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Abstract:

Preventive protection in museums includes all strategies that control the process of de-
struction of cultural and historical monuments and prevent damage to them. The first step 
in these activities is the museum pests’ identification so that the pest management program 
can be used in museums.

Purpose: The purpose of this study was to identify the Niavaran Museum Palace pests and 
suggest methods for preventing them.

Method and Research Design: In this study, insects were examined in three buildings 
of the Niavaran Museum Palace complex including the Royal Library, Ahmad Shahi 
Pavilion, and Sahebgharanieh Palace. The study was carried out using a field laboratory 
method. Insects were collected from all aspects of buildings using brushes and traps. The 
samples were identified after examination in the laboratory.

Findings and conclusion: The Niavaran Museum Palace insects belonged to the order 
Thysanura (having long caudal filaments), the beetles of the family Dermestidae, Ptinidae, 
and the moth butterflies of the family Tineidae. In order to develop an integrated pest 
management plan, the current methods of pest control in Niavaran Museum Palace were 
evaluated and preventive strategies and monitoring programs were presented, so that the 
use of pesticides is the last option.

Keywords: Museum pests, Niavaran Museum Palace, Preventive protection, Thysanura, 
Tineid moths, leather beetles.
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چڪیده:

حفاظت پیشگیرانه در موزه ها شامل تمامی راهبردهایی است که روند تخریب آثار تاریخی فرهنگی را 

کنترل می کند و از آسیب رسیدن به آن ها جلوگیری می کند. قدم اول در این راه شناسایی آفات موزه ای 

است تا بتوان طبق آْن برنامۀ مدیریت مقابله با آفات را در موزه ها به کار گرفت.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی آفاتی است که به کلکسیون های کاخ موزۀ نیاوران آسیب وارد 

می کنند و توصیۀ روش هایی برای پیشگیری از این آفات است.

روش/ رویکرد پژوهش: در این پژوهش حشرات سه ساختمان کتاب خانه، کوشک احمدشاهی و کاخ 

صاحب قرانیه بررسی شدند. این بررسی به روش میدانی-آزمایشگاهی انجام شد. حشرات با استفاده از 

قلم مو و انواع تله ها از روی تمام وجوه اجناس موجود در ساختمان ها جمع آوری شدند. نمونه ها پس از 

بررسی در آزمایشگاه، شناسایی شدند.

یافته ها و نتیجه گیری: حشرات کاخ موزۀ نیاوران به راسته های استطاله داران (Thysanura) (حشرات 

دارای پیوست در انتهای بدن)، سوسک های خانوادۀ Dermestidae، Ptinidae، و پروانه های بید از 

خانوادۀ Tineidae تعلق داشتند. برای تدوین برنامۀ مدیریت تلفیقی آفاْت روش های کنونی کنترل 

آفات در کاخ موزۀ نیاوران ارزیابی شد و راهبردهای پیشگیرانه و برنامه های پایش ارائه شد؛ به گونه ای 

که کاربرد آفت کش ها آخرین راه حل باشد.

کلیدواژه ها: آفات موزه ای؛ کاخ موزۀ نیاوران؛ حفاظت پیشگیرانه؛ استطاله داران؛ سوسک چرم خوار؛ 

پروانۀ بید.
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1. مقدمه
موزه ها از مهم ترین منابع اطالعات فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی بشر به شمار 
می روند. نگهداری از این مجموعه های گران بها درمقابل آسیب ها و حوادث ناگوار بسیار 
ضروری است. عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی باعث آسیب پذیری این مجموعه ها 
می شوند؛ ازجمله حشرات موزه ای که به منسوجات، مجموعه های آرشیوی، کلکسیون های 
چوبی و... حمله می کنند؛ بنابراین شناسایی عوامل مخرب محیطی، انواع آسیب های واردشده 
بر آثار موجود در موزه ها و راه های حفاظت دربرابر آسیب ها و عوامل آسیب رسان در فضای 
موزه از مهم ترین مسائلی است که مسئوالن و مدیران موزه با آن ها روبه رو هستند. شیوه های 
مقابله با آسیب ها درجهت تضمین بقای آثار تاریخی–فرهنگی می تواند بخشی از راهبرد 
موزه ها و آرشیوها باشد. مدیریت تلفیقی آفات (IPM)1از راهبردهای مهم حفاظت پیشگیرانه 
در موزه ها است که با به کارگیری شیوه ای کلی نگر به جای واکنش به بحران های تکی، در 
 Butcher and Anderson,) جست وجوی رویکردی برای حل مشکالت تمامی آفات است
Stansfield, 1985, pp 97-99 ;1990). براساس تعاریف ارائه شده توسط نهاد تدابیر سرویس پارک 

ملی آمریکا در سال 2006، مدیریت تلفیقی آفات عبارت است از یک پروسۀ تصمیم گیری 
که دانش حشره شناسی، شرایط محیطی و تکنولوژی دردسترس را برای پیشگیری از ایجاد 
سطح غیرقابل قبول آسیب آفات هماهنگ می کند و دارای روش های با صرفۀ اقتصادی و 
حداقل خطر برای افراد، منابع و محیط زیست است (Management Policies, 2006). مهارت 
در نگهداری از مجموعه ها می تواند با ایجاد یک برنامۀ IPM انجام شود که متناسب با نیازهای 
ویژة یک مجموعه یا یک خانۀ تاریخی تنظیم می شود. اگر این راهبرد پیشگیرانه به خوبی 
برنامه ریزی و اجرا شود، از رخ دادن مشکالت و بحران های آتی جلوگیری خواهد کرد 
 .(Rossol, 1994) و هم چنین از منابع محدود انسانی و مالی استفاده ای مفیدتر خواهد شد
مدیریت تلفیقی آفات برنامۀ توصیه شدة چندوجهی کنترل آفات است که برپایۀ روش های 
 Merritt and) اکولوژیکی و چندین شیوة مداخله با حداقل زیان به اکوسیستم بنا شده است
Reilly, 2010, p101). مهم ترین اهداف مدیریت تلفیقی آفات زیست محیطی در موزه ها عبارت 

است از: محافظت از تمامی مجموعه های موزه از آسیب آفات؛ تعریف نقش و مسئولیت 
افرادی که وظایف مدیریت مقابله با آفات را به عهده دارند؛ نوشتن رهنمودهایی برای موفقیت 
برنامه، شناسایی مشکالت آفات و سطح آستانۀ عمل؛ عرضه کردن جایگزین های معقول 
برای مدیریت مقابله با آفات موزه ای؛ کاهش تمایل به تکیۀ صرف بر آفت کش ها؛ برقراری 
بازبینی ها و پایش های منظم برای تعیین سطح آستانۀ عمل و دریافتن کارآمدبودن عملیات 

.(Cumberland, 2009, pp 9-10) مدیریت تلفیقی آفات 1. Integrated Pests Management
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قدم اوْل شناسایی حشرات آفت موزه ای و سپس ارائۀ راهکار برای حفاظت پیشگیرانه 
است. این کار در حفاظت از این آثار جایگاهی مهم دارد؛ زیرا با مدیریت صحیح می توان 

از آسیب به آثار تاریخی-فرهنگی پیشگیری کرد.
طبق مطالعات انجام شده، عوامل خسارت زا بر اموال موجود در موزه ها شامل دو گروه 
عوامل غیرزنده )نور، رطوبت، دما و...( و عوامل زنده )انواع جانداران ازجمله حشرات، 
کنه ها، جوندگان، عوامل قارچی و...( است. عوامل غیرزنده به طور مستقیم و غیرمستقیم 
می توانند خسارت ایجاد کنند. میزان نامتعادل هرکدام از این عوامل در محیط موزه به طور 
مستقیم تأثیراتی نامطلوب بر روی اجناس می گذارد و به مرور باعث تخریب آن ها می شوند. 
اثرات تخریبی غیرمستقیم این عوامل شامل ایجاد شرایط مطلوب برای فعالیت های زیستی 
عوامل زنده ازجمله حشرات در محیط موزه ها است. عوامل زنده در موزه ها ازجمله 
Na-)  عواملی هستند که درزمینۀ تخریب و زوال اشیای موزه ای باید به آن ها توجه کرد
tional park Service, 1998, p32). بسیاری از حشرات و قارچ ها به اموال موجود در موزه ها 

ازجمله منسوجات نخی، پشمی، قالی، لباس، پوست، خز، ابریشم، استخوان ها، کتاب ها، 
اثاثیۀ چوبی خسارت زیادی وارد می کنند )عابدی، 1371،  اوراق، نقاشی ها، وسایل و 
ص73(. همواره موقعیت جغرافیایی ساختمان موزه تعیین می کند که محوطۀ ساختمان 
موزه درمعرض چه مشکالت محیطی ای قرار می گیرد. برخی از موزه های ایران کاربری 
غیرموزه ای داشته اند و بناهایی دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بوده اند که با تبدیل شدن 
به موزه تغییر کاربری یافته اند )بحرالعلومی و همکاران، 1378، صص 5-10(؛ کاخ موزة 
نیاوران نیز جزو این دسته از موزه ها است. این کاخ موزه در باغی بزرگ به مساحت 11 
هکتار در شمال شهر تهران واقع شده است. بناهای این مجموعه متعلق به دوران قاجار تا 
پهلوی است. مجموعۀ کاخ نیاوران شامل کاخ اختصاصی نیاوران، موزة پارچه و لباس های 
سلطنتی، کاخ صاحب قرانیه، حوض خانه، کوشک احمدشاهی، موزة جهان نما، کتاب خانۀ 
اختصاصی، موزة خودروهای سلطنتی، و باغ کتیبه ها است. اشیاء این مجموعه ازنظر شکل 
و جنس متنوع اند و بنابه موقعیت کاخ موزه در باغ، با عوامل مخرب بسیاری روبه رو هستند. 
کوشک احمدشاهی در اواخر دورة قاجار به عنوان خوابگاه ییالقی احمدشاه قاجار در میان 
باغ نیاوران و با مساحت 800 متر و در دو طبقه ساخته شد. ورودی ساختمان در ضلع 
جنوب غربی کاخ قرار دارد و با تعدادی پله از کنار حوضی کاشی کاری شده به کوشک 
ختم می شود. از خصوصیات این بنا تزیینات و نمای آجری استفاده شده در سرتاسر نمای 

بیرونی ساختمان آن است.

بررســی عوامــل بیولوژیــک 
آسیب رســان بــه آثــار مــوزه ...
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کتاب خانۀ اختصاصی نیاوران یا کتاب خانۀ اختصاصی فرح پهلوی، همجوار با محل 
سکونت خاندان پهلوی، با مساحت تقریبی 770 مترمربع در سال 1355 در دو طبقه و 
یک زیرزمین در ضلع شرقی مجموعۀ فرهنگی-تاریخی نیاوران احداث شد. وجود پیانو 
و لوازم صوتی در این مجموعه، استفاده از این فضا به عنوان اتاق موسیقی را می نمایاند. 
آثار هنری نظیر انواع مبلمان، مجسمه ها، تابلوهای نقاشی و آثار حجمی از هنرمندان ایرانی 
و غیرایرانی که در چیدمان اندرونی استفاده شده اند، موجب شده اند که فضا بیشتر حالت 

موزه ای به خود بگیرد.
کاخ صاحب قرانیه در باغ زیبای نیاوران هرچند که نمای بیرونی باشکوهی ندارد، ولی 
درونش سرشار از ذوق و ظرافت شرقی است. در وسط کاخ، تاالر بزرگ آینه واقع است. 
در اتاق های این کاخ انواع قالی، مبلمان، تابلوهای نقاشی، مجسمه ها، بافته های قاجاری، 
آثار الکی شامل جعبه ها، جلدها، قلمدان ها و آثار خوش نویسی، نگارگری و سوخت به 

نمایش گذاشته شده است.
چون کاخ موزه نیاوران در وسط باغ واقع شده است، بیشترین صدمات را حشرات 
آفت موزه ای و سایر حشرات به اشیاء وارد می کنند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و 
معرفی حشرات آفت موزه در سه مجموعه از کاخ موزة نیاوران )شامل کوشک احمدشاهی، 

کتاب خانۀ سلطنتی و کاخ صاحب قرانیه( برای ارائۀ راهکار حفاظت پیشگیرانه است.

پرسش پژوهش
حشرات مضر در تخریب آثار موزه ای چه هستند و تأثیرات بصری ناشی از فعالیت ها 

آن ها چیست؟
آیا می توان راهکارهایی برای کنترل آفات در کاخ موزة نیاوران پیشنهاد کرد؟

فرضیۀ پژوهش
در مجموعۀ کاخ موزة نیاوران آفات موزه ای مختلفی وجود دارند که به دارایی های موزه 

خسارت وارد می کنند.

پیشینۀ پژوهش
حفاظت از حملۀ حشرات آفت به موزه ها، در اواخر قرن هجدهم آغاز شد و برای این کار 
از روش های شیمیایی ازجمله آفت کش ها استفاده شد. به مرورزمان مشخص شد که مواد 
شیمیایی در محیط باقی می مانند و سبب عوارض زیست محیطی، آسیب به اشیاء موزه ای، 

بیتا سودائی | مثین صدیق
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و مسمومیت های مزمن در انسان می شوند؛ بنابراین برای کاهش اثرات منفی آفات، مبارزة 
تلفیقی )به کاربردن هم زمان چند روش مبارزه( در دستور کار قرار گرفت و مدیریت 
تلفیقی آفات (IPM) نامیده شد (Stansfield, 1985). براساس تعاریف ارائه شده توسط نهاد 
تدابیر مدیریت سرویس پارک ملی آمریکا در سال 2006، مدیریت تلفیقی آفات عبارت 
است از فرایندی تلفیقی از دانش حشره شناسی، شرایط محیطی، و تکنولوژی دردسترس 
برای پیشگیری از آسیب های غیرقابل قبول آفات که دارای روش های با صرفۀ اقتصادی و 
حداقل خطر برای افراد، منابع و محیط زیست است (Management Policies, 2006). بنابه 
این تعریْف مدیریت تلفیقی آفات فرایندی است که به مسئوالن موزه کمک می کند تا در 
زمان و موقعیت مناسب آفات را کنترل کنند و از بین ببرند (Johnson, 1995, pp 1-5). در این 
برنامه، کاربرد آفت کش ها به عنوان آخرین راه حل مدنظر قرار می گیرد. در این روش ابتدا 
باید حشرات آسیب رسان به اشیاء موزه شناسایی شوند؛ سپس با درنظرگرفتن نحوة زندگی 
آفات و ویژگی های بیولوژیکی شان حفاظت پیشگیرانه انجام شود. راهبردهای مدیریت 
تلفیقی آفات عبارت است از آموزش، پیشگیری، پایش، ردیابی و شناسایی. نخستین 
مرحلۀ کلیدی برای اجرای برنامۀ IPM تشخیص و شناسایی حشرات آسیب رسان است 
(Pinniger, 2004). در ایران پژوهش های انجام شده برای شناسایی آفات موجود در موزه ها 

بسیار محدود و کم است. در این زمینه تنها می توان به پایان نامۀ دلگشا عبدالملکی اشاره 
کرد که به شناسایی حشرات موزة ملک و راهکارهای حفاظتی برای مقابله با این حشرات 
پرداخته است )دلگشا عبدالملکی، 1392(. تاکنون دربارة شناسایی حشرات کاخ موزه ها 

پژوهشی انجام نشده و پژوهش حاضر نخستین پژوهش بنیادی در این زمینه است.

روش تحقیق
در این تحقیق، سه شیوة میدانی، آزمایشگاهی، و کتاب خانه ای اتخاذ شد. ابتدا از مجموعه های 
کاخ موزة نیاوران شامل کتاب خانۀ سلطنتی، کوشک احمدشاهی و کاخ صاحب قرانیه بازدید 
شد. سپس حشرات به صورت دستی با استفاده از قلم مو جمع آوری شدند. جمع آوری 
حشرات از روی تمام وجوه اجناس موجود در تاالر شامل وسایل تزیینی، مبلمان، فرش ها، 
تابلوها، پرده ها، البسه و همین طور از سطح زمین به طوردقیق و با درنظرگرفتن خاصیت 

رفتاری حشرات آفت موزه ای به ویژه نورگریزی آن ها انجام شد )شکل 1(.
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کارت های  از  تله گذاری  برای  انجام شد.  نیز  تله گذاری  نمونه برداری،  با  هم زمان 
چسبناک زرد و آبی و تله های فرومونی استفاده شد. کارت های چسبناِک زرد و آبی زیر 
مبل ها، قفسۀ کتاب خانه، پشت میز و مجسمه ها قرار داده شدند. تله های فرومونی نیز در 

مکان های مختلفی روی دیوار نصب شدند )شکل 2(.

برای مشخص بودن مکان تله ها برای بررسی های بعدی، مکان تله ها بر روی نقشۀ 
ساختمان کدگذاری شد )شکل 3(. در این بررسی حشرات به دو صورت مشاهده شدند: 
حشرات زندة متحرک و حشرات مرده و غیرمتحرک. هنگام نمونه برداری، هر دو دسته 
جمع آوری شدند. هم چنین حشرات در تمام مراحل زیستی اعم از تخم، الرو، شفیره و 

حشرة بالغ جمع آوری شدند.

   

شکل 2

راست(  )سمت  چسبناک  تله های 
چپ(  )سمت  فرومونی  تله های  و 

استفاده شده در این بررسی

   

شکل 1

از  و مرده  زنده  جمع آوری حرشات 
مکان های مختلف کاخ موزۀ نیاوران
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حشرات جمع آوری شده از کاخ موزه ها در شیشه های جداگانۀ اتانول %96 نگهداری 
شدند و با شماره و برچسب کدگذاری شدند. هم چنین نمونه های حشرات موجود در 
روی کارت های چسبناک نیز از کارت ها جدا شد و در شیشه های جداگانه با کدهای 
مربوطه قرار داده شد. آن دسته از حشرات که نقوش و فلس های روی بدن حشرة بالغ در 
بررسی های تاکسونومیکی و تجزیه وتحلیل گونه ها حائز اهمیت بودند پس از جمع آوری 
اتاله شدند و در نگهداری آن ها از الکل استفاده نشد؛ زیرا الکل نقوش و رنگ های روی 

بال پوش ها را ازبین می برد )شکل 4(.

   

شکل 3
اول  طبقۀ  کتاب خانه  ساختامن  نقشۀ 
ساختامن  و  )ب(،  دوم  طبقۀ  )الف(، 
کوشک احمدشاهی طبقۀ همکف )ج(، 

و نحوۀ قرارگرفنت تله ها

بررســی عوامــل بیولوژیــک 
آسیب رســان بــه آثــار مــوزه ...



148
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت دوم، تابستان 1400، شامرۀ پیاپی 122

برای ثابت نگه داشتن حشرات از سوزن های مخصوص اتاله که به سوزن اتالۀ حشرات 
معروف است استفاده شد. این سوزن ها از جنس فوالد ضدزنگ است و باتوجه به اندازه 
و سختی بدن حشره متفاوت است. نمونه های کوچک و شکننده، مخصوصاً پروانه ها و 
سوسک های ریز با سوزن های خیلی ظریف به نام minuten اتاله شدند. چون این سوزن ها 
 minuten برای زدن برچسب ها به اندازة کافی محکم و بزرگ نیستند )مثاًل طول سوزن
استفاده شده در این بررسی یک سانتی متر بود(؛ روی پایه ای از جنس کائوچو، یونولیت یا 
فوم نصب شدند. حشرات معموالً به طور عمودی سوزن زده می شوند و محل سوزن در 
راسته های مختلف حشرات متفاوت است. اغلب نمونه های جمع آوری شده در این بررسی 
از راستۀ سخت بال پوشان بودند. در این راسته سوزن بر روی بال پوش سمت راست 
نزدیک قفسۀ سینه زده می شود. در پروانه ها سوزن به وسط قفسۀ سینه زده شد. سوزن باید 
ازمیان گره بگذرد و از زیر میان قفسۀ سینه طوری خارج شود که به قاعدة پاها آسیبی نزند. 
سپس الزم است که پاها و شاخک ها آرایش داده شوند و کاماًل مشخص باشند تا بتوان در 

شناسایی گونه ها از آن ها استفاده کرد.
حشرات برای شناسایی به آزمایشگاه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین-
پیشوا منتقل شدند. در مرحلۀ بعد با مطالعات آزمایشگاهی و بررسی های میکروسکوپی 
از نمونه ها عکس برداری شد. برای تشخیص خانوادة نمونه های جمع آوری شده، از کلید 
شناسایی حشرات استفاده شد (Borror et al., 2004). سپس برای شناسایی جنس و گونۀ 
حشرات، پروانه های Tineidae جمع آوری شده به مؤسسۀ تحقیقات گیاه پزشکی کشور و 

سوسک های خانوادة Dermestidae به دانشگاه برسالو در کشور لهستان ارسال شد.

یافته های پژوهش
بیشترین و جدی ترین عامل تخریب زیستی در موزه ها مربوط به حشرات است. اکثر 
ایجاد حفره،  از مجموعه ها تغذیه می کنند و باعث  آفات موزه ای حشراتی هستند که 

   

شکل 4

جمــع آوری، جـــداســـازی و اتالــۀ 
حرشات کاخ موزۀ نیاوران
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 Pinniger, 1989, 2004; Cox and) ضعف ساختار و درنهایت ازبین رفتن اشیاء می شوند
Pinniger, 2007, pp 2-32; Feilden, 2003; Cumberland, 2009). مجموعه های دارای مواد 

آلی مخصوصاً بافته ها، اسناد، چوب، چرم و سایر محصوالت حیوانی که حساس ترند منبع 
تغذیۀ حشرات اند و حشرات یا سریع آن ها را از بین می برند یا مشکالت بسیار جدی 
Zaitseva, 1987, pp 176-180; Stoate, 1987, pp 196-) و جبران ناپذیر به آن ها وارد می کنند
197). در این بررسی تعدادی از حشرات که جزو آفات موزه محسوب نمی شوند هم در 

 Silvanidae، ساختمان های موردبررسی یافت شدند که از آن جمله می توان به خانواده های
Carabidae، Elateridae و Curculionidae از راستۀ سوسک ها، و خانوادة Tingidae از راستۀ 

سن ها اشاره کرد.
و  سوسک ها،  استطاله داران،  راسته های  به  مربوط  موزه  آفت  یافت شدة  حشرات 

پروانه ها هستند:

)Thysanura( راستۀ استطاله داران
و  دارند  طوالنی  عمری  طول  عموماً  و  دارند  تعلق  بی باالن  زیرردة  به  استطاله داران 
همه چیزخوارند )جعفری و همکاران، 1395، صص 11-27(. بیش از 50 عدد نمونه از 
این راسته در ساختمان کتاب خانه، کوشک احمدشاهی و کاخ صاحب قرانیه به دست آمد 
)شکل 5(. حشرات کامل 7 تا 10 میلی متر طول دارند و دارای بدنی مسطح و پوشیده 
از پولک های خاکستری، متمایل به نقره ای و شفاف و هم چنین دو شاخک نخی و بلند 
هستند. از مشخصات ویژة این حشرات وجود سه زائدة بلند در انتهای شکم است که 
در برخی گونه ها این سه زائده به اندازة طول بدن حشره است )قهری و روحی، 1391، 

ص30؛ امینی و همکاران، 1391، صص 61-51(.

   

شکل 5
عکـس میکروسکوپــی استطالـــه داران 

)Thysanura( کاخ موزۀ نیاوران
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به گرما و  به سر می برند و  تاریک  نورگریزند؛ روزها در محل های  این حشرات 
رطوبت عالقه مندند. این آفات از محصوالت چرمی، مواد نخی و پشمی تغذیه می کنند، 
ولی خسارت آن ها در موزه ها اغلب مربوط به کاغذ و کتاب است و ممکن است اسناد 
را ازبین ببرند؛ بنابراین مبارزه با آن ها اهمیتی ویژه دارد. بیشترین نگرانی مجموعه داران 
این است که آن ها از سلولز، چسب، مواد نخی و چوب فاسدشده نیز تغذیه می کنند. اگر 
مرتب بررسی نشود، اشیائی نظیر کتاب ها، نقاشی ها، آثار چاپی و مواد نخی به شدت آسیب 
می بینند )شکل 6(. اگر نمونه ای از این راسته از حشرات در مجموعه ای دیده شود، کنترلی 

مناسب برای کل مجموعه باید درنظر گرفته شود )باقری زنوز، 1392، ص31(.

)Coleoptera( راستۀ سخت بال پوشان یا سوسک ها
)Dermestidae( خانوادۀ سوسک های چرم خوار

به اعضای این خانواده سوسک های فرش، سوسک های مخفی و سوسک های چرم خوار 
اطالق می شود. این خانواده شامل بیش از 500 گونۀ حشره می شود که در نقاط مختلف 
جهان پراکنده اند. به طورکلی حشرات این خانواده متوسط یا کوچک، بیضی شکل و دارای 
رنگ تیره هستند. روی بدنشان از موهای لطیف، متراکم و گاهی نیز از فلس های رنگین 
پوشیده شده است )قهری و روحی، 1391(. الرو این حشرات از انواع پوست، خز، چرم، 
 Feroz et) مواد ابریشمی، پشمی و کلکسیون های جانوری خشک شده و... تغذیه می کند
al., 2015, pp 104-108). گونه های مختلفی از این خانواده در کتاب خانۀ سلطنتی و کوشک 

احمدشاهی به دست آمد )شکل 7(.

   

شکل 6

خسارات واردشــده بر اشیـــاء موزۀ 
کوشک احمدشاهی

   

شکل 7

میکروسکوپـــی سوسک های  عکس 
چرم خوار کاخ موزۀ نیاوران
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نمونه ها بعداز شناسایی در سطح خانواده، برای شناسایی دقیق تا سطح گونه به کشور 
لهستان و برای دکتر مارسین کادج ارسال شدند. خسارات واردشده از این حشرات در آثار 

هر دو ساختمان مذکور قابل مشاهده بود )شکل 8(.

گونه های شناسایی شده در این بررسی عبارت بودند از:
Dermestes bicolor

دباغ خانه ها،  گوشتی،  مواد  انبارهای  در   Dermestes گونه های  اصلی  کانون 
از  بعضی  موردحملۀ  به شدت  چرم  و  پوست  است.  و خزفروشی ها  پوست فروشی ها 
گونه های این خانواده قرار می گیرد (Glory, 1998). این سوسک ها در موزه ها نیز خسارت 
زیادی می زنند. چهار عدد از گونۀ Dermestes. bicolor در ساختمان های مذکور شناسایی 

شد.
Anthrenus flavipes LeConte

طول بدن حشرات کامل این گونه 3 تا 3/5 میلی متر است؛ پیش ُگردة آن ها سیاه رنگ 
و در دو طرف دارای دو لکۀ سفیدرنگ گرد است. تجمع فلس ها روی بال پوش های این 
گونه موجب پیدایش نقش های متعدد شده است. در طرفین هریک از حلقه های شکمی، 
یک لکۀ کوچک زردرنگ و یا قهوه ای مایل به سیاه دیده می شود. شاخک ها 11بندی اند 
که سه بند انتهایی آن ها پهن شده اند؛ شاخک ها و پاها به رنگ قهوه ای و یا قرمز روشن 

هستند )شکل 9(.

   
شکل  8

و  صندلی  بر  واردشده  خسارات 
پوست گورخر در کتاب خانه و کوشک 

احمدشاهی

   
شکل  9

 Anthrenus flavipes کامِل  حرشۀ 
)راست( و الرو آن )چپ(
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و محصوالت  استخوانی  ابزار  و  به وسایل  آفریقای شمالی  در  آفت هرسال  این 
پشمی خسارت زیادی می زند. خسارت هنگامی شدت می یابد که منسوجات و دیگر 
فراورده های حیوانی، مدتی طوالنی در جاهای بسته، بدون رسیدگی و کنترل نگهداری 
شوند؛ به همین دلیل فرش هایی که روی پارکت پهن شده اند و لباس های پشمی ای که 
روی هم تا شده اند، اغلب موردحملۀ شدید این حشرات قرار می گیرند. ازآنجاکه الروها 
خود را در جاهای تاریک پنهان می کنند، مهم ترین کانون فعالیت آن ها زیر فرش ها، الی 
لباس ها و دیگر منسوجات است. آثار خسارت این حشرات به صورت سوراخ های نامنظم 
و بریدگی های درازی است که الروها حین تغذیه از خود باقی می گذارند. بعضی از 
محققان معتقدند که الرو این حشرات می توانند روی فراورده های گیاهی مانند گندم، آرد 
و دیگر غالت نیز فعالیت کنند. حشرات کامل به خوبی پرواز می کنند و در طبیعت از گردة 
گل ها تغذیه می کنند ولی الروها در انبارها و خانه ها از مواد پشمی، چرم و پودر استخوان، 
ابریشم و کلکسیون های حشرات تغذیه می کنند و خسارات زیادی را به بار می آورند 
(Feroz et al., 2015). 12 عدد از این نمونه با تله های چسبناک و دست از ساختمان های 

بررسی شده جمع آوری شد.

)Ptinidae( خانوادۀ سوسک های عنکبوتی
اغلب گونه های این خانواده از چوب های خشک و مصنوعات چوبی مانند مبل، صندلی، 
کمد، پارکت و وسایل چوبی تغذیه می کنند؛ این ها به چوب درختان افرا، راش و صنوبر 

بیشتر تمایل دارند.
Gibbium psylloides گونۀ

مختلف  اتاق های  از  و  زمین  روی  از  آفت  این  کامل  از حشرة  نمونه  بیش از 30 
کاخ صاحب قرانیه به صورت دستی و یا به صورت چسبیده بر روی کارت های چسبناک 
نمونه برداری شد. اندازة حشرات کامل این سوسک ها 1/7-3/2 میلی متر است. شکم این 
حشرات براق است و رنگ آن قهوه ای-قرمزِ تیره و یا سیاه رنگ است. زیر شکم آن ها موهای 

غیرمتراکم ریز دارد؛ هم چنین ران پاهایشان قوی و ساق پاهایشان بلند است )شکل 10(.
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)Lepidoptera( راستۀ بال پولک داران یا پروانه ها
)Tineidae( خانوادۀ پروانه های بید

بیدها یکی از آفات مهم منسوجات، لباس های پشمی، فرش، پوست، پر و مو محسوب 
می شوند. خسارت آن ها به ویژه روی لباس های پشمی یا پوستی و خز که در قفسه های 
لباس و یا در صندوق های بسته نگهداری می شوند، بسیار زیاد و تقریباً دائمی است. بیدها 
یکی از آفات بسیار شایع و همه جایی اند که خسارت آن ها در ماه های گرم، در انبارها، 
مغازه ها و خانه های گرم بسیار قابل توجه است. اگر لباس ها و یا دیگر موادی که به این 
بیدها آلوده شده اند جابه جا شوند، پروانه ها بدون اینکه پرواز کنند با راه رفتن و با شتاب 
زیاد به سوی پناهگاه های تازه فرار می کنند و بیشتر در شکاف ها، در محل تاخوردگی 
لباس ها و پارچه ها و یا در میان صفحه های کتاب ها و البه الی کاغذها و کارتن ها خود را 
پنهان می کنند (Feroz et al., 2015). بیش از 20 عدد از این پروانه ها با استفاده از تلۀ فرومونی 
از ساختمان های موردبررسی جمع آوری شد. با بررسی در کوشک احمدشاهی نمونۀ 
پروانه های بید در پوست حیوانات موجود در این ساختمان به دست آمد که خساراتی 
نیز بر منسوجات، فرش ها و پوست ها وارد کرده بود. در پوست خرس سفید کوشک 
احمدشاهی نیز نمونه ای از این آفت به دست آمد )شکل 11(. هم چنین تعدادی از الروها 
و حشرات کامل این پروانه از لباس ها، پارچه ها و منسوجات موجود در مخزن کاخ 
صاحب قرانیه جمع آوری شد. نمونه های مربوط به این گونه را سرکار خانم دکتر هلن 
Tine-  عالی پناه از متخصصان مؤسسۀ گیاه پزشکی کشور شناسایی کرد؛ گونۀ شناسایی شده

ola bisselliella بود.

   
شکل  10

 Anthrenus flavipes کامِل  حرشۀ 
)راست( و الرو آن )چپ(
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پروانه های بیِد مربوط به خانوادة Tineidae از چندین گونۀ مختلف تشکیل شده اند. همۀ 
حشرات این خانواده کوچک اند؛ به طوری که عرض بدنشان با بال های باز، به طورمعمول 
از 10 میلی متر تجاوز نمی کند. پروانه ها به رنگ های متنوعی از خاکستری تیره تا بژ روشن 
یا تیره، قهوه ای و... دیده می شوند. در این خانواده حدود 2٬000 گونۀ شناخته شده وجود 
دارد که غالب آن ها به محصوالت انباری با منشأ جانوری یا گیاهی خسارت وارد می کنند. 
الروها به طورمعمول رنگی روشن دارند و به رنگ سفید خاکستری و پُشت ُگلِی تیره 
دیده می شوند. آن ها درون پناهگاهی زندگی می کنند که خودشان با تارهای ابریشمی و 
ذرات مواد غذایی درست کرده اند (Zagulajev and Zolotuhin, 1998, pp 898-902). حشرات 
کامل به طورکلی از نور گریزان اند و به این سبب تنها هنگام غروب و شامگاهان می توان 
آن ها را دید. الروهای Tineola. bisselliella قادرند از پارچه های پشمی، پر، خز و حتی 
پارچه های ساخته شده از پشم مصنوعی تغذیه کنند. آن ها به ویژه از الیاف کثیف آغشته 
به عرق، روغن یا مواد غذایی تغذیه می کنند و معموالً در محل تغذیۀ آن ها مقدار زیادی 
ابریشم درهم بافته شده و فضوالت به جا می ماند. حشرات بالغ این گونه تغذیه نمی کنند 
و فقط در جفت گیری و تخم گذاری نقش دارند. حشرات بالغ به دنبال فضاهای تنگ و 
شکاف هایی می گردند تا آن ها را به محیط هایی مناسب برای تخم گذاری تبدیل کنند. این 
پروانه برخالف بسیاری از بال پولک داران که به نور جذب می شوند، عمدتاً تاریکی را 
می پسندد. این گونه از منطقۀ اوراسیا (Eurasia) منشاء گرفته است و توسط انسان همراه با 
 Roskov) لباس و فرش و مواد غذایی مربوطه، در همه جای دنیا گسترش پیدا کرده است
et al., 2014). از این جنس تاکنون 4 گونه در دنیا شناسایی شده است (Freeman, 1958) که 

 Strang, 1993; Petersen, 1968, pp) از ایران گزارش شده است Tineola. bisselliella تنها گونۀ
 Zycherman and Schrock, 1998;) 66-52). پراکندگی این آفت در منطقۀ پالئارکتیک است

.(National Park Service, 1998

   

شکل 11

طرز خسارت بیدها روی لباس، فرش 
و پوست در کاخ موزۀ نیاوران
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بحث و نتیجه گیری
نظارت و بازبینی از مهم ترین بخش های برنامۀ پایش است و شامل بازبینی از تمامی 
مکان های موردبررسی است که به همراه آن از روش تله گذاری نیز استفاده می شود. با 
بازرسی و تله گذاری در کوشک احمدشاهی، کتاب خانۀ سلطنتی و کاخ صاحب قرانیه 
که برای شناسایی آفات و حشرات آسیب رسان به اشیاء موزه ای انجام شد، نمونه هایی از 
الرو حشرات، الشۀ حشرات و حشرات زنده به دست آمد. برای اینکه برنامۀ IPM موفق 
شود، باید آفات به درستی شناسایی شوند و این شناسایی شامل تمام حشراتی است که در 
مراحل بازرسی و تله گذاری به دست می آیند. ازاین رو تمام نمونه های جمع آوری شده، با 
میکروسکوپ بررسی شدند و با کمک کلید شناسایی حشرات تا سطح خانواده شناسایی 
شدند. سپس نمونه ها برای شناسایی تا سطح گونه برای هریک از متخصصان مربوطه ارسال 
شدند. پس از شناسایی گونه ها مشخص شد که همگی جزء آفات آسیب رسان به اشیاء 
موزه ای هستند و زیان های فاجعه بار و جبران ناپذیری را وارد می کنند. دراین میان از تله ها و 
ساختمان های موردبررسی حشرات مختلفی از خانواده های دیگری نیز جمع آوری شدند 
 Silvanidae، که جزء آفات موزه ای نیستند. ازجملۀ آن ها می توان به حشرات خانواده های
 Silvanidae اشاره کرد. حشرات خانوادة Curculionidae و Tingidae، Carabidae، Elateridae

اغلب همه چیزخوارند و به ویژه از فرآورده های حیوانی تغذیه می کنند. هرچند که تعدادی 
از حشرات این خانواده از ساختمان کوشک احمدشاهی نمونه برداری شد، ولی بااین حال 
خسارت زیادی به اشیاء موزه نمی زنند. اغلب حشرات خانوادة Elateridae خاک زی اند و 
احتماالً به دلیل واقع بودن باغ موزه در میان باغ، در ساختمان های موردبررسی دیده شده اند. 
خانوادة Tingidae و Carabidae به ترتیب شامل نمونه هایی از سن ها و سوسک ها هستند که 
از گیاهان تغذیه می کنند و به دلیل نامناسب بودن درها و پنجره ها و محافظت نشدن از آن ها 
در ساختمان ها مشاهده شدند. حشرات خانوادة Curculionidae بیشتر از دانه های غالت 
تغذیه می کنند. بااینکه خسارت آن ها در انبارهای تاریک و مرطوب زیاد می شود، ولی این 
خانواده به اشیاء موزه خسارتی نمی زنند. اعضای این خانواده ها هرچند که جزء آفات 
موزه ای نیستند و در زمرة آفات گیاهی قرار می گیرند، ولی در ساختمان موزه مشاهده و 
جمع آوری شدند. این موضوع نشانۀ بررسی نکردن مناسب و به موقِع بیروِن ساختمان ها، و 
وجود درزها و پنجره های باز بدون هیچ گونه امکانات محدودکننده برای آفات است. ازمیان 
حشرات نمونه برداری شده از ساختمان ها که به اشیاء موزه ای خسارت می زنند می توان به 
استطاله داران (Thysanura)، سوسک های چرم خوار (Dermestidae)، سوسک های عنکبوتی 
(Ptinidae( و پروانه های بید (Tineidae) اشاره کرد که در هر سه ساختمان بررسی شده 
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به دست آمدند. این آفات از سرسخت ترین دشمنان اشیاء موزه ای به شمار می آیند و در 
شرایط اکولوژیک بهینه با زادوولد سریع و تولید نسل های پی درپی و اشتهای زیاد برای 
تغذیه می توانند در زمانی کوتاه زیان هایی فاجعه بار و جبران ناپذیر در موزه ها به وجود آورند 

)جدول 1(.

   

جدول 1

جمـــــع آوری شده  منونـــه هـــای 
)نگارندگان،  نیاوران  کاخ مــــوزۀ  از 

)1396

محصوالت موردحمله
محل 

منونه برداری
تعداد منونه

گونۀ آفت 

منونه برداری شده

راستۀ آفت 

منونه برداری شده

محصوالت چرمی؛ مواد نخی و 

پشمی؛ کاغذ و کتاب، سلولز، چسب، 

و چوب فاسدشده؛ نقاشی؛ آثار چاپی

کتاب خانه، 

کوشک 

احمدشاهی، 

کاخ 

صاحب قرانیه

50 _____
استطاله داران 

(Thysanura)

پوست، خز، چرم

کتاب خانۀ 

سلطنتی، 

کوشک 

احمدشاهی

4 Dermestes bicolor

سخت بال پوشان 

(Coleoptera)

استخوان، پشم، ابریشم، منسوجات 

و دیگر فراورده های حیوانی؛ فرش؛ 

فراورده های گیاهی مانند گندم؛ 

کلکسیون های حرشات

کتاب خانۀ 

سلطنتی، 

کوشک 

احمدشاهی

12
 Anthrenus

flavipes

چوب های خشک و مصنوعات 

چوبی

کاخ 

صاحب قرانیه
30

 Gibbium

psylloides

منسوجات، پشم، فرش، پوست، پر، 

مو، خز

کتاب خانه، 

کوشک 

احمدشاهی، 

کاخ 

صاحب قرانیه

20 Tineola bisselliella
بال پولک داران 

(Lepidoptera)
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بدین ترتیب باید عملیات کنترلی مناسبی را تدوین کرد و فعالیت های درمانی را روی 
آثار آلوده به آفات آغاز کرد. ازاین رو انجام برنامۀ مدیریت تلفیقی آفات (IPM)، به عنوان 
راهبردی پیشگیرانه، برای مهار آفات موزه ای الزم است. نگهداری پیشگیرانه درزمینۀ 
مدیریت مجموعه های موزه عبارت است از همۀ فعالیت های مداومی که برای حفظ و 
نگهداری اشیاء موزه ای، آرشیوها و اسناد انجام می شود و شامل وظایفی مانند مراقبت از 
ساختمان و محوطۀ آن، نظارت بر اثربخشی کنترل محیطی، پایش و ثبت میزان نور، دما 
و رطوبت، پایش آفات، نظارت بر وضعیت اشیاء موزه ای، و گردگیری کردن، جاروزدن و 
استفاده از واکس محافظ است. مهم ترین هدف این برنامه ها کاهش استفاده از مواد شیمیایی 
برای حفظ سالمتی کارکنان، حفظ محیط زیست، جلوگیری از مقاوم شدن حشرات به 
 ،(IPM) سموم، و پایداری میراث فرهنگی است. نخستین گام در مدیریت تلفیقی آفات
کنترل و مهار آفات در مکان های آلوده است که درحال حاضر عملیات مهار در این کاخ موزه 
به سم پاشی دوره ای با آفت کش های مختلف و استفاده از تنباکوی خشک شده برای مهار 
بید محدود شده است. امروزه این روش ها ناکارآمد و غیراستاندارد به شمار می روند؛ چراکه 
عالوه بر صدمه به اشیاء و دارایی های موزه، برای کارکنان و بازدیدکنندگان نیز مضرند. 
به عالوه سموم مورداستفاده اثراتی سوء روی محیط زیست و موجودات غیرهدف، مانند 
انواع زنبورها می گذارند که اتفاقاً در محیط کاخ موزة نیاوران زیاد هم هستند. برای کاهش 
استفاده از سموم شیمیایی و برای یافتن راهبردی پیشگیرانه از هجوم آفات، باید کنترل 
آفات در داخل و خارج ساختمان ها انجام شود. از موارد پیشگیری در خارج ساختمان 
می توان به کنترل درهای ورود و خروج، تعمیر درزها و سوراخ پنجره ها و دیوارها اشاره 
کرد. نبود سیستم پایش محیطی در کاخ موزة نیاوران، نظافت نکردن زودهنگام محوطه ها، 
نبود امکانات کافی برای بررسی و تمیزکردن ساختمان ها، بی اطالعی سرپرستان بخش های 
مختلف موزه از آفات موزه ای و آشنانبودن نظافت گران با حضور آفات موزه )به ویژه 
الشۀ حشرات( از عوامل آلودگی داخل ساختمان ها به شمار می آیند. بدین ترتیب برای 
ریشه کن سازی آفات باید قسمت های مختلف موزه به صورت مداوم دیده بانی شوند. مدیر 
موزه باید به طور مداوم تأثیر اقدامات مدیریت تلفیقی آفات درحال اجرا را ازطریق مقایسۀ 
هرساله و هرماهۀ آن ها پیگیری کند. مهم ترین ارزیابی برنامۀ موفِق کنترل آفات ازطریق 
مقایسۀ نتایج دیده بانِی پس از تیمار با نتایج قبل از تیمار به دست می آید. این اطالعات تأثیر 
یک روش تیمار خاص، نسبت هزینه-سود و اقدامات مدیریت آفات در آینده را ارزیابی 
می کند. دیده بانِی پس از تیمار باید بالفاصله پس از تیمارهای کنترل و سپس هر شش ماه 
یک بار انجام شود. این اطالعات باید با کارمندان و مدیریت مجموعه به اشتراک گذاشته 
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شود. برنامۀ دیده بانی مستمر شامل ایجاد فرصت و آموزش هایی برای افزایش آگاهی 
کارکنان دربارة آفات و خطرات آن ها در مجموعه های فرهنگی است و الزم است که همۀ 
افراد در برنامۀ روند IPM شرکت کنند. آموزش و ارتباطات برای موفقیت برنامۀ IPM بسیار 
مهم است. سیاست های IPM تنها می تواند ازطریق تغییرات فیزیکی و عملیاتی انجام شود. 
کارکنان و داوطلبان باید بدانند چگونه می توانند به کاهش مشکالت آفات کمک کنند. این 
امر مستلزم به کارگیری نیروهای متخصص برای تدوین برنامه ای منسجم و منظم برای 
کنترل آفات است؛ به طوری که تمام ابعاد مسئله و محیط را درنظر بگیرند و از تمام نیروها 

و امکانات به صورت مطلوب استفاده کنند.

سپاسگزاری
بدین وسیله نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را از سرکار خانم بهرامی مسئول کوشک 
احمدشاهی و سرکار خانم شاه نقی مسئول کتاب خانۀ سلطنتی اعالم می کنند.این مقاله از 
پایان نامۀ کارشناسی ارشد خانم شیما شهرابی )1396( با عنوان »شناسایی آفات و حشرات 
آسیب رسان به اشیاء موزه ای کاخ موزة نیاوران« به راهنمایی خانم دکتر بیتا سودائی و خانم 

دکتر ثمین صدیق در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین-پیشوا، گرفته شده است.
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