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Abstract
Cultural heritage has always been the focus of many civilizations and therefore, it needs to be
preserved for future generations. From prehistoric times, when grandeur and beauty were the aims
of architecture, stone was the most widely used durable material. Biodeterioration of the stone
monuments, one of the most important causes for the loss of the cultural heritage, is defined as any
undesirable change in the properties of a material caused by the action of biological agents such as
fungi, bacteria, cyanobacteria, lichens and plants, as well as animals such as insects. The world
heritage of Persepolis, for example, has been unprotected from biodeterioration for the centuries,
and has unfortunately not been addressed during this time. The purpose of this study is to provide
a new perspective on the study of the destructive biological factors affecting this historic site to
provide a framework for future studies and serious consideration of the biological debate in
conservation and restoration issues. Therefore, the presence of various factors possibly derived
from the action of animals, vascular plants, mosses, fungi, lichens, green microalgae, and
photosynthetic and non-photosynthetic bacteria were investigated. Based on objective observations,
the presence of biodegradation factors affecting floors and the all sides of walls of various buildings
in Persepolis was qualitatively investigated. Based on the results, the studied areas were classified
into four classes with very high, high, medium and low risk. In addition to the initial estimate of
biodiversity, the factors affecting the biodegradation of Persepolis were presented for the first time
and the critical points for the presence of destructive factors were determined. Lichens exist
throughout Persepolis and have proved useful in archaeological studies, since their growth can be
chronologically employed to measure the age of rocks and indeed ancient monuments, their radial
growth increasing logarithmically over time based on the assumed specific rate. In this study, the
presence of lichens has been investigated from the perspective of biodeterioration, their presence at
the microscopic scale can intensify the weathering and biodeterioration of the rock. Such action is
not visible to the naked eye but leaves irreparable damage to the stone surface. It was estimated that
this complex process at Persepolis is the result of more than 15 different Vascular plant species and
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5 Non-vascular plant (mosses), 16 or 17 different species of birds, 3 to 5 species of snails and 2 to 4
species of reptiles and insects. It was shown that the establishment of a biomonitoring laboratory at
Persepolis is the important task of studying the action of microorganisms since it is estimated that
more than 20 strains of non-photosynthetic bacteria, more than 10 taxa of cyanobacteria, about 15
plants and mosses, more than 130 lichen species and 20 species of non-lichen fungi are involved in
the biodegradation of Persepolis. The results are the estimative and provide the basis for more
detailed studies to monitor the factors involved in biodegradation, which is one of the necessities of
this World Heritage Site.
Keywords: XRD, Persepolis, Biodeterioration, Conservation and Restoration, World Cultural
Heritage, Critical points, Biodiversity.
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میراث فرهنگي ،به عنوان ارزشمندترین یادگار گذشتگان ،هویت فرهنگي و تمدني آنها ،همواره زمینۀ توجه و خاستگاه فرهنگهای
گوناگون بوده است ،از این رو ،نیازمند حفظ برای آیندگان و انتقال به آنها است .فرسودگيهای زیستي ،آسیبهای برگشتناپذیری
هستند که به علت استقرار عوامل زیستي گوناگون نظیر قارچ ،باکتریها ،سیانو باکترها ،گلسنگها ،گیاهان ،موریانهها و سایر حشرات
بر سطوح آثار تاریخي رخ ميدهند .در این میان ،میراث جهاني تخت جمشید و آثار موجود در عرصههای آن از گزند عوامل دخیل در
فرسودگي زیستي در امان نبوده و در طي سالیان سال در معرض عوامل فرسایندۀ زیستي قرار گرفتهاند .بنابراین ،هدف از این تحقیق
بررسي میداني حضور کیفي و تنوع عوامل زیستي مخرب این مجموعۀ تاریخي است تا زمینه را برای تحقیقات بعدی و شروع مباحث
فرسودگي زیستي در حفاظت پیشگیرانه و مرمت آثار فراهم کند .در این پژوهش ،حضور عوامل مختلفي از جمله جانوران ،گیاهان گلدار،
قارچها ،گلسنگها ،ریز جلبکهای سبز و باکتریهای فتوسنتزکننده و غیر فتوسنتزکننده ،به صورت کلي بررسي شد .در ادامه ،بر
اساس مشاهدات عیني ،حضور عوامل فرسودگي زیستي در کف و دیوارهای شمالي ،جنوبي ،شرقي و غربي بناهای مختلف تخت
جمشید به صورت کیفي بررسي شد .بر اساس نتایج بهدست آمده ،مناطق بررسي شده ،به چهار منطقۀ دارای خطر نسبي خیلي زیاد،
زیاد ،متوسط و کم درجهبندی شدند .در ضمن ،تخمین اولیه از تنوع زیستي عوامل مؤثر در فرسودگي زیستيِ تخت جمشید برای اولین
بار ارائه شد و نقاط بحراني حضور عوامل مخرب تعیین شدند.
واژگان کلیدی :تخت جمشید ،فرسودگي زیستي ،حفاظت و مرمت ،میراث جهاني ،نقاط بحراني ،تنوع زیستي
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 .1مقدمه
وقوع پدیدۀ فرسودگي زیستي یـا تخریـب توسـط عوامـل
زیستي ،یکي از اتفاقات آرام و نامحسـوس و درعـینحـال
خطرنــاک در ســطوح آثــار و بناهــای تــاریخي مســتقر در
فضاهای روباز جهان به شمار ميآید ] .[1این پدیده اغلب،
به عنوان یک فرآیند فرسایشي برگشت ناپذیر پس از اثرات
تخریبي اولیه وتوأم با عوامل فیزیکي و شیمیایي و زیستي
در نظر گرفته ميشود .بهعبارتيدیگر ،فرسـودگي زیسـتي،
تحت عنوان آسیب فیزیکي و شیمیایي حاصـل از عوامـل
زیستي شناخته ميشود که برگشـتناپـذیر اسـت و علـت
اصلي آن ،استقرار عوامل زیستي گونـاگون ماننـد گیاهـان
آوندی و غیـر آونـدی ،جـانوران ،قـارچهـا ،بـاکتریهـا و
گلسنگها بر سطوح آثـار تـاریخي ،اسـت ] .[2فرسـودگي
زیستي ،بهعنوان یـک تهدیـد جـدی و نامحسـوس ،آثـار
بهجای مانده از تمدنهای بشری را در فضاهای روبـاز بـا
مشکل حفاظـت و نگهـداری مواجـه مـيکنـد .گسـتر
مرزهای دانش در حوزههای میراث تـاریخي و فرهنگـي و
نفوذ شاخههای مختلـف علـوم پایـه ،بنیـادی و کـاربردی
مدرن ،حتي در کشورهایي که پیشـینۀ انـدکي از ذخـایر و
میراث گرانبهای تاریخي و فرهنگي دارند ،جالـبتوجـه و
تحسینبرانگیز است .این در حالي است کـه سـهم تولیـد
علوم پایه مرتبط با میـراث فرهنگـي در کشـور مـا بسـیار
ناچیز است و روزبهروز نیاز به ظرفیتسازی و توسعۀ علـوم
مدرن ،در این زمینه احسـاس مـيشـود .تنهـا حفـظ آثـار
تاریخي و فرهنگي قرون گذشـته و مـرتبط کـردن آن بـا
علـوم پایـه و کـاربردی ،تضـمینکننـدۀ آینـدۀ روشــن در
حفاظت از میراث فرهنگي بر کشورها است .منابع متعددی
در این خصوص ،منتشر شدهانـد کـه از مهـمتـرین آنهـا
ميتوان به مـوارد پیروروتـي و همکـاران 2004؛ آرینـو و
سایز-جیمنز 1111؛ رایزو و همکاران 2001؛ سنت کالیـر
و ســیوارد  2004و شــررر و اورتگــا [1,3–6] 2001اشــاره
کرد .به عالوه ،همافزایيِ عوامل متعدد دخیـل در تخریـب
آثار باستاني ،موجب ویراني سریعتر آنهـا شـده اسـت .از
مهمترین شاخههای علوم پایه ،دانش زیستشناسي اسـت
که با گرایشها و شاخههای تخصصـي در علـوم مختلـف
ازجملــه جانورشناســي ،حشــرهشناســي ،پرنــدهشناســي،

گیاه شناسي ،باکتریشناسي ،قارچ شناسي ،گلسنگشناسـي
و جلبکشناسي ميتواند نقش مهمي را در مطالعۀ عوامـل
فرســودگي زیســتي ایفــا کنــد ] .[7دانــش تاکســنومي و
سامانمند مربوط به عوامل فرسودگي زیستي ،که در سطح
بناهای تـاریخي وجـود دارنـد ،بسـیار محـدود اسـت ].[8
طبقــهبنــدی صــحیح و علمــي ایــن ارگانیســمهــا و
میکروارگانیســـمهـــا ،اســـاس مطالعـــات اکولوژیـــک و
فیزیولوژیک را درزمینۀ فرسودگي زیستي فراهم مـيکنـد.
هر یک از این عوامل دارای مکانیسمهای زیستي تکثیر و
تولیدمثل ،استقرار و نیازهای اکولوژیکي تخصصي مربـوط
به خود هستند که تا حد زیادی برای متولیان حوزۀ میـراث
تــاریخي و فرهنگــي ناشــناخته محســوب مــيشــوند و
پیشگیری و کنتـرل آنهـا بـه تحقیقـات آزمایشـگاهي و
دانشگاهي زیادی ،نیاز دارد ].[9
بيتردید در طي گذر سالیان پیاپي ،مجموعۀ تخـت
جمشید ،خارج از تهدیدات عوامـل انسـاني (جنـگهـا و
چپاولهـا) از گزنـد عوامـل طبیعـي غیرزنـدۀ دخیـل در
فرسودگي زیستي ،مانند باد ،باران ،نور ،دما و رطوبت و یا
عوامل زندهای مانند انواع موجودات زنده ،در امان نبـوده
است .حضور مسـتمر یـا موقـت برخـي عوامـل زیسـتي
ماکروسکوپي مانند جانوران و یا رشد گیاهـان آونـدی و
غیر آوندی مانند خزهها و برخـي عوامـل میکروسـکوپي
نظیر قارچها و گلسنگها ،سـیانوباکترها و بـاکتریهـای
غیر فتوسنتزکننده ،نقو هنری ریزودرشت حجاریشده
در دیوارها و نقش برجستههـا را مـورد تخریـب و آمـاج
حملۀ خود قرار ميدهند .آثار فرسودگي زیستي تـدریجي
که درگذر زمان ایجادشده ،بر پیکـرۀ بسـیاری از نقـو
مشهود است.
جریــان حیــات و بقــا ،تنــوع زیســتي ارگانیســمهــا و
فرآیندهای مرتبط در سطح سنگ بسیار گسـتردهتـر از آن
است که بشـر پـیش از آن تصـور مـيکـرد ] .[10سـنگ
بهعنوان یک مادۀ اولیۀ بادوام از زمانهای پیشازتـاریخ و
شکلگیری تمدنها ،موردتوجه بشر قرارگرفته و همواره از
آن در طراحي و ساخت بناها استفاده شده اسـت ] .[11بـا
شکلگیری تمدنها و گستر سکونتگاهها ،حفاظـت از
زیبایي و عظمت بناهای تاریخي ضرورت پیـدا کـرد ].[12

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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;Fig.1: The map of Persepolis and its geographical location. 1) Main stairway; 2) The Gate of Nations; 3) Sepahian Street
4) The Unfinished Gate; 5) 32-columned Hall; 6) Hall of a Hundred Columns; 7) Treasury; 8) Queen's palace (harem and
museum); 9) Palace 'D'; 10) Hadish Palace; 11) Palace 'H'; 12) Thatcher Palace; 13) Central Palace; 14) Apadana Palace.
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نگهداری و حفاظت و مرمت سنگهـای بـهکـار رفتـه در
بناها همواره یکي از چالشهای جـدی بشـر بـوده اسـت،
هوازدگي و فرسودگي سنگ در طي سالیان دراز ،موجب از
بین رفتن آثار تاریخي گرانبهای بشری شده است چراکـه

اصالت این آثار ماندگار غیرقابل جایگزین ،منحصربهفـرد و
غیرقابلبرگشت است ].[13
فرسودگي زیسـتي بسـترهای سـنگي ،توسـط گـروه
خاصي از ارگانیسمها ایجاد نميشود ،بلکه به تعامـل بـین

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.12.6

شکل  :1نقشۀ صفه تخت جمشید و موقعیت جغرافیایي آن -1 .پلکان ورودی؛  -2دروازۀ ملل؛  -3خیابان سپاهیان؛  -4دروازۀ ناتمام؛  -3کاخ
سيودو ستون؛ -1کاخ صد ستون؛ -7خزانهداری؛  -3کاخ ملکه (حرمسرا و موزه)؛  -1کاخ دال؛  -10کاخ هدیش -11 ،کاخ  -12،Hکاخ تچر،
 -13کاخ شورا مرکزی -14 ،کاخ آپادانا

سهرابی و همکاران  /پایش میدانی عوامل مؤثر در فرسودگی زیستی بر سطوح تاریخی سنگهای میراث جهانی...

 .2مواد و روشها

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.12.6

 │ 671سال ششم ،شماره اول،بهار و تابستان 6311

 .4-2مشاهدات میکروسکوپ الکترونی
در این تحقیق ،برای تشـخیو حضـور و فعالیـت برخـي
قارچها و سیانوباکتریها در سطوح سنگهـای تـاریخي و
بررسي میزان عمق نفوذ آنها ،از میکروسکوپ الکترونـي
استفاده شـد .ابتـدا جهـت تهیـۀ مقطـع از سـطح سـنگ،
قسمتي از سنگ معدن خارج از محوطه باستاني برداشت و
سپس توسط دستگاه مقطعگیری بر داده شـد .سـنگ،
روی پودرهای مخصوص از درشت تا ریز بـه ترتیـب و بـا
حرکت ویژۀ دست و در همۀ جهات بـهطورکامـل سـایش
داده شد تا سطحي صاف و صیقلي به دست آید .نمونه هـا
توسط دستگاه میکروسکوپ الکتروني روبشي نشر میـداني
( )FE-SEMمســـتقر در آزمایشـــگاه مرجـــع ســـازمان

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.175

 .1-2موقعیت جغرافیایی تخت جمشید
تخت جمشید در مرکز استان فارس ،دَه کیلومتری شـمال
مرودشت و تقریباً در شصت کیلومتری شـیراز قـرار دارد و
ارتفاع آن از سطح دریا هزار و  770متر است .ضلع شـرقي
این مجموعه کاخها بر کوه رحمت و سه طـرف دیگـر ،در
درون جلگۀ مرودشت قرار دارد (شکل  .)1تخـت جمشـید
بر سکوی سنگي که ارتفاع آن بین هشت تـا هجـده متـر
باالتر از سطح دشت مرودشت است ،واقعشده اسـت .ایـن
مجموعۀ میراث جهاني بر اساس تعاریف مختلف معمـاری
از بناها و فضـاهای مختلـف نظیـر پلکـان ورودی ،دروازۀ
ملل ،خیابان سپاهیان ،کاخ آپادانا ،کاخ صـد سـتون ،کـاخ
مرکزی یا کاخ شورا ،کاخ هدیش ،کاخ تچـر ،خزانـهداری،
دروازۀ ناتمام ،کاخ ملکه یا موزه ،کاخ دال و  ...تشکیلشده
است .همچنین برخي آثار تاریخي مانند نقش رسـتم (پـنج
کیلومتری شمال شرقي تخت جمشـید) ،نقـش رجـب (در
سه کیلومتری شمال شرقي تخت جمشید در کوه رحمـت)
و شهر استخر (در پنج کیلومتری شمال تخت جمشـید) از
مهمترین آثار باستاني هخامنشي و ساساني هستند کـه در
نزدیکي تخت جمشید قرار دارند ].[15,16

 .3-2مشاهدات میکروسکوپی نوری
در این تحقیـق ،بـرای تشـخیو وجـود و حضـور برخـي
قارچها (شکل  ،)3گلسنگها ،سیانوباکتریها و خزههـا در
سطوح سنگهـایي تـاریخي تخـت جمشـید و همچنـین
مشاهدۀ بخشي از مورفولوژی و صـفات ظـاهری آنهـا از
استریو میکروسکوپ نوری مدل ام وایلد  3بـا بزرگنمـایي
 30برابر و میکروسکوپ نوری زایـس مـدل 1101-14بـا
بزرگنمــایي  1230برابــر ،اســتفاده شــد .در برخــي مــوارد،
بخشي از تال گلسنگ بهاندازۀ چند میليمتر برای مشاهده
در زیر میکروسکوپ از پیکرۀ گلسنگهای درشـت بـدون
آسیب زدن به بستر جدا شد.
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گروههای همزیست مختلف بسـتگي دارد ] .[8عـالوه بـر
عوامل محیطي که موجب فرسودگي زیسـتي مـيشـوند،
خواص ذاتي مواد نیز در این امر دخالت دارنـد ] .[14عـدم
توجــه بــه شناســایي و اطــالع دقیــق از بــومشناســي
تاکسونهـای دخیـل و نحـوۀ تعامـل آنهـا در محـیط و
بررسي جایگاه آنها در تشدید فرسودگي زیستي ميتوانـد
تهدید جدیدی برای آیندۀ نقو و سـنگهـای ارزشـمند
این میراث جهاني تلقي شود .در حال حاضر هـدف اصـلي
این مطالعه ،تهیۀ گزار میداني از حضـور مـؤثر عوامـل
زیستي دخیل در فرسـودگي زیسـتي در سـطوح تـاریخي
میراث جهاني تخت جمشید است .هدف دوم ،ارائۀ دیـدگاه
علمي مؤثر در آشنا کردن مرمتگران با تنوع این عوامل در
بسترهای سنگي میراث جهـاني تخـت جمشـید و آگـاهي
بخشي به کارشناسـان فنـي در جهـت پـایش و حفاظـت
پیشگیرانه است.

 .2-2مشاهدات میدانی
مشاهدات میداني و مستند نگاری این تحقیق ،از سالهای
 2011-2003میالدی ،بـهصـورت تصـادفي در مجموعـۀ
میراث جهاني تخت جمشید بر پایۀ نقشههای تهیهشده در
انتشارات هرتسفیلد و اشـمیت ] [16-18صـورت پـذیرفت
(شکل  .)1مشاهدات میداني ،بر اسـاس نمونـهبـرداری بـا
رو های غیر تخریبي و با استفاده از رو مستندنگـاری
و آسیبنگاری تصویری با دوربین سوني مدلهای سـوني
ســایبر شــات مــدلهــای  DSC-HX1 ،717و دوربــین
 ،HS 10Canon PowerShot SXبدون استفاده از فلش
نوری ،تهیه شد.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

 .5-2کشت باکتریها
جهــت اثبــات حضــور بــاکتریهــای هتروتــروف ،از رو
کشتهای روتین باکتریایي استفاده شد .به ایـن منظـور از
محیطهای کشت باکتریایي لوریا برتاني ( )LBو نوترینـت
آگار ( ،)NAاستفاده شد .ایـن محـیطهـای کشـت ،مـواد
مغـذی الزم را جهـت رشــد بـاکتریهـای هتروتــروف در
محیط آزمایشگاهي ،فراهم ميکنند .به همین علت بـرای
مطالعۀ حضور باکتریها در نواحي بیوپیت دار سـنگ ایـن
محــیط کشــت اســتفاده شــد .نمونــههــا بــا اســتفاده از
فیلدوپالتین استریل از نواحي بیوپیتدار جداسازی شدند و
در محیط اسلنت لوریا برتاني و پلیتهـای نوترینـت آگـار،
کشت داده شدند .پس از سه هفته انکوباسیون محیطهای
کشت در دمای  ،27°Cکلونيهای تشـکیلشـده بـر روی
محیط های کشت ازنظر مورفولـوژیکي موردبررسـي قـرار
گرفتنــد و درنهایــت پــس از خــالوســازی کلــونيهــا،
رنگ آمیزی گرم به منظور بررسي جمعیت میکروبي ازنظـر
شکل و ساختار انجام شد.

 .3نتایج

 .2-3جانوران
جانوران نقش مهمي را در بحـث فرسـودگي زیسـتي ایفـا
ميکنند .زیرا بهصـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم ،بـه ایـن
پدیده دامن ميزنند .جانوران ،از یک سو بـا النـه گزینـي،
نظیر النۀ پرندگان ،و عوارض ناشي از تجمع فضوالت یـا
اجســاد مــردۀ آنهــا (شــکل  -3پ) ،ســبب فرســودگي
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فرسودگی زیستی
عوامل زیستي دخیل در فرسودگي زیسـتي ،بـه دو گـروه
ماکروارگانسیمها و میکروارگانیسمهـا طبقـهبنـدی شـدند.
طبقهبندی و تفکیک گروهي این عوامل ،بر اسـاس منـابع
علمي ] [3,6,7,19,20صورت گرفـت .عوامـل فرسـودگي
زیستي درشت یا ماکرو شناسایيشـده در تخـت جمشـید،
شامل گیاهـان آونـدی و غیـر آونـدی و جـانوراني ماننـد
پرنــدههــا ،حلــزونهــا و خزنــدگان هســتند .اصــطالح
«میکروارگانیســم» طی ـف گســتردهای از اشــکال زنــدگي
ازجمله باکتریها ،سیانوباکتریها ،جلبک ها ،گلسنگهـا و
قارچ هـا را شـامل مـيشـود .همـۀ میکروارگانیسـمهـای
ذکرشده ،ویژگيهای اکولوژیکي متفـاوتي دارنـد و سـبب
ایجاد خسارتهـای مختلـف در مـواد آلـي و معـدني آثـار

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.12.6

 .6-2طبقهبندی ارگانیسمهای دخیل در

 .1-3گیاهان
آسیبهای ناشي از گیاهان آوندی مانند گیاهان گلدار و
گیاهان غیر آوندی مانند خزههـا (شـکل  )2در بناهـا یـا
اماکن باستانشناسي بهخوبي شناختهشده هستند .میـران
تأثیر آنها ،به اشکال بیولوژیکي خاص و یا ویژگيهـای
دستگاه های ریشه ای و نوع استقرار آن ها مـرتبط اسـت.
بهعبارتيدیگر ،گیاهان ازجمله تهدیدات جدی در موضوع
حفاظت و مرمت بناهای تاریخي به شمار ميآینـد .زیـرا،
از یک سو با رو های فیزیکي ماننـد رشـد ریشـههـا و
نفوذ آنها به اعماق پي یا سطح آثار ،آسیبهای فیزیکي
و بصری را سبب ميشوند و از سوی دیگر زمینه را برای
نفوذ آب و سایر ارگانیسمها فراهم ميآورند .گـردههـای
گیاهي (شکل  4تصویر  ،)1نیز مواد آلي موردنیاز را برای
جـذب ســایر عوامــل بیولوژیــک نظیــر حشــرات فــراهم
ميکنند که مجموع ایـن عوامـل سـبب اجتمـاع دوبـارۀ
عوامل میکروبي دیگر ایجـاد کننـدۀ فرسـودگي زیسـتي
خواهند شـد .متأسـفانه محوطـۀ میـراث جهـاني تخـت
جمشید ،به دلیل موقعیت قرارگیری آن در فضای بـاز ،از
این گزند رشد طبیعي گیاهان در محوطه و سـطوح آثـار
سنگي در امان نیست و با مشاهدات میداني فصلي که از
این منطقۀ تاریخي صورت گرفتـه اسـت ،رشـد گیاهـان
آوندی و غیر آوندی در میان سنگهای تاریخي و حتـي
برخي شکاف دیوارها بـه وضـوح قابـل مشـاهده هسـتند
(شکل  2تصاویر .)3-1
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پژوهش های علمـي و صـنعتي ایـران ،موردمطالعـه قـرار
گرفتند .تصاویر با استفاده از MIRA2 TESCAN SEM
در ولتاژ  15.00kvتصویربرداری شدند.

تاریخي ميشوند .عوامل میکروسکوپي شناسـایيشـده در
این تحقیـق ،شـامل قـارچهـا ،گلسـنگهـا ،جلبـکهـا و
سیانوباکتریها هستند.

سهرابی و همکاران  /پایش میدانی عوامل مؤثر در فرسودگی زیستی بر سطوح تاریخی سنگهای میراث جهانی...

ميشوند .از سوی دیگر ،فضوالت آنها مواد آلي موردنیـاز
را بــرای جــایگزیني ســایر ارگانیســمهــای میکــرو ،نظیــر
باکتریها ،قارچها و گلسنگها فراهم ميکنند .جانوران بـا
تحرک و راه رفتن در میان بناهـا سـبب انتقـال برخـي از
عوامل میکروبي در قسـمتهـای مختلـف مـيشـوند .در

محوطۀ تاریخي تخت جمشید از مشکلسازترین جـانوران
ميتوان بـه برخـي پرنـدگان ،گروهـي از مارمولـکهـا و
سمورها اشاره کرد که هر یک بهنوبۀ خود سبب گسـتر
فرسودگي زیسـتي و تـأثیر غیرمسـتقیم بـر قسـمتهـای
مختلف بنا ميشوند.
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Fig 2: The View of biodegradation in different parts of Persepolis by plants. 1) The base of the column in the Treasury
)Palace; 2) The entrance stairs; 3) The plants on the wall of the entrance stairs; 4) The northern area of the palace; H; 5
)The plants around Thatcher Palace; 6) Annual plants around the palace of Hundred Columns; 7) Moss of Dal Palace; 8
Moss on the rocks of Apadana Palace.
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شکل  .2نمایي از فرسودگي زیستي در بخشهای مختلف تخت جمشید توسط گیاهان؛  )1پایه ستون مربوط به یکي از ستونهای کاخ
خزانهداری؛ ب )2پلکانهای ورودی؛  )3گیاهان روی دیوار پلکان ورودی؛  )4محوطه شمالي کاخ H؛  )3گیاهان اطراف کاخ تچر؛  )1گیاهان
یکساله اطراف کاخ صد ستون؛  )7خزههای کاخ دال؛  )3خزههای روی سنگهای محوطۀ کاخ آپادانا

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

 .3-3میکروارگانیسمها
اصطالح «میکروارگانیسم» طیـف گسـترده ای از اشـکال
زندگي ،ازجمله بـاکتریهـا ،سـیانوباکتریهـا ،جلبـکهـا،
گلســنگهــا و قــارچهــا ،را شــامل مــيشــود .همــه
میکروارگانیسم های ذکرشده ،خاصیت اکولوژیکي مختلفي
دارند و سبب ایجاد خسارتهای مختلـف در مـواد آلـي و
معدني میراث فرهنگـي مـيشـوند .میکروارگانیسـم هـای
فتوتروف حاوی رنگریزههایي هستند که به آنهـا اجـازه
ميدهد تا انرژی نوری را به انرژی شیمیایي تبدیل کنند و

بنابراین سلولهای آنها رنگي دیده مـيشـوند .بـرخالف
کیموتروفها ،فتوتروفها به مواد شیمیایي بهعنـوان منبـع
انرژی احتیاج ندارند .اینیک مزیت متابولیکي مؤثر اسـت.
زیرا رقابت با موجودات کیموتروف بـر سـر منـابع انـرژی
مطرح نیست و نور خورشید در بسـیاری از زیسـتگاههـای
میکروبــي روی زمــین در دســترس اســت] . [21ازجملــه
فتوتروفهای مهمي که سبب فرسودگي زیستي در سـطح
بنـای تــاریخي تخــت جمشــید مـيشــوند ،مـيتــوان بــه
سیانوباکترها ،جلبکها و خزهها اشاره کرد.
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Fig 3: Images of macro-scale biological factors that play an important role in the biodeterioration of Persepolis: 1) The
presence of lizards in Persepolis; 2, 4-5, 7) The nesting of various insects on the surface of rocks; 3) The presence of birds
and their nesting activites among the rocks; 6) Human activities and their consequences; 8-9) The movement of snails on
the historic rock surfaces.
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شکل  .3تصاویری از عوامل زیستي در مقیاس میکروارگانیسمها که در فرسودگي زیستي تخت جمشید نقش مهمي دارند :تصویر  )1حضور
مارمولکها در تخت جمشید؛  2و 3 -4و  )7النهسازی حشرات مختلف در سطح سنگها؛  )3حضور پرندگان و النهسازی و گاهاً الشه اجساد
آنها در میان سنگها؛  )1فعالیتهای انساني و عوارض ناشي از آن؛  )1-3حرکت حلزونها روی سنگهای باستاني

سهرابی و همکاران  /پایش میدانی عوامل مؤثر در فرسودگی زیستی بر سطوح تاریخی سنگهای میراث جهانی...
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 .5-3سیانوباکتریها
س ـیانوباکتریهــا در طی ـف گســتردهای از زیســتگاههــای
زمیني ،ازجمله بناهای جدید یا قدیمي رشد ميکنند .نقش
سیانوباکترها در تخریب بناهای تاریخي ،موضوع مطالعـات
اخی ـر دانشــمندان فعــال درزمین ـۀ میکروبیولــوژی می ـراث
فرهنگ ـي بــوده اســت .س ـیانوباکترها هــم قــادر هســتند
بیــوفیلمهــای ضــخیم را تشــکیل دهنــد و هــم دارای
رنگ دانههای محافظ هستند که نسبت به شـرایط دشـوار
محیطي مقاوم هستند .سیانوباکترهای کازموانـدولیتیک بـا
ایجاد فشار از داخل سنگ ،با مکانیسمهـایي نظیـر جـذب
آب ،گستر تودۀ سلولي درون سـنگ و جـذب کربنـات
کلسیم در اطراف خود ،سبب تخریب سـنگهـای آهکـي
ميشوند .شکافهـایي کـه درنتیجـۀ ایـن امـر بـه وجـود
ميآیند ،سبب نفوذ گردوغبار ،حشرات و قارچهـا بـه درون
سنگ ميشود که بهنوبـۀ خـود فشـار وارده بـر سـنگ را
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 .4-3باکتریها
میکروارگانیسمها نقشي مهم و کلیدی ،در زیسـتگاههـای
مختلــف زمینــي دارنــد ] .[22یوباکترهــا یــا بــاکتریهــا،
ارگانیسمهایي با توانایي عملکردهای متابولیک باال هستند
که در گروه پروکاریوتها طبقهبندی ميشوند .بسـیاری از
شــاخۀ بــاکتریهــا تنهــا از طریــق تــواليهــای محیطــي
شناختهشدهاند .برخي از شاخهها با ویژگـيهـای فنـوتیپي
منحصــربهفــردی ماننــد ،مورفولــوژی اســپیروکتهــا یــا
فیزیولوژی خاص سیانوباکترها ،شناختهشدهاند ،امـا اغلـب
گروه های عمدۀ باکتریها شـامل گونـه هـایي اسـت کـه
اگرچه دقیقاً به یک تبار فیلوژنتیکي منسوب هستند ،ولـي
تشابهات فنوتیپي برجستهای ندارند ] .[23این حقیقت کـه
میکروارگانیسمها در طبیعت ،ازلحاظ زیستمحیطي نقـش
مهم و حیاتي را در بحث فرسودگي ایفا ميکنند ،بهخـوبي
شناختهشده است .این ارگانیسمها جزء اصلي چرخـههـای
طبیعي نظیر چرخۀ کربن ،چرخۀ نیتروژن و چرخۀ گـوگرد
هستند ] .[24عوامل محیطي مختلـف در رشـد و فعالیـت
میکروارگانیسمها تأثیر داشتهاند که مهمترین آنها شامل:
دسترسي به آب ،اکسیژن ،دمای مناسب ،نور (محـدود بـه
فتـــوتروفهـــا) و  pHاســـت .هرچنـــد ،بســـیاری از
میکروارگانیسمها در طبیعـت ،خـود را بـا شـرایط سـازگار
کردند اما محدودیتهای خاصي برای گونههـای مختلـف
مطرح است.
باکتریها قـادر بـه کلـونیزه شـدن در سـطح آثـار
تاریخي هستند و ميتوانند در شرایط دشوار به فرمهـای
مقاوم نظیر اسپور ،تبدیل شوند و به حالت خفته در آینـد،
در این شرایط باکتری ازلحاظ متابولیک غیرفعال است و
زماني که شرایط دوباره برای رشد آنها فراهم شود ،بـه
حالت فعال درميآیند و به فعالیتهای متابولیک خـود در
سطح آثار تاریخي ادامه ميدهند .تـاکنون بـاکتریهـای
فرسایندۀ آثار تخت جمشید به صورت دقیق موردمطالعـه
قرار نگرفته است.
در مطالعۀ حاضر ،انـواع بـاکتریهـای محیطـي بـا
کلونيهای صورتي ،کرم ،سفید ،نارنجي و زرد با اندازه و
مورفولوژیهای متنوع جداسازی شد .با توجه به ایـنکـه
سطوح سنگ ها اغلب در معرض نـور شـدید خورشـید و

دمای باال هستند ،جداسازی باکتریها با رنگدانـههـای
مختلف در نمونه هـای موردمطالعـه امـری دور از ذهـن
نیست .زیرا این رنگدانهها منجر به مقاومت بـاکتریهـا
در مقابل اثرات مضر  UVنور خورشید مـيشـوند .تولیـد
رنگدانهها توسط این گروه از باکتریها امر بسیار مهم و
قابلتوجه در بحث میراث فرهنگي است .زیرا ایـن امـر،
منجر به بروز آسیبهای دیداری در بنا ميشـوند .نتـایج
حاصل از مطالعات میکروسکوپي حاکي از ایـن بـود کـه
بیشتر گروه باکتریهای جداسازی شده کوکسي و باسیل
گرم مثبت هستند .درعینحال ،برخي سویههای بـاکتری
گرم منفي نیز در این مطالعـه جداسـازی شـد .مطالعـات
تکمیلي نشان داد ،اغلب سویه هـای بـاکتری جداسـازی
شــده در ایــن مطالعــه ،بــه جــنسهــای باکتریــایي
میکروکوکــوس ،آرتروبــاکتر و باســیلوس تعلــق داشــتند.
میکرو کوکها و آرتروباکترها ،باکتریهای گرم مثبت بـا
رنگ دانههای مختلـف از جـنس کارتنوئیـد هسـتند کـه
قدرت بسیار بـاالیي در مقاومـت بـه اشـعه  UVدارنـد.
باسیلوسها بـه دلیـل توانـایي آنهـا در تولیـد اسـپور و
مقاومت به شرایط محیطي سخت ،به وفور از نمونههـای
مختلف محیطي جداسازی ميشوند.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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تشدید ميکند .سیانوباکترها به علت داشتن رنگریـزههـا،
تغییرات رنگي را در سطح سنگ ایجاد ميکنند.
در تخت جمشید پس از بار باران در بخشهایي از
دیوارها تغییرات رنگ ،بهصورت سیاه شدن سـطح سـنگ
مشاهده ميشود که یکي از علل اصلي این پدیده ،حضـور
سیانو باکترهـای فتوسـنتز کننـدۀ دارای کلروفیـل اسـت.
سیانوباکترها جمعیت منحصربه فردی از باکتریها هسـتند
که به علت شرایط آب و هوایي و اقلیمي حاکم بر منطقـۀ
تخت جمشـید بـه حالـت  VBNCتبـدیلشـدهانـد .ایـن
استراتژی در باکتریها به حالتي گفته ميشود که بـاکتری
با قرار گرفتن در شرایط سخت محیطي به فرم کوکوئید یا
غیرقابل کشت تبدیل ميشود و مطالعات بر پایۀ کشـت را
برای محققان دشوار ميکند .نمونههایي از کوکوئید شـدن
ســیانوباکترها در بناهــای تــاریخي توســط  Crispimو
همکاران توصیفشده است ] .[25متأسفانه ما نیـز بـا ایـن

چالش در تخت جمشید مواجه هستیم .هرگونـه گلسـنگ
زدایي در منطقه بدون در نظر گـرفتن جمعیـت باکتریـایي
ممکن است آسیبهای جدی را به سنگ وارد کند .زیرا با
حذف گلسنگهای سـطح سـنگي ،شـرایط بـرای رشـد و
گستر جمعیت سیانوباکترها و باکتریهای اندولیتیک یـا
بهاصطالح درون سنگي ،فراهم ميشود .باکتریهای مولد
پیگمنت یا رنگدانههای صورتي نیـز یکـي از مهـمتـرین
چالشها در تخت جمشید هسـتند ،زیـرا بـا حـذف برخـي
عوامل بدون مطالعه ،ممکن است به گستر جمعیت این
باکتریها دامن زده شود .بنابراین ،پیش از هرگونـه اقـدام
جهــت گلســنگ زدایــي ،مطالعــۀ دقیــق دربــارۀ ایــن
میکروارگانیســمهــا ضــروری اســت .در ایــن مطالعــه،
تــال هــایي جهــت کشــت و بررســي میکروســکوپي
این گونهها انجامشده که برای تأیید گونۀ دقیق ،مطالعـات
بعدی در سطح مولکولي نیاز است.
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Fig. 4: 1-2) View of the outer surfaces of biopits from the growth of Bagliettoa lichen; 3-5) The Scanning Electron
Microscopy (SEM) images of biopits; 6) The presence of plant pollen inside the biopits.
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شکل  )2-1 :4نمایي از سطوح بیروني پیتهای ناشي از رشد گلسنگ Bagliettoa؛  )3-3تصاویر میکروسکوپ الکتروني ( )SEMاز بیوپیتها؛ )1
حضور گردههای گیاهي در درون پیتها

سهرابی و همکاران  /پایش میدانی عوامل مؤثر در فرسودگی زیستی بر سطوح تاریخی سنگهای میراث جهانی...

 .7-3گلسنگها
گلسنگها ،در سراسـر سـطح خشـکي جهـان پراکنـدگي
دارند ،بهطوریکه حدود هشت درصد سطح خشکيهـا ،بـا

 │ 611سال ششم ،شماره اول،بهار و تابستان 6311
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Fig 5: Images related to cultivations carried out in different parts of Persepolis World Heritage. 1) Culture sample of
bacteria in nutrient culture medium; 2) Mucoid bacteria producing pinkish-purple pigments cultured under
)microaerophilic conditions; 3) Microscopic slides prepared from imaginary culture showing gram-positive cocci. 4
Biopits Due to the activity of black fungi; 5) The culture related to meristematic fungi or black fungi; 6) Light microscope
image showing fungal conidia from culture.
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شکل  :3تصاویر مربوط به کشتهای انجامشده از بخشهای مختلف میراث جهاني تخت جمشید .تصویر  )1نمونۀ کشت از باکتریها در
محیط کشت مغذی؛  )2باکتریهای موکوئیدی مولد رنگدانههای صورتي مایل به بنفش که در شرایط میکروآئروفیل کشت دادهشدهاند؛ )3
اسالیدهای میکروسکوپي تهیهشده از کشت که نشانگر کوکسيهای گرم مثبت هستند؛  )4بایوپیتها ناشي از فعالیت قارچهای سیاه؛  )3کشت
مربوط به قارچهای مرستماتیک یا قارچهای سیاه؛  )1تصویر میکروسکوپ نوری که نشاندهندۀ کنیدیهای قارچي حاصل از کشت است.
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 .6-3قارچها
قارچها موجودات هتروتروفیک یوکاریوتي هسـتند کـه بـا
دیوارۀ سلولي سخت خود که از مادۀ کیتـین سـاختهشـده،
شناخته ميشوند .آنها به فرمانروایي مستقل قارچها تعلق
دارند که این فرمانروایي ،حدود  30000گونۀ شناخته شـده
را دربرميگیرد و حدوداً یک ونـیم میلیـون گونـه از آنهـا
ممکن اسـت وجـود داشـته باشـد ] .[36قـارچهـا سلسـله
مستقلي با تبار زایي متمایزی از سایر ارگانیسمهای دیگـر
را تشکیل ميدهند و در این خصوص بیشترین قرابت تبار
زایي را با جانوران دارند.

در میــراث جهــاني تخــت جمشــید نمونــههــایي از
قارچ های مرستماتیک میکروسکوپي و مخمری سیاه دیده
ميشود ،که نمونهای از آنها در آزمایشگاه کشت دادهشده
و در شکل  3تصاویر  1-4قابلمشاهده است .تحقیقات در
این خصوص ادامه دارد و جنسها و گونههای مختلفـي از
قارچها از روی سطوح آثار سنگي در حال جداسازی است.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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برآوردها دقت این رو با  ٪10خطا همراه است ].[36
در میــراث جهــاني تخــت جمشــید نیــز رشــد انــواع
گلسنگهای سطح سنگي و درون سنگي از قطـر 1 mm
تا  20cmمشهود است .هـر یـک ایـن گلسـنگهـا نـرخ
تخریب ] [37متعددی دارند و سبب تخریب و محو شـدن
بسیاری از نقو شدهاند .در این راستا ،یک اطلس مصـور
گونههای گلسنگي به همراه نقشههای پراکنش گونههـای
گلسنگي تهیهشده است .این کتاب مرجع بهزودی در قالب
یک کتاب مستقل از طریق پایگاه میـراث جهـاني تخـت
جمشید منتشر خواهد شد .عالوه بر این فهرست گونههای
گلسنگي برحسب جنس و گونه و خانواده آنها نیز در یک
مقالۀ مستقل همراه با دادههای اکولـوژیکي آنهـا منتشـر
خواهد شد .بنـابراین ،در ایـن مقالـه ،اطالعـات توصـیفي
گلسنگهای میراث جهاني تخت جمشید ارائه نميشود.
در این پژوهش ،حضور عوامل مختلفـي از جـانوران،
گیاهان آوندی و غیر آوندی ،قـارچهـا ،گلسـنگهـا ،ریـز
جلبکهای سـبز و بـاکتریهـای فتوسـنتز کننـده و غیـر
فتوسنتز کننده بهصـورت کلـي در نقـاط چهـارده بخـش
معینشده اسـت -1 .پلکـان ورودی؛  -2دروازۀ ملـل؛ -3
خیابــان ســپاهیان؛  -4دروازۀ ناتمــام؛  -3کــاخ ســيودو
ستون؛ -1کاخ صد ستون؛ -7خزانهداری؛  -3کـاخ ملکـه
(حرمسرا و موزه)؛  -1کـاخ دال؛  -10کـاخ هـد -11 ،
کاخ  -12،Hکاخ تچر -13 ،کاخ شورا مرکزی -14 ،کـاخ
آپادانا .حضور عوامل فرسودگي زیستي در سـطح زمـین و
در جهات مختلف دیوارهـای (شـمالي ،جنـوبي ،شـرقي و
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گلسنگ پوشیده شدهاند ] .[26شواهد موجود در سنگوارهها
و مطالعات فیلوژني نشان ميدهند که قدیميترین فسـیل
آنها به حدود  100میلیون سال پیش بـازميگـردد ].[27
این موجودات زنـده از تعامـل و همزیسـتي یـک شـریک
قــارچي (مایکوبیونــت) و یــک شــریک فتوســنتز کننــده
(فتوبیونــت) ،کــه ممکــن اســت آن شــریک ی ـکگونــه
سیانوباکتری و یا جلبکهای سبز باشند ،تشکیل یافتهاند و
در تمام گلسنگها ،قارچ یک تال یـا بسـترۀ گلسـنگي را
تشکیل ميدهد ] .[28ایجاد رابطـۀ همزیسـتي بـین یـک
قارچ و حداقل یک میکروارگانیسم فتوسنتز کننـده ،منجـر
به شکلگیری گلسـنگ مـيشـود ] .[29ارگانیسـمي کـه
تفاوتهای قابلتوجهي با شرکای تشکیلدهندها دارد و
همین تفاوتها کمک ميکنند تا بتوانند در محیطهایي بـا
شرایط افراطي زندگي کنند .گلسنگهـا در منـاطقي رشـد
ميکنند که بسیاری از میکروارگانیسـمهـا قـدرت رشـد و
زندگي در آن را ندارند و این مسئله ،سـبب مـيشـود کـه
نقش آنها در چرخۀ ماده و انرژی در این مناطق پررنـگ
گردد ] [30رشد فزایندۀ گلسنگ ،سبب فروپاشـي زیسـتي
بستر آن در سطوح سنگها ميشود ] .[31این ارگانیسمها
نقش مهمـي در فرآینـد خـاکزایـي دارنـد  ][32و نقـش
قابلتوجهي در تغییر چهرۀ زمـین و تبـدیل آن بـه شـکل
کنوني داشتهاند ] .[33واژۀ خاکزایي به فرایند تولید خـاک
اطالق ميشود که در طبیعـت فراینـدی کـامالً طبیعـي و
مفید اسـت .امـا ایـن پدیـده ،در میـراث فرهنگـي و آثـار
تاریخي سنگي امری نامطلوب است و باعث تخریـب آثـار
ميشود و ادامۀ آن به خطری جدی در حفاظـت و مرمـت
آنها ،تبدیل ميشود ] [34درواقع ،با توجه به مطالبي کـه
ذکر شد ،ميتوان گفت گلسنگهـا در فرسـودگي زیسـتي
آثــار باســتاني ســنگي نقــش انکارناپــذیری دارنــد و نــوع
گلسنگ و ترکیـب شـیمیایي و سـاختار بسـتر سـنگي در
میزان فرسایش این آثار تأثیر بسزایي دارد ].[8,35
درست است که گلسنگها به تخریب کننـدگان آثـار
باستاني شهرت دارند ولي گاهي مزایای بسیار خوبي را هم
در تشخیو و تخمین سن حدودی آثار به ما ميدهنـد .از
اندازۀ شعاع و قطر رشد گلسنگهای مـدور ،مـيتـوان در
مطالعات باستانسنجي استفاده کرد .در علم باستانسنجي
از نرخ رشد گلسـنگهـا بـرای تعیـین قـدمت حـدودی و

تخمیني آثار استفاده مـيکننـد .ایـن تخمـین قـدمت ،بـا
استفاده از نرخ خاص فرض شده از میـزان توسـعۀ انـدازه
شعاعي یک گلسنگ حلقوی رشد یافته روی آثار در طـول
زمان به دست ميآید ] [28ازاین رو ميتوان با اندازه گیـری
شعاع بزرگترین گلسنگ دایره ای شـکل کـه روی یـک
سطح تاریخي رشد کرده ،به منظور تعیین مدتزمـاني کـه
آن سنگ در معرض رشد گلسنگ قرارگرفته استفاده کـرد.
گلسنگها را ميتوان در سـطوح سـنگهـای قـدیمي تـا
حداکثر ده هزار سال رؤیـت کـرد ،ده هـزار سـال درواقـع
حداکثر سن تخمیني است که این فـن باسـتانسـنجي بـا
استفاده از گلسـنگهـا بـرای مـا فـراهم مـيکنـد .طبـق

سهرابی و همکاران  /پایش میدانی عوامل مؤثر در فرسودگی زیستی بر سطوح تاریخی سنگهای میراث جهانی...

غربي) بناهای مختلف تخت جمشـید بـهصـورت کیفـي
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موردبررسي قرار گرفتند .بر اساس نتایج بهدسـتآمـده از
مشاهدات میداني ،مناطق بررسيشده بـه چهـار منطقـۀ
دارای خطــر نســبي خیلــي زیــاد ،زیــاد ،متوســط و کــم
درجهبندی شدند.

عوامل دخیل در فرسودگي زیستي در رابطـه بـا نیازهـای
غذایي و خصوصیات متابولیکي ،واکنشهای متفـاوتي بـه
مواد و الگوهای مختلفي از اجتماعپذیری نشان ميدهند و
انــواع مختلفــي از آســیبهــا را بــهوجــود مــيآورنــد.
مکانیســمهــای مختلف ـي در مباحــث فرســودگي زیســتي
بسترهای سنگي مطرح ميشوند کـه شـامل :فراینـدهای

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.12.6

شکل  :1تصویرهای  )1-1نمایي نزدیک حضور گلسنگهای سطح سنگي و درون سنگي در سطوح سنگهای تاریخي تخت جمشید
Fig 6: Pictuers 1-6) A close-up epilithic and endolithic lichens on the surface of the historic rock surfaces of Persepolis.
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فیزیکي یا مکانیکي است که سبب چسبندگي ذرات و یا از

هم گسستگي آنهـا مـيشـود ] [38و فراینـدهای دیگـر،

جدول  :1حضور عوامل زیستي دخیل در فرسودگي زیستي تخت جمشید بر اساس موقعیت و وضعیت کیفي مشاهده میداني
Table1: the presence of biological agants that are involved in the biodeteroration of Persepolis world heritage site, based
on the position and qualitative field observations.

بنا

موقعیت

کاخ تچر

وضعیت

خیلي
زیاد







آپادانا







کاخ هدیش






کاخ شورا
صد ستون
خزانهداری

قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها ،خزهها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها،
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها،
گیاهان ،عوامل انساني
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قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
باکتریها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
گیاهان
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها ،خزهها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها
گیاهان

زیاد

قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،گلسنگها ،گیاهان ،خزهها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،گلسنگها ،گیاه ،خزهها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها ،خزهها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها
گیاهان علفي

متوسط

قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،گلسنگها ،خزهها
باکتریها
سیانوباکتریها و باکتریها
گیاهان
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جنوبي
شمالي
شرقي
غربي
سطح
زمین
جنوبي روباز
شمالي روباز
شرقي پو.شیده
غربي روباز
سطح روباز
زمین
جنوبي روباز
شمالي روباز
شرقي روباز
غربي روباز
سطح روباز
زمین
جنوبي روباز
شمالي پو.شیده
شرقي روباز
غربي روباز
سطح روباز
زمین
جنوبي روباز
شمالي روباز
شرقي روباز
غربي روباز
سطح روباز
زمین
جنوبي روباز
شمالي روباز
شرقي روباز
غربي روباز
سطح روباز

کم

روباز
روباز
روباز
روباز
روباز

سیانوباکتریها و باکتریها
گلسنگها قارچها سیانو باکتریها ،خزهها ،گیاهان
سیانوباکتریها و باکتریها ،گلسنگها
گلسنگها ،سیانوباکتریها و باکتری
گیاهان



[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2022-03-17

مهمترین عوامل زیستي دخیل در فرسودگي زیستي
(قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،گلسنگها ،خزهها و برخي گیاهان علفي و
بوتهای)

خطر نسبي تأثیر عوامل
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دروازه ملل
پلکان ورودی
خیابان سپاهیان
پادگان نظامي
دروازۀ ناتمام
کاخ ملکه و موزه
کاخ اچ

روباز
روباز
روباز
روباز
روباز

قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
گیاهان

روباز
روباز
روباز
روباز
روباز

قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها،
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
گیاهان

روباز
روباز
روباز
روباز
روباز

قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها،
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها ،خزهها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها ،خزهها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها ،خزهها
گیاهان

روباز
روباز
روباز
روباز
روباز

قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
گیاهان

روباز
روباز
روباز
روباز
روباز

قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
گیاهان
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روباز
روباز
روباز
روباز
روباز

قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها ،خزهها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها
گیاهان ،عوامل انساني
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روباز
روباز
روباز
روباز
روباز

قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها ،خزهها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها ،گلسنگها
گیاهان
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زمین
جنوبي
شمالي
شرقي
غربي
سطح
زمین
جنوبي
شمالي
شرقي
غربي
سطح
زمین
جنوبي
شمالي
شرقي
غربي
سطح
زمین
جنوبي
شمالي
شرقي
غربي
سطح
زمین
جنوبي
شمالي
شرقي
غربي
سطح
زمین
جنوبي
شمالي
شرقي
غربي
سطح
زمین
جنوبي
شمالي
شرقي
غربي
سطح



دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

کاخ دال

زمین
جنوبي
شمالي
شرقي
غربي
سطح
زمین

روباز
روباز
روباز
روباز
روباز

قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
قارچها ،سیانوباکتریها و باکتریها ،ریز جلبکها
گیاهان






سال ششم ،شماره اول،بهار و تابستان │ 6311

611

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.12.6

 .5نتیجهگیری
مجموعۀ تاریخي میراث جهـاني تخـت جمشـید یکـي از
ارزشمندترین بناهای سنگي موجـود در جهـان اسـت کـه
متأسفانه با گذر زمـان ،در معـرض فرسـودگي و تخریـب
عوامل مختلف محیطي زنده و غیرزنده قرارگرفته است .از
مهمترین عوامل زندهای که نقو و کتیبـههـای سـنگي
موجود در تخت جمشید را با خطـرات فرسـودگي زیسـتي
مواجــه مــيکننــد ،حضــور و رشــد گلســنگهــا اســت.
بررسيهای میداني نشان ميدهند که بیش از بیست گونۀ
گلسنگي تنها درروی کتیبههای خط میخي کـاخ  Hرشـد
کرده است .ادامۀ این روند رشد طبیعـي ،موجـب تحریـک
فرسودگي زیستي کتیبهها و از بین رفتن نقو و خطـوط
میخي شدهاند.
بر اساس بررسيهای میـداني مـا در میـراث جهـاني
تخت جمشید و همچنین مقایسۀ مطالعات مشابه در سـایر
نقاط جهان ،تخمین زده ميشود ،این سطوح سـنگهـای
تاریخي مجموعه ،دارای تنوعي گونـهای در حـدود پـانزده
گونه گیاهان آونـدی ،پـنج گونـه از گیاهـان غیـر آونـدی
(خزهها) اغلب در سطح یا شکاف سنگها ،بین شانزده تـا
بیست گونۀ مختلف پرنده ،سه تا پنج گونه حلزون و دو تـا
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ميتوانند از مواد آلـي موجـود در طبیعـت دریافـت کننـد.
بهایـن ترتیـب ،اتـوتروفهـا (اعـم از برخـي بـاکتریهـا،
جلبکها ،گلسنگها ،خزهها و گیاهان آونـدی) مـيتواننـد
روی بســترهای غی ـر آل ـي کلــونیزه شــوند .درحــاليکــه
هتروتروفها (نظیر تعداد زیادی از باکتریهـا و قـارچهـا)
تنها در بسترهای حاوی مواد آلـي قـادر بـه رشـد و ادامـۀ
حیات هستند زیرا ،ميتوانند از مواد آلـي آنهـا بـهعنـوان
منبع انرژی استفاده کنند.

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.175

شامل فرآیندهای شیمیایي است که بـهنوبـۀ خـود ،سـبب
دگرگــوني و تــرا دیســي بســترهای ســنگي مــيشــود.
فرایندهای فیزیکي و شیمیایي در سطوح سنگهـا اغلـب،
بهصورت همزمان رخ ميدهند ،هرچند ممکن است یکـي
بر دیگری غالب شود ] .[39,40به این نکته نیز باید توجـه
شود که تفـاوت ملموسـي بـین فراینـدهای غیـر زیسـتي
فرســودگي (تــأثیر دمــا ،هــوازدگي ،رطوبــت و )...ازلحــاظ
فیزیکي و شیمیایي وجود نـدارد .مکانیسـمهـای مختلفـي
وجود دارند کـه منجـر بـه فرسـودگي زیسـتي در سـطح
سنگها ميشوند .فرایندهای فیزیکـي و مکـانیکي سـبب
کاهش چسبندگي و افزایش گسستگي کانيها ميشـوند و
فرایندهای شیمیایي منجر به دگرگوني و تغییر یـا تجزیـۀ
الیههای زیرین ميشوند .این فراینـدها اغلـب ،هـمزمـان
اتفاق ميافتند اما امکان غلبه یکي بر دیگری با توجـه بـه
عواملي چون وضعیت محیطـي ،نـوع بسـتر و اجتماعـات
زنده ،وجود دارد .عوامل فرسودگي شـیمیایي و فیزیکـي و
زیستي را نميتوان بهروشني از هم تفکیک کرد .زیـرا هـر
فراینــد فیزیکــي و شــیمیایي مــيتوانــد بــر فعالیــت
میکروارگانیسمها تأثیرگذار باشد .جهت درک بهتـر فراینـد
فرسودگي زیستي باید در درجۀ اول به این نکته اشاره کرد
که عامل بیولوژیکي از استقرار در بستر خود چه استفادهای
ميکند )1 .استفاده از بستر بهعنوان یک منبـع غـذایي )2
استفاده از بستر تنها بهعنوان یک تکیهگاه جهـت رشـد و
گستر ؛ بنابراین بحث مهم دیگـری کـه در ایـن زمینـه
مطرح ميشود ،بحث تشخیو اتوتروفها از هتروتروفها
است .گـروه اول (اتـوتروفهـا) ارگانیسـمهـایي را شـامل
ميشوند که قادر هستند مواد آلي ضروری برای رشد خـود
را ،خـــود تولیـ ـد کننـ ـد .گـــروه دوم (هتروتـــروفهـــا)
میکروارگانیسمهـایي هسـتند کـه مـواد ضـروری خـود را
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سپاسگزاری
از مرکز مطالعات و همکاریهای علمي و بینالمللي علـوم
و تحقیقات و فناوری برای حمایت از این تحقیق در قالـب

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.175

پیشنهادها و مسیر پیش رو
یکي از گامهای اصلي در ادامۀ مطالعـات عوامـل زیسـتي
دخیل در فرسودگي زیسـتي تخـت جمشـید کـه از سـال
 1333شمســي شــروعشــده و تــاکنون ادامــه دارد ،ایجــاد
پایلوتي برای تحقیقات گلسنگزدایي و همچنـین دفتـری
بــرای پــایش مســتمر حضــور عوامــل ماکروســکوپي
شناسایيشده مانند انواع گیاهان گـلدار بوتـهای و علفـي،
گیاهان بيگل مانند خزهها و جـانوراني ماننـد پرنـدههـای
ساکن روی سـنگهـا (کبوترهـا ،قمـریهـا ،کـال هـا و
گنجشکها) و خزندگان و انـواع حشـرات و حلـزونهـای
سطح سنگها اسـت .تهیـۀ اطلـس شناسـایي هریـک از
عوامل دخیل در فرسودگي زیستي ميتواند در پیشبرد ایدۀ
حفاظت پیشگیرانه کمک مـؤثری داشـته باشـد؛ بنـابراین
تأسیس یک مرکـز دائمـي پـایش فرسـودگي زیسـتي در
تخت جمشید یک ضرورت است.
از طرفي با توجـه بـه اقلـیم و آبوهـوای حـاکم بـر
محوطۀ تخت جمشـید ،بحـث تغییـر فـرم رویشـي درون
سنگي گلسنگها و سیانو باکتریها بهصورت جـدی بـین
پژوهشگران مطرح شـده اسـت .چراکـه در اقلـیم گـرم و
خشک ،ارگانیسمها جهت فرار از شرایط دشـوار محیطـي،
به بخشهای داخلي سنگ ،نفوذ ميکنند و آسیبي که بـه
سنگ وارد ميکنند ،بهمراتب بیشـتر اسـت .بـا توجـه بـه
مطالعات مشابه در اروپـا ] [41تخمـین زده مـيشـود کـه
سویههای مختلف سیانوباکتری و باکتریهای هتروتـروف
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چهار گونه خزنده ،سي الي چهل گونـه حشـره باشـند .در
خصوص حضور میکروارگانیسمها در سطوح تاریخي تخت
جمشید برآورد تخمیني به این صـورت اسـت کـه حضـور
بـــیش از بیســـت ســـویۀ باکتریـــایي هترتـــروف غیـــر
فتوســـنتزکننده ســـنگ زی و دَه ســـویه فتوســـنتزکننده
(سیانوباکتری) سنگ زی ،در حدود صد و سي تاکسـون از
قارچهای گلسنگي و بیست گونه از قارچها غیر گلسـنگي،
هجده تاکسون جلبک سبز ميتواند در فرسودگي زیسـتي
نقش داشته باشد .نتایج بـهدسـتآمـده ،تخمینـي اسـت و
زمینه را برای مطالعات دقیقتر جهت پایش عوامل دخیـل
در فرسودگي زیستي فراهم ميآورد که یکي از ضـروریات
این پایگاه میراث جهاني است.

و قارچهـای میکروسـکوپي گلسـنگهـای درون سـنگي
دخیل در فرسودگي زیستي تخـت جمشـید نقـش داشـته
باشــند کــه بــرای شناســایي دقیــق آنهــا مطالعــات
متاژنومیکسي نیاز است.
بر اساس آخرین اطالعات جمع آوریشده توسط تـیم
تحقیقاتي فرسودگي زیستي میراث جهاني تخت جمشـید،
تعداد و تنوع گونههای گلسنگي در تخت جمشید نسبت به
سال های گذشته افزایش پیداکرده است .ایـن امـر بسـیار
نگرانکننده اسـت و نشـاندهنـدۀ فـراهم شـدن شـرایط
مناسب از طریق عوامل مختلفي ماننـد تغییـرات اقلیمـي،
تأثیر عوامل انسـاني (توسـعه جـادههـا و فعالیـت شـرکت
پتروشیمي مرودشت) برای رشد برخي گونههای جدیـد در
مجموعۀ تخت جمشید است .الزم بـه توضـیح اسـت کـه
گلسنگها عالوه بر آثار مخربي که در سـطوح سـنگهـا
دارند ،ممکن است برخي از گونههای موجـود از آنهـا ،در
طي توالي اکولوژیکي مشخو در سطوح سنگها استقرار
کرده باشد به همین علت حفظ و کنترل رشد آنهـا شـاید
در کنتــرل چرخــه اســتقرار برخــي گونــههــای مخــرب و
فرصتطلب تأثیر داشته باشند.
اما پیش از ظهور گلسنگها ،اولین مرحلـه در بحـث
کلونیزاسیون روی سنگ استقرار و ظهور رنـگ دانـههـای
ناشي از فعالیت زیستي گلسنگها و سـیانو بـاکتریهـای
مرتبط روی سنگ و ایجاد تغییر رنگ روی آن اسـت؛ کـه
علت اصلي آن بیشتر سیانوباکترها فتوسنتز کننده هسـتند.
مطالعه و کنترل این میکروارگانیسمهـای فتوسـنتز کننـده
نقش مهمي در کنتـرل و پیشـگیری از رونـد رو بـه رشـد
تهـــاجم گلســـنگهـــا خواهـــد داشـــت .شناســـایي
میکروارگانیسمهایي مانند قارچها ،گلسنگها ،جلبکهـا و
سیانوباکترها از طریق رو های دی ان ای بارکدینگ نیز
رو بسیار معتبری است که همواره تـأثیر مسـتقیم ایـن
عوامل بر نقو ظریف از اهمیت ویژهای برخوردار اسـت.
همه این عوامل منجر به فرسایش تدریجي این نقـو و
محو تدریجي ميشوند.
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میراث جهاني تخت جمشید کـه در طـي بررسـي میـداني
عوامل فرسودگي زیستي در محدوده میراث جهاني از سال
 همیشــه همــراه و پشــتیبان تحقیقــات مــا1311-1333
. تشکر و قدرداني ميشود،بودهاند

طرح « بررسي نقش قارچها و گلسـنگهـا در فرسـودگي
زیستي سطوح سنگهای تاریخي پایگـاه میـراث جهـاني
. تشکر و قدرداني مـيشـود324 تخت جمشید» با شناسه
 از کلیۀ نیروهـای حراسـت و حفاظـت فیزیکـي،همچنین
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