
حسن ستوده نيا کرانیآتی کار

يک تجربة مشترک بين بيشتر ما، يافتن و ديدن اسناد و 
مدارک قديمی است که کيفيتشان را از دست داده اند. ممکن 
است اين اسناد، چند عکس باشند، يا يک برگ نوشتة مربوط 

به سال ها قبل. شايد هم کتاب و دفتری قديمی باشند که به 
دوران تحصيل پدر و مادرتان مربوط بوده اند. در اين شرايط، 
حتمًا به اين موضوع فکر کرده ايد که ای کاش اين عکس ها و 
کاغذها کيفيت اولية خود را حفظ می کردند. حاال فرض کنيد 

اين اسناد ارزش فوق العاده زياد داشته باشند. چه بايد کرد که 
اين سندهای باارزش خراب نشوند؟

فــرض کنيد بقايای ســاختمان های تخت جمشــيد اکنون وجود 
نداشــت! در اين صورت چگونه می شد بخشــی از تاريخ ايران را به 
تصوير کشــيد و حتی وجود آن را ثابت کرد؟ اين ســاختمان های 
ســنگی دوام زيادی دارند، اما گاهی اسنادی بسيار باارزش، در گذر 
زمان نابود می شــوند. مثاًل اکثر نقاشی هايی که انسان های اوليه در 
غارها روی ديوار می کشــيدند، به مرور زمان از بين رفته اند و اکنون 
در بســياری از نقاط جهان نمی توان مدرکی از انســان های هزاران 

سال پيش يافت.
در قرن نوزدهم و در ســال 1879 ميالدی، در غار »آلتاميرا« )واقع 
در شمال اسپانيا( تصويرهايی روی ديوارة غار يافت شدند که قدمت 
آن ها به 40 هزار ســال قبل می رسيد. مسدود بودن دهانة غار باعث 
شــده بود تصويرهايی با آن قدمت، کيفيت خود را از دست ندهند. 
به اين ترتيب، هزاران سال به تاريخ و هويت آن منطقه افزوده شد. 

پاک کردن و شست وشــوی آثار قديمی با مواد شيميايی مخصوص، 
يکی از راه های از بين بردن اليه ای اســت که به مرور روی سطح شیء 
مي نشيند و حتی رنگ آن ها را به مرور تغيير مي دهد و تيره می کند. 
به همين خاطر، تميزکردن ســطوح قديمی، به سمت پاک سازی با 
کمک اشــعة ليزر می رود. از اين روش يعني »سايش ليزری«، تنها 
زمانی استفاده می شود که احتمال تخريب اثر وجود نداشته باشد. به 
بخش های گوناگون سطح حرارت داده می شود تا منبسط  شود. به اين 
ترتيب، آلودگی ها از سطح جدا و به اصطالح شسته می شوند. اين کار 
به زمان زيادی نياز دارد؛ برای ترميم سطحی با قطر ده سانتی متر، سه 

ساعت زمان الزم است.
 در ســطوح سنگی، فلزی و نقاشــی های ديواری هم از اسپری های 
مخصوص آب استفاده مي شود. نقاط خاص سطح را مرطوب می کنند 

و با تبخير آب، آلودگی ها از آن بخش ها حذف می شوند.

اپک سازی لیزریحفظ هویت اتریخی و فرهنیگ

 
حفظ اتريخ
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فناوری اننو در اپک سازی
در اين روش که يکی از روش های شــيميايی 
مرمت به شــمار مــی رود، ذرات نانويي که 
مخصوص مرمت هستند، با ژل هايی ويژه 
ترکيب می شــوند. با اين کار، سطوح، 
عــالوه بر پاک شــدن، مقــاوم نيز 
با شکل  گرفتن  همچنين،  می  شوند. 
سطح مقاومی که روی مواد ايجاد 
افزوده  بر عمر آن هــا  می  شــود، 

می شود.
يکی از مواد مورد استفاده در اين 
روش کــه مخترعان ايرانی آن را 
به کار مي گيرنــد، نانو پودرهای 
کلســيم هيدروکســيد است که 
به ميزان بســيار انــدک )در حد 
ريخته می شوند.  ميلی گرم( در آب 
مادة ايجاد شــده می تواند به خوبی 

پاک سازی را انجام دهد.
عالوه بــر اين، در کشــوری مثل ايران 
که مســجدها و معماری هــای فراوانی از 
دوران اســالمی در آن وجــود دارد و تک تک 
کاشی ها و شيشــه های به کار رفته در اين بناها 
با خطر تخريب يا آلودگی روبه رو هستند، استفاده از 
نانوکاشی ها و شيشــه هايی با خواص ضدباکتری، اهميت 

فراوانی پيدا می کند.

استفاده از گچ در ابنية قديمی روشي طبيعی است. مشکلی 
که اين ماده دارد، جذب رطوبت است. ساختمان ها و بناهايی 
که در آن ها گچ به کار رفته اند، به مرور شــکل طبيعی خود 
را از دســت مي دهند. به همين خاطر، استفاده از سطوحی 
بــا خاصيت آب گريزی، اهميت زيادی پيــدا می کند. چنين 
سطوحی باعث می شوند رطوبت به پوشش گچی سازه نشت 

نکند و ســازه تغيير شکل پيدا نكند و تخريب نشود.

كنيم  تأمل 
اگر سی و ســه پل و ميدان نقش جهان را از اصفهان 

حذف کنيم، شير سنگی را از همدان، مقبرة فردوسی 
را از توس، حمام و بازار وکيل را از شيراز، باغ شازده 
را از کرمان، تاالر آينه و کاخ گلســتان را از تهران 
و... بخش بزرگی از هويت تاريخی خود را از دســت 

می دهيم. 
همة اين بناها نياز دارند هر چند وقت يک بار مرمت شــوند. 
ايــن بار که بــه موزه ها رفتيد، به اين موضوع بيشــتر دقت 
کنيد. فلش دوربين موبايل شــما ممكن است به مرور زمان 
اثري تاريخی را نابــود کند. پس، تا می توانيد، در حفظ اين 

آثار دقت کنيد.

همان طــور که می دانيــد، آثار تاريخی تنها به نقاشــی ها و 
سطوح قديمی محدود نمی شوند که فقط نياز به شست وشو و 
تميزکردن داشته باشند. بسياری از آثار با از بين رفتن آجرها 
و ســاييدگی و شکسته شــدن آن ها، زيبايی خود را از دست 
می دهند. ضمن اينکه خيلی از آثار قديمی مانند ساختمان ها 
و بناها در گذر زمان سست مي شوند و امکان فروپاشی آن ها 
وجــود دارد. بــه همين خاطر، قبل از هر چيــز بايد آن ها را 
بدون تغيير شــکل مقاوم کرد تا کل بنا با گذشت زمان نابود 
نشود. استفاده از مصالح ســبک، يکپارچه کردن ظاهری بنا، 
تقويت استاتيکی ســازه، کمترين تخريب در بنا و.. از جمله 
شرايطي هســتند که بايد در مرمت رعايت شوند. از بهترين 
موادی که مورد اســتفاده قرار می گيرنــد، می توان به الياف 
 Fiber« اشاره کرد. اين عبارت مخفف عبارت انگليسی FRP
Reinforced Polymer« است که »پليمر مسلح شده با 
الياف« معنا می دهد. اين نوع پليمرها وزن بسيار کمی دارند، 
زيرا چگالی آن ها تنها 20 درصد فوالد است. در عين حال، در 
برابر خوردگی مقاومت بســيار زيادی دارند. مقاومت آن ها در 
برابر کشش باالست و توليد به تعداد زياد نيز از ديگر محاسن 
آن هاست. اليه های نازک الياف FRP تنها 1,3 ميلی متر قطر 
دارند. اين الياف روی ديوار، ستون ها و تيرهای ابنيه قرار داده 
می شوند و همچون يک ستون عمل می کنند که بر مقاومت 
ســاختمان مي افزايند. پس از آن، تنها کافی است رنگ اين 
الياف را به رنگ ســازه درآورد تا ديگر مشــخص نباشــند و 
بــه زيبايی بنا نيز ضربه نزنند. عالوه بر آن، در روشــی به نام 
NSM، ايــن الياف مانند ميل گــرد و ورقه های کربن داخل 
بناها، درون شــکاف های سازه قرار مي گيرند و به اين ترتيب 

کاماًل غيرقابل ديد مي شوند.

دیگر راهکارها

FRP استفاده از الیاف
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