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 سیزدهمردس 
 یدامدار و کشاورزی

 شروع به کشاورزی کردند.هزار سال پیش  10از نخستین مردمانی بودند که از حدود بومیان ایران   در ایران: کشاورزی

مالیات بخش کشاورزی از منابع  -2نقش تعیین کننده ای در تامین نیازهای مادی مردم داشت  -1 علل اهمیت کشاورزی:

 مهم درآمد حکومت ها بود.

از طریق تماس با بومیان ایران و همسایگان خود در بین النهرین  با زندگی  -1  : یکشاورز به هاییایآر آوردن یرو للع

 تاثیر آموزه های زرتشت با تشویق مردم به کشت و کار -2روستایی و شهری آشنا شدند و به کشاورزی روی آوردند 

 یکشاورز شرفتیپ و رونق

 یکشاورز :باستان عصر در انیرانیا یاقتصاد یزندگ اساس

  انییروستا از متشکل رانیا تیجمع ۀعمد و یکشاورز  در ایران باستان:  مردم شتریب شغل

 یسبز و وهیم برنج، گندم، جو، ی:کشاورز محصوالت نیتر مهم

 آبیاری می شد. ها قنات و ها چشمه ها، رودخانه آب از استفاده با یکشاورز مزارعو  یآب و مید شیوه های کشت محصول: 

روستاییان تعدادی دام مانندگوسفند، بز، گاو، اسب و شتر پرورش می دادند اما  در سطحی وسیع تر کوچ نشینان  دامداری:

 اشتغال داشتند.به دامداری 

ها شاه، خاندان شاهی، مقام های حکومتی، اشراف، روحانیون و متولیان معبدها یا آتشکده  ن ها و گله های دام:مالک زمی

 بودند که از طریق نمایندگان خود امالکشان را اداره می کردند.

 نمایندگان خود امالکشان را اداره می کردند.مالکان غالبا در شهرها ساکن بودند و از طریق  ی:کشاورز ینهایزم اداره نحوه

توسعه آن اقداماتی انجام توجه زیادی داشتند و برای  یکشاورز به یهخامنش شاهان کشاورزی در زمان هخامنشیان: 

 اقدام های مفیدی انجام دادند.  آن ۀتوسع و شرفتیپدادند.
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مالیات  نسل پنج تاافرادی که زمین بایر را آباد میکردند  -1ی:  کشاورز توسعه برای  یان هخامنش اقدامات نیمهمتر

  قلمرو سرتاسر در آب انتقال ینهرها وحفر رودها یرو بر سد و بند احداث قنات، کندن -2نمی پرداختند 

 قنات کندن: باران کم و خشک ینواح در آب نیتأم یبرا باستان انیرانیا ۀبرجست ابتکار

 ما کشور یجنوب و یشرق ،یمرکز ینواح در شهرها یحت و روستاها از یاریبسسال قبل آب مصرفی  50از آن زمان تا حدود  

 ینگهدار و احداث یبرا نیسنگ یلیخ مخارج و دهیچیپ اریبس مهارت و دانش وجود به ازینتامین می شد.   ها قنات قیطر از

 بود. بزرگ  مالکان و حاکمانبر عهده   نهیهزداشت. ها نیاز به دانش و مهارت و مخارج سنگین  وآبراهه سدها ها، قنات

  رنقاطیسا به رانیا از قنات کندن فنون انتقال

مقامهای عالی رتبه دربار واستر یوشان ساالر )رئیس  یکی ،یکشاورز شرفتیپ یبرا تالش ان:یساسان دوره در یکشاورز

 که نشان از اهمیت کشاورزی دارد.روستائیان و کشاورزان( بود

 توسعه و ترویج آبادانی و کشت و کار -2مسئولیت گردآوری مالیات های بخش کشاورزی  -1 وظایف واستر یوشان ساالر:

 و خوزستان نیالنهر نیب زیحاصلخ یها نیزم در خصوص به یکشاورز -1 ی:کشاورز ساسانیان برای توسعه اقدامات

 ساالر وشانیواستر انتخاب فردی به عنوان   -3  بند ها بر روی دجله و فرات آب و سدها ایجاد  -2ستان توسعه یافت یس

  یکشاورز امور به یدگیرس یبرا

فرات  و دجله یها رودخانه بود زمانی که آسورستان یکشتزارها یبها واجاره اتیمال ان:یساسان درآمد منابع نیمهمتر از

 ضربه سنگینی به اقتصاد آنان وارد شد.  خراب شدند  سدها و بندها آب طغیان و

 نقل و حمل و راه

دارای اهمیت  یتجار مخصوصا و یاقتصاد ۀجنب ازو  ینظام و یاسیس نظر از نقل: و حمل لیوسا و ها راه تیاهم علل

 بودند.

 گریکدی به حکومت را  یاصل مراکز ساخته شد و ها جاده از یعیوس ۀشبک یان:هخامنش دردوره راه ها 

 وصل می کرد. هیهمسا یکشورها به و

 ساخته شد. بزرگ وشیدار فرمان بهکه   یشاه هجاد  ین راه در زمان هخامنشیان:تر مهم

 در سارد شهر را به یهخامنش یها تختیپا از یکی ،شوش لومتر،یک 2400از شیب طول به جاده نیا ی:شاه جاده یژگیو

 متصل می کرد.ریصغ یایآس

 و مسافران یبرا فراوان امکانات با ییها ستگاهیا لومتریک 30یا  25هر  فاصله به هرودت در مورد جاده شاهی گفته: 

  ایجاد شده بود. ها کاروان

مهارت و فنون آن ها در سنگ فرش کردن جاده ها و ایجاد راه در زمین های  سازی:فنون و مهارت هخامنشیان در جاده 

  سست و باتالقی

 آن در ها ارابه آسان حرکت منظور به  علت ساخت راه در زمان هخامنشیان:

 چهار و چرخ دو یها یگار و ارابهاز باستان انیرانیا استفاده می شد.  شتر برای حمل و نقل و االغ اسب، ازونقل:   حمل  

 بهره می بردند. شدند یم دهیکش اسب با که چرخ

 بزرگ وشیدار زمان در یی:ایدر یها راه کشف
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در لشکر کشی به هندوستان با رسیدن به سند یکی از اهالی  -1 ش بزرگ در کشف راه های دریایی:ویدار اقدامات

دریای سرخ به رود نیل برای تردد کشتی ها میان  اتصال -2آسیای صغیر به نام اسکیالس را مامور کشف مسیرهای آبی کرد 

 این دو رود و دریا

هند را ادمه داد و با عبور از دریای سرخ  انوسیتااق سند رود ریمس ک::الیسککشف را دریایی میان هند و مصر توسط ا

  به مصر رسید. برای نخستین بار مسیر دریایی میان هند و مصر شناسایی شد.

 یبندرها جادیا -2 ییایدر ونقل حمل و یانوردیدر توسعه-1 ان:یهخامنش زمان در ییایدر یها راه ی توسعه امدیپ

 ساخته شد. کاال تن صد چند حمل تیظرف با ییها یکشت -3جدید 

توجه به نگهداری و امنیت  -2فوق العاده راه ها و وسایل حمل و نقل  تیاهم -1 ان:یساسان و انیاشکان زمان در راه ها

برای  -5ساخت کاروانسرا در مسیر راه ها  -4چاپارخانه ها که از زمان هخامنشیان دایر بود همچنان رونق داشتند  -3جاده ها 

 توجه به بازسازی و توسعه جاده ها  -6تامین آب کاروانسرها چاه و قنات حفر شد. 

 یها واسکله بنادربه دستور پادشاهان  -2یرانی کشت و یانوردیدر گسترده شرفتیپ-1 یان:ساسان دورهدر ینوردایدر

  ها انوسیاق و اهایدر در یرانیا انوردانیدر و ها یکشت ریچشمگ ضورح  -3ساخته شد.  عمان یایدر و فارس جیخل در متعدد

 صیادی مهارت داشتند. و یانوردیدر در آنجا یاهال که  رافیس فارس: جیخل مهم بندر

 انتقال اندیشه ها و فرهنگ ها  -2 مسافران و کاالها ییجا به جا -1  اهمیت راه ها در عصر باستان:

فرهنگ ، هنرو  ییایدر و ینیزم یارتباط یرهایمس قیطر زا -1 باستان: یایدن در ها فرهنگ انتقال نقش راه ها در

 از ها، جاده قیطر از ،یباستان یها نیدو ها نییآ از یاریبس -2یکدگیر تاثیر گذاشتند. معماری اقوام و جوامع باستان  بر 

 گسترش یافتند.  برعکس ایو عالم غرب به شرق

 ها اسیمق و اوزان پول،

می  انجام  یاپایپا صورت به ۀمبادل انجامان یهخامنش حکومت فرمان تحت ینواح شتریب در بزرگ وشیدار زمانتا پول:

 حقوق و دستمزده به صورت کاال پرداخت می شد.گرفت و 

  ترانهیمد یایدر یشرق سواحل نینش یقیفن یشهرها و یدیل ،بابل مثل یمناطق در نقره: و طال یها سکه رایج بودن 

و  Daric دَریکبه نام  )زرین(ضرب کرد، سکه طالیی  مشخص اریع و وزن با ییها سکه ضرب سکه توسط داریوش بزرگ:

 Siglos سیگلوییا  شکلسکه های نقره به نام 

 ها)ساتراپ ها( با اجاز شاه سکه نقره ضرب می کردند. شهرب و شاهان در انحصارضرب سکه طال  سکه:  ضرب

 ینواح در خدمات و کاالها یگذار ارزش یبرا یاریعم -1  اقتصادکشور: بزرگ و تاثیر آن بر وشیدار یپول نظام

 یخارج و یداخل تجارت گسترش و بسط در یمهم عامل -2 یهخامنش یپادشاه مختلف

 یمس یها سکه از استفاده گسترش یافت، شهرها در خصوص به پول کاربرد ان:یساسان و انیاشکان دوران در یپول نظام

  به جریان افتادیعیوس ۀمنطق در یتجار درمبادالت یا نقرهو 
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 ها اسیمق و اوزان

 آن به تازه یواحدها نمودن واضافه انیالمیا یریگ اندازهو  وزن یواحدها حفظ  هخامنشیان:واحد اندازه گیری زمان 

 افزوده شد.

 مشخص شد. یریگ اندازه یواحدهابرای انداز گیری  بزرگ وشیدار

 اهمیت ویژه داشت. دورا هخامنشی پیمانه یا کیل که در زندگی اقتصادی

 میزان مواد خوراکی را به جای وزن کردن با پیمانه تعیین می کردند.  علت اهمیت پیمانه یا کیل:

  

 و تجارت صنعت

 متمدن و ثروتمند یها نیسرزم ساختن کپارچهی آنان با در دوران هخامنشیان: صنعته توسع علل

 اقتصادی و توسعه صنعت کمک کردند.  که دارای تجارب فراوان در تولید کاالهای مختلف بودند به رونق

 یفلزکار عیصنادر   شرفتیپ انگریب مانده یبرجا یایاش و آثار مهم دوران هخامنشیان: صنایع 

 است. یبافندگ و یسفالگر

متعلق به شاه  ییها کارگاهنشان می دهد دمحتوای لوح های کشف شده از تخت جمشی  کارگاه های دروان هخامنشیان:

وجود داشته که اشیا و مواد خوراکی کاخ شاهی را تولید می کردند. و صنعتگران از سراسر قلمرو در این گارگاه ها مشغول 

 بودند.

 رونق نسبی تولیدات صنعتی و کارگاهی  اشکانیان: و انیسلوک دوران در یکارگاه و یصنعت داتیتول

 یکاالها تیفیکرشد کرد  صنعت ،ینیشهرنش ۀتوسع با همگام ان:یساسان دوران در صنعت

  بهبود یافت. یدیتول

  یشمیابر یها پارچه بافت بخصوص یبافندگ صنعت رشد در دوران ساسانیان: یبافندگ

 کوچاندن-2حکومت واردات ابریشم خام از چین را در اختیار گرفت  -1  علت رشد بافندگی در دوران ساسانیان:

)تولید ساخت کارگاه های متعدد در شوش، جندی شاپور و شوشتر -3  رانیا بهشام)سوریه(   در روم قلمرو از ماهر بافندگان

  پارچه های زربافت ابریشمی در این گارگاه هاکه شهرت جهانی داشت(

 پارچه های ابریشمی ایرانی را می خرید. شمیابر صنعت گذار هیپا بعنوان نیچ

 تولید ابریشم که چینی ها آن را مخفی نگه داشته بودند  فنون به انیروم و انیراندست یابی ای

 التیتشک و سپاه دربار، شاه، ازین مورد یکاالها و حکومت به متعلق  یان:ساسان هدور در تولیدی یها رگاهمالک گا

 را تامین می کردند. یادار

 تجارت

در  خصوص به ران،یا در قدرتمند یحکومتها یریگ شکل با یخارج و یداخل تجارت ی توسعه :باستان رانیا در تجارت

 یانهخامنش زمان

 ،یونانی انمورخ یها گزارش و یگل یها لوح ،یشناس باستان شواهد -1 ن:ایهخامنش دوران در وضعیت تجارت

پیدا شدن سکه های هخامنش  -2نشان از رشد بازرگانی میان شهرها و مناطق  تحت فرمانروای آنان دارد   هرودت، مخصوص
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و مصنوعات نو احی تابع هخامنشیان در سواحل دانوب و رُن در مرکز اروپا و سیالن در جنوی آسیا  بیانگر رابطه بازرگانی با 

 سرزمین های دور است 

 یها نیسرزم از یبازرگانان هخامنشیان که  یپادشاه قلب در لشهرباب -1  در دوران هخامنشیان: مراکز مهم تجاری

 ترانهیمد یایدر یشرق سواحل بنادر زین و فارس جیخل بنادر -2مشغول بودند  ستد و داد کار به آنجا در مختلف

 ترانهیمد یایدر یشرق سواحل بنادر زین و فارس جیخل بنادر مراکز اصلی تجارت دریایی هخامنشیان:

 هیلاو مواد از یمختلف انواع شاملمحدود به اشیای تجملی و گران قیمت نبود   یان:هخامنش دوران یتجار محصوالت

  یکاالها و یصنعت داتیتول و یدام و یکشاورز محصوالت چوب، و فلزات مانند

 مردم ازین وردم

  یخوراک مواد و آشپزخانه ظروف منزل، اثاث کاالهای مورد نیاز مردم:

 یکاالها ۀمبادل حجم رونق گذشته را نداشت کم شدن  تجارت ان:یسلوک دوران در جارتوضعیت ت

 یتجمل یایاش افزایش مبادلهو متیق ارزان

 و ستد  به خصوص بازرگانی خارجی رونق جریان داد  ی:اشکانان دور در جارتوضعیت ت

 آن یپ در نیچ و رانیا انیم یتجار و یاسیس روابط یبرقرار ی:اشکان دوره در یخارج تجارت رونق عامل مهم 

 شمیابر معروف ۀجاد شیگشا

  گرید یسو از اروپا و سو کی از هند و نیچ انیم بزرگ، یتجار ۀواسط نقش ایران دوره اشکانی در تجارت جهانی:

 و نیچ شمیابر یبرا روم قلمرو در یادیز انیمشتر وجود در روم مشتری داشت: انیاشکان زمان که  یتجار محصوالت 

 یه هندوستان. ادو

آمد هنگفتی از حقوق گمرکی، عوارض حمل و نقل و راهداری به دست می آوردند.  امپراتور روم تالش کرد  اشکانیان در

 مستقیم با هند و چین ارتباط تجار ی برقار کند  اما اشکانیان و بعد ساسانیان مانع شدند.

 امپراتوری رومواسطه گری تجاری میان چین و هند  و علت درآمد هنگفت حقوق گمرکی در زمان اشکانیان:

 بازرگانان دادوستد-2گسترش یافت  ییایدر و ینیزم یرهایمس در تجارت -1  ان:یساسان دوره در وضعیت تجارت 

اعتبار   مناطق ا شتریب در یساسان هنقر یها سکه ر -3اروپا ومرکز قایآفر شرق تا نیچ از جهان از یعیوس مناطق در یرانیا

نظارت بیشتری بر تجارت داشتنه و قوانین و مقررات خرید و فروش را  نیشیپ یها حکومت به نسبت انیساسان -4داشت 

 اجرا می کردند.

 مخارج و درآمدها

 بودند مطمئن و داریپا درآمد منابع نیازمند گوناگون، یها نهیهز نیتأم و قدرت حفظ قلمرو، ۀادار یبرا ها حکومت ازین

 بستگی داشت. آنها ۀخزان یموجود و یمال منابع به ها حکومت یاستوار

 سامان -2کشور خرج و دخل تیوضع به یدگیسر -1 باستان: رانیا یساالر وانید نظام یریگ شکل اهداف از یکی

  یعموم مخارج و درآمد منابع دادن

 نقل و حمل، ها جنگلو معادناز یبردار بهره حق، ها اتیمال انواع  باستان: رانیا در حکومت درآمد منابع  نیتر عمده

 یراهدار و

 سرانه اتیمال -3 وران شهیپ اتیمال -2 دام و یکشاورز اتیمال -1 انواع مالیات ها در ایران باستان:

  یگمرک عوارض-4
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 یمیاقل -3  یتیریمد -2  یاسیس عوامل -1  ن:باستا دوران در رانیا شتیمع و اقتصاد تیععوامل تاثیر گذار بر وض

  کاردان و قیال یزمامداران وحکومت تیامن و آرامش صلح،زمان   اقتصادی:عوامل تاثیر گذار ایجاد شرایط مطلوب 

 امکانات حداقل از یبرخوردار -2به کسب و کار می پرداختن  آسوده الیخ با مردم -1  پیامد شرایط اقتصادی مطلوب:

 یشتیمع و یرفاه

ضعیف  و آشوب و نا امنی   یمرکز حکومتی که دوران -1 :عوامل تاثیر گذار ایجاد شرایط نا مطلوب اقتصادی

  رانیا به یخارج دشمنان هجوم -2 بود فراگیر

  بهم می ریخت و رونق و آبادانی رخت بر می بست یاقتصاد طیشرا پیامد شرایط اقتصادی نا مطلوب:  

 سدها بیتخر و ها رودخانه انیطغ و لیس ،یخشکسال عوامل اقلیمی و طبیعی که بر اقتصاد تاثیر منفی داشت:

  وبا و طاعون چون یا کشنده و ریفراگ یها یماریب باستان: ایراندر دیولو افت ت رکود یکی از عوامل تاثیرگذار بر

  دیولو افت ت  رکود جه،ینت در و کار یروین ه گسترد ریوم مرگ پیامد اقتصادی بیماری های فراگیر:
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