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:ارتباط با اعضای نشریه  journal.restoration@gmail.com 

 نقشه شهر تبریز در دوره صفویه

قاپوسرای چی ترسیم شده و اصل آن در موزه توپمطراقاین نقشه توسط 

شود.ترکیه نگهداری می  
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 سخن سردبیر

مقالات زیادی برای تبیین معنای کلمات حفاظت و مرمت به چاپ رسیده و افراد زیادی نظریات متفاوتی  مطمئناً

 کهچنانآنکشند ی را با خود به دوش میاند، این دو کلمه همواره هزاران بار معنایی و علمدر این زمینه داشتته

ه ی مرمت دیددر ترجمه کتیبه بیستتتون، یکی از کلیدهای اصتتلی رمزگشتتایی خطوط زبان باستتتان، نیز کلمه

در معنای  خصوصبهاما در اکثر موارد و  شدهاستفادهاین کلمه در معانی متفاوتی  در طول تاریخ هرچندشود می

شود که از تاریخ زاده پاستداری و شتناخت و کمب به خوانش آثاری استتفاده میی، حفاظت و مرمت برای امروز

برداشتن قدمی برای پاسداری و صیانت از آثار  باهدفنویسند، نشریه حفاظت و مرمت نیز شوند و تاریخ را میمی

در  دم برداردو امید است حتی به مقداری کوچب توانسته باشد در این راه ق کارکردفرهنگی و تاریخی شروع به 

های پیشتتین ستتعی خواهد شتتد با افزودن مقالاتی های بعدی این نشتتریه نیز با حفد دستتتاوردهای تلاششتتماره

 های تحصیلی در این حوزه باشد.تر این راه را ادامه داده و شامل تمام رشتهتخصصی

در حوزه  ها، ادامه مقالهرمت آندر حوزه نقاشی و فرایند م شدهمرمتدر این شتماره از نشریه، به چند نمونه اثر 

است.  شدهپرداختهمعرفی آثار فرهنگی این حوزه  طورنیهمسنجی و pHشتناسی مرمت و مطالبی در حوزه واژه

 12آماده چاپ بود اما با توجه به شرایط به وجود آمده حاصل از بیماری کووید  28این شتماره در زمستان سال 

 صتتورتبه 22تصتتمیم بر آن شتتد در تابستتتان ستتال  ا با انجام تغییراتین راستتتافتاد و در ای ریتأخاین کار به 

شتترایط خاص به وجود آمده، تولید محتوی در این حوزه ادامه یابد. در  باوجودالکترونیکی منتشتتر گردد تا حتی 

ستاد رازانی، ابا تشکر از دکتر  طورنیهمانتها با تشتکر از تمامی دوستتانی که دست یاری خود را کوتاه نکردند و 

 مشاور نشریه، که همواره در این راه پشتیبان ما بودند.

 مهرآباد مهسا سعیدی

 1222تابستان 
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  های مورداستفاده در تصمیمات حفاظتیشناسی واژهاصطلاح

 بخش دوم 

محمدیترجمه: حنانه خان  

امی تبریزدانشجوی دوره کارشناسی رشته مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر اسل  

Hana.khz77@gmail.com 

 

 (MANAGEMENT)مدیریت
آکسفورد نامهلغت  

 )سازمان یبیران مد .6 یریتمد یندفرآ .1)اسم. 

 کنندگانشرکت ازنظرواژگان مربوط 

 نادا(کا) ستآن ا مدتیطولان از حفاظت: مسئولیت مدیریت یب دارایی به نمایندگی از دیگری، بااحتیاط بیشتر برای اطمینان نظارت. 

 انجام شده و توافق در شرایط خاص غیره و تجارت دولت، توسط  خاص شرایط در که ییهابرنامه یا هایدها از یامجموعه: هاسیاست 

 .آرژانتین() شود

 کوبا() مزیت درمان و مقید کردن مطابق هزینه وتحلیلتجزیه: ریزیبرنامه. 

 چین(): شامل نیروی انسانی، پول، زمان منابع. 

 مرمتی باید توسط دو کمیته یکی علمی و دیگری ملی که مسئول کمیته ملی وزیر فرهنگ است، به  هر پروژه: درآلبانی، یبتصو

 .آلبانی() تصویب برسد

 (.ایتالیا) : اقداماتی که باید به ترتیب فوریت هرکدام انجام شوداولویت 

 (PRESENTATION)نمایش
آکسفورد نامهلغت  

 )شود.یا سبکی که چیزی با آن معرفی می یوهش .6از نشان دادن و مورد معرفی قرار گرفتن. اینمونهیا  عمل .1)اسم 

کنندگانشرکتنظر   

  ت،فقط در نمایشگاه نیس یشو نماباشد و به همه معرفی گردد. معرفی  فهمقابلمیراث فرهنگی متعلق به همه است بنابراین باید 

 (.استونی) شودرا شامل می سازیدیجیتال، حفاظت و مستند نگاریاقدامات مختلف ازجمله 

  ،(.میراث غیرمنقول )صربستان ویژهبهروش آشکارسازی و توضیح میراث برای عموم 

کنندگانشرکت ازنظرمرتبط  واژگان  

 مکزیبءشیبرای درک یب  مورداستفادههای و ارزش یممفاهها، : ایدهتفسیر(..) 
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 شناسی، باستان یهاسایتنیستند. استفاده مسئولانه از میراث فرهنگی با ارائه و بازدید از : میراث فرهنگی دارای وضعیت ثابت استفاده

 )استونی(. دهدکاهد بلکه افزایش میاز کیفیت میراث نمی تنهانههای تاریخی و یا استفاده از اشیای مذهبی خانه

 

 

 (PRESERVATION)نگهداری -صیانت
 

آکسفورد نامهلغت  

 (از چیزی)کردن  داری)اسم(عمل نگه. 

 داشتن)حافظه یا نگه زنده .2آسیب یا صدمه نجات دادن. از .6اصلی و موجود اثر نگهداری کردن. از حالت .1فعل() :داشتننگه

 .کیفیت(

AIC هنری و تاریخی آثار از محافظت برای آمریکایی موسسه 

 یننچهمهای شیمیایی و فیزیکی و ساندن خرابی، آسیبهایی که موجب به حداقل رنگهداری از اموال فرهنگی که از طریق فعالیت 

اصلی نگهداری،  این است که طول عمر اموال  هدف گیرد.شود انجام میباعث جلوگیری از ضرر رسیدن به محتوای اطلاعاتی می

 فرهنگی افزایش یابد.

 فرهنگی یتبااهم ییهامکان برای استرالیا ICOMOS منشور-1222منشوربورا 

 افت یب مکان در وضعیت فعلی موجود و تعویق زوال.نگهداری ب 

کنندگانشرکت ازنظرواژگان مربوط   

  بیو آسترین خرابی هایی با کمکه از طریق فعالیت ءشیعمل یا اقداماتی که برای حفد شکل موجود، یکپارچگی و مواد یب 

 .(مالاوی) گیرداز بین نرفتن اطلاعات انجام می ینچنهمفیزیکی و شیمیایی 

 تهتر در نظر گرفای در استونی)نام کشور( اصطلاح نگهداری وسیعمحتوای اصطلاح حفاظت و نگهداری یکسان است. در محیط حرفه 

د شونهایی است که در معنای مستقیم مخرب نیستند و برای حفد میراث فرهنگی اعمال میشامل تمام فعالیت یعنی؛ شودمی

 (.تونیاس) یعنی ایجاد محیط مناسب غالباً 

  ایالت متحده آمریکاءشینگهداری وضعیت(..) 

 (.آرژانتین) رفتن از دستداشتن چیزی برای جلوگیری از به خطر افتادن آن و یا عمل نگه 

  (.مالزی) توجهقابلجلوگیری از وخامت بیشتر، فروپاشی و یا تخریب و امن کردن ساختار بدون بازسازی 

  (.صربستان) های آیندهو حفد آن برای نسل در طول عمر میراث اندازپسبه معنای 

 (PREVENTION)پیشگیری 
آکسفورد نامهلغت  

  از وقوع یا ظهور چیزی. شدنمانعمشتق شده از فعل جلوگیری کردن)پیشگیری کردن( به معنی 

 

 1222، تابستان 2محمدی/حفاظت و مرمت، شمارهحنانه خان

 



2 

 

 

AIC-هنری و تاریخی آثار از محافظت برای آمریکایی موسسه 

 های  فرهنگی از شود( کاهش ضعف و صدمه به داراییت پیشگیرانه نیز شناخته میچنین به نام حفاظ)هم :مراقبت پیشگیرانه

سازی، نمایشگاه، کردن و نگهداری برای ذخیره اداره ;های: شرایط محیطی مناسبها و روشها و اجرای سیاستطریق قاعده

 تکثیر کردن. و در آخر ;ییاورژانسی و جوابگو یآمادگ مدیریت تلفیقی آفات، ;و استفاده ونقلحمل، یبندبسته

 E.C.C.O-اروپا مرمتی و حفاظتی یهاسازمان از شدهیلتشک کنفدراسیون 

 :برای جلوگیری از زوال و جلوگیری از آسیب با ایجاد شرایط مطلوب برای حفد میراث  یرمستقیمغاز اقدامات  حفاظت پیشگیرانه

چنین شامل برخورد صحیح، است. حفاظت پیشگیرانه هم شدهیلتشکفرهنگی تا آنجا که سازگار با کاربرد اجتماعی آن باشد 

و نمایش است. همچنین ممکن است شامل مسائل مربوط به مستند نگاری برای حفد اصالت اثر  سازییرهذخ، استفاده، ونقلحمل

 باشد.

ICOM(هاموزه المللیینب شورای )هاموزه اخلاقی اصول 

  :ای موزه برای ایجاد و مسئولیت ضروری اعضای حرفه  ؛ کهها استه مراقبت از مجموعهعنصر مهم سیاست موزحفاظت پیشگیرانه

 است. ونقلحملها در مراقبت از خود اثر چه در انبار، چه در محل نمایش و یا در حفد یب محیط محافد برای مجموعه

 کنندگانشرکتنظر 

 کوبا() شودجلوگیری از چیزهایی که باعث زوال می. 

 (.یمالاو) شود آثارغیرمستقیم باعث کاهش خرابی در  صورتبهکند تا فرآیندی که محیط را کنترل مییرانه: حفاظت پیشگ 

 کنندگانشرکت ازنظر واژگان مربوط

 (.مالاوی) در برابر دست زدن یا حرکت هاآنحفاظت از  منظوربهبرای اشیاء  یبندبسته: عمل یبندبسته 

 (.استونی) شوندمنقول در آن نگهداری می آثار: انبار مرکزی است که انبار 

 حفاظت از محیط اطراف یب بنای یادبود یا ساختمان در اطراف  منظوربهاست که  ایشدهیینتعای : محدوده1منطقه بافر

 (.مصر) شودها ایجاد میآن

 (.ایران) برای حفد اشیاء سازییرهذخ: آرشیو 

 (REHABILITATION)احیا یا نوسازی
 فوردآکس نامهلغت

 .6یا زندگی عادی بازگشتن و معالجه بعد از حبس، اعتیاد یا بیماری. یسلامتبهآموزش  با .1مشتق شده از فعل دوباره ساختن. 

 شرایط قبلی بازگرداندن. به .2یا اعتبار را بازیابی کردن.  حالت

 کنندگانشرکتنظر 

  (.مالاوی) کنیمهم استفاده می یجابهمت و بازسازی را های مرو یا ساختن حالت قبلی آن است. ما واژه ءیت شیتثبروند 

  (.مصر) و عملکردی بخشیترضاترمیم یب ساختمان، فضا یا یب منطقه به حالت 

                                                 

 .هستبه معنی حائل 1 
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 (.مالزی) روند بازگرداندن اموال به حالت سودمندی از طریق تعمیر یا تغییر 

 کنندگانشرکت ازنظر مرتبط واژگان

 ( و دوباره سا بنا یدتجدنوسازی:)های جدیدآن ممکن است ویژگی موجببهکه  ءشییب  یبر روبالایی از مداخله  سطح ختن 

 حقایق تاریخی اضافه شود. بر اساس  ءیشیب  یبر رویا جزئیاتی 

 (.مالزی) روند دقیق تولید دوباره با ساخت جدید-           

 :جدید. های قدیمی برای مقاصدسازگاری سازه روند استفاده مجدد انطباقی 

 (RESTORATION)مرمت
 

 آکسفورد نامهلغت

 )2تعمیر یا بازسازی یب ساختمان، کارهنری و غیره.  روند .6به بازگرداندن چیزی به شرایط، مکان یا مالب قبلی.  اقدام .1)اسم. 

 یب عمل، حق یا وضعیت قبلی. یدتجد

AIC-هنری و تاریخی آثار از محافظت برای آمریکایی موسسه 

 یا فرض شده که اغلب از طریق افزودن مواد غیر  شدهشناختههایی فرهنگی به حالت مانی برای به دست آوردن داراییهای درروش

 افتد.اصلی اتفاق می

E.C.C.O-اروپا مرمتی و حفاظتی یهاسازمان از شدهیلتشک کنفدراسیون 

 شود و هدف تسهیل درکیا رو به وخامت انجام می دیدهیبآسهای مستقیم است که بر روی میراث فرهنگی متشکل شده از فعالیت ،

 شود.ها احترام گذاشته میشناختی، تاریخی و فیزیکی آنهایی زیباییامکان به ویژگی تا حدقدردانی و فهم آن است و 

 فرهنگی بااهمیت ییهامکان برای استرالیا ICOMOS منشور-1222منشوربورا 

 مجدد قطعات موجود بدون  آوریجمعشده پیشین با از بین بردن اتحاد و یا عیت  شناختهمانده یب مکان به وضبازگرداندن باقی

 اضافه کردن مواد جدید.

 باستانی هایسایت و آثار مرمت و حفاظت برای المللیبین منشور-1223ونیز  منشور

 ر تکریم مواد اصلی خود اثر و اسناد اثر تاریخی است و متکی ب  شناختیزیباییهای تاریخی و هدف آن حفد و معلوم کردن ارزش

ز ا قبل حدس و گمان انجام شود مرمت باید متوقف شود و دارای یب نشان معاصر باشد. بر طبقای که کار معتبر است. در لحظه

 و تاریخی بر روی اثر تاریخی انجام شود. شناسیباستانهای انجام هرگونه کار مرمتی باید بررسی

 کنندگانشرکتر نظ

 (.ایتالیا) های هنری خاصبازیابی ارزش باهدفله مداخ 

 (.مالزی) فرآیند بازیابی دقیق فرم و جزئیات یب ساختار و محیط آن 

 شده است که اغلب با افزودن موادی که شده و یا حدس زدهروش درمانی که هدف آن برگرداندن اشیاء به وضعیت  سابق شناخته

 (.انگلستان) شداست که شواهد و اطلاعات کافی موجود با پذیرامکان. انجام این امر در صورتی شودشبیه به مواد اصلی نیستند انجام می

  (.صربستان) احیای ظاهر اصلی اثر منظوربهمداخله فیزیکی بر روی میراث 
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 مکزیب ءشیهای درمانی جهت ایجاد جنبه بصری یب انجام روش(.)  

 (آلبانی) بودن آن دستیصنایعهای ی از زندگی خود همراه با حفد اصالت و ارزشبازگرداندن یب اثر تاریخی به یب دوره معین. 

  (.ایران) مستند شده و یا موضوعات دیگری هابه عکستعمیر کردن با توجه 

  (.ایالت متحده آمریکا) اصلی خود ظاهربه ءشیبازگرداندن یب 

  (.آرژانتین) قدیمی چیزیبتعمیر 

 ندگانکنشرکت ازنظر مرتبط واژگان

 (.مکزیب) در مرمت مورداستفاده: اصول و قوانین تئوری مرمت 

 (REVERSIBILITY)پذیریبرگشت

 آکسفورد نامهلغت

 .لغو .3دور، بالا یا داخل. بهبه راه دیگر  چرخاندن .6)چیزی(برعکس آنچه بود.ساختن .6.عقببهحرکت .1مشتق شده از فعل برگشتن 

 دریب موتور(کار در جهت مخالف.. )3ی( یا ابطال)حکم دادگاه یا مرجع قانون

 )رود.یا رفتار کردن برخلاف آنچه معمول است یا انتظار می عمل .6به داخل یا چرخیدن به جهت مخالف. رفتن .1)صفت 

 )2مقابل یا رو به ناظر. طرف .3یا شکست. مانع .3برگشت(برعکس یا مخالف.) .2.معکوسدنده .6کامل از جهت یا عمل. ییرتغ .1)اسم. 

 یا دارای طرح ثانویه. باارزشیب سکه یا مدال  طرف

 کنندگانشرکتنظر 

 (.ایتالیا) امکان بازگشت به وضعیت یافت شده و انجام هرگونه عمل یا اقدامی 

  (.کوبا) شودبه خاطر تکریم ذات اصلی اثر استفاده می برگشتقابلدر مراحل حفاظت و مرمت از مواد 

  (.ایالت متحده آمریکا) دوباره انجام داد یراحتبهتا در آینده بتوان  اندشدهانجامای  گونه عمداًتغییراتی که 

 

 (SIGNIFICANCE/VALUE)اهمیت/ارزش

 آکسفورد نامهلغت

  :اعتبار ;جنبه مهم بودن چیزی )اسم(اهمیت. 

 :توجهجلبکلفی مهم برای  اندازهبهصفت(وسیع یا ) مهم. 

 :های مقادیر(اصول و معیار) .2مادی یا پولی. یبها .6یا بها. اعتبار ;داشتن را داردستحقاق نگهبه اینکه چیزی ا توجه .1اسم() ارزش

 رفتار.

 فرهنگی بااهمیت ییهامکان برای استرالیا ICOMOS منشور-1222منشوربورا 

 ا ی حال های گذشته،یا معنوی برای نسل یاجتماع ا شناختی، تاریخی، علمی، فرهنگی،: به معنای ارزش زیباییاهمیت فرهنگی

ها و اشیای  مرتبط با اثر ها، مکان، ملحقات، معانی، سابقهکاربرد آینده است. اهمیت فرهنگی در خود مکان، جنس، محیط اطراف اثر،

 .داشته باشندهای مختلف های مختلف ارزشها ممکن است برای افراد یا گروهمکان .است یافتهتجسم
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 کنندگاننظر شرکت

 :شخصی  یا  حقیقتاًتوانیم آن را تشخیص دهیم. در سطح شخصی ارزش ممکن است زش لمس ناپذیر است و ما فقط میار ارزش

 .(استونی) ها و غیره وجود داردیدادرو گذاری اشیاء مهم،هایی برای ارزشنامههای نسبی باشد. در سطح ملی توافقمربوط به اتفاق

 های گذشته، حال یا شناختی، تاریخی، علمی، فرهنگی، اجتماعی یا معنوی برای نسلیعتبار یا اهمیت زیبایا های میراث:ارزش

 (.کانادا) آینده

 :(.چین) هاجنبه از همههای فرهنگی یب دارایی، مجموعه یا سایت ارزش اهمیت 

 :(.تالیاای) به تاریخ، فرهنگ و تمدن یب کشور دارد با توجهیا ساختمان  ءشیاهمیتی که یب  اهمیت فرهنگی 

 کنندگانشرکت ازنظرمرتبط  واژگان

  یخی تار هایکه به ارزش میراث مکان  ایمعانیها و ملحقات فرهنگی یا مواد، فرم، مکان، کاربرد سرشت اثر: کنندهتعریفعناصر

 (.کانادا) کنندکمب می

 :(.چین) است شدهتفادهاسدارایی فرهنگی ساخته و  یبآنموقعیت و پیشینه اجتماعی و تاریخی که در  زمینه 

 :(.ایتالیا) از آن است ناپذیرجداییبخش  عنوانبهیا ساختمان،  از زمان درک آن  ءشیآنچه متعلق به یب  اصالت 

 (STABILIZATION)تثبیت
 آکسفورد نامهلغت

 فعل(محکم کردن یا محکم شدن.. )مشتق شده از ثابت کردن 

 کنندگانشرکتنظر 

 محدود کردن این احتمال است که هدف ها است.ترین کار روی جسم، مانند  برداشتن چرکیکم این روش درمانی برای انجام ،

 (.مالاوی) حفاظت موجب به خطر افتادن وضعیت جسم یا باعث خرابی بیشتر در آینده شود

  (.ایالت متحده آمریکا) شوداز حالتی که هست بدتر نمی ءشیاطمینان از اینکه وضعیت 

 

 (STAKEHOLDERS)دارانسهام
 6وبستر-مِریِم نامهلغت

  از یب دوره فعالیت است. متأثر)اسم(کسی که درگیر یا 

 2تعریف انگلیسی و فرهنگ جامع-کالینز نامهلغت

 .افرادی که علاقه به امور یب شرکت یا یب سازمان دارند 
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 J.P. Friedman, J.C. Harris, J.B. Lindeman, published by Barron’s Educational)) قوانین املاک نامهلغت

Series, Inc)) 

  تصمیمات مربوطه به زمین یا املاک سهم دارد. یجهدرنتیب تصمیم قرار بگیرد. کسی که  یرتأثهرکسی که ممکن است تحت 

 شود.گذارد استفاده میمی یرتأثبرای توجیه مقررات دولتی که بر حقوق مالکیت خصوصی  معمولاً

 کنندگانشرکتنظر 

 (.مصر) حفاظت و نوسازی علاقه یا نقشی دارد درروندی که کس 

  چین است یرگذارتأثیا علاقه داشته و  قرارگرفته یرتأثکسی که تحت(.) 

 یعنی ؛باید مدنظر قرار بگیرند( ریزی)مستقیم یا غیرمستقیمو مشورت یا برنامه موردحفاظتگیری در کسانی که هنگام تصمیم 

 (.انگلستان) های عملیاتیداران، مدیران و بخشنتی، بازدیدکنندگان، امانتمیراث انگلستان، مجموعه سلط

 کنندگانشرکت ازنظراصطلاحات مرتبط 

 :و  باید میراث فرهنگی را جزء طبیعی و  شده استحفدها منظور، عموم جامعه و مردمی است که میراث فرهنگی برای آن عموم

 (.استونی) از زندگی خود بدانند یجدانشدن

 (SUSTAINABLE)یدارپا
 آکسفورد نامهلغت

 .و کشاورزی(جلوگیری از هدر رفتن منابع طبیعی. توسعه در صنعت،) .1)صفت(قادر به ثابت ماندن 

 کنندگاننظر شرکت

 های نیازهای حال حاضر بدون به خطر انداختن توانایی ینتأمنامحدود و  طوربهحفد یب فرآیند یا وضعیت خاص  یتظرف :پایداری

 آینده در رفع نیازهای خود.نسل 

 ندازدیبهای خود به خطر های آینده را در رفع نیازهای حال را برآورده سازد بدون آنکه توانایی نسلای که نیازتوسعه :توسعه پایدار. 
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 4شومینه خانه سرکاراتی تبریز مرمتبرداری در ای از لایهتجربه

 احمدیان الهام سید

 مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز رشته کارشناس 

Seyedahmadianelham@gmail.com 

 

 

 

 چکیده

 هباین بنا  شده است.تشکیل بالاطبقه زیرزمین و طبقه همکف و طبقه  2از بوده که اواخر دوره قاجار  خانه سرکاراتی تبریز مربوط به

ل ی معماری داخهاهیآرای تاریخی تبریز در شرایط ناگواری قرار دارد و بناهاست متروکه بودن پیش از به ثبت رسیدن در فهر لیدل

طح آن سست که ا ایشومینه موردمطالعهنمونه  ی الحاقی پنهان گشته و ماهیت و اصالت اثر تاریخی تغییریافته است.هاهیلابنا زیر 

ء احیا ،موردمطالعه شومینهی الحاقی در هابخش یبردارهیلاز هدف ای از رنگ و گچ پوشیده شده است. هاهیلای گذشته با هاسالدر 

 مرمتی مداخلاتبا توجه به اصول و مبانی و و روش مناسب  مواد استفاده از بابازیابی زیبایی اولیه اثر هویت اثر، حفد و نگهداری آن و 

بعدی  یهاگامضعیت لایه تاریخی برای برداشتن از اثر اجرا شد تا ضخامت لایه الحاقی و و یاگوشهدر  3×3سونداژ  6ابتدا  است.

گچ در برخی از  نازکهیلالایه رنگ الحاقی و  2، مشخص شد آزمایشی یبردارهیلاپس از گردد. برای حفاظت و نگهداری اثر مشخص 

 روش تلفیقدر آخر و  آزمایش شد هاآنو تلفیق  ییایمیشمکانیکی و  یهاروش برداریاست. برای لایه اجراشده اثرروی  هاقسمت

به سطح  بدون اینکه آسیبیکه  ی الحاقی تشخیص داده شدهاهیلای بردارهیلاروش برای  نیترعیسرو شیمیایی و مکانیکی بهترین 

ی مختلف شومینه آشکارشده و با این اقدام قابلیت هنری هاقسمتی دیوارنگاره بردارهیلابرداری انجام شد. پس از انجام لایهاثر برسد 

 اثر بازیابی شد.

 مداخلات مرمتی، شومینه تاریخی. دیوارنگاره، ،یبردارهیلا :هادواژهیکل
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 مقدمه .1

ی از معماری اسلامی را اعمدهو بخش  نفبیلاجزء  هاهیآرای آن ناقص است زیرا هاهیآرابحث معماری اسلامی بدون پرداختن به 

ی معماری در حقیقت جزئی از بنا یا مکمل آن هستند که در دوران مختلف و با هاهیآرا (.1221 حمزوی و اصلانی) دهدتشکیل می

ی هاصورت بهاند. این تزیینات، بنا به سلیقه و سبب هر دوره و آثار معماری بوده بخشنتیزو  اجراشدهی متفاوت هابیتکنمواد و 

ی از آثار تاریخی هستند ادسته هاوارنگارهیداند. د داشته و اجراشدهنمو.کاری، دیوارنگاری وبری، کاشیی، گچآجرکارمختلف، همچون: 

(. سطح اصلی نمونه 1222 شود )بروجنی و دیگران،مهم ارزیابی  شانیخیتارتواند همپای ارزش می هاآنی باشناختیزکه جنبه 

ی هاهیآرانده شده است. در بعضی از موارد با ی مختلف روی اثر آمده پوشاهادورهی الحاقی گچ و رنگ که در هاهیلاموردمطالعه با 

. اکثراً در اثر یب اتفاق در حین انجام کار و یا اندشده، پوشانده دتریجدی هادورهرو هستیم که تزیینات آن در بهمعماری در ابنیه رو

و اما برخورد صحیح و  (؛1212بهنام ) شودی و فن شناسی به وجود این تزیینات خفته پی برده میشناسبیآسدر حین مطالعات 

آثار چیست؟ در این  گونهنیاروش و مواد برای حفد و نگهداری  نیترمناسبمبانی و اصول مرمت در مورد این آثار چگونه است؟ 

 های شیمی کلاسیب است.ی، مراجعه به منابع و اسناد معتبر و انجام آزمایشاکتابخانهپژوهش روش تحقیق مطالعات 

 تیخانه سرکارا .2

 اجارق دوره اواخر به متعلق در کوچه سرکاراتی است که الامرصاحبچایکنار، جنب بقعه  در تبریز واقع در خیابان سرکاراتی خانه 

 ازجمله بریگچ و آجری نمای که است شدهتشکیل قهطبسهاز  بنا این. است رسیده ثبت به 21183 شماره با 1222 سال در است و

اق ات) نشین و زیرزمین و بالاخانه در جبهه شمالی قرار دارد و اتاق زمستانیشاه اتاق. رودمی شمار به آن اصلی معماری هایشاخصه

اکنون از بین رفته است. دری( در جبهه غربی خانه قرار دارد که بنابر شواهد موجود شامل بالاخانه و احتمالاً ایوان بوده که هم 2

اری، زو) است قابی سازه دارای فوقانی طبقه و طاقی سازه دارای هازیرزمین که است طاقی و قابی دو سازه از ترکیبی مذکور بنای

 و زمین سطح از بالاتر متر 1۴32 حدود بنا اول یطبقه. است زیربنا مترمربع 232 و عرصه مترمربع 33۵ حدود دارای بنا ناصر(.

 و آجری هایپوشش از ترکیبی غربی و جنوبی نماهای. ستا شدهساخته حیاط کنونی سطح از ترپایین متر 6 حدود آن زیرزمین

 نماها،طاق و هاطاقچه ها،شومینه اروسی، هایپنجره به توانمی بنا این هایویژگی از (.6 و 1 تصویر) اروسی زیبا است هایپنجره

 . کندمی خودنمایی های دیگرقسمت و هاپنجره اطراف ازاره، هره، ازجمله نما های مختلفقسمت در زیبا هایآجرکاری. کرد اشاره

 .است ودهب تبریزی اصیل هایخانواده از یکی سرکاراتی، خانواده اختیار در ابتدا از بنا این بناشده سرکاراتی خانواده توسط خانه این

 (.1221 تبریز فرهنگی میراث سایت) است راد منیب آقاحاج اثر مالب حاضر حال در
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  شومینه() ردمطالعهمعرفی اثر مو .3

متر سانتی 22متر در سانتی 112های زمستانی است. این شومینه در ابعاد شومینه موردمطالعه واقع در دیوار غربی اتاق سوم، اتاق

برداری شومینه است. برای بازگردانی هویت اثر و حفاظت و نگهداری آن و مطالعه تاریخی، موضوعی و ... لایه است و فاقد تاقنما

گر دیهای قسمترسان شامل آسیب فیزیکی و انسانی است که در هنگام بازسازی خانه، همراه با مری ضروری است. عوامل آسیبا

های دیوارنگاره بخصوص قسمت آتشدان شومینه و خانه زیر گچ و رنگ پنهان گشته است. وجود رد تیشه و ریختگی برخی از لایه

ی صورت بردارتر ابتدا باید لایههای واردشده به شومینه هستند که برای بررسی دقیقسیبگاه آجری اثر ازجمله آتکیه شدهدیده

 (.3 و 2 گرفت )تصویرمی

 

 

 

 مبانی و اصول نظری مرتبط با موضوع دیوارنگاره .4

اند ه نمودهها ارائدیوارنگارهافرادی مانند فیلیپات، برندی، فرانس لانورد و مورا ملاحظاتی پیرامون اصول و مبانی نظری در برخورد با 

گذار هایی در نظر گرفت که پایهعنوان دیدگاهتوان بهشوند. این ملاحظات را میهای مختلف فن تا فلسفه را شامل میکه جنبه

ی بانیافته در مبحث میراث جهانی هستند. اگرچه نظرات برندی در مها در کشورهای توسعهاستانداردهای مرمت امروز دیوارنگاره

 تر وملاحظات جزئی ها،اند. اودرمورد دیوارنگارههای تاریخی نقشی اساسی را ایفا نمودهمرمت کلیه آثار، ابنیه و بافت حفد و

 سازی و کمبودها مواردی از این دسته هستند.ی موزونها و نحوههای نقاشیکاربردی را ارائه نموده. برای مثال نحوه برخورد با لایه

 لحاقاترفع ا .4-1

ها قتتترار گیتتترد کتتته در ستتتاختار یتتتب نقاشتتتی دیتتتواری امکتتتان دارد در طتتتول حیتتتات ختتتود متتتورد دخالتتتت انستتتان 

 توانند شامل موارد زیر باشند:اولیه و ظاهر اصیل آن تغییراتی ایجاد کند، این تغییرات می

عکس دور و نزدیب از شومینه .3 و 2 تصویر   
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ده اصتتتلی ولتتتی بتتتا های رنگمتتتای جدیتتتد و پوشتتتاندن لایتتتههتتتا کتتته در حقیقتتتت شتتتامل اعمتتتال رنگمتتتادهرنگی رو -

 گرفت.ی نو و تازه بر روی نقاشی انجام میمنظور ایجاد جلوهحفد فرم نقاشی هستند که به

 ی جدید.منظور بازخلق دیوارنگارهتر و پوشانده شدن آن بهاجرای نقاشی جدید بر روی نقاشی قدیمی-

انده تر پوشهایی از نقاشی قدیمیدهنده بخشیا سفارشبنا به صلاحدید خود نقاش  اصلاحات خود نقاش در حین اجرای دیوارنگاره-

 گردد.و با نقاشی جدید جایگزین می

 اجرای اندود بر روی دیوارنگاره صرفاً برای پوشاندن آن.-

 (.36-31: 1222 حسینی،) اندود جدیداجرای اندود بر روی دیوارنگاره و بازخلق اثر بر روی -

شده بر روی لایه الحاقی که کاملًا روی سطح اثر تاریخی را پوشانده و از ارزش و هویت ت انجامدر شومینه موردمطالعه بعد از مطالعا

زا، لایه الحاقی فاقد کاهد، برای پدیدار شدن لایه تاریخی و حفد و مرمت آن و جلوگیری از عوامل مخرب و آسیبو زیبایی آن می

 .ارزش، از روی شومینه جهت حفاظت و مرمت اثر برداشته شد

 برداری(مداخلات مرمتی )لایه .5

 )پاکسازی داخل شومینه )آتشدان 

های معماری که پوشانده شده بودند، داخل شومینه پر از آجر و خاک بود. برای جلوگیری و آشکارسازی آرایه هابه دلیل بازسازی اتاق

ه و خاک داخل شومینه با ظرفی پلاستیکی از شدآجرها برداشته آتشدان( و تخریب آن،) از احتمال ریختگی قسمت تحتانی شومینه

 مانده حشرات از داخل شومینه پاکسازی شدند.ها و باقیآن خارج شد، سپس به کمب جارو با مکش کم خاک

 های سطحیرفع آلودگی 

ار و ی گردوغبهای سطح اثر است. پاکسازتر از اثر، رفع آلودگیاولین قدم برای حفاظت و مرمت اثر برای رسیدن به تصویری واضح

اب های متفاوت برای انتخپس از مستند نگاری آزمون باقیمانده حشرات با قلموی نرم تخت از قسمت بالا تا پایین اثر انجام گرفت.

 ترین روش و ماده انجام پذیرفت.کم آسیب بهترین و

 مکانیکی برداریلایه 
برداری کلی بر روی ها و مداخلات مرمتی قبل از لایهشد تا آزمایشمختلف اثر اجرا های قسمتدر  3×3ابتدا چند سونداژی به ابعاد 

وی شده بر رها، ضخامت و نوع آن و همچنین وضعیت لایه اصلی اثر و تأثیر روش انتخابسونداژ اجراشده صورت گیرد و وضعیت لایه

ه بر تیغ بیستوری بدین گونه بود ک مکانیکی بابرداری برداری انتخاب شود. لایهها بررسی شود و درنهایت بهترین روش برای لایهآن

جدا شد.  دولایه باهم هر تاریخی رنگ لایه به الحاقی لایه چسبیدن به دلیل که تراشیده و جدا شد درجه 6۵روی سونداژ با زاویه 

لحاقی و های ادن لایهتر است، ولی به دلیل چسبیباوجوداینکه کنترل ابزار و کنترل میزان جدایش لایه الحاقی با بیستوری راحت

 (.3 تصویر) ها حذف شدکرد درنتیجه روش مکانیکی از میان گزینهکار را دشوار می تاریخی این

 برداری شیمیاییلایه 

کاتور مقطر، تولئن، تربانتین با اپلی های اتانول، متانول، استون، آببرداری لایه رنگ الحاقی روی اثر به روش شیمیایی حلالبرای لایه

برداری سونداژ اول مشخص شد که سه لایه رنگ الحاقی (. در حین لایه1 جدول) صورت جداگانه بر روی لایه الحاقی آزمایش شدهب

های (. پس از آزمایش محلول2 تصویر) های متفاوت، رنگ نفتی و آبی روشن و سپس سفید به ترتیب روی کل اثر آمده استبارنگ

های الحاقی هدلیل اینکه لای برداری شیمیایی بهاما استفاده از لایه ترین محلول است؛و کم آسیب شیمیایی نتیجه شد اتانول بهترین
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گردید و همچنین وضعیت لایه تاریخی و نفوذ محلول و تأثیر آن بر روی لایه از روی اثر باید با استفاده از حجم زیاد محلول حذف می

تفاده و اس شیمیایی برداریلایه بودن گیراشته شود مشخص نبود، حذف گردید. وقتکه حداقل دولایه کاملاً برداصلی تا هنگامی

 ها در محیط بسته نیز از دلایل دیگر حذف این روش است.ازحد از حلالبیش

 

 

 تأثیر مواد شیمیایی بر روی لایه الحاقی مواد شیمیایی

 بدون تأثیر آب مقطر

 کم تربانتین

 مناسب اتانول

 متوسط به بالا نولمتا

 زیاد استون

 زیاد تولئن

 

 

 برداری مکانیکی و شیمیاییلایه 

به دلیل معایب و مزایای ذکرشده روش مکانیکی و شیمیایی، با در نظر گرفتن مزایای هر دو روش، روش مکانیکی و شیمیایی برای 

 (.8 و 1 تصویر) جام پذیرفتارائه کیفیت بهتر کار تلفیق شد و آزمایش آن بر روی سونداژ اجراشده ان

د تا شکه خیلی نم نباشد روی لایه الحاقی کشیده می برداری ابتدا پنبه راکمی آغشته به اتانول شده و سپس آرام به صورتیبرای لایه

زاویه ستوری با یپذیر نبود به کمب ببه لایه اصلی نفوذ نکند. پس از چند ثانیه، لایه الحاقی نرم شده تا جایی که امکان داشت و آسیب

 

 

 

 

 

های الحاقیبر لایه هاحلال تأثیر تیجه .1جدول   

برداری شیمیاییلایه .2 تصویر یکیبرداری مکانلایه .3 تصویر   

 1222، تابستان 2الهام سیداحمدیان/ حفاظت و مرمت، شماره
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نیز انجام ( با ضخامت رنگ بیشتر و یا سفت شدههای قسمت) ثانیه 2۵گذاری به مدت  درجه تراشیده شد و در صورت لازم ضماد 6۵

دلیل  مانده بهبرسد ادامه یافت. برای پاکسازی لایه نازک باقی الحاقی رنگ آخرین از نازکی لایه به که جایی پذیرفت. این کار تا

 که دارای شومینه فوقانی قسمت (. در6 جدول) های دیگری تست شدی اصلی حلالبودن این لایه و ارتباط مستقیم با لایه حساس

شده رقیق R 3۵83سیماکریل  با بخشیابتدا استحکام بودن رنگ و پخش شدن و ریزش رنگ، حساس بوده به دلیل مرغ و گل نقوش

 گرفت با اپلیکاتور نم شده مایل به خشب صورت 1۵ به 2۵تانول و آب مقطر با نسبت پاکسازی با ا با اتانول صورت گرفت. سپس

(. درنهایت گچ یا رنگ با ترکیب اتانول و آب مقطر و استون به نسبت مساوی تا جایی که امکان داشت پاکسازی شد. 1۵و  2 تصویر)

در  اپلیکاتور با محلول ذکرشده ضماد گذاری و پاک شد. وسیلهها نفوذ کرده بود بههایی که رنگ در درز و جای تیشهبرای قسمت

طلایی  رنگ قرمز و سبز و) کنندهراحتی، به دلیل متفاوت بودن نسبت حساسیتشان به محلول پاکها رنگ تاریخی بهبرخی از قسمت

ی درنتیجه ابتدا رنگ طلایتر است ها نسبت به رنگ آبی حساسشدند(. رنگ طلایی در برخی از قسمتها پاک میدر برخی از قسمت

با اپلیکاتور به صورتی که اپلیکاتور خیلی کم، نم شده باشد پاکسازی  1۵ به 2۵ نسبت به مقطر آب و و قرمز و سبز با محلول اتانول

ا و هبعد از برداشته شدن لایه رنگ الحاقی، تیرگی .(16 و 11 تصویر) سپس رنگ آبی با اپلیکاتور آغشته به اتانول پاک شد. شد

های الحاقی بر روی اثر ایجادشده بود، با ها که احتمالاً در هنگام استفاده از شومینه قبل از اجرای لایهها و در بعضی قسمتچرکی

 های مساوی پاکسازی شد.اتانول و آب مقطر و تربانتین با نسبت

 

 تأثیر بر رنگ تاریخی تأثیر بر لایه الحاقی مواد شیمیایی

 متوسط متوسط ه نسبت مساویآب مقطر+اتانول ب

آب مقطر+اتانول+استون به نسبت 

 مساوی

متوسط ولی رنگ قرمز سبز و سرنج را  متوسط

 داشت.برمی

 داشت.رنگ قرمز و سرنج را برمی متوسط به بالا آب مقطر+استون به نسبت مساوی

های حساس خوب، برای تمامی رنگ متوسط 3۷به  ۰۷آب مقطر و اتانول نسبت 

 ده شد.استفا

تربانتین+اتانول+ آب مقطر به نسبت 

 مساوی

 برای چرکی و تیرگی استفاده شد. خوب

 

 

 رسد تلفیق روش شیمیایی و مکانیکی در این بخشبرداری شومینه در خانه سرکاراتی به نظر میشده و لایهبا توجه به مطالعات انجام

وت رویی با آثاری در شرایط متفابوده و مرمتگران امکان روبه ی گستردهنتیجه مطلوبی داشت. البته باید توجه داشت که مرمت علم

 و مختلف را دارد که پیش از شروع عملیات مستلزم مطالعه و بررسی است.

 

مرحله دوم برداریلایهها برای نتیجه حلال. 6 جدول  
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برداریلایهپیش از  .2 تصویر  

 

 

 

مکانیکی و شیمیایی برداریلایه. تلفیق 8 و 1 تصویر  

برداریلایهپس از  .1۵ تصویر  

 

 

 

طلایی( و رنگ متن) حساسرنگ  برداریلایه. بعد از 16 و 11 تصویر  
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 گیرینتیجه .6

اثر و احیا هویت و اصالت شومینه و همچنین شده، باهدف آشکار شدن سطح اصلی ها و مطالعات انجامپژوهش موردنظر پس از بررسی

های الحاقی فاقد ارزش از روی شومینه با تلفیق روش شیمیایی و مکانیکی باکمال برداری بخشحفد و نگهداری و مطالعه آن، لایه

تاریخی  هاینداشته و لایهبرداری نتیجه مطلوبی شود لایهبرداری آثار، عجله و زمان کم باعث میدقت و احتیاط انجام پذیرفت. در لایه

یقی بایستی برداری تلفبرداری بخش الحاقی چند لایه تمامی عملیات لایهدیوارنگاره آسیب ببینند نکته دیگر اینکه در خصوص لایه

گردد. پس ب نهای تاریخی زیرین دچار آسیاندازه کافی بر کار خود کنترل داشته و لایهمرحله انجام گردد تا مرمتگر بتواند بهبهمرحله

انجام  های قاجاری تبریزهای الحاقی، مستند نگاری و مطالعات تاریخی تطبیقی با توجه به بررسی تمامی شومینهبرداری لایهاز لایه

پذیرفت و نقوش آن مورد مطالعه قرار گرفت که شامل نقوش گل و بوته، گل و مرغ و تزئینات گیاهی بود و همچنین از نظر فرم با 

 های اصلی شومینه شاملفرد است. رنگهای قاجاری تبریز متفاوت بوده و فاقد طاقنما است و ازلحاظ فرمی منحصربهینهدیگر شوم

دند های دیوارنگاره شناسایی شهای آبی، سبز، قرمز، نارنجی و طلایی است. بعد از مطالعات آزمایشگاهی در بخش فن شناسی لایهرنگ

اسایی، حذف شدند. هدف از حفاظت و مرمت دیوارنگاره بازیابی قابلیت هنری اثر و حفد یکپارچگی رسان نیز پس از شنو عوامل آسیب

 پذیری انجام پذیرفت.مفقود نیز با رعایت اصل برگشتهای قسمتو کلیت اثر بود و رتوش و بازسازی 

 منابع

 ت گلدسته.های معماری بقعه پیربکران، انتشارا. آرایه1221حمزوی، یاسر و حسام اصلانی. -

برداریلایهقبل و بعد از  تصویر .13 و 12 تصویر  

 1222، تابستان 2ن/ حفاظت و مرمت، شمارهالهام سیداحمدیا
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حفد و مرمت یب نمونه دیوارنگاره . »1222بهزاد بروجنی، مرجان، یاسر حمزوی، محسن چاره ساز، ایمان طلوعی، ایمان طلوعی، -

دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان، انتشار در «. رنگ و روغن در کلیسای بیت لحم اصفهان

 فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری.-ات یازدهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخیکتاب مجموعه مقال

 .68نهان در خانه اقدسیه اصفهان )فن شناسی معماری داخلی(. مجله هنر و معماری شماره . آشکارسازی تزینات 1212پدرام، بهنام. -

 .1221/1۵/2سایت میراث فرهنگی تبریز دسترسی -

 ای منتشرنشده درباره خانه سرکاراتی.. مصاحبه1228زواری ناصر.-
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 3ای از مرمت دیوارنگارۀ شومینه قاجاری خانه سرکاراتی تبریزتجربه

 محیا اظهرشکوفه

 مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریزکارشناس 

Mahya.azhari@gmail.com 

 

 

 

 چکیده

هام ال عمده حاصل طوربههای اجتماعی، فرهنگی و البته هنر شده است. این تغییر شهر تبریز در دوره قاجار دچار تحولاتی در زمینه

های منقوش، به زیبایی دیوارنگاره و شومینه لهیوسبههای تبریز در این دوران از فرهنگ غرب و اروپای مدرن و هنر ایرانی است. خانه

اند. در این پژوهش سعی شده است با انجام عملیات حفاظت و مرمت شومینه تاریخی قاجاری متعلق به و شکوه دوچندان رسیده

. افتیدستشناسی و فن ساخت بوده، به حفد و شناخت این اثر ارزشمند ی تاریخی، زیباییهنیدرزمکه دارای ارزش  خانه سرکاراتی

ته ماندن و الب ناشناختهو این امر دلیل مهمی برای قرارگرفته ها بدون استفاده و متروکه بوده ای شخصی که سالر در خانهچراکه اث

ررسی ی شناخت کلی اثر، به باز بین رفتن تدریجی آن و بروز مشکلاتی در این زمینه بوده است. بعد از طی مطالعات مقدماتی درزمینه

ست. ا شدهپرداخته همها نسبت به آن تأخرها و تقدم و ت میکروسکوپی جهت تشخیص ترتیب اجرای رنگلایه رنگ از طریق مشاهدا

شناسی به فن SEM EDX)و  (FTIRبرداری جهت انجام مطالعات آزمایشگاهی شیمی کلاسیب و آنالیزهای دستگاهی همچنین نمونه

 های آستر، بستر و البته لایه رنگ، پرداخته شد. عملیاتلایه خصوصبهره های دیوارنگابررسی ساختار لایه منظوربهشناسی اثر و آسیب

ی نواحی که سازپاکنگاری اثر،  است: مستند شدهاشارهها شامل اقداماتی است که در ذیل به آن موردنظرحفاظت و مرمت شومینه 

حذف )شیمیایی و شیمیایی(، مرمت گچی با -نیکیهای )مکانیکی، مکا، به روششدهرنگدر اثر گذر زمان دچار کدر و مات شدن لایه 

مرمت نواحی مفقود و بتونه برای مناطقی که لایه بستر دچار آسیب شده(، انتقال  -محل قرارگیری لوله بخاری جدید و مرمت آن

ت رنگی و همچنین تثبیسازی سازی لایه بستر برای اجرای لایه رنگ، موزونسازی و آمادهزنی(، بومزنی، گرتههای )سمبهطرح به روش

به اصالت، تمامیت  واردکردنبا حذف و جبران عواملی که باعث خدشه  ذکرشدهاست. در راستای اجرای عملیات  موردنظرنهایی اثر 

 ای مطلوب حاصل شد.و زیباشناسی اثر شده بود، نتیجه

 مرمت، دیوارنگاره، شومینه، خانه سرکاراتی، تبریز واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

                                                 

  مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی رشته مرمت آثار تاریخی با عنوان حفاظت و مرمت شومینه تاریخی خانه سرکاراتی تبریز است.3 
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 قدمهم .1

های میانه، معاصر اولیه و دوران ازتاریخ، دوران باستان، شاهنشاهی، سدهتاریخ هنر و میراث فرهنگی سرزمین ایران که دوران پیش 

(. حفاظت و صیانت از 1288پور، فکریاست )معاصر را در برگرفته و سرشار از آثار غنی و ارزشمندی بوده که تاریخ ایران وامدار آن 

و  تواند ماشود و میآید امری مهم و ضروری تلقی میسرمایه ملی و استحکام تمدن ایران به شمار می عنوانبهیخی که این آثار تار

 رهنمون باشد )نژاد خطرکمای های حال گذر داده و به سمت آیندهآیندگان را با استناد به هویت و تجارب گذشتگان، از پراکندگی

یکی از  عنوانبه، واقع در خانه سرکاراتی، محله دارایی است. این محله موردمطالعهتاریخی  (. موقعیت شومینه1226ابراهیمی، 

د مانده، حفاز دوره قاجار باقی اکثراًهای تاریخی که خانه باوجودکه تا حدودی بافت قدیمی خود را  های شهر تبریزترین محلهقدیمی

ی و دستعیصنابه ثبت سازمان میراث فرهنگی،  1222در سال  رمنقولیغار در فهرست آث 21183کرده است. این بنا با شماره ثبت 

الامر در این مکان که مربوط به دوره صفوی مسجد باشکوه صاحب طورنیهم(. 1223گردشگری استان تبریز رسیده است )چمنی، 

 بوده، باعث اهمیت این منطقه شده است.

 ی اثرمعرف .2

و عرض آن  متریسانت 11۵است. طول شومینه  قرارگرفته نینششاهدر ساختمان جنوبی، اتاق  ای گچی است کهشومینه موردنظراثر 

نما با نما و لچکی طاقبه رنگ طلایی بر روی زمینه آبی است. طاق وبوتهگلو ترّه پخ با نقوش  است. اثر دارای حاشیه متریسانت 81

 ای قطارهاست و پایه شدهلیتشکمعماری به همراه یب سربخاری جدید و پیشانی شومینه با منظره انسان/طبیعت/ وبوتهگلنقوش 

ی، سبز، های آبدر اثر رنگ شدهاستفادهی اصلی هارنگدانه شود.بندی در دو سمت پیشانی شومینه با نقوش تزئینی گیاهی دیده می

 (1قرمز، طلایی و نارنجی است. )تصویر 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل قرارگیری سربخاری

)الحاقات جدید(       

 حاشیه

نماطاق  

 ترّه

نمالچکی طاق  

 پیشانی شومینه

پخ ترّه  

بندی های قطارپایه  

بغل پشت  

موردپژوهشمعرفی اثر  .1 ریتصو  
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ا ههایی شده است. این آسیبدر اثر گذر زمان دچار آسیب متأسفانههای زیباشناسی و تاریخی است ولی دارای ارزش موردنظراثر 

نابراین حفد و ب؛ ناپذیری خواهد شدهای جبراناقدامات حفاظت و مرمت بر روی آن اعمال نشود، باعث ایجاد آسیب کهیدرصورت

کند. از تا حدودی حفاظت می های موجود، اثر را در برابر خطراتی که در آینده ممکن است رخ دهدمرمت اثر، علاوه بر رفع آسیب

هایی همانند خورد و صدمات و آسیبجای اثر به چشم میهای کوچب رنگ که در جایتوان به کمبود، میبراثرهای وارده آسیب

( و همچنین از بین رفتن کامل رنگ و لایه بستر قسمت زیرین حاشیه 6 ریتصوهای مختلف نقاشی )ختگی در بخشترک، خراش و ری

 و گذشت گردوغبارشومینه سمت چپ، همچنین تره پخ سمت چپ و راست اثر اشاره کرد. رسوبات ناشی از چرکی و آلودگی در اثر 

رفتن  نما سمت چپ اثر، خطر از بینود بودن قسمت زیرین لچکی طاق( مفق2 ری)تصواست.  شدهرنگشدن لایه زمان باعث کدر

( محل قرارگیری سربخاری 3 ری)تصونازک گچ، وجود دارد.  هیلابلچکی تاق نمای سمت راست به دلیل شکستگی و وصالی آن با ی

 .حرارت شده است براثر جدید در قسمت پیشانی شومینه که باعث از بین رفتن بخشی از طرح قسمت مرکزی اثر و تغییر رنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی مداخلهمبان .3

ی هنری نیز هست. به همین دلیل نباید عملیات مرمتی باعث ش باز ی قبولقابلهدف از مرمت صحیح، ارائه ظاهری مناسب و 

 فتنرباعث از بین  شی آنهای مختلف شومینه و نقادار شدن زیبایی اثر شود. همچنین حذف و اضافه کردن ناآگاهانه به قسمتخدشه

 : آسیب لایه رنگ6 ریتصو

 عمیق ناشی از چرکی رسوبات .3 تصویر نما سمت چپ. مفقودشده لچکی طاق2 تصویر

 سمت راست آن شدن شکستهو 
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  هویت تاریخی اثر خواهد شد.
ی مرمت قرن بیستم( پس از شناخت اثر هنری نوبت اجرای همه اقداماتی است که برای پرداز بزرگ حیطهنظریه)در نظر برندی 

هایی که آن را کند. ارزشهای شکلی اثر را نیز تضمین میحفد و مصون ماندن مواد اصلی اثر هنری، لازم است. این کار حفد ارزش

انجام مطالعات جهت شناخت  رونیازا(. 1288شود )برندی،به یب اثر هنری تبدیل و نقطه تمایز آن از دیگر اشیا زندگی روزانه می

به  دهشانجاممطالعات  جهیدرنتزیرا انتخاب روش صحیح برای نحوه برخورد مناسب با اثر، ؛ اثر قبل از انجام هرگونه مداخله لازم است

 همچنین واژه رسد.می موردنظرحفد اثر  قصدبهبه نظر برندی نوبت اجرای مداخلات حفاظت و مرمت  با توجهآید سپس دست می

د هشتم کنند. این موضوع در بنمی اطلاقنشده، تمامیت مادی، کامل و منسجم بودن اثر را به وضعیت نشکسته و تقسیم «یکپارچگی»

ن ناپذیر یب یادما، نقاشی یا تزئین که بخش جداییمجسمهاجزای هر » کند:ست که چنین توصیه میا شدهمنعکسمنشور ونیز 

؛ (1282 هتولیوک)ی «داری آن باشداز آن خواهند بود که این کار، یگانه روش تضمین نگه بیتفکقابلشوند، تنها در صورتی شمرده می

اما باید در نظر داشت که باقی ؛ ن جزئی از تاریخ اثر دانست و آن را حذف نکردتوابه اثر الحاق شده می بعداً بنابراین سربخاری که 

کا بنابراین با ات؛ ای که به زیبایی اثر وارد کرده، باعث وجود امکان استفاده مجدد از آن خواهد بودماندن این سربخاری علاوه بر لطمه

ه روش این امر یگان چراکهبخش الحاقی صورت گرفت.  عنوانبهثر به بحث یکپارچگی در بند هشتم منشور ونیز، حذف این قسمت از ا

تفاده از است. دلیل اس شدهانجاماقدامات گچی شومینه که در کل به دلیل حفد زیبایی و تکمیل اثر  داری اثر بوده است.تضمین نگه

طرح در مناطقی که دچار  انتقالچ است. قابلیت حذف گ طورنیهمگچ، در این کار حفد اصل قابلیت مرمت مجدد در آن و  نازکهیلا

واگیره بود. همچنین مبانی مداخله در  صورتبهبود انجام شد. این کار به این دلیل صورت گرفته که طرح  شدهرنگکمبود لایه 

یره تای خصوص ادامه طرح قسمت بالایی منظره پیشانی شومینه به این شرح است: دو خط در سمت راست و چهار خط به رنگ قهوه

گونه شاهد و خطوط ارتباطی از ادامه دادن خطوط جلوگیری است. به دلیل نبود هیچ ملاحظهقابلدر سمت چپ پیشانی شومینه 

است. این امر حتی با ادامه ندادن طرح این قسمت  اجراشدهرنگ خنثی به رنگ زمینه، روی سفیدی گچ  هیلابی لهیوسبهشده و فقط 

 پرداختای ههای فریبنده در قرن بیستم، روشبه ممانعت از انجام بازسازی با توجهاز شومینه، باعث این بوده که اثر ناقص جلوه نکند. 

ازی سجهت اجرای موزون شدهساختهگسترش یافتند که همواره پیرو تمایز بین بخش مرمتی از بخش اصلی است. غلظت رنگ  مشهود

 های کوچبزنی عمودی بر بتونه متفاوت باشد. هاشور کاملاًبخش مرمتی از رنگ تاریخی  کهنیارقیق بوده به جهت  کاملاًرنگی 

ده، کاری ششود تا مناطق بتونه، انجام شد. بافت حاصل از هاشور، باعث میجادشدهیاآسیب لایه بستر  جهیدرنتکه  با اثر سطحهم

تخت  صورتبهتر و سردتر، اندکی روشن ته رنگبه روش  شدهرنگباشد. علاوه بر بتونه، سایر مناطقی که دچار کمبود لایه  زیتماقابل

دورگیری خطوط که با درجه رنگی  کمبودهای از نوع فرسایش و پرداخت منظوربهچین( نقطهپرداز )از روش  معمولاًاست.  اجراشده

گیری است، با روش نقطه پرداز انجام ( مناطقی که نیازمند اجرای قلم122۵آبادی، قاسم)شود. تفاده میتر است اساندکی روشن

مت به قرینه قس با توجهخط دیده شود. اقدامات مرمت رنگی در نواحی کمبود در سطوح بزرگ،  صورتبهای معقول گرفت تا از فاصله

به مشاهدات و بررسی توسط  با توجهگی طرح نواحی کوچب کمبود انجام شد. های رنسالم و در سطوح کوچب با دنبال کردن قسمت

ه اثر سازند کهنیاخورد. به جهت ی شده به چشم میطلاکارمیکروسکوپ دیجیتال نواحی شره کرده رنگ آبی و قرمز بر روی قسمت 

ترین رنگ علاوه بر این مرمت رنگ از روشنبه همین صورت انجام شود.  همآنابتدا رنگ طلایی را اجرا کرده، صحیح است که مرمت 

خطاهای احتمالی  جهیدرنترنگ تیره و  لهیوسبهزیرا این امر باعث اصلاح رنگ روشن ؛ گرددسپس رنگ تیره اجرا می شدهشروع

ترین زدیببا ن مرمت رنگی اثر منزلصاحبای با مالکیت شخصی بوده، با در نظر گرفتن خواسته گردد. به دلیل اینکه اثر در خانهمی

 حالت ممکن به رنگ اصلی و تاریخی صورت گرفت.

 اجرایی مداخلات مرمتی مراحل .4

 یسازپاک .4-1

های ناشی از سوختن هیزم، گرد و غبار و سازی دودهمو نرم برای پاکاجرای این مرحله با استفاده از روش مکانیکی به وسیله قلم  
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ن کشیدن دیوار حی واسطهبههای کناری شومینه از سمت چپ و راست که گرفته است. لبهانباشته بر روی اثر صورت  تارعنکبوت

 متریسانت یب اندازهبهی تیغ بیستوری و کاردک لهیوسبه، به شکل نامنظم با گچ پوشیده شده بود، موردنظراقدامات بازسازی بنای 

 (2 و 3 ریتصاو) .کناری نمایان شدهای آب ولرم برش داده و لبه لهیوسبهبا مرطوب کردن گچ دیوار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های گچ در قسمت حاشیه اثر، ابتدا از تیغ بیستوری استفاده شد با این روش بیشتر های کوچب سیمان، همچنین لایهی تکهسازپاکبرای 

ب برای آب و رزین اکرلی لهیوسبهاری گذ تیغ بیستوری بدون آسیب به لایه رنگ، برداشته شد. سپس ضماد لهیوسبههای سیمان تکه

ه رنگ به سستی و شکنندگی حاشی با توجهدر این مرحله  شد انجام گرفت.ی مکانیکی سبب آسیب به لایه رنگ میسازپاکمناطقی که 

میایی با شی یسازپاککریل و اتانول صورت گرفت. سپس ترکیب سیما لهیوسبهبخشی در قسمت پایینی اثر، استحکام مخصوصاًسرنج 

( برای 1های نشسته روی سطح اثر، انجام گرفت. )تصویر ی چرکی، آلودگی و خاکسازپاکمقطر و اتانول برای استفاده از محلول آب

 (.8تصویر ) مقطر و اتانول حذف نشد، از ترکیب اتانول و تربانتین استفاده شدمحلول آب لهیوسبهکه  ی رسوبات عمیقسازپاک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشب() یکیمکانی سازپاک .2 تصویر تیغ بیستوری لهیوسبهساختن لبه شومینه  نمایان .3 ریتصو
 

 وسیلهبه ح اثری چرکی سطسازپاک .1 ریتصو

 مقطر+اتانول(آب) ترکیب

 وسیله ترکیببه ی رسوبات عمیقسازپاک .8 ریتصو

 تربانتین+اتانول()
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 . مرمت گچی4-2

ارده و گرفتن احتیاط لازم برای جلوگیری از صدمه و آسیب قلم و چکش با در نظر لهیوسبهسربخاری جدید در قسمت پیشانی شومینه 

 شد. دادهیجاگاه استفاده و در پشت آن تکیه عنوانبه متریسانت 6 باًیتقر بافاصله موردنظرهای آجر در قسمت حذف گردید. سپس از تکه

 لهیوسهبکردن دیوار  سطحهم تیدرنهایی بیشتر و ایستا منظوربه، شدهگذاشتهکردن نواحی که آجر  ی از اطراف شروع به پرآرامبهسپس 

 (.1۵ و 2تصویر ) آخرین لایه، بازسازی صورت گرفت عنوانبه (1۵۵الب شده با مش )گچ نرم 

 بهترین گزینه نحوه اثرگذاری مواد و ابزار  یسازپاکی موارد اجرا  زیساپاک

 نرم موقلم ی بدون آسیبسازپاک ، مسواکموقلم تارعنکبوتگردوغبارو مکانیکی

 تیغ بیستوری برش راحت لبه دیوار تیغ بیستوری ی لبه کناری اثرخط انداز

 

مکانیکی 

و 

 شیمیایی

 آب گرم ی اثرهای سیمان درزمینهتکه

 اتانول

 مقطر+اتانولآب

 رزین اکرلیب

 تیغ بیستوری

 اتصال سیمان نرم کردن

 بودن ریتأثیب

 نرم کردن کم

 نرم کردن اتصال گچ

 چگ نازکهیلابرداشتن 

 

 

 بیستوری، آب گرم، رزین اکرلیب تیغ
 لایه گچ سمت راست حاشیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیمیایی

 

 

 

 ی چرکی زمینهسازپاک

 

 طرمقآب

 استون

 اتانول

استون+اتانول 

 (6به  1نسبت )

 مقطر+ اتانولآب

 (1به  2نسبت )

مقطر+اتانول آب

 برابر(نسبت )

 بودن ریتأثیب

 سفیدک زدن

 رنگ پاک شدن

 رنگ پاک شدنکدر و 

 

 ی کمسازپاک

 

 ی مناسبسازپاک

 

 

 

 مقطر+اتانول نسب )برابر(آب

 

 

 

 

 

 

 ی رسوبات عمیقسازپاک

 

 تیناتانول+تربان

 (1به  6نسبت )

اتانول+تربانتین 

 برابر(نسبت )

مقطر+تربانتین آب

 نسبت )برابر(
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بود، ابتدا خراش صورت  شدهبیتخردر حاشیه سمت چپ و تره پخ سمت چپ، همچنین پشت بغل پخ سمت راست که لایه آستر 

اثر برای چسبندگی بیشتر مقداری خیس شد و گچ لایه بستر، با توجه به هماهنگی لازم با قوس حاشیه، ایجاد  گرفت و سپس سطح

 (16و11 تصاویر)انجام گرفت.  ذکرشده( در سه قسمت 1۵۵مش الب شده با )گچ نرم  نازکهیلاشد. این کار با 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوچب،  کاردک لهیوسبهی آرامبهسازی گچی صورت گرفت بدین گونه که ابتدا ، بازنماطاقرفتن سمت چپ لچکی  نیاز ببه دلیل 

سازی آن بر اساس سمت راست لچکی انجام گرفت. و شبیه فرم دادنو تا زمانی که گچ خیس بوده  شدهگذاشتهگچ در قسمت مفقود 

 (.13 و 12 ری)تصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کردن سطحهم و آجر سطح روی گچ کشیدن .1۵ تصویر

 آن
 گاهتکیه عنوانبههای آجر قرار دادن تکه .2 ریتصو

 

 چپ سمت پخ تره و حاشیه سازیآماده .11 تصویر

 های گچبا ایجاد خراش و حذف تکه

 

 کشیدن گچ تره پخ سمت راست اثر .16 ریتصو

 ی تحتانی سمت چپتاق نمامرمت لچکی . 13 ریصوت مرمت تره پخ و حاشیه .12تصویر 
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 ی رنگیسازموزون. 4-3

 با توجهیکنواخت انجام گرفت.  کاملاً  صورتبه( درصد 1۵اتانول ) و R 83ترکیب سیماکریل  لهیوسبهسازی وزونسازی قبل از مرحله مبوم

با  هاحطرمانده صورت گرفت. انتقال به از بین رفتن طرح و نقش حاشیه و تره پخ سمت چپ و راست، انتقال طرح از قسمت سالم باقی

ای که داخل آن رنگدانه سیاه ریخته شده است، روی پارچه لهیوسبهزنی فت و سپس گرتهزنی انجام پذیرکاغذ پوستی به روش سمبه

 های نازکسازی نوارسازی رنگی ابتدا سعی در موزونای انجام گرفت. برای موزونضربه صورتبهزنی شده سطح کاغذ پوستی سمبه

اطراف بتونه، صورت  بارنگهماهنگ  کاملاً ی و هاشور زنروش سازی به (. موزون13تصویر )همانند نوار رنگ سرنج، طلایی، سبز شد 

 (.12تخت انجام شد. )تصویر  صورتبهحاشیه سمت چپ  مانند تربزرگهایی با سطوح سازی کمبودموزون طورنیهمگرفت و 

  
 
 

 

 

  

 

 

 

 

ته به پنبه آغش لهیوسبهودی چرک است. به رنگ اصلی زمینه این قسمت که به رنگ نخ با توجهلوله بخاری جدید به آن اشاره شد، 

 (11تصویر )ای روی نواحی که فاقد رنگ است، انجام شد. ضربه صورتبهرنگ رقیق 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

جای شومینه به چشم که در جای هایی که ناشی از ضربه در اثر عدم حفاظت و ناآگاهی از ارزش تاریخی اثرسازی خراشموزون

 ریز انجام شد. مویقلم لهیوسبهخورد می

 نهایی تیتثب.3-3

  B72 3۵د پارالوئی لهیوسبهرنگ تاریخی و رنگ مرمتی،  رفتن نیببرای حفاظت و تثبیت برای جلوگیری از تغییر و از  موردنظراثر 

  (.12 و 18 ری)تصاوی اسپری تثبیت شد. لهیوسبهبا استون روی سطح  شدهقیرق

 ریتصو هاییسازی بتونهموزون .12 تصویر سازی حاشیه رنگ نارنجیموزون .13 ریتصو
 

 پنبه لهیوسبهسازی قسمت پیشانی شومینه . موزون11تصویر 

 پنبه لهیوسبهسازی قسمت پیشانی شومینه . موزون11تصویر 
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 گیرینتیجه.5

ی اولیه و ثانویه که به روش مکانیکی و شیمیایی، انجام شد کدر بودن رنگ که ناشی از چرکی و آلودگی سطح اثر بود سازپاکپی در 

ی بردارهیلابا عمل  زمانهمهای قسمت پیشانی همچنین اقدامات لازم برای استحکام رنگ رفع شده و جلوه بهتری به اثر بخشیده است.

رنگ حین انجام عملیات مرمت  پاک شدنی از ریختگی و سازپاکبخشی رنگ نارنجی قبل از مرحله رنگ انجام شد. استحکام

 سازی زمینه برای جذب مناسب رنگ روی سطحی شد. همچنین بومبتونه سازجلوگیری کرد و با شناسایی کمبود لایه آستر و بستر 

های ای زیبا و هماهنگ در عین رعایت چهارچوبسازی رنگی جلوهموزون لهیوسبهسازی انجام گردید. در ادامه پیش از موزون گچ،

حفاظت اثر در آینده بعد از اتمام عملیات مرمت، صورت  منظوربهاصلی حفاظت و مرمت به اثر داده شد. سپس مرحله تثبیت نهایی 

 تبریز داده شد. شهرکلانگرفت و اثر به اداره میراث فرهنگی 

 منابع

 .1288بهار ، 1شماره ، 1دوره اله وظایف دن مردان در ایران باستان، پور، کتایون، مق فکری-

 .1226های تاریخی تبریز، تابستان ابراهیمی، احد، طرح مطالعات و پژوهش برای ارائه الگوی طرح مرمت و بازسازی خانه نژاد-

 .1223دستی و گردشگری استان، چمنی، ساحره، سازمان میراث فرهنگی صنایع-

 .1288اره، کتاب تئوری مرمت، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ترجمه دکتر پیروز حناچی،برندی، چز-

 یوکیلهتو، یوکا، کتاب تاریخ حفاظت معماری، مترجم طالبیان، محمدحسن، خشایار بهاری، انتشارات روزنه.-

تاریخی  هایهای دیوارنگارهسازی رنگی بر شیوهر موزونقرن اخیهای متداول مرمتی در نیمنامه تأثیر دیدگاهآبادی، ریحانه، پایانقاسم-

 .122۵اصفهان، دانشگاه اصفهان، 

 

 اقدامات حفاظت و مرمت بعداثر  .12تصویر 
 

 اثر قبل اقدامات حفاظت و مرمت .18تصویر 
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 متر pHآشنایی با دستگاه 

 سمانه علیزاده

 دانشجوی کارشناسی مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

Samanealizadeh6080@gmail.com 

 

گیری اندازه رونیازاخواص اسیدی و بازی یب امر ضروری در حفاظت و مرمت آثار است.  ی آن همچونهاتیخاصآشنایی با مواد و 

pH رار ق مورداستفادههای شیمی بازی یب نمونه در آزمایشگاه _های تعیین قدرت اسیدی ترین تکنیبیکی از متداول عنوانبه

 pH، دستگاه pHگیری های اندازه، در کنار نگاهی به روشراختصابهگیرد. در این نوشته سعی بر این است که با زبانی ساده و می

 است. شدهیمعرفآشنایی با یکی از تجهیزات آزمایشگاه جهت ارتقاء عملکرد،  باهدفنیز  ی استفاده از آنسنج و طریقه

 اسیدها و بازها

ونه نخستین ویژگی اسیدها که موردتوجه قرارگرفته، اند. برای نمشده یگذارخود شناخته و نام نخستین بار اسیدها و بازها با خواص ظاهری

 شناساگرهای مشخصی را از رنگی به رنگِاین مواد  .شده استکار گرفتهمیلادی به  1262 ی اسید از سالمزه بودنشان است و واژهترش

ی رکیباتتقلیاها  کردند:را چنین تعریف میها باز طورنیهم. شوندشوند خنثی میآورند و در واکنش با موادی که باز نامیده میمیدیگر در

درواقع  .شودها استفاده میعنوان پایه و زیربنای ساخت نمبها بهاند که از آنرو باز نامیدهبازها را ازآن شوند.هستند که در آب حل می

و  وندشمی شناساگرهای مشخصرنگ  باعث تغییرمانند( دارند، )صابون گس و حالتی لغزنده_تلخ یاهایی هستند که مزهترکیببازها 

ها و بازها را ترکیباتی معرفی ی تفکیب یونی، اسیدمیلادی، آرنیوس ضمن بیان نظریه 1881ها در سال بعدکنند. را خنثی می هااسید

دا از یکدیگر ، ج1262در سال نیز  برونستدیوهان ری و ول. تامس کنندتولید میOH-  وH+  یهایونبه ترتیب  حلال آب درکرد که 

ب محیط است که در ی شیمیایی )مولکول کاتیون و آنیون( گونهبیبر طبق این نظریه، اسید که  تعریفی برای اسید و باز ارائه نمودند

ی ذره دتواناست که مستقل از ماهیت حلال می شیمیایی یگونهبیباز  و نماید پروتون تواند تولیدمستقل از ماهیت حلال می ،واکنشی

ارائه داد که  1228در سال  و بازها تری برای اسیدهاگیلبرت لوییس مفهوم جامع و گستردهاما بعدها  را بر روی خود تثبیت کند؛روتون پ

 پیوند بی باز، از الکترون زوج یب پذیرش با بتواند که است جسمی اسید لوییس، نظریه طبق. کرد جدا پروتون از را باز_  موضوع اسید

اتم،  یوندی( که بتواند با آن، یب پیوند کووالانسی با یبنا پترکیبی دارای یب زوج الکترون آزاد ) عنوانبهو باز را  ل دهدکیتش یکووالانس

 (.1222یب یون، یا یب مولکول تشکیل دهد، تعریف کرد )مورتیمر، 

ای کرانمند از چگالی یون هیدروژن انجام شود، در گسترههایی که در جانداران انجام میهای شیمی و نیز واکنشبسیاری از واکنش

بهره  pHی تر آن از اندازهمولار است. پس برای بازگویی ساده 13-1۵تا  1۵-1های آبی بیشتر از شود. این چگالی در محیطمی

ان ازه گرفته و بیی مولاریته را اندی چگالی یون هیدروژن، منفی لگاریتم چگالی یون هیدروژن بر پایهجابهبرند. در این روش می

 ویژگی بازی دارد. 13تا  8ویژگی بی کنش و از  1برابر  pHویژگی اسیدی،  2تا  ۵از  pHکنند که در این صورت می

 pH های سنجشروش

 شده هست:دو روش شناخته pHگیری برای اندازه

 پتانسیومتری ( روش6 تر یمیش(روش 1
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از  pHی های گوناگون گسترهها )طبیعی یا شیمیایی( در اندازهه برخی شناسهی دگرگونی رنگ است کروش اول بر مبنای پدیده

هایی که دارد مانند پرشتابی، آسانی و ارزانی گاهی چندان خوب نیست و حتی با خوبی رغمیعلدهد. این روش خود نشان می

تر و یا یطمح pHهای ، شناسههمهنیباا. افتیدست pHیکانِ  1/۵توان به ریزبینی بهتر از ی چندین شناساگر نیز نمیریکارگبه

 درواقعشود که ، از یب الکترود استفاده میpHگیری دوم برای اندازه درروشگیری سودمند هستند. ی کاغذ برای اندازهروخشب

 (.1222است )درخشان نیا.  سنج pHهمان استفاده از 

pH سنج و روش استفاده از آن 

های ظاهری از تفاوت نظرصرفها میلادی انجام گرفت. این دستگاه 1232ط آرنولد بب من در سال توس pHساخت نخستین دستگاه 

( و مدار indicator Probو ساختاری، در اصل یب سلول یا پیل الکتروشیمیایی هستند که از دو بخش اصلی الکترود شناساگر )

لکترود مرجع ای و اهای الکترود شیشهترکیبی از دو الکترود به نام. الکترود شناساگر در حقیقت است شدهلیتشکگیری کننده اندازه

ای و یب مایع مجهول در متر در اصل، پتانسیل الکتروشیمیایی بین یب مایع معلوم در داخل الکترود شیشه pHکالومل است. یب 

و  دهش ختهیداخل بشر ر محلول( صورتبه) ونهاز نم یابتدا مقدار کافکند. جهت استفاده از این دستگاه گیری میبیرون آن را اندازه

چه چنانشود. دستگاه ثابت  یعدد روماند تا اینکه این حالت باقی میبه الکترود  یقهدق 6حدود  گردد. دریور مالکترود درون آن غوطه

های خورده است، باید با محلولهمآن به ی کردن(بنددرجه)تصحیح کردن،  یا کالیبراسیون شودیدستگاه برای اولین بار استفاده ماز 

 مقطرآببا الکترود کرده و متر را روشن  pH دستگاهبرای انجام کالیبراسیون ابتدا  .کالیبره شود ، یکی اسیدی و دیگری بازیبافر

است  1برابر  pH درون بشری که حاوی محلول بافری با الکترودازآن . پسگرددتا خشب  شودمی داده تکان شود. سپسشسته می

 هشداشارهو به روش  شسته مقطرالکترود را با آب در مرحله بعدی ثابت شود. شینماتا عدد روی صفحهشود زمان داده می داده وقرار 

 مرحله نیازاپس عددی ثابت را نشان دهد. متر pH تاگیرد قرار می 3برابر  pH محلول بافر باگردد. سپس الکترود درون خشب می

pH (.1282ت )اسدیان و همکاران، متر آماده اس 

pH ها معمولاً بسیار ساده و کوچب بوده ی کرد. نوعِ قلمی آنبندمیتقستوان به دو گروه اصلیِ قلمی )ساده( و رومیزی مترها را می

از نوع مترهای ساده کمتر  pHتر است. دقت این ها در حد یب ماژیب یا بزرگی آنو دارای یب الکترود ترکیبی بوده و اندازه

ی این نوع گاهمترهای رومیزی محدودیت فضایی و وزنی وجود ندارد و از دقت بالایی برخوردارند.  pHاما برای ساخت ؛ رومیزی است

pH اند های مختلف برای کاربردهای مختلف طراحی گردیدهاسیدسنجکنند. امروزه ی بیشتری را از محلول بررسی میهامتر فاکتور

ولی  شتههای پرتابل بیشتر مصارف آزمایشگاهی دامدلرا دارا هستند.  نصبهای قابلهای پرتابل و مدلج مدلکه دو نوع بسیار رای

متر رومیزی با مدل  pHتصویر زیر یب  کند.را در هرلحظه مانیتور می pHاطلاعات و میزان  ،نصب با خروجی پیوستههای قابلنمونه

 (.36: 1222دهد )درخشان نیا، یو ساخت کمپانی متروم سوئیس را نشان م 827
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متر را یکی از ابزارهای فراگیر آزمایشگاهی معرفی کرد که کاربردهای بسیاری در شناسایی اسیدی یا بازی  pHتوان می درمجموع

 های تاریخییدی نمونههای مرمت جهت شناسایی وضعیت اسهای زیستی دارد. اهمیت وجود این دستگاه در آزمایشگاهبودن محیط

نیست. رعایت یب سری نکات مهم هنگام  انکارقابلو فرهنگی و نقش بسزای آن در حفاظت و نگهداری آثار در شرایط مطلوب 

جلوگیری از خشب شدن الکترود پس از هر بار استفاده و شست و سو با آب یا کلرید پتاسیم، کالیبره  ازجملهمتر  pHاستفاده از 

 .شودها میگیری و عمر بیشتر آنهای بافر و جلوگیری از صدمه به الکترود و دستگاه، موجب ارتقاء دقت اندازهلکردن با محلو

 منابع

 ابراهیم ریانی، محمد. ترجمة 1ج . مبانی شیمی تجزیه(. 1282اسکوک، داگلاس، دانلد م وست، ف جیمز هالر، استنلی ر کروچ. )-

 .نگار انتشارات دانش: انتهر. بندرچیان فریده محرابی، عامل

، شیمی ایی تجزیههادستگاهکاربرد علمی (. 1282اسدیان، فرح، فریده بندرچیان، زیبا خداکرمی، فرحناز ذوالریاستین، الهه کنوز. )-

 پور. تهران: نشر علوم دانشگاهی. محمدحسنیراست و

 .32-3۵: 122 تشخیص آزمایشگاهیزمایشگاهی. (. مقدمات، آشنایی، اصول فنی و نگهداری تجهیزات آ1222درخشان نیا. )-

 تهران: علوم دانشگاهی. .6 یعمومشیمی (. 1221مورتیمر، چارلز. ) 
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حفاظت و مرمت نقاشی روی کرباس یافته شده در کلیسای مریم »با عنوان  نامهانیپاگزارشی از یک 

 «اصفهان

 زهرا آقانژادبوذری

 ر تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریزدانشجوی کارشناسی ارشد مرمت آثا

Zahra.aghanejad@gmail.com 

 چکیده
لز و غیره، کرباس، چوب، ف لیقبگاه از های تکیهصورت نقاشی بر روی دیگرگونهدیوارنگاره باشد چه به صورتبهی نقاشی چه طورکلبه 

همیشه موردتوجه مرمتگران آثار قرارگرفته است. همچنین از دیرباز که دارای کارکرد زیبایی شناسانه است،  عنوان عنصری تزئینیبه

و طی  هایی همراه بودهساخت نقاشی در ایران با فراز و نشیب اند. شیوهتاکنون هنرمندان بسیاری به خلق این نوع از آثار پرداخته

ادی و فرهنگی ایران با اروپا پذیرفته است. یکی از صفویان، تأثیر فراوانی از روابط سیاسی، اقتص یویژه دورههای مختلف، بهدوره

ای ایجاد ایهپبارزترین این تأثیرات ورود ارامنه )اولین مبلغان مسیحی( به ایران بوده است که سبب جدیدی از دیوارنگاره و نقاشی سه

ته مسیحی فرقه ارتدکس( یاف_سای ارامنهصورت اتفاقی از انبار قدیمی کلیسای مریم )کلیاثر موردمطالعه در این پژوهش به اند.کرده

های شدیدی همچون پارگی، چرکی، ریختگی رنگ، زرد شدگی شده است که به دلیل نگهداری در شرایط بسیار نامناسب دچار آسیب

ست ا همیشه مستلزم نوع و روشی خاص برای درمان بوده شناسانه ییبایزعنوان عنصری با کارکرد ورنی و غیره شده است. نقاشی به

و مرمت  مراحل حفاظت بهترچهکه نقاشی روی کرباس یافته شده از کلیسای مریم اصفهان نیز از این قاعده مستثنی نیست. انجام هر 

های هنری و تاریخی اثر به کمب مطالعات مستلزم اتخاذ شناخت کلی از آن است. بر همین مبنا، ابتدا سبب و ویژگی شدهیمعرفاثر 

نوع  ،کاررفتهبهی هادانهرنگگاه، نوع برای تکیه مورداستفادهپارچه  ازلحاظآن  فن ساختسپس با بررسی  تاریخی شناخته شد.

-های دستگاهی همچون طیفوری از روشی کلاسیب و بهرههاشیآزمای آن توسط انجام دهندهورنی و سایر اجزای تشکیل پوشش

( و رادیوگرافی، مشخص SEM-EDX) Xپرتو سنجی پراش الکترونی ی طیف، آنالیز عنصر(FTIR)قرمز تبدیل به فوریه سنج مادون

ف، آبی ی سیاه کربن، شنگرهادانهرنگی رنگ نیز متشکل از و همچنین لایه شدهاستفادهگاه عنوان تکیهای بهی پنبهشد که از پارچه

ی قرار گرفت. موردبررسهای موجود در اثر نیز ی، برخی از آسیبفن شناختبر مطالعات  نیل، واندایب و سبزهای مسی است. علاوه

رعایت مبانی مداخله و مرمت، اثر موردمطالعه حفاظت  های موجود، باو آسیب فن ساختپس از دستیابی به شناخت کلی از  تیدرنها

ر تخریب روزافزون آن دو مرمت گردید. در پایان نیز پس از آسترگیری و بازسازی آن، اثر به یب حالت پایدار رسیده و از فرسایش و 

 های متمادی جلوگیری شد.سال

، ن، فرشته سرافیبوم پارچهی ای، دیوارنگارهحفاظت و مرمت، مرمت نقاشی، نقاشی روی کرباس، نقاشی سه پایه کلید واژگان:

FTIR ،SEM-EDX، سازیکاری، موزونبتونه. 
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 نمعرفی نقاشی روی کرباس یافته شده از کلیسای مریم اصفها

ی دانشگاه هنر اسلامی تبریز از انبار قدیمی علمئتیهصورت اتفاقی حین بازدید دکتر یاسر حمزوی عضو به 22این نقاشی در سال  

ستفاده، در میان اشیاء بلاا تکهتکهصورت ی ایشان دارای شرایط نامناسب بوده و بهکلیسای مریم اصفهان، یافت شده که طبق گفته

که بر  سرافیم( است)ای با مضمون فرشته شش بال به نام سرافین ، نگارهشدهیمعرفدورریز قرار داشت. اثر  هایو وسیله گردوخاک

 های فضای داخلی آنو فاقد چارچوب بوده و با توجه به تاریخ ساخت کلیسای مریم اصفهان و نقاشی اجراشدهای گاه پارچهروی تکیه

 بر اساسشود. نسبت داده می (میلادی 18) هجری 16 قرن تاریخ حدودی آن بههای هنری اثر موردمطالعه، و همچنین ویژگی

ا باشد. نقوش مرتبط با کلیس خصوصبههای ارامنه نقاشی کلاسیب و مکتب آن رسد که سبب نقاشیخصوصیات طرح اثر، به نظر می

اه رنگ زرد طلایی که احتمالًا خود طلا باشند ای و سبز به همرو رنگ قهوه کارشدهی نقاشی ینهدرزمهایی همچون رنگ آبی که رنگ

 دهجداشهای مختلف دارای پارگی بود و در بسیاری از موارد، قطعات از یکدیگر شد. همچنین این نقاشی از قسمتها، دیده میدر بال

یجه در درنت آمد.نمی تبه دسی آن درک درستی از طرح، شکل و اندازه همبدون قرارگیری قطعات آن در کناره  کهیطوربهبودند 

حفاظت و مرمت نقاشی روی »حفاظت و مرمت از آن، در قالب پروژه نهایی دانشجوی کارشناسی با عنوان  منظوربه 22سال  ماهبهمن

 ی هنرهای کاربردی دانشگاه هنر اسلامی تبریز منتقل گردید.اثر به دانشکده« کرباس یافته شده از کلیسای مریم اصفهان

 های مختلف پروژهدر فصل ذکرشدهصر در مورد اطلاعات توضیحی مخت

دوم  پردازد. فصلو فرضیات می سؤالاتفصل است که فصل اول به کلیات پژوهش شامل: بیان مسئله، معرفی اثر، اهداف،  3شامل  پروژه 

 مورداستفادههای رفی روشفصل سوم پژوهش به مع در ی مطالعات تاریخی و تطبیقی جهت شناخت هویت اثر است.رندهیدربرگنیز 

در فصل چهارم ارائه گردیده  هاآنهای اثر پرداخته و نتایج حاصل از و آسیب فن ساختآوردن اطلاعات تاریخی، شناخت  به دستبرای 

 دماهاسفنانجام کارهای عملی حفاظتی و مرمتی آن، آغاز و در  21پس از ایجاد شناخت نسبی از اثر، در تابستان سال  تیدرنها .است

 است. شدهدادهی حاضر شرح پروژه پنجمصورت کامل در فصل به اتخاذشدههای مرمتی همان سال به اتمام رسید که تمامی روش

 ای از عملیات مرمتیخلاصه

در  شدهانجامشود. تمامی مطالعات ها محسوب میترین بخشترین و حساسی مرمتی از مهماقدامات حفاظت و مرمت در هر پروژه 

 هشداستخراجها بوده است تا بتوان بر اساس اطلاعات و آسیب فن ساخت ازلحاظشناخت هر چه بیشتر اثر  منظوربهین پژوهش ا

نکاتی که در انجام عملیات حفاظت و مرمت آثار  نیترمهمترین راهکارهای مرمتی برای حفاظت از آن برگزیده شود. بهترین و مناسب

گیرد شامل: حفد اصالت، تمامیت و یکپارچگی، حداقل دخالت و قابلیت مرمت مجدد و احترام به  باید موردتوجه مرمتگران قرار

 در این پژوهش شامل موارد زیر است: اتخاذشدههای مرمتی زیبایی اثر است. در همین راستا، روش

 ی پشت اثرسازپاک. تمیزکاری و 1

 ی سطح اثرسازپاک. تمیزکاری و 6

 تیشو طی دو مرحله. وصالی موقت با کاغذ 2

 . آسترگیری )دوبلاژ( طی دو مرحله3

 کلاف کشی .3
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 ی رنگیسازموزون. 1
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 هایی برای نگهداری آثارچالش شرایط فضای فیزیکی موزه،

 مدرس در دانشگاه هنر اسلامی تبریز مهندس یزدانی،

 نوشین بنسلوجمع آوری: 

 ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز ار تاریخی و فرهنگیدانشجوی کارشناسی ارشد مرمت آث

 
ها طبق یب داران نیز باید نکاتی را در این مورد بدانند. موزهدهند، موزهگرچه طراحی بنای موزه را معماران متخصص انجام می

ات ای از نکاست، اما پاره شوند، زیرا شرایط، موقعیت، نیازها و مقدورات در جوامع مختلف متفاوتی کلی تأسیس نمیطرح و نمونه

 نماید.ها عمومیت دارد و چهارچوبی را برای تأسیس و فعالیت موزه تعیین میو مشخصات اساسی در تمام موزه

موزه خواه در یب بنای تاریخی تأسیس گردد یا آنکه یب بنای موجود برای موزه در نظر گرفته و تغییراتی در آن داده شود و یا 

این، بنابر؛ کندآن را معین می« شکل و طرح»موزه است که « عملکرد»ی مخصوص موزه بنا گردد، راهکار اصلی آنکه ساختمان جدید

ها و مجموعه آثار ی عمومی دارد رعایت شود و آنگاه طبق اهداف، فعالیتی اول باید مشخصات فیزیکی هر موزه که جنبهدر درجه

اهمیت فراوان دارد و باید دارای امتیازات  شودیممکانی که موزه در آن واقع موزه ساختمان و تزیینات داخلی آن انتخاب شود. 

یی از شهر قرار گیرد که دسترسی به آن برای همگان آسان باشد و از سوی دیگر به سبب خصلت درجاخاص باشد. موزه باید 

واقع شود تا افرادی که در مؤسسات نامبرده  ها و سایر مراکز فرهنگیفرهنگی آن بهتر است که در کنار کتابخانه، مدارس، دانشگاه

دارند دسترسی بهتری به موزه داشته باشند. امروزه معمولاً موزه در میان یب محوطه سرسبز و یا یب پارک احداث  وآمدرفت

 ی حفاظ عملنزلهمبهو دود و سروصدا  گردوغباری هوای اطراف، ایجاد رطوبت لازم، مقابله با شود؛ زیرا درختان پارک با تصفیهمی

 خارج نیز منتقل کرد و به نمایش گذاشت که سبب جلب بازدیدکننده توان بخشی از مجموعه را به محوطهکند و اینکه میمی

عه های معماری معمول در جامشکل ظاهری موزه بلکه تزئینات داخلی آن نیز باید با روش تنهانهشود. مسلم این است که بیشتر می

هایی از هنر و تاریخ جامعه نیز باشد؛ زیرا ی جنبهرندهیدربرگساختمان موزه باید  حالنیدرعت و مطابقت داشته باشد و کاملاً موافق

ی مردم کاملاً مغایر است یا چنان ی روزمرهبازندگشود که ای تأسیس میهای نامأنوس یا نامتجانس موزهبا الگوبرداری از معماری

داری جلب بازدیدکننده است. از ترین اصول موزهاز مهم کهیدرحالشوند؛ که مردم از آن روگردان میمجلل و دور از واقعیات است 

ق جدول مطاب توانیمباشد. فضای یب موزه را  مرزوبومها نیز باید کاملاً موافق با شرایط اقلیمی سوی دیگر نوع مواد ساختمانی موزه

 زیر به سه دسته تقسیم نمود.

 

 هارمجموعهیز فضای موزه ی کلیبندمیتقس
 تالارها. پوشکفویترین، تالار ورودی، نور در تالارهای نمایش و دیوار و  الف( تالارهای نمایش

ب( بخش امور اداری، فنی، خدماتی و 

 تأسیساتی

 

بخش اداری، تجهیزات فنی و تأسیسات موزه، سیستم برق، سیستم تهویه، مقابله 

 آسانسور و بالابر. سوزی،با سرقت، مقابله با آتش

 .ایترکافه، چایخانه و شگاهیآزما کتابخانه و مرکز اسناد، انبار و مخزن، کارگاه، ج( مراکز جنبی موزه
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 صف سلام معرفی مستند

 ندا خالقی ثانینویسنده معرفی: 

 هیثان 22و  قهیدق 68:زمانمدت

 رضا تیموری: بردارلمیف

 احمدرضا طائیصدابردار: 

 هادی آفریدهو کارگردان:  هکنندهیته

 مینا رمضان جماعت نیازی، اللهفتحعبدالله انور، آیدین آغداشلو، : با حضور

 های آن دوره قدرت و وضعیت دربار را به نمایششتاهان هر دوره به کمب معماری و نقاشتی و متناستب با سبب و ایده درگذشتته

 قاجار بوده که ی شتتاهفتحعلی صتتف ستتلام متعلق به زمان پادشتتاهی ارنگاره. دیوکردندیمی بعد منتقل هانستتلگذاشتتته و آن را به 

ی رستتمی در حضتتور شتتاه استتت که در طی آن وزیران و صتتاحبان مقام گزارش امور دولتی را به عرض شتتاه اجلستتهی نمایاننده

ه در مراسم ب حاضرلام، تمام افراد رستاندند. حتی گاه شاهزادگان نیز ملزم و موظف به حضور در این مراسم بودند که به هنگام سمی

قارن است این نقاشی دارای ت نیتحسقابلکشیدند. شناخت رنگ و ترکیب رنگ در این نقاشی ایستتاده در برابر شتاه صف میحالت 

ی از مکان شی انتقال این نقااست. در این مستند، به تحلیل تاریخی این اثر و همچنین نحوه کارشتده بوده و با تکنیب رنگ و روغن

ه ی شاه بودفتحعلی بهاره هاکاخاستت. این نقاشتی در باغ نگارستان تهران که یکی از  شتدهپرداختهاصتلی آن )قم( و نوع مرمت آن 

و به نمایش درآمده استتت. عملیات مرمت این نقاشتتی دو تا ستته ستتال به طول انجامیده  قرارگرفته، بررستتی و مرمت موردحفاظت

 ی و بهترین کارگردانی مستتتند کوتاه وکنندگهیتهی جوایز بهترین برندههادی آفریده  ی این مستتتندکنندههیته استتت.کارگردان و

 بردار، شد.ی گفتار متن، بهترین فیلمهای بهترین نویسندهدر بخش نامزد دریافت جایزه طورنیهم

 

 

 

 

 

 

 

 

سلامدیواری صف. نمایی ازنقاشی1   
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 معرفی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

 فرشته محمدی

 تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر اصفهانی کارشناسی مرمت آثار دانشجو

Fereshtemohammadi001@gmail.com 
 

و  ی میراث فرهنگیپژوهشگاه میراث فرهنگی پژوهشگاهی دولتی در شهر تهران است که باهدف توسعه و گسترش پژوهش درزمینه

و  ی فرهنگی، تاریخیشدههای گمها و آشکار نمودن حلقهیت آنمنظور حفد کیفگردشگری و در راستای احیا و مستندسازی آثار به

 28تأسیس گردیده است. در حال حاضر  1282های پژوهشی مرتبط، در سال سازی مناسب برای ارتقا فعالیتطبیعی بوده و زمینه

مقاله علمی در نشریات و  182شده این مرکز تاکنون های انجاماستاد در این مرکز مشغول فعالیت هستند و بر اساس تحلیل

 ی تخصصی است.امتیاز و ناشر یب مجلهکتاب منتشر نموده و صاحب 123های داخلی و همایش

 وظایف و اختیارات

ی شناخت آثار ارزشمند فرهنگی تاریخی ایران در جهان شامل آثار مادی )منقول و بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی درزمینه-

 های تاریخی نماید.به نحوی دلالت بر هویت فرهنگی تاریخی جوامع، اقوام و دوره غیرمنقول( و غیرمادی که

 منظور تحقق اهداف پژوهش.ای بههای پژوهشی، کاربردی و توسعهاجرای طرح-

 های پژوهشی مرتبط.فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت-

ی های پژوهشی درزمینهمنظور ارتقا کیفیت فعالیتو خارج از کشور به ها و مؤسسات پژوهشی داخلهمکاری پژوهشی با دانشگاه-

 میراث فرهنگی و گردشگری با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

 شده در پژوهشگاه.های علمی و پژوهشی انجامای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیتی خدمات مشاورهارائه-

 ای متناسب با اهداف پژوهشگاه طبق ضوابط و مقررات مربوط.های رایانهافزار و برنامهی آموزشی، تولید نرمزوهانتشار مجله، کتاب علمی، ج-

 های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.ی دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاههای علمی و ارائهبرگزاری همایش-

 :های پژوهشی به شرح زیر استها و گروهدارای پژوهشکده در حال حاضر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

ار ی حفاظت و مرمت آثها و متون(، پژوهشکدهشناسی )کتیبهشناسی، پژوهشکده زبانشناسی، پژوهشکده مردمپژوهشکده باستان

 ری.اث طبیعی، گروه گردشگفرهنگی، گروه هنرهای ملی )سنتی(، گروه میر-های تاریخیی ابنیه و بافتفرهنگی، پژوهشکده-تاریخی

 فرهنگی -پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی

شناسی ایران به وجود آمد. در مرکز سابق باستان 1231فرهنگی پژوهشکده در سال  -هسته اولیه بخش حفاظت و مرمت آثار تاریخی

میراث  یهای پژوهشی درزمینهاجرای طرحباهدف  1222فرهنگی از سال  -آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی حفاظت و مرمت آثار تاریخی

و با گسترش  1213فرهنگی و تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد، آغاز به کار نمود. در سال  -فرهنگی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی

تشکیل پژوهشگاه با  1213فرهنگی تبدیل گردید. در سال  -دامنه فعالیت آن، این آزمایشگاه به مرکز تحقیقات مرمت آثار تاریخی

ه های آن بدل گشته و به پژوهشکدفرهنگی به یکی از پژوهشکده -سازمان میراث فرهنگی کشور، مرکز تحقیقات مرمت آثار تاریخی

فرهنگی تغییر نام یافت. پژوهشکده مرکب از سه گروه پژوهشی، شناخت مواد و تکنولوژی، سالیابی و  -حفاظت و مرمت آثار تاریخی

های با انتقال پژوهشکده به ساختمان جدید و گسترش دامنه فعالیت 1283های عمومی و امور نظارتی است. در سال محیط و سیاست

خدمات آزمایشگاهی و امور آموزشی  .های مرمتی و پژوهشی بر اساس شرح وظایف آن اقدام گردیدتدریج نسبت به افزایش گروهآن به

 شی و پذیرش کارآموز است.پژوهشکده شامل پذیرش آنالیز، پذیرش مرمت 
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های مختلف علمی، جهت استفاده متخصصین و های تخصصی برای درک مفاهیمِ مشترک در واژگانِ اختصاصیگرایشتدوین فرهنگ

های دیواری و سطوح رو فرهنگ مصور اروپایی اصطلاحات حفاظت برای نقاشیضروری است. ازاین کارورزان در اقصی نقاط جهان

صورت اثری تحلیلی و تصویری به انجام رسیده المللی بهو همکاری بسیاری از متخصصین بین هورنِمان مؤسسه اری که با همتمعم

مواد و مصالح  یای کامل و جامع از اصطلاحات متفاوت درزمینهشده بود، این کتاب مجموعهزبان مهم دنیا ترجمه 13و تاکنون به 

های تخریب، مستندسازی مداخلات، حفاظت پیشگیرانه و نیز حفاظت و طوح معماری، منابع و پدیدهمربوط به نقاشی دیواری و س

علمی دانشگاه هنر اسلامی تازگی توسط دکتر مهدی رازانی عضو هیئتمرمت بر اساس فرهنگ و هنر اروپایی است، ترجمه کتاب به

مرمت آثار تاریخی، مرمت  یسنجی برای دانشجویان رشتهاستانآموخته کارشناسی ارشد بتبریز و سرکار خانم فاطمه صحتی دانش

المللی و صورت بینهورنِمان به بناهای تاریخی، معماری و هنرهای وابسته در مقاطع مختلف به انجام رسیده است و توسط مؤسسه

 اف رایگان در آدرس زیر منتشرشده است.دیفایل پی

  institut.de/doi/2019ewaPer.pdf-https://www.hornemann:آدرس کتاب
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