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حنانهخانمحمدی:ترجمه

توفی جزیره مجسمه های مکانیسم تخریب و راهکارهای حفاظت از 
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مهساسعیدی

ای اسکلت بقایباستان شناسی گزارشی از کارگاه آموزشی با موضوع زیست 
22.  کاوش های باستان شناسیانسانی از 
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زهرهشجاعیملکی

32معرفی مستند                                                                
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.گلستان،تهرانرنگ،کاخکاشیهفت

مهساسعیدی:عکساز

مقدمه

صولمحبه عنوانکهکشورمانفرهنگیوتاریخیمیراث
وشکل گرفتهزماندرگذرمحیطوانسانرابطه ی

مرمتتخصصیرشتهبرپاییضرورتبوده اند،موردتوجه
تاساختفراهمکشورهایدانشگاهدرراتاریخیآثار

کاراییوباتجربهکهباشندمتعهدافرادیتربیت کننده
درارفرهنگی-تاریخیمجموعه هایوآثاربتوانندعلمی،

وحفاظتامر.نمایند"حفاظت"کلیرویکردیک
وین،نپژوهش هایوروزعلمنیازمندمتعاقباًنیزصیانت
نروشمسیریدرکهاستکارگاهیتجهیزاتوامکانات

هدانشکدپروردگارلطفبه.شونددادهآموزشموفقو
هموارهتبریز،اسالمیهنردانشگاهکاربردیهنرهای

بمناسعلمیفضایایجادباتاآوردهفراهمراامکاناین
علمیآوردهایدستوآموزشیجنبه هایبتواند

.نمایدارائهرافرهنگی-تاریخیآثارحفاظتحوزه های
ریهنشاولینبرپاییشاهدتافرارسیدهآنفرصتحال

هنردانشگاهتاریخیآثارمرمتوحفاظتدانشگاهی
نتیجهدهمنعکس کننکهنشریه ای.باشیمتبریزاسالمی

نپژوهشگراودانشجویانمضاعفتالش هایومطالعات
به.استمرمتوحفاظتمختلفحوزه هایدرجوان
دانشجویانتارسیدهآنوقتاکنوندیگر،بیانی

تخصصی،مهارت هایودانشکسبازپسعالقه مند
دیگراختیاردرنمودهثبتراخودتجربیاتارزندهنتایج

جمع آورینشریههدف.دهندقرارپژوهشگران
پروژه های)آنازخارجودانشگاهیدرونفعالیت های

.استتازهخبرهایارائهو(اجراحالدرمرمتی
ازمؤثرومستمرفعالیت هایازمختصریهمچنین

ویدئوهایوکارگاه هایسخنرانی ها،همایش ها،قبیل
ده،گردیبرگزارتحصیلیدوره هایطولدرکهآموزشی

فتپیشربهتوجهباطرفیاز.می شودگرفتهنظردر
وروش هامرمت،مختلفحوزه هایدردانشلحظه ای
شبیش ازپیآثار،علمیمسیرشناختدرجدیدابزارهای
اتتجربیومقاالتعلمی،معتبرمنابعیارائهضرورت

نمایانراحوزهاینمتخصصینوکارشناسانجدید
وهمکاریبهدعوتآموزش دیدهنیروهایازو.می سازد
وگزارشاتارائهقبیلازمختلفهایزمینهدرفعالیت

دجدیمتونترجمهمقاله،قالبدرخودمرمتیمطالعات
کتبنقدحفاظت،ومرمتمختلفجنبه هایآموزندهو
وجدیدموادوروش هامعرفیحوزه،ایندرمقاالتو

پژوهش هایدیگروتاریخیآثارنگهداریدرمؤثر
شمارهنخستینکهشاکریمراخداوند.داردمرتبط
ازقابل توجهیاستقبالبامرمتدانشگاهینشریه

اینوگردیدروبه روتالشگردانشجویانومحققان
یفرهنگمیراثکهاستمهمیاهدافتحققنویدبخش
ازبی شماریتخصصودانشپناهدرکشورمان
ثمربخشیامیدبه.گردیدخواهدحفاظتمتعهدان
.روزافزون

نژادافشاریحکیمه

هنردانشگاهکاربردی،هایهنریدانشکدهدرمدرس
تبریزاسالمی

ب



مراغهسفالیبانقشبرجسته،موزهتخصصیایلخانیظرف
مهساسعیدی:عکساز

سردبیرسخن

-شتهرترینپراهمیتازیکیتاریخیآثارمرمتازآنجایی که
مطالعاتوشناختاست؛فرهنگیمیراثبامرتبطهای
وتاریخدرمهمیبسیارنقشمرمت،یحوزهدرجانبههمه
آشنایی.داردسرزمینیکهویتشناساندنوثبت

وحفاظتیرشتهبامردم،عمومومندعالقهدانشجویان
ودانشجویانوظایفترینمهمازیکیتاریخیآثارمرمت

وشناختچراکه.استزمانییبازهایندرمرمتگران
ایبرنیازترینحیاتیاثر،همه جانبههایارزشباآشنایی

یلدالترینمهمازیکیو.استملتیکهویتوآثارحفظ
ویاندانشجبرایمناسبوفراوانمنابعنبودکار،اینشروع

یازهاینتأمینبرایقابل دسترسمنبعیایجادورشتهاین
ردجمعیاطالعاتسطحبردنباالوتالشگردانشجوهای

دوستانواینجانبتوانحددرالبتهمرمت،یحوضه
عمومیقالبدرنشریه،ازشمارهاین.استتالشگرم

ویژه نامه هاینامبهبعدیهایشمارهادامه،درومنتشرشده
.دشخواهدارائهکارگاهیکلیدروسبامرتبطتخصصی

دوستانکمکازبتوانیمبعدی،هایشمارهدراستامید
باشمارهایندرموجوداشکاالتوشویممندبهرهمندعالقه
خرآدروگرددرفعمحترماساتیدتذکراتودوستانکمک

-بیهایکمکسبببهرازانیدکترازفراوانسپاسبا
.دریغشان

مهسا سعیدی
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[1]حفاظتیهایمورداستفادهدرتصمیماتاصطالحشناسیواژه

بخشاول

حنانه خان محمدی: ترجمه
ی کارشناسی دانشگاه هنر اسالمی تبریزدانشجو

بهرایبکنندگانشرکتاز.استآمدهبدستحفاظتگذاریاشتراکدوره یکنندگانشرکتتوسطکهاستاصطالحاتیحاویسنداین
ایناملشمتناین.استدعوت شدهحفاظتبرایگیریتصمیمزمینهدرمورداستفادهاصطالح ها یرایج ترینتعریفوگذاشتناشتراک
لغت نامه هایازلغت هامعنیهمچنین.اندشدهتقسیم بندیموضوعیبه صورتقسمت هابعضیدروالفباییبه صورتکلمات.استهااصطالح

Oxford،Merriam-Webster،Collinsویفرهنگوحفاظتینهادهایتوسطمنتشرشدهتعاریفازبعضیهمراهکهاست؛شدهاستفاده
:استمتشکراصطالح شناسیدورهدرکمکبرایزیرکنندگانشرکتازایکروم.می باشندونیزمنشوروICOM،AIC:مانندمنشور ها

Adriana Cruz Lara SILVA (MEXICO), Julio César RODRIGUEZ GARCIA (CUBA), C.J. Lovemore MAZIBUKO 

(MALAWI), Robert PAJOT (CANADA), Kriste SIBUL (ESTONIA), Elenita ROSHI (ALBANIA), So YEUNG 

(CHINA), Kareem Ibrahim ABDEL-RAHIM (EGYPT), Zohreh MORADKHANY (IRAN), Valeria BRUNORI 

(ITALY), Octaviana MARINCAS (ROMANIA), Elizabeth PEÑA (USA), Guillermo Daniel ALFONSO 

(ARGENTINA), Rick Mcgovern-WILSON (NEW ZEALAND), Yvonne PUTZEYS Syed Al(GUATEMALA), 

Ermanno CACCIATORE (ITALY), I KHALID (MALAYSIA), Zoe ROBERTS (UNITED KINGDOM).

AGENTS)تخریبعوامل OF DETRIORATION))

:آکسفوردنامهلغت

کندمیتولیدرامشخصیاثریاعملرانقشیکهشی ءیاشخصیک(اسم)-عامل.

شدنبدتربه تدریجمعنیبهشدنخرابفعلازشدهمشتق(اسم)-تخریب.

:2006پیشگیرانهحفاظتدورهدرایکرومتعریف

خسارتباعثکهاستعاملی10یا9مجموعازیکیوشودمیشاملراهامحدودیتزوال،عاملیکمیراثریسکمدیریتحوزهدر
در. شده اندانتخابمی کنند،عمل(میکروسکوپینهکاربردیمقیاسدر)اثردرکنارکهچیزهاییتمامدادننشانبرایعواملاین.می شوند

یروهاین.1شاملکه دارد؛وجودعلتWaller(2003)10دروعلتMichalski(2004)9وCCIنگهداریچارچوببهمربوطلیست
آالینده ها.6آفات.5آبورطوبت.4آتش سوزی.3(Wallerلیستدر)مجرمانیا(Michalskiلیستدر)خرابکارانودزدان .2فیزیکی

نسخه هایدرکهداردوجودWallerلیستدرتنهامورداین)انحالل.10اشتباهنسبیرطوبت.9نادرستدمای.8چراغونورتشعشع.7
(.نامیده اندنگهداریبهبی توجهیراایناولیه

:شرکت کنندگانازنظرمربوطه هایاصطالح

گیردنانجامآنازجلوگیریبرایکاریهیچاگرکهزمانیدورهیکدرطیآنازبخشییاجسمیککیفیتتدریجیکاهش-زوال
(ماالوی).شودآنارزشکاهشباعثاستممکن

(رومانی).رندمی گذاتأثیرحفاظتوضعیتبروهستندتضعیف/تخریبفرایندشدنشروعباعثکهعواملی-درونیوبیرونیعوامل

(رومانی).کندایجاددیگریپدیدهیکخاص،شرایطهریاآن،ازپیشکهپیچیدهپدیده اییاعارضه-هاعلت

(رومانی)عارضهایجادراه/تکاملمسیر-هامکانیسم

(ANALYSIS)بررسیوتحلیل

:آکسفوردلغت نامه
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(اسم)روانیتحیل.3آنتشکیل دهندهعناصربهچیزیتفکیک.2.شییکموجودساختاریاعناصردقیقبررسی.1

:شرکت کنندگاننظر

(کوبا).داشتهقرارآنجادراثردرکهمحیطیودرمان هااشیا،تاریخیعلمی،مطالعه

(رومانی)حفاظتکنونیوضعیتموجودشرایطفهمیدنبه منظورپاسخوپرسش

:شرکت کنندگانازنظرمربوطهاصطالحات

تاآثارازهتهیه شدنمونه هاییافرهنگیآثاررویبربیولوژیکیوشیمیاییفیزیکی،تحلیل هایوتجزیه-علمیتحقیقات
(رومانی).بدهندحفاظتوضعیتومواد:مورددراطالعاتی

(کوبا).جسمازحفاظتوضعیتبررسی-ارزشیابی

(ایتالیا)تصمیم گیریدرمعایبومزایاسنجش-

(رومانی)فرهنگیمیراثآثاروضعیتدادنتشخیصعامل-ارزیابی

(چین)نوشته هاخواندنوبررسیعلمی،مطالعهتحلیل،تجزیه،طریقازاطالعاتآوریجمع-تحقیق

(COMPATIBILITY)همسازی

:آکسفوردلغت نامه

قادر(نفردودرباره).2.درگیرییامشکلبدونهمکناردرداشتنکاربردیاداشتنوجودبهقادر.1همسازصفتازشدهمشتق
حفظدرسازگاریا(باموافق).3.باشدمناسبکههماهنگرابطهداشتنبه

:شرکت کنندگاننظر

(چین).باشندموجوداصلیموادباهمراهمی توانندفرهنگیدارایی هایازحفاظتبرایاستفادهموردمواد

(ایتالیا).آنزیبایی شناسیوفیزیکیشیمیایی،ویژگی هایدردیگریماده یبامادهیکشبیه سازی

(کوبا).نیستندناسازگارهواییوآبشرایطهمانتحتاشیاءباکهمرمتیوحفاظتیموادازاستفاده

(CONDITION)حالت

:آکسفوردلغت نامه

(اسم)کارنظمباتناسب اندامبه ظاهر،توجهباکسییاچیزیوضعیت.

:شرکت کنندگاننظر

(چین).فرهنگیماهیتطبیعت،کیفیت،فعلی،وضعیت

(ایتالیا).می شودیافتساختمانیکیاشییکآندرکهحالتی

(صربستان).میراثحالت

:شرکت کنندگانازنظرمربوطهاصطالحات

جزئیاتبانگرانی هاومشکالتذکرحفاظت،وضعیتحاویگزارشی-تشخیص.

(CONSERVATION)حفاظت

:آکسفوردلغت نامه

(اسم)وفرهنگیتاریخی،باستان شناسی،سایت هایتعمیروحفاظت.2.وحشحیاطوطبیعیمحیطمرمتونگهداری.1
.مصنوعات

AIC-[2]هنریوتاریخیآثارازمحافظتبرایآمریکاییموسسه:

بایرانهپیشگمراقبتودرماناسناد،معاینه ها،شاملحفاظتفعالیت های.دارداختصاصآیندهبرایفرهنگیاموالحفظبهکهحرفه ای
.آموزشوتحقیقحمایت

2
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[(3]اروپاییمیراثقانون گذارانوبازیگرانفرانسویمخفف)APELصطالح شناسیا

بهاحتراممینتضوموادیکپارچگیحفظبه منظورتاریخیبناییاشییکرویبرغیرمستقیمیامستقیمعملهر-مرمتوحفاظت•
.استانجام شدهآنهنریوزیبایی شناختیتاریخی،فرهنگی،اهمیت

میراثدراستممکنکهمداخالتینیزوشوداتخاذمی تواندکهرااقداماتیمحدودیت هایومیزانماهیت،شرایط،تعریفاین•
.می کندفراهمشودایجادفرهنگی

E.C.C.O-[4]اروپامرمتیوحفاظتیسازمان هایازتشکیل شدهکنفدراسیون:

.می گیردانجامزوالانداختنتأخیربهبرایوضعیت،ثباتبه منظورفرهنگیمیراثدرمستقیماقدامازعمدتاً•

:[5]باستانیسایت هایوآثارمرمتوحفاظتبرایبین المللیمنشور-1964ونیزمنشور

حفظایدبداشتهوجودسنتیمحیطهرجاکه.داردداللتنیستمقیاسازخارجکهمحیطیازمراقبتبرتاریخیبناییکازحفاظت•
.نیستمجازشودرنگوجرمتغییرباعثکهتخریبییااصالحجدید،ساختهیچ.شود

:[6]فرهنگیبااهمیتمکان هاییبرایاسترالیاICOMOSمنشور-1999منشوربورا

.کندحفظراخودفرهنگیاهمیتبتواندتااستمکانیکازمراقبتبه منظورعملیاتتماممعنیبه•

:شرکت کنندگاننظر

(مکزیک).آناطرافمحیطوشی ءتشکیل دهندهموادتثبیت•

(کوبا).گیردمیانجامفرهنگیاموالحفظبرایکهعملیهر•

مردمعمومبرایاین کهبه منظورمیراث(ها)عنصریکزندگیبهامیدافزایشباهدفغیرمستقیمیامستقیماقداماتهمه•
(ماالوی)باشدقابل دسترسی

ارزشاتاستفرهنگیمنبعیکعناصرمشخص کنندهطبیعتازحفاظتآن هاهدفکهمی شودشاملرافرایندهایییااقداماتتمام•
(کانادا).کندحفظراخودمادیحیاتوخودمیراث

برایطبیعیوفرهنگیمیراثازشدنبرخورداربرایامکاناتوشرایطایجادآنهدفکهاستبی پایانیک روندمعنیبهحفاظت•
[(8]استونیا).است[(7]مصالحههنر)یکحفاظتاینبرعالوه.استزندگیدورهدویایکازبیش

.استفنیحاصطالبیشترحفاظتمی دهدتوضیحموردبازسازیدرآلبانیمنشور.میراثیآثاریاتاریخیبناییکارزشحفظفرایند•
(آلبانی)

ایطشردرراآن هاتوانببه طوری کهفرهنگیمیراثشرایطاحیایواصلیظاهرتشخیصبرایمورداستفادهاصولاخالق،معیارها،•
(چین).داشتنگهنسل هابرایخوبی

(مصر).گرفته شدهنظردرمفهومارتباطبرقراریبرایتاریخی/قدیمیاشیایتواناییحفظ•

(ایران).مناسبوخوببسیارشرایطدراشیانگهداری•

ازآن،ختیزیبایی شناوفیزیکدرفرهنگیمیراثازبخشیبه عنوانشناخته شدهرسمیتبهمحلیاساختمانجسم،یکازحفاظت•
کهطیشرایدردارد،امکانکهآنجاتاآنتاریخیحدی ترمیم هایتاواصلیتحفظوبازسازیباهدفعملیاتواولیهمطالعاتطریق

(ایتالیا).استداده شدهتحویلمابهزمانطیدر

(رومانی).تخریبازجلوگیریبراییکپارچهمدیریتطرحیکیمنزلهبهاقدامات•

(یکاآمرایاالت متحده).حرفه ایاخالقکدهایبهپایبندیحرفه ای؛درمانآن ها،محیطواشیاءازعلمیمطالعاتتجزیه وتحلیلشامل•

(آرژانتین).ماهیتازمحافظت•

بازگرداندنعمل-2.محتاطانهمدیریتطریقازفرهنگیوطبیعیمنابعنگهداریوحفظ-1:داردکاربرددراصلیمعنیدواصطالحاین•
(نیوزلند).فرهنگیمیراثحفظو

[(9]گواتماال).آیندهنسل هایبرایحالوگذشتهفرهنگیاموالازحفاظت•

(ایتالیا).مکانیکیوشیمیاییجسمی،پارامترهایاززمانطولدرحفاظت•

(انگلستان).مداخلهحداقلبااثرحفظ•

([10]صربستان).استآنبودنخوانابهبودوزوالتضعیفباهدفمیراثمورددرفیزیکیاقداماتتمامی•

:شرکت کنندگاننظرازمربوطهاصطالحات

ظتحفاعبارتازهم چنین.کردنتمیزبه عنوان مثال شود،انجامخرابیتوقفیاکاهشبه منظورکهاقدامیهر-معالجهازحفاظت•
کننده
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[(11]ماالوی. )معنای حفاظت درمانی نیز استفاده می کنیمبه 

تمام اقدامات انجام شده جهت جلوگیری یا کم کردن سرعت فرآیند خراب شدن یک شی یا ساختمان؛ قواعد-محافظت/حفاظت•
(ایتالیا. )طراحی شده برای حفاظت از میراث فرهنگی ما

مؤسسات برای آثار تاریخی، آرشیوها،  همچنین به همین دلیل است که موزه ها در کشور و -سیستم حفاظت را رسمی کردن-•
(صربستان. )کتابخانه ها همه مؤسسات حفاظتی هستند

(گواتماال. )یا غارت اموال فرهنگی/دفاع از تخریب وبرای •

(مکزیک)مراحل فنی و نظری مختلف در طول درمان حفاظتی -روششناسی•

.  ستدر حفاظت تمیز کردن بخشی از تثبیت کردن ا. کشیدن مواد ناخواسته یا خارجی از شی ء که ضعیف هستند-تمیزکاری•
(ماالوی)

(کوبا.)درمان برای از بین بردن انسدادی که باعث زوال زیستی می شود-ضدعفونی•

(CONSERVATOR-RESTORER)بازسازنده-محافظ

:آکسفوردلغت نامه 

.یک شخص درگیر در حفاظت( اسم)-محافظ•

(.  یک ساختمان، کارهنری  و غیره)تعمیر یا بازسازی . 2.  مالکبازگشت به یک شرایط پیشین، محل  یا . 1. مشتقات( اسم)-بازسازنده•
.؛ تثبیت کردن(یک عمل قبلی، درست یا وضعیت)بازگرداندن . 3

ICOM( 12]موزه هابین المللی شورای )]اصول اخالقی موزه ها:

.دموزه یاکارکنان مستقل که قادر به انجام معاینه فنی، نگهداری، حفاظت و بازسازی اموال فرهنگی هستن-بازسازنده-محافظ•

AIC-موسسه آمریکایی برای حفاظت آثار تاریخی و هنری:

و یک حرفه ای که شغل اولیه اش عمل حفاظت است و از طریق تحصیالت تخصصی، دانش، آموزش، تجربه، فرموله کردن-محافظ•
.و دستور عمل های تمرینAICاجرای تمام فعالیت های حفاظت مطابق با یک منشور مانند منشور 

E.C.C.O-کنفدراسیون تشکیل شده از سازمان های حفاظتی و مرمتی اروپا:

یک حرفه ای که آموزش، دانش، مهارت، تجربه و درک را دارد تا باهدف حفظ میراث برای آینده با توجه به  -بازسازنده-محافظ•
.  تنقش اساسی محافظ و باز سازنده حفظ میراث فرهنگی به نفع نسل های کنونی و آینده اس. مالحظات مندرج در زیر عمل شود

شین،  پیمرمت های درمان، طراحی برنامه حفاظت و تشخیصی، معاینه استراتژیک، بازسازنده مسئول است که برنامه ریزی -محافظ
.دهدمرمت و مستندسازی مشاهدات و مداخالت را انجام -حفاظتپیشگیرانه، حفاظت 

:نظرشرکت کنندگان

(نیوزلند. )شخصی که در حفظ و نگهداری آثار فرهنگی فعالیت می کند-محافظ•

.  ثار را نجات دهنددرک مشترکی از معنی این کلمه به عنوان پزشکان بناهای تاریخی رایج است؛ بنابراین باید بتوانند این آ-بازسازنده•
(آلبانی)

:مربوطه ازنظر شرکت کنندگانصطالح های ا

معمار آموزش داده شده در درک ارزش های فرهنگی و میراثی ساختمان ها که به طور فعال برای حفظ آن ها کار -معمارحفاظتی•
(نیوزلند. )می کند یا اگر ممکن نیست محصوالت میراثی را به سازه های جدید بسپارند

(FINANCE)سرمایهگذاری

:لغت نامه آکسفورد

.منابع پولی. 3.پشتیبانی پولی برای یک شرکت. 2. مدیریت حجم زیادی از پول، به ویژه توسط دولت یا شرکت های بزرگ. 1( اسم)•

.تأمین مالی برای( فعل)•

:نظر شرکت کنندگان

(آرژانتین. )تامین پول موردنیاز برای انجام کاری-تأمینمالی•

(رومانی)بودجه موردنیاز برای رسیدن به هدف نهایی -حمایتمالی•

جه و  این عامل تسریع کننده برای افزایش توجه و مراقبت در بازسازی است که در برخی مواقع باعث از دست رفتن تو-داراییها•
(.آلبانی)مراقبت نیز می شود 
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(HERITAGE/MONUMENT/PROPERTY)دارایی/تاریخیاثر/میراث•

:آکسفوردلغت نامه

.منتقل شده اندگذشتهنسلازکهتاریخیساختمان هایمانندارزشمندچیزهایی(اسم)-میراث•

.تاریخیبااهمیتمحلیساختاری(اسم)-تاریخیاثر•

یاچیزیازاستفادهمالکیتداشتنحق.3.آناطرافزمینوبنا.2.استکسیبهمتعلقکهچیزهایییاچیزها.1(اسم)-دارایی•
.مالکیت

AIC-هنریوتاریخیآثارحفاظتبرایآمریکاییموسسه:

اجتماعییامذهبیعلمی،تاریخی،هنری،معنایبهکهسایت هایییاسازه هانمونه ها،مجموعه ها،اشیاء،-فرهنگیدارایی•
.شناخته شده اند

:(اروپاییمیراثقانون گذارانوبازیگرانفرانسویمخفف)APELاصطالح شناسی

می،علارزش هایتاریخی،محیطی،هنری،زیبایی شناسی،ویژگی هایباکهمحیط هاییوساختمان هااشیاء،همه-فرهنگیمیراث•
.می کنندمنتقلبعدینسل هایبهرافرهنگیومادیاموالومی دهندتشکیلرامعنوییااجتماعی

ICOM(موزه هابین المللیشورای)موزه هااخالقیاصول:

.استگرفته شدهنظردرمعنوییاعلمیتاریخی،زیباشناسی،نشرازکهمفهومییاهرچیز-فرهنگیمیراث•

.استمعنویتابزارمعنایبهیاشناخته شدهعلمیاهمیتبه عنوانمفهومیاپدیدهطبیعی،چیزهر-طبیعیمیراث•

:باستانیسایت هایوآثارمرمتوحفاظتبرایبین المللیمنشور-1964ونیزمنشور

شرفتپییکخاص،تمدنیکازشواهدیباروستایییاشهریمحیطشاملبلکهاستبناشاملنه تنهامفهوم-تاریخیبناهای•
باراهنگیفراهمیتکهگذشتهماندگارآثاربههمچنانبلکهعظیمهنریآثاربهنه تنهاامراین.هستتاریخیرویدادییاقابل توجه

.می شوداعمالآورده انددستبهزمانگذر

:شرکت کنندگاننظر

وداردوجودگذشتهازهمهنوزکهساختمان هایازبان هاسنت ها،مانندخاصجامعهیکفرهنگبهمتعلقهایویژگی-میراث•
(آرژانتین).هستندتاریخیاهمیتیکدارای

(آلبانی).استاعالم شدهآنارزشتائیدطوالنیدورهیکازپسمربوطهدولتیمؤسساتتوسطکهثابتشی ءیک-بناء•

:شرکت کنندگاننظرازمربوطهاصطالح های

.یرناپذلمسمیراثازجملهعلمهنر،باستان شناسی،انسان شناسی،تاریخ،بامرتبطنهادهایوچیزهایهمه-فرهنگیدارایی•
(گواتماال)

خاصگروهیکآندرکهتاریخیمختلفدوره هایدرمختلفجوامعتوسطتولیدشدهمادیتظاهراتواشیاء-فرهنگیمیراث•
(مکزیک).می شناسدرسمیتبهرامهمارزش هایانسانی

(استونیا).استقابل توجهملموسوفراوانحوادثواشیاءشاملفرهنگیمیراث-•

(ایتالیا).می شودنمایندگیهنریوتاریخیاموالتوسطملتیکحاکمیت-•

کهمی کندکمکنیوزلندفرهنگوتاریخازقدردانیودرکبهکهاستفیزیکیوطبیعیمنابع"به عنوانقانوندر-تاریخیمیراث•
سایت های:شامل وفناوریعلمی؛تاریخی؛فرهنگی؛معماری؛باستان شناسی؛: می شودحاصلزیرویژگی هایازیکیهرکداماز

شامل(کرده اندکوچنیوزلندبهکهقوم هاییاز)مائوریبهمتعلقسایت هایوباستان شناسیسایت هایومکان هاسازه ها،تاریخی،
wahi tapu(قوماینبرایمقدسمکان)(نیوزلند)."فیزیکیوطبیعیمنابعبااطرافمحیطو

(صرم).می شوندبردهارثبهگذشتهنسل هایازکهجامعهیاگروهیکتاریخیمکان هایوساختمان هامیراث-شدهساختهمیراث•

(استونیا).هستندفرهنگیمیراثارائهوحفظمسئولنهادهااین-[13]حافظهنهادهای•

(مصر).مفهومداراییاتاریخیویژگی هایباجغرافیاییمنطقهیک-تاریخیمنطقه•

5

1397، زمستان2_1حفاظت و مرمت، شماره/ حنانه خان محمدی



1.Terminology Used In Discussing Conservation Decisions. A contribution from the participants of SCD08 Course.
2.The American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works.
3.Acteurs du Patrimoine Européen et Législation.
4. European Confederation of Conservator-Restorers' Organizations.
5. International charter for the conservation and restoration of monuments and sites.
6.The Australia ICOMOS charter for places of cultural significance.
7.Art of compromises.
8. ESTONIA
9.GUATEMALA
10. SERBIA
11. MALAWI.
12. International Council of Museums) CODE OF ETHICS FOR MUSEUMS.
13.Memory institutions
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(INTERVENTION)مداخله

:آکسفوردلغت نامه
.پزشکیدراختاللبهبودبرایاقدام.3.دیگرمصالحدرحالتتغییر.2.مداخلهفرایندیاعمل.1(اسم)

:شرکت کنندگاننظر
(کانادا).می شودتاریخیمکانیکاصلفیزیکیتغییربهمنجرکهانهداموتخریباز غیربهاقدامهر

:شرکت کنندگانازنظرمربوطهاصطالح های
(رومانی).حفاظتطرحاجرایدرمورداستفادهعملیاتروش  ها،فرایندها،انواع
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(شیلی)هایتوفیجزیرهایسترمکانیسمتخریبوراهکارهایحفاظتازمجسمه
*مهدی رازانی

تبریزدانشگاه هنر اسالمی . عضو هیات علمی، دانشکده حفاظت و مرمت

چکیده
یادمانیوهنریآثارساختدرکارپذیریوکاریکندهدرسهولتسبکی،باال،تخلخلنرمی،چونخواصیسبببهآتش فشانیهایتوف

فمختلعواملازاین رو.شوندمیمحسوبضعیفهایسنگجزودوامازنظرسنگاین گونهقرارگرفته اندمورداستفادهدنیاسراسردر
مهم ترینهازجمل.گردندمیآذرینهایسنگدیگربهنسبتآن هاسریع ترفرسایشدرنهایتوتخریبپیشرویهوازدگی،موجبتخریبی
مرمتوحفاظتراهکارهایوتخریبمکانیسمکههستندشیلیایسترجزیرهدرموآیهایمجسمهسنگاینازساخته شدهجهانیمیراث

.استشدهمرورمقالهایندرآن هاازپایدارحفاظتبارابطهدرشدهبه کاربردهمدیریتیپالنهمچنینهاآن
.استحکامبخشیمرمت،حفاظت،ایستر،هایمجسمهآتشفشانی،هایتوف:کلیدیواژگان

مقدمه.1
ا محسوب های مهم کسب درآمد از طریق توسعه گردشگری در مناطق مختلف دنیعنوان یکی از قابلیتهای میراث فرهنگی امروزه بهیادمان

قویتت  های تمدنی منحصربه فرد کشورها استت کته باعتث ت   های مختلف میراث خود نشان دهنده ی تنوع و ویژگیشوند در این میان گونهمی
ای ع گستترده ترین میراث بشتر دارای تنتو  در میان انواع گوناگون آثار میراث فرهنگی، میراث سنگی به عنوان قدیمی. گرددها میاین قابلیت

ستنگ در قالتب مصتالح    )هتای ستنگی   ابنیه و سازه( الف: دسته مجزا تفکیک نمود5توان آن را در بندی کلی میهستند که در یک تقسیم
عمتاری و  سنگ به مثابه بخشتی غیرمنقتول و متصتل بته م    )های معماری سنگی تزئینات و آرایه( ب(. دهیمورداستفاده برای ساخت و شکل

شتامل کلیته   )سنگ نگاره ها ( د(. گیرندکلیه اشیا منقول سنگی در این دسته قرار می)های سنگی ابزار، اشیا و مجسمه( ج(. های سنگیسازه
(. 1392رازانتی و دیگتران   )"[1]ایمعمتاری صتخره  "( و درنهایتت  ه ( کتاری ها و نقوش بر روی سنگ اعم از نقاشتی و کنتده  نقش برجسته

مهتم  هتای های تاریخی، فرهنگی، هنری و به ویژه اقتصادی چندین دهه است که به یکی از دغدغته حفاظت از میراث سنگی به واسطه ارزش
گتزار گردیتده   المللی برکشورها و مجامع علمی مرتبط با میراث فرهنگی تبدیل شده است و در همین راستا چندین همایش و کنفرانس بین

هفت دوره کنفرانس (. 2012-1968)توان به دوازده دوره همایش بین المللی تخریب و استحکام بخشی سنگ است که از مهم ترین آن ها می
اشتاره نمتود در همتین    . 2008، سمپوزیوم بین المللی استحکام بخشتی  (2013-1995)رمان مصالح ساختمانی با مواد دافع آب دالمللیبین

ی به توان در یک تقسیم بندی کلهای مطالعات مطرح شده در آن ها در قالب ادبیات حوزه حفاظت و مرمت سنگ را میراستا مهم ترین حوزه
-شی درمانهای حفاظتی و پیشگیرانه، ارزیابی اثربخی آسیب و عوامل آن، توسعه درمانهای ساختاری سنگ، شناخت گونهشناخت ویژگی

(.1جدول )ها و موضوعات دیگر تقسیم بندی نمود 
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(نگارنده: مأخذ)های مطالعاتی در ادبیات حوزه حفاظت و مرمت سنگ مهم ترین دغدغه: 1جدول 
ها و گونه های آسیب و عوامل آنبررسی مکانیسمهای ساختاری سنگشناخت ویژگی

.های زمین شناختیشناسی سنگ و ویژگیگونه
.های سازنده و روابط آن هابندی، کانیبررسی بافت، دانه

.شناخت عناصر و فازهای موجود
.هاسنگشیمیایی و رفتار مکانیکی–شناخت خواص فیزیکی

هوا، فرسایش زیستی، آلودگی)شناخت مکانیسم تخریب 
(.فرسودگی نمکی و یخبندان

.گونه شناسی آسیب
.بشناسایی منشا آسیب و اندازه گیری وسعت و شدت تخری

هاارزیابی اثربخشی درمانهای حفاظتیتوسعه درمان
:حفاظت در عمل

(های قبلیها و درمانها، نمکآلودگی)های تمیزکاری روش
.هانمک زدایی و کاهش نمک

معدنی( 2مواد آلی و )1استحکام بخشی . های سطحیدرمان
.های ضد گرافیتیهای ضدآب و پوششپوشش

آفت کشی؛ مبازه با آفات بیولوژیک
های رشد بلوربازدارنده

.های ترکیبیهای درمانروش
ها و مواد مختلفبازسازی با روش

جایگزینی سنگ حفاظت پیشگیرانه

.های درمان شدهبررسی سنگ
.ها و مواد درمانیانجام پیرسازی تسریعی و طبیعی سنگ

.ارزیابی برهم کنش مواد

موضوعات دیگر
هاهای سطحی و زیرسطحی بررسی سنگتوسعه روش
عه سنگهای میدانی و آزمایشگاهی غیر تخریبی مطالتوسعه روش

.دمستندسازی و آسیب نگاری در عملیات میدانی، درمان مجد
.حفاظت از سنگ نگاره ها و معادن تاریخی

های رهنگتوسعه زبان مشترک حفاظت و مرمت سنگ با تدوین ف
.لغت و ترویج استانداردهای همسان

ایسترتوفیهایمجسمهحفاظتیپروژهبهدرواقعتوفسنگجنسازساخته شدهمیراثبارابطهدربین المللیهادغدغهراستاهمیندر
,EISP)داردادامهامروزبهتا(EISP)[2]پروژهقالبدرو(م.1982)آغازشده گورمهدرههاییادماناهمیتبهتوجهباادامهدر.(2009

درکهشدبرگزار(UNESCO,1983)گورمهمحوطهواستانبولهاییادمانوهاسکونتگاهازصیانتبرایالمللیبینمجمعیترکیهدر
,Bowen).گرفتقرارکاردستوردربناهااینازحفاظتوتخریببهمربوطمواردمهم تریننشستاینطی بعدیاتفاق(1990

ایکروماریهمکباایسترجزیرههایمجسمهحفاظتبرتأکیدباالواوآتش فشانیهایتوفبین المللینشستتوفیمیراثدرزمینه ی
استیتوفمیراثدرزمینهمستقلمنبعمهم ترینبین المللینشستاینمقاالتمجموعهانتشارکهبودایسترجزیرهدر(م.1990)
(Charola(edts) برگزار(م.1993)ایکرومتوسطترکیهگورمهدرهکندصخرهکلیساهایازصیانتبین المللیسمینارادامهدر.(1994

ICCROM)رسیدچاپبهمقاالتیمجموعهروندایندروشد گورمهدرهمیراثرویبرقبلیمقاالتبرخالفآنعمدهتأکیدکه(1995
آغازشده2013سالدریونسکوطرفازکهنموداشارهمی توانگورمهدرهجهانیمیراثازساختاریحفاظتپروژهبهدرنهایت.بوداستوار

مشکالتحلفرهنگیهاییادماندرسنگیمصالححفاظتیِمطالعاتازهدفاینکهبهتوجهبا.داشتخواهدادامهسال4مدتبهو
درثیرگذارتأتخریبیفرآیندهایجزییاتفهمیدنبرایاصلیتمرکزابتدادربایدازاین رواستتخریبانواعدیگروهوازدگیازبرآمده
Esakiگیردصورتآن ها & Jiang, رینبهتبردنکاربهوانتخاببرای(آسیب شناسی)یابیعیبوتشخیصبه عبارت دیگر.((2000
کمیوارزیابیعلمی،ساختارشناسیراستاهمیندر.((Vacchiano,2004استالزامیتخریبفرآیندازجلوگیریودرمانیروش

Fitznerاستاساسیبسیارهایادمانازنگهداریبهمربوطهایهزینهپیش بینیوهادرماناثربخشیبرایسنگهایآسیبمیزاننمودن
et al, اقداماترینتاساسیازیکیبه مثابهسنگتخریبهایمکانیسمتشخیصمبحثِبهپرداختنلزومکهاستحالیدراین.((2002

تعدادتدریجینابودیازجلوگیریبرایبه نحوی که.استبیان شدهمتعددینویسندگانتوسطحفاظتی،اقداماتانجاموبهینه سازیدر
.کنیماییشناسراموردبحثهایسنگازبسیاریباشیمقادربایستیابتدااست،ساخته شدهسنگازکهجهانفرهنگیمیراثاززیادی

وکارسازوعواملداردضرورتپس ازآن.کنیمگیریاندازهراآنمیزانوشدتوسعت،ودادهشرحراتخریببتوانیماستنیازهمچنین
کنیمدرکرامعینمحیطیشرایطدرخاصسنگهررفتاربودامیدوارتوانمیفوقمراحلانجامازپستنهاودهیمتشخیصراتخریب

(Doehne & Price جامانآن،تخریبهایفرآیندتشدیدوایسترجزیرهدرموآیهایمجسمهفرهنگی،تاریخی،اهمیتبربنا.(2010
ویحفاظتراهکارهایشناساییجهتآن(چگونگیوچراییچیستی،)تخریبهایمکانیسمازصحیحیدرکبرایبنیادیمطالعات
وفرآیندبراینکلیبه مرورادامهدرکهاستآغازشدهمیالدی80دههازتخریبفرآیندکاهشوکنترلِبرایپیشگیرانهاقدامات

.استپرداخته شدهجهانیمیراثهاییادماناینازحفاظتجهتپیشنهادیراهکارهای

ایسترجزیرههایمجسمهاختصاصیهایویژگیمعرفی.2
زباندرآن کهتوفیهایمجسمهسبببهکهاستآراماقیانوسشرقیجنوبدر[4]پلینزیجزایرمجموعهاز[3]نویراپایاایسترجزیره
بامثلثیبه صورتوکیلومتر22×11ابعادبافوقجزیرهاست،گرفتهقراموردتوجهبعدبهمیالدی50دههازاندمعروف[5]موآیبهمحلی

اماتاسشیلیکشورجزجغرافیاییازنظربااینکه.استشکل گرفتهدریاسطحازمتر507ارتفاعبیشینهوکیلومتر166معادلمساحت
Moreno)داردفاصلهآنازکیلومتر4000 Roa,1994()میالدی1500-1000هایسالمابینایسترعظیم الجثههایمجسمه(1.شکل
یکازآن هااز%95ایسترجزیرهدرمحل210درشناخته شدهموآی887مجموعازساخته شده اند-نوآیپاراقوم-جزیرهمردمانتوسط
Van)استاستخراج شده[6]راراکورانومعدن Tilburg et al,2008).واستارتفاعمتر4حدوددرهاموآیاندازهکوچک ترین

Ramirez)داردتن85معادلوزنیومتر10به اندازهارتفاعیاستمعروفپاروبهکهمجسمهبزرگ ترین Aliage, 1994).
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های توفی در اطراف و مرکز جزیرهجزیره ایستر در اقیانوس آرام و محل قرارگیری مجسمه. 1شکل 
(Instituto Nacional de Estadísticas Chile, 2011: مأخذ)

کالهدرنهایتوگیردمیقرارآنبرمجسمهکهسکویییا[8]آهومجسمه،یاموآیتشکیل شده انداصلیجزسهدرواقعایسترهایمجسمه
به غیرازایسترجزیرهدر.(2.شکل()Charola,1997)استقرارگرفتهجاسازی شدهصورتبههامجسمهسررویبرکه[9]تزئینی

12تامترسانتیچندازکهاستعدد500بالغ برآن هاتعدادکهاستموجودبازالتیوتوفیسکوهایپایهبرهاییکندنقشهامجسمه
هایجاذبه(Lee,1994)هستندبعدبهمیالدی1550حدوددراصلیهایمجسمهخلقازبعدتاریخیعموماًوهستندمتفاوتمتر

طبیعیوفرهنگیمیراثعنوانبه1994سالدرجزیرهاینتااستگردیدهباعثایسترجزیرهطبیعیهایویژگیکناردرفوقفرهنگی
قابل توجهیرشدساالنه[10]شیلیملیگردشگریخدماتسازمانرسمیآماراساسبروبرسدثبتبهیونسکوجهانیمیراثفهرستدر
متوسطتعداداخیرهایسالدرواندکردهدیدنجزیرهاینازنفر4961تنها1990سالدربه نحوی کهاستداشتهگردشگرجذبدررا

((Lee,1994استسالدرنفرهزار60جزیرههایتوریست

ایسترجزیرههایمجسمهاصلیسازندسنگعنوانبهآتشفشانیهایتوفشناسیزمین.3
وشدنسردازکهییهاسنگتعریفبرای[12]آتش فشانیهایسنگواژه.شوندمیساختهماگمامذابمادهاز[11]آذرینهایسنگ
فاقاتزمیندروندرماگماشدنسختاینهنگامی کهآن،برخالف.رودمیکاربهگیرد؛میشکلزمینسطحرویبرماگماشدنجامد
هایدانههستندشدنسردحالدربه آرامیهنگامی که.شودمیگفته-گرانیتهمانند-[13]درونیآذرینحاصلههایسنگبهبیافتد
ازاین رو.هستندریزهایدانهدارایمحیطدرموادباالیشدنسردسرعتعلتبهآتش فشانیهایسنگعوضدروشدهدرشتآن ها

هایشیشه.هستندمعروف[14]فنوکریستبهکهگیرندمیشکلفورانازقبلآرامشدنسردهایدورهطولدردرشتبلورهای
برایزمانیواستشدنسردحالدربه سرعت[15]گدازههنگامی کهدارندوجودآتش فشانیهایسنگتمامیدرتقریباًکهآتش فشانی

عالوهبهشوندیمساختهگدازهجریانازبازالتوآندزیتریولیت،:همانندآتش فشانیهایسنگعمده.گیرندمیشکلنیستبلورتشکیل
ها،شکیخدردرنهایتوپرتاب شدهآبدریاهوابهگازدارماگمایانفجارباکهگدازهپراکندهوریزذراتازدیگریآتش فشانیهایسنگ
هایسنگآن هابهصورتایندرکهشوندمیساختهنیزاندشدهسختوچسبیدههمبهرسوب کرده،هادریاچهودریاهاها،کوهدامنه

,1390:72Grissomمعماریان)گویند[16]آذرآواری منشاباخردشدهبلورهایای،شیشهموادشاملآذرآواریهایسنگ.(;1994
آذرآواریمواد:ازعبارت اندآذرآواریمواداصلیدودسته.هستندعمقکمهایبخشوآتش فشانمجرایدرموجودقطعاتوماگمایی

أثیرتتحتکهشدهسختآذرآواریموادورسوب کرده اندمحلدرچسبانندهسیمانبدونوآتش فشاندهانهازخروجباکهنشدهسخت
دومگونهدروالپیلیودرشتخاکسترریز،خاکستر:نخستگونهدر.اندشدهمتصلهمبهسیمانوسیلهبهماگماییموادمناسبِشرایط
-سنگبرایطورکلیبه [19]آتش فشانیهایتوفاصطالح.(1377دیگران،وسرابی)هستنداشارهقابل[18]آگلومراو[17]توفسنگ

نیآتش فشاتفراهایفوقتعریفدرشودمیبه کاربردهشوندمیحاصل«منفصل»[20]تفراییآذرینموادشدنسختازکهآذرآواریهای
یه بندیالوجودولیهستندآذرینمنشادارایگرچههاتوف.ذکرشده اندباالدرمختلفقطرهایباکهگویندرامنفصلیریزودرشتمواد

در(1390:76معماریان،)استآبدرسنگتشکیل دهندهذراتتدریجیته نشستنشانهرسوبیهایالیهبابودنهمراهوآن هادر
عنوانبهآتش فشانیهایتوفحرارتیخواصوآسان[21]کارپذیریوکاریکندهدرسهولتسبکی،نرمی،باال،تخلخلبودن،دسترس

اطقمندرتوفسنگازکندصخرهسطحیرووزیرسطحیآثارازبسیاریشدهباعثکهاستدالیلیمهم ترینازجملهحرارتیعایق
Aydan)گیرندقرارمورداستفادهوحفاری شدهدنیا،مختلف & Ulusay,2003)تزئیناتساختمانی،مصالحدرآتش فشانیهایتوف
وهاتمدنازبسیاریموردعالقه(محکسنگهمچنینو[22]چاقوتیزکنسنگتبرها،)سنگیابزارساختبرایهمچنینومعماری
خطوطباشدهحکاکیکوپانتوفیپلکان،[23]جاوهدربروبودارمانندسنگیآثارازبرخیوجودکهاندبودهبشرتاریخطولدرهافرهنگ
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Doehne)هندوراسکشوردرواقعهیروگلیف et al, ازماندهبهجایآثاروترکیهدرگورمهای¬صخرهمعماری(2005
تاسادعااینگواه،شیلیایسترِجزیرهدرموآیهای¬مجسمههمچنینومناطقدیگروقرونوسطیاروپایورومفرهنگ

(Fitzner,1994)

ایسترهایتوفوجزیرهزمینشناسی.4
Moreno)استشکل گرفته[26]آتش فشان3پیوستنهمبهازکهاستآتش فشانیجزیرهیکدرواقعایسترجزیره Roa,1994)و
تاهابازالتازترکیبیباوآذرآواریهایمخروطقالبدراسکویاو[28]هاسربارهو[27]هاگنبدوگدازههایجریانشاملآنسطح

دارندقرارآندرموآیهایمجسمهودارداهمیتجهانیفرهنگیمیراثازلحاظکهبخشیآن،به غیرازاست[29]قلیایینیمههایریولیت
انواعازفیطینشان دهنده یاستانجام شدهفیزیکیهایدادهکانی شناسی،وپتروگرافیوشیمیاییهایدادهطریقازاخیراًکهمطالعاتی

-نهشتهشاملوهستندمتفاوتیهاینهشتهازشیمیاییترکیباتومکانیکیخواصازنظرکهاستجزیرهدرموجودآتش فشانیهایسنگ

آن هامههتنوع،باوجوداین.اندتراکیتتابازالتازطیفیباگدازهگنبدهایوهایجریانسطح،درجوش خوردهاسکوریاآب،درتوفیهای
اصلیعاملن هاآپایینچگالیکهاستمشهودآشکاراواستگردیدهآن هاآسانکارپذیریباعثکههستندمشترکباالنسبتاًتخلخلدر

(Charola,1997)هستندتوفالیپلیازهاموآیتمامیتقریباً.استبودهبزرگمجسمهساختاصلیمصالحعنوانبهآن هاازاستفاده
∅)بلوکوبمبهادانهتقریبیاندازه > 65𝑚𝑚)65)بزرگالیپلی > ∅ > 32𝑚𝑚)32)متوسطالیپلی > ∅ > 16𝑚𝑚)و

0.25)ریزالیپلی > ∅ > 0.03𝑚𝑚)خاکسترهانهایتدرو∅ < 0.03𝑚𝑚مجسمهتخریببارابطهدرجالب توجهنکته(.است-

Moreno).دانشدهحفظبهترمتوسطتادرشتهایالیپلیبهنسبتالیپلیریزقطعاتباخاکسترشاملمرکبتوفکهاستآنهای

Roa,1994).

ها متفاوت به همراه اشل انسانیها و شکلهای مختلف موآی در اندازهگونه. 2.شکل
(Studies center Easter Island,2000: مأخذ)

استرجزیرهآتشفشانیهایتوفتخریبمکانیسم.5
جوالیهایماهدرجزیرهدردمامیزانکمترین.است[30]گرمسیریبارانیجنگلهایاقلیمجزاقلیم شناسیدسته بندیدرایسترجزیره

دربارندگی.استC28°حدود(بهمنودیمعادل)فوریهماهدردمابیشینهواستC18°حدودو(مردادوتیرمعادل)آگوستو
,Ramirez)استمیلی متر1234.1معادلجزیره et al.1994;1994)بی شماروزیادبسیارجزیرهجهانیمیراثاینازحفاظتچالش
ازمختلفیدرجاتهاموآیاگرچهدارندقراربازفضایدرهمگیکنده شدهنقش5000به عالوهموآی1000پایه،300حدوداست

دریا،مکیناسپریباد،فرسایشبهبعدیدرجاتدروبارانآن هاتخریبعاملمهم تریننویسندگانبسیارینظربهامادارندراهوازدگی
جلبک-یولوژیکبآفات،-سنگنامتجانسترکیباتحرارتیانبساط-محیطدمایورطوبتیتغییراتآتش سوزی،وسیلطبیعیبالیای

هایفعالیتبه عالوهدانندمیواردشدهآن هابرهامجسمهایننصبوحمل ونقلساخت،زماندرکهصدماتیازبرخیحتیوگلسنگو
سیمانتمالبامرمتچونغلطمداخالتوتوریسمازناشیوندالیسمهم اکنونوداخلیهاینزاعازناشیوندالیسم:شاملانسانطبیعی

(;Lee,1994; Grissom,1994; Charola,1997; Moreno Roa,1994;Charola & Lazzarini,1987;

Bahamondez,1994).
وداخلهبآبنفوذهمچنینومکانیکیبه صورتسنگسطحرفتندستازباعثبه نحوی کهکندمیعملاصلیصورتدوبهبارانآب

چهباوآبمقدارچهاینکهومتخلخلدستگاه هایدرآتش فشانیهایتوفداخلبهباراننفوذگرددمیشیمیاییهایواکنشدرتسریع
درآبیابدادامهباراناگرشودواردآببیشتریمقداردهندمیاجازهبزرگمنافذ.داردبستگیمنافذبه اندازهکند؛مینفوذسرعتی
کمتریمقدارتادهندمیاجازهکوچکمنافذدرعین حالامامی شودبخارنیزتندتریسرعتباکهماندمیباقیسطحبهنزدیکفواصل

ممکنتصورایندرکهاستسنگازبیشتریاعماقبهموئینهایلولهبه وسیلهآبنفوذافتدمیاتفاقکهچیزیآناماشودواردآب
ازبرخیتاداشتخواهدفرصتترطوالنیهایدورهبرایتوفباتماسدرآبشودخشکسطحسنگوماندهمرطوبسنگاعماقاست
نماید،خارجوحلراتشکیل دهندهمواد
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موجبجهیقابل توبه طورتواندمیعملاینهاقرنپسدرباشدکمبسیارحل شدهمحلولمقداراگرحتیایشیشهماتریسازویژهبه طور
(Charola,1997:24)شودآسیب

بهوذینفآببه نحوی کهکنندمینشستسطحرویسطحیتبخیربراثروخارج شدهسنگدرونازشدنحلازپسموادبعدمرحلهدر
ویابدیمفرسایشبه آرامیروبازسطوحدرکهدادهقرارتأثیرتحتنیزراایشیشهماتریکسازمقداریاجزا،انحاللدرروندسنگداخل
توفهچنانچ.مانندمیباقیسیلیکاازرنگیسفیدنهشتهصورتبهازتبخیرآببعدمقام تر[31]هایادخالوخارج شدهحل شدهبخش
امراینکهکنندمیواردفشارهایمختلفدماهایدرآن هاازهرکدامباشندداشتهایشیشهماتریکسدروندرمختلفیهایادخال

اجازهوتهافزایش یافسنگسرتاسریتخلخلبنابراینگردندماتریکسبرداشتنترکیاماتریکسازهاادخالجدایشباعثمی تواند
داردکانیهایادخالبهنسبتهوازدگیبرایفراوانیقابلیتایشیشهماتریکسدیگرطرفاز.نمایدنفوذداخلشبهبیشتریآبمی دهد

بهنامنظمهایسیلیکاتازماتریکسیشاملکه(3.شکل)شیشهساختاردر.نیستبلوریو[32]بودهمنجمدمایعیکدرواقعشیشهزیرا
Na)سدیمهمانندهاییکاتیونهمراه حضوربارادارندساختاردرتعادلایجادوظیفهصورتیبهکه(++Ca)کلسیمو(+K)پتاسیم،(+

داردراالکتریکیتعادلایجادوشیشهماتریکسدرورودقابلیت(+H)هیدروژنجهندهوکوچکیونشیشهبا(HO-H)آبتماسو
خوده جایبمنفذیبودهبزرگ تراندازهازنظرخروجییونهازآنجاکه.شودمیخارجماتریکسازوسدیمشدهسدیمیونجایگزینیازاین رو

گرددمیشیشهدرترکایجادبهمنجزدرنهایتکهکندمیانبساطوانقباضبهتحریکراسیلیکاتیساختارکهگذاردمیباقیسیستمدر
-می[35]شیشهاشکپدیدهبهمنجرتاریخیهایشیشهدرکهاستمعروف[34]یونیتبادلو[33]انتخابیفروشستبهمکانیسماین

;Grissom,1994)).گردد Charola,1997:28-26; Charola & Lazzarini,1987

.

.های موجود در آنبه همراه کاتیون. ساختار شیشه. 3.شکل

مادهباقی(-OH)هیدروکسیلو(شیشهماتریکسازخارج شده)سدیمیونازشیشهسطوحباتماسدرآبیونیتبادلایندرنتیجه
کهمعنیبدینشودمیآنpHافزایشباعثامراینوشودمیغنیاندکردهمهاجرتماتریکسبهکههیدروژنهاییونزدودنبه وسیله

مکانیسمپیشرفتحاصلدرنتیجه.گرددمیشیشهسطوحنمودناو[36]سیلیکاتیماتریکسانحاللباعثسرانجاموشدهقلیاییآب
می گرددصورتتبخیرکهمحلیدرحل شدهسیلیکاتگرددمیماتریکستجزیهبهمنجریونیتبادلطریقازشیشهماتریکستخریب
واندشدهدگرسانیدچاردریاآبباتعاملدرایستر[37]ایشیشههایتوفدهدمینشانجدیدترمطالعات.کندمیرسوبدوباره

(Charola,1997:29).است[39]بلوریناسمکتیتتابی شکلتقریباً[38]پاالگونیتازمتفاوتترکیبیدگرسانیاینمحصوالت

ایسترجزیرهدرهاموآیحفاظتهایراهبرد.6
سالازآن هانگهداریراستایدر(EISP)[40]پروژهقالبدرایگستردهتحقیقاتایسترجزیرههایمجسمهحفاظتیاهمیتبهتوجهبا

باابطهردرعلمیهایفعالیتشناسی،باستاننگاری،مستندنقشه برداری،میدانی،هایبررسیپروژهایندرکهاستآغازشده1982
-مجموعهدرمرمتوحفاظتازآنجاکه.شودمیانجامعملدرپیشنهادیهایدرماناثربخشیومرمتوحفاظتتخریب،هایمکانیسم

حقیقاتتانجامبرایتحقیقاتیمؤسساتوهاتوریستمحلی،مردمودولتیدست اندرکارانکلیهمشارکتبدونتواندنمیبزرگهای
جزیرهریتیمدیپالننخستینشوندهماهنگباهممجموعهکالنمدیریتیپالنقالبدرمشترکهمکاریاینوگیردبین رشته ایصورت

درزیرهجمدیریتیپالندومیناستتصویب شدهجزیرهمحدودهطبیعیمنابعتفسیرومراقبتحفاظتباهدفم.1976سالدرایستر
مقابلدرمدیریتتحقیقات،توریسمازحمایتشاملمواردبرخیتوسعهباوقبلیمدیریتیپالنادامهدرکهیافتانتشار1990سال

.گرفتصورتآنزیستیوگیاهیهایگونهازحمایتطبیعی،بالیای

:استبودهاستواراصل4برایسترجزیرهمدیریتیپالن1
.باستان شناسیومعماریتاریخی،میراثازمراقبتوحفاظت،نگهداری2
.زیست محیطیومردم شناسیعلمی،هایارزشاساسبرتاریخیوباستان شناختیمیراثارزیابی3
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.جزیرهباستان شناسیوتاریخیمیراثازنگهداریومراقبتحفاظت،اصلی،مشکالتشناختوبررسی4
وتاریخیهایمحوطهازنگهداریوحفاظتهایبرنامهازروزآمدنگاری هایمستندازجملهگذشتهفعالیت هایادامه

Rauchباستان شناسی &) Weber1994)

استانجامحالدرهافعالیتهمانادامهدرنیزهم اکنونودهدمیپوششرا2007-2004های¬سالکهجزیرهمدیریتپالنآخرین
برایوهبالقمحیطیزیستخطراتوزیستمحیطحساسمناطقشناساییازجملهایستر،جزیرهازجامعمطالعاتتکمیلبرتأکید

یستزراهنماییکتوسعهبهمنجرکهمنابعمدیریتوپایداریبرایهایتوصیهکناردر.منحصربه فردمیراثوگردشگریصنعت
.استشدهتأکیدجزیرهروپیشتوسعهفرآیندهایکناردرمحیطی

وردگی،ترک خشدن،پوشتهپوستهشدن،پودریشاملاستگزارش شدهایسترجزیرههای¬توفازمتفاوتیتخریبانواعبهتوجهبا
,Bahamondez)هامیکروارگانیسمرشدکناردرسیلیکارسوبوها¬نمکشکفتگیشکاف، آسیبوتشخیصفرآیندنتایج((1994
.شودخالصهزیرموارددرتواند¬میایسترجزیرهدرهاموآیشناسی

نابراینبمشکالت؛اصلیعاملعنوان¬بهآبتشخیصوشداشارهبدان هاباالدرکهعواملیازناشیتوفسنگمقاومترفتندستاز
.بگیردصورتنکتهدواینبهتوجهبابایستیها¬موآیحفاظتیعالج
هاسنگمقاوم سازیوتحکیم.الف
آن هاداخلبهآبنفوذازجلوگیری.ب

.استآمدهاینجادرکهاستمرحلهچندشاملکارطرز
.دریااسپریوبارانازجلوگیریبرایهامجسمهرویبرزدنچادرودادنپوشش.1
سطحرویبرکثیفهای¬نهشتهوبیولوژیکآفاتزدودنوتمیزکاری.2
درمانکهباالبخشجربهشودپوشاندهسلولوزیهایورقهباکاملبه صورتچادرزیردرماهچندینازپسشدنخشکازبعد.3

درحاللشدناربخجلویتادادهپوششپلی اتیلنفیلمباراشدهپیچیدهسلولوزیباند.شودبه کاربردهبایدآنرویازاستحکام بخشی
.شودگرفتهاستحکام بخشاعمالحین

مجسمهرسباالیسپس.گردداشباعمجسمهکهزمانیتاشودریختهمجسمهسرروسیازآهستهبه صورتبایداستحکام بخشمحلول.4
شودرهامحلولکردنهضمبرایمجسمهوپالستیکیفیلمباشوددادهپوششبایدنیز
راسمهمجتوان¬میواستنمودهجذبرااستحکام بخشمحلولتمامیمجسمهواستخشک شدهتقریباًسلولوزیورقهروزیکازبعد.5

.کردباز
.برداشتنیزمجسمهرویچادرتوانمیروزیکازبعدو.6
فبرطرگذاریضمادباراسطحرویبرباقی ماندهمحلولنمکهایهرگونهبگذاردراخوداثرحفاظتیدرماندهیداجازهماهدوازبعد.7

نمود
.گردداعمالسطحرویاسپریبه وسیلهمیتواندکنندهآبضدمحلول.8

برنیمبتهایدرماندودستهبهتواندمیاینواست؛طبیعیعواملمقابلدرنگازحفاظتبرایدرواقعسنگازاختصاصیهایدرمان
بهیدجدمادهواردکردنبااستحکام بخشیهایدرمان.گرددتقسیمآبنمودندفعوآب گریزیبهمربوطهایدرمانواستحکام بخشی

م بخشیاستحکادرمانبرایایسترجزیرههایمجسمهبارابطهدرمی گرددصورتآنسختیدادنافزایشجهتسنگماتریکسوزمینه
به جایرفآموسیلیسخودازونمودهنشستونفوذداخلبهکه(سیالنالکوکسی)سیلیکاتاسترهایعمقیبردنکاربهپایهبر

وانندبتجدیدموادکهرودمیانتظاردارندشیشه ایماتریکسیآتش فشانیهای¬سنگاینازآنجاکهاستپیشنهادشدهگذارد¬می
یلالک)محصوالتپایهبردرمانآب،دافعموادبه عنوان مثالسازیآب گریزنمایندایجادپیوندآن هاباطبیعتیشباهتبه واسطه

Charola)شوندمیاعمالسنگداخلبهآبنفوذازجلوگیریبرایسطحدرکه([41]الکوکسیسیالن & Lazzarini,1987)
اساسیورتبه صآبتااستنیازسطحیدرماناثربخشیداری-نگهبرایکهاستالزم.استبودهمؤثرتاکنونفوقدرماناستثابت شده

دوبارهاستهکاهش یافتقبلیهای¬برنامهاثرکهزمانیومقرردوره هایدربایستیسطحکندهآب گریزهایسیستمبه نحوی که.شوددفع
سیلیکاتاتیلازدیگریمطالعاتدربه عالوه.استسال15محدودهتا5ازآن هابردنکاربهدوبارهبرایزمانیچارچوبشونداعمال

وباالدمایآزموننمک،اسپریدریا،آباسپری،بنفشماورانورازاستفاده:همانندپیرسازیهای¬درماننتایجکهاستاستفاده شده
,Bahamondezاستبودهآزمایشگاهیمطالعاتدرآناثربخشیازحاکی(HTOP)اکسیژنفشار های¬آزمونوطیدررا((1994

Wacherاستحکام بخشواسپریتوایتباموئینگیخواصاساسبرآزمایشگاهی H, Wacher OHرویبراپوکسیرزین%20و
Wacherازاستفادهامااندداشتههمراهبهخوبینتایجسیالنالکوکسیمادهدوهرکهاستانجام شدهسنگهای¬نمونه OH

Wacherازهاستفادشودبیولوژیکآفاترشدازجلوگیریمنجربهاستتوانستههیدروفوبیکاستحکام بخشیزیرااستتوصیه شده –
Chemie e.14استپیشنهادشدهسطحیآب گریزپوششعنوانبهGrissom,1994).)

نتیجهگیری.7
هایایهپکهمواردبرخیدرشودمیمحدودآناستیلوزیعملیاتانجاموپاسازیبربهاختصاصاًایسترهایموآیبارابطهدرمرمتامروزه

شیلیشورکجهانیمیراثاینازحفاظتفرآیندبارابطهدرجالب توجهنکتهاماکنندمیبازسازیراآن هاتخریب شده اندبه کلیمجسمه
محلصمختوبومیرهیافتیبه صورتگستردهمطالعاتدههسهازبیشازپسدرواقعکهاستسنگیمیراثاینبابرخوردیشیوه

امکاناتازگیریبهرهباوکردهبروزهایآسیبتخریب،مکانیسمهایجنبهکلیهازکاملشناختاساسبررهیافتاینکهدرآمدهاست؛
کشوریتوفمیراثبهتوجهباکهدارداهمیتازآن رونکتهاینگرددآسیبانداختنتعویقبهوپایدارحفاظتبهمنجرمیتواندموجود
.بودبومیرهیافتیدنبالبهبایست
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نوشتهاپی
1.Rock-Cut Architecture

های ¬کانیسمهای علمی در رابطه با م¬شناسی، فعالیت¬های میدانی، نقشه برداری، مستند نگاری، باستان¬این پروژه بررسیدر .2

 Easter Island Statue Project (EISP). شود¬های پیشنهادی در عمل انجام می¬تخریب، حفاظت و مرمت و اثربخشی درمان
http://www.eisp.org/3844/

3. Easter Island or Rapa Nui
4. Polynesian

5. Moai 6. Rano Raraku 7. Paro 8. Ahu 9. Pukao 10. Chile’s National Tourism Service

11. Igneous rocks 12. Volcanic rocks 13. Plutonic rocks 14. Phenocrysts
15. Lava 16. Pyroclastic Rocks 17. Tuff 18. Agglomerates
19.Volcanic Tuff 20.Tephra 21. Workability 22. Whetstone
23. Borobudur in Java 24. Copán Hieroglypgic Stairway /Honduras 25. Moai Easter Island

Statue
26. 1) Terevaka 2) Poike 3) Rano Kao. 27. Domes 28. Cinder
29. Peralkaline Rhyolites 30. Tropical Rainforest Climate 31. Inclusions
32. Frozen Liquid 33. Selective Leaching 34. Ion Exchange 35. Crizzling
36. Etch 37. Hyalotuff

38.Palagoniteاسترسبیهشبسیارآنمحصولوگردیدهشیشهشدنهیدراتهباعث،کهآتشفشانیبازالتیشیشهباآببرهمکنشدگرسانیمحصول.
.(Sigurdsson,2000;15).داردزردایتاقهوهرنگواستبازالتبهشبیهشیمیاییترکیبنظراز

39. crystalline smectite 40. Easter Island Statue Project (EISP) http://www.eisp.org/3844/
41. Alkyl Alkoxysilanes

.نانومتر700-300مابینطیفیباساعت42.500
.Kg/cm225اکسیژنفشاروسانتیگراددرجه100دمای.43

44.White Spirite
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روزنامه میراث فرهنگی

"تمیزکاری سنگ و عاج"گزارشی از جلسه 

فیلیپ برامبلت و مارتین کوپر
نوشین بنسلو: ترجمه

تبریزدانشجوی کارشناسی دانشگاه هنر اسالمی 

تمیزکاریعموضوباارتباطدر(پستباارسالحالتبهدیگرتایهفدهوشفاهیحالتبهعددسیزده)ارائهسیالکونا،کنفرانسچهارمینطی
.استبودهلیزریحالتبهعاجوسنگ

ونیز،درقصرگریمنیبهمتعلقتزیین شدهکاریگچسطوحبهمی توانآن هاازجملهکهاستارائه شدهبی شماریکشورهایدرموردی،مطالعات
شدهیحکاکسردردربه کاررفتهتمیزکاریروش هایازخالصه ایودرروتردام شهرتاالرسردرنمایکوپنهاگن،درسوئدکلیسایدررزپنجره

سرسنگ آهکماسه سنگ،سنگ آهک،مرمر،طالکاری،:شاملالیه هازیرازوسیعیپهنهدرکار.کرداشارهگذشتهسالدهطیدرفرانسهدر
امطلوبنرنگ روغنزدایشبرگزیده ترینازوبودهمتنوعتقریباًبازسازیروشایناهداف.استمنتشرشدهگچوعاجسفال،سفید،مرمر،دار

.می شودرده بندیتاریخیزیست شناسینمونهازحاصلسنگپیدایشمحلازجامعودقیقخیلیزدایشتاسنگ
سلسلهازمشخصه ایکهعلمیمطالعاتتوسطمعمارانواحیاکنندگانومرمتگرانتوسطمشکالتبابرخوردنحوهومتنوعتمیزکاریروش  های

برایشدههکارگرفتبهابزارهایازیکیتنهااکثراًلیزرکهمهمنکتهبراینگزارشاین.استشدهکاملوتشریحاست؛الکوناکنفرانس های
تمیزکاریروش هایباکهمی دهدرانتیجهبهترینزمانیلیزرکهپیش آمدهمواردازخیلیدر.می کندتأکیداست؛تمیزکاریحیندربازسازی

air)تراشمیکروباتمیزکاریوشیمیاییروش هایگذاری،ضمادمن جملهسنتی abrasive)روشاینمواردبعضیدرحتی.شودهمراه
در.استه شدهدرنظرگرفت(به آرامیالیه هادررنگ رفتگیایجاداثردر)نامناسبیاوبوده(چرکالیهرفعبرایتواناییعدم)بی اثرلیزرقراردادی

دربارهتحقیقاتمشمولگزارشاین.سازدفراهمقبولیقابلراهکاردیگرمی تواندروشییاومتفاوتلیزرشیوهازاستفادهمواردی؛چنین
.استتمیزکاریپروسهدرگازهاوپوششیمایعاتارتعاشات،طولامواج،تاثیرطول
سطوحتمیزکاریبراینظربهکهµsبیستبامعادلارتعاشطول.استمناسببیولیژیکیموادرفعبراینانومتر355درلیزریتشعشعات

.می سازددلمبواقعیتبهرالیزرباساختارهاتمیزکاریواتهشتادمعادلانرژیآزادسازیبامؤثراست؛بزرگمقیاس هایوتردوشکنندهبسیار
کمک رساننانومتر1067تا'قراردادی'لیزرباتمیزکاریمحدودیت هایومزیت هافهمارتقادراحیاکنندگانودانشمنداننزدیکهمکاری های

رراه هایدآن هابه کارگیریبالیزرینگ؛امواجمتنوعروش هایازاستفادهباراراه حل هاییپیشیننشدنیحلمشکالتبرایهمچنینوبوده
.می آوردفراهمگوناگون
انجمن هایباالیهزینه هایازحاصلنگرانی هایبهکهروش؛اینشناخته شدهمزیت هاینه تنهامخاطبانازخواسته شدههایارائهوسؤال ها
قابللیزرابتمیزکاریبرایباالهزینهواستبازسازیازبخشیتنهاتمیزکاریکهمی شدناشیاینازعلت.می کندتأکیدواشارهبازسازی

براییزرلعملبیشتردسترسیامکاناگرچهداشته؛اخیرسالدهطیقابل توجهیرشدشکبدونبازسازیدرلیزرکاربرد.نیستتوجیه
.استباقیاصلیمسئلهبه عنوانلیزرینگکارگاه هایودانشمندانبرایهمچنانبازسازیانجمن های
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پیشرفتهتادهساآنالیزروش هایازرده ایدرگرفته شدهکاربهفیزیکیوشیمیاییارزیابیجزئیاتبالیزرباتمیزکاریروش هایمعرفی
شاملگزارشاین.هستندکمک رسانتمیزکاریدردرگیرمکانیسم هایازمادرکافزایشدرجزئیتحقیق هایاین.استبودههمراه

امااستحاصل شدهپیشرفت هاییزمینهایندرکهاستواضح.لیزراستباتمیزکاریازناشی"زردرنگ"اصطالحمورددرارائهچندین
اینبقایدرزمینهگنگیمسائلهنوزکهمی کندتأکیدواقعیتاینبربحث هااین.استباقیحل نشدهپیچیده؛موردیبه عنوانهمچنان

.عمل می کندتکنیکاینوسیع ترپذیرشبرابردرمانعیبه عنوانکهداردوجودپدیده
ونچدیگریخطراتلیزرینگ،پرتوهایدرموجودشناخته شدهبصریابهاماتبرعالوه.گرفتاوجارائه هادرامنیتوسالمتیمبحث

زکاریتمیمراحلبه جزجزازگزارشیوشدارائهسالمتیپیامدبرایبازنگری.می شودایجادتمیزکاریروندحیندربخاروگردوغبار
سالمتیمایراهنازگذر.شدمنتشرآنبرواردهآسیبجلوگیریازاطمینانبرایوسالمتیبرالزماحتیاطمواردبررعایتتأکیدبه منظور

.استالزمآشکاراشفاف سازیبهحقیقینیازدارند،سروکارلیزرباکهاحیاکنندگانیبرایامنیتو
همچنینوقراردادموردبررسیراآمدبدستعاجوسنگتمیزکاریزمینهدرکهپیشرفت هاییازبسیاریگزارشاینخالصه؛در

.دادنشانمی دهد؛تشکیلراآیندهتوسعه هایوگزارش هااساسوپایهکهمهمیحوزه های

گلستانآج،کاختزییناتانواع
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کاربنویسیم؟چگونهگزارش
مهسا سعیدی

تبریزدانشجوی کارشناسی دانشگاه هنراسالمی 

چکیده
.استامعجومناسبکارگزارشنوشتنبرایدانشجویانبهاطالعاتیارائهجهتتاریخیآثارمرمتآزمایشگاهوگاهکاربهمقاله،اینتوجه

بسیارینکتهیککارگزارشنوشتنهنگام.استنوشته شدهزمینهایندرباتجربهدانشجویانبامصاحبهانجامباواصولتکیه بربامقالهاین
برایعیمرجبه عنوانشود،میاستفادهموردنظراستادبهارائهبرایکهاینبرعالوهشودمیارائهدانشگاهدرکهکاریگزارشدارد؛وجودمهم

ازاین روت،استاریخیوارزشمنداشیایبابرخوردبرایتمرینآنازهدفوبودهکاربهشروعهنگامدرالبتهوتحصیلهایسالدراستفاده
.شودارائهکاملیوجامعکارگزارششودسعیباید

نگاریمستندفرهنگی،آثارمرمتمرمت،کارگاهمرمت،آزمایشگاهکار،گزارش:کلیدیکلمات
مقدمه.1

تاشودآمادهخودبرایکاغذرویبریاخودذهندرکاریدستوربایدنویسیگزارششروعازپیش.باشدخوش ساختوشفافبایدگزارش
هکمواردیوانجام شدهکارهایوهاسرفصلکهاستایندستورکارنویسیازمنظور.رودپیشنظرمدچهارچوبواصولاساسبرگزارش

برایمی شود،هیهتدلیلچهبهگزارشاینکهیمباشآگاهکامالًبایدوکنیمیادداشتارائهترتیببهراشودپرداختهآن هابهگزارشدرباید
صلیابخشچهارازموردنظرمقاله.نیازمندیماطالعاتیوامکاناتچهبهمطلبشدنبهترچههربرایواستنیازیچهبهگفتنپاسخ

.کارگزارشنوشتنبهمربوطکلیدینکاتوکارگاهکارگزارشآزمایشگاه،کارگزارشآن،انواعوگزارششاملتشکیل شده
آنانواعوگزارش.2

.شوندآگاهشگزارآنازبایدیامایلندکهاستدیگرانیادیگریبهنویسندهیمشاهدهومطالعهوتحقیقیخالصهونتیجهبیانگزارش،
فرنچندیانفریکتوسطرسمیواداریگزارش.شودمینوشتهرسمیواداریبه صورتیاوغیررسمیوشخصیبه صورتیاگزارش

(1387،32صافی).می دانندآنتنظیمحسنمسئولراخودهمگیوگرددمیتهیهموضوعگستردگیواهمیتبه حسب
یهاگزارششوند،میآنتهیهمامورسازمانیدرافرادییافردکهاستدشواریومهمگاهوجدییوظیفهنوعیرسمی،واداریگزارش

:دگیرنمیجایزیرگروهسهدررسمیهایگزارشکاربردهایوموضوعاتانواع.استاداریورسمیهایگزارشازجزئینیزفنیوعلمی
توصیفوطراحیهایگزارش-
آزمایشگاهیهایگزارش–
(1385،3ناخداوعلیدوستی)پروژهپایانوپیشرفتگزارش های–

.اتفاقیگزارشادواری،گزارش:استقسمدونیزمدتودورهازلحاظگزارش
دروهدوریکپایاندروداردثابتومعینهدفوشیوهتقریباًوگیردمیصورتمشخصیاموریدربارهگزارشنوعاینادواری،گزارش

.شودمیتنظیممعینموعد
.کنندمیتهیهایویژهمقصودبرایوآیدمیپیشکهنیازیبرحسببصیرافرادییافردراگزارشنوعایناتفاقی،گزارش
(1378،33صافی).استادواریورسمیهایگزارشجزوموردبحثعلمیهایگزارش

آزمایشگاهگزارش.3
-میورتصآزمایشانجامدقتبردنباالودقیقبه صورتآن هایارائهوانجام شدههایفعالیتتمامساختنمستندبرایآزمایشگاهگزارش

.آیدنمیبدستآنازموردنیازاطالعاتشودارائهکاملگزارشبدونآزمایشیدرصورتی کهگیرد
:استزیرهایبخششاملآزمایشگزارش

گیرینتیجه.7محاسبات.6آزمایششرح.5موردنیازابزار.4موردنیازمواد.3(مقدمه)آزمایشتئوری.2آزمایشعنوان.1
.داده شدهتوضیحکامالًکارگاهگزارشبهمربوطقسمتدرمقدمه،یاآزمایشتئوری
.شودذکربایدموادازاستفاده شدهمقدارمواد،دقیقغلظتشیمیایی،فرمولقسمتایندرموردنیاز،مواد
.گرددذکربایداستفاده شده،آن هاازآزمایشانجامبرایکهابزاریتمامنامبخشایندرموردنیاز،ابزار
واردمتمامبایدومی شودبیانآزمایشمشکالتومسائلآزمایش،انجاممدت زمانآزمایش،انجامطریقه یقسمتایندرآزمایش،شرح
.شودنوشتهدقیقوکامل

.می شوداشارهمربوطههایواکنشوشیمیاییفرمولوآزمایشبهمربوطمحاسباتبهقسمتایندرمحاسبات،
ارائههانموداروجدولبه صورتمواردبیشتردرکهشودمیگزارشبدست آمدهآزمایشانجامازکهاینتیجهقسمتایندرگیری،نتیجه

.گرددمی
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کارگاهگزارش.4
نایمعبهتنهانهگزارشاینمی شود؛شاملراشیءمرمتبهمربوطاقداماتتماموکارگاهدرانجام شدهاقداماتتمامکارگاهکارگزارش

.استشیءتخریبومرمتتمایزوجهبلکهاست،انجام شدهاقداماتتمامثبت
:شاملکهشودمیتشکیلقسمتپنجازمرمتکارگاهکارگزارش

نتیجه.5شدهانجاماقداماتشرح.4مقدمه.3فهرست.2چکیده.1
چکیده.4-1

ازهدفشد،باصفحهیکتانصفازبیشترنبایدچکیدهکلیدی،نکاتبهاشارهآخردروهدفبیانوگزارشازکوتاهایخالصهیارائه
برایرداختهساخته وپایچکیدهنیزومعنادارعنوانیگزارش،ینویسندهدرصورتی که.استکارگزارشمحتویاتبهاجمالینگاهیچکیده
.گیردمیصورتبه آسانیاصلیمحتویدقیقوسریعتشخیصببیند،تدارکمدرک

فهرست.4-2
ئهاراخوانندهبرایسادهراهنماییاین کهاول:دارداساسیکارکرددوواستصفحاتیشمارهکناردرگزارشساختارمطالب،فهرست

ضوعاتموازفهرستیدوم.استیابیمکانقابلبه سرعتصفحاتیشمارهطریقازگزارشمجزایهایبخشآنازاستفادهباکهکندمی
.سازدمیفراهمخوانندهبرایراهاآنمطرح شدنترتیبومرتبطهایموضوعنسبیاهمیتگزارش،

مقدمه.4-3
ول فهمقابمخاطببرایکهشودتهیهبه گونه ایبایدگزارشموضوعباارتباطدرمقدمهشود،میاستفادهمسئلهبیانبرایمقدمهاز

وشودانبیمرمتیکاریاآزمایشانجامازهدفبایدهمین طوروباشد؛داشتهانتظاریچهگزارشازکهبگویدخوانندهبهوباشدمعنادار
یرامونپهاییعبارتمقدمهدر.شوددادهرفرنسمورداستفادهمقالهیاسایتیاکتاببهاستبهترشداستفادهمنابعازمقدمهدراگر

.شودمیبیاننیزموردنظرکارسابقهوکارانجامهایروشتاریخچه،

تاریخچه
است،هتربباشدایرانوجهانیدربردارندهاگرموضوعاینبهاشاره)استزمانییدورهکدامبهمتعلقوبدست آمدهکجاازشیءباراولین

درجادشدهایتحوالتازمختصریشرحاست،مکانیچهوفرهنگکدامبهمتعلق،(.استایراندرآمدهبدستاشیایرویتأکیدبیشتراما
تاسهاییبندیدورهدارایسفالاساسبرایرانتاریخمثالبرای.وجودصورتدرمربوطهبندی هایدورهومختلفهایدورهدرشیءنوع
.نیستموجوداطالعاتاینچرمیاکاغذاساسبراما

شئاگرامات،نیسپیشینهدارایموردنظرشئبنابراینشودمیاستفادهیادگیریبرایمعاصراشیاازابتداکارگاهدرمعموالًچونتوجه،
شیء،نوعیهدربارتاریخیمعلوماتتمامشاملتواندمیپیشینه.استضروریاثریپیشینهذکرگرفت،قرارمرمتگراختیاردرتاریخی

اگرواثریروانجام شدههایمرمتاثر،کاشفشناسباستانازاطالعاتیگرفتنامکانصورتدرشیء،آمدنبدستچگونگییاکشفمحل
وسلیقهسبتنبهتواندمیهرکسیکارگزارش.باشداثرنگهداریشرایطچگونگیآمده،بدستفردیشخصیگالریازیابودهایموزهشیئ

.کردخواهددانشجوبهشایانیکمککلینکاتاینبهتوجهاماباشد،متغییردادهانجامکهمرمتیخصوصیات
شدهانجاماقداماتشرح.4-4

بایدوشودهاشارتجربینتایجبهباشد،داشتهمرتبطبخش هایزیربخشهروشودتقسیممختلفهایبخشبهبایدشدهانجاماقدامات
:املششودمیاشارههاآنبهقسمتایندرکهمواردیباشد،اصلیموضوعوکاردستوربامرتبطشودمینوشتههرچهکهشودتوجه

وانجامچگونگی)انجام شدهمرمتیاقدامات.3آزمایشگاهیمطالعات.2مرمتیاقداماتکلیههنگامدرانجام شدهنگاری هایمستند.1
موادتهیهروش.4(دستورالعمل

نگاریمستند
مراحلطیدرمرمتگروحفاظتگرمداخالتثبتهمچنیناثر،بامرتبطاطالعاتتمامیوموجودوضعیتثبتازاستعبارتسندسازی

مستند).تاسشیءیاولیهوضعیتازشاهدتنهازیراشودانجامدقیقودرستبایدنگاریمستند.تحویلتاشناسایییلحظهازبرخورد
(.کندمیجداصرفتخریبازرامرمتکهاستدلیلیتنهانگاری

آفتاب،وسایهردعکاسیمایل،نورمعمولی،مختلفنورهایبااثرجزئیاتوکلیاتازعکاسی،(باشدمتغیرتواندمیاثرشرایطبهتوجهبا)
عکاسی).امکانونیازصورتدرهدفمندتروبهترهایروشیاIRعکاسیایکس،اشعهعکاسیمانندپیشرفتهعکاسیهایروشازاستفاده

(ماکروسکپی
:شاملنگاریمستنداشباعکاسی.2
عکاسی-
شتر در برای اطالعات بی( گذاری اشل به سمت اثر باشدشماره. )وجه شیء ل صورت گیرد و از اشل به صورت صحیح استفاده شود6از . 1

ی شریهی معین اسالمی، نمرجعی برای اشل عکاسی مورداستفاده در مستند نگاری های حفاظتی ترجمه: این زمینه مراجعه شود به مقاله
.دانش مرمت و میراث فرهنگی

.شناسیفنوشناسیآسیبازلحاظمهموموردتوجههایبخشازمیکروسکپیعکاسی.3
(دستکشنیازصورتدروروپوشازاستفاده)کارگاهیاصولویکدستویکسانهایزمینهپسازاستفاده.4
.عکاسیطولتمامدرشرایطومحیطحفظدرسعیوانجام گرفتهآندرعکاسیکهشرایطیوزمانمحیط،ذکر.5

اثرکاملمعرفی
وکلیتموجودوضعیتعلمیتوصیفشیء،قطرگیریاندازهشیء،ضخامتوارتفاعوعرضوطولگیریاندازهشیء،یاولیهوزن

پرو(پیمیکروسکوماکروسکپیهایمقیاسدرآنضعفوشدتآسیب،وضعیتونقوشکتیبه،نوعبافت،رنگ،:شامل)اثرقطعات
مجهولاشیابرایاموالشناسنامههایفرمنمودن
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وصحیحدقیقبهطورموردنظرشیئنگاریآسیبوفنیترسیمانجام-
وژیکیبیولوآفاتها،چرکیومفقودهاکمبودها،ها،ترکها،لکه)برداشتومحلدقیقثبتشاملعلمینگاریآسیب:نگاریآسیب
نقوشواثرمامیتتبتواننگاریآسیبنقشهبررسیبابه طوری کهاستنگاریآسیبینقشهیتهیهودستییادیجیتالروشبه(غیره

.دادتشخیصراواردهآسیب هایتمامیونقاشیطرحیااثر
کارکردوکاربردشناساییاثر،شناساییراستایدر.گیردمیانجامباشدتاریخیشئ،درصورتی که:اثرتاریخیوتطبیقیمطالعات-

ومنقولهاینمونهوهایادمانبررسیوموجودمکتوبمستنداتواسنادبررسی:شدخواهدمیسرزیرموارددرتحقیقباکهاثر
.موجودتاریخیوفرهنگیغیرمنقول
آزمایشگاهیمطالعات

درسمرمتآزمایشگاهدرسدرمعموالًآزمایشات.گیردمیانجاماولیهنگاریمستندازپسشیء،رویموردنیازآزمایشاتانجام
-مونهن.شودبردارینمونهگیردمیانجامآنرویمرمتکهشیءازآزمایشاتانجامدراستبهتردلیلهمینبهگیردمیانجاممربوطه
شیءازبرداریهنمون.می شودتصمیم گیریدارداثرخودکهشرایطیبهبستگیتاریخیآثاردروگیردانجامخاصشرایطبابایدبرداری
کهمتیقسبایدبردارینمونهازپسوشدخواهیدروروبهنمونهمقدارکمترینبامواردبیشتردروبودهخاصیشرایطدارایتاریخی

استام گرفتهانجآنازبردارینمونهکهاثرازقسمتیاستبهتروگرددگذاریشمارههانمونهوگشتهثبتگرفتهانجامآنازبردارینمونه
می توانوآیدمیبدستاثرشناسیآسیبوشناسیفنبرایموردنیازاطالعاتالزمآزمایشاتانجامازپس.شوددادهنشانکارگزارشدر

.دادارائهموردایندراطالعاتی
رد،گیمیانجامدستگاهیآزمایشاتوترشیمیآزمایشاتدوشاخه یدرمعموالتاریخیهاینمونهبرایانجام شدهآزمایشاتتوجه،

.استدیگردستگاه هایوFTIRدستگاهیاپالریزانمیکروسکپازاستفادهماننددستگاهیآزمایشات
فنیاطالعاتیشناسایاثر،ساختدرمورداستفادهمادهشناسیگونهآثار،مختلفاجزاشیمیاییترکیببامرتبطموضوعاتشناسی،فن
آزمایشاتومشاهداتازاستفادهباوقبلیدانشراستایدرعمدتاًکهاجراوتولیدفنیمراحلواثرتزئینوساختشیوه یبارابطهدر

.گیردمیانجام
ها،انیدگرسوهاآسیبمکانیسمشناساییآسیب،ایجادعواملشناساییها،آسیبیگونهونوعتفکیکشاملشناسی،آسیب

بکرهایونهگبامقایسهدرتخریب شدهمحصوالتوآزمایشاتنتایجمشاهدات،ازاستفادهباکهاستهاآسیبتشدیدازناشیپیامدهای
شده،بآسیایجادعواملبوجودآمدنباعثشرایطیچهاین کهبررسیوشودمیانجاماثرتاریخیگذشتهونگهداریشرایطبررسیو

.کردبررسیمرمتزمانحتییاوانتقالکشف،استفاده،ساخت،زماندربایدراآنعواملوایجادشدههایآسیب
انجامشدهمرمتیاقدامات

دواربایدگرفته شده،مرمتفراینددرکهنگاری هاییمستندوهاعکسهمراهبهکاملبه طوروقدم به قدمشدهانجاماقداماتتمام
وجبمانجام شدهکارسرفصلوگذاریشمارههمراهبهانجام شدهاقداماتقدم به قدمنوشتنودرون متنانسجامداشتن.شودکارگزارش

.باشدتردقیقوترمنسجمکارگزارششودمی
موادتهیهروش
ومیزانهمراهبهاستبهتردارنددیگرمواردبادادنحرارتدیگر،مواددرشدنحلتهیه،بهنیازکهمرمتبرایشدهاستفادهمواد

.شودذکرتهیهروشواستفاده شدهمواددرصد
نتیجهگیری.4-5
کارگاهردوشودمیارائهآن هاازتحلیلیونموداروجدولبه صورتمعموالًنتیجهشود،میاشارهاطالعاتازبرداشتیبهگیرینتیجهدر

.استیکدیگرکناردرمرمتیکارپایانازعکسیکومرمتازپیششیءازعکسیکالبتهومرمتیفرمکردنپرمنظورمرمت
(باشداشاره شده،آنبهنگاریمستندقسمتدرکهاصولیاساسبربایدعکس ها)
شودرعایتبایدکهنکاتی.5

نگارشینکات
آنبرشگزاردراصلیتالششود،میخودداریبلندوپیچیدهجمالتنوشتنازواستفادهکوتاهجمالتوسادهزبانیازکارگزارشدر

اصولبهوجهتبا)شوداستفادهدرستسایزوفونتاز.نگردداستفادهاضافهتوضیحاتازویابدانتقالسریعموردنظرمفهومکهاست
وظمبانوجمعشخصسومافعالوضمایربابایدکارگزارش.نشوداستفادهغیرمرسوموغیررسمیهایفونتازوجههیچبه(مربوطه
مرتبطاطالعاتیهمهشود،ویرایشرحمیبیباوخواندهبارهابایدگزارشرسمیهاینوشتهیامقاالتتماممانندشود؛نوشتهحوصله

منظور).ردنگیانجامدیگرمطالبازکپی برداریوشوداستفادهبه درستیضمایرازشود،دقتکلماتامالیبهبایدباشد،موضوعبا
(نیستمقدمهدراستفاده شدهرفرنس های
ی هایخطا خوانوهاابهامبرخیوآسانرامطلبدرکودرستخواندننگارشیهاینشانهکاربردگردد،رعایتبایدنگارشینشانه های

(1343،41فتوحی).دهدمینشانراتداومومکثلحن،آهنگ،به ویژهگفتارنواهای.کندمیبرطرفرانوشتار
ه گذاریشمارراصفحاتواضافهراتیترهاسرومحتویاتفهرستواژه پردازبرنامه هایدرتوانیدمی.استمهمنیزصفحاتگذاریشماره
کنید

(مربوطهاصولهبتوجهبا)شوداستفادهدرستسایزوفونتاز.نگردداستفادهاضافهتوضیحاتازویابدانتقالسریعموردنظرمفهومکه
لهحوصوبانظموجمعشخصسومافعالوضمایربابایدکارگزارش.نشوداستفادهغیرمرسوموغیررسمیهایفونتازوجههیچبه

بامرتبطاطالعاتیهمهشود،ویرایشرحمیبیباوخواندهبارهابایدگزارشرسمیهاینوشتهیامقاالتتماممانندشود؛نوشته
منظور).نگیردانجامدیگرمطالبازکپی برداریوشوداستفادهبه درستیضمایرازشود،دقتکلماتامالیبهبایدباشد،موضوع

(نیستمقدمهدراستفاده شدهرفرنس های
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 هایخطا خوانیوهاابهامبرخیوآسانرامطلبدرکودرستخواندننگارشیهاینشانهکاربردگردد،رعایتبایدنگارشیشانه های
(1343،41فتوحی).دهدمینشانراتداومومکثلحن،آهنگ،به ویژهگفتارنواهای.کندمیبرطرفرانوشتار
 گذاریشمارهراصفحاتواضافهراتیترهاسرومحتویاتفهرستواژه پردازبرنامه هایدرتوانیدمی.استمهمنیزصفحاتگذاریشماره
.کنید
کلیدینکات

ذکرزنیانجام شدهمرمتفرایندطیدرکهراتکرارهاییواشتباهاتاستبهترتمایلوامکانصورتدرکارگزارشنوشتنطیدر.1
درامی کههنگکهاستدلیلاینبهکاراینشود،ذکرشدهیافتایجادشدهمشکلبرایکهحلیراهوانجام گرفتهاشتباهعلتوشود

.باشددسترسدرکاملودقیقمنبعیشودمیمراجعهکارگزارشبهآینده
.باشدزیرنویسونازکقابدارایوگذاریشمارهدارایاستبهترگزارشحیندراستفاده شدههایعکس.2
.استضروریکارآخردرنگاریمستندوکاملبرداریعکسوکارپایاندراثروزنگیریاندازه.3
.استمهمبسیارمرمتازپسوکاراولیهوزنتفاوت.4
.استضروریمرمتهنگامدراستفاده شدهوسایلوابزارازاستفادهیطریقهحتیونامذکر.5
.گرددذکرهابخشاستحکاموهاچسباعمالیطریقه.6
.شودگزارشاثررویهاآناعمالطریقهوساخته شدهفردخودتوسطکهموادییاچسبساختطریقهتمایلصورتدر.7
تاسازدقادرراهاآنودهدقرارخوانندگاناختیاردرمنظمیساختاربارااطالعاتکهباشدطراحی شدهایبه گونهبایدگزارش.8

وشودتقسیمطمرتببخش هایزیروبخش هابهبایدگزارش منظوراینبه.بیابندبه سرعتوبه آسانیهستنددنبالشبهکهرااطالعاتی
.باشدداشتهمحتویاتفهرست

چهازاستفاده شدهاطالعات این کهمورددراطالعاتداشتندلیلهمینبهداشتهراگزارشهاینوشتهاثباتتواناییکهاستمهم.9
.استضروریاند،آمدهبدستمنابعی

.شوداشارهموردنظریکایواستفاده شدههایمحلولدرصدیامادهدقیقوزنبهبایدگزارشنوشتندر.10
بهشیید،باشمحلولدرونشیییاگذاردتأثیرشیءرویمحلولیاشودمحکمچسبتاکشیدهطولمدت زمانیچهاین کهبهباید.11
.شوداشارهداده،نشانحساسیتموادیچه
ابزارازودنشگرفتهنتیجهمعمولهایروشیاابزارازدیگرمواردیاسازیموزونپاک سازی،گیری،قالبیاشییبازسازیهنگاماگر.12

.شوداشارههاآنبهاستبهترشد،استفادهمؤثرترییاجدید
انجامزیراگیردصورتریزنگریوتوجهودقتبابایدپسشود،میاثرشناختباعثنگاریمستندوشناسیفنشناسی،آسیب.13

.نیستصحیحتاریخیاثرکاملیمطالعهوشناختازپیشمرمتیاقدامات
.داده شودارجاعتصویرشمارهبهمتندرتصاویر،ازاستفادهازقبل.14
نتیجه.5
مرمتالحدرکهاثریبامتناسبدیگرمواردوذکرشدهنکاتازاستفاده.کرددقتاشاره شده،مواردتمامبهبایدگزارشاتنوشتندر

شدنتهنوشیاآن،نبودوشودتوجهآنبهبایدشیءیکمرمتدرکهاستقسمت هاییمهم ترینازکارگزارشزیرااستضروریاست
.نپذیردانجامصحیحمرمتکارشودمیباعثالزمجزئیاتودقتبدونآن

منابع
.ایرانعلمیمدارکواطالعاتپژوهشگاه:تهران.فنیوعلمیهایگزارشنگارشراهنمای.1385ناخدا،مریموسیروس،،علیدوستی

.ارسباراننشر:تهران.ویرایشونگارشآیین.1387.قاسمصافی،
.سخن:تهران.پژوهشی-علمیمقالهنگارشآیین.1343.محمودفتوحی،
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گزارشیازکارگاهآموزشی

شناسیباستانهایباموضوعزیستباستانشناسیبقایایاسکلتانسانیازکاوش

، سرکار خانم زهرا افشارسخنران

قانعزهرا : نویسنده گزارش

بایدکهاستتاریخیآثارترینحساسازجملهوبودهاهمیتموردشناسیباستانهایکاوشانواعدرانسانیاسکلتواستخوانمبحث
یندگانآبهوحالزمانبهگذشتهازرااطالعاتیانسانیاسکلتقطعاتازهریکزیراگیردصورتکافیوشناختباتجربهآنکاوش
کهاستانسانیلتاسکواستخوانمطالعه.پردازدمیانسانیاسکلتشناسیباستانزیستبررسیبهگزارشاینبنابراین.کندمیمنتقل

لت هااسکواستخوانرویبرموجودهایبیماریوفردفعالیت هاینوعوکاریفشارسن،شغل،بهتوانمیمطالعهاینازاستفادهبا
جوامعمورددررامهمیاطالعاتپزشکیدانشکمکبهوبودهمیان رشته ایایرشتهانسانشناسیاستخوانبه طورکلی.پرداخت
توسط1397مهرماه28تاریخدرکهآموزشیکارگاهازمستندیروایتبهگزارشاین.دهدمیقرارپژوهشگراناختیاردرباستانی
باآشنایی:شاملهمایشاصلیمحورهای.پردازدمیشد،انجامتبریزاسالمیهنردانشگاهالغدیرسالنمحلدرافشارزهراخانمسرکار
کودکان)انانساسکلتآناتومیتدفین،مختلفهایفرهنگباستانی،بیماری هایانسانیاسکلت هایبقایایمطالعاتاهمیتونقش

وانسانیهایاسکلتبقایایموثربرتخریبفاکتورهایانسانی،هایاسکلتبقایاینگهداریوآوریجمعجایی،جابهکاوش،،(وبزرگساالن
.بودپالئوپاتولوژیوشناسیباستانزیستمطالعاتدندان،

انسانیاسکلتبقایایتاریخچه

22



ررسی مندی به مسائل نژادپرستی بوده است و بیشتر به بدر این قرن بیشتر عالقه17تاریخچه بقایای اسکلت انسانی بازمی گردد به قرن 
ها مطالعه  ها اهمیتی نداشت و بر روی جمجمهکردند و اجزای دیگر بدن برای آنآوری میها را جمعپرداختند و جمجمهها میجمجمه

رار گرفت و در گرفت اما به مرورزمان و با پیشرفت دانش مسائل پاتولوژی موردبررسی قصورت گرفته و تبعیض نژادی موردبررسی قرار می
جوامع ها در جوامع و رشد آن درشد به طور مثال بررسی بیماریهای آن ها پرداخته میانتهای قرن بیستم بیشتر بر روی جوامع و اسکلت

.های خاص، موقعیت زنان و مردان و رشد ونمو در کودکان موردتوجه بودو ارتباط فیزیکی و بیماری

انسانیمسائلاخالقیدرمطالعهبقایایاسکلت

ودانشبهمبدانیکهبگیردصورتبایدهنگامیکاوشوباشدمورداحترامبایدنمایشوکاوشحیندرانسانیاسکلتبقایایکل،در
تدفینکانتکست.گرددنگهداریموزهدربایدوشودریختهدورنبایدشدکاوشوقتیانسانیاسکلتبقایاینه؟یاکندمیکمکپیشرفت

وشودمیادهدنسبتهانئاندرتالبههاتدفیناولین.گیردقرارموردبررسیگورداخلخاکارتفاعاتتدفین،نوعبایدواستمهمبسیار
درنتدفیاینبه احتمال زیادواستروییدهآنرویبرگلکهاستچهارشمارهاسکلتعراق،شنیدارغاردرگزارش شدهنمونهاولین

وزیادعمقابگورهاییمانندباشدمختلفیهایسبکدارایتوانندمیکهگوراستداخلتدفینتدفین،هایروشازیکی.بودهتابستان
سته جمعیددرگورهایشودیادآورمابهراتدفینآیینمی تواندگورخود)دونفرهونفرهیکگورهایاشیا،باهمراهتدفینچینی،سنگ

ختیارادرمفیدیاطالعاتدرگوراسکلتچیدماننحوه ی.(استگوردرباهمهاآنهمگیشدنانبارتلعلتبهاستخوان هاشکستگی
تدفینفین،تددیگرنوع.شدهدیدهترکیهدرنوسنگیدوراندرلگنزیراسکلتسردادنقرارنمونهبه طور.دهدمیقرارشناسانباستان
-صروتلمدر.شودمیدیدهدرپرومومیایی،روشبهتدفینازنمونه ایگیردمیصورتمومیاییبه صورتدیگربرخیواستسفالداخل

باهاییسایتاروپادرسوزاندندمیمراسمیدررااسکلتکهاستسوزاندنروشتدفیندیگرروش.پوشاندندمیگچباراهاجمجمهاسمر
بقایایتاسکلخاصشرایطدرکهایتالیادرپمپئیوزنجاننمکیمردانمانند:طبیعیهایمومیاییشودمیدیدهسوختههایاسکلت
دررماسدرودرآمدهخلصهحالتبهکهبودپانزده ساله ایدختراینکادخترمثالبه طورماندمیباقیخوداولیهشکلهمانبهانسانی

.استانگلستاندرلجنیمومیاییطبیعی،مومیاییمنحصربه فردنمونه.بودرهاشدهآلپکوه های

.گویندی تدفین تا تبدیل به اسکلت را تافانومی میتمامی اتفاقاتی که بر روی جسد از لحظه:تافانومی

هامومیاییتصاویریازانواع
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ردسنخارجیوداخلیعوامل(زرتشتیانتدفین)آزادهوایدررهاشدههایتدفینمانند:استخوانیهایاسکلتتخریبعوامل
.شودیمشکنندهورودمیبینازمدتیازپسبودنغضروفیخاطربهاغلبکودکاناسکلت.دارداهمیتیبسیاراستخوانتخریب
تخریبدیگرعواملاز.استاهمیتمورداستخوانیاسکلتتخریبدرهماینواستترقویمرداناسکلتوضعیف ترزنانهایاسکلت

تراکمواستخوانخودجنسبهتوانمیدیگرعواملازشودمیوارداستخوانبافتبهکهکرداشارهحشراتومیکروبیعواملبهتوانمی
اسیدیهایخاکدر)خاکاسیدیتهآب،جریاندرختان،ریشهگیاهان،مانندمهمعواملاز.پرداختهاآنشکلواستخواندرموجود

بهکلتاسرنگتغییرکندمیتغییرهااستخوانرنگولیدارندمینگهبهترراهااستخوانبازیهایخاکامارودمیبینازهااستخوان
.داردبستگیسن،شناساییوخاکعوامل

.استبدنمهمهایارگانازمحافظتوفسفرکلسیم،ذخیرهمرکزتعادل،:بدناسکلتعملکرد

.دارندکمریمهره6کمریمهره5داشتنبه جایوبودهاضافیدندهواستخواندارایواستقطعه206دارایبزرگساالناسکلت

کودکانجمجمهاستخوانگیرد،میصورتسازیاستخوانبلند،استخوانمرکزازاستقطعه310الی300دارایکودکاناستخوان
.استوظریفپولکی

.شکلایهپرواناستخوانفقرات،ستونکشکک،استخوانتخت،استخوانبلند،استخوان:ازاستعبارتبه طورکلیبدنهایاستخوان
وبودهژنتیکیعالئمجمجمهدرموجوددرزهایواستخوان8دارایانسانجمجمهواستایجادشدهمرکزیقسمتازانساناسکلت

.استگومروبینیاستخوانماننداستخوان14دارایصورتاستخوان.استاهمیتمورداسکلتسنتعییندرگیجگاهیاستخوان
روفغضدرموجودهایچاله.می شودمتصلدست به همعضالتفیبرزغضروف،توسطوگرددمیوصلسوچوالرتوسطجمجمهاستخوان

(عدد7الی6)کمریفقراتستونعدد،12ایسینهفقراتستونعدد،7گردنیفقراتستونتعداد.استزیادفعالیتبراثردست
ازستفادهاباونبودهجداایتکهبه صورتدنبالچهکودکاندر.استمادرزادیناراحتییکازنشاندنبالچهبهساکرونچسبیدن.است

تفاوتبزرگساالنباسایزازنظردندانوشکلاستدندانعدد20دارایکودکان.کردشناساییراافرادهایفعالیتتوانمیفقراتستون
.دارد

حیوانوانساناستخوانتفاوت

وچسبیدههمبهحیوان هااستخوانولیاستبرجستهحیواناستخوانووراستهصافانسان،استخوانوعضالتاتصالمحل
ودهبوشصتدارایانسانولینداردشصتحیوان.نبودهگونهاینحیواناماواستراست قامتانسان.استجداانساناستخوان های

بهحیوانبرایامااستمثلثیانساناستخوانکتفاستاسفنجیانسانجمجمهاستخوانبافتودایرهبه صورتانسانفقراتستون
.گرددمیرپودسریعلگناستتأثیرگذاربسیارلگنرویبرتافانومیعواملوگیردمیقرارخارجیقسمتدراورنا.استمربعشکل

3الی2دربایدحداقلگورهاکاوشوشودتوجهآنهایناخنحتیانسانیاسکلتاجزایبهبایدکامالًکاوشبخشدر:نتیجهگیری
نحیدریکدیگرازنبایدراچسبیدههمبهاستخوان های.استاهمیتموردایزوتوپیهایآزمایشبرایناخنومووگیردانجامروز

هایپاکتدرهااستخوانازهریکبایدانسانیهایاسکلتحمل ونقلدراستبیمارییکنشان دهندهزیراکردجداسازیکاوش
حیندرنبایدآندرونهستندخاکازپرکههاییجمجمه.باشددرج شدهاطالعاتوشمارهباهمراهوجداگانهطوروبهمخصوص

.گرددمنتقلآزمایشگاهبهبایدآزمایشوبرسیبرایوکردخالیراآنکاوش
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گزارشیازنشستباستانشناسیدرامتدادجادهابریشم

بقازاد ثنا کاظم: نویسنده گزارش

درکهاستمابریشجادهحفاظتوشناسیباستانالمللیبینکنفرانسسومیندرارائه شده،هایمقالهدربارهاطالعاتیحاوینوشتهاین
وباستان شناسیموضوعبامرندشهرستاندریامکاروانسرایمحلدراولروزدو.شدبرگزار1397ماهآبانام25الی23تاریخ

این.دشبرگزاراسالمیهنردانشگاهمحلدرآذربایجانایلخانیدورهتاریخیآثارحفاظتموضوعباسومروزوابریشم،جادهحفاظت
نانجینگشگاهدان،آلمانوینهنرکاربردیدانشگاهتبریز،اسالمیهنردانشگاهگردشگری،وفرهنگیمیراثپژوهشگاه:حمایتبانشست
.گردیدبرگزار

.یامکاروانسرای،1397آبان23مورخههمایشاولروز
11الی9ساعت

کریستجلسهاول،پنلصندلیگابریل

ژانگدوم،پنلصندلیلیانگرجلسه

25

بودابریشمجادهاقتصادیواجتماعیتوسعهدرایرانشهرهایوظیفهمورددراولسخنرانی
.شدبرگزارحبیبیمحسنسیدتوسط9ساعتازکه

آن،مورددرگزارشهاییونادریتپهمنشأ
شدارائهژانگلیانگرتوسط
نیشابوردرابریشمباجادهمبادالتیمنطقهوهامحلوجود
شدارائهلرزادهزهراتوسط

ووهایرانی،شیمعماریسبکشناسی:شاملآنازمواردیاستابریشمجادهبهنسبتایرانمعماریبررسیونقد
شدارائهمرادیامینکهبودرازیسبکخصوصیاتچهارطاقیها،تنوع

استابریشمجادهمحدودهازواردشدهمحصوالت
الراسگیننیکوالتوسطارائهشدههستمرکزیآلتایحاشیهمردموقومیتهانشانگرکه

توسطآهنعصرمیانیآلتایباستانشناسیبخشبندیهایوآیتم
تاشکینالکس

مرکزیآلتایفلزکاری
یینجعتوسطارائهشدهمیرفتندکاربهدکوراسیوندروفلزیروکشبرایبیشتر



مرکزیدرآسیایبودائیغارهایوجود
.چینمنطقهیدرواقعکویاسابقپادشاهبهمتعلق

.استروئیتقابلبرجستهومولفهمفهوماینقمریهجریاولقرنومیالدازپیشدومقرندر
.هستتودوسیمیکمنطقهابریشمجاده
.توزیعشدهاندمناطقیوبهجداامروزهنقاشیهااین

آنجلیکابریجیت
شداختراعآلمانجغرافیایدرریختونفونبنیادفردبارونتوسطتادینگمسیر
.گسترشیافتهابریشمجادهراستایدردامنهوسیدیندرشمشیهجری884
بودمتداومابریشمجادهساحلیقسمتدرآنهاتروروباستانیچینیانواعرشت:بتوون
.بودلندنوچینبینارتباطیراهابریشمجاده

ارتباطیشهربهعنوانکاشانشهراهمیت
.استشهرایندرفرهنگیواقتصادیمبادالتموجودنشانگرکاشاندرموجودسایتهای

بهجنوبوشمالاتصالدهندهکهبزرگراهیمهمترین،کاشاناصفهان،ری،یزد،خلیجفارس:شاملایرانیبزرگراههای
.هستهم

میشودگرفتهنظردرصنعتیمحصوالتتولیدمحلکاشان
.میکندجلبخودبهزیادتوجهکاشاننساجیصنایع

جیحانیحمیدرضا
ایرانوچینجادهدرفارسیکتیبههایوجود

فررضوانمرتضی

16الی12ساعت
جلسهسوم،پنلصندلیمسعودکثیری

18الی16ساعت

تاشکینالکسصندلیپنلچهارم،جلسه
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ابلیستلدرسرامیکهاتولیدوفنّاوریمورددرمقدماتیتحلیل
امامیمحمدامین

گیالنقزوینتاریخیپلهایبودنخدماتی
اشرفیمهناز

.استشدهابریشمجادهطولدرایرانهنرترویجباعثکهبودهایراندرابریشمجادهقسمتبیشترین
افیکایمنیدارایارتباطیمسیرکاروانسرا،تجارتایجادبینالمللی،دهیشکل:ابریشمجادههایسازماناهداف
باشد

خوشاقبالهمایون
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همایشدومروز

12الی9ساعت

فراهانیعادلصندلیپنلاول،جلسه

استتجاریشاهراهابریشمجاده
.بازمیگرددهاندورهبهجادهاینتأسیس
.داردابریشمجادهتاریخبرمخربتأثیریکهبهکاررفتهاینترنتاستفادهبرایابریشمجاده
.تاسکردهمتصلمصرطریقازآیکیانورثروبهوهندشبهقارهبهرابینالنهرینکهاستراهیابریشمجاده

.کردندغلبهایرانبهابریشمجادهطریقازمقدونیها
عمرانیبهروز
(خراساندروازه)طریقازابریشمجادهحفاظت
.شدندمیرددروازهاینزیرازسرخدشترسوباتکهدفاعیدیوارهایوجود
.رسدمیسرخدشتبهشوله،اشرف،رباتپاکودار،الف،طاق

.کردندمیجلوگیریمهاجمانورودازهمچنین
لبافمیثم
مذهبیبناهای
.گرفتمیقراربنادرونآتشکهمذهبیبناهایوجود
.بودرایجکنترلبرایهاقلعهوجود

پورمحمدمحمدرضا
ایرانجغرافیاییتاریخدرابریشمجادهنقش

ملکزادهمهرداد

12الی11ساعت

عمرانیبهروزصندلیپنلدوم،جلسه
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اردبیلسفیدآبیچینیهایمطالعه
.استصفویهدورهبهمتعلقکهبودهچینیظروفازپراردبیلیهایخانههایخزانه

:شدهآثاراینهایارزشکاهشباعثکهعواملی
پولیهایارزشتوسطتاریخیهایارزشرفتنبیناز

بیگانهمهاجمانجنگ
.شودمینگهداریتهرانموزهدرچینی،آثاراینبیشتر
پوردانشفخری

سفیدوآبیچینیعرفانیبیان
(ساسانیانهنرتأثیرتحت)بودهسفالهنراوجاسالمیدوره
لعابدار،سفالهایسفال،روینقاشیدکوراسیون،مثالبرایشدهاستفادهمختلفهایجنبهدرسفالاز

.سفالرویخوشنویسی
.کردمیایجادراجدیدهایسبکبروززمینهوهنریوفنیاطالعاتتبادلدرایعمدهنقشابریشمجاده
.استهاندورهچیندرسفالگریهنراوج

.استشدهیافتچینباستانیبندردرسفیدوآبیهایسفالایننمونه
فررحیممهناز
معماریفرمیکبهعنوانخانقاهیاچینیغرفه
.شودمیدیدهسمرقنددرهاآنمنشأخارجشدهاند،چینازآنهاازبسیاریکهچینیظروف
.استصفویدورهبهمتعلقاحتماالًکهشودمیدیدههراتتیموردرچینیآثار

.استچینیهایمجموعهترینشاخصازشاهعباسیچینیپرسلنمجموعه
یونیوسن
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16الی14ساعت

لینیوخانصندلیپنلسوم،جلسه

ابریشمجادهمللمیانهمبستگینماد:شادباشپالکهای
شمابریجادهدرویژهایجایگاهکهاستفرهنگیوعلمیازنظرکهمتنوعهایویژگیدارایشادیاکمحوطهحفاری
.دارد
.استشادباشسفالوموزاییکمفاهیممورددرمقالهاین

لبافرجبعلی
ابریشممناطقدرانهداموسوزانیمرده

استمشترکگروهیکدرعضویتتعریفبرایتدفینروشیکخاکسپاریمراسم
.استنرفتهبینازمنطقهاینمردمبیندرسوزانیمردهمراسمآیین

.کندمیایجادمشکالتیآئیناینتوسعه
.شودمیدیدهابریشمجادهمناطقدرسوزانیمردهناخوشایندشواهد

.استرومیانوآسیامسیحیتآنمنشأکه
استکسالمارتین

دومواولروزهایازتصویریگزارش

همایشسومروز

.شدبرگزار14الی9ساعتازتبریزاسالمیهنردانشگاهدر

پذیرفتصورتکاربردیهنرهاییدانشکدهمرمتوحفاظتکارگاه هایازبازدیدخانه،آثارازبازدید12الی9ساعتاز

گردیدندارائهمقاالتسپسو
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رشیدیهربع
کوهپایهدروتبریزشرقیشمالدرقمری،هجری740بهالقلوبتذهبنوشتهبهبنامعماریمجموعهیکرشیدیه
.استساختهشدهسرخاب

راحیطهمدانیفضلرشیدالدینخواجهنظارتوباهمتاولجایتوخدابندهمحمدسلطانایلخانیانسلطنتعهددر
.شدساختهو

گاهدانشگردشگری،وصنایعدستیوفرهنگیمیراثسازمانسهجانبهیمشارکتباو96سالپژوهشمرحلهاولین
.شدانجامآلمانباستانشناسیموسسهوتبریزاسالمیهنر

فوکسهولگرکریستیاندکترآجرلو،بهرامدکتر
آذربایجانکاشیهنر

.یافتهنشرغربازایلخانیزماندرکاریکاشیهنردهدمینشانشناسانباستانهایبررسی
.دانستکاریکاشیصنعتشکوهدورهمیتوانراتبریزدرغازاندوره
نعمتیعلیدکتر

آئینیمعمارینخستین
میالدلقباولهزارهبهمربوطدخمههایگورشاملتدفینیکاربردهاینمونهبهترینازیکیتوانمیراسهنددامنه
.دانست

.دانستکوهولقبیرلیمراغه،گوردخمهقلعهگویجهتوانمیراآنهامهمترین
.استسهندآتشفشانیکوهدامنهدرصخرهایومذهبیمعماریگونهوشاخصهایبناازورجویمعبد

بارولینابرایبناایندرسیاهرنگازاستفادهباثلثخوشنویسیمقرنس،تزئینیپوششهایآرایهازاستفاده
.شدشناسایی

رازانیمهدیدکتر،حمزوییاسردکتر
اوجان
دچنازغربطرفازابریشمجاده.استبودهدرگذشتهارتباطیتجاریهایشاهراهترینمهمازیکیابریشمجاده
.شودمیایرانواردمسیر
.بودهایلخانیهایپایتختازیکیاوجان

.استامروزیبستانآبادهماناوجان.کندگذرمیزنجانوسلطانیهازکه
والیتیرحیمدکتر
علیشاهارگ
.گردیداحداثعلیشاهجامعمسجدهجدهوهفتصدیدههدر.استآرامگاهیناتمامبناییکایوانسازهباز
علیشاهرگابهموسومکنونیایوانپالنتغیرباهابعدکهاستمنارهدوباپیشخاندارایامادیوار،فاقدقبلهطرفاز

.گردید
حریمعرصهوعلیشاهارگایوانملیاثردرجهیکحریموعرصهبهغربیشمالگوشهخاکبرداری1395سالدر

.شدنگاریمستندوبرداریالیه95زمستاندرنگارندهسرپرستیبهولهفتحاهللتاریخیعمارتملیاثرجنوبی
آجرلوبهرامدکتر

سومنشستازتصویریگزارش
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گزارشیازیکپایاننامهدانشجویی

تاداس:پیرانشهرشهرستانسیلوه،سدسیلوه،تپهمحوطهبهمتعلقسازدستتاریخیسفال هایمرمتوحفظ(1396)ملکیشجاعیزهره
[چاپ نشده]تبریزاسالمیهنردانشگاهکاربردیهنرهایدانشکدهکارشناسی،پایان نامهرازانی،مهدیراهنما،

چکیده

متعلقهکساختآشکاررااسالمیدورانتاپیش ازتاریخدورانازراآثارکهپیرانشهرسیلوهسدسیلوهتپهمحوطهدرانجام شدههایکاوش
بیلقازآسیب هاییدچاراکنونهمهستند،م.قسومهزارهبهمربوطکهسفال هااینازبرخی.استپیش ازتاریختااسالمیدورهقبوربه

میراثزاجزئیکهآثارهنریوتاریخیارزشبهتوجهبا.استشدهموجود،سفال هایقطعاتمفقودیاستحکام،عدمشکستگی،تخریب،
وخریبتازوبودهضروریانسجامرفتنبینازبهتوجهباحاضرزماندرآنمرمت.می شودمحسوبپیرانشهر_ایرانگریسفالبهمتعلق
فرم،به:(1)شمارهسفال.استقرارگرفتهموردمطالعهپیرانشهرقبرستانسازدستسفالعدددوازاین رو.نمودخواهدجلوگیریآننابودی

سفالاینقطعات:(2)شمارهسفال.استمتخلخلبافتیبانخودیآنبدنهرنگ.استتزئینیفرمهرگونهودستهبدونوشکلخمره ای
سجنوشکلازنظرخوددورههمسفال هایباسفالدواین.استنخودیسفالاینرنگ.استموجودآنازیک تکهفقطونیستکامل

آزمایشرکنادرتکمیلیروشبه عنوانسفال ها،دهنده یتشکیلاجزاکانی شناختیمطالعه یبرایپتروگرافیآزمایش های.داردمطابقت
ینهدرزمخرده سنگ هاوکوارتزقطعاتاینپتروگرافیدستگاهیآزمایشبهتوجهباگرفتانجام(XRD)پرتوایکسپراشدستگاهیبررسی

یم،کلسآلومینیوم،آهن،سیلیس،اکسیدهایدرصدتر،شیمیآزمایشگاهیمطالعاتانجامطیدرXRDآزمایشانجامبا.دارندقراررسی
ی هایبررسانجامازپس.گرفتقراراندازه گیریوموردبررسیغیره،ورطوبتدرصدوکلسیمسولفاتوکلسیمکربناتومنیزیم

.شدپیشنهادآن هاازپایدارحفاظتجهتراه کارهاییدرنهایتوگرفتانجامآثاراینمرمتفرآینددقیق،عینیوآزمایشگاهی

.غمفرعصرسیلوه،تپهنظری،مبانیآسیبشناسی،شناسی،فنمرمت،وحفظسفال،:کلیدیواژگان

مرمتیعملیاتانجامخالصه

. پردازدمیاهدافوسؤال هاپژوهش،پیشینهمسئله،بیان:شاملتحقیقکلیاتومقدمهبهاولبخشکهاستفصل5شاملروپیشپروژه
بخشدروبحث هاونتایجچهارمبخشآزمایشگاهی،علمیمطالعاتسومبخش.نگاریمستندوتطبیقیتاریخیمطالعاتبهدوم،بخش

.استپرداخته شدهآثاررویانجام گرفتهمرمتیوحفاظتیعملیاتبهآخر
یافتشباهتیواستنداشتهپیرانشهرسیلوهسدمنطقهسایتهاییافتهبامستقیمیشباهتکهدهدمینشانتطبیقیتاریخیمطالعات

.استآهنومفرغعصربهمربوطدادمینشانکهگرفتصورتگزارش هایی...ودهانهفرمازلحاظولینشد
یل دهنده،تشکاجزاوهانمکشناختگونهدوبهکهکالسیکشیمیآزمایش های.هستندکلیدودستهشاملگرفتانجامکهآزمایش هایی

آنالیزسهزاشود،شناختهساختارشیاینکهبرای.دستگاهیآزمایش هایدومدستهواستغیرهوآهنوسیلیسمیزانشناساییقبیلاز
واستاهدهقابل مشدرشیهاییکانیچهشودمشخصتاشداستفادهپتروگرافیاز.شودشناختههاآنپختروشوساختارتاشداستفاده
هستندستسانقدرهابدنهچراوبودهچهداردوجودهاسفالایندرکهپرکننده ایوتمپراینکهدانستنبرای.قرارگرفته اندهمکنارچگونه

دمایویر؟خیاتغییراستقابل پتروگرافیآیاودارندوجودبدنهدرکهفازهاییبهبردنپیبرایهمین طوروشداستفادهxrdآزمایشاز
وشنهادیپیدمایمیزانتخمینبرتأییدیاینکهبرایشداستفادهدمانگاریآزمایشازاست،کردهتغییراتیچهفازهااساسبرپخت

.باشدکورهشرایط
بهمربوطهاآسیببیشترینکهدهدمینشانتدفینبهمربوطتصاویروتدفینشرایطوداشتهقرارتدفینشرایطدرسفالاینکهعلتبه

.استخردشدهسفالکاوشهنگامدروافتادهاتفاقکاوشزماندرکهاستهاییواکنش
به صورتکهبودهخمرهیکاولشی ء.شدنام گذاری2و1شمارهشی ءقرارگرفته اند،مرمتوموردتحقیقنامهپایانایندرکههاییسفال

.داشتغیرهورسوبوترکقبیلازهاییآسیبوبودداده شدهتحویلعکسیکوقطعه70
پودرکامالًکردنلمسباسفالاینکهوهانمکشناساییوانجام شدهآزمایش هایطبقونداشتوجوداثراززدایینمکامکاناینکهعلتبه

قرارگیریامکاناینکهدلیلبه.شدانجامموقتوصالیسپسوپلیمریاشباعابتدادرنبود،پاکسازیوجابجاییامکانحتیوشدمی
گیریقالبسپس.گرفتصورت%40-30پارالوئیدبادائم،وصالی،(گلیقالب)شداستفادهگیریقالبروشازنبودهمدیگررویقطعات
 سازیموزونسپسوشددرستدانهرنگگچهمراهبهراپرکنندهمادهوگرفتانجامدندان پزشکیمومازاستفادهبامفقودیهایقسمت
.گرفتصورتشییرویبررقیقپارالوئیدباپوششیدرنهایتوشدانجامپردازنقطهروشبهاکرولیکبارنگ
ورتصحفاظتحددردوشمارهشیمرمت.استتشتمانندسفالشکلامابودهیکشمارهشیمانندآسیبازنظرنیزدوشمارهشی ء

.(تثبیتوتمیزکاری)گرفت
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ازستازی  آن به حتدی زیتاد بتود کته ب    رفتهدستبه علت اینکه دارای شرایط مناسب برای بازسازی تشخیص داده نشد؛ زیرا حجم قطعات از
که ساخت این حجم به لحاظ مبتانی قابتل توجیته نبتود،     ( شدآن باید ساخته می%70حداقل . )شدسفال تبدیل به ساخت دوباره شیء می

.شدبنابراین فقط شیء اول بازسازی 
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