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شناسی؛ در جست وجوی میراث فرهنگیباستان  3درس 

 شناسی چیست؟باستان

ٞب ٚ جٛأغ ٌذؽتٝؽٙبعی: ٔطبِؼٝ آحبر ببعتب٘ی ٚ تبریخی بٝ ٔٙظٛر ؽٙبخت فزًٞٙ ٚ ؽیٜٛ س٘ذٌی ا٘غبٖػّٓ ببعتبٖ◄

ٔب٘ذٜ ٍی( بز اعبط آحبر ببلیت فزٞٙتغییزا بًٞب ٚ جٛأغ )خصٛصؽٙبط: بزرعی ٌذؽتٝ ا٘غبٖببعتبٖ◄

ؽٙبعی: ؽٙبخت ا٘غبٖ ٚ پضٚٞؼ در فزًٞٙ اٚٞذف ػّٓ ببعتبٖ◄

 .ٞبیی وٝ عبختٝ دعت بؾز ٚ ٔحصَٛ ا٘ذیؾٝ اٚعتٔىبٖٚ  آحبر ببعتب٘ی ٚ تبریخی: تٕبْ اؽیب، ابشارٞب، بٙبٞب◄

 .ریخی را وؾف ٚ ٔطبِؼٝ ٔی وٙٙذؽٙبعبٖ، آحبر ببعتب٘ی ٚ تبجبٞبیی وٝ ببعتبٖ:  مکان یا محوطه باستانی

  . ٔب٘ٙذ:ؽىُ ٚ ٚعؼت: ٔتفبٚت در ببعتب٘ی ٞبیٔىبٖ◄

ب، فزًٞٙ٘ظبْ اجتٕبػی، ببٚرٞ ؽٟز پٕپئی ایتبِیب -عیغتبٖ  ؽٟز عٛختٝ       ٞبی رٚعتبیی ٚ ؽٟزیٌبٜعىٛ٘ت-1

ٚضؼیت التصبدی  وؾف ؽذٜ= اطالػبت در ٔٛرد ٞب، ؽیٜٛ تذفیٗ ٔزدٌبٖ، اؽیبٍبٜ٘مبؽی غبرٞب، ٔؼٕبری ٚ ٔصبِح آرأ  ٞب  ٞب، آرأٍبٜغبرٞب، ٌٛرعتبٖ-2

ٞبی فٙیٔیشاٖ پیؾزفت                 ذاٖ ٚ وزٔب٘ؾبٜدر فبرط، ٕٞ بًٔخصٛصٞب       ٞب ٚ صخزٜردخٕٝ بز دیٛار وٜٛبزجغتٝ، ٌٛ، ٘مؼ٘ٛؽتٝعًٙ-3

ٔزدْ در یه ٔىبٖ ٙبٚةلزار ٌزفتٗ چٙذ الیٝ ببعتب٘ی رٚی ٞٓ ٍٞٙبْ س٘ذٌی ٔت      ٞبی ببعتب٘یتپٝ-4

شناسانمراحل کار باستان

 ؽٙبعبٖ٘خغتیٗ ٌبْ ببعتبٖ :شناسایی و کشف -الف

 (بغتبٖجٕؾیذ ٚ طبقختتٔب٘ٙذ ) .ا٘ذبزخی آحبر رٚی عطح سٔیٗ    آحبر ببعتب٘ی وؾفؽٙبعبیی ٚ چٍٍٛ٘ی ◄

.ا٘ذدریب ٚ رٚدخب٘ٝحبر سیز خبن یب در اػٕبق آبزخی   

ٞب ٚ ...ٞبی تبریخی، عفز٘بٔٝرجٛع بٝ وتبة-1

ٞبی اِىتزٚٔغٙبطیغی ٚ عیغتٓ اطالػبت جغزافیبییای، رٚػٞبی ٞٛایی ٚ ٔبٞٛارٜجذیذ ٔخُ پٟپبدٞب، رادارٞب، ػىظٞبی اعتفبدٜ اس ابشار ٚ فٙبٚری-2

(ٔب٘ٙذ ٔزداٖ ٕ٘ىی س٘جبٖ ٚ تٕذٖ جیزفت در وزٔبٖ)ٞبی طبیؼی ٔخُ عیُ ٚ سٔیٗ ِزسٜ ٞبی وؾبٚرسی، ػٕزاٖ یب پذیذٜوؾف اتفبلی در ٘تیجٝ فؼبِیت-3

.عبٖ وٝ بٝ دا٘ؼ، تجزبٝ ٚ دلت فزاٚاٖ ٘یبس داردؽٙباس ٔزاحُ حغبط وبر ببعتبٖ :حفاری -ب

ٔؾخص وزدٖ ٘مؾٝ بٙب ی     بزخٛرد بٝ بٙبی تبریخ 

ٞبی ٔجٟشٞب ٚ آسٔبیؾٍبٜادأٝ تحمیمبت در وبرٌبٜ   بیزٖٚ آٚردٖ اس خبنٚ حبت دلیك ٔؾخصبت در ٕٞبٖ حبِت     بزداریػىظ  بزخٛرد بٝ ؽیء 

:استخراج و تنظیم اطالعات -پ

وبر رفتٝ ٚ وبربزد آ٘بٖبزرعی لذٔت، ٔٛاد ٚ ٔصبِح بٝ◄

درن عیز پیؾزفت فٙی، ٞٙزی ٚ فزٍٞٙی ٔزدٔبٖ  ببػج       ٞبی ٔختّفٔمبیغٝ آحبر ٚ بٙبٞبی تبریخی در سٔبٖ◄

حیزات فزٍٞٙی ٚ التصبدی جٛأغأدرن رٚابط ٚ ت      

 تعیین سن آثار باستانی

آرٌٖٛ –ػّٕی پیؾزفتٝ: رادیٛ وزبٗ  ٚ پتبعیٓ  ٞبیاعتفبدٜ اس رٚػ◄

ؽٙبعی ٚ ... ؽٙبعی، سٔیٗؽیٕی، فیشیه، ٌیبٜٞبی دا٘ؼبب وٕه ◄
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 های باستانیها، گنجینهموزه

تزیٗ ٔىبٖ ٌزدآٚری، ٍٟ٘ذاری، ٔزٔت، ٔطبِؼٝ ٚ ٕ٘بیؼ آحبر ببعتب٘یٔٛسٜ: ٟٔٓ◄

ّٔی ایزاٖ )تٟزاٖ(: ایزاٖ

ِٛٚر: پبریظ  

بزیتب٘یب: ِٙذٖ     ٔٛسٜ◄

پتزسبٛري رٚعیٝآرٔیتبص: عٗ          

ٔتزٚپِٛتیٗ: ٘یٛیٛرن

 :شناسی و تاریخباستان

ٞبی ببعتب٘یٞبی ٔٛرخبٖ بزای ؽٙبعبیی ٚ وؾف ٚ ٔطبِؼٝ آحبر ٚ ٔىبٖؽٙبعبٖ: اعتفبدٜ اس ٘ٛؽتٝببعتبٖ◄

ؽٙبعبٖٞبی ببعتبٖدٜ اس ٘تبیج وبٚػٔٛرخبٖ: اعتفب

ؽٙبعبٖحبصُ تحمیمبت ببعتبٖ        ٞب ٚ جٛأغ دٚراٖ پیؼ اس تبریخاطالػبت در ٔٛرد ا٘غبٖ◄

وٓ بٛدٖ ٔٙببغ ٘ٛؽتبری  ؽٙبعی در ؽٙبخت دٚرٜ تبریخیمؼ ببعتبٖدالیُ إٞیت ٘◄

 دٞبی عیبعی ٚ ٘ظبٔی ٚ الذأبت فزٔب٘زٚایبٖٔحذٚد بٛدٖ ٔٙببغ ٘ٛؽتبری بٝ رٚیذا 

 ؽٙبعیؽٙبخت ابؼبد س٘ذٌی اجتٕبػی، التصبدی، ػّٕی ٚ فزٍٞٙی جٛأغ ٌذؽتٝ بٝ وٕه ببعتبٖ 

وؾف، ٔزٔت ٚ ٍٟ٘ذاری ٔیزاث فزٍٞٙی  
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