
 لونى كوسيط البيض زالل تقادم عوامل واهم التحليل تقنيات

Analysis techniques and the most important Agent  factors on Egg yolk 

used as a painting medium 

 ماهر  مايكل ابراهيم

 تاريخ استخدام زالل البيض عند المصري القديم 

التصوير عند المصري القديم وذلك منذ استخدم زالل البيض قديما كوسيط ومادة الصقة في 

االسرة الرابعة وحتي اواخر الحكم الروماني ، ويذكر ان المصريون القدماء هم اول من استخدم 

زالل البيض كوسيط لوني في تزيين مقابرهم ولذلك احتفظت مقابرهم ببهائها وبحرارتها اللونية 

. 

ي داخل مقبرة من االسرة الثانية عشرة وقد وجد سبريل مادة زالل البيض مستخدمة كوسيط لون

بمدينة الالهون بالفيوم واضاف انها استخدمت ايضا في النقوش الجدارية كوسيط لوني في مقابر 

 تل العمارنة من االسرة الثانية عشرة .

دي نيشات كنيسة حوقامت مني بدراسة الوسيط اللوني الموجود بأحدي اللوحات الجدارية با

 1ا خليط بين صفار البيض وبياض البيض .مارجرجس ووجدت انه

 مكوناتة :

  algair egg whiteبياض البيض :   

من السكريات  %2، وحوالي  %78يحتوي بياض البيض علي نسبة كبيرة من الماء حوالي 

 0044من البروتين ويبلغ وزن الجزء حوالي  %12وحوالي   polysaccharidesالمتعددة 

من مادة  %2، كما يحتوي البروتين علي حوالي   ovalbuminمن  %56ويتكون من حوالي 

mucin   من  %5الغنية بالمواد الكربوهيدراتية ، التي تحتوي بدورها عليglobulins   ،

 . ovomucold %10-1و   %conalbumini 11-18و   lysodymeمن  3%

وشفاف  م نقيومن خواص بياض البيض ان الغشاء اللوني الذي يستخدم فيه كوسيط يعطي فيل

لكنه هش ، لذلك من الضروري اضافة مادة تعمل علي جعله لدن وغير قابل للكسر مثل 

 الجلسريلن.

  egg yolkصفار البيض : 

من البروتين  %16من الماء وحوالي  % 61هو عبارة عن مستحلب يحتوي علي اكثر من 

ولكنها   non-dryingالليبدس ، وهي عبارة عن مادة غير جفوفة  % 37 – 18وحوالي من 

مادة الفسفوروز ومادة الليثيثين وهي مادة هيجروسكوبية  2.2تجف بمرور الوقت وحوالي 

تحتوي علي النيتروجين والفسفور . واللون االصفر لصفار البيض مرجع الي صبغات الكاردين 

                                                           
نبيل احمد عبدالتواب : دراسة عالج وصيانة الصور الجدارية المنفذة علي حامل من الحجر الرملي بمقابر منطقة البويطي بالواحات  1

 112، ص  2444رسالة ماجستير ، القاهرة البحرية تطبيقا علي احد مقابرها ، 



zeaxanthin and lutcin   كما يوجدamino acid   في صفار البيض بنفس النسبة التي

 2وجد بها في بياض البيض .ي

 assistواخرون بدراسة االحماض االمينية  في البيض بطريقة   colombiniوقد قام  •

acid hydrolysis microwave   : وذكر انها  عبارة عن 

• aniline  6 ,  glycine  4 , valine  7 , leucine   9, isoleucine  5 , 

methionine 4 , phenylalynine  5 , aspartic acid   16,gluconic acid  

21,  lysine  3 , proline   4 , tyrosine   4, serina  13  3 

ومادة البروتين الالصقة حيث   albumenومن خواص صفار البيض انه يحتوي علي مادة 

تساعد هاتين المادتين علي سرعة التجمد عند التعرض للهواء ، وايضا وجود الزيوت الغير 

الليثيثين والمواد الدهنية االخري التي تعمل علي امتزاج السائل مع اللون في شكل جفوفة ومادة 

 خليط متجانس  .

ويعتبر صفار البيض افضل كوسيط من بياض البيض وذلك النه يحتوي علي نسبة عالية من 

الزيوت والدهون حيث تبقي معلقة في وسطها وذلك من خالل الشبكة الزاللية والزيوت التي 

 جفت .

 جدول يوضح مكونات كال من بياض البيض وصفار البيض بالنسبة الئوية

   egg yolkصفار البيض  المكون

% 

 egg whiteبياض البيض% 

water  51,5 84,4 

albumen 15 12 

Fat or oil  22 0,2 

lecithin 9 trace 

Mineral matter 1 0,7 

Other substances 1,5 2,3 

 

 : استخدامات زالل البيض

يستخدم مع المواد الملونة المسحوقة سحقا جيدا وذلك لربط حبيبات اللون مع بعضها البعض 

 ومع ارضية التصوير 
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 سيولة مادة التلوين مما يساعد في عملية التلوين 

 0ايضا استخدم كالصق في تثبيت رقائق الذهب عند المصري القديم 

التصوير االلبومين ) احدي تقنيات التصوير استخدم لربط مادة التصوير بالحامل  في تقنية 

 6الفوتوغرافي (

 

 طريقة تحضير زالل البيض :

تكسر البيضة ثم تفصل الي نصفين حيث يحتفظ بالصفار في نصف ويتم التخلص من البياض ثم 

ينقل الصفار الي النصف االخر من القشرة عدة مرات ليتم التخلص من البياض نهائيا ثم يوضع 

ورق نشاف لتجفيفه ، ثم يخفف الصفار بماء مقطر ويستخدم بعد ذلك بخلطة مع الصفار علي 

 5المادة الملونة 

 مصدر الحصول علي زالل البيض :

يذكر لوكاس ان المصري القديم استخدم بيض االوز والبط حيث كان موجودا بكثرة خالل تلك 

 لم يجلب الي مصر اال في الفترة ولكنه لم يستخدم بيض الدجاج وذلك حيث ان الدجاج المنزلي

 callus banceiva .8عصر متأخر ومنشأ دجاج العصر الحاضر هو الدجاج البري الهندي 

 طرق التحليل المختلفة للتعرف علي وسيط زالل البيض :

 

                                                           
 112نبيل احمد عبد التواب : مرجع سابق ، ص 0
6 atlas of analytical signatures of photographic process"albumen " ,the getty  Dusan c.stulik:the

conservation institute ,2013,p5  
 88منال عبدالمنعم عبدالعزيز : ، ص 5
 1111ة الفريد لوكس : المواد والصناعات عند قدماء المصريين ، ترجمة ذكي اسكندر و محمد ذكريا غنيم ،مكتبة مدبولي ، القاهر 8

 18،ص 

التحليل الفيزيائي 

Infrared Spectroscopy (FTIR)

Fluorescence Spectroscopy LIF

Gas Chromatography/Mass Spectroscopy 
(GC/MS)

التحليل الكيميائي 

spot test 

stainig method

Immunofluorescence method



 

 الطرق الكيميائية :

 spot test   -   )micro – chemicalالتحليل الموضعي  (اوال التحليل الكيميائي الدقيق 

analysis  : 

يشير هذا النوع من التحاليل الي التفاعل الذي يحدث بين المواد والذي يالحظ عبر التغير في 

الشكل او اللون او الجسيمات المعجلة كما انه يمكن مالحظتة وذلك من خالل العين المجردة او 

 بمساعدة الميكروسكوب . 

نتائج سريعة تسفيد في التعرف علي الوسيط المستخدم  ويساعد هذا التحليل في الحصول علي

 دون اللجوء الي ادوات ذات اسعار مرتفعة .

ويتم هذا التحليل باستخدام احد المواد الحامضية او القلوية وذلك للتعرف علي وجود الوسيط 

العضوي وعلي سبيل المثال عند تطبيق احد االحماض علي عينة لونية منفذة بتقنية الفريسكو 

حوي وسيط عينة من التمبرا تفأن العينة بالكامل سوف تفقد وتتحلل بينما في حالة التطبيق علي 

لجيالتين فانه في هذه الحالة سوف تبقي العينة مترابطة وال تدمر مما يدل علي وجود وسيط ا

 عضوي.

سوف تذوب في االحماض وذلك دون حدوث   polysaccharidesكما ان البولي ساكريدات 

 ذوبان للبروتين وذلك في البيض .

 7 وللتعرف علي وجود وسيط البيض يتم ذلك بالكشف عن وجود الفسفور .
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ويذكر لوكاس ان اللون المستخدم فيه زالل البيض ال يتاثر بالماء الساخن او البارد كما انه لم 

يتأثر بالصابون وعندما سخن تصاعد عنه غاز النشادر ولم يذب في حمض الهيدروكلوريك 

المخفف ولكنه ذاب في حمض الهيدروكلوريك الساخن ويتميز سطحة بوجود لمعة ناتجة عن 

 1زالل البيض . استخدام وسيط

 

 :    staining methodsطريق التبقع  

العديد من الدراسات اوضحت عدد من الطرق للتعرف علي الطبقات اللونية عن طريق اخذ 

باستخدام تقنيات مختلفة حيث تفيد في التعرف علي   cross sectionعينة قطاع عرضي 

 .الوسائط البروتينية المستخدمة في الصور الجدارية 

وقد اعطي دي سلفا بعض االجراءات عند الشروع في التحليل اوال مزج العينة مع الماء علي 

وبالتالي سوف تنفصل المواد الغير عضوية الموجودة بالعينة ، ثانيا يوضع المحلول البارد 

المستخرج علي شريحة زجاجية وتبخير الماء المتبقي في العينة ويتم اضافة الكاشف علي 

 لعينة .المتبقي من ا

والمعروف باالميد االسود   blue / black naphthol 10 Bويستخدم في عملية الكشف 

3ويشير مارتين ان عند استخدام هذا الكاشف فان اعداد المجموع الفعالة  
-NH  تزداد وذلك

 14الس الهيدروجيني لمحلول التبقع .وانتيجة لشدة التفاعل والتعمق في بنية الجزئ 

الطريقة وذلك للتفريق بين كل من وسيط زالل البيض و الكازين وذلك عن  ايضا تستخدم هذه

طريق اختبار موليبيدات االمونيوم حيث تقوم بالكشف عن وجود الفسفور والذي يوجد بوضوح 

 11.في الكازين عن زالل البيض 

 ثانيا التحليل الفيزيائي :

  FTIRاوال التحليل باستخدام مطياف االشعة تحت الحمراء  

يستخدم للتعرف علي الوسائط العضوية وخاصة زالل البيض وذلك بمختلف اشكال العينة سواء 

 كانت صلبة او سائلة او غازية .

وكان اول استخدام لالشعة تحت الحمراء في مجال االثار في تحليل عينة شمع العسل وذلك 

 م  1154عام   Kuhnبواسة 

 مركبات وبين الحمراء تحت األشعة بين يحدث الذي التداخل دراسة على الطريقة هذه وتعتمد

 حيث الحمراء تحت لألشعة إمتصاص يحدث التداخل لعملية ونتيجة تحليلها، المراد المادة

 الطول هذا تحديد طريق وعن معين موجي طول عند الحمراء تحت األشعة مركب كل يمتص

 على التعرف خالل من المركب على التعرف يتم اإلمتصاص مناطق وتحديد الموجي

 صاصاإلمت طيف عنها ينتج التي تلك التداخل عملية أن بالذكر والجدير به، الفعالة المجموعات

 .الذرات وليس الجزئات تستهدف مركب لكل المميز
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    lifثانيا التحليل بطريقة الوميض الطيفي   

 تسمية Fluorescence الوميض12

 إلى تعود Fluorescence الوميض

 المواد بعض من المنبعث المرئي اإلشعاع

 موجي طول ذو إشعاع سقوط بسبب

 المستحث الوميض في. المادة على قصير

 laser induce الليزر بواسطة

fluorescence او LIF، الباحث يقوم 

 ليزر أو النيتروجين الليزر أشعة بتسليط

 ثارةإ فيتم. العينة على العضوية الصبغات

 طاقة ذات لمدارات العينة الكترونات

 يف قصيرة زمنية فترة مرور وبعد. عالية

 االلكترونات تعود نانوثانية بضعة حدود

. األرضية الطاقة مستويات إلى

 هايشع طاقة االلكترونات هذه وتفقد

 أطوال عند فوتونات صورة في

 الموجي الطول من أطول موجية

 الطاقة مستويات الن وذلك. لليزر

 فان مميزة والجزئيات للذرات

 يكون الناتج الوميضي الطيف

 في استخدامه يمكن ومحدد منفصل

 13 .هأنتجت التي العينة على التعرف

ولقد استخدمت هذه الطريقة علي 

نطاق واسع في اعمال تحليل المواد 

استخدمت هذه  البروتينية . حيث

الطريقة ايضا في التعرف علي 

نواتج تلف المواد العضوية وخاصة 

االكسدة  البروتينية وهذا يشمل

الضوئية من حيث تداخل وتعديل 

في االحماض االمينية والتفاعالت الرابطة لالحماض االمينية مثل الجلكوز والسكريات االخري 

 . 

 وذلك للتمييز بين البروتينات في االعمال الفنية .  lifانه استخدم   nevenواشار 
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  روماتوجرافىكال التحليل •

 موادك المستخدمه العضويه المواد على التعرف فى الكروماتوجرافى التحليل طريقه تستخدم

 ثلم المختلفه بانواعها التصوير وسائط وكذلك،  االلوان لحفظ كورنيشات اى سطحيه تغطيه

 الراتنجات،  بانواعها والزيوت،  الحيوانى الغراء،  العربى الصمغ،  البيض وبياض صفار

 . بانواعها الطبيعيه

 خداموباست،  العناصر هذه من جدا قليله كميات على التصويرتحتوى من تؤخذ التى والعينات

 المستخدم الجهاز نوع وكان،  ماده لكل المميزه المركبات على التعرف يمكن فقط الطريقه هذه

shmidizu نالنيتروجي مثل غاز فيها المتحرك الوسط يكون اعمده تستخدم التحليل هذا وفى  ،

 10. والتوزيع االمتصاص من كل من يستفاد التحليل هذا وفى، االيدروجين

 سيطكو يعمل متطاير غير سائل من رقيقه بطبقه مغطاه مساميه صلبه بماده العمود يعبا حيث

 توزعت فصلها المراد المخلوط كمكونات الذوبان سلوك فى اختالف سببه الفصل ويكون،  ثابت

 على لبهالص الماده عمل ويقتصر التوزيع معامل لقيمه تبعا الثابت والوسط الغازى الوسط بين

 على بيرهالك القدره لها حيث كبيره اهميه لها السائل الغاز وطريقه.  السائل الثابت الوسط تعزيز

 ىثان،  االرجون،  منهما مزيج، ايدروجين تكون قد المستخدمه والغازات،  المركبه المواد تمييز

 فى لغازا مرور سرعه ضبط تم حيث النيتروجين استخدام تم ولكنه،  الهيليوم،  الكربون اكسيد

 ما واهم،  الدقيقه فى مم 144:  14 بين ما عاده الجهاز سرعه تتراوح حيث اتوماتيكيا الجهاز

 والعامود،  بخار صوره فى العامود بلوغها عند للغايه مركزه وهى العينه توضح ان هو يراعى

 درجه ضبط ثم( مم3) قطره وكان النحاس استخدام ثم النحاس،  الزجاج من يكون قد المستخدم

 ارهالحر درجه كانت،  التجربه اجراء اثناء دقيقتين من باكثر تتغير ال بحيث العامود حراره

 تبين ال والتى التنبيه اجهزه باستخدام المستخلصه المكونات على يستدل م244 هى المستخدمه

 مواد اتبمنحني المستخلصه المواد منحنيات بمقارنه بينها التمييز يتم فانه لذا،  المكونات نوع

 طللمخلو ويضاف،  المجهول المخلوط بسلوك سلوكها ويقارن معلومه مخاليط تحضير،  معلومه

 التجربه وتعاد المخلوط تكوين ضمن تدخل انها يعتقد نقيه ماده من جزء المجهول

 .16 

                                                           
10 p. 409 op.cit,: bdelsalem ,s,aA 
بد العال االمير ، دراسه تقنيه وترميم وصيانه الصور الجداريه المنزوعه من االديره القبطيه تطبيقا على شعبان محمد محمود ع 16

 247- 248، ص  2440- 2443نماذج مختاره بالمتحف القبطى بالقاهره  ، ماجستير ، 



 اللوني :ثالثا اهم عوامل ومظاهر تلف الوسيط 

 التغير في درجات الحرارة :

االحماض االمينية البروتينية ترتبط مع بعضها البعض بواسطة روابط ببتيدية في شكل سالسل 

واص الفيزيائية والكيميائية للبروتين ليس فقط نتيجة لوجود االحماض خطويلة وتختلف ال

 ثالثية .ولكن ايضا الن بنيتها تكون ذات ابعاد االمينية في شكل سالسل 

وتتواجد سالسل البروتين في شكل لولب ينطوي الي الداخل في العديد من االجزاء ليكون شكل 

يشبة اللفائف ، وتختلف بنيته باختالف نوع البروتين ، وتستقر بواسطة الروابط بين مجموعات 

الت عالسالسل الجانبية لالحماض االمينية : روابط الهيدروجين وثاني اكسيد الكربون والتفا

 االلكتروستاتيكية والمائية .

تمتص المياه في المجموعات الجانبية التي تميل وفي المحاليل المائية ، االحماض االمينية 

لاللتواء لداخل جزيئات البروتين . بينما العديد من االقطاب والمجموعات المائية تتكون علي 

 السطح وعلي درجة عالية من التميوء .

مل فني جديد فأنه يحتوي علي كمية كبيرة من الماء والتي سرعان ما تتبخر وعندما يتم اعداد ع

واثناء عملية الجفاف فأن البروتين يستمر في عملية فقد الماء وذلك حتي يصل الي حالة االتزان 

equilibrium   4.3فأن واحد جرام من البروتين يحتوي  % 14:  34وفي درجة رطوبة من 

يطلق عليها طبقة احادية الجزئ  % 34:  14وبة المنخفضة ماء وفي درجة الرط 4.6: 

monomolecular   . لما تبقي من الماء علي سطح جزئ البروتين 

وعند ارتفاع درجة الحرارة فان ذلك يتسبب في تقلص المحتوي المائي للوسيط البروتيني مما 

 لجزئ كما ان الروابطيؤدي وجود العديد من الفراغات بين الجزيئات واعادة ترتيب في بنية ا

 ح غير منطوية وغير ملتفة .بالببتيدية تفقد حالتها وتص

وايضا التداخل بين  denaturationكما ان التغير في البروتين يؤدي الي حدوث تمسخ 

 15الجزيئات يكون روابط غير تساهمية والعديد من االجزاء يحدث بها تمزق واعادة ترتيب .

مظهر غاية في الخطورة وهو فقد الوسيط خاصية الربط بين حبيبات مما يؤدي في النهاية الي 

اللون مع بعضها البعض وبين ارضية التصوير مما يؤدي الي انفصال االلوان في صورة قشور 

 18او في صورة بودر من سطح االثر .

كما ان االرتفاع في درجة الرطوبة يؤدي الي حدوث تلف فيزيوكيميائي لوسيط زالل البيض 

 17يؤدي الي تحلل المادة الرابطة في الوسيط وبالتالي فقد خاصية الربط للمواد الملونة .مما 
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عملية االكسدة باالشعاع للبروتين تحدث فقط نتيجة للحساسية للضوء في هذه الحالة يؤدي 

كسيد لهيدروبيروقد بدء انتاج بروتين ااالشعاع الي اثارة جزيئات المادة الحساسة . والذي بدورة 

 . free radicalوالجزور الحرة 

   photooxidationوالمواد االكثر عرضة لالكسدة الضوئية 

histidine, tryptophan, tyrosine, methionine, cystine and cysteine 

فثثثي تبخثثثر المثثثاء الموجثثثود   uvحيثثثث تعمثثثل االشثثثعة الضثثثوئية مثثثثل الضثثثوء المرئثثثي وال 

بالوسثثثثيط وايضثثثثا انفصثثثثال الثثثثروابط الببتيديثثثثة عثثثثن بعضثثثثها واحثثثثداث بعثثثثض التغيثثثثرات فثثثثي 

سالسثثثل االحمثثثاض االمينيثثثة . ممثثثا يثثثودي الثثثي حثثثدوث انفصثثثال للمثثثادة التثثثي يقثثثوم وسثثثيط 

 زالل البيض بدور الرابط بها .

 التفاعالت التي تحدث بين البروتين والمواد االخري :

عديثثد مثثن االضثثرار وذلثثك نتيجثثة لالخثثتالف النثثاتج عثثن وجثثود اكثثثر مثثن مثثادة حيثثث تحثثدث ال

مثثثدد واالنكمثثثاش بثثثين الوسثثثيط اللثثثوني ومثثثادة وذلثثثك مثثثثل االخثثثتالف النثثثاتج فثثثي معثثثدالت الت

اللثثثون وارضثثثية التصثثثوير ممثثثا يثثثؤدي الثثثي ختالفثثثات فثثثي االسثثثتجابة لثثثدرجات التلثثثف النثثثاجم 

 يؤدي الي حدوث انفصال لمادة اللون .عن الظروف البيئية المختلفة وهذا االختالف 

ايضثثا اسثثتخدام اكثثثر مثثن وسثثيط لثثوني مثثثثل اسثثتخدام الثثزالل مثثع الزيثثت يثثودي الثثي حثثثدوث 

 تدهور للبروتين المكون للوسيط وبالتالي انفصالة كمادة الصقة .

 التلف الميكروبيولوجي 

 اوال البكتريا :

مجثثثثردة والبثثثثد مثثثثن اسثثثثتخدام هثثثثي اصثثثثغر الكائنثثثثات الحيثثثثة الدقيقثثثثة فهثثثثي التثثثثري بثثثثالعين ال

ميكثثثثثرون باسثثثثثتثناء ان بعثثثثثض  1:  4،1الميكرسثثثثثكوب لرؤيتهثثثثثا وتتثثثثثراوح اقطارهثثثثثا بثثثثثين 

ميكثثثرون وللبكتريثثثا دورهثثثا فثثثي المتلثثثف علثثثي االثثثثار بوجثثثه عثثثام  16اشثثثكالها قثثثد تصثثثل الثثثي 

والوسثثثائط اللونيثثثة بصثثثورة خاصثثثة . ومثثثن انثثثواع البكتريثثثا شثثثديدة الخطثثثورة علثثثي الوسثثثيط 

  Streptomycesوميسثثثثتات او البكتيريثثثثا الخيطيثثثثة وخاصثثثثة مثثثثن جثثثثنس اللثثثثوني االكتين

حيثثث تقثثوم الهيفثثا بثثاختراق طبقثثات االلثثوان   myceliaوذلثثك مثثاتكون تكونثثه مثثن الميسثثليوم 

متسثثثببة فثثثي تلثثثف الوسثثثيط الثثثرابط لحبيبثثثات اللثثثون ممثثثا يثثثؤدي الثثثي تقليثثثل معثثثدل تماسثثثك هثثثذه 

لثثثذي يعمثثثل بثثثدورة علثثثي فقثثثدان المثثثواد الملونثثثة ممثثثا يثثثؤدي الثثثي حثثثدوث تقشثثثر وشثثثرو  وا

 االلوان. 

ان االكتينوميسثثثتات لهثثثا دور عظثثثيم فثثثي تلثثثف    poksinska et all 1999وذكثثثرت 

محللثثثه للبثثثروتين المكثثثون االساسثثثي فثثثي وسثثثيط زالل الصثثثور الجداريثثثة حيثثثث تفثثثرز انزيمثثثات 

 البيض .

 ثانيا الفطريات :

ر . وال يرجثثثثع ذلثثثثك لقثثثثدرة يعتبثثثثر التلثثثثف الفطثثثثري مثثثثن اكثثثثثر انثثثثواع التلثثثثف انتشثثثثارا باالثثثثثا

الفطريثثثات علثثثي نشثثثر جراثيمهثثثا فقثثثط ولكثثثن لوجثثثود العديثثثد مثثثن العوامثثثل التثثثي تسثثثاعد علثثثي 

 االنتشار مثل الرياح والحشرات التي تقوم بحمل جراثيم الفطريات من مكان الخر .



فثثثي دراسثثته ان البقثثثع البنيثثثة الثثثي السثثثواد التثثثي تتواجثثثد    lopez and Jensenوقثثد ذكثثثر 

  melanin acidتفثثثرز احمثثثاض مثثثثل طح المصثثثورة ناتجثثثة عثثثن فطريثثثات علثثثي االسثثث

والتثثثي تتفاعثثثل مثثثع وسثثثيط صثثثفار البثثثيض وتكثثثون ميالنثثثوبروتين الثثثذي يتميثثثز بلثثثون اسثثثود 

والثثثذي لثثثه القثثثدرة علثثثي التفاعثثثل مثثثع االتربثثثة فثثثي الوسثثثط المحثثثيط ليكونثثثان معثثثا طبقثثثة صثثثلدة 

 سوداء علي االسطح االثرية الملونة .

امثثثثا عثثثثن التلثثثثف الفيزيثثثثائي فيتمثثثثثل فثثثثي ان هيفثثثثات الفطريثثثثات عنثثثثد نموهثثثثا تقثثثثوم بثثثثاختراق 

طبقثثثثات التصثثثثوير الجثثثثداري وطبقثثثثة االلثثثثوان تحديثثثثدا متسثثثثببة فثثثثي التلثثثثف الميكثثثثانيكي لهثثثثذه 

عنثثثثد اختراقهثثثثا فثثثثي تكثثثثوين شثثثثرو  دقيقثثثثة فثثثثي طبقثثثثة الجثثثثداريات ، حيثثثثث تتسثثثثبب الهيفثثثثا 

رات مثثن الرطوبثثة والجفثثاف حيثثث تثثؤثر هثثذه التصثثوير ويثثزداد االمثثر سثثوءا عنثثد حثثدوث دو

العمليثثة علثثي الهيفثثا ، فعنثثد تثثوافر الرطوبثثة تبثثدا الهيفثثا فثثي النمثثو اكثثثر داخثثل الطبقثثات وعنثثد 

حثثثدوث الجفثثثاف تثثثنكمش هثثثذه الهيفثثثات وتكثثثرار عمليثثثة التمثثثدد واالنكمثثثاش يثثثؤدي الثثثي فقثثثد 

مليثثثة علثثثي تماسثثثك طبقثثثات التصثثثوير الجثثثداري وخاصثثثة طبقثثثة االلثثثوان حيثثثث تعمثثثل هثثثذه الع

فقثثثدان الوسثثثيط اللثثثوني لثثثدوره االساسثثثي كثثثرابط لحبيبثثثات اللثثثون متسثثثبب فثثثي تقشثثثر طبقثثثة 

 اللون وبالتالي فقدان الصور الجدارية .

كمثثا ان الفطريثثات لهثثا القثثدرة علثثي تكثثوين انزيمثثات لهثثا القثثدرة علثثي تحليثثل الوسثثيط اللثثوني 

ة علثثثثي تحليثثثثل والثثثثذي لثثثثه القثثثثدر  extra cellular enzymesومثثثثن هثثثثذه االنزيمثثثثات 

 11البروتين  .
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