چگونه علوم طبیعی می توانند به باستانشناسی کمک کنند تحلیل های دقیق تری از
گذشته ارائه دهد یا باستان سنجی 1چیست؟
استفاده از روش های علوم طبیعی در باستان شناسی سابقه ای بیش از یک قرن دارد .کشف اثر
پرتوزایی(رادیواکتیویته) نه فقط برای فیزیکدانان و شیمیدانان راهگشای افق های نوینی در پژوهش های علمی
بود ،بلکه پزشکان ،زمینشناسان و باستانشناسان نیز از دستاوردهای این کشف بهرهمند شدند .امروزه
دانشمندان علوم طبیعی صدها روش علمی برای استخراج بیشترین اطالعات از یافته های باستانشناسی ارائه
دادهاند که با کمک آنها به پاسخگویی سواالت گوناگون می پردازند.
علم باستانسنجی دربرگیرنده ی همه ی روش های علمی مورد استفاده در باستان شناسی است .به مدد باستان
سنجی ،روش های استخراج داده ها و تجزیه و تحلیل آنها در پژوهش های باستانشناسی چند دهه ی اخیر،
تغییراتی اساسی کرده است .کارشناسان این علم میکوشند با یادگیری و فهم درست از روش های مختلف
علمی ،آنها را در سطحی گسترده به کار برند.
باستانشناسی مانند همه ی علوم ،یک علم پویا و تکامل پذیر است .تحوالتی از آغاز قرن بیستم تا کنون در
جمع آوری و پردازش دادهها در پژوهش های باستان شناسی به وجود آمده است به یافتن روش های جدید
تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به تفاوت در شکل ظاهری ،کاربرد ،تزیینات ،نوع فن آوری و مواد تشکیل دهنده
ی یافته ها منجر شده است.
باستان شناسی به دنبال شواهد مورد نیاز برای ترسیم دوباره ی ساختار سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
جوامع مختلف است .باستان شناس با تعیین محدوده ی زمانی پیشرفت های فرهنگی و فن آوری در مکانی
مشخص و نیز تعیین محدوده ی زمانی این پیشرفت ها در مناطق مختلف ،به بررسی فرایند نفوذ و تاثیر
پیشرفت های علمی و فرهنگی جوامع مرتبط با یکدیگر و نیز شناخت چگونگی تحوالت همزمان در این جوامع
می پردازد.
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علوم باستان شناختی یا باستان سنجی به چند شاخه تقسیم می شود؛
 روش های تاریخگذاری فیزیکی و شیمیایی که منجر به تاریخ گذاری مطلق و نسبی می شوند.
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 .روش های سالیابی در باستان شناسی ،فرانک بحر العلومی ،8731 ،تهران ،سمت
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 مطالعات دست افزارها
 رویکردهای محیط زیستی که اطالعاتی در مورد چشم اندازها ،آب و هوا ،پوشش گیاهی و حیوانی
گذشته هم چنین رژیم غذایی ،تغذیه ،سالمت و عدم سالمت انسان ها فراهم می کنند.
 روشهای ریاضی برای تحلیل دادهها(شامل روشهای رایانه محور)
 سنجش از دور و بررسی ژئوفیزیکی برای محوطه های تدفین
 علوم حفاظتی ،برای مطالعهی تاثیر گذر زمان و روش های نوین حفاظت از محوطه ها ،بنها و اشیای
باستانی
 فنونی هم چون تحلیل ابزار سنگی ،باستان-فلز شناسی ،دیرین-گیاه شناسی ،باستان-جانورشناسی نیز
از جمله زیرشاخه های باستان سنجی هستند.
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