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 چکیده 

هاای تااریخی باایاری در ایاران و       های باستان شناسی و سااتتاان  ها، سایت شتهها، سنگ نو صخره نگاره

بارش باران، فشار اتاافر، )سایرکشورهای جهان  وجود دارند که در معرض عوامل محیطی و آب و هوایی 

. اناد  و هاچنین فرسودگی زیاتی توسط رشد برتی از اجتااعات بیولوژیکی قرار گرفته( باد، رطوبت و دما

انگ ها از جاله عوامل بیولوژیکی هاتند که با رشد و فعالیت تود موجب از بین رفتن ساط  سانگ   گل

روش های متعددی برای کنترل روند فرسودگی زیاتی بناهای تااریخی سانگی اساتفاده شاده     . می شوند

. تندرا دارا هاا ( های کنترل فرسایش و عوارض جاانبی  هزینه)است که هر کدام مزایا و معایب تاص تود 

کاربرد هر کدام از این روش ها نیاز به تحقیقات تجربی با استفاده از ابزار مشاهده ماتقیم و غیر مااتقیم  

به طور کلی مطالعات بایار ناچیزی در ایران و تحقیقات کای در سراسار  . یا آزمایش در این زمینه را دارد

بنابراین ضرورت مطالعه بار روی ایان    جهان در مورد گلانگ زدایی بر روی آثار سنگی انجام شده است ؛

 به صورت تار  در این پژوهش به بررسی روش سنتی استفاده از برس فلزی .موضوع کامالً احااس می شود

، نتایج نشان داد که  این روش. برای پاکاازی گلانگ های موجود در آرامگاه کوروش پرداتته شده است

باه عاالوه قاادر باه پاکااازی      . شاود  ها می اسپور گلانگروش پایداری نبوده و موجب افزایش و پراکنش 

 .تاامی گونه های گلانگی نیات

 ، گلانگ زدایی، آرامگاه کوروش، پاسارگادتاریخی آثار سنگی: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

شاده در وب ساایت    با توجه به اطالعات منتشار . باشد یم ها از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی ینسرزمترین  یغنایران یکی از     

ثبااات آثاااار متعلاااث باااه میااارا  جهاااانی، باااه تاااود اتت ااااص داده   ظ یونااااکو، ایاااران رتباااه شاااانزدهم را از لحاااا 

هاای تطای باایاری در ایاران      یباه کتو  ها نگارههای باستانی متعدد، صخره  یتساو  ها محوطه. (http://en.unesco.org)است

از دسات دادن   اناد؛  گرفتهقرار  ها گلانگ به ت وصتهاجم عوامل زیاتی  وجود دارند که هاگی در فضاهای روباز و در معرض

 . تواند تاارات جبران ناپذیری را بر تاریخ و فرهنگ کشور بر جای بگذارد یمهر یک از آثار 

جهاان   های تاریخی و بقایای آثار سنگی نه تنها در ایران بلکه در سراسر و یادمان ها سنگو فرسودگی زیاتی ب مشکل تخری    

                             توان باه مناابعی   یم اند پرداتتهی باستانی ها محوطهدر ها  ه گلانگحالت مشکاله منابعی که به مطالعن یتر مهماز . وجود دارد

  ;Dandridge, 2006; Urzì et al, 1994; Wakefield et al, 1998Sohrabi 2006; Sohrabi et al 2012) مانناد 

Mohammadi et al, 2008 ،وقفاه دگرگونی و فرسودگی مواد معدنی یک رویداد طبیعای و بای   . اشاره کرد( 1931 و حقیقت 

وازدگی و فرساودگی زیااتی تادریجی در ساطو      ، هاین فرآیند طبیعی، تخریبج یکی از نتای. در سیر تکاملی زیات کره است

در . هااتند  هاا  گلاانگ شوند یما گی و فرسودگی زیااتی  از جاله عواملی که با رشد تود موجب تحریک هوازد. است ها سنگ

 کامل حیات بر روی زمین ضاروری اسات  برای تشکیل تاک و ت ها ر صخرهاین نوع از هوازدگی و فرسودگی زیاتی د که یحال

(Chen et al, 2000) را باا   هاا  آن، پیامد رشد این موجودات تااراتی را در بناهای باستانی و تاریخی ایجاد کرده و حفاظت از

 (.(Wakefield et al, 1998 کند یمیی مواجه ها چالش

ها در سط  جهان دارای ارزش تااریخی و فرهنگای باین تاادنی      یبهکتی، نقوش سنگی و ا صخرهتعداد قابل توجهی از آثار      

گای و تااریخی   از آن تاارت غیر قابل برگشاتی باه میارا  فرهن   ی های ناش یبو آسهاتند که وقوع هر نوع فرسودگی زیاتی 

از جاله عواملی که باعث تخریب این گوناه از آثاار در   . رساند یم ها آنتاریخ و تادن اقوام مختلف ساکن در  ا به ت وصکشوره

 .باشند ها می گردند، گلانگ سط  جهان می

 Del)  ددارنا نقش انکارناپاذیری   ها سنگمقاومی هاتند که در تخریب سطو  ت هازیا( قارچهای)موجودات  ها گلانگ     

Monte et al, 1986) . منجر به یک ساتتار ساده باه ناام تاال یاا     (یونتفتوب)و جلبک ( یکوبیونتما)شرکای هازیاتی قارچ ،

برای  ن آن جلبک و قارچدرو و در کند یل رشد مو ماتق بودهبه شکل واحد ه یشها ها گلانگدر تال . شوند یگلانگ م ریاه

، چوب، سانگ  ،انند تاک، تزهم) در سطو  مختلفی ها گلانگ .(Lisci et al, 2003)د نااین یمادامه حیات به یکدیگر کاک 

هازار گوناه گلاانگ در ساط       11تا کنون در حدود . Lisci et al, 2003))کنند یمرشد ( برگ درتتان هایشه سبزو شیشه 

 Rambold et)ناایند گی زندگی میدر روی باترهای سن ها ز آنکه بیش از نیای ا Nash, 2008))زمین شناتته شده است 

al, 1992) . ی سانگ زی یاا صاخره زی معارو      هاا  گلاانگ یی که بر روی سط  سنگ رشد دارند باه  ها گلانگبه طور کلی

 ,Chen et al, 2000; Dandridge)گردند یمی تقایم بندی ا بوتهی، برگی و ا پوستهی صخره زی به سه گروه ها گونه .هاتند

توانند تااارت   یمشان  میلی متر هیف 11تا  5ی با توجه به نفوذ ا پوستهی ها گلانگه گروه عاده، گروه از بین این س. (2006

ی از لحاظ استقرار بر روی ا پوستهی ها گلانگ(. Dandridge, 2006;Seaward, 2003)د کنن یمی وارد ا صخرهزیادی به آثار 

 ,Chen et al)د شاون  یما تقاایم بنادی   ( درون سانگی )ک تیو اندولی( ط  سنگیس)سنگ به دو دسته عاده اپیلیتیک   سط
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پوششای  و سط  سانگ، بار روی آن رشاد کارده     ر توانند با استفاده از مواد معدنی موجود د یها م گلانگبه طور کلی  .(2000

ترشا    ،ها یمآنزسوتت و ساز و دفع )ل به دو روش شیایایی شام ها آننتیجه رویش . (Seaward, 2003)زنده را تشکیل دهند

مکانیکی با استفاده از رشد و  -و روش فیزیکی( ها یکاناسیدهای آلی به ت وص اسید اگزالیک، اسیدهای غیر آلی و مواد حالل 

هاایی در ساط     یشکااتگ ی و هاا  تانش آمدن  به وجودها و تال باعث  ها، ریزوید تورم برتی از ساتتارهای رویشی هاانند هیف

 ,Tiano 2002; Chen et al, 2000; Wakefield et al, 1998; Warscheid et al, 2000; Seaward)شاوند  یما سانگ  

2003) . 

و  هاا  برجااته نقاش   ،هاا  یباه کتی تاریخی مشکالت حفاظتی زیادی بارای  ها محوطهی ها سنگبا رویش بر روی  ها گلانگ     

با توجه به مطالب یااد شاده   . کنند یمع را تاری ها آنو هوازدگی و فرسودگی زیاتی در سط    آوردهی سنگی به وجود ها بلوک

های متفااوت و متعاددی در ساط  جهاان      با این حال روش. گردد اهایت پاکاازی گلانگها از روی این آثا رکامالً احااس می

برای این امر معرفی و یا آزمایش شده است که هر کدام معایب و مزایای تاص تاود را دارد و در برتای ماوارد هاچناان ایان      

در نتیجه برای انتخااب یاک روش   . شات ادامه داشته و نتایج دقیث و مؤثری برای گلانگ زدایی در جهان ارائه نشده استآزمای

 . مناسب گلانگزدایی باید تاامی عوامل و مواد دتیل در پاکاازی به طور دقیث مورد آزمایش، بحث و بررسی قرار گیرد

اسارگاد و آثار سنگی با ارزش موجود در ایان محوطاه و باه عاالوه پوشایده      در این پژوهش با توجه به اهایت محوطه تاریخی پ

گلانگ زدایی بر روی آرامگاه کوروش مکانیکی –سنتی   ها به بررسی روش شدن سطو  آثار سنگی این محوطه توسط گلانگ

 .پرداتته شد

  ها روشمواد و 

 منطقه مورد بررسی. 1

پاساارگاد   محوطاه . نوان پایگاه میرا  جهانی ثبت شده، ماورد مطالعاه قارار گرفات    در این مطالعه محوطه پاسارگاد که به ع    

های زیاادی از آن   گرچه بخشا .است های با ارزش دوران هخامنشیان و اولین پایتخت این تادن بوده یکی از محوطه( 1ت ویر)

 01در و فاارس  دراساتان  پاساارگاد . ه دهاد از بین رفته اما با وجود این مطلب هنوز تواناته به حیات تاود تاا ایان دوران اداما    

 2/ 5طاول  محوطاه باه   یاک  در پاساارگاد، ی هاا  سااتتاان  مجاوع. قرارداردکیلومتری شیراز  191و  جاشید تخت کیلومتری

 شااهان  دوماین  و اولاین  پایتخات  و شد ساتته م.پ551تا 553یها درسال شودستورکور بهاین بنا . تاس گردیده برپا کیلومتر

تنها یک مقباره   محوطه پاسارگاد (.1915 فیروزمندی،سرفراز و )است بوده دوم کابوجیه دوم وپارش شوکور یعنی هخامنشی

توان  یم از جاله این بناها. اند اکنده شدهرکه در تاام دشت پ ،و بناهای گوناگون ها کاخاست گاترده از  ای مجاوعهبلکه  نیات،

زنادان سالیاان، محوطاه     ،Bو  A، تل تخت، کوشک R، کاخ (Pاخ ک) تت اصی، کاخ ا(Sکاخ )عام ر به آرامگاه کوروش، کاخ با

 . (1919 ،تانیمحاد)مقدس، باغ سلطنتی و پل است اشاره کرد
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آرامگاه کوروش، پاسارگاد -1ت ویر  

 

 ی شایع گلسنگ در پاسارگادها گونهمطالعه . 2

بدون آسیب رساندن  در این پژوهش چند گونه تال بایار کوچک از چند  گونه گلانگ شایع از سطو  آثار سنگی پاسارگاد    

 ;Brodo et al, 2001)هاا  گوناه جاع آوری و با استفاده از میکروسکوپ نوری و کلیدهای اساتاندارد شناساایی   ر به سط  بات

Dobson, 1979; Gaya, 2009; Goward, 1999; Goward et al, 1994; Hale, 1969; Hinds et al, 2007; Sheard, 

2010; Kurokawa, 1962;Wetmore, 2007)    د ی شناساایی گردیدنا  ا نقطاه و انجام آزماون شایایایی( (Orange et al, 

 .ی زیر اشاره کردها گونهتوان به  یمی مورد مطالعه ها گونهاز . 2001

Acarospora laqueata شر  کامل گونه در(Clauzade, 1969) ( د، 2ت ویر) 

Calogaya biatorina  شر  کامل گونه در(Gaya, 2009) ( ج ،2ت ویر) 

Calogaya decipiens شر  کامل گونه در (Wetmore, 2007)( ب، 2ت ویر) 

Pyrenodesmia erodens   شر  کامل گونه در(Tretiach, Pinna, & Grube, 2003) ( الف، 2ت ویر) 

 

 

 

 .Calogaya decipiensگونه (: ب. ) Pyrenodesmia erodensگونه (: الف. )انواع گونه های رایج گلانگ در پاسارگاد -2ت ویر 

 .Acarospora laqueataگونه (: د. )Calogaya biatorinaگونه (: ج)
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 مکانیکی  -بررسی روش سنتی فیزیکی. 3

های سایای، تیاا اساکالپل، کااردک،      استفاده از برس گیرد و در این روش با یمروش مکانیکی به صورت تشک و تر انجام     

 تار   صاورت هاا باه    یندهشوو با کاک برتی از  (Maxwell, 2007)سایش با استفاده از هوا و وکیوم ها ( یاه یا رندهل)ر اسکریپ

در ساطو   از آنجایی که روش مکانیکی گلانگ زدایی به عنوان یک روش سانتی  . (St.Clair et al, 2004)د گرد یماستفاده 

 ,Dandridge, 2006; Gazzano et al)آثار سنگی رایج بوده است و برتی از محققاین باه بررسای ایان روش پرداتتاه اناد       

2009; Fernando et al, 2008; Tiano, 2002).  با بکارگیری این روش  1911در نتیجه تعدادی از کارکنان محوطه در سال

ی هاا  بخاش در یکای از  ( اراه باا ماواد شاوینده   ه)ز روش مکانیکی و به صورت مرطوببا استفاده ا ها گلانگاقدام به پاکاازی 

الزم به توضی  است این روش توسط نویانده این مقاله ماتقیم اجرا نشده و تنها با تکیه بر ماتندات . آرامگاه کوروش ناودند

 ،تمیالدی تهیه شاده اسا   2112تا  2115ی ها سالی آرامگاه کوروش در طی ها گلانگی موجود از پایش ناپیوسته ها عکسو 

هاای گذشاته نشاان داده و باه      ها روند قبل و بعد از گلانگ زدایی مکانیکی رادر طاول ساال   این عکس. گردد یمنتیجه گیری 

  (.9ت ویر )عنوان سند مورد استفاده قرار گرفته است

 

 ها یافته

و بعد از پاکاازی مکانیکی این نتیجه به دست آمد کاه ایان روش،   ی تهیه شده از آرامگاه کوروش در قبل ها عکسمشاهده      

نیز کااک   ها گلانگتواند به افزایش رشد  یمروشی مناسب و کاربردی نبوده و عالوه بر ایجاد تراش و ناهاواری بر روی سط  

 ,Armestrong) باشاد  یما تکاه تکاه شادن     ها گلانگی ازدیاد و تولید مثل ها روشیکی از ه چرا ک(. بو  الف، 9ت ویر)کند 

شاوند و از طار  گلاانگ شناساان      یمو آسیب جدی به سط  سنگ  ها گلانگاستفاده از این روش موجب گاترش ( 1981

 (St.Clair et al, 2004).مردود شناتته شده است
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به صورت هاشور زنی ی جدید ها سنگی کابود با استفاده از ها بخشیکی از اقدامات انجام شده بر روی این آرامگاه بازسازی    

و حفارات ریاز موجاب افازایش قادرت پاذیرش زیااتی ساط  بااتر و رویاش            ها شکا که با ایجاد شیارها، ( 0ت ویر )است 

تایزکاری، استفاده از )بنابراین اجرای هر اقدام حفاظتی در صورت نداشتن اطالعات کافی و بدون دقت الزم . شود یها م گلانگ

یرش زیاتی باتر را تغییر دهاد و  پذماکن است قدرت ( دافع آبد و موا ها بخشدها، استحکام مح والت مختلف مانند بیوسی

 .(Salvadori et al, 2011)ها را تاریع نااید رشد گلانگ

 

طور  به. کنند یبه سط  بنا وارد م های جدی یبهاتند و آس سنگیها درون  از گلانگ در محوطه پاسارگاد بخش عاده ای    

 غیار و اغلاب از چشام افاراد     افتاد  یسانگ اتفاام ما    ساطحی قشر  درونر د( اندولیتیک)ی سنگدرون  یها د گلانگمثال رش

کامالً در سط  سنگ نفوذ کارده و  ( الف، 2ت ویر ) Pyrenodesmia erodensگلانگ مثال  برای. ماند یمتخ ص پنهان م

ی گلاانگ زدایای   هاا  روشدهاد کاه    یما مشاهدات نشان . Tretiach et al, 2003) )د مان یماز چشم پاکاازی کنندگان دور 

ی درون هاا  گلاانگ از ث بادون شاناتت دقیا   (. دو  ج، 9ت ویر )نداشته است  ها گونهسنتی هیچ گونه تأثیری بر پاکاازی این 

یی هاا  گازارش . شاود  یما هر گونه اقدامی در جهت گلانگ زدایی امری تطرناک محااوب   ها ش آنو تعیین نرخ فرسایی سنگ

، ساط  سانگ باایار متخلخال شاده و باا افازایش        (یلیتیکاپ)ی ماکرو یا سط  سنگی ها گونهدارد که پس از پاکاازی وجود 

ی مهاجم و استقرار سایر عوامال  ها گلانگرشد ر یباً کل سطو  سنگی را در براب، تقرها یماقلریز ع رطوبت و تغییر دما در این نو

براسااس  . Nimis, 2001; Salvadori et al, 2011; McIlroy de la Rosa et al, 2012) )شاود  یما تضاعیف  ر فرسایشاگ 

( اندولیتیک)ماتندات به دست آمده از پایش محوطه پاسارگاد می توان به این مائله اشاره کرد که گلانگ های درون سنگی 
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 (.5ت ویر )کنند  در ابتدا با ایجاد حفراتی بر روی سط  شرایط را برای باترگزینی دوباره دیگر گلانگ ها فراهم می

 

بر  ها گلانگقبل و بعد از پاکاازی ر ی دا گونهمتأسفانه مطالعات دقیقی در ارزیابی میزان تخلخل سنگ و افزایش ضریب تنوع 

از آنجاایی  . روی سطو  پاکاازی شده به روش سنتی در محوطه پاسارگاد انجام نشده است و شرایط برای تکرار آن مهیا نیات

در  (St.Clair et al, 2004;Nimis, 2001)بایار کند بوده و برای باتر گزینی نیاز به زمان طاوالنی دارد   ها گلانگرشد ه ک

در نتیجه نیاز به یک برنامه بلند مادت بارای شاناتت    . باشد ینامحوطه پاسارگاد امکان بررسی عواقب آن در کوتاه مدت میار 

ر ی پاکاازی با ها روشبه باتر، بررسی انواع  ها آنرعت رشد، تولید مثل و ات ال ی گلانگ موجود در پاسارگاد، سها گونهبهتر 

 .و به دست آوردن نتایج قابل قبولی دارد ها گونهروی 

 نتیجه گیری

تارین روش   یکااربرد ین روش و تار  مناسببایاری از محققان معتقدند به منظور کنترل فرآیندهای فرسودگی زیاتی باید      

را که با اتخاذ روشی نامناسب و بدون آزمایشات اولیه، عاوارض ایان فرآیناد برگشات ناپاذیر باوده و موجباات        چ. انتخاب گردد

عاالوه بار آن بکاارگیری    .  St.Clair et al, 2004))کند موجودات مخرب و فرسایشگر را فراهم میر تحریک و افزایش رشد سای

ماکن اسات موجاب تاراش و     ها روشاین . شوند یمانی به سط  های فراو یبآسی نامطلوب گلانگ زدایی باعث ایجاد ها روش

ی این اقدامات غلط، باتر یا سط   در نتیجه. گردند(Maxwell, 2007)(ا استفاده از برس سیای و تیا اسکالپلب)  سایش سط

 . روبرو تواهد شدن و سایر عوامل آسیب رسا ها آنسنگ نیز با رشد بی رویه 

دست آمده از آزمایش و بررسی های صورت گرفته بر روی آرامگاه کاوروش مای تاوان باه ایان نتیجاه       با توجه به نتایج به       

رسید که پاکاازی مکانیکی به روش سنتی نتایج پایداری نخواهد داشت و امکان رشد دوباره گلانگ ها را باا پاراکنش اساپور    

 .تواند پاک ناایند های گلانگ را نای نین تاامی گونهآنها و ایجاد حفرات و شیارهایی بر روی سط ، فراهم تواهد کرد و هاچ

هاا را   بنابر این انتخاب هر روشی بدون مطالعه و آزمایش ماکن است  موجب آسیب رسانی به سط  باتر شده و رشد گلانگ 

نااک و  از روی سطو  تاریخی سنگی عالی بایار ساده و آساان نباوده و هااواره عواقاب تطر    ها  گلانگپاکاازی . تاریع کند

ین تطار آن  تار  کام چنانچه این امر به دست افراد غیر متخ ص صاورت گیارد،   . پیش بینی نشده ای را به دنبال تواهد داشت

بر روی آثار سانگی تااریخی تواهاد     ها گلانگها و افزایش رشد  یبهکت، نقوش وها سنگتاریع در از بین رفتن بخشی از سط  

 .  بود

ی، بدون شک شااهد  ا صخرهاز سط  آثار سنگی و  ها گلانگو نانجیده در مورد پاک سازی  درصورت اتخاذ روشی اشتباه      

ین متخ  اان  تار  برجااته باید تحات نظار   ی اجرای هر طر  پژوهشی یا عالیات گلانگ زدای. محو شدن این آثار تواهیم بود

کته ضروری است که شایوه اجارای هار    توجه به این ن. گلانگ شناسی و علوم حفاظت و مرمت در دراز مدت برنامه ریزی شود

و ( اندولیتیک)رشد گلانگ های درون سنگی (: الف. )ایجاد شرایط مناسب برای تجاع دوباره دیگر گلانگ ها: 5ت ویر 

رشد دیگر (: ج. )عایث شدن حفره های موجود در اثر تجاع آب و انحالل سط (: ب. )ایی بروی سط  سنگایجاد حفره ه

.  گلانگها در حفره های ایجادشده توسط گلانگ درون سنگی  
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و به ه از روی سطو  تاریخی در مناطث مختلف جغرافیایی و آب و هوایی کشور نیز متفاوت بود ها گلانگروشی برای پاکاازی 

به عالوه میزان کارایی هر روش پیشنهادی نیز باید در بعد زماان و مکاان ارزیاابی    . های علای دقیث و روشاند نیاز دارد یبررس

 .ده و عواقب احتاالی آن برای آثار موجود به دقت اندازه گیری شودش
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Investigate of Traditional method for lichen removal on surfaces of 

historic stone the tomb of Cyrus 

 

The rock arts, petroglyphs, archaeological sites and historic buildings in Iran and many other 

countries are exposed to environmental and climatic factors (rain, atmospheric pressure, the 

wind, humidity, and temperature) as well as biodeterioration by the growth of some 

biological communities. The growth of biological communities especially lichens is one of 

the major effects could damages or destruction of stone surfaces of the stone. Several 

techniques have been used to control the process of biodeterioration of stone monuments. 

Each technique has its own advantages and disadvantages, including costs of erosion control 

and side effects. The correct use of each method requires empirical research by means of 

direct and indirect observation or experience in the field. Generally, very few studies in Iran 

and few in the whole world about removing lichen from the stone surfaces have been done. 

So there is the necessity of working in this field. In this study, we focused on the 

investigation of Traditional method for lichen removal on surfaces of historic stone the tomb 

of Cyrus. The results showed that Traditional method causes increasing and dispersion of 

spores lichens. In addition, this method can’t remove all lichen species and is not a 

sustainable approach. 

Key word: Historic stone, lichen removal, the tomb of Cyrus, Pasargadae 
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