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ويضمن مكان التخزين حفظ مجموعة القطع 
 وإمكانية الوصول إليها، وبالتالي تشكل 

 العناية واإلدارة املالئمتان موعات القطع  
ازونة حتدياً مهماً بالنسبة للمتاحف إذا أرادت 
 أن حتافظ على دورها كمراكز للمعرفة والبحث 

 واإللهام 

ً حيوياً من أي متحف  يُعتبر مكان التخزين جزءا
ويتضمن عادة اجلزء األكبر من مجموعة القطع 
التي في حوزة املتحف. وملكان التخزين أيضاً دور 

ً  أساسي في تطوير املتحف وبرامجه نظرا
 لصلته الوثيقة بأنشطة أخرى مثل البحوث  

واخلدمات االستشارية واملعارض وأنشطة  
الصون واإلعارات. الصون واإلعارات. 

أهم جزء في املتحف 
1.1 التخزين: 

الفصل 1

املقدمة 



تشكل العناية املالئمة مبجموعات القطع  
ازونة واإلدارة الصحيحة ملكان التخزين جزئني  
 ال يتجزآن من الصون الوقائي موعات القطع  
التي في حوزة املتاحف. ويتعلق الصون الوقائي  
بالتدابير واألنشطة الرامية إلى تفادي التدهور  

أو اخلسائر في املستقبل أو احلد من ذلك قدر  
اإلمكان، في حني تعتبر اإلدارة اجليدة ملكان  اإلمكان، في حني تعتبر اإلدارة اجليدة ملكان  
التخزين الوسيلة األولى حلماية مجموعة  

القطع من التدهور. ففي بيئة تخزين جيدة  
التخطيط واإلدارة، ميكن اإلبطاء مبعظم أشكال 

 التدهور أو تالفيها متاما. وال فائدة كبيرة من  
استخدام وسائل عالجية مكلفة ومعقدة 
 لصون  القطع إذا ما مت إيداعها في أماكن 

 تخزين  غير مالئمة.  تخزين  غير مالئمة. 

1.2.الصون الوقائي وإدارة شؤون التخزين  



أن يوفر احلماية من جميع عوامل التدهور.   •

أن تكون جتهيزات التثبيت فيه مستقرة   •
وقادرة على حتمل وزن القطع؛ 

أن يتضمن وحدات تخزين مكيفة ألحجام   •
وأشكال القطع ازونة؛ 

أال تخزن فيه قطع اموعات على األرض؛   •

أن يتيح الوصول إلى القطع بسهولة مع   •
 أدنى قدر من التداول؛ 

أن يتيح إيجاد القطع بسرعة (عن طريق   •
استخدام شفرة لتحديد مكانها)؛ 

أن يكون حتت مسؤولية شخص واحد؛   •

ينبغي أن يتوافر في مكان التخزين اجليد ما يلي: 

1.3 مكان التخزين اجليد 



يعتبر القيام بعملية جرد مالئمة أساسياً 
لنجاح جميع برامج املتحف، وتكتسي هذه 

 العملية أهمية خاصة لضمان العناية بقطع 
 اموعات أثناء تخزينها. ويعني جرد مجموعة 

 القطع القيام بشكل منتظم بالتحقق من 
 وجود كل قطعة تابعة للمتحف،  

ويتم ذلك بشكل عام عن طريق التحقق من  ويتم ذلك بشكل عام عن طريق التحقق من  
مواصفات كل قطعة مبقارنتها باملعلومات 

 املوجودة في دفتر أو كتالوج مقتنيات املتحف.  
والهدف من عملية اجلرد هو ضمان وجود جميع 

 القطع التي تتكون منها اموعة، وكذلك 
 ضمان وجودها في املكان الصحيح. 

1.4. عملية اجلرد 



ولالطالع على مزيد من املعلومات  بشأن عمليات 
 اجلرد وقوائم احلصر، 

 انظر الكتيب رقم 3 من سلسلة 
 (كتيب عن حماية التراث الثقافي) بشأن توثيق القطع 

 أو التحف الفنية. 

أن يتسنى بسهولة حتديد مكان القطع التي    •
لم تُسجل بعد . 

أن تكون جميع القطع مرقمة بشكل فردي   •
 وميكن الوصول إلى مكان وجودها بسهولة 

 باالستعانة بدفتر املقتنيات أو بكتالوج املتحف؛ 

أن هناك كتابا مستوفى للمقتنيات يتضمن   •
 تفاصيل جميع مقتنيات املتحف، على مدار  

السنة التقوميية املاضية مثال؛ 

أن هناك شفرات شاملة لألماكن تغطي   •
 جميع مساحات املتحف وجميع أماكن التخزين 

 وأثاث العرض؛ 

يعني وجود احلد األدنى من معايير التوثيق ما يلي: 

1.5. احلد األدنى من معايير التوثيق 



أنه ينبغي التحقق بشكل منتظم من    •
شفرات مكان القطع. 

إذا نقلت قطعة من مكانها، فإنه ينبغي   •
 إعطاؤها شفرة جديدة تبني مكانها اجلديد؛ 

أنه ينبغي إدراج شفرة مكان كل قطعة في   •
 كتالوج املتحف؛ 

أنه ينبغي استخدام مجموعة من األرقام   •
واحلروف معاً في ترتيب رقمي وأبجدي؛ 

أنه ينبغي إعطاء شفرة خاصة لكل مكان   •
في املتحف سواء أكان مبنى أو طابقاً في املبنى 

 أو غرفة أو قطعة من األثاث أو رفاً أو صندوقاً 
وغير ذلك؛ 

ينبغي إعطاء شفرة لكل مكان يتم تخزين قطعة 
 فيه حتى إذا جرى تخزين القطعة بصورة مؤقتة. 

 وهذا يعني ما يلي: 

1.6. شفرات حتديد املكان في مناطق التخزين 



•  ينبغي االضطالع بأنشطة مثل دراسة 
 القطع وتغليفها وتصويرها خارج مكان 

 التخزين. 

ينبغي أال تخزن مواد التغليف وألواح وأثاث    •
العرض القدمية واملطبوعات وغيرها من املواد 

 في مكان التخزين؛ 

ينبغي استخدام مكان التخزين لتخزين   •
 القطع فقط؛ 

ينبغي استخدام مكان التخزين في املتحف فقط 
 لتخزين مجموعة القطع التابعة للمتحف 

. وينبغي االضطالع بأنشطة التسجيل والتكييف  
والتغليف واحلجر والدراسة في غرف محددة لهذا 

 الغرض ومتصلة مبكان التخزين. وبصفة عامة:  

1.7. حتديد غرض واحد الستخدام 
 مكان التخزين في املتحف 



يتطلب مكان التخزين الناجح واجليد التنظيم 
 تعاون جميع املوظفني من خالل العمل 

 اجلماعي والتخطيط واالتصال. 

وينبغي إطالع جميع املوظفني كتابيا على 
 إجراءات التخزين مبا في ذلك القواعد 

 واللوائح التي تنظم الدخول في مكان 
 التخزين وإخراج قطعة منه، والتنظيف  التخزين وإخراج قطعة منه، والتنظيف 
 والصيانة، والتحقق من الزائرين، وإجراء 

 عمليات تفتيش منتظمة موعة القطع. 
 وينبغي أن يكون شخص واحد مسؤوال 

ً رسمياً عن أماكن التخزين 

1.8. مشاركة جميع موظفي 
 املتحف 



ينبغي للوائح والنظم اخلاصة  مبكان التخزين:  
أن حتدد قواعد خاصة بأمان مكان التخزين   •

 وبإمكانية الدخول فيه؛ 
أن تضمن معرفة جميع املوظفني بهذه   •

 القواعد والتزامهم بها؛ 
أن تضمن مراقبة مشددة لعدد املفاتيح    •

املتاحة وطريقة إدارتها؛ املتاحة وطريقة إدارتها؛ 
أن تتحكم في إتاحة إمكانيات الدخول    •
في مكان التخزين: ال يحق سوى لتقنيي  
التخزين وللمشرفني عليهم ،في األحوال 

 االعتيادية، الدخول في مكان التخزين، 
 وينبغي اعتبار جميع األشخاص اآلخرين 

 مبن فيهم الباحثون وخبراء الصون  
واملنظفون وموظفو الصيانة زائرين وينبغي واملنظفون وموظفو الصيانة زائرين وينبغي 

 تسجيل أسمائهم في سجل؛ 
أن تتيح للزائرين الدخول في مكان التخزين   •

 فقط بعد احلصول على إذن خاص بهذا الشأن 
 وحتت إشراف املوظفني العاملني في مكان التخزين 

 وذلك لتفادي احتمال إحلاق أي تلف بالقطع  
أو سرقتها أو تغيير مكانها؛ 

أن تنص على تسجيل الزائرين في سجل  ن تنص على تسجيل الزائرين في سجل    •
مع ذكر أسمائهم وتاريخ الزيارة وغرضها؛ 
أن حتظر التدخني أو األكل أو الشرب في   •

 أماكن التخزين 

1.9. اللوائح والنظم املتعلقة 
 باألمن وإمكانية الوصول إلى 

 أماكن التخزين 
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ينبغي أن يكون مكان التخزين سهل التنظيف 
 وينبغي احلفاظ عليه خاليا من الغبار ونظيفاً

 قدر اإلمكان. وميكن حتقيق ذلك من خالل ما يلي: 
تغطية جميع األجزاء األسمنتية في مكان   •

 التخزين باإليبوكسي (epoxy) أو بالبولي يورثان 
 املائي (water-based polyurethane)؛ 

متليس اجلدران وطليها بطالء الالتكس. ليس اجلدران وطليها بطالء الالتكس.   •
كما يجب مراعاة القدرة االستيعابية (كغ/م2)   •

 ملكان التخزين 

2.2. مواصفات غرفة التخزين 



ينبغي بناء اجلدران واألسقف مبادة صامدة للنار 
 كاحلجر أو اجلص. 

ينبغي تركيب أجهزة لكشف الدخان وينبغي 
 اختبارها بشكل منتظم. 

ينبغي أال تتضمن أجهزة مكافحة النيران أي 
ً ألنه ميكن أن يلصق على سطح   مسحوق نظرا

 القطع. ويوصى باستخدام أجهزة نقالة إلطفاء  القطع. ويوصى باستخدام أجهزة نقالة إلطفاء 
 احلريق مملوءة باملاء أو ثاني أوكسيد الكربون 

 (Co2) املضغوطني.  

وينبغي أن تكون أجهزة مكافحة النيران في 
 متناول اليد.   

ينبغي تخزين القطع السريعة االلتهاب  
ً عن  (مثل أفالم نترات السليلوز) على حدة بعيدا

 القطع األخرى ويستحسن أن يكون ذلك في   القطع األخرى ويستحسن أن يكون ذلك في  
مبنى مختلف. 

احلريق  2.3.1

2.3. احلد من األخطار التي تهدد  
أماكن التخزين 



في احلالة املثالية ينبغي أال يتضمن مكان 
 التخزين ما يلي: 

أسالك كهربائية سائبة؛    •
أنابيب املياه؛   •

أنابيب الصرف؛   •
مسالك التدفئة؛   •

أنابيب الغاز. نابيب الغاز.   •

ينبغي أن تعزل جميع األجهزة واألسالك 
فظ في حالة جيدة ملنع   الكهربائية وأن حتُ
 خطر نشوب أي حريق نتيجة عطل متاس. 

ينبغي أال متر أنابيب املياه والصرف عبر غرف 
ً لوقوع  ً ألنها قد تشكل خطرا  التخزين نظرا

 أضرار بسبب املياه إذا ما انفجرت أو إذا  
ما تسربت منها املياه. ما تسربت منها املياه. 

ينبغي أال متر مسالك التدفئة عبر غرف 
ً ألنها قد تتسبب في أضرار   التخزين نظرا

 نتيجة لتقلبات درجات احلرارة. 

ينبغي وضع الفتات إجراءات املراقبة خارج 
 أماكن التخزين بغية تيسير إمكانية 

 اطالع موظفي الصيانة عليها. 

2.3.2 أنابيب املياه والكهرباء والغاز 



ينبغي أن تكون أماكن التخزين جافة وذات تهوية 
 جيدة للحد من خطر انتشار احلشرات والعفن. 

 وينبغي بصفة خاصة: 
سد جميع الفتحات التي تسمح بالدخول إلى   •

 املبنى من اخلارج؛ 
إغالق جميع األبواب والشبابيك؛   •

تركيب شبكات ناعمة على جميع فتحات ركيب شبكات ناعمة على جميع فتحات   •
 التهوية ملنع احلشرات من الدخول. 

2.3.4. العوامل البيولوجية 
 (احلشرات والقوارض والكائنات 

 الدقيقة 

ينبغي أن تكون األبواب مصنوعة من اخلشب 
 املتني أو أن تكون مصفحة باملعدن وينبغي 

 أن تكون أقفالها جيدة النوعية. 

2.3.3.األمن 



ولتفادي اآلفات: 
ينبغي تفتيش اموعات وغرف التخزين بشكل    •

منتظم للكشف عن آثار أية إصابة؛ 
ينبغي وضع أفخاخ للحشرات؛   •

ينبغي إجراء عمليات تفتيش للكشف عن   •
 فضالت اليرقات واحلشرات؛ 

ينبغي تقييد أي آفات يتم اكتشافها في سجل نبغي تقييد أي آفات يتم اكتشافها في سجل   •
 مع التدابير املتخذة ملكافحتها؛ 

ينبغي استخدام أساليب غير سامة ملكافحة   •
 اآلفات وذلك لصالح املوظفني ومجموعة القطع والبيئة. 

احلجر: 
ينبغي تفتيش جميع القطع التي تضاف إلى   •

 اموعة وإخضاعها للحجر؛ 
ينبغي عزل القطع التي تعاني من إصابة نبغي عزل القطع التي تعاني من إصابة   •

 بيولوجية ثم معاجلتها وتنظيفها. 



ينبغي تفادي الرطوبة أي رطوبة نسبية    •
تتجاوز %75؛ 

ال ينبغي وضع القطع بالقرب من جدران باردة.   •
ينبغي أن حتفظ القطع على مستوى أعلى من   •

 أرضية الغرف. 

3.1.1 الرطوبة 

ينبغي احلفاظ على بيئة مستقرة؛   •
ال ينبغي تغيير الظروف املناخية إذا كان    •
ً (أي أنه ال يوجد أي   شكل القطع مستقرا

تغيير أو تدهور مرئيان) وإذا ظلت القطع 
 في نفس املكان ألكثر من خمس سنوات. 

3.1.املناخ 

ظروف مكان التخزين 
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ً دائمة بالقطع املصنوعة   إن الضوء يلحق أضرارا
من مواد عضوية. ولذلك: 

ينبغي تقسيم مساحة التخزين إلى أقسام    •
وتزويد كل قسم بإضاءة منفصلة؛ 

ينبغي أن تكون اإلضاءة كافية ملراقبة القطع   •
 ولتداولها بصورة مالئمة، وما إلى ذلك؛ 

ينبغي إطفاء النور لدى مغادرة غرفة التخزين. نبغي إطفاء النور لدى مغادرة غرفة التخزين.   •
يجب أال يكون هناك أي مصدر لتسرب الضوء  
الطبيعي إلى أماكن التخزين. وينبغي تغطية  

النوافذ بالستائر أو اللوحات أو الواقيات اخلارجية 
 احلاجبة للضوء، وال سيما النوافذ التي يصلها  

نور الشمس املباشر. 

يجب أال يكون هناك أي مصدر لتسرب الضوء 
 الطبيعي إلى أماكن التخزين. وينبغي تغطية   الطبيعي إلى أماكن التخزين. وينبغي تغطية  

النوافذ بالستائر أو اللوحات أو الواقيات اخلارجية 
 احلاجبة للضوء، وال سيما النوافذ التي يصلها 

 نور الشمس املباشر 

3.2.اإلضاءة:تسرب الضوء  
الطبيعي 

ينبغي حفظ القطع التي حتتاج إلى عناية 
 خاصة من حيث درجة احلرارة (مثل بعض 

 األوراق احلديثة، ومعظم املواد الفوتوغرافية،  
ومعظم الوسائط اإللكترونية وغير ذلك) في 

 ظروف تتيح التحكم في درجة احلرارة  
وإال أصبحت غير قابلة لالستخدام بعد فترة  

تتراوح ما بني ثالثني ومائة سنة. وكلما تتراوح ما بني ثالثني ومائة سنة. وكلما 
 انخفضت درجة احلرارة مبقدار 5 درجات 

 مئوية تضاعفت مدة بقاء هذه القطع. 

3.1.2.درجة احلرارة  



يعتبر تلوث اجلو والغبار من األخطار الدائمة. 
 بيد أنه ميكن احلد كثيرا من تزايد تركيز الغازات 
 بشكل مضر بفضل التهوية اجليدة واستخدام 

 املواد املستقرة كيميائياً. وباإلضافة إلى ذلك: 

ينبغي استخدام أغطية وصناديق واقية من   •
 الغبار حلماية القطع من الغبار. وإذا كانت هناك  

مسالك للتكييف الهوائي، فإنه ينبغي تغطية مسالك للتكييف الهوائي، فإنه ينبغي تغطية 
 فتحاتها بنسيج رقيق ينظف بشكل منتظم؛ 

ينبغي استخدام املراوح؛   •

ال ينبغي استخدام املواد املنفرة للحشرات   •
 التي تتضمن النفتالني (الكرات الواقية من العث)  

في أماكن التخزين، وال ينبغي استخدام مبيدات  
احلشرات أو مبيدات الفطريات املستخدمة في 

ً ألنها تتضمن مواد كيميائية ميكن أن ألنها تتضمن مواد كيميائية ميكن أن   املنازل نظرا
 تتلف قطع اموعات، وال سيما في بيئة مغلقة. 

3.3.امللوثات 



ينبغي ألثاث التخزين املالئم أن يكفل ما يلي: 
توفير الدعم املادي واحلماية للقطع؛   •

توفير احلماية من أسباب التدهور؛   •
زيادة/تيسير إمكانيات الوصول إلى القطع؛   •

االستخدام الفعال للمساحة   •

4.1.دور أثاث التخزين 
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حتدد طريقة تخزين القطع في نظام مفتوح 
 أو مغلق على ضوء نوعية البيئة السائدة في 
 أماكن التخزين وحجم أو قيمة القطع التي 

 يراد تخزينها. 
استخدم نظام التخزين املفتوح ملا يلي: 

القطع التي هي في حالة جيدة.   •
استخدم نظام التخزين املغلق ملا يلي: استخدم نظام التخزين املغلق ملا يلي: 

القطع الصغيرة؛   •
القطع الثمينة؛   •

القطع ذات البنية احلساسة (مثل التركيبات   •
 املعقدة املصنوعة من الريش أو التركيبات املعقدة  

املصنوعة من األلياف املكثفة، وما إلى ذلك)؛ 
القطع احلساسة للغبار (مثل القطع ذات   •

 األخضاب غير املتماسكة أو ذات سطح غير أملس)؛  األخضاب غير املتماسكة أو ذات سطح غير أملس)؛ 
القطع احلساسة للضوء (مثل املطاط والورق   •

 واملنسوجات وبعض األخضاب، وما إلى ذلك)؛ 
القطع اخلطيرة (السهام، واألسلحة، وما إلى ذلك).   •

4.2. ظام التخزين املفتوح ونظام 
 التخزين املغلق 



ينبغي استخدام وحدات متينة من األثاث   •
 بحيث ال تنحني حتت وزن القطع. 

ينبغي ربط وحدات األثاث بعضها بالبعض   •
 وباألرض (عند الضرورة) أو بالسقف لضمان 

 االستقرار. 
ينبغي استخدام رفوف قابلة للضبط    •

عندما تكون متاحة. عندما تكون متاحة. 
ينبغي تفادي احلواف أو النتوءات احلادة،    •

وال سيما فيما يخص اخلزانات املعدنية. 
ينبغي أن تكون املساحات السطحية ملساء.   •

4.3.اخلصائص العامة ألثاث 
 التخزين 



ميكن أن تتأثر القطع ازونة باملواد األخرى 
 املوجودة في البيئة احمليطة بها مباشرة.  

ولذلك ينبغي: 
اختيار أثاث التخزين مع مراعاة نوع    •

اموعة وامليزانية املتاحة؛ 
اختيار الرفوف املعدنية املطلية   •

 مبسحوق (بوليمر اصطناعي ملتحم  مبسحوق (بوليمر اصطناعي ملتحم 
 بالفوالذ) أو املطلية 

 (بدهان primer finish) واخلالية من  
حواف أو نتوءات حادة، ذلك أن هذه 

 الرفوف تكون ثابتة ومستقرة كيميائياً 
ومتاحة بسهولة؛ 

ويعتبر الفوالذ املطلي باملينا أكثر املواد 
ً من الناحية الكيميائية،والتي من الناحية الكيميائية،والتي   استقرارا
 تصلح ألثاث/وحدات التخزين. واخلشب  

  .ً مناسب أيضاً إذا كان مجففاً جتفيفاً جيدا
وجتدر مالحظة أن معظم األخشاب 

 تتعرض لآلفات 

4.4.مواد األثاث 



حجم القطع وشكلها ووزنها؛   •
املساحة املتوافرة داخل مكان التخزين؛   •

ً ألنه من املستحسن  ارتفاع السقف، نظرا  •
 أن تكون اموعات في متناول اليد دون  

استخدام سلّم. 

وينبغي أن تعتمد املقاييس إجماالً على ما يلي: 

ينبغي أن يكون أثاث التخزين قابالً للتكيّف
 مع تشكيلة كبيرة من القطع ذات األحجام 

 اتلفة. وميكن العثور على رفوف منوذجية 
 في األسواق، وهذه الرفوف ميكن أن تكون فعالة 

 من حيث التكاليف. 
 ولكن اختيار الرفوف النموذجية ينطوي على 

 خطر يتمثل في تبديد املساحة إذا كانت هذه  خطر يتمثل في تبديد املساحة إذا كانت هذه 
 الرفوف أوسع من احلجم املتوسط  

للقطع ازونة. وإذا كانت الرفوف ضيقة للغاية 
 فإن القطع تتعرض ألخطار أخرى كأن تصاب 

 بتلف ميكانيكي أو تسقط أو تصاب باخلدوش 
 أثناء تداولها. 

4.5.مقاييس أثاث التخزين 



الصينيات والصناديق: ينبغي أن تكون    •
الصينيات والصناديق ملساء بدون حواف 

 أو زوايا حادة؛ 
العربات: ينبغي أن تسير بسهولة   •

 ويستحسن أن تكون مزودة بعجالت من املطاط؛ 
الساللم: ينبغي أن تكون مستقرة    •

التوازن وأن تتحمل وزن عامل التخزين والقطع التوازن وأن تتحمل وزن عامل التخزين والقطع 
 معاً؛

املناضد: ينبغي أن تكون ذات نوعية جيدة   •
 وأن تتحمل وزن عدة قطع في آن واحد. وينبغي 
 أن توضع على أرض مستوية وأن يكون حتريكها 

 سهالً.

من املسائل األخرى التي يجب مراعاتها ما يلي: 

4.7.معدات أخرى 

وينبغي تخطيط املمرات بعناية بحيث تتيح 
 مجاالً كافياً لنقل القطع والستخدام معدات 

 النقل. 

ميكن أن يتراوح عرض املمرات ما بني 70 و  
ً ، ويعتمد ذلك على حجم  120 سنتيمترا

 القطع التي وضعت فوق الرفوف. 

4.6.املمرات 



5.3.قائمة املواد 

انظر امللحق الوارد في نهاية هذا املطبوع  

ميكن أن تكون املواد التي ال تندرج في عداد 
 مجموعة القطع األصلية احملفوظة فعالة 
 من حيث التكاليف ومالئمة عندما يتعلق 
 األمر بتعرّض هذه القطع ملدة قصيرة ملواد 

 (.ً  ميكن أن تكون ضارة ( أثناء النقل مثال

5.2.املواد الصاحلة لالستخدام ألجل قصير 

إن بعض املواد مثل الرصاص وأشائب املعادن 
 اللينة وبعض املواد املصنوعة من الصدف 

 حساسة للغازات التي تنبعث من بعض املواد 
 كاخلشب واأللواح الليفية اخلشبية والدهان 
 الزيتي. وينبغي تخزين هذه املواد في صناديق 

 من البوليثيلني ( polyethylene ) أو 
 البوليبروبيلني (polypropylene) أو في أكياس ) أو في أكياس 

 من البالستيك. 

5.1.اعتبارات عامة 

املواد الالزمة ملكان التخزين 
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حجم القطع وشكلها ووزنها:   •
 إن القطع الكبيرة أو ذات الشكل غير املنتظم 

 ينبغي أن توضع على الرفوف السفلى؛ 
 أما القطع الصغيرة فينبغي وضعها في أدراج؛ 

 وينبغي وضع القطع اخلفيفة على الرفوف 
 العليا؛ بينما ينبغي وضع القطع الضخمة في 

 مكان ييسر الوصول إليها في مدخل مكان  مكان ييسر الوصول إليها في مدخل مكان 
 التخزين. 

نوع القطعة أو املواد التي تتكون منها: ينبغي   •
 وضع القطع من نوع مماثل أو التي تتكون من مواد 

 مماثلة في مكان واحد؛ 
املعايير املواضيعية (التسلسل التاريخي، أو   •

 املعايير الثقافية أو األصل اجلغرافي وغير ذلك). 

ينبغي أن تخطط عملية وضع القطع في وحدة 
 معينة تخطيطاً جيدا. 

وميكن ترتيب القطع على الرفوف وفقا ملا يلي: 

6.1.تصنيف القطع ووضعها على 
 الرفوف 

وضع القطع في مكان التخزين 
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أن تكون ممددة على الرف أو في درج؛   •
أن تكون واقفة بشكل عمودي، أومعلقة على   •

 حائط أو على شبكة، وغير ذلك؛ 
أن تكون ملفوفة (خاصة املنسوجات   •

 أو السجاجيد)؛ 
أن تكون مدعمة مع استخدام دعائم فردية؛   •

أن تكون ملفوفة في أكياس أو حاويات  ن تكون ملفوفة في أكياس أو حاويات    •
أو صناديق أو أقفاص وغير ذلك. 

ميكن تخزين القطع بطرق مختلفة، ومنها مثال 
 ما يلي: 

6.2.طرائق وضع القطع في مكان 
 التخزين 



ً على األرض  ينبغي أال توضع القطع أبدا  •
 مباشرة؛ 

ينبغي وضع القطع الكبيرة كاألثاث على    •
منصة صغيرة نقالة أو في إطار يحميها  

ل تداولها ونقلها.  أو يسهّ
ينبغي حفظ املصنفات الثقيلة للغاية أو   •
 قطع األثاث الكبيرة على منصات تخزين أو   قطع األثاث الكبيرة على منصات تخزين أو  
منصات نقالة أو عربات لتفادي رفعها مرات  

عديدة. 
ينبغي أال تكون الرفوف شديدة االزدحام    •
بالقطع املكدسة. وكقاعدة عامة، ينبغي 

 أن يتسنى الوصول إلى القطعة املستهدفة 
 بعد إزالة قطعة واحدة أو قطعتني فقط. 
ينبغي أن يترك قدر كاف من الفراغ بني  نبغي أن يترك قدر كاف من الفراغ بني    •
قطعة وأخرى لكي يتسنى تداول القطع  

والوصول إليها بسهولة وضمان سريان الهواء  
بصورة مالئمة. 

6.3.قواعد عامة 



فيما يلي أنواع القطع التي حتتاج اعتيادياً 
إلى دعم معني: 

القطع ذات املساحات السطحية أو البنى    •
الهشة (مثل األلياف القصفة واحلرير واحلشيش)؛ 

القطع ذات األجزاء املتحركة أو الناتئة؛   •
القطع التي ميكن أن تتقوس مع الزمن نتيجة   •

 لوزنها؛ 
لقطع التي ال تستقر بدون مسند؛ 

 لوزنها؛ 
القطع التي ال تستقر بدون مسند؛   •

القطع التي تُدرس بكثرة؛   •
القطع ذات أجزاء سائبة كثيرة   •

6.4.1 القطع التي حتتاج دعماً معيناً

6.4.تركيب القطع 



من املسائل التي يجب مراعاتها لدى استخدام 
 احلامالت واألطر ما يلي: 

ينبغي استخدام احلامالت أو األطر املركبة   •
 للقطع الكبيرة أو املعقدة أو الثقيلة؛ 

ينبغي أن تكون حامالت التخزين مصنوعة   •
 من مواد متينة ومالئمة؛ 

ينبغي أن تكون حامالت التخزين مصممة نبغي أن تكون حامالت التخزين مصممة   •
 بحيث تتوازن حول مركز ثقل  

ً للقطعة؛  وال تسبب إجهادا
ينبغي أن تُصمم احلامالت وفقاً ملعيار منوذجي.   •

6.4.3.احلامالت واألطر 

ينبغي أن تكون املساند صغيرة وبسيطة قدر  
اإلمكان وفي كثير من األحيان تكفي األلواح أو  

الصينيات غير العميقة. وينبغي مراعاة 
 مقاييس رفوف التخزين لدى تصميم املساند. 

6.4.2.أنواع املساند 



يعود معظم التلف الذي يصيب القطع إلى 
 سوء تداولها ويحدث ذلك في كثير من األحيان 
 أثناء العمل حتت ضغط املواعيد. وتكون القطع 
 أكثر تعرضاً للخطر وللتلف عندما يتم تداولها 

 أو نقلها. 

7.2.أخطار التداول 

يعني التداول مسك القطعة أو تغيير مكانها  
أو حتريكها ولو ملسافة قصيرة. 

7.1.ماذا يعني تداول القطعة؟ 

تداول ونقل اموعات داخل 
 املتحف 
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ميكن احلد من األخطار املتصلة بتداول القطع 
 بال عناية وبسوء استخدامها عن طريق تدريب  

.ً املوظفني تدريباً جيدا

7.4.ضرورة تدريب املوظفني 

جتنب تداول القطع قدر اإلمكان.   •
البس قفازاً ملسك القطع.   •

ال حتمل إال قطعة واحدة كل مرة.   •
 ً اسند القطعة باليدين وال حتملها أبدا  •

من مقبضها فقط. 
جتنب وضع حمل زائد على العربات أو تكديس   •

 القطع على الصينيات أو في احلاويات.  القطع على الصينيات أو في احلاويات. 
ً لتحريك القطعة أو  ال تستعمل القوة أبدا  •

 جزء منها لتأخذ وضعا معينا. 

7.3.مبادئ توجيهية عامة 



يجب أن تكون احلاويات واملواد نظيفة ويجب   •
 أن يكون سطحها ليناً وال يتيح االنزالق. 

ينبغي فصل القطع بعضها عن البعض عن   •
 طريق استخدام مواد للتوسيد 

7.5.اعتبارات تتعلق بالدعم 



البس قفازين من القطن اخلالص أو من النتريل. 
 وإذا كانت القفافيز غير متاحة ينبغي غسل 

ً لتفادي تلوث القطع.   اليدين بشكل جيد جدا

7.6.2.القفافيز 

لدى تداول القطع: 
البس مالبس مريحة وأحذية مضادة لالنزالق؛   •

ال تلبس أي خوامت أو أساور أو حلى أخرى.   •

7.6.1.املالبس 

7.6.إجراءات التداول 



ينبغي القيام سلفاً بتحضير املكان اجلديد  
للقطعة. 

7.6.4.املكان اجلديد 

ينبغي جتميع املعدات الصحيحة قبل حتريك 
 أي قطعة. 

7.6.3.املعدات 



ينبغي التوصل سلفا إلى اتفاق بشأن تسلسل 
 تداول القطع إذا كان فريق من األشخاص 

 سيتولى نقلها. 

7.6.6.الفريق 

خطط الطريق قبل البدء بنقل القطع.   •
تأكد من عرض األبواب واملمرات.   •
تأكد من ارتفاع درجات السلم.   •

أزل أي حواجز تصادفها   •

7.6.5.الطريق 



قبل التقاط أي قطعة ينبغي التأكد مما   •
 إذا كان ميكن ملسها بأمان وإذا كان األمر كذلك 

 فما هي أجزاء القطعة التي تتيح ذلك. 
انتبه للمقابض وأي نتوءات أخرى ميكن أن   •

 تنكسر. 
امسك بحذر السطح الذي يوصم بسهولة.   •

7.6.8.التقاط القطع 

فتش القطع للتأكد من صحة بنيتها   •
 واستقرارها قبل تداولها. 

خذ في احلسبان تركيب القطع الكبيرة   •
 ووزنها وحجمها وشكلها قبل حتريكها. 

7.6.7.تفتيش القطع 



من األهمية مبكان توفير ما يلي لدى نقل القطع: 

مساندة كاملة لكل قطعة من القطع؛   •
حماية من االهتزازات والصدمات.   •

7.7.1.اعتبارات عامة 

7.7.حتريك اموعة 

التقط القطع مع تفادي ضغط األصابع    •
عليها بأكبر قدر ممكن. 

استخدم اليدين ملساندة القطع بصورة   •
 مالئمة. 

ً واحدة حتت القطعة أو حتت أثقل  ضع يدا  •
 جزء منها واسند القطعة باليد األخرى. 

7.6.9.حمل القطع 



حرّك العربات بسرعة معتدلة ومنتظمة.   •
تفادَ احلركات والوقفات املفاجئة.   •

7.7.3.النقل 

استخدم عربات مجهزة مبا يلي: 

عجالت هوائية أو عجالت مطاطية كبيرة   •
 ميكن أن تستوعب الصدمات وتترك العربة في 

 وضع مستقر؛ 
صينيات مبطنة من شأنها أن تسند القطع   •

 على العربة ومتنعها من التحرك أو من السقوط 

7.7.2.العربات 



ينبغي تبني نظام جيد خلدمات النظافة من   •
 شأنه أن يحافظ على نظافة وترتيب أماكن 

 التخزين. 
ينبغي حتديد إجراءات وقوائم لتنفيذ صيانة   •
 منتظمة من شأنها أن تضمن تنظيم العمل 

 وفقاً للمعايير والنماذج اخلاصة باملؤسسة. 
ليس من املقبول القيام بعملية تنظيف عام يس من املقبول القيام بعملية تنظيف عام   •

 سنويا إذا لم تكن هناك عمليات تنظيف  
منتظمة روتينية. 

إن التنظيف املتكرر يقلل من إمكانية تفشي   •
 اآلفات إلى أدنى حد. 

ال ينبغي استخدام عوامل تنظيف تتضمن   •
 مادة تقصير أو األمونيا على القطع أو بالقرب 

 منها.  منها. 

الصيانة 

8.1.خدمات النظافة 

الفصل 8



سنوياً: يُنظف املكان باملكنسة الكهربائية. 

شهرياً: تُنظف املساحة حتت الصناديق الكبيرة 
 واخلزانات باملكنسة الكهربائية. 

سح األرض مع استخدام قطعة  أسبوعياً: متُ
 رطبة (وليست مبللة) من القماش. وتنظف 

 السجادة الصغيرة خارج مكان التخزين 
 مبكنسة كهربائية 

يومياً: يُزال الغبار عن طريق استخدام مكنسة 
 كهربائية مزودة مبرشحات خاصة حلبس الغبار. 

وجتمع النفايات في صناديق نفايات مزوّدة 
 بغطاء. وينبغي التخلص من القمامة. 

ينبغي تنظيف غرف التخزين على أساس 
 منتظم. 

ينبغي أن يكون شكل نظام التنظيف 
 النموذجي كاآلتي: 

8.1.1.نظام تنظيف منوذجي 



يتطلب تنظيف القطع وإزالة الغبار منها 
 تدريباً متخصصاً وال ينبغي أن يضطلع بذلك 
 سوى مسؤول صيانة متدرب أو شخص يعمل 

 حتت إشرافه. 
وبشكل عام: 

ينبغي أن يزال الغبار عن القطع خارج غرف   •
 التخزين؛  التخزين؛ 

ينبغي أن يزال الغبار والوسخ عن طريق   •
 استخدام فرشاة ناعمة ويابسة ثم يزال الغبار 
 عن طريق استخدام مكنسة كهربائية مزودة 

 بنظام ترشيح تام (مرشح من نوع HEPA )؛ 
س القطعة بصورة مباشرة  ً أن متُ ال ينبغي أبدا  •

 مبكنسة كهربائية مزودة بفرشاة؛ 
ال ينبغي استخدام مواد تنظيف مذيبة أو  ينبغي استخدام مواد تنظيف مذيبة أو   •

 مبللة (املاء أو سوائل أخرى) إلزالة الغبار؛ 
ينبغي استخدام فرش متفرقة تلف املواد   •

. وتتطلب عملية إزالة الغبار من الريش فرشاة 
 لينة للغاية، بينما ميكن تنظيف املعادن 

 بفرشاة أقوى بكثير. وتُنظف الفرش بشكل 
 منتظم لتفادي تراكم الغبار فيها؛ 

ً إلى استخدام أكثر احللول إلى استخدام أكثر احللول  ينبغي اللجوء أوال  •
 رفقاً بالقطع؛ 

يُستشار أخصائي في حالة الشك.ينبغي    •

8.1.2.إزالة الغبار من القطع 



ميكن أن يحتوي الغبار على ملوثات كمتخلفات   •
 سامة ناجمة عن عمليات سابقة ملعاجلة اآلفات 
. وينبغي تفتيش القطع إليجاد هذه الفات قبل 

 إزالة الغبار عنها؛ 
ينبغي استخدام قناع للوجه ووضع قفازين من   •

 النتريل أو املطاط أو ما شابه ذلك لتوفير حد أدنى 
 من احلماية من الغبار امللوث.  من احلماية من الغبار امللوث. 

مراعاة احتياطات السالمة التالية: 

ينبغي إجراء عمليات تفتيش منتظمة 
 للمجموعات املودعة في مكان التخزين. 

  
وينبغي إجراء عمليات تفتيش روتينية منتظمة 

 لرصد أي عالمات تدل على تفشي اآلفات. 
وينبغي أيضاً تفتيش األنابيب واملواسير التي متر  

عبر مكان التخزين. عبر مكان التخزين. 

8.2.التفتيش واملراقبة 



خيط/شريط  خيط أو شريط من القطن أو  
البوليستر 

لربط مختلف أجزاء القطعة الواحدة 

نسيج 

قماش منسوج ومحاك في شكل  
أنبوبي (دائري) ومصنوع من 

 القطن (أو البوليستر)، وقابل للمد 

مبطن برقاقات أو قماش، وميكن استخدامه للتخزين 
 وملساند املعروضات 

حشو  رقاقات من القطن أو البوليستر  تستخدم لصناعة الوسادات أو املساند الرخوة، وتغطى 
 مبادة من القطن 

نسيج (للتماس املباشر  
مع القطعة) 

نسيج ليفي من البوليثيلني شديد  
الكثافة غير منسوج 

تستخدم هذه األنسجة كأغطية واقية من الغبار أو لوضع  
labels العالمات املميزة

 ® Teflon رجاء مالحظة أن بعض األنواع قد تتضمن مادة

قماش (للتماس املباشر املوسلني والقطن والكتان املغسول 
 مع القطعة) 

املوسلني والقطن والكتان املغسول 

مادة للتغليف 

فيلم (للتماس املباشر مع 
 القطعة) 

مادة للتغليف حينما يكون سطح القطعة لزجاً
رجاء مالحظة أن الفيلم ميكن أن يحتوي شحنة سكونية 

لفائف (للتماس املباشر 
 مع القطعة) 

أكياس 

توضع بني القطع للفصل بني املواد أو لتغطيتها 
مناديل ورق خالية من احلوامض تستخدم كحشو أو أعشاش مجسمة 

أكياس مصنوعة من البوليثيلني 

 قابلة للسد بإحكام مرات عديدة 

تخزين البنود الصغيرة 

رجاء مالحظة أنه ينبغي عدم إحكام سد األكياس 

 للسماح بالتهوية 

البند  الوصف 
العالمة التجارية 

األغراض  أو االسم العام للمنتج 

املواد املستخدمة عادة في تخزين ونقل القطع 



صمغ وأشرطة الصقة 
صمغ الصق في درجات حرارة منخفضة   •

ورق منشط باملاء أو شريط من الكتان   •
شريط من النسيج القطني    •

أو البوليستر املضلع 

مواد الصقة للربط. 
 ورجاء مالحظة أن املواد الالصقة ال ينبغي أن تكون  

على متاس مباشر بالقطعة. 

مسند (صلب)  رغوة مغلقة اخللية بيضاء من 
 البوليثيلني 

مسند 

الورق املقوى الثابت  رفع القطع الثقيلة 
واخلالي من احلوامض 

ألواح لرفع القطع على هيئة 
 قرص العسل (ألواح النحل) 

مسند 

مسند 

لب الرغوة اخلالي من احلوامض،  
أو بوليسترين  منبثق، أو بوليوريثان  

ذو غشاء خارجي ورقي 

لالستخدام املؤقت فقط حيث أن  
الشرائح البينية ليست ثابتة كيميائياً

مسند 

ألواح مموجة من البولبروبيلني رفع القطع الثقيلة، والعمل كقاعدة 

حشو وشريحة عليا على متاس مباشر بالقطعة 
توسيد اموعات أثناء تخزينها أو شحنها. وتبطني 

 األدراج أو الرفوف. تثبيت القطع الصغيرة 

رغوة قابلة لالنثناء من البوليثيلني 
مسند (مرن) 

التوسيد والدعم أثناء تخزين القطع. وتُستخدم أيضاً 
للتغليف والشحن. وميكن استخدام اللفائف لتبطني األدراج 

 أو الرفوف رجاء مالحظة أنه ينبغي أن يتناسب السمك 
 والكثافة مع وزن القطع. ومن املمكن أن يكون السطح 

 خشناً، ولذا يجب تغطيته مبادة أنعم. 

لوح خال من احلوامض (يكون 
 مموجاً أحياناً)

مساند أو صينيات صغيرة 






