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  دشونمي بررسي وھشتم ھفتم ھزاره سفالھاي
  

 و حفاظت پژوھشكده در پخت طريقه و نیاز مورد مواد ساخت، تكنیك لحاظ از ھشتم و ھفتم ھزاره ھايسفال
  دگیرن قرار مي بررسي مورد مرمت

  

  
  هشد ديده آسیب ھايسفال از اينمونه

  
ھاي ھزاره فرھنگي، سفال_گروه سفال و شیشه پژوھشكده حافظت و مرمت آثار تاريخي:گروه ھنر، سحر آزاد

 .دھدھفتم و ھشتم را مورد بررسي قرار مي
ھاي تاريخي ھاي اين دورهسمیه تقي ذوقي، عضو گروه سفال و شیشه اين پژوھشكده در مورد بررسي سفال

در دور . ھاي پیش از تاريخ آغاز كرداين گروه از سال گذشته طرحي را با عنوان بررسي فناوري سفالینه«:گفت
امسال نیز . مورد مطالعه قرار گرفتند ھاي اسماعیلیه كه متعلق به ھزاره پنجم بودند،ھاي تپهاول طرح، سفال

اكنون، درحال مطالعه مناطقي ھستیم كه . ھاي ھزاره ھفتم و ھشتم تحقیق كنیمقصد داريم، در مورد سفال
  ».ھا را دارا باشند اما ھنوز منطقه خاصي براي اين تحقیق، مشخص نشده استھاي اين سفالنمونه

از لحاظ تكنیك ساخت،  ھابعد از تعیین منطقه مورد نظر، سفال«:داد ذوقي در ادامه مراحل اين تحقیق را توضیح
شده، به ھاي تحقیقآوري اطالعات سفالینهپس از جمع. شوندمواد مورد نیاز و طريقه پخت، آنالیز و آزمايش مي

  ».پردازيمھاي پیش از تاريخ ميگیري در مورد سفالینهنتیجه
ھاي دوره اسالمي سفال ھاي ديگر اين گروه را بررسي لعابطرح كارشناس سفال و شیشه ھمچنین يكي از

ھاي دوره اسالمي از نظر سیر فراوري، تكنیك ساخت و پخت سفال در اين طرح، قرار است، لعاب. عنوان كرد
  .البته ھنوز زمان آغاز اين طرح مشخص نشده است. مورد بررسي قرار گیرند

  فرھنگي _پژوھشكده خفاظت و مرمت آثار تاريخي
پژوھشکده سازمان  ۵به عنوان يکي از  ١٣٧۵فرھنگي، در سال  –پژوھشکده حفاظت و مرمت آثار تاريخي 

ھا، باعث شد تا کلیه اقدامات ماھیت فعالیت. وقت فعالیت خود را آغاز نمود  )پژوھشگاه( میراث فرھنگي کشور 
آموزشي و اجرايي طراحي شده و شکل  ھا در اين پژوھشکده بر اساس محورھاي پژوھشي، ستادي،و برنامه

  . گیرد
ھاي کھن، آوريفرھنگي و ويژگي مواد به کار رفته در آنھا، تحقیق و درک فن –لزوم شناخت دقیق آثار تاريخي 

آشنايي با واکنش مواد و عناصر مختلف استفاده شده در يک اثر در برابر تأثیر عوامل گوناگون محیطي، شناخت 
ھاي متفاوت حفاظت و ھاي مطرح براي شناخت تأثیر روشو تخريب ھمزمان، ضرورت فرآيندھاي فرسودگي

ھاي جديد و روز جھاني، ھاي سنتي و بومي حفاظت و مرمت با شیوهمرمت آثار و بھینه سازي آنھا، تلفیق روش
آثار، باعث شد تا آشنايي با خواص مواد مورد استفاده در امر حفاظت و مرمت و آگاھي از تأثیرات جانبي آنھا بر 

ھاي مختلفي را حول محورھاي ياد شده تعريف و ھدايت کرده و يا در ھر سال پژوھشکده حفاظت و مرمت، پروژه
ھمچنین براي ارتقاء كمي و كیفي . ھاي مشابه و مربوط با ديگر مؤسسات تحقیقاتي ھمکاري کنداجراي پروژه

. مرمت در پژوھشكده حفاظت و مرمت تشكیل شدھاي تخصصي حفاظت و امر حفاظت و مرمت آثار، گروه
ھاي تحقیقاتي حفاظتي و مرمتي، ايجاد تسھیالت كالن، توسعه در ھا، تخصصي نمودن فعالیتاھداف اين گروه

گروه حفاظت و مرمت سفال و شیشه نیز با اين ھدف، . ھاي آموزش، پژوھش، مراقبت و نگھداري آثار استحوزه
  .كردآغاز به كار  ١٣٧٩در سال 
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