
 

 

 معرفی اثر

 هختلف کطَرّای ّای توثز اس کلکسیًَی حاٍی همذم، دکتز ضخصیاضیاء  هجوَعِ تِ هتعلك توثز آلثَم

تزگ  …آلثَم در. تاضذ هی هیالدی 9191 سال تِ هزتَط ٍ چاپی تصَرت ، فزاًسِ تِ هتعلك آلثَم. تاضذ هی

 ّا توثز چیذهاى اساس ایي تز  .تَدُ کِ ّز صفحِ تِ صَرت هجشا تِ یک کطَر اختصاظ دادُ ضذُ است

 کلکسیَى ّای توثز ّوچٌیي ٍ آلثَم خَد تاریخی ارسش تِ تَجِ تا.  است گزفتِ صَرت همذم دکتز تَسظ

 .گزفت اًجام آلثَم رٍی تز هزهت ٍ حفاظت ًگاری، هستٌذ ضذُ،

 

 آسيب شناسی

 آسیة ضاهل تَد، ضذُ ٍارد توثزّا ٍ آلثَم تِ سیادی آسیة ًاهٌاسة، ًمل ٍ حول ٍ ًگْذاری ضزایظ دلیل تِ

 ٍفیشیکی تیَلَصیکی ، ضیویایی

 .ضکٌٌذگی کاغذ را تِ ّوزاُ داضت ٍ ضذُ اسیذی کاهال ّا توثز ٍ ّا تزگ کلیِ

 ٍ لارچ اثز ّوچٌیي. تَد هطاّذُ لاتل ّا تزگِ ّوچٌیي ٍ آلثَم ضیزاسُ تز کَچک سیاُ سَسک ًَعی ٍجَد

 .هی ضذتِ هیشاى ٍسیع دیذُ  آلثَم تز کپک

 اثز ّا تزگِ حاضیِ در.  خَرد هی چطن تِ کاغذ کوثَد ٍ ضکستگی خزدضذگی، اثز آلثَم ّای تزگ کلیِ در

 ٍ لارچ ، کپک ، غثار گزدٍ اس ًاضی ّای لکِ. تَد گزدیذُ آلثَم تخزیة سزعت ثعتا کِاضت د ٍجَد رعَتت

    الصاق جْت ًاهٌاسة چسة اس استفادُ دلیل تِ .داضت ٍجَد ٍسیعی هیشاى تِ صفحات تواهی در چسة

 کاغذ ضذى خزد ٍ ضکستگی تاعث چسة ،اثز توثزّا اس سیادی تخص جذاضذى تز آلثَم،عالٍُ تِ ّا توثز

 ضذُ جذا آى اس تزگْا اس سیادی تعذاد ٍ پَسیذُ کاهال ًیش آلثَم ای پارچِ ضیزاسُ .تَد گزدیذُ توثزّا ٍ آلثَم

 تَدًذ

 کِ عَری تِ تَدًذ کوثَد دچار ٍ ضذُ خزد سیادی هیشاى تِ کِ ًیش در کٌار آلثَم هَجَد تَد هجشا ّای توثز

 .ًثَدًذ ضٌاسایی لاتل آًْا اس سیادی تعذاد

 



 

 

 شيوه حفاظت

یي ضیَُ ادر  .اًتخاب ضذآلثَم توثز تا اًجام آسهایطات اٍلیِ اس رٍش هزهت تز جْت حفاظت ٍ هزهت 

 .جْت اسیذسدایی هَرد استفادُ لزار گزفتّیذرٍکسیذ کلسین 

آسهایطات  ،جْت آغاس الذاهات حفاظتیپس اس اًجام هستٌذ ًگاری ٍ ثثت آسیة ّای ٍارد ضذُ تز کار، 

 .ٍ رٍش ٍ هَاد هٌاسة حفاظتی اًتخاب ضذ ٍ ضیویایی تز رٍی کار اًجام گزفتفیشیکی 

 هَ، للن تا غثار ٍ گزد سدٍدى اس پس .ضذ در هزحلِ ًخست صحافی آلثَم تاس ضذُ ٍ در چٌذ لسوت هجشا

 تعضی .ضًَذ حفاظت ٍ اسیذسدایی جذاگاًِ تصَرت تا ضذًذ تزداضتِ خَد جای اس تیستَری کوک تِ ّا توثز

 صَرت ّویي تِ هزحلِ ایي در.ًثَد ضذى جذا لاتل خطک تصَرت کِ تَد چسثیذُ کاغذ تِ کاهال توثزّا اس

 .ضذ گذاضتِ

 

 



اسیذیتِ تاالی هیشاى ِ دلیل ت ضذ گزفتِ اسیذیتِ تست جذاگاًِ تصَرت توثزّا ٍ ّا تزگِ اسپس اس تفکیک 

 .تز ّزدٍ تخص اعوال ضذ ذسداییاسیکاغذ، 

 در. ضذ تزداضتِ کار سغح اس اراهی تِ پٌثِ ٍ گزم آب کوک تِ ّا چسة ٍجای الَدگی ٍ کپک آثارسپس 

 کاغذ سغح اس ریَتیست تا ٍ ضذُ حل چسة ، گزم آب کوک تِ تَدًذ چسثیذُ ّا توثز کِ ًیش تخطْایی

 ٍ تَدى ضکٌٌذُ دلیل تِ ًیش ّا توثز. ضذ دادُ ّا آّار تزگِ عزف دٍ ّزپس اس پاکساسی کاهل  .ضذ تزداضتِ

 .سدُ ضذ آّار ًْایتاُ ٍگزدیذ  ساپَرت هٌاسة تیطَی کاغذ تا کن استحکام

 

 

 

پس اس آهادُ ساسی کاغذ ٍ تیطَی هٌاسة . پزس صاف ضذًذدر ایي هزحلِ تزگ ّای آلثَم ٍ توثزّا تحت 

   .جْت ساپَرت ٍ تاسساسی، حاضیِ کار ساپَرت ٍ کثَدّا پز ضذًذ

تزگِ ّا تِ تزتیة پس اس پزس ًْایی،  اٍراق گًَیا ضذُ، توثزّا تز جای خَد لزار گزفتٌذ ٍ در هزحلِ آخز

  .ذاٍلیِ در کٌار یکذیگز لزار گزفت ٍ صحافی هجذد اًجام ض

   



 

 هزهت اس پس                                                      لثل اس هزهت    

  


