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طبقه بندی آسیب شناسی و شناسایی فنی مجموعه ظروف سنگی دوره 

 هخامنشی)گنجینه تخت جمشید(

 2مهناز عبداهلل خان گرجی -*1هسیده حانیه قوامی ماسول

 (هنرو معماری تهران مرکزیآزاد اسالمی) دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانشگاه  .1

 موزه ایران باستان .2

 sepideghavami81@gmail.com 

gorjimah@yahoo.com 

 چکیده

ظروف سنگی با توجه به استقامت زیاد، زیبایی ظاهری و نزدیک بودن معادن سنگ در نزدیکی این منطقه، جایگاه ویژه ای در 

دوره هخامنشی داشته اند. ظروف سنگی می تواند به دلیل عوامل مختلفی از جمله شرایط محیطی، کاوش ساخت مصنوعات 

های غیر علمی و شیوه های غیر اصولی مرمت های گذشته و نگهداری نامناسب، تحت تاثیر عوامل مخربی قرار گیرند که 

عدد ظرف سنگی دوره هخامنشی، متعلق به موزه  12نیازمند به توجه و حفاظت می باشند. این مقاله مربوط به مطالعه ی 

تخت جمشید می باشد که تحت عملیات حفاظت و مرمت قرار گرفته است. پژوهش حاضر به صورت مطالعات کابخانه ای و 

میدانی صورت گرفته است. پس از مستند نگاری، بخش آسیب شناسی، با مشاهدات بصری، آسیب نگاری و  بخش 

( روی نمونه ی مطالعاتی انجام گرفته است که XRFپتروگرافی و شناخت عناصر شیمیایی با روش ) ساختارشناسی با روش

نتایج حاکی از این بوده که نمونه مورد مطالعه یک سنگ آذرین درونی می باشد که متشکل از کانی الیوین آلتره شده بنام سر 

ا این سنگ ساخته شده است، که نشان دهنده وجود پانتین  است و حجم گسترده ای از ظروف سنگی این منطقه نیز  ب

، سنگ مورد مطالعه جزو SiO2با توجه به میزان  .نزدیکترین معدن این سنگ به این منطقه یعنی شهر نی ریز می باشد

تحقیق، با ، جزء فورستریت ها هستند  در این روند با توجه به اهداف MgOالترابازیک ها با نام علمی دونیت و با توجه به میزان 

در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از مطالعات گذشته، عملیات حفاظت و مرمت شامل پاکسازی و  بازسازی پیشنهاد و روی 

 یکی از آثار اجرا گردید.

 

هخامنشی، گنجینه تخت جمشید، ظروف سنگی، شناسایی فنی، آسیب شناسی واژگان کیدی:  
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 مقدمه-1

سال از آغاز کاوش های علمی و باستان شناسی در حوزه ی تاریخی و فرهنگی تخت جمشید و  08پس از گذشت بیش از 

حصول نتایجی در ارتباط با حفاظت و مرمت ظروف سنگی، بررسی آثار در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت در ارتباط با 

(کاسه ها، بشقاب ها، 2(هاون ها و دسته هاون ها  1در قالب ظروف سنگی تخت جمشید را می توان حفاظت، ضروری است. 

(ظروف مقدس)شامل ریتون ها، 4(آبخوری ها، بطری ها، گلدان ها، در پوش ها، کوزه ها، قاشقک ها)سرتاش( 3سینی ها 

رای برخی از ظروف ممکن است صرفاً ب. (1301) پورمافی، دوستکامی سنگی، گلدان های بزرگ سنگی( تقسیم بندی نمود

گنجینه ی آثار  تخت مقاصد ترئینی استفاده می شده است و بعضی دیگر به عنوان هدیه های سلطنتی اختصاص داشته اند.  

جمشید مجموعه ای بسیار بزرگ از آثار تاریخی می باشد که دچار آسیب هایی مانند ترک،  شکستگی و کمبودها، آلودگی 

گذشته شده است .با توجه به تصمیم  گسترش دادن فضای موزه از آثار  های محیطی و مرمت های نامناسب و غیر اصولی

دیگر، تعدادی از ظروف انتخاب شده در این مجموعه هستند که نیاز به حفاظت و مرمت دارند. با توجه به قدمت تخت جمشید 

همچنین ضرورت کسب اطالعات و با علم به اینکه آثار انتخاب شده در این پژوهش متعلق به دوره تاریخی مهمی  می باشد و 

علمی در زمینه ی سنگ شناسی و نوع سنگ بکار رفته در ظرف مورد مطالعه و عملکرد عوامل تاثیر گذار بر روند آسیب و 

.  جنس سنگ بیشتر ظروف تخریب این آثار با  هدف حفاظت و مرمت ، اهمیت پرداختن به این موضوع را  افزایش می دهد

سرپانتین کانی رایج و بسیار گسترده ای است که به طور  (.1300هینتس،  نگ سرپانتین است.)دوره هخامنشی از جنس س

معمول در اثر دگرسانی سیلیکات های منیزیم، به ویژه الیوین، سرپانتین، و آمفیبول به وجود می آید و به فراوانی با منزیت، 

های معدنی است، تفاوت آن ها در الیوین فورسترایت  کرومیت و مگنتیت همراه است. الیوین یک اسم برای گروهی از سنگ

با توجه به وجود تعداد زیادی از ظروف در مجموعه (. 1301، هارلبوتمگنزیوم تا الیوین فایاالیت آهن است)کالین و همکاران، 

ار از لحاظ ی گنجینه ی تخت جمشید، این پژوهش با هدف اصلی مطالعه بر روی مجموعه ای از این ظروف و بررسی های آث

ه اصل برگشت آسیب از طریق آزمایشگاهی در یک مورد و در نهایت انتخاب بهترین و مناسب ترین روش برای مرمت با توجه ب

تاریخی، موازین بسیاری چون حفظ جنبه تاریخی و زیباشناسی اثر،  -بازسازی مصنوعات فرهنگی .پذیری ارائه می گردد

برگشت پذیری معقول مداخالت، تکیه نمودن به اصالت و قدمت و غیره چهارچوب هایی برای جهت دار نمودن مداخله در آثار 

ه دالیل مختلف دچار آسیبهای  می شوند که می ظروف سنگی به مرور زمان ب (.1304را فراهم نموده است)هزاوه،  تاریخی

(. البته Radi and Sayed Mohamed,2013 Mortazavi,2008 )توان به نمونه های مختلف از ظروف سنگی تخت جمشید اشاره نمود

ی که آثار سنگی دارای مقاومت باال در برابر آسیب هستند و بسیار کم دچار آسیب هابیشتر موارد موجود نشان می دهد 

، ایجاد شناسنامه(. در این روند پس از مستندنگاری، Marocchi, 2009؛    Majidzadeh, 2008؛ Ashby,2010 بیولوژیکی می شوند)

شناسایی کانی های بکار رفته در ظروف سنگی با میکروسکوپ، تهیه مقطع نازک و انجام پتروگرافی و روش های مختلف 

منتخبی که در موزه تخت جمشید وجود داشته، با توجه به یکسانی تکنیک ساخت ( ظروف سنگی XRFدستگاهی از جمله ) 

این ظروف، با بررسی در مورد تفاوت رفتاری سنگ نسبت به ضربه و تراش و استفاده از رویکرد زیباشناختی و جالی هر یک، 

شناسی و آسیب شناسی، به ارائه ( و پس از فن Bevan,2007؛2009و Shaw ،1333مورد بررسی قرار گرفته)محمدی سفیدخانی، 

 طرح حفاظت و مرمت بر روی یک نمونه سینی سنگی که عملیات فن شناسی بر روی آن انجام پذیرفت، پرداحته خواهد شد.
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مجموعه روش ها و مواد -2  

ظرف سنگی موجود در  12به دلیل هدف پایگاه  تخت جمشید برای گسترش دادن موزه تخت جمشید، مجموعه ی 

تخت جمشید جهت طبقه بندی از لحاظ شکل، خصوصیت ظاهری مانند نوع و اندازه و کاربرد آنها و ایجاد شناسنامه  گنجینه

ی مجزا برای هر یک از این آثار که دارای خصوصیاتشان می باشد و همچنین معرفی خصوصیات ساختاری اثر مورد پژوهش که 

 گیری مقایسات تطبیقی با موارد مشابه دیگر انتخاب گردید. بر روی آن عملیات حفاظت و مرمت صورت گرفت برای شکل

 

مستندنگاری و اهداف آن -2-1  

 که مراحل فن شناسی وحفاظت و مرمت بر روی آن انجام گرفت، نمونه ای از 1نمونه شماره

دور تا  یک سینی سنگی است که دارای یک لبه ی برجسته دایره ای به صورت عمودی که

دور کرده و کف اثر تخت و مسطح و بدون نقش و دارای یک برجستگی مدور ظرف را احاطه 

(1رسانتی متر است که ظرف، روی آن قرار می گیرد می باشد)تصوی1در زیر، به ارتفاع تقریباً  

  (1سینی سنگی)اثر شماره -1تصویر 

( اثر 2یک بشقاب سنگی است که دارای لبه ای صاف، پهن و ضخیم، ساده، دارای پایه ای مدور و کوتاه است)تصویر 2اثر شماره 

( اثر شماره 3یک بشقاب سنگی دارای لبه هایی صاف، پهن، ضخیم و ساده که دارای کف نسبتاً گود می باشد)تصویر  3شماره 

تکه  1( اثر شماره 4این اثر بدون پایه، دارای کفی تخت و لبه ای صاف است)تصویر نمونه ای از یک بشقاب سنگی است که  4

ای از بشقاب سنگی است و دارای لبه ای به خارج برگشته و یک نوار برجسته که دور تا دور ظرف را در بر گرفته و در زیر آن 

 (. 1کتیبه ای به خط میخی نوشته شده و رنگ آن سیاه است)تصویر 

 

(1و4و3و2مجموعه ی بشقاب های سنگی)آثار شماره  -2تصویر  

2 3 4 5 
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یک نمونه هاون سنگی است که دهانه ی لبه صاف،  ساده و ضخیم و کف آن مسطح و دارای پایه ای مدور و  6اثر شماره 

که بیشتر شبیه لیوان تراش خورده، دارای پایه  نمونه ای از یک هاون سنگی است 7( اثر شماره 6بدون کتیبه می باشد)تصویر

یک هاون با لبه ی صاف، پهن و ضخیم به رنگ سیاه  0(. اثر شماره 7ای تخت، مسطح، و لبه ای صاف و پهن  است)تصویر 

ی یک هاون سنگی با دهانه ی لبه صاف، ساده و ضخیم و به رنگ خاکستر 3(. اثر شماره 0مایل به نوک مدادی می باشد)تصویر

قسمت انتهای اثر و نیمی از آن از بین رفته و این هاون سنگی ناقص است این اثر به  18(. اثر شماره3می باشد است)تصویر

رنگ سبز با رگه های طبیعی به رنگ خاکستری می باشد. در قسمت مسطح فوقانی اثر نمونه ای از خط میخی دیده می شود 

یک دسته هاون سنگی  است که انتهای آن تخم مرغی شکل و به  11ر شماره (. اث18که کمرنگ شده و نامشخص است)تصویر 

رنگ سبز با رگه های طبیعی به رنگ خاکستری می باشد و رگه هایی به شکل مارپیچ به دور اثر پیچیده شده است و این اثر 

با بدنه ای شکسته از انتها است ، به رنگ قهوه ای کمرنگ است و یک بطری ترکیبی 12( اثر شماره 11کاماًل سالم است)تصویر 

که بر روی گردن این ظرف دو شیار برجسته دیده می شود و لوله ای در انتهای ظرف وجود دارد که کارایی آن مشخص نمی 

 باشد.

 

(12ترکیبی)اثر شماره  (، بطری 11و18دسته هاون های سنگی)آثار شماره -( 3و0و7و6هاون های سنگی)آثار شماره -1 -3تصویر  

 

(1شناسایی فنی سینی سنگی )اثر شماره -2-2  

 ( انتخاب گردید.XRFاثر شماره یک، به منظور بررسی ساختاری توسط تحلیل با مقطع نازک )پتروگرافی( و دستگاه آنالیز )
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 تحلیل نتیجه مطالعات پتروگرافی-2-2-1

نتایج حاصل  از پتروگرافی نشان داد که سنگ مورد استفاده جهت ساخت سینی سنگی از سنگ های آذرین درونی از نوع 

الترابازیک و الترامافیک با نام علمی دونیت بوده و  بافت غالب نمونه گرانوالر یا دانه ای است. به علت قرار گیری نمونه در زمان 

کانی الیوین، آلتره شده و  به سر پانتین تبدیل گردیده و آغشتگی شدید به اکسید آهن  تشکیل در محیط شدیدا هیدروترمال،

 در نمونه مشاهده می شود. 

 

 

 

 

 

قسمتهای از تصویر تصویر میکروسکوپی)سمت راست( تمام تصویر متشکل از کانی سرپانتین)الیوین التره شده( می باشد. در  -4تصویر

بقایای کانی الیوین با رنگ روشن دیده می شود. )سمت چپ( کانی سرپانتین به رنگ قرمز رنگ. در مرکز تصویر اکسید آهن تیره مشخص 

 است)منبع: پژوهشکده حفاظت و مرمت(

 

نتایج و  آزمون های آزمایشگاهی -1جدول  
هاآزمون  نوع آزمایش روش نمونه سازی هدف   

 
 

شناخت کانی ها، نام 

 گذاری علمی سنگ

 

تهیه مقطع 

نازک با 

 03ضخامت 

 میکرون

 شناسایی سنگ و

کانی به وسیله 

ع پتروگرافی مقط

 نازک

 

 

ساختار

 شناسی

  
 آنالیز شیمیایی سنگ

 مورد مطالعه

 

 
 روش  پودری

 
XRF 

 

ثربررسی میکروسکوپی ا    
 عدم نیاز به نمونه سازی

 
 لوپ دیجیتال

های ویژگی 

 فیزیکی

 الیوین

 سرپانتین

 اکسیدآهن
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  XRFشیمیایی تحلیل نتیجه مطالعات آنالیز-2-2-2 

به روش پودری  انجام XRF، آنالیز1شناسایی عناصر شیمیایی موجود در نمونه شماره برای تکمیل مطالعه پتروگرافی و برای 

 گرفت که نتایج حاصل در جدول ذیل ارائه گردیده شده است.

 

( به روش 1آنالیز شیمیایی سینی سنگی)اثر شماره  -2جدول  

MgO K2O Na2O CaO Fe2O3 AL203 Sio2 Sample 

% % % % % % %  

30.25 0.01 0.07 9.15 7.61 0.69 37.72 10828-4553 

 

LO.I SO3 P2O5 MnO TiO2 Cr NI Sample 

% % % % % % %  

13.56 0.102 0.042 0.106 0.005 0.22 0.24 10828-4553 

 

نشان می دهد که مبنای نتیجه گیری بر اساس الترابازیک  %72/37موجود در نمونه ی سنگ را SiO2جدول ارائه شده 

حجم نمونه ی مورد مطالعه از  %38بودن سنگ مورد نظر است. همچنین در مطالعات پتروگرافی مشخص گردید که بیش از 

ار آن را الیوین آلتره شده به نام سرپانتین است. الیوین یک کانی دارای میزان آهن و منیزیم می باشد که نوع منیزیم د

 MgO فوق که، میزان XRFمی نامند. با توجه به جدول Fe2O3 با فرمول  و نوع آهن دار آن را فایالیت MgO فورستریت با فرمول

نشان داده می شود، سنگ مورد نظر ما فورستریت می باشد. همچنین با توجه به میزان آهن  Fe2O3 61/7% و میزان 21/38%

 ,Cr, Fe, Niکانی هایی مانند در جدول و وجود رنگ قرمز در سنگ مورد مطالعه، سینی سنگی دچار اکسیداسیون شده است.

Ca   که عناصر آن در جدولXRF ن در مراحل اولیه تبلور ماگما از آن خارج می شود نشان داده شده است، به علت سنگین بود

به علت سبک  K, Ma, Caو در نتیجه در سنگ هایی مانند پریدوتیت میزان تمرکز این عناصر باالست و همچنین عناصری مانند

تمرکز خیلی  بودن تا مراحل انتهای تبلور ماگما، در مذاب باقی می مانند، به همین علت این عناصر در سنگ پریدوتیت میزان

 پایین دارند.
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 نمونه ی منتخب 12بررسی آسیب های مشاهده شده بر روی -2-3

(دیده می شود. رسوبات 1جدول فوق نشان می دهد که کلیه آسیب های ذکر شده، بر روی سینی سنگی)اثر شماره 

 محیطی و لک شدگی روی تمامی آثار وجود دارد.

 

 (1روی سینی سنگی)اثر شماره  تحلیل آسیب های مشاهده شده بر -2جدول

رسوبات  نام اثر ردیف

 محیطی

ترک ها 

 وریزترک ها

خراش و 

 سائیدگی

 شکستگی و

 مفقودی

لب 

 پریدگی

لک 

 شدگی

مرمت 

نپیشی  

 + + + + + + + سینی سنگی 1

 + + + + _ _ + بشقاب سنگی 2

 + + + + _ + + بشقاب سنگی 3

 + + + + _ _ + بشقاب سنگی 4

 + + _ + _ _ + بشقاب سنگی 5

 + + _ + _ _ + هاون سنگی 6

 + + + + _ + + هاون سنگی 7

 + + + + _ _ + هاون سنگی 8

 + + + + _ + + هاون سنگی 9

 + + _ + _ _ + دسته هاون 11

 _ + _ _ _ _ + دسته هاون 11

 + + + + _ _ + بطری ترکیبی 12

 

دچار آسیب های جدی  12و3، 7، 3های پیشین می باشند. نمونه های دارای مرمت 11همه ی  نمونه ها به جز اثر شماره 

به دلیل مفقود شدن قسمت تحتانی آن و عدم امکان از گرفتن قالب،  18همانند سینی مرمتی شده اند. دسته هاون شماره 

با  اثر باقیمانده این بهتر است که وصالی های گذشته جدا شده و به شکلی علمی مرمت و از  مرمت آن امکان پذیر نمی باشد و

 ارزش مراقبت شود. 

می باشد خوشبختانه سالم است و برای حفظ آن باید در فضای موزه مکانی را 11دسته هاون سنگی که اثر مطالعاتی شماره 

می باشد نیز بسیار  بشقابکه یک تکه از یک  1بدان تخصص دهند تا بتوان از آن به همان صورت نگهداری نمود. اثر شماره 

 اهمیت دارد، زیرا این تکه می تواند به تنهایی مسائل بسیاری مانند بررسی نوستار روی اثر را مشخص کند.
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شکستگی و مفقودی -1خراش و سائیدگی -4و ریزترک ها  -3ترک ها  - 2رسوبات محیطی -1. 1نمایی از آسیب های اثر شماره  -1تصویر

لک شدگی بر اثر گرمای چسب -0از نوشته های مربوط به حفاری لک شدگی ناشی -7لب پریدگی  -6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به طور کامل توضیح داده شده  1که در جدول شماره  12تا  2نمایی از آسیب های مشاهده شده در نمونه ی ظروف شماره   -6تصویر 

 است.

 

 )سینی سنگی(0اقدامات علمی حفاظت و مرمت بر روی اثر شماره  -3

باتوجه به تخلخل ، به صورت خشک و با مسواک نرم انجام گرفت. هانمونه رسوبات برای آغاز اقدامات مرمتی ابتدا پاکسازی 

، به دلیل وجود آسیب ها، جهت عملیات پاکسازی باید از حاللی استفاده می شد که سرعت تبخیری باال و صرفاً باالی آثار

درت پاک کنندگی بهتر و حالت تبخیری باال دارد ونیاز قکه  %36ین دلیل از اتانولقدرت تمیزکاری بیشتری داشته باشد به هم

 .به ماندن طوالنی مدت بر روی اثر نیز ندارد استفاده شد
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خالص %36اقدامات پاکسازی بر روی اثر با اتانول-7تصویر  

بدون الیه پرایمر در بخش اتصال قسمت اصلی با قسمت بازسازی با موادی که ، به طور غیر علمی، در گذشته 1اثر شماره 

در آزمایشات پتروگرافی، ترکیبی از مواد ریز بلور رسی با ترکیب کربناته همراه با مقدار کمی اکسید آهن، ماده آلی تیره رنگ، 

که  مورد وصالی قرار گرفته شده بوداده شد، بسیار تیره رنگ و جاذب رطوبت تشخیص د از ماده ایگچ و مقدار نسبتا فراوانی 

گچ ها در طوالنی مدت باعث انتقال نمک های موجود در گچ به ساختار سنگ و ایجاد آسیب و تغییر رنگ در آن  ،نشان می داد

ت الزم شده است. به دلیل وضعیت نمونه ی مورد مطالعه باید وصالی آن جدا می گردید تا بتوان برای بهبود وضعیت آن اقداما

محل وصالی را به عمل آورد. ابتدا به منظور باز کردن وصالی ها، تکه های پنبه را آغشته به استون نموده و در قسمت درزهای 

، وصالی ها به دلیل کم بودن وسعت و ضخامت کم محل و در نتیجه سست بودن آن از هم جدا شدند. در ادامه قرار داده شد

ی مانده در لبه های وصالی شده ی اثر، ابتدا فویلی را به اندازه ی قطعه ی مورد نظرمان برش برای از بین بردن چسب های باق

دقیقه  11می دهیم، سپس پنبه هایی را آغشته به استون نموده و در لبه ها گذاشته و به آرامی  فویل را می بندیم. پس از 

در می آوریم تا کامال پاکسازی از لبه های تکه ها، شده را قطعه را در آورده و به آرامی با تیغ بیستوری چسب هایی که نرم 

 انجام گیرد.

 

 

 

 

جدا کردن چسب ها به کمک  -3پیچیدن در فویل -2قرار دادن پنبه آغشته به استون -1.1مراحل باز کردن وصالی اثر شماره -0تصویر 

 بیستوری

 

بدون الیه  پشت نویسیکه به دلیل  الیه های رنگی سیاهبه منظور برداشت ت و شوی اولیه، و شس پاکسازیپس از اتمام 

استعمال استون روی آن  و تست هایی با الکلالعات حفاری در کف ظروف( صورت گرفته بود، پرایمر )نوشته هایی مربوط به اط

 . با ضماد گذاری در طوالنی مدت استون تشخیص داده شدشد که تنها حالل موثر آن، 
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به وسیله استن 1رداشت  الیه های رنگ از سطح  نمونه شماره مراحل ب -3تصویر  

و پس از تبخیر کامل حالل درون آن ها به دلیل تخلخل باالی نمونه، برای  1از اتمام عملیات پاکساری، نمونه ی شماره ی  پس

ه ایجاد یک الیه پرایمر خشک شدن آن ها، یک روز کامل در محیط کارگاه و دما و رطوبت محیطی باقی ماندند و سپس اقدام ب

گردید. الیه مذکور توسط قلموی تخت نرم به صورت یکسان تا جایی که مقدار ناچیزی تغییر رنگ مشاهده  B72 1%با پارالوئید

بخش ها در سنگ به گروه استحکام   شد. استفاده بار بر روی لبه های شکسته ی و سطح  آن 1یا  4گردد، ادامه یافت ودر کل 

تقسیم می شوند که امروزه بسیاری از آن ها کاربرد خود را از دست داده و اثر مخرب آن ها با گذر زمان بر روی های مختلفی 

درجه  48-18آثار ثبت شده است. انواع مواد استحکام بخش عبارتند از: موم و پلی اتیلن، موم پارافین مذاب با نقطه ذوب 

ومرهای اکریلیک(، گرمانرم های سنتزی)نایلون محلول(، پلیمرهای مشتق شده سانتی گراد، رزین های اکریلیک)پارالوئید و مون

از سلولز)استات سلولز و نیترات سلئلز(، پلیمر های اتصال عرضی)سیالن ها، پلی استر، اپوکسی( و مواد استحکام بخش 

یا مخلوطی از محلول آلی  سیلیسی)سیلیکات قلیایی، سیلیکوفلوئوریدها و هیدروکسیدهای قلیایی خاکی(، شیره آهک خالص

نیتروسلولز و حجم های مساوی از استن و استات آمیل)منابع: شیروانی، %18کازئین و شیره آهک، ماللی از محلول  18%

 . (170، 1370، هوری، 1331. رازانی و همکاران، 338-488، 1302. پلندریت، 101، 1307

 

 

 

 

 

و تثبیت عملیات مرمتی)منبع: نگارنده( 1ی لبه ی اثر شماره جهت استحکام بخش %5ساخت پارالوئید -49تصویر   

 

یه پارالوئید به عنوان استحکام بخشی و تببیت عملیات مرمتی)جلوگیری از تکرار مجدد اقدامات مرمتی(، جلوگیری از ال

م اقدام های آلوده شدن دوباره آثار به عوامل محیطی و به حداقل رساندن شدت رشدی عوامل میکروبیولوژیکی تا انجا

سینی مورد مطالعه در مرحله ی باز کردن وصالی های پیشین،  .مشخص درمانی بر روی آن ها، در نظر گرفته شده است

قطعه از هم جدا شد. به دلیل زیاد بودن قطعات جدا از هم،  22به دلیل سست بودن مواد و چسب مرمت گذشته، با 
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به عنوان چسب وصالی، به هم متصل شده و برای ثابت نگاه داشتن  B72 41% با پارالوئید 2به  2ابتدا قطعه ها به صورت 

دو تکه، درون ظرف پر از شن قرار داده شد. پس از خشک شدن قطعات به شکل دو به دو، قطعه ها به طور کامل کنار 

که های سنگ هم قرار گرفتند. هدف از وصالی، وصل کردن قسمت های شکسته سنگ ها می باشد و زمانی که تمامی ت

(. با اینکه 76-06، 1304های شکسته مربوط به یک قطعه موجود باشند، وصالی صورت می پذیرد)هراتی اردستانی، 

نفوذ قابل توجهی ندارداز این رزین به عنوان ماده استحکام بخش و عایق در مرمت سنگ های  B72ظاهرآ پارالوئید 

، 1307ی از خود بر جای گذاشته است)شیروانی و عابد اصفهانی، تخت جمشید استفاده شده که تا کنون نتیجه ی خوب

(. استعمال چسب پارالوئید به دلیل ویژگی های کاماًل متناسب با نیازهای مرمتی چون برگشت پذیری، تهیه آسان، 101

بت کرده و توانایی اتصال مناسب و حفظ ویژگی های خود در طوالنی مدت، از دیرباز جای خود را در کارهای مرمتی ثا

 روز به روز گسترش یافته است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و وصالی قطعه ها به هم)منبع: نگارنده( 1(به قطعه عای جدا شده در نمونه ی شماره ی %41افزودن چسب وصالی)پارالوئید-31تصویر 

 

مفقود، پرداخت و موزون اقدامات بازسازی، شامل مراحلی چون تهیه ی ماده ی پرکننده، قالب گیری، انتقال آن به قسمت 

سازی آن ها است. به این ترتیب ابتدا به وسیله ی قطع مناسبی از موم دندانپزشکی)متناسب با اندازه اثر(، از نیمه ی سالم آثار 

قالبی برای قسمت مفقود تهیه و در آن بخش متصل گردید)موم دندانپزشکی به دلیل سهولت در کاربری، انعطاف و سختی 

تا ماده ای مناسب برای قالب گیری باشد(. برای نمونه ی منتخب جهت بازسازی که نیازمند انسجام و  عث شدهقابل قبول با

سختی بیشتر)برای همخوانی بهتر با بخش اصلی( و گیرش کمتر برای بهتر اصالح کردن و همسان سازی ظاهری بود، بهترین 

نزدیک به اصل و همچنین برای هم خوانی رنگی بخش و پودر سنگی با رنگ  %18پرکننده، گچ مولدانو با افزودن پریمال 

بازسازی شده با قسمت اصلی پودر رنگی معدنی در نظر گرفته شد. پس از کمی گیرش با استفاده از تیغ بیستوری و سنباده ی 

به نرم سطح بازسازی پرداخت و کمی پایین تر از سطح اصلی اثر تراشیده گردید. پس از خشک شدن قسمت بازسازی شده، 
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عنوان هم خوانی ظاهری بیشتر بخش بازسازی شده با قسمت اصلی، اقدام به موزون سازی رنگی گردید. ابتدا سطح قسمت 

تببیت شده تا مانع جذب و نفوذ الیه ی رنگ به گچ شده و از طرفی باعث سهولت در رنگ آمیزی شود.  %1بازسازی با پارالوئید

 اف و قلموی نرم و ظریف به منظور رنگ آمیزی استفاده شد.  سپس از رنگ های گواش به صورت کاماًل شف

 

 

 

 

 -9پرداخت سطح با بیستوری  -3پرکردن قسمت مفقود با گچ  -2قالب گیری  -1 -1 مراحل بازسازی اثر شماره ی -11تصویر

 موزون سازی رنگی

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

سنگ ها و کانی های تشکیل دهنده آن ها، همچون سایر مواد موجود در طبیعت، با گذر زمان و با تغییرات محیطی 

همانند عوامل مخرب موجود در شرایط محیطی نامناسب بعد از کشف آن ها و یا محل نگهداری نامناسب، دچار زوال می شوند. 

شف آثار و چه در طول نگهداری آن هابسیار مهم تلقی می شود. هدفی از آن رو انجام اقدامات حفاظت و مرمت چه در حین ک

که این پژوهش دنبال کرده است، مورد توجه قرار دادن ظروف سنگی ارزشمند متعلق به دوره هخامنشی و آسیب شناسی 

یک که نمونه ی مجموعه ی ظروف انتخاب شده، فن شناسی و ارائه طرح مرمتی و اجرای آن بر روی اثر مورد مطالعه شماره 

سینی سنگی است، می باشد. تحقیقات و مطالعاتی که تا کنون بر روی ظروف سنگی تخت جمشید صورت گرفته، به طور 

پراکنده بوده و گزارش های جامع جهت اقدامات حفاظتی و مرمتی گذشته بر روی آثار موجود در گنجینه ی تخت جمشید، 

دی مناسب جهت ارائه آرشیوی برای منسجم کردن  تمامی اطالعات دیده می شود، ارائه نگردیده است و نیاز به یک طبقه بن

بنابراین تالش شده که با فراهم شدن شرایط الزم، پژوهش های علمی بهتر در زمینه های ایجاد شناسنامه برای هر یک از آثار، 

هاون سنگی،  4بشقاب سنگی، 4سینی،  1اثر از جمله  12فن شناسی، آسیب شناسی و مرمت آن ها صورت پذیرد. در مجموع 

، اثر منتخب برای انجام تمامی 1بطری ترکیبی، در طی این پژوهش بررسی گردید. نمونه ی شماره ی  1دسته هاون و  2

مراحل مورد نیاز برای پایان رسیدن این پروژه در نظر گرفته شده بود و به همین منظور تمامی اقدامات به صورت کامل بر روی 

ا گردید. اقدامات حفاظت و مرمت اعمال شده در این پروژه با توجه به امکانات موجود و قابل دسترس به انجام رسیده و آن اجر

به طور کلی می توان امیدوار بود که اتخاذ تدابیر حفاظتی بر روی اثر باعث افزایش طول عمر و کاهش پیشرفت روند تخریبی 
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سی، مستندنگاری و آسیب شناسی شدند و مراحل اولیه پاکسازی بر روی آثار انجام آن گردیده باشد. باقی نمونه ها نیز برر

پذیرفت و جهت عملیات مرمت بر روی هر یک از آثار، نیاز به بررسی های علمی وسیع تر و آسیب شناسی های آزمایشگاهی 

مجموعه می توان در نظر گرفت که پس از آزمایشات فنی برای  مشاهده شده در با توجه به نزدیک بودن آسیب هایمی باشد. 

مراحل مرمتی قابل تعمیم به کل آثار با جنس های  و پس از بررسی دیگر مواد جدید برای مرمت، هر یک از موارد پس از آنالیز

با بررسی های فنی و   مجموعه با هدف ادامه ی کار در سطح وسیعتر آغاز شده است و قصد دارد تا این نزدیک به هم باشد.

 .حفاظت و مرمت، تا نتایج کامل به پژوهش در آینده ادامه دهد

 

 

قسمت بیرونی اثر پس از  3قسمت داخلی سینی سنگی پیش و پس از مرمت؛ تصویر 2و1( تصویر1سینی سنگی)اثر شماره   -11تصویر 

از پایان عملیات حفاظت و مرمت نشان می دهد. اثر مورد مطالعه را از زاویه کناره پیش و پس 1و 4مرمت و تصویر   

 منابع

، ترجمه رسول وطن 1302پلندریت، ه،ج، وا.ی.ا. ورنر، حفاظت، نگاهداری و مرمت آثار تاریخی و هنری: درمان مرمت و بازسازی،  .1

 دوست، تهران: دانشگاه هنر.
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 عصر)تاریخ از پیش شاخص های محوطه در مرمری مصنوعات تکنیکی و فرمی شناسی (. گونه1333سفیدخانی،رامین. ) محمدی .6
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 مقاالت مجموعه ،1304 جمشید، تخت سنگی آثار مرمت در سیمان ماسه مالت مخرب تاثیرات بررسی ن، اردستانی، هراتی .7
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 114-123. 26 شماره هنرنامه ،1304سفالینه، ومرمت حفظ منطق ب، هزاوه، .0
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 دانشگاه هنرتهران، 
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