  عامال ناشطا  للتلف الكيميائي وهذا التأثري يزداد بشدة إذا كان الوسط رطبا 
أما بالنسبة للتلوث الغازي فهي .اد  فعاليتها يف املناطق احلضرية و تقل يف املناطق الريفيةكم تزد. 

و كربيتيد اهلانيدريد  و تكون معرضة  للتحول عند مالمستها   ،عرضة لتأثري لكربيتيد اهليدروجني
ض ناهيك عن غازا خر  نشط يكون فعاال و الذي يتحول إىل مح ،للماء إىل حامض الكربيتيك  

  .4الكربونيك

تعترب املعادن و سبائكها  أكثر متانة ومقاومة لتأثري الضوئي ،فالضوء :االضاة3-1-4
قادرة على حتريك وتكوين  أاعموما له تأثري اقل  على التحف املعدنية  حىت اذا اشتبه  

  .5 بطارية التآكل  بسبب  االضاة و احلرارة املنبعثة من خمتلف وسائل االضاة
 

                                                           
1
 Alain(Soret) « l’humidité relative  et température» , dans muséo fiche,p 22 

2 Michalski (S) ,préservation de la collections,  Comment gérer un musée, manuel 

pratique ,Unesco 2007 ,p 82 
ايدريد الكربييت وهو اكثر الغازات خطرا نضرا لتدمريها موعة واسعة من املواد  وبتواجد الرطوبة فانه يتحول إىل محض الكربونيك   *

ويزداد تأثريه بشدة عند ....)الرياح األمطار(أثارها تتسيب  يف تأكل املعادن و احلجارة  اليت تكون معروضة إىل الطقس اخلارجي
  .لتكثيفحدوث عملية ا

  غاز الكربون يتحول إىل حامض الكربونيك يف وجود الرطوبة، وهذا احلامض اقل تأثري من حامض الكربييت **
  .األزون فهو أيضا يعد من امللوثات اخلطرة واليت مصدرها السيليلوز و املطاط ***

3
 Emmanuel(M) op.cit, p123 

4 Ibid,p 123 
  .189ص،املرجع السابق  ,عبد احلليم نور الدين   5
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 :التلف البيولوجي5-1-3

الكائنات، ففي معظم    تأخذ الطاقة الالزمة  لعملية اهلدم والتلف ملعظم  أاتصنف البكتريا على 
فالكثري من املعادن احلديدية :تتشكل طبقات التآكل بفعل الكربيتات و الكربيتيت   األحيان

من سلسلة الكربيتات اليت تنتمي ضمن نوع   Bactérie aérobieهوائيةتتسبب يف تأكلها بكتريا 
H   وايونات لتنتج الكربيتات   Thio-oxydantمن فصيلة آخر  أكسدةاحملررة القادرة على .

 )تأكل( +Fe2 شكل ايوناتاحلديد وحتويله اىل حملول على 

من اختزال الكربيتات اليت  الناجم  S+2الكربيتيتتتحد مع ان Fe2+ كما ميكن اليونات
تعيش يف  Bactérie anaérobieسببها بكتريا اخرى من حلقة الكربيت وهي بكتريا غري هوائية  

فضال على أنواع أخرى من البكتريا  1املناطق  اليت  تفتقر لألكسيجني  لتشكل  كربيت احلديد
و هي بكتريا  غري هوائية تعمل على تشكيل غشاء على   sulfatoréductricesللكربيتاتاملختزلة 

 2العضوية األغشيةسطح القطع املعدنية فتنشئ خلية وية خمتلفة يتآكل فيها حلديد على مستوى 

  :الغبار3-1-6
إن األوساخ اليت تصنف على أا أجسام  أجنبية  مل تكون موجودة  يف األصل  ضمن 
القطعة بل اختلطت ا فيما بعد ،فالغبار  يصنف على انه  عامل يف تلف الفضة  فقد نتج عن 

طريق االندماج الكيميائي  للقطعة  مع املواد الكيميائية املوجودة يف احمليط  مثل الغازات من اجلو  
و البحر  ، وميكن أن تسبب األجسام  الغريبة  يف  ،ألمالح املوجودة يف احملاليل  من األرضاو

تفاعالت  ضارة يف أن تشكل طبقة مسيكة تتوضع على سطح  القطعة املعدنية  ، فالغبار  عادة 
و الشحم من الوقود  ،و ألياف النسيج  ،و احليوان   ،خليط  عجيب من بقايا  جلد اإلنسان

                                                           
1
 Volfovsky claude,la conservation des métaux , édition CNR paris, p41 

2 NEFF , Apport des analogues archéologiques a l’estimation des vitesses moyennes et 

a l’étude des mécanismes de corrosion a très long terme des aciers non allies dans les 

sols, Thèse de Doctorat, Université de Technologie de Compiègne 2003,  P 28 
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روكربوين غري احملترق ومن نواتج الطبخ كما يوجد  الكثري من األمالح  يف الغبار ككلوريد  اهليد
  .1 )03اجلدول رقم(مول من البحر و حبيبات السيلكاالصوديوم احمل

  :امللوثات الداخلية -3-2
 أنال ميكن اعتبار أن العوامل  البيئة وحدها  املسامهة يف تلف  املقتنيات املعدنية ،بل ينبغي 

ال ننسى  خطر امللوثات  الداخلية و املتمثلة يف املواد و املنتجات اليت هي يف طبيعتها مواد غري 
متثل مشاكل على خمتلف املستويات يف حاالت االتصال املباشر أو غري   أصبحتمستقرة و اليت 

  .اخل...املباشر  مع التحفة منها أثاث العرض و مواد البناء و وسائل التعبئة

  : األثاث 3-2-1
يف الواقع أن العديد من اهلياكل املوجودة يف املتحف  هي مصنوعة من مواد قد تكون مصدر      

النبعاث ملوثات تكون اشد ضرار على املعادن، فالقاعات املتحف  تبدو وكأا نوع من النظام 
عناصر مرتبطة االيكولوجي ملا حتويه من عناصر التصميم  ومن التحف املوجودة يف كنفه ، هذه ال

فقد تعرض بعض املتاحف . ببعضها البعض  بشكل وثيق  من حيث وضيفيت  احلفظ و العرض
و األخطاء الغري املناسبة وهذا حتت اسم مفهوم  ،مقتنياا إىل التلف وهذا بسبب بعض اخليارات

. خزينو الت ،فإجياد التوافق بني الوظيفتني تستلزم االستخدام الصحيح ألدوات العرض. احلفظ
تلف عالوة أا ال تتوافق واملعايري احملددة  تكون مصدرقد  تكفي ألافجمالية األثاث لوحدها ال 

  .يف استقرارها بفضل املشاكل املتعلقة بتلوث و تلف املادة املعدنية
بعض املواد  تبقى تشكل   إال أنبالرغم من االهتمام  املتزايد ملفهوم قضايا احلفظ الوقائي ،

خطرا على اموعة املتحفية، كما أا تبقى جمهولة لدى الكثري من األشخاص  وخاصة العاملني 
باملؤسسات املتحفية فإذا كان إدراكهم باملؤثرات اليت دد التحف املعدنية من عوامل الرطوبة 

لوثات و مصدرها وأثارها السلبية على احلرارة و التلوث يف املقابل يكون إدراكهم نادرا مبعرفة املو
 . 2املقتنيات

                                                           
  15 .ص ،  2005مشقد2ظيف  يف جمال لصيانة  و الترميم،   ترمجة هزاز مديج،العددعملية  التن، األسس العلمية للتنظيف  1

2 Tetrault(J) ,<<Matériau de construction ,matériau de destruction >>,colloque sur la 
conservation et restauration des biens culturels.A.R.A.A.F.U,paris,1992,p163 
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  :)األوليف املقام ( املصادر اخلارجية األساسية
 

 امللوثات املواد احلساسة األخطار مصادر التلوث

منها خاصة سيليكات 
  )األدخنة(والكربون)الرمل(

ختص جل التحف وخاصة املواد 
  .ذات املسامية 

ذات  التآكل املتسارع للمعادن
 خاللأضرار ناجتة  .الربيق

  .أعمال التنظيف

  .رياح الرمال او الغبار 
خاصة .التلوث احلضري
  .احلركة املرورية

  ،ثاين اكسيد الكربيت ،االزون
ثاين اكسيد النتروجني ، 

  الكلور

تفاعال ت كيميائية وأضرار   .ختص املعادن املطلية باخلصوص
  على األلوان

التلوث احلضري املناطق 
  .القريبة من البحر

  

  :)األوليف املقام ) املصادر الداخلية
  

كبريت  (

  الهيدروجين
  

  ةالفض
  تغطية الفضة بطبقة سوداء

مبرور الزمن،  التنظيف و الصقل  
  .الدائم

مركبات املطاط ،مادة الصوف 
املعرضة لتأثري األشعة 

 اإلنسانو.البنفسجية

  

  حامض الكربو كسيل
  االمونياك

  الرصاص
  و الفضةالنحاس 

تشكل .تغطية الرصاص بغشاء اسود
  األزرقطبقة من املسحوق ذو اللون 

اخلشب و املنتجات اليت  - 
  اخلشب أليافمصدرها 

الطالء  أوالنفط و الطالء الزييت - 
  .ذو احمللول املائي

  منتجات التنظيف و الغسيل- 
  

 عننقال  بتصرف ميثل أخطار التلوث و تأثريه على املواد املعدنية 03رقم  جدول
 Michalski(S),op.cit , p83 
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باألحرى   أوملتحف  تكون حماطة  عادة مبجموعة من امللوثات اوعلى أية حال  فان املساحات  
واهم  التحف وباخلصوص املعادن  من أخبرة  تنبعث من مواد ذات تركيبات ضارة  تغيري و تشوه

مونياك و الرب االوو الكلور ،2**الفورماليد 1*األمحاض( امللوثات اليت ميكن ذكرها يف هذا السياق 
أو إضافات خمتلفة مثل املواد ،)أكسيد حيتوي على نسبة عالية من األكسجني( 3***وكسيدات

مركبات  يتم و   و املواد الضارة لألكسدة اليت تكون عادة مصدرها مواد،و املذيبات ،البالستكية  
 خمتلفة منها مواد التنظيف و مصدرها مواد ومنتجات استعماهلا يف جمال واسع  من املتحف 

  والديكور
  با إلضافة إىل واجهات العرض  14،و الدهانات،و املواد الالصقة  ،والديكور، و مواد التخزين 

عموما متثل و بشكل خاص ديدا   فهي ،الرفوف، هذه املواد وصفت  على أا غري مستقرةو
   25حقيقيا  على التحف خاصة إذا استعملت من القرب منها

  

  

  :العرض  3-2
و املادة  ٬إن النظر إىل العوامل البيئية يتعلق أيضا باملساحة أو احليز  الذي تتواجد فيه التحفة

أي انه مرتبط بدرجة  مقربة  التحفة  من هذه املواد و املدة الزمنية  احملددة للعرض  ( املستعملة
  .)وأنواع املركبات  املتبخرة مع معدل تبادهلا مع عوامل أخرى كالرطوبة و احلرارة

                                                           
متثل األمحاض العضوية أمهية خاصة  يف حميطنا  مثل حامض الفورميك و اخلليك و مصدرها بعض الدهانات  و األحبار و :األمحاض *

املواد الالصقة و األقمشة  اليت تدخل يف تركيبة مواد اليت تصنع منها واجهات العرض و الواجهات املصنوعة من اخلشب، هذه األمحاض 
  .و بشكل خاص الرصاص و التحف النحاسية تتسبب يف تأكل املعدن

إن انبعاث  مادة الفورماليدهيد  أساسه من أثاث العرض  و املواد العازلة  اليت عناصرها املواد : formaldéhydeالفورماليدهيد** 
يتأكسد الفورماليدهيد  إىل محض الفورميك  وهو مصدر لتلف معظم  ،وكذا أنواع  معينة من اخلشب mousseالالصقة و الرغوي 

  .املواد
وهي مواد خطرية   بسبب طبيعتها 2O2Hمنها خاصة بريو كسيد اهليدروجني أو ماء األكسجني peroxydesالرب وكسيدات *** 

  .املؤكسدة  و مصدرها أساسا  من مواد الطالء اليت مكوناا  من النفط

1 Blackshaw( S)., M., Daniels( V.)., The testing of mate rials for use in Storage and diplay, The 

Conservatory (UKIC), , n° 3, 1979,P.P 16-19 
2
Carpenter( J). Hatchfield,( P)., Formaldehyd, How Great is the Danger to Museum 

Collections?, Centre for Conservation and Technical Studies, Harvard University Art 

Museums, Cambridge, Mass.USA, 1987 ,P44 
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يف  متثل  معدالت غري كافية ميكنها املسامهة  يف زيادة فالعوامل املناخية إن كانت ال
فقد مت إثبات على أن العرض  القصري مع معدالت ونسب مرتفعة  ،معدالت حتول التحف املعدنية

من هذه العوامل هلا تأثري كبري مما هو عليه يف العرض على املدى البعيد  ولكن مبعدالت ونسب 
 .1منخفضة

  :طرق التصنيع القدمية  وعالقتها بتآكل التحف املعدنية-3-3       
يتمثل سري تأكل املعادن  يف تفاعلت املعدن  بينه وبني الوسط  الذي يكون فيه  ، وحبكم 
طبيعة  و تركيبة  املعدن القابل لألكسدة  وطبيعة الوسط  أو العناصر  املركبة  للوسط القابلة 

 كل هذه األسباب ال ميكن أن تكون لوحدها املسامهة يف تلف املعدن، بل رمبا تكون. لالختزال 
  .ناجتة عن اعتبارات أخرى و اليت ميكن إدراجها ضمن طرق التصنيع التحفة يف حد ذاا

فالدراسة التحف املعدنية تستلزم األخذ  بعني االعتبار  اخلصوصيات  اليت اكتسبتها  أثناء 
التصنيع  و التشكيل  وملا تقدمه  هذه األخرية  من معلومات  تارخيية  مهمة  للباحث   عملية 

عن طرق التصنيع  املعتمدة  مع إبراز  اخلصوصيات  املميزة ، ولفهم تأثريها على طبيعة   ري  األث
  .تأكل  وتلف القطع األثرية  يف الوسط  املتحفي 

إن اعتماد طريقة تذويب املعادن  قد ارتبطت  أساسا  بالنار وهذا  ما ذكرناه أنفا ، وعلى 
على أن حرارا  حمدودة فقد استرسل اإلنسان يف العصور   أن املصدر احلراري  أو األفران  القدمية 

القدمية يف استعمال عملية تذويب  املعدن ، فزادت  من فعالية  عملية الطرق  عليه ، هذه الطريقة  
مل ترقى  إىل مستوى  تقنيات الصهر احلقيقي  الن عملها اقتصر  على تذويب  خامات املعدن 

 .2اخلالص أو املمزوج بالشوائب 

 

 

                                                           
1 Carole Goffard ,Eviter l’erreur : le choix de matériaux stables pour le stockage et 

l’exposition des collections muséales. Revue électronique , CeRO ART conservation 

exposition restauration d’objet d’art, 2009,p14. 
2
 Etiene  coche, les bijoux antique, publication  universitaire  France 1956 ,p 6. 
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 اليتوبالتايل  فالطاقة احلرارية  °1400فاألفران املنخفضة  مثال مل تتجاوز درجة حرارا         
فالطاقة  15001اليت هي يف حدود   ،تولدها  هذه األفران  ال تصل إىل درجة ذوبان احلديد

احلرارية  الختزال الفلزات  احلديدية تتطلب  درجة عالية ، هلذا كانت تستعمل  منافيخ يدوية  
غاية  انفصال  نسبة الشوائب  اليت حتتويها الفلزات فتتجمع  لتشكل  إىل* تسمح بتهوية الفرن

يوم  ال ختتزل  غري أن نسبة  كبرية  من الفسفور و املغرتيوم  و السلس  Laitierخبث  احلديد  
تبقى عالقة  يف تركيبة  املعدن  على شكل شوائب جتعله  غري متجانس  من حيث البنية  و
التركيبة الكيميائية ، فضال أن االختزال  يف الطور  الصلب  ال يسمح بتوزيع  الكربون  توزيعا و

Procède  directe  متجانسا و تسمى هذه الطريقة  بالطريقة املباشرة  
غرار األفران  على  2

حيث حتقن  على مستوى  الفوهة  و املمزوجة   Fe2O3  العالية  كانت حتمل  الفلزات  احلديدية 
املضخات    فتعمل، °  1000-300لتمر فيما بعد  مبرحلة االختزال  بني   3مع أحجار الكلس

اهلوائية على احتراق الفحم  ليسمح  بذوبان احلديد  املختزل  فينتقل  إىل احلالة السائلة  اليت 
و الفسفور و املغرتيوم  انتشارا منتظما  نوعا ما بعد  ،تسمح بانتشار  العناصر  كالسلسيوم 

حلديد  يكون مشبع  ذا درجة  احلرارة  فا ا بارتفاعنسبة  الكربون  ترتفع    إنو مبا  ،4التصلب
 procèdeغري املباشرة    و تسمى  هذه بالطريقة  la fonteلعنصر  ويعرف هذا حبديد الزهر 

indirecte،   وبعد انصهار  احلديد  تذوب احلثاالت  العالقة  به  و تتحدد   مع األحجار  الكلسية
وما يلبث  يسيل  على السطح     5لتؤلف  خبثا  يطفو  على سطح   احلديد  حبكم فرق الكثافة

و االرمنيوم وعند ما  املائل  تاركا  الزهر  لوحده ، ويدعى اخلبث احلاصل  بسيلكات  الكلس
                                                           

1
 Colliou(C) ,Aranda(R),proposition expérimentations et réflexions autour de la réduction du 

minerai du fer par procède directe avec une ventilation naturelle.  Programmes collectif de 

recherche, vent et fours en paléo métallurgie  du fer  du minerai d’objet .rapport final SRA 

Bretagne 2006 ,p111. 
  :نافيخ للمزيد من التفاصيل ينظرمن استعمال امل الرياح كا وية طبيعية  يف رفع درجة األفران  بد ل استغلت  *

 Garcon (AF) ,Girault (N),op.cit, p71 
2
 : Colliou(C), Aranda(R) , Op.cit, p111  

  .10ص،املرجع السابق ،رفعت املهدراين 3
4
 : NEFF ,op.cit, p 10. 

5
 : Vega, op.cit,annexe A2/4   
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و بالنظر  ،1يسيل املعدن املنصهر إىل قوالب خاصة جعلت يف األرض صباجلينفتح الثقب املسدود 
ولتنقية  ،ى نسبة كبرية  من الكربون لصعوبة تشكيل  حديد الزهر على احلالة الصلبة الحتوائه  عل

ومواد غريبة  و إلنقاص  نسبة  الكربون  وكذا ،تصفيته  مما هو عالق  به من فحم احلديد  و
ورغم .بإعادة أكسدا  عن طريق أكسجني  اهلواء للحصول على الفوالذ ،و الفسفور ،السلسيوم 

عمليات  التنقية ، فانه تبقى نسبة من الشوائب  عالقة يف تركيبة املعدن بنسب متفاوتة ، فتكون 
القطع  األثرية غري متجانسة  من حيث التركيبة الكميائية و البنية الفيزيائية خاصة  تلك املصنعة  

  .ملباشرة بالطريقة ا
هلذا السبب  فانه عادة ما يؤثر  التآكل  ،ويؤدي بذلك إىل  إضعاف  املقاومة امليكانيكية  للقطع  

  .  2يف  اخلصوصيات  الفيزيائية للحديد
مرحلة التشكيل  و اليت تقدم لنا معلومات  مهمة  عن تاريخ  تصنيع  املرحلة الثانية  هي أما    

و التربيد   ،فاملعدن املصبوب  داخل القوالب  قد ينجم  عنه أضرار  خالل عملية  التصلب.التحفة 
 .و اليت مل تكن كافية  للقضاء على املعوقات  يف التركيب البلوري

واليت تستلزم    و التقبيب و التصفيح ،ى  كالسحبأما الطرق وغريها  من التقنيات  األخر     
تترك بصمات   وسائل و أدوات  توظف  حسب شكل القطعة  املراد تشكيلها واليت قد

  .3تشوهات  على املادة املعدنية  و بالتايل تنعكس سلبا على املواقع احلساسة  فيحدث ا تأكلو
مبعىن عملية  ،هي عمليات التحويل املعادن يف تلف  إدراجهاومن األسباب األخرى اليت ميكن 

  .تكون  من النحاس و احلديد  وعادة ما recyclageحتويل املادة املعدنية  مرة أخرى 
  

فعملية التحويل امليكانيكي  للمرة الثانية  تغري من البنية اهرية  وتصبح غري متجانسة  ، فتنعكس 
  .4وتكون عرضة  أيضا لتأكلتلك العوائق  سلبا على التركيبة الكيمائية  

                                                           
1
  11.ص،املرجع السابق   ،رفعت املهدراين 

2
 NEFF, op.cit,p 10 

3
 Jody Logane ,<< Identification  des métaux  dans les objet archéologique>> ,notes de I 

CC4/1, institut canadien,2007, p3 
4
 Nicole Meyer, caroline relier, op.cit, p61 
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 :عوامل بشرية-4-3

خطار اليت ميكن أن حتدث أضرار بالقطع املعدنية هي احلرائق ، هلذا تعترب  و أخر نوع من األ        
احلماية من هذه الكارثة  اجلزء  األكثر يف أي منهج لصيانة اموعة املتحفية،فنجد يف الغالب  أن 
  القطع  املسروقة  أو املتضررة  ميكن استردادها  و معاجلتها ، أما احلريق  فيزيل  القطعة و يشوهها

وتنتج احلرائق  يف املتاحف  من خالل أجهزة  التدفئة و األسالك املربوطة  بصورة خاطئة  
وميكن أن حيدث احلريق عند توفر ثالثة .السيئ للمواد القابلة لالشتعال  واالستعمال التدخنيو

ل عالية  بدرجة كافية الشتعاالرارة احلو  مواد قابلة لالشتعال و األكسجنيوهي  شروط جمتمعة
كالقطارات ،كما تتأثر القطعة باالهتزازات سواء كانت من مصادر خارجية      .1هذه املواد

أو من حركة األدراج أو طرق التخزين  ،اخل...ووسائل النقل الكهربائية حتت األرض و السيارات
  . 2املتحركة بالنسبة للتحف املوجودة يف املخازن

  : أنواع التآكل   -4
يف تغيري  و تدمري  العامإن طبيعة املعادن  جتعلها معرضة  باستمرار لتأكل وهو السبب         

معظم املواد الطبيعية و املصنعة ، فهذه القوة التدمريية  كانت دائما موجودة  وتشكل خطرا  كبريا 
جة  التطور و الوسائل  على جل التحف املعدنية  وهذا ما دفع  املختصني  إىل االهتمام  ا  نتي

احلديثة  اليت سخرت  هلذا النوع  من التأثري  نتيجة التبادالت  و الوسط الذي  تتواجد فيه التقنية و
سريعا و إما  أوو يكون هذا لتأثري  إما ناشطا   ملعادن تتعرض وبشكل  مستمر وسريعفا. التحفة 

البنية  الداخلية  للمعادن  ماعدا الذهب بطيئا وبصفة تدرجيية ، وتظهر عالمات  التآكل  يف تلف 
  و البالتني  اللذان يبقيان  حمافظان  على ملعان سطحهما  برغم من مرور  الزمن عليهما 

  : مفهوم التآكل4-1

                                                           
1
 : E.Verner(J),JoanneC(H), la mise en réserve  des collection  de musée 

UNESCO,p26. 
  77،ص1985بغداد  ،ترمجة ريا عثمان سعيداميع املتحفية و أساليب ختزينها،ا ،و جوان سي هور ،ئي فرينر جونسن  2
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يتواجد فيه ،  كميائي بني املعدن  و احمليط  الذي  يعرف التآكل  على انه  تبادل فيزيو      
وتكون هذه    تلفه  إىلفيؤدي  هذا التبادل  إىل إحداث  تغيريات  يف خصوصيات  املعدن ومن مثة 

نترجم  هذه التغيريات  يف خصوصيات  املعدن   أنو ميكن   1التبادالت  ذات طابع كهروكميائي
أي احلالة  2لة ايونات  معدنيةبفقدان  املادة األثرية ، فالتآكل  ظاهرة  تعيد املعدن  تدرجييا  إىل حا

 .3اليت كان عليها من فلزات  اليت صنع منها

فالتآكل ظاهرة تلقائية حيدث بني الفلز مع كل األجواء احمليطة به من غازات أو هو تدهور       
و يتمثل سري تأكل املعادن يف تفاعالت  بينه وبني الوسط الذي يكون  ،4املعدن يف خواصه الطبيعية

طبيعة  تركيبة   املعدن  القابل لألكسدة ، وطبيعة تركيبة  الوسط  القابلة لالختزال    حبكمفيه ، و
 إىلو تنتقل الذرة الكترونتها  ستكون مبدئيا  على شكل أكسدة بان تفقد املادة فهذه التفاعالت  

وحدوث األكسدة واثر تفاعل املعدن  ،) كتيون cation( ويسمى حالة ايون مشحون اجيابيا 
يف حالة اكتساب املادة لاللكترونات تنتقل الذرة إىل  أو ،Anode)القطب السالب (  أنودتسمى  

  .)09 الشكل رقم( )  Anionانيون( حالة ايون مشحون سلبيا ويسمى  
 

                                                           
1
 Luc Robbiola , L’histoire  d’une  hache a d’ouille  de l ’âge  de bronze  

archéologique ,.communication présentées  par le groupe   métal, ICOM france1994 , 

P30 
2
 Pourbaix (M) ,Leçon  en corrosion  électrochimiques .ed cebelcon Bruxelles 1979,p 

377. 
3 BERTHOLON (R) et RELIER (C) , Les métaux archéologiques, in La conservation  
en archéologie, sous la direction de BERDUCCOU (M-C), éd. Masson, 
Paris, 1990,p171 

4
دار النشر  1الطبعة األوىل الد  ,التآكل أسبابه أنواعه طرق احلماية منه عبد اجلواد الشريف ، قحطان خلف اخلزرجيي،  

  234 .ص،2010الدجلة
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  االنترنت  عننقال  الكاتودية واالنودية التفاعالت 9: الشكل رقم 

 كاتود القطب املوجب  (حيدث االختزال  ويسمىوحتت تأثري تفاعالت الوسط 

(Cathode
خاصية الناقلية  الكهربائية  للمعادن ، فان تفاعالت  األكسدة اختزال    وباعتبار،1

 على   O2Hحضور  ايوناتستكون ذات طابع كهروكميائي  خاصة يف حضور الطور املميه أي 
على سطح املعدن حيدث تبادالت انودية و كاتودية ) امتزاز(اجتذاب املاء فاخلاصيةاحلالة السائلة ، 

)+H ، -OH (   وملوثات),2O  , 2CO (وأ نيونات مركبة) +Na٬ -Cl (2  التآكل  يف  فيأخذ

معظم  حاالته  مسارات معقدة  ومترابطة  فيما بينها  تفرضها عوامل  و ظروف خمتلفة  ، وميكن 
إرجاع  هذه الظروف  إىل تلك التغيريات  بدءا من تاريخ  تصنيعها  حىت تصبح مادة  قابلة  

ية تغيريات لتحف املعدنلالستعمال  إىل غاية تركها  و اكتشافها  كل هذه املراحل  تصادف ا
) oxydoréduction’اختزال  أكسدةتفاعال ت ( ،و فيزيوكميائية...) تعرية، احتكاك( ميكانيكية

 ) 01رقم بياين رسمال( 3تكون ظاهرة على سطحها  و على تركيبة شكلها ، ووهي األكثر شيوعا

 : ن تقسيم التآكل إىل قسمنيوميك  

                                                           
1
 expo atelier sur les métaux, op.cit, p 8  

2
 Bénédicte(M), D’ombre et de lumière ,conservation-restauration de trois silhouettes 

du cabaret du chat de Montmartre, Mémoire de fin d’étude 2008, p 72 
3
 Luc Robbiola,op.cit, p 31 



   اخلصائص الفيزيوكميائية للمعادن  ودرجة حساسيتها  لوسط احلفظ و العرض"             الفصل الثاين"

79 
 

 

 

 

  

 corrosion inactive:التآكل اخلامد. 4-1-1

 املعدنية عرب الزمندورة حياة التحفة : 01رسم بياين رقم 
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ويتمثل على سطح املعدن على شكل طبقة من األكسيد، ويظهر هذا التأثري تدرجيي على        
و غالبا ماتكون  هذه الطبقة  ممثلة يف ،غري أا توفر بعض احلماية  على سطع املعدن .األلوان

و هي من املزايا  املسامهة  يف حفظ املعادن عرب الزمن   (patine)أو غشاء    ،شكل زجنار
فقد كان  يف .1)النحاس أكسيدو  ،كربونات( على سبائك النحاس على شكل  ممثال  ويكون

االصطناعي  على سطح التحف املعدنية  على  كثري من األحيان  يستخدم طبقة من الزجنار 
  .كان اهلدف من  ورائها  محايتها  من خمتلف األخطارو ،و امليداليات  ،األسلحة واملنحوتات 

  corrosion active ) السريع(الفعال و التآكل النشط (التآكل النشط . 4-1-2

ميثل هذا لنوع من التفاعل السريع يف تلف وخسارة كبريين على خمتلف التحف املعدنية         
كيبتها  البنيوية  الداخلية ويتضح ذلك من خالل مؤشرات الصدأ حمدثة خاصة يف  شكلها وتر

و تشوهات ختتلف من معدن إىل أخر نظرا خلصوصياته  اليت قد تساهم يف نشاط ،تفككات 
األجسام املعدنية نتيجة الظروف احمليطة سواء جراء الرطوبة    تأكلاألكسدة ، ويتم حتديد 

كما يكون لتأكل األثر الكبري على القطع . 2و التلوث الذي يسبب ردود  جد خطرية ،النسبية
الذي يتسبب يف حتريك فرق التآكل يف  وأخطرها األكسجني  ،املعدنية بوجود املواد غري املعدنية

3 تغيريات  درجة احلموضة
p H  تشققات  من  وتشكلمما يسمح  بتطور العوائق امليكانيكية

 .4التآكل الداخلية و اخلارجيةخالل  طبقات 

فارتفاع الرطوبة سوف يؤدي إىل تضاعف معدالت التفاعالت الكيمائية يف  ضل تلوث       
و احلوامض   ،و األمالح القابلة للذوبان ،اهلواء و خاصة أخبرة الكربيت  و محض الكربونيك

فاملعادن  ،مما يؤثر على التحف املعدنية وهذا حسب نوعية املعدن  ،اليت تنطلق  من اخلشب

                                                           
1
 Nicole Meyer, caroline relier ,op.cit, p 63 

2
 Ibid,p63 

3
 Bertholon(R),la limitation de la surface d’origine des objets métalliques 

archéologiques , caractérisation localisation et approche de mécanismes de 

conservation, thèse de doctorat  université paris I SORBONE ,2000,P 226. 
4 Reguer (S) , op.cit, p209. 
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ملعادن غري الثمينة  فتزيدها يكون تصاعديا ا أماالفضة تكون بدرجة اقل ، و الثمينة  كالذهب
و يبدو حتول املعدن إىل أمالح )و احلديد  ،و النحاس ،الرصاص( وذلك تبعا لقابليتها  للتلف 

 )10الشكل رقم( 1تقشر و أخريا يف حالته املعدنية األصلية اليت وجد ا يف الطبيعة آوكغشاء 
يتحول النحاس و سبائكه إىل أمالح  مركبة كاللون فيتحول احلديد إىل صدأ كما 

كما قد يكشف  عن حاالت معينة كمرض 2)الكربيتات الكلور النحاس   ،الكربونات(األخضر
  .3أما الفضة فتشكل  رواسب  كربيتدية،الربونز  الذي ينشط يف الرطوبة  النسبية العالية 

  :مظاهر التآكل-5

 généralise corrosion   :العام  املنتظم التآكل 5-1

املواقع  االنودية با  يف مجيع أو العام  سطح املعدن  بشكل متساو  تقري ،يصيب التآكل  املنتظم 
أو ببساطة يف اختالف  اض  يف مسكه يف كل مناطق املعدن مما يتسبب  يف اخنف ،الكاتودية و

ومنه على سبيل املثال  احلديد يف حالة تواجده يف وسط  ، 4تركيبتها  الكميائية كالبنية  و اللون
  .حامضي  

 corrosion localisée  :التآكل املمركز - 5-2

  :مظاهر  خمتلفة  من أنواع التآكل  و اليت ميكن تصنيفها كاأليت فهي تشمل 
  
  
  

  

                                                           
1
  169ص،1993،ترمجة حممد حسن عبد الرمحن،اهليئة املصرية العامة للكتاب  ،دليل تنظيم املتاحف ،ادامزفليب و آخرون   

2 Catalogue,<<L’usure  du temps la restauration  des objets du patrimoine>>,  musées  
et sites  archéologiques de sait-romains –en gal vienne 1998 ,p73. 
3
 E.Verner(J),JoanneC(H),op.cit,p30. 

4
  Grosgogeat(B),. COLON(P), l a corrosion, Université Médicale Virtuelle Francophone  

Société Francophone de Biomatériaux Dentaires,2009,p5 
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  الذهب 
  البالتني
  الفضة
  الزئبق

  النحاس
  القصدير

  النيكل
  الكوبالت

  احلديد
  الكروم
  الزنك

  االملنيوم
  املغرتيوم

  
  

  

 .نقال عن ناتتصنيف املعادن على حسب درجة قابليتها لفقدان االلكترو 10 رقم الشكل

GROSGOGEA(B), COLO(P), op.cit, p5  

   corrosion par piqure :التآكل  النقري 5-2-1

الطبقة "حتت ظروف بيئية معينة، جل املعادن و السبائك تكون حممية  طبيعيا بطبقة تسمى  
احلاجز املنيع بني  أوفهي متثل اجلدار ،تقدر حبجم  النانومتر la couche protectrice " الواقية
 غري أا متثل طبقة غري مستقرة يف وجود  تركيزات عالية كالكلور ، فيحدث ،و الوسط املادة 
عندما  حيدث هذا يف مواقع  مشكلة بطارية التآكل  على شكل  ثقوب و فوهات ،  التآكل

عن  ىاملعادن الثمينة املستقرة نسبيا اليت ال تتخل

 الكتروناا بسهولة

تفقد ( املعادن الغري مثينة شديدة النشاط 

)الكتروناا بسهولة   
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مواقع الطبقة بني السطح اخلارجي للمعدن للمواقع الكاتودية وبني املناطق الداخلية   اختالل  يف
  1 .لتأكل النشط  للمواقع االنودية 

تكوين  و يؤدي إىل هذه الثقوب تظهر يف عدة مواقع من سطح املعدن فيتقدم يف التطور        
جتاويف عميقة غري متساوية من خال ل احنال ل ايونات املعدن الذائبة مما يتسبب يف زيادة درجة 

  ) 11:الشكل رقم (احلموضة فتحدث ظاهرة التآكل 

  
  ميثل التآكل  املنتظم  نقال عن ) ب(ميثل  التآكل املمركز ، ) أ( مظاهر التآكل: 11الشكل رقم  

Adil Jarra, op.cit,19  
  

 Corrosion inter granulaire :التآكل  بني احلبيبات5-2-3
ا النوع من دث على مستوى  وصلة احلبيبات ،هذوهو نوع من التآكل االنتقائي  حي       

التآكل  يصيب معظم السبائك و يرجع إىل عدم جتانس املواقع ، أو إىل  املعاجلة احلرارية  مثال ، 

                                                           
1 Adil Jarrah, développement de méthodes statistiques et probabilistes en corrosion par 
piqures pour l’estimation de la profondeur maximale ,application a l’aluminium ,A5thèse 
de doctorat, Sciences des Métiers de l’Ingénieur paris 2009.p19. 
 

 أ ب
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وتكون  موقعا 1،و تفكيك املواقع االنودية   ،تكوين بطارية التآكل  يف هذه املواقع  إىلفيفضي 
  )12شكل رقم(مفضال لتأكل 

 

 

 

 

 

 

 
االنترنت  عننقال  التآكل بني احلبيبات  :12الشكل رقم  

Corrosion par crevasse :التآكل الشق   5-2-3       
 

وهو تأكل موضعي  حيصل يف املناطق  الضيقة  من  التآكل بالتآكل   املغطى  النوع منيسمى هذا 
نفاذ   إىلو استمرار التآكل  يؤدي  ،سطح املعدن فيصب  األجزاء املعدنية  يف مناطق الشقوق 

2)   13الشكل  رقم( األكسيجني  يف املناطق احملصورة  بني سطحي املعدن  و  الشقوق  كما يف   

 
53، جملة العلوم و اهلندسة ص التآكل مبادئ، كورالتآكل الشق نقال    لطفي مد :13الشكل رقم   

 

  Corrosion galvanique  : ثنائي املعدن أوالتآكل الكلفاين  5-2-4
  اليت السبيكة الواحدةثمينة يف الغري  يصيب املعادن التآكل التفضيلي الذيوهو نوع من     

                                                           
1
 Grosgogeat(B), Colon(P), op.cit, p6 

2
 Ibid, p6 
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، أو ينتج عن التماس  معدنان خمتلفني  من حيث النشاط الكميائي  حتوي  معدنني خمتلفني 
  .وضعت يف نفس البيئة

 إىليف هذه احلالة  يزداد معدل  تأكل احد املعدنني و يقل  معدل تأكل  األخر  وذلك نسبة       
ا يف حضور ممعدل تأكل كل منهما يف الوسط البيئية من خال ل مرور تيارات كهربائية بينه

بعد  االلتماس   مصعدا    Moin noble املنحل بالكهرباء ، فيزداد معدل تأكل  املعدن غري  مثني
كما ).كاتود( الذي  قل معدل  تأكله  بعد االلتماس   مهبطا Noble و املعدن الثمني    ) انود( 

الشكل  .  ( جتدر اإلشارة  انه كلما كان انود ذو حجم صغري كلما ارتفعت سرعة احنالله
   1) 14رقم

 
 

  ,op.cit,p 11 SofianeAmira et autreالكلفاين  نقالالتآكل :  14الشكل رقم
 

  :corrosion sélective االختياري الرتع5-2-5
 تشكيل بنية يساهم يف عناصر السبيكة يف ظروف بيئية معينة مما أكسدة إحدىو هي         

عناصر ، ويسمى بالرتع االختياري الن التآكل  يعمل على زوال  احد )مسامية(يسهل اختراقها 
أو قد يشمل كل أجزاء سطح  ،السبيكة  األكثر نشاطا  وبقاء بقية  السبائك دون حدوث تأكل

السبيكة  مما يودي إىل فقدان  املقاومة امليكانيكية  ،و أكثر أنواع السبائك  عرضة هلذه الظاهرة  

                                                           
1 : Sofiene Amira  et autres , Guide des solutions pratiques permettant de rencontrer la 
corrosion galvanique entre l’aluminium et l’acier dans le domaine du transport terrestre . 
canada ,2010, pp10-11 

 نشط         مثني                             
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خملفات  مسامية  يف أجزاء املعدن  يف حضور املاء ويتجلى يف ظهور  laiton* 1النحاس األصفر
األمحر املميز عن  اللون األصفر  املعروف يف سبيكة    وبقاء النحاس   اليت يتم فيها زوال  السطحو

  .)تأكل الزنك(  De zincification  12و تدعى هذه الظاهرة  بإزالة  ،النحاس األصفر
  .)15الشكل رقم  (

 

 نحاس 

 
 

التآكل من الرتع االختياري : 15الشكل رقم  

  :خالصة الفصل

ومن هنا ميكن القول  انه مهما تعددت  طرق تصنيع التحف املعدنية  فان جزءا  من         
أو األفران العالية    ،الشوائب  يبقى عالقا  على املادة املعدنية  سواء داخل  األفران  املنخفضة

كاحلديد مثال  إضافة إىل تقنيات  ،متفاوتة   وتكون على شكل  عناصر دخيلة بنسب ومقادير 
و عوائق ميكانيكية  كالتغيري يف التركيب البلوري  ،التحويل  اليت تؤدي  بالقطع إىل تشوهات 

وخلق  طاقة متحركة  داخل  املعدن ،يف إضعاف يف املقاومة امليكانيكية   للقطع مما يتسيب
طبيعة التفاعل ،فتظهر عالمات التآكل على  شكل صدأ  باختالف  للصدئفتختلف قابليته 

  .اخل...تشققاعوجاج وو

                                                           
كما ميكن إضافة هلا سبائك أخرى كالنيكل  و القصدير و .وهي سبيكة مكونة  أساسا من النحاس والزنك بنسب متفاوتة :الصفر  *

  .الرصاص و الكروم على حسب اخلصائص و الوظيفة املراد استخدامها
1

 .Ibid,p11 



 

 

  
  

  الفصل الثالث 
  تلمسان  مقتنيات متحف

 وهران متحف و
  أوال  املقتنيات  املعدنية  مبتحف تلمسان 

 املوقع -1

 نبذة تارخيية عن متحف تلمسان  و مراحل تطوره  -2

 املعدنيةاملقتنيات  -3

  ثانيا   املقتنيات  املعدنية  مبتحف وهران

 املوقع -1

 نبذة تارخيية عن متحف تلمسان  و مراحل تطوره -2

 املقتنيات املعدنية -3
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  :متحف تلمسان: أوال
يعد متحف تلمسان من أقدم املتاحف يف تاريخ املنطقة فهو يقدم نظرة شاملة ملختلف 

العصر  إىلومن العصر  الروماين  ،قبل التاريخ احملطات التارخيية اليت تعاقبت  عليها  من عصور ما
ومن ترك فيها بصمات واضحة  هم  ،الوسيط ومعظم  هذه املخلفات ترجع إىل هذا لعصر 

و املرنيون وبعض الشواهد اليت تعود للفترة العثمانية، ناهيك عن متيزه بطابعه  والزيانيون  املوحدون 
  .ن غريها املعماري املميز املعروف بالفن املغريب املتجدد و املؤثرات  الشرقية اظهر فيها م

  :املوقع -1

) 08الصورة رقم( يقع متحف تلمسان يف ساحة ااهدين وحتديدا يف شارع العاملني    
مبحاذاة مديرية التربية بتلمسان اليت كانت تتقاسم معه البناية، إذ يقابله من الناحية الشرقية قباضة 
الضرائب، أما من الناحية الشمالية واجلنوبية والغربية فتحيط به مديرية التربية املذكورة، حيث ميتد 

  ). 02املخطط(  1  م2 533,61على شكل مربع مساحته اإلمجالية 
  

  :ذة تارخيية عن متحف تلمسان و مراحل تطورهنب -2

يف حقيقة إن متحف تلمسان  هو يف األصل مدرسة أنشئت  من قبل السلطات الفرنسية 
بناء ثالث مدارس جهوية  يف كل من قسنطينة و تلمسان و املدية  متهيدا لتغيري  ملشروع  تباينها

  فضاء األحوال  الشخصية  املتأصل يف  أعماق اتمع اجلزائري وتعويضه بفضاء جديد يتماشى مع 
قضاة  وعدولوفكانت حباجة ماسة يف هذا الصدد إىل مترمجني  ،املنظور االستعماري اجلديد

، إضافة إىل تأكيد إحكام سيطرا املطلقة على خمتلف املؤسسات الدينية 2الشرعية الفتوة  ورجال
  .اليت كانت فيما مضى مصدر ملقاومتها بشراسة

 

                                                           
25 ٬مرجع السابقال  ٬فايزة يإبراهيم 
1
  

2
 Zarhouni ( T), la Medersa  une expérience réussie ,les travaux du premier centenaire 

de Medersa de Tlemcen,  1905- 2005 , pp 183- 191. 
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  متحف تلمسان  02 : خمطط رقم
 

 
 

 

2 
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  متحف تلمسان  02 : خمطط رقم
 

 
 

 

2 
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  متحف تلمسان  02 : خمطط رقم
 

 
 

 

2 
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أما عن مشروع إنشاء مدرسة تلمسان صلب موضوع هذه الدراسة فقد انطلق مع تاريخ        
مدة  باإلجياب على منح قرض لبناء مدرسة فرنسية إسالمية ، حيث استغرقتبالتصويت  1896

على يد احلاكم الفرنسي العام  1905ماي  7بضع سنوات ليتم تدشينها الرمسي يف  بناءها
على حسب ما جاء يف اللوحة التذكارية املخلدة هلذا احلدث التارخيي  *" Jonnart" باجلزائر جونار

ى رخامتني مستطيلتني على ميين و على يسار مدخل السلم املؤدي إىل واليت ما تزل مدونة عل
الطابق العلوي من املبىن، فكتبت على  ميني املدخل ا بالعربية وإىل اليسار بالفرنسية ، وقد تعاقبت 

تاريخ غلقها الرمسي واالستعاضة  1956على رأس إدارة هذه املدرسة منذ ذلك التاريخ إىل غاية 
املدرسة جمموعة من ا ملدراء كان يف مقدمتهم   إدارةوقد تداول على . فرنسية عربيةعليها بثانوية 

تاريخ  1936و  1905خالل الفترة املمتدة ما بني "  Alfred Bell" املستشرق ألفرد بال 
مث فليب " Vonder Eydenاملدرسة  إدارةيف " إحالته على التقاعد ، مث توىل من بعده فوندر هيدن 

األخري أدار  هذا **" Emile Janier" إمييل جانيار  أخرياو "   Philippe Marçais"مارسي 
  .1وكان آخر مدير فرنسي للمدرسة  1956و  1945املدرسة ما بني 
 Charle Brosslard"شارل بروسالر إىلفكرة تأسيس متحف تلمسان يعود الفضل  أما عن

مبثابة  2م،1868 – 1856املمتدة ما بني املفوض املدين الفرنسي ملدينة اجلزائر خالل الفترة  
االثرية اليت مازالت يف تكوين  النواة األوىل للمتحف جبمعه ملعظم  املقتنيات    األساسياحلجر 

 حمفوظةاىل

                                                           
إىل اجلزائر   Phelix Phoreيؤكد أمهية هذه املدارس يف خدمة املصاحل الفرنسية هو تنقل الرئيس الفرنسي فيليكس فور لعل ما *

 .: ينظر املقر احلايل للمتحف الوطين لآلثار القدمية 1897وتدشني مدرستها عام 

Wuillmier (P)<<,musée d’Alger, musée et collections archéologique  de l’Algérie  et de 

la Tunisie>> paris 1928, p5  
**

اجلمعية املسماة أصدقاء تلمسان القدمية ، كما قام بفهرست  ،ترأسمن املقاالت حول تاريخ  تلمسان  كتب  الكثري إمييل جانري   
  :ينظر.  1949عن تلمسان خالل  تمنشورات اليت أجنز

- Abadis (L),Tlemcen au passé retrouvé , édition Jacques Gondini,  paris, p 63.  
1
 Ibid., p 63  

2
 Marçais ( W), <<Musée de Tlemcen,>>, série musée et collection archéologique de l’ 

Algérie et de la Tunisie , éditeur leroux Ernest, Paris, 1906, pp 6 - 7. 
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ب عوامل عدة منها سوء التسيري  إىل يومنا هذا، على الرغم من ضياع العديد منها ، بسب 
  العوامل البيئية  اليت سامهت يف تلفها  وضياعها من ناحية أخرى و

م  مبثابة البواكري األوىل اليت مهدت لعملية  البحث 1857تعد  احملاوالت األوىل لربوسالر سنة 
عن املقتنيات  من املدينة وضواحيها واليت كان مصدرها اهلبات  املمنوحة من قبل املالكني اخلواص 

يكفي يف هذا الصدد اإلشارة إىل أن معظم األسبار واحلفريات األثرية  ،سينيواملوظفني الفرن
يصادفهم   ومحالت اقتناء اموعات كانت على يدي الضباط العسكريني يف املقام األول جبمع ما

  هذا اجلمع  كان قد اقتصر  على ما يتعلق  باحلضارة الالتينية ال سواها ، و مثال  أنمن حتف ،ولو 
، بعدما عثر  عليه  يف سوق القيسارية  " Bernard" الذي أهده القائد برنارد  *راع امللكيذلك الذ

أثريت اموعة بأعمدة من األونيكس اليت جلبت من املنصور، كما أسفرت األحباث و  مث
األمهية لشواهد القبور يف كل من مقربة   يف غاية الدراسات  يف العثور على مكتشفات أثرية 

  سيدي يعقوب، و اليت تعود جلها  إىل القبور ي إبراهيم،ومقربة القصر القدمي،ومقربةروضة سيد
  1الزيانية

و الوظائف من  ،فيما بعد جبلب جمموعات خمتلفة اإلغراض  مث تعززت  مقتنيات  املتحف
ومسجد  ،و  قصر العباد  ،وزليج  وفسيفساءمن كل من املسجد الكبري خصيةوقطع خشبية 

و مفصالت   ،وغريها من املواقع األثرية كما طعمت  اموعة املتحفية  مبسامري ،سيدي احللوي 
  .من النحاس جلبت من مصادر خمتلفة 

                                                           
ه عند االختالف ونص ةالذراع امللكي وهو عبارة عن لوحة رخامية ذات كتابة أندلسية وهو الذراع الذي كان يرجع إليه جتار األقمش*

  :كاآليت
، فقد أنشأه " احلمد هللا والشكر هللا هذا قياس قالة الذراع بالقيسارية عمرها اهللا يف شهر ربيع الثاين عام مثانية وعشرون وسبع ماية "   

  :ينظر م، 1328/ هـ728ووضعه بالقيسارية السلطان أبو تاشفني الزياين 
- Brosslard( CH),<< les inscriptions arabes de Tlemcen >>, le franc Chartier d’El 

Kisaria , revue africaine , n° 5, 1861, pp 14 - 30. 
كتابات  و شواهد وقبور سالطني  أمراء  بين زيان   امللتقطة من روضام  امللكية مبدينة تلمسان  ، ترمجة  الرزقي  ،شارل بروسالر 1

  .11-  10ص  ص، 2011موفم للنشر اجلزائر .شرقي 
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ونظرا  للمجهودات اخلاصة اليت قام ا بروسالر يف مشواره عن البحث  و االستقصاء 
قة  حني خصصت هلا ويف تكوين  نواه هذا املتحف واليت كان  مقرها  يف أول األمر  بلدية املنط

قاعة لعرضها، غري أن هذه القاعة حولت إىل قاعة للمعارض بعد دمي املدرسة التاشفينية سنة 
واستمر  1901عام*ومنه حولت إىل قاعة عرض أخرى وحتديدا إىل سيدي بلحسن،1873

  .حيث نقلت جمموعاته إىل  املدرسة اجلديدة 1991املتحف يف تأدية وظيفته إىل غاية 
ال شك فيه أن متحف تلمسان قطع شوطا طويال   الستيعاب هذه اموعات اهلامة يف ضل  ومما

الضر وف اليت ذكرناها أنفا، و اليوم يف ضل حتدي أخر لظروف األمنية و الكثري من املشاكل اليت 
  .ترتكز على محاية   و األمن و السالمة املتحفية

  : )1اللوحة رقم ( املقتنيات املعدنية-3

  ت أشكال  املصنوعات املعدنية مبتحف تلمسان بالرغم من قلتها  ،وقلة العناصر الزخرفية تعدد
و يتضح  ،املختلفة  و التقنيات  ع واإلبدا ،و الفنية  غري أا ال تقل قيمة  من الناحية  اجلمالية  

  .اخل…ذلك جليا يف جمموعة  املسكوكات ، و املبخريات 

  :جمموعة السكة 3-1

إن لتطور اتمعات خالل األزمنة و الظروف واألماكن املختلفة كان سببا يف ظهور عدة        
 استعماهلا  أشياء متنوعة منها وسائل التبادل يف اال النقدي وذلك لتسهيل عملية التبادل و

ل كوسيلة دفع حيث كان تطور العملة من الفترة البدائية والقدمية  إىل احلديثة نتيجة لعدة عوام
  .األولية أمهها احلياة االجتماعية ، ومتالك بعض األشياء و الرغبة يف استبداهلا واستغالل املواد

                                                           
، كما تعرض إىل 1843على مسجد أيب احلسن عدة حتوالت حيث حول يف بداية األمر إىل خمزن للخمور مث خمزن للعلف سنة طرأ  *

الطابق األول من املبىن جمموعة من التاريخ  حريق كبري أتى على قسم كبري من أجزائه فأعيد ترميمه وحول إل متحف وهو يضم اليوم يف
  :ينظر Abbé Breuvéدن، اليت مجعت من طرف القس الطبيعي من صخور ومستحثات ومعا

-Bourouiba ( R) , l’art religieux musulman en Algérie, édition et de diffusion, Alger, 

1983, p.109.   
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علم املسكوكات ليس علما خاصا بالقطع النقدية فقط بل بالعملة النقدية عامة و بكل ماله        
اضي واليت فهو كتاب مفتوح يعكس أثار األحداث و املشاكل عرب امل.عالقة باجلانب االقتصادي

تتعلق با التاريخ السياسي  و االجتماعي و االقتصادي ألمة من األمم خالل مرحلة من املراحل اليت 
مترا وذه الوثائق يتمكن األثري أو املؤرخ باستعراض منطقي وعلمي ،من أن يربط بني الوقائع 

و النفسية    يةينداث السياسية و العسكرية  والدحالقتصادية و تأثريها على جمرى األا
فا منطقة تلمسان ليست مبنأى  عن األحداث ، واليت نستشفها   من اموعات    1االجتماعيةو

النقدية  املوجودة باملتحف،فسكت النقود  مبختلف  أحجامهاو أشكاهلا و أوزاا خالل قرون 
  : كاآليتطويلة  واليت ميكن تصنيفها 

  :جمموعة السكة النوميدية- 3-1-1
   متحف تلمسان على جمموعة هامة  من القطع  النقدية اليت تعود للفترة النوميديةحيتوي 

  .و  املوريطانية  القيصرية من مادة النحاس  و الربونز 
م  وحكم  امللك .ق 202_203*و ترجع أغلبية  هذه   اموعة  إىل حكم امللك سيفاكس 

رموز حيوانية و كتابات رمزية قدمية ماسينسا ، ملا حتمله من صور  للملوك النوميدين  مع 
ناهيك عن  بعض القطع اليت ضربت يف عهد يوبا الثاين  املمثلة .  لألحرف األوىل لألمساء امللوك 

اليت عبدها سكان مصر القدامى ،وكذا آهلة األرض اإلفريقية املمثلة )م.ق 23-25(يف آهلة ايزيس 
 كانت  تعد من بني  اآلهلة  اليت عبدها واليت ،على  شكل امرأة  و على رأسها  سلخ الفيل

كما تسمت  .مجعت جل هذه  القطع من منطقة سيقا و مبواقع أثرية أخرى .   السكان  األفارقة

                                                           
1
  127ص ،م1986العدد األول ،>>الدراسات التارخيية  علم األثار و اهلوية الوطنية ،جملة<<،قادر مظفر   
املؤرخني أن امللك سيفاقص أراد أن يؤسس مملكة قوية على شاكلة املمالك اهللينية وخري مايدل على ذلك نقوده اليت سكت يرى بعض *

وقد مسحت دراسة عملته من جهة أخرى بتسليط الضوء على جانب هام من . يف عهده وعالمات امللك اليت بصمت على هذه النقود 
إىل جانب هذا ينسب الكثري من املؤخرين واألثريني الضريح الرابض بالقرب من مدينة سيغا إىل  .التطور السياسي  للمملكة أبان حكمة 

م بالتأكيد .عائلة سيفاقض امللكية ، حيث تشري الدراسات األثرية اليت أجريت على املوقع سنوات الستينات أنه شيد يف القرن الثالث ق
 للمزيد  من التفاصيل ينظر .بإيطاليا ، كما خيربنا ذلك ليفيوس  ليس قرب امللك سيفاقص الن هذا األخري تويف أسريا

Mazard(J) ,Corpus numurum numidieae mauretaniques, édit arts métiers graphiques  

paris 195,P. 13-14 



                               وهران متحف تلمسان و مقتنيات متحف         "                                           الفصل الثالث "

94 
 

النقود على أا ضربت  بطريقة الصب يف  القالب  ألا أكثر استخدما للقطع النحاسية  ، وهي 
ديد  كتابات   تكون معكوسة  ،عندها يصب احل أو،أن حتفر  يف القالب  سواء كان من الربونز 

املعدن  مباشرة بعد صهره  ، مث  خيتم الوجه الثاين للقطعة بالقالب  األخر  قبل ان تفقد حرارا، 
   .وذا تطبع القطعة من الوجهني

  : جمموعة السكة القدمية - 3-1-2
أما عن عدد السكة اليت تعود للفترة الرومانية عددها جد  قليل من مادة الربونز و النحاس          

وأمساء  األباطرة املنفذة    الالتينيةتعود اىل بعض احلقب من احلكم الروماين  من خالل  الكتابات 
ظهر  بأساليب و أشكال متنوعة  من حيث حجم اخلط ومشاهد لصور امللوك و اآلهلة اسدة يف 

 إىلوفيما يتعلق  بأنواع املسكوكات  اليت ضرا الرومان منها  القطع اليت تعود  .القطعة 
اإلمرباطور فليب  ومنها ماسكت يف عهد م  )DIDIA    CLARA 193 اإلمرباطورة

PHILIPPUS 244-249  م  بعضها يف حالة جيدة  و البعض األخر يف حالة سيئة  حبيث
كما  ختتلف أوزاا  و أقطارها من قطعة ألخرى مجعت اغلبها  ،صها اختفى قسم كبري من  نصو

  .من منطقة سيقا ومنها من بين سنوس 

  : جمموعة السكة اإلسالمية-ج
يضم متحف تلمسان جمموعة من السكة اإلسالمية  ترجع اغلبها  إىل اخلالفة املوحدية  منها         

يزة جبالء املربع بكل من الوجه املؤمن بن علي  واملتمأربعة قطع ذهبية  حتمل اسم اخلليفة عبد 
باإلضافة  إىل قطعتني .الظهر نقشت بداخل املربع كتابات حتمل اسم اخلليفة وعبارات التوحيدو

أما بقية  النقود هي من . بن األغلب  إبراهيمذهبيتني تعود إىل الفترة األغلبية حتمل اسم األمري 
قطعة   تعود للفترة املوحدية مجعت من  منطقة تسمى  9749الدراهم الفضية  يبلغ عددها 

الكدية بتلمسان حتمل كتابات دينية  بالطراز املغريب والكويف ضربت يف العديد من دور الضرب 
أما عن طرق  وتقنيات تصنيعها هي تقنية .  و مدن األندلس ،منها تلمسان ، طنجة سجلماسة

و  هي من التقنيات  األكثر تكليف  و أطول يف ، ارهملداالطرق خاصة على النقود الذهبية  و 
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تنفيذها  من صب املعدن يف القوالب  مباشرة  فكان  يطرق على الصفائح الفضة  مث تقطع  
طريقة التصفيح  ينتج عنه  أنمث خيتم عليها بقوالب  السك ، عالوة   الدراهمحسب  معيار  

كل قطعة على حدى  األمر الذي يستدعي  بعد ذلك مجع النفايات   1نفايات  كثرية  نتيجة قص 
 ما باإلضافة إىل أثار القص و   ،كما جأت أحجامها غري متساوية األطراف،وصهرها من جديد 

وس ناهيك إىل  بعض القطع النقدية  من الفل. يتبع ذلك  من اختالف  أشكاهلا  و تفاوت أوزاا 
يتميز هذا النوع من النقود  ذات أرضية مشققة  عند حميطها و اليت ضربت على مادة النحاس 

  2. اخلارجي نتيجة  عدم ضرب خامة  السكة النحاسية  عند تسخينها  مباشرة 
جيدة العيار من القطع  دكما تعززت مقتنيات املتحف يف السنوات األخرية بدخول كرت جدي

ارخيها  إىل دويالت املغرب اإلسالمي الثالث ، يعود ت*قطعة  ذهبية 21النقدية الذهبية املكونة من 
 ،وهي على وجه التحديدم 13-هه7أنقاض  اإلمرباطورية املوحدية يف غضون القرن  القائمة على

املعاصرة لنظريا احلفصية ، ودولة أبناء عمومتهم  الزيانني  باملغرب  الدولة املرينية باملغرب األقصى
  .3األوسط

  :املباخر-3-2
   على اختاذ أشكال  خمتلفة من املبخرات وهي تشبه املزهريات  الصناع و احلرفني حرص       

                                                           
، 1986 ،املؤسسة الوطين للكتاب اجلزائر ،ىل سقوط دولة بين محاد  ا اإلسالميصاحل بن قربة ، املسكوكات  املغربية  من الفتح 1

  58.ص
 2 59نفسه،ص 

مبدينة هنني  ، حني أقدم احد سكان  املدينة  بإجراء بعض أشغال   2003تعود وقائع االكتشاف التلقائي إىل شهر أكتوبر من عام *
) قطعتان( قيمته النقدية  من نصف دينار الصيانة  و التعديل  على مستوى مرتله  اخلاص ، حيث جاء االكتشاف  الكرت  الذي تتراوح  

:للمزيد من التفاصيل ينظر .تسعة عشرة قطعة كانت خمبأة  بإحكام داخا جرة  فخارية ( و دينار   
لكرت جديد حول املسكوكات  املرينية ، و الزيانية، و احلفصية ، اكتشف حديثا  ةدراسة حتليلي<<،شرقي الرزقي و شنويف ابراهيم 

   2009.جملة العصور  الد التاسع عشر ،اجلزء األول ،<<مبدينةهنني 
.123شرقي الرزقي و شنوفي ابراهيم  ٬ المرجع السابق٬ ص

3
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 خاصة قطعتني، األوىل من وضيفتها إضفاء  على املكان  بروائح  من البخور و العطور تتألف
، و الثانية عبارة عن غطاء خمرم لغرض انتشار الرائحة ومن النماذج املتوفرة يف  البخور بوضع

  متحف تلمسان
تعود للفترة العثمانية  من مادة النحاس  ، اثنتان  شغلت بزخارف خمرمة قومها  مباخرثالث  

زخارف نباتية و مثة كتابة ختترق الزخرفة النباتية  منفذة باخلط الكويف ، أما املبخرة األخرى فهي 
مزخرفة ببلور من الزجاج املطلي و بزخارف خمرمة قوامها زخارف هندسية  جلبت من مسجد 

  .ي  ضريح سيدي عبد اهللاسيدي احللو

  : الثريات -3-3
 إىلإن جمموع الثريات يف املتحف ال يتعدى ثريتان ،  األوىل  هي من بقايا  ثريا  ترجع        

الفترة الزيانية مكونة من قاعدة خشبية  وصفائح من احلديد يف حالة حفظ سيئة جلبت من 
 .األخرى مزخرفة بزخارف نباتية وهندسية نفذت بتقنية  التخرمي  اثريا أمااملسجد الكبري ، 

  : الزخارف احلديدية-3-4
  فهي تشمل  الطبطبات املثبتة على األبواب  ذات الشكل الدائري ، و مفصالت  األبواب      

gond de porte  من احلديد و الربونز زخرفت بزخارف هندسية بتقنية  اخلتم  ، باإلضافة إىل
املسامري من الربونز و احلديد واليت كانت تستعمل يف مداخل األبواب  و الغرض الوظيفي منها   

مشكلة زخارف  هندسية  لزخريفاالزيادة من  صالبة و متاسك اخلشب بغض النظر عن دورها 
كال خمتلفة منها الدائري أو على شكل رؤوس مقببة أو  مفصصة يف حوافها  ونباتية وهي على أش

الفترة اإلسالمية  و بعضها يعود إىل  إىلمنفذة بتقنية التقطيع  الغرض منها زخريف ،وجلها ترجع 
وكذا قفل واحد  .الفترة  القدمية ،جلبت من مصادر خمتلفة  من  مسجد سيدي بومدين  ، وسيقا 

  .عثمانية ، ومفتاح جمهول تارخيهيعود للفترة ال

وصلت إلينا مصابيح برونزية و إن كان معظمها يف حالة من شظايا      :املصابيح الزيتية -3-5
 .مت صنعها بأسلوب الطرق و ترجع إىل العصر الروماين
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  :األسلحة احلربية-3-6
  ومنها األسلحة  النارية و املمثلة يف املدافع  احلربية  من احلديد  اليت تعود إىل الفترة االسبانية         

املصنوعة من    القذائف من  جمموعة الثقيلة ملسافات بعيدة ومنها  القذائفوضيفتها رمي  وقذف 
وقد صنعت بتقنية . م14القرن  إىلحديد الزهر  عثر عليها بالقرب من باب القرمادين  اليت ترجع 

ومن النماذج األخرى  جمموعة من الرماح  من مادة احلديد و الربونز . السبك  املعادن وصبها 
  . اليت وردت من منطقة سيقا

  بوهران)زبانا( متحف:ثانيا  
يعترب متحف زبانا من أوىل املتاحف  اليت دشنت إبان االحتالل الفرنسي باجلزائر فهي متثل        

شاملة لتاريخ الشعوب  اليت توافدت  على املنطقة و اليت حفظت  على عمق حضارتنا  ة يقر
املاضية و اليت مت مجعها من اهلبات أو  الشراء أو كنتيجة  للحفريات  األثرية وقد اشتملت يف أمجل  

ما ك  ،ستشرقنيدعتها أنامل  الرسامني  املأمثلته  يف تلك  اللوحات  الفنية التشكيلة  اليت أب
  . ازدانت  بتلك املنتجات  املختلفة إذا جند من بينها األباريق  و السيوف  وقطع احللي وغريها

  :املوقع  -1
امحد  زبانا  املسمى يف العهد الفرنسي  19بنهج    يقع متحف زبانا  يف وسط مدينة وهران       

بالقرب من املدينة اجلديدة و مبحاذاة من  مدرسة الفنون  )  (paul Daumerبنهج   بول دومر  
  اما املساحة املبنية ، 2م3906تقدر ب   إمجاليةة ، حيث ميتد على مساح)03املخطط رقم ( اجلميلة
وهو استمرار  لنفس الطراز املعماري  الذي عرفته اجلزائر إبان  االحتالل ، 2م2371تقدر 

  )09الصورة رقم ( . الذي يعرف بالفن ادد الفرنسي

  : نبذة تارخيية عن متحف زبانا و مراحل تطوره -2
 Demaeghtوقد جات فكرة إنشاء متحف يف مدينة وهران  بفضل الرائد    دوميات        

املختص يف علم اآلثار و النقوش الذي حاول مجع قدر املستطاع من هذا التراث الذي كان مشتتا 
يف مقر  البلدية القدمية   يف القاعة املسماة قاعة الطيور  اليت احتوت على جمموعة  نادرة من 
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ليت كانت باإلضافة إىل اهلبات اليت قدمها أهل ملدينة للجمعية االقردة وبيض النعام و  الطيور 
و بفضل مرسالت الرائد دوميات و املواطنني  املكلفني بالبحث مت   مجع العديد    .تديرها من قبل

  :ثالث  أقسام  إىلو اليت مت تقسيمها .من اموعات والتحف  الثمينة
  .قطعة 13قسم املسكوكات  اليت احتوت على  -
  .)قطعة 16(  اإلفريقيةالرومانية  و   اآلثارقسم  -
  :كا أخرى أقسام  إليها أضيفتمث .قسم  تاريخ  الطبيعة   -
  .بل التاريخ  و االثنوغرافياق قسم ما -
  .) ااهد) قسم تاريخ  اجلزائر  -
  1.قسم  النحت  و الرسم  الذي ضم  رسوم أصلية   و كذا  الرسوم  املنقوشة -

كان ملزما البحث ،حق من حني  ألخر تونظرا للعدد الكبري  من التحف  اليت كانت  تل
م  مت رمسيا   افتتاح   املستشفى  املدين القدمي   وصار 1885مارس 5عن مقر أخر، ففي سنة 

لكن لألسف مت حتويل مرة . حتت وصاية  البلدية  ،ويف نفس السنة عني الرائد دوميات  حمافظا له 
ا شجع سكان املدينة  هذه اموعات إىل مقر أخر  مبدرسة سيدي   اهلواري  العتيق   مم  أخرى

 4ويف . على إثراء متحفهم  بات  و تربعات  هلا عالقة  بتاريخ املنطقة  خاصة و  التراث عامة  
هودات   اجلبارة  الذي وبعد وفاة  احملافظ  دومايت  محل املتحف امسه  عرفانا با 1898ماي 
سبة  االحتفال بذكرى  املئوية  غري أن مكانه أصبح  ال يتسع  حلفظ اموعات ، ومبنابذهلا 

وبعد  1935وكان االفتتاح الرمسي سنة  ،م  1930لالحتالل  مت تشيد  املتحف ا جلديد  سنة 
االستقالل عهد املتحف إىل الس الشعيب البلدي ملدينة وهران مث أصبح تابعا لوزارة الثقافة سنة 

 الصورة.(   2الذي قدم روحه للوطن م واستبدلت تسميته امحد زبانا عرفنا بشهيد الثورة1986
   .املتاحف الوطنيةكما صنف ضمن إحدى )  09رقم 

  

                                                           
1
 www.mcc.govdz, article musée national de zabana2006. 

2
 Bulletin  du musée zabana ministère de la culture 2014.  
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  موقع متحف زبانا بالنسبة  لألحياء ااورة  نقال عن إدارة املتحف 03:املخطط رقم 
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  :املقتنيات املعدنية -3
من أهم اموعات املوجودة يف كنفه ،فقد متيزت    تعد املقتنيات املعدنية  مبتحف زبانا        

أو  اليت استقدمت من مناطق  ،بالتعدد و التنوع و اليت ترجع إىل حقبات متعاقبة من تاريخ املنطقة 
أخرى من الوطن أو خارجه ، كما تعكس هذه املقتنيات  على حرض الصناع  على  زخرفتها 

كما استخدمت  يف زخرفتها    ، اهلندسيةالنباتية و تغطية  أسطحها  بشىت العناصر الزخرفية  و
ولعل أهم .  أساليب صناعية خمتلفة  مثل طريقة احلز و  احلفر و التفريغ  وغريها طرق و

اموعات اليت  تشكل اموعات املعدنية مبتحف زبانا  هي القطع النقدية  الكثرية و املتنوعة و 
علما أن اموعات اليت سوف . حه فيما بعد ضنو سوف اخلناجر  وغريها وهو ماوالقدور  

األخر املوجود يف   البعضو  ،رضعهي خاصة با املقتنيات املوجودة يف قاعات ال إليها تتطرق
و اليت مل يكتمل جردها بعد  مل  األخرى  اليت هي حبيسة املخازن  ، أما بقي اموعات املخازن

  .  إليهانتمكن من الوصول 

  :السكة  النومديةجمموعة 3-1
الربونز اليت  ترجع للحكم  املصنوعة من مادة النحاس و يضم متحف زبانا  جمموعة من النقود

فهي تؤرخ لنا  فترة حكم  امللك  و املوريطانية تعود للفترة  النومدية القرطاجي، ناهيك عن نقود
يوبا األول و يوبا الثاين  مع بعض  و بوكوس وفرمينا وسيفاكس و ) 148- 202* (ماسينسا

يف مقاسات  أقطارها و أوزاا  أما خبصوص  الكتابة على نقود امللوك  االختالفات  الطفيفة
كتابات رمزية اليت سادت  يف السكة النوميدية  يف تلك الفترة  من  النوميدين و املوريطانيني فهي

، كما محلت هذه 1 ن.س.ن.س.م"بكامله  كتب االسم   األخرو يف البعض )م،ن(كرمز  تارخيها
                                                           

م  .ق148_203م قضى طفولته وشبابه يف مدينة قرطاجة حكم نوميديا مابني .ق148_238مسينسا ايغليد نوميدي عاش مابني *
احلكم : ويعد املوحد و املؤسس للمملكة النوميدية حيث احتذ سريتا عاصمة للملكة  و متحور حكمه يف ثالثة أشكال من أنواع احلكم 

ية  و الذي يشرف عليه امللك بنفسه مث يليه احلكم احلر يف املدن التابعة للملكة مع الوالء للحكم املركزي يف عاصمة الدولة النوميد
النوع الثالث فيتمثل يف احلكم القبلي الذي يتوىل تسريه شيوخ القبائل ،ملركزي  والذي يشرف امللك بنفسه ا  

1
 .Mazard(J) op.cit, pp-31-36 
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كاحلصان و سنابل القمح و اآلهلة  و من  هذا املنطلق شهدت  (  النقود يف الظهر رموز حيوانية
منطقة املغرب القدمي تطورات وأحداث سياسية تتضمن و تبني حدود توغل وانتشار النقود ومدى 

  .تداوهلا عرب احلدود اجلغرافية و السياسية

  :لسكة القدميةاا جمموعة 3-2
الشيوخ  جملسمن بأمر املضروبة   نقودالتنوعت العمالت اليت تعود إىل هذه احلقبة من        

من النقود لألباطرة اليت ضربيت يف أخرى  جمموعة ، وو الربونز،صنوعة من  الفضة امل ،الروماين 
كما تنوعت فيها تقنيات الضرب منها يف القوالب ، نيبيزنطالبو  ،نروماال و ،اإلغريق عهد 

  .و املصبوبة و اليت تظهر أثارها على سطح السكة متمثلة يف ظهور بثور صغرية و متفرقة،احملفورة 

  :جمموعة السكة اإلسالمية 3-3
 يتاليت ضربت يف احلواضر اإلسالمية ال اإلسالمية النقودفهي متثل جمموعة من أما هذه الفئة        

 احلكم    بدءا من ،النحاسية    الفضية  ،الربونزية  ،تشمل النقود الذهبية  حكمت بالد املغرب 
 ملوحدياخاصة الدرهم  ( املوحدي   ،املرابطي    ،الفاطمي ،ألغليب ا،العباسي   ،األموي 

القوالب  يف التصنيعكما تنوعت فيها تقنيات .ين و الزيا ،و املر يين )مصدره من مدينة تلمسان
  .الطرقو
 :جمموعة السكة للفترة احلديثة 3-4

حيتفظ  متحف زبانا على جمموعة هامة من النقود تعود للحكم العثماين  ضربت يف العديد      
و نقود الدولة السعدية  و العلوية  باملغرب  و مصر من املدن اإلسالمية منها اجلزائر  و تونس

  . األقصى  من مادة الذهب 
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  :لفترة املعاصرةاجمموعة السكة 3-5
يضم هذا الصنف من  املسكوكات  املعاصرة على جمموعة كبرية من النقود تعود تقريبا إىل        
و  اليت تؤرخ  ،و روسياو إمارة من دول أسيا و  أوروبا و أمريكاو إفريقيا ) 60(دولة   ستني

كم جمموعةهامة من النقود اليت تعودحلوكذا  )م20-19(مابني القرن التاسع عشر و العشرين
 إىلحيث مت جرد .)تيارت(اليت سكت يف منطقة تقدامت)م1949-1932(عبد القادر األمري

  . camées*1وأخريا جمموعة مجيلة من اجلزع املنقوش قطعة  5321يومنا هذا 

  :املرتلية ايناألو3-6
جانب  إىلاحملورة    العناصر النباتيةزخرفتها  استخدم يف األواين اليت جمموعة منويضم       

  :أمثلتهاالعناصر اهلندسية   و الكتابية ومن 

  :الصينيات 3-6-1
م من مادة 19إن هذا النوع من األدوات املرتلية اليت ترجع إىل الفترة العثمانية القرن         

الغرض منها وضيفي أكثر منه زخريف حيث تستخدم  ،النحاس املصنوعة بتقنيات الطرق و احلفر
   .كانت تزين ا اجلدران   وهي حتف دائرية وحوافها مرتفعة إىل حد ما لتقدمي وجبات الطعام  او

  :األباريق3-6-2
1كلمة فارسية معربة ، أصلها الربيق واللمعان يوه 

يوجد ، ومنيز بني جمموعتني من األباريق ،2
 يعود تارخية للفترة العثمانيةباسم بقراج أو بكراج،، ويعرف  لتقدمي القهوة د يستخدمابريق واح

مشكلة التوريقات  ،األمحرمن مادة النحاس  املصنوع  و الذي  مازال  مستعمال إىل يومنا هذا و ،
علبة  وكما توجد ضمن  هذه اموعة إبريق .و األفرع النباتية والكتابية بتقنيات التطريق و النقش 

م 20و بداية القرن  م 19القرن  تؤرخ يف أواخر اليت من صنع يهودي ، وفظ القهوة حل
  . استخدمت فيه تقنيات  النقش و احلز

                                                           
– سهيل إدريس  املنهل قاموس عريب  :ينظر.األلوان ينقش و يتخذ حلية متوازية مستديرة خمتلفةيعرف خبطوط ضرب من العقيق *

  197،ص2004فرنسي دار اآلداب  بريوت 

  198 ، ص1988، بريوت، 1خياط، دار اجلري ودار لسان العرب، م يوسف أعادهابن املنظور، لسان العرب،  الدين  مجال 1
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تعرف باسم  و اليت   ،املرفوقة باملوقد  من مادة النحاس األصفر أباريق املاء  إىلباإلضافة        
وهي  صنبورتتكون من مقبض و  ،كبرية احلجم أباريقهي و) ليان( يعرف حمليا باسم و 1الدورق،
أما  .ش لزخارف نباتية  و هندسية يف غاية من اإلتقان  متيزت بنقأو للضوء، املاء لصب  خمصصة

كما تغطيه  زخارف   ،وبدن مرتفع يوضع  عليه اإلبريق ،ألقدام ااملواقد  مثبتة على ثالثة قوائم من 
 .و كذا تقنيات التخرمي ،نفذت  بتقنيات  التطريق و النقش

فهي خمصصة لغسل األيدي  ،من املغرب األقصى   م20لقرن ا يف رخةؤأخرى م أباريق و هناك 
و كذا  إبريق املاء  ،قبل و بعد األكل  ،فهي مكونة من حوض ذو بدن عريض  يسكب فيه املاء

 .كما زينت  جوانبها  سطحها اخلارجي  بزخارف نباتية  نفذت بأسلوب التطريق 
  

   :)السطل ( الدلو 3-6-3
يتوسطه حلقة تستعمل للتعليق تعرف النوع من السطل  حلمل املياه من البئر   ااستخدم هذ       
صنعت بتقنية سبك املعادن وصبها كما نفذت من  مادة النحاس املطلي بالقصدير ، طاف اخلباسم 
 . فها بأسلوب التطريق و احلفر و احلز زخار

  : القدور3-6-4
القصدير      ومغطاة مبادة  األمحرو هي أواين خمصصة لطهي الطعام  املصنوعة عادة من النحاس    

وهي مكونة من قاعدة ، 2املستعملة كمادة  واقية  ضد مفعول  أكسدة النحاس  املضر يف أواين املطبخ
  .بدن منتفخ و مقبضني زخرفت بزخارف نفذت بتقنيات احلز و التطريقو

من مادة النحاس ) باملهراز(املعروف يف اللغة احمللية   pilonالنحاسية أيضا املدقة  ومن بني األواين
  .اليت استخدمت يف املطبخ اجلزائري  لطحن القهوة و التوابل 

  
 

                                                           
  . 135 شريفة طيان، املرجع السابق، ص 1

203.ص، 2009  ر،جامعة اجلزائ 08العدد ،اآلثارجملة ، "اجلزائر  خال ل العهد العثماين  النحاسيات يف ،"شريفة طيان  2  
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   :و املصابيح نات و الشماعداملباخر 3-7

من بدن   تتكون ،ابكرب حجمه تتميز ،أما املباخر  فهي مصنوعة عادة من مادة النحاس      
ومن خالل الفراغات  الزخرفية   ،خمروطي  طويل تعلوه قبة  خمروطية خمرمة نفدت بطريقة التخرمي

الغرض منها وضيفي  إىل جانب الغرض  الزخريف  ،األسلوب  تسمح بتسرب االخبرة  ذااملشكلة هل
  .و اجلمايل

أحجامها وفت أشكاهلا واختل ،مشعدان من النحاس األصفر،  حامل الشمعدانومن أمثلة        
وأخريا املصابيح ،النقش  احلفر وزخارفها  بأسلوب   منها ذو البدن القصري ومنها الطويل نفذت

االضاة  ،ومن أمثلته مصباح من النحاس ذو قاعدة دائرية و بدن خمروطي    املخصصة لغرضالزيتية 
  .تزينه  زخارف هندسية حمفورة بتقنية احلفر و النقش

  

  :احللي3-8
فهي  تعكس ، متعاقبةتارخيية  حقب إىلحيتفظ ا املتحف و اليت تنسب من أنواع احللي اليت       

 بدءا من فترة ما ،الشعوب يف تلك الفترات إليهو االجتماعي الذي وصلت  ،اري ضاجلانب احل
و بلدان أخرى من  املغرب ،فترة املعاصرة ومصدرها مناطق خمتلفة من اجلزائر ال إىل قبل التاريخ

و الزخرفة و مادة الصنع ،  ،و تصاميمها من حيث الشكل أشكاهلااختلفت  قدو، إفريقياوفرنسا  و
فقد تزينت املرأة و جتملت  منذ القدم بشىت أنواع .ووظيفة استخدامها تبعا الختالف استعماالا

اليت ترجع إىل فترة فجر التارخيو الفترة البونية  القالداتومن أمثلة هذه  احللي اخلوامت  و  احللي
 الرومانية وقد صنع  معظمها  من املعادن  غري  الثمينة  مثل الربونز و النحاس و احلديد  وقليال ماو

فهي بسيطة منها  ما  زينت بزخارف و منها من هي خالية ،توجد احللي  من الذهب و الفضة 
  .نها الصب و الطرق  و النقشمن الزخرفة نفذت بتقنيات خمتلفة م

كما تعددت أشكال و أحجام األساور وهي من أشهر احللي اليت حتلت ا املرأة عرب العصور       
ومنطقة   م وحلي غنيا19ومن بني اموعات  احللي جمموعة حلي الصومال اليت ترجع  للقرن 

ا الدملج وهي نوع من األساور ،منه  من مادة الفضة  م20اليت تعود للقرن )  بين يين(القبائل 
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منها ماشغلت  ر املستديرة و االسطوانية الشكل الكبرية احلجم تلبس يف العضد ،وكذا األساو
منها تنفيذها بزخارف بسيطة ومنها ماشغلت بزخارف متنوعة  كحلي القبائل ،أما عن تقنيات 

 .املرجانولترصيع بامليناء و ا ملفرغ وتقنيات احلز و الطرق  و التلوينو املصمت  تقنيات الصب

املرأة منذ القدم كزينة تزين ا ساقها  هتذو إىل جانب بقية أنواع احللي  اخللخال الذي اخت     
و القبائل   ،م استقدمت  من منطقة التو ارق و املايل20،يعود تاريخ هذه  اموعات إىل القرن 

الفضة ،كما تنوعت أشكاهلا  من  اخللخال العريض  وو الربونز   ،املصنوعة من  مادة  احلديد
  .اخللخال  الرقيق  نفذت بتقنيات الصب  و الطرقو

و الذي يستخدم بكثرة يف منطقة  ومن أمثلتها حلي بين يين  املرصعة باملرجان األمحر أما العقود    
اء مادة امليناء  يف زخرفة  التحف املعدنية القبائلية  منها  املين أيضاكما استخدمت ،القبائل 

الزخرفة توجد بعض احللي  اليت استخدمت فيها تقنيات    إىل إضافة. الشفاف و امليناء املعتم 
 .بالسلك حول اجلزء  املراد  تركيبه  اخليطية

من مادة  و مجايل منه وضيقي  الغرض وهو نوع من احللي  تثبته املرأة يف صدرها زمي اباأل أما  
 .يستخدم فيه تقنية الصب وعادة ماالفضة،

  : األسلحة3-9
شكال األمنها اخلناجر املختلفة  ،البيضاء  يزخر املتحف مبجموعة كبرية من األسلحة      

و مادة  الصدف ،كما تنوعت مقابضها و املادة اليت تصنع ،ادة اجللد مبحجام  غمد بعضها  األو
و البعض األخر من  اخلشب يف حني متيزت جمموعة أخرى  نحيث صنع بعضها من العاج ،منها

كما نفذت بعضها  بتقنية  الترصيع  ، أيضاباختاذ مقابضها  من املعدن خاصة النحاس ومنها املطلية 
، كما تنوعت   وليس  لغرض التركيب نفسه  املسامري  و الغرض منها مجايل  باستعمال  بالتثبيت

 الصالنو  ،املستقيمة  الصالنهذه اخلناجر من مادة احلديد الصلب  مابني    نضالأشكال    أيضا
ومن  ،وبين ونيف ،و توارق   ،ومصدرها من  بوسعادة  20م- 19ماملقوسة تؤرخ مابني القرن 

   .دول أخرى من غنيا و اسبانيا
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أما النوع األخر من األسلحة هي السيوف اليت حضيت بشهرة واسعة  منذ القدم و اليت اختذه 
تنوعت صناعة هذه السيوف من حيث .احملاربون  يف احلروب  وكشدة بأس ضد  األعداء  

اجللد  املزخرف بزخارف ذو الطراز اإلفريقي    ف مبادةكما غمدت  بعض السيو،الشكل و احلجم 
األخرى  أما"  كارلوس  الثالث"بعض السيوف بعض الكتابات الالتينية  كاسم كما نقش على 

فهي خالية من أي زخرفة أو كتابة  صنعت جلها من ماد ة الصلب ،أما طريقة تعدينها هي تقنية  
  .م 20و 19من غنيا و اسبانيا مابني القرن تركزت صناعة هذه السيوف يف كل . الطرق 

  يصنع من مادة الصلبوعة أخرى و املتمثلة يف الساطور الذي عادة كما حيتفظ املتحف على جمم
و  الطويلة ذات املقابض  ،وكذا  الرماح املختلفة األشكال و األحجام منها السهام الصغرية  

اخلشبية منها الرماح اليت محلها احملارب الترقي ، ومنها من جلبت من  إفريقيا ،و كذا السكاكني 
زخرفت بزخارف  و رسومات  ا،بدوأو   هاغمدب هو  احلجم منها مااملتنوعة يف الشكل و 

  . بشرية  نفذت بتقنيات الصب
أما النموذج األخري هي األسلحة النارية  و املمثلة يف  البنادق اليت ترجع للفترة العثمانية        

وكذا صفائح مموهة ،بصفائح  من الفضة   غطيت كما  ،زينت بنقوش  على مادة الصلب 
من  الغرضوكذا علب اخلراطيش  و املسحوق ،و ،بالذهب على خشب  املكون لعكاز البندقية  

منه وظيفي ، باإلضافة إىل مدفع واحد  يعود للفترة االسبانية وكذا جمموعة  أكثراستخدامه  مجايل 
  .من القذائف من احلديد 

  

  :الزخارف احلديدية 3-10
و اختلف  ،و الدائري،األبواب ومنها املقببة تثبيتاملسامري  اليت استعملت يف  هي تشمل و        

و النحاس ، أما النوع األخر   ،يف و الغرض الوظيفي من مادة احلديد بني الغرض الزخر استعماهلا
األخرى مفاتيح مذهبة  ،ومن مادة احلديد  واألحجامهي جمموعة من املفاتيح  املتعددة األشكال 
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 للنابليون الثالث خال Cariteرئيس البلدية  كاريت  صة مبفاتيح مدينة وهران اليت قدمهاوهي خا
  1م1865زيارته ملدينة وهران سنة 

  :  األدوات املستعملة يف السراجة-3-11
م  وهي هبة قدمت من قبل عائلة تلمسا نية و املمثلة يف 19ترجع هذه األدوات  اىل القرن        

 د  منها الفرجار ، و القطاعة   يستخدمها احلريف يف صناعة السروج  املصنوعة من اجللاللوازم  اليت 
  .جلها مصنوعة من مادة احلديد الصلب . املخرز ، ومنقش اخلط و غريها من املعدات 

  :خالصة الفصل 
موقعا حموريا  بني املنتجات التطبيقية وما أبدعه  األعمال  الفنية املعدنية لقد  احتلت   

و اليت أنتجها  لتلبية متطلبات  احلياة   اليومية  من أواين خمتلفة   ،احلريف  من خمتلف األغراض 
و املصنوعة  من خمتلف املواد األولية من  ،و أحجامها ،لزينة  فتعددت أشكاهلا يتخذوما ،أسلحة و

و التصنيع   ،كما ترتب  على ذلك أيضا  تنوع طرق  التشغيل  ،و ذهب وفضة وغريها  ،حناس
ومنه نقف عند خصائصها الفنية   ،و التخرمي  ،و الصب  ،و الصهر ق،الطر أساليبوتطويرها من 

  .املتنوعة وخصوصية كل معدن من هذه املعادن  يف هذه الفنون 

                                                           
1
 Octave Teisser ,  napoléon  III en Algérie ,paris 1865,pp122-123 
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   :دراسة وسط احلفظ مبتحف وهران  
إن توفري  املناخ  املالئم  حلفظ املقتنيات عامة و املقتنيات املعدنية خاصة  يف الوسط  

املتحفي يبدأ بتحليل  ذلك الوسط الداخلي و سرب ماحوله من مسببات و مؤثرات داخلية و 
كما ان  يف التركيبة  الفيزيوكميائية ، و البنية الذرية  للمعادن  هي األخرى لديها خارجية 

شروط حفظ  وباعتبارا، و حتت وطأة  الظروف املناخية   ستعرضها  إىل التآكل السريع   سلبيا
املعادن  ليست نفسها شروط  محاية باقي املقتنيات األخرى ،و هو مايستوجب إعداد بطاقة تقنية 

  .تتضمن دراسة شاملة للوسط البيئي و أبرزها على اإلطالق  عمارة املتحف
  

  :عمارة املتحف-1
تونس ، و اجلزائر، و املغرب ،  منطا   إفريقيافرض االحتالل  الفرنسي  على مدن  مشال         

يعد متحف وهران من املباين التارخيية الذي ، و  neo classiqueمعماريا  يعرف ب الفن ادد 
يف  جاء ضمن هذا النوع من املشاريع اليت تبنتها السلطات الفرنسية ضمن مشاريعها اجلديدة 

تبنيها أساليب يف اهلندسة املعمارية اليت تتجاوب مع الطابع احلضاري العريب الشرقي و الطابع 
ويتضح ذلك من خالل  تلك األعمدة و الرسومات   1القدمي الذي يتمثل يف الفن البيزنطي القدمي،

  .للفن الشرقي احيائهاالفنية اليت تعلو البناية يف 
ندسيا مستطيال  من خالل أروقته وقاعاته املستطيلة، فالبناية من اختذت البناية شكال ه        

ا بناية قوية بنيت مبادة الداخل خالية من أي زخرفة ، كما متتاز  بارتفاعها الكبري ال سيما أ
خزفية خمتلفة  األشكال و األحجام سواء كانت   ألرضية فهي مغطاة بالطات،أما تبليط ااحلجارة

  .األروقة يف قاعات العرض  أو 
وعموما  إن عمارة املتحف يف بداية تصميمها مل تكون  حمل اهتمام باجلوانب التقنية و ال        

حىت يف اختيارا ملوقع و خصوصياته البيئية ،واليت ميكن أن تعرض هذه املخلفات  إىل التلف بقدر 
اذبية  اليت كانت توليه اهتم  بإجياد  مأوى هلا  من الضياع وإعطاء هلذ الفن من العمارة  اجل ما

                                                           
1
 Fancois(B)  arabaissances décors architectural et tracé urbaine en Afrique du nord 

1830- 1950,p20 
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فرنسا اهتماما دف اإلنعاش االقتصادي و السياحي بالدرجة األوىل ، ولكن  الذي مل يكن يف 
احلسبان هو التدفق و تزايد املقتنيات املتحفية خالل هذه السنوات وفتح فروع أخرى مل يستطيع 

الصعوبات  اليت  املتحف استيعاا بسبب ضيق مساحات العرض و التخزين ،و هي  إحدى
  .تواجهه  اليوم

كما تتميز عمارة املبىن بفتحات النوافذ املفتوحة جتاه التيارات البحرية  و الرياح طوال فصل        
الت  وكذا  األبواب  املفتوحة على األروقة من كل اجلوانب اليت تودي يف املطاف إىل اختال،السنة 

تكيف ،إضافة  إىل مشاكل  ،يف ضل غياب وسائل العلى مستوى مقياس املناخ الداخلي للمبىن 
  .و التلوث الضاةأخرى كا
ومن العيوب  اليت متيز عمارة املبىن هو مصدر الضوء املنبعث من النوافذ  دون ترشيح  مما          

يزيد من انبعاث األشعة فوق البنفسجية  إىل القاعات، زيادة إىل مصابيح الفلورنست  اليت تساهم 
  .اع درجات احلرارة  خاصة يف أوقات الصيف احلارة يف ارتف
أما الطالء الذي يغطي  اجلدران هو األخر يعاين مشكل التقشر يف بعض املناطق من         

العمارة و  اليت تعترب مصدرا للرطوبة   ،كما انه نوع من الطالء  القابل لالشتعال  وغري مانع 
و توضع   ،ك لونه األبيض الشديد  احلساسية  للوسخإىل ذل ضفل الشتاء ،صللرطوبة خاصة يف ف

الغبار  يف غياب املكيفات اهلوائية  مما نتج عنه بقع و مساحات متسخة بسبب اللمس من طرف 
  .الزوار فالطالء له أمهية على صحة التحف و راحة املشاهد 

هو على حسب  نها ماأما خمطط توزيع  املقتنيات جاء تقسيمها وفق أسلوبني  خمتلفني  م         
 و الفنون التشكلية ،ومنها ما  ن،و للفخاريات ،التخصص النوعي منها ختصيص قاعة للمعادن 

خصص على حسب  القوميات كتخصيص  قاعة خاصة بإفريقيا و قاعات خاصة بالعادات 
فوزعت املقتنيات على حسب قاعات العرض للطوابق . التقاليد لسكان مدينة وهران وغريهاو

 :الثالثة للبناية وهي  على النحو التايل
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نلج مباشرة عند الدخول عرب باب املتحف إىل قاعة  االستقبال و جبانبها من الناحية         
كما تفضي يف نفس هذا .اليسرى  قاعة صغرية  ا شاشات مراقبة  موزعة على قاعات العرض

 إىلية  املقابلة للمدخل الرئيسي سلم يؤدي  االجتاه  إىل قاعة الفنون  اجلميلة، ويف اجلهة األمام

يتم الصعود  من الطابق السفلي إىل الطابق  ،)الطابق السفلي04املخطط رقم (قاعة ااهدين 
حيث  -2األول عرب مصعدين  يف اجتاهني خمتلفني ،  اجلهة اليمىن  تؤدي إىل قاعة  التاريخ الطبيعي

و أنواع أخرى كالنباتات و احليوانات املتحجرة   تضم يف طياا عينات حمنطة وهياكل عظمية
  .وغريها  وعلى ميني هذه القاعة  جند باب  تؤدي  إىل مكتب املدير

أما املصعد املقابل  من جهة اليسار   فيؤدي إىل  قاعة  االثنوغرافيا  ويضم هذا الفرع حتفا          
و احللي ، و األواين النحاسية قوش من احلرف، و الصناعات التقليدية  تتمثل يف  اخلزف املن

األلبسة  وبنادق ،و أسلحة، يعود تارخيها إىل القرن الثامن عشر ، وجبانب هذه القاعة باب  أخر و
يؤدي  إىل قاعة  وهران  القدمية  اليت تشمل جمموعة متنوعة من تاريخ املدينة وفتراا التارخيية من 

ووهران و بنادق  نة الفترة االسبانية و العثمانية والفرنسية ، و تضم  هذه اموعات مفاتيح مدي
أما  من الناحية األخرى  أي جهة اليسار جند قاعة إفريقيا   اليت تشمل  أدوات ومدافع و أسلحة،

املخطط ( ةلي و األقنعالصيد كالرماح و النبال  و السهام  إىل جانب حتف أخرى كالنعال و احل
  .)الطابق األول 05رقم 

إليه  عن طريق سلمني  جانبني  يؤديان إىل نفس  املكان لطابق األرضي   يتم الرتول اأما         
من قاعة  اآلثار القدمية وتشمل على نصب تذكارية ، وأدوات من الربونز ،آواين  فخارية 

ومنه نرتل عن طريق سلم صغري إىل قاعة  اآلثار اإلسالمية  هذه األخرية  تؤدي بواسطة  ،وفسيفساء
قبل التاريخ وتضم خمتلف مراحل العصور احلجرية  أثار ر ماأبواب  يف منها من يؤدي  إىل قاعة 

من فؤوس و رؤوس السهام جلبت من مواقع عدة من املويلح،  وتغنييف ،و عني احلنش، ويف 
جهة اليسار  جند مكتب  خاص بامللحقني باحلفظ ، ويف اية  هذه القاعة  مدخل هذه القاعة  من 

من الناحية األخرى أي جهة اليمني  ندخل إىل قاعة اآلثار جند ممر يؤدي إىل قاعة العظام ، أما 
  )06خمطط الطابق االرضي.(اإلسالمية و وهي تضم جمموعة من النقود الفضية و الذهبية 
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 األرشيفنقال عن  الطابق السفلي  4: املخطط رقم 
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  نقال عن األرشيف الطابق األول5:خمطط رقم 
 



            ومتحف تلمسانخصائص  وسط احلفظ مبتحف وهران         "                           الرابع الفصل"

114 
 

 

 

  األرضي الطابق 06:املخطط رقم

نقال عن االرشيف  
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  :التأثيث املتحفي )2
ت سواء يف قاعات يعد التأثيث املتحفي من الشروط املهمة يف العرض ويف حفظ املقتنيا

عالقة بتوفري  هلاكما  ،و احلمايةذه االحتياجات يف تسهيل الصيانة ويتم حتديد ه العرض و التخزين
، سهولة  اةدأ( مجيع املستلزمات و املعدات املكملة لبعضها البعض يف األماكن  اخلاصة ا من 

  ...)الواجهات ، وتقنيات العرض من حوامل و داعمات ،الوصول  

  :الواجهات  2-1
يعد اخلشب من املواد األكثر استعماال يف املتاحف، فحني انه ميثل احد املصادر األشد 

  .خاصة  املعادن على و ضرار على اموعات املتحفية
يف الواقع إن العديد  من اهلياكل  املوجودة  يف املتحف  هي مصنوعة  من مادة اخلشب        

أي تغيري أو جتهيز أخر  يطرأيومنا مل  إىلالفترة االستعمارية ومنذ ذلك الوقت  إىلاليت يعود  جلها 
األحباث العلمية  أثبتت أن املواد اخلشبية جلها    الرفوف ، غري أنفيه الواجهات ،و استبدلت 

L’Aldéhydes*تصدر كميات  كبرية من االلدهيد
مبا فيها الفورماليد  و هي أمحاض  عضوية   1

جمموعات كيميائية   وهي**L’Hydrolyse 2متطايرة  و مصدرها التركيبات  الناجتة من حتلل 
  .معينة موجودة يف مادة السيليلوز 

  contre plaqueمثل اخلشب املعاكس : إضافة إىل املنتجات اجلاهزة اليت تنتج  من اخلشب 
كلها مركبة  من ألياف خشبية  جتمع بواسطة  )  MDF( و،  ***Aggloméré  3املضغوط و

                                                           

و هي من املركبات  الشديدة  التفاعل ، و األكثر ضررا  على  CHOااللدهيد هي مركبات عضوية اليت تنتمي إىل جمموعة *

 :للمزيد من التفاصيل.الذي يتأكسد بسهولة  إىل محض  الفورميك ) H CHO (اموعات املتحفية هو الفورماليدهيد

Isabelle et autres,<< docteur pourquoi –ai-je mal  a la tète  a la maison >>le médecin  du 

Québec volume45n°12,2010.  
  .التحلل هو رد فعل كيمائي الناجم عن الرطوبة يف وجود تركيز حامضي **

شرائح من اخلشب ، على أن تكون اجتاهاا متعاكسة، ميتاز مبقاومته النسبية ، ومقاومة  لصقألواح من اخلشب تتألف من ** *
 :ينظر للمزيد من التفاصيل.ميكانيكية عالية ضد االصدمات بسبب طياته املتعاكسة

Centre de conservation  du Québec ,<<le bois et ses dérives>> 2012,p8 . 
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، زيادة على أمحاض  urée-formol1*2مادة الالصقة  أو رتنجات  تصدر  مواد من نوع  اوريا 
 .اليت يصدرها اخلشب  و كميات  من املركبات املتبخرة  خاصة  مادة الفورماليدهيد 

بعثة من قبل ) (MDF مبادة الفترة القدمية  زيادة على تغطية  اجلدران يف القاعة اليت ختص  
من ألياف اخلشب  متوسط الكثافة عكس ما هو عليه  يف اللوح الليفي وهو للوح مكون   اسبانية 
هذا النوع من األلواح ،من وزنه   % 9حيث نسبة الغراء من مادة الفورماليدهيد متثل  الصلب
 بكثري من ا للوح العادي ، كما اعترب من املواد املسرطنة أكثركميات كبرية من الفورماليد  يصدر

cancérogène**3 وعلى الرغم من هذا  14للعنصر البشري حىت مبعدالت و نسب منخفضة ،
من  ووه،يستخدم  يف املتاحف بكثرة  بسبب مظهره  وأيضا بسبب  أسعاره املعقولة  جدا 

  .شيوعا  يف اختيار  املواد   األكثراألخطاء 
ناهيك عن تواجد بعض الواجهات املعدنية   فهي مبثابة خطر حقيقي على التحف املوجودة يف 
كنفه يف ضل احتكاك مادتني معدنتني خمتلفتني،وما يالحظ على هذه الواجهات الصدأ الكامل 

اليت ) األخضر (بغض النظر عن التحف اليت حتويها من تكون  طبقات من أكسيد  النحاس 
  .لسطح الكلي  للمقتنيات  أصبحت  تغطى  ا

  ومن عيوب هذه الواجهات عموما  أا تفتقر ألدىن شروط احلفظ من تسرب الغبار إىل الداخل 
 joint بصفة ملفتة لالنتباه ، وهذا راجع إىل الفراغات بني اإلطار وزجاج الواجهة  

d’étanchéité  بسهولة إليهامما مسح بتسرب الغبار. 

فضاء العرض على مقتنيات معدنية منها السيوف اليت مت  تغطيتها  بالشمع ،وهي   عاباستكما 
مانعات عضوية  تستعمل للحد من  التآكل ، غري أن املشكلة تكمن يف أن هذه املادة   هلا وقت 
حمدد يف انتهاء صالحيتها وعلى حسب املعلومات اليت  حتصلنا عليها أن هذه املادة استخدمت منذ 

                                                           
  .تستخدم يف صناعة اخلشب و مشتقاته)مواد الصقة( وهي بوليمترات حرارية أكثر شيوعا يف صناعة الرتنجات األمنية  *
جزء من املليون وعلى الرغم  من هذا  ميول  هذا النوع  ppm 0 ،1صت منظمة الصحة العاملية أال تتجاوز  مستوياته  أعلى منوا**

  .ليف البناء و حىت املناز MDFمن اخلشب 
  

1
Carole Goffard , op.cit, p14 
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 وحتول لواا ومل يتم إزالتها  أو تعويضها مبادة أخرى  جديدة ، ذالستعمارية إىل يومنا هالفترة ا
  .)10الصورة رقم (.على املعدن  صدأوتشكل بقع  ،اصفر  داكن إىل للون 

       :اإلضاءةتقنيات العرض و  2-2
إن دراسة  خمطط توزيع  اإلنارة مبختلف  أجنحة  املتحف تعتمد بأخذ االعتبار  احلدود 

لسالمة املقتنيات من اثر األشعة إن تعدت احلدود األمنية  لسالمتها بزيادة ارتفاع درجات  األمنية 
فاإلشكال  يكمن يف غياب  االضاة  داخل الواجهات و االعتماد على  الواجهات ، احلرارة

البعيدة  عن التدابري  األمنية  املتطورة و اليت يف مقدورها حجب  مجال التحفة، و قليدية  الت
توزيعا منتظما   ويف عدم  توزيعها بيح املعطلة اليت ال تؤدي بالغرضكذلك اإلنارة الرتيبة  و املصا

  .أحجامها االعتماد على املصابيح  العادية زيادة على  تعدد أشكاهلا و و بني االصطناعية 
تعترب واحدة من الشروط األساسية للعرض الناجح و اهلادف ، فهو املفتاح لضمان  االضاةف       

االستدامة والراحة البصرية واملالحظة  املثالية  و التوجيه الواضح داخل املبىن باإلضافة إىل احلماية 
دوات الواجب تعزيزها داخل ،ولكن لآلسف هذه الوسائل و األ 1اليت توفرها املصابيح للمقتنيات

و أنواع املصابيح اليت عمارة املتحف غري متوفرة بطريقة تليب املعايري  التقنية و يف اختيار انسب 
  .                                معمول به يف املتاحف العاملية  هو حجم كل مادة عل حسب ماتتماشى  و

ضل  املعدنية فقد تنوعت  ، فنجد العرض على احلائط يفأما التقنية اليت اتبعت يف عرض التحف 
فهي مسافة بعيدة بغض النظر عن القدرات اجلسدية  اوز طوهلا ااملترين و النصف ،واجهات جت

بشكل  إليهالكل شخص،كما  عرضت فيها التحف بطريقة مكدسة  ال يستطيع الزائر النظر 
و املصابيح ،ماد فقط على اإلنارة الطبيعية منفرد يف ضل غياب اإلنارة داخل الواجهات و االعت

فإمهال هذا اجلانب  يساهم يف نفور  اجلمهور  واستياء ،الفلورنست املركبة على مستوى السقف 
 2املتخصصني  هلذه الوضعية املزرية وهذا مهما بلغت التحفة من قيمة مادية وتارخيية ومجالية 

  .)11الصورةرقم(
                                                           

  .44 .ص،1994، 3العدد  ,جملة املتحف الوطين  زبانة  ,>>البعد اجلمايل و الثقايف  للمتحف <<،) ع ق( بوشيبة   1
2
 ERCO ,<<l’échange  des musées  concept application  technique >>2012, p8. 
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عرضت ا حتف  ،املتر و النصف  بوجهات ال يتعدى ارتفاعها عات العرض كما جهزت قا     
زيادة على الزجاج الشفاف  ،مشاهدار الكبرية احلجم مما يصعب على الزائر معدنية كالقدو

العاكس للضوء و غري حاجب  لألشعة البنفسجية ، وهي من األخطاء اليت جيب جتاوزها لتحصل 
يسمى بالتعب الناتج عن عدم وجود حيوية و  على عرض هادف  وفعال  وهذا اجلانب  ما

  .دينامكية  يف جو العرض
كما  عرضت يف قاعة االثنوغرافيا  املغربية جمموعة  هائلة  فاقت قدرات استيعاب  الواجهة         

جهة السقف ، مما حتم  على منظمي  العرض تكديسها  بشكل ال خيدم   الزجاجية املفتوحة من
يف  و ألبسة تقليدية تكمن يف خلط بني حتف خشبية  و أخرى معدنية  ىالعرض، فالطامة الكرب

واليت من شاا أن تزيد يف مضاعفات   نفس  الواجهة مما جعلها تبدو يف هيأة  خمزن  رتيب،
وافرزات كيميائية  وتعكري  الوسط أكثر مما هو عليه خاصة على بقية اموعات  األخرى اليت 

والسبب يكمن على حسب املسريين  حبجة  قلة  مساحات  العرض ، )12الصورة رقم(جتاورها
بدال  ) 13الصورة رقم ( باملتحف  ،ناهيك إىل  عرض إحدى القطع املعدنية فوق  مكتبة خشبية

من وضعها على حوامل خمصصة هلذا الغرض ،كما أصبحت  بعض التحف اخلشبية مكانا أو 
من اخلشب، و السبب دائما  صناديقحجامها داخل  مستودعا لتخزين املقتنيات  املعدنية  بشىت أ

     .)  14الصورة رقم(.يكمن  يف قلة املساحات داخل عمارة املتحف  

  :احلوامل و الدعمات- 2-3
من الشروط األساسية لسالمة األمنية يف الوسط املتحفي ،غري أن و الدعمات    احلواملتعترب         

هو بسند ومنها  هي األخرى غري كافية جلميع املقتنيات منها ماغياب هذه العناصر املكملة جندها 
بطريقة  تثري االنتباه ، استخدم   الرماح و اخلناجرو  بعض  البنادق الصيد  ماهو بدونه ، كعرض
أو وضعها على ٬، أو أسالك  مرئية)   15الصورة رقم (   (crochet )صدأيف تثبيتها  خطاف  

خلفيات بدون تعليق مما ال يسمح برؤيتها من مجيع اجلهات، ناهيك عن وضع األباريق و املصابيح 
 ىيف حالة ما إن سقطت عل ةعلى األرضية بدون حوامل، وهذا  ماقد يعرضها ألضرار ميكانيكي
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 بيث وهدا ما، فحني  اليوم تستعمل طرق حديثة جدا هلا النوع من الت)16الصورة رقم (   األرض
  .دسيتم  ذكره فيما بع

أما النقطة األخرى اليت جيب أخذها بعني االعتبار يف عملية احلفظ هي  اخللفيات اليت وضعت  
ان متعددة من لون  اسود و ازرق خلفياا  بألو  تاءجعليها املقتنيات يف خزانات العرض ، فقد 

، ونتيجة  انعدام  االختبارات  للكشف  عن  crêpe)  قماش رقيق( اصفر من قماش  كريبو
كريب الصني ،أو كان من كريب الصوف ،أو  إننوعية  هذا القماش  وتركيبيته و مكوناته ، 

الن األلياف الطبيعية أو االصطناعية املستخدمة يف العرض جيب أن تستويف شروط  كريب القطن
كمعيار (الضوئية  تكون مستقرة لتأثريات أنمعينة تكون مقاومة ألي تأثري أو تفاعل كيميائي،و 

تستخدم يف التشطيب  باإلضافة إىل عدم احتوائها على أصباغ أو مواد).بالنسبة للعرض الطويل
  . 1الفورماليدهيدالنهائي  ك

وأخريا البطاقات   التقنية   غياا يف بعض الواجهات  حيث  ال يتعدى حمتواها إال بعض                           
املعلومات  البسيطة مثل اسم التحفة و املصدر يف بعض املرات وهذا بطبيعة احلال دون ذكر        

          و األثري  للتحفة، فهي بذلك  ال تؤدي  الدور املنوط ا،تفاصيل أخرى كاملادة و العمل الفين  
البطاقات                   تءجاكما . ال من جهة  الزائر العادي ، و ال من جهة  الزائر الباحث  املتخصص

حىت  يف نوعية الكتابة منها اخلط حبجم صغري، و األخر حبجم كبري  غري موحدة يف املقاس، وال
  )      17.رقم الصورة(

  :أدوات رقابة املناخ الداخلي و نوعيته -3
إن قياس الرطوبة  النسبية  يوفر مصدرا  ضروريا من املعلومات عن اموعة  املتحفية  ألنه        

راقبة  و تسجيل  من املهم  م ، ويفسر  بعض األسباب  اليت تؤدي إىل تلفها  بصورة شاملة 
وأول مكان  ينبغي  اخذ التسجيالت  فيه هي  أماكن . ، و تقلبات  درجة احلرارة الرطوبة النسبية

                                                           
1
 : Tetreault (J), op.cit, p 173. 



            ومتحف تلمسانخصائص  وسط احلفظ مبتحف وهران         "                           الرابع الفصل"

120 
 

كون دائما  يف ظروف  غري التخزين  حيث جتمع املتاحف  عدد كبري  من املواد ، اليت  توالعرض 
  . لتأثريات و املتغريات  اخلارجيةوشديدة احلساسية  جدا   طبيعية 

سليمة قمنا بإجراء قياسات  تشمل درجة الرطوبة يف وحىت نتمكن من احلصول على نتائج  
مرات يف اليوم  باستخدام  جهاز  أربعقاعات العرض التخزين لشهر جانفي، بأخذ القياسات 

يف قاعة  %ا60اهليغرومتر  وخالل  هذه املدة مت تسجيل تغيريات خمتلفة يف درجة رطوبة تعادل 
،وسنوضح نتيجة  هذا االختالف  يف  %75العرض، وأعلي نسبة رطوبة يف قاعة التخزين ب

ومن خالل هذه  املعطيات  مت تأكيد  على أن مستويات الرطوبة . )02البياين  رقم(املنحىن 
    %40النسبية ال تدنو أبدا إىل مستويات حفظ املعادن اليت تعادل 

 إىلاملناطق الساحلية  على أن نسبة الرطوبة العالية قد تصل يف نكما جيب األخذ باحلسبا        
يصبح اهلواء  %30فيتكون   الضباب الكثيف وعندما تدنو نسبة الرطوبة عن  100%نسبة    

يبعد عن البحر  إضافة إن متحف وهران ال.جافا تقريبا وتكثر الرطوبة خصوصا يف فصل الصيف 
لح الضارة فهو معرض للتيارات البحرية حيث  يكون  اجلو مشبعا جبزيئات امل  م800إال ب 

و يف موازاة جلملة من التأثريات  احملتملة  للمتغريات اخلارجية على اموعة .بالتحف املعدنية
ذرات الغبار غري املرئية اليت ال ينفع معها ال  املتحفية يف متحف وهران هي الغازات  السامة  و

 املعدن يف ضل وجوداحلواجز اجلد رانية وال الواجهات الزجاجية  وتأثريها جد خطري على 
إن تشكل نواتج  .الرطوبة العالية ، مما يزيد من تأكل  التحف خاصة احلديدية و النحاسية منها

 السائلة ، أو الغازية  الصناعية  العالقة يف اهلواء  سواء الصلبة ،أو التلوث  ذات املصادر  الطبيعية و
الصناعية  و هو  ما ينطبق على متحف وهران اليت تكثر يف املناطق  تأثريات سلبية  على املقتنيات  

حيث يقع يف منطقة تكثر فيها احلركة املرورية  و املراكز الصناعية، وميكن حصر  بعض  املصادر  
  :اليت تنبعث  منه امللوثات يف مدينة وهران منها

  
  



            ومتحف تلمسانخصائص  وسط احلفظ مبتحف وهران         "                           الرابع الفصل"

121 
 

  املخزن  قاعة رطوبة   األحد 
  75  65  سا صباحا10اىل 9

  75  60  سا  12اىل 10
  74  60  14اىل 12
  75  65  سا17اىل 14

  لشهر جانفي ميثل قياسات الرطوبة  يف قاعة العرض و التخزين 04رقم جدول
 

  

  
   تغيريات  الرطوبة يف قاعة العرض و التخزين 02 بيان  رقم   

  

الوقود  أنواعينتج  من احتراق  الفحم وخمتلف  احلركة املرورية اليومية و ما.  
   املركز  الكهربائي  الذي يشغل بالغاز ويف بعض األحيان باملازوت و الذي ينبعث منه أساسا

  .بصفة دائمة و أكسيد الكربيت no2أكسيد االزوت 
 حظرية نفطال  ومركز لتخزين  احملروقات  اليت هي مصدر النبعاث املواد اهليدروكبوناتية  عن

و اليت يكون انتشارها    anti –évaporantبخر طريق التبخر وهي غري جمهزة بنظام  ضد الت
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ناهيك عن  مطار وهران  الذي يعد قطب  من التلوث اجلوي ،اليت هي منبع إلصدار        
) الرصاص( و املعادن الثقيلة  ،الغازات احملروقة  منها أكسيد االزوت  و أكسيد الكربون 

مليار  متر مكعب   4.5طائرة  يصدر  65 فالفرضية على أن تشغيل  اليومي الغبار السخام  و و
زيادة على مصانع .لتلوث ،فاملناطق القريبة منها فهي معرضة هلذا النوع من ا إذنمن اهلواء  امللوث 

ارزيو الصناعية و غريها من املصانع اليت تنتج املاليني من النفايات و اليت هلا تأثريها  نطقةأخرى كم
، فاصغر اجلسيمات هي اليت تنفذ إىل املباين بينما 1على سالمة اموعات املتحفية وخاصة املعادن 

  .اكرب اجلسيمات  تبقى بالقرب من مصادر التلوث 
اليت أجريت حول تلوث احمليط يف مدينة وهران سنة  من خالل الدراسات و املرجعات       

كان )METPA برنامج املساعدة  التقنية حلماية البيئية املتوسطية(  من طرف خرباء  1993
اهلدف من وراء هذه الدراسة التعرف على نوعية امللوثات يف اهلواء اليت تنتجها حمركات السيارات 

  :دول األيت من احتراق الوقود  واليت هي مبينة يف اجل
سنة  ولكن األمور رمبا زادت حدا  اليوم  21غري أن هذه التقديرات مرعليها  تقريبا       

بسبب  زيادة نسبة السكان و بالتايل ازدياد احلركة املرورية ، واحتراق كميات  كبرية من الوقود 
ال نقدر   نسبتها  اليوم بسبب قلة الدراسات يف هذا املوضوع، ناهيك عن مصانع أخرى  

  .لتلوث يف اهلواء  تكون أكثر مما كانت عليه من ذي قبل اليوم وارتفاع نسبة استجدت 
  
  
  
 

  

                                                           
1
 Article publie le journal de la sante et de la société ,<< état actuel  de pollution  de l’air  

en algérie  son impact sur la sante>>.   
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  نوع امللوثات
Type de  
Polluants 

  معيار مربغ
Normes 

OMSen ug /3 

 احتساب تركيز

Concentration calculée 

en ug /3 

  

  مالحظة
observation 

  غري عادية  )ساعات4(250  )ساعاتN02 150 )8اكسيد االزوت  
  اقل  CO 10.000  7000موكسيد الكربون

  غري عادية  2  1  الرياح يف حضور  الرصاص
  1غري عادية  5  1  الرياحالرصاص يف غياب 

  état actuelنقال عن 1993ميثل مستويات  التلوث  خالل ساعات  احلركة املرورية مبدينة وهران 05رقم جدول 

de pollution  de l’air  en Algérie op.cit.   
أما يف جمال التعرف  على  االضاة املسلطة على  املقتنيات فاألمر مستبعد بسب عدم قدرة       

فاألشعة البنفسجية و األشعة .بسبب أسعاره املرتفعة * املتحف على اقتناء هذا النوع من األجهزة
مصابيح حتت احلمراء اليت تتلقاها التحف طوال اليوم اليت مصدرها  االضاة الطبيعية او  ما

الفلورنست  قد توثر سلبا ، وعموما فارتفاع درجة احلرارة من خالل املصدرين املذكورين إىل 
لوكس وان  10002اىل 240استطاعة املعادن و اليت جيب أال تتجاوز  مستويات تفوق قدر

لنوع من تبعا ملدة  اليت تبقى فيها املقتنيات  معرضة  هلذا ا تأثريجتاوزت هذه النسبة  قد يكون هلا 
  .االضاة  

              :لتخزين  ا  -4
يعد املخزن  تعبريا أخر عن االفتقار  إىل التنظيم  الشامل  املعاصر ، فقد امتآل املخزن         

بالقطع األثرية  اليت مر على ختزينها سنني طويلة ،  ومنذ أن وضعت  يف املخزن  تنسى أمرها متاما  
ألمر حيتاج وتركت لتغطيها طبقات الصدأ يف الصناديق، و اليت مل يتخذ بشأا  أي تدخل ، فهذا ا

إىل تصحيح   عاجل علما أن قاعة التخزين  املقتنيات  ا ملعدنية   موجودة يف الطابق األرضي  يف 
ضل غياب ادين شروط احلماية ، وناهيك عن الربودة الشديدة اليت تفوق املعدل  حلفظ  املقتنيات 

                                                           
1 Ibid. 

   .174ص ، 1980علم املتاحف ،جامعة بغداد ،،تقي الدباغ  و فوزي رشيد  2
 microwatt par lumen ويعرب عنها بامليكرووات لكل لومانلوكس متر ، lux mètre جهاز يسمى تستخدم يف قياس  أشعة الضوء *
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ماية جل املقتنيات و ليس الرطوبة جتاوزت املعدل املطلوب حل أنعلى  أنفاذكرناه  املعدنية وهذا ما
وهذا دليل على أن كمية املاء  املوجودة يف اهلواء  ستتجمع على سطح املقتنيات،  ،فقط املعادن  

و هذا مزاد من تفاقم الوضع بصفة ملفتة لالنتباه عكس ما هو عليه يف قاعات العرض  بظهور  
  ) .18الصورة رقم ( التآكل بشىت أنواعه  

 املستخدمة يف التغليف هي مواد بالستكية ال نعلم نوعيتها و ال  تركيبتها، لكن ماأما عن  املواد 
  جيب أن نعرفه عن هذه املواد هي األخرى لديها سلبياا  يف احلفظ وهي مواد مشكلة  من 

* بالبوليمترات اجلزئيات تعرف من  سالسل طويلة 
polymères    وهي مواد كثرية االستعمال
املستخدمة يف  **Acrylique وميكن إجيادها يف كل ركن من أركان املتحف كا أقمشة اكريليك

  1اخل)..الدعمات.(وورق اجلدران ومستلزمات الديكور ،واجهات العرض  ، وأفالم التخزين 
ستخدم ي أنبعضها ال يصلح و ،بعض البوليمترات ليست مستقرة عن غريها  أنعلما 

ليت هلا قابلية   ابالقرب  من التحف ،لذا البد من التعرف عن قرب على تركيبات  البالستيك 
 إىلمادة تضاف  (  plastifiantsإطالق مواد كيميائية خطرة مثل األمحاض ، أو املواد  امللدنة  

ستخدمة يف و لتفادي جل هذه األخطاء يف اختيار املواد امل  ).رونتهامن مملزيادة  خرىأمواد 
التخزين  جيب اختيار املواد  اليت ال تعرض التحف إىل ا أخطار إضافية وهو ما سنوضحه فيما بعد 

  .)19الصورة رقم (  .

                                                           
  

 أو اقل (البوليمترات  صفة مركب  كيمائي  يتشكل بالتكثيف و بإحتاد جزئي أو أكثر من مركب، و قد يكون على شكل سائل *
أو صلبة  يف درجة حرارة معينة ،ففي احلالة الصلبة  ميكن استخدامه كمادة خلصائص ميكانيكية ، كما ميكن حتويل  ) لزوجة

فاملطاط االصطناعي  يتم : البوليمترات السائل   يف درجة حرارة إىل تصلب تشابكي  بني ذرات اجلزيئات  الكبرية  فاينجم التصلب 
البوليمترات اخلطية تكون سائلة  يف درجة حرارة معينة ، كما يتشكل بتحاد جزيئات البوليمترات  احلصول  عليه من تشابك  من 

:ينظر .للمزيد من التفاصيل .أوراق البوليتالن ، و البوليستغان و البوليبغوبيالن   
-La chimie  des polymères, support de cours, université  médicales virtuelle 
franphone,2009,p2 

  .و الطالءات ،و الرتنجات ،االكريليك ضامحا أوهي بوليمترات اصطناعية  تستخدم يف تركيبة خيوط النسيج املستخلص **
1:Tetreault (J), matériaux  de construction , …op.cit, p171 
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أما رفوف التخزين اليت أودعت فيها املقتنيات املعدنية فجات على هيئة خزانات  من مادة         
وماص  للرطوبة  وسهل االستخدام ،   اخلشب وعلى الرغم من مزايا خلشب على انه اقتصادي

  .إصداره ملواد محضية غريانة يفترض 
يف اخلشب تتفاعل مع املاء  إلصدار محض اخلليك   املوجودةacétyle *فا جمموعة االستيل       

هي اليت حتدد  كمية   H   pوعليه فالتحليل الكيمائي لقياس درجة  احلموضة   املسببة للتآكل،
هذه التفاعالت داخل  و  يف ضل هذه الضر وف ال ميكن استبعاد . 1احلمض املوجود يف اخلشب

  .املخزن يف وجود الرطوبة العالية

  

  اخلشب             ايدهيد محض اخلليك      خشب االستيل            محض اخلليك                  

  
 

 

 تفاعالت االستيل يف  اخلشب 16الشكل رقم  

  

  

                                                           
على قابليته المتصاص املاء وبالتايل على خصائص االنكماش و  التأثري بااستيل هي عملية تغري يف تركيبة خاليا اخلشب ، واليت تسمح *

:للمزيدمن التفاصيل ينظر اخلشب االنتفاخ يف    
Audrey Martin ,<<Acétylation du bois Pour un usage des bois non durables en extérieur 
Une réaction chimique pour une modification de la structure du bois >>S.D 
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  :الطاقم البشري الساهر على عملية احلفظ-5
ميكن الرجوع يف هذا املقام أوال إىل عمليات التنظيف اليت مل  تنل قسطها الكايف من         

العاملني  يف املتحف  لبعض  الواجهات  وهذا يعود سببه إىل الواجهات  الغري النظافة  من قبل 
،أين يكثر الغبار بصفة دائمة مما سيسمح  موقع املتحف  يف منطقة حضرية حمكمة وحبكم 

  .يتسبب يف تفاعالت كيميائية وطمس شكلها األصلي  بالتحفة وباندماجها 
بعني االعتبار املواد اليت عادة ما استعملت يف املتاحف  ومنها  األخذمن جانب أخر جيب     

متحف وهران  يف تنظيف واجهاا  من اجل تلميع  اخلشب و الزجاج باستخدام  منتجات 
مواد نفطية وهي مواد متطايرة  وكلها لديها سلبياا   أواك التنظيف اليت يدخل يف تركيبها  االموني

و من خالل  أسئليت اليت طرحتها على بعض العاملني حول .و أضرارها على اموعات املتحفية 
مواد التنظيف املستخدمة يف التنظيف فكانت إجابتهم  على أن بعض التحف تعرضت لطمس 

واد ، فرتكبت  يف حق بعض املقتنيات أخطاء تسببت  بفعل عدم معرفتهم مسبقا خبطورة  هذه امل
الزجنار الذي اكتسبته التحفة عرب ( يف تلفها  بغرض تنظيفها وتلميعها  إلزالة  الطبقة السوداء 

مما نتج عنه مضاعفات  سلبية  بفعل تأثري املواد الكيميائية ، وأصبحت التحفة )مراحلها التارخيية
وما جيب أن ننبه إليه  أن ،) 20الصورة  رقم(قعا على السطح مغطاة مبسحوق اخضر مشكلة   ب

  .عملية التنظيف تتطلب اخلربة و ليس استخدام احملاليل وال تتأتى إال ملن درس هذا العلم  
وعلى العموم  فان ا الطاقم البشري  الساهر  على عملية احلفظ الوقائي  حاملني لشهادات      

لديهم ختصص   يف التاريخ ،و  علم اآلثار، و  علم االجتماع   جامعية يف ختصصات عدة منهم من
  لديهم تكوين  يف اإلرشاد السياحيبعد التشغيل، أما الباقية اآلخرون  الثقايف وآخرون يف إطار ما

مرممني من  خرجيي  مدرسة  7ملحقا  و  11عن عدد امللحقني باحلفظ فهم ال  ميثلون  إال   أما
ون على ترميم ما يتعلق بالصخور و شواهد القبور  من عمليت التقوية وغريها الفنون اجلميلة  يعمل

أما فيما خيص العمليات الترميمية اليت ختص بقية املقتنيات األخرى كاملعادن  فال يوجد .
  . متخصصني يف هذا اال
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املهام املسندة إليهم فهي حمدود ة كإعداد بطاقات اجلرد و السجالت او القيام بعملية  أنكما 
اجلرد للمجموعات املتحفية يف قاعات العرض و التخزين  وغريها، وال تتعدها إىل مهام أخرى 
كاملعاجلة وتفسري القراءات  اليت تتعرض هلا املقتنيات من تأكل وصدأ ، وهدا راجع بسبب قلة 

بان هناك عقبات أساسية تقف اليوم حجرة ثغرة   حالياالتجهيزات  ، ومن هذا يتضح ئل والوسا
  .يف جمال  حتسني  أداء جمال احلفظ  و الغايات املرجوة منه 

و يف املقابل  أيضا الغياب التام للو رشات  داخل املتحف اليت يهدف من ورائها إىل معاجلة       
بالفحوصات و التحاليل  إن استدعت الضرورة إىل ذلك، ناهيك  احلاالت غري املستقرة و القيام

بسبب قلة اخلربة املهنية  و التربصات .عن الغياب الشبه التام للتقنني و  املتخصصني يف هذا اال
اليت يسعى من ورائها إىل تكوين تقنني حمترفني كي يتحلوا  بنظرة مستقبلية فأكثر، و إعداد 

مهام  إسداء املشورة  إىل املتاحف األخرى  اليت قد تواجه  مشاكل يف إطارات أكفاء تسند هلم 
وهذا يعترب   من احد األسباب  يف فشل املؤسسة . احلفاظ على مقتنياا املعدنية يف املستقبل

نتيجة  االعتماد على التقنيات القدمية و ى هذه الثروة اليت ال تقدر بثمن املتحفية يف احلفاظ  عل
ال التكوين وحتسني األداء الوظيفي  للموظفني حيث يستفيد  املتحف إال من بعض اإلفراط يف جم

الدورات التكوينية من الفينة و األخرى  تتراوح  مدا من أسابيع إىل سنة  وهذا بفضل املنح  اليت 
وهذا ،يف إطار األحداث  الثقافية  الكربى اليت تشارك فيه اجلزائر باخلارج  أوتقدمها الدولة 

  .نعكس بطبيعة احلال سلبا على  األوضاع ا ليت ألت إليها  اموعات املتحفية ي
على مستوى مسألة تكوين اإلطارات البشرية، وصقل خربام  طاإفروفيما يبدو هناك       

إىل درجة أنّ التدرج يف املناصب التقنية املتخصصة كاالنتقال من ،الوظيفية بدورات تكوينية 
بوصفها مناصب خاصة " حمافظ التراث الثّقايف"إىل منصب " ملحق باحلفظ واإلصالح"منصب 

مبوظفي التراث الثّقايف دون سواهم، ال تتم عن طريق االختبار املهين امليداين الفعلي، وإنما 
 حمافظ للتراث(املسابقةاالدارية اليت جعلت من تلك املنااصب التخصصة باالعتماد على أساس 

  مفتش ،و وحمافظ رئيس،
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  . 1جمرد ترقيات إدارية، مفرغة من مضموا املهين املتخصصالتراث 

  :أدوات وتقنيات الفحص -6
صيانتها من متثل املعلومات  أمهية خاصة من خالل إبراز  القيمة األثرية للقطع ويف كيفية       

و الترميم السترجاع  تبار  عن طريق  تدخالت التنظيف خمتلف األخطار ، فان مرحلة رد االع
  .قدر اإلمكان  احلالة اليت كانت عليها القطعة  

إن مرحلة  التحليل و االختبار  هي املرحلة األولية  و الضرورية  قبل القيام  بأي  تدخل        
األثرية  سواء يف رد االعتبار  أو يف الصيانة  الوقائية  ومن مجلة  وسائل على القطع و التحف  

التحليل  املقترحة  يف هذه الدراسة  حتديد شكل  القطعة  ،و تفاصيل  السطح  من خالل  
تشخيص  األضرار و حتديد املناهج  و الوسائل الوقائية املالئمة ،ومن بني وسائل االختبار  املعتمدة 

ني وسائل التحليل و الفيزياء ،ومن ب  ءهي  االعتماد على العلوم  املساعدة كالكيميا يف التحليل
  :نذكر من بينها ةالبنيويمنها البصرية و

 spectroscopie Raman   رامان السبكتروسكوبيا -
La spectroscopie des photoélectrons    -      السبكتروسكوبيا الضوئية

           Microscope optique اهر البصري -
  loupe binoculaireالبصرياهر  -

 )microscopie électronique à balayage (MEB2 اهر االلكتروين املاسح   -
microscope Raman -    هرية رامان2ا  

    Radiographie X).التصوير باألشعة البنفسجية  -

                                                           
1
 ص ،2010،جامعة تلمسان  قسم االثار،،يف علم االثار الوقائي  لوقائي يف اجلزائر  ،مذكرةماجستريعلم االثار  ا ،فياليب جازية  

57.  
2
 Benmessaoud (L)et autres , Huiles et Extraits de plantes comme inhibiteurs de 

corrosion pour différents métaux et alliages dan s le milieu acide chlorhydrique , 

Laboratoire Interface Matériaux, Environnement, Faculté des Sciences, Université 

Hassan II Casablanca ,2010, p856. 
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بات اليت حتتويها مع حتديد طرق العناصر، و املركو نوع ذه ا لوسائل حتديد نواتج التآكل وفوائد ه
تصنيع املادة، والعمل على الكشف الداخلي للعينات لتمكن يف األخري من تشخيص حالة التحفة 

 :   من خالل طريقتني مها وسائل التحليلو ميكن تصنيف  .إن كان نشطا أو خامدا  1وطبيعة التآكل

 تكون واليت التحليل، طريقة حسب إما   

به    يستعانوهي طريقة  من التحليل  تعتمد برتع جزء من العيينات  و: عينة من القطعة بأخذ  -
  .التآكلللكشف عن طبقات 

   هذه الطريقة تعتمد على التحليل املباشر على العيينات  ،فهي طريقة :  ينةعبدون اخذ  أو  - 

 .2خصوصيتهاجيدة  يف دراسة  جممل القطع األثرية دون التأثري على 

 إمايكون حسب نوع التحليل ويكون  أو :  

 .املركبات اليت حتتويها العينة  أوالكشف عن نوع العناصر : نوعي  إما - 

  وتعرف  وهو يكشف عن كمية العناصر  و األصناف  الكيمائية  اليت حتتويها العيينة ،:كمي أو -
   ppm)(3جزء من  املليون  أو   %بالنسبة املئوية

  

  : األضرار لالحقة باملقتنيات مظاهر -7
نظرا للصعوبات اليت صادفتنا يف اجناز  هذه األطروحة و اليت ميكن إدراجها يف  عدم تقدمي         

يد املساعدة إلجراء التحاليل  على بعض القطع و التوصل إىل النتائج  املرجوة يف حبثنا  ومعرفة 
دأ ،  وباعتبار أيضا  أن  املتحف  ال  يتوفر على  خمابر ألسباب احلقيقية وراء مظاهر التآكل و الص

القيام بالفحوص و التحاليل الالزمة ولتقييم  لغرضو الطرق العلمية ،تكون جمهزة بالوسائل 

                                                           
1
 Sandrine Theriase,la chimie au service du patrimoine ,Recherche SNRS,P38 

2 
Bouchard-Abouchacra (M) , Évaluation des capacités de la Microscopie Raman dans 

la caractérisation minéralogique et physicochimique des matériaux 

archéologiques Métaux Vitraux et pigments , Thèse de Doctorat, Muséum National 

d’Histoire Naturelle de Paris, 2001, P. 16. 
معمر مروان بساطة ،الصيانة الوقائية  للقى احلديدية  األثرية املستخرجة من احلفرية،رسالة ماجستري يف علم اآلثار  ،جامعة اجلزائر  3

  . 63،ص 2007
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من جهة ،ومن  جهة أخرى  التمييز بني  ما األضرار وحتديد خصوصيتها الفيزيائية و الكيميائية 
  .كهروكميائي  هو ناتج عن تأكل كيمائي ا و تأكل

  : التآكل  الكيمائي- 1-7ا
حيدث  يف ضل غياب  املنحل بالكهرباء  وغالبا ما يكون بفعل احلرارة و االنتقال املباشر    

فقد يتسبب خبار املاء  ودرجة احلرارة .لاللكترونات املعدن لألجسام األخرى يف البيئة احمليطة 
  :اليت حتدد باملعادلة  التالية  املرتفعة إىل تفاعالت وعلى سبيل الذكر احلديد

  : نوعني  من التآكل الكيمائي حيث  ميكن متييز
  
  
 

  
 
  

  
  

  :الناجم من اجلو التآكل7-1-1
الكربون  أكسيد: وهو ناجم عن تأثري  الغازات  املوجودة يف اجلو منها على سبيل املثال 

)co2( االكسيجن،) o2   (  االزوت أكسيد،وN 2) (   و الشوائب العرضية املوجودة يف

  .  )كالغبار ، وقطرات املاء والفقاعات اليت ختتلف أحجامها وكثافتها(اهلواء
يساهم  يشكل على سطح املعدن  طبقة رقيقة  من الرطوبة الذي ) املوجود يف اهلواء( فبخار املاء  

يف تأكل املعدن فاملعادالت التالية توضح تفاعال ت اليت يسببها التآكل اجلوي لكل من  احلديد و 
  .1الزنك 

                                                           
1
 : Petrov(M),Mikhilev(L),Kou kouchkine(Y) ,op.cit,343. 
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 لكربيتور يديراا األكالةاالتصال بالغازات  واليت مصدرها:التآكل الناجم من الغازات2-1-7
so2)(  ملحcl  ( وبالتايل  تواجد ا ملصانع و مستودع لتخزين . ، واكسيد االزوت

  .احملروقات  مع الرطوبة  سيؤدي إىل تكون حامض  الكربيتيك  الذي يتسبب يف تلف املعدن 
 

  
  
  
 

  :التآكل الكهروكميائي-7-2
 اىل احلالة املنحلةهدا النوع من التآكل هو العامل املدمر  ملعظم املقتنيات املعدنية  واليت تنتقل فيها  

électrolyte  بفعل انتقال االلكترونات بني خمتلف حجم املعدن.  
فاملعادن و السبائك ليست يف مجيع األحوال متجانسة عندما  تدخل يف تفاعالت مع العناصر 

  1) .األمحاضو  األمالح(
و الذي  ينتج أيضا بفعل  احتكاك اختزال - أكسدةفالتآكل الكهروكميائي  هو ظاهرة  إذن

معدنني  أو تلك الشوائب اليت تتركب على سطح املعدن، ومعظم هذه التفاعالت هي غري 

                                                           
1
Ibid,p343 
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من قرب  أنفاذكرناه   مستبعدة مبتحف وهران، و نظرا لتوفر مجيع هذه العناصر على حسب ما
موقعة يف منطقة تكثر فيه حركة السري ، و الغازات ،و الرطوبة العالية  وكلها املتحف من البحر و

التآكل الذي و  النتيجة واضحة لعالمات  الصدأ أنأسباب كافية  يف حدوث هذه التفاعالت ،كما 
  . تقريبا مس مجيع املقتنيات املعدنية 

حاولنا ومبوجب   ، لتحديد طبيعة ودرجة التآكل و ،ويف ضل غياب الوسائل و اإلمكانيات
التحف املعدنية يف كنف  إعطاء تفسري  ومالحظات مرئية حول الوضعية اليت ألت إليها القراءات 

 .الوسط اليت هي متواجدة فيه حسب كل مادةالظروف و

  النحاسية وسبائكها  املقتنيات:  
تظهر  مستقرة وهي متثل تشكيلة واسعة   إن تشكل املقتنيات  النحاسية  وسبائكها  عادة ما        

اليت تغطي  سطح التحف املعدنية  النحاسية ، فهي  la patineمن طبقة من الزجنار  الطبيعي 
عموما  تندمج وتلتحم  بسطح التحف  وتكون ناعمة  وخيتلف لوا  من األمحر إىل عدة ألوان 

و األزرق كما قد تظهر  هذه الطبقات  من   ،واألسود   ،و البين،خمتلفة من اللون األخضر 
  .متساوية الزجنار  مبزايا خشنة و غري

أما التآكل النشط   على القطع النحاسية و سبائكه  هو األكثر  وضوحا  بظهور  مسحوق       
  هذا النوع من التآكل ميس يف غالب  األحيان  سبائك  . اخضر  شاحب مشكلة بقعا على السطح 

وحيدث  هذا نتيجة التفاعل  la maladie de bronze 1رية  وتسمى مبرض الربونز النحاس األث
وتتم بصفة تدرجيية  كما يستطيع أن يسبب ) فا كثر   %55(عند ارتفاع  الرطوبة النسبية من 

أضرار كبرية  ويف مدة قصرية  ويظهر هذا التآكل  على شكل طبقة من مسحوق اخضر   
couche  poudreuse    هو عليه يف  ما  عكس )21الصورة رقم (  اليت متتزج  بطريقة سطحية

 .)22الصورة  رقم (. البقع  وما حتدثه من من متاسك قوي على سطح التحفة النحاسيةتشكل 

                                                           
1 

 Judy Logun ,<< comment connaitre la corrosion >>,centre  de documentation pour la 

conservation  note de LICC , service gouvernemental au canada, 2007. 
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*  1فا طبقات التآكل  تفرضها  ظروف معينة  من امللوثات  اهلوائية  خاصة  مركبات  الكلور
ومحض اخلليك، كال امللوثات  حتدث طبقة من ) خاصة يف املناطق الساحلية( يف اهلواء  املتواجدة  

دة ماهي موجودة  يف ااألخضر، إىل جانب االمونياك اليت هي من امللوثات الغازية ع الصدأ  
  12.منتجات  الغسيل  للنوافذ واليت  يكون تأثريها يف تشكل  طبقة  من الصدأ ذو للون االزرق

 املقتنيات  الفضية:  
املالحظة البصرية للمجموعة الفضية املوجودة باملتحف ، فهي مغطاة بطبقة  لمن خال       

وعلى شكل للون رمادي داكن، ووفقا لدراسات العلمية املختلفة  حاولت اجياد  ternissureسوداء
على السطح  ميكن هذا التوافق  بينها وبني ما يسبب تأكل الفضة  فا تشكل الطبقة السوداء  

 oxyde de soufre أكسيد الكربيت ،(إرجاعه اىل كربيتيد الفضة  و اليت تتكون أساسا من 

باإلضافة إىل ملوثات ) اهليدروجني وكربيتsulfure de carbonyle ocsوكربيت الكربونيل 
اليت ال ميكن استبعادها من على املعدن بسب  23أخرى خطرة كأكسيد االزوت ومركبات الكلور

قرب املنطقة من البحر  اليت تكون مشبعة جبزيئات امللح  الضارة ،و يف حالة امتزاج الفضة بسبائك 
 الصورة (يتات و اكاسيد النحاس  أخرى كالنحاس ختتلف  املعادلة  يف  ان يغطى  سطحها بكرب

 .) 23رقم 

 الرصاص:  

املشكلة من الرصاص  عادة ما يغطيها  زجنار  يظهر على شكل غطاء  رمادي  إن املقتنيات        
  .نتيجة لظروف  التخزين و مع ذلك قد خيتلف اللون  تبعا  لتكوين و تركيبة  السبيكة ، او

                                                           
اليت متلك اخلاصية الكهروسلبية   املرتفعة  ، يستخدم يف halogèneينتمي إىل فصيلة اهلالوجني     z=17الكلور العدد الذري  *

و طبيعيا  .يف تلك املوجودة يف املستحضرات  الصيدلية   %85يف عمليات إنتاج  الصناعات الكميائية  و أكثر من   %50أكثر  من 
  :ينظر للمزيد من التفاصيل. من مياه البحار  و احمليطات%    5-4تكون على شكل أمالح ، ويشكل  من 

colle(C),Adam(C),<< fiche radio nucléide  cl36 et environnement >>, direction de 

l’environnement  et de l’intervention ,service d’étude  du comportement  des radios 

2002 ,p2  
1
 : Judy Logan, opcit.  

2
:Beldjoudi(T) , lacoudre(N), Dugot(J) , <<étude prédictive de la sulfuration>>, Lettre 

de L’OCIM  ,N°66 ,1999 ,P 26. 
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 الصورة رقم(غري أن التآكل النشط على التحف الرصاصية يظهر يف شكل مسحوق ابيض ملتحم
  .) 17 الشكل رقم(   زايد حجمها فتبدء بانفصال  الطبقة العلياوهي كربونات  الرصاص فيت)24

  
  
  
  

  
  

  

  
  

  

  

  

   volvosky claude, op.cit,p148كيفية انفصال طبقات  الرصاص  بفعل الرطوبة نقال عن 17الشكل رقم 
  

 احلديد:  
يف مناطق متفرقة وذات  tache de rouilleتظهر على احلديد  بقع  من الصدأ  عادة ما       

الذي  ، rouille continueعلى شكل صدأ معمم أو يظهر )  25الصورة رقم( حجم صغري
وميكن السبب راجع إىل تراكم  الغبار يف )  26الصورة رقم( العالية يكون نامجا عن الرطوبة 

و يظهر يف شكل تقشر  وبشكل أوضح  يف احلديد  )18الشكل رقم(فيها البقع املنطقة اليت تظهر 
  .الذي به طالء

 معدن

 معدن  نواتج التآكل  

 أسيتات الرصاص طبقة تكثف املاء

احنالل  ملواقع  كربونات  الرصاص  على مستوى   االتشققات 
)املنحل بلكهرباء( فتتوسع  لتشكل اسيتات الرصاص   

  التآكلو تشكل من جديد  نواتج ،التاكل النقري  يف مواقع 
يزداد حجمها  وتبدء الطبقات  اين الكربونات  الرصاص

.السطحية  اليت تشكلت  سابقا باالنفصال  
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املعدن عن بعضها البعض  و يكون  طبقاتأما النوع األخر من التآكل يظهر على شكل انفصال 
  . سببه  امللوثات  من  األمالح

  

  
  

  نقال عن املعهد الكندي  ,تشكل بقع الصدأ يف أماكن متفرقةكيفية   18الشكل رقم

أما الذهب  و الفضة تكون سطوحها مستقرة  فهي حتتفظ  يف كثري من األحيان بلمعان مظهرها  
 أنمع ذلك فانه ميكن  وتوفرت الظروف  املناسبة  و املالئمة لذلك ،  األصلي ،  وهذا بقدر ما

  .لتراب تفقد  بريقها  بسبب  الغبار و ا
أما املعادن املطلية  تتخذ أشكاال خمتلفة من التآكل  فهي تتشكل يف معظم األحيان  يف       

le placage *أماكن  التصفيح أواملناطق  املتضررة    وبشكل عام  يبدأ الطالء أو التصفيحالناقصة   1
  .باالنفصال  وتبدأ عملية  التآكل  باالتساع على كامل سطح التحفة

  :وسط  احلفظ مبتحف تلمسان خصائص 
يعاين متحف  تلمسان  اليوم  من عدة مشاكل  و املتعلقة بوسط احلفظ  حيث يطرح هذا     

املوضوع  العديد  من التساؤالت ، هل ميكن إرجاعها  إىل مجلة من العوامل  و املتعلقة بعمارة 

                                                           

تغطية احللي و امليداليات ، أو ألغراض نفعية   لتصفيح هو تغطية  معدن مبعدن أخر  ،يستخدم إلغراض خمتلفة منها لغرض زخريف كاا*
بعد  أما م هو الذهب و القصدير و الفضة 19أوىل املواد اليت استخدمت يف الطالء   قبل القرن  ,كاتغطية القدور وعلب احلديد وغريها

فهي طريقة أفضل من الطريقة  ,électrodépositionالقرن التاسع العاشر  استحدثت طرق حديثة تعرف ب  ترسيب  الكهربائي
 institut canadien de conservation:يل ينظر للمزيد من التفاص القدمية حيث تكسب املعادن  طالء موحدا و ارفع 

<<Identification  des métaux  dans l’objet s t archéologiques>> .notes de l’icc4,p3  
  

 ت الصدأاطبق

 األكسجني

 احلديد
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، وظروف التخزين السيئة    ةاءاإلضإىل عوامل أخرى كالتأثيث ، و  أواملبىن  أو للعوامل البيئية ،
  .اليت حتفظ فيها هذه املقتنيات  وغريها من األمور اليت  سوف نوفيها حقها من الدراسة

  : عمارة املتحف  -1
م ، 1896إن مبىن  متحف تلمسان عبارة عن معلم  تارخيي  يعود تاريخ  بنائه  إىل سنة        

 Néoبين    هذا املعلم  على الطراز املعماري  و األسلوب الزخريف  املعروف بالفن املغريب ادد 

mauresqueويتضح ذلك  من خالل تلك العقود  1**اليت تعود جذوره  إىل االحتالل  الفرنسي
  .ى شكل حذوة الفرس  اليت تعلو املداخل و الصحن  و األبواب ، إضافة إىل القباب املقرنصة  عل

يعد متحف تلمسان من املباين ذات الطابع التارخيي  اليت صممت كمدرسة لتعليم الطلبة       
و أبوابه ، فالوظيفة اليت أنشأت من اجله   ،إيوائهم  من خال ل تقسيمات قاعاته و كثرة نوافذهو

ال تتماشى و متطلبات  الوظيفة  املتحفية ،  اليت تتطلب تقنيات ومتطلبات ال يلبيها هذا لنوع من 
املباين، والذي ال خيدم العرض و ال حىت حفظ املقتنيات على املدى البعيد، فالصعوبات النامجة  

من الصعوبات  و العقبات منها عدم  اإلمكان القيام بأي تعديل هلذا النوع من املباين  يثري الكثري 
فيهاوكذا  تعذر  تطبيق  الطرق  املتحفية احلديثة  مما ينتج عنه صعوبات  يف عدم  توفري اإلضاءة  

 .األموروغريها من  2 1الفنية املناسبة  ويف عدم إمكان متديد  وسائل التدفئة   و التهوية

هي كثرة األبواب  و النوافذ  مما قد يساهم  نايف متحف تلمسان كما ذكرولعل اخلاصية السلبية 
يف تذبذب  يف درجات احلرارة   واضطراب نسبة الرطوبة  و تلوث اهلواء الداخلي ، و من مث 

التحكم  يف ذلك  بوسائل وقائية  جد بسيطة يف ضل غياب  نظام التهوية املركزية الذي  صعوبة
  .وقات الصيف احلارة أو الباردة يساهم يف تلطيف  اجلو أ

                                                           
لقد قامت  السلطات الفرنسية  يف بداية  القرن العشرين  باختيار  أسلوب مغاريب  جديد كأسلوب لدولة  يعني  الدور املهم هلا  يف  *

ة هندستها املعمارية  اجلديدة، باجناز مباين تعليمية اليت هي مستوحاة من األسلوب املغاريب وتقاليد فرنسية  جديدة ولكن على هيئة حملي
    François (B), opcit,  p20:  من التفاصيل ينظرللمزيد 

122 .ص ،1987منشورات  وزارة  الثقافة  دمشق ، 1ط ،زهدي ، املتاحف بثري1   
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أضف إىل ذلك اإلشكال الذي يعترض املباين التارخيية هي كثرة النوافذ بوصف البناية مدرسة     
صممت ملزاولة  نشاطاا  ارا باالعتماد  على االضاة الطبيعية  اليت يوفرها ضوء النهار   تعليم

الورق وفاحلرارة املنبعثة من أشعة الشمس  تنعكس مظاهرها  على التحف احلساسة منها كالنسيج 
ري ولكن  إن زادت عن مستوياا  املطلوبة قد يكون هلا تأث ،واقل أضرارا على التحف املعدنية

كما يتميز سقف املتحف  و قاعاته بالعلو  وهذا ال يتناسب مع طبيعة  املقتنيات    .عليها
ونوعية   IPNاملعروضة  نظرا حلجمها  الصغري  مقارنة بالعلو  الكبري  للقاعات  فهي مبنية  من 

و   هذه السقوف  تكون على شكل  شبكة  من األسالك الرفيعة  أو األلواح  املعدنية  الرقيقة
املرصوفة  إىل جوار بعضها  ، وتسندها  قضبان  خشبية أو  زوايا  معدنية من األسفل  وتغطى 

  1هذه املواد  بعد تثبيتها  بطبقة من اجلبس
أما فيما خيص األرضية جندها مغطاة مبستويات متفاوتة من البالط  وكل مستوى  منها مبلط       

ي أمهية كبرية إذ يتلخص يف بعث السرور و البهجة يف ببالط مغاير  ، فاختيار أرضيات املتحف ذ
  . 2نفوس الزائرين، وان تكون األرضية قوية  التحمل  و مناسبة مجاليا  وسهلة الصيانة و التنظيف

كما عرفت البناية يف اآلونة األخرية مشكل تسرب مياه األمطار ،واليت  تعد من املشاكل        
اليت تعترض البنايات التارخيية  و اليت تسبب أخطارا إضافية على اموعات املتحفية ، حبيث  
تتسرب مياه األمطار من سطح البناية إىل قاعات العرض مما جنم عنه ظهور بقع  وفطريات، وهو 

  . سوف يزيد من ارتفاع نسبة الرطوبة داخل البناية  ما
كما يستشف أيضا الغياب التام  لوسائل مكافحة  احلرائق  وسائل اإلنذار يف حالة تعرض       

املتحف إىل السرقة ، هذه املشاكل و املصاعب  قد تولد  الكثري من املتاعب  يف املستقبل بالنسبة 
  .للمجموعات و التنظيم 

ذت البناية شكال هندسيا مربعا يلج داخل املعلم عن طريق باب يعلوه عقد مزين بزخارف اخت      
من الزليج متثلت يف زخارف نباتية وهندسية، يتناوب فها اللونان األخضر والبين ، يصل إىل 

                                                           
1
  .77، ص 2004عمارة املتاحف  و فن اإلدارة ،هيئة  النيل العربية  للنشر  و التوزيع  ،حسني إبراهيم العطار  

  .159 ص،املرجع السابق ، و فوزي رشيد تقي الدباغ  2
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الداخل عرب درج يشتمل على ثالث درجات رخامية، وأما باب املدخل فهو من اخلشب اجليد، 
ضخمة من النحاس فضال عن تزيينه مبسامري على شكل حمارات، ويفضي باب مزود بطبطبة 

الزخرفة الكتابية جنده ضمن  إىل سقيفة مزدانة بزخارف نباتية وهندسية نفذت باخلتم، أما املدخل 
صي أفقي نفذت باخلط الكويف، مث تليه زخرفة هندسية على شكل جنمة سداسية الرؤوس حشريط 

وعلى ميني  ، و إىل جانب ذلك نشاهد أفاريز صغرية) .ثالثية الفصوصبداخلها أوراق نباتية 
  املدير  السقيفة غرفتان متصلتان تستوعبان اجلناح اإلداري للمتحف الذي يتضمن مكتب 

غرف متتالية؛ غرفتان استعملتا  ، وعلى اليسار يف اجلهة املقابلة توجد ثالثة)ب،ج 07املخطط (  
ة هي عبارة عن وحدة سكنية ا بابني إحدامها مفتوح على حديقة كمكتبني إداريني وغرفة ثالث

  ).د، هـ، ط، ي 07املخطط ( والثاين مفتوح على الشارع   
مث ينتقل من السقيفة اليت حتمل عقدا حذويا على فناء مركزي مكشوف تتوسطه نافورة من الرخام 

هات رواق معطى بسقف دائرية أرضية مغطاة ببالط مربع الشكل وحييط بالصحن من كل اجل
مسطح يرتكز على دعامات بواسطة عقود حذوية ، وقد غطيت أرضية الرواق ببالط سداسي 

ويتشكل املتحف من طابقني؛ طابق أرضي وطابق علوي، أما فيما خيص الطابق األرضي . الشكل
ثالثة منها خصصت للعرض وقاعة للتخزين، والباقي استخدم كجناح خاص : قاعات 8فيحوي 

  .دارة كما سبق اإلشارة إىل ذلك آنفاباإل
 07املخطط (استعملت القاعة األوىل لعرض جمموعة التاريخ الطبيعي وفترة ما قبل التاريخ  

وقد فتحت على جدارها اجلنويب ستة نوافذ متماثلة، ويف الركن الغريب للقاعة يوجد فضاء ) ح، ك
، و تفضي هذه القاعة إىل الصحن عن طريق بابني )ح 07املخطط ( مستقل استغل كمخزن 

يؤديان إىل الصحن، ونلج  إىل القاعة الثانية من خالل مدخل يف الرواق احمليط بالصحن وهي 
 07املخطط ( عبارة عن فضاء صغري مربع الشكل خمصصة للفترة الفينيقية والرومانية والنوميدية 

، وهي )م 07املخطط ( عة استغلت للمقتنيات اإلسالمية، وجبانب هذه القاعة الرومانية جند قا)ل
  عبارة عن فضاء مستطيل الشكل وجدت يف جداره الشمايل مثانية نوافذ ونلج إليها عن طريق بابني 
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مفتوحني حنو الرواق احمليط بالصحن  موجودة على مستوى اجلدار الشمايل وبابني يفضيان 
درجة 27الطابق األول عن طريق سلم حيتوي على نصعد إىل الطابق األرضي إىل  . إىل الصحن

رخامية  كما ينفتح الطابق األول على أربع شرفات مفتوحة على الصحن املركزي فتجده يضم 
وقاعة ) أ، ب، ج، د 08املخطط (  بعة لعرض املقتنيات اإلسالميةسبع قاعات خصصت منها أر

) ز 08املخطط ( صتا للمخزن ، والقاعتان الباقيتان خص)هـ 08املخطط ( للوحات الرسم 
، مث يصعد إىل سطح البناية إىل غرفة تعلوها قبة  تتخللها مثاين نوافذ )و 08املخطط ( واملكتبة 

  1.صغرية

  :التأثيث املتحفي) 2

  : الواجهات -2-1
الواجهات  التقليدية اخلشبية   قد اختلفت وسائل العرض يف متحف تلمسان  بني

األملنيوم اليت اقتنيت حديثا ،غري أا تفتقد ألدىن شروط احلفظ بافتقارها الواجهات من مادة و
لظروف اجلوية  املالئمة مثل درجة احلرارة ،و الرطوبة زيادة على تسرب الغبار إليها  بسهولة 
 بسبب الفراغات  الكبرية  بني اإلطار و  زجاج الواجهة وهو مشاه ملا هو عليه  متحف وهران

و ال احلجم و بعيدة كل  ،ت خمتلفة ال من حيث الشكلاءج اليت ذه  الواجهات فا تصاميم  ه
فضال  عن ‘و ال حىت احلفظ   ،البعد  عن التدابري األمنية  املتطورة الذي  ال خيدم العرض

السلبية حول  التحفة وجاذبيتها  من خالل عوارضها اخلشبية  العريضة  وكذلك عدم   انعكاساا
الداخلية للواجهات و اليت تعد من  حجم التحفة  وكذا الغياب التام  لإلنارةتالؤم حجمها  مع 

  .األوىل للعرض اجليد و اهلادفشروط  
  
  
  

                                                           
34-32صص  ،املرجع السابق،براهيمي فايزة  1
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 عن ادارة املتحفالطابق األرضي ملتحف تلمسان نقال  7: املخطط  رقم
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  للمتحف األولالطابق 08رقم  املخطط

  املتحف إدارةنقال عن 
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  :تقنيات العرض و االضاة 2-2
للتحفة تأثري مميز على اجلانب التثقيفي  و الترفيهىي داخل املتحف ، فهي ال متثل  فقط  
  شكال جديدا للولوج منه إىل علم التربية  اإلعالمي  فحسب  و الذي يعتمد  على املالحظة بالعني  

داغوجية  اردة  و املمارسة التطبيقية ، وإمنا هي أداة  فعالة  ال تقل  شانا  عن وسائل  البي
    .1احلديثة  و حىت الفنية أيضا

ان التقنية املعتمد  يف عرض  مقتنيات  متحف تلمسان  هي تقنية التسلسل  التارخيي  اليت 
تعاين هي األخرى  من خلل يف تطبيقها ، حبيث ان قاعات العرض  بعضها ال يتناسب  مع ما 

للنبات، ينما جندها حتتضن  جمموعة من شواهد حتويه  القاعات ، مثال  قاعة حتمل لوحة استعالمية 
القبوركما يستشف  بوضوح  من وضعية  العرض  وحالته احملرجة  بالقاعة اإلسالمية  يف الطابق 
األرضي  حيث يالحظ عرض قطع رخامية  ضخمة  الوبة من عمائر  خمتلفة جنبا  اىل جنب مع 

الصرف وو قنوات جلب املياه  الثريات املعدنية،الزخريف  و حىت  اجلرار  الفخارية و، وقطع اجلص
  .الصحية   و مقذوفات  املنجنقيات و املدافع بشكل سافر 

ويف واقع األمر إن عدم  ترتيب القاعات بطريقة صحيحة وتكديسها على هذا املنوال ال 
هده  ة خيدم   العرض وما ينتظرمنه  من مردود  حسن جتاه الزوار ،مما يدع إال لضرورة  مراجع

استبدهلا  بطريقة  تنظيم ، وعرض  التحف حسب املادة األولية الذي  يعتمد على  التقنية   
معادن  وإىل فخار  دة  يف كنفه  من تقسيم  املقتنياالتخصص النوعي نظرا لطبيعة  التحف املوجو

،و رخام ،وغريها    كما حتتاج القاعات الكربى  من جناح  العرض  إىل جدران متحركة للفصل 
ت ءطريقة ترتيب املقتنيات املعدنية و الغري معدنية  داخل الواجهات فقد جا أما. بني القاعات

ذي حيوي على اموعات املعدنية  قليلة مقارنة مبتحف وهران ال أنمرتبة بطريقة عشوائية بالرغم 
جمموعات هائلة ، وميكن اإلشارة إىل الغياب التام  للحوامل و الدعمات  باملتحف  فقد وضعت 

                                                           
 ، العددحوليات  املتحف الوطين لآلثار  القدمية ،>>تأثري  العرض  على املردود  البيداغوجي للمتحف  جتاه الزوار  <<،شرقي الرزقي  1
  .58ص ، 1996 6
  



            ومتحف تلمسانخصائص  وسط احلفظ مبتحف وهران         "                           الرابع الفصل"

143 
 

بعض املدافع على ألواح خشبية لعزهلا عن األرض ، ناهيك عن املبخريات ليت وضعت بدون 
 إىل، كما وضعت  البطاقات  املرفقة بالتحفة  بشكل  ال خيضع  ) 27الصورة رقم ( حوامل 
أما إلنارة يف املتحف فهي األخرى )   28الصورة رقم ( العملية  و ال الفنية  اجلمالية    املقاييس

لديها سلبياا لعدم توزيعها بشكل متزن بني  الطبيعية و  االصطناعية  منها ، و االعتماد عل 
ريقة  مميزة يف املصابيح  العادية  يف حني األسواق  تتوفر على مصابيح  خاصة بالعرض ، وهلا  ط

  .تركيبها 
فالتأثريات الضارة ألشعة الشمس اليت تتسرب بطريقة مباشرة إىل داخل القاعات عن طريق 
النوافذ تنعكس من الزجاج غري املرشح مما يزيد يف ارتفاع درجات احلرارة الداخلية للمبىن فضال 

نعكاسات األشعة على عن مصابيح الفلورنست اليت متدنا  بكميات  من الضوء مما يزيد من ا
زجاج الواجهات و الذي ينجر عنه عدم قدرة رؤية التحف بوضوح ، كما يتسبب  يف جفاف 

  .اهلواء 

  :ادوات رقابة  املناخ الداخلي  ونوعيته3
تقتضي  عملية  احلفظ بأجنحة  املؤسسة  املتحفية  من مراقبة  اجلو الداخلي للمبىن يف ضل         

وما يكتنف هذه األخرية من متغريات مناخية على غرار و سلبيات  ،بناية تارخيية كبناية تلمسان 
اهلواء املختزن،فكلما ارتفعت نسبة الرطوبة اخنفضت درجة احلرارة و العكس صحيح ، وميكن  

ومنه قمنا  .س فعلها السليب  عن  قرب يف ظاهرة  األكسدة املتواصلة على املقتنيات املعدنيةمل
اشهر ، بستخدام جهاز  اهليغرومتر 6مراقبة الرطوبة و احلرارة  و الرطوبة  ملدة  بإجراء

Hygromètre   كما استعنا جبهاز  الترمومتر  لقياس درجة  احلرارة  وخالل هذه املدة مت تسجيل 
وهي بذلك فاقت املستوى  األمين احملدد حلفظ   %75تغيريات  خمتلفة  يف درجة رطوبة تعادل 

  .املقتنيات املعدنية وحىت الغري املعدنية 
° 14-°12أما ارتفاع الرطوبة  لدليل على اخنفاض احلرارة ، حيث قدرت  مابني        

وسنوضح نتيجة هذا االختالف بشكل أفضل يف املنحىن البياين الوارد  الحقا ،كما استعنا مببادرة 
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أخرى  وبسيطة  قصد أخذه كمرجعية  يف إعداد سلم مراقبتها  داخل الواجهات باستخدام  مادة 
اخلزنات اليت حتوي حتفا ليت تعترب مؤشر جيد  لرصد الرطوبة، بوضعها يف إحدى جل السيلكا ا

اللون الوردي  الدال على تشبع بعد شهرين الحظنا  أن لون مادة السيلكا حتول لوا إىل   معدنيةو
  1.الواجهات بالرطوبة 

  

  
  
  
  
  
  
  

  ميثل قياسات الرطوبة  يف قاعة العرض  06رقم جدول            
  

  

                                                           
   48 .ص ،املرجع السابق ،براهيمي فايزة  1

  حرارة   رطوبة   األشهر 
  12  75  جانفي 
  10  70  فيفري 
  15  65  مارس
  25  55  أفريل
  25  55  ماي 

  30  45  جوان 
  35  40  جويلية 
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   تباين يف اختالف درجة الرطوبة واحلرارة  03بيان  رقم   

كما ال ميكن ان نتناول  احلفظ الوقائي بشكل كامل  دون التعرض  للتلوث اجلوي ، وقد       
ولكنها تبقى عامل  ،تكون  أثار هذا التلوث اقل حدة على املقتنيات  منها على الرطوبةو احلرارة 

  . ميكن جتاهله تلف ال
  املتخصصني  يف هذا امليدان   ونظرا االنعدام الوسائل و التجهيزات و الدراسات  وقلة اخلرباء       

مدى  تأثريها على مصري املقتنيات  سواء على  يف التعرف عن قرب  حول طبيعة  امللوثات، و ما
مدينة  تلمسان كباقي املدن احلضرية  اليت تكثر فيها احلركة  أنعلما   . البعيد أواملدى القصري 

  تنتجه من مواد ضارة، وختتلف طبيعة ن ،و مااملرورية، و املصانع بنسبة قليلة مقارنة مبدينة وهرا
وغازات ، وميكن حصرها يف احملاجر القريبة من الوسط احلضري  الذي هذه اجلسيمات من أتربة 

و احلركة املرورية  الذي مصدره  دخان السيارات و   ع فيه املتحف الذي مصدره  الغباريق
احلافالت لنقل اجلامعي   اليت تنبعث  منها كمية كبرية  من حامض الكربيتيك  ويف ضوء توفر  

ورة صال(. تتم تفاعالت  ويكون تأثريها على املقتنيات   أنهذين العاملني  فليس من املستبعد  
  .) 29النقود رقم

  :التخزين  -4
تعد عملية التخزين  املعمول ا يف متحف تلمسان  هلا تأثري كبري على سالمة  التحف             

إذا ما أخذنا بعني االعتبار الوضعية املزرية   اليت ألت إليها  معظم املقتنيات ، يف عدم  توفر ادين 
حىت يف   ال ولة ، وشروط احلفظ، بعدم توفر ال رفوف  لترتيبها بطريقة تسمح بالوصول إليها بسه

حتديد املعايري الضرورية لكل صنف و األكثر من ذلك وضعها  يف علب كرتونية  مرصوفة فوق 
 أنناهيك عن ختزينها بالقرب من دورات املياه، علما من ٬ )30الصورة رقم( بعضها البعض  

إذن  فكيف  لعلب .إدراج قاعة  خاصة بالتخزين مساحة املتحف كبرية  وكان باإلمكان 
الكرتون أن تستخدم يف عملية التخزين  وحفظ املقتنيات من التلف   ، فالكرتون معروف عنه انه 

املكاتب ، أو للمعدات االلكترونية ، كما أا  أولول عملية سواء لتخزين املرتيل وسيلة  مؤقتة  حل
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عليه يف املواد البالستكية  هو مااملناخية  فهي سهلة االختراق للمياه عكس  ت غري مقاومة  لتغريا
اليت كان من األحسن اختذها كوا غري مكلفة  من الناحية املالية ، بغض النظر عن حمدودية  

وعموما فاألضرار اليت قد تلحق باموعات املتحفية  من جراء الوسط .التمويل املايل  للمتحف 
ليت ينبغي أن تتوفر عليها قاعات  غري املالئم يف ضل ضحالة التجهيز و غياب كل الشروط ا

التخزين كاختيار املوقع األنسب   و، السالمة،  و شروط املناخية حىت  اليكون هلا تأثري جد 
  .وخيم  وسريع

  :الطاقم البشري -5

إن إعداد وسط مناخي مالئم للمجوعات املتحفية مرهون بناجعة العامل البشري الساهر على      
الضرر  خطر حىت ولو باملبادرات و التجارب البسيطة اليت بإمكاا تقليص سالمة املقتنيات من أي

  .جتنبا  للكوارث  احملتملة بفعل رداءة الوسط املناخي 
يعاين متحف تلمسان  من نقض  كبري  لإلطارات  العاملة ، وحاليا يشغل سوى ملحقني      

يتصف ا العاملون  أنفظ اليت جيب باحلفظ باإلضافة إىل حمدودية  التكوين التقين يف جمال احل
ومواكبة التكنولوجية املتطورة اليت استطاعت الدول الغربية  بفضل طاقمها  التحكم يف مسببات 

لذا حيتاج املتحف إىل مزيج من الطاقم البشري الذي  .التلف وإعطاء لتحفة الوجه  الالئق ا 
كذا استحضار  مجلة من يتصف باليقظة ويصب يف بوتقة املرشد و الكيمائي و املرمم شريطة أن 

كما ميكن لطاقم البشري .املدارك جتنبا  للوقوع يف األخطاء اليت ال حيمد عقبها  املعارف  و
وكذا  الس الويل   اليونسكواالستفادة  من التقارير  و املعلومات   اليت تصدرها منظمة 

اليت ميكن طلبها عرب ) املتحفيةمكتب للتعاون و املعلومات  ( l’OCIMو l’ICOMللمتاحف 
ونظرا لنطاق العمل الذي يتعني القيام به يف متحف تلمسان   ينبغي مضاعفة  .شبكة االنترنت 

عدد العاملني من فريق متكامل وعلى كل عضو مكلف مبهام خاصة ، وتشمل  احملافظني  و أمناء 
قطع من اجل ضمان ومحاية أفضل  املرشدين  ،وأشخاص مكلفني بترميم الواملكتبات  و ،املسريين 

مت ذكره من دراسة حول طبيعة البناية املتحفية وطرق  ومن خالل ما و رؤية مستقبلية لتراثنا التفايف
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العرض و اإلضرار  وغريها من األمور   فان العناية باموعات املتحفية  ومنها املعدنية  ضرورة  
البحث   ومراقبة العوامل  و األعمال  املتحفية يف  مراقبة مجلة من الشروط يكون  كدليل يف كيفية

 سجل  سنوي  حول وضعية  اموعات  إن  كانت  يف حالة جيدة  أو سيئة   ويكون مصحوبا 
على النحو مراقبتها التحف األخرى اليت جيب مراقبتها  واليت  ميكن بنسبة املئوية  لتحف التالفة  و

  :التايل

   احمليط البيئي*
)املتوسط السنوي،التغيريات املومسية ،املفاجئة(الرطوبة النسبية                        
)ىناد وكأحد ،املتوسط السنوي، احلرارة كا حد أقصى( احلرارة                                
)ادىنفترة تساقط األمطار بنسب كحد أقصى، وبنسب كحد (األمطار                               

)املناطق القريبة من البحر،املناطق الداخلية(   األمالح                              
)منطقة زلزالية ، نشاط بشري(ارتدادات                              
) ...منطقة حضريةاملصانع،القرب من (التلوث                                
)منحدر ، حديقة، ، علىمنبسطة(   املوقع                                 
            )الشمس اجتاه مسار  الرياح،اجتاه (االجتاه                                
)...البحرياتطبيعية ، اصطناعية ، القرب من (      جماري تصرف املياه               

    العمارة  *
    )قرميد، زجاج، معدن ،امسنت:لبناءا   مواد(   –...) مدبب، مسطح ، مقبب :الشكل (                        السقف       

  ..)مزراب ، انابيب :املياه فجماري صر(                                       
               )لشعريةااخلاصية  صحي، أمالح :احلالة -...)طني، حجارة ،  الطوب:املواد(            اجلدران                  

      ...)،  الصحن ، ارتفاعات األروقةسطح البناية ، (  اهلندسة                              
...)   حساب عدد الفتحات،اجتاه مسار الرياح و الشمس، احلجم (                            الفتحات  

   القاعات     *
...)ترقيم ، مساحة ، خمطط (          بالنسبة لكل قاعة              

...)خشب، زجاج، طني، امسنت: املواد( اجلدران                                 
...)جدار بدون طالء،أعمال خشبية، (زخرفة                                    
...)بالطات خزفية، من اخلشب،  الطني(األرضية                                  
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  املصابيح  حساب  حجم النافذة و األشعة املسلطة، وان كان:  إن كانت طبيعية (                                االضاة
...) املستقيمة  أو مصابيح اهلالوجني                                         

)مركزي ، متحرك ،تاريخ تشغيله (                                      التدفئة   
  .......)                                   مروحة وية، نوافذ (التهوية                                      

)نظام ميكانيكي ، نظام الكتروين ، نظام كهربائي(     احلماية من خطر السرقة                 
....)احلرائق إطفاءقارورات (     احلماية  من احلرائق                       

)مكان ساخن ، مكان رطب ،منطقة ما قد تكون مصدر  خطر(                     شبكة انابيب  
 

  اموعات  *
........)اثري ، اثنوغرايف ،اثاث(    نوع                                          
  ....)؟  100   ؟10000   ؟  حتفة100000(      الكمية                                    

  ...)يف الواجهات%  ،   يف قاعات التخزين   % يف قاعات العرض، %(    التقسيمات                                 
  )اغلبيتها  مواد عضوية،  غري عضوية ، التحف املتعددة العناصر(      طبيعة املقتنيات                           

  )مستوى الرطوبة ؟  تغريات املناخية ؟ حساسيتها لالضاة ، الغبار   (                                 حساسيتها    
                                

  :التحقيق حول ماضي  املقتنيات   *
  

لبيئة  كانت  حمفوظة فيه من ا أي نوع من كم من مدة وهي حمفوظة يف املتحف ،( املصدر                                   
                                                       قبل     

  )لسنوات اخلمسة املاضيةا لماهي  املقتنيات  اليت تعرضت لعمليات الترميم خال(                 الترميم                    
   

                                                        )إىل أماكن أخرى  نقلت ماهي  املقتنيات  اليت  (                            عرض-اعارة  
  

  :إجراء فحوصات حول وضعية املقتنيات  املعرضة للتلف*
  )    اخذ رقم اجلرد و مكان تواجدها(                              الكشف املسبق 

  )    توثيق املقتنيات اليت تشكل خطر (                               اخرىمراقبة  
                  الدعامات  حتديد األماكن  األماكن اليت يكثر فيها الغبار ، تعيني   (                                           

             1)املقتنيات خطر علىتشكل   اليت يبدو اا                                              
  

  املتحفو األعمال  داخل عوامل التلف دليل ميثل  كيفية البحث  يف مراقبة   07:جدول رقم 
Benoit( T), op.cit, p82 

                                                           
1 Benoit(T),<< conservation  du mobilier  des maisons coloniales –musée ventilation, 
aération ou isolation>>, colloque sur la conservation restauration des bien culturels,p  82 
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  : بعض املقتنيات املعدنية حتليل و اختبار -6
إن املواد األثرية  أي كانت طبيعتها  لديها  العديد من الدالئل  املفيدة لدراستها  و على           

وجه اخلصوص  حتديد التركيب الكيمائي للمواد  ومصدرها وطرق التصنيع  و التغيريات و 
التعديالت اليت تعرضت هلا التحفة عرب الزمن ، تستخدم هلذا الغرض من الدراسات  طرق  

لية متطورة  على حنو متزايد الذي يعتمد بالدرجة األوىل على أساليب غري مدمرة ووسائل حتلي
non destructive    حتفظ لألثر طابعه التارخيي و األثري       .  

بعض التحاليل املخربية على بعض العينات من  ،مت إجراء  وللوصول إىل مصداقية النتائج         
وذا اخلروج من الرابط النظري الذي يعين ،لرومانيةو املوحدية  النقود اليت تعود إىل الفترتني ا

الركون إىل زوايا اخليال و عدم صحة النتائج  إىل الرابط العلمي و امليداين الذي يؤدي إىل  
 .مصدقيه  النتائج املتحصل عليها 

 املتحفي  و األخطار اليت تعترض  اموعات املعدنية يف الوسط البيئي األسبابوللوصول إىل       
وعلى غرار بقية ا لوسائل الكثرية و املتنوعة  اليت ذكرناها أنفا ، مت االعتماد على أدوات التحاليل 

هذه  microscope électronique a balayage(MEB)املاسحاهر االلكتروين  على اليت ارتكزت
ومن فوائدها  الكشف عن العناصر  و مركبات  مح  بإبراز صور  يف غاية من الدقة التقنية تس

 .1املادة املعدنية  وحتديد  املواقع  الغري متجانسة  
وميكن إبراز هذه النتائج من خالل مخسة قطع نقدية  مت اختيارها للقيام ذا النوع من الفحوصات 

  : وهي على النحو التايل )31الصورة رقم ( 

  قطعة نقدية  فضية تعود إىل الفترة املوحدية :  
التركيبة الكيمائية  أثبتت التحاليل اليت أجريت على القطعة النقدية على نتائج هامة من بينها       

ليت قدرت ب للمادة فهي مصنوعة فقط من الفضة اخلالصة بدون احتوائها على سبائك أخرى و ا
البقع السوداء اليت وجدت على سطح العينة وكذا  الشقوق و على  السيما   100%

                                                           
1 Faerber(J) ,Microscopie électronique à balayage Microanalyse X par sonde 
électronique,2004,p5 
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ميكن تفسريها وإرجاعها إىل  طرق التصنيع  و قد اتضح على أن االنكسارات االنكسارات  
تربيد املعدن يف البوتقة  خالل عملية ( يف اختالف درجات احلرارة   عند عملية الصب  القدمية 

ليه تصبح بعض املناطق غري متجانسة عن بقية املراكز ،وع962حرارة  يف درجة ) مأل القوالب
  .األخرى

، ) ملوثات(أما البقع السوداء ميكن تفسريها هي األخرى على إا عبارة عن أوساخ       
ميكرون  100وانتهاء ب 200إىل  500ولتقرب أكثر من طبيعة هذه األوساخ  مت تكبريها من 

ينظر ( تصبح النتؤات أكثر وضوحاأو  1*متجانسة  تصبح غريعلى أن عناصر السطح  الكشف،مت 
  )امللحق
كما هو مبني يف  %14.5على وجود الكلور الذي قدر بنسبة أيضا  التحاليل  و يستنتج من      

و  ايونات الكلوريد  ،الكلور  هي نتيجة  التفاعالت  الذي حدثت  بني الفضة  فكميةامللحق ، 
يل املثال ، ولكن  على األرجح إن التفاعالت  رمبا تعود إىل اليت مصدرها   مياه البحر  على سب

نتيجة الرطوبة النسبية العالية  حتولت هذه األخرية إىل ناقل أساسي  لألمالح املعدنية  **وسط الدفن
املوجودة يف التربة  ونتيجة االحتكاك  املستمر بني الطرفني أدى حتما إىل  التصاق  األمالح  

والسواد   2-1ذه التفاعالت قد تسبب  درجات خمتلفة  من األكسدة من  باألثر   غري إن ه
  )ينظر امللحق(.ناجم بفعل االضاة 

 1رقم  قطعة نقدية رومانية  
أا مشكلة من النحاس فقط  بنسبة  القطعة على التحاليل اليت أجريت على هذه  متثل        
    dépôtعبارة عن رسوبيات كما تشكلت على سطحها بقع سوداء و بيضاء، وهي  93.1%

                                                           
ودرجة التلف  من عيينة اىل أخرى  ، ليس فقط بسبب  امللوثات او طرف التصنيع  بل ميكن إرجاعه أيضا اىل حجم   ختتلف التاثريات* 

القطع  النقدية  ، فكلما  كانت القطعة  صغرية  كلما كان التباين  و االختالف  على سطح  العينات غري متجانس و كلما اختلفت  
  :امة للمعدن  للمزيد من التفاصيل ينظرعن التركيبة الع

 Revue physique,<<Etude  de pièces  anciennes par analyse PIXE, Comparaison  avec 
d’autre  technique>>,1988p959 

.قطعة 9745 مت العثور يف سنوات التسعينات على جمموعة كبرية من النقود الفضية مدفونة يف منطقة  تدعى الكدية بتلمسان بلغت **  
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  إىل  األخرىفسريها هي تعة واليت ميكن املواد الكيمائية اليت اندجمت عرب الزمن مع القطأو بعض  
ما تفرضه  العناصر الكميائية  املتواجدة يف التربة  اليت تكون  على احلالة املنحلة   وسط الدفن و هو

و يف مالمسة السطح املعدين ، وكذا طرق التصنيع   اليت اكتسبتها  القطعة  أثناء و بعد عملية 
زية امللوثات الغا إىلميكن  أو. التصنيع  و اليت سوف تؤثر مباشرة  على طبيعة  املعدن يف الوسط 

  .      اليت  ميكن أن تتشكل على سطح املعدن  السائلة أو
أما البقع السوداء فقد عمد إىل تكبريها وتقريبها  إىل عدة مستويات  ملعرفة مكوناا ،فبينت 

أما  %6.9التحاليل األوىل  باإلضافة إىل تواجد النحاس  إىل كمية من السلسيوم  قدرت ب 
  ).ينظر امللحق.(بفعل الزمنفهو  حتول لوا  إىل اللون األسود

  اثبت النتائج على تواجد مكونات )  2ميكرون 10( أما املستوى الثاين  من  التكبري على حنو 
  ).ينظر امللحق( بنسب خمتلفة  ،و الرصاص  ،و  النحاس ،أخرى كالسيلسيوم ، و الكالسيوم

هي إال  خمتلف البقع  ما أنعلى  تبني  )3ميكرون 10( أما املستوى الثالث  من التكبري على حنو  
  .فيما ختتلف التركيبات من مكان إىل أخر ،ملوثات 

على وجود العديد من العناصر الكيمائية الكالسيوم ، و احلديد،  EDXكما أظهرت حتاليل   
 الرصاص و ، السيلسيوم ، و األملنيوم ،وعليه فوجود هذه العناصر املختلفة  ويف مواقع خمتلفة ماو

  .هي إال ملوثات 
كما ميكن تفسري  وجود الكالسيوم ، و السليسيوم ،و  كذا األملنيوم من خالل  اتصال القطعة  

 بني  املعدن  و القوالب  التفاعل إىل هميكن تشخيص  أوالتراب يف وسط الطمر ، النقدية بالرمل أو 
  .اليت عادة ما تصنع من هذه املواد 

قطع يف صناديق  اليت للتخزين ال واجده على القطعة بسبب  ظروف تأما احلديد و الرصاص  ميكن 
  .تتكون أساسا من هذه املواد
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  2رقم قطعة نقدية رومانية  
كما هو  %100النحاس ومثلث النسبة ب من مادةأفضت التحاليل على أن القطعة مكونة فقط 

 .موضح يف امللحق
ميكرون، مت مالحظة  200 إىلميكرون مث  500وعلى خالف هذا مت  تكبري القطعة بدءا من 

و احلديد ، و القصدير، و الرصاص  ،كالسليسيوم  أخرى  كيميائيةبقعة بيضاء مشكلة عناصر 
  .ميكرون  كما هو موضح يف امللحق30 إىلبنسب خمتلفة  ، ونفس املالحظة بعد تكبريها 

   3رقم قطعة نقدية رومانية   
النسبة  فقط ومثلتأا مكونة من النحاس  هلذه القطعة علىنفس املالحظة بالنسبة 

يف اجلزء الذي به  تشققات  فأظهرت التكبري باهر البصري  استعمل إىلمث عمد  .%100ب
تكونت عرب وجود احلديد ، و الرصاص ، و السلسيوم ، ويضن على أا ترسبات النتائج  على 
  .ينظر امللحق.مرور الزمن 

من عوامل  أما فيما خيص باقي املقتنيات املعدنية يف الوسط املتحفي  فهي األخرى مل تسلم       
و اليت   )32الصورة رقم( و انفصال الطبقات املعدن عن بعضها البعض  التلف املختلفة من  صدأ

حوله من اخلارج  ينة للوسط  الداخلي  وسرب ماال نعرف حقيقة  مسبباا ، ولكن من خالل  املعا
عوامل  إىل أوال ت على  مستوى  مقياس  املناخ الداخلي، فهده األعراض ميكن إرجاعها  اختال

يستوجب  إعداد بطاقات تقنية حول حالتها و التدابري املمكن اختاذها  أخرى جنهلها و هو ما
لألثري منهج يف التقرب من املقتنيات ودراسة  عموما متثل العلوم الفيزيائية بالنسبة  بشأا

، غري أن هذه التقارير غري كافية لالطالع عن كثب  حول طبيعة  .أسباب تلفهاوخصائصها 
امللوثات املوجودة على سطح العينات هل هو بسبب   امللوثات الغازية النامجة عن املصانع  أو 

         اخل  ..ملوثات معدنية  أو جوية 
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  :خالصة الفصل 
مستوى  إىلإليها  املتحفني مل ترقى    إىلو صفوة القول إن الوضعية   املزرية  اليت            

خطار احملدقة  سواء على مستوى  األالتطلعات  و الظروف املالئمة  و الكافية حلفظ املقتنيات من 
حاليا و الذي هو بعيد كل البعد عن التأثيث الذي يتطلبه جمال احلفظ يف التحكم  التأثيث املعتمد

وغريها  ، ناهيك   عن طرق التخزين  اليت تفتقر  اإلنارةوكذا  ،يف املناخ الداخلي   و امللوثات 
الذي ك بنيتها  و  و تأكل بشىت أنواعه،ـ صدأشروط احلفظ  اليت أفضت يف األخري  إىل  ألدىن

 .الفيزيائيةصها خواو
ذلك الطاقم البشري الذي تنقصه اخلربة و التجربة امليدانية حيث  مازال   إىل أضف           

العاملون يف املؤسسات املتحفية يعتمدون على املالحظة النظرية و استحالة  تقدمي حلول منوذجية 
اليت أحدثتها التكنولوجية  دف إىل التقليص من  هذه األخطار،و  كذا مواكبة  التطورات العلمية

يف هذا اال   وهذا بسب غياب التسيري  وقصر النظر يف إرساء  قواعد ومبادئي احلفظ يف 
  .املتاحف 
فهي تعاين األمرين  منها  وما كشفت عنه التحاليل املخربية  و بالنظر إىل وضعية املقتنيات        

احمليطة ا ، هلذا يستدعي اختاذ  التدابري الوقائية   هو بفعل  البيئة   هو بفعل الزمن  ومنها ما ما
  .لالزمة محايتها  وإيصاهلا إىل األجيال املقبلة يف أحسن صورة
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  :التخزينمراجعة فضاء العرض و  1
يف جمال  احلفظ الوقائي ميكن حتديد  البيئة املتحفية  على أا جمموعة  من العناصر اليت          

ميكن  مراقبتها و اليت تسمح  بإبطاء تدهور املقتنيات  ، هذه البيئة  تشمل العوامل الفيزيائية 
و  الكيمائية  مثل ملوثات اهلواء،  و األخبرة السامة ، فضال عن عناصر  متعلقة بالعرض ،و

التخزين  مثل التعبئة  و التغليف، ونظام التخزين  املتمثل يف الرفوف ، و الطالء، كل هذه العناصر  
تتطلب اختاذ  خيارات  وتدابري  مدروسة  حلماية  واستقرار التحف  من خطر التفاعالت  

مسريي    نالكيمائية ،ومع ذلك  البد من النظر  إليها يف سياق أوسع  يشمل الربنامج  املسطر  م
و التخزين  مع العمل على كيفية    ،املتحف  من خالل جمموعة من التصاميم  لواجهات العرض

  .إيصال  هذه الرسالة إىل ا جلمهور

 املواد الضرورية يف العرض املتحفي   -1-1

 hêtreعلمنا فيما سبق  أن أثاث العرض املعتمد يف متحف وهران  هو من خشب الزان        

فا كمية ونوع امللوثات الصادرة  من املادة اخلشبية  ختتلف   من اخلشب األكثر حامضية الذي يعد
تبعا لنوع األشجار حيث تعد النواة  الداخلية  لشجرة  اجلزء األكثر حامضية مع مراعاة  الفترة 

كمية اليت قطعت فيها و املدة الزمنية، وطرق جتفيفها ، زيادة على اعتبارات أخرى  ميكن أضافتها  
الرطوبة املوجودة يف اخلشب و اليت هلا دور فعال يف انبعاث  وتسرب اهليدروجني ، فهذه 

 1التركيزات متثل خطر حقيقي خاصة على التحف املوجودة يف املساحات  الصغرية و املعزولة

هي أكثر حامضية مما هو عليه يف األشجار   Feuillusبشكل عام فاألشجار ذو النوع الرقائقي و
لذا ينصح بعدم  استخدامها  و االستغناء عنها مثل   Conifères تنتمي إىل فصيلة الصنوبريات اليت

 ،األدراج و مثل اخلزانات :هذا فهو   يستخدم بكثرة يف املتاحف يف للوازم رغم   ،شجر البلوط
األخرية  هذه (و البتوال ، و تنوب  ،و النوافذ ، و األرضيات و خشب الدر دار و خشب الزان 

                                                           
1 

Mary Tood Glaser , <<protecting paper  and book , collection  dur ring  exhibition  >>; 

northeast  document  conservation  center, p 4 
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ووهران ال  ،و بالرغم من قدم هذه الواجهات يف متحف تلمسان  .)1فيها معتدلة درجة  احلموضة
هو  لكن ما لت تشكل خطر مع حتديد كمية  األمحاض اليت تصدرها هذه املواد ،اماز أننعلم 

فاجلدول  التايل  سوف   2هو عليه  يف اخلشب اجلديد مااخلشب القدمي له تأثري اقل  نأمتفق عليه 
لكل *  (pH)الرقائقي  و الصنوبريات  مع تبني درجة  احلموضة يلخص  أهم أنواع  اخلشب  

هي األنواع  اليت جيب  اختيارها  و  واحد منهما ، ومنه ميكن  التعرف  على خصوصيتهما ،وما
  .)08اجلدول رقم( .األخرى اليت ميكن االستغناء عنها يف احمليط املتحفي

كمادة متنع تسرب األخبرة  أما  املادة الثانية هي الطالء و الورنيش تستخدم هذه األخرية       
احلمضية  املوجودة يف اخلشب، ومع ذلك  بعض الدهانات  و الورنيش  هي نفسها  تنتج كميات 

لى مادة فالطالء الذي حيتوي ع .كبرية من املركبات الضارة للمجموعة  املتحفية ومن بينها املعادن
 أوتركيبها النفط يف  مستقرة  فحني الدهانات  الزيتية اليت يدخل  ناالكريليك عادة  ماتكو

مصدره    الذي  ***uréthaneو يوريتان ، ، و الورنيش الناجم من  السيليلوز* *رتنجات  االلكيد
 . 3املعدل فهي تصدر كميات كبرية من  الغازات احلمضية  النفط

  أو الكرتون، و النسيج ذها بعني االعتبار اختيار الورقجيب أخ األخرى اليتأهم االعتبارات 
  الذي  قد حيتوي على 4أو كعنصر دعم يف العرض ،)املستخدم لتغطية اخللفية  داخل الواجهات(

  .اليت قد تتفاعل باالتصال املباشر بالتحفة املعدنية   pHدرجة احلموضة 
                                                           

1 
Carole Goffard, op.cit, p 14 

2 
Tetreault (J),op.ci . p,171. 

 أما، معتدل تعربعلى انه 7،  14اىل -0يتم قياس درجة احلموضة  و القلوية من قيمة  الرقم اهليدروجيين  على مقياس لوغاريتمي من *
  .لى انه قاعدي تعرب ع 7من  األكربتعرب عن احلموضة ، اما  7من   األقلاألعداد  

 

بعض األمحاض  الدهنية  بإضافةتستخدم رتنجات االلكيد  يف جمال الدهانات و الورنيش ويشكل من البوليستر  املشبع : االلكيد * *
  .وغريها من املكونات) كالغليسريين (

 استعماالتيف هذه اللدائن  تستخدم . ويطلق عليه  أيضا كربا مات  ينتج وفقا لتفاعل مركبات اسوسيانات و الكحول: يوريتان ***
:ينظر للمزيد من التفاصيل . ، املواد الرغوية) املطاط( واسعة يف العديد من الصناعات كا ملواد الالصقة ، و الدهانات ، و اللدائن  

Pierre vailancourt, <<les mousse de polyuréthane giclée un matériau éprouvé comme 
système isolant>>/, pare air.2006. 
3 Tetreault  (J) ,op.cit, p167     

 

4
 Ibid, p167 
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 Les feuillus خشب الرقائقي PHاحلموضة 
 

PH خشب الصنوبريات بب  احلموضة Les conifères 
 

3.5-5.5  
 

3.3-5.7  
  

4.5-4.9  
  

2.75-6.65  
  

3.3-6.5  
  

3.6  
  

3.6-5.87  
  

4.3-5.7  
  

3.2-5.8  
  

3.5-4.5  
  

3.9 

  chêne blanc     البلوط االبيض  

 

  chêne rouge        رالبلوط االمح
 

  teckخشب الساج
  

  Acajouاكاجو
  

  Hêtre خشب الزان
  

  orme blancخشب الدردار
  

  érableخشب القبقب  
  

  bouleau européenالبتوال االرويب
 

  noyer              خشب اجلوز
  

  frêneالكرز
 

 eucalyptusاوكاليبتوس  

2.9- 4 
 

3.5  
 
 

3.1-4.4  
  

3.5-4.5  
  

3.6  
  

4.00  
  

4.5-5  
  

3.9  
  

3.6  
  

5.4  
  

5.2-6.0 
 

4.9 

 خشب األرز األمحر الغريب
Cèdre rouge occidental 

  lخشباألرزالشرقي
bois de cèdre oriental 

 

  sapin de douglasseالتنوب دوغال
 

  sapin maritimeالصنوبر البحري
  

  mélèze blancالصنوبر األبيض
 

 sapin jauneفرالصنوبر األص
  pin blancشجر التنوب األوريب

 
  cyprèsشجر السرو

 

  séquoiaسيكوا
 

Pin gris     الصنوبرالرمادي  
  

  pin rougeالصنوبر األمحر     
  

 thuyaالعرعار  عفصية

  
  :نقال عن   pHودرجة    اخلشبأنواع   ماهية :  8ر قم جدول

Hatchfield pamela ,polluant in the muséum , environnements  pratical  strategies for 

problem solving in design  exhibition  and Storage , Getty  conservation  institute , 

londre,2002.. 
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اخلالية    األوراق فاألوراق اليت ميكن إدراجها  يف عملية احلفظ الوقائي باملتحف  هو اختيار
السيليلوز اليت تزيد  ألفاوأفضلها استعماال هي األوراق  املصنوعة من   اخلرق أو  ، األمحاض

  .ملقتنياتابالقرب  من معظم  لالستعمالالورق مقاومة ومنه تصبح صاحلة 
 األولأما النسيج أو القماش املستعمل كخلفية يف الواجهات يستحسن استخدام  يف املقام        

الغري  األصباغ إزالةوعلى ان يتم غسل القماش اجلديد من اجل  البوليستر، أوالقطن، و الكتان ، 
 الداكنة عادة ما األصباغفالنسيج املكون من (و يفضل األلوان  الفاحتة   ،ثابتة كالفورماليدهيد 

 القماش املصنوع من الصوف  فهي تصدر مادة الكربيت أما، )تكون  مصدر للملوثات الغازية 
ولتأكد من عدم . 1يقةالض األماكنينبغي أال  تستخدم يف االتصال املباشر مع املعادن خاصة يف   و

ونضغط بقوة على  papier buvardأصباغ غري ثابتة بباسطة تشرب  ورقة النشاف  احتوائها على
  .زاوية من زوايا النسيج ملدة دقيقتني 

  األخرى تستخدم يف اجراءت الصيانة و الترميم قد تسبب هي يتتعد املنتجات و العمليات  ال      
كاملواد الالصقة (لفة املخت اإلضافاتهو احلال مع  مثل ما ،املغلقة  األماكن يف  تلوث احمليط

اليت يدخل يف تركيبها   مواد  التنظيف  كما جيب اخذ احلذر  من .)و املواد البالستكية  املذيباتو
 األخرىاجلدران هي  أواملستخدم يف نظافة اخلشب ( واد اليت حتتوي على النفط امل أو،االمونياك 

 .لديها سلبياا

 املستقرة ، وأفضل املواد الغريوعلى الرغم من ذلك يكاد من املستحيل عدم استخدام هذه       

يف األماكن الضيقة، فاالستخدام حل جلميع هذه السلبيات  هو جتنبها  قدر املستطاع خاصة  
  .2يعد من األخطاء الشائعة يف الوسط املتحفي اإلمهالو املتكرر

  
 

                                                           
1
 Robert M.Organ,<< quelque bonne vérité Muséum>> n°146volxxxvIIn°2 vitrine  

publié par l’Unesco ,1985, p69 
2
 Carole Goffard ,op.cit,p 42.  
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يكون لنا  أناليت ذكرا قد تكون مصدر للملوثات الداخلية للمتحف بدون   كل املواد       
علما ا ولكن بفضل التجارب و األحباث  يف جمال احلفظ أصبحت تستخدم تقنيات علمية من 
اجل الكشف عن مصدر امللوثات اليت تصدرها املواد  الطبيعية كاخلشب و البوليمترات وبعض 

و اليت تؤثر على مصري التحف املوجودة يف كنف هده املواد  امضيةاحلمنبع  للغازات  هي يتاملواد ال
الغري املباشر ، ومن أهم الطرق للكشف عن  امللوثات أصبحت  أو ،سواء كانت باالتصال املباشر

،فهي مبثابة خمابر متنقلة  تسهل  الكيمائيني و تستخدم طرق سهلة وبسيطة  دون اللجوء إىل املخابر
املعدنية  ةمن التأكد من املواد املستعملة  يف عدم احتوائها على مواد تضر باموع  همة للمرمينيامل

  .و الغري املعدنية
 test"بيلستان"تسمى بتجربة شائعةوعليه  فان عملية الكشف عن الكلور مثال تستخدم  طريقة 

Beilstein  *1   )بإحراق  عينة  من املواد  ،فحني  الكشف عن الكربيت يتم ()  9اجلدول رقم
كما توضف طريقة الكشف عن الفورماليدهيد ستعمال  .2يف وجود ورقة مشبعة خبالت الرصاص

 و بتطبيق طريقة أخرى  تدعى l’acide  chromo tropique األلوان ملوجاتجتربة محض ا

trousse de merkoquant    وهي شرائح من مادة البوليستر موضوع عليها عالمات قابلة لتغيري
ناهيك عن وسائل أخرى ، 3يف حالة ردود فعل املواد يكشف بواسطتها عن   الفورماليدهيد

                                                           
بيلستان هي من التجارب اليت  استعملها الكميائيني  منذ  عدة سنني  هدفها الكشف عن الكلور  املوجود يف الكثري من املواد  تجربة*

مبدء الذي تعتمدعليه  هذه .و املواد املصنعة  صناعيا  ،و افالم البالستيك  ،و الرتنجات ،العضوية و البوليمرية كا املواد الالصقة 
مث ،على عينة من القطعة  املراد تطبيق عليها التجربة  نصغط التجربة  سلك من النحاس يسخن جيدا  حىت يصبح لونه امحر  وبعدها 

للمزيد  من .املواد  حتتوي على الكلور لونه اخضر  لدليل على ان  أصبحفان  ،على النار مرة  أخرى  السلك اىل تسخينه يعاد مباشرة  
  :ينظر التفاصيل

William Scott, << le test de beilstein une méthode  simple  pour déceler le chlore  dans 

les matériaux organique  et polymérique  quelque exemple  de matériaux  teste >>  

.institut canadien   de conservation ,n°17 ,1989 ,p2 
1
 Ibid,p2 

2 
Tetreault(J), op.cit, p173 

3
 Gilles pacaud  <<,l’ocim  au sevice de la conservation >>,lettre  de l’ocim n°57, 

1998,p30. 
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احلديثة للكشف عن امللوثات النامجة من املواد املستخدمة يف الوسط  ولوحيةأصبحت تديرها التكن
  .ياملتحف

 PHعلى الورق تجربة 

 

الدخان  :  PHتلون  الورق بلون ازرق .
  .قاعدي

  الدخان  حامضي: للون امحر او برتقايل 

   .الدخان  معتدل: للون  اصفر اخضر  

  تجربة بيلستان 

سلك معدين  من النحاس ، مث يسخن  يف نافث النار  يأخذ
chalumeau  

املادة  املراد القيام بتجربة عليها ، مث نضع مع نزع قطعة صغرية  من  
السلك الساخن من النحاس عليها، وبعده مباشرة  نعيد السلك اىل 

على ان لون اخضر فهو دليل    حلضنا ، فان  أخرىنافث النار  مرة 
  .الكلور مادةملادة حتوي  ا

 

 

 

  

  نقال عن املعهد  ومواد  البالستيك.ميثل التجارب املعتمدة للكشف عن  الغازات احلامضية يف الورق : 9رقم  جدول

  .الكندي

  

  

  .  

 PH ورق   

 بالستيك

 النار أو دخان

 دخان أو بخار
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 العرض أثاث -1-2

هو عدم توفر شروط  و متحف  وهران ،متحف تلمسان امن السلبيات اليت يعاين منه        
احلفظ  و األكثر شيوعا  هو نقص اإلحكام للواجهات  مما نتج  عنه  فقدان  لوظيفتني  أساسيتني  

 .احلماية من األتربة والتحكم  يف الرطوبة النسبية

  :شروط محاية املقتنيات املعدنية  من عوامل التلوث يف واجهات العرض1-2-1
يف حالة  الواجهات املغلقة بإحكام تكون  امللوثات اشد خطرا، حبيث تصبح حبيسة البيئة  

 باستعمال، لذا فمن الضروري محاية املقتنيات  املوجودة يف كنفها   إخراجهاالداخلية وال ميكن 
مع وضع مواد لواجهات العرض ،  اليت توضع على سطح املواد pare –vapeurحاجز البخار 

طريقة استعمال حاجز البخار يف لفا 1السائلة أوامللوثات الغازية  استجابمل على ماصة تع
 أفالمكا  ،لتسرباعتمادا على الغشاء املضاد  األمحاضحبجز انبعاث  اخلشبية يسمحالواجهات 

  % 95اىل 60بنسبة  األمحاض تسرب  تقلص من أناليت ميكن   film de peintureالطالء  
 *املغلفة األملنيوميف حني رقائق  تكون مصدر للمواد املتبخرة عند بداية تطبيقها، أنولكن ميكن 

 produits les باملمتزات فيما يتعلق أما  ) .33الصورة رقم( األخبرةميكن ان توقف تقريبا مجيع 

adsorbants  2فعالية  األكثرفالكربون هو.  

 الكربون النشط   :   
بدءا من الفحم احلجري ، وجوز اهلند ، أو من املنتجات   يصنع الكربون من مصادر خمتلفة

تتم عملية معاجلة الكربون من خالل جتهيز املواد الكربونية ،اخلشبية  و البوليمترات  االصطناعية  
اخلام برفع درجات احلرارة اىل مستويا ت كافية ، أو بفعل املواد الكيمائية إلزالة املادة املتبخرة أو 

                                                           
1
Jacque (R),Joel(F), <<en attendant de l’alta rocca,  quoi  de neuf  pour les musées .>> 

Actes n°11XIIIX, rencontre culturelles laboratoire de conservation  et restauration  et 

recherche draguignan,2002,p51 
، جتمع معا بواسطة غراء خاص  الزجاجوطبقةاخرى مزودة من الياف من  kraftمكونة من طبقتني ، طبقة هلا مقاومة كبرية من الصر *

 .)طوبة و احلرائقمهمتها منع تسرب الغبار و الر
2
 Carole Goffard , op.cit,p42. 
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 ما طريقة تنشيط الكربون  يتم بفعل التفاعالت الكيمائية أو الغازية مما يكسبهاأ .غري الكربونية
  .مسامية  خمتلفة األحجام و األشكال على حسب طبيعة املادة األولية  املستعملة  

 أولكربون على شكل مساحيق كما يستعمل ا 1ميتاز خباصية فعالة يف امتصاص  امللوثات 
سائل شديد  التبخر (Etherو األمحاض املتبخرة  واثري  ،حولو الك ،فاأللدهيد .حبيبات

، )ملح عضوي  يتولد من فعل  احد احلوامض  يف الكحول( Estherو استري  )االشتعالو
اما الفورماليدهيد  و .الكربيت،  كلها  مواد يتم تثبتها بفعل الكربون  النشط النتريت و ومركبات

من قبل هذه 2وكذا كربيت اهليدروجني يقل تثيبتها  نوعا ما  االمونياك  ، وكلور اهليدروجني  ،
  .املادة

  شروط محاية املقتنيات املعدنية  من عوامل الرطوبة الداخلية للواجهات2-2-1
ميكن للعديد من املتاحف احلفاظ على جمموعتها املتحفية عن طريق تثبيت نظام واحد يف مراقبة 

طرق بسيطة و اقتصادية ، لذا يشدد على أمهية  مراقبة املناخ  الداخلي ولكن  باستعمالالرطوبة  
لألسف  أن صانعي  اخلزانات  يهتمون باجلانب  اجلمايل و الوظيفي ولكن اليعريون  اهتماما 

إعداد  يف واملرممني و احملافظني بالقيام معا   ،فعلى املصميمني ،بتنظيم املناخ الداخلي و اخلارجي
  .مستحق يف خلق واجهات زجاجية جديدةمشروع 

  املواد املاصة:  
إىل جانب األجهزة امليكانيكية املستخدمة يف قاعات العرض و التخزين  ، توجد وسائل          

أخرى تعمل على امتصاص  الرطوبة داخل الواجهات تلك اخلاصية هلا القدرة  العالية على امتزاز 
ومن املواد .   taux d’humidité a équilibreزان مع الوسط او طرد خبار املاء حىت تصل إىل ات

  :يةت  احلفظ املتحفي املواد التالاملاصة أو على األقل مايليب  بشكل أفضل  اشتراطا
  

                                                           
1
 Caherine Ayral, élimination de polluants  aromatique par oxydation  catalytique sur 

charbon actif .thèse de doctorat en génie chimique, université de Toulouse 2009 ,p 9  
2
 Carole Goffard , op.cit ,p42  
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 جل السيلكا : 

قدرا على امتصاص كمية عالية من خبار املاء او  أثبتت د اليتاملوا أفضلمن * يعد جل السيلكا 
، كما تعد من املواد اليت هلا قابلية  من وزا %38 إىلتصل  اليت1الرطوبة بسبب خاصيتها املسامية

من املاء وال يصلح استعماهلا إال    2جم400ميتز  أنكجم جل  جاف ميكنه  1 ،حيث   تزازاالم
داخل الواجهات ، و يف علب التخزين وهي ذات بناء حبييب وعلى شكل  مسحوق ، و يستحسن  

ومن الناحية .3استخدام احلبيبات على املسحوق الن هذا األخري يتحول إىل تراب بعد استعماله
هي النسبة  العامة اليت و تر مكعبكغ من جل السيلكا  لكل م 20العملية  ينصح باستخدام 
  .)  34الصورة رقم(  4يؤخذ ا اليوم يف املتاحف 

  األمالحالصلصال و:  
هلما  نو احملاليل امللحية  اللذا**5يف ضبط الرطوبة النسبية  الصلصال أيضامن املواد املستخدمة 

 .).10رقم اجلدول  (فعالية  متوسطة مقارنة جبل السيلكا و هذا ما يبينه

 
  

                                                           
الذي يعطيه اللون االزرق عندما يكون ) ملح الكلور(السيلكا مادة سهلة االستعمال ، تعترب موشر جيد لرطوبة  ينتمي اىل فصيلة جل  *

د  60اىل  15بوضعها يف الفرن ملدة    régénérationكما ميكن اعادة احيائه.جافا  ،ومييل لونه اىل الوردي  عند تشبعه بالرطوبة 
  :ينظر للمزيد من التفاصيل .

Emmanuel(D), op.cit, p 130 
1
 Gille pacaud,<< deux forme de gel de silice peu connues –GORE-TEX et ART-

SERB>>, Conservation du muséum d’histoire nationale Autun ,p 12. 
2
  550ص ،املرجع السابق  ،رديكوبماري  : 

3 
Emmanuel(D),op.cit, p 105 

4 
Brian Ramer<<, vitrine aménagées   pour le contrôle climatique>>, Voir muséum 

n°146.publie par l’UNESCO 1985 p 94 

صلصال أن يضبط درجة رطوبة ومصدره التراب  وعالقته باملاء عالقة وطيدة بفضل استخدماته العديدة يف عدة جماالت،   ميكن ل**
تغلغل يكون ( و السموم ، باالضافةاىل اخلاصية الثانية االمتزاز تو الغازا ءكما له القدرة على امتصاص ا ملا %55 – 45بني   حتتراو

اليت تعمل على  تثبيث  امللوثات  و الروائح ،وهو ومضاد للعفن و البكتريا  وهذا بفضل  املركبات املعدنية اليت حيتويها و اليت ) سطحي
  :ريبة  الناجتة من املؤثرات اخلارجية للمزيد من التفاصيل ينظتعمل على جتميع املواد  الغر

 Raymond dextreit<<l’argile  qui guérit>>. É dition vivre en harmonie>> 1997, p 9. 
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  Emmanuel(D), op.cit,p 10نقال عن   املواد  املاصة  و خصوصياا أنواعميثل  10جدول رقم  

  

 املواد او الورق أو ،فالصلصال  املنشط يكون  على شكل كرات و يعبأ يف كيس من القطن
ميتاز الصلصال مبسامية  دقيقة جدا  متكنه من االحتفاظ بكمية .املنسوجة ذات أوزان خمتلفة  غري

املعادن ومن  عيوبه انه يتحول إىل ونقل أغراض التخزين خاصة يف  خيصصمن خبار املاء،  كبرية
خصائصه يف الفرن كما هو احلال جلل  دكما ميكن للصلصال أن يستعي.تعدد استعماله  تراب بعد

و األمالح املتميأة ) نترات املغنسيوم  و نترات الكالسيوم الربوميد( أما احملاليل امللحية   .2السيلكا
ء عند مستويات خمتلفة  من الرطوبة النسبية و من يف الصورة الصلبة  تعمل على استقرار  اهلوا

  .عيوا ان البلورات  امللحية بطيئة  االمتصاص لرطوبة

             :شروط احلماية من الغبار داخل  واجهات  العرض 1-2-2
من األشياء اليت جيب أخذها بعني االعتبار يف محاية التحف املعدنية من الغبار هو التأكد من 

ما وضعت التحف  إذاغلق الواجهات بأحكام حىت  ال يسمح  بتسرب الغبار بداخلها ، خاصة 
ب جند يف  املتحفني مسافات وفراغات بني األبوا فغالبا ما. على الرفوف ومنه يضر جبمالية املنظر 

، ففي هذه احلالة  أنفاذكرناه   املرتلقة أو بني اإلطار و الزجاج  مما مسح بتسرب األتربة وهذا ما
، فالغبار قد يلحق أضرار  ال ميكن  هاوعليه يستلزم  فتحالواجهات ، يأمر احملافظ  بتنظيف 

   . مما قد يتسبب يف تآكل املعادن وبشكل متسارع إصالحها ومنه سيسمح بتغريات مناخية 

                                                           
1
Emmanuel(D),op.cit, p 105 

2
 552ص   ،السابق  ماري برديكو ، املرجع  

  درجة التجفيف يف الفرن  كمية املاء املمتصة  املواد املاصة

  .................جل السيلكا
  .........نترات الكالسيوم 

  

  .........االلومنيا املنشط 

38%  
  

10%  
  

20% 

  °درجة م 130
  

  °درجة م 150
  

  41°درجة م 175 
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املعدنية وحىت باقي التحف الغري املعدنية   ليست باملهمة السهلة ، فيجب قبل  تنظيف اموعاتفا
التحفة، فمن األفضل  جتنب هذه العمليات  بإغالق   اختاذ أي قرار  غري صائب  قد خيتصر  حياة

  .ذلك إىلفتحها وإغالقها كلما استدعت الضرورة  إىلالواجهات بإحكام  كي ال نضطر 
ولتحقيق تأمني جيد  بشكل كايف مبنع تسرب  الغبار وخفض التبادالت املناخية ينب خارج وداخل 

  الذي يستخدم كحشو إلحكام السد siliconeمادة السيلكون  استعمالواجهة العرض يفضل 

joint   d’étanchéité  البويل ، وو األملنيوم ،أو على املعدن  ،فهو الصق ممتاز سواء على اخلشب
  .pvc 1كلوريد الفنيل 

 أنابيب أوmousse يعد السيلكون من البليمترات  املستقرة عندما يكون على شكل  رغوي       

tube يف الواجهات فقد كحشومشكلة، ولكن يف حالة ما استخدم  أيةيطرح  يف هذه احلالة ال
  . ناملركبات املكونة ملادة السليكواملتبخرة اعتمادا على نوع  يصدر  كمية كبرية من املواد الضارة

و نوع أخر ،توجد  فئتان  رئيسيتان من مادة السيلكون،نوع  حامضي يصدر حامض اخلليك 
هذان .قلوي  و الذي يطلق عليه أحيانا  عدمي الرائحة تنبعث منه أيضا مادة امليتانول  و االمونياك  

الواجهات ، فيقترح  يف هذه احلالة   ىعل النوعان من احلشو  خطريان  جدا  عند بداية  تطبيقهما
كما  ،احلامضي التأثريانتظار  ملدة  شهر  قبل وضع املقتنيات بداخلها يف ضل وجود السيلكون ذو 

حىت يصبح  الغاز  املنبعث  يف   أسبوعني أوميكن  ختفيض املدة  لنوع القلوي  ملدة أسبوع 
   2املستويات املقبولة

ولتفادي معظم هذه املشاكل و األخطار اليت دد املقتنيات على املدى البعيد هو مواكبة ما         
 إليها حتتاج يتأصبحت  األسواق غنية مبختلف املتطلبات  ال إذايسوق حاليا من تصاميم جيدة ، 

ض الواحد  حسب نوعية املعروضات و و العرض يف املعر ،املعارض يف التأثيث  لواجهات احلفظ 

                                                           
1 

May Casser<<, modèles de vitrines et contrôle climatique une analyse typologique >>  

Voir muséum n°146, l’UNESCO ,1985, p 105. 
2
 Tetreault (J) <<, mesure de l’acidité des gaz  émis par un matériau ou un milieu >> 

journal de IIC-GC ,Soumis a Fin De Publication. 
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ما حتتاج إليه  من ظروف جوية  مثل درجة احلرارة  و الرطوبة  و نوعية االضاة  و ما يناسبها من 
  .ألوان  للخلفية 

ومن اجل حتقيق  املتطلبات الضرورية  لعملية  العرض مبتحف وهران و تلمسان يستلزم         
ة  وقاعات العرض مع مجال التحف استبدال الواجهات  بأخرى   ذات شكل فين جذاب  يتناسب

تكون  يف مستوى نظر الزائر  بطول  يقدر حبوايل مترين  أنيراعى يف تصميم  الواجهات املثالية و
  الداخلي   يف تصميمها  مشتركة   تالواجها وتكون  ،  1م1.5ونصف  م  وعرض يقدر  مبتر 2
 الشكل رقم( و جتهيزها التقين وهي على أنواع منها الواجهات احلائطية و املتحركة و العمودية  

19   (  
نالداخلية وميك اعموما فالواجهات بالرغم من اختالف أحجامها لكن تتوافق  يف جتهيزا 

  : تقسيمها إىل ثالث  أقسام فرعية

 أنعلما  ،اجلزء العلوي خمصص لوسائل اإلنارة  و سيتم تزويده مبرشحات ضد احلرارة       
املعادن تعترب من املواد غري حساسة للضوء وبالتايل يتم تكييف اإلنارة على حسب االستطاعة  اليت 

من غري أن دورها يكاملصابيح املفلطحة  أو ،تنتجها املصابيح الكهربائية مثل  مصابيح الفلورنست 
جبدية  يف حجم اإلضاءة املسلطة على التحفة املعدنية  فقلة حجم االضاة قد يثري االنقباض النفسي 
للزائر وزيادا أكثر من اللزوم  قد ينقل اهتمام  الزائر من املعروضات إىل االهتمام  بالعمارة وما 

فقة مع قدرة املادة  أن تكون نسبة االضاة  متوا ةومن جهة أخرى  جيب مراعا.حييط ا من أثاث
الن احلرارة من جهة أخرى هلا تأثريها على  ، 2فيحبذ استعمال االضاة الباردة ملنع احلرارة املفرطة

   3حمتوى خبار املاء يف اهلواء

                                                           
  83 .ص، ،املرجع السابقحسن ابراهيم العطار  1

2
 Claude (J), roux,composition ,conservation restauration des objet métallique .s.d,p7 

3
 Catalogue << sur l’usure du temps la restauration de l’objet du patrimoine >> 

1998,p114 
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اجلزء األوسط  يكون خمصصا  لعرض املقتنيات حىت حنصل على سريان جيد للهواء  أما       
  .1وبني اجلزء األسفل

  

  مناذج من الواجهات  لعرض اللقى األثرية 19الشكل رقم                                
  

  نقال عن .  ةعملي -5الروؤية ، 4-احلفظ-3-،  األمن - 2،  - الصيانة-1
Marmi Harreman <<préservation ,œuvres exposées manuel pratique comment gérer un 
musée>>,UNESCO, op.cit,p103 

أما اجلزء األسفل خيصص الحتواء  املواد املاصة اليت ذكرناها أنفا  أي يتضمن  أجهزة       
و احلرارة و على أن يكون  على اتصال مباشر  باجلزء ،الرقابة املناخية بالداخل كالرطوبة 

دون آن ننسى )20الشكل رقم . ( 2املخصص للعرض حىت يسمح مبرور اهلواء  بني اجلزيئني
  . 3بأجهزة إنذار املخصصة للواجهات اليت تتضمن حتفا مثينةتزويدها 

  :وسائل االضاة3-1
إن االجتاه العام  السائد اليوم  باملتاحف احلديثة  هو االعتماد قدر اإلمكان على االضاة           

واليت بنيت ،قابل التخلي الشبه التام  على االضاة  الطبيعية  مسة املتاحف املبكرة  املاالصطناعية  يف 
بشأا  الدراسات  احلديثة لآلثار السلبية  املسجلة  على املقتنيات املتحفية  املعرضة لضوء الشمس  

                                                           
  574ماري  برديكو، املرجع السابق ،ص  : 1

2 
Brian ramer, op.cit, pp 93-94 

3 
Emmanuel(D),op.cit, p115 



   تدابري احلفظ و الصيانة الدائمة "                                                      الفصل اخلامس"
                                  

168 
 

بسبب تلقيها كمية من األشعة البنفسجية  الضارة  تفوق بإضعاف املضاعفة اليت تنتجها املصابيح  
  .الكهربائية ذات االستطاعة الصغرية 

الفادح من وسائل اإلنارة يف املتحفني وعدم تركيبها  بطريقة  صحيحة  ونضرا ملا ذكرناه يف النقض 
لية على مستوى الواجهات يف رؤية  املقتنيات املعدنية جبميع يأو تكم ،ال على مستوى السقف 

االضاة بدورها حتددها  تقنيات  على حسب معايري متمثلة يف  شكل التحفة وحجمها ف . أبعادها
اه الزوار ، كما ميكن االعتماد على االضاة اخلارجية بواسطة أجهزة العرض  وتكون غري ملفتة النتب

projecteur  تكون موجهة من األعلى وتكون موضوعة بطريقة تقاس على زاوية نظر الزائر
  )21الشكل رقم ( .املعاكسة  توخارج املساحا

  

  

        التقين املخصص  لتكيف و تنظيم  اهلواء الصندوق

                                       

قطع معدنية على  اخلشب ترتكزمن  أرضية

التقين و  الصندوقتسمح مبرور اهلواء بني  

الواحهة               

إحكام غلق الواجهة  مبادة السيلكون      

      

)الباردة( االضاة  مبصابيح الفلورنست    
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   l’IRRAPالتجهيزات الداخلية للواجهة النموذجية اليت تليب شروط احلفظ   نقال عن : 20الشكل رقم 

أما وسائل اإلنارة هي األخرى هلا تقنياا و اجيابيتها  يف العرض املتحفي  ان ما استحسن        
استخدمها بطرق صحيحة،وتكمن  يف كيفية توزيع األشعة الضوئية على حسب حجم التحفة 

احلديثة هي متنوعة منها   افوسائل اإلنارة املهنية اليت تدريها التكنولوجي.أو كبريةكانت صغرية 
بالقدرة على  فهي متدنا بكمية من اإلشعاع الضوئي املريح ، كما تتميز  spotالمفلطحةاملصابيح 

و    flood، ناهيك عن وسائل أخرى  كا °20-°10إبراز األبعاد الثالثة وزاوية اإلشعاع تقدر 

narrow spot    تتميز ،ذات احلجم الصغريوهذه األخرية خمصصة  لتسليط الضوء على  املقتنيات 
 1°10كثيفة أو لتسليط الضوء من مسافة بعيدة على التحفة ويقدر إشعاعه الضوئي   ةءبإضا

  .)35الصورة رقم(

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 طريقة انعكاس الضوء بطريقة خاطئة            طريقة تسليط الضوء خارج املساحات املعاكسة21الشكل رقم  

 
  

                                                           
1
 ERCO, l’échange  des musées , concept application  technique,p8 
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 :محاية التحف املعدنية من عوامل  البيئة اخلارجية 4-1

املتحفي يف  ال ميكن اعتبار املواد املاصة لوحدها كافية لضبط درجة احلرارة و الرطوبة يف احمليط
 متحف تلمسانقاعات العرض و التخزين ونضرا لتأثريات اجلوية اخلارجية يف متحف وهران و 

 أولتكييف اهلواء لضبط التغيريات املناخية القارة ا أجهزة إىلفانه ينبغي اللجوء  األجهزةالنعدام و
 املفاجئة

  :وسائل التهوية1-4-1
لعل اخلاصية السلبية يف بناية متحف تلمسان ومتحف زبانا من وجهة نظر املختصني هي          

يساهم يف تذبذب يف درجات احلرارة واضطراب نسبة الرطوبة كثرة األبواب والنوافذ مما قد 
ومبا أن املتحفان غري قادران على استخدام نظام وية مركزية تغطي خمتلف  ،وتلوث اهلواء الداخلي

أن اهلواء بداخله يصبح قارا ويبقى التأثري مبا للبناية على أجنحة املتحف، وبالنظر إىل ارتفاع النسيب 
هلوائية املفاجئة فإنه ينبغي وضع أجهزة التهوية الكهربائية، كوضع أجهزة يسمى بالصدمات ا

الترطيب بالعدد الكايف لتلطيف اجلو يف الفصول احلارة وأوقات تراجع الرطوبة النسبية إىل 
علما أن املرطبات و نظريا اففة املشغلة وقت األجواء الرطبة؛ و  )%45،60(مستوياا األمنية 

حيث يتم تسخني املاء حىت ) vaporisation(يتم تشغيل هذا اجلهاز بعدة طرق سوء بالتبخر 
وهو أن يرش ) atomisation ( يتكون البخار و يدفع به إىل اخلارج، أو عن طريق التذرية   

 évaporisation،أما الطريقة التالية وتسمى بالبخر aérosols 1رة رذاذ اجلهاز املاء يف اجلو يف صو

هي مناسبة بشكل أكرب حلفظ املقتنيات ألنه يسمح بالبخر بدون جلب احلرارة أو رش املاء و  
لكل F 2600يوصى استخدام هذا اجلهاز يف املتاحف و املخازن، وحتدد بضبطها يف حدود 

  .2متر مكعب يف الساعة 500 الى300
ويستعمل خلفض الرطوبة كما سلف الذكر سابقا، حيث  rأما عن جهاز خمفض الرطوبة      

يبخر اهلواء مث يلقى به إىل اخلارج عند درجة حرارة عالية بعض الشيء من درجة حرارة اهلواء 

                                                           
1
 Alain(S) « traitement climatique »dans museofiches brochure  pratique  publier  par  : 

la direction des musées  de France ,  département de museo graphie et des 

équipements ,p p17 
2 

K.J Macleod, <<  L’humidité  dans les musées>>, importante mesure  et réglage in 

bulletin  de l’institut canadien ,ICC , 1975, pp1-13. 



   تدابري احلفظ و الصيانة الدائمة "                                                      الفصل اخلامس"
                                  

171 
 

، ناهيك عن استخدام نظام 1متر مكعب يف الساعة 500لكل  F 5200احمليط وهي يف حدود 
الطبيعة عن طريق فتح النوافذ و األبواب إلدخال ضوء الشمس وجتديد اهلواء داخل التهوية 
  . 2املتحف

  :طرق العرض-5-1
ما  إذاإن العرض املتحفي شديد االتصال  بالوظائف املتحفية ، فهو املقود  املتحفي         

استحسن استعماله يف تقدمي  الوظيفة  املنوطة به ،فالعرض املتحفي  هو احد التخصصات  الرئيسية 
برز  صورة جيدة  لمية سليمة إلبراز املقتنيات يف أيف عرض  التحف  أمام اجلمهور  وفق أسس ع

  . 3وتقدمي  اكرب حجم  ممكن من املعلومات  حول التحف للجمهور  بأبسط طريقة
العرض  وجودته  مرهون مبعايري  وانتقاء التحفة املعربة ، وللخروج  بعرض جيد  وناجح  فنوعية

هو البد من جتنب تكديس  املقتنيات  داخل الواجهة الن ذلك قد يتعب الزائر  وال ميكنه التمعن  
 أفضلبدقة  للتحف املعروضة  كما يعطيه  إحساس باالرتباك  وعدم التركيز  هلذا جيب انتقاء  

العيينات  التمثيلية ، ولكي نتمكن من استيعاب  مجيع  املقتنيات  دون صعوبة  يضاف اليه شرط  
 . أبعادهالتجنب  حجب  وأخر ال يقل أمهية  و يتمثل يف عرض التحفة  حبيث تربز كل جوانبها 

غري ،يكون ارتفاع املقتنيات  مناسبا ملستوى نظر الزائر و أن تكون منخفضة قليال   أنكما جيب 
اجلسدية  وتعليق املقتنيات  يف مستويات مرتفعة  يتطلب األخذ بعني االعتبار  القدرات العضلية   إن

للزائر  املتمثلة يف احلركة املرحية  لرأس و العني ، حبيث تقاس  املسافة  بني نقطة النظر  عند رأس  
لوب  ما بني العني  ونقطة البعد املط و اخلط الذي ميثل  ارتفاع العينة ، هذه املسافة  متثل ،الزاوية  
هو  منظور ا ، حيث يقومون  فمصمصوا املعارض  يعتمدون  يف تصميمهم  على ماالنظر ،

                                                           
1 

K.J Macleod, op.cit, pp1-13 
  63ض، السابقاملرجع حسن ابراهيم  العطار ،  2
3
 43 .،صرفعت  حممد موسى، مدخل اىل فن املتاحف،  الدار املصرية اللبنانية   
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بتوظيف عناصر املنظور  وفق معدالت الطول و  العرض واحلجم ومستوى النظر وذلك حسب 
  . 1عرضها املعرفة املسبقة  مبقاسات املقتنيات املراد

هي األخرى من املستلزمات  العرض  اليت إىل  جانب الواجهات هناك الدعامات  و القواعد  
ن  صورة ، فهي تستخدم املتحفي  إذا تلعب دور  هاما  يف تسهيل  و تقدمي التحف   يف أحس

معدنية يف كلتا املتحفني بطريقة تنعدم فيه   فحني مت عرض حتف ،2و ميكانيكية ،غراض مجالية أل
 و الرماح احلماية من خالل وضع املصابيح على األرضية وكذا وضع اخلناجر و البنادق أسس 

بطريقة عفوية  دون إبراز مجيع جوانبها واليت كان من املستحسن  وضعها على  دعامات،   
  . وغريها من األمور اليت ذكرا أنفا 

التحفة و األرضية ومبثابة الصورة فا القواعد  تدل على الشيء العمودي ،فهي الرابط  بني         
السند فهي  تدل على  أو احلقيقة لرؤية التحفة من مجيع جوانبها بالنسبة لزوار،أما كلمة دعامة

 des أو طريقة تعليق التحف   griffesالتقنيات املتعددة  كطريقة  تثبيت التحف على آالت خملبية 

objet suspendu 3   الصيد مثال  خيط صنارة بواسطة  Fil a pèche    املستخدمة يف تعليق
     انتباه ويأخذ بعني االعتبار عدم إحلاق الضرر بالتحفة وال تثري   ،) 23الشكل رقم (الرماح 

فا لسيوف و الثريات ال حتتاج إىل عرض كباقي التحف املعدنية   ، 4إليهاالزوار بصورة تطيل نظره 
ومطلي     (INOX)    تكون من الفوالذ املقاوم األخرى  فهي حتتاج إىل حوامل  ضرورية 

كما هو معمول ، ااملعدنية  اليت قد تتسبب يف تلفه القطعة تفاعل كميائي  مع   أيبطالء  لتجنب 
  يف 

هذه األخرية  حيث مت تعليق  ثريتني ومحلهما على أسالك كهربائية متحف وهران  وتلمسان ، 
كما يستحسن ان يكون السند  ،أسالك غري مرئية واليت كان من األجدر  تعليقها  بواسطة 

                                                           
1
  80.، ص  1992،عبد الرمحن بن ابراهيم الشاعر، مقدمة يف تقنية  املتاحف التعليمية، جامعة امللك سعود الرياض   

2
 Anne villardk,<< le socle et l’objet>> ,la lettre de I’OCIM N°87, 2003, p3 

3
 Ibid, p33 

4 
Barclay , Dignard , Schlichting  <<,un  atelier sur la fabrication de supports  pour les 

objets  de musée>>, colloque sur la conservation  restauration des bien culturels, Paris 

1992,p19. 
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يف  و األمان ومن بني املواد املستعملة   ،التحفة اجلمال  املعاجل إلعطاء  مصنوعا من البالستيك 
  وتعليق تثبيت 

  
Thermo rétractable  وتعليق  التحف أنابيب ترموريكتابل 

من نوع (وأنابيب البوليتالن  *
كاملسامري، و   matelassureفهي مفيدة لتغليف وتبطني  ) البوليتالن املستخدمة يف اجلراحة

او كلوريد  ،استخدام  املطاط منذر حي الصيد، كما خيطو ،والسلك املعدين crochet اخلطاف
  .1البويل فنيل ألا غري مستقرة

  

  
  

بواسطة اخليط  املستخدم يف الصيد مبطن بأنابيب   lance suspendueطريقة تعليق  رمح : 22 الشكل رقم
  .البوليتيالن لتفادي االحتكاك  من خالل  اختاذ  ثالث  نقاط اتصال لعملية  الشد 

بواسطة خيط واحد فقط ، خللق نفس  جهد الشد يف كال ) ب(و )  ا(  تعليق من خال ل عملية الشد من  النقطةتتم عملية 
بضبط  طوله  إىل غاية احلصول  على جهد مساو  و معادل )   ج(كما يثبت  خيط  أخر ممتد من النقطة :النقطتني 

                                                           
هي مواد البوليتيالن ترموركتابل  ، ميكن ان تستخدم  لتغطية  العناصر  املعدنية  لوسائل التدعيم من خالل وضع االنبوب على املعدن *

                                                :                 للمزيد من التفاصيل  ينظر  بفعل اهلواء الساخن   حىت يندمج على املعدن    pistoletويتم تسخينه قليال بواسطة فرد الدهان 
Barclay , Dignard , Schlichting, op.cit, p 18  
1
 Ibid, p191 

 أ

 ب

 ج

 د

 هــ

 و
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 :نقال عنيط أو انزالق  اخل فدورها يكمن  يف  جتنب انفالت)د ، ه،  و (أما العقد التزينية  .) ب ( و) أ(لنقطتني
Barclay , Barclay , Dignard , Schlichting, OPCIT P 189.       

  
 وللنقود تقنية وواجهة خاصة ا حبيث ميكن تعويض الواجهة الكالسيكية اليت  تعرض       

السالمة  ووسائل الوقاية لووهران اليت املفتقرة لفضاء العرض لكايف  ،متحف تلمسان  انقود يف
فا لواجهة النموذجية  لعرض مثل  هذه القطع  تكون ا أفرشة  مسيكة من الورق ،من السرقة

دية  املراد عرضها  عليها   حبسب قطر  القطع النق  ثقوبأو السجاد ، وحنوه  حيتوي على املقوى  
  .أنفايغطى هذا لفضاء  بقماش  كخلفية  طبقا ملا ذكرناه بكما 
اإلشارة  إليها  و املتعلقة  بترتيب املقتنيات  داخل الواجهات  و النقطة  األخرية  اليت جيب        

تتمثل  يف البطاقات الشارحة  اليت وضعت  مبحاذاة  التحف  داخل متحف تلمسان و هران  
لذا فاألمر يستدعي  تصحيح إعداد  علمية  و الفنية  مجالية ،  حيث إا ال ختضع إىل مقاييس

و موحدا يف  ،ضعيتها  يف أن يكون  طراز  كتابة البطاقات  ثابتا البطاقات  عالوة  على مراجعة و
و اإلطار الذي توضع فيه  لكي يكون   ،إحناء العرض  من خالل نوعية اخلط  ولون األوراق 

خط كما يراعى أن توضع هذه البطاقات  أسفل التحفة  من حمور   ،1هناك تناسق  عام يف املتحف
لتحفة  ال على التحفة  نفسها  ووفق  وضعية  منظمة ومسار قريب  من ا النظر  و يف مكان 

  اختصار  املعلومات  على البطاقة يف أن يكتب القسم العلوي  منها بعنوان باإلضافة اىل، 2حمدود

 تكتب أسفل العنوان يتمعتدل ويضاف إىل هذا العنوان بعض البيانات  املهمة ال   بارز ،من بعد
أحيانا     كما تصحب  ،...)اسم التحفة،  املصدر و التقنية (  سابقتهاحبروف  اقل حجما من 

ينبغي  أن تكون البطاقة  حسنة الشكل   ، و3بوصف  أو تعليق  موجز  عن تاريخ التحفة

                                                           
1
 91حسن ابراهيم العطار ، املرجع السابق ،ص  

2 Ezrati Jean Jaque «  etiquettes , cartels notice » dans museo fiches . 
3 Michel Antonpertir,<< présenter un objet , accrocher un tableau >>, les atelier 
muséographique  de Louvre ,media dossier5. 
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 ،امامنها أو الزجاجية،أو البالستيك ،من الورق ويستحسن   اختيار  املادة اجليدة  سواء كانت
اخلايل من األمحاض ويتم  تغليفه مبادة البالستيك  لورقاااختيارالبطاقات يف كتابة   لرئيسيةااملادة  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .الشفاف
  

  :التخزين -6-1
 يف نفس املرتبة  ميكن اعتباره غري ذلك ، فهو ال يتجزأ من املتحف وال يعد املخزن  جزء       

من ذلك  بالرغم من النظرة  و اعتقاد  أكثرأ وهي  ،ت  العرضأاألمهية اليت هي عليها يف فضو
ولتطبيق .  للزائر الوصول إليها و االطالع على مقتنياا ميكن  وال أماكن غري ذات أمهية اا الكثري

ة  يف وحدات التخزين  جيب تصميمها  حسب نفس أكف ليب جيدة،و حىت حنقق أعلى اأس
وما مييزها ،و االستقرار املناخي   ،الشروط  الواجب إتباعها  يف املباين  و العزل بالنسبة للهواء 

    .  وحدات التخزين  يف املقام األول

  : )les moussesالغشاء البالستكي ( مواد التغليف 1-6-1
ظ حىت يؤمن على عدم تعريض التحف جند اليوم يف األسواق مواد أعدت خصيصا للحف        
حيمد عقبها بسبب األخبرة الضارة الذي تسببه مواد التغليف فمن  خسائر ال إىلمنها  املعدنية 

يعد من املواد   الذيpolyéthylèneاالختيارات  اليت تستخدم على املدى الطويل البويل ايثلني  
 125ميتاز بسمك ،وضمان تام يف عدم اختراق الرطوبة و التلوث إىل التحفة اجليدة للحفظ

،باإلضافة اىل   %100ورطوبة خارجية  %50الداخلية إىل  تصل الرطوبة النسبيةميكروميتر 
هذا (  polystyrèneستريانالبويل و  polypropylèneبروبلني املواد البالستكية األخرى كاوالبويل 

téflonوتفلون ) أكثر استقرار من املواد األخرى  عند تعرضه للحرارة و االضاة  األخري يعد
و  *

2  استعمال ورق احلرير او 1االكريليك والنايلون
papier de soieبالنسبة للمواد البالستكية   اما

                                                           
  .مادة لدائنية تتحمل احلرارة املرتفعة*

1
 Carole Goffard, op.cit, p16 

2
 Comment  conserver  les matériaux  et les objets présenter par la marne,2009,p1 
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 السيليلوز و، اسيتات و البويل فينيل اليت جيب جتنبها  يف حميط  القريب من التحف املعدنية نترات 

le polychlorure de vinyle  أوPVC **) اهليدروكلوريد  األمحاضتنبعث منها  مواد كثرية من
وليوريا  الفورماليدهيد ، و املطاط و عموما كل  ،)من النفط خاصة اذا كانت ملدنة بلدائن ،

  .امللونة او لكلوريد البالستيك املواد
والتلف بسبب  تعرضها إىل األشعة بالستكية  قد تتعرض إىل التحلل  وعموما جل املواد ال

اليت مصدرها  مصابيح الفلورنست  والبنفسجية اليت قد تسببها االضأة  املوجودة يف املخازن  
 و الرطوبةو(إىلباإلضافة  ،  الضوء املنبعث من املصابيح املتوهجة ذات الكثافة الضوئية العالية،و

عادها ومن املواد أبو  ،أو الكهربائية،حيث تفقدها خصائصها الفيزيائية امليكانيكية .1)األكسجني 
  :)11رقم هي مبينة يف اجلدول نبها واليت جيب جتاملالئمة اليت اثبت فعليتها اىل يومنا هذا 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  البوليمترات املوصى ا
Acrylonitrile butadiène styrène(ABS        االكريلونريتيل  ستار* )        

                                                                                                                                                                                     
اليت متتاز بعد استقراريتها  تكسر بسهولة ، يتم استعماله يف النقل و التخزين  و العديد من  ةالبويل فنيل كلوريد املادة البالستكي**

للمزيد .مبثابة مصدر للكلور) ملح الطعام( الصوديوم النفط مصدره الكربون وكلوريد : املنتجات الصحية،  وهو مركب من مواد طبيعية
  :انظرمن التفاصيل 

Qui c’est du pvc un choix durable pour le secteur  de la construction .pvc -info 

Belgique 2006.p45 
1 

institut
   

canadien,
 <<

La préservation  de l’objet en caoutchouc ou en plastique ,>>  note 

d’Icc15/1, de conservation.www.cci-icc.gc.ca 
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                                                    polyamide)النايلون( البولياميد *

                                                polycarbonateكربوناتا البويل *

                                                        polyéthylèneتيالنالبويل * 

 téréphtalate                             polyéthylèneالبويل تيالن ترييفتالت*

  poly méthacrylate  de méthyle( acrylique))اكريليك(البويل ميتيل *

                                               polypropylèneالبويل بروبيالن  *   

                                                          polystyrèneالبويل ستريان*

                                                                         Téflonالتيفلون*

  البوليمترات املقبولة ولكن  جيب اخذها  بتحفظ
 Acétate  de cellulose)                                    ا( اسيتات السيليلوز*

         poly(chlorure de vinylidéne)(PVDC                        )ب( البويل فنيل   * 

           polyuréthanne de type Esther   )ج( البويل   ريتان من نوع االستر     *   
                                                                                       silicone)د( سيلكون*

  اليت تصدر محض اخلليك phtalate البعض منها قد حيتوي على محض افتاليك) أ( 
  .....بوليمترات مستقرة  حتتوي على كلوريد )ب(
  االكثر استقرار ولكن ميكن ان يلتصق ويشكل بقع يف حالة االتصال املباشر بالتحفة) ج(
، فهو غري مالئم  لالتصال املباشر ، فيجب اختيار   joint d’étanchéitéيستخدم كاحشو الحكام السد:السيلكون) د(

  قاعدي او قلوي  ثات من نوعمثبت ملنع تسرب الغبار و امللو
  البوليمترات اليت جيب جتنبها

   caoutchouc vulcanis)حيتوي على الكربيت ( املطاط املفلكن *

                             nitrate de cellulosنترات السيليلوز *

                   poly(acétate de vinylالفنيلاستات (البويل*

                           polychlorure de vinyleالبويل كلوربروبان*

                      poly( chlorure de vinyle )البويل كلوريدالفنيل*

    polyuréthanne de type éther       البويل ريتان من نوع االستري*

                           urée formaldéhyde اوريا الفورماليدهيد *
        

 ميثل البليمترات املستعملة يف املتاحف نقال عن 11رقم  جدول            
Terteault(J) matériaux de construction….., opcit  p172                   

  :رفوف التخزين-2-6-1
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وفيما خيص املخازن  فمن شروط يئتها  ان يعاد جتهيزها حسب طبيعة التحف املوجودة          
  ستودعو املكان  الذي ،يف كنفها وأول شيء جيب أخذه بعني االعتبار  هي وحدات  الترتيب 

فيه املقتنيات  من خالل حتديد  ظروف درجة احلرارة و الرطوبة  النسبية وألجل  تسهيل عملية 
ليها  البد من وضع تصميم  فعال  ألنظمة التخزين  املختلفة اخلاصة بكل صنف انطالقا الوصول إ

  .1من شكل التحفة و حجمها
فرفوف التخزين  غالبا ما تتكون  من ألواح الصلب ذات الدعامات القوية  املتينة وميكن         

يف اخلشب وتكون مقاومة   هو عليه آو العفن  مثل ما ،فكها و تركيبها  حىت ال يصيبها  التسوس 
الصدد  ميكن تزويد  املخزن مبجموعة خمتلفة من ا ويف هذ ، 2االجتهاداتللحرائق  وكافية اة 

  .اتاخلزانات  للحفظ  واليت تتماشى و طبيعة املقتني
ريطة  أن تكون غري قابلة للصدأ فمادة املعادن املستخدمة يف الرفوف  تبدو مواتية  لتخزين ش      

 ، كما جيب اخذ احلذر يف حالة اتصال بني معدنني  مما قد يتسبب يف تأكل كلفاين ءمغطاة بامليناو

 galvanique(3  بواسطة عازل من أفالم البالستيك فصل التحفة من على الرف  األفضلفمن
   4املستقرة مثل الرغوي البويل ايثيالن

ألسباب  منها طالء يستخدم لسببني إىلالرفوف املعدنية كما حيتاج نضام التخزين  اخلاص ب       
ت اليت اثبت  فعليتها لنظام التخزين هي رتنجات االلكيد ألألسباب أمنية ،وأحسن الط همجالية ومن
النوع األخري .  revêtement a poudre*5 طالء املسحوق  أوrésine alkyde cuiteاحملروقة 

أما رتنجات  .ألنه ال حيتوي على مذيبات  )األدراج( الداخلي يوصى به أكثر  داخل نظام التخزين
ميكنها  إصدار  مواد متطايرة الن فعالية  احلرق يف الفرن  لتركيبات  لكيد  وحىت احملروقة األ

                                                           
1
 Verner(E), Horgan (J.C),op.cit, p 25 

2
  199ص1993,للكتاب  ةترمجة حسن عبد الرمحن اهليئة العام.أدمز فيليب، دليل تنظيم املتاحف  

3
 Jacque(R),Joel(F) op.cit, p 51 

4
 Volfovsky claude ,op.cit, p65 

تغطية املعادن و اخلشب و الزجاج و الفخار ،يتوفر على مقاومة  ضد املواد الكميائية و التاكل  وكذا محاية ممتازة ضد يستخدم يف *
  .ي على على املذيبات ومن اجيابيته انه ال حيتو.االشعة البنفسجية 
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يف   املعدنية  ليست دائما جيدة فاال جيب مطلقا  استعمال  الطالء من نوع الرتنجات الغري احملروقة
  التخزين

  1 1.لنظام التخزين املفتوح   اومن املقبول استعماهل .الداخلي 

  : شروط التخزين-  3-6-1
ستند املنهج الصحيح و الفعال يف حتسني شروط  التخزين  على جمموعة من املعايري اليت ي       

حتددها  مبادئي احلفظ الوقائي ، هذه املعايري  تصب يف اجتاه واحد تكمن يف توفري مجيع املتطلبات 
زمة  للبناء اجلاد ملخطط التنظيم داخل املخازن و وضع تصميم فعال ألنظمة التخزين وميكن الال

  :حتديد هذه الشروط يف النقاط التالية
  ولتجنب مشاكل التغيريات املناخية املوجودة يف املخازن يوجد هناك العديد من الوظائف اليت

لضبط درجة احلرارة و  centrale de régulationميكن اعتمادها كالنظام االتوماتيكي املركزي 
جيب االخد بعني االعتبار نسبة ضغط البخار   عمول  به  يف    قاعات العرض ،وم الرطوبة كما هو

، ومن مث إبرام   عقد صيانة مع إحدى الشركات  املتخصصة  اليت املخزنو نوعية البخار يف 
حات له أمهية فتكييف املس.  2للرطوبة تضمن  التدخل عند الضرورة يف حالة تعطل اجلهاز املنظم

وان مل يستطع املتحفان اقتناء هدا النوع من األجهزة نضرا .  كذا ترشيحه  يف تغيري اهلواء  و
لتكلفتها العالية و اإلمكانيات احملدودة  ميكن  استعمال وسائل أخرى سهلة وبسيطة ويف مقدور 

  .  بالنسبة للقطع املخزنة    أي متحف اقتنائها كا املواد املاصة مثل السيلكا
 موعات  املتحفية املوجودة او املتوقع دخوهلا إىلاملتحف من أثاث و معادن  تقسيم ا

باملقابل كل قطعة تقتىن أو تدخل إىل املخزن جييب تنظيفها أوال مث تصويرها وجردها وغريها،
 .وأخريا تعبأ يف أكياس

                                                           
1
Terteault (J) ,<< matériaux de construction…. Op.cit , pp170 -171 

2
 Luc Rémy ,<<les réserves stockage passif ou pole de valorisation  du patrimoine >>.la 

lettre de L’OCIM n°65 1999,p3 
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 املكان( لدقيقة منها ملعلومات  الكاملة و احيب ان ترفق كل حتفة  ببطاقة  وصفية بكل ا 
 . 1إلمكانية الوصول اىل التحف و طريقة  البحث عنها بسهولة) الرواق،رقم اخلزانة و الدرج

 ر يتم كما ميكن ترتيب  التحف يف علب  حفظ مقاومة  مسدودة بإحكام  وان تعذر األم
اخلفيفة  أو  رفوف صلبة حىت ال تتأثر  باهلزات  األرضية على تصفيفها يف أكياس ووضعها

ومن أهم الطرق  . 2بسهولة إليهاوجيب جتنب اكتضاضها ألجل الوصول   ،حركة الطرقات
 matelassure de (او تبطني حبشو يتم املعتمدة يف  ترتيب التحف دخل أدراج  التخزين 

tiroir( ف هلا رغوي  بطريقة جانبية ، وأخريا بورق مقوى خايل من املواد احلمضية مث تضا
ترفق كل حجرة او زاوية  من الدرج ببطاقة من الورق اخلايل من األمحاض حتمل رقم تسجيل 

 .)36الصورة رقم( حداكل قطعة على 

  حف ووضعها بالقرب من مصدر جيب جتنب يف اي حالة من احلاالت ختزين الت
 .3)التدفئة، الضوء، و الشمس(حراري

     كيفية  التخزين  املعمول  أن أيضاحتديد املعايري الضرورية لكل صنف ، وكما هو معلوم
بعني االعتبار املشاكل اليت ميكن   األخذا هلا تأثري كبري على سالمة التحف،لذا جيب 

 .4اعتراضها

  اليت أصبحت تديرها  التكنولوجيا احلديثة  إنذارناهيك عن محاية املخازن بوضع أجهزة
 .5من أخطار السرقة و احلرائق للحد

و التخزين   ،ذكر ميكن اإلشارة إىل توفري عربات نقل  التحف بني جناح العرض إضافة إىل ما   
من أخطار الكسر وحنوه ، وتكون مكسوة باملطاط و اإلسفنج بغرض  املقتنيات بغرض تأمني

 .امتصاص قوة الصدمات و االرتدادات على التحفة
                                                           

1
 Luc Remy ,op.cit, p 32. 

2
 Bill Bordass ,<< muséum collection  in industriel  buildings A sélection and 

adaptation>>, guide  muséum gallérie commission the conservation unit, 199, p 8. 
3
 claude (J)roux, op.cit, p7. 

4 
methodologie,<< réserve mode d’emploi direction de musée de France>>2004.p1. 

5 
Comment  conserver  les matériaux ......op.cit , p 10 . 
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ميكن  واليت ،أساسية واليت تنتهي بتطبيق مجلة من املهام  الضرورية  فالتخزين خيضع إىل معايري 
   ،البحث ،األمن و السالمة املقتنيات التجهيزات، إمكانية الوصول إىل ( تلخيصها يف مخسة نقاط 

    . )09خمطط رقم) (واحلفظ 
  :نظام التخزين  لنقل  لتحف املعدنية-4-6-1
املعاجلة  أو ،التنظيم  الواجب إتباعه يف حالة نقل التحف املعدنية منها يف إطار التبادالتإن        

املعارض املؤقتة و الدولية البد من توفري شروط احلماية املالئمة ضد التغيريات الرطوبة النسبية و
و  الصدمات اليت قد تتعرض هلا جراء عملية النقل فهي ختضع إىل تدابري ،درجة احلرارة و
  .احتياطات لضمان عدم تعرضها لتفاعالت الكيمائية و االلكتروكميائية و

توضع داخل صناديق  من نوع اخلشب السميك تثبت جوانبه   أنفاملواد املعدة للنقل  جيب 
 سم بني املواد وجدران6تم ترك فراغ مبقدار معدنية  موزعة للصدمات ، في أو،بعوارض خشبية  

و امتصاص الذبذبات  مثل ورق ،شو هذا لفراغ  مبواد لينة مقاومة للضغط  حب  الصندوق
بالرغم من اعتبار هذه املواد املاصة   ،غريها من املواد  أوو رغوي من البوليستران ،البوليتيالن 
 papierورق احلرير  ،  أو)  (le kraftق الصر حتل  حمل منتجات ور أنال ميكن   فإاللرطوبة  

de soie   البيل( ورق  أو(   papier bulle  واليت  يكون وجودها كافيا لتنظيم الرطوبة النسبية
  .1داخل الصناديق املغلقة

  

                                                           
1 

Stolow (N),<< conservation  des œuvres  d’art pendant  leurs transport s et leurs 

expositions>>, UNESCO,1980,pp 57-59 
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 ،الوظيفة، البحث 

 التجهيزات، التنظيم

التخزين ضمان إلزدواجية  

املهام يف احلفظ وتقسيم 
  الوظائف

  احلماية
 التحكم يف الرطوبة واحلرارة ،

 ...األشعة  البنفسجية ، التلوث

األمن  من الفيضانات ، السرقة ، 
......احلرائق  

إمكانية الوصول اىل التحفة 
 بسهولة وبدون صعوبات 

التشخيص ، اجلرد، مكان 

 تواجد التحفة

 Lucنقال عن   التصميم املعتمد يف توزيع الوظائف داخل املخازن: 09خمطط رقم 

Remy .op.cit ,p 32  
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كما ميكن تغليف املواد الصغرية يف صناديق من الكارتون  املضاعف و يتم حشوه مبواد      
و الرطوبة مع كتابة كلمات حتذيرية على الصندوق  جللب انتباه  احلمالني   ،عازلة للحرارة و لينة

زيادة  ، 1غريها من اإلشارات إىلاألعلى  إىل مثل عبارة مواد قابلة للكسر ، وعبارة هدا اجلانب
  .2استعمال نشارة اخلشب حول املواد لتجنب حماذر الكسر و االهتزاز على 

  : احلماية و التدابري   اإلضافية -7-1
او ختزينها ومعرفة درجة حساسيتها للملوثات ، ففي  إن معرفة طريقة عرض التحف املعدنية       
القرارات الصائبة فيما يتعلق باحلفظ و الوقاية ، أما اخلطوة الثانية  يكون  بد من اختاذالالبداية 

باإلضافة إىل الرصد املنتظم  ملستويات التلوث  ،إدراكنا  خبطورة  املواد و املنتجات  املذكورة أنفا
  .تسمح باحلفاظ على التحف بطريقة جيدةاليف األماكن املغلقة اليت 

  :التايلميكن تلخيصها  على النحو   اإلضافيةالوقائية  وفيما يتعلق بالتدابري   
التخزين ،ومن  جتنب  استخدام اخلشب ذو التركيب احلامضي يف واجهات العرض و هياكل .1

  . 3األحسن استعمال البالستيك الصلب  املناسبة

 عدم دهن الواجهات اخلشبية من الداخل  .2

 .رة املتطاي  تصدر املركباتيتمعرفة و جتنب  املواد ال .3

 .جتنب  إلصاق  الغراء أو الشريط لالصق على التحف  جيب .4

 4استعمال املواد املاصة وحاجز البخار-5

تتجاوز احلد  و احلرارة يف قاعات  العرض واملخازن حبيث ال،مراقبة وضبط نسبة الرطوبة -6
مبثابة  % 40تتجاوز  تقريبا ومن األفضل أن ال30 %األقصى من الرطوبة النسبية  يف بدايتها 

اال املناخي حلفظ املقتنيات املعدنية،وهذا اعتمادا على درجة احلرارة و الرطوبة املطلقة يف بدايتها 

                                                           
1
 Ibid, p 60 

2
  .94ص،، املرجع السابق تقي الدباغ ،فوزي رشيد : 

3
 Centre de recherch<<, Climat fiche…op.cit ,p 3 

4 
Jacque(R),Joel(F) , op.cit, p5 
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فوق  األشعةناهيك عن مراقبة   1وقبل تشكل  تكثف خبار املاء°15يف ترك معدل ارتفاعهاب
 .البنفسجية لكي ال تزيد من ارتفاع معدالت انبعاث امللوثات

 .احات  للتقليص من امللوثات وية املس -   7

اختيار املواد و التأكد من اجلفاف التام ( عرض أياختاذ االحتياط  الالزمة  قبل إقامة    -8
 .)للطالء

على  من خالل التعرف( القيام  بتجارب  على املواد قبل استعماهلا  وحتديد طبيعتها الكيمائية -9
معلومات  الشركة املصنعة ، مبساعدة واختيار   إىلاملكونات املوجودة على امللصق ، باإلضافة 

 .احملافظ و املرمم

 الشفط  أجهزةالقيام بعملية التنظيف  اليومية بواسطة  ىالقيام بفحوص دورية ، زيادة عل-10
املسح الكهربائية  إلزالة األتربة و الغبار،كما جيب جتنب تنظيف القطع املعدنية بشريط من حديد 

 . 2فرشاة ناعمة  آوحبذ استعمال  قطعة من قماش فرشاة خشنة في أو

وضع   املسئولنيو هران  ينبغي على  ،ولتجاوز النقائص  املوجودة على مستوى متحف تلمسان
و التأكد من  باستمراربرنامج  عملي  يتمثل أوال  يف وضع املقتنيات  حتت الرقابة  و معاجلتها 

  .القيام بعملية  الترميم  إن استلزم األمر ذلك حالة كل حتفة ملنع التأثريات املفاجئة  و 
تآكل  من خطر العوامل الطبيعية إن مهمة  احلفاظ على املقتنيات احملفوظة ضد كل أشكال ال

البيئية  يرتكز اليوم على البحث عن مفاهيم جديدة  غري اليت كان معمول ا يف املاضي  وهذا ما و
  :ذه املفاهيم يف ه) Gael Guichen قوال قيشان( يلخصه
  املدى البعيد "نفكر اليوم على  أنجيب " كان التفكري باألمس علي املدى القصري" 

  نفكر اليوم يف اجلمهور    أنجيب " التدريب املهين"التفكري باألمس على كان" 

 التبادالت و االتصاالت"نفكر اليوم يف  أنجيب " السرية " كان التفكري باألمس على " 

 ملاذا" جيب التفكري اليوم " كيف" طرح السؤال ألمس كان التفكري با" 
                                                           

1 
Volfovsky claude, op.cit,p58 

2 
comment conserver  les matériaux et les objets… , op.cit ,p 1. 
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 موعة " جيب التفكري اليوم " بالتحفة" كان التفكري باألمسبا". 

 بالعمارة  " جيب التفكري اليوم " بالقاعة " كان التفكري باألمس". 

 1"بالفريق" جيب التفكري اليوم"باالحادية "كان التفكري باألمس.  

  :الرقابة املناخية الداخليةتنصيب وسائل  -8-1
  املقتنيات    وتقرييب ملختلف  الوقاية  داخل املتحف هو توفري وسط مناخي مالئم  مبدأإن        

فعملية تكييف اجلو احمليط بالتحف املعدنية للمحتفني يتطلب ضرورة اقتناء بعض التجهيزات  
 أنفامن اجل تسخري  اإلمكانيات يف ضل الظروف  و التغيريات  املناخية  اليت ذكرا  األساسية

فيتوجب  قياس درجات احلرارة و نسبة الرطوبة  للمحيط الداخلي للمتحفني  بصفة دورية  و 
على معلومات كاملة  حول متغريات الرطوبة  و احلرارة  داخل  تتحصلعلى مدار السنة حىت  

شهرية ،وفصلية، ( زانات ومنه نستطيع  ترمجتها على شكل  منحنيات بيانية القاعات و اخل
 اإلجراءات اختاذ ميكن جيب ان توفر لتحف املعدنية، وعليه وبعدها نقارا بالظروف اليت)  وسنوية

  :هي الضرورية ملراقبة الرطوبة احلرارة األجهزةومن بني .املناسبة  الوقائية والتدابري

  :الرطوبة و احلرارةجهاز قياس *
  يستعمل داخل اخلزانات  تتوفر يف السوق جمموعة خمتلفة من األجهزة منها ما        

(  thermo hyrographesالترموهيغراف  وجهاز،  Thermo hygromètreكالترموهيغرومتر  
 نأقاعات العرض و التخزين ،فاجلهازان مبدئهما واحد ، غري   وضع يفي يالذ)  37الصورة رقم

فالرطوبة  النسبية تقاس  على حسب لتسجيل ،جهاز الترموهيغروغراف  يقوم على نظام ا
بدءا من . 2التغيريات  يف طول  الشعرتني او الريشتني  حتمل قلمني تسجل على ورق مليمتري

60F  3500بالنسبة اهليغرومتر وF  بالنسبة له اهليغروغراف أو باستخدام طريقة بسيطة  و
اقتصادية  ختصص إال يف علب التغليف وداخل خزانات العرض، تعترب كمؤشر جيد لرصد الرطوبة  

                                                           
1
 Centre de recherche…<<vade me cum de la conservation….. >>,op.cit p 3. 

2
  Institut canadien de conservation <<Appareil recommandes  pour la vérification des 

conditions ambiantes  dans les musées  et les dépôts d’archives >>  R.H la fontaine in 

bulletin technique, pp1-12. 
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و هي شرحية من الكرتون  موضوع عليها عالمات مطبوعة من كلوريد الكوبالت  على مسافات  
ناهيك عن 1) 38الصورة رقم (  سلم الطباعة امللونةمنتظمة، يتم قرأا وفقا لتغيري التحول  يف

 psychromètre وسائل وجتهيزات أخرى أصبحت  تديرها  التكنولوجيا احلديثة كا البسيكومتر

de point de rosée  لرطوبة املشبعة عند تشكل قطرات الندى  ،او كا  املخصص لتسجيل
كل حواسب  صغرية  تعمل كبديل وهي على ش  loggers stik-on "لوجرز ستيك اون " جهاز

 32768جمهزة مبجس يسجل الرطوبة و احلرارة ويستطيع ختزين . األخرى  األجهزةلغريه من 
  . 2قراءة

  :معاجلة التحف املعدنية طرق-2
يف معاجلة التحف املعدنية  عدة طرق عالجية  منها الكيمائية من أمحاض وقلويات   توصف       
ي الطريقة الكهروكميائية و أخريا استخدام الطرق طرق االختزال أا ، ثانيا استخدام وحنوه

.  خطر يف جمال الصيانة أيامليكانيكية  اليدوية وهي األفضل  و األكثر استعماال وختلو من 
ا وهذا يترك تقديره   وختتلف الطرق املتبعة يف ذلك باختالف درجة التلف، وأنواع املواد العالقة

  .ملختص يف الكيمياء

  : الطريقة امليكانيكية 1-2
تكون عليه  أنالتنظيف  حكما دقيقا  وخربة لتقرير  الشكل النهائي الذي جيب  يتطلب        

اعتمادا على طبيعة  الصدأالتآكل و  كأثرسطح التحف  املوجودة علىالتحفة فهي إزالة املواد  
 ت ادة فهناك  العديد من التقنياختتلف عملية التنظيف بالنسبة لتحف باختالف امل.املعدنية املادة

فعملية إزالة الصدأ على  املعادن  : الوسائل  املستعملة لكسر الرابطة بني األوساخ و السطح و
 الربونز والفضة (املعادن غري احلديدية  أماالشحذ الكهربائية ،ـ  آلةاحلديدية  تتم باستخدام 

تستخدم املشارط  أو فرشاة من األلياف الزجاجية ،فتكشط احلافة لطبقة   ...) النحاس والقصدير

                                                           
1 

Catalogue ,<< conservation ,restauration archivage>>, édition, 1989,p 68 
2
 Elisabeth Joy,<< la préservation des bien  culturel a longue distance >> .colloque sur la 

conservation restauration des bien culturels paris , 1992, p32. 
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املساس  إىلبكسر  قطع صغرية  يف كل مرة  الن كسر قطعة كبرية  قد يؤدي   إزالتهااملراد 
  2Microscope binoculaire وجترى هذه  العمليات باستعمال  اهر ذو ثنائية العدسة 1بالسطح

  :  كربيتات الصوديومطريقة الغمر يف 2-2
تعد طريقة العالج بكربيتيد الصوديوم القلوي  من الطرق  األكثر استعماال  يف معاجلة          

، فهي تعتمد يف وضعها  يف محام حملول كربيتيد    3احلديد األثري  خاصة يف نزع الكلوريرات 
هذه الطريقة  تسمح بنفوذ  احمللول .الصوديوم  القلوي  الساخن ويتم حتريكه من فترة إىل أخرى

  4كل املواقع  اليت حتتوي على الكلوريرات إىل

كل الكلوريرات   يف احمللول ،   إذابةغري كافية   يف  تكون  أن هلذه الطريقةكما ميكن         
و ،فدرجة احلموضة  العالية تزيد من ظهور التآكل من جديد ،بفعل التكييف السيئ ملدة العالج 

مث يتبع  أشهر 8اىل 3يستمر العالج  بتجديد  احمللول دوريا   من   أنلتغطية هذه النقائص جيب 
  .التجفيف و بالشفط 
 أاأكد من حالة القطع احلديدية خبلوها من الكلوريرات  وعلى بعد املعاجلة  جيب الت أما       

خرى من بينها  أمستقرة  أما ان  ثبت العكس   يستوجب معاودة العالج أو اللجوء  إىل وسائل 
  .5التحليل  الكهربائي

 :طريقة التحليل الكهربائي 3-2

شكلها عبارة عن روابط  أساسية  تتشارك  مع مجيع لذرات   املعادن  يف أنذكرنا على          
ببعض االلكترونات  ولديها حرية احلركة داخل املعدن  مما يفسر قابليتها اجليدة 

 أو  ،ايوناا أوفالتفاعالت اليت حتدث للمعادن  سواء بكتسبها  لاللكترونات  لذراا .للكهرباء

                                                           
1
 le courrier archéologique <<,composition conservation restauration des objet métalliques>>le 

du Languedoc Roussillon n°29 ,1987,  p6. 
2
  .35صاملرجع السابق ، ،األسس العلمية للتنظيف   

3   
Catalogue,

   << 
l’usure du temp….>>op.cit, p115 

4 
composition conservation restauration des objets métalliques, op.cit,p6 

 
5 

 Catalogue ,<< l’usure du temps…>> op.cit, p115 
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، كما ميكن لذرات املعادن اليت فقدت  1أيوناا أو راابذلفقداا  لاللكترونات من   أكسدا
طريقة  االختزال بالتحليل الكهربائي اثر استعمال  إىلباللجوء   أخرىتكتسبها مرة  أنالكتروناا  

  .تيار كهربائي مفتعل 
يتم التزود بالكهرباء عن طريق استعمال  مولد كهربائي يصدر تيارات مستمرة وثابتة، حبيث 

الكتساب االلكترونات ) cathode (املهبطيوصل املعدن بااللكترود السالب الذي يسمى 
 (anodeاملصعدو األملنيوم الذي ميثل  كالفوالذ،ويوصل طرفه املوجب  مبعدن مقاوم األكسدة  

 بوصول التيار) بواسطة قضيب(ان  االتصال اجليد بني املعدن  و الطبقة املوصلة كما جيب ضم)
( ويتم غمر كلتا الطرفني يف حملول الكترولييت .،  ohmmètreعن طريق جهاز قياس املقاومة 

  .)23الشكل رقم

  
  طريقة املعاجلة بالتحليل الكهربائي 23الشكل رقم  

 تفاعالت التحليل الكهربائي:  

                                                           
1
 Khodakov(Y),Epstein  ( D), Gloriosov(p), op.cit ,pp120-121

 

 مولد كهرباء

 كاتود انود

 اومتر 

 معدن الكترود من األملنيوم

من البالستيك حوض  

 فولمتر
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توصيله من  يتم voltmètreيتم قياس اجلهد الكاتودي  للمعدن  بواسطة جهاز  الفوملتر        
كما يوضحه    électrode  de référenceبالقطب القياسي   أخرىباملعدن ومن جهة  جهة

لزئبق  ا القطب القياسي الكترود، من بني األكثر استعماال كربيتات أنواعيوجد العديد من  الشكل
يف كلوريرات البوتاسيوم  calomelالكالومالالكترود  أو (ESS)يف كربيتات البوتاسيوم املشبعة 

(ECS) املشبعة ويسمى الفرق بني اجلهد الكاتودي و االنودي بتوتر اخللية.tension  de 

cellule.  
 أن إىل)  الشوارد السالبة( ل التيار  عرب احمللول  يف اجتاه التيار احلامل  لاللكترونات السالبةقينت

 فتلتف حوله لتطرح الكتروناا  اإلضافية،اما االيونات املوجبة)أنود(تصل  إىل ناحية املصعد  
 ،و يسمى هذا االنتقال  بالكهروفوريزاجر ناحية املهبط فتلتف حوله لتأخذ االلكترونات  

 électrophorèse جرة  االيونات  مثل  4  فهي تسمحSO -Cl    من الكاتود القطب
  1املوجب السالب إىل االنود القطب 

إضافة إىل هجرة  االيونات فان التحليل  الكهربائي  حيدث اختزال  املاء الذي ينتج مركب      
لغازي  على شكل فقاعات  على مستوى السطح  فيعمل إحداث ضغط  ا2H   ثاين اهليدروجني

  .2يسمح بتفكيك  نواتج التآكل

 :  Méthode de  ROSENBERG طريقة روزنربغ4-2

املتآكلة  مادة  les pochesوهي طريقة ختض معاجلة سبائك النحاس توضع على الثقوب        
جلعل االتصال بينهما ، وبعدها *agar –agar  اغرة  أواالملنيوم ومادة وسطية من الغليسريين 

جيدد العالج طاملا و توضع يف غرفة رطبة فيتم تثبيت بطارية،و تبدأ كلوريرات النحاس تتقلص
  .3أوراق األملنيوم تتفاعل

                                                           
1 

Volfovsky claude,op.cit , p91
 

2 
Meyer-Roudet(H), a la recherche d’un métal perdu les nouvelles technologies dans la 

restauration France, paris1999 ,p102
 

  46ص ، املرجع السابق ،سهيل ادريس : ماده هالمية تستخلص من الطحالب البحرية ينظر   *
3 

catalogue,<<
 
l’usure  du temps…>> , op.cit, p115

 



   احلفظ و الصيانة الدائمةتدابري  "                                                      الفصل اخلامس"
                                  

190 
 

  : طرق محاية التحف املعدنية  من التآكل -3
وهي مواد تساعد  املعادن من التلفيوجد عدد كبري من املانعات اليت ميكن استعماهلا حلماية        

 كليهما ،و تكون النتيجة تعطيل  عملية التآكل،  آوعلى إعاقة  التفاعل االنودي ،أو الكاتودي 

وحلماية التحف من األكسدة تستعمل طرق . أخرى إىلوعلى كثرا فهي ختتلف من تركيبة 
النشطة للوسط األكال ، بسيطة  وهي تغطية سطحها  بطالء  واقي  ومقاوم مينع االيونات 

  .والطالء نوعان النشيطة و الغري نشيطة 

 les produits actifs: :املواد النشطة 1-3

مصدرها مواد كمياسة على شكل اكاسيد  أو الرتنجات اليت  حتتوي على مساحيق         
حاول خرباء املعادن  محاية  املعدن من تأثري  البيئة  بوقايتها وتغطيتها  األحيانيف معظم  .معدنية

عادن بطبقة رقيقة من الذي كانت تتطلى به املبطبقة من معدن أخر مقاوم  لألكسدة مثل الذهب 
ويبقى الذهب كعازل  جيد ضد املتغريات البيئية وهذا يف حالة ما بقي سطح املعدن هده املادة 

ملعدن وظهور  بطارية التآكل  الكامنة حتت ا ارومتجانس ، وفور حدوث عدم استقر .منتظم 
   1بظهور تأكل على شكل ثقوب الصفيحة الواقية

وبالتايل جهد (نفس الظاهرة تتكرر عندما يتم تغطية املعدن مبعدن لديه قابلية اقل لتأكل        
ماطلي التحفة املعدنية  بطبقة  إذاالعكس و .عليه يف حالة طالء احلديد هو مثل ما )عليالقياسي أ

ففي هذه احلالة يصبح )  اجلهد  القياسي  منخفض ( لتأكل  أسرع  من معدن أخر لديه قابلية
  .قبل  التحفةاملعدن الواقي جهد انودي قابل للذوبان ويتآكل  

اء على السطح من تأثريا هلو* تشكيل طبقة مهمدة املانعات  إىل يف احلقيقة  تستعمل طبقة       
بطبقة حامية   يةالبيين للمعدن من التآكل،  وهو ما يستعمل دائما يف تزنيك او تغطية قطعة حديد

  2األملنيوم أو Zingageمن الزنك 
                                                           

1 
Volfovsky claude ,op.cit, p58 

   .هذه املانعات ب املانعات املهمدة أيضاتسمى *
2 

Ibid,p58 
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 : les produit non actifs: املواد الغري نشطة 2-3

فهي تشكل  .ة يف مواد الشمع و األفالم مكونة من البوليمترات العضويةوهي مواد متمثل        
هذه الطريقة يف حالة املشاكل  إىليفضل اللجوء  تسرب املاء السائل  ملنعطبقة مانعة ومقاومة 

 املتعددة العناصر املقتنيات التدخل الوقائي على  الصعبة اليت تعترض احملافظني أثناء

 les objet composites حيتوي على أصناف خمتلفة الذي ف وهران ما هو احلال بالنسبة ملتحك
نفس القطعة كالسكاكني ذات املقابض   خمتلفتان من  مادتان  تتركب مناليت  ااملقتنيات  من

ترح  فصل  سطح املعدن و اجللود احلاملة للسيوف ، وبالنظر إىل هذه اإلشكالية فانه يقواخلشبية  
  .كالشمع أو أفالم  البالستيك  بواسطة مانعات عضويةاخلشب املعدن و اجللد  

فكل واحدة ختتلف عن األخرى من حيث ،يوجد العديد من أنواع  الشمع  املخصصة ملنع التآكل 
غالبا هي  ذات تركيب حامضي ، هلا خاصية جذب الغبار بسبب خاصيتها : جودا وعيوا 

هذه الكائنات تتغذى باملادة  باعتبارالدقيقة  الكهروستاتية، حساسيتها هلجوم احلشرات الكائنات
 الشمع كليا من على سطح املعدن إزالةزيادة على هذا من الصعب . العضوية املركبة للمانعات 

ومنه نستطيع التمييز . ا  tétrachlorure de carboneحىت بستعمال رباعي الكلوريد الكربون 
  :1بني جمموعة خمتلفة من املانعات

 النحل لطبيعي مشع : : la cire naturelle d’abeille استخدمت بكثرة يف طالء
هذه .التماثيل ومقتنيات املتحف ولكن من عيوبه قابليته لالنصهار يف درجة حرارة منخفضة

الذي  يزيد من مقاومته * dammarدمارالسلبيات مت تصحيحها بإضافة مواد كاراتنج 
 . 2مرتفعة من احلرارةوعدم قابلتيه لالنصهار يف درجات 

                                                           
1 

Basinov (V) , Lutte contre la corrosion par l’utilisation d’inhibiteurs, Traduit du  russe 

par Ravensky (K), ed. Mir Moscou, 1989, p 22.
 

املتواجدة يف اجلزر  األشجارمن  أنواعراتنج دمار هو من الرتنجات  الطبيعية اليت تستخدم  يف صناعة  الورنيش  وهو يفرز من *
فهي مادة غري قابلة لذوبان يف املاء ولكن ميكن ايذابتها يف املذيبات العضوية كا لكحول  و االستري و، اهليدروكربونات و .االندونيسية

Encyclopédie Wikipédia ; In http://www.wikipedia.com :          للمزيد من التفاصيل ينظر. األسيتون
  

2 
Volfovsky Claude, op.cit, p59.
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  الشمع البلوريla cire microcristalline : :منتج ناتج من تكرير البترول  هو
  .ميتاز مبرونته اجليدة 

 لشمع املعدل : : la cire modifiéesالبوليمرات االيتيلني، واسيتات االفنيل  امصدره
  .،و الرتنجات امللدنة باحلرارة

 مشع البويل ايتيلني قليقول : :cire poly éthylène –glycol   ومن سلبياته انه ذو
  .1تأثري حامضي

درجة الوبالرغم من هذا كله ورغم تعدد مانعات احلماية ضد أشكال التآكل ال تكون بنفس 
  .التحفة  عرب الزمن  اليت تكتسبها واألمهية لطبقة الواقية 

طبيعيا وله دور مهم يف احلماية من  الذي يكتسي التحفة املعدنية  يكون la patineفالغشاء األسود 
  .من على سطح التحف   إزالتهبعدم عوامل  التلوث لذا ينصح 

 إىلالذي يغطي سطح املعدن  هو  الذي يؤدي حتما  األسودليس  الغشاء  وبشكل عام  فا
  .2من على سطح األسودالتآكل  الناجم  عن الصقل  و التلميع  إلزالة الغشاء  إمناتشويهها  و 

تتأثر بالرطوبة  يف   أيضافهي  لثباا، حمددة جوية ظروفا تتطلب بدورها العضوية فاملانعات إذن
بارتفاع  درجة احلرارة    شديدة التأثر أايف حني  %70حالة ظاهرة التكثف  انطالقا من 

رية أحادية جلزيء  يف التمدد الذي يعد انقطاعا  يف السلسة البلم  تبدأحيث ° م40انطالقا من 
chaine monomère    ناهيك عن  3املركبة للجو  ألجساماويترك فراغات تنساب  من خالله

يف تلف املواد العازلة  اليت تساهم يف التقليص  من خاصيتها  UVتأثري األشعة مافوق البنفسجية 
ارتفاع ناقليتها سهلة يف تسرب  املاء إليها ، كما أثبتت  دراسات على أن  وتكون  لطردها للماء 
  . 4تغيري لون هذه املواد  يفيساهم  أيضا    مستوى الناقلية

                                                           
1 

Tetreault (J) ,<<materiaux de consruction…..>> op.cit. p173 
2 

Judy Logan,<< comment connaitre la corrosion… >>.op.cit. 
 

3
  .82ص ،املرجع السابق ،مروان  بساطة معمر : 

4
 Mboungou(E) ,étude des phénomènes lies a la dégradation  des matériaux  polymères   

sous champ électrique  en présence de l’humidite.  these de doctorat  en chimie –

physique2000,p40. 
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اما املدة الزمنية  ، 1تجاوز هذه العيوب بالنظر إلمكانية جتديد املانعات العضوية دورياول      
للتجديد فهي مرتبطة مبدة حياة املانع اليت حتدد مسبقا ، ومن اجل ثباا ألطول مدة ممكنة جيب 

 أنغري  ، %40تكييف رطوبة وحرارة تتناسب مع الربجمة  اليت حتدد حفظ املعادن وهي اقل من 
اخلشب يتطلبان رطوبة  أواألمور تنعكس يف حالة  التحفة  املعدنية املتعددة العناصر فان كان اجللد 

ففي هذه احلالة  ،النسبة اليت تتوافق وجمال حفظهما وال تتوافق وجمال حفظ املعدن وهي 60%
 . 2لكال  املادتني %50بجيب ضبط معدل رطوبة متوسطة تقدر 

ياطات  اليت ذكرا  قد ال تكون كافية  ملنع التآكل  من ظهوره جمددا  ومع ذلك  كل االحت       
 أو ،أما األعراض األكثر وضوحا  على املعادن  هي البقع اخلضراء اليت متس النحاس و سبائكه 

أو شقوق تظهر على احلديد ، وان تبينت هذه   gouttelette على شكل  عالمات من الصدأ
التشوهات ينبغي معاودة العالج  يف اقرب وقت ممكن كما جيب أن ال  نتردد  يف أن تعهد إىل 

  .املرمم للعالج
ومن املشاكل اليت تعترض العاملني يف املتاحف هو ظهور أعراض من شىت أنواع التآكل       

ض النصائح اليت جيب آخذها بعني االعتبار لتقليل من ولكي نتفادى هذه املشاكل نتقيد ببع
  .)  12رقم   اجلدول(.األضرار 

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           
1 Volfovsky Claude ,op.cit, p67 
2
 Ibid,p67 
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  املشاكل اليت نقف عندها يف الوسط املتحفي احللول

املعاجلة جيب ارتداءقفازات  أوا لتنظيف  ألجليف حالة التعامل 
 قطنية     

 األضرار النامجة عن التعامل  

التنظيف عند الضرورة  بستخدام مزيالت  معتدلة مثل عجينة  
 carbonate deمركبة من كربونات الكالسيوم  املرسبة  

calcium précipite 1*و املاء  
 األضرار النامجة عن احلك و الكشط  

 تأكل من نوع جديد الذي يكون حتت الطالء                                                                         .عزل املعدن يف بيئة جافة  

 فقدان طبقة الطالء اليت تغطي سطح املعدن                                ترك املعدن  على هذا النحو للحفاظ على أثار استخدامه                                

يف هذه احلالة يتم وضع ثقب صغري يف الكيس البالستيكي -1
  .لتهوية

إضافة مواد ماصة كجل سيلكا ومعاودة إغالق الكيس  -2
 .من جديد  

داخل )  قطرات املاء( يف حالة حدوث ظاهرة التكاثف  
 اكياس البالستيك  املغلقة                     

                                                             .وية الصندوق 
 تأكل املعدن بظهور مسحوق اخضر و رمادي  لسبائك

 النحاس  املوضوعة يف صناديق خشبية                                     

من األحسن حفظ الفضة يف كيس بالستكي  مغلق ، ومن 
األفضل  أيضا  حفظه يف كيس أخر مغلق بإضافة جل السيلكا 

 .و الكربون النشط

  الغشاء األسود الذي يغطي الفضة  

و )  األمحاض املتطايرة ( توفري أفضل وية للحد من مشكلة 
استشارة املرمم عن طرق احلماية  إلزالة التآكل  و التخلص 

 .              منه

 مبسحوق ابيض   الرصاص بظهورتأكل املعدن 

 

نقال عن  املعهد .  ، أما يف حالة الشك استشارة املرمم املشاكل و احللول  لتدخل  الوقائي على املعادن 12جدول  رقم 

 l’ccالكندي
  

  

                                                           

يتم حرق احلجر .°900يف درجة حرارة يتم احلصول على راسب كربونات الكالسيوم  من تكليس  احلجر اجلريي * 

 .املتتالية الكيمائيةالتفاعالت ل من خال ) حصول  على راسب كربونات الكالسيوم اجلريي للا
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  :خالصة الفصل 
  

شرط من شروط  املختلفةتعد الوسائل التقنية  العلمية  حلماية املقتنيات  من عوامل  التلف      
ينبغي  للمتحفني  اختاذ التدابري  لتقليل  من  استفحال  ظاهرة ومنه    يف  الوسط املتحفي احلفظ 

األكسدة و التآكل الناجم بفعل  االنعكاسات  السلبية  النامجة عن أسباب عدة لذا ا فالعناية اليوم 
وعليه يشترط  فتح أفاق  ،تستلزم  منا ابسط األمور  حىت ولو يف ضل حمدودية اإلمكانيات املادية 

مثلة يف تغري هذه األساليب القدمية   سواء على مستوى  تقنيات العرض  التخزين يف جديدة  و املت
  .اقتناء  التجهيزات  قصد متابعة  التغيريات املناخية  يف خمتلف أجنحة املتحف  
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  اخلامتة

يكتسي احلفظ الوقائي أمهية يف املتاحف حيث كان و مازال بؤرة شعور الباحثني و املهتمني       
بتطوير األساليب و السهر على سالمة التحف و محايتها من خمتلف األخطار سواء منها البشرية 

  .الفيزيو كيميائية و كذا إخضاعها إىل املراقبة املستمرة من طرف املسريينو

بالرغم ان الفكرة قدمية وصححت  ،فاهيم احلفظ املاضي مل لقد أزيل  الغبار خالل القرن      
الكثري من املفاهيم لكل من احلفظ الوقائي، واملعاجلة، و الترميم ، وحفظ الترميم الذي أصبح اليوم 

رارة، و الرطوبة على املراقبة املناخية  من عامل احل قد اقتصر م امشل وأوسع بعدما كان يف املاضي 
أصبحت املفاهيم أكثر دينامكية  بالتفكري  يف جماالت أخرى  منها ، و الضوء  ولكن اليوم 

اخل ، فاحلفظ الوقائي ال ينطلق  من ....االهتزازات، و اجلرد ،و التغليف  امللوثات  ، و الغبار و
ئة و على األماكن و فمجاالت  اهتمامه تنصب باألحرى  على البي ،مبدأ  التدخل على التحفة 

 .طرق عرض املقتنيات 

فاحلفظ الوقائي هو ضرورة حتمية يهدف إىل متديد عمر املقتنيات والذي يترجم يف صورة       
فعالة وهي الوقاية من جل األخطار اليت تعترضها يوميا و السعي إىل خفض درجات التدخل 

ميكن اعتباره مبثابة احلقل  املليء   املباشر حىت نصل  إىل إجراء  اقل تدخل ممكن عليها ،كما
فوجهات . بالوعود،وعلى  انه جمال واسع أين تتخذ فيه قرارات التدخل  على مستويات خمتلفة

كان عليه يف املاضي  النظر حول مفهوم  احلفظ  قد تغريت  اليوم  وختذت أبعاد  أخرى  عكس ما
ة أخرى  جهلهم للحوادث البيئية  ومن جه ،بصب اهتمامه فقط عل املمتلك الواحد دون األخر

تفسري هلا ، بينما اليوم فهي موجهة  يف شكل جديد  و   إجياداليت كانت تعترض املقتنيات بدون 
و األثري و اليت ميكن  ،املتمثل يف وضع املمتلك يف بيئته  الصحيحة اليت حتفظ له طابعه التارخيي

  .تشبيه احلفظ ملا يشهده العامل  اليوم من حتدي بني  البيئة و اإلنسان 
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كما استوقفتنا  الدراسة على أن اكتشاف املعادن مل يظهر يف حقبة زمنية  واحدة لدى الشعوب 
  ستقرار  احلقيقة يف التقدم التقين  الذي  واكب مرحلة التنظيم و الزراعة و اال أنالقدمية،وعلى 

اإلنساين يكمن  يف اكتشاف املعدن، و اليت انتقل فيها اإلنسان من مرحلة الصناعة احلجرية  إىل 
مرحلة التعدين اليت  سخر هلا شىت الطرق للحصول على معدن نقي وخايل من الشوائب ، بانتقاله 

اليت مسحت برفع  و احلطب كوقود  إىل األفران  املتطورة ،من الطرق البدائية كاستخدام اخلشب 
درجات احلرارة إىل مستويات عالية ومنه التحكم يف درجة صفائها ومقاومتها ،وعلى هذا األساس 
مهدت إىل نشوء صناعات معدنية  خمتلفة األغراض و الوظائف  و اليت تعامل معها اإلنسان  

  . واستحدثت  فيها وسائل أدوات  استخدمت لطرق أو لتصفيح باحترافية

 حتوالت يف تعرفه املتاحف من االعتبار ما أخذنا بعنيما  صعبة إذاتعيش وضعية  فمتاحفنا      
من حتاليل فيزيائية خمربية تعد فاستخدام التكنولوجيا احلديثة   .و التقين الو ضيفي حتسني األداء

صنيعها و اليوم من الوسائل  املهمة  اليت تسمح  مبعرفة  تركيبة  البنية الذرية  للمواد ،وطرق ت
و اليت  ، أخرىنتيجة لعوامل  أونتيجة  طرق التصنيع  أوالتغيريات  اليت طرأت عليها بفعل الزمن 

وبدون التحاليل املخربية  طرق عالجية ناجعة حتفظ له طابعه األثري ،  بشأاباملقابل ميكن اختاذ 
عنها يف الكشف عن املرض، فكيف  ميكن معاجلة مريض  ليستغىناليت أصبحت اليوم  ضرورة 

   .دون اللجوء إىل أدوات التحليل  املخصصة  لتقييم الضرر 

فقد أصبحت متاحفنا  جمرد مناطق  متحجرة  غري متفاعلة  مع التطورات  التقنية   فيما       
احلفظ  شيء ضروري  خيص  جمال احلفظ  من جل األخطار  اليت تنهك هذا لتراث  فإدراك أمهية  

ة لتطوير جمال احلفظ وفعال  فإدارته بأسلوب  مستدام  يسمح باملضي  قدما  ويفتح طرقا  جديد
ملحوظ  على من تطور   ملا تعرفه املتحف القرن املاضي واحلديث ليس ه ففاملتح يف املتاحف 

التطلع  إىلجيب السعي اليوم  لذا  .مستوى التقنيات و العمليات  التطبيقية  من مراقبة  و حتليل  
  .و اقتنائها  بشىت الطرق  ووضعها يف متناول  الطاقم البشري الساهر على محايتها كسبها إىل
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تعد العائق  األول    كما تعد البناية  املتحفية  املستودع  الضامن  لرعاية هذه املقتنيات  ، إال أا
امل تارخيية  غري مكيفة وال تتوافق ومتطلبات  ، فالبنايات  يف األصل معأمام العرض  و احلفظ 

العرض و احلفظ ،وعلى أن املتاحف اليت مت تدشينها يف الفترة االستعمارية مل تبىن لغرض متحفي 
م أما قبل هذه الفترة 1946بعد  احلرب العاملية  الثانية  ما جئتالن الدراسات املتحفية  يف األصل

ضمان  إىلبوسعها  حتقيق جناعة العمل املتحفي الذي يهدف فال يكمن اعتبارها متاحف الن ليس 
  . استدامة املقتنياتو

( الشروط األخرى  هو توافق  املواد املستخدمة  يف العرض املتحفي و التخزين  مثل من و 
مع ....) املواد البالستكية  ، الداعمات  ومواد التنظيف وغريها  ،اخلشب ،الورنيش ـالطالء  

 ،شروط احلفظ املعادن وال تؤثر عليها سلبا  ال من الناحية امليكانيكية   وال الكيمائية والفيزيائية
تعد  ألا  ،فال يزال ينبغي  التأكد  من  موصفات هذه املواد  املستخدمة يف الوسط املتحفي 

لذا حيترس من  استخدامها  واليت قد تسبب أضرار ال نعلم  ،األخبرة السامة وت  مصدر للملوثا
بعني االعتبار  مقربة هذه املواد من التحفة ، وكذا مدة التفاعل بني  األخذعواقبها ،كما جيب 

  .التحفة  و املواد 

له يستمتع  وهي اليت جتذب الزائر  و جتع ،كما نستخلص على أن العرض  هو روح  املتحف       
يدة  ومدروسة كلما أمثرت  عن بلوغ اهلدف املنشود جمبا يشاهده  وكلما كانت طريقة العرض 

، كما  أن العرض اجليد جيب أن يتم وفق شروط  تتعلق بتحديد مستويات النظر   وبالعينة 
لى وشكلها  وما يستلزمه  أيضا  باستخدام  تقنيات و وسائل اإلنارة  اجليدة  و توزيعها  ع

على عرض  هادف و فعال، كما هو مرهون  باستخدام   تتحصلحسب حجم التحفة حىت 
و ،الداعمات اليت تعد من االحتياجات  الضرورية يف العرض املتحفي ووسائل الدعم  كاحلوامل 

  . الذي يعتمد يف فتح ورش لصناعة ها النوع من الدعامات على حسب حجم  وطبيعة املقتنيات  
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كما خيص بالذكر وحدات التخزين  اليت ينبغي أن نوليها أمهية كباقي املقتنيات األخرى اليت هي 
و األمن وتوفري مجيع املتطلبات  الالزمة  من دراسة   ،يف قاعات العرض من خالل توفري  الصيانة 

 ،ليفو مواد التغ ،و كذا إمكانية الوصول ، و وحدات الترتيب ،املساحات املخصصة للتخزين 
شرط من شروط احلفظ  على املدى البعيد ، باإلضافة  إىل إعطاء كافة الضمانات  اخلاصة  ألا

و الرطوبة داخل قاعة  ،باحلفظ  هو توفري أجهزة  الرقابة املناخية  اليت تعمل على تنظيم  احلرارة
  .التخزين اليت جندها مفتقرة يف كلتا املتحفني

بطة  أيضا  بتدريب املوظفني  املتخصصني  و التحديث كما أصبحت  صيانة التحف  مرت   
املنتظم  لإلدارة اجليدة  للمجموعات ، فهي تعد من األمور البالغة األمهية  يف تدريبهم  و تكوينهم 

ن  هلا عالقات وثيقة مع وان تكو ،الذي يعتمد أساسا  يف فتح ورش عمل كجزء من التدريب و
  .وطين و الدويلاألخرى على الصعيدين ال املؤسسات

معايري أمهها  استقرارية التحفة من جل العوامل املدمرة  حىت من    مراعاةوقبل أي تدخل  جيب 
  ضمان استقرار  املواد املعدنية باحلفاظ على موادها إىلالعمليات الترميمية  اليت يسعى من ورائها 

، باملقابل  العمل على  احلفاظ على استقرارية   املواد  اجلديدة اليت أضيفت إليها  أثناء    األصلية 
، وكذا القيام على املدى البعيد خفضهاو السعي  إىل  ،العمليات  و التدخالت  الترميمية 

و  بالفحوص الدورية و التشخيص حىت يتسىن تطبيق الطرق العالجية  اليت تستدعيها طبيعة التآكل
املواد الكيمائية  مبستخدمأو  ،بالطريقة امليكانيكية  إماالطرق الالزمة للمعاجلة    باستخدامالتلف  
   .وحنوها 

تلك هي بعض النتائج  املستخلصة من الدراسة ملوضوع ا احلفظ  الوقائي يف املتاحف  و اخلاص 
ألنة ضرورة حتمية  تقتضيها  ،بالتحف املعدنية  و اليت خالهلا أبرزنا أمهية احلفظ يف املتاحف

أكثر  الغوصلذا جيب  ،اجلهويةّ  أوالظروف السيئة اليت تعيشها معظم متاحفنا  سواء الوطنية منها  
هلد النوع من الدراسات الن الغرب امنوا مببد ء التعاون و الشراكة بني التخصصات ، و الذي 
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الصعوبات  يف الوسط املتحفي بفضل    أرسى دعائم علمية مكنتهم من جتاوز الكثري من املشاكل و
  .اخل ...جمهود املتخصصني واختالف انتمائهم  التكويين يف العلوم الفيزيائية و البيولوجية 

لذا هدفنا املنشود هو فتح  باب  البحث و الدراسة يف جماالت أوسع وأكثر تعمق للحصول على 
  .نتائج أحسن ختدم تراثنا الثقايف 

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة املصادر واملراجع
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 واملراجع املصادر

  :املصادر با للغة العربية

 قراة ورش او حفص    القران الكرمي 

 .1992 دار صادر،بريوت 01طبعة0 7ابن منظور ،لسان العرب الد  .1

بريوت  ،1يوسف خياط ، دار اجلري و دار لسان  العرب مأعاده ، ابن منظور ،لسان العرب .2

1988.  

  :املراجع باللغة العربية

  .2000القاهرة ،،أمحد الطايش ، الفنون الزخرفية اإلسالمية املبكرة ، مكتبة زهراء الشرق  .1

  1995،مكتبة لبنان للنشر املوسوعة العلمية الشاملة ،اهللا، يوسف سليمان خري  وامحد سقيف اخلطيب  .2

ترمجة حممد حسن عبد الرمحن،اهليئة املصرية العامة للكتاب  ،دليل تنظيم املتاحف ،ادامزفليب و آخرون  .3
1993. 

ترمجة  لبداية حىت اية العصر السلجوقي،اولكر ارغني صوى، ،تطور فن املعادن اإلسالمي منذ ا .4
 .القطورى، الس األعلى للثقافة القاهرة امحد والصفصايف 

 .1987دمشق ،منشورات  وزارة  الثقافة  ، 1ط، زهدي ، املتاحف بثري .5

 .1987 ،ساحة رياض الصلح بريوتطرس، حميط احمليط ، مكتبة لبنان ،البستاين ب .6

 .ت.داململكة العربية السعودية املناهج  ، تقنية التشكيل، اإلدارة العامة  لتصميم  وتطوير  .7

اململكة العربية تقنية مدنية، خواص و اختيار املواد، اإلدارة العامة لتصميم  وتطوير املناهج،  .8
 دتالسعودية،

 .1980، جامعة بغداد علم  املتاحف،تقي الدباغ  و فوزي رشيد   .9



 "املصادر واملراجع "

245 
 

منشورات الثانوية الفنية طرابلس  ،سلسلة الكتاب التقين، أساسيات سباكة املعادن،التهامي جاب اهللا .10
  . ليبيا 2007

  ت.د.حسان حالق، مقدمة  يف تاريخ العلوم و التكنولوجيا  .11

 .إدارة هيئة النيل العربية للنشر و التوزيع،املتاحف وفن اإلدارة ،حسن ابراهيم العطار  .12
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Pièce Argent قطعة نقدية فضية  
 

 

 

Détails de spectre 
Projet : Archéologie 
Nom du spectre : Spectre9 : Argent 1 mm 
Conditions d'acquisition 
Temps d'acquisition 10.0 
Temps de mise en forme 4 
Tension d'accélération (kV) 15.0 

 
 

 
Réglages de quantification 
Méthode de quantification Tous les éléments (normalisés) 
 
 
Résumé des résultats 
Elément % massique 
Argent  100.0 
 
 
L’analyse de la photo microscopique à l’échelle de 1 mm  montre que la pièce de monnaie 
présente des taches de couleur noir à la surface ainsi que des «  fissures ». Ces fissures 
peuvent être expliquées par les conditions de chauffages (fusion de l’argent, Tf =  962°C ) et 
de refroidissement (moulage) de l’époque.  
L’analyse EDX montre quand à elle, que la pièce de monnaie est une pièce d’argent et par 
conséquent les taches noirs qu’on remarque à la surface sont des souillures (voir plus bas).  
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Détails de spectre 
Projet : Archéologie 
Nom du spectre : Spectre15 Ag 500 μm 
Conditions d'acquisition 
Temps d'acquisition 10.0 
Temps de mise en forme 4 
Tension d'accélération (kV) 15.0 

 

 
 
Réglages de quantification 
Méthode de quantification Tous les éléments (normalisés) 
 
Résumé des résultats 
Elément % massique 
Chlore  14.7 
Argent  85.3 
 
Nous avons voulu savoir plus sur les taches noirs à la surface de la pièce, nous avons zoomer à 500 
ensuite 200 et enfin 100 μm. Nous remarquons que l’hétérogénéité de surface augmente ou des 
reliefs sont plus apparents. 
L’analyse EDX montre qu’en plus de l’argent nous avons l’apparition du chlore. Cette présence peut 
être expliquée par la réactivité de l’argent avec les ions chlorures qui peuvent provenir des eaux de 
mer par exemple. Cette réactivité peut conduire à de l’argent à des degrés d’oxydations différents (I 
et II) et qui noircis à la lumière. 
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Pièce Monnaie Romaine 1:قطعة نقدية رومانية رقم  

  
 

 
 

 
La pièce de monnaie romaine Empereur est faite à partir du cuivre uniquement. Elle présente des 
taches noirs et blanche qui son uniquement des dépôts d’autres éléments chimiques qui ont été fait 
au cours du temps. 
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Détails de spectre 
Projet : Archéologie 
Nom du spectre : Spectre19 Empereur 
Conditions d'acquisition 
Temps d'acquisition 10.0 
Temps de mise en forme 4 
Tension d'accélération (kV) 15.0 

 

Réglages de quantification 
Méthode de quantification Tous les éléments (normalisés) 
Résumé des résultats 
Elément % massique 
Silicium  6.9 
Cuivre  93.1 
 
L’analyse de la tache noire à différents zooms montre qu’en plus du cuivre nous avons du silicium qui 
a noirci au cours du temps. 
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Détails de spectre 
Projet : Archéologie 
Nom du spectre : Spectre1 : Empereur 10 μm 1 
Conditions d'acquisition 
Temps d'acquisition 10.0 
Temps de mise en forme 4 
Tension d'accélération (kV) 15.0 

 

 
Réglages de quantification 
Méthode de quantification Tous les éléments (normalisés) 
 
Résumé des résultats 
Elément % massique 
Aluminium  3.1 
Silicium  11.3 
Calcium  4.6 
Fer  14.1 
Cuivre  23.9 
Plomb  43.0 
 

 

Détails de spectre 
Projet : Archéologie 
Nom du spectre : Spectre2 : Empreur 10 μm 2 
Conditions d'acquisition 
Temps d'acquisition 10.0 
Temps de mise en forme 4 
Tension d'accélération (kV) 15.0 

 

 
Réglages de quantification 
Méthode de quantification Tous les éléments (normalisés) 
 
Résumé des résultats 
Elément % massique 
Silicium  8.9 
Calcium  6.7 
Cuivre  45.1 
Plomb  39.3 
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Détails de spectre 
Projet : Archéologies 
Nom du spectre : Spectre 4 : Empereur 10 um 3 
Conditions d'acquisition 
Temps d'acquisition 10.0 
Temps de mise en forme 4 
Tension d'accélération (kV) 15.0 

 
 

 
 
Réglages de quantification 
Méthode de quantification Tous les éléments (normalisés) 
 
Résumé des résultats 
Elément % massique 
Calcium  4.1 
Fer  10.6 
Cuivre  69.9 
Plomb  15.4 
 
La pièce de monnaie empereur est constituée uniquement de cuivre.  
Les différentes taches sont des souillures dont la composition dépend d’un endroit à un autre. 
L’analyse EDX a montré l’existence de plusieurs éléments chimiques  : Calcium, Fer, Plomb, Silicium et 
aluminium. L’existence de compositions différentes à des endroits différents de la pièce de monnaie 
prouve que ce sont des souillures. 
L’existence du calcium, du silicium ainsi que de l’aluminium peuvent s’expliquer par le contact de la 
pièce de monnaie avec la terre ou le sable.  
Le fer et le plomb peuvent être expliqués par l’entreposage de cette pièce de monnaie dans des 
boites composés essentiellement de ces matières. 
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Pièce de Monnaie Romaine   2:قطعة نقدية رومانية رقم

 

Détails de spectre 
Projet : Archéologie 
Nom du spectre : Spectre20 : Sofina 1mm 
Conditions d'acquisition 
Temps d'acquisition 10.0 
Temps de mise en forme 4 
Tension d'accélération (kV) 15.0 

 

 
Réglages de quantification 
Méthode de quantification Tous les éléments (normalisés) 
 
Résumé des résultats 
Elément % massique 
Cuivre  100.0 
 
A l’échelle la plus élevée, nous n’avons que le cuivre qui est présent.  
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Détails de spectre 
Projet : Archéologie 
Nom du spectre : Spectre7 : Sofina 200 um 
Conditions d'acquisition 
Temps d'acquisition 10.0 
Temps de mise en forme 4 
Tension d'accélération (kV) 15.0 

 
 

 
Réglages de quantification 
Méthode de quantification Tous les éléments (normalisés) 
 
Résumé des résultats 
Elément % massique 
Silicium  4.7 
Fer  9.7 
Cuivre  30.3 
Etain  15.3 
Plomb  39.8 
 
En zoomant à 500 ensuite à 200 μm sur une tache blanche nous avons l’apparition d’autres éléments 
chimiques comme le silicium, le fer, l’et  ain et le plomb. 
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Détails de spectre 
Projet : Archéologie 
Nom du spectre : Spectre6 Sofina 30 um 
Conditions d'acquisition 
Temps d'acquisition 10.0 
Temps de mise en forme 4 
Tension d'accélération (kV) 15.0 

 

 
Réglages de quantification 
Méthode de quantification Tous les éléments (normalisés) 
 
Résumé des résultats 
Elément % massique 
Silicium  5.0 
Fer  12.8 
Cuivre  31.6 
Etain  14.4 
Plomb  36.1 
 
Mêmes remarques en zoomant encore plus à 30 μm (région très limitée de la pièce)  
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Monnaie Romaine 3:قطعة نقدية رومانية رقم   
 

  
 

 

Détails de spectre 
Projet : Archéologie 
Nom du spectre : Spectre21 : Grande 1 mm 
Conditions d'acquisition 
Temps d'acquisition 10.0 
Temps de mise en forme 4 
Tension d'accélération (kV) 15.0 

 

 
Réglages de quantification 
Méthode de quantification Tous les éléments (normalisés) 
 
Résumé des résultats 
Elément % massique 
Cuivre  100.0 
 
La pièce de monnaie romaine grande est composée de cuivre uniquement. 
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Détails de spectre 
Projet Nouveau projet 
Nom du spectre Spectre6 
Conditions d'acquisition 
Temps d'acquisition 10.0 
Temps de mise en forme 4 
Tension d'accélération (kV) 15.0 

 

 
Réglages de quantification 
Méthode de quantification Tous les éléments (normalisés) 
 
Résumé des résultats 
Elément % massique 
Silicium  11.5 
Fer  47.2 
Plomb  41.2 
 
Le grossissement de l’optique du microscope sur la partie présentant une forme de fissure fait 
apparaître le fer, le plomb et le silicium. Nous pensons que l’apparition de ces  éléments est due à  un 
dépôt qui s’est effectué au cours du temps.  
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Détails de spectre 
Projet Nouveau projet 
Nom du spectre Spectre1 
Conditions d'acquisition 
Temps d'acquisition 10.0 
Temps de mise en forme 4 
Tension d'accélération (kV) 15.0 

 
 

 
Réglages de quantification 
Méthode de quantification Tous les éléments (normalisés) 
 
Résumé des résultats 
Elément % massique 
Silicium  6.3 
Cuivre  25.9 
Plomb  67.8 
 
En zoomant sur une partie plus claire montre l’apparition uniquement du cuivre et du si licium. 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللوحات  
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  من املقتنيات  املعدنية مبتحف تلمسان مناذج 1:اللوحة رقم 

  



 "اللوحات " 

218 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مناذج من املقتنيات  املعدنية مبتحف زبانا :2اللوحة رقم 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورـالص  
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الواجهة  االمامية  ملتحف تلمسان  08الصورة رقم   

 

 

 

 

الواجهة االمامية ملتحف  زبانا  09الصورة رقم    
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  اثر بقع الصدئ  على السيوف وحتول  املانعات العضوية  اىل  لون اصفر داكن  10الصورة رقم   

 

 

 

بطريقة ال تتناسب و مستوى النظر ال  الرؤية   املقتنياتطريقة عرض وتوزيع : 11الصورة رقم 

  الواضحة
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نسيج ، خشب ، و ( حتفا من خمتلف املواد  زجاجية حتوي ةواجهضحالة العرص ل   :12الصورة رقم 

)معادن  

 

 

ات معدنية   فوف مكتبة خشبيةتنيعرض  مق:  13الصورة رقم     
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التحف املعدنية   يف قاعات العرضلغرض ختزين  خشبية صناديق  ختصيص 14الصورة رقم   

 

 

يةبطريقة غري أمنية والحىت مجالالرماح   عملية تثبيث :15الصورة رقم   
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بدون حوامل  األرضيةعرض مصابيح  على   :16  الصورة رقم   

 

 الغياب التام للبطاقة التقنية لبعض الواجهات: 17الصورة رقم 
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اثر الصدء  على املعادن يف قاعات التخزين   :18رقم  الصورة  

 

 

 

لتخزينتشكل قطرات  املاء  داخل  األكياس  البالستكية  املخصصة    19 الصورة رقم   
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.طبقات أكسيد النحاس  الناتج عن  التنظيف  من قبل العاملني تكون : 20الصورة رقم   

 

 

 التحف املعدنية إحدىالنحاس  على  سيدكأمتثل طبقات  :21الصورة رقم 
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  التحام  بقع من املسحوق األخضر  يف أماكن متفرقة على النحاس:22الصورة رقم  

 

 

 

طبقات من الغطاء األسود على احللي الفضية تشكل 23لصورة رقم  ا  
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  تشكل طبقات من كربونات الرصاص  24الصورة رقم  

 

 

 

 

  يف أماكن متفرقة على خنجر بقع من الصدئ25الصورة رقم 
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. نوع من الصدئ  املعمم  على كامل القطعة املعدنية:  26الصورة رقم   
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 املدفع  و املبخريات  على االرضية بدول حواملوضع  27الصورة رقم 
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  الوضعية اخلاطئة للبطاقات التقنية  28الصورة رقم 

 

 

تكون  كربيتيد  الفضة  وطبقات املعتمة من السواد على النقود الفضية 29الصورة رقم    
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حالة التخزين  لترتيب املقتنياتض  30الصورة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 " الصور"

233 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القطع النقدية اليت اجريت عليها التحاليل   31الصورة رقم      
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لثريا انفصال طبقات النحاس 32الصورة رقم    

 

 

 

 متثل رقائق االملنيوم املستخدمة يف الواجهات للحد من انبعات امللوثات الداخلية33الصورة رقم 
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 ذو جودة عاليةجل السيلكا :رقم 34الصورة

 

 

 

 

على حسب طبيعة املوضفة  املهنية  مبختلف اشعتها  الضوئية   لالنارة وسائل  املعتمدة اال: 35الصورة قم 

 .ةأجم التحفة املضو ح
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داخل  الدرج  املخصص لتخزين للمقتنيات طرق التخزين  :   36رقم  الصورة  
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 هيغروغرافترمو جهاز   : 37رقم الصورة 

  

  

  

  

  

  البطاقات الشارحة لرصد احلرارة و الرطوبة  38الصورة رقم 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  املصطلحات
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-A - 

Adsorption: ) على سطح املادة تثبيث الغازات او السوائل (امتزاز     
Absorption :  التشبع يكون داخلي(قابل لالمتصاص(  
Alliage : السبيكة   
Ion :ايون   

-B - 
Bas fourneau :الفرن املنخفض   
Bactérie aérobie  بكتريا هوائية:  
Bactérie anaérobie :بكتريا غري هوائية  
Battage الطرق   

-C - 
Conductibilité :  الناقلية 
Corrosivité :أكالية     
chlorure الكلوريرات:  
Corrosion galvanique :التآكل الكلفاين  
Corrosion : التاكل  
Carbone activé :الكربون النشط    
corrosion inactive:التآكل اخلامد  
corrosion active التاكل  النشط او السريع    
Cation : كتيون    
conservation curative :حفظ املعاجلة    
Conservation préventive :احلفظ الوقائي  
chalcolithique :العصر النحاسي   
Ciselage احلز:  
Coulage  الصب:  
Cire perdu :الشمع املفقود   
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Creuset  البوتقة 
-D - 

Déformation plastique :التشوه البالستكي   
Ductilité : اللدونة 
Délaminage :انفصال طبقات التصفيح   
Dépôt  رواسب 
Déshumidificateur ::جهاز المتصاص الرطوبة  
Décor  ajoure:  التخرمي  

-E - 
Emballage :التغليف  
Electrolyse :التحليل الكهربائي  

   ferrure: الزخارف احلديدية
 

-F- 
Four a scoré :اخلبث املصبوب   
Electron de valence  الكترونات التكافؤ 
 

-G - 
Gel de silice :جل السيلكا  

-H- 
Hydraté :مميه   
Haut-fourneau : الفرن العايل    
Humidificateur :جهاز الترطيب    
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-I - 
Impuretés  الشوائب:  
Interaction :تبادل  
Inhibiteur de corrosion مانعات التآكل    
Les inhibiteurs passivant :املانعات املهمدة   
Les inhibiteurs organique املانعات العضوية    

-L- 
Laitier  اخلبث  
Laminage : التصفيح    
Lampe fluorescence املصابيح املستقيمة:  
Lampe incandescence :املتوهجةاملصابيح    
L’Hydrolyse  التحلل( رد فعل كيميائي(  

-M- 
Métal a l’état  natif: يسمى معدن األصلي  إن كان موجودا  يف قشرة األرض غري 

.مركب  مع عناصر أخرى  مثل الذهب  املعادن األخرى تكون مركبة  
Mou labilité القولبة :  
Mousse    املواد التغليف( الرغوي(  
MDF ألياف خشبية جتمع بواسطة مادة الصقة:  
Malléabilités  الطرق قابلية:  
métallurgie :التعدين  ا 
La masse volumique الكثافة       
Minerai :الفلز 

-O - 
Oxydation : أكسدة.    
ohmmètre  جهاز قياس املقاومة  
Réduction : اختزال 
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-P - 
Physicochimique  فيزيوكميائي:  
polymères البوليمترات:  
Pile de corrosion :  بطارية التآكل  
Polluant :امللوثات    
Procède directe الطريقة املباشرة  
Procède indirect الطريقة غري املباشرة   

-R - 
Réaction : تفاعل   
Rouille :الصدئ   
Renardière  أفران احلفرة 

-S- 
Spot   املصابيح املفلطحة  
Soufflet: ( الكري )منفاخ  
Stabilisation االستقرارية 
Soudabilité   :االلتحام
Support \\ تالداعما   
soclage   احلوامل:  
soluble  ذائبة 

-T- 
Thermohygrographe جهاز قياس احلرارة     
Tampon :املواد املاصة   
Tension de cellule : توتر اخللية   
 

-V - 
Vitrine الواجهات:  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة املصادر واملراجع
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 واملراجع املصادر

  :املصادر با للغة العربية

 قراة ورش او حفص    القران الكرمي 

 .1992 دار صادر،بريوت 01طبعة0 7ابن منظور ،لسان العرب الد  .1

بريوت  ،1يوسف خياط ، دار اجلري و دار لسان  العرب مأعاده ، ابن منظور ،لسان العرب .2

1988.  

  :املراجع باللغة العربية

  .2000القاهرة ،،أمحد الطايش ، الفنون الزخرفية اإلسالمية املبكرة ، مكتبة زهراء الشرق  .1

  1995،مكتبة لبنان للنشر املوسوعة العلمية الشاملة ،اهللا، يوسف سليمان خري  وامحد سقيف اخلطيب  .2

ترمجة حممد حسن عبد الرمحن،اهليئة املصرية العامة للكتاب  ،دليل تنظيم املتاحف ،ادامزفليب و آخرون  .3
1993. 

ترمجة  لبداية حىت اية العصر السلجوقي،اولكر ارغني صوى، ،تطور فن املعادن اإلسالمي منذ ا .4
 .القطورى، الس األعلى للثقافة القاهرة امحد والصفصايف 

 .1987دمشق ،منشورات  وزارة  الثقافة  ، 1ط، زهدي ، املتاحف بثري .5

 .1987 ،ساحة رياض الصلح بريوتطرس، حميط احمليط ، مكتبة لبنان ،البستاين ب .6

 .ت.داململكة العربية السعودية املناهج  ، تقنية التشكيل، اإلدارة العامة  لتصميم  وتطوير  .7

اململكة العربية تقنية مدنية، خواص و اختيار املواد، اإلدارة العامة لتصميم  وتطوير املناهج،  .8
 دتالسعودية،

 .1980، جامعة بغداد علم  املتاحف،تقي الدباغ  و فوزي رشيد   .9
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منشورات الثانوية الفنية طرابلس  ،سلسلة الكتاب التقين، أساسيات سباكة املعادن،التهامي جاب اهللا .10
  . ليبيا 2007

  ت.د.حسان حالق، مقدمة  يف تاريخ العلوم و التكنولوجيا  .11

 .إدارة هيئة النيل العربية للنشر و التوزيع،املتاحف وفن اإلدارة ،حسن ابراهيم العطار  .12

دار الوفاء للطباعة و  1حىت اية العصر الفاطمي ، ط  اإلسالمية، الفنون حنان عبد الفتاح مطاوع .13
 . 2011 ، القاهرة ،النشر

 .2001بيع حامد خليفة، الفنون اإلسالمية يف العهد العثماين، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ر .14

 .1992 ،الرمحن بن ابراهيم الشاعر، مقدمة يف تقنية  املتاحف التعليمية، جامعة امللك سعود الرياض .15

 .الدار املصرية اللبنانية،مدخل اىل فن املتاحف   ،رفعت  حممد موسى .16

  .1956 ،بريوت،صيدا املكتبة العصرية للطباعة و النشر،رفعت معدرايب ، منشورات  .17

  .1986سعاد ماهر، الفنون اإلسالمية، مطابع اهليئة العامة املصرية،  .18

بين زيان   امللتقطة من روضام  امللكية  مبدينة  أمراءشارل بروسالر ، كتابات و شواهد قبور   .19
  .  2011، اجلزائر،موفم للنشر    ،تلمسان ترمجة  شرقي الرزقي

ر املصرية  للبنانية داال ،وتطبيقاا  الببلوجرافيةالنظرية  أصولشعبان عبد العزيز  خليفة ، دراسة  يف  .20
1998 . 

املؤسسة  ،سقوط دولة بين محاد  ىلإاملغربية  من الفتح اإلسالمي    صاحل بن قربة ، املسكوكات .21
 .1986اجلزائر  ،للكتاب  ةالوطني

الطبعة األوىل  ل أسبابه أنواعه طرق احلماية منه،عبد اجلواد الشريف ، قحطان خلف اخلزرجيي، التآك .22
 .   2010، دار النشر الدجلة،1الد 

دراسة يف علم املتاحف الطبعة األوىل اآلثار يف مصر و الوطن العريب ،ف عبد احلليم نور الدين ،متاح .23
 . 2009 ،القاهرة

  ،ترمجة هزاز مديح عمران ، التنظيف يف جمال الصيانة و الترميم ،عمليةالعلمية للتنظيف األسس  .24
 .35ص ،2005دمشق 
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 .وزكريا غنيم، القاهرةاملواد و الصناعات يف مصر القدمية ،ترمجة زكي اسكندر  ،الفريد لوكاس .25

ترمجة ريا عثمان سعيد بغداد اميع املتحفية و أساليب ختزينها،ا ،فرينر جونسن و جوان سي هور .26
1985.  

 .1988 يف املتاحف ، ترمجة  عرفات سعيد ،املناخ ،كابل دي غوش  .27

ترمجة امحد األثرية،نيات ماري بارديكو، احلفظ يف علم اآلثار الطرق و األساليب العملية  وترميم  املقت .28
  .2002 ،2الد  الشاعر ،مكتبة  عامة 

مانويل جوميت مورينو ،الفن اإلسالمي يف اسبانيا ، ترمجة الدكتور لطفي عبد البديع ، و السيد عبد  .29
 .العزيز سامل، الدار املصرية للتأليف و الترمجة ، القاهرة

 .1965ألجنلو املصرية، القاهرة، ا حممد أمحد زهران، فنون وأشغال املعادن والتحف، مكتبة .30

 .2007 ،دار امليسرة للنشر و التوزيع  الطبعة األوىلفنون و أشغال املعادن ،، حممد حسني جودي .31

ة العامة للكتاب، لفنون الزخرفية اإلسالمية يف العهد العثماين، اهليئة املصريا،حممد عبد العزيز مرزوق  .32
 .1987القاهرة، 

حممد عبد اهلادي، دراسات علمية يف ترميم وصيانة اآلثار غري العضوية، مكتبة زهراء الشرق للنشر،  .33
  .1997القاهرة 

  .1990عامل  املعرفة كويت .حممد فتحي عوض ، اإلنسان  و الثروات  املعدنية  .34

اإلنسانية و عني الدرسات  و البحوث  .مىن كامل العيسوي  من التراث الشعيب ، املشغوال املعدنية   .35
  .2008االجتماعية  

نصر الدين بن طيب تاريخ الفن  من  العصر احلجري  إىل الفن الغوطي ، منشورات الريشة  .36
  .2008احلرة

هربرت ريـد ، الفن و الصناعة و أسس التصميم الصناعي ،  ترمجة فتح الباب عبد احلميد و سيد حممد  .37
  .1974 الكتب ، القاهرة، حممود يوسف، عامل

  .1998ليديا الربيدي، دار الكتاب العريب، دمشق، : راشيل، األعمال املعدنية اإلسالمية، ترمجةورد  .38

 .ت .د.تشكيل املعادن   ،وفاء انور .39

  



 "املصادر واملراجع "

247 
 

 

 الدوريات و االت بالعربية

 .1994 ،3، البعد اجلمايل و الثقايف  للمتحف جملة املتحف الوطين  زبانة  العدد ) ع ق( بوشيبة   .1

، حوليات  املتحف  >>تأثري  العرض  على املردود  البيداغوجي للمتحف  جتاه الزوار<<شرقي الرزقي ،  .2
  .1996، 06العدد     الوطين لآلثار  القدمية،

دراسة حتليلية لكرت جديد حول املسكوكات  املرينية ، و الزيانية، و <<،شرقي الرزقي و شنويف ابراهيم  .3
 . 2009،اجلزء األول ،العصور  الد التاسع عشر  جملة، >>حلفصية  اكتشف حديثا مبدينةهننيا

-08العدد ،جملة اآلثار  جامعة اجلزائر ، >>اجلزائر  خال ل العهد العثماين النحاسيات يف <<،شريفة طيان .4
2009. 

 .1986 ،العدد األول ،>>علم األثار و اهلوية الوطنية ،جملة الدراسات التارخيية<<،قادر مظفر   .5

 .9901اجلزائر،  >>اجلزائرية احللي  <<،معرض قصر الثقافة .6
 

 املاجستري و األ طروحات مذكرات       

قسم  ،رسالة  ماجستري ،ايت حمند نورية، صناعة احللي  الفضية  للقبائل الكربى منطقة بين يين امنوذجا .1
  . 2002،  جامعة تلمسان  ،الثقافة الشعبية

معهد   ،مذكرة ماجستري  يف اآلثار اإلسالمية،ة و زينتها  يف املغرب اإلسالمي خبتيش نعيمة، حلي املرأ .2
 .2012 ،جامعة اجلزائر ، اآلثار
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  .2008اإلسالمية، معهد اآلثار، جامعة اجلزائر، 

  اآلثارقسم   ،يف علم اآلثار  الوقائي مذكرة ماجستريالوقائي يف اجلزائر    اآلثارعلم  ،فياليب جازيةال .5
 .2010  ،جامعة تلمسان
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  ملخص

املختلفة املهددة   التلف  عوامل  األخطار وينصب  اهتمام حبثنا  حول جمال احلفظ الوقائي الذي يهدف  إىل التقليص من 
  .للمقتنيات املعدنية ودرجة حساسيتها للوسط البيئي 

، ومتحف تلمسان  يف كنف املقتنيات املعدنية  املودوعة  و تكمن جدية  املوضوع  يف دراسة الوسط البيئي ملتحف زبانا  
، إىل جانب ضحالة التجهيز  من  بأجنحة العرض، و التخزين، بفعل  االفرزات السلبية  النامجة عن رداءة الوسط املناخي السائد 

  .جهة أخرى 
  .قتنيات ولضمان استدامتها  لفترة طويلةمناهج التدخل الناجع  وتسخري الوسائل  الوقائية  الالزمة  حلفظ امل و كذا وضع 

امللوثات الرطوبة ، احلرارة    ،املناخ ، التخزين ،  املعدن ،  التآكل ،  احلفظ  الوقائي ،  التلف ،  العرض  : الكلمات املفتاحية
 .االضاةاألكسدة، 

résume 

L’objectif  de notre recherche consacré  sur le domaine  de la conservation  préventive  qui 

permettre de minimiser  les risques des  divers agents de détérioration menacée les objets  

métalliques ,  et le degré de sa sensibilisation  dans le milieu environnemental . 

Cette étude   consiste a étudier  le milieu  d’environnement  dans les espaces  d’exposition , et 

les réserve  au sein du musée de zabana et le musée de Tlemcen spécialement les objets 

métalliques ,  ainsi de créer des approche  d’intervention  efficaces  et élaborer  les moyens pour 

conduire et assure  la pérennité  et durabilité  des objets pendant une longue Terme .                      

Les mot clés : climat,  réserve , métal , corrosion  , conservation préventive, détérioration   , 

exposition , polluant. L’humidité, température , oxydation. éclairage. 

Abstract : 

The basic aim of our research is based on the field of preventive conservation which 

permitted to minimize the risks of various agents of deterioration that threats the metallic 

objects, and the degree of its sensibilsation in the environmental context. This study consists to 

deal with the environment in the expositional spaces and their reserve in Zabana museum and 

the museum of Tlemcen , specially the metallic objects , and how to create approaches of good 

intervention and elaborated the means in order to assure the durability of the objects during a 

long period.  

Key word :climate, reserve ,  metal, corrosion , preventive conservation, deterioration , expo 

sure, polluant, humidity ,temperature oxidation ,lighting  
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