
 ما هي اإلدارة المتكاملة لآلفات؟

غالبًا ما تكون مكافحة اآلفات في المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات والمنازل رد 
فعل الكتشاف نشاط الحشرات وأضرارها. الهدف من اإلدارة المتكاملة لآلفات هو توفير 

طرق عملية وآمنة وفعالة من حيث التكلفة لمنع تعرض المقتنيات واألثاث والمباني 
 للتلف بسبب اآلفات.

المبادئ األساسية لإلدارة المتكاملة لآلفات المستخدمة في المتاحف والمكتبات ودور 
 المحفوظات هي:

 مراقبة اآلفات عن طريق التفتيش والصيد •

 استهداف العالج فقط عند الحاجة إليه •

  تعديل البيئة لتثبيط هجوم اآلفات •

اإلدارة المتكاملة لآلفات: نهج شامل إلدارة أضرار اآلفات على 
  األصول الثقافية

 تطوير استراتيجية المكافحة المتكاملة لآلفات

يجب أن تكون المكافحة المتكاملة لآلفات ذات صلة باحتياجات المبنى أو 
المقتنيات. يجب أن تستخدم أكبر قدر ممكن من المعلومات والخبرات المحلية. 
كما يجب أن تكون عملية وقابلة للتحقيق حيث أنه من السهل جدًا وضع خطة 
متكاملة إلدارة اآلفات والتي تبين أنها غير قابلة للتطبيق. يجب أن تكون عملية 

  تطور وليس ثورة وأن تشجع الجميع على المشاركة.
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 لما يتم استخدام المكافحة المتكاملة لآلفات في متحف أو مكتبة أو أرشيف أو منزل؟

تتضمن رعاية المقتنيات والمباني التاريخية العديد من التخصصات المختلفة بما في ذلك 
صيانة المقتنيات والمباني وإدارتها. األسباب الرئيسية للتدهور هي التأثيرات البيئية للحرارة 
والرطوبة مع عوامل التحلل مثل الحشرات والعفن. كل هذه العوامل مترابطة ويهدف نهج 

المكافحة المتكاملة لآلفات إلى النظر إلى الصورة الكاملة بداًل من الرد على كل أزمة. يجب 
استخدام الخبرة في رعاية المجموعات في المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات والمنازل 

لتطوير برنامج المكافحة المتكاملة لآلفات مصمم خصيصًا لتلبية االحتياجات المحددة 
  للمقتنيات أو المنزل.
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بمجرد تحديد مشكلة اآلفة، يجب تقييم خيارات المكافحة. هناك العديد من العوامل التي 
ستحدد القرار بشأن العالج األنسب لالستخدام. يجب استهداف المشاكل في المباني من 
خالل التنظيف واستخدام المبيدات الحشرية المتبقية في مناطق محددة. يعتمد العالج 
المستخدم ضد اإلصابة في كائن ما على نوع الكائن وهشاشته والبيئة التي يعيش بها 
والميزانية المتاحة. تشمل الخيارات درجة الحرارة المنخفضة ودرجة الحرارة العالية وتبخير 
ثاني أكسيد الكربون ونقص األكسجين من النيتروجين. يجب أن تتم الموافقة على أي قرار 

  ينطوي على معالجة المواد التاريخية من قبل مسؤول ترميم مدرب.

لتطوير استراتيجية متكاملة لمكافحة اآلفات، من المهم فهم بعض المكونات الرئيسية لمكافحة 
 اآلفات والتعرف عليها. أال وهي:

 

 المزايا

 إن التخطيط الجيد لبرنامج المكافحة المتكاملة لآلفات وتنفيذها سيمنع األزمات ويمنع تكرار المشاكل. •

 تعد طرق اإلدارة المتكاملة الحديثة لآلفات أكثر أمانًا لألشياء واألشخاص والبيئة من االستخدام الروتيني للمواد السامة. •

 إن برنامج اإلدارة المتكاملة لآلفات سوف يجعل استخدام الموارد البشرية والنقدية المحدودة أكثر فعالية. •

 المراجع الرئيسية ومصادر المعلومات
Pinniger, D B [2015] Integrated Pest Management in Cultural Heritage, Archetype Publications, London, 
UK 142p. 

Pinniger D B and Lauder D [2018] Pests in Houses Great and Small. English Heritage, London, UK  

Strang, T and Kigawa, R [2009] Combatting Pests of Cultural Property. CCI Technical Bulletin 29, Ottawa, 
Canada. 44p.  

  يقدم الموقع معلومات عن اإلدارة المتكاملة لآلفات ويتضمن قاعدة بيانات لآلفات الحشرية
www.whatseatingyourcollection.com  

 موقع لمعلومات اإلدارة المتكاملة لآلفات في الواليات المتحدة األمريكية
Museumpests.net نتاج مجموعة عمل المكافحة المتكاملة لآلفات |  

 ملصق التراث اإلنجليزي لآلفات الحشرية
Conservation Advice and Guidance | English Heritage (english-heritage.org.uk)  
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