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دليل موجز للعناية باملو ّاد الفوتوغرافيّة ذات القاعدة الفيلميّة وتعيينها ()3991
موجز للعناية باملو ّاد الفوتوغرافيّة ذات القاعدة الفيلميّة وتعيينها" الذي أع ّده خبيا
"دليل َ
شرقي حلفظ املستندات وأندرو روب
احلفاظ على الصور مونيك فيشر من مركز الشمال ال ّ
لخص إجراءات التداول واملبادئ التوجيهيّة للبيئة والتخزين ،ويق ّدم
من مكتبة الكونغرس ي ّ
مدخالً موج ًزا إىل العناصر املتح ّكمة يف النسخ وإعادة والتخزين والعالج .حيال على هذا
كثيا لقيمة املقال املرتبط به" :تعيني املو ّاد الفوتوغرافيّة ذات القاعدة الفيلميّة:
املرجع ً
املبسط
تعليمات ورسم بيانّ" ،والذي يظهر يف امللحق ج يف هذا اجمللّد .هذا املنشور ّ
الذي أع ّده فيشر وروب أثناء دراستهما العُليا يف وينرتثر/جامعة ديالوير يف برنامج احلفاظ
فن يق ّدم نصائح للحفظ عمليّة وسهلة الفهم للحافظني وأمناء احملفوظات وأمناء
على ال ّ
املكتبات وغ يهم من األفراد املسؤولني عن التعامل مع السلبيّات مبا فيها نرتات السليولوز،
وأسيتات السليولوز ،وأفالم البوليسرت.

تستند هذه الوثيقة إىل دراسة مونيك سي فيشر وأندرو روب" ،دليل موجز للعناية باملو ّاد
الفوتوغرافيّة ذات القاعدة الفيلميّة وتعيينها" ،ضمن مواضيع في الحفاظ على التصوير

كي للحفظ ،جمموعة املو ّاد الفوتوغرافيّة،
ّ
الفوتوغرافي ( 5واشنطن العاصمة ،املعهد األمي ّ
( 311-331 /)3991املقتط هنا .)331 ،331 :طبعت بإذن املؤلّفني.
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خلفيّة
هناك ثالثة أنواع رئيسيّة من املو ّاد الفوتوغرافيّة ذات القاعدة الفيلميّة :نرتات السليولوز،
مهادا للسلبيّات ،والشرائح املوجبة،
أسيتات السليولوز ،البوليسرت .استخدمت هذه املو ّاد ً
ماديت نرتات
املتحركة ،وامليكروفيلم ،ومو ّاد فوتوغرافيّة أخرى .من املؤس أ ّن ّ
والصور ّ
مستقرتني .ميكن املو ّاد الناجتة من تدهورمها أن حتدث
السليولوز وأسيتات السليولوز غي
ّ
لصحة
تدمر اجملموعات الفوتوغرافيّة ،إضافةً إىل تشكيلها أخطا ًرا على ا ّ
ضرًرا فاد ًحا بل أن ّ
مواد نترات
مؤسسات أن تعزل وتحسن تخزين ّ
خاص ينبغي لل ّ
والسالمة .وعلى وجه ّ
خاصة عندما تكون في حالة متدهورة.
السليولوز بسبب قابليّتها العالية لالشتعال ،ب ّ

دفعت كثرة احلرائق النامجة عن سوء ختزين نرتات السليولوز إىل ظهور أنواع خمتلفة من
األفالم مبنيّة على أسيتات السليولوز .فاألخية ،ح ّت يف حال التدهور ،ليست قابلة
لالشتعال كنرتات السليولوز ،لذا عُرفَت بأفالم "األمان" .برغم ذلك من الصعب الوصول
إىل حالة استقرار تا ّمة لألفالم املستندة إىل أسيتات السليولوز وذلك لكون التدهور يف
ي املو ّاد
حت ّ
أسيتات السليولوز ذايتي التحفيز كما يف نرتات السليولوز .ما إن يبدأ ّ
تؤد َ
الناجتة منه إىل مزيد من التدهور .مثّ ح ّل البوليسرت ،ألنّه أكثر استقر ًارا ،حم ّل أسيتات
كميّات كبية من صحائ
السليولوز كمهاد لبعض املو ّاد الفيلميّة ال جلميعها .تبقى ّ
األفالم ولفائفها مبنيّة على األسيتات وذلك لسهولة التحام أسيتات السليولوز عرب ما ّدة
مذيبة ومن مثَي تسطيحه بسهولة.
عُرفت املشاكل املرتبطة بنرتات السليولوز وأسيتات السليولوز لع ّدة عقود وقد متّ تدوينها
جيّ ًدا 5 ،4 ،1.إ ّن عدم استقرار املو ّاد ذات القاعدة الفيلميّة املصنوعة قبل منتص
خاص .كثي من هذه املو ّاد يف خطر
مخسينات القرن العشرين هلو
إشكال على حنو ّ
ّ
املستقرة يف حالة خطر.
حاليا ،وتدهورها يضع املو ّاد الفوتوغرافيّة
ّ

www.meppi.org

استخدام هذا البيان
تقسم عمليّة العناية بالسلبيّات ذات القاعدة الفيلميّة وحفظها إىل أربع فئات أساسيّة:
تعيني النوع ،إجراءات التداول  ،البيئة والتخزين ،النسخ وإعادة التخزين ،واملعاجلة .هذا
املقال يناقش املوضوعات الثالثة األخية .ميكن استعمال الرسوم البيانيّة املرفقة (راجع
امللحق ج) لتعيني املو ّاد الفرديّة ذات القاعدة الفيلميّة ،فضالً عن القيام بدراسة اجملموعات

تتضمن دراسة متأنّية للفئات األربع .تعيين النوع أمر
الكبية .ينبغي خلطّة احلفظ أن ّ

مهم ج ّدا ألن التخزين والنسخ وإعادة التخزين والعالج جميعها تستند إلى التحديد
ّ
الدقيق.

إجراءات العالج
ميكن أن تتل املو ّاد ذات القاعدة الفيلميّة بسهولة ،حت إذا كانت حالتها جيّدة .فأنواع
مجيعا للخدش والتأ ّكل والتجعُّد.
معرضةٌ ً
األفالم الثالثة ومادة اجليالتني الرابطة عليها ّ
الزيوت واألدران املوجودة على اليدين قد حتدث أضر ًارا للمهاد واملا ّدة الرابطة وكذلك للمو ّاد
الصوريّة النهائيّة.
ضا للضرر الناتج من
تغدو املو ّاد ذات القاعدة الفيلميّة أكثر ُّ
تعر ً
ما إن يبدأ التدهور ّ
حت َ
هشة ويف هذه احلالة قد يسبّب نقلها املتكّرر من
التداول .ميكن املو ّاد املتدهورة أن تصبح ّ
كبيا .عالوة على ذلك تصبح املو ّاد املتدهورة دبقة ومن مثَي تلتصق مبو ّاد أخرى.
بيتها ضرًرا ً
تداول مو ّاد ذات قاعدة فيلميّة جيب ارتداء ق ّفازات قطنيّة نظيفة والعمل يف بيئة نظيفة
عند ُ
فعالة ومساحة كافية للتداول .ال يسمح بالشرب أو بالتدخني يف
ومضاءة جيّ ًدا مع هتوئة ّ
التعرض م ّدة طويلة للسلبيّات المتدهورة يمكن أن يكون
منطقة الفحص أو التداولّ .

خطرا وال سيّما في المجموعات الكبيرة .احم نفسك عبر ارتداء الق ّفازات القطنيّة،
والحفاظ على دوران الهواء ،واستخدام جهاز للتن ّفس الصناع ّي ،وتجنُّب ارتداء
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خصص
تداول املو ّاد أو فحصها ّ
العدسات الالصقة ،والح ّد من وقت ّ
التعرض .عند ُ
نظا ًما لتنحية املو ّاد املتض ّررة وحتديد موقعها .جيب الكش على هذه املو ّاد ورّمبا معاجلتها
من قبل حافظ.

البيئة والتخزين
مواد ذات القاعدة الفيلميّة.
مهم جدا لطول عمر جميع ال ّ
الحفاظ على بيئة مناسبة ّ

التوصيات احلاليّة هي تثبيت البيئة يف حرارة  81درجة فرهنايت (أو  12درجة مئويّة)
ورطوبة نسبيّة تراوح من  12إىل  12يف املئة .وجدت األحباث احلاليّة أن التدهور يعتمد
كث ًيا على درجة احلرارة ونسبة الرطوبة .مثالً :خفض احلرارة ونسبة الرطوبة من  82درجة
فرهنايت ( 35درجة مئويّة) 52/يف املئة رطوبةً إىل  42درجة فرهنايت ( 5درجات
مئويّة) 15/يف املئة رطوبةً قد يبطّئ مع ّدل تدهور السليولوز الثالث ّي األسيتات بنسبة عشرة
33
أضعاف.
مواد ذات القاعدة الفيلميّة على حدة ،بمعزل عن غيره
من األمثل حفظ كل نوع من ال ّ
من أنواع األمهدة الفيلميّة .تنظيم التخزين هبذه الطريقة حيمي املو ّاد الفوتوغرافيّة من
رواسب تدهور نرتات السليولوز وأسيتات السليولوز .على وجه اخلصوص ،ميكن محض

الفضيّة ،وجيعل
ي إىل شحوب الصور ّ
النرتيك الذي يولّده تدهور نرتات السليولوز أن يؤّد َ
ما ّدة اجليالتني الرابطة رخوةً بل دبقة ،ويسبّب تأ ّكل احلاويات واخلزائن املعدنيّة .هذا النوع
من التنظيم حسب املو ّاد جيعل رصد حالة اجملموعة أكثر كفاءة وفعاليّة .نظ ًرا إىل خماطر
خاصة عزل املو ّاد اليت يدخل يف
هم بصفة ّ
احلريق املرتبطة بسلبيّات نرتات السليولوز من امل ّ
تركيبها .يف الواقع ،هذا األمر مطلوب يف كثي من وثائق التأمني.
هم كذلك أن تفصل
إذا كان مهما الفصل ،ما أمكن ،بني أنواع خمتلفة من املو ّاد ،فمن امل ّ
املو ّاد املتدهورة من املو ّاد اجليّدة .فاملو ّاد املتدهورة ،كما ذُك َر أعاله ،تصدر منتجات ميكن
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أن تدهور مو ّاد فوتوغرافيّةً أخرى .ينصح باستخدام ثالث طبقات من احلماية عند ختزين
املو ّاد ذات القاعدة الفيلميّة .املو ّاد املسطّحة جيب أن توضع يف حافظات ،واحلافظات يف
علبة أو درج ،والعلبة أو الدرج على رف أو يف خزانة .املو ّاد امللفوفة ،كأفالم الصور
املتح ّركة وامليكروفيلم ،جيب أن حتفظ يف حاويات مكشوفة توضع يف اخلزائن أو على
الرفوف .جيب أن تبقى ك ّل من املو ّاد املسطّحة أو امللفوفة يف منطقة مظلمة مع تكيي
جيّد للهواء .من الناحية املثاليّة جيب تزويد مكان التخزين بنظام نفث للهواء.
ينبغي جلميع احلاويات أن جتتاز اختبار نشاط الصور ( )PATكما هو موضح يف املعيار
املؤسسة الوطنيّة األميكيّة للمعايي ( .)ANSIهذا االختبار
 IT9.2-1988الذي ح ّددته ّ
ايف .كثيٌ من مصنّعي مو ّاد
الصارم يقيّم تأثي مو ّاد التخزين يف مو ّاد التصوير الفوتوغر ّ
ومورديها جيرون اآلن هذا االختبار على منتجاهتم .حاول قدر اإلمكان شراء
التخزين ّ
مادة للتخزين تشرتى جيب أن
منتجات جنحت يف اختبار الـ  PATأو ش ّدد على أ ّن أيّة ّ
جتتاز اختبار الـ .PAT
جيب أن تكون احلافظات مصنوعة من ورق غي مصقول ذي نسبة عالية من ألفا سليولوز.
من الناحية املثاليّة على احلافظة أن تكون بال وصالت وال مو ّاد الصقة ،ولو أ ّن وجود
ب منتجات التحلّل خالفًا
وصلة جانبيّة قد يكون مقبوالً .طبيعة الورق املسا ّميّة تتيح ُّ
تسر َ
للحاوية البالستيكيّة اليت حتجز املو ّاد الضا ّرة فتس ّرع تدهور املو ّاد الفيلميّة .لألسباب
املقوى أو الكرتون
نفسها ،جيب أن تكون حاويات املو ّاد امللفوفة مصنوعة من الورق ّ
كثر
املضلّع ،ولو أ ّن متطلّبات أخرى قد تستدعي استخدام احلاويات املعدنيّة .إذا َ
استخدام املو ّاد املسطيحة فقد تُستحسن احلافظات البالستيكيّة؛ هكذا ُُي يف من أضرار
التدا ُول ما دامت رؤية املا ّدة ممكنةً من دون إخراجها.

www.meppi.org

النسخ وإعادة التخزين والعالج
ختتل اإلجراءات اخلصوصيّة ومدى النسخ والتخزين والعالج إىل حد فائق من جمموعة إىل
أخرى .مع ذلك أيّة مقاربة جيب أن ترتكز على أساس متني من التعيني الدقيق للمو ّاد
ذات القاعدة الفيلميّة يف اجملموعة ،وفهم متني الستخدامات هذه اجملموعة احلاضرة
واملستقبليّة ،واحلفاظ على بيئة جيّدة .من دون أسس كهذه يهدر الكثي من اجلهد،
والوقت ،واملال .العوامل التي يجب أخذها بعين االعتبار ،عند التخطيط لعمليّة
النسخ وإعادة التخزين والعالج ،هي مستويات التدهور ،حجم المجموعة ووجه

34 ،31 ،31 ،33 ،32 ،9 ،1 ،1 ،8

استعمالها ،المساحة المتوافرة للتخزين ،الموارد الماليّة.

ث إىل متاثل كبي بني االستقرار الكيميائ ّي لنرتات السليولوز وأسيتات
يشي حبث حدي ٌ
ماديت أسيتات السليولوز أو ثنائ ّي أسيتات السليولوز تتدهوران
السليولوز .ال يبدو أ ّن ّ
باختاذ حالة
أسرع بكثي من املو ّاد الفيلميّة السليولوزيّة األخرى 33.ينصح هذا البحث ّ
السلبيّات ،ال نوعها ،معيا ًرا للنسخ.
القرارات املتعلّقة بالنسخ وإعادة التخزين والعالج جيب أن تعرض على حافظ عليم
صا
مبجموعتك ومؤ ّسستك .مستويات التدهور اليت ح ّددها الباحث هورفاث مفيدة خصو ً
يف حتديد أولويّات احلفظ 9.وقد أدرجت هذه املستويات على الرسم البيان املرافق (انظر
ض على
تعر َ
امللحق ج) .العناصر ذات مستوى التدهور  5و ( 8ورّمبا  )4جيب أن َ
جراء املاء أو املو ّاد املتع ّفنة أو املو ّاد املتأ ّكلة من احلشرات جيب أن
حافظ .املو ّاد املتض ّررة ّ
حتظى كذلك بعناية حافظ.
يف بعض احلاالت يت ّم التخلّص من املو ّاد األصليّة ذات القاعدة الفيلميّة بعد النسخ .إذا
تقار َن السلبيّات األصليّة
عُ يد التخلّص منها مناسبًا فيجب أالّ يت يم ذلك إالّ بعد أن َ
اصة مبنطقتك
والنسخة ،وتـُ َع يد النسخةُ مقبولة .حاول أخذ املشورة من دائرة اإلطفائيّة اخل ّ
اصة مو ّاد نرتات السليولوز.
قبل التخلّص من املو ّاد ذات القاعدة الفيلميّة ،وخب ّ
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 ال.مهم جدا
ّ الرصد املستمّر حلالة املو ّاد ذات القاعدة الفيلميّة املوجودة يف جمموعتك
يوجد يف الوقت احلاضر اختبار بسيط للكش عن بدايات تدهور املو ّاد ذات القاعدة
 الطريقة الوحيدة للسيطرة على هذه املشكلة هي احلفاظ على بيئة جيّدة قدر.الفيلميّة
 ينطبق ذلك.اإلمكان والكش عن التدهور يف حال حدوثه وعزل املو ّاد املتدهورة
تتطور من حالة غي متدهورة إىل حالة
ً
ّ  فقد، خصوصا على مو ّاد أسيتات السليولوز
 كما يستنتج. ح ّت يف البيئات اجليّدة إىل حد ما،التدهور الشديد خالل بضعة أشهر

كميّات كبية من أفالم
ّ هورفاث يف عمله دراسة السلبيّات األسيتاتيّة "ك ّل مؤسسة متتلك

 ستجد مشاكل يف مو ّاد ذات قاعدة فيلميّة3955-3915 األمان يعود تارُيها إىل
 مراقبة جمموعتك ستسمح لك9".ًمتدهورة يف مكان ما من جمموعتها عاجالً أم آجال

أهميّة المراقبة اليقظة
ّ  ال يمكن المبالغة في.ًبالقبض على التدهور عاجالً ال آجال
.لمجموعتك وبيئتها
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