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 چکیده 

ایای های بناهای به یاد ماندنی و بقمشکلی که در سراسر جهان وجود دارد، تخریب بیولوژیکی سنگ

ها بر روی این آثار باعث فروپاشی سنگ باستان شناسی است. در واقع رشد و توسعه بسیاری از ارگانیسم

هایکی از عواملی هستند که با عث تخریبات شدیدی سازد. گلسنگترمیشود و حفاظت از آن را مشکلمی

سنگی متعددی وجود دارد که در کشور ایران آثار با ارزش  بر روی آثار سنگی در طول زمان خواهند شد.

نیازمند محافظت و نگهداری در برابر این عوامل می باشد. در صورت اهمال و نادیده گرفتن این بخش از 

ها بر روی سطوح آثار سنگی، در آینده شاهد محو شدن کتیبه های میخی و نقش برجسته ها آسیب 

راه حلی بود تا روند تخریب بیولوژیکی متوقف یا خواهیم بود. با توجه به مطالب ارائه شده باید به دنبال 

های زیادی برای این امر وجود دارد که هرکدام معایب و مزایای خود را داراست. حداقل کند گردد. روش

ها، برخی از روشهایی که در گذشته کاربرد داشته، با آزمایشات انجام شده و با توجه به معایب فراوان آن

اند. اخیراً روشهای جدیدی برای پاکسازی یا به حداقل رساندن میزان رشد  در حال حاضر منسوخ شده

ها بر روی آثار سنگی معرفی شده است. از جمله این روش ها می توان به روش دمش یخ خشک، گلسنگ

کش، بیولوژیکی و شوک حرارتی اشاره کرد. در این پژوهش نوار فلزی، نانو ذرات مس، نصب پوشش و زه

ها ومعایب و مزایای آنها و بهترین روش جهت بررسی و آزمایش برروی آثار تاریخی ن روشبه معرفی ای

های جدید و انتخاب بهترین و کم خطرترین روش، شاید بتوان ایران پرداخته شده است . با معرفی روش 

اب روش راه حل مناسبی برای محوطه های تاریخی ایران ارائه داد و از تخریب و خسارات ناشی از انتخ

 نامناسب در این محوطه ها کاست.

 آثار تاریخی، تخریب زیستی، گلسنگ زداییواژگان کلیدی: 
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  مقدمه

مواد اولیه  یا بسترهایی هستند که در شکل گیری بناها و یادمانهای تاریخی و آثار  ها وصخره ها همواره جزوسنگ

سایش سنگها و صخره ها و تبدیل آنها به خاک برای تکامل حیات در باستانی صخره ای، بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند. فر

کره زمین یک فرایند طبیعی حیات است؛ اما وقوع این فرایند در سطح بستر بناها و یادمانهای تاریخی سنگی خسارات جبران 

 .  (BocK and Sand, 1993)  کندناپذیری را به آنها وارد می

تخریب  توسط عوامل زیستی یکی از اتفاقات آرام و نامحسوس در سطوح آثار و بناهای وقوع پدیده فرسودگی زیستی یا  

تاریخی مستقر در فضاهای روباز به شمار می آید. این پدیده معمواًل به عنوان یک فرآیند فرسایشی برگشت ناپذیر پس از اثرات 

ساختار سنگ و افزودن ترکیبات معدنی و غیر معدنی، شود. این عوامل با تغییر تخریبی اولیه عوامل معدنی در نظر گرفته می

بستر را برای رشد انواع میکروارگانیسم ها  شامل باکتریها و سایر عوامل ریز و میکروسکوپی فرساینده مانند قارچها، جلبکها، 

رنگدانه های تولید کنند. اولین مرحله از فرایند فرسودگی زیستی سنگ، تغییر رنگ آن در اثر گلسنگها و خزه ها فراهم می

. در مرحله دوم ترکیبات پلیمری خارج سلولی نقش دارند. این ترکیبات با جذب  شده در نتیجه فعالیت میکروارگانیسم ها است

و از دست دادن آب، به ساختار سنگ فشار مکانیکی وارد می کنند. در اثر فشار مکانیکی ایجاد شده اندازه منافذ سنگ تغییر 

 ,Warscheid and Braams) سئله باعث تغییر در توانایی حفظ رطوبت و واکنش به نوسانات دمایی می گرددمی کند و این م

2000.) 

وقوع پدیده فرسودگی زیستی در سطح سنگ خواه به صورت یک عامل مستقل یا عامل افزایش دهنده کاتالیزور، تقریباً 

های سنگها درصد از تخریب 30تا  20تخمین زده شده که . با تمام فرآیندهای تخریب ناشی از محیط زیست همراه میشود

های زیستی . با این حال اثر اقتصادی این قبیل از فعالیت(Wilimzig, 1996) نتیجه فعالیت زیستی موجودات زنده بوده است

 بر روی مصالح ساختمانی قرار گرفته در معرض هوا، به طور کامل شناخته نشده است. 

ها به وضوح یک مسئله ها بر روی سطوح سنگی ساختمانیندهای ناشی از فعالیت میکروارگانیسمبدون شک نتایج فرا

آید و نادیده گرفتن ابعاد و پیامدهای این مسئله خسارات جبران ناپذیری را بر روی آثار و بناهای اقتصادی به حساب می

 می گذارد.تاریخی سنگی بر جای 

باشد. دیرین خود غنی از آثار و یادمانهای فرهنگی و تاریخی فراوانی میکشور ایران به دلیل تمدن درخشان و 

ها، نقش نگاره ها و نقوش سنگی بسیاری در ایران ای و کتیبههای باستانی، خانه های قدیمی، مساجد و آثار صخرهمحوطه

اند. در دگی زیستی قرار گرفتهها در محوطه های روباز و در معرض تهاجم عوامل مختلف فرسووجود دارد که بسیاری از آن

 نتیجه نیاز است مطالعه و تحقیقات گسترده بر روی این موضوع به طور جدی و مداوم ادامه یابد.

های دخیل در فرسودگی زیستی، باید ماهیت این موجودات را به طور دقیق برای شروع مطالعه بر روی میکروارگانیسم

را از هم تفکیک نمود و هر کدام را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داد. از جمله شناسایی نمود و گروه های کارکردی آنها 
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 ها اشاره کرد.ها، جلبکها و گلسنگها، قارچتوان به باکتریکنند میهایی که بر روی آثار سنگی رشد میمیکروارگانیسم

های روباز و طبیعی بشمار موجود در محیطها یکی از مهاجمان دیرینه آثار سنگی و بناهای تاریخی گلسنگ ،بدون شک 

ها بر روی این آثار باعث فروپاشی سنگ در واقع رشد و  فعالیت بسیاری از میکروارگانیسم (.Seaward, 1997آیند )می

سودگی سازد؛ به همین دلیل باید اقداماتی پیشگیرانه انجام گیرد تا روند  وقوع پدیده فرتر میشود و حفاظت از آن را مشکلمی

ها در سطوح . ضروری است پس از ارزیابی حضور فعال میکروارگانیسم(Tiano, 2002)زیستی متوقف یا به حداقل برسد 

 ها بررسی گردد.سنگی و قبل از اتخاذ هر گونه تدابیر درمانی، به درستی خسارات ناشی از حضور میکروارگانیسم

نوان بخش مهمی از عوامل تهدید کننده بناهای تاریخی مورد توجه حفاظتگران باید فرآیندهای فرسودگی زیستی را به ع

ترین روش انتخاب گردد. در این پژوهش با بررسی ترین روش و کاربردیبه منظور کنترل این فرآیندها باید مناسب قرار دهند و

ر سنگی کمک خواهد شد که روشهای جدید موجود در جهان برای پاکسازی گلسنگها و معرفی بهترین روش، به حفاظتگران آثا

  دیگر از روشهای تخریبی گذشته استفاده نکرده و با اقدامات مناسب عمر آثار تاریخی را افزایش دهند.
 

 هاگلسنگ

های خاکی استقرار یافته روی زمین ها به عنوان پیشگامان زیستگاهترین موجودات همزیست، گلسنگدر میان موفق

این  سطح خاکی زمین توسط %8شود که در حدود تخمین زده می .Galloway, 1994; Seaward, 1997)اند)معرفی شده

آن ها بر روی صخره سنگها، تنه درختان مختلف، برگ درختان همیشه سبز, (Larson, 1987). موجودات پوشیده شده است

زیستی دو یا سه میکروارگانیسم . گلسنگ معموالً از هم(Lisci et al, 2003) شوندپالستیک دیده می، سطح خاک، فلز، شیشه

های تشکیل می شود، که از یک گونه قارچ از نوع اسکومایستی یا بازیدیومایستی بوده که با یک یا دو شریک دیگر از جلبک

ها همزیستی می کند. جلبک سبز یا سیانوباکتری، شریک فتوسنتز کننده است که با استفاده از نور سبز یا سیانوباکتری

د آلی را تولید می کند و این مواد تولید شده توسط شریک قارچی به مصرف می رسد. شریک قارچی در مقابل نیز خورشید موا

باعث انحالل و  شوند، هایی که توسط شریک قارچی ترشح میاسیدمنافع متعددی برای شریک فتوسنتز کننده دارد. از جمله 

ک فتوسنتز کننده به این مواد تسهیل می شود و در نتیجه موجب کالته شدن ترکیبات معدنی بستر می شوند و دسترسی شری

ها ها، ریزویدآسیب هایی بر سطح سنگ می گردد. به عالوه با استفاده از رشد و تورم برخی از ساختارهای رویشی همانند هیف

 ;Tiano 2002; Chen et al, 2000)شوندیمهایی در سطح سنگ یشکستگی و هاتنشآمدن  به وجودو تال باعث 

Wakefield and Jones, 1998; Warscheid and Braams, 2000; Seaward, 2003  .) 

ای بر روی سطح و مخدوش کردن منظر اثر  یهالرسانند، ایجاد یمها به آثار تاریخی یسمارگانهایی که این یبآساز دیگر 

ها بر روی آثار تااریخی بار یسمارگانراوانی که این های فیبآس. با توجه به (Gaylarde and Morton, 1999)(1است )تصویر 

 بود. هاآنها یا توقف رشد یبتخرگذارند، باید به دنبال راهی برای کاهش یمجای 
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عاالوه بار  هااروشبررسی شاده اسات و هار کادام از ایان  هاگلسنگی زیادی برای حذف و از بین بردن  هاروشتا کنون      

ترین ابزار که به صورت مکانیکی بار روی آثاار تااریخی یعشا اند.یدهگردوجب آسیبی بر روی سطح بستر هایی که دارند میتمز

ها اساتفاده در مطالعات انجام شده از لیزر نیز برای پاکسازی گلسانگ شود، کاربرد برس فلزی و  تیغ اسکالپل است.استفاده می

. روش مکانیکی موجب ایجاد خراش و از بین باردن ه از بیوسیدهاستشده است. با این حال مهمترین و شایعترین روش استفاد

گردد. به عالوه این روش بیشتر برای سطوح کوچک مناسب است. استفاده از لیزر در روش فیزیکی منجار باه یمجزئیات سطح 

یار سمی بوده و سالمتی گردد و کاربرد مواد شیمیایی عالوه بر برگشت پذیر نبودن؛ بسیمتغییر رنگ در برخی از سطوح سنگی 

 Bell et al, 1992; Tretiach et al, 2007; Maxwell, 2007; Mishra et)انادازدیمکارکنان و محیط زیست را به خطار 

al, 1995; Tourdot, 2001 .) 

 معرفی روشهای نوین گلسنگ زدایی )معایب ومزایا(

  . دمش یخ خشک1

. علات (2)تصاویر شاود( به ساطح ضاربه وارد میCO2جامد ) در سیستم دمش یخ خشک به وسیله کربن دی اکسید

 CO2،تأثیر ترکیب اتالف انرژی و انتقال بسیار سریع گرما بین ذرات وسطح برخورد،باه صاورت آنای اسات.گاز  CO2تصعید 

کند که میبرابر حجم ذرات در چند میلی متر ثانیه منبسط شده و انفجارهای کوچکی در نقطه مورد نظر ایجاد  800نزدیک به 

در فرآیند دمش یخ خشاک  CO2شود. به دلیل تبخیر می هااین انفجارها باعث وارد شدن ضربه و پاک کردن چرکی و آلودگی

ها، تخت جمشید. پوشیده شدن سطح نقوش در اثر رشد گلسنگ1تصویر  
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هیچ زباله ثانویه ای ایجاد نشده و تنها موادی که باقی می ماند، الیه های جدا شده ی چرکی می باشد. انارژی جنبشای دماش 

چگاالی نسابتاً پاایینی دارناد  CO2اسات. از آنجاایی کاه ذرات ات و سرعت ضربه )تماس( یخ خشک تابعی از چگالی توده ذر

 (. www.boc.com.auفرآیند پاکسازی، متکی بر سرعت باالی ذرات است تا انرژی الزم برای ضربه وارد کردن بدست آید.)

  

 

 

 

 

 

( این عوامال مارثر 1رگذارند. در جدول )در پاکسازی سطوح به وسیله دستگاه دمش یخ خشک پارامترهای فراوانی تأثی

 (.Spur et al, 1999؛ 1392اند )حقیقت،تقسیم بندی شده

 

 ( پارامترهای تأثیرگذار در روند پاکسازی با استفاده از دستگاه دمش یخ خشک1جدول )

 

 

 

 

 

 

 .(Foster, 2005) توان به موارد زیر اشاره کرداز مزایای این دستگاه می

 هاکاهش هزینه*

 امکان جا به جایی دستگاه*

 . پاکسازی سطح سنگ توسط دستگاه دمش یخ خشک2تصویر 
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 تصعید طبیعی ذرات یخ خشک *

 های جمع آوری مواد مورد استفاده در تمیزکاری پس از انجام عملیات حذف هزینه*

 CO2غیر سمی و غیر قابل اشتعال بودن گاز *

 های شیمیایی و آسیب نرساندن به محیط زیست و کارکناننداشتن آلودگی*

 و هوایی سازگاری در بیشتر شرایط آب*

 های چرکیتشکیل ندادن یک ترکیب شیمیایی ثانویه با مواد موجود در الیه*

انادازه گیاری شاده  dB 125سطح فشار صدا برای دمش یخ خشک در هنگام کار با تجهیزاتِ کامالً درزگیری نشده ، باالتر از 

ده باشد، انجام گیارد و کارکناان از وساایل محاافظ است؛ بنابراین باید فرآیند با تجهیزاتی که کامالً درزهای هوای آن گرفته ش

 ,Spur, et al)در محایط محصاور بااال رود CO2گوش استفاده کنند. دقت در این نکته اهمیت دارد که ممکن است غلظات 

1999 .) 

 های بساته و محصاور دقات شاود. یاخاز هوا سنگین تر می باشد، باید در استفاده از آن در محیطCO2از آنجا که گاز 

خشک بسیار سرد است و پوشیدن دستکش، ماسک صورت و ... به عنوان یک اقدام حفاظتی باید مورد توجه قرار بگیرد و بارای 

(. ابان روش عاالوه Foster, 2005نتیجه مطلوب نیاز باه مهاارت کااربر جهات کنتارل فشاار ، فاصاله ماورد نیااز و ... دارد )

این که استفاده از آن مستلزم اساتفاده از فشاار هواسات و ممکان در طای فرآیناد  های اشاره معایبی نیز دارد. از جملهبرمزیت

 (.1392پاکسازی این فشار هوا به سطح آسیب برساند )حقیقت، 

 . مواد جاذب آب 2

کاهش جذب آب مواد گام مهمی در کاهش تمایل آثار به استقرار زیستی است. برای این منظور از مواد جاذب آب برای 

وچوبی قرار گرفته در فضاهای آزاد استفاده می گردد.کاهش نفاوذ آب موجاب کااهش میازان هاوازدگی و حفاظات آثار سنگی 

 .(3)تصویر  بناهای تاریخی از حمله عوامل زیست محیطی می شود

در گذشته نیز برای حفاظت آثار تاریخی از موم و یا روغن بزرک استفاده می کردند. از جمله موادی که بارای ایان کاار 

استفاده می شود می توان به سیلیکون ها، سیلوگزان ها، سیالن ها، رزین های اپوکسی، اکاریالت هاا و مومهاا اشااره کارد. باا 

کاربرد مواد آبگریز بر روی سطوح، قطره های آب جذب نشده و بر روی آن می لغزد. مدت زمان تأثیر این مواد به نوع محصاول 

 و غلظت استفاده شده بستگی دارد.

م اقدامات حفاظتی مثل تمیزکاری، استفاده از محصوالت مختلف مثل زیست کشها ، استحکام بخش ها و مواد دافاع تما

آب قدرت پذیرش زیستی بستر را تغییر خواهند داد. اگرچه کاربرد مواد دافع آب استقرار بیولوژیکی را کند می کند در صاورت 

ت منفی بر اثر گردد؛ در نتیجه قبل از اساتفاده از ایان ماواد بایاد باه طاور استفاده منظم از آن ممکن است باعث فعل و انفعاال
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 دقیق مورد ارزیابی قرار گیرند.

برخی از مواد آبگریز تنها از نفوذ آب مایع جلوگیری می کنند و عمالً در مقابل نفوذ بخار آب بی تأثیرند. به عالوه در 

ده دافع آب ممکن است منجر به فرسودگی شدید اثر شوند. در آخر برخی موارد مثل حضور نمک های محلول، حضور یک ما

 اطالعات در مورد واکنش بین ماده و بستر و دوام دراز مدت آن بسیار کم است و همچنان نیاز به مطالعه بیشتر دارد.

(Snethlage and Sterflinger, 2011) 

   

 

 

 

 

 نوار فلزی  .3 

از استقرا دوباره میکروارگانیسم ها به خوبی شناخته شده است. تأثیر این روش اثر سمی برخی از فلزات برای جلوگیری 

متکی است بر شسته شدن آهسته یون های فلزی مثل مس و روی توسط آب باران. یون های شسته شده می توانند به عناوان 

ر مناساب قارار داده شاده زیست کش و یا قارچ کش عمل کنند این نتیجه هنگامی حاصل می شود که نوارهای فلازی باه طاو

باشند . البته باید به این نکته توجه کرد که این روش بسیار کند عمل می کند و نتیجه در دراز مدت قابل مشاهده اسات. بارای 

اجرای این روش باید ابتدا محل را مشخص و به طور دقیق اندازه گیری نمود و سپس بخش مورد نظر را با اساتفاده از نوارهاای 

 ته شده پوشاند. فلزی باف

اجرای این سیستم بر روی ساختمان های هندسی شکل آسان و راحت می باشد اما در زمان برخورد با ویرانه های یاک 

سایت باستان شناسی به صورت یک چالش محسوب می شود. از جمله مشکالت این روش، ایجاد لکه توسط برخی از یون هاای 

لخل می باشد. اکسیدهای مس و هیدروکسایدهای ماس لکاه هاای آبای دارناد و آزاد شده بر روی سطوح سنگی روشن و متخ

خاکستری شوند. اگرچه این روش خود نیز با خساراتی به اثر مای شاود برخی از ترکیبات روی ممکن است سبب رنگ مایل به 

اده از آن شاایع اسات اما در مناطقی که بارش های فراوانی وجود دارد برای محافظت از ساختمان هاای چاوبی و سانگی اساتف

(Magadán et al, 2011). 

 . استفاده از مواد دافع آب بر روی سنگ3تصویر 
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 . نانو ذرات مس4

هدف اصلی در ساخت مواد جدید و پیشرفته، دستیابی به بهترین و مرثرترین روش  هدف اصلی در ساخت مواد جدیاد 

مبتنای بار  حفاظت از آثاار تااریخیو پیشرفته، دستیابی به بهترین و مرثرترین روش برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی است. 

بکارگیری روش های پیشگیرانه و درمانی است. سابقاً هدف استفاده از مواد مختلاف در برابار میکروارگانیسام هاا، مهاار حملاه 

بود اما در حال حاضر عالوه بر مهار آنها، هدف ریشه کنی و جلوگیری از رشاد و تکثیار مجادد ایان میکروارگانیسام بیولوژیکی 

شناسایی شدند. این جام متعلق باه قارن چهاارم مایالدی اسات و  Lycurgusین بار در ساخت جام نانو ذرات برای اول هاست.

در نور مستقیم همانند سنگ یشم و در هنگام قرارگیاری منباع  Lycurgusتوسط صنعتگران روم ساخته شده است. رنگ جام 

 Blee et)ذرات طال و نقره در این جام می باشد نور در درون جام به رنگ قرمز یاقوتی است. این تغییر رنگ به دلیل وجود نان

al, 2008) . 
مس و ترکیبات آن به عنوان یکی از زیست کش های مرثر شناخته شده است. نانوذرات به دلیل ابعاد بسیار کوچکشان،  

زیکی و شیمیایی آن نانومتر دارند. در نتیجه ابعاد این ذرات خواص فی 100دارای خواص زیادی هستند.  آن ها ابعادی کمتر از 

ها را تحت تأثیر قرار می دهد. نانو ذرات مس قادر به اعمال یک فعالیت ضد بیوژیکی مشخص شده در طی زمانی طوالنی 

هستند. ساختار نانوذرات از لحاظ مورفولوژیکی پایدار هستند و قادر به آزادسازی و انتشارکنترل شده یون های مس در هنگام 

 . البته این روش همچنان در حال آزمایش استلول های آبی به عنوان عامل زیست کش هستندقرار گیری در معرض مح

(Ditaranto et al, 2011 .) 

 روش مایکروویو گرمایی . 5

کند. روش کار این دستگاه به این صورت است که این روش  براساس تابش اشعه الکترومغناطیس ماکروویوکار می

شئ مورد نظر قرار داده و اشعه بر روی محل مورد نظر  در دفعات متعددی) با توجه به آزمایشات اپلیکاتور دستگاه را بر روی 

انجام شده و نتایج به دست آمده از آن( تابانده می شود.با تابش امواج الکترو مغناطیس، این امواج  با مولکول های موجود زنده 

نرژی گرمایی باعث از بین بردن میکروارگانیسم ها می گردد. اشعه دچار واکنش شده و انرژی گرمایی به وجود می آید. این ا

گیرد. از روش مایکروویو بیشتر در صنایع غذایی، عملیات تجاری )ضد عفونی کردن( و در پزشکی مورد استفاده قرار می

)کرم های چوب( استفاده  Xilophageousمایکروویو حرارتی با موفقیت برای ضدعفونی کردن اشیاء چوبی از الرو حشرات 

بر روی این روش  شده اما در حوزه میراث فرهنگی برای کنترل رشد بیولوژیکی )قارچ و گلسنگ( آثار تاریخی، مطالعات اندکی

  .Olmi et al, 2011)) (4) تصویر انجام گرفته است

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    

 

 

 

 

 . نصب پوشش و زه کش6

در معرض عواملی چون باران، باد، تابش ناور خورشاید و تغییارات آثار موجود در فضاهای روباز به طور مستقیم و دائم  

دمایی هستند. به طور کلی رشد بیولوژیکی بر روی سنگ بسیار به شرایط آب و هوایی وابسته است. یکی از روش هاای کنتارل 

م برای اشایاء ماوزه ای بیولوژیکی، کنترل آب و هوا و عوامل محیطی پیرامون اثرتاریخی است. عملی کردن این اقدا رشد عوامل

امری آسان می باشد در صورتی که برای سایت های تاریخی غیر ممکن است. برای آثار موجود در فضااهای روبااز، بیشاتر مای 

توان از سازه های محافظ برای جلوگیری از ریزش و از سیستم های زه کشی مناسب بارای تجماع آب هاای زائاد و در نتیجاه 

. بنابراین انجام این اقدامات بر روی این آثار می تواند میزان فرساودگی را (Tiano, 2002اده نمود)کاهش رشد بیولوژیکی استف

کاهش دهد. این امر در صورتی محقق می شود که پوشش و سیستم زه کشی به طور مناسب و درست طراحای گاردد در غیار 

پوشش به عوامل متعددی بستگی دارد که در ایان  اثر بخشی. (5)تصویر  این صورت خود آن میزان تخریب را افزایش می دهد

میان عامل شکل و نوع مواد بسیار اهمیت دارند. برای مثال سقف های شفاف دمای شایء حفاظات شاده را افازایش داده و باه 

 نوراجازه می دهد تا به طور مستقیم به ساطح رسایده و در نتیجاه اساتقرار میکروارگانیسام هاا بار روی ساطح افازایش یاباد

(Salvadori and Charola, 2011). 

  

 برای کنترل رشد عوامل بیولوژیک روش مایکروویو گرمایی. استفاده از 4تصویر 

 های حفاظتی برای جلوگیری از ریزش باران، تخت جمشید. نصب سقف5تصویر 
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 . روش بیولوژیکی7

استفاده از سیستم های میکروبیولوژیکی برای تمیز کردن بیولوژیکی میراث فرهنگی اخیراً بهباود یافتاه و باا توجاه باه 

 عوامل مختلف بهینه سازی شده است. این سیستم در ساختمان ها، مجسمه ها و نقاشای هاای دیاواری اساتفاده شاده اسات.

فروپاشی سنگ توسط عوامل متعددی اتفاق می افتد که فرسودگی زیستی یکی از این عوامل است. موجوداتی چاون قاارچ هاا، 

باکتری ها، جلبک ها و گیاهان بر روی آثارتاریخ رشد کرده و با استفاده از انحالل بستر موجب تخریب آن می گردناد. برخای از 

بیولوژیکی موجب فرسودگی زیساتی نمای شاوندو و پااتین بیولاوژیکی در برخای  مطالعات نشان می دهد که تمامی موجودات

همچنین درموارد خاصی، میکروارگانیسم هاا، باه دلیال  های شکننده کمک کنند.شرایط ممکن است به حفاظت سطوح سنگ

ولوژیااک از فعالیات متابولیکشااان ماای توانناد بااه طااور ماارثری در پاکساازی سااطوح ساانگ هااا بکاار رونااد. در روش هااای بی

از مزایای این روش می توان به عدم خطار آن بارای  میکروارگانیسم ها و آنزیم ها به عنوان عوامل تمیزکاری استفاده می شوند.

  (Tiano, 2002; Doehne and Price, 2010)مرمتگر و محیط زیست اشاره کرد

.  روش شوک حرارتی 8  

بی خطر مای باشاد. ایاده اصالی ایان ر ، کاربر و محیط زیست روش شوک حرارتی روشی بسیار ساده است و برای بست

روش از یک اتفاق تصادفی ساده ناشی شد. یک کاربر بی تجربه به اشتباه تعدادی تال هیدراته شده باه صاورت مصانوعی یاک 

رای گلسنگ اپیفیتیک را در یک روز گرم تابستان در پتری دیش بسته نگاه داشات و باعاث مارگ آن هاا شاد. ایان پدیاده با

اکوفیزیولوژیست ها به خوبی شناخته شده و فقط به گلسنگ ها محدود نمی شود. ارگانیسم ها می توانند در زمانی کاه خشاک 

 را تحمل کنند اما هنگامی که مرطوب اند به دماهای باال بسیار حساس اند. o c 70-65هستند، دمای 

غییر در مقادار آب باعاث اتفاقاات چشامگیری در ساطح گلسنگ ها توانایی تحمل از دست دادن آب سلولی را دارند. ت

سلولی می شود مثل انقباض تدریجی سیتوپالسم، نوآرایی غشاء، تعلیق در فعالیت های آنزیمای و غیار فعاال کاردن کامال یاا 

اهای بخشی از فتوسیستم. در زمانیکه رطوبتی وجود ندارد سوخت و ساز گلسنگ ها نیز غیر فعال می شود. در نتیجه تحمل دم

  (Tretiach et al, 2012) .باال را دارد. اما در هنگامی که به طور کامل هیدراته می شوند بسیار به دماهای باال حساس اند

روش کار به این صورت است که باید در گرم ترین روز سال به طور مصنوعی گلسانگ هاا را هیدراتاه کارد. ساپس باا 

 .(6) تصویر ا را پوشاند و به این ترتیب به راحتی تمامی آن ها می میرنداستفاده از یک پالستیک تیره تمامی بخش ه

  

 

 

 

 وش شوک حرارتی. ترسیم شماتیک ر6تصویر 
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 یافته ها

و باه خصاوص در ایان  هااجلبک، هااقارچین عوامل تخریب آثار سنگی در طول تاریخ، عوامل بیولوژیکی مثل ترمهماز 

هاا، شناساایی گوناه یبتخر.برای بررسی دقیق ایان ناوع از (Wakefield & Jones, 1998 )آیندیمبه شمار  هاگلسنگمیان،

ی هاگونه.(Carter & Viles, 2003)و عامل آسیب رسان آن به آثار سنگی بسیار اهمیت دارد هاگلسنگگلسنگ، شکل آسیب 

قای در ماورد برخاورد اطالعاات دقی هاگوناهکنند، شناساایی یموجود دارند که بر روی آثار سنگی رشد  هاگلسنگمتفاوتی از 

های یبررسادهاد. پاس از یمارائاه  هایکروارگانیسمممرمتگران با آثار و انتخاب روش مناسب  برای مواجه شدن با این گونه از 

های خاصی همچون عدم تغییار یژگیوکه د باید از روشی استفاده شو هاگلسنگدقیق  و اتخاذ تصمیمی درست برای پاکسازی 

، پاکسااازی (Tourdot, 2001 )ماااده، عاادم تااأثیر بصااری و مخاادوش شاادن منظاار بصااری بسااتر و واکاانش در ساااختار

ین آسیب ممکن به اثر، عدم سمی بودن آن و حفاظ ساالمت مرمتگار و محایط زیسات، ساهولت در ترکمها با یکروارگانیسمم

وری از روش ن خسارت و بیشترین بهارهتا کمتری کاربرد، مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی و در دسترس بودن را دارا باشد

های جدید گلسنگزدایی می توان به این نتیجه اشاره کارد هار انتخابی حاصل گردد. با توجه به مطالب ارائه شده در مورد روش

 کدام از این روش ها نیز مانند روشهای مورد استفاده در گذشته دارای معایب و مزایایی هساتند. البتاه شااید بتاوان گفات کاه

هاا انجاام گیارد. یکای از ایان های تکمیلی بار روی آنمعایب آن نسبت به روشهای گذشته کمتر بوده و همچنان باید آزمایش

ها، روش شوک حرارتی است. این روش، بسیار مقرون به صرفه بوده و همچنین سالمتی محایط زیسات و  مرمتگار را باه روش

شاود. ها اساتفاده نمیش شوک حرارتی از مواد جدیدی برای از بین بردن گلسنگها، در روخطر نمی اندازد. عالوه بر این مزیت

در علم حفاظت و مرمت اصول کمترین دخالات ممکان در آثاار تااریخی و اصال برگشات پاذیری دو اصال مهام باه حسااب 

بسایار مناساب در  ( . بنابراین می توان به این نتیجه رسید که روش شوک حرارتی در حال حاضر روشی1389آید)ویناس، می

های پر خطر گذشته، از این روش اساتفاده ها بوده که مرمتگران آثار تاریخی در ایران می توانند به جای روشپاکسازی گلسنگ

کرده و تخریبات و خسارات ناشی از روشهای غلط مرمتی را کاهش دهند. البته باید توجه داشت که قبل از هر اقدامی در ابتادا 

 های مورد مطالعه انجام شود. دقیقی بر روی نمونهباید آزمایشات 

 نتیجه گیری

های سایر علوم به کمک علم حفاظت و مرمت شتافته تا راهکارهاایی جدیاد و کام خطار بارای آثاار را تکنیکو ابزارها 

های رشاد نگهای متعاددی بارای پاکساازی گلساشها نیز از این امر مستثنی نبوده و تاکنون روفراهم کند. پاکسازی گلسنگ

ها دارای معایب و مزایایی هستند و همچنان جساتجو بارای روشای کرده بر روی آثار سنگی ارائه شده که هر کدام از این روش

های نوینی که می توان در این حوزه نام بارد عبارتناد ازر روش دماش یاخ وری بیشتر ادامه دارد. از جمله روشکم خطر با بهره

، نصب پوشش و زه کش، روش بیولاوژیکی و روش شاوک مایکروویو گرماییر فلزی، نانو ذرات مس، خشک، مواد جاذب آب، نوا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    

 

 

هاای خاصای همچاون عادم تغییار و واکانش در یژگیوکه د باید از روشی استفاده شو هاگلسنگحرارتی است. برای پاکسازی 

ین تارکمها باا یکروارگانیسمم، پاکسازی (Tourdot, 2001 )ساختار ماده، عدم تأثیر بصری و مخدوش شدن منظر بصری بستر

آسیب ممکن به اثر، عدم سمی بودن آن و حفظ سالمت مرمتگر و محیط زیست، سهولت در کاربرد، مقرون باه صارفه باودن از 

وری از روش انتخاابی حاصال گاردد. روش تا کمترین خسارت و بیشاترین بهاره نظر اقتصادی و در دسترس بودن را دارا باشد

کی از روش های نوین گلسنگزدایی است که تمامی ویژگی های  ارائه شده در انتخاب یک روش گلسنگزدایی را یرتی شوک حرا

دارد. همچنین این روش با به حداقل رساندن کمترین دخالت های  ممکن بر روی آثار تاریخی می تواند جاای خاود را در امار 

های ت که قبل از هر اقدامی در ابتدا بایاد آزمایشاات دقیقای بار روی نموناهها باز نماید. البته باید توجه داشپاکسازی گلسنگ

 مورد مطالعه انجام شود و نتایج در بعد زمان مورد بررسی قرار گیرد.
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Investigate of eight new methods for lichens removal and introduction of the best 

method for the application of historical monuments in Iran 

Biological degradation is a problem for stone monuments and archaeological remains in all 

over the world. In fact, growth and development of many organisms on stone monuments 

cause destruction them. Lichens cause degradation of the stone heritage. There are many 

valuable stone monuments In Iran. They need protection and maintenance of biological 

factors. Stone inscriptions and reliefs will disappear in the future when ignored biological 

damage. According to the data provided, we need to follow method to stop or, at least, slow 

the biological degradation process. Several techniques used to control the process of  

biodeterioration of stone monuments. Each technique has its own advantages and 

disadvantages. Some methods used in the past are now obsolete by experiments conducted.  

Recently, new methods introduced for lichens removal on the stone surfaces such as Dry ice 

blasting, metal strips, copper Nanoparticle, covering installation and drainage, biological and 

heat shock. In this study, we have investigated these methods and their advantages and 

disadvantages and the best method for testing on historical monuments in Iran. A suitable 

method may offer for historical sites in Iran by an introduction of the new method and choose 

the best and safest method. 

Keywords: Historical monuments, biodegradation, lichen removal 
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