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 چکیده

پادشاهی ایران در  باشکوه پایتخت است که طی سالیان، ایران باستانیام یکی از شهرهای ن ،تخت جمشید

است. در این شهر باستانی کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران بوده هخامنشیان زمان

تخت جمشید،  .استسال آباد بوده 2۰۰و به مدت حدود  بنا شده اردشیر اول و خشایارشا ،داریوش بزرگ زمامداری

 معرض خدشه عناصر مختلف طبیعی و غیرطبیعی قرار دارد و فرسایشی محسوس و نامحسوس اگرچه همچنان در

 عمومی . پیشینهرودای مهم تاریخی جهان بشمار میاین بنا یکی از بناه.کندرا با تمام اجزایش تجربه می

ادی از نوع بنیاین تحقیق اما کمتر در مورد عوامل تخریب آن صحبت شده است ،.جمشید بارها نقل شده استتخت

( XRD ،XRF ،SEM )های آزمایشگاهی مانندکتابخانه ای و مطالعات میدانی بر پایه روش است که به روش

هیچ اثری از انهدام عمدی، نه در روزگار اسکندر  نتایج به دست آمده عبارت است از این مطلب که انجام شده است.

شان رو به نابودی گذاشتند. این کاخها ی زیاد ابعادبنا و فاصلهو نه بعد از آن، وجود ندارد. کاخها به سبب سستی 

الً به یافت محتمعظمتی که در این کاخها تجلی می اند . در عین حالبه طور طبیعی و به دالیل عملی از بین رفته

 صورت یادمانهایی باقی مانده است.
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 مقدمه 

مجموعه تخت جمشید  تخریب متاسفانهمی باشد آن یکی از با ارزش ترین منابع  میراث تاریخی هر کشور

ترین بحث در این زمینه تالش در جهت دستیابی مهم. سال قبل تا زمان کنونی ادامه دارد23۰۰ازآتش سوزی 

های مربوط به آتش کشیدن تخت  های مرتبط در جهت رد یا تایید روایت انجام آزمایشبه حقیقتی تاریخی با 

شفاف کردن حقایق تاریخی با استفاده از موارد باستان شناسی  از جمشید توسط اسکندر است. و در وهله بعد

 بررسی صحت هدف از این تحقیقباشد.ها به دور از تعصبات مورخین یونانی میها و آزمایش و بررسی گزارش

های وارده به بررسی آسیب،است.وادعای مورخین یونانی در قرن چهارم پ. م در مورد حمله اسکندر به ایران 

 انجام آزمایش ها،  استهای باستانی شناسی های تاریخی قبل از انجام پژوهشتخت جمشید در طول دوره

بررسی عوامل طبیعی احتمالی  ،شید.  ی تخت جمدر مورد اثبات صحت وقوع آتش سوزی گسترده در مجموعه

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات بنیادی است که ی تخت جمشید شود. توانسته باعث تخریب در محوطهکه می

ای مورد سنجش قرار داده و ی کتابخانهها را به روش مقایسهداده .باشد به دنبال رد یك یا چند نظریه می

 ر مبنایو بآید.با استفاده از مطالعات میدانی و با استفاده از تجربیات خود یك نظریه جدید به وجود می سپس

غول »جز همان نبوده رسند که امپراتوری هخامنشی چیزی به این نتیجه می واطالعات جمع آوری شده 

باید آخرین تیر را روانه و مورخین یونانی پس از بیان انحطاط شاهنشاهی داشته « معروفی که پای گلین

مسلم است که هیچ اثری از انهدام عمدی، نه در روزگار اسکندر و نه بعد از آن، وجود  .کردندداریوش سوم می

یل لزومی ندارد که به دالوشان رو به نابودی گذاشتند. ی زیاد ابعادندارد. کاخها به سبب سستی بنا و فاصله

یافت به صورت ی عظمتی که در این کاخها تجلی میعین حال خاطرهسیاسی یا روانی توسل بجوییم. در 

های زورکی و تحریف های جدلی و قیاسخطاهای خام، تضادهای درونی، استداللیادمانهایی باقی مانده است.

تواند برای شناخت شده )میان ایران و یونان( بنیاد مجموعه اظهار نظرهایی هستند که مورخ امروزی فقط می

عمومی آن روزی یونان مورد استفاده قرار دهد، نه وضع شاهنشاهی هخامنشی. هنگامی که اسکندر در  عقاید

پ.م نیزه خود را در خاك تروئاد فرو کرد، شاهنشاهی هخامنشی پا به مرحله هرج و مرج و انحطاط  334بهار 

ای هکامل اوضاع داشت.شکستی پادشاهی اردشیر نشان از مهار جبران ناپذیر نگذاشته بود، و حتی طول دوره

دهد که ضعف ساختاری جامعه هخامنشی را سپاهیان هخامنشی در برابر اسکندر مقدونی به ما اجازه نمی

های ررسیاین موضوع بدون انجام ب نتیجه بگیریم و بر متون مشکوك امثال ایسوکراتس یا گزنفون استناد کنیم.

ان های باستپیش پذیرفته شده است همچنین بررسی دادهدقیق برای عموم باستان شناسان و محققین از 

ی تخت جمشید علل تخریب بنا و تاریخ مشخصی از ها به این موضوع در محوطه شناسی و انجام آزمایش

منظور از این تحقیق روشن شدن وضعیت کند. زمان تخریب و عدم تداوم استقرار در این محوطه را آشکار می

از داریوش سوم و مشخص کردن واقعیت روایات مربوط به آتش سوزی این بنا ی پس تخت جمشید در دوره

در بخش اول به کلیات تحقیق و سپس بررسی تاریخ هخامنشی و معرفی .در زمان تصرف اسکندر است 
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 یشناخت باستان شواهد و مکتوب منابع بر یمرورو  قیتحق نهیشیپبه ی تخت جمشید و درادامه  معمارانه

در ومی پردازیم  دیجمش تخت یمجموعه به رسانبیآس عوامل یبررسبه   چهارم فصلدر ودیجمش درتخت

 رسیم. می پیرامون صحت ادعای مورخین  یریگجهینتنهایت به 

 

در منابع یونانی توجهی به واقعیت انکار ناپذیر تخت جمشید نشده است. یگانه استثنای واقعی بخش کوتاهی 

: 199۰نامد )کالمایر های پرسپولیس ]تخت جمشید[ را ارگ میاست در کتاب دیودوروس که مجموع کاخ

 «او ِد ریکو دِ اپاردونونه»ترین اشاره به تخت جمشید در ادبیات اروپایی، عبارت کوتاه به بعد(.قدیمی 9ص 

نامد می Comerunرفت. او آن جا را م از طریق فارس به چین می 1318راهب ایتالیایی است که در سال 

از تخت جمشید که در میان مردم محلی  1368ژانویه  27(.یوهان آلبرت فون ماندلس در 4۰: 1952)گابریل 

به  1474در « جوزافا باربارو»آن زمان به چهل منار معروف بود، بازدید کرد.حدود یك قرن بعد سفیر ونیز 

ی هفدهم رفت و (.نزدیك به آغاز سده1: 1978نامد )استروناخ می« چهل منار»تخت جمشید آمد. او آنجا را 

به تخت جمشید اشاره  1569د زیاد بود و هویت محل معلوم شده بود. جفری دالت در آمد به تخت جمشی

: 1667از تخت جمشید دیدن کرد )فیگرو  1667در « دون گارسیا دایسلوئه فیگروئا»کند.سفیر اسپانیا می

شید گزارش جمبارها به ایران سفر کرد در مورد تخت 1668تا  1631(.ژان فرانسوا تاورنیه که بین سالهای 163

ی هوتس طراحی نسخه والنتین هربرت دِ یاخر از تخت جمشید را (.به عقیده39ـ  41: 1998دهد )فربای می

باشد که  1625(. در این صورت تاریخ آن باید سال 2: 1911و  19۰8فیلیپ آنخل انجام داده است )هوتس 

به نامهای ژان شاردن، کورنلیس ِد ترین طراحی سالم مانده از تخت جمشید است.سه مرد احتماال قدیمی

بروئین و انگلبرت کمپفر در روشن شدن اذهان عمومی در ماهیت تخت جمشید تأثیر زیادی داشتند:زیباترین 

ی تخت جمشید به کورنلیس ِد بروئین تعلق دارد.توصیف کارستن نیپور ی هجدهم از مجموعههای سدهطرح

تخت جمشید را باید آغاز یك کاوش به راستی علمی دانست  آلمانی که عضو هیات علمی دانمارك بود از

های آغازین ی عطفی در پژوهش این محل بود.در دهه(.بازدید نیپور از تخت جمشید نقطه15: 1986)اشمیت 

(.ویلیام اوزلی اولین کسی 75: 1818ی نوزدهم جمیر موریه به کاوش در تخت جمشید دست زد )موریه سده

های تخت جمشید را گردآوری کرد )اوزلی ی کاخت در ادبیات فارسی و عربی دربارهی اشارااست که همه

ا هها از تخت جمشید که حتی نخستین عکاسیترین طرح(.بیشترین و دقیق241ـ  411، صص 11، ج 1821

ز یکدیگر می ای کها پا فراتر بگذارند توسط تکسیه و فالندن و کوست، که هر یك به فاصلهنیز نتوانستند از آن

های شیمیایی توانست ثابت کند که نقش با انجام آزمایش 1839از ایران دیدن کردند، تهیه شدند.تکسیه در 

اشتولتسه و آندرئاس دو جلد  1882اند.در سال های تخت جمشید در واقع نقاشی شده و رنگی بودهبرجسته

زارش از تخت جمشید با کمك تکنولوژی های تخت جمشید را منتشر کردند. اشتولتسه اولین گبزرگ از عکس

های دیوالفوا، یا همسرش جین، غالبا به صورت گراور (.عکس255: 1883مدرن را انتشار داده است )اشتولتسه 

یك بازسازی را  1851اند و کیفیت خوبی داشتند.جیمز فرگوسن معمار انگلیسی در سازی با آفتاب چاپ شده

(.جیمز 27۰مقابل صفحه  18، تصویر 1851ا پیشنهاد کرد )فرگوسن به صورت تك نگاشت از کاخ خشایارش

عملیات کاوش هیئت  193۰هاتری بریستد تقاضای امتیاز خاك برداری در تخت جمشید را نمود و در سال 
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تحت ریاست هرتسفلد ادامه یافت و پس از آن تا اواخر  1934آمریکایی در تخت جمشید شروع شد و تا 

گ جهانی آغاز گردید به ریاست اریك اشمیت ادامه یافت. پس از عزیمت هیئت مذکور که جن 1938تابستان 

عیسی بهنام و پس از آن علی سامی متصدی حفاری در  194۰ها واگذار شد و تا سال ادامه کاوش به ایرانی

 ادامه یافت. 1959تخت جمشید گردید و حفاری تا سال 

 

 باشد. همین طور دربه دنبال رد یك یا چند نظریه می تحقیق حاضر از نوع تحقیقات بنیادی است که

دد. این گرجهت تکمیل نظریه یك گروه در مقابل گروه دیگری است و در واقع به یك نظریه جدید تبدیل می

ها و تجربیات محقق در جهت بهبود وضعیت سازمانی ها، نظریهتحقیق به صورت کاربردی با استفاده از روش

ای مورد سنجش قرار داده و ی کتابخانهها را به روش مقایسهبل توجهی خواهد کرد. دادهو دانشگاهی کمك قا

های بدست آمده با استفاده از مطالعات میدانی یا مواد فرهنگی شناسایی شده به مقایسه گذاشته اطالعات داده

ی و ابه صورت کتابخانه آید.طرح این گونه تحقیقو با استفاده از تجربیات خود یك نظریه جدید به وجود می

ی شود: در مرحلهگیرد و به سه صورت انجام میهای بدست آمده از محوطه صورت میاستفاده از آثار و داده

بندی خواهند شد. در مرحله نخست، کلیه اطالعات مربوط به این رویداد در منابع یونانی گردآوری و طبقه

ی تخت جمشید در خصوص مسئله آتش سوزی مورد تجزیه و هادوم، اطالعات مربوط به بررسی و یا حفاری

گیرد و در مرحله سوم با استفاده از مشاهدات میدانی به بررسی علل تخریب این مجموعه و تحلیل قرار می

مصالح متعلق به تخت جمشید پردازیم.جستجو در مورد اثرات حریق بر مصالح باقیمانده در تخت جمشید می

اند با روش مقایسه با مصالح کاخ شوش که به طور حتم دچار حریق شده و حرارت بودهکه احتمااًل در معرض 

 در روش میدانیگیرند.شود، مورد بررسی قرار میهای مصالح جدید که به صورت کنترل شده حرارت داده مینمونه

، XRDهای های آزمایشگاهی )از جمله روشبه صورت مشاهده و تجربه مستقیم بر پایه استفاده از روش

XRF ،SEM مطالعات بیشتر بر اساس شناخت عوامل آسیب رسان به مجموع بناهای تخت جمشید و ،)

بررسی اثرات حرارت بر مصالح ساختمانی و همچنین آزمایشهای ژئوتکنیك جهت تشخیص مقاومت بستر 

مکتوبات مورخین یونانی و ی ای پس از مطالعهگیرد.در روش کتابخانهکاخهای احداثی در برابر زلزله انجام می

های مربوط به مسافران اروپایی و همچنین گزارشهای حفاری و ها و نوشتهی سفرنامهپس از آن مطالعه

مطالعات باستان شناسی با استفاده از تجربه، محقق به یك نتیجه گیری معقول خواهد رسید که تا حدودی 

 گردد.هدف نهایی پژوهش از آن استنباط می

ی تخت جمشید و همچنین نمونه برداری مصالح این مجموعه با جمع آوری شده از محوطهاطالعات 

مصالح مشابه مربوط به دیگر بناهای هخامنشی مقایسه گردیده و همچنین با مشخص کردن معادن در دسترس 

گردند.اطالعات جمع آوری های بکار رفته در تخت جمشید مقایسه میهای جدید نیز با نمونهاین مصالح نمونه
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ی تخت جمشید با دیگر بناها مقایسه گردید و با اطالعات بدست آمده از مواد خام اولیه مورد شده از محوطه

 تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

های بسیار بیشتری از آنچه در منابع تاریخی فالت ایران بسیار لرزه خیز است، اما بدون تردید زمین لرزه

مناطقی را فهرست کرده  (1943)م اشاره شد، رُخ داده است. مثالً مسعودی  19۰۰تا  8۰۰های سالمکتوب 

مشهور است؛ از جمله مناطقی که مسعودی، خود، دیده )رك. در پیهای شدید پیکه به دلیل وقوع زمین لرزه

Berberian and Yeats 1999 مدرك مکتوبی  ( که برای هیچ کدام1( دو شهر آمل و سیراف است )شکل

ی شناخته شده در منطقه آمل در ساحل جنوبی ترین زمین لرزهم در دست نیست.قدیمی 943پیش از سال 

بندر سیراف )بندر در مقیاس امواج سطحی( و در 5/6م )حدود  18۰9ی سال دریای مازندران، زمین لرزه

در مقیاس امواج  3/5م )بیش از  987/ 6/ 17های طاهری امروزی در ساحل شمالی خلیج فارس(، زمین لرزه

م درگذشت، یعنی  956در مقیاس امواج سطحی( است. مسعودی در سال 5/6م )حدود  1۰۰8سطحی( و بهار 

دهد که م. این به روشنی نشان می 978/ 6/ 17ی مستند سیراف در سال پیش از نخستین زمین لرزه 22

 ای ایران کامل نیست.ی لرزهی ثبت شدهتاریخچه

 های مرکز شتابنگار کشوررکوردهای ثبت شده دستگاه :1دول ج

 نام
کد 

 ایستگاه

نوع 

 دستگاه

شماره  موقعیت جغرافیایی

 رکورد

 زمان وقوع

 تاریخ ساعت

شتاب تصحیح 

 نشده

 L V T عرض طول

 ApA 2-SSA 889/52 934/29 5۰94 آپادانا
27/9/2۰1۰ 

11:22:46 
1۰ 5 12 

ولی 

 عصر
VAL 2ـSSA 889/52 92/29 5۰77 

27/9/2۰1۰ 

11:22:46 
18 9 2۰ 

 2۰۰3در سال  6/4سال اخیر با بزرگای  1۰۰ای دستگاهی در های لرزه نگاری، تنها یك داده لرزهبر اساس داده

در منطقه مرودشت  1623زمین لرزه های تاریخی در نزدیکی محدوده، به شرح زیر است )همانجا(:رخ داده و داده

 هایی به نقش رستمهای تخت جمشید شد و آسیبکه سبب فرو ریختن شماری از ستونشیراز گزارش شده 

های کربال، منصور آباد و خرامه تقریبا به کلی در منطقه شیراز به وقوع پیوسته و دهستان 1894رسید. زلزله 

اختی، محدوده ای و زمین سهای لرزههای استان فارس و دادهی فراوانی زمین لرزهویران شد.بر اساس نقشه

ای با خطر نسبی های لرزهتخت جمشید در مرز پهنه کم خطر و پر خطر قرار دارد که به عبارتی در پهنه

ای است که به سبب جنبش دوباره متوسط رو به زیاد قرار دارد.توان لرزه زایی گسل رحمت بزرگی زمین لرزه
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ی هاسم گسل، سیمای هندسی گسل و ویژگیدهد که به عواملی مثل مکانیای از درازای گسل روی میتکه

کیلومتر  3۰ی زمین ساخت ناحیه بستگی دارد. با توجه به اینکه طول تقریبی گسل رحمت نزدیك به لرزه

های فارس به دلیل وجود ریشتر را دارد.بیشتر زمین لرزه 3/6ای نزدیك به است، بنابراین این گسل توان لرزه

 یها از رسیدن همهسنگ و پوشش رسوبی باالیی، ضمن تعدیل انرژیز پیهای نمکی سری هرمز در مرالیه

کند. افزون بر این وجود رسوبات گچی ـ انیدریتی وابسطه به سازندهای داالن آنها به سطح زمین جلوگیری می

)پرمین(، دشتك و کنگان )تریاس(، هیت و گوتنیا )ژوراسیك بال( به ویژه سازند تبخیری گچساران )میوسن( 

 از عوامل موثر در کاهش انرژی و جلوگیری از گسلش سطحی هستند. 

سسته طی چندین سال از زمان اولین تعریف آن توسط کاندال ی روش المان گبندی و توسعهفرمول

(Cundall 1971: 17 در سال )سازی دو م شکل گرفته است. در اصل، روش المان گسسته برای شبیه1971

دار ایجاد شد. اما این روش برای کاربرد در تحقیق درباره جریان ذرات بعدی یك توده سنگ درزه 

(Warburton 1981: 91،) ای های میکروسکوپی در مواد دانهعه روی مکانیسممطال(Cundaal and strack 

 Plesha and Aifantis 1983: 137- 149; Lorig andها و بتن )گیری درزه در سنگ( و شکل6 :1983

Cundall 1987: 471- 459 )ی پیشینه و ادبیات تحقیقات گذشته که نیز گسترش داده شده است. مطالعه

ز نظر گذشت حاوی اطالعات مهمی در خصوص ضروریت و اهمیت و همچنین نوآوری تحقیق در این فصل ا

های المان منفصل به عنوان یك توان دریافت که روشباشد . بر اساس مطالعات فوق به راحتی میحاضر می

 دقتای را با روش جدید قادر است رفتار سنگ را در شرایط مختلف علی الخصوص رفتار دینامیکی و لرزه

دهد که تاکنون هیچ یك از تر نشان میباالیی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین مطالعات دقیق و گسترده

 3DECهای سنگی با ارزش تاریخی در ایران با استفاده از روش المان منفصل و با استفاده از نرم افزار سازه

ازی ستجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مدل در این قسمت از پژوهش بهای قرار نگرفته است.مورد آنالیز لرزه

ی ملل در تخت جمشید با استفاده از اجراء گسسته در ی دروازهای سازهعددی در خصوص بررسی رفتار لرزه

ی مورد نظر در سه حالت مختلف به شرح زیر پرداخته شده است. در اینجا تحلیل سازه 3DECنرم افزار 

 سازی صورت گرفته توضیحاتی ارائه شده است.ی مدلفصیل درباره نحوهانجام گرفته است که در ادامه به ت

 ـ تحلیل استاتیکی و ایجاد تعادل در مدل، تحت نیروی گرانش و وزن سازه 1

 های معادل متناوب یا سینوسیـ تحلیل دینامیکی با اعمال تنش2

 ـ تحلیل دینامیکی بر اساس تحلیل پاسخ شتاب سازه 3
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به  3DECی ملل با ابعاد واقعی ساخته شده در نرم افزار ی دروازهاز ژئومتری و هندسه سازه: نمایی 1تصویر 

 صورت سه بعدی و المان منفصل

 های متناوب اعمالی از طرف زمین به کف سازه جهت ایجاد پیشینه شتاب: مکانیزم اعمال بار )تنش(2تصویر 

ازه های مختلف، ابتدا سی ملل تحت اثر پیشینه شتابی دروازهاز اینرو به منظور تحلیل دینامیکی سازه 

با میرایی طبیعی به تعادل رسیده و سپس بارهای متناوب دینامیکی که ایجاد پیشینه شتاب مشخصی در 

 ی ملل اعمال گردید. ی درو ازهنمایند، به سازهسازه میپی

 
 5/13بر روی مدل در زمان  0.2gی ملل تحت اثر شتاب متوسط ی دروازهکانتور شتاب سازه: 3تصویر  

 ثانیه پس از اعمال بار

ثانیه پس از اعمال  5/11در مدت زمان  0/4gطبق نتایج بدست آمده با اعمال بار ناشی از شتاب متوسط 

حداکثر جابجایی ی ملل با ایجاد ی دروازهترین بلوك بر جای مانده در سازهشود که فوقانیبار، مشاهده می

سانتیمتر از  43/7۰ثانیه با ثبت جابجایی حداکثر  5/12سانتی متر دچار اغتشاش شده و در زمان  65/48

نماید. سانتی متر  به طور کامل سقوط می 1۰۰ثانیه با ثبت جابجایی باالی  7/13سازه جدا شده و در زمان 

ثانیه یعنی انتهای  1/14ی زمان اعمال بار در زمان ها در انتهای تحلیلهمچنین نتایج بدست آمده از ادامه

دهد که در این لحظه، نشان می 4ـ37ی ملل مطابق تصویر ی دروازهزمان بارگذاری دینامیکی بر روی سازه

های سانتی متر، بخش دیگری از بلوك 5۰۰عالوه بر سقوط بلوك فوقانی سازه با ثبت حداکثر جابجایی باال 
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های زیاد قرار گرفته و پشت سازه که در شکل نشان داده شده، در معرض جابجایی موجود در وجه جانبی

 ممکن است سازه را با تخریب کلی مواجه نمایند.

هارمونیك جهت ی ملل تحت اثر اعمال بارهای متناوب وی دروازهپس از بررسی رفتار دینامیکی سازه

شتاب سازه در قسمتهای قبل، تخمین خوبی از ایجاد بیشینه شتاب مشخص در بستر سازه و تحلیل پاسخ 

های مختلف معادل با بارهای متناوب بدست آمد. در این قسمت به منظور فرو ریزش سازه تحت اثر شتاب

ل تحت اثر ی ملی دروازهدستیابی به نتایج دقیق تر، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از رفتار دینامیکی سازه

پرداخته  3DECی زمانی و رویکرد اجزاء گسسته در نرم افزار ه از روش تاریخچههای واقعی با استفادزلزله

 شده است.

توان بیان داشت که در طرح حاضر تالش شد بندی کلی از مطالعات صورت گرفته میبه عنوان یك جمع

ل در مجموعه ی ملی دروازهای سازههای عددی با روش اجزای گسسته به بررسی رفتار لرزهتا با انجام تحلیل

هی، های آزمایشگاهای احتمالی پرداخته شود. برای این منظور ابتدا با انجام تستتخت جمشید تحت اثر زلزله

های ساخته شده مشخصات مصالح و زمین شناسی منطقه مورد بررسی قرار گرفت و مشخصات سنگی سازه

های میدانی اقدام به تعیین هندسه دقیق های هندسی و برداشتدر این منطقه تعیین شد. پس با انجام تحلیل

به صورت  3DECو احجام سازه مورد مطالعه شد در مرحله بعدی با مدلسازی دقیق اجزاء گسسته و نرم افزار 

 های احتمالی پرداخته شد.ای این سازه تحت اثر زلزلهسه بعدی، به بررسی و تحلیل عددی رفتار لرزه

 ی تخت جمشید:آسیب شناسی مجموعههای تحلیلی مورد استفاده در روش

 (XRDانکسار اشعه ایکس )

 (XRFفلورانس اشعه ایکس )

 (HRTترموگرافی پر وضوح )

 بندی عوامل آسیب رسان بر اساس مکانیسم تخریب:تقسیم

 الف( فیزیکی 

 ب( شیمیایی

 ج( بیولوژیك

 د( انسانی

 : آسیب شناسی ناشی از رطوبت نزولی2جدول 

 آسیبعلت  عالئم نوع آسیب

 عدم پوشش و محافظ در برابر نفوذ آب ای شکل شدن دیوارهاای با دندانهاره رطوبت نزولی
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 : آسیب شناسی از رطوبت و گرما3جدول 

 آسیب علت عالئم نوع آسیب

 فرسودگی ناشی از رطوبت و گرما

 ای رطوبتی و دماتغییرات دوره ایهای شبکهترك خوردگی

 های نامنظمترك خوردگی
های سازنده )انبساط و نوع کانی

 انقیاض(

 : آسیب شناسی عوامل بیولوژیکی4جدول 

 آسیب علت عالئم آسیب نوع

 عوامل بیولوژیکی
 وجود گیاهان ی آنهای گیاهان و ریشهمشاهده

 حیوانات و جانوران هایی در دیواروجود حفره

جمشید موجود بوده است. آتنائوس یکی از در طول حیات معاصران اسکندر دو روایت از آتش کشیدن تخت 

دهد.کلیتارخوس، تائیس، بدکاره یونانی را مسئول به آتش کشیدن تخت روایات را به کلیتارخوس نسبت می

داند. روایت دیگر از آریستوبولس یا بطلمیوس گرفته شده که آریان در نقل روایات، متاثر از او بود جمشید می

کرد اسکندر را از این ور خالصه در این روایت علی رغم این که پارمینون تالش می(. به ط1)آریان. پیشگفتار 

ی مورد توجه این است (. نکته11و  18، 3کار باز دارد، او )اسکندر( کاخ هخامنشی را به آتش کشید، )آریان. 

ته زرگ وجود داشی متناقص از چگونگی آغاز آتش سوزی بکه در اوایل دوران یونانی مأبی )هلنیسم( دو نسخه

 است.

در پایان جمهوری روم این روایات هنوز رایج بودند. روایت اول را که بسیار طوالنی است، دیودوروس نقل کرده 

اسکندر کاخهای تخت جمشید را برای انتقام گرفتن از ایرانیان »تر استرابو: است و روایت دوم را به شکل ساده

 (.729/73۰« )شهرهای یونان را به آتش و شمشیر به یغما برده بودند.به آتش کشید، زیرا ایرانیان معابد و 

سربازان مقدونی با آرایش  (Borza 237)پ .م  33۰هنگام ورود اسکندر به تخت جمشید در ژانویه )دیماه( 

( شهر را به تاراج و چپاول کردند. کورتیوس نیز همانند دیودوروس تخت 2.6.5نظامی فاالنکس )کورتیوس .

 های تخت جمشید.داند نه کاخنامد. دیودوروس غارت را مربوط به شهر میرا شهر می جمشید

ها و هتك حرمت به زنان را از سوی هر دو نویسنده )قتل عام مردان، خودکشی دسته جمعی برخی از خانواده

 33۰ماه( ارتش اسکندر طی غارتگر شهر توصیف کرده اند(.اسکندر پس از چهار ماه در ماه مه )اردیبهشت 

ی زمانی بین بنابراین فاصله(.(Borza 241پ.م تخت جمشید را ترك کرد و به سرزمین ماد لشکر کشید 

ماه برآورد شده است )پلوتارخوس، اسکندر،  4غارت شهر تخت جمشید و به آتش کشیدن احتمالی کاخ حدود 

باور نکردی است که حدود  چهارماه دهند این است که جدول زمانی فوق اشتباه (.آنچه حفاریها نشان می6.37
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ی زمانی بین تاراج شتابزده و ناتمام کاخ و آتش سوزی آن باشد.براساس نظر رایج، شهر در ژانویه )دیماه( فاصله

و  3.7۰. 17ی تخت جمشید به حال خود رها شده است )علی رغم روایات غارت شده است، سپس صفه

آمده است در اواخر اردیبهشت به آتش کشیده شده « کاخ»ن با نام ( و بناهای صفه که در متو5.6.5کورتیوس 

است.در مدت این چهار ماه اشیاء ارزشمندی روی زمین کاخ در معرض دید بوده است. اگر آن محل در 

 .توانسته مانع آنان برای دزیدن اشیاء شود ی سربازان مقدونیه ای بوده، هیچ چیز نمیمحاصره

( آمده است هدف از به آتش کشیدن تخت جمشید وفادار 729/73۰استرابو )همان گونه که در گزارش 

نگهداشتن مردم آتن و دیگر شهرهای مرکزی یونان به صلح مشترك، جهت جلوگیری از رفتن آژیس سوم 

)حاکم پلوپونز( به سمت شمال و تهدید مقدونیه بوده است.در پذیرش این مطلب جای شك است چون در 

تالفاتی وجود دارد، حتی اگر خبر سرکوب آژیس در هر زمانی پس از اواسط دسامبر تاریخ جنگ آژیس اخ

پ.م به اسکندر رسیده باشند تا زمان به آتش کشیده شدن تخت جمشید در اواسط مه  331)اواخر آذرماه( 

ماه زمان سپری  6پ.م و رسیدن خبرآن به آتش، جهت جلوگیری از جنگ، در حدود  33۰)اواخر اردیبهشت( 

 شده است.

اند. اسکندر به عنوان قیم روح جهان و اروپاییان کنونی به تنها یونانیان تمایل به شنیدن این داستان داشته

ز اند، ااند، یا انحطاط را بهانه ای برای استثمار ساختهعنوان وارثان او این ساختار را با دخالت خود مدرن کرده

و از سوی دیگر با درکی که « هخامنشی –اسکندر »ح  مزدوج این رو مساله انحطاط که از یك سو با اصطال

ها از آن دارند به ما منتقل شده است، در واقع تصویری است که هر انسانی باید از دشمن خود داشته اروپایی

ت که هایی اسی ویرانیباشد.اسکندر سعی داشت به یونانیان وانمود کند که جنگ او با ایران به سبب کینه

ها برای چند سال در یونان به بار آوردند، و بنابراین جنگ او همان جنگ میهنی یونانیان است. اسکندر ایرانی

( 6وI  :16پس از نبرد گرانیکوس پرچم ایران را به عنوان غنیمت پیروزی برفراز پارتنون آتن برافراشت )آریان 

اه ایران بود، بنایی یاد بود ساخت و شگفتا که آتن نیز برای ممنون سردار یونانی تباری که در خدمت ش

(Beispiel 1981))  پ.م یا  334.مطرح کردن مورخان یونانی در مورد فروپاشی شاهنشاهی داریوش در سال

در زمان رسیدن اسکندر با سندی که از مصر بدست آمده تا حدودی زیر سئول « انحطاط هخامنشی»حتی 

سنگ قائم ساتراپ( در مصر کشف شد. این لوح نقش دار م متنی به خط هیروگلیف ) 187۰رود. در سال می

پ.م (. 311متعلق به سال هفتم حکومت شاه جوان اسکندر، پسر و جانشین اسکندر گجسته است. )نوامبر 

ی پیشین هخامنشیان با ی بطالسه است که در آن از سلطهاین لوح یکی از اسناد پرشمار مصری دوره

 ناخرسندی یاد شده است.

د  و شتصویر تاریخ ایران در زمان اسکندر است، یعنی هنگامی که الگوی اصلی آن رفته رفته محو میاین 

داد. آنگاه این مفهوم منجمد و راکد شد و مدت دوهزار سال تغییر نکرده و دوام موجودیت خود را از دست می
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های سرزمین الگو، دیدگاهی این های ایران دست پخت هرودت است. سرچشمهآورد.الگوی کلی داستان جنگ

ی معنای گذشته است. نسبت اخالقی نمایی را هرودت به عنوان یك مورخ اختراع کرد و اصلی یونان درباره

های خود را نسبت به الگوی تاریخ، فنون روایی هنر خویش در اختیار یونان نهاد. او در قالب این روش دیدگاه

 یارد، زیرا باید بپذیریم که حقیقت نهایی برای هرودت مسالهگذو نقش خالقیت و ابداع را به نمایش می

های همه یا (.هخامنشیان فرمانروایی بر سرزمین165: 1991زیبایی شناسی و اخالق بود نه واقعیت )کخ 

دانستند، اما ادعای تملك تمام جهان مسکون را بسیاری از اقوام همجوار را حق اخالقی و مذهبی خود می

تسخیر ایونیه به  -1رد این ادعای مورخین یونانی به ویژه هرودت سه مسئله قابل بررسی است. نداشتند.برای 

 آغاز شورش ایونیه -3سرنگونی پولیکراتس حاکم ساموس -2دست ایرانیان

ی تخت ی ملل در مجموعهی دروازهای سازهپیرو مطالعات صورت گرفته در خصوص بررسی رفتار لرزه

صورت خالصه حاصل شده است:به طور کلی با توجه به آنالیزهای صورت گرفته و اعمال جمشید، نتایج زیر به 

ی هی دروازسازی شده جهت ایجاد بیشینه شتاب معادل با زلزله بر روی سازهبارهای دینامیکی مختلف معادل

ها و با ی غربی به علت وزن و سطح مقطع کمتر، اصطکاك کمتر بین درزهشود که دیوارهملل مالحظه می

مسائلی از این دست از مقاومت کمتری برخوردار بوده و با وقوع بارهای دینامیکی در بستر سازه، لغزش و 

ای شایع خواهد بود که البته با ادامه روند بارگذاری، به دلیل از بین های زیاد در این بلوکها مسئلهجابجایی

ها تخریب بخشهایی از سازه قابل وقوع ی بلوكها و همچنین تسلیم شدن مقاومت نهایرفتن اصطکاك درزه

خواهد بود عالوه بر این، بلوك فوقانی سازه و همچنین بلوك افقی موجود در سر در سازه به دلیل ایجاد 

 جایی بیشتر در آن در اثر بارها دینامیکی از احتمال تخریب بیشتری برخوردار هستند.جابه

ی ملل تحت اثر شتاب ی دروازهانی انجام شده بر روی سازهی زمهای دینامیکی تاریخچهنتایج تحلیل

در راستای  Vو موله  Zو  Xبه ترتیب در راستای محورهای  Tو  Lنگاشت زلزله بم در حالت اول )مولفه 

ثانیه از اعمال زلزله  5/14های مختلف پس از اعمال بار زلزله نشان داد که تا قبل از زمان ( و در زمانYمحور 

جایی ای در جابهسانتی متر، تغییر چندان قابل مالحظه 1۰47/۰وی سازه، با ثبت ماکزیمم جابجایی بم بر ر

ها تشکیل دهنده سازه رخ نداده و سازه در طی این مدت زمان، پایداری خود را به صورت کامل حفظ بلوك

 5/16گذشت زمان تقریبی  شود که پس ازنموده است. با ادامه روند بارگذاری ناشی از زلزله بم مشاهده می

سانتی متر، همچنان سازه پایداری کلی خود را حفظ  79/2ثانیه از شروع زلزله، با ثبت ماکزیمم جابجایی 

گردد. اما رفتار سازه به تدریج متاثر از شتاب زلزله نموده و تغییر زیادی در رفتار دینامیکی آن مالحظه نمی

شود که سازه طبق پیش بینی حل مساله در حالت از زلزله مشاهده می گردد. با ادامه روند بارگذاری ناشیمی

بیند و بعد از این لحظه است که سازه به ثانیه، تکان نسبتًا شدیدی را به خود می 5/18میدان آزاد، در لحظه 

، هیچگونه ام پس از اعمال زلزله18گردد. به عبارت بهتر در اثر زلزله بم، تا ثانیه تدریج وارد فاز تخریب می
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های تشکیل دهنده سازه مشاهده نشده و از این زمان به بعد یکباره در معرض جدایش و تخریبی در بلوك

گردد که سازه از ثانیه گیرد. به طوری که مطابق نتایج بدست آمده مالظه میجابجایی و کج شدن قرار می

زلزله به تدریج تمایل به کج شدن و حرکت زیاد های افقی زیاد ناشی از ام به بعد زلزله، در اثر وجود شتاب18

های افقی و قائم ی ملل در اثر اعمال مولفهی دروازهبه سمت چپ و راست دارد و جابجایی بلوکهای سازه

های ابتدایی پس از های مختلف پس از اعمال بار زلزله نشان داد که در زمانشتاب نگاشت زلزله بم در زمان

های تشکیل دهنده آن ایجاد های ناچیزی در بلوكیبا پایدار باقی مانده است و جابجاییوقوع زلزله، سازه تقر

های بیشینه سرعت ناشی از شتاب نگاشت زلزله بم از شده است. در ادامه روند بارگذاری و وقوع اولین مولفه

ار گرفته و در های شدید به سمت چپ و راست قرام به بعد، کل سازه در معرض کج شدن و تکان18ثانیه 

ها همچنان ناچیز بوده است. در واقع در اینجا سازه به یکباره دچار تخریب کلی شده و حالیکه جابجایی بلوك

های جزئی به یکباره وارد مرحله تخریب کلی شده است. به طوری که پس از گذشت بدون نشان دادن تخریب

های بیشتر یعنی خود را از دست داده و در زمان ثانیه از شروع زلزله سازه به طور کامل مقاومت 23حدود 

 گردد.ام به بعد منهدم می28ثانیه 

( اعمال سه مولفه افقی و 1ی ملل در حالت ی دروازهمقایسه نتایج کلی حاصل از تحلیل دینامیکی سازه

 ر حالت دوم،دهد که سازه مذکور دهای افقی شتاب نگاشت زلزله طبس بر روی سازه، نشان میقائم و  مولفه

های قابل مالحظه در بلوکهای فوقانی سازه رسیده و در اثر اعمال این در زمان سریعتری به مرحله جابجایی

شتاب نگاشت با سه مولفه افقی و قائم، سازه در مدت زمان کمتری در معرض تخریب کلی قرار گرفته است.با 

های مختلف این نتیجه حاصل نگاشت زلزلهبررسی اجمالی و نتایج کلی حاصل از تحلیل تحت اثر شتاب 

اشد. بهای دیواره شرقی کوچکتر میهای دیواره غربی به نسبت بلوكشود که اندازه و در نتیجه وزن بلوكمی

ز تواند از عوامل تهدیدآمیهمچنین وجود چندین بلوك با سطح مقطع بسیار کم و احتماالً فرسایش یافته می

های مخرب، این بلوکها تحمل بار گردد با وقوع زلزلهد، کما اینکه مالحظه میبرای این سازه ارزشمند باش

جانبی خود را از دست داده و با فرو ریختن آنها، ممکن است بلوکهای موجود بر روی آنها نیز فرو ریخته و 

داده  نشان های کوچك و فرسایش یافته در مقطع کلی سازهای از بلوكمنجر به انهدام کلی سازه گردد. نمونه

های سنگی یا های سنگی آن و در صورت امکان استفاده از بتن یا میخشده است.مرمت این دیواره و بلوك

ورت تواند در صها میی نگهبان در پشت دیوارهها به یکدیگر و با احداث سازهتر بلوكفلزی جهت اتصال محکم

 ای تاریخی جلوگیری نماید.های نسبتًا قوی از تخریب سازه و این بنوقوع زمین لرزه

ای های رفتار لرزهسازی و مدلسازیهای صورت گرفته و بر طبق مستندات حاصل از شبیهبراساس تحلیل

ی تخت جمشید توان به این نتیجه رسید که برخالف باور رایج در مجموعهی ملل به راحتی میی دروازهسازه

های مخرب احتمالی در آینده ی ملل در مقابل زلزلهدروازهی که مبتنی بر عدم تخریب و عدم جابجایی سازه
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های دقیق صورت گرفته با روش المان مجزا، مشخص گردید که است، باید اذعان داشت که براساس تحلیل

ها، مقاومت چندان زیادی را برای عدم جابجایی بلوکها ای در محل بین بلوکها و درزههای دم چلچلهگیرهوجود

ای مخرب همچون زلزله طبس یا بم در این منطقه نماید و چنانچه زلزلهی ملل ایجاد نمیروازهی ددر سازه

های کلی و حتی تخریب و انهدام تواند سازه با این عظمت در تخت جمشید را در معرض آسیبرخ دهد، می

ی ذکر شده از مبحث بندهاشود:با توجه به کامل قرار دهد.در مورد تغییر مکان جانبی نتایج زیر حاصل می

توان چنین نتیجه گرفت ششم مقررات ملی ساختمان )بارهای وارد بر ساختمان( و محاسبات انجام شده، می

دار آپادانا، مطابق با ضوابط آئین نامه های ایجاد شده در تراز سقف تاالر مرکزی و ایوان ستونکه تغییر مکان

عی توان تغییر مکان نسبی واقز بین رفتن آن شده است را مینبوده و یکی از دالیلی که باعث ریزش سقف و ا

)تغییر مکان(  Displacementی مهم دیگر در ارتباط با تغییر مکان جانبی، این است که طبقه دانست.نکته

دان باشند، بهای یك قاب و در هر کدام از ترکیب بارهای نه گانه تا حدود زیادی با هم برابر میدرتمامی ستون

های هوا سه نوع آالیندهبا یکدیگر برابر هستند. COMB2ها در های فوقانی ستونکه مثاًل تغییر مکان معنی

 ها دارند:تاثیر مخرب در سنگ

های اسیدی دارای یون ـ واکنش انحالل آبی ترکیبات سنگها: این واکنش ناشی از تاثیر محلول1

𝐻3𝑂هیدرونیوم )
 شود. های کلسیم مینات( است که به ویژه باعث انحالل کرب+

 ها است.ها به شکل باران، شبنم، غبار یا مه عامل انحالل و تخریب سنگاین محلول

 ها:ـ فرآیند رسوب گازها بر روی سنگ2

کند و باعث ها رسوب میمقدار کمی از گازهای آالینده مانند اکسید سولفور روی قشر سطحی سنگ

 ((Bravo al. 2006شود. بارانها بعد شسته و خارج میشود. این گچ بر اثر تولید سنگ گچ می

 ها:ـ رسوب ذرات روی سطح سنگ3

 )ها ممکن است مانند کاتالیزگر باعث تسریع فرآیند آسیب رسانی به سطح سنگ شود برخی آالینده

ی تخت جمشید مشخص شد که باد غالب منطقه، باد شمال گیری جریان باد ساالنه در محوطهبا اندازه

گیری ندارد. باد غالب در بهار باد غربی، غربی و پس از آن باد غربی است و بادهای دیگر تاثیر چندانی در اندازه

در زمستان باد شمال غربی و در پاییز تقریبا باد شمال غربی است با توجه به این که پتروشیمی و کارخانجات 

اند و بادهای منطقه قی تخت جمشید واقع شدهشهر مرودشت )کارخانجات آزمایش، قند و غیره( در جنوب شر

های وزد، آالیندهی کوه رحمت میاز جنوب شرق به سمت شمال غربی منطقه، یعنی تخت جمشید و حاشیه

ی وکوه روی این مناطق متصاعد شده از این قسمتها پس از حرکت با ارتفاعات کوه رحمت برخورد و در دامنه

 کنند رسوب می
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ی باران در فصول گوناگون از ها در سه فصل متفاوت نشان داد که اسیدیتهگیریاندازهگیری و نمونه

های متصاعد شده از شهر، از جمله خودروها با بادهای های متصاعد شده از صنایع منطقه و آالیندهآالینده

ی تخت هارود و پس از حل شدن در آب باران روی سنگی تخت جمشید میغالب منطقه به سمت محوطه

های اطراف و وجود سنگ گچ در مناطقی که سایبان ریزد.فرسایش نقوش تخت جمشید و سنگجمشید می

ی تخت جمشید در جانب ندارد کامال مشهود است با توجه به جهت وزش بادهای غالب و قرار گرفتن محوطه

یرد گهای منطقه را میتوان نتیجه گرفت که رشته کوه رحمت جلوی حرکت آالیندهغربی رشته کوه رحمت می

ه با توجه بکند.ها روی آثار باستانی رسوب و فرسایش آنها را تشدید میو در نتیجه مقدار زیادی از آالینده

های سنگ و مالت ماسه و سیمان نتایج حاصل را های آزمایشگاهی و مطالعات میدانی بر روی نمونهبررسی

 شود تا در شرایطیحرارتی متفاوت سنگ و مالت سبب میتوان بصورت زیر خالصه نمود:ضریب انبساط می

ها باعث ی ایجاد تنش فراهم شود. این تنشدهد در نقاط اتصال، زمینهکه تغییرات عمده و مکرر دما رخ می

ی تخت جمشید در بعضی از شود بطوریکه در محوطهتر میی ضعیفخرابی در سطح پیوند یا در سطح ماده

ث جدا شدگی سنگ از مالت شده و شرایط برای عمل کرد سایر عوامل فرسایش را بویژه ها باعنقاط این تنش

اند را فراهم آورده است. اختالف ترکیب شیمیایی سنگ ها فرسوده شدههایی که پس از گذشت قرنبرای سنگ

پذیری ها در برابر شرایط محیطی گردیده است. برای مثال نفوذ های متفاوت آنالعملو مالت سبب عکس

زیاد ماسه و سیمان و جذب رطوبت زیاد بویژه به هنگام بارندگی سبب انتقال رطوبت به سنگ شده و 

های فعال کند. همچنین عمل انتقال یونها دارد تسریع میای در آنهایی را که رطوبت نقش عمدههوازدگی

ر گردد. تغییو مالت می از مالت به سنگ را تشدید کرده سبب تغییر ساختار سنگ در مرز مشترك سنگ

باشد.با گذشت زمان رنگ در مرز مشترك سنگ و مالت در بعضی از نقاط احتماال به واسطه همین انتقال می

ا هشود در نتیجه بخش سنگ دانههای سیمانی مالت ماسه و سیمان شسته شده و از بافت اصلی جدا میبخش

ن ظاهر آثار سنگی سبب افزایش تخلخل مالت شده و در ماند که عالوه بر بد نما شد)شن و ماسه( باقی می

 نتیجه نفوذ رطوبت افزایش خواهد یافت.

مالت ماسه و سیمان به علت آنکه قابلیت جذب آب بیشتری نسبت به سنگ دارد محیط مرطوب و 

ر نظآورد.ناهمخوانی مالت ماسه و سیمان از مناسبی را برای رشد عوامل بیولوژیك بویژه گلسنگ فراهم می

سازد. همچنین های تخت جمشید، رعایت اصل زیبایی شناسی در مرمت را ناممکن میبافت و رنگ با سنگ

عدم برگشت پذیری مالت ماسه و سیمان، خود یکی از مشکالت استفاده از مالت ماسه و سیمان در مرمت 

ی یدانی، مواد سنگبراساس نخستین شناخت حاصل از بررسی مباشد.ی تخت جمشید میآثار سنگی مجموعه

مورد استفاده برای بازشناسی مجموعه بناهای تخت جمشید به طور عمده از مسائل و مشکالت از هم پاشیدگی 

های زیستی مرتبط ـ مخرب1شود: پذیرفته است، که گونه شناسی زیر بر اساس اهمیت آن موارد ارائه میتاثیر
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ی کلسیده شدن ـ پدیده2، و سبز رنگ.های سفید رنگهای قرمز رنگ، گلسنگبا وجود گلسنگ

(Calcinationدر برخی از ستون )85۰تواند موید حرارت باالی آن قسمت باشد )میزان حرارت باالی ها می 

مشخص  هاترکیبات کلسیده شدن از این قسمتدرجه سانتی گراد بوده است(. این موضوع در ارتباط با آنالیز 

های گسست و از هم پاشیدگی تورق سطحی بناها ها در ارتباط با پدیدهگـ تغییرات بوجود آمده در سن3شد.

 کنند گذاری ظهور پیدا میبه دلیل ساختار لیتولوژی آنها است که در فرآیند رسوب

ن ها را ممکبه طور کلی، این تجربه سازندگان بناهای باستانی بوده است که استفاده صحیح از سنگ

از طرفی اعتبار و کیفیت زیبا شناسی مواد مورد استفاده مطرح بوده و به همین  ساخته است. در روش آنها،می

اری و های کنده کها برایشان اهمیت داشته است. از طرف دیگر، سنگدلیل کیفیت و مقاومت مکانیکی سنگ

ند گرفتاستخراج شده از معدن در زمان نصب از این نظر اهمیت داشتند که آنها باید در جهت صحیحی قرار می

ای های صخرهشدند. در مورد سنگهای سنگی مجاور خود همخوانی و هم موزون میو در مقایسه با سایر بلوك

ی های بنارسوبی که سطوح رسوبی آنها به خوبی پرداخت شده بود، به همین ترتیب آنها نیز در ساختمان

د تا شباید در کارگذاری آنها تالش می هاشدند اما برای بکارگیری این نوع سنگتخت جمشید بکار گرفته می

ها در ارتباط با طرح و محل پالن مناسب خود به کار گرفته شوند. برای هماهنگ بر اساس وزن، این سنگ

های بزرگ هایی از این بلوكای رسوبی، الزم بود بخشهای صخرهسازی این نوع قطعات بزرگ از جنس سنگ

ا ، ههای وارده بر این بلوكن بکارگیری این قطعات در بنا، بر اثر فشار ضربهاز هم جدا شوند. بنابراین، در زما

ها رسوخ کرده ها با گذشت زمان در عمق سنگآمده است که این نوع شکافهایی در آنها پدید میشکاف

 شدارد همچنین به دلیل توسعه و پیها که فروافتادن قطعات بزرگی را در پیـ ورقه ورقه شدن سنگ4است.

های باال به شدت های بخشی جدا شدن جداره سنگها است. در حالی که پدیدهی بیرونی سنگآمدگی بدنه

های مورد مورد استفاده در سنگ.های زیرین را تحت فشار قرار داده است های موجود د ر بخش5فلینت

ه نشست حاصل از رسوب های موازی با استحکام مناسب هستند. تی تخت جمشید دارای ساختار الیهمحوطه

ی دگرگونی به طور عمده در ارتباط با از هم دهد که پدیدهها نشان میهای موازی در امتداد الیهاین الیه

های موجود های سطحی و متالشی شدن میکروکریستالهای موازی در هم شکسته، تورقپاشیده شدن الیه

ها، اگرچه از طرفی استخراج اختار بافتی در این سنگدر ساختار لیتولوژی آنها انجام شده است. این نوع س

کند اما از طرف دیگر به عنوان یکی از بدترین عوامل شرایط پایداری و حفاظت ها را از معادل تسهیل میسنگ

ها ای که فرسایش سنگـ در مرحله5شود.های کنده کاری شده و به کار رفته در بناها محسوب میسنگ

است، امکان استحکام بخشی آنها به ندرت ممکن است و در این موارد اغلب ضرورت خیلی بد رسوخ کرده 

                                           
5 . Plinths 
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های فرسوده ای مناسب به کار گرفته شود. این موضوع به عنوان نیازی ضروری برای بخشدارد تا گزینه

 تهایی پیشنهاد شود که اگرچه به صورتواند برای آن بخشپذیرفته شده است. همچنین، این گزینه میشده

شود بلکه احتمال خطر آنها در آینده وجود دارد )الزارینی، الئورنزی مستقیم تهدیدی برای بنا محسوب نمی

 (.1986تباسو 

ی موردی و مواد جایگزین آن عبارتند از:ـ این موارد بر اساس یك ارزیابی کلی منطبق با انتخاب گزینه

 اط با رنگ، بافت و میزان تراکم. ها در ارتبمشابهت نزدیك و یا هویت مشابه و نوع کانی

آیا نها.ی مواد آهای جایگزین با شناخت شکل و ریخت شناسی قطعات بزرگتر، و لیتولوژـ تشخیص بخش

ند؟ ای کاخ را به حال خود رها کردهتوان چنین نتیجه گرفت که یونانیان عمداً کاخ داریوش و سپس محوطهمی

یعنی ترین نماد آن )ی امحای قدرت هخامنشی در مشهورترین و برجستهبه عبارت دیگر، آیا تمایلی سیاسی برا

اند که چنین نبوده است. شوش( وجود داشته است؟ جزئیاتی که پیش از این به آنها اشاره شد حاکی از آن

مسلم است که هیچ اثری از انهدام عمدی، نه در روزگار اسکندر و نه بعد از آن، وجود ندارد. کاخها به سبب 

اتراپی ی سشان رو به نابودی گذاشتند. در شوش، که به یك پایتخت سادهی زیاد ابعادتی بنا و فاصلهسس

تبدیل شده بود، هیچ قدرت سیاسی و گروه اقتصادی امکانات مادی برای مراقبت و حفاظت از چنین کاخهایی 

های یونانی به تصور در آورد، بهی سلوکی، که باید آنها را از روی کتینداشته است. ساختمانهای دولتی دوره

توانستند قرابتی با ابعاد کاخهای هخامنشی داشته باشند. این کاخها به طور طبیعی و به دالیل مطمئنًا نمی

شکوه  یاند و لزومی ندارد که به دالیل سیاسی یا روانی توسل بجوییم. در عین حال خاطرهعملی از بین رفته

 یافت محتمالً به صورت یادمانهایی باقی مانده است.ی میو عظمتی که در این کاخها تجل

 

 

 نتیجه گیری

غول معروفی »رسند که امپراتوری هخامنشی چیزی نبوده جز همان ی تفسیرها به این نتیجه میخالصه همه

م از تخت جمشید بازدید 1667در « دون گارسیا داسیلوئه فیگروئا»سفیر اسپانیا داشته است.« که پای گلین

کرد. نتیجه گیری قاطع فیگروئا آن بود که آنجا همان پرسپولیس باستانی است و اکنون نیز با حال ویرانی که 

ها و ها و نقش(. به نظر او همین ستون154: 1667دارد باید جزء عجایب بزرگ جهان محسوب شود )فیگروئا 

 مودند.نهای عالی نیز بسیار خوب حفظ شده بودند و بسیار سرزنده میپیکره

نیا ی اصلی بریتای ایران منتشر شدند. عالقههای بسیار زیادی دربارهی نوزدهم سفرنامههای آغازین سدهدر دهه

(، اما در بیشتر مواقع دانشمندانی که به تاریخ 1977های سیاسی و اقتصادی داشت )دنیس رایت آشکار انگیزه
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شدند. جیمر موریه یکی از آنان بود. یاسی روانه ایران میهای سباستانی ایران عالقه داشتند نیز همراه هیات

شد. این بار دیدار کنندگان بسیار بیش از گذشته به بردن )بخشی ی ایشان به توصیف محل محدود نمیعالقه

در تخت جمشید دست زد )موریه « هاییکاوش»از این( آثار باستانی به وطن خود مشتاق بودند. موریه به 

ها را یافته و اگر برای حمل ی نقش برجستهگوید چگونه برخی از قطعات گمشدهآشکارا می(. او 75:1818

زیاده از حد بزرگ بودند دستور داده  است تا آن را به قطعات کوچکتر تقسیم کنند. به هر حال این فعالیت او 

 ات مذکور از بخشهای بیشتری کشف کرد، قطعبه دستور حاکم مرودشت متوقف شد.آقای گوردون بعدًا تکه

های خصوصی بریتانیایی در (. این  قطعات سر از کلکسیون15باالیی ضلع شرقی پلکان آپادانا بودند )همان، 

(. بسیاری از دیدارکنندگان دیگر 6۰: 1957ها اکنون در موزه بریتانیا هستند )بارنت آوردند اما بیشتر آن

نویسد م از محل دیدار کرده می1816دند. باکینگم که در ها را برداشته بوی پیکرهگمان قطعات گم شدهبی

 (.481، ص 1829ی بریتانیا حمل کرد)توان بدون مشکل و مساله چندان به موزهها را میبسیاری از این

نویسد: آتش زدن تخت جمشید  به دست اسکندر تنها جلوه نمادین این واقعیت بودکه شرق هرتسفلد می

 های دل انگیز و رمانتیك اسکندر واین طرز فکر هرتسفلد این است که او با داستانباستانی مرده است. علت 

 احکام پان هلنی بزرگ شده و پرورش یافته بود.
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