
 

 

 

 ظاهری مشخصات

 .باضذ هي تیزُ ای قَُْ رًگ بِ سٌگي چاپ با cm  95.5 × 70.5 ابعاد در ًقطِ

 .باضذ هي  PICTORIAL THE WORLD عٌَاى با جْاى تطبیقي ٍ تػَیزی ًقطِ اثز، ایي

 ایي در... ٍ هلیت آى ًواد  فیشیکي، خاظ هطخػِ پزچن، پَضص، ًَع با ّزیک جْاى، هختلف ّای هلیت 

 .باضذ هي ًاهطخع اثز اغالت ٍ چاپ سهاى. اًذ ضذُ کطیذُ تػَیز بِ ًقطِ

 

 شناسي آسيب

 سطح رٍی. ضذ هي ًگْذاری ًاهساعذ بسیار ٍضعیت در ضذ گزفتِ تحَیل ضذُ رٍل ًیوِ غَرت بِ کِ ًقطِ

 ّای قسوت در بَد هطاّذُ قابل ًقاط بعضي در کپک ٍ قارچ آثار. بَد پَضاًیذُ غبار ٍ گزد اس ای الیِ را کار

 ساپَرت اس کاغذ ًیش ّایي هحذٍدُ در. هیطذ هطاّذُ کاغذ خَردگي تزک ٍ کوبَد ، پارگي آى اس ٍسیعي

 .داد هي ًطاى را کاغذ باالی اسیذیتِ هیشاى ضیویایي آسهایطات. بَد گطتِ جذا ای پارچِ

 

 حفاظت شيوه

 .ضذ استفادُ ًقطِ هزهت ٍ حفاظت جْت تز ٍ خطک هزهت رٍش ّزدٍ اس اٍلیِ آسهایطات اًجام با

 مرمت و حفاظت بخش همكاري با   8731 سال در  جهان تصويري و نوشتاري نقشه مرمت و حفاظت

 تهران دانشگاه مركزي كتابخانه



 آسهایطات حفاظتي، اقذاهات آغاس جْت کار، بز ضذُ ٍارد ّای آسیب ثبت ٍ ًگاری هستٌذ اًجام اس پس

 هٌاسب حفاظتي رٍش آهذُ، دست بِ ًتایج بِ تَجِ با ٍ گزفت اًجام کار رٍی بز ضیویایي ٍ فیشیکي

 . ضذ بزگشیذُ

 .ضذ استفادُ اثز دّي پَضص در  BEVA چسب اس بار ًخستیي بزای هزهتي، ٍ حفاظتي اقذاهات اًجام در

 ضکٌٌذگي دلیل بِ سپس. ضذ سدٍدُ ًقطِ رٍی اس ضستطَ ٍ  هکاًیکي رٍش بِ ّا آلَدگي ًخست آغاس در

 .ضذ جذا کار پطت اس بَد دیذُ آسیب ضذت بِ کِ ای پارچِ الیِ ٍ ضذُ هَقت ساپَرت ًقطِ رٍی اثز، باالی

 

 

 

 هٌاسب آّار ًقطِ پطت سطح بز ٍ ضذ اًجام ٍری غَطِ رٍش بِ اسیذسدایي کاغذ، باالی اسیذیتِ دلیل بِ

 رٍی اس تیطَ کاغذ هزحلِ ایي در. گزدیذ ساپَرت خطک رٍش بِ هٌاسب کاغذ با کار پطت سپس.  ضذ سدُ

 . ضذ سدُ آّار کار سطح بز هجذدا ٍ ضذ جذا کار

 

 



 آهادُ اس پس. ضَد غاف کاهال تا گزفت قزار پزس سیز ًقطِ سًي آّار اس پس ، کار سطح ضذى آهادُ جْت

. یابذ دست کافي استحکام بِ ًقطِ تا ضذ باسساسی کوبَد ًقاط تواهي هٌاسب، رًگ با پزکٌٌذُ کاغذ ساسی

 .ضذ اًجام ًْایي پزس ٍ ضذ دادُ پَضص هٌاسب رًگ با تیطَ کاغذ بَسیلِ ، کار سطح تواهي آخز هزحلِ در

 

 

 

   

 هزهت اس پس                                                         هزهت اس قبل

     


