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 خالصھ

 وشده  یيشناسا يد علت خرابیبمنزلھ حفاظت با يانجام ھر گونھ اقدامقبل از  
علت  ين مقالھ بررسیھدف از ا .سپس اقدامات بعدي جھت پیشگیري انجام شود

 يخیتار يدر ساختمانھا يب سنگ در اثر ھوازدگیسنگ با توجھ بھ شکل تخر يخراب
ان یجر يبرا يمناسب يط متخلخل سنگ فضایمحتوان گفت،  يم باشد. يم رانیا

ر شدن یرطوبت درون مصالح در معرض تبخ يوقتباشد.  يم و امالح محلول رطوبت
مصالح  يدگیب دیکنند و منجر بھ آس يامالح حل شده در آب رسوب مرد یگ يقرار م

  شود. يم
   
   ھیدراتھ شدن ،تبلور نمك ،، ساختمان تاریخي، سنگھوازدگي:   واژگان كلیدي 
 
  

 مقدمھ  .1
  

از قدیمي ترین تمدن ھاي جھان با سابقھ اي ھزاران سالھ محسوب مي ایران یكي 
شود آثار ھنري و فرھنگي ارزشمند بسیار زیادي از زندگي انسانھا در طول این 

 ،سال ھا برجا مانده است كھ در این میان سنگ با دامنھ وسیعي از تنوع و كاربري
 نقش قابل توجھي دارد. 

از ھزار سال در مجاورت محیط آزاد قرار داشتھ و بیشتر آثار باستاني سنگي بیش 
کھ  یي. از آنجابر اثر عوامل مختلف مورد تخریب و فرسایش قرار گرفتھ اند

بنیان ھاي علمي الزم جھت انتخاب روش و ماده مناسب جھت  ،مطالعھ وضعیت فرسایش
ت یدر اولو ين شناخت علل خرابیباستاي را فراھم مي سازد. بنابرا حفاظت اثر

 رد.یگ يحفاظت قرار م يبرا يھرگونھ اقدام
باشد عوامل  يم يو خارج ياز عوامل درون يتابع از جملھ سنگ ش مصالحیفرسا 

 يز ساختار مصالح میوابستھ بھ خود مصالح  بوده و شامل نوع مصالح و ر يدرون
باشد و بھ اتمسفر و  يمصالح م يرامونیط پیمربوط بھ مح يباشد و عوامل خارج

 .شود ياستفاده از مصالح مربوط م ت یموقع
 يم يخیتار يب در بناھایتخر يزمھاین مکانیاز بارزتر يکیاز نمکھا  يب ناشیتخر 

ن یشوند و رسوب ا يط متخلخل سنگ جابجا مینمکھا بصورت محلول در آب در مح، باشد
 يکیزیو ف یيایمیش يشھایموجب فرسا ير شوره زنینمکھا در سنگ بصورت شوره و ز

بناھاي تاریخي دو بخش مھم بایستي سنگ در براي حفاظت ازفرسایش . شود يسنگ م
نخست مطالعھ وضعیت فرسایش و نوع آن و دوم مطالعھ در  مورد توجھ قرار گیرد؛

ھ مورد روش ھا و مواد بازدارنده جھت جلوگیري از فرسایش بیشتر كھ در این مقال
 يبکار رفتھ در بناھا ينگھات مھمترین عوامل فرسایش در سبھ شناخ يبصورت مورد

 پرداخت.خواھیم ژه اصفھان یران بویا يخیتار
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ژگیھاي معدني یك ماده مانند آرایش شیمیائي بلورھا و كریستالھا و یا    اگر وی 

ساختار كریستالي تغییر كند، مي گوئیم این ماده یا جسم صدمھ دیده یا ھوازده 
باشند  يم يھ در ھر نوع ھوازدگیو پا ير دما دو عامل اصلییتغرطوبت و  شده است.

ل یتحم يبھ مصالح سنگ یيایمیا شی يکیزیرا بھ دو صورت ف يتوانند ھوازدگ يو م
ش یش مصالح رو بھ افزاین نرخ فرسایزم يھوا و آلودگ يکنند با توجھ بھ آلودگ

 ل کرده یتبد ھوازدگيیكي از مھمترین انواع را بھ  یيایمیش يبوده و ھوازدگ
 کھواكنش شیمیائي بین امالح موجود در مصالح بوده  ين نوع ھوازدگیاعلت  است.

 يمک مصالح یزیف يا موجب خرابیسبب تغییر بافت داخلي و ویژگیھاي رفتاري مصالح 
وجود رطوبت و  یيایمیش يھوازدگ يعنی عامل اصلي وقوع این نوع ھوازدگي .شود

نمکھاي محلول در آب مي باشد. لولھ ھاي آبي كھ از سطح آب زیر زمیني بھ سمت 
این آب با  کھ باال صعود مي كند، حاوي نمك ھاي محلول در آب زیر زمیني مي باشند

با توجھ  شده و يقائم ساختمان يوارد المانھا عبور از محیط متخلخل زمین زیر پي
باعث كھ ، بر سر راه خود دارد و انفعاالت شیمیایي بھ شیمي آب و محیط، فعل

قائم  يھ المانھایا کلیو تغییر میكرو سازه اي زمین، پي و دیوار باربر 
مي شود. وقتي آب صعودي در معرض باشند،  ين میم با زمیساختمان کھ در تماس مستق

 کی خیر،سطح یا محل تب تو در مجاور مي كنندتبخیر شدن قرار مي گیرد امالح رسوب 
آسیب  موجب نھایتا� د کھ یآ يبوجود ممكانیكي  -فیزیكي  -حوزة فعال شیمیایي 

 ].1[شود يمدیدگي 
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ر عوامل یلھ تأثیباشند کھ بوس يم يند ھوازدگیجھ آشکار فرآینت يھوازدگ يشکلھا
حالت  يھوازدگ ين شکلھایبھ ا ابند. با توجھی يشروع شده و ادامھ م يھوازدگ
را  يمھم يپارامترھا يھوازدگ يف شود. شکلھایتواند توص يسطوح سنگ م يھوازدگ

  .دھند يب سنگ ارائھ میت و نرخ تخریف، کمیتوص يبرا
 يھوازدگو  يبیتخر يھوازدگ ،يدو گروه کلاز نظر شکل بھ  را ھا يانواع ھوازدگ

ا شکست یو سنگ  بافت يمنجر بھ خراب يدرون يھایھوازدگم کرد. یتوان تقس يم يسطح
جر بھ من ،يسطح يھوازدگ ي نیز ھستند وادیز يشدت خراب يدارا معموال�  وشده سنگ 

ر یشوند. برحسب نرخ تبخ يسطح سنگ م يو رسوب رو يا شوره زنیر رنگ سطح سنگ ییتغ
 افتند.یشھا ممکن است اتفاق بین فرسایسنگ ھرکدام از ا يط درونین شرایو ھمچن

و در  ياز نظر شکل ھوازدگ يرا در چھار گروه اصل يھوازدگ ي) شکلھا2002فیتسنر (
 يب خطیدو پارامتر نشانھ آسکرده و  يسنگ طبقھ بند يگروه از نظر شدت ھوازدگ 5
)DIlin (شروندهیب پیآسنشانھ  و )DIprog (شنھاد یپ يشدت خراب يابیارز يرا برا

 5بھ عدد ب یضر این مقدارھرچھ  بوده کھ 5تا  0ن یب بیضرا نیمقدار اکرد 
 دارد. يشتریاز بھ حفاظت بیشتر و آن سطح از بنا نیب بیشدت تخر ،شود ترکینزد

قرار ف یک ردیدر  یي كھقطعات سنگھا ياز شدت ھوازدگ يب تابعین ضرایا بطور كلي
تغییر  عاد قطعھ سنگبو ا يبراساس عمق ھوازدگ وازدگيشدت ھمي گیرند مي باشد. 

ھرچھ عدد گروه بزرگتر باشد شدت  .رندیگ يقرار م 5تا  1 يدر گروھھا مي كند و
 ].2[باشد يشتر میب نیز يھوازدگ
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ع حفره تأثیر عواملي مانند بافت سنگ (در مقیاس ماکرو ، میکرو  و نانو) ، توزی
تخلخل  حفره ھا، شکل حفره ھا، شعاع حفرھا، سطح حفره ھا،ھا درون سنگ، اندازه 

سنگ، قدرت جذب  يو سخت يخواص مقاومت ،مؤثر، توزییع درزه ھا و میكرو درزه ھا
وغیره مي  ترکیب شیمیایي سنگ آب توسط سنگ و رفتار سنگ در پس دادن رطوبت،

 باشد.
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 سھرا مي توان بھ  سنگاثر محیط زیست یا طبیعت بھ عنوان یک محیط فعال روي 
 عامل عبارتند از: سھاین  ،عامل فعال طبیعت نسبت داد

 حرارت در اطراف سازهي انرژي حرارتي و تغییرات درجھ  ) چرخھالف
تغیییرات دما در طول سال و یا حتي در طول شبانھ روز باعث ایجاد میكرو 

وازي با سطح، در سطح سنگ مي شود بھ این صورت كھ با افزایش دما در تركھایي م
ھنگام روز سطح سنگ نسبت بھ بخش ھاي دروني تر سنگ گرمتر شده و دچار انبساط 
حرارتي بیشتري مي شود، این عمل در طول شب و با كاھش دما برعكس خواھد شد، 

نقباض در سطح سنگ موجب یعني سطح سنگ دچار انقباض مي شود توالي این انبساط و ا
ایر عوامل فرسایش خواھد شد. سست شدن سطح سنگ و كاھش مقاومت آن در برابر س

البتھ چون سنگ ھا در شرایط گرمایي بسیار باالتر از شراط آب و ھوایي سطحي 
بوجود آمده اند اثر این نوع فرسایش بسیار كمرنگ بوده اما بھ ھرحال در دراز 

 شدن سطح سنگ شود.مدت مي تواند موجب سست 
 عتیدر طب چرخھ ي آب) ب

حضور آب در طبیعت بھ عنوان یك مكمل و كاتالیزگر در عمل فرسایش سطحي سنگ عمل 
مي كند. منھاي حضور آب بھ عنوان یك عامل اصلي در فرسایش شیمیایي سنگ، آب در 

مھمترین اثر آن فرسایش انجمادي مي باشد. ھمچنین فرسایش فیزیكي نیز نقش دارد. 
كاھش رطوبت منطقھ شرایط آب وھوایي را بھ سمت خشك و بیاباني سوق مي دھد كھ در 

. در آب منھ تغییرات دمایي روز و شب منطقھ را در پي خواھد داشتاپیرو آن د
شود و قرار داشتن بخشي از سنگ موجب مي شود كھ تغییرات دمایي كمتري را دچار 

این امر موجب مي شود كھ بخش خشك سنگ فرسایش یافتھ و بخش دیگر در زمینھ این 
 نوع فرسایش (تغییرات درجھ حرارت) سالم بماند.

 تلفیق چرخھ ي انرژي و آب ) ج
مختلف در سھ فاز  یعنيدر طبیعت بھ صورت ھاي یخ، مایع و گاز (بخار)  چرخھ آب

خاصیت حاللیت آب، حرکت آب، لولھ  مي شود.د و با چرخھ ي انرژي متحرک دار وجود
افزایش حجم  ھاي مویین و صعود آب در محیط متخلخل، خواص شیمیایي و فیزیکي آب،

تبخیر و میعان از پتانسیل ھاي عملیاتي آب  ،رسوب گذاري در ھنگام انجماد،
 م کرد:یر تقسیتوان بھ انواع ز ين عامل را میاز ا يناش يشھایفرسا .ھستند

 انجمادي فرسایش
 ناشي از نمکھافرسایش 

 فرسایش بوسیلھ اسید ھا
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استفاده شده در  يازجملھ در سنگھا يسنگ يغالب در اکثر بناھا يدگیب دیآس 

بوده ، ق چرخھ آب و حرارت یتلف يعنیش یفرسا اصفھان از نوع سوم يخیتار يبناھا
ا ی يش انجمادیفرسا يب سطح سنگ بوده و علت ھوازدگیبصورت تخر يشکل ھوازدگ

  باشد. ياز نمکھا م يش ناشیفرسا
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 یيجابجا -1مرحلھ را در نظر گرفت:  3توان  ياز نمکھا م يش ناشیفرسا يبرا

   شدن . تبلورنمکھا در زمان  يبارگذار -3رسوب نمکھا  -2نمکھا با رطوبت 
نفوذ آب بھ درون سنگ ھا و تبخیر آن بخصوص در مناطق خشك موجب مي شود مقداري 
نمك حاصل از تبخیر در شكاف ھاي سنگ باقي بماند كھ در اثر تبلور نمك و فشار 
حاصل از تبلور موجب خرد شدن سنگ مي شود. این نوع فرسایش را در مناطق خشك 

سال ھا بسیار در محیط ھاي خشك  بخصوص در مورد آثار تاریخي اصفھان كھ در این
قرار گرفتھ اند مي توان مشاھده كرد. از این مورد مي توان بھ پل خواجو و سي و 

آب رودخانھ  يآلودگ و ھوا و بخصوصسھ پل اشاره كرد كھ با افزایش آالیندگي آب 
رود، تغییرات مكرر سطح آب و بي توجھي بھ صعود رطوبت آلوده بھ داخل زاینده 

آن ھا شده  ھیسنگ در پا موجب شكستگي و فرسایش بیش از حد ،پل ھا بدنھ این
رودخانھ زاینده رود بھ  دلیل استفاده در بخش ھاي صنعتي حاوي  آب )1است.(شکل

انواع آالینده ونمكھاي مضر محلول در خود مي باشد، در اثر تماس آب با پایھ ھاي 
ال مي باشند، آب در پایھ ھا پل كھ از جنس سنگ ھاي آھكي با قابلیت نفوذپذیري با

نفوذ كرده در اثر تغییر در سطح آب رودخانھ وگاھا� خشكي رودخانھ و با توجھ بھ 
حفره ب امالح در در حفره ھا تبخیر شده و موجب رسوخشكي ھواي اصفھان آب موجود 

، موجب وارد كردن فشار بھ سطوح سنگ مي شود این امالح پس از تبلور مجدد ھاي
  ھایتا� تخریب پایھ ھا مي شوند.حفره ھا و ن



) یکي از نمکھاي محلول در آب مي باشد کھ در زمان  Na2SO4سولفات سدیم (
برابر افزایش حجم پیدا مي  3) تبدیل شده و حدود Na2SO4.10H2Oھیدراتھ شدن بھ (

تبدیل مي شود وافزایش  MgSO4.7H2O در زمان ھیدراتھ شدن بھ  MgSO4.H2Oکند. نمک 
برابر پیدا مي کند. در مورد کلرید سدیم فشار ناشي از رسوب  73/1حجمي حدود 

عامل اصلي خرابي مي باشد. ھر دو فشار ناشي از کریستالیزه شدن و ھیدراتھ شدن 
چگونگي تخریب  2از مقاومت کششي سنگ بزرگتر بوده و موجب شکست سنگ مي شود . شکل

وب نمکھا و کریستالیزه شدن نمکھا را نشان مي دھد در زمان سطح سنگ بدلیل رس
تبخیر رطوبت بر حسب نرخ تبخیر نمکھا بھ سمت سطح سنگ حرکت داده شده و در ھمان 
محل رسوب مي کنند پس از تبخیر آب نمکھا کریستالیزه شده و سطح سنگ شکست مي 

 کند.خورد این عمل تکرار مي شود تا سطح آسیب در عمق سنگ پیشروي 

 

 

  ل خواجوپفرسایش سنگ در پایھ   - 1شکل
 

 

 

مکانیزم انتقال نمکھا رسوب نمک در سطح سنگ و شکست سطح سنگ در اثر کریستالیزه   - 2شکل
  شدن
 

  فرسایش اسیدي  .4.2
  
كند، این نقش باتوجھ بھ اینكھ  نقش مھمي در فرسایش شیمیایي سنگ ایفا مياسید  

شود خطري بسیار جدي را براي سنگ فراھم مي آورد.  ھا مي موجب تشدید انحالل در سنگ
آب ھاي طبیعي بدلیل عبور از موانع و بسترھاي مختلف، در اكثر موارد خود نوعي 

صرفنظر از قوي یا ضعیف بودن آن داراي عامل  اسید ضعیف محسوب مي شوند. ھر اسید
 اسید كربنیك یكي از .ھا واكنش شمیایي مي دھد است كھ با انواع كاني روژنھید

زیرا گاز كربنیك موجود  ھا را تشكیل مي دھد،طبیعي سنگ اسیدھاي محیط عمده ترین
 ورد.آ در ھوا در آب و بخصوص آب باران حل شده  و این اسید را بوجود مي

رسوب نمك در سطح  نمك 

 سنگ
 سنگ سطح تخریب شده



Ca CO3 +CO2   + H2O             Ca(HCO3)2 

متصاعد شده از  واقعھ ممكن است بر اثر گازھاي گوگرد و اسید سولفوریكاین 
 نیز اتفاق بیفتد.كارخانجات 

2SO2  + O2                    2SO3 

Ca CO3  + SO3  + H2O              Ca SO4  + SO2  + H2O 

كھ این در مورد كتیبھ  ،دنسطح سنگ را بشدت مورد آسیب قرار مي دھ ھااین اسید 
ھا و سنگ نوشتھ ھاي آثار تاریخي اھمیت زیادي خواھد داشت و بھ شدت موجب تخریب 
آنھا مي شود واقعھ اي كھ در بیستون بھ سبب وجود كارخانھ قند و نزدیكي جاده 

خوانا شدن بسیاري از بخش جب تخریب وسیع كتیبھ بیستون و ناھا اتفاق افتاد و مو
در اصفھان نیز در اثر افزایش آالینده ھاي موجود در ھوا در . ھاي آن شده است

اثر احداث كارخانجات متعدد و ھمچنین آلودگي آب زاینده رود بھ شدت آثار 
تاریخي این استان را تحت تأثیر قرار داده و موجب پوستھ پوستھ شدن و تخریب 

نتایج شدیدتر  بناھا شده است این عمل با افزایش فرسایش مكانیكي و توأم با آن
 و با سرعتي را بر جاي خواھد گذاشت.

  
  فرسایش انجمادي  .4.3
  

بارش باران ھاي شدید مي تواند دماي سطح سنگ را بھ ناگھان پایین آورد و موجب 
ھمچنین بارش باران و تماس آن با انقباض سریع و در نتیجھ ترك خوردگي آن شود. 

مي  گسترش آنھادر نتیجھ  شكاف ھا وباعث شستن مواد پركننده از درون  سطح سنگ
شود بعالوه مقداري از این آب درون حجم سنگ باقي مي ماند، در فصل زمستان با 
كاھش دما آب باقي مانده دچار یخ زدگي مي شود باتوجھ بھ انجماد غیر عادي آب و 

% در حالت انجماد، فشار زیادي بھ دیواره شكاف وحفره ھا 9افزایش حجم حدود 
البتھ با توجھ بھ اینكھ آب ه كھ موجب تخریب و شكست سنگ مي شود. وارد شد

مھمترین عامل فرسایش شیمیایي نیز مي باشد، آب باران مي تواند ھمزمان فرسایش 
 . )3(شکل ھاي دیگر را نیز بھ ھمراه داشتھ باشد
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چراكھ  ندارد يمحیط طبیعي تأثیر چنداني بر فرسایش این بناھا ھايتغییر دما
ھ مراتب سخت تر از شرایط سطحي تشكیل سنگھا بطور كلي در شرایط (فشار ودما) ب

 مي تواند فیزیكياما فرسایش شیمیایي و بخصوص ھمراھي آن با فرسایش شده اند. 
. تأثیر قرار دھندھاي سنگي تاریخي را مورد با سرعت بیشتر و شدیدتر این بنا

بارش باران ھاي اسیدي ناشي از  آلودگي بیش از حد آبھاي در تماس با این بناھا،
آلودگي ھوا، تبلور نمك، افزایش رطوبت بیش از حد، رویش گیاھان و جلبك ھا 

كاھش بیش از حد رطوبت، بطور كلي تغییر در اكوسیستم طبیعي  برروي سطح سنگ ھا،
و باز سازي علمي و... موجب مي شود كھ این آثار با  عدم توجھ بھ مرمتمنطقھ، 

ارزش روز بھ روز فرسوده تر شوند. فرسایش ھاي متعددي سنگ را مورد تخریب قرار 
مي دھند اكثر این فرسایش ھا ھمزمان بوده و این خود مي تواند سرعت فرسایش سنگ 



ش انجمادي، را افزایش دھد مثل بارش باران كھ عالوه بر فرسایش اسیدي، فرسای
 فرسایش نمكي، فرسایش حرارتي و... را نیز بھ ھمراه خواھد داشت.

در نوع نمکھا و مقدار آن در ساختمان و  يل اختالفات موضعیبھ دل يشدت ھوازدگ
 باشد. يمختلف متفاوت م يت سنگ و مقاومت آن در بخشھایفیاختالف ک
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