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حمید فدایی
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی

... آنــگاه کــه بــدون جنــگ و پیــکار وارد بابــل شــدم همــه 

مــردم گام هــای مــرا بــا شــادمانی پذیرفتنــد .... مــن بــرای 

صلــح کوشــیدم... بــرده داری را برانداختــم ... فرمــان دادم 

همــه مــردم در پرســتش خــدای خــود آزاد باشــند و آنهــا 

ــو  ــود را از ن ــران شــده ب ــه وی ــد ... شــهرهایی ک را نیازارن

ــردم و  ــاد ک ــان را آب ــران مردم ــای وی ــه ه ــاختم ... خان س

همــه مــردم را بــه همبســتگی فراخوانــدم ... صلــح و 

آرامــش را بــه متامــی مــردم اعطــا کــردم ...

بشود که دل ها شاد گردد. 

منشور کوروش هخامنشی، 539 ق. م

در آبــان ماهــی کــه گذشــت، چهــل و یکمیــن پاییــز از 
جهانــی شــدِن تخــت جمشــید را در هشــتاد و نهمیــن 
ســاِل ثبــت ملــی آن و در بیســت و ششــمین قــرن از 
خلــق و پیوســتنش بــه تمــدِن جهانــی، پــاس داشــتیم. 
در چهــارم آبــان مــاه ســال 13۵8 خورشــیدی، تخــت 
ــراث  ــت می ــتی، در فهرس ــح و دوس ــید دژ صل جمش
ــه  ــود ک ــار ب ــن ب ــن دومی ــت و ای ــرار گرف ــی ق جهان

چنیــن مجموعــه شــکوهمندی جهانــی مــی شــد؛ گــو 
ــی هخامنشــی  ــت جهان ــز دول ــن نی اینکــه پیــش از ای
بــه پایتختــی پارســه بــا چیرگــی بــر نیمــی از دنیــای 
ــه  ــرام ب ــوع فرهنگــی و احت ــا حفــظ تن ــا ب باســتان ام

ــود.  هویــت اقــوام، ایجــاد شــده ب
معیارهــای  از  زیــر  معیــار  ســه  بــودن  دارا 
در  آثــار  ثبــت  جهــت  نیــاز  مــورد  دهگانــه 
گردیــد  موجــب  جهانــی،  میــراث   فهرســت 
تخــت جمشــید در زمــره نخســتین هــای این فهرســت 
ــه  ــوغ خالقان ــاهکاری از نب ــانه ش ــرد: 1( نش ــرار گی ق
بشــری اســت، 2( نمونــه و گــواه منحصربه فــرد و 
ــا  ــی ی ــنت فرهنگ ــک س ــتثنایی از ی ــل اس ــا حداق ی
تمــدن زنــده یــا نابــود شــده اســت، 3( نمونه ای بــارز از 
گونــه ای منحصــر بــه فــرد در معمــاری یــا فنــاوری کــه 
نشــان دهنــده مرحلــه مهمــی از تاریــخ بشــری اســت.

ــداری  ــای »پن ــج از ژرفن ــوق منت ــای ف ــه ارزش ه هم
نیــک« اســت کــه »کــردار« آن خلــِق نیکــی در قالــب 
یادمانــی اســت. درک درســت  هنــری مانــدگار و 
راهگشــای  توانــد  مــی  امــروزه  »پنــدار«  ایــن  از 
مــا بــه گذشــته و از آن رو عبــرت آمــوز باشــد. 
ــا  ــید ت ــت جمش ــِت تخ ــر صالب ــا پ ــور ام ــِن رنج ت
کنــون میزبــان قــدم هــای جســتجوگر و پذیــرای 
ــت و  ــوده اس ــماری ب ــیفتگان بیش ــگِر ش ــگاه پرسش  ن
ــواره و  ــی، هم ــر و پاک ــت مه ــید، پایتخ ــت جمش تخ
ــتاقان  ــه راه مش ــرور را بدرق ــت و غ ــغ، هوی ــی دری ب
خــود نمــوده اســت؛ و ایــن مهمتریــن رســالت میراثــی 
ــا  ــل ت ــم قب ــزاره و نی ــه هخامنشــیان از دو ه اســت ک
بــه امــروز بــه بشــریت اهــدا کــرده انــد. اگــر چــه بــه 
روشــنی نمــی دانیــم در ســپیده دم کدامیــن روز و بــا 
ــذارده  ــای تخــت جمشــید گ ــزه ســنگ بن ــدام انگی ک
شــد و اولیــن شــامگاه ســخت و غمنــاک خاموشــِی فــر 
ــا  ــورد... ام ــم خ ــه روزی رق ــه و چ ــکوه آن چگون و ش
ــزدا ســاخته شــد  ــاری اهورام ــه ی ــم ب ــی دانی ــک م نی
ــا  ــا برج ــت و پ ــون پابرجاس ــا کن ــو ت ــاری هم ــه ی و ب

ــد. خواهــد مان
مجموعــه  ایــن  ســاله  یــک  و  چهــل  کارنامــه 
پژوهــش  انجــام  و  هــا  فعالیــت  انبــوه  بــا 
مختلــف  هــای  حــوزه  در  مســتمر   هــای 
و  معرفــی  مرمــت،  و  باســتان شناســی، حفاظــت 
ــن راه  ــیفتگان ای ــان ش ــام و نش ــو از ن ــوزش، ممل آم
دراز اســت ... حافظــان و ادامــه دهندگانــی عاشــق کــه 
نــام هــای مکــرر آنهــا در خاطــر تخــت جمشــید باقــی 

ــد. ــد مان خواه
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ــه منظــور شــناخت  انجــام مطالعــات زمیــن شناســی ب
عوامــل موثــر در فرســایش میــراث صخــره ای در 

ــتم ــش رس ــی نق ــدوده تاریخ مح
دکتر علی فقیه، دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

مقدمه
ــه زمیــن لغــزش،  مخاطــرات زمیــن شــناختی متعــددی از جمل
زمیــن لــرزه، فرونشســت، ســیل و ... میــراث فرهنگــی متعــددی 
ــایی  ــد. شناس ــرار داده ان ــد ق ــورد تهدی ــان م ــر جه را در سرتاس
ــب انجــام مطالعــات  ــر آنهــا در قال ــن مخاطــرات و نحــوه تاثی ای
زمیــن شناســی بــه منظــور جلوگیــری از تخریــب بیشــتر و ارائــه 
ــار  ــن آث ــداری بیشــتر ای ــت دوام و پای ــای مناســب جه راهکاره
فرهنگــی بســیار ضــروری اســت. محوطــه تاریخــی نقــش رســتم 
در کــوه حاجــی آبــاد )کــوه حســین( و در فاصلــه ۶ کیلومتــری 
ــران  ــگری ای ــای گردش ــه ه ــن جاذب ــید از مهمتری ــت جمش تخ
محســوب مــی شــود و دربرگیرنــده نقــوش صخــره ای و آثــاری 
ــل  ــت. عوام ــانی اس ــی و ساس ــی، هخامنش ــای ایالم از دوره ه
ــگاه هــای موجــود  طبیعــی متعــددی ســنگ نبشــته هــا و آرام
محــدوده تاریخــی نقــش رســتم را مــورد تهدیــد قــرار داده و بــه 
مــرور زمــان دچــار تخریــب و فرســایش کــرده اســت. بــا هــدف 
شناســایی عوامــل موثــر در آســیب پذیــری آثــار تاریخــی مذکــور 
و ارائــه راهکارهــای مناســب جهــت جلوگیــری از تخریــب بیشــتر 
ــت  ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــن پای ــترکی بی ــش مش ــا، پژوه آنه
ــوم  ــش عل ــیراز و بخ ــگاه ش ــی دانش ــت پژوهش ــید، معاون جمش
زمیــن دانشــگاه شــیراز انجــام شــد کــه گــزارش حاضــر بــه رونــد 

و نتایــج آن مــی پــردازد. 
جایگاه زمین شناسی و جغرافیایی

ســرزمینی  محــدوده  در  رســتم  نقــش  تاریخــی  محــدوده 
اســتان فــارس درفاصلــه ۵۵ کیلومتــری شــمال شــرق شــیراز و 
ــه ۶ کیلومتــری شــمال تخــت  درشهرســتان مرودشــت در فاصل
ــات  ــان و در مختص ــیراز- اصفه ــراه ش ــار بزرگ ــید در کن جمش
شــرقی  طــول   ۵2/87 شــمالی  عــرض   29/98 جغرافیایــی 
ــارس  ــتان ف ــه در اس ــورد مطالع ــع شــده اســت. محــدوده م واق
ــه  ــع( و در برگ ــرس مرتف ــرس رورانده)زاگ ــاختاری زاگ و زون س
ــد  ــت. واح ــده اس ــع ش ــیوند واق ــی س 1:100000 زمین شناس
ســاختاری زاگــرس مرتفــع بــا پهنایــی در حــدود 1۵0 تــا 2۵0 

کیلومتــر دارای رونــد عمومــی شــمال غرب بــه جنوب شــرق 
می باشــد و در آن رســوبات پالئوزوئیــک، مزوزوئیــک و ترشــیری 
ــس  ــور تاقدی ــد. مح ــرار گرفته ان ــم ق ــیب روی ه ــور هم ش به ط
ــب 30  ــد غال ــدوده دارای رون ــن مح ــا در ای ــس ه ــا و ناودی ه
تــا 40 درجــه شــمال باختــر اســت. جهــت شــیب ســطح 
گســله های بــزرگ ایــن محــدوده بــه ســمت شمال شــرقی 
ــی  ــیب جنوب غرب ــا ش ــر ب ــله های کوچکت ــرد گس ــت. عملک اس
در ایجــاد چین هــای بادبزنــی موثــر بــوده اســت. ســازوکار 
ــس  ــت. تاقدی ــی اس ــدوده، راندگ ــن مح ــلش های ای ــب گس غال
ــرقی  ــمال غربی- جنوب ش ــد ش ــا رون ــی ب ــین، چین ــوه حس ک
ــمال غرب  ــه از ش ــوده ک ــرس ب ــای زاگ ــا تاقدیس ه ــوازی ب و م
ــا دشــت  ــا کــوه ســیدان از غــرب ب ــا کــوه دشــتک، از شــرق ب ب
ــت.  ــوار اس ــت همج ــوه رحم ــا ک ــرق ب ــت و از جنوب ش مرودش
منطقــه تاریخــی نقــش رســتم در پالنــج جنوبــی ایــن تاقدیــس 
و در یــال جنوبــی واقــع شــده اســت. یــال جنوبــی و شــمالی ایــن 
تاقدیــس بــه ترتیــب  توســط گســل ها ی راندگــی گــرم آبــاد و 
امامــزاده اســماعیل تحــت تاثیــر قــرار گرفته انــد. بــر طبــق نقشــه 
ــی  ــتون چینه شناس ــاس 1/100000، س ــا مقی ــی ب زمین شناس
ــیلی(،  ــروک)آهکی(، کژدمی)ش ــازندهای س ــامل س ــه ش منطق
و  ســورمه  فهلیان)آهکــی(،  گدوان)شــیلی(،  داریان)آهکــی(، 
ــه  ــازند کربنات ــا س ــا تنه ــان آن ه ــه از می ــوده ک ــی( ب نیریز)آهک
ــطحی دارد.  ــون س ــه رخنم ــورد مطالع ــدوده م ــروک در مح س
تمــام نقــوش برجســته و آرامگاههــای نقــش رســتم در ســازند 

ــد.  ــه ســروک ایجــاد شــده ان کربنات
روش کار

تاثیــر  بررســی  و  پژوهــش مطالعــه  ایــن  انجــام  از  هــدف 
ســاختارهای تکتونیکــی بــه ویــژه شکســتگی ها بــر رونــد تخریــب 
آثــار باســتانی و کتیبــه هــا در محــدوده آرامــگاه خشیارشــا، در 
منطقــه تاریخــی نقــش رســتم اســت. بــا توجــه بــه گســتردگي 
ســنگهای آهکــی ســازند ســروک، وجــود شکســتگی های زمیــن 
ــی،  ــرایط آب و هوای ــا( و ش ــل ها و درزه ــراوان )گس ــاختی ف س
ــی(  ــت زای ــایش )کارس ــالل و فرس ــد انح ــعه فراین ــت توس قابلی
ــن  ــي ای ــاي اصل ــود دارد. داده ه ــه وج ــورد مطالع ــه م در منطق
ــي،  ــن شناس ــي و زمی ــاي توپوگراف ــه ه ــامل  نقش ــش  ش پژوه
ــای  ــاد و داده ه ــط پهپ ــده توس ــه ش ــي تهی ــاي هوای ــس ه عک
ــی رادار  ــاس روش "ژئوفیزیک ــر اس ــده ب ــه ش ــطحی تهی زیرس
نفــوذی زمیــن )GPR( " مــی باشــد. در مرحلــه اولیــه، شــناخت 
نحــوه ارتبــاط فرآینــد انحــالل و فرســایش ســنگ هــای آهکــی 
ــدف  ــا ه ــتگی ه ــی شکس ــعه و فراوان ــا توس ــن ب ــطح زمی در س
پژوهــش قــرار گرفــت، لــذا تاثیــر عوامــل ســنگ شــناختی، زمین 
ــر روی توســعه فرآینــد انحــالل  ریخــت شناســی و تکتونیکــی ب
در منطقــه، مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و نتایــج حاصــل در قالــب 
ــد. در مرحلــه دوم  ــه گردی نقشــه هــای موضوعــی متعــددی ارائ
نحــوه گســتردگی و توســعه شکســتگی هــا و حفــرات احتمالــی 
در زیــر ســطح زمیــن و در محــدوده آرامــگاه خشیارشــا بــا روش 
ــرار گرفــت.  "ژئوفیزیکــی رادار نفــوذی زمیــن" مــورد بررســی ق
نتایــج مطالعــه در قالــب رادارگــرام هایــی کــه وضعیــت و میــزان 
ــد  ــی ده ــن را نشــان م ــر ســطح زمی ــوذ شکســتگی ها در زی نف
تفســیر و ارایــه شــده اســت. نهایتــا بــا تلفیــق نتایج حاصــل از دو 
مرحلــه قبــل، ارتبــاط ســاختارهای موجــود در ســنگ و توســعه 
ــا  ــگاه خشیارش ــدوده آرام ــایش در مح ــالل و فرس ــد انح فراین

مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. 
یافته های پژوهش

ترکیــب شــیمیایي ســنگ هاي آهکــی، وضعیــت ســاختاري 
توده هــاي ســنگي همــراه بــا ویژگي هــاي اقلیمــي منطقــه، 
شــرایط مناســبي را بــراي پیدایــش پدیــده هــاي ژئومورفولوژیک 
ــت.  ــاخته اس ــم س ــطحی فراه ــت( س ــی-انحالل )کارس فرسایش
شــکل گیــری ایــن پدیده هــای انحاللــی ســطحی موجــب تغییــر 
ــایش در  ــه فرس ــه و از جمل ــورد مطالع ــه م ــوژی منطق مورفول
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نقــوش صخــره ای شــده اســت. در محــدوده مطالعاتــی اشــکال 
کارســتی تحــت تاثیــر عوامــل ذاتــي )جنــس ســنگ، ضخامــت 
الیه هــا و وجــود درزه و شکســتگي هاي تــوده ســنگ( و عوامــل 
محیــط )شــامل آب و هــوا، میــزان بــارش و ارتفــاع( ایجــاد شــده 
ــوده ســنگ های  ــداد درز و شــکاف هاي ت ــد. نشــت آب در امت ان
ــره اي را  ــاي حف ــده و کارن ه ــا ش ــترش آن ه ــث گس ــی باع آهک
ایجــاد نمــوده اســت کــه خــود مقاومــت توده هــاي ســنگي را در 
برابــر عوامــل مورفوژنــز کاهــش داده و زمینــه را بــراي فرســایش 

و متالشــي شــدن آن هــا فراهــم کــرده اســت. 
پــردازش تصاویــر تهیــه شــده بــه وســیله پهپــاد در نــرم افزارهای 
ــا  ــب ب ســنجش از دور نشــان داد کــه دو دســته شکســتگی غال
راســتای شــمال-جنوب و شــرق-غرب در محــدوده مــورد مطالعه 
ــه  ــاق اشــکال کارســتی توســعه یافت ــه اســت. انطب توســعه یافت
ــی  ــتگی ها حاک ــتای شکس ــا راس ــه ب ــورد مطالع ــدوده م در مح
ــعه  ــری و توس ــکل گی ــی در ش ــل تکتونیک ــه عوام ــت ک از آنس
ــری داشــته اند. تراکــم  ــی کارســت نقــش موث پدیده هــای انحالل
و چگالــی بســیار بــاالی شکســتگی ها و محــل تقاطــع آن هــا در 
ــطحی  ــکال س ــعه اش ــث توس ــا باع ــگاه خشیارش ــی آرام نزدیک
ــده  ــگاه ش ــاالی آرام ــن و در ب ــطح زمی ــت در س ــی کارس انحالل
اســت. وجــود ایــن اشــکال انحاللــی حاکــی از توســعه مجــاری 
انتقــال آب بــه درون تــوده ســنگ و محــدوده آرامــگاه می باشــد. 
ــای  ــت ه ــل از برداش ــای حاص ــرام ه ــر رادارگ ــردازش تصاوی پ
ــب  ــتگی غال ــته شکس ــه دو دس ــان داد ک ــز نش ــطحی نی زیرس
ــورد  ــدوده م ــرق-غرب در مح ــمال-جنوب و ش ــتای ش ــا راس ب
ــا  ــتگی ها ب ــن شکس ــی از ای ــت. برخ ــه اس ــعه یافت ــه توس مطالع
عمــق نفــوذ زیــاد از ســطح زمیــن )بــام آرامــگاه( تــا درون آرامگاه 
گســترش یافتــه انــد. در برخــی نقــاط در طــول مســیر برداشــت 
ــرات و  ــود حف ــال وج ــا احتم ــی ب ــطحی مناطق ــات زیرس اطالع
زون اشــباع از آب شناســایی گردیــد. انطبــاق حفــرات و زونهــای 
ــورد  ــده در محــدوده م ــایی ش ــا شکســتگی های شناس ــباع ب اش
ــکل  ــی در ش ــل تکتونیک ــش عوام ــده نق ــان دهن ــه نش مطالع
ــد.  ــی باش ــت م ــی کارس ــای انحالل ــعه پدیده ه ــری و توس گی
ــه  ــر تهی ــردازش تصاوی ــل از پ ــج حاص ــی، نتای ــواهد صحرای ش
شــده از پهپــاد بــا اســتفاده از روش ســنجش از دور و همچنیــن 
نتایــج حاصــل از پــردازش رادارگــرام هــای بدســت آمــده از روش 
ژئوفیزیکــی رادار نفــوذی زمیــن، یکدیگــر را تاییــد مــی نماینــد.

بحث و نتایج
ــده کارســت و انحــالل ســنگ مبحــث  ــر پدی تاثیــر تکتونیــک ب
مهمــی اســت کــه در مطالعــات پهنــه هــای کارســتی بایــد بــدان 
ــژه ای نمــود؛ چراکــه عمــل انحــالل و بوجــود آمــدن  توجــه وی
ــناختی  ــن ش ــاختارهای زمی ــیله س ــتی بوس ــای کارس ــده ه پدی
نظیــر شکســتگی ها کنتــرل مــی شــود. در ایــن پژوهــش 
ــاط آن  ــتگی ها و ارتب ــعه شکس ــری و توس ــکل گی ــت ش وضعی
ــورد  ــین م ــوه حس ــس ک ــت در تاقدی ــده کارس ــعه پدی ــا توس ب
ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. افزایــش تراکــم درزه هــا و گســل ها 
ــا،  ــگاه خشیارش ــه آرام ــک ب ــیار نزدی ــاور و بس ــدوده مج در مح
نقــش مؤثــري در نفــوذ و انتقــال بــه ســمت آرامــگاه دارد، 
ــي جهــت ظرفیــت توســعه ي  ــل مثبت ــوان عام ــه عن ــن ب بنابرای
ــج حاصــل  ــا تلفیــق نتای کارســت در نظــر گرفتــه مــی شــود. ب
از مشــاهدات صحرایــی، روشــهای ســنجش از دور و ژئوفیزیــک، 
ــری  ــوه قرارگی ــتا و نح ــده راس ــه نشــان دهن ــی ک ــدل مفهوم م
ــر  ــر و نحــوه تاثی ــا یکدیگ ــاط شکســتگی ها ب شکســتگی ها، ارتب
ــده  ــه گردی ــت ارائ ــگاه اس ــف آرام ــای مختل ــش ه ــا در بخ آنه
ــن  ــگاه در شــرایط خــاص زمی ــه محــل آرام ــا توجــه ب اســت. ب
شــناختی )قرارگیــری در مجــاورت یــک گســل راندگــی بــزرگ و 
وجــود و توســعه شکســتگی های فــراوان و بــه تبــع آن گســترش 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــنگ( و ب ــوده س ــایش در ت ــالل و فرس انح
ــردد  ــی گ ــنهاد م ــت، پیش ــت و مرم ــود در حفاظ ــط موج ضواب
ســطح زمیــن در محــل شکســتگی ها و منافــذ ورود آب بــر روی 

بــام آرامــگاه توســط مــواد خــاص در گســتره ای معیــن پوشــش 
داده شــود. هــم چنیــن مــی تــوان بــا ایجــاد و تزریــق پــرده آب 
بنــد عمــودی بــه عمــق حداقــل 30 متــر در فاصلــه مناســب از 
آرامــگاه، از نفــوذ و جریــان آب از ترازهــای باالتــر توســط شــبکه 

ــرد. ــری ک ــگاه جلوگی ــمت آرام ــه س ــاور ب ــتگی های مج شکس
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ب
زتا

با

ــی تخــت جمشــید، در  ــراث جهان ــت محوطــه می اهمی
ســطح ملــی و بیــن المللــی بــر کســی پوشــیده نیســت 
و حضــور مشــتاقانه عالقمنــدان میــراث فرهنگــی 
ــام  ــی در ای ــی و خارج ــده داخل ــوان بازدیدکنن ــه عن ب
مختلــف ســال گویــای ایــن واقعیــت اســت. بــا درنظــر 
ــه اینکــه تاکنــون در کشــور  داشــتن اهمیــت و نظــر ب
محیط هــای  زمینــه  در  گســترده ای  پژوهش هــای 
شــنیداری پیرامونــی- بــه ویــژه در محوطــه هــای 
ــام  ــرورت انج ــذا ض ــت، ل ــده اس ــام نش ــی- انج تاریخ
پژوهــش در ایــن زمینــه بــرای تعییــن وضعیــت و 
ابعــاد کمــی و کیفــی منظــر شــنیداری بــه طــور خــاص 

ــت. ــده اس ــاس ش احس

بنابرایــن در پاســخ بــه ایــن ضــرورت، پیشــنهاد انجــام 
طــرح پژوهشــی کاربــردی بــا ایــن مضمــون و محتــوی 
بــه پایــگاه میــراث فرهنگــی ارائــه گردیــد کــه گــزارش 

حاضــر حاصــل طــرح پژوهشــی فــوق مــی باشــد. 
هــدف ایــن طــرح پژوهشــی انجــام مطالعــات در 
ــاد  ــنجش ابع ــنیداری، س ــای ش ــود فض ــتای بهب راس
کمــی و کیفــی منظرهــای آوایــی در مجموعــه میــراث 
ــه  ــه طــور خــاص ب ــوده و ب ــی تخــت جمشــید ب جهان
تبییــن ابعــاد کمــی و کیفــی منظــر صوتــی مرتبــط بــا 

ــت.  ــده اس ــه ش آن پرداخت
پژوهــش در خصــوص منظــر صوتــی در محوطــه هــای 
ــرح  ــب ط ــار در قال ــن ب ــرای اولی ــی ب ــی و میراث تاریخ
پژوهشــی حاضــر در ســطح کشــور انجــام شــده و نمونــه 
مشــابهی نداشــته اســت، حتــی در ســطح جهانــی نیــز 
ــوان یافــت. بنابرایــن  ــه هــای اندکــی از آن مــی ت نمون
ــای موجــود،  ــا و کاســتی ه ــش ه ــم وجــود چال علیرغ
ــف  ــاد مختل ــکان ابع ــد ام ــا ح ــت ت ــده اس ــالش ش ت
ــش  ــه در پژوه ــت ک ــد اس ــرد و امی ــرار گی ــر ق مدنظ
هــای بعــدی کاســتی هــا برطــرف گــردد. ایــن پژوهــش 
ــر و  ــترده ت ــهای گس ــرای پژوهش ــن ب ــه ای آغازی نقط
هدفمنــد تــر بعــدی و در راســتای همــوار کــردن مســیر 
پژوهــش و ارتقــای کیفــی محوطــه هــای میراثــی 
ــی مــی باشــد. ــه منظــر صوت ــژه از جنب ــه وی کشــور ب

دو محــدوده مــورد مطالعــه: فضاهــاي ورودي و همکــف؛ 
ــه در  ــخص و 30 نقط ــه( مش ــگاه )صف ــدوده تخت و مح
کل ســایت بــه شــرح زیــر بــرای ارزیابــی انتخــاب شــده 

انــد. 

نقــاط 15 گانــه محــدوده فضاهــای ورودی و هــم 
کــف عبارتنــد از:

1- مسیر ورودی به مجموعه
2- میدان اصلی ورودی

3- مسیرهای ورودی پیاده قبل از سالن ورودی به 
مجموعه )غرفه های اطالع رسانی، تبلیغات و پخش 

زنده( 
4- پارکینگ مجموعه

۵- سالن ورودی به مجموعه )محل خرید و کنترل 
بلیت، سالن معرفی( 

ــای  ــی در محوطه ه ــر صوت ــی منظ ــی کیف ارزیاب
باســتانی، مطالعــه میدانــی: مجموعــه میــراث 

ــید ــت جمش ــی تخ جهان
دکتــر لیــا کوکبــی عضــو هیــات علمــی گــروه 
شهرســازی دانشــگاه هنــر بــا همــکاری پایــگاه میــراث 
جهانــی تخــت جمشــید، وزارت میــراث فرهنگــی، 

ــگری ــتی و گردش ــع دس صنای
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۶- فضای بین ساختمان های ورودی و خروجی )داخل 
فضای ورودی مجموعه( 

7 - سالن خروجی مجموعه
8- محور اصلی مجموعه )بین سالن های ورود و خروج 

تا آخرین محل برپایی غرفه ها( 
9- محوطه جلوی نمازخانه

10- فضای کمپینگ و برپایی چادر مسافران )مجاور 
پارکینگ و نمازخانه( 

11- فضای ورودی به سمت غرفه های صنایع دستی
12- محوطه اصلی غرفه های صنایع دستی )محل 

نشستن و غذاخوردن مابین آنها(
13- هتل و رستوران

14- محل برپایی غرفه ها و جایگاه اجرای موسیقی 
محلی

1۵- ساختمان شیشه ای ورودی به تختگاه)کنترل 
بلیت(

ــز  ــه محــدوده تختــگاه )صفــه( نی نقــاط 15 گان
ــد از: عبارتن

1- پلکان ورودی
2- باالی پلکان ورودی

3- ورودی تختگاه و محوطه باز
4- دروازه ملل

۵- دروازه نیمه تمام
۶- کاخ صدستون

7- سه دروازه
8- کاخ آپادانا

9- کاخ تچر
10- کاخ هدیش

11- کاخ ملکه
12-موزه

13- خزانه
14-سربازخانه

1۵- مقبره اردشیر دوم و سوم 

تحلیــل هــای کمــی بــه ســه روش : تحلیــل شــدت هاي 
ــط  ــل متوس ــوت؛ تحلی ــه ص ــه و کمین ــینه، میان بیش
شــدت صــوت؛ و تحلیــل شــدت های لحظــه ای صــوت 
ــرژی صــوت( و  ــپکتروگرام و شــدت ان ــای اس )نموداره
ــاند واک؛ و  ــه دو روش س ــي برپای ــای کیف ــل ه تحلی
ــای  ــه ه ــب نقش ــج در قال ــام و نتای ــب انج ــوات غال اص
ــده  ــه ش ــه تهی ــرای کل محوط ــی ب ــی تحلیل گرافیک

اســت. 
نمودارهــای  در  فــوق  هــای  تحلیــل  از  ای  نمونــه 

اســت. شــده  داده  نشــان  زیــر  اســپکتروگرام 

ــی  ــه پژوهــش روشــهای کاهــش آلودگــی صوت در ادام
ــا ماهیــت مجموعه هــای تاریخــی ســازگار اســت  کــه ب
ارائــه شــده اســت کــه شــامل: شیشــه گــذاری و ایجــاد 
حریــم؛ تغییــر موقعیــت تجهیــزات )انــواع پخــش کننده 
هــا و تغییــر راســتای انتشــار صــوت آن هــا(؛ قراردهــی 
ــرم  ــی؛ ایجــاد مناطــق ســکوت؛ طراحــی ن ــق صوت عای
افــزار بلوتوثــی، اپلیکیشــن یــا تکنیــک هــاي مشــابه بــه 

روز رســاني شــده مــی باشــد.



6

فصلنامه خربی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد
سال پنجم/شامره ۱۶/پاییز ۱۳۹۹

اد
ید
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۷۴ ســند تک بــرگ حقوقــی آثــار تاریخــی 
ــد ــف ش ــن تکلی ــارس تعیی ــت ف مرودش

مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخت جمشــید در ایــن بــاره 
ــراث  ــا همــکاری اداره کل می ــی مجموعــه ب گفــت: واحــد حقوق
فرهنگــی فــارس و اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان مرودشــت 
بــرای حفاظــت و حراســت هرچــه بیشــتر از آثــار ملــی و جهانــی 
ــراث  ــی می ــه از اراض ــت 74 قطع ــتان مرودش ــوزه شهرس در ح
ــت  ــم تخ ــدوده حرای ــه در مح ــتان را ک ــن شهرس ــی ای فرهنگ
ــن  ــف و ضم ــن تکلی ــایی و تعیی ــت، شناس ــرار داش ــید ق جمش
تعییــن دقیــق حــدود اربعــه آنهــا، اســناد تــک برگــی مربوطــه را 

هــم دریافــت کــرد.
بــه گــزارش دریافتــی از روابــط عمومــی مجموعــه میــراث جهانی 
تخت جمشــید حمیــد فدایــی ایــن اقدامــات را بــا هــدف  تعییــن 
ــه و  ــی در عرص ــر اراض ــگاه ب ــای پای ــق مالکیت ه ــت دقی وضعی
حریــم تخت جمشــید دانســت و افــزود: وضعیــت دقیــق مکانــی 
ــته  ــای گذش ــال ها و دهه ه ــا در س ــه عمدت ــده ک ــی یادش اراض
مــورد تملــک میــراث فرهنگــی قــرار گرفتــه بــود، نامعلــوم بــود.

ــه  ــت هم ــتورالعمل ها می بایس ــه دس ــه ب ــا توج ــه داد:  ب وی ادام
اســناد دفترچــه ای مالکیــت اراضــی بــه اســناد تــک برگــی بــدل 
شــود؛ از همیــن رو در ایــن بــاره پــروژه ای بــا همــکاری مشــترک 
پایــگاه، اداره کل میــراث فرهنگــی فــارس و اداره میــراث فرهنگی 
ــی اجــرای آن  ــگاه متول ــی پای ــف و واحــد حقوق مرودشــت تعری

شد.
ــال  ــت: در ح ــید گف ــی تخت جمش ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
حاضــر همــکاران دفتــر فنــی پایــگاه ضمــن نقشــه بــرداری دقیق 
بخــش هایــی از حریــم درجــه یــک محوطــه تخت جمشــید، در 
ــر روی  ــک ب ــت تمل ــی تح ــی اراض ــات مکان ــال ورود اطالع ح

ــه  ــه کاداستر)نقش ــه زودی نقش ــم ب ــتند و امیدواری ــه هس نقش
ــم  ــدوده حری ــی از مح ــرای بخش ــی( را ب ــر هوای ــه تصاوی برپای

ــم. ایجــاد کنی
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخت جمشــید بــا اشــاره بــه نقــش 
ایــن پــروژه در مدیریــت بهتــر پایــگاه بــر اراضــی و پهنــه هــای 
ــزود: بخــش عمــده ای از اراضــی تملکــی در  ــت، اف تحــت مدیری
حریــم یــک و خــارج از فنــس حفاظتــی پایــگاه قــرار داشــت و 
ــود  ــده ب ــث ش ــر اراضــی کشــاورزی باع ــا دیگ ــا ب ــاورت آنه مج
همــواره دغدغــه تجــاوز بــه اراضــی تملــک شــده وجــود داشــته 
باشــد؛ همانگونــه کــه در ایــن بــاره تخلفاتــی نیــز گــزارش شــده 
ــا مشــخص شــدن چهارگوشــه اراضــی  ــون ب ــن اکن ــود؛ بنابرای ب
تملکــی مــی تــوان برنامــه ریــزی بهتــری در حفاظــت از اراضــی 

بعمــل آورد.
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی
ــل  ــه عم ــای ب ــا پیگیری ه ــت: ب ــز گف ــت نی ــتان مرودش شهرس
آمــده واحــد حقوقــی اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــی  ــگاه میــراث جهان ــع دســتی شهرســتان مرودشــت و پای صنای
ــه ای  ــه گون ــرگ ب ــک ب ــناد ت ــذ اس ــد اخ ــید، رون تخت جمش
ــن شهرســتان توانســت در ســالیان  ــی  ای ــه واحــد حقوق شــد ک
اخیــر اســناد تــک بــرگ دولتــی را تهیــه کنــد. بهمــن مردانــی 
ــر  ــت ب ــن کار تثبیــت مالکیــت دول ــت ای ــن مزی ــزود: بزرگتری اف
اراضــی ایــن حرایــم اســت کــه پیــش از ایــن حــدود اربعــه آن 
ــده  ــم در آین ــم بتوانی ــدام امیداوی ــن اق ــا ای ــود و ب ــخص نب مش
ــی موجــود  ــی و جهان ــرای عرصه هــای دیگــر مجموعه هــای مل ب

ــم. ــورت دهی ــبی ص ــی مناس ــدام حقوق ــتان اق در شهرس
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مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید:
ساماندهی و دیجیتالی کردن اسناد

 تخت جمشید آغاز شد

ــی تخــت جمشــید،  ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــی مدی ــد فدای حمی
ــر اســناد باقــی  ــا اهمیــت نگهــداری و حفاظــت بهت در رابطــه ب
مانــده آثــار جهانــی تخــت جمشــید، مطــرح کــرد: تاریــخ معاصــر 
تخــت جمشــید کــه بــا کاوش هــای باســتان شناســی آن آغــاز و 
بــا حفاظــت هــم جانبــه آن ادامــه یافــت، امــروزه بــرای بســیاری 
از مخاطبیــن مجموعــه جذابیــت ویــژه ای دارد. وی افــزود: 
ــت  ــر تخ ــای معاص ــات فعالیت ه ــتندات و گزارش ــات، مس مکتوب
جمشــید در یکصــد ســاله گذشــته محوطــه بخشــی از شناســنامه 
آن قلمــداد می گــردد و قابــل ارائــه بــه متخصصیــن و محققیــن 

تخــت جمشــید اســت.
ــی و  ــاماندهی فیزیک ــوع س ــه موض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب فدای
اطالعاتــی اســناد موجــود از ســال ها قبــل تــا کنــون در دســتور 
ــر هــزاران  ــوده اســت، گفــت: ایــن اســناد افــزون ب ــگاه ب کار پای
ــات اداری، نقشــه، عکــس، اســالید،  ــم از مکاتب نســخه ســند اع
ــز اداری  ــک مرک ــور ی ــل حض ــه حاص ــت ک ــم اس ــزارشو فیل گ
دائمــی در محوطــه و انجــام فعالیت هــای متنــوع باســتان 
ــید  ــت جمش ــت در تخ ــت و مرم ــاماندهی و حفاظ ــی، س شناس

ــوده اســت. ب
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید، افــزود: اگــر چــه 
توجــه بــه تخــت جمشــید را پــس از ویرانــی و فراموشــی آن در 
مکتوبــات مورخیــن، مستشــرقین و ســفرنامه نویســان متعــددی 
ــوان پیگیــری کــرد امــا  از دوره هــای دور تاریخــی تاکنــون می ت
عصــر حاضــر بــه جهــت حجــم توجــه بــه ایــن میــراث ســترگ و 
تــالش در جهــت کشــف، بازشناســی، معرفــی و حفاظــت از آن در 
اوج خــود بــوده اســت و تأثیــر شــگرف ایــن میــراث در زندگــی و 
جامعــه ایرانــی، نکتــه ای اســت کــه می توانــد در البــالی اســناد 
ــی  ــردد. فدای ــل گ ــدگان منتق ــه آین ــتی ب ــه درس ــود آن ب موج
ــه  ــر و ب ــرایط الزم در نش ــد ش ــگاه بای ــه پای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
اشــتراک گــذاردن اســناد و داده هــای تاریخــی را کــه بــه منظــور  
پیشــبرد مطالعــات پژوهشــگران فراهــم نمایــد، افــزود: در حــال 
حاضــر موضــوع ســاماندهی اطالعاتــی ایــن اســناد از برنامه هــای 

ــه مــدد همــکاران مجموعــه در حــال  مهــم پایــگاه اســت کــه ب
انجــام اســت و بــه ویــژه در یــک ســال گذشــته پیشــرفت قابــل 
توجــه ای داشــته اســت. وی در پایــان افــزود: تــالش مــا بــر ایــن 
ــال های  ــه در س ــنادی را ک ــایر اس ــدی س ــای بع ــت در گام ه اس
ــزی  ــار مراک ــارج و در اختی ــه خ ــتباه از مجموع ــه اش ــته ب گذش
ــه  ــرار گرفت ــارس ق ــی ف ــناد مل ــز اس ــه و مرک ــون کتابخان همچ

مجــدد بــه مجموعــه بازگردانیــم.
مریم راهســاز، کارشــناس مســئول مرکــز اســناد و آرشــیو 
پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید نیــز در این باره تشــریح 
ــات و نقشــه های  ــردن اطالع ــال ک ــانی و دیجیت ــرد: به روزرس ک
موجــود در مرکــز آرشــیو پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید 
ــان شــروع کاوش هــای علمــی در مجموعــه  ــه زم ــوط ب کــه مرب
ــه  ــا ب ــی ت ــه 20 شمس ــید از ده ــت جمش ــی تخ ــراث جهان می
اکنــون می باشــد؛ مدارکــی مبنــی بــر ثبــت ایــن فعالیت هــا بــه 
ــده اســت کــه اکنــون بعــد از قریــب 90 ســال خــود  جــای مان
ــن  ــت: ای ــر تاریخــی علمــی محســوب می شــود. وی گف ــک اث ی
ــی  ــالت علم ــوه مداخ ــای روش کار و نح ــناد گوی ــدارک و اس م
باســتان شناســان در ایــن مجموعــه اســت و عمدتــاً دربرگیرنــده 
ــای  ــوق، مســتند نگاری ه ــای دســتمزد و حق نقشــه ها، صورت ه
ــن کاوش  ــر حی ــا و تصاوی ــه اشــیای تاریخــی، عکس ه ــوط ب مرب
ــه طــی  ــن مجموع ــناد ای ــز اس ــی در مرک ــه همگ ــوده ک و … ب
ــاز با  ــده اند. راهس ــداری ش ــع آوری و نگه ــر جم ــه اخی ــه ده ن
تاکیــد بــر ارزشــمند بــودن ایــن اســناد تاریخــی، عنــوان کــرد: بــا 
توجــه بــه لــزوم دســته بنــدی و ذخیــره ســازی اطالعــات ایــن 
ــوع  ــی، موض ــتفاده های پژوهش ــی و اس ــک اطالعات ــناد در بان اس
ــه از  ــود ک ــی ب ــود از برنامه های ــناد موج ــودن اس ــال نم دیجیت
ســال ها قبــل تــا بــه امــروز دنبــال شــده و بــه ویــژه در ماه هــای 
ــال نمــودن بخــش عمــده ای از  ــات اســکن و دیجیت ــر عملی اخی
ــزرگ و کوچــک کاغــذی موجــود در مرکــز اســناد  نقشــه های ب
انجــام شــده اســت و دســته بنــدی و ورود اطالعــات آن در بانــک 
ــئول در  ــناس مس ــن کارش ــت. ای ــام اس ــال انج ــی در ح اطالعات
ــرایط  ــازی ش ــه س ــی و بهین ــاماندهی فیزیک ــت: س ــان گف پای
حفاظــت از مــواد آرشــیوی در مرکــز اســناد از برنامه هــای 
ــا دقــت ویژه ای دنبــال  اصلــی ایــن واحــد اســت کــه امــروزه ب
می گــردد و در حــال حاضــر اســناد از شــرایط حفاظتــی مطلوبــی 

برخــوردار هســتند.
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ــم  ــات حری ــش اطالع ــتندنگاری و پای ــاز مس آغ
ــید ــت جمش ــک تخ ــه ی درج

ــن  ــالم ای ــا اع ــید ب ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
ــزی هــا و هماهنگــی هــای  ــا برنامــه ری ــب، اظهــار کــرد: ب مطل
صــورت گرفتــه از ســوی واحــد مســتندنگاری و پایــش مجموعــه 
میــراث جهانــی تخــت جمشــید، تهیــه نقشــه تفصیلــی و 
توصیفــی کاداســتر اراضــی زراعــی حریــم یــک تخــت جمشــید 
آغــاز و هم اکنــون در حــال انجــام اســت. حمیــد فدایــی، افــزود: 
ــار و  ــش آث ــت و ضــرورت مســتندنگاری و پای ــتای اهمی در راس
ــر  ــد از منظ ــت کارآم ــت حفاظ ــی مدیری ــای تاریخ ــه ه محوط
ــک  ــور بان ــه حض ــر پای ــز ب ــید ج ــت جمش ــی تخ ــراث جهان می
اطالعاتــی کارآمــد از اراضــی و کاربــری هــای موجــود در حریــم 

ــود. ــی میســر نخواهــد ب ــر جهان ــن اث ای
بســتری  چنیــن  آمــدن  فراهــم  الزمــه  داد:  ادامــه  وی 
ــور  ــود حض ــم موج ــه از حرای ــش بهین ــت و پای ــت مدیری جه
نقشــه دقیقــی از محــدوده اســت کــه بتــوان الیــه هــای 
ــرای  ــژه ب ــه وی ــرار داد؛ ب ــر روی آن ق ــی را ب ــف اطالعات مختل
بــه  ملــل  دروازه  محــور  همچــون  اصلــی  هــای   محــدوده 
ــای  ــاخت ه ــازی زیرس ــه س ــد بهین ــه نیازمن تخــت جمشــید ک
گردشــگری اســت حضــور نقشــه کاداســتر بــرای پایــش محــدوده 

از اهمیــت و اولویــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید، ســاماندهی 
اطالعــات حریــم تخــت جمشــید را بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی 
صــورت گرفتــه توســط کارشناســان ایــن پایــگاه، در جهــت ثبــت 
در ســامانه ملــی کاداســتر اداره ثبــت اســناد و امــالک دانســت 

ــت  ــن اولوی ــته ضم ــاله گذش ــک س ــت: در ی ــاره گف ــن ب و در ای
ــای  ــدوده ه ــت مح ــتر جه ــای کاداس ــه ه ــه نقش ــذاری تهی گ
ــل  ــدان مل ــی می ــور اصل ــی دو مح ــاماندهی و طراح ــد س نیازمن
ــه  ــید ب ــت جمش ــی تخ ــدوده ارتباط ــید و مح ــت جمش ــه تخ ب
ــوردار  ــژه ای برخ ــگری وی ــت گردش ــه از اهمی ــتم ک ــش رس نق
ــند،  ــی باش ــای الزم م ــاخت ه ــی زیرس ــد طراح ــوده و نیازمن ب
در اولویــت تهیــه نقشــه هــای مربوطــه قــرار گرفتــه اســت. وی 
ــای  ــدوده ه ــرداری مح ــه ب ــت نقش ــت اول جه ــزود: در اولوی اف
ــگاه تخــت جمشــید  ــی، اراضــی تملــک شــده توســط پای انتخاب
نیــز قــرار دارنــد کــه ایــن اراضــی در طــول دهــه هــای گذشــته 
ــا  ــد و ب ــه ان ــرار گرفت ــک ق ــورد تمل ــرور م ــه م ــروز ب ــه ام ــا ب ت
ــه روز  برنامــه ریــزی طــی دو ســاله گذشــته اســناد آنهــا نیــز ب
ــق  ــی دقی ــا جانمای ــح نمــود: ب ــان تصری شــده اســت. وی در پای
اراضــی مذکــور بــر روی نقشــه کاداســتر، ضمــن تعییــن موقعیــت 
دقیــق و مشــخص نمــودن مختصــات آنهــا، ضمــن مدیریــت بهتر 
ایــن اراضــی، زمینــه جهــت طراحــی و چگونگــی ارایــه خدمــات 
ــید و  ــت جمش ــتری از تخ ــه بیش ــگری در فاصل ــوب گردش مطل

ــر مســتر پــالن فراهــم خواهــد شــد. منطبــق ب
ــش  ــتندنگاری و پای ــر مس ــئول دفت ــناس مس ــرا، کارش ــی اق عل
ــریح  ــتا تش ــن راس ــید در ای ــی تخت جمش ــراث جهان ــگاه می پای
ــرم  ــب ن ــات در قال ــن اطالع ــاماندهی ای ــور س ــه منظ ــرد: ب ک
ــت در  ــرای حفاظ ــدام ب ــایی و اق ــن شناس ــزار GIS و همچنی اف
حرائــم تخــت جمشــید، دفتــر مســتندنگاری و پایــش طــی یــک 
ــی  ــی و توصیف ــات تفصیل ــع آوری اطالع ــا جم ــاله ب ــه 3 س برنام
ــت  ــر کاداســتر اداره ثب ــا هماهنگــی دفت از اراضــی کشــاورزی ب
ــی  ــرفت فیزیک ــال پیش ــارس در ح ــتان ف ــالک اس ــناد و ام اس
ــه  ــور ورودی ب ــیر مح ــیه مس ــی حاش ــی در اراض ــل توجه  قاب
ــر ۶18  ــغ ب ــاحتی بال ــون مس ــه تاکن ــت ک ــید اس ــت جمش تخ
هکتــار آن صــورت پذیرفتــه اســت. وی ادامــه داد: اقدامــات 
صــورت گرفتــه و اطالعــات حاصــل از آن مــی توانــد بــرای ثبــت 
ــز اســتفاده  ــت اســناد و امــالک نی در ســامانه کاداســتر اداره ثب

گــردد.
ایــن کارشــناس در پایــان گفــت: عملیــات اجرایــی تهیــه نقشــه 
ــرد  ــری ب ــامانه فتوگرامت ــتفاده از س ــا اس ــه برداری ب ــه از نقش ک
کوتــاه )پهپــاد( تــا جمــع آوری اطالعــات از مالکیــن آن محــدوده 
ــش و مســتندنگاری و  ــر پای در حــال انجــام اســت، توســط دفت
بــا حمایــت مدیریــت مجموعــه میــراث جهانــی تخــت جمشــید، 

هــم اکنــون در حــال انجــام اســت.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید تاکید کرد:
مســقف شــدن بخــش های آســیب پذیــر تخت جمشــید

 راهکار گریز از فرسایش گلسنگ ها

ــه  ــه مجموع ــدی ب ــیب های ج ــی از آس ــنگ ها یک ــد گلس رش
تاریخــی تخــت جمشــید هســتند کــه سالهاســت مــورد توجــه 
ــا توجــه بــه مطالعــه کارشناســان  متخصصیــن  قــرار گرفتــه و ب
ــه  ــه تاریخــی ب ــن محوط ــرای ای ــدی جــدی ب ــد تهدی ــی توان م

ــمار  رود. ش
در همیــن رابطــه مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید 
بــا بیــان اینکــه در گروهــی از آســیب ها، رطوبــت موجــب 

نقشه و تصویر تهیه شده با پهپاد از محور ورودی تخت جمشید،
واحد مستندنگاری و پایش
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فصلنامه خربی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد
سال پنجم/شامره ۱۶/پاییز ۱۳۹۹

اد
ید

رو

می افزایــد:  شــوند،  فعــال  نمکــی  سیســتم های  می شــود 
ــال شــکفتگی نمــک در درون ســنگ ها،  نتیجه شــوره زدن و نه

ــت. ــنگی اس ــای س ــازه ه ــترده در س ــب گس ــاد تخری ایج

ــد  ــک می کن ــت کم ــی، رطوب ــد فدای ــه حمی ــه گفت ــویی ب از س
عوامــل بیولوژیــک فعــال شــوند و در پــی آن حمــالت بیولوژیــک 
بگیــرد.  شــکل  از رطوبــت  زیستی ناشــی  فرســودگی های  و 
ــت  ــاورت رطوب ــنگ ها در مج ــه گلس ــد ک ــادآوری می کن وی ی
ارائــه  باشــند، بنابراین  فراینــد تخریبــی داشــته  می تواننــد 
تمهیداتــی در زمینــه کنتــرل رطوبــت می توانــد نقــش بســزایی 

ــد.  ــا کن ــا و حفاظــت از ســنگ ایف ــرل گلســنگ ه در کنت
مدیــر پایــگاه میراث جهانــی تخت جمشــید، تصریح کــرد: اگرچه 
 ایجــاد ســقف هــای بــزرگ و گســترده بــر روی تخــت جمشــید و 
محوطــه هــای مشــابه بــه جهــت مشــکالت منظــری و گاه فنــی 
کار بســیار دشــواریی اســت، امــا شــاید بتــوان بــا در نظــر گرفتــن 
ــر  ــر روی عناص ــری ب ــای کوچکت ــش ه ــری پوش ــط منظ ضواب
ســنگی مهــم تــر و در خطــر فرســایش بیشــتر طراحــی و اجــرا 
نمــود، بــه گونــه ای کــه آثــار از گزنــد رطوبــت و رشــد گلســنگ 

هــا در امــان ماننــد. 

رئیس اداره میراث فرهنگی مرودشت خبر داد
مرمت و ساماندهی هتل قدیمی داریوش

 تخت جمشید با مدیریت ارتش

ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی
ــت  ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــراه مدی ــه هم ــت ب مرودش
جمشــید ضمــن بازدیــد از هتــل داریــوش واقــع در محــور ورودی 
ــد  ــروژه بازدی ــاماندهی پ ــت و س ــد مرم ــید از رون ــت جمش تخ
ــا حضــور مدیــر مجموعــه هتــل داریــوش،  نمودنــد. همچنیــن ب

ــت. ــورت پذیرف ــی الزم ص ارزیاب
بهمــن مردانــی، در بازدیــد از عملیــات عمرانــی، مرمــت و 
ــگری  ــه گردش ــی و خارجــی مجموع ــای داخل ــاماندهی فضاه س
ــک  ــوان ی ــه عن ــوش ب ــل داری ــرد: هت ــان ک ــوش، بی ــل داری هت
ــای  ــاده، در دهه ه ــوق الع ــت ف ــا ظرفی ــگری ب ــه گردش مجموع
گذشــته با هــدف اســکان و تأمین بخشــی از نیازهای گردشــگری 
ایــن منطقــه ســاخته شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه رونــد اجرایی 
ــت  ــرح مرم ــرد: ط ــروژه، مطــرح ک ــن پ ــاماندهی ای ــت و س مرم
ــرداری  ــا مدیریــت و بهــره ب و ســاماندهی هتــل داریــوش کــه ب
ــی از  ــش خصوص ــط بخ ــت و توس ــراه اس ــش هم ــه ارت مجموع
حــدود یــک ســال پیــش آغــاز شــده و طــرح مقــاوم ســازی آن 
نیــز در مرحلــه پایانــی اســت کــه امیدواریــم ایــن مجموعــه در 

ــرداری شــود. ــاده بهــره ب ــک، آم ــده ای نزدی آین
مردانــی گفــت: بــا بهــره بــرداری مجــدد از ایــن هتــل کــه دارای 
180 اتــاق و ســوئیت اســت حــدود 700 نفــر بــه ظرفیــت اقامتی 
گردشــگری منطقــه اضافــه خواهــد شــد و بخــش قابــل توجهــی 

از اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم را ایجــاد خواهــد کــرد.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــید ب ــت جمش ــی تخ ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
ــای  ــی و بناه ــای مکان ــتفاده از ظرفیت ه ــا و اس ــظ ارزش ه حف
ــور ورودی  ــژه در مح ــه وی ــید ب ــت جمش ــم تخ ــود حری موج
ایــن مجموعــه جهانــی، مطــرح کــرد: بــه دلیــل محدودیت هــای 
ســاخت و ســاز در حریــم تخــت جمشــید ضــرورت دارد از 
ــرداری در موضــوع  ــره ب ــور به ــه منظ ــود ب ــاخت های موج زیرس

ــرد. ــتفاده را ک ــن اس ــگری بهتری گردش
ــاخت هایی  ــن زیرس ــن چنی ــزود: از مهمتری ــی، اف ــد فدای حمی
هتــل داریــوش واقــع در محــور ورودی تخــت جمشــید بــوده کــه 
در اوایــل دهــه پنجاه خورشــیدی ســاخته شــده و در همــان دوره 

ــد. ــرداری می رس ــره ب ــه به ب
وی اضافــه کــرد: ایــن مجموعــه بــه جهــت معمــاری نیــز واجــد 
ارزش هــای ویــژه اســت و بــه همیــن جهــت ضــرورت دارد کلیــه 
اقدامــات اجرایــی بــر روی ایــن مجموعــه بــا دقــت و حساســیت 

زیــاد دنبــال گــردد.
ــه و  ــن مجموع ــای ای ــرح احی ــد ط ــه و تأیی ــزوم تهی ــی ل فدای
ــر  ــرای آن ب ــل از اج ــات قب ــابه را از ضروری ــای مش مجموعه ه
ــا توجــه بــه اینکــه در خصــوص  شــمرد و خاطــر نشــان کــرد: ب
ــن  ــا ای ــه ای ب ــون مکاتب ــا کن ــوش ت ــل داری ــای هت ــرح احی ط
مجموعــه جهانــی بــه عمــل نیامــده و مجموعــه شــورای فنــی و 
راهبــردی پایــگاه از جزئیــات طــرح بــی اطــالع هســتند منتظــر 

ــتیم. ــه هس ــای مربوط ــت طرح ه دریاف
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید، حضور گردشــگران 
ــن  ــداف ای ــی از اه ــا را یک ــه آنه ــگری ب ــات گردش ــه خدم و ارائ
مجموعــه دانســت و در این باره گفــت: توجــه بــه موضــوع 
گردشــگری و تأمیــن زیرســاخت های الزم در ایــن زمینــه از 
مهمتریــن اهــداف پایــگاه بــوده اســت؛ در همیــن ارتبــاط تهیــه 
ــاز گردشــگری  یــک نقشــه جامــع در زمینــه خدمــات مــورد نی
ــه در  ــت ک ــگاه اس ــای پای ــه راه از اولویت ه منطقه بعنوان نقش
حــال حاضــر بخشــی از آن در قالب مســترپالن از میــدان ملــل 

ــت. ــه اس ــال تهی ــید در ح ــت جمش ــا روی صفه تخ ت
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افشین ابراهیمی مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد خرب داد:

آغاز کاوش سد بستان خانی دیدگان
ــا  ــی پاســارگاد ب ــراث جهان ــگاه می ــر پای افشــین ابراهیمــی، مدی
ــا ارزش  ــی یکــی از ب ــن خبــر گفــت: ســد بســتان خان اعــالم ای
ــار شناســایی شــده از دوران هخامنشــی اســت کــه در  تریــن آث
منطقــه دیــدگان شهرســتان خرمبیــد در 30 کیلومتــری شــمال 
ــراه  ــه هم ــد ب ــن س ــت. ای ــه اس ــای گرفت ــارگاد ج ــرق پاس ش
ــبکه هــای توزیــع آب،  ــراه  هــا و ش ــر، آب ــد دیگ ــن س چندی
مجموعــه ای را شــکل داده کــه بــا کارکــرد مدیریــت منابــع آب 
دوران هخامنشــی، از عوامــل زیرســاختی برجســته و تاثیرگــذار 
در شــکل گیــری و توســعه پایتخــت هخامنشــی پاســارگاد 
بشــمار مــی  آیــد. ســد بســتان خانــی از گونــه ســدهای خاکــي با 
هســته رســي و پوســته الشــه ســنگي اســت و بــا پــالن مســتقیم 
ــطح  ــد و همس ــش س ــن بخ ــن  تری ــت. در پایی ــده اس ــرا ش اج
ــا  ــک ســاختار معمــاری فاخــر ب ــی از ی ــز، بخــش  های کــف آبری
ــوش  ــورده چهارگ ــراش خ ــنگی ت ــای س ــوک  ه ــری بل بکارگی
ــکه  ــا روش خش ــارگاد ب ــای پاس ــد بناه ــه همانن ــود دارد ک وج
ــت.  ــده اس ــاد ش ــزی، ایج ــای فل ــت  ه ــری بس ــن و بکارگی چی
شــوربختانه بخــش هایــی از کالبــد ســد و ســاختار معمــاری آن 
در ســال های گذشــته بــه دســت ســودجویان و حفــاران غیرمجــاز 

تخریــب شــده و آســیب هــای جــدی دیــده اســت.
ــاماندهی  ــرورت س ــل ض ــه دلی ــن رو ب ــزود: از ای ــی اف ابراهیم
ایــن اثــر، برنامــه  ای چنــد مرحلــه ای در پایــگاه میــراث 
ــت آن  ــه گام نخس ــد ک ــن ش ــه و تدوی ــارگاد تهی ــی پاس جهان
ــی  ــتان شناس ــی و کاوش باس ــم نگهبان ــتگاه دائ ــراری ایس برق
بقایــای ســاختار معمــاری ســد اســت کــه ایــن کاوش بــا مجــوز 
پژوهشــکده باســتان  شناســی از 2۵ شــهریور مــاه بــه مــدت 4۵ 
ــه سرپرســتی حمیــد رضــا کرمــی از کارشناســان باســتان  روز ب
شــناس پایــگاه آغــاز گردیــد. در ایــن پژوهــش میدانــی تــالش 
خواهــد شــد پــالن و نقشــه معمــاری ســازه ســد تهیــه و ترســیم 
ــا روش   ــاط ب ــا را در ارتب ــش م ــم و دان ــن کاوش، فه ــردد. ای گ
ــی از  ــوان یک ــه عن ــود ب ــازه موج ــاخت س ــگردهای س ــا و ش ه
ــد  ــش خواه ــی هخامنشــی افزای ــای آب ــن ســازه ه ــی  همتاتری ب
ــای  ــازه  ه ــی س ــاری و مهندس ــر معم ــای آن را در هن داد و ج
هخامنشــی بــاز خواهــد کــرد. بررســی و مطالعــه دقیــق جزئیــات 
ــه  ــته الش ــی و پوس ــته خاک ــن هس ــاری و همچنی ــازه معم س
ــخ ســاخت ســد  ــن تاری ــه یافت ــا را ب ــد م ســنگی ســد مــی  توان
کــه یکــی از اهــداف کاوش اســت یــاری رســاند. تعــداد زیــادی 
ــد،  ــی آب س ــازه خروج ــه س ــوط ب ــنگی مرب ــای س ــوک  ه از بل
پیرامــون اثــر پراکنــده شــده انــد. در صورتــی کــه بتــوان در ایــن 
کاوش، نقشــه و پــالن ســاختار معمــاری ســد را بازســازی کــرد، 
ــای  ــوک  ه ــوان بل ــی ت ــد م ــت س ــاماندهی و مرم ــه س در مرحل
ــاختار  ــرار داد و س ــود ق ــی خ ــای اصل ــده را در ج ــده ش پراکن
ــت کاوش،  ــای نخس ــرد. در روزه ــازی ک ــده را بازس ــب ش تخری
تعــداد کمــی تکــه  هــای ســفال در الیــه هــای ســطحی به دســت 
آمــده و ایــن امیــدواری وجــود دارد کــه بــا دسترســی بــه ســفال 
ــه  ــن دوران ب ــری از ای هــای بیشــتر، شــناخت بهتــر و عمیــق ت

ــت آید. دس
ــن  ــد گفــت ای ــی بای ــه کــرد: در مــورد ســد بســتان خان او اضاف
ســد بــه همــراه دیگــر ســازه  هــای آبــی تاریخــی شناســایی شــده 

در ناحیــه پاســارگاد و تخــت جمشــید از شــاهکارهای مهندســی 
دوران هخامنشــی در زمینــه مدیریــت منابــع آب بــه شــمار مــی

ــه  ــت ک ــده اس ــاخته ش ــا دوام س ــنجیده و ب ــان س ــد و آنچن آی
ــوی  ــا الگ ــی ب ــدهای خاک ــوز س ــده هن ــت 2۵ س ــس از گذش پ

مهندســی هخامنشــی ســاخته مــی شــوند.   

ــه  ــی آبراه ــرایط حفاظت ــود ش ــاماندهی و بهب س
ــارگاد ــی پاس ــراث جهان ــه می ــای مجموع ه

ــه  ــارگاد از جمل ــی پاس ــراث جهان ــه می ــای مجموع ــه ه آبراه
ــه  ــن محوط ــاهی در ای ــای ش ــاغ ه ــود ب ــواهد وج ــن ش مهمتری
هســتند کــه بــه دلیــل کارکــرد ویــژه در جمــع آوری و هدایــت 
بخشــی از آب هــای حاصــل از بارندگــی بــه طــور مســتمر مــورد 
پایــش قــرار دارنــد. در طــی ســالیان گذشــته بــه منظــور دفــع 
هــر چــه ســریعتر آب بــاران و جلوگیــری از مانــدگاری رطوبت در 
آبراهــه هــا کــه شــدیدترین صدمــات را متوجــه بقایــای معمــاری 
موجــود مــی کنــد، اقــدام بــه حفــر ســه حلقــه چــاه جذبــی بــه 
ــن  ــه مناســب از ای ــت فاصل ــا رعای ــر ب ــا هفــت مت عمــق پنــج ت
کانــال هــا گردیــده اســت. هرچنــد ایــن چــاه هــا بــه حفاظــت 
بهتــر و در امــان مانــدن بیشــتر آثــار، کمــک زیــادی نمــوده انــد 
ــارش هــای ســهمگین ســال گذشــته، جــدا از  ــر ب لیکــن در براب
اینکــه بــر اثــر آب شســتگی و ریــزش متحمــل خســارت شــدند، 
تــوان تخلیــه همــه آب هــا را نیــز نداشــتند. بــه همیــن منظــور 
از نیمــه آبــان مــاه ســال جــاری برنامــه ای بــرای مهــار آب هــای 
ســرگردان در محــدوده آبراهــه هــا بــه اجــرا گذاشــته شــد. ایــن 
برنامــه شــامل ترمیــم دهانــه چــاه هــای قبلــی از طریــق تعویــض 
مصالــح تخریــب شــده و متراکــم ســازی خــاک اطــراف و 
همچنیــن اضافــه نمــودن چــاه هــای جدیــد اســت. در ایــن چــاه 
ــرای تخلیــه  ــد ب هــا کــه عمقــی بیــن پنــج تــا هفــت متــر دارن
بهتــر آب، عملیــات کــول گــذاری بــه نحــوی انجــام گرفتــه کــه 
در فواصــل بیــن هــر پنــج حلقــه کــول، یــک ردیــف آجــر چیــده 
ــه(  ــا دهان ــاه )از چــپ ت ــام طــول چ ــن شــیوه در تم شــده و ای
ــه درون چــاه  تکــرار گردیــده اســت. انتقــال آب از آبراهــه هــا ب
هــا توســط لولــه هایــی بــه قطــر 10 اینــچ انجــام مــی پذیــرد. 
فاصلــه هــر کــدام از چــاه هــا تــا آبراهــه هــا نیــز حــدود ده متــر 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. در مــورد آبراهــه هــا، برنامــه هــای 
حفاظتــی دیگــری نیــز پیــش بینــی شــده اســت کــه در زمــان 

مناســب بــه اجــرا گذاشــته خواهنــد شــد.
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ــه  ــی در محوط ــات حفاظت ــد اقدام ــل جدی فص
ــارگاد ــی پاس ــگ بالغ ــک تن کوش

ــی  ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــی، مدی ــین ابراهیم ــل از افش ــه نق ب
پاســارگاد: محوطــه مشــهور بــه کوشــک تنــگ بالغــی، در تنگــه 
ــداز در  ــوه تیران ــه ک ــروف ب ــی مع ــام و در محل ــن ن ــه همی ای ب
ــی  ــوب غرب ــری جن ــچ کیلومت ــوار )پن ــه پل ســمت چــپ رودخان
ــات  ــاس مطالع ــر اس ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــوروش( ق ــگاه ک آرام
باســتان شناســی، ایــن اثــر مربــوط بــه دوران هخامنشــی و پــالن 
آن پیــش از تخریــب و حفــاری هــای غیــر مجــاز، شــبیه پــالن 
کاخ بارعــام امــا بــا دو ایــوان کوتــاه تــر در طرفیــن بــوده اســت. 
ــاخته  ــت س ــه از خش ــاری محوط ــاختار معم ــم س ــش اعظ بخ
ــت.  ــه اس ــه کار رفت ــم ب ــر ه ــنگ و آج ــار آن، س ــده و در کن ش
موقعیــت خــاص قرارگیــری ایــن اثــر، اهمیــت ویــژه ای بــه آن 
ــرار  ــش دره ق ــن بخ ــک تری ــه در باری ــرا ک ــت؛ چ ــیده اس بخش
ــن  ــی در ای ــاهانه و دولت ــی ش ــان از زندگ ــواهد نش ــه و ش گرفت
محوطــه دارد. جــدا از فرســایش هــای طبیعــی ناشــی از عوامــل 
ــه  ــد مرحل ــه در چن ــن محوط ــتقراری، ای ــت اس ــوی و موقعی ج
ــه  ــه گون ــه ب ــرار گرفت ــب ق ــاز و تخری ــر مج ــاری غی ــورد حف م
ای کــه حــدود دو ســوم محوطــه بــه طــور کلــی تخریــب شــده 
اســت. بخــش تخریــب نشــده تقریبــاً یــک هشــتم کل محوطــه را 
شــامل مــی شــود. در خــالل ســالهای 1384 و 138۵ )مصــادف 
بــا آبگیــری ســد ســیوند( کاوشــهای باســتان شناســی بــه منظــور 
نجــات بخشــی اثر صــورت گرفــت و متعاقبــا در راســتای حفاظت 
آثــار موجــود، عمــوم بقایــای معمــاری ابتــدا بــا گونــی کنفــی و 
در نهایــت بــا انــدود کاهــگل پوشــیده شــدند. در تابســتان ســال 
ــات  ــددا اقدام ــرداری، مج ــردی و آوار ب ــس از پیگ ــز پ 1397 نی
حفاظتــی مشــتمل بــر: اجــرای دیــواره هــای خشــتی در محــل 
هــای مــورد نیــاز، پوشــاندن ســطوح بــا انــدود کاهــگل و شــیب 
بنــدی بــرای هدایــت و دفــع بهتــر آب هــای ســطحی بــه خــارج 
ــال از  ــت دو س ــا گذش ــون و ب ــت. اکن ــام پذیرف ــه انج از محوط
آخریــن فصــل ســاماندهی، نظــر بــه ضــرورت تجدیــد اقدامــات 
ــرای  ــه، اج ــن محوط ــایش در ای ــد فرس ــرل رون ــی و کنت مراقبت

فصــل جدیــد تدابیــر حفاظتــی پیشــگیرانه در دســتور کار پایــگاه 
قــرار گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس، پاکســازی رســوبات منتقــل 
ــه داخــل محوطــه، حــذف پوشــش گیاهــی هــرز رشــد  شــده ب
ــای  ــواره ه ــرای دی ــاری، اج ــاختارهای معم ــر روی س ــه ب یافت
ــدی،  ــیب بن ــاز، ش ــورد نی ــای م ــل ه ــظ در مح ــتی محاف خش
اجــرای انــدود کاهــگل سرتاســری، تعبیــه نــاودان هــای ســفالی 
ــای  ــت از ورود آبه ــرای ممانع ــی ب ــای گل ــه ه ــرای ماهیچ و اج
ــی هســتند  ــه های ــان بارندگــی، برنام ســطحی ســرگردان در زم
کــه بــه اجــرا گذاشــته خواهنــد شــد.  ایــن مرحلــه از عملیــات 
ــه مــدت چهــار  ســاماندهی، از اوایــل مهرمــاه آغــاز گردیــده و ب

تــا پنــج هفتــه ادامــه خواهــد یافــت. 
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آغــاز عملیــات احــداث مســیر بازدیــد پلکانــی تــل 
تخــت پاســارگاد 

اســتحکامات دفاعــی تــل تخــت کــه تخــت ســلیمان نیــز نامیــده 
ــی  ــراث جهان ــه می ــود در مجموع ــار موج ــه آث ــده، از جمل ش
ــرق  ــمال ش ــری ش ــه 2300 مت ــه در فاصل ــت ک ــارگاد اس پاس
آرامــگاه کــوروش بــر بلنــدای تپــه طبیعــی بــا ارتفاعــی بالــغ بــر 
۵0 متــر از کــف دشــت بنــا گردیــده و نزدیک به 2 هکتار وســعت 
دارد. تاکنــون دسترســی بــه بقایــای معمــاری تــل تخــت از طریق 
مســیری ســنگالخی در دامنــه تپــه و با دشــواری و مشــقت امکان 
پذیــر بــوده اســت. همیــن مســئله، خیــل عظیمــی از گردشــگران 
ــارگاد  ــای پاس ــر و مشــاهده دشــت زیب ــد اث ــت بازدی را از موهب
ــور از  ــن منظ ــه همی ــت. ب ــاخته اس ــروم س ــه مح ــدای تپ از بلن
مــدت هــا پیــش، اندیشــه اجــرای یــک مســیر بازدیــد مطمئــن 
ــات  ــر رفــت و آمــد عمــوم، موجب ــر تاثی و درخــور کــه عــالوه ب
حفاظــت بهتــر پلــکان تاریخــی ارزشــمند ایــن اثــر را نیــز فراهــم 
ســازد، در دســتور کار پایــگاه قــرار داشــته اســت. طــرح اجرایــی 
ایــن مســیر بازدیــد پیشــتر در شــورای فنــی پارســه – پاســارگاد 
بــه تاییــد و تصویــب اعضــا رســیده اســت. بــر اســاس ایــن طــرح، 
اســکلت محــور بــه طــول تقریبــی 1۶8 متــر از جنــس آهــن بــا 
پوششــی مرکــب از چــوب طبیعــی و مصنوعــی )چــوب پــالس / 

 ترمــووود( خواهــد بــود کــه دقیقــا بــر اســاس شــیب تپــه امتــداد 
مــی یابــد. عــرض ایــن مســیر پلکانــی شــکل نیــز از حداقــل 1/۵ 
ــر  ــه در سرتاس ــدا از اینک ــت. ج ــر اس ــر متغی ــر 2 مت ــا حداکث ت
مســیر، هیچگونــه آثــار تحــت االرضــی وجــود نــدارد، مــی تــوان 
ــزدن وضعیــت توپوگرافــی تپــه  ــر هــم ن ــری و ب از برگشــت پذی
ــرد.  ــاد ک ــرح ی ــن ط ــی ای ــم اجرای ــاخصه مه ــوان دو ش ــه عن ب
ــر  ــی 73 مت ــول تقریب ــه ط ــیر ب ــن مس ــاخت ای ــه اول س مرحل
توســط بخــش فنــی پایــگاه از نیمــه آبــان مــاه آغــاز گردیــده و 
پیــش بینــی مــی شــود تــا پایــان ســال جــاری بــه پایــان برســد. 
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ــر 19۷9(،  ــاه 1358، )26 اکتب ــان م ۴ آب
ــید در  ــت جمش ــی تخ ــت جهان ــالروز ثب س
فهرســت میــراث جهانی یونســکو گرامــی باد

جمهــوری اســالمی ایــران تا کنــون 24 مــکان تاریخــی- فرهنگی 
و طبیعــی را در فهرســت آثــار ثبتــی میراث جهانــی در خود جای 
داده اســت. در ایــن میــان چغازنبیــل، تخــت جمشــید و میــدان 
ــن  ــوان اولی ــه عن ــه ب ــاری هســتند ک ــان آث ــان اصفه نقــش جه
ــالدی  ــران در ســال  1979 می ــای فرهنگــی- تاریخــی ای مکانه
)13۵8 شمســی( و بــه همــت و تــالش زنــده یــاد شــهریار عــدل 
در فهرســت آثــار یونســکو  بــه ثبــت رســیدند. تــا کنــون 1121 
ــراث  ــت می ــا در فهرس ــی دنی ــی و طبیع ــي- فرهنگ ــر تاریخ اث
ــش در  ــت رســیده اســت. 41 ســال پی ــه ثب ــی یونســکو ب جهان
تاریــخ 4 آبــان مــاه 13۵8، مجموعــه تخــت جمشــید کــه شــروع 
ــوش اول هخامنشــی  ســاختش در ســال ۵18 ق. م توســط داری
ــا  ــا شــماره ثبــت 114 و ب در دامنــه کــوه رحمــت آغــاز شــد، ب
معیارهــای i, iii, vi در ســومین اجــالس یونســکو در شــهر قاهره 

مصــر در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســید.

ــت  ــی اس ــه ای بین الملل ــام عهدنام ــکو ن ــی یونس ــراث جهان  می
کــه در تاریــخ 1۶ نوامبــر 1972 میــالدی بــه تصویــب کنفرانــس 
ــی،  ــار تاریخ ــظ آث ــوع آن حف ــید. موض ــکو رس ــی یونس عموم
ــد و  ــی دارن ــت جهان ــه اهمی ــی و فرهنگــی بشــر اســت ک طبیع
ــب و  ــژاد، مذه ــارغ از ن ــن، ف ــان های زمی ــام انس ــه تم ــق ب متعل
ــن کنوانســیون کشــورهای  ــه ای ــت خــاص، می باشــند. برپای ملی
ــی  ــی و فرهنگ ــی، طبیع ــار تاریخ ــد آث ــکو، می توانن ــو یونس عض
ــد.  ــی کنن ــراث جهان ــوان می ــت به عن ــزد ثب ــود را نام ــور خ کش
ــدن در  ــی مان ــن باق ــت در عی ــس از ثب ــار پ ــن آث حفاظــت از ای
حیطــه حاکمیــت کشــور مربوطــه، بــه عهــده تمــام کشــورهای 
ــده در  ــی ثبت ش ــراث جهان ــای می ــود. مکان ه ــد ب ــو خواه عض
ــر،  ــوه، آبگی ــگل، ک ــد جن ــی مانن ــکو، مکان های ــازمان یونس س
صحــرا، بقعــه، ســاختمان، مجموعــه و یــا شــهر هســتند. ایــران 
ــکو در  ــی یونس ــس عموم ــب کنفران ــس از تصوی ــال پ ــه س س
تاریــخ چهارشــنبه ،2۶ فوریــه ســال 197۵ بــه کنوانســیون 

ــی یونســکو پیوســت.  ــراث جهان می
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جنــگ جهانــی دوم زمانــی کــه مــن شــاگرد کاس دوم 
دبســتان بــودم تعــدادی ماشــین جیــپ همراه ســربازان 
هنــدی )ســیک هــا( کــه از بوشــهر بــه ســمت تهــران 
در ســفر بودنــد شــبی را در تخــت جمشــید گذراندنــد. 
ــا  ــرای م ــا ب ــای آنه ــین ه ــردا و ماش ــن اف ــای ای تماش

بســیار لــذت بخــش بــود. 
ایــن جمــات بخشــی از گفــت و گــوی منصــور 
تخــت  در  فعــال  پیشکســوتان  از  راهســاز 
ــه  ــی ب ــان از اوان کودک ــت. ایش ــید اس جمش
ــا  ــاز ت ــرام راهس ــدرش گ ــوم پ ــراه مرح هم
ــًا  ــید و عمدت ــت جمش ــال را در تخ ــالیان س س
در قالــب فعالیتهــای فنــی مشــغول بــه فعالیــت 
ــد  ــد خوان ــه خواهی ــته ای ک ــت. نوش ــوده اس ب
بخشــی از ســخنان منصــور راهســاز اســت کــه  
ــاز در یــادآوری  بــا حافظــه ای قــوی و ذهنــی ب
خاطراتــش از زندگــی و فعالیــت در تخــت 
جمشــید، بــا گرمــی و صمیمــت از مــا اســتقبال 

ــرد. ک
فــارس  اســتان  زرقــان  شــهر  در   131۵ مــاه  دی  در  مــن 
بــه دنیــا آمــدم. خاطــرات بســیاری از دوران کودکــی و کار 
ــاز از  ــرام راهس ــن گ ــدر م ــاد دارم. پ ــه ی ــید ب ــت جمش در تخ
اولیــن افــرادی بــود کــه در زمــان پروفســور هرتســفلد و دکتــر 
ــال  ــد. س ــکار ش ــمیت در تخــت جمشــید مشــغول ب ــک اش اری
ــه  ــن ب ــامی م ــی س ــاد عل ــده ی ــت زن ــان مدیری 132۶و در زم
ــی  ــید و در محل ــت جمش ــه تخ ــن صف ــواده در پایی ــراه خان هم
کــه پروفســور هرتســفلد اتاقهایــی بــرای راننــده هــا و کارکنــان 
ــا  ــک ســال و ت ــس از حــدود ی ــود، ســاکن شــدیم. پ ســاخته ب
ــوزه  ــت م ــه پش ــی ک ــاق های ــه ات ــی ب ــرای زندگ ــال 133۵ب س
ــا  ــه م ــم. البت ــکان کردی ــل م ــتند نق ــرار داش تخــت جمشــید ق
تنهــا ســاکنین ایــن مــکان نبودیــم. بــه همــراه مــا خانــواده هــای 
کاکا زنــد قریــب )مــوزه دار(، علــی مــراد برزو)وصــال(، گرگعلــی 

ــی  ــپز(، عل ــی )آش ــدی خان ــش رســتم(، مه ــان نق ــوکل )نگهب ت
اکبــر زارع و شــکراهلل خدمــت گــذار نیــز در ایــن مــکان زندگــی 
ــی  ــازه  داده شــد در محل ــا اج ــه م ــد. ســال 133۶ ب ــی کردن م
در پاییــن صفــه تخــت جمشــید خانــه بســازیم. امــا ایــن پایــان 
ــاله  ــای 2۵00 س ــزاری جشــن ه ــه منظــور برگ ــود. ب ــرا نب ماج
ــب شــد و  ــل تخری ــه شــکل کام ــداری و ب ــا خری ــای م ــه ه خان
ــود کــه در تخــت جمشــید و اطــراف آن  ــه بعــد ب از آن زمــان ب

ــوع شــد. ســکونت ممن
ــه ــی مدرس ــم ابتدای ــان شش ــراد در آن زم ــب اف ــالت اغل تحصی

 تخــت جمشــید بــود. امــا اگــر بخواهــم درباره شــروع بــه کارم در 
تخــت جمشــید بگویم، آغاز به کار من در تخت جمشــید به ســال 
 132۵ و زمانــی کــه 10 ســال داشــتم و بــه تعطیالت تابســتان باز 
مــی گــردد. کار مــن در تخــت جمشــید از تمیــز کــردن پلــکان 
 شــروع شــد. هــر روز صبح با متقــال و پارافین تمام نقــوش را تمیز 

می کردم.
 البتــه مــن در کارگاه هــای مرمــت هــم کار کــرده ام امــا 
ــه بخــش  ــوط ب بیشــترین فعالیــت مــن در تخــت جمشــید مرب
ــه ای وجــود  ــرق منطق ــی شــود.تا ســال 1330 ب ــی م ــای فن ه
نداشــت. بــه همیــن منظــور موتــور دیزلــی از انگلســتان آوردنــد و 
مــن متصــدی بــرق، آب و تلفــن تخــت جمشــید شــدم. بــه دلیل 
ــرق ادارات دولتــی ژاندارمــری،  ــن ب ــه ای تامی ــرق منطق ــود ب نب
بهــداری، پســت و تلگــراف و مدرســه نیــز توســط همیــن موتــور 
بــرق تخــت جمشــید انجــام مــی شــد؛ البتــه بســیار محــدود و 

ــرای روشــنایی.  ــدازه یــک چــراغ ب در ان
ــور  ــور ن ــوان اپرات ــه ای بعن ــرق منطق ــدازی اداره ب ــس از راه ان پ
ــرکت  ــال 1347 ش ــدودا س ــدم. ح ــه کار ش ــغول ب ــدا مش و ص
ــدازی  ــرای راه ان ــادلمی )SADELMI( ب ــی س ــی آلمان ایتالیای
ــیم  ــرای س ــد و ب ــید آم ــت جمش ــه تخ ــدا ب ــور و ص ــش ن بخ
ــه تخــت جمشــید اســتفاده  ــای آب صف کشــی بیشــتر از کاناله
شــد فعالیتــی کــه طــی مــدت یکســال انجــام شــد. در هنــگام 
ــه  ــد ک ــر آن ش ــم ب ــاله تصمی ــنهای 2۵00 س ــزاری جش برگ
تجهیــزات فرانســوی شــرکت فیلیپــس)PHILIPS( جایگزیــن 
ــر  ــاالری در زی ــه ت ــی را ب ــزات قبل ــی شــود. )تجهی سیســتم قبل

ــد(. ــال دادن ــیراز انتق ــهیاد ش ــدان ش ــن می زمی

دروازه ناتمام سال 1392
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ــای  ــا زبانه ــل آشــنایی ب ــا بدلی ــن ســال ه ــده طــی ای ــه بن البت
ــوان  ــه عن ــید، ب ــت جمش ــوزه تخ ــی در م ــی و ایتالیای انگلیس
راننــده و همــراه هیــات هــای خارجــی و راهنمــای برخــی 
ــان  ــز خدمــت کــرده ام. کار دیگــری کــه در آن زم ــان نی مهمان
انجــام مــی دادم ســاخت مــدل هــای گچــی از نقــش برجســته 
هــای تخــت جمشــید بــود. در ابتــدا آنهــا را بــه همــراه بروشــور 
ــم امــا  ــه مــی دادی ــژه هدی ــان وی ــه مهمان راهنمــای مجموعــه ب
پــس از مدتــی ســاخت و تهیــه ایــن مــدل هــا بــه تعــداد زیــاد 
ــه بازدیدکننــدگان نیــز در دســتور  انجــام شــد و فــروش آنهــا ب

ــت. ــرار گرف ــا ق کار م
عــالوه بــر تخــت جمشــید راه انــدازی ژنراتــور بــرق پاســارگاد را 
هــم انجــام دادم. محــل آن کاروانســرای مظفــری بــود. البتــه بــا 
تیرهــای چوبــی مســیر آرامــگاه کــورش تــا مجموعــه کاخهــای 
پاســارگاد را نیــز ســیم کشــی کردیــم تــا شــبها بــرای نگهبانــی 

از نــور آن اســتفاده شــود.

پاسارگاد سال 1343

تخت جمشید سال 13۵3تخت جمشید سال 1348

راهســاز در پایــان ادامــه می دهــد: من در ســال 13۶0بازنشســته 
شــدم و پــس از بازنشســتگی تنهــا مقطعــی در بیــن ســال هــای 
ــردم  ــاری کار ک ــت کارگاه نج ــوان سرپرس ــا 137۵ بعن 1370 ت
ــا و  ــوه ه ــواده، ن ــا خان ــات خــود را ب ــز اوق و در حــال حاضــر نی

دوســتانم ســپری مــی کنــم.

ــکر از  ــن تش ــارگاد ضم ــه- پاس ــری پارس ــه خب فصلنام
ایشــان کــه ایــن گفــت و گــوی صمیمانــه را بــه گرمــی 
پذیرفتنــد، برایشــان آرزوی ســامتی و روزهایــی شــاد و 

آرام آرزومنــد اســت. 

مصاحبه: یاسر جوادی 
ویرایش و تنظیم: مهرناز بردبار
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کاوش سد بستان خانی دیدگان 
 حمید رضا کرمی، سرپرست کاوش

بررســی هــا و پژوهــش هایــی کــه بــه تازگــی در گســتره دشــت 
پاســارگاد و حــوزه رود پلــوار انجــام شــده نشــان از آن دارد کــه 
ــه محوطــه حکومتــی کــه در آن مجموعــه ای  پاســارگاد تنهــا ب
از بناهــای شــاهانه ســاخته شــده، محــدود نیســت. یافتــه هــای 
ــه ای  ــد نشــان از آن دارد کــه در سرتاســر دشــت، مجموع جدی
از ســاختارها و محوطــه هــا وجــود دارد کــه ارتبــاط مســتقیمی 
ــای  ــن کاره ــد. همچنی ــارگاد دارن ــی پاس ــدوده حکومت ــا مح ب
عمرانــی و زیــر بنایــی زیــادی در ایــن دشــت بــا تکیــه بــر دانــش 
و توانایــی در دوران هخامنشــی انجــام شــده و تاثیــر شــگرفی بــر 
ــروژه هــای  ــن پ ــد. مهمتری رشــد و توســعه پاســارگاد داشــته ان
ــه ای از  ــده مجموع ــام ش ــت انج ــتره دش ــه در گس ــی ک عمران
ســدها و شــبکه هــای آبرســانی اســت کــه در قســمتهای مختلــف 
ــه  ــن برنام ــی از مهمتری ــد. یک ــارگاد ایجــاد شــده ان ــه پاس ناحی
ــه  ــه مســئله آب اســت ک ــت هخامنشــی رســیدگی ب ــای دول ه
ــر  ــه بودند)پی ــده گرفت ــکیالت اداری اداره آن را برعه ــاه وتش ش

ــان،127۵:1380(.  بری
ــن آب  ــی در تامی ــت هخامنش ــی دول ــاز اساس ــه نی ــه ب ــا توج ب
ــی،  ــه: کشــاورزی، باغبان ــف از جمل ــاز بخشــهای مختل ــورد نی م
ــه  ــن آب محوط ــن تامی ــی و مســکونی و همچنی مصــارف عموم
حکومتــی پاســارگاد، ســدهای زیــادی ســاخته شــده و کانالهــای 
آبرســانی گســترده ای نیــز بــرای رســاندن آب ســدها بــه 
مکانهــای مــورد نظــر ایجــاد گردیــد. هــدف از ســاخت ســدها بــا 
توجــه بــه طغیــان هــای رود پلــوار، کنتــرل ســیالب هــای فصلــی 
ــره ســازی آب جهــت  ــن ذخی ــای رود و همچنی در سرشــاخه ه
ــای  ــش ه ــال در بخ ــک س ــرم و خش ــای گ ــاه ه ــتفاده در م اس
گوناگــون بــوده اســت. بــا نگاهــی بــه نتایــج بررســی هــا و کاوش 
ــه  ــن نتیجــه ب ــران ای هــای انجــام شــده در مناطــق مختلــف ای
دســت مــی آیــد کــه بیشــترین پــروژه هــای مربــوط بــه آب در 
دوره هخامنشــی در دشــت پاســارگاد اجــرا شــده اســت. بیشــتر 
بخــش هــای مختلــف دشــت پاســارگاد، تنــگ بالغــی و دشــت 
کمیــن از ایــن سیســتم آبرســانی بهــره منــد  مــی شــده انــد و 
شــکل گیــری بســیاری از محوطــه هــا وابســته بــه وجــود ایــن 
ســامانه اســت. از مهمتریــن ایــن محوطــه هــا، محوطــه گســترده 
اســتقراری مرغــاب در حاشــیه رود پلوار)شــمال شــرق تــل تخت( 

اســت کــه بــه تازگــی شناســایی شــده و یــک محوطــه مســکونی 
عمومــی ارزشــمند اســت کــه از شــبکه آبرســانی چشــمه بنــاب 
ــاده  ــان ج ــترده می ــه گس ــت. محوط ــده اس ــی ش ــد م ــره من به
ــای  ــار از دیگــر محوطــه ه ــه 20 هکت ــک ب ــا گســتره نزدی ای ب
مهمــی اســت کــه آب مــورد نیــاز آن از شــبکه آبرســانی ســدهای 

دشــت علفــی تامیــن مــی شــده اســت. 
تکنیــک هــا و روش هایــی کــه بــرای ســاخت ســدها و کانالهــا به 
کار گرفتــه شــده هوشــمندانه و در چهارچــوب یــک برنامــه ریزی 
علمــی و بــا مهندســی دقیــق اجــرا شــده اســت. بکارگیــری روش 
ــتفاده  ــارگاد اس ــای پاس ــاخت بناه ــه در س ــد آنچ ــی همانن های
شــده را مــی تــوان در برخــی از ایــن ســدها نیــز مشــاهده کــرد، 
ــه در ســازه هــای ســنگی ســد شــماره یــک و دو تنــگ  از جمل
حنــا کــه بــا اســتفاده از بلــوک هــای ســنگی تــراش خــورده چهار 
گــوش بــه صــورت خشــکه چینــی و بــا اســتفاده از بســت هــای 
ــد. پیکــره اصلــی ســدها  ــه ای ســاخته شــده ان فلــزی دم چلچل
ــت  ــده و جه ــاد ش ــاک رس ایج ــته خ ــا هس ــجم و ب ــز منس نی
ــرای  ــی ب ــنگهای طبیع ــه س ــا از الش ــداری آنه ــتحکام و پای اس
ــی  ــت. روش ــده اس ــتفاده ش ــته اس ــطح هس ــی س ــش تمام پوش
ــه  ــی ب ــدهای خاک ــیاری از س ــاخت بس ــز در س ــروزه نی ــه ام ک
کار گرفتــه مــی شــود. کانالهــا و شــبکه هــای انتقــال آب بخــش 
ــی  ــمار م ــه ش ــه ب ــت آب در منطق ــی مدیری ــری از مهندس دیگ
ــد  ــه بتوانن ــد ک ــده ان ــرا ش ــی و اج ــه ای طراح ــه گون ــد و ب آین
آب را بــه دور افتــاده تریــن بخشــهای دشــت پاســارگاد و کمیــن 
برســانند. در ایــن راه حجــم بســیار زیــادی از تپــه ماهــوری هــا 
برداشــت شــده، بخشــهای مختلفــی از صخــره هــا در مســیرهای 
ــزان  ــوار می ــای هم ــن ه ــورده و در زمی ــرش خ ــتانی ب کوهس
ــی  ــزرگ همان ــن کار ب ــا نتیجــه ای ــرداری شــده ت ــادی خاکب زی
باشــد کــه در اندیشــه طراحــان و مجریــان ایــن سیســتم بــوده 

اســت، بهــره منــدی همــه منطقــه از آب.
ــی در  ــی تاریخ ــای آب ــازه ه ــه س ــود مجموع ــه وج ــه ب ــا توج ب
گســتره دشــت پاســارگاد و دشــت هــای پیرامــون، برنامــه 
ــن  ــه و تدوی ــارگاد تهی ــی پاس ــراث جهان ــگاه می ــی در پای جامع
ــی،  ــی، کاوش ســازه هــای آب شــد کــه بررســی و مطالعــه میدان
تعییــن عرصــه و حریــم، مســتند نــگاری و تهیــه نقشــه، حفاظــت 
و مرمــت و همچنیــن معرفــی ســازه هــا از اهــداف ایــن برنامــه 
جامــع اســت. در ایــن راســتا و بنــا بر اولویــت بند دیدگان)بســتان 
خانــی( کــه یکــی از ســازه هــای آبــی بــا ارزش و دارای جایــگاه 
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ممتــاز تاریخــی و معمــاری اســت بــا هــدف مطالعــه و اقدامــات 
حفاظــت اضطــراری مــورد کاوش قــرار گرفــت و اطالعــات ارزنــده 

ای از ایــن پژوهــش بــه دســت آمــد.
ــی( یکــی از مهمتریــن ســازه  ــا ســد دیدگان)بســتان خان بنــد ی
ــوار اســت  ــه پل ــز رودخان ــوزه آبری ــی هخامنشــی در ح ــای آب ه
ــارگاد در  ــاوری پاس ــمال خ ــری ش ــه 22 کیلومت ــه در فاصل ک
ــت.  ــه اس ــای گرفت ــاب ج ــهد مرغ ــش مش ــدگان بخ ــت دی دش
ــدای  ــا بلن ــی ب ــد دوران هخامنش ــن بن ــد( بزرگتری ــن بند)س ای
ــف  ــر در ک ــای 70 مت ــر و پهن ــر، درازای 1۶0 مت ــاج 21 مت ت
اســت و گســتره دریاچــه آن بیــش از 200 هکتــار بــوده اســت. 
هســته بنــد خــاک رس اســت و دو پوســته الشــه ســنگی 
ــه  ــدگان در دهان ــه اســت. بنــد دی ــرا گرفت پیرامــون هســته را ف
ــه  ــده و آب دریاچ ــاخته ش ــی س ــگ کوهســتانی بســتان خان تن
آن از چشــمه ســارها و رودخانــه پلــوار فراهــم مــی شــده اســت. 
ــدگان، روی  ــد دی ــری بن ــمال باخت ــری ش ــه 2 کیلومت در فاصل
رودخانــه پلــوار بنــد دیگــری بــا نــام بنــد چمبیان)شــهید آبــاد( 
اســت کــه بخــش زیــادی از آب بنــد دیــدگان بــا آبراهــی دســت 
کنــد از ایــن بنــد بــه دریاچــه بنــد دیــدگان انتقــال مــی یافتــه 
اســت. بنابرایــن بندهــای چمبیــان و دیــدگان بــا یکدیگــر ارتباط 

ــد.  ــد داشــته ان و پیون
ــوی  ــه از س ــد مرحل ــته در چن ــالهای گذش ــدگان در س ــد دی بن
ــوربختانه  ــت و ش ــه اس ــرار گرفت ــتبرد ق ــورد دس ــودجویان م س
ــا هــدف  آســیب زیــادی بــه آن وارد شــده اســت. از ایــن روی ب
ــه  ــد ب ــی بن ــتان شناس ــراری، کاوش باس ــت اصظ ــام حفاظ انج

منظــور شناســایی و مطالعــه ســاختارهای معمــاری موجــود در 
کالبــد بنــد کــه بــا بلــوک هــای ســنگی تــراش خــورده ســاخته 
شــده اســت از شــهریور مــاه 1399 آغــاز شــد و تــا پایــان آبــان 
مــاه ادامــه یافــت. در ایــن کاوش بخشــهای گوناگــون بنــد مــورد 
ــه  ــن برنام ــمندی از ای ــای ارزش ــت و داده ه ــرار گرف کاوش ق
پژوهــش میدانــی بــه دســت آمــد. از جملــه بخــش ورودی ســازه 
آبــراه و بخــش آب پخــش ســازه کاوش شــد و وضعیــت ســاختار 
معمــاری آن مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و نقشــه هــای معمــاری 
آن تهیــه گردیــد. در بخــش میانــی هســته ســد نیــز بخشــی از 
یــک ســاختار معمــاری کــه قســمت هایــی از آن تخریــب شــده 
بــود کاوش شــد و پــس از بررســی و مطالعــه روشــن گردیــد کــه 
ایــن ســازه کارکــردی جــدای از ســاختار انتقال آب داشــته اســت 
و جهــت شــناخت کارکــرد آن نیــاز بــه مطالعــه و کاوش بخــش 
ــاق  ــدوده دو اج ــن مح ــت. در همی ــازه اس ــن س ــر ای ــای دیگ ه
دســت نخــورده از دوران هخامنشــی بــه دســت آمــد کــه نشــان 
مــی داد از ایــن اجــاق هــا بــرای ذوب ســرب بــکار رفتــه در گیــره 
هــای فلــزی ســاختار معمــاری اســتفاده شــده اســت. جــدای از 
ــز دره و در راســتای هســته  ســازه هــای معمــاری در کــف آبری
ســد و همچنیــن در بدنــه باختــری هســته ســد نیــز چنــد گمانــه 
ــی  ــد و چگونگ ــی س ــالوده و پ ــت ش ــناخت وضعی ــدف ش ــا ه ب
ــا دیــواره ســنگی کوهســتان ایجــاد شــد. نکتــه  پیونــد هســته ب
جالــب توجــه در مــورد روش ســاخت بنــد دیــدگان ایــن اســت 
ــتحکام  ــداری و اس ــور پای ــه منظ ــی ب ــان هخامنش ــه مهندس ک
کالبــد بنــد، بخشــی از دیــواره کــوه را شــکافته و ســنگهای آن را 
برداشــت کــرده و هســته بنــد را درون پیکــره کــوه چفــت کــرده 
انــد. ایــن روش و تدبیــر بــا توجــه بــه گســتردگی دریاچــه بنــد 
و در نتیجــه فشــار وارده شــده بــه پیکــره بنــد، بســیار کارآمــد و 

ضــروری بــوده اســت.
ــده ســازه هــای معمــاری  مــا امیدواریــم بخــش هــای باقــی مان
ــم جــدای از شــناخت  ــا بتوانی ــم ت ــه کنی ــد را کاوش و مطالع بن
ــاری  ــه معم ــه نقش ــد و تهی ــون بن ــای گوناگ ــش ه ــم بخ و فه
آن، حفاظــت و مرمــت ســازه هــای معمــاری و هســته و پوســته 
آســیب دیــده را هــر چــه زودتــر آغــاز کنیــم. البتــه بخــش هایــی 
ــود  ــه دســت ســودجویان تخریــب شــده ب از پوســته ســد کــه ب
در هنــگام کاوش ســاماندهی شــد و یــک گــودال بــزرگ کــه در 
پوســته الشــه ســنگی شــمالی بنــد ایجــاد شــده بــود بــا همــان 

ــد.  ــر گردی ــن، ســاماندهی و پُ ــح و روش ســاخت آغازی مصال
منبع: 

ــد  ــه ناهی ــی، ترجم ــوری هخامنش ــر، 1380، امپرات ــان، پی بری
ــره ــرزان روز؛ قط ــران، ف ــان، ته فروغ
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به بهانه سالروز درگذشت زنده یاد
 دکتر مسعود آذرنوش

حمیدرضا کرمی، فرهاد زارع

باستان شــناس؛ پژوهشــگر و اســتاد برجســته زنــده یــاد مســعود 
آذرنــوش در ۵ فروردیــن مــاه ســال 1324 خورشــیدی در 
ــال 1387  ــود و در 7 آذر س ــی گش ــه گیت ــده ب ــاه دی کرمانش
ــی را  ــی دار فان ــکته ناگهان ــبب س ــه س ــران ب ــیدی در ته خورش

ــت.  وداع گف
حضــور دکتــر مســعود آذرنــوش در دهــه 80- 1370 در دانشــگاه 
ــور  ــی کش ــی باستان شناس ــت اجرای ــه 1380 در مدیری و در ده
ــه راســتی وی  ــود. ب ــران ب ــزرگ در باستان شناســی ای ــی ب تحول
ــرد. وی در  ــاء ک ــل احی ــم و عم ــران را در عل ــی ای باستان شناس
ــرات  ــی تغیی ــکده باستان شناس ــود در پژوهش ــت خ ــان ریاس زم
ــود باستان شناســی  ــه پیشــرفت و بهب ــه ب ــام داد ک اساســی انج
ــکیالت  ــه تش ــکان ورود ب ــوش ام ــر آذرن ــد. دکت ــران انجامی ای
ــم  ــان فراه ــوان باستان شناس ــل ج ــرای نس ــی را ب باستان شناس
ــوارد  ــی از م ــکده باستان شناس ــه پژوهش ــاد کتابخان ــرد. ایج ک
ــر  ــت دکت ــان مدیری ــت. در زم ــت وی اس ــان دوره ریاس درخش
ــی، فعالیت هــای  ــوش، در چارچــوب همکاری هــای بین الملل آذرن
گســترده باستان شناســان خارجــی در ایــران بــر طبــق توافقنامــه 
هــای مشــخص و دقیــق و رعایــت حقــوق ملــی از ســر گرفتــه 

ــن مهــم آشــنایی باستان شناســان جــوان  شــد کــه دســتاورد ای
ــود.  ــا، تئوری هــا و متدهــای روز جهــان ب ــا روش هــا، تکنیک ه ب

•  دکتــر آذرنــوش تحصیــالت ابتدایي و متوســطه را در کرمانشــاه 
ــه پایان رســاند. ب

•  در ســال 1347 موفــق بــه اخــذ درجــه لیســانس از دانشــگاه 
تهــران شــد.

ــل در  ــه تحصی ــغول ب ــربازی مش ــه س ــت وظیف ــس از خدم •  پ
دوره کارشناســي ارشــد باســتان شناســي دانشــگاه تهــران شــد 
و در ســال 13۵3 پایــان نامــه خــود را بــا عنــوان تمــدن و هنــر 
ــا راهنمایــی دکتــر یوســف مجیــدزاده دفــاع کــرد. هیتیــت و ب

•  در ســالهاي پــس از انقــالب بــراي تحصیــل بــه اروپــا و ســپس 
آمریــکا عزیمــت کــرد و در ســال 13۶۶رســاله دکتــراي خــود را 
ــارس » کاوشــهاي حاجــي  ــوان: هنرساســاني در شــرق ف ــا عن ب
آبــاد درنزدیکــي داراب، ایــران « در گــروه باســتان شناســي 

ــه داد.  ــا ارائ دانشــگاه ایالتــي کالیفرنی
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فعالیتها و کاوشهای باستان شناختی:
•کاوشهاي هفت تپه خوزستان،

•بررسی باستان شناسی استان خراسان، 
•کاوشهاي هفت تپه خوزستان،

•کاوشهاي کنگاور کرمانشاه، 
•کاوشهاي مسجد سلیمان، 

•بررسي هاي حاجي آباد )تل سفیدک( فارس، 
•کاوشهاي شوش،

•کاوشهاي گورستان محوطه سنگ شیر و تپه هگمتانه
•کاوشهاي حاجي آباد )تل سفیدک( فارس، 

•کاوشهاي حاجي آباد فارس )میل نقاره و چهار ستون(، 
ــت  ــفیدک(، سرپرس ــل س ــارس )ت ــاد ف ــي آب ــهاي حاج •کاوش

هیــات، 1377.
•کاوشهاي ابراهیم آباد قزوین 

•کاوشهای تپه هگمتانه همدان، 
•کاوشهای قلعه یزدگرد در بان زرده کرمانشاه، 

شــادروان آذرنــوش برنامــه کاوش هــای باســتان شناســی تنــگ 
بالغــی پاســارگاد کــه در ســالهای 1383 تــا 138۵ بــا مشــارکت 

گــروه هــای کاوش ایرانــی و خارجــی انجــام شــد را پایــه ریــزی 
کــرد و تــالش بســیاری در اجــرای هرچــه بهتــر ایــن کاوش هــای 
گســترده انجــام دادنــد. دکتــر مســعود آذرنــوش روز پنجشــنبه، 
7 آذرمــاه ســال 1387 در حالــی کــه بــه علــت درد شــدید قلــب؛ 
ــه همــدان را تعطیــل کــرده  ــی نیــم روز؛ کاوش در هگمتان حوال
ــود؛ در  ــه تهــران بازگشــته ب ــه پزشــک ب ــود و جهــت رفتــن ب ب
ــه  ــان ب ــود ج ــی خ ــی در محــل زندگ ــی ناگهان ــکته قلب ــر س اث
جــان آفریــن تســلیم کــرد. پیکــر ایشــان در دهــم آذر مــاه 1387 
بــا حضــور جمــع پرشــماری از باستان شناســان، همــکاران، 
دانشــجویان و خانــواده ایشــان، از عمــارت مســعودیه تــا میــدان 
بهارســتان تشــییع و ســپس بــه بهشــت زهــرا منتقــل شــد و در 

قطعــه نــام آوران بهشــت زهــرا بــه خــاک ســپرده شــد.
 

یادش پیوسته گرامی و روانش شاد باد.

ان
دم

یا
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ــت  ــه روای ــید ب ــت جمش ــارگاد و تخ پاس
ــه  ــی پش ــفرنامه لوئیج س

 فرزانه گرامی

ــل  ــی ناپ ــی و ســرهنگی از اهال ــک افســر نظام لوئیجــی پشــه ی
ــفر  ــران س ــه ای ــاه ب ــن ش ــه در دوره ناصرالدی ــود ک ــا ب – ایتالی
کــرد. او را نخســتین عکاســی بــر مــی شــمارند کــه بــه ســرزمین 
باســتانی فــارس ســفر کــرد کــه از تخــت جمشــید، پاســارگاد و 
نقــش رســتم عکــس بگیــرد. او ایــن عکــس هــای بــی پیشــینه 
ــاه جــوان پیشــکش  ــن ش ــه ناصرالدی ــوم ب ــک آلب ــب ی را در قال
ــکاس باشــی داد  ــب ع ــه وی لق ــا ب ــاه باره ــن ش ــرد؛ ناصرالدی ک
ــه خــود،  ــه هزین ــه عکاســی ب ــا شــاه دلبســته ب و باعــث شــد ت
ــری از  ــزارش تصوی ــم آوردن گ ــرای فراه ــری را ب ــان دیگ عکاس
ــد. نســخه  ــارس کن ــه ف ــران روان بناهــای تاریخــی و باســتانی ای
ــرای  ــه و ب ــال تهی ــان س ــه در هم ــن مجموع ــم از ای ــی ه دوم
ویلیــام اول، پادشــاه پــروس فرســتاده شــد کــه احتمــال مــی رود 
همــان آلبــوم اهــدا شــده بــه مــوزه متروپولیتــن نیویــورک اســت. 
ــوه فتحعلــی  ــه اردشــیر میــرزا، ن در واقــع ایــن آلبــوم متعلــق ب
ــن  ــه بی ــوم ک ــن آلب ــای ای ــوده اســت. بیشــتر عکــس ه ــاه ب ش
ســال هــای 18۵2 تــا 18۵۵ میــالدی گرفتــه شــده اســت نشــان 
ــردم  ــی م ــت زندگ ــای وضعی ــاری آن روزگار و گوی ــده معم دهن
ــکان هــای تاریخــی  ــان اســت. عکــس هــای پشــه از م و درباری
ــه  ایــران در نمایشــگاه جهانــی هاریــس ســال 18۶7 میــالدی ب

نمایــش درآمــد و نشــان افتخــار دریافــت کــرد. 

دروازه ملــل تخــت جمشــید، منبــع: مــوزه متروپولیتــن نیویــورک، 
ــه 1840-18۶0 میالدی ده

ــر جــرزی از کاخ  ــوش ب ــه اش منق ــن از خدم ــا دو ت ــا ب خشیارش
ــورک،  ــن نیوی ــوزه متروپولیت ــع: م ــش، تخــت جمشــید، منب هدی

ــالدی ــه 1840-18۶0 می ده

کاخ آپادانــا،. تخــت جمشــید، منبــع: مــوزه متروپولیتــن نیویورک، 
دهــه 1840-18۶0 میالدی

ــع:  ــتون، تخــت جمشــید، منب ــای کاخ صــد س ــی از درگاه ه یک
ــالدی ــه 1840-18۶0 می ــورک، ده ــن نیوی ــوزه متروپولیت م
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ــی  ــد، درگاه کاخ اختصاص ــای بلن ــزه ه ــا نی ــی ب ــربازان پارس س
داریــوش بزرگ)تچــر( تخــت جمشــید، منبــع: مــوزه متروپولیتــن 

ــالدی ــه 1840-18۶0 می ــورک، ده نیوی

ــن  ــوزه متروپولیت ــع: م ــید، منب ــت جمش ــی، تخ ــربازان پارس س
نیویــورک، دهــه 1840-18۶0 میــالدی

نقــش برجســته هدیــه آورنــدگان، تخــت جمشــید، منبــع: مــوزه 
متروپولیتــن نیویــورک، دهــه 1840-18۶0 میــالدی

ســنگ نــگاره اهورامــزدا و اردشــیر بابــکان، نقــش رســتم، منبــع: 
مــوزه متروپولیتــن نیویــورک، دهــه 1840-18۶0 میــالدی

ــوزه  ــع: م ــتم، منب ــش رس ــاپور دوم، نق ــرد ش ــگاره نب ــنگ ن س
متروپولیتــن نیویــورک، دهــه 1840-18۶0 میــالدی

متروپولیتــن  مــوزه  منبــع:  پاســارگاد،  ـ  کــوروش  آرامــگاه 
میــالدی  18۶0-1840 دهــه  نیویــورک، 
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Fragment of carved limestone relief: showing a standing guardsman in Persian 
dress, facing left, wearing a pleated headdress, possibly made of felt, holding a 
spear in both hands,and wearing a strung bow with tips ending in bird›s heads 
over his left shoulder. There is a tasselled quiver on his back. Beneath a cornice 
decorated with twelve-petalled rosettes.…
Persepolis: Apadana (Persepolis)
Materials:limestone
Dimensions
Height: 58.50 centimetres
Weight: 75 kilograms
Thickness: 12 centimetres
Width: 42 centimetres
Presented in 1818 by George Hamilton Gordon, the Fourth Earl of Aberdeen
keeping place : British Museum،London
Museum number : 118845

ــا  ــان ایســتاده ب تکــه ای از نقــش برجســته ســنگ آهــک تراشــیده شــده: نشــان دادن یــک نگهب
لبــاس ایرانــی ، رو بــه چــپ ، پوشــیده از روســری چیــن دار ، احتمــااًل از نمــد ، داشــتن نیــزه در دو 
دســت و پوشــیدن یــک کمــان رشــته ای بــا نــوک هایــی کــه بــه ســرهای پرنــده در ســمت چــپ 
ختــم مــی شــود. شــانه پشــت او لرزهــای منگولــه ای وجــود دارد. زیــر قرنیــز تزئیــن شــده بــا گل 

رزهــای دوازده گلبــرگ.…
تخت جمشید: آپادانا )تخت جمشید(

مواد: سنگ آهک
ابعاد

cm 42 :عرض ،cm 12 :ضخامت ، kg 75 :وزن ،cm 58.50 :قد
ارائه شده در سال 1818 توسط جورج همیلتون گوردون ، ارل چهارم آبردین

محل نگهداری:موزه بریتانیا،لندن
شماره موزه: 118845


