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ساب میژئوفیزیک به عنوان یکی از علوم زمین به هدف:  ستفاده از ویژگی آیدح های که باا

سی درون زمین می شتر در فیزیکی به برر ست که بی صطالحی ا پردازد. آرکئوژئوفیزیک ا

شورهای مربوط به حوزه ستفاده میی آمریکای ک شورهای اروپایی از شمالی ا شود و در ک

کنند. استفاده از شناسی استفاده میهای جستجو در باستاناصطالح سنجش از دور و روش

نامند که جزو را آرکئوژئوفیزیک می رودکار میبهشناسی های ژئوفیزیکی که در باستانروش

شتهعلوم میان ساب میر سی جایگاهوآید. هدف از این پژای به ح نقش مطالعات  و هش برر

شناس باید با مفاهیم ژئوفیزیک آشنا ست و هر باستانشناسی اژئوفیزیک در باستانباستان

 شود هرچند ممکن است که از این روش استفاده نکند.

شفاهی به نگارش  ای و منابع نامه براساس مطالعات کتابخانهاین پایان شناسی پژوهش:روش

 درآمده است.

ای، های الکتریکی، لرزهاز بین روشنامه، براساااس نتایب بدساات آمده در پایان گیری:نتیجه

نافذ، مغناطیس ساانجی، و الکترومغناطیساای که در بئو ژئوفیزیک اکتشااافی در رادار 

و در بیشتر  بودهسنجی بسیار پرنگ شناسی استفاده شده است نقش روش مغناطیسباستان

 .کارآمد استایران های باستانی مئوطه

 .ای، ژئوفیزیک، باستان ژئوفیزیکشناسی، علوم میان رشتهباستان های کلیدی:واژه

 
 





 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه-1-1

کند و امکان تجربه شناسی علمی است که آزمایشگاه خودش را تخریب میباستان"

شود و یا اصال بهتر است یا اولین بار به صورت صحیح انجام . ……مجدد برای آن وجود ندارد

  (.wynn, 1986محمدخانی به نقل از، )"انجام نشود

ای شناسی یک روش و مجموعهباستان»در این رابطه والتر تایلر چنین اعتقادی دارد که 

)ملک « شناسان تکنسین هستندست و باستاناز فنون برای کسب اطالعات فرهنگی ا

 (. 1382:473شهمیرزادی، 

چنین آمده است:  شناسیدر تعریف باستانپنگوین شناسی باستاندر فرهنگ لغات 

انسان از  شناسی عبارت است از مطالعه گذشته انسان بر اساس بقایای مادی کهاستانب»

چنین توان . بنابراین براساس تعاریف ارایه شده می)همو( «خود به جای گذاشته است

از گذشته که در زیر خاک مدفون دست آوردن اثر شناسان در پی بهاستنباط کرد که باستان

باره اثر تعاریفی خاص دارند؛ با عنوان خود درشناسان باستان در این بین. باشنداند میشده

اثر " فرماید:باشد میبرایان فاگان که یک باستان شناس در حوزه پیش از تاریخ میمثال 

یر شکل و حالت داده عبارت است از هر شئ که به وسیله انسان ساخته شده باشد و یا تغی

 (. 1382:475)ملک شهمیرزادی،  "شده باشد

که تغییر شکل داده شده  شی اثر عبارت است از هر "ویلیام هاویلند معتقد است که 

یک شی یا اثر بازتابی است از باشد و یا تغییری در آن توسط انسان به وجود آمده باشد. 



 

 

به زبان دیگر اثر نمادی مادی ته انسان است. یکی از زوایای فرهنگی انسان، زیرا آن اثر ساخ

شناسان ایرانی نیز تعارفی پیرامون این واژه وجود در بین باستان. )همو( "از یک تفکر است

های باستانی عموما صحنه فعالیت محوطه»دارد که دکتر عباس علیزاده اعتقاد دارد که 

 (. 2:1374)علیزاده » انسان ها در گذشته اند

هایی چون قبرستان، ویرانه های یک شهر، شهر تواند شامل مکانها میاین محوطه

مانند  هایی در اکثر مناطق باستانیتخریب شده، قلعه ها و.... باشند. بقایای چنین مکان

خی یتوان آثار تارها میدر بطن این محوطهو  مشاهده استهای بزرگ و کوچک، قابل تپه

هایی را پرورانده است که شناسی روشباستان". و سرگذشت جوامع را نمایان ساخت

)علیزاده  "گردآوری اطالعات از جوامعی که دیگر وجود ندارند را امکان پذیر می سازد

55:1380 .) 

که  استراه نخست به صورت اتفاقی  های باستانی دو راه وجود دارد،در تشخیص مکان

شود. از شدن آثار باستانی می براثر عوامل انسانی یا شرایط زیست محیطی باعث پدیدار

های قاچاق، کارهای سازی، حفاریساختمانتوان به مواردی چون جمله عوامل انسانی می

از جمله موارد  زیست محیطی  ها و غیره را نام برد.عمرانی، کشاورزی و شخم زدن زمین

 . کرد اشارهوغیره  ، باراندوزش بادهای شدینیز می توان به مواردی مانند فرسایش خاک، 

. این روش به صورت استهای باستانی به صورت آگاهانه راه دوم در تشخیص مکان

پذیر است. ها امکانتخصصی و با استفاده از یک یا چند نیروی کارآمد در تشخیص این مکان

فون شده است و بازسازی مدشناسان برای آگاهی از جوامع گذشته که در زیر خاک باستان

های مستقیم برای وش از جمله راهاباشند که انجام کیازمند کاوش میجوامع گذشته ن

آید. کاوش خود یک تخریب به حساب می مهم، یمسالهرسیدن به هدف است، اما یک 

های جبران ناپذیری را به بار آورد تواند خسارتکاوش یا به عبارت درست تخریب علمی می

توان آنچه را که داشته باشد، چون هرگز نمیتواند در پیکه مسئولیت  اخالقی سنگینی می

 .(7:1374اش برگرداند)علیزاده ی ابزار کاوش جابجا شده دوباره به جای قبلیبه وسیله
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شود منحصر و محدود به که در بررسی باستان شناسی دنبال می وظایف و اهدافی"

طقه، تغییر آن (، این مواردشامل: برآورد جمعیت من3:1383)محمدخانی "کارایی آنهاست

فرهنگی  مرزهای، و منابع طبیعی های باستانی با محیط زیستدر درازمدت، ارتباط مکان

چنین اطالعاتی " آنهاهافضایی آنهای باستانی و ارتباط و سلسله مراتب مکان ایمنطقهبین 

اطالعات حاصل از کاوش مکمل  .(همو)آیدشناسی به دست نمیهای باستاناز راه کاوش

عات حاصل از بررسی است اما اطالعات مبتنی بر بررسی را نمی توان جایگزین اطالعات اطال

  (.2:1374)علیزاده "حاصل از کاوش کرد

شناسی نیز از این ستانباباشند که اکثر علوم در حال پیشرفت و تحول چشمگیر می

های وششناسی اقتباس رر پیشبرد رشته باستانمهمترین گام د"قاعده مستثنا نبوده. 

پردازی و آزمون میدانی علمی با تکیه بر اصول و مطالعه مسائل مشخص فرهنگی،  فرضیه

 (.2:1375)علیزاده "بود که امروزه در تمام علوم رایج است

روندگرایی شناسی نوین و پسکه از پیشگامان مکتب باستان 2و ایان هادر 1دیوید کالرک

های چشمگیر پیشرفت شناسی اعتقاد داشتند. باستانباشند هر دو به ورود  علوم دیگر به می

کامال  یمیالد 1970و  1950در علوم مختلف پس از جنگ جهانی دوم و در دو دهه 

شناسی به عنوان باستان یمشهود بود که به عقیده هول و هایزر  این دو دهه در تاریخچه

 شناسی ثبت خواهد شد.عصر نوآوری فنی در باستان

شناسی پدید های محسوسی در باستانمیالدی پیشرفت 1970تا  1940در سه دهه 

شناسی بود. با آمد که نقطه عطف آن ورود علوم مختلف بخصوص علوم طبیعی به باستان

یاد کرد که  3تلفیقیتوان از آنها به عنوان علومتوجه به ورود به علوم دیگر به سایر علوم می

شود که از علوم تلفیقی به  علومی اطالق می" .نداز وجه مشترک دو رشته به وجود آمده ا

های علوم دو رشته  مجزا تشکیل شده باشد و اصوال رشته ابتدایی در علوم تلفیقی، رشته

                                                                                                                               
1D. Clarke  
2 - Ian Hoder 
3 - Integrated Sciences 



 

 

شناسی سابقه طوالنی مدت دارد های علوم پایه در باستاناز روش استفاده. "پایه می باشند

شناسی مورد علوم تلفیقی که در باستان د.کنسنجی نیز یاد میباستان از این علوم به عنوان 

-، باستان زمین2شناسی، باستان گیاه1جانورشناسیاستفاده قرار گرفته شامل، باستان

، 6، آرکئومتالوژی5شناسی، باستان زیست4شناسیبوم، باستان زیست3شناسی

 .(5-6: 1383)محمدخانی،  می باشند. …و  7آرکئوژئوفیزیک

 8ژئوفیزک -۲-1

های خصوصیات فیزیکی گیریزمین توسط اندازه یطور کلی شامل مطالعهژئوفیزیک به 

های به خصوص در سطح زمین کارگیری تکنیکزمین با استفاده از وسایل مناسب و به

  (.19:1371)کالگری  است

ای بی قاعده کشف گیلبرت در مورد اینکه زمین مثل یک مغناطیس بزرگ و تا اندازه

 شروع علم ژئوفیزیک دانستتوان میی نیوتن در مورد گرانش را د و نیز نظریهکنعمل می

 (.1:1375)تلفورد و دیگران 

ی زمین با استفاده از توان گفت که علم ژئوفیزیک، دانش مطالعهبه بیان ساده می

ترین بخش درونی تا از عمیقباشد که مطالعات فیزیکی یا خصوصیات فیزیکی زمین می

عنوان ژئوفیزیک با این وجود آنچه که به ، گیردترین بخش جو زمین را در بر میخارجی

  (.2:1375)توکلی  شودمطرح است به مطالعه بخش جامد زمین محسوب می

-شناسی و علم فیزیک به نام ژئوفیزیک خوانده میبین علم زمین ارتباط نزدیک 

 (.13:1378شود)عکاشه 

                                                                                                                               
1- Archaeozoology  
2 - Archaeibotany 
3 - Geoarchaeology 
4 - Archaeobioecology 
5 - Archaeobiology 
6 - Archaeometalorgy 
7 - Archaeogeophysic 

8  
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ن عبارتست از تعیین ترکیب و حالت درون آن و هدف و کاربست ژئوفیزیک در زمی

ها فرآیندهای درونی سیماهایی که در سطح زمین هایی که براساس آنآگاهی از شیوه

فقط  های ژئوفیزیککه روش خاطر نشان ساختباید شوند. کنیم ایجاد میمشاهده می

ی خواص از ناحیه یعنی جایی که یک ناحیه از لحاظ بعض سازند.میها را آشکار ناپیوستگی

  (.2:1375)تلفورد و دیگران شود میدیگر متمایز 

برد می شناسی بهرهژئوفیزیک جزو علومی است که از قوانین فیزیکی در کنار مبانی زمین

توان شناسی قائل شد. میتوان مرز خاصی را بین ژئوفیزیک و زمینو از این جهت نمی

 ی و ژئوفیزیک در این موارد می تواند باشد:شناسچنین بیان کرد که تفاوت بین زمین

های حفر شده به مطالعه و شناسی با استفاده از مشاهده مستقیم یا از طریق گمانهزمین

های فیزیکی که در سطح یا پردازد ولی در بحث ژئوفیزیک به برداشتشناخت زمین می

پردازد. در ها میبرداشتگیری و تفسیر این گیرد و به اندازهباالی سطح زمین انجام می

ی محسوسی در ژئوفیزیک اتفاق افتاده است که گذشته پیشرفت و توسعه یطول چند دهه

توان به استفاده این رشته در بحث معادن به خصوص در مورد نفت و گاز و از دالیل آن می

 های چشمگیری در وسایل الکترونیکی وها و همچنین پیشرفتهمچنین آهن و دیگر کانی

 شود دانست. ها میکامپیوتر که باعث تسهیل در برداشت و تفسیر داده

زیر آمده ل شده اند که این عناصر در جدول های پوسته زمین از یازده عنصر تشکیسنگ

 است:

  درصد عنصر

 46/60 اکسیژن

 

 27/72 سیلیسیوم
 

 8/13 آلومینیوم

 

 5 آهن



 

 

 

 3/63 کلسیم
 

 2/83 سدیم
 

 2/59 پتاسیم

 

 2/09 منیزیم
 

 0/46 تیتانیوم
 

 0/14 هیدروژن
 

 0/12 فسفر
 

 (.1369های تشکیل دهنده پوسته زمین )گارلند، درصد سنگ -1-1جدول 

 خوانند.های آذرین میاند را سنگز حالت مذاب به صورت بلور درآمدههایی که اسنگ

 باستان ژئوفیزیک -1-3

باشند و اغلب کاوش وش مینیازمند کا به دست آوردن اطالعاتشناسان برای باستان

ش به این صورت نیازمند نیروی انسانی زیادی وپذیرد. کاتوسط نیروی انسانی صورت می

های اخیر مخصوصا از دارد. در سالوقت و هزینه باالیی نیز در پی ،است، که عالوه بر آن

، که یکی از این شناسان آمدهسنجی به کمک باستانباستان هایمیالدی روش 1940دهه 

های . بررسیاستنجی که در باال نیز به آن اشاره گشت، باستان ژئوفیزیک ستانعلوم باس

بسیار سریع و با دقت باال صورت  ،شودشناسی از آنها استفاده میژئوفیزیکی که در باستان

 ایدمخرب نامید که هیچ لطمه و یا صتوان یک روش غیر مژئوفیزیک را میپذیرد. باستانمی

 یکند. در ضمن این نکته ضروری است که کاوش در همهبه محوطه باستانی وارد نمی

باستانی که در محدوده شهر  یها امکان پذیر نیست، مانند: کلیساها، مساجد، محوطهمکان
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 . (1398:)محمدخانی، مالقات حضوری قرار دارند، و غیره

ا را مورد بررسی قرار داد. همانطور که توان از طریق باستان ژئوفیزیک این بناهپس می 

کند در های ژئوفیزیکی سرعت انجام عملیات را بسیار سریع میگفته شد استفاده از روش

طلبد، که  محوطه باستانی شاید صورتی که کاوش به صورت حفاری زمان زیادی را می

مر رد. ممکن است عها زمان نیاز داشته باشد تا بتوان به این صورت مورد بررسی قرارگیدهه

های وش کافی نباشد، در صورتی که با استفاده از روششناس برای اتمام کایک باستان

توان در مدت زمان کوتاهی در حد چند هفته به یک نتیجه مفیدی دست ژئوفیزیکی می

های توان به آن اشاره کرد در کاوشمیهای ژئوفیزیکی یافت. از مزایای دیگری که در روش

با  .پیدا کرددر مدت زمان کوتاه به نتایج قابل قبولی دست توان میخشی است که نجات ب

توان در مدت زمان های ژئوفیزیکی میزیابی اضطراری از محوطه مورد تهدید توسط روشار

 ,wynn, 1986)کوتاهی بدون آشفته سازی و پراکندگی زمین به نتایج مفیدی دست یافت 

246). 

 بیان مساله -1-4

شناسی به کارگیری رسد پس از شروع اولین کاربردهای ژئوفیزیک در باستاننظر میبه 

است. در  جا بودههای باستانی و جلوگیری از تخریب بیآن برای تسریع در انجام کاوش

باشد بلکه شناسی نمیمناطق مختلف دنیا استفاده از ژئوفیزیک انحصاراً مختص به باستان

جغرافیایی و شناسایی مواد جایگذاری شده در زیر خاک هم  از آن به منظور تحقیقات

است ک ایجاد شدههای گوناگونی از باستان ژئوفیزیهای اخیر روششود. در سالاستفاده می

ها هم دارای باشند. این ویژگیهای خاص به خود میا دارای ویژگیهکه هریک از آن

ها ای از تکنیکفیزیکی شامل مجموعهژئوهای باستانهم مزیت هستند. بررسیو  محدودیت

های نزدیک به سطح زمین های فیزیکی بخشهایی است که در راستای ثبت ویژگیو روش

توان گیری در نقاطی بر روی سطح زمین میها با اندازهگسترش یافته است. در این روش

ی که در نقاط هایها و تغییرات در شرایط فیزیکی زیرین زمین و تفاوتبه بخشی از ویژگی

 . (1394:6)قربانی و همکاران،  بردمختلف وجود دارد پی



 

 

شناسی مورد استفاده قرارگرفته شامل: تصویر های ژئوفیزیک که در باستانانواع روش

های حرارتی و تصویر برداری با استفاده های هوایی و فضایی، سنجش از راه دور، روشبرداری

سنجی، الکتریکی، رادار زمینی، الکترومغناطیسی، اطیسهای مغناز پرتوهای فروسرخ، روش

ها روش رادارنفوذی به باشند. در میان این روشنگاری و رادیومتری میچگالی سنجی، لرزه

باشد که به عنوان یک روش غیرمخرب زمین مبتنی بر انتشار امواج الکترومغناطیسی می

رود. این روش برای سطحی به کار می های زیرها و ناهمگنیبرای به تصویر درآوردن الیه

گیرد. این روش سرعت شناسایی انواع اهداف دفن شده در اعماق کم مورد استفاده قرار می

 . (1395:2)احمدپور و همکاران،  باالیی در انجام عملیات ژئوفیزیکی دارد

ها به دو طریق شدت کل میدان مغناطیسی و گرادیان سنجی برداشتدر روش مغناطیس

شود که روش گرادیان عمودی نسبت به ساختارهای نزدیک مودی مغناطیسی انجام میع

دادن اثرات سطحی و پدیدار تر نشانبه سطح دارای حساسیت بیشتری است، که باعث واضح

-هایی که در باستانگردد. بیشتر روشهای منابع نزدیک به سطح زمین میشدن آنومالی

ع ژئوفیزیک اکتشافی است. در این روش به ارزیابی تغییرات شود از نوژئوفیزیک استفاده می

هایی پردازد که در عمقفیزیکی در زمین به مدلسازی و تفسیر ساختارهای زیرین زمین می

توان انجام داد. باید توجه داشت که از پوسته زمین که برای انسان قابل دسترس است می

بدست آوردن نتایج قابل قبول باید  های ژئوفیزیک اکتشافی وبرای اجرای صحیح روش

های مغناطیسی برای اولین بار ها مناسب باشد. روشگیریشرایط محیطی برای این اندازه

های آن شناسان قرارگرفت و امروزه با توجه به مزیتمورد استفاده باستان 1960در سال 

ن روش میدان گیرد. در ایهای الکتریکی بیشتر مورد استفاده قرار مینسبت به روش

گیرد. در گیری قرار میمغناطیسی زمین و همچنین مغناطیس مواد دفن شده مورد اندازه

های آجری دارای هنجاری منفی و سازههای سنگی دارای بیباستانی سازه ییک محوطه

اند ها از کجا تهیه شدههای خشتی بسته به اینکه خاک آنههای مثبت و سازبی هنجاری

 .(1383:28)محمدخانی  هنجاری مثبت و منفی باشندارای بیتوانند دمی

و فرومغناطیس  ،ارامغناطیسپ مغناطیسی، دیامغناطیسی، هایهر مواد دارای ویژگی
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-سنج مدرن امروزی بیشتر میدان کل مغناطیسی را اندازههای مغناطیسباشند. دستگاهمی

پروتونی،  سنجگیت، مغناطیسسنج فالکسمغناطیسها شامل: کنند. این دستگاهگیری می

-در باستان 1960. روش الکتریکی از سال هستندسنج بخار سزیم و روبیدیم مغناطیس

-هنجاریبه کارگیری آشکارسازی بی یشناسی مورد استفاده قرار گرفت. این روش بر پایه

لفورد و دیگران ت) های حاصل از عبور جریان الکتریکی در داخل زمین استوار است

1375:1). 

 هایگیرند. چشمههای الکتریکی برپایه نوع چشمه انرژی مورد استفاده قرار میروش 

های الکتریکی طبیعی زمین عبارتند تواند مصنوع و طبیعی باشند. روش جریانژی میانر

های تلوریک، روش مگنتوتلوریک، و روش میدان خودزا، روش جریاناز: روش پتانسیل

های الکتریکی مصنوع عبارتند از: روش مقاومت اطیسی با فرکانس شنوایی. روش جریانمغن

نمین، صمیمی) ویژه الکتریکی، روش الکترومغناطیس، و روش پالریزاسیون القایی

1387:18). 

های قائم و افقی در خواص الکتریکی و روش مقاومت ویژه الکتریکی در ناپیوستگی 

 هنجاری رسانا به کار می رود.یهمچنین در کشف توده های ب

 هدف تحقیق-1-5

های ژئوفیزیک در هدف از این پژوهش بیان راهکارهایی برای جایگزینی روش

های متنوعی در بحث روش باشد.شناسی میهای کاربردهای ژئوفیزیک در باستانمحدودیت

پذیر است امکانژئوفیزیک وجود دارد و اینکه فهمیدن کدام روش در کدام محوطه باستان

-شرایط جوی دارد. در این پژوهش سعی شده تا شرایط استفادهبستگی به شرایط محیطی و 

هاس ژئوفیزیکی در شرایط مختلف را بررسی نموده و بهترین روش ممکن ی هریک از روش

  برای استفاده ار پیشنهاد داد.

 های تحقیقسواالت و فرضیه-1-6

 شناسی کدامند؟های مختلف باستانک در روشهای ژئوفیزیهای بررسیمحدودیت



 

 

 ها در این حوزه وجود دارد؟برای کاهش محدودیت هاییچه روش

های رسد که روشهای باستانی شرایط متفاوتی بایکدیگر دارند و به نظر میمحوطه-1

ها کارایی نداشته باشد. از جمله شرایط نامساعد برای انجام ی محوطهژئوفیزیکی در همه

 .های ناهموار و شرایط جوی نامساعد استهای ژئوفیزیکی زمینبررسی

باشند های بررسی ژئوفیزیکی میها نیز باعث وجود تداخل در نتیجهبرخی از آلودگی-2

توان بررسی ژئوفیزیک را در شرایط مساعدی انجام داد ها میو با برطرف کردن این آلودگی

 . و به نتایج مفیدی نیز رسید

 ش انجام تحقیقرو-1-7

استفاده از مقاالت  ،داخلی و خارجی منابعصورت نظری و استفاده از این پژوهش به

 به نگارش درآمده است.  مربوط مالقات با اساتید همچنین داخلی و بین المللی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

 پیشینه ژئوفیزیک:-۲-1

ترین شواهد مربوط به ژئوفیزیک، آهنربا است که در تقسیمات ژئوفیزیکی در قدیمی

گیرد. این کشف بزرگ در قرن ششم قبل از میالد و توسط سنجی قرار میبحث مغناطیس

ژئوفیزیک مربوط به ترین شواهد در بحث دانشمند بزرگ تالس انجام شد. در کل قدیمی

کشف بزرگ تالس، مردمان چینی توانستند از  ازاینپسسنجی است، زیرا روش مغناطیس

و اعراب در سال  1187ها در سال ها اروپاییبعدازآنکمپاس مغناطیسی استفاده کنند و 

های میالدی از کمپاس مغناطیسی در کاوش 1300و مردمان اسکاندیناوی در سال  1220

سنجی . در این میان اولین کسی که توانست برداشت مغناطیسبهره بردندخود مغناطیسی 

 . (1395:1)قدس،  را انجام دهد ویلیام گیلبرت بود

-های هوابرد برای برداشتسنجها اولین مغناطیساز اقیانوس تصویربرداری مؤسسات     

-مغناطیس یهزمین دری ابسیار پیشرفته هایدستگاههای دریایی را به کار گرفتند. تاکنون 

ها، این دستگاه ترینمهمگفت  توانمیحتم  طوربهاست که  شدهساختهسنجی طراحی و 

 سنجی هوایی های مغناطیس. امروزه برداشتهستGPS 12یاب جغرافیایی یا همان موقعیت
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