
هدف: هدف پژوهش حارض، شناسایی عوامل آسیب رسان منابع آرشیوی 
و كتابخانه اِی موجود در مخازن دستگا ه های دولتی است كه به منظور 

ایجاد معیار های صحیح حفاظتی براساس استانداردهای بین املللی، وكاهش 

هزینه های آتی در ضدعفونی و مرمت)برای اسناد( و به ویژه صدمات 

انسانی انجام گرفته است.

روش پژوهش: مقالۀ حارض، جمع بندی و پردازش داده های حاصل از 
بازرسی و منونه برداری از مخازن برون سازمانی است كه برای انجام طرح 

پژوهشی »تدوین استانداردها، راهكارها، و رویه های حفظ و نگهداری 

اسناد و كتب خطـی و نادر«، و توسط همکاران اداره کل حفاظت و نگهداری 

اسناد1، در معـاونت اسناد ملـِی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صورت 

پذیرفت. در این پایش ها، به 17 سازمان دولتی مراجعه شد و رشایط محیطی 

63 مخزن آنها مورد بررسی قرار گرفت؛ آلودگی های بیولوژیكی موجود در 

آنها  شناسایی  شد و با cfu مورد مطابقت قرار گرفت و پیشنهادهایی برای 

بهبود وضعیت به سازمان های مذکور ارائه شد. در این پایش ها، عالوه بر 

اندازه گیری دما، رطوبت، و نور، تعداد ریزاندامگان های 2 موجود در هوای 

مخازن مورد بررسی قرار گرفته و با مقادیر استاندارد تطبیق داده شد.

در مرحلۀ دوم، داده ها جمــع بندی شد. آنـگاه، قسمـتی از داده های 

گردآوری شده مربوط به تأثیر عوامل محیطی نور، دما، و رطوبت بر رشد 

ریزاندامگان ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس، اطالعات استخراج 

و شناسه گذاری شد و با نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس. تجزیه و تحلیل شد.

پرسش های پژوهش: این پژوهش بر مبنای دو پرسش اساسی شكل گرفت:
1. آیا رشایط حفاظت پیشگیرانه در مخازن بایگانی دستگاه ها رعایت 

می شود؟

2.  عوامل مختلف دما، نور، رطوبت، و حتی امواج مغناطیسی چه ارتباطی 

با وجود قارچ در مخازن دارد؟

نتیجه گیری: پارامرتهای اندازه گرفته شده در مقایسه با مقدار استاندارد 
آنها حاكی از این است كه:

1.  میزان نور، رطوبت، و دمای استاندارد در اغلب مخازن رعایت منی شود. 

2. در بررسی ارتباط عواملی مانند نور، دما ، و جز آن، با وجود قارچ، 

ازآنجاكه داده ها از توزیع نرمال پیروی منی کردند، از همبستگی اسپیرمن 

استفاده و مشاهده شد بین دما و نور با وجود قارچ ارتباط وجود دارد. 

معنا دار نبودن ارتباط رطوبت و وجود قارچ، نشانگر آن است كه در اغلب 

مخازن )86/7 درصد( رطوبت موجود، كمرت از میزان استاندارد بوده است.

ڪلیدواژه ها 

پایش محیطی،ریزاندامگان، مخازن،دما،نور،رطوبت

غالمرضا عزیزی | صدیقه روحی
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ارزیابی رشایط محیطی  مخازن نگهداری اسناد و مدارك در 

سازمان های دولتی 

مطالعات آرشیوی
فصلنامۀ گنجینۀ اسناد: سال بیستم و چهارم، دفرت چهارم، )زمستان 1393(84،102

تاریخ پذیرش: 1393/7/3 تاریخ دریافت: 1393/4/1

1. لیال بیدار، نگار رئیس نیا، رقیه 

محمودی، شهناز بهلولی، فاطمه 

قدرتی، و محمد حدادی.

2. Microorganism
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1.  Environmental Monitoring

2.  عضو هیئت علمی)مربی( فرهنگ و 

زبان های باستانی سازمان اسناد و كتابخانۀ 

ملی ایران، تهران، ایران.)نویسندۀ مسئول(

greazizi@gmail.com

3.  لیسانس شیمی، سازمان اسناد و كتابخانۀ 

ملی ایران، تهران، ایران.

sedighe.roohi@yahoo.com

ارزیابی رشایط محیطی1 مخازن نگهداری اسناد و 
مدارك در سازمان های دولتی 

مقدمه
مادة اول قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران، مصوب 1349/2/17 ،یکی از وظایف 
پنجگانة این سازمان را حفظ اسناد ملی ایران در سازمان واحد عنوان کرده بود. در مادة 3 
قانون اساسنامة کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، مصوب 1369/9/16، مجلس شورای 
اسالمی، نیز به صراحت به وظیفة حفاظت از منابع)همراه با گردآوری، سازماندهی، و اشاعة 
اطالعات( اشاره شده است. بدین طریق، یکي از مسئولیت هاي سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی جمهوری اسالمی ایران را می توان تدوین و حمایت از تدوین و انتشار کتاب، مقاله، 
و شیوه نامه هایی در موضوع اصول حفاظت و نگهداري مواد موجود در بایگانی، آرشیو، 
و کتابخانه و تشویق مدیران و کارشناسان و کارمندان این سازمان ها و نهادها به پذیرش 
اجراي آن اصول از طریق مجراهاي قانونی و حرفه اي دانست. پژوهش حاضر به منظور 

انجام قسمتي از اهداف سازماني در حفظ و نگهداري منابع انجام شده است.
اگر چه منابع متعددي در موضوع حفاظت و نگهداري در آرشیوها و کتابخانه ها منتشر 
شده، اما هنوز تعداد زیادي از بایگانی ها، مراکز اسناد، و کتابخانه ها در کشور وجود دارند که 
برای مراقبت از مجموعه هایشان به راهنمایي نیاز دارند. به همین جهت، ایفال و ایکا سال هاست 
آثاری در زمینة »اصول حفاظت و نگهداري مواد« منتشر مي کند. ازاین رو، طرح پژوهشي »تدوین 
استانداردها، راهکارها و رویه هاي حفظ و نگهداري اسناد و کتب خطي و نادر«، با شناسة 

1389/4/س اك/رج اجرا شد. مقالة حاضر گزارش قسمتي از نتایج این طرح پژوهشي است. 



86
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 96

اصطالحات و تعاریف
پايش محيطی: پایش محیطی یعنی کنترل و نگهدارِي محیط ذخیره براي اسناد، به نحوي که 

از حفظ و نگهداري آنها اطمینان حاصل شود. این نظارت ها شامل دما، رطوبت نسبي، 
کیفیت هوا، نور، آفت زدایي، نظافت، امنیت، و حفاظت از اسناد در مقابل آتش و آب 
است)ایالت فلوریدا،1996،ص20(. به عبارت دیگر، پایش محیطي، کنترل شرایط محیطي 
مخازن منابع آرشیوي و کتابخانه اي به منظور شناسایي عوامل آسیب رسان و ایجاد معیار های 
صحیح حفاظتي براساس استانداردهاي بین المللي است. پایش محیطی، برنامه ای است 
برای آگاهی از عوامل آسیب رسان محیطی به آثار و تغییراتی که آنها می توانند در ترکیبات 

مواد به کار رفته در آثار تاریخی فرهنگی به وجود آورند)مولر،2003،ص51(.
پیشینه/ سابقه/ سوابق ]دولتی[: منظور اطالعات ثبت شده ای است که طي فعالیت هاي 

دستگاه های دولتی یا وابسته به دولت تولید، دریافت، و نگهداري شده و داراي ارزش هاي 
اداري می باشد. پیشینه، به یکي از صورت هاي گرافیکي، نوشتاري، دیداري، شنیداري، 
ترسیمي، الکترونیکي، چاپي و موادي از این دست است)موادي که دستگاه هاي دولتي و 
وابسته به دولت به منظور انتشار عمومي در تیراژ باال یا فروش تولید مي کنند شامل این 
تعریف نمی شود(. به عبارت ساده تر، پیشینه، مدرکي  است که در دستگاه دولت تولید شده 

یا به دستگاه دولت رسیده باشد1.
حفاظت : امروزه در زبان فارسی، حتی در ادبیات تخصصی، گاه به نظر می رسد مرز 

مشخص کاربردی، و وجه تمایزی روشن، بین واژه هاي حفظ/حفاظت، نگهداري، و 
مراقبت وجود ندارد؛ به نحوی که گاه این واژه ها به جاي یکدیگر به  کار می روند2. به طورکلی، 
آرشیو سنتی بین دو مفهوم نگهداري)که از مصنوعات منفرد مراقبت می کند( و مراقبت 
)که گاه »حفظ/حفاظت« ترجمه شده است و محتوا را، حتی در صورت نابودی یا خرابی 
مصنوع اصلی حفظ می کند( تمایز قائل می شود)آرمز،1380،ص205(. سازمان جهانی 
استاندارد جهاني، حفاظت را فرآیندها و عملکردهایی می داندکه درگیر تضمین بقای 
فنی و هوشمندانة سوابق مربوط به اقدامات انجام شده طی زمان می باشد)ایزو 15489، 
بند 3-14( به عبارت ساده تر، حفاظت، بخشي از مرحلة حفظ و نگهداري است که با 

مراقبت هاي فیزیکي و شیمیایي از اسناد در ارتباط می باشد)ایالت فلوریدا،1996،ص21(.
حفاظت پيشگريانه: به تمام فعالیت هایي که براي اجراي مناسب ترین معیارها با ایجاد 

بهترین شرایط نگهد اري به منظور مهار عوامل تخریب بر روي مواد و آثار در مخازن و 
نمایشگاه ها و هنگام جابه جایي مواد مزبور صورت مي گیرد، حفاظت پیشگیرانه اطالق 
مي شود. به عبارت دیگر، این اصطالح عبارت است از اقداماتي که پیش از بروز خسارت 

1.  برای تعاريف ديگر بنگريد به: عزیزی، 

غالمرضا)1389(، سند از دیدگاه های 

گوناگون، گنجينه اسناد، پياپی81، صص 

.151-121

2.  در اینجا سعی شده واژه های فارسی 

زیر به عنوان معادل برای این واژه های 

انگلیسی به کار برده شود:

Preservation     نگهداری

Conservation    حفاظت

Safeguarding     حفظ

Safeguarding and Preservation  

حفظ و نگهداری

Preservation and Conservation

حفاظت و نگهداری  

Protection          محافظت/ حاميت

غالمرضا عزیزی  
صدیقه روحی
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انجام می گیرد و پوسیدگي بیشتر را به تعویق می اندازد. برای نمونه، یکي از مؤثرترین 
اقدامات آرشیوها وکتابخانه ها براي کند کردن فرآیند پوسیدن کاغذ، کاهش دماي هوا 
در مخازن است. هرچه درجة حرارت باالتر از حد استاندارد باشد، سرعت واکنش هاي 

شیمیایي افزایش بیشتري می یابد و برعکس.
مؤسسة آمریکایی حفاظت و مرمت)AIC(، در تعریف حفاظت پیشگیرانه چنین آورده 
است: کاهش فرسودگی و آسیب به دارایي فرهنگی به وسیلة قاعده و دستورسازی و اجرای 
قواعد و رویه ها نظیر شرایط محیطی مناسب، رویه های نگهداری و ابقا و اداره و رسیدگی 
کردن برای انبار، نمایش، بسته بندی، حمل و نقل و استفاده کردن، مدیریت کنترل آفت ها، 
واکنش وآمادگی در امور اضطراری و غیرمنتظره، قالب بندی دوباره، و نسخه برداری و 

تکثیر)صادقي پور فیروزآباد؛ خلیل زاده مقدم،1389،ص72(.
اتحادیة اروپایی انجمن حفاظت و مرمت)ECCO(، حفاظت پیشگیرانه را اقدامات 
غیرمستقیم، برای کند کردن زوال و جلوگیری از آسیب های احتمالی تعریف می کند؛ با 
فراهم ساختن شرایط بهینه برای محافظت از میراث فرهنگی و سازگارسازی آن با کارکرد 
اجتماعی اش. همچنین، این تعریف، حفاظت پیشگیرانه، بررسی صحیح حمل و نقل، 
به کارگیری، انبارسازی، و به نمایش گذاشتن آثار را نیز در بر می گیرد)صادقي پور فیروزآباد؛ 
خلیل زاده مقدم،1389،،ص73(. بر این اساس، به نظر می رسد که بتوان درخصوص حفاظت 
پیشگیرانه گفت: نگهداري از منابع، روندي همیشگي و مداوم است که از مرمت هاي پرهزینة 
بعدي کاسته و شامل اموري مي شود که گاه افراد غیرمتخصص نیز قادر به انجامشان مي باشند؛ 
درنتیجه، نگهد اري صحیح از منابع و مهیا کردن شرایط نگهداري مناسب، میزان آسیب هاي 
وارده به آنها را در طول زمان به حداقل خواهد رساند. بنابراین، با رعایت این نکات و برقراري 
شرایط مناسب حفظ و نگهداري و جابه جایي و انبار کردن درست این منابع مي توان در 

نگهداري آنها براي آیندگان نقش مؤثري را ایفا کرد.
رطوبت نسبی: میزاِن بخار آِب موجود در هوا مطابق با حجم مورد نیاز براي اشباع 

کردن آن در دماي مشابه می باشد که به شکل درصدي از رطوبت بیان مي شود. میزان 
رطوبت نسبي همراه با دما تغییر مي کند)ایالت فلوریدا،1996،ص22(.

مخزن: ساختمان یا اتاقی که برای ذخیره سازی درازمدت مواد آرشیوی و کتابخانه ای 

طراحی و تنظیم می شود)ایزو 11799، 2003؛ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران، 
استاندارد ملي ایران 10443، 1386،ص4(. 

ارزیابی شرایط محیطی  مخازن نگهداری 
اسناد و مدارك در سازمان های دولتی 
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عوامل تخریب منابع
ثابت شده است که همة مواد به مرور زمان کیفیت خود را از دست مي دهند تا اینکه به 
نقطة زوال مي رسند. برخي مواد خاص به دلیل ویژگي هاي ذاتي خود در معرض زوال قرار 
دارند و برخي دیگر، درنتیجة شرایط محیطي خاص خراب و نابود مي شوند. نمي توانیم 
جلوي این زوال حتمي را گرفت، اما مي توان سرعت آن را تحت کنترل درآورد و زمان 

رسیدن به زوال را به تعویق انداخت.
از سوی دیگر، عدم  پیشینه ها، و  تولید  برای  نامناسب  به کارگیری مواد  متأسفانه، 
رعایت شرایط نگهداری سوابق، سبب شده است بسیاری از پیشینه ها و سوابق موجود در 

سازمان  ها، پیش از انتقال به آرشیو ملی، دچار آسیب دیدگی شوند.

به طورکلی،  عوامل آسیب رسان به منابع را می توان به پنج گروه تقسیم کرد:
1. عوامل محيطی: دما، رطوبت، و نور؛ 

2. عوامل شيميايی:  آلودگي هاي جوي و مواد شیمیایی موجود در ساختار منابع؛

3. عوامل بيولوژيكی: شامل عوامل میکروسکوپي) قارچ ها و کپك ها و باکتري ها- این 

عوامل به کاغذ و جلد کتاب ها حمله برده، آنها را متالشي کرده و لکه هاي رنگیني از خود 
بر جاي مي گذارند که دلیل آن رنگ دانه هایي است که از خود ترشح مي کنند(، و عوامل 

ماکروسکوپي) خسارات وارده از سوي حشرات و جوندگان و پرندگان(؛
4. عوامل انسانی:  غفلت ها و به کارگیـری شیـوه های نامناسب مانند خسارات ناشي 

از حمل و نقل غیرصحیح، خسارات ناشـي از عدم آگاهـي، و استفاده از مواد نامناسب و 
خســارات عمــدی مانـنـد آتـش افـروزي()لیـه نـاردي؛ دم،1376،صـص128-136 ؛ 

نیکنام،1371،صص 51-60(؛ و
5. بالیای طبیعی: سیل، زلزله و آتش فشان.

پایش محیطی از مخازن سازمان ها
درحال حاضر، حجم بسیار باالی اسناد و مدارك منتقل شده به سازمان اسناد وکتابخانه 
ملي ج. ا. ا.، نیاز به ضدعفونی دارند. با توجه به قانون تأسیس سازمان و سیاست هاي کالن 
آن در خصوص گردآوري و فراهم آوري مجموعه ها، به ویژه اسناد و مدارك تولید شده 
در دستگاه ها پس از طي دورة جاري و نیمه جاري، و در اجرای طرح پژوهشی تدوین 
استانداردها، راهکارها و رویه هاي حفظ و نگهداري اسناد و کتاب هاي خطي و نادر، و با 
عنایت به دستور ریاست وقت سازمان اسناد و کتابخانه ملي ج.ا.ا، در سال 1390 تعداد 17 

غالمرضا عزیزی  
صدیقه روحی
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سازمان به صورت نمونه انتخاب شدند و با اعزام کارشناسان حفاظت گر و آسیب شناس ، 
نحوة نگهداري منابع در مخازن جاري، نیمه جاري، و راکد آنها مورد بررسي قرار گرفت1.
در پایش هاي انجام شده،کارشناسان اعزامي، هواي مخازن نگهداري منابع را  از نظر سطوح 
آلودگي بیولوژیکي تحت پایش قرار دادند2. پایش هواي مخازن، بااستفاده از تجهیزات 
اختصاصي صورت پذیرفته است و اطالعات به دست آمده با مقادیر استاندارد )GMP 3؛ 
شوراي آرشیو کانادا، 2003( مقایسه شد. عالوه بر این، از آنجاکه پایش و کنترل عوامل 
محیطي از قبیل درصد رطوبت و میزان دما4 و نور5 در مخازن نگهداري پیشینه ها و اسناد 
و مدارك کاغذی و میدان مغناطیسي6 در مخازن نگهداري منابع صوتي و تصویري از 
اهمیت باالیي برخوردار است، با طراحي سیاهة وارسی پایش پارامترهاي محیطي و عوامل 
فیزیکي تأثیرگذار در حفاظت اسناد از قبیل شرایط تهویه مخازن، سیستم اطفاي حریق و 
جز آن، میزان نور، دما، رطوبت، و میدان مغناطیسي مخازن با استفاده از تجهیزات تخصصي 
اندازه گیري و مورد پایش قرار گرفت تا درصورت رسیدن مخزن به خطوط هشدار و 

بحران، اقدامات اصالحي تا مرحلة رسیدن به سطوح استاندارد  صورت پذیرد7.
در اینجا، ذکر این نکته ضروری است که به طورکلی در محل هایي که انواع مختلفي 
از اسناد در آن نگهداري مي شوند، رطوبت نسبي باید بین 45-50درصد و دما باید بین 
18-21 درجة سانتي گراد باشد. موادي که مکرراً از مخزن بیرون برده مي شوند نباید در 
دمایي کمتر از 15/5 درجة سانتي گراد و رطوبت کمتر از 45درصد نگهداري شوند)ایالت 

فلوریدا،1996،ص12(.
اما مبنای محاسبه در این بررسی برای دما، رطوبت نسبي، و نور در مخازن آرشیو و 
نیز بایگاني ها، به ویژه براي فضاهاي فاقد حضور پرسنل به شرح زیر محاسبه شده است: 

دماي 15/5 – 18/3 درجه سانتیگراد؛
رطوبت 40 – 45 درصد )ایالت فلوریدا،1996،ص12(؛ 

)نور 50-150 لوکس براي منابع کاغذي با حضور پرسنل( مي باشد.
براساس  منتخب  دستگاه هاي  مخازن  شده،  انجام  بازدیدهاي  در  یادآور مي گردد 
شاخص هاي اختصاصي تعیین شده مورد ارزیابي قرار گرفت. طبق ارزیابي هاي انجام 

شده، مخازن سازمان کشتیراني ج.ا.ا. داراي بهترین شرایط نگهداري منابع بود.
اندازه گیری دمـا و رطوبـت در هیـچ یك از بایگانی ها انجام نمی شد. به همین دلیل، 
سامانه های گرمایشی و سرمایشی مطابق با استانداردها تنظیم نمی شد. از سوی دیگر، بر روی 
نوسانات دما و رطوبت کنترل و نظارتی وجود نداشت. سطح غبارزدایی در بایگانی های 
مذکور متفاوت بود و در برخی مکان ها نظافت دوره ای فقط برای کف مخازن انجام می گرفت 

ارزیابی شرایط محیطی  مخازن نگهداری 
اسناد و مدارك در سازمان های دولتی 

1. بایگانی راکد قوه قضائیه: مخازن 

حسن آباد)8 مخزن(، دبیرخانه نهاد ریاست 

جمهوری)3 مخزن(، راه آهن جمهوری اسالمی 

ایران- دفرت مرکزی)2 مخزن( و ساختامن شهید 

نوری)6 مخزن(، سازمان انتقال خون ایران

)3 مخزن(، سازمان بهزیستی كشور)3 مخزن(، 

سازمان بیمه خدمات درمانی)4 مخزن(، 

سازمان تأمین اجتامعی)4 مخزن(، سازمان 

قضایی نیروهای مسلح: بایگانی مركزی

)4 مخزن(، سازمان گسرتش و نوسازی صنایع 

)2 مخزن(، سازمان مدیریت صنعتی

 )1 مخزن(، سازمان نقشه برداری کشور

)5 مخزن(، سازمان و بنادر دریانوردی

)1 مخزن(، رشکت توانیر)3 مخزن(، رشکت 

دخانیات)2 مخزن(، کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران)2 مخزن(، وزارت امور اقتصاد 

و دارایی)3 مخزن(، وزارت صنعت، معدن و 

تجارت)2 مخزن(، و وزارت ورزش و جوانان

)5 مخزن(.

2. منونه برداری از دستگاه ها را شهناز 

بهلولی)1 دستگاه(، لیال بیدار)5 دستگاه(، نگار 

رئیس نیا)5 دستگاه(، فاطمه قدرتی

)1 دستگاه(، رقیه محمودی)3 دستگاه( و 

محمد حدادی)4 دستگاه( انجام دادند.

 Good manufacturing practic  .3

شامل مباحث مدیریت تولید و كنرتل كیفیت 

تولیدات غذایی، صنایع داروسازی، و پزشكی 

است.

4. دما و رطوبت بااستفاده از دستگاه 

ترموهیگرومرت مارك Testo اندازه گیری شد.

5. با استفاده از دستگاه لوكس مرت مارك 

Jencons اندازه گیری شد.

6.  با استفاده از دستگاه مگنومرت مارك 

Jencons اندازه گیری شد.

7.  در استاندارد ملی ایران، 10443، جدول ب 

1 رشایط آب و هوایی پیشنهادی برای ذخیرۀ 

درازمدت منابع آرشیوی و كتابخانه آمده است.
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و منابع و قفسه ها مورد بازبینی و غبارزدایی قرار نمی گرفتند. از بین دستگاه های مورد پایش، 
11 دستگاه مجهز به سامانة تهویه نبود، و سامانة تهویة دو دستگاه نیز ضعیف بود؛ بنابراین، 
در بیشتر دستگاه ها تهویه انجام نشده و در برخی دیگر ناقص انجام می شود و این امر باعث 
سکون نسبی هوا شده و موجب می گردد  اسپور موجود در هوا، به همراه ذرات معلق، بر 

روی سطوح و منابع قرار گیرد.  

1.  منونه برداری 
ضمن بازدید از دستگاه ها، پایش محیطي، و نمونه برداري از هوا و اسناد مشکوك به قارچ 

صورت پذیرفت. نمونه برداري به روش هاي زیر انجام گرفت:
منونه گريی از هوای مخازن: به منظور بررسي نوع و میزان آلودگي به میکروارگانیسم ها 

هواي مخازن به روش دستگاهي  مورد نمونه گیري قرار گرفت. 
عملکرد دستگاه مورد استفاده بر اساس مکش و دمیدن جریاني از هوا با سرعت 
مناسب مي باشد تا ریزاندامگان هاي موجود در نمونة هوا بر روي  پلیت هاي حاوي محیط 
کشت نصب شده بر روي دستگاه به دام انداخته  شوند. در این روش نمونه گیري، حجم 
هواي مورد سنجش به میزان 500 متر مکعب بوده و از پلیت هایي با قطر 90mm استفاده 
شده است. مدت انکوباسیون1 پلیت ها در دماي 25 درجة سانتي گراد به مدت 7 روز بوده 
 cfu است. در نهایت، پلیت ها از نظر رشد ریزاندامگان ها مورد بررسي قرار گرفته و تعداد
آن محاسبه و ثبت شد. جزئیات مربوط به نمونه ها شامل تعداد کلني و نوع ریزاندامگان ها 

در جدول پایاني گزارش موجود است.

 

منونه برداری از سوابق: نمونه برداري  از روي سند به روش تیزمان1  در پلیت هاي حاوي 

محیط کشت از نوع سابرودکستروز آگار استریل شده انجام شد.
هر دو نوع نمونه کشت هاي انجام شده به آزمایشگاه و در انکوباتور به مدت الزم در 
دماي 25 درجة سانتي گراد نگهداري شدند. با گذشت زمان تمامي کشت هاي مربوط به پایش 
محیطي، رشد ریزاندامگاني متنوعي را از خود نشان داد. پس از بررسي هاي آزمایشگاهي انجام 

دستگاه air sampler برای سنجش كیفیت 
هوا از نظر ریزاندامگان های موجود در هوا 

تصویر 1

غالمرضا عزیزی  
صدیقه روحی

1. قرار دادن ظروف حاوی محيط كشت 

در دستگاه انكوباتور كه دما و رطوبت مورد 

نياز رشد ريزاندام گان را فراهم می كند.
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شده بر روي قارچ ها، آنها شناسایي شدند و مشخصاتشان در جدول های مربوط نوشته شد.
بیشترین قارچ های مشاهده شده عبارت بود از پنی سیلیوم و کالدوسپوریوم با فراوانی 

به ترتیب حدود 39درصد و 25درصد)جدول شمارة 1( .
1. روش شناسایی رسیع

روش شناسایی سریع ریزاندام گان ها می باشد. در این روش برای بررسی سریع و دقیق مشاهده 
عناصر قارچی، ابتدا با آنس یك کلنی مناسب برداشته و بر روی الم قرار داده سپس اسمیری 
تهیه شده را با الکتوفنل کاتن بلو رنگ آمیزی نموده و در زیر میکروسکوپ به شناسایی اجزای 

ساختاری ریز اندامگان پرداخته می شود. 

2.  رشايط فيزيكی مخزن
حین بازدید، سه پارامتر مهم فیزیکي که باید در مخازن رعایت و کنترل شود، با ابزار مربوط 

اندازه گیري شد.
  

دما و رطوبت سنج 

تصویر 2

 
جدول شامرۀ 1

نورسنج 

تصویر 3

ارزیابی شرایط محیطی  مخازن نگهداری 
اسناد و مدارك در سازمان های دولتی 

)2()3(

تعداد کلنیریزاندامگان تعداد کلنیریزاندامگان تعداد کلنیریزاندامگان 

2اسكوپوالريوپسيس12موکور1666پنی سيليوم

1059كالدوسپوريوم
آكرمونيوم 

)سفالوسپوريوم(
2دركسلرا8

1آبرتناريا 7كورووالريا463مخمر

1بیووریا6فوزاريوم448آسپرژيلوس

1رودوتورو ال5فوما185رایزوموکور

1ژئوتریکوم4كتوميوم175باکرتی

1فيالو فورا4سپدونيوم89تريكوتشيوم

1مونيليا3كانينگهامال60رايزوپوس

1ورتسيليوم3آورئوبازيديوم42آلرتناریا

1هلمنتوسپوريوم3سني سفاالسرتوم22اولوكالديوم

1نيگروسپورا2اولوكالديوم14پسیلومایسس
تعداد کلنی ها و ریز اندامگان های 

مخازن پایش شده 
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سپس، اطالعات استخراج و شناسه گذاری شد و با نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس. 
تجزیه و تحلیل گردید. برای انجام آنالیز توصیفی چهار عامل نور، دما، رطوبت و مغناطیس، 

جداول توصیفی و فراوانی به طور جداگانه ترسیم شد.
همچنین، برای انجام آنالیز تحلیلی برای بررسی ارتباط بین هریك از چهار عامل نور، 
دما، رطوبت، و مغناطیس با کولونیزاسیون قارچی، با توجه به عدم تبعیت توزیع فراوانی 
داده ها با توزیع گاوسی استاندارد، کوروالسیون غیرپارامتری، بااستفاده از ضریب اسپیرمن 

انجام گرفت. در این تحلیل، سطح قابل قبول 5درصد برای خطای نوع آلفا لحاظ شد.

2. 1. دما

با توجه به مقادیر استاندارد و نمونه برداری های انجام شده، مالحظه می شود که فقط 
3/3 درصد واحدها در محدودة  استاندارد بوده اند.

2. 2.  رطوبت

MinMaxدمای قابل قبول در استاندارد بر حسب درجه سانتی گراد

15/518/3بدون پرسنل

MinMaxرطوبت قابل قبول در استاندارد بر حسب درصد

4045بدون پرسنل

فراوانی واحدهاminmaxمیزان دما
فراوانی نسبی واحدها 

)درصد(
انحراف معیارمیانگین

15/15 <10/50015/300711/713/142/16

18/3-15/516/80017/90023/317/350/77

18/3 <18/50027/5005185/022/102/35

10/50027/5006010020/903/7کل واحد ها

فراوانی واحدهاminmaxمیزان رطوبت
فراوانی نسبی 

واحدها)درصد(
انحراف معیارمیانگین

40<16/5039/85286/727/62695/97

40-4540/2042/20711/741/57140/79

45>494911/749/000

16/5049/006010029/617/59کل واحدها

غالمرضا عزیزی  
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از مقایسة مقادیر استاندارد با نمونه برداری های انجام شده این نتیجه حاصل می شود  
که فقط 11/7درصد واحدها در محدودة استاندارد بوده اند.

2. 3. نور

تعداد کل 83  قلم است، زیرا جاهایی که شدت نور به صورت بازه ای بوده دو نمونه 
محاسبه شده است1.

از مقایسة مقادیر استاندارد با نمونه برداری های انجام شده برمی آید که 91/6 درصد 
واحدها در محدودة  استاندارد بوده اند.

2. 4.  مغناطیس
برای داده هایی که بازه  معینی در نظر گرفته شدند، میانگین را محاسبه کردیم.

با توجه به اینکه به نظر مي رسید 3/545 خطا  یا دادة پرت است، حذف و دوباره 
محاسبه شد.

نتیجه گريی
از بین 60 مخزن، حداقل و حداکثر دمای قابل قبول در استاندارد، برای مخازن بدون پرسنل، 

Lux شدت نور قابل قبول در استاندارد بر حسبMax

50بدون پرسنل

فراوانی واحدهاminmaxشدت نور
فراوانی نسبی واحدها 

)درصد(
انحراف معیارمیانگین

50<=043/007691/6273/75226/19

<5052107278/423/4318/23

01072/0083100251/57227/42کل واحدها

انحراف معیارمیانگینحداکرثحداقلمغناطیس

03/5450/1090/46

انحراف معیارمیانگینحداکرثحداقلمغناطیس

00/400/050/08

ارزیابی شرایط محیطی  مخازن نگهداری 
اسناد و مدارك در سازمان های دولتی 

 1.  انواع منابع نور عبارت اند از: 1. نور 

طبیعی: نور خورشید؛ و 2. نور مصنوعی: 

المپ های فلورسنت و المپ های حرارتی. نور 

را باید به شدت كنرتل كرد، زیرا موجب ترسیع 

واكنش های شیمیایی موجود در كاغذ و جوهر 

می شود. نور طبیعی و نور مصنوعی دارای 

مقادیری اشعه فرابنفش هستند كه به كاغذ 

آسیب می رساند، به این صورت كه این اشعه 

همراه با ناخالصی ها و مواد تشكیل دهنده 

موجود در كاغذ از طریق عمل فتوشیمیایی 

باعث شكسته شدن پیوندهای سلولزی كاغذ 

می گردند. نور، همچنین، موجب بی رنگ 

شدن كاغذهای رنگی، چرم و پارچه می شود. 

عدم كنرتل دمای مخازن موجب اختالل در 

فعالیت مخازن شده و به صورت های مختلف 

به مخازن و محتویات آن آسیب می رساند. 

افزایش دما)همراه با مواد غذایی و رطوبت( 

از عوامل اصلی رشد كپك است. حرشات در 

ساختامن های گرم به رسعت رشد می كنند. 

گرما سبب تردی، شكنندگی، و ترسیع فساد 

شیمیایی كاغذ، چرم، و پارچه می گردد، 

همین طور چسب و رسیش جلد كتاب خشك 

و فاسد می شود. كاهش دما از فساد و تخریب 

كاغذ می كاهد. رطوبت در حد مناسب برای 

انعطاف كاغذ الزم است. افزایش رطوبت به 

رشد قارچ ها، كپك ها، و حرشات كمك می كند 

و باعث كاهش قدرت چسبندگی و مواد 

آهاری شده و همین طور سبب پخش شدگی 

مركب ها و جوهرها می شود. كاهش رطوبت 

كاغذ را ترد و شكننده می كند)لیه ناردی، 

دم، 1376، صص  128-136؛ نیكنام،1371، 

صص 60-51(
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فقط در دو مخزن به طور دقیق رعایت شده بود.
حداکثر شدت نور قابل قبول در استاندارد بر حسب   Lux، برای مخازن بدون پرسنل، 

فقط در سه مخزن به طور دقیق رعایت می شد.
حداقل و حداکثر رطوبت قابل قبول برای مخازن بدون پرسنل نیز فقط در دو مخزن 

به طور دقیق رعایت شده بود.
برای بررسی ارتباط بین عوامل مختلف مانند نور، دما، و جز آن با قارچ، از همبستگی 

اسپیرمن استفاده شد؛ زیرا داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کردند. 

* در مورد این بخش، اصوالً معنا داری در سطح 0/05 بررسی می شود؛ ولی می توان 
معنا داری را در سطح 0/1 هم گزارش داد، زیرا در مطالعات قبلی وجود ارتباط تأیید شده 
است. ازاین رو، در جهت تأیید مطالب قبلی می توان سطح معنا داری را تا 0/1 افزایش داد.
ضریب همبستگی عددی بین»1+ و 1-«  است. هر چه از صفر دور شود، ارتباط قوی تر 

می شود. میزان معنا داری اگر کمتر از 0/05 )یا 0/1( باشد وجود ارتباط تأیید می شود.
نکتة قابل توجه در آلودگی محیطی، وجود گرد و غبار موجود بر روی منابع و محیط 
نگهداری آنهاست. اسپـور قارچ ها و باکتـری های مـوجود در هوا، به همراه ذرات معلق 
می تواند به راحتی بر روی منابع نشسته و از بافت سلولزی آنها تغذیه نمایند. البته، رشد و 

تکثیر این عوامل وابستگی بسیار زیادی به دو عامل دما و رطوبت دارد.
85 درصد بایگانی های پایش شده دارای دمایی بیشتر از محدودة استاندارد بودند. 
ازآنجاکه رطوبت و دما دو عامل اصلی ایجاد و انتشار عوامل میکروبی هستند، مشاهده شد 
باوجود اینکه 86/7درصد از بایگانی ها رطوبتی کمتر از محدودة استاندارد و محیط خشکی 

داشتند، ریزاندامگان ها رشد مناسبی داشته و محیط و منابع را آلوده کرده بودند.

نتیجه آزمونمیزان معناداریرضیب همبستگی اسپیرمنارتباط عوامل مختلف با قارچ

ارتباط مثبت و معنا  دار است.0/5200/000دما

0/053-0/231نور
ارتباط منفی است ولی در سطح 

0/05معنا دار نیست.

ارتباط معنا دار نیست.0/0990/410رطوبت

ارتباط معنا دار نیست.0/835-0/025مغناطیس

غالمرضا عزیزی  
صدیقه روحی



95
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 96

منابع

Canadian Council of Archives)2003(. Basic Conservation of Archival Materials: Chap-

ter 3 – Environment, Revised Edition, Canadian Council of Archives, Canada.

ISO 11799: 2003 Information and documentation -- document storage requirements 

for archive and library materials, ISO.

Muller, Chris)2003(. Practical Applications of Reactivity Monitoring in Museums and 

Archive, Considerations for Monitoring and Classification of Gaseous Pollutants, 

Purafil, Inc., Doraville, Georgia, USA.

State of Florida, Department of State, Division of Library and Information Services, 

Bureau of Archives and Records Management)1996(. Public Records Storage 

Guidelines for Records Centers and Archives. Department of State, Division of 

Library and Information Services, Bureau of Archives and Records Management, 

The Capitol, Tallahassee, Florida. )e-book(.

WILSON, William K.)1995(. Environmental guidelines for the storage of paper re-

cords: a technical report sponsored by the National Information Standards Or-

ganisation )USA(, Bethesda, Maryland: NISO Press, 21 pp. NISO Technical Re-

port: 1. ISRN NISO-TR01-1995. ISBN 1-880124-21-1

آرمز، ویلیام وای)1380(. کتابخانه های دیجیتال)زهیر حیاتی، هاجر ستوده،مترجمان(. تهران: نشر کتابدار.
لیه ناردي، آن؛ دم، فیلیپ ون )1376(. راهنماي حفاظت، نگهداري و مرمت کاغذ، مشهد: انتشارات آستان 

قدس رضوي، 1376.
صادقي پور فیروزآباد، ابوالفضل؛ خلیل زاده مقدم، مریم. )1389(. شرح جامع مباني نظرات مرمت، تهران: 

ارشد.
عزیزی، غالمرضا. )1389(. سند از دیدگاه های گوناگون. گنجینه اسناد، 81، 151-121.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران، استاندارد ملي ایران 10443. )1387(. اطالع رساني و مستندسازي-
الزامات ذخیره سازي اسناد اطالعاتي براي منابع کتابخانه اي و آرشیوي. تاریخ تصویب 1386/12/25.

 نیکنام، مهرداد. )1371(. آفت ها و آسیب هاي مواد کتابخانه. تهران: دبیرخانه هیأت امناي کتابخانه هاي عمومي 
کشور.

حمزه، حمزه. حفاظت و مرمت آثار تاریخي- فرهنگي، از:
http://maremat.blogfa.com/8608.aspx  

ارزیابی شرایط محیطی  مخازن نگهداری 
اسناد و مدارك در سازمان های دولتی 



96
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 96

ف
مالحظاتميدان مغناطيسی  )Tμ(:نور )lux(رطوبت نسبی )%(دما )C◦(نام واحدردی

.1C12116.839.80/0 1  -   0/0 5چراغ اين قسمت روشن منی شد

.2C07320.430.2286-81602/0

.3C02126.342.1160-6000 – 01/0

.4C11020.828.137-47502/0 – 01/0

.5C07019.328.9176-468-05/0 01/0

.6C07222.230.6303-43402/0

.7C09022.340.7114-202

.8C07121.733.677-137-05/0 02/0

.9C14220.22143-9502/0 – 01/0

.10C02226.542.2101-1300 – 01/0

.11C14021.331.6241-26102/0

.12C14123.823.2271-29002/0 – 01/0

.13C02326.240.215-3202/0 – 01/0

.14C02424.827.783-990 – 01/0

.15C02626.833.183-990 – 01/0

.16C06119.133.9249-26235/0 – 22/0

.17C06019.133.9249-26134/0 – 32/0

.18C02026.341.779-9002/0 – 01/0

.19C02727.534.268-760 – 01/0

.20C02525.942.195-1030 – 01/0

.21C06221.424.3129-13212/0 – 08/0

.22C19020.1 – 2022.9-24.6001/0

.23C0910000

.24C0920000

.25C0930000

.26C19120.1 – 2024.6 – 22.9001/0

.27C0831137.6370 . 0 1

.28C15122.924.85210/0-0/0

.29C0432319.56210/0

.30C1941527.4660

.31C19315.226.6740

.32C08211.237.9890 - 0 . 0 1

.33C04221.5201120 . 0 3

.34C13022.632.411704/0 – 05/0

غالمرضا عزیزی  
صدیقه روحی

پارامرتهای دما، رطوبت، نور و میدان 
مغناطیسی مخازن پایش شده

جدول شامرۀ 2
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ارزیابی شرایط محیطی  مخازن نگهداری 
اسناد و مدارك در سازمان های دولتی 

ف
مالحظاتميدان مغناطيسی  )Tμ(:نور )lux(رطوبت نسبی )%(دما )C◦(نام واحدردی

35.C04121.618.81250 . 0 4

36.C04422.917.51290/60 – 0 . 1 2

37.C04521.1181370/50 – 0 . 01 1

38.C19222.221.31470/30 –0/10

39.C17217.935.41620/20 -  0/63

40.C04021.320.61660/10 – 0 . 0 2

41.C08010.5421670 - 0 . 0 1

42.C08113.833.51890 - 0 . 0 1

43.C05219.524.62160/0 -0/30

44.C03021.324.22337 – 0 . 0 9

45.C05118.524.12610/0 – 0/40

46.C03120.324.12690 . 0 1 - 0 . 0 2

47.C17118.929.12700/40 -  0/02

48.C01020.534275./0   - ./50

49.C16020.428.82800 - 0 . 0 1بدون پرسنل

50.C12415.334.23390/0 1  -   0/0 4

51.C10021.323.93400 - 0 . 0 1بدون پرسنل

52.C01222.733.3395./0   - ./82با گذشت زمان

53.C01122.749395./0   - ./82در بدو ورود

54.C05024.416.54900/0 -  0/40cc 500

55.C18121.624.25000 - 0 . 0 1

56.C16122.126.15000 - 0 . 0 1با پرسنل

57.C12319.734.55670/0 1  -   0/0 9

58.C12221.735.95670/0 1  -   0/0 7

59.C18021.624.25800 - 0 . 0 1

60.C10125.519.97000 - 0 . 0 1با پرسنل

61.C12018.523.58930/0 1 -  0/0 6

62.C1702129.19800/80 -  0/23

63.C1502429.510720/40-0/23
پارامرتهای دما، رطوبت، نور و میدان 

مغناطیسی مخازن پایش شده

 ادامۀ جدول شامرۀ 2
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محل
تعداد

آلودگی بر حسب Cfu/m3   كلنی مشاهده شدهمنونه برداری

C01010

816

12

1838

2246

54122

48108

2860

1940

2962

4190

C01110

1024

2656

2758

1224

1940

1020

3268

918

1326

1634

C0732
1940

1020

C070
22758

714

C0712
816

2758

C0722
1940

1530

C0302
1020

714

C0312
59138

56128

C0404

48

510

4498

2552

غالمرضا عزیزی  
صدیقه روحی

 تعداد کلنی  و میزان آلودگی مخازن 
پایش شده

جدول شامرۀ 3
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ارزیابی شرایط محیطی  مخازن نگهداری 
اسناد و مدارك در سازمان های دولتی 

محل
تعداد

آلودگی بر حسب Cfu/m3   كلنی مشاهده شدهمنونه برداری

C0412
2758

2656

C0422
67160

80198

C0432
1634

105284

C0442
24

67160

C0452
54124

55126

C0504

1838

1838

1326

1224

C0514

1326

1634

1428

48

C0522
1224

1530

C1302
1530

1428

C0602
3780

3986

C0612
3064

3576

C062
4

170652

60140

3474

3780

C0802
612

24

C081
2

12

1940
 تعداد کلنی و میزان آلودگی مخازن

پایش شده

 ادامۀ جدول شامرۀ 3
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محل
تعداد

آلودگی بر حسب Cfu/m3   كلنی مشاهده شدهمنونه برداری

C0824

48

612

48

1122

C083
2

24

510

C1106

33

55

55

44

1111

5006

C1702
1428

2144

C1712
1530

3372

C1724

816

1736

1326

1224

C1804

1326

714

1326

48

C1814

3576

2552

714

2042

C190 و C192  2
2144

1428

C1924

92238

1122

1940

918

غالمرضا عزیزی  
صدیقه روحی

 تعداد کلنی و میزان آلودگی مخازن 
پایش شده

جدول شامرۀ 3
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ارزیابی شرایط محیطی  مخازن نگهداری 
اسناد و مدارك در سازمان های دولتی 

محل
تعداد

آلودگی بر حسب Cfu/m3   كلنی مشاهده شدهمنونه برداری

C1932
510

2656

C1932
54122

2656

C1204

2962

510

1428

2758

C1212
1634

1736

C1222
816

12

C1232
1428

51106

C1244

510

2656

54124

3166

C1004

1326

2042

1736

97256

C1012
55126

48108

C1012
1530

1634

C1404

714

1122

510

1122

C141
2

714

00

C140
2

1940

1428
 تعداد کلنی و میزان آلودگی مخازن

پایش شده

 ادامۀ جدول شامرۀ 3
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محل
تعداد

آلودگی بر حسب Cfu/m3   كلنی مشاهده شدهمنونه برداری

C1606

36

1122

918

48

1634

48

C1614

2656

1428

510

1020

C0202
63211

52169

C0212
56183

45143

C022
2

48154

53171

C0232
1649

48154

C0242
269

36111

C0252
2369

3297

C026

4

40126

49157

64217

3297

C0272
1649

2266

C0904

1337

925/65

1751/3

1337

C0942
1751/3

2059/85

غالمرضا عزیزی  
صدیقه روحی

تعداد کلنی و میزان آلودگی مخازن 
پایش شده

ادامۀ جدول شامرۀ 3


