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يصدر العدد الخامس من مجمة آثار الرافدين التابع لكمية اآلثار  -جامعة الموصل

المجمة التي تيدف إلى تشجيع األبحاث العممية المقدمة من اآلثاريين المتخصصين بمغات بالد

الرافدين وحضارتيا ونشرىا وفق المعايير العممية .نقدم في ىذا العدد مجموعة متميزة من

اإلسيامات العممية كتبيا أساتذة يعممون في حقل آثار بالد الرافدين وحضارتيا في عصورىا
الممتدة من االلف السادس قبل الميالد مرو ار بالحضارات السومرية واألكدية واآلشورية وفترات

الحكم االجنبي ثم العصور اإلسالمية .نممل ان يجد القار الكريم ما يصبو إليو من معرفة آثارية
وحضارية .ان نشر ىذه البحوث سيسيم في تعزيز الثقافة اآلثارية التي تساعد في توعية االنسان

بمىمية اآلثار والتراث ،كما انيا ممك لإلنسانية ودروس يفاد منيا االن ومستقبال ،مع االخذ

بالحسبان اليجمة الشرسة التي حمت بآثارنا من عمميات نيب واعمال حفر عشوائية وغير

مشروعة اسيمت في تشويو الموقع األثري اوال ومن ثم نيب محتوياتو وتيريبيا خارج العراق.
وأخي اًر ما حل بآثار مدينتي نينوى والنمرود ومحتويات متحف الموصل كميا دليل قاطع عمى
وجود أيد خفية ممنيجة ومدربة عممت عمى تدمير الحضارة اآلشورية والتي امتدت لما يقرب من

 2000الف سنة قبل الميالد.

نممل أن يكون لمبحوث المقدمة والتي ستقدم مستقبالً دو اًر في نشر منجزات تمك

الحضارات وأثرىا في بمدان الشرق األدنى القديم في مجال الكتابة والتدوين والقانون والفمك
والتنجيم واليندسة والرياضيات والطب واآلداب بكل مجاالتيا.

االعداد القادمة ستنشر الكترونيا ،وىذا ما يسيل التواصل بين ىيمة التحرير والباحثين

إن شاء اهلل .وستزود المجمة الباحثين بموقعيا الجديد وكيفية التقديم الييا.

ومن اهلل التوفيق
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نعي
الراحل األستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار مصطفى الشيخمي
9154 _ 5491

أ.د .جابر خميل إبراهيم
كمية اآلثار – جامعة الموصل

رئيس هيأة اآلثار والتراث األسبق

في يوم الجمعة الموافق  02أيمول  0207غادر الدكتور عبد القادر مطار بغداد الدولي
متوجيا الى مدينة اسطنبول بتركيا  ،إلجراء فحوصات تتعمق بالقمب في إحدى مشافييا  ،يرافقو نجمو
أنس  .بعد إجراء الفحوصات الطبية قرر االطباء المختصين إجراء عممية جراحية كبرى في القمب .

وبعد ايام معدودات فارق الحياة في الثاني من تشرين االول  0207ونقل جثمانو إلى بغداد ووري
الثرى في مقبرة الكرخ االسالمية في السادس من تشرين االول . 0207
3

والفقد حالة مؤلمة  ،والفراق ىاجس مرعب يبقى كامناً في ذىن اإلنسان وان كان تفسيره ىو

انتقال من حياة زائمة إلى أخرى دائمة مستقرة .

ولد الفقيد عام  0723في حي عريق من أحياء مدينة بغداد معروف باسم (باب الشيخ )

نسبة إلى الشيخ الزاىد عبد القادر بن موسى بن عبداهلل الجيمي (الكيالني) الذي فيو مرقده ومسجده
الجامع .

أكمل المرحوم عبدالقادر دراستو االبتدائية واإلعدادية في مدارس بغداد ثم التحق بعدىا بقسم اآلثار

في كمية اآلداب بجامعة بغداد وحصل عمى شيادة البكالوريوس في االثار القديمة  .وأىمتو شيادتو
لمتعيين في مديرية االثار العامة (الييأة العامة لألثار والتراث حالياً) بدرجة منقب آثار  .ونسب

لمعمل في دائرة التحريات وحماية المواقع االثرية  .والتحق يومئذ بالمجان التي كانت تعد مؤلفين

كبيرين ميمين ىما ( :المواقع االثرية في العراق  -بغداد  )0752و (أطمس المواقع األثرية  -بغداد
 . )0754فضالً عن الواجبات االخرى المتعمقة بإجراء الكشوفات عمى مواطن االثار وتفقدىا من

حين آلخر  ،من أجل حمايتيا من التجاوزات .

في بداية شير آذار من سنة  0753رشحت مديرية االثار العامة يوميا المرحوم عبد القادر

ممثال عنيا في المسوحات األثرية التي كان يجرييا عالم االثار االمريكي روبرت ادمز االستاذ في
المعيد الشرقي بجامعة شيكاغو لممنطقة الواسعة المساحة الواقعة بين قضائي عفك في محافظة
القادسية والنعمانية في محافظة واسط واستمرت عمميات المسح اآلثاري لغاية النصف االول من شير

مارس من العام نفسو  .واليدف من ىذه المسوحات ىو استكمال الدراسات الخاصة بمجاري االنيار
والجداول الدارسة  ،والتي كانت تروي المدن والقرى والحقول والبساتين في العصور القديمة  ،والتي
غدت في القرون المتأخرة الماضية شبو صحراوية .

ومن الجدير بالذكر أن االستاذ ادمز بدأ مشروعو ىذا عمى مراحل  .كانت االولى في عام

 0746والثانية في  0751والثالثة في  . 0753وكان المرحوم عبدالقادر قد أعد بحثاً قيما عن نتائج

ذلك المسح نشره في مجمة سومر المجمد  )0755( 11ص  . 47 – 40أما االستاذ ادمز فقد

أصدر مؤلفو الشيير ( )Heartland Cities , Chicago 1981كانت األعمال االثارية ىذه عالوة
عمى أعمال المسوحات في منطقة السيل الرسوبي  ،قد أكسبت الفقيد ميارة في التحري والتنقيب التي

تضطمع بيا مؤسسة اآلثار العراقية  ،جعمتو يعقد العزم عمى إكمال تحصيمو العممي  .فسافر رحمو

اهلل إلى المممكة المتحدة والتحق بجامعة كالسكو والتي منحتو شيادة الدكتوراه عن اطروحتو في
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النصوص المسمارية المكتشفة في تميين مشيورين بحوض سيل حمرين ىما (السيب وحداد) الواقعين

في محافظة ديالى والعائدين إلى العصر البابمي القديم  0373 – 0222ق .م
The Old Babylonian Tablets From ME – TURAN (Tell AL SIB and Tell
HADAD) Univiersity of Glasgow June 1983
عاد الدكتور عبدالقادر إلى العراق والتحق بمؤسسة اآلثار التي منحتو اجازة دراسية إلكمال
تحصيمو العممي  .وبعد مدة غير طويمة وبناء عمى طمبو نقمت خدماتو إلى كمية التربية ابن رشد
بجامعة بغداد لتدريس تاريخ العراق والوطن العربي في العصور القديمة إال انو لم ينقطع عن دائرة

اآلثار والمتحف العراقي وفي الوقت نفسو كانت صالتو العممية مع قسم اآلثار بكمية اآلداب في
الجامعة ذاتيا  ،محاض اًر ومشرفاً ومناقشاً لطمبة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه .

لم يقتصر نشاطو العممي عمى كميتو بل كان يمبي دعوات الجامعات العراقية لمناقشة أطاريح

طمبتيا في الدراسات العميا وفي مقدمتيا جامعة الموصل  .إذ تحمل أعباء السفر ومخاطره في أوقات

أمنية حرجة  .كما نشير إلى جيود الفقيد في المشاركة في الموسوعات الحضارية التي كتبتيا نخبة
من الباحثين العراقيين  ،والتي غدت مصد اًر لمطمبة والباحثين .

وفضالً عن ذلك فقد تخرج عمى يدي الفقيد العديد من اآلثاريين والمؤرخين في العراق فأصبح

بعض تالميذه يقودون العممية التربوية في المدارس والجامعات العراقية .

ومن خالل سنوات زمالتي مع الفقيد في ىيأة اآلثار والت ارث وفي جامعة بغداد يحق لنا أن

نذكر مآثره وحسن شمائمو  .فقد كان بحق حميد الشيم واألدب والخمق الحسن .

غادرنا المرحوم الدكتور عبدالقادر إلى عالم اآلخرة وترك عند عائمتو وزمالئو وأصدقائو

ومعارفو ومحبيو لوعة الحزن وألم الفراق  .ندعو اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمتو  ،وأن يسكنو

أعمى فراديس الجنان .

وانا هلل وانا إليه راجعون
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ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ُرﻗُﻢ طﯿﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺔ

ﻫﺟﺎر ﻣﺣﻣد اﺣﻣد
طﺎﻟب ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

 ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل.أ

 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل- ﻛﻠﯾﺔ اﻵﺛﺎر

The Conservation of Clay Tablets from Al-Sulaymaniyah Museum
Prof . Khalid Salim Ismael

Hagar Mohammad Ahmed
M.A. student

Abstract
The conservation and cleaning of the clay Tablets have the same importance
of historical content . Clay tablets vary in their volumes and shapes ; some of them
are small and some are big others are very big ; whereas their shape is either
rectangle or square .Since the clay tablets were made of clay which contains
different kinds of salt which were formed as a result of temperature change and
high or low humidity ;therefore ,there are two kinds of clay tablets found in the
archaeological sites ,they enter the lab for conservation and cleaning .The first kind
is unbaked which were dried under the sun. The second kind is the basically baked
or fund in a burned archaeological site . This article shows the stages of the
conservation of the clay tablets from the moment of finding it until finishing the
conservation , in order to be presented in the museum or to the researchers in a
clear and clean way to be studied easily.

اﻟﻣﻘدﻣﺔ
إ ّن اﻫﻣﯾﺔ ﺗﻧظ ـﯾف اﻟرﻗم اﻟط ـ ـﯾﻧﯾﺔ وﺻـ ـﯾﺎﻧﺗﻬﺎ ﺗﺣظ ـﻰ ﺑﺎﻷﻫﻣﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗ ـﻲ ﯾﺣﺗﻠـ ـﻬﺎ ﻣﺣﺗ ـ ـواﻫﺎ
ً وﺗﺗﻧوع ﺣﺟوم اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ وأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺻﻐﯾ اًر ﺟداً وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺳﺗطﯾﻼ، اﻟﺗﺄرﯾﺧﻲ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻧﺷﺄُ ﻧﺗﯾﺟﺔ
 وﺗﺣﺗوي ﻣﺎدة اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ أﻣﻼﺣ ًﺎ، ﺟدا
ً وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻛﺑﯾ ًار
ً
ّ
، اﻟرطوﺑﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ ﺣﯾث ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل اﻟزﻣن وﻫﻲ ﻣدﻓوﻧﺔ ﺗﺣت اﻻرض
وﺑدورﻫﺎ ﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺳطﺢ اﻟرﻗﯾم اﻟطﯾﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻏﯾر واﺿﺣﺔ وﯾؤدي ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻻﺣﯾﺎن إﻟﻰ ﺗدﻣﯾر اﻟرﻗﯾم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻐط اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطﯾن اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ أﺛﻧﺎء ﻧﻣو ﺑﻠورات

ﺗﻌد ﻣن اﻟﺗرب اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺳب اﻟﻣﻠوﺣﺔ ﻓﺈن ﻣﻌظﻣﻬﺎ
 وﻷن أرض ﺑﻼد اﻟراﻓدﯾن، اﻟﻣﻠﺢ
ّ
ﺗﻛون ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت أَﺷﻛﺎﻻً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ
 اﻟﺗﻲ ﱢ، ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﻣﻼح
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺛل

(١)

 وﺗﺗم إزاﻟﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺣﺎﻟﯾل ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ، ﺗﻛﻠﺳﺎت طﺑﻘﺎت اﻟﻣﻠﺢ وﺗﺑﻠورﻫﺎ

٦٣

ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥
)(٢

ﻣﺣﻠول اﻷﺳﯾﺗون

وﻣﺣﺎﻟﯾل ﻛﺣوﻟﯾﺔ

)(٣

ﻹذاﺑﺗﻬﺎ دون ﺣدوث أَﺿرار أو ﺗﻠف ﻓﻲ اﻟرﻗم  ،ﻛوﻧﻬﺎ ﻣواد طﯾﺎرة

ﻓﺿﻼ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎء اﻟﻣﻘطر ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻟﯾل اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ .
ﺳﺮﯾﻌﺔ اﻟﺗﺑﺧر ،
ً

وﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺛر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﺛرﯾﺔ وﺗدﺧل اﻟﻣﺧﺗﺑر ﻷﻏراض

اﻟﻣﻌﺎﺟﻠﺔ

).(٤

اﻟﻧوع اﻷول :

ﺗم ﺗﺟﻔﯾﻔﻬﺎ ﺗﺣت أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس ) (sun dried clayوﺗﻛون
اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷوﯾﺔ :ﻫﻲ ُرﻗُم ّ
ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ ) ،(no stableﻷﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻔﺧورة ﻓﺈذا ﺗﻌرﺿت إﻟﻰ اﻟﻣﺎء ﻟﻣدة ﻣن اﻟوﻗت ﺗذوب اﻟﻣﻌﺎﻟم

اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﺧﺗﻔﻲ  ،وﺗﺟري ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻣﺎء ،وذﻟك
ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾف وﺗﺧﻠﯾﺻﻬﺎ ﻣن اﻷﻣﻼح واﻟﺷواﺋب اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﺳطﺣﻬﺎ  ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﺷﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرن

اﻟﻛ ـ ـ ـ ـ ـﻬرﺑﺎﺋﻲ داﺧـ ـ ـ ـ ـل اﻟﻣﺧﺗﺑـ ـ ـ ـ ـر ﻣﻊ اﻻﺧـ ـ ـ ـ ـذ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن درﺟـ ـ ـﺔ اﻟﺣ اررة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗدرﯾﺟﯾﺔ  ،ان اﻟرﻗم

اﻟطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﻔﻔﺔ ﺗﺣت أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس ﺗﻛـ ـ ـ ـون ﻣﻘ ـ ـ ـ ـ ـﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻓﺧـ ـ ـ ـرت ﺑـ ـ ـ ـدرﺟﺔ ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ اررة ﻣﺎ ﺑﯾن
)(٥

رﻗﻣﺎ ﺷﺑﯾﻬ ًﺔ ﺑﺎﻟﺻﺧور وﯾﻧﺗﺞ
وﺷوي اﻟرﻗم ﺑدرﺟﺔ ﺣ اررة ﻋﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺣد ﯾﻧﺗﺞ
ً

)ْ ٧٠٠م _ْ ٢٠٠٠م(
ﻋﻧد ذﻟك ﺗﺑﺧر ﺟﻣﯾﻊ

اﻷﻣﻼح ،وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺧطوة ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﻣرﯾن اﻷول :ﻫو اﻟﺗﺧﻠص ﻣن

اﻷﻣﻼح اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟرﻗﯾم واﻻﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻫو زﯾﺎدة درﺟﺔ ﺻﻼﺑﺔ اﻟرﻗﯾم اﻟطﯾﻧﻲ ﻣﻣﺎ

ﯾﺟﻌل ﻣﺎدﺗﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻣﺎء .

اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ :

ﺳﺎﺳﺎ أو اﻟﺗﻲ ﻓﺧرت ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق
اﻟرﻗم اﻟﻣﻔﺧورة )اﻟﻣﺷوﯾﺔ (  :اﻟرﻗم اﻟﻣﻔﺧورة )اﻟﻣﺷوﯾﺔ ( أَ ً

ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ أو اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي وﺟدت ﻓﯾﻪ اﻟرﻗم  ،ﻛوﻧﻪ ﻗد ﺗﻌرض إﻟﻰ ﺣرﯾق) . (٦إن اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ
ﻋددﻫﺎ ) (٢٩رﻗﯾﻣﺎً وﻫﻲ ﻣﺣﻔوظﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﺣف اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ  ،وﺑﻌد

ﻛﺑﯾر
اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺟدﻧﺎ أَن ﻋددًا
اً

ﺳﺎﺳﺎ ؛ ﻟذا ﻓﺈن
ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ،
وﻋددا َاﺧر ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻧظﯾف  ،ﻛﻣﺎ أَن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﺧروم أَ ً
ً

اﻟرﻗُم ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ،
ﺗﻧظﯾﻔﻪ أو ﺗﻌرﯾﺿﻪ ﻟﻣواد أو اَدوات ﺗﻧظﯾف اﻟرﻗم ﯾﺿر ﺑﻪ ﻟذا ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﺗرك ﻫذﻩ ُ
وﺳﯾﻛون ﻧطﺎق ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن ﺗﺟرﺑﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾف اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﺳوة ﺑطﺑﻘﺎت ﻣن اﻷﺗرﺑﺔ أو اﻻﻣﻼح
اﻟﻣﺗﺑﻠورة ﻋﻠﻰ ﺳطﺣﻬﺎ .

وﻟﻧﺎ أن ﻧﺑدأ ﺑﺎﻟﻧص اﻟﻣرﻗم ): (SM.4644

ﺣﯾث اﺳﺗﻠﻣﻧﺎ اﻟﻠوح ﻣن ﻣﺧﺎزن اﻟﻣﺗﺣف وﻫو ﺑﻬذا اﻟﺣﺎﻟﺔ) ، (٧ﺣﯾث ﻻ ﺗوﺟد ﺷواﺋب ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ

اﻟرﻗﯾم )و ﻻﺳﯾﻣﺎ وﺟﻪ اﻟرﻗم ( ﺗﺷوﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ أو ﺗﻌﯾق ﻗراءﺗﻬﺎ ﻟذﻟك ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻧظﯾﻔﻪ ﺑواﺳطﺔ ﻓرﺷﺎة
٦٤

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ُرﻗُم طﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺗﺣف اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ

ﻫﺟﺎر ﻣﺣﻣد اﺣﻣد -طﺎﻟب ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

اﻻﺳﻧﺎن ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن إزاﻟﺔ اﻻﺗرﺑﺔ واﻟﺷواﺋب اﻟﻣوﺟودة ﻓوق اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ  ،وﻣن اﻟﻣﻔﯾد أن ﻧﺗﺄﻛد ﻣن أَن

)ﻣﺷوﯾﺎ ( أم ﻻ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧظﯾف ﻋﻠﯾﻪ  ،وذﻟك ﻻن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟرﻗﯾم اﻟﻣﺷوي
ﻣﻔﺧور
ًا
اﻟرﻗﯾم إن ﻛﺎن
ً
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟرﻗم ﻏﯾر اﻟﻣﻔﺧورة ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟرﻗﯾم ﻏﯾر ﻣﺷوي  ،ﯾﺟب اﻟﺣذر أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﯾﺧﺗﻠف
ً

اﻟﺗﻧظﯾف وﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟرﻗم ﻏﯾر اﻟﻣﺷوﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻔرﺷﺎة ﻓﻘط وﯾﺟب اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧوﻋﯾﺎت اﻟﻠﯾﻧﺔ

اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗرك أﺛ اًر ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﯾم أو ﺗﻣﺣو أو ﺗﺷوﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﯾمٕ .وان اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓرﺷﺎة
اﻟرﺳم اﻟﻠﯾﻧﺔ ﻟﺗﻧظﯾف اﻟرﻗم ﻏﯾر اﻟﻣﺷوﯾﺔ ﻫو ﻹزاﻟﺔ اﻷﺗرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ اﻷﺳطر اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ  ،أي  :اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق

اﻟﻣدون  ،وﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧداﻣﻧﺎ ﻟﻠﻔرﺷﺎة ﺑﻣﻌﯾﺔ
اﻟرؤﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻟﺷﻛل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳطر ّ
ﺗﻧﻘﯾﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎء ﺛم ﺗﻣرﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺎت  ،وﻫﻧﺎ ﯾﺟب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺎﻣﯾر وذﻟك ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﻛل اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣن دون إﺣداث ﺗﺷوﯾﻪ ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ  ،أن اﻟﻧص اﻟﻣرﻗم)  (SM.4644ﻧص ﻣﻔﺧور)ﻣﺷوي( ﻟذﻟك

ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﺎء أو أﯾﺔ ﻣﺎدة ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﺗﻧظﯾﻔﻪ  ،وﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾف اﻟﻧص أظﻬرﻧﺎ اﻟﻧص
)(٨

ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻧظﯾف
ﺑﺻورة ﻣﻐﺎﯾرة
ً

.

اﻣﺎ ﻗﻔﺎ اﻟﻧص اﻟﻣرﻗم ) (٩) (SM.4644ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﻐطﻰ ﺑﺷواﺋب ﻛﺛﯾرة ،ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾظﻬر ﻣﻧﻪ ﺳوى
ً
ﺳطران ﻓﻘط  ،وﻗد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻧظﯾف اﻟﻧص ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓرﺷﺎة اﻻﺳﻧﺎن  ،وذﻟك ﻟﺗﻧظﯾف اﻟﻧص ﻣن اﻷﺗرﺑﺔ
واﻟﺷواﺋب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗزال ﺑﺳﻬوﻟﻪ وﻣن دون اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺷﻲء آﺧر  ،وﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ان ﺳطﺢ اﻟﻧص

ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣواد ﻛﻠﺳﯾﺔ ) أﻣﻼح ﻣﺗﺑﻠورة ( ﻻ ﯾﻣﻛن أزاﻟﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔرﺷﺎة وﺣدﻫﺎ إذ ﯾﺟب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺎء اﻟﻣﻘطر

ﻣﻊ إﺑرة أو دﺑوس ﻣﻌدﻧﻲ  ،ﺣﯾث ﯾﺗم وﺿﻊ اﻟرﻗﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺎء اﻟﻣﻘطر  ،ﺛم ﻧﺑدأ ﺑﻐرز اﻻﺑرة ﻓﻲ اﻟﺷواﺋب

اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن اﻟرواﺳب اﻟﻛﻠﺳﯾﺔ واﻻﻣﻼح ﻋ ـ ـﻠﻰ أن ﯾﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون اﻟﻌﻣـ ـ ـ ـل ﺑـ ـ ـدﻗﺔ وﺣـ ـ ـ ـذر ﺷدﯾدﯾن ﻛﻲ ﻻ
ﺗﺗﺿرر اﻟﻌﻼﻣ ـ ـﺎت اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ  ،وﯾﺻﺎﺣب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻏرز اﻻﺑرة ﺗﺣرﯾﻛﻬﺎ ﯾﻣﯾﻧﺎً وﺷﻣﺎﻻً ﻣن أﺟل إزاﻟﺔ وﻧزع

اﻟﻣواد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ واﻟﺷواﺋب  ،وﺗﺳﺗﻐرق ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺎﯾﻘﺎرب  ١٠-٥دﻗﺎﺋق ﺛم ﯾﺧرج اﻟﻧص ﻣن اﻟﻣﺎء ،

ﺟﯾدا ﺛم ﯾﻧظف اﻟرﻗﯾم ﺑواﺳطﺔ اﻟﻔرﺷﺎة وﻫﻧﺎ ﯾﺟب ﻋدم اﻟﺗﺳرع ﻓﻲ ﻧزع اﻟﺷواﺋب ٕ ،واﻧﻣﺎ
وﯾﻣﺳﺢ ﺑﺎﻟﺷﺎش ً

اﻟﺗﺄﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾف اﻟﻣواد اﻟﻛﻠﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻪ  ،أي أﻧﻧﺎ ﻗد ﻧﺣﺗﺎج أﻛﺛر ﻣن ﺟﻠﺳﺔ ﻹﻧﺟﺎز ﺗﻧظﯾف وﺟﻪ

ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﺷواﺋب وﻛذﻟك ﻣدى
رﻗﯾم واﺣد ،وﻻﺷك ﻓﻲ ان ذﻟك ﺳﯾﻌﺗﻣد اﯾ ً

ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﺑﻠورة ﻋﻠﻰ ﺳطﺣﻪ  ،وﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ إزاﻟﺔ اﻷﺗرﺑﺔ واﻟﺷواﺋب ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻛﻠﺳﯾﺔ

اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟرﻗﯾم ﻧﺿﻊ اﻟرﻗﯾم داﺧل ﺣوض ﻣن اﻟﻣﺎء اﻟﻣﻘطر ﺛم ﻧﺳﺗﻌﻣل ﻓرﺷﺎة اﻟرﺳم اﯾﺿﺎً
ﺣﺟﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ رؤوس اﻟﻣﺳﺎﻣﯾر ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ )أي
ﻹزاﻟﺔ اﻟﺷواﺋب اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ أو اﻻﺻﻐر
ً

داﺧل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ (  ،ﺣﯾث ان ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ إزاﻟﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷواﺋب ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل .

وﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾوﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟرﻗﯾم ﺑﺎﻟﻣﺎء  ،ﺑﺣﯾث اﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﻐرق أﻛﺛر ﻣن  ١٠-٥دﻗﺎﺋق ﺛم
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ﻣﺟﻠﺔ آﺛﺎر اﻟراﻓدﯾن  /اﻟﻣﺟﻠد ٢٠٢٠ / ٥

ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗم ﺗﺟﻔﯾف اﻟرﻗﯾم ﺑﺷﻛل ﺟﯾد واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﺑﻘﺎء أﯾﺔ رطوﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ  ،إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻘﯾﻊ وﺗﺟﻔﯾف

اﻟرﻗﯾم وﺗﻧظﯾﻔﻪ ﺗﺄﺧذ وﻗﺗﺎً ﻟذﻟك ﯾﺟب اﻟﺣرص وﻣراﻋﺎة اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣدة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺗﯾن وﻛذﻟك ﻣراﻋﺎة

اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻧواع ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻻﺑر واﻟدﺑﺎﺑﯾس اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ إزاﻟﺔ اﻟﺷواﺋب ﺣﯾث إن أي ﻏرز
ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣطﻠوب إزاﻟﺗﻪ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻠف ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺷوﻩ اﻟﻧص اﻟذي

ﯾؤدي ﺑدورﻩ إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﻗراءة اﻟﻧص اﻟﻣﺳﻣﺎري وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ  ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﻧظف اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ أن

ﯾﺄﺧذﻩُ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن  ،وأن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟرﻗم ﺑﺣذر ودﻗﺔ ﺷدﯾدﯾن  ،وﻛﻣﺎ ﯾظﻬر اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﺻورة
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻔﻪ ﻣن اﻟﺷواﺋب واﻻﺗرﺑﺔ .

ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻠورات اﻟﻛﻠس ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻛرﺳﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺑﺔ :
إن ﺗﻧظﯾف

اﻟرﻗم

اﻟطﯾﻧﯾﺔ

اﻟﺗﻲ

ﯾﻐطﻲ ﺳطﺣﻬﺎ

ﻣواد ﻛﻠﺳﯾﺔ

ﻣﺗﺑﻠورة

)(١٠

ذات

ﺑﻌد اﻧﺟﺎز

ﺻﻼﺑﺔ

)(١١
ﯾﺿﺎ إذ إن اﻟﺑﻠورات اﻟﻛرﺳﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺷوﻩ اﻟرﻗم
)ﻛرﺳﺗﺎﻟﯾﺔ(  ،وﻛﻣﺎ ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟذي أﺷرﻧﺎ ﻟﻪ أ ً

ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ٕ ،وان ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾف ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ودﻗﻪ ﻋﺎﻟﯾﺔ
ووﻗت ٍ
ﻛﺎف ﻟﻛﻲ ﺗﺗم إزاﻟﺔ اﻟﺑﻠورات اﻟﻛرﺳﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟرﻗﯾم ﺑﺷﻛل ﺗﺎم  ،و ﻹﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﯾﺟب أن ﻧﻘوم ﺑﻌدة ﺧطوات ﺗﻌد ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾف ﻫﻛذا ﻧوع ﻣن اﻟﻛﻠس اﻟﻣﺗﺑﻠور :

اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ :
ﻧﻘوم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻷﺗرﺑﺔ ﻣن ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟرﻗﯾم ﺑواﺳطﺔ اﻟﻔرﺷﺎة ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺑﻘﻰ أَي أَﺛر ﻟﻸﺗرﺑﺔ أو

اﻟﺷواﺋب ﻋﻠﯾﻪ .

اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :

ﻧﺿﻊ اﻟرﻗﯾم اﻟطﯾﻧﻲ داﺧل ﻛﯾس ﻣن ﻣﺎدة اﻟﻧﺎﯾﻠون أو اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك )ذي ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻗﻔل وﻓﺗﺢ ﺑﺄﺣﻛﺎم (

ﻋﻠﻰ ان ﯾﻛون ﻣن اﻻﻧواع اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾف اﻟرﻗم
اﻟطﯾﻧﯾﺔ ﺛم ﻧﺿﻊ اﻟﻣﺣﻠول اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ

)(١٢

ﺑﻌدﻫﺎ ﻧﻐﻠق اﻟﻛﯾس ﺛم ﯾوﺿﻊ ﻓﻲ ﻋﻠﺑﺔ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ وﻧﻐﻠق

اﻟﻌﻠﺑﺔ ﺑﺈﺣﻛﺎم وذﻟك ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﻬواء أي ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠول اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ  ،وﯾﺗرك ﻣدة ﻣن اﻟوﻗت
ﺑﺣﺳب درﺟﺔ ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻛرﺳﺗﺎﻟﯾﺔ  ،وﻗد ﺗﺳﺗﻐرق اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋدة أﯾﺎم أو ﯾوﻣﺎً واﺣداً ﻓﻘط  ،واﻻﻣر ﻫﻧﺎ

ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺑﻠورات اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟرﻗﯾم وﻧوﻋﯾﺔ اﻷﻣﻼح اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻠورات

اﻟﻛرﺳﺗﺎﻟﯾﺔ ودرﺟﺔ ﺻﻼﺑﺗﻬﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻗﯾم ) (١٣اﻟذي ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾﻔﻪُ ﺣﯾث ﺗرﻛﻧﺎ اﻟرﻗﯾم ﻓﻲ ﻣﺎدة
اﻻﺳﯾﺗون ﻟﻣدة ﻧﺻف ﺳﺎﻋﺔ  ،ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧراﺟﻪ ﻣن اﻟﻌﻠﺑﺔ اﻟﺑﻼﺳﺗﻛﯾﺔ وﻫﯾﺄﻧﺎ ﻛﻣﯾﺔ ﯾﺳﯾرة ﻣن
اﻻﺳﯾﺗون اﻟﻣﺧﻔف ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﻣﻘطر ) اﻻﺳﯾﺗون اﻟﻣﺧﻔف ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﻣﻘطر ؛ ﻷن اﻟﻣﺎء اﻟﻣﻘطر ﯾﻘﻠل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ
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أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ُرﻗُم طﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺗﺣف اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ

ﻫﺟﺎر ﻣﺣﻣد اﺣﻣد -طﺎﻟب ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

ﺗﺑﺧر اﻻﺳﯾﺗون ( ﺑﻌد اﺳﺗﺧراج اﻟرﻗﯾم ﻣن اﻟﻛﯾس ﻧﺳﺗﻌﻣل ﺷﻔرة ﺣﺎدة ذات رأس ﻣﺛﻠث ﻹزاﻟﺔ اﻟﺑﻠورات

اﻟﻣﻠﺣﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﺑﺎرز ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟرﻗﯾم  ،إن ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟرﻗﯾم ﻓﻲ اﻻﺳﯾﺗون
ﺗﺟﻌل اﻟﺑﻠورات

اﻟﺗﺻﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟرﻗﯾم اﻟطﯾﻧﻲ  ،أي أن اﻻﺳﯾﺗون ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋزل اﻟﻣﺎدة
ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ و
أﻗل
ً
ً

اﻟﻣﺗﺑﻠورة ﻋن ﺳطﺢ اﻟرﻗﯾم وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺗﻛون ﻓﺟوة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﺷطﻬﺎ  ،وﯾﺣﻘن ﺳطﺢ اﻟرﻗﯾم

ﺑﺎﻷﺳﯾﺗون  ،وﺗﻛرر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ َأﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﺣﺗﻰ ﺗزال أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺑﻠورات ﻣن دون ﺣدوث أي ﺿرر
ﻟﻠرﻗﯾم ﺛم ﯾﻌﺎد اﻟرﻗﯾم إﻟﻰ داﺧل اﻟﻛﯾس وﺗﺿﺎف ﻛﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﺎدة اﻻﺳﯾﺗون وﻧﻐﻠﻘﻪ ﺛم ﻧﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺑﺔ

وﻧﺗرﻛﻪ ﻟﻣدة أطول ﻣن اﻟﺗﻐطﯾس اﻷول  ،ﻗد ﯾﺳﺗﻐرق ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺻف ﺛم ُﻧﺧرج اﻟرﻗﯾم وﻧﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾف
ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﺑواﺳطﺔ اﻹﺑرة ﺑدل اﻟﺷﻔرة ) ، (١٤وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻏرز اﻹﺑرة ﻓﻲ اﻟﺑﻠورات اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ
اﻟرﻗﯾم وﺗﺣرﯾﻛﻬﺎ ﯾﻣﯾﻧﺎً وﺷﻣﺎﻻً وﻫﻧﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺣذر ودﻗﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ

ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻟﺑﻠورات  ،ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋدم ﺗﺟﺎوز ﻋﻣق اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻏرز
اﻹﺑرة  ،أي :ﯾﺟب ان ﺗﻛون ﻟدﯾﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺻل اﻹﺑرة

إﻟﻰ اﻟرﻗﯾم  ،أي :ﻻ ﻧﺣﻔر ﺑدن اﻟرﻗﯾم اﻟطﯾﻧﻲ ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﺷوﻩ  ،واﻧﻣﺎ ﻓﻘط

اﻟﺑﻠورات وﺗﺣرﯾﻛﻬﺎ ﺑﺻورة

ﺧﻔﯾﻔﺔ وﯾﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ﺗ ازل اﻟﺑﻠورات ﻣن ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ دون أن ُﻧﺣدث أﺿ ار اًر أَو ﺗﺷوﯾﻬﺎً ﻓﻲ ﺳطﺢ اﻟرﻗﯾم
وﺗﻛرر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺗﺗم ازاﻟﺔ اﻟﺑﻠورات وﻗﻠﻌﻬﺎ ﻣن ﺳطﺢ اﻟرﻗﯾم  ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻠورات اﻟﻣﻠﺣﯾﺔ

اﻟدﻗﯾﻘﺔ داﺧل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺧطوة ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أي ﻓﻲ اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ .

اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﻧﻘوم ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل إﺑرة أﺻﻐر ﻣن اﻷوﻟﻰ ﻟﻛﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠص أو إزاﻟﺔ اﻟﺑﻠورات

أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻻﺳﯾﺗون داﺧل ﻛﯾس
اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ داﺧل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ  ،وﻫﻧﺎ ﻧﺿﻊ اﻟرﻗﯾم
ً
وﯾﺗرك ﻟﻣدة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺧﻠﺧل اﻻﺳﯾﺗون إﻟﻰ داﺧل اﻟﺑﻠورات اﻟﻛﻠﺳﯾﺔ

ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ

اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺻﻼﺑﺗﻬﺎ وﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ ،ﻧﺧرج اﻟرﻗﯾم اﻟطﯾﻧﻲ وﻧﻐرز اﻹﺑرة ﻓﻲ داﺧل اﻟﻌﻼﻣﺔ وﻧﺣرﻛﻬﺎ ﻟﻛﻲ
ﺗﺗم إزاﻟﺔ اﻟﺑﻠورات  ،وﻫﻧﺎ ﯾﺟب ان ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﻬﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن دراﯾﺔ اﻟﻣﻧظف أو اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ
أو اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾف ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ) ،(١٥إن ﺗﺣرﯾك اﻹﺑرة داﺧل اﻟﻌﻼﻣﺎت ﯾﻛون ﺑﺻورة

ﺣذرﻩ ودﻗﯾﻘﺔ ﺟداً  ،ﻷن أﱠﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﺎطﺋﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻠف اﻟﻌﻼﻣﺔ وﺗﺷوﯾﻬﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ
ﻗراءة اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  ،و اﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧظﯾف ﯾﺟب أن ﯾوﺿﻊ ﺑﯾن ﺣﯾن وآﺧر

آﻧﻔﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﺗم إزاﻟﺔ اﻟﺑﻠورات واﻟﻣواد اﻟﻛﻠﺳﯾﺔ وﻗد ﺗﺳﺗﻐرق
اﻟرﻗﯾم ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻻﺳﯾﺗون ﻛﻣﺎ َأوﺿﺣﻧﺎ ً
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾف رﻗﯾم واﺣد أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرة َأﯾﺎم ؛ وذﻟك ﺑﺣﺳب ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻷﻣﻼح اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺑﻠورات

٦٧
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واﻟﺗﻛﻠﺳﺎت وﻗد ﯾﺳﺗﻐرق ﯾوﻣﺎً واﺣداً إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻠورات ﻗﻠﯾﻠﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻷﻣﻼح اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﺳرﯾﻌﺔ

اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺎء اﻟﻣﻘطر .

وﺑﻌد إزاﻟﺔ اﻟﺑﻠورات واﻟﺗﻛﻠﺳﺎت ﻣن ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟرﻗﯾم ﯾظﻬر اﻟرﻗﯾم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺻورة

ذﻟك ﯾﺗم ﻏﺳل اﻟرﻗﯾم ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﻣﻘطر وﺗﺟﻔﯾﻔﻪُ ﺟﯾدا ﻟﻛﻲ ﺗﺗم ﺑﻌدﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ طﻼء
ﺑواﺳطﺔ ﻣﺎدة اﻟﺑﺎراﻟوﯾد ) (١٧اﻟﻣﺧﻔف ﺑﺎﻷﺳﯾﺗون .

)(١٦

وﺑﻌد

ﻣﺎدة اﻟورﻧﯾش  ،وذﻟك

ِ
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  ،ﻧﺳﺗطﯾﻊ
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾف اﻟﺗﻲ أﺟرﯾﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﺗﻬﺎ

اﻟﻘول إن ﻋﻣﻠﯾﺔ إزاﻟﺔ اﻟﺑﻠورات اﻟﻛرﺳﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟرﻗﯾم اﻟواﺣد ﻗد ﺗﺳﺗﻐرق أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﺷرة اﯾﺎم  ،أي  :إن

ﻣدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺗ ـ ـ ـ ـﺎج ﺻﺑـ ـ ـ ـ ـ اًر وﺗﺄﻧﯾًﺎ وﻣﺗ ـ ـ ـ ـﺎﺑﻌﺔ ﯾوﻣﯾﺔ ﻟﺣـ ـ ـ ـﺎﻟﺔ اﻟرﻗﯾـ ـ ـ ـم اﻟطﯾﻧﻲ وﺗؤﺧﻲ اﻟﺣ ـ ـ ـ ـذر؛ ﻟﻌدم
اﻹﺿـرار ﺑﻪ  ،ﻷن ﺑﻌض

ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺿرة ﺑﺎﻟرﻗم ﻓﺑدﻻً ﻣن إزاﻟﺔ اﻟﺷواﺋب واﻻﺗرﺑﺔ

ﺗزال أﺳطر ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻬدف اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﻧظﯾف
اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ .

أدوات ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ :
ﺑﻌد اﻟﻌرض اﻟﻣﺳﻬب ﻟﺧطوات ﺗﻧظﯾف اﻟرﻗﯾم اﻟطﯾﻧﻲ ﻻﺑد ﻟﻧﺎ ﻣن ذﻛر

ﻧﺣﺗﺎﺟﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾف وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ،و ﻫﻲ :

 -١ﻓرﺷﺎة اﻻﺳﻧﺎن .

 -٢ﻓرﺷﺎة ﺑﺄﺣﺟﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .
 -٣اﻟﺷﺎش اﻟطﺑﻲ ﻟﻠﺗرطﯾب ورﻓﻊ اﻻوﺳﺎخ واﻻﻣﻼح وﻛذﻟك ﻟﻠﺗﺟﻔﯾف.
 -٤ﺷﻔرات ﺣﺎدة ذات رأس ﻣﺛﻠث .

 -٥اﻟﻣﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾف اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ -:
أ -اﻟﻣﺎء اﻟﻣﻘطر )(H2O

ب -ﻣﺣﻠول اﻻﺳﯾﺗون اﻟﻣرﻛز) ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾﻔﻪ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﻣﻘطر ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ (.
ج -ﻣﺣﺎﻟﯾل ﻛﺣول)اﻟﻣﯾﺛﺎﻧول(.
د -ﻣﺎدة اﻟﺑﺎراﻟوﯾد .

٦٨

أﻫم اﻷدوات اﻟﺗﻲ

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ُرﻗُم طﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺗﺣف اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ

ﻫﺟﺎر ﻣﺣﻣد اﺣﻣد -طﺎﻟب ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

Obv.

اﻟﺷﻛل ) : (١ﺻورة ﻟوﺟﻪ اﻟﻧص اﻟﻣوﺳوم ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻣﺗﺣﻔﻲ )  (SM.4644ﻗﺑل اﻟﺗﻧظﯾف.
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Obv.

اﻟﺷﻛل ) : (٢ﺻورة ﻟوﺟﻪ اﻟﻧص اﻟﻣوﺳوم ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻣﺗﺣﻔﻲ ) (SM.4644ﺑﻌد اﻟﺗﻧظﯾف.

٧٠

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ُرﻗُم طﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺗﺣف اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ

ﻫﺟﺎر ﻣﺣﻣد اﺣﻣد -طﺎﻟب ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

Rev.

اﻟﺷﻛل ) : (٣ﺻورة ﻟﻘﻔﺎ اﻟﻧص اﻟﻣوﺳوم ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻣﺗﺣﻔﻲ ) (SM.4644ﻗﺑل اﻟﺗﻧظﯾف.
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Rev.

اﻟﺷﻛل ) : (٤ﺻورة ﻟﻘﻔﺎ اﻟﻧص اﻟﻣوﺳوم ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻣﺗﺣﻔﻲ )  (SM.4644ﺑﻌد اﻟﺗﻧظﯾف .

٧٢

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ُرﻗُم طﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺗﺣف اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ

ﻫﺟﺎر ﻣﺣﻣد اﺣﻣد -طﺎﻟب ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

Obv.

اﻟﺷﻛل ) : (٥ﺻورة ﻟوﺟﻪ اﻟﻧص اﻟﻣوﺳوم ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻣﺗﺣﻔﻲ ) (SM.4650ﻗﺑل اﻟﺗﻧظﯾف .
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Obv.

اﻟﺷﻛل ) : (٦ﺻورة ﻟوﺟﻪ اﻟﻧص اﻟﻣوﺳوم ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻣﺗﺣﻔﻲ ) (SM.4650ﺑﻌد اﻟﺗﻧظﯾف .

٧٤

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ُرﻗُم طﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺗﺣف اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ

ﻫﺟﺎر ﻣﺣﻣد اﺣﻣد -طﺎﻟب ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

Rev.

اﻟﺷﻛل ) : (٧ﺻورة ﻟﻘﻔﺎ اﻟﻧص اﻟﻣوﺳوم ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻣﺗﺣﻔﻲ ) (SM.4650ﻗﺑل اﻟﺗﻧظﯾف .
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Rev.

اﻟﺷﻛل ) : (٨ﺻورة ﻟﻘﻔﺎ اﻟﻧص اﻟﻣوﺳوم ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻣﺗﺣﻔﻲ ) (SM.4650ﺑﻌد اﻟﺗﻧظﯾف

٧٦

أ .ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم اﺳﻣﺎﻋﯾل

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ُرﻗُم طﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺗﺣف اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ

ﻫﺟﺎر ﻣﺣﻣد اﺣﻣد -طﺎﻟب ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

اﻟﻬواﻣش
 -١اﻟﻘﯾﺳﻲ  ،ﺑﺎﻫرة ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر  ،ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻻﺛﺎر دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ،ﺑﯾروت ١٩٨٢،م،ص.١٥٦
 -٢ﻣﺣﻠول اﻷﺳﯾﺗون  :(CH3COH3) Acc tone :ﻣرﻛب ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻋﺿوي ﯾﺗﺑﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﯾﻧوﻧﺎت  ،وﯾﻌد اﺑﺳط ﻣﻣﺛل
ﻟﻬذﻩ

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  ،ﯾﻧظر:

١٤٣٦،ﻫﺟري،ح.١٧٧

ﺑن اﻟرﺣﻣن  ،ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ،واﺑو اﻟﻔﺗوح  ،ﻣﺣﻣد  ،ﻛﯾﻣﯾﺎء اﻟﺗرﻣﯾم

واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ  ،اﻟرﯾﺎض

 -٣ﻣﺣﻠول اﻟﻛﺣول )اﻟﻐول(  :وﻫو اﻻﺳم اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻣﺎ ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻛﺛﯾرون ﺑﺎﻟﻛﺣول ) (Alcohalوﻣﻧﻬﺎ ﻛﺣول اﻻﺛﯾﻠﻲ
) ، (c2H3coHﯾﻧظر  :ﺑن اﻟرﺣﻣن  ،ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ،واﺑو اﻟﻔﺗوح  ،ﻣﺣﻣد ،اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ .
 -٤أﺳﻣﺎﻋﯾل ،ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم  ،ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟرﻗم اﻟطﯾﻧﯾﺔ  ،ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻧدوة اﻟﻣرﻛز اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ

ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،ﺑﻐداد ١٩٩٢،م،ص.١

 - ٥اﻟﻘﯾﺳﻲ ،ﺑﺎﻫرة اﺣﻣد  ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص .١٥٧
 - ٦أﺳﻣﺎﻋﯾل  ،ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم  ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  ،ص١
 - ٧ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل )(١
 - ٨ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ). (٢
 -٩ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ). (٣

 -١٠ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ). (٤
 -١١ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ) (٧ﺻورة اﻟﻧص اﻟﻣوﺳوم ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻣﺗﺣﻔﻲ ) .(SM.4650
 -١٢اﻟﻣﺣﻠول اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ  -:ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣﺎدة اﻻﺳﯾﺗون ) (CH3COH3ﯾﻧظر  :ﺑن اﻟرﺣﻣن  ،ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ،و أﺑو اﻟﻔﺗوح

،ﻣﺣﻣد  ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  ،ص .١٧٧

 - ١٣ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ) (٧ﻟﻠﻧص اﻟﻣرﻗم ).(SM.4650
 - ١٤إن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﻔرة ﯾﻛون ﻓﻘط ﻹزاﻟﺔ اﻟﺑﻠورات اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾس .
 -١٥أﺳﻣﺎﻋﯾل  ،ﺧﺎﻟد ﺳﺎﻟم  ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  ،ص. ٥
 -١٦ﯾﻧظر اﻟﺷﻛل ). (٨

 -١٧ﻣﺎدة ﺻﻣﻐﯾﺔ ﺣﺎﻓظﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﻟﺣﻔظ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻧوﻋﺎً ﻣن اﻟطﻼء واﺳﻣﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ ).(Paraloid B-72
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