معرفي بخش حفاظت و مرمت آثار فلسی

تخػ حفاظت ٍ هرهت آثار فلسی تا ّذف جْت دار
ًوَدى فعالیتّای تحقیقاتی در حَزُ تیواری ؼٌاظی آثار
فلسی ٍ ارائِ رٍغ ّای تْیٌِ در حفاظت ٍ پایػ ایي آثار
در ظال  1376در پصٍّؽکذُ حفاظت ٍ هرهت ؼکل
گرفتِ اظت ٍ تاکٌَى عالٍُ تر فعالیت ّای تحقیقاتی ٍ
اجرایی در زهیٌِ ّای تیواری ؼٌاظی ٍ هغالعات رفتار
خَردگی ،تررظی فٌَى ظاخت ٍ ؼیَُ ّای حفاظت ٍ
پایػ آثار فلسی ،تا هراکس هختلف ظازهاى هیراث
فرٌّگی ،صٌایع دظتی ٍ گردؼگری ،هراکس داًؽگاّی ٍ
تحقیقاتی ارتثاط ٍ ّوکاری ًسدیک داؼتِ اظت .در ظال
 1389پط از اًتقال پصٍّؽگاُ تِ ؼیراز ،تخػ حفاظت
ٍ هرهت آثار فلسی فعالیتّای خَد را در قالة ّوکاری تا
هَزُ ّا ٍ هراکس فرٌّگی -تاریخی اداهِ داد .پط از
تازگؽت پصٍّؽگاُ تِ تْراى در ظال  1391تا تازگؽایی
کارگاُ حفاظت ٍ هرهت آثار فلسی در اظفٌذ هاُ ،1392
ایي تخػ در حال حاضر آهادگی ارائِ خذهات حفاظتی ٍ
هرهتی تِ هَزُ ّا ،پایگاُ ّای هیراث فرٌّگی ٍ
هجوَعِّای ؼخصی ٍ دٍلتی را داراظت.

گسيده طرح های پژوهشي
 عرح پصٍّؽی تررظی رًٍذ فرظایػ  ،ترد ؼذگی ٍ حفاظت
آلیاشّای ًقرُ ٍ عال تا ًگاّی خاؾ تِ آثار هغال در ایراى (فاز
اٍل)1391-92
 عرح پصٍّؽی تیواری ؼٌاظی آثار فلسی در ایراى (هحَعِ
زیَیِ ،1389هَزُ ٌّرّای هلی  ،1387هحَعِ تاظتاًی صرم در
اظتاى قن ،1386-1387گٌجیٌِ رؼت  ،1386-1387هَزُ
آتاداى ،1387هَزُ ؼَغ)1387
 هغالعِ ٍ تررظی في آٍری فلسکاری در هحَعِ تاظتاًی قلی
درٍیػ ()1387
 عرح پصٍّؽی حفاظت ٍ پایػ آثار فلسی ()1386-1388

ًوًَِ ای از خَردگی گالَاًیکی در
خٌجری تا تیغِ آٌّی ٍ دظتِ ترًسی
(عرح تیواری ؼٌاظی آثار فلسی )

تصَیر هتالَگرافی از
الیِ ّای خَردگی ترًس

 عرح تررظی ظیر في آٍری فلسکاری در ایراى ()1386-1387
 آظیة ؼٌاظی ٍ تررظی رفتار خَردگی آثار ٍ هجعوِ ّای رٍتاز
ؼْر صٌعتی تْراى ()1385-1387
 تررظی ٍ هغالعِ فٌی ٍ ظاختاری آثار فلسی هکؽَفِ از
هحَعِّای تاظتاًی ظیلک ()1385-1386

حوزه فعاليتها
 تررظی آظیة ؼٌاظی یک ًوًَِ ظرف فلسی هغال
هتعلق تِ هَزُ ظرٍف ظلغٌتی هجوَعِ ظعذ آتاد
()1391
 آظیة ؼٌاظی ٍ تْیِ ؼٌاظٌاهِ حفاظتی آثار فلسی
هَزُ ظرٍف ظلغٌتی هجوَعِ ظعذ آتاد ()1391
 هغالعِ رفتار خَردگی آثار فلسی هغالعاتی هکؽَفِ
از تپِ حصار داهغاى ()1389
 هغالعِ ٍ حفاظت علوی یک ًوًَِ ظگک کورتٌذ
فلسی هکؽَفِ از لفَرک ظَادکَُ ()1387-1388
 هغالعِ فلسؼٌاظی ٍ تررظی ظاختاری آثار فلسی
هکؽَفِ از دارظتاى تن ()1387-1388
 تررظی ّای ظاختاری :ترکیة آلیاش ،فازّای هَجَد
ٍ ًحَُ ظاخت یک گیرُ فلسی هتصل تِ ظفال
هکؽَفِ از هحَعِّای تاظتاًی تپِ کالر ()1387
 هغالعِ ،حفاظت ٍ هرهت یک ًوًَِ پیکرک ترًسی
هکؽَفِ از حفاریّای علوی هارلیک ()1386
 هغالعِ ٍ تررظی هجوَعِ ای از ظالح ٍ ادٍات
جٌگ هَزُ رضا عثاظی ()1384-1385
 تیواری ؼٌاظی ٍ رظَب زدایی یک هجوَعِ هْر
ٍ ظکِ ( 57عذد) هکؽَفِ از قلعِ تاریخی ّرهس
( )1386-1387
 پاکعازی ٍ رظَب زدایی هعکَکات هکؽَفِ از
ظیعتاى ٍ گیالًغرب ( ،)1386ظکِ هکؽَفِ از
عوارت خعرٍ قصر ؼیریي ()1389

 عرح پصٍّؽی تررظی رًٍذ خَردگی آثار آٌّی در هحیظ ّایی تا
هیساى کلریذ تاال ()1385
 تررظی ظاختاری ٍ رًٍذ خَردگی آثار فلسی هکؽَفِ از
هحَعِّای تاظتاًی گَّرتپِ ٍ تپِ کالر اظتاى هازًذراى()1385
پاکعازی رظَتات -ؼی فلسی هکؽَفِ از لفَرک ظَاد کَُ

 عرح پصٍّؽی تررظی ؼیَُّای پصٍّػ در آثار فلسی ()1385

ظکِ هکؽَفِ از قلعِ ّرهس ،قثل ٍ تعذ از پاکعازی

امكانات و تواناييها

گرٍُ ظیاظتْای

تخػ حفاظت ٍ هرهت آثار فلسی تا اهکاًات علوی ٍ آزهایؽگاّی
هَجَد ٍ تا تْرُ گیری از ظایر اهکاًات تحقیقاتی آزهایؽگاّی ٍ
دظتگاّی (ظیعتن الکترٍؼیوی) ٍ هیکرٍظکَپی (هتالَگرافی)
هَجَد در پصٍّؽکذُ عْذُ دار هاهَریت ّای ریل هیتاؼذ:



تررظی رٍغ ّای ظاخت ٍ تَلیذ آثار فلسی تِ هٌظَر اًتخاب
رٍغّای تْیٌِ حفاظت ٍ هرهت



هغالعِ ٍ تِ کارگیری رٍغ ّای ًَیي علوی هَرد اظتفادُ در
پصٍّػ ،حفاظت ٍ پایػ آثار فلسی



تْیِ دظتَرالعولّای علوی حفاظت ٍ هرهت آثار فلسی



اًجام حفاظت ّای اضغراری در هحل حفاری ّای تاظتاى
ؼٌاظی



ّوکاری هؽترک تا ظایر هؤظعات ٍ داًػ پصٍّاى در
اجرای عرحّای تحقیقاتی ٍ پصٍّؽی هرتثظ



هؽاٍرُ ٍ ارائِ خذهات تِ هراکس داًؽگاّی (در اًجام
پرٍشُّای داًؽجَیی ٍ رظالِّای کارؼٌاظی ارؼذ)

ًظارتی

پصٍّؽکذُ حفاظت ٍ هرهت آثار تاریخی -فرٌّگی
تخػ حفاظت ٍ هرهت آثار فلسی
اعضاء:
ًرگط دٍظتی ثاًی
کارؼٌاض ارؼذ حفاظت ٍ هرهت آثار تاریخی

بخش حفاظت و مرمت آثار فلسی



ارتثاط تا هجوَعِ ّا ٍ هَزُ ّا جْت تیواری ؼٌاظی ٍ تعییي
اٍلَیت ّای حفاظت ٍ هرهت آثار فلسی در ظغح کؽَر در
راظتای حفاظتّای پیؽگیراًِ

عوَهی ٍ اهَر

n.doosti@richt.ir
ؼیثا خذیر
کارؼٌاض ؼیوی -کارؼٌاض ارؼذ حفاظت ٍ هرهت آثار تاریخی
Sh.khadir@richt.ir
هْؽیذ ایلخاًی
کارؼٌاض فیسیک -کارؼٌاض ارؼذ حفاظت ٍ هرهت آثار تاریخی
m.ilkhani@richt.ir
آدرض :خیاتاى اهام خویٌیً ،ثػ خیاتاى ظی تیر،
کارگاُ فعلی حفاظت ٍ هرهت فلس
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