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چکیده
گزارش حا ضر باهدف برر سی کمّی شمارههای اول تا دوازدهم ن شریه پژوهه با ستان سنجی از سال 1400-1394
نگا شته شده ا ست .در همین را ستا کلیهی شمارههای مجله ازنظر مو ضوع ،شیوه مطالعه ،سازمان مربوطه و مواد
موردمطالعه موردبررسی قرارگرفته و برخی آمارها ازلحاظ موارد ذکرشده استخراجشده و ابتدا فهرست مقاالت به ترتیب
چاپ و سپس ا سامی نوی سندگان و واژگان کلیدی بر ا ساس ترتیب حروف الفبا د ستهبندی شده ا ست .در ادامه جهت
د ستیابی به آمار دقیقتر ،نتایج برر سیها به شکل گراف ارائه شده و به زمینه¬هایی که نیاز به مطالعه¬ی بی شتری
دارند ،پرداختهشده است.
سااابقهی چند هزارسااالهی اماکن و آثار تاریخی در ایران و همچنین پیشااینهی پژوهش در تاریخ در حوزهی ساااختار
شیمیایی و فیزیکی مواد ،مرمت آثار تاریخی و همچنین تحلیلهای دقیقی که در حوزهی باستانسنجی برای سالیابی،
تاریخگذاری و من شأ یابی آثار صورت میگیرد شناخت و احاطهی محققان را به این حوزه ژرفتر کرده و انت شار نتایج
حاصاال از این مطالعات ،نتایج را قابل اسااتناد و معتبرتر مینماید .با توجه به نوپا بودن علم باسااتانساانجی در کشااور،
دانشااگاه هنر اسااالمی تبریز در سااال  1391اقدام به تدوین ساارف اال و راهاندازی دوره کارشااناس ای ارشااد رشااته
باسااتانساانجی (در دو گرایش مواد آلی و مواد معدنی) در کشااور نمود که در سااال  1394مورد ت ااویب وزارت علوم
تحقیقات و فناوری قرار گرفت سپس با توجه به عدم وجود نشریات تخ ی این حوزه ،با پشتیبانی دانشکده حفاظت
آثار فرهنگی این دانشگاه ت میم بر آن شد که نشریهای علمی-پژوهشی با عنوان پژوههباستان سنجی منتشر نماید و
بنابراین پژوهه با ستان سنجی با عنوان نخ ستین ن شریه درزمینهی مطالعات با ستان سنجی در زبان فار سی آغاز به کار
نمود.
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نقد کتاب )(Book Review
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باستانسنجی
نمایه حا ضر شامل اطالعات  103مقاله در  12شماره
از نشریه پژوهه باستان سنجی است که به بخشهای
زیر تقسیمشده است:
ال  .نمایه ترتیبی مقالهها
ب .نمایه الفبایی نویسندهها
ج .نمایه الفبایی واژگان کلیدی
مثال:
مروری بر کاااربرد تااابش سااا ی نکروترون در علوم
باستان شناختی /مسعود عبداللهی ،سعید اصغری زاده،
مهدی رازانی /سال  6شماره  /11ص86 174-155 .
اصغری زاده ،سعید 86
رازانی ،مهدی 86 ،56 ،35 ،32 ،47 ،4 ،14 ،1
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 .1نمایهی مقاالت
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)Article
مروری )(Review Article

راهنمای استفاده از نمایه نشریه پژوهه
] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1400.7.1.9.0

مهمترین اهدافی که نشااریه پژوهه باسااتانساانجی
دنبال میکند را میتوان در انتشاااار مقاالت علمی –
پژوهشااای و م قاالت علمی مروری ناب مربوط به
باسااتانساانجی و ارائه نتایج تحقیقات نظری و عملی
پژوهشاااگران و مراکز علمی؛ ارتقاء ساااطا دانش و
پژوهش در باسااتانساانجی کشااور؛ ایجاد بسااتر و
زمی نهای مناساااب برای ارتباط علمی و تبادل افکار
میان پژوه شگران ،ا ساتید دان شگاهی و دان شجویان
خال صه کرد که برای د ستیابی به این اهداف در قالب
چ ند محور اصااالی به ف عال یت میپردازد از آن جم له
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ساااال یابی تحلیلی و آزمایشاااگاهی آثار فرهنگی و
تاااریخی ،منشااااأی اابی آثااار فرهنگی و تاااریخی،
ساختارشناسی آثار و مواد فرهنگی -تاریخی ،مطالعه و
بازآفرینی فناوریهای باسااتانی ،فرآیندهای حفاظت و
مرمت آثار فرهنگی -تاریخی ،مطالعات ا صالت سنجی
آثار فرهنگی -تاریخی ،تحل یل های کمّی -آماری در
مطااالعااات آثااار فرهنگی و تاااریخی ،پژوهشهااای
زمینباسااتانشااناساای ،پیشیابی و دورساانجی در
مطااا لعااات آثااار فر ه ن گی–تااار ی خی و زیساااات
باستانشناسی.
همچنین قا لب های م قاالتی که در نشااار یه پژو هه
باستان سنجی قابلیت پذیرش و انتشار دارند را میتوان
بهصورت زیر بیان نمود:
مقاله پژوهشاای (Research/ Original/ Regular

نمایهها یکی از ابزارهای مهم برای شنا سایی و ترویج
اطالعات به شمار میرود و چاپ و ن شر چنین منبعی،
سرعت و سهولت د ستر سی به اطالعات و مطالب را
برای پژوهشااگران میساار میسااازد .بدیهی اساات که
مرور و بررسااای تمامی مقاالت و پژوهشهایی که در
یک حوزهی خاص به انجام رساایده ،در زمان کوتاهی
برای محققان قابل انجام نیساات بهویژه در شاارایطی
ی درزمینهی
که بهطور روزانه چندین مقالهی تخ
میراث فرهنگی و سااایر علوم در حال انتشااار اساات،
بنابراین نشاار چنین منابعی بهخ ااوص در زمینههای
تخ ا اای ضاارورت باالیی دارد .اکنونکه بیش از 5
سال از آغاز فعالیت ن شریه پژوهه با ستان سنجی زمان
میگذرد که بر اساااس محورها و اهداف ذکرشااده ،به
تعداد  100مقالهی منتشاارشااده را شااامل میشااود
ضرورت ایجاد چنین نمایهای م شخص می شود .این
نوشته که درواقع فهرست مقاالت چاپ شده در پژوهه
با ستان سنجی ا ست ،باهدف ارزیابی تطابق مقاالت با
محورها و شاااناساااایی نقاط قوت و ضاااع مقاالت
منتشرشده در توسعهی زمینههای باستانسنجی کشور
است.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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ب .نمایه الفبایی نویسندهها
شااامل اسااامی الفبایی کلیه نویسااندگانی اساات که
مقاالتی در ن شریه به چاپ ر سانیدهاند و در مقابل نام
هرکدام از نویسندگان عددی ذکرشده است که مربوط
به شااامارهی مقالهی چاپشاااده اسااات که بهراحتی
میتوان به آن دستیافت.
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الف .نمایه ترتیبی مقالهها
شامل مشخ ات کلیه مقاالت چاپشده از شمارهی 1
تا شااماره  12اساات که بهصااورت ترتیبی ذکرشااده و
عالوه بر عنوان ا صلی ،نام نوی سندگان ،م شخ ات و
شااماره نشاار و همچنین صاافحات مجله موردنظر نیز
ذکرشده است.

الف .نمایه ترتیبی مقالهها
 )1تحلیل ساختار شنا سی سنگهای آذر واری در
معماری صااخره کند روسااتای تاریخی کندوان/
فری اده ام ی نی ب یرامی ،مهاادی رازانی ،ابراه یم
اصغری کلجاهی ،سید محمدامین امامی ،علیرضا
باغبانان /سال -1شماره  /1ص .16-1
 )2اهمیت تحلیل الیه های خوردگی در مطالعه فنی
آثار فلزی تاریخی /پرسااتو نعیمی طرئی ،رسااول
وطندوست حقیقی /سال  -1شماره  /1ص -17
.30
 )3شااناسااایی و تحلیل بسااتر آثار ساافالی بر مبنای
بقایای محیط دفن (برر سی موردی سفالینههای
خاکستری منسوب به ع ر آهن)/
 )4م سعود باقر زاده کثیری ،حمیدر ضا قربانی ،یا سر
نظریه /سال -1شماره  /1ص .45-31
 )5تحلیل مقدماتی از رد پای بومی بودن صااانعت
ساافالهای نخودی شااهر سااوخته با اسااتفاده از
روش آنالیز نیمه کمی عن ااری  /XRFحسااین
سرحدی دادیان ،وحید پور زرقان ،حسین مرادی،
مهدی رازانی /سال -1شماره  /1ص .54-47
 )6مروری بر مطالعات ابسیدین در ایران ،منشأ یابی
معادن و ابسااایدینهای محوطههای باساااتانی،
پژوهش ها و پرساااش های موجود /اکبر عابدی/
سال -1شماره /1ص .85-55
 )7کاربرد دسااات گاه  XRFپر تا بل در م طال عات
باساااتانسااانجی مواد فرهنگی تاریخی /معین
اسالمی /سال -1شماره /1ص .101-87
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عبداللهی ،مسعود 86
با ستان شنا سی،48 ،67 ،72 ،80 ،91 ،94 ،41 ،86 ،
5 ،12 ،13
پراش پرتوایکس86 ،
پراکندگی پرتوایکس86 ،
پرتوایکس86 ،
سینکروترون86 ،
مقالهی فوق ،در ترتیب چاپ مقاالت  86امین مقالهی
چاپ شده ا ست که کلیه اطالعات آن در نمایه ترتیبی
مقاالت آورده شااده اساات .نویسااندگان آن در ترتیب
الفبایی نویسندگان به صورت نام خانوادگی ،نام ،شماره
مقاالتی که فرد در آن مقاله نویسنده است آمده است.
در ادامه فهرسااات واژگان کلیدی مقالهی موردنظر به
ترتیب حروف الفبا نگاشااته شااده که اعداد مقابل هر
واژه ،م شخصکنندهی شمارهی سایر مقاالتی ا ست
که واژهی موردنظر بهعنوان واژ گان کل یدی در آن
تعری شده است .به عبارتی با ستان شناسی ،عالوه بر
مقالهی فوق ،در مقاالت شااامارهی ،80 ،91 ،94 ،41
 12 ،13 ،48 ،67 ،72و  5نیز جزو واژ گان کل یدی
است.

ج .نمایه الفبایی واژگان کلیدی
شامل ترتیب الفبایی کلیه واژههای کلیدی ذکرشده در
 12شاااماره نشاااریه اسااات که از طریق آن میتوان
بهراحتی به جسااتوجوی موضااوع موردنظر پرداخت.
برای مثال واژهی « سینکترون» در مقالهی شمارهی
 86آمده اسااات و به عبارتی هر واژه به شاااماره یا
شمارههایی ارجاع داده شده است که به مقاله موردنظر
میرسد.

گزارش ارزیابی نمایهسازی مقاالت نشریه پژوهه باستانسنجی از 1400-1394

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2022-03-17
] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1400.7.1.9.0

 │ 270سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

] [ DOI: 10.52547/jra.7.1.267

 )8کاربرد تحلیلهای بلورشااناس ای در مطالعات فنی
آثار تاریخی گچی (مطالعهی موردی گچبری کوه
خواجهی سی ستان ،مالط گچ شادیاخ نی شابور و
مالط گچ قلعه الموت قزوین) /مسلم میش مست
نهی /سال -1شماره  /2ص .14-1
 )9بازشااناخت فناوری م اانوعات چرمی متعلق به
دوره هخامنشی ،مکشوفه از معدن نمک چهرآباد
زنجااان /حمی ادرضااااا ایرانی ،محمود زارعی،
ابوالفضااال عالی ،وح ید عساااکر پور ،علیرضاااا
کوچکزایی /سال -1شماره  /2ص .26-15
 )10فن شنا سی و ساخت مینای زرینفام شی شه ،بر
اساااس فرمولهای کتاب «جواهر نامه نظامی»/
سید محمد میر شفیعی ،مهدی محمد زاده /سال
-1شماره  /2ص .38-27
 )11شنا سایی ساختار و فرآیندهای فر سایش مالط
قیر بهکاررفته در آجرهای یادمان هخامنشاای تل
آجری در پارسه /سودابه یوس نژاد
/ )12سال -1شماره  /2ص.49-39 .
 )13بررساای مکانیساام تخریب ناشاای از نمکهای
محلول در بناهای تاریخی /مهدی پیرک ،مهناز
عبداهلل خان گرجی ،ر ضا وحیدزاده ،رویا بهادری/
سال -1شماره  /2ص .73-51
 )14باستان سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی
با با ستان شنا سی (اهداف و دورنما) /سید محمد
امین امامی/سال -1شماره /2ص.82-75 .
 )15بررسایهای باسااتانشااناسای منطقه تپه ح ااار
دامغان با ا ستفاده از مدل سازی پی شرو و وارون
دادههای رادار نفوذی به زمین/افساااانه احمدپور،
ابوالقا سم کامکار روحانی ،ر ضا احمدی /سال -2
شماره /3ص.16-1 .
 )16امکانساانجی اسااتفاده از دوغاب زیسااتی برای
تثب یت ماساااه های روان در م ناطق کویری با
رویکرد حفاظت از بقایای باساااتانشاااناسااای /
علیرضا باغبانان ،فرشاد رمضانی فر ،حمید هاشم
الح سینی ،مهدی رازانی /سال  -2شماره /3ص.
.17-27

 )17شااا ناساااایی ال یاف کا غذ های تاریخی ج هت
امکانسااانجی تاریخ گذاری نمونه های مجهول/
مسااعود باقر زاده کثیری ،بهاره یونس ای ،افسااانه
یاجم/سال -2شماره /3ص .38-29
 )18گاهنگاری مطلق ( )c14و نساابی محوطه دوهگُز
خوی با اسااات فاده از روش طی سااانج جرمی
شتابدهنده ()ams؛ شواهدی از دوره مسوسنگ
انت قالی ،دال ما و پیزدلی/اکبر عا بدی/ساااال -2
شماره /3ص .54-39
 )19ارز یابی تأثیر قارچکش های تیو فا نات مت یل و
کارب ندازیم بر سااااخ تار کا غذ با اسااات فاده از
طی سااانجی مادونقرمز تبد یل فور یه /محبوب
عبدالعلیزاده ،مهرناز آزادی بو یاغچی ،محسااان
مح مدی آ چاچلویی ،رع نا بهره م ندی پور فرد/
سال -2شماره  /3ص .66-55
 )20مروری بر شااناسااایی رزینهای دی ترپنویید در
ورنی آثار هنری به روش طی سنجی مادونقرمز
ت بد یل فور یه /علی نعمتی با بایلو ،مهر ناز آزادی
بوی ااغچی ،فرهود نجفی ،محسااان محماادی
آچاچلویی /سال -2شماره /3ص.80-67.
 )21باستان کانیشناسی سفالینههای ع ر مفرغ کؤل
تپۀ عجبشااایر ،شااارق در یاچۀ اروم یه /زی نب
نورزهی ،بهرام آجورلو ،مسااعود باقر زاده کثیری،
قادر ابراهیمی/سال  2شماره/4-ص.17-1 .
 )22بررسیهای باستان سنجی در تپه ح ار دامغان با
اساتفاده از روشهای گرانی سانجی و مغناطیس
ساانجی /بهزاد ساارلک ،حمید آقاجانی/سااال -2
شماره  /4ص.34-19 .
« )23خمیر الجورد» یا «آبی م اااری»؟ بررسااای
ساااختاری و هویتبخش ای مجموعهای از اش ایاء
منساااوب به خمیر الجورد در موزه ملی ایران/
مارال داداش زاده ،مهناز عبداهلل خان گرجی ،رضا
وحیدزاده /سال  2شماره /4ص.48-35 .
 )24امکان سنجی تاریخگذاری ن سخ تاریخی مجهول
از طریق شاااناساااایی حرارتی ،طی سااانجی و
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میکروسااکوپی مواد کاغذ /زهره قاینی ،س ایامک
صفا پور /سال  2شماره /4ص. 61-49 .
 )25شاااناساااایی مواد و رنگدانههای بهکاررفته در
ن قاشااای های دیواری مجمو عه باغ و ع مارت
تاریخی رحیمآ باد بیرج ند /جواد ع باسااای ،رو یا
بهادری ،محمدعلی بزرگمهر ،سید ایرج به شتی،
فرانک بحرالعلومی/سااال  2شااماره /4ص-63 .
.76
 )26م طال عهی فنی تزئی نات طالکاری در کتی به های
سااانگی کلیساااای وانک در اصااافهان /عادله
محتشم /سال  2شماره  /4ص .89-77
 )27پروژه های باساااتانشاااناختی سااادهای ایران،
کاوشهای نجات بخ شی ا ضطراری یا حفاظت و
مرمت/اکبر عابدی/سااال  2شااماره /4ص-91 .
.92
 )28مفتولهای شی شهای چغازنبیل؛ اولین ن شانههای
شاایشااهگری ایران در هزاره دوم پیش از میالد/
سید محمد امین امامی ،سجاد پاک گوهر  /سال
 3شماره /5ص.15-1 .
 )29شنا سایی ساختار رنگ سفالینه های دوره مفرغ
متأخر شاارق دریاچه ارومیه؛ بر مبنای نمونههای
کؤل تپه عجبشاایر /ام البنین راسااتینه ،مسااعود
باقر زاده کثیری ،بهرام آجورلو ،قادر ابراهیمی/سال
 3شماره /5ص.27-17 .
 )30شنا سایی مواد و رنگهای بهکاررفته در تزیینات
کاشیکاری معرق بنای تاریخی م الی م شهد/
م سعود باتر ،ملیحه صابرنیا ،ح سین احمدی/سال
 3شماره  /5ص.46-29.
 )31برر سی صنعت شی شهگری در تل ملیان ا ستان
فارس بر اسااااس آنالیز  /PIXEزهرا رضاااایی
فریمانی ،س اید مهدی موسااوی کوهپر /سااال 3
شماره  /5ص.63-47 .
 )32شاااناساااایی مواد بوم پارچه با تک یه گاه کاغذی
مسجد مال اسماعیل یزد ،ایران /پروین سلیمانی،
طاهره شی شهبری /سال  3شماره  /5ص-65 .
.76

 )33نق شه راه مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن در
ایران  /نیما نظافتی ،مرتضای مؤمن زاده ،کامران
احمدی /سال  3شماره  /5ص.98-77 .
 )34ساختارشناسی خمرهی نویافتهی سفالی چرخهی
زیستی متعلق به گورستان پیشازتاریخی کِشیک
سی ستان و بلوچستان ،جنوب شرق ایران /یاسین
صااادقی ،اکبر عا بدی ،م هدی رازانی ،مح مد
حیدری /سال  3شماره  /6ص.14 -1 .
 )35ارز یابی توالی فرهنگی دوره نوسااانگی فارس بر
اسااااس گاهن گاری مطلق محو طه هُرمَن گان/
مرتضای خانی پور ،کمالالدین نیکنامی /ساال 3
شماره  /6ص.29-15 .
 )36شناسایی ساختار چرکی ناشی از تماس دست در
کا غذ های تاریخی موزه نساااخ قدیمی پ بدنی/
مهرناز آزادی بو یاغچی ،علی نعمتی بابایلو ،آزی تا
موسوی مجد /سال  3شماره  /6ص.44-31 .
 )37آمادهساااازی مقاطع نازک از مواد متخلخل برای
مطااا لعااات بااا م ی کروسااا کوپ پالر یزان در
باسااا تانسااانجی  /م هدی رازانی ،فلی مارتینز
گونیخرو ،مهین من اااوری اصااافهانی ،حکی مه
افشاری نژاد /سال  3شماره  /6ص.60-45 .
 )38شنا سایی فنی و خوانش خطوط سکههای م سی
حفاری شده از محوطه تاریخی فیضآباد کاشان /
حمیدر ضا بخ شنده فرد ،مح سن جاوری /سال 3
شماره  /6ص.79-61 .
 )39بررسااای خ اااوصااایات فیزیکی و سااااختمانی
خشاااتهای بهکاررفته در محوطه میراث جهانی
ارگ بم /بهنام پدرام ،افش این ابراهیمی /سااال 3
شماره  /6ص.102-81 .
 )40اسااا تفاااده از م یخ گ چی ،را هکاااری برای
اسااتحکامبخش ای و ماندگاری آرایههای معماری
تاریخی /یاسااار حمزوی /ساااال  3شاااماره /6
ص.107-103.
 )41تحلیل ژئوماتیک محوطههای باسااتانشااناختی
دوره اسالمی بستانآباد ،آذربایجان شرقی /جاوید
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سلطانی ،وحید عسکر پور ،رحیم والیتی /سال 4
شماره  /7ص .21 – 1
 )42ارزیابی گاهنگاری دوره مس سنگی جنوب شرق
ایران :گاهنگاری مطلق ( )C14و ن سبی تپه دهنو
و تپه دهنو شاارقی شااهداد با اسااتفاده از روش
طی ساانج جرمی شااتابدهنده ( / )AMSن اایر
اسکندری /سال  4شماره  /7ص .35-23
 )43بررسیهای ساختار یک برگ قرآن پوست نوشت
متعلق به موزه قرآن و کتابت تبریز /لیال زارعی،
مساااعود باقر زاده کثیری ،محسااان مح مدی
آچاچلویی ،ولی جوادی آذر خیاوی/سال  4شماره
 /7ص .46 – 37
 )44میکروپیک سی :رو شی توانمند در برر سی و تعیین
مواد اولیه م نوعات شی شهای دوره اشکانی کاخ
شائور ( شوش)  /داود آقاعلی گل ،م سلم جعفری
زاده ،محمود مرادی  /سال  4شماره /7ص -47
.65
 )45طراحی ماادل عاااماال محور و کاااربرد آن در
باسااتانشااناساای  /مهدخت فرجامی راد ،کمال
الدین نیکنامی /سال  4شماره  /7ص 80 - 67
 )46مروری بر کاربرد فناوری پالسااما در حفاظت آثار
فرهنگی و تاریخی /فرح ساااادات مدنی ،منیژه
هادیان دهکردی /سااال  4شااماره  /7ص – 81
.94
 )47اساااتفاده از قالبگیری دوپوساااته در مرمت و
بازسااازی ساارسااتونهای خانه صاادقیانی تبریز
جهت حفظ و ارتقاء کیف یت جزئ یات فرمی نمونه
ا صلی /ابراهیم ایمانی /سال  4شماره  /7ص 95
– .100
 )48معرفی محوطهی با ستانی شهر سیبه-کوخرد ،بر
اسااااس داده های حاصااال از بررسااای های
آرکئوژئوفیزیک و باساااتانشاااناسااای  /کورش
محمدخانی ،ساامانه نظی  /سااال  4شااماره /8
ص.19-1 .
 )49ساختار شنا سی مالطهای تاریخی در آرایههای
معماری و اندود داخلی معبد صااخرهای ورجووی

مرا غه ،ایران  /م هدی رازانی ،یاسااار حمزوی /
سال  4شماره  /8ص.33-21 .
 )50م قد مهای بر اسااات فاده از ر یاضااا یات فازی در
باستان شناسی (مورد مطالعاتی :بازسازی مجازی
برج طغرل با اساااتفاده از قابلیت اعتماد فازی) /
سید محمود طاهری ،فرشید ایروانی قدیم ،محمد
علی کبیریان  /سال  4شماره  /8ص.48-35 .
 )51مطالعه ساختار شنا سی ظروف سنگ ا ستاتیتی
محوطه شادیاخ به روش  XRD ،XRFو SEM
 /پرسااتو مسااجدی خاک ،نگار شایرازی ،حساان
نامی ،مهدی حاجی ولئی  /سال  4شماره  /8ص.
.49-60
 )52گاهن گاری دوره نوسااانگی کر مان بر اسااااس
کاوشهای باستان شناختی تپه گاوکشی اسفندقه
– جیرفت  /نادر علیدادی سلیمانی ،حسن فاضلی
نشلی  /سال  4شماره  /8ص.79-61 .
 )53زیسااتباسااتانشااناساای :مطالعه علمی بقایای
ا سکلتهای ان سانی بهد ستآمده از کاوشهای
با ستان شنا سی  /زهرا اف شار  /سال  4شماره /8
ص.92-81 .
 )54پی شنهاد روش بهکارگیری میخگچی برای تثبیت
تزئینات نقاشااای ساااق در عمارت باغچه جوق
(کاخ مرتضیقلی خان اقبالالسلطنه سردار ماکو)
 /ساااع ید مهر یار ،الله مهدی نژاد اصااال ،هاله
صنعتی ایرانی ،سپیده مهریار  /سال  4شماره /8
ص.100-93 .
 )55شنا سایی اولین منابع اب سیدین در شمال غرب
ایران جهاات منشااااأ یااابی منااابع بومی آثااار
پیشازتاریخی  /اکبر عابدی ،بهرام وثوق ،مهدی
رازانی ،م سعود باقر زاده کثیری ،دانیل ا شتاینیگر،
قادر ابراهیمی /سال  5شماره  /9ص.15 -1 .
 )56زمینباسااتانشااناس ای دشاات شااوشااان غربی با
تحلیلی برسازههای آبی  /امیر صفاری ،امیر کرم،
علیرضاا سارداری زارچی ،مرتضای فتاحی ،رضاا
معتمد  /سال  5شماره  /9ص.29 – 17 .
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 )57نیت مندی و ارتباط آن بارنگهای بهکاررفته در
دیوارنگارههای درباری قاجار  /غالمرضا رحمانی،
مهدی حسینی  /سال  5شماره  /9ص 41- 31
 )58برر سی ترکهای آثار صخرهای محوطه تاریخی
نقش رساااتم با اسااات فاده از تحل یل داده های
سااانجشازدور  /آزاده قبادی ،ساااید محمد امین
امامی ،حسااام اصااالنی ،بهزاد اجاقی  /سااال 5
شماره  /9ص.54 -43 .
 )59قدیمیترین کاربرد « کاشااای» در آرا یه های
معماری دورۀ ا سالمی ایران و فن شنا سی آرایۀ
تلفیقی قطعات ظروف سااافالی لعابدار و گچ-آجر
در بقعۀ خواجه اتابک کرمان  /یاسااار حمزوی /
سال  5شماره  /9ص .80-55
 )60گاهنگاری ن سبی و مطلق تپه وکیلآباد ارزوییه با
اسااات فاده از روش تاریخ گذاری رادیوکربن با
طی ساانجی جرمی شااتابدهنده (:)C14AMS-
ارز یابی گاهنگاری دوره مسسااانگی تپه یحیی
صوغان  /مژگان شفیعی ،حکمت اهلل مالصالحی،
ن یر اسکندری ،علی دانشی  /سال  ،5شماره /9
ص .94 – 81
 )61مطالعه ساختاری و فرایند تخریب یک نمونه فیلم
سینماتوگراف پایه نیترات سلولز  /ح سین بیگی،
مح سن محمدی آچاچلویی  /سال  5شماره /9
ص .104 – 95
 )62مطالعه سااااختاری سااافالهای منطقه هورامان
استان کردستان (محوطههای سرچم ،برده مار و
کناچه)  /امیر ساااعدموچش ای ،امیر اثنیعشااری،
سید مرت ضی رحمتی ،رویا بهادری ،فرح سادات
مدنی  /سال  5شماره  /9ص 127 - 105
 )63شااا ناخت رنگدانه ها در آرا یه های گچی ایوان
بیرونی ضلع جنوب غربی گنبد سلطانیه زنجان /
مریم شیروانی  /سال  5شماره  /9ص – 129
.142
 )64کاربرد روش میکروپیک سی جهت آنالیز عن ری
مهرههای شاایشااهای مکشااوفه از آرامگاههای
صاااالاداود خوزساااتان :شاااواهدی از تجارت

م نوعات شی شهای در دوره ا شکانی  /داود آقا
علی گل ،مسلم جعفریزاده ،مهدی رهبر ،محمود
مرادی  /سال  5شماره  /9ص .166 – 143
 )65اساااتفاده از تابع پالس پو یا برای مدلساااازی
مفهومی سهبعدی بناهای تاریخی  /بهنام علیزاده
اشرفی ،صمد روحی  /سال  5شماره  /9ص 167
– .177
 )66رساله «الدرّه المکنونه» ،قدیمیترین سند مکتوب
در باب مینای زرینفام  /شهریار شکر پور ،سید
محمد میر شفیعی  /سال  5شماره  /9ص 179
.185 )67بازنگری و منشأ یابی ابزارهای ابسیدینی تپه علی
کش ،دشاات دهلران  /پرسااتو مسااجدی خاک،
محمدحس این رضااایی ،مایکل گالسااکو ،حمیده
ملک ،م ااطفی خزایی کوهپر ،عبدالمالک شاانبه
زاده  /سال  5شماره  /10ص.13-1 .
 )68ش اناسااایی موقعیت قبرهای پنهان با اسااتفاده از
ژئورادار ) (GPRدر کارهای باستانشناسی  /رضا
احمدی  /سال  5شماره  /10ص .33-15
 )69مطالعه و بررساای ذخایر رساای در اطراف منطقه
چغازنبیل در را ستای تهیه خ شت مرمتی بهینه /
سهیال ذکوی  /سال  5شماره  /10ص .46-35
 )70بررساای و مطالعه م اانوعات شاایشااهای دوره
ساااسااانی؛ نمونه مطالعاتی :شایشااههای محوطه
گنبد جهانگیر و (تپه) گور یه در اساااتان ایالم با
استفاده از روش میکروپیکسی  /داود آقاعلی گل،
بیتا سودائی ،لیال خ سروی ،مینا کریمی  /سال 5
شماره  /10ص.70-47 .
 )71تح لی ال عواماال م ح ی طی در توز یع مکااا نی
اسااتقرارهای مس و ساانگ بخش جنوبی حوزه
فرهنگی هل یلرود؛ مطالعه موردی :دشااات های
کهنوج ،قلعه گنج و رودبار جنوب /رضااا ریاحیان
گهرتی ،امیر صادق نقشینه ،محمدرضا سعیدی /
سال  5شماره  /10ص .90-71
 )72ارزیابی تأثیر آهنبر فرایند تخریب ساختاری چرم
کروم در شرایط مدفون ،بر ا ساس شاخصهای
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تخری اب در ط ی هااای  / FTIRعل یرضااااا
کوچکزایی ،مهسااا سااعیدی مهرآباد  /سااال 5
شماره  /10ص.104-91 .
 )73فن شناسی اشیای فلزی محوطههای ع ر آهن
شااا مال و شااا مال غرب ایران با اسااات فاده از
متالوگرافی  /عاطفه رساااولی ،علیرضاااا هژبری
نوبری ،هایده خم سه  /سال  5شماره  /10ص.
.105-115
 )74بررساای آساایب الیاف پته شاااه نعمتاهلل ولی به
روش آ نالیز دسااات گاه  EDS/SEMو /FTIR
حکی مه کی خای هجرتی ،مهرناز آزادی بو یاغچی،
مح سن محمدی آچاچلویی  /سال  5شماره /10
ص.130-117.
 )75اعتبارساانجی اسااکنر فروساارخ به کمک مسااتند
نگاری هندساای بنای تاریخی اعتمادالساالطنه /
محمدصادق طاهر طلوع دل ،سینا کمالی تبریزی
 /سال  5شماره  /10ص147-131 .
 )76مطالعات آزمایشاااگاهی و میکروساااکوپی برخی
اشااا یاء از جنس آل یاژمس مکشاااوفه از محوطه
بیرگاان کوهرناگ ،هزاره دوم قبال از میالد /
فاطمه خدابخ شی ،حمیدر ضا بخ شنده فرد ،داود
آقا علی گل  /سال  5شماره  /10ص167-149.
 )77بر ابرساااازی واژۀ فارسااای خماهن با کانیهای
آهندار شناختۀ شده امروزی ،بر ا ساس رنگزا
بودن این ماده و یاف ته هایی از متون ادبی-
تاریخیِ فار سی و تهیۀ نمونهای از خماهنِ ماده /
فاطمه ساالحشااور ،عطا محمد رادمنش ،یاساار
حمزوی ،محبوبه خرا سانی  /سال  5شماره /10
ص.183-116.
 )78طراحی مبتنی بر نیاز در راساااتای بساااتهبندی،
حملونقل ،ذخیره و انبارش استخوانهای انسانی
حاصاال از کاوشهای باسااتانشااناس ای  /رامین
محمدی سااافید خانی ،زهرا رجبیون  /ساااال 5
شماره  /10ص.189-185 .
 )79معرفی ساایسااتمهای ساانجشازدور فضااایی
(ماهوارهای) و کاربرد آن در باسااتانشااناساای،

مطالعه موردی :دشاات بهشااهر مازندران  /س اید
میثم میری آهودشاااتی ،کمال الدین نیکنامی /
سال  6شماره  /11ص.16-1 .
 )80کاربرد آنالیز ایزوتوپهای استرانسیوم استخوان و
دندان در مطالعه پدیده مهاجرتهای باساااتانی/
مسااعود باقر زاده کثیری ،اکبر عابدی  /سااال 6
شماره  /11ص.31-17 .
 )81بررساای گل نوشااتههای آغاز ایالمی در محوطه
سفالین بر اساس مطالعات میکروسکوپ الکترونی
و میکروسااکوپ نیروی اتمی /سااید محمد امین
امامی ،مرتضای ح اااری  /سااال  6شااماره /11
ص.46-33 .
 )82شااناسااایی مواد و رنگدانههای دیوارنگارههای
اتاقهای بروارِ خانۀ تاریخی دُرمیانیِ اصااافهان/
افساااا نه فیروزن یا ،علیرضاااا اشااارفی ،فرا نک
بحرالعلومی  /سال  6شماره  /11ص.66-47 .
 )83مخاطرات اقلیمی هزاره چهارم ق.م و پاسااخهای
فرهنگی جوامع انسااانی مطالعه موردی :دشاات
تهران و حوضاااه قمرود-قرهچای /احمد چایچی
امیر خیز ،بابک شیخ بیکلو اسالم  /سال  6شماره
 /11ص.80-67 .
 )84میکرومورفولوژی محوطه نو سنگی مهتاج ،د شت
بهب هان /ال هام فتوحی دیالنچی ،ح جت دارابی،
سامان حیدری گوران  /سال  6شماره  /11ص.
.81-96
 )85اساااتفاده از م اااالا  FRPبه روش  NSMدر
مقاوم سازی لرزهای ساختمانهای بنایی تاریخی/
فرهاد آخوندی ،ر ضا محمد پور ،یا سر شهبازی /
سال  6شماره  /11ص.118-97 .
 )86برر سی ردپای طبیعت در نه شتههای گیاهی یک
انبیق شی شهای هزار ساله به روش کروماتوگرافی
گازی کوپل شده با طی سنج جرمی ()GC-MS
 /نفی سه ح سینیان یگانه ،آرمان شی شهگر ،سید
محمد امین امامی ،صمد نژاد ابراهیمی  /سال 6
شماره  /11ص.135-119 .

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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 )87مطالعات گیاهباساااتانشاااناسااای تپه طالبخان،
سی ستان ،جنوب شرق ایران ( 2500-2300ق.م)
 /حسینعلی کاوش ،زهره شیرازی ،رضا ناصری
 /سال  6شماره  /11ص.154-137 .
 )88مروری بر کاربرد تابش ساااینکروترون در علوم
باستان شناختی /مسعود عبداللهی ،سعید اصغری
زاده ،مهدی رازانی  /ساااال  6شاااماره  /11ص.
.155-174
 )89پایش میدانی عوامل مؤثر در فرسااودگی زیسااتی
روی سااطوح تاریخی ساانگهای میراث جهانی
تخت جمشید /محمد سهرابی ،مهسا اسماعیل لو،
حمید فدایی ،محمد حسن طالبیان ،نسرین نوحی
 /سال  6شماره  /11ص.192-175 .
 )90روشهای آزمای شگاهی سالیابی آثار با ستانی/
فاطمه صحتی  /سال  6شماره  /11ص-193 .
.195
 )91معرفی ،طبقهبندی و ساختار شنا سی کا شیهای
زرینفام یافت شااده از قلعه دختر شااهر کرمان /
سااعید امیرحاجلو ،س اید محمد امین امامی ،داوود
آقاعلی گل ،رضا ریاحیان گهرتی  /سال  6شماره
 /12ص.23-1 .
 )92ساااختارشااناساای الیهچینی آرایههای طالکاری
کلیساهای وانک و بیتلحم اصفهان /تینا طینتی،
ی ااسااار حمزوی ،پرویز هالکویی ،ماااری اا پرال
کلمبینی  /سال  6شماره  /12ص.39-25 .
 )93محوطۀ کهیرو  :IIشااواهدی از فلز گری مس در
سااارشااااخههای هلیلرود در اوایل هزارۀ چهارم
پیش از میالد /سااا ید مح مد امین ا مامی ،میثم
شهسواری  /سال  6شماره  /12ص.41-55 .
 )94کاربرد فتوگرامتری در مساااتند نگاری کتیبههای
بناهای تاریخی ،نمونه موردی :گنبد اهلل اهلل بقعه
شایخ صاافیالدین اردبیلی /محمد فارسای مدان،
کریم حاجیزاده باستانی ،حبیب شهبازی شیران،
محمد علیزاده سااوال  /سااال  6شااماره  /12ص.
.57-73

 )95برر سیهای میکرو سکوپی و ریز ساختار شنا سی
مس آر سنیکی از منطقه ا سپیدژ بزمان /وحید پور
زرقان ،حمیدرضااا بخشاانده فرد ،محمد حیدری /
سال  6شماره  /12ص.89-75 .
 )96م طال عهی فنّی آجر های ل عاب دار تکر نگ
فیروزهای صااافوی و ایلخانی با پژوهش موردی
نمونههایی از گنبد بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی
و گنبد ساالطانیه /سااودابه یوسا نژاد  /سااال 6
شماره  /12ص.106-91 .
 )97ارزی اابی عواماال مح ی طی در شاااکاال گ یری
استقرارهای اشکانی دشت سرخس /داود بهروزی
فر ،رضااا مهر آفرین ،محمدرضااا سااعیدی ،احمد
چایچی امیر خیز  /سال  6شماره  /12ص-107 .
.126
 )98شااناسااایی طرحهای پنهان در تابلوهای عتیقه با
ا ستفاده از پرتونگاری صنعتی /مهدی میرزا پور،
عفت یاحقی ،سیده مریم قیاسی لیمنجویی ،خوزه
آنتونی مادر ید گارسااا یا ،امیر موافقی  /ساااال 6
شماره  /12ص.140-127 .
 )99رهیافت با ستان شناسی چ شمانداز بهمنظور تبیین
الگوی اسااتقراری و فرهنگی حوضااه کش ا رود
(د شت م شهد) از دوره نو سنگی تا مفرغ میانی/
حسن باصفا ،محمدصادق داوری  /سال  6شماره
 /12ص.155-141 .
بررسااای و شاااناخت مواد آلی الیه چینی و
)100
طالچسبان دورۀ صفویه در کاخ چهل ستون قزوین/
سید مح سن حاجی سید جوادی ،ا صغر فهیمی فر،
یاسر حمزوی  /سال  6شماره  /12ص.173-157 .
 )101تخمین ساان بقایای انسااانی با اسااتفاده از
سیستم دندانی (مروری بر روشهای تخمین سن
در ان سان شنا سی دندانی)  /الهام فرنام  /سال 6
شماره  /12ص.189-175 .
« )102اسااا ت خوانشاااناااسااای انسااااا نی در
باستانشناسی» ،نقد و بررسی کتاب /جواد حسین
زاده ساااداتی  /سااال  6شااماره  /12ص-191 .
.198
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ب .نمایه الفبایی نویسندهها

ح،
حاجیزاده باستانی کریم92 ،
حاجی سید جوادی ،سید محسن 98
حاجی ولئی مهدی 49
حسینزاده ساداتی جواد 100
حسینی مهدی 55
حسینیان یگانه ،نفیسه 84
ح اری مرتضی 79
حمزوی یاسر 90 ،75 ،57 ،47 ،98 ،90 ،38
حیدری محمد 93 82 32
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ب،
باتر ،مسعود 102 ،28
باصفا ،حسن 97

ج،
جاوری محسن 36
جعفریزاده ،مسلم 62 ،42
جوادیآذر خیاوی ولی 41

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1400.7.1.9.0

الف،
ابراهیمی افشین 37
ابراهیمی قادر 53 ،27 ،19
اثنیعشری ،امیر 60
اجاقی بهزاد 56
احمدپور ،افسانه 13
احمدی حسین 28
احمدی رضا 66 ،13
احمدی کامران 31
اسکندری ن یر 40،58
اسالمی معین 6
اسماعیل لو ،مهسا 87
اشتاینیگر ،دانیل 53
اشرفی علیرضا80 ،
اصغری زاده ،سعید 86
اصغری کلجاهی ،ابراهیم 1
اصالنی ،حسام 56
افشار زهرا 51
افشاری نژاد حکیمه 35
امامی س اید محمد امین ،91 ،84 ،79 ،56 ،26 ،12 ،1
89
امیرحاجلو ،سعید 89
امینی بیرامی ،فریده 1
ایرانی ،حمیدرضا 8
ایروانی قدیم فرشید48 ،
ایمانی ابراهیم 45
آجورلو ،بهرام 27 ،19
آخوندی ،فرهاد 83
آزادی بویاغچی ،مهرناز 18 ،72 ،34 ،17
آقاجانی حمید 19
آقا علی گل ،داود 101 ،89 ،74 ،68 ،62 ،42

باغبانان ،علیرضا 14 ،1
باقرزاده کثیری ،مسعود 789 ،34 ،41 ،27 ،19 ،3 ،15
بحرالعلومی فرانک 80 ،23
بحرانیپور حنان 103
بخشندهفرد حمید رضا 93 ،74 ،36
بزرگمهر محمد علی 23
بهادری رویا60 ،11 ،23 ،
بهروزیفر ،داود 95
بهره مندی پورفرد رعنا 17
بهشتی سید ایرج23 ،
بیگی ،حسین 59
پ،
پاک گوهر سجاد 26
پدرام ،بهنام 37
پرال کلمبینی ماریا 90
پور زرقان ،وحید 93 ،4
پیرک ،مهدی 11

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

ذ،
ذکوی سهیال 67

ص،
صابرنیا ،ملیحه 28
صحتی ،فاطمه 88
صدقی ،یاسین 32
صفاپور سیامک 22
صفاری امیر54 ،
صنعتی ایرانی ،هاله 52
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ز،
زارعی محمود8 ،
زارعی ،لیال 41

ش،
شفیعی ،مژگان 58
شکرپور شهریار64 ،
شنبه زاده عبدالمالک 65
شهبازی شیران ،حبیب 92
شهبازی یاسر 83
شهسواری میثم 91
شیخ بیکلو اسالم بابک 81
شیرازی ،زهره 85
شیرازی ،نگار 49
شیروانی مریم 61
شیشهبری طاهره 30
شیشه گر آرمان84 ،

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1400.7.1.9.0

ر،
رادمنش ،عطامحمد 77
رازانی مهدی 86 ،56 ،35 ،32 ،47 ،4 ،14 ،1
راستینه ام البنین27 ،
رجبیون زهرا 76
رحمانی ،غالمرضا 55
رحمتی سیدمرتضی60 ،
رسولی عاطفه71 ،
رضایی فریمانی ،زهرا 29
رضایی محمدحسین65 ،
رمضانیفر ،فرشاد 14
روحی صمد 63
رهبر ،مهدی 23
ریاحیان گهرتی رضا 89 ،69
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خ،
خانیپور ،مرتضی 33
خدابخشی ،فاطمه 74
خراسانی محبوبه 75
خزایی کوهپر ،م طفی 65
خسروی لیال68 ،
خمسه هایده 71
د،
داداشزاده ،مارال 21
دارابی حجت82 ،
دانشی علی 58
داوری محمدصادق 97

س،
سرحدی دادیان ،حسین 4
سرداری زارچی ،علیرضا 54
سرلک ،بهزاد 20
سعیدی محمد رضا 95 ،69
سعیدی مهرآباد مهسا 70
سلحشور ،فاطمه 75
سلطانی جاوید39 ،
سلیمانی ،پروین 50
سودائی بیتا68 ،
سهرابی ،محمد 87
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ط،
طالبیان محمد حسن87 ،
طاهرطلوع دل ،محمدصادق 73
طاهری سید محمود48 ،
طینتی ،تینا 90
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ق،
قاینی ،زهره 22
قبادی ،آزاده 56
قربانی ،حمیدرضا 3
قیاسی لیمنجویی ،سیده مریم 96

م،
مادرید گارسیا ،خوزه آنتونی 96
مارتینز گونیخرو ،فلی 35
محتشم عادله 24
محمدپور ،رضا 83
محمدخانی ،کورش 46
محمدزاده مهدی 9
محمدی آچاچلویی محسن 72 ،59 ،41 ،18 ،17
محمدی سفیدخانی ،رامین 76
مدنی فرح سادات 60 ،44
مرادی حسین4 ،
مرادی محمود 101 ،62 ،42
مسجدی خاک ،پرستو 65 ،49
معتمد رضا 54
مالصالحی حکمت اهلل58 ،
ملک حمیده65 ،
من وری اصفهانی ،مهین 35
موافقی امیر 96
موچشی امیر ساعد60 ،
موسوی کوهپر سید مهدی 29
موسوی مجد آزیتا 34
مهدی نژاد اصل ،الله 52
مهرآفرین رضا95 ،

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1400.7.1.9.0

ف،
فارسی مدان ،محمد 92
فاضلی نشلی حسن 50
فتاحی ،مرتضی 54
فتوحی دیالنچی ،الهام 82
فدایی ،حمید 87
فرجامی راد ،مهدخت 43
فرنام الهام 99
فهیمی فر ،اصغر 98
فیروزنیا ،افسانه 80

گ،
گالسکو مایکل65 ،
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ع،
عابدی ،اکبر ،53 ،32 ،25 ،16 ،78 ،5
عالی ،ابوالفضل 8
عباسی ،جواد 23
عبدالعلی زاده ،محبوب 17
عبداهلل خان گرجی ،مهناز 21 ،11
عبداللهی ،مسعود 86
عسکر پور ،وحید 8 ،39
علی کاوش حسین85 ،
علیدادی سلیمانی ،نادر 50
علیزاده اشرفی بهنام63 ،
علیزاده سوال محمد 92

ک،
کامکار روحانی ،ابوالقاسم 13
کبیریان محمد علی 48
کرم امیر54 ،
کریمی مینا 68
کمالی تبریزی سینا 73
کوچکزایی ،علیرضا 70 ،8
کیخای هجرتی ،حکیمه 72
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مهریار سپیده 52
مهریار ،سعید 52
مؤمن زاده مرتضی31 ،
میرزاپور ،مهدی 96
میرشفیعی سید محمد 64 ،9
میری آهودشتی ،سید میثم 77
میش مست نهی مسلم 7

ی،
یاجم افسانه 15
یاحقی ،عفت 95
یوس نژاد سودابه 94 ،10
یوسفی حسن101 ،
یونسی ،بهاره 15
ج .نمایه الفبایی واژگان کلیدی
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ه،
هادیان دهکردی منیژه 44
هاشم الحسینی ،حمید 45
هژبری نوبری ،علیرضا 71
هالکویی پرویز90 ،
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و،
وثوق بهرام53 1 ،
وحیدزاده رضا 21 ،11
وطندوست حقیقی رسول 2
والیتی رحیم 39
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ن،
ناصری رضا 85
نامی حسن49 ،
نجفی ،فرهود 18
نژادابراهیمی صمد 84
نظافتی ،نیما 31
نظری برون افسر 102
نظریه یاسر 3
نظی سمانه 46
نعمتی بابایلو علی34 ،18 ،
نعیمی طرئی ،پرستو 2
نقشینه امیر صادق69 ،
نوحی نسرین 87
نورزهی ،زینب 19
نیکنامی کمال الدین 77 ،43 ،33

الف،
ابر نقاط69 ،
ابریشم68 ،
ابسیدین61 ،49 ،5 ،
آبی پروس51 ،
آبی الجورد51 ،
آبی م ری21 ،
آجر لعاب دار88 ،
اخالق48 ،
آرایه های گچی57 ،
آرایههای معماری53 ،
آرایۀ معماری44 ،
ارگ بم36 ،
اسپیدژ بزمان87 ،
استاتیت46 ،
استخوان 94 ،62
استخوانشناسی انسانی94 ،
استدالل در باستان شناسی 41
استقرار89 ،37 ،
استقرارهای پیش ازتاریخ91 ،
اسکلت انسان73 ،48 ،
اسالمی83 ،79 ،60 ،37 ،
آسیب الیاف68 ،
آسیب شناسی7 ،
اشکانی40 ،
اشکانیان89 ،
آغاز ایالمی74 ،
آنالیز 57 ،FT-IR
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ت،
تابع پالس پویا59 ،
تابلوهای عتیقه90 ،
تاریخ گذاری مطلق کربن با روش16 ،AMS
تاریخ گذاری23 ،15 ،
تاریخگذاری کربن 33 14
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ب،
بارزسازی لبه20 ،
بازسازی مجازی45 ،
بازنگری جدول گاهنگاری شمالغرب ایران16 ،
باستانشناختی89 ،
باستانشناسی زیستی،93 ،
باسااتانشااناساای،48 ،67 ،72 ،80 ،91 ،94 ،41 ،81 ،
5 ،12 ،13
باسااتانساانجی،22 ،30 ،39 ،51 ،62 ،36 ،34 ،32 ،
12 ،18 ،20
باستانشناسی چشم انداز91 ،
باغ و عمارت تاریخی رحیمآباد23 ،
بافتهای ت ویری ت ادفی 59
برج طغرل 45
بررسی ساختاری21 ،
بررسیهای آرکئوژئوفیزیکی 43
برنز قلعی70 ،

پ،
پاکسازی42 ،
پالئوپاتولوژی48 ،
پایگاه داده توصیفی مکان محور59 ،
پتروگرافی 44 ،27 ،19 ،4 ،3
پترولوژی91 ،
پته شاه نعمت اهلل ولی 68
پخت احیاء 9
پراش پرتو ایکس،44 ،26 ،23 ،21 ،19 ،10 ،7 ،86 ،
76 ،71 ،63 ،56 ،46
پراکندگی پرتو ایکس 86
پرتو ایکس86 ،
پرتونگاری صنعتی90 ،
پروتئین گوگرددار 33
پژوهشهای دیریناقلیم76 .
پشم68 ،
پالسمای جفت شده القایی 3 ،4 ،ICP-OES
پنبه68 ،
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،68 ،66 ،24 ،23 ،17 ،33 ،29 FTIR
آنالیز 76 XRD
31 ،XRPD
،63 ،61 ،57 ،56 ،49 ،46 ،44 ،23 ،10 XRF
23 XRF-micro
آنالیز 57 XRF
92 ،75 ،68 ،35 ،24 ،8 EDS
25 ،ESEM-EDX
آنالیز ایزوتوپهای پایدار73 ،
آنالیز تجزیه عن ری56 ،
آنالیز حرارتی 22
آنالیز عن ری40 ،
انبیق79 ،
آهن،66 ،
ایران 48
ایران48 ،21 ،16 ،5 ،
ایزوتوپ استرانسیوم73 ،
ایگنمیبریت 1

بستانآباد 49
بستر4 ،3 ،
بستک43 ،
بقایای اسکلت انسانی48 ،
بقایای انسانی94 ،
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی86 ،
بقعه شیخ صفی88 ،
بلورشناسی7 ،
بناهای تاریخی78 ،69 ،59 ،11 ،
بیرجند23 ،

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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خ،
خانه دُرمیانیِ اصفهان80 ،
خراسان97 ،
خشت مرمتی67 ،
خشکسالی81 ،
خمره منسوب به چرخه زیستی32 ،
خواجه اتابک 57
خوردگی36 ،2 ،
د،
دامپروری اولیه 82
دباغی کروم70 ،
الدرّه المکنونه64 ،
دستگاه پرتابل6 ،
دشت ارزوییه58 ،
دشت بهشهر 77
دشت تهران81 ،
دشت سرخس95 ،
دشت سیستان85 ،
دشت مشهد97 ،
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400

281

] [ DOI: 10.52547/jra.7.1.267

ج،
جابربن حیان64 ،
جدول گاهنگاری40 ،16 ،
جنوب زاگرس50 ،
جنوب شرق ایران40 ،
جواهرنامه نظامی9 ،
جیرفت50 ،

ح،
حفاظت 14 ،17 ،73
حفاظت از بقایای باستانشناسی14 ،
حفاظت و مرمت87 ،11 ،
حفظ و نگهداری 100
حوزه فرهنگی فارس33 ،
حوضه قمرود-قرهچای81 ،

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1400.7.1.9.0

تاول اکسایش -کاهش 59
تپه ح ار دامغان13 ،
تپه ح ار20 ،
تپه سفالین 79
تپه طالبخان 85
تپه گوریه68 ،
تپه مهتاج82 ،
تپه یحیی58 ،
تثبیت بیولوژیکی14 ،
تجارت و مبادالت65 ،
تجارت62 ،
تجزیه عن ری89 ،
تحلیل فضایی77 ،
تخت جمشید87 ،
تخریب چرم70 ،
تخریب سنگ1 ،
تخمین سن99 ،
تزیینات رنگی61 ،
تزئینات روی سنگ24 ،
تکامل سیستم دندانی99 .
تکنیک نوشتن79 ،
تل آجری پارسه 10
تل ملیان29 ،
تنوع زیستی 87
تهیه مقطع نازک35 ،
توزیع مکانی69 ،
تیوفانات متیل17 ،

چ،
چرم8 ،70 ،
چغازنبیل67 ،26 ،
چکش کاری74 ،
چهرآباد زنجان 8 ،GC-MS
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ذ،
ذخایر رسی67 ،
ذوب مشترک93 ،
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ز،
زمینباستانشناسی54 ،31 ،
زیست باستانشناسی51 ،

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1400.7.1.9.0

ر،
رادار نفوذی به زمین (13 ،66 ،(GPR
رزین های دی ترپنویید18 ،
رنگدانه های آهن دار27 ،
رنگدانه23 ،80 ،
روان آب 56
روان ماسه 14
روش NSM 83
روش طی سنج جرمی شتاب دهنده )58 )AMS
روش هرم گوسی96 ،
روش هرم الپالسی 96
روشهای مطالعاتی 5
روغن بزرک 18
ریخته گری 74

س،
ساختار دوقلویی36 ،
ساختار فسیلی 2
ساختارشناسی سفال32 ،
ساختارشناسی37 ،89 ،
ساختمانهای بنایی83 ،
سازههای آبی 54
سالیابی کربن  14به روش 40 AMS
سالیابی مطلق کربن 50 14
سالیابی مطلق58 ،
سامانه اطالعات جغرافیایی56 ،
سایش دندانی99 ،
سرباره ذوب91 ،
سرشاخههای هلیلرود91 ،
سطا اصلی2 ،
سفال تاریخی35 ،
سفال خاکستری3،
سفال منقوش27 ،
سفال60 ،
سفالگری سنت ارومیه19 ،
سفالگری سنت کورا-ارس19 ،
سکه های مسی36 ،
سلطانیه 94
سنجش از دور56 ،
سنجش از راه دور73 ،
سندروس18 ،
سنگ خماهن75 ،
سنگ نرم و هوازده 35
سینکروترون86 ،
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دوران اسالمی84 ،
دوران مس سنگی 91
دوره اشکانی 62
دوره ایلخانی 36
دوره ساسانی29 ،68 ،
دوره سلجوقی57 ،
دوره مفرغ27 ،
دوره نوسنگی33 ،
دوغاب زیستی14 ،
دوهگُز خوی16 ،
دیوارنگاره درباری قاجار55 ،
دیوارنگاره80 ،

ژ،
ژالتین59 ،
ژئوفیزیک66 ،
ژئوماتیک39 ،
ژئومورفولوژی54 ،

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

ص،
صفوی 90
ض،
ضدعفونی44 ،

65

غ،
غیرتخریبی 44
ف،
فتوگرامتری92 ،
فرسودگی زیستی87 ،
فرضیه های باستان شناسی43 ،
فلزات باستانی2 ،
فلزشناسی باستانی91 ،
فلزکاری کهن31 ،
فلزکاری71 ،
فلزگری قدیمی93 ،
فلورسانس اشعه ایکس )53 ،(XRF
فلورسِنس اشعه ایکس6 ،
فن شناسی94 ،7 ،
فناوری پالسما44 ،
فناوری چرم8 ،
فناوری شیشهگری26 ،
فنآوری79 ،
فیلترهای فازی20 ،
فیلم59 ،

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1400.7.1.9.0

ط،
طبقهبندی 6
طرحهای پنهان98 ،
طالچسبان98 ،24 ،
طالکاری روغنی24 ،
طالکاری90 ،
طی سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه )55 (FT-IR
طی سنجی مادونقرمز تبدیل فوریه22 ،
طی سنجی مادون قرمز18 ،
طی نگاری فلور سانس ا شعه ایکس پرتابل )،(pXRF

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2022-03-17

ش،
شادیاخ49 ،
شائور42 ،
شبیهسازی43 ،
شمال غرب 71
شمال71 ،
شناسایی الیاف15 ،
شناسایی مرکب41 ،
شهداد40 ،
شهر سیبه46 ،
شورهزنی11 ،
شوشان54 ،
شیشه های باستانی68 ،
شیشه ی دوران اسالمی64 ،
شیشه26 ،29 ،42 ،84 ،
شیمی کالسیک 30

ع،
عارضهی نمک11 ،
عامل محور43 ،
عرقیجات 84
ع ر آهن71 ،3 ،
ع ر مفرغ32 ،85 ،
عکاسی ماورای بنفش 41
علوم تلفیقی 12
علوم میانرشتهای 31
علیکش65 ،
عوامل محیطی95 ،69 .
عیوب ذاتی1 ،
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ظ،
ظروف سفالی لعابدار57 ،
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م،
متالورژی اتفاقی93 ،
متالوگرافی74 ،71 ،
متون ادبی کهن 75
مجموعه پبدنی34 ،
محوطه بیرگان کوهرنگ74 ،
محوطه تاریخی فیضآباد کاشان36 ،
محوطه تپه سیلوه پیرانشهر78 ،
محوطه هرمنگان33 ،
مدل رقومی ارتفاع56 ،
مدلسازی پیشرو13 ،66 ،
مدلسازی وارون 13
مردان نمکی8 ،
مرمت 17 ،73
مس آرسنیکی93 ،74 ،
87 Cu-As
مس و سنگ69 ،
مستند نگاری92 ،
مسجد مالاسماعیل30 ،
م الا 83 ،FRP

] [ DOI: 10.52547/jra.7.1.267

گ،
گاوکشی50 ،
گرانی و مغناطیس سنجی20 ،
گنبد اهلل اهلل 92
گنبد جهانگیر68 ،

ل،
الجورد21 ،
الیه چینی98 ،
الیه های خوردگی2 ،
الیهچینی90 ،
لکه34 ،
لومینسانس54 ،

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1400.7.1.9.0

ق،
قابلیت اعتماد فازی48 ،
قاجار80 ،
قارچ کش17 ،
قبر66 ،
قرآن پوست نوشت41 ،
قلعه دختر کرمان89.
ک،
کاخ چهلستون قزوین98 ،
کاربندازیم17 ،
کاشی زرینفام89 ،
کاشی معرق28 ،
کاشی57 ،
کاغذ تاریخی34 ،22 ،
کاغذ17 ،
کانی شناسی26 ،
کتان72 ،
کتیبه های تاریخی92 ،
کتیبه30 ،
کرمان50 ،
کروماتوگرافی یونی 3 ،IC
کش رود97 ،
کالژن70 ،
کلوفان18 ،
کلیسای بیتلحم90 ،
کلیسای وانک 90 ،24
کوپال18 ،
کوخرد46 ،
کؤل تپه27 ،
کؤل تپۀ عجبشیر19 ،

گنبد سلطانیه61 ،
گوتیت75 ،
گورستان کشیک نیکشهر بلوچستان32 ،
گونه شناسی37 ،
الگوهای استقراری 97
الگوی استقراری77 ،
گیاهباستانشناسی85 ،

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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و
وکیلآباد58 ،
92 ،79 ،8 ،GC-MS
37 GIS
41 ،Net Logo
25 STA
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م الی تاریخی مشهد28 ،
مطالعات آزمایشگاهی29 ،
معبد ورجووی47 ،
معدن تجرق بزقوش میانه53 ،
معدن قزلجه53 ،
معدنکاری کهن31 ،
معرفهای رنگی15 ،
معماری خشت و گلی37 ،
معماری صخره ای روستای کندوان1 ،
معماری صخرهای47 ،
مقاومسازی لرزهای83 ،
مگنتیت75 ،
مالط قیر10 ،
مالتهای پودری35 ،
مالط47 ،
منابع بومی53 ،
منشأ یابی6 ،5 ،
منطق فازی48 ،
مهاجرت/جابجایی یا یکجانشینی 78
مهره های شیشهای رنگی62 ،
مواد تاریخی بر پایهی گچ7 ،
موزه آبگینه84 ،
موزه ملی ایران21 ،
میانرشتهای51 ،31 ،
میراث جهانی87 ،
میراث فرهنگی44 ،6 ،
میکروپیکسی 42 ،62 ،68
28 ،PIXE
میکروسکوپ الکترونی79 ،
،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،21 ،9 ،8 ،7 SEM
92 ،68 ،46 ،39 ،35 ،31
92 ،68 ،35 ،24 ،8 ،SEM-EDS
39 ،29 ،27 ،26 ،25 ،23 ،21 ،9 SEM-EDX
75 OM
31 OPM

23 ،PLM
میکروسکوپ نیروی اتمی79 ،
میکرومورفولوژی82 ،
مینای زرین فام64 ،
مینای زرینفام شیشه9 ،
مینرالوژی91 ،
ن،
نسخخطی15 ،
نسخه ی خطی 64
نظریهی امکان48 ،
نقاشی دیواری23 ،
نقاشی شیشه و سفال64 ،
نقاط بحرانی87 ،
نقش رستم56 ،
نهان شکفتگی11 ،
نوسنگی 50 ،65
نوسنگی بیسفال82 ،
نیت مندی55 ،
نیترات سلولز59 ،
نیشابور49 ،
ه،
هخامنشی10 ،
هزاره چهارم ق.م81 ،
هلیلرود 69 ،91
هماتیت75 ،
هوازدگی1 ،
هورامان60 ،
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دسته بندی بر اساس محورهای نشریه:
محورهای نشریه
سالیابی تحلیلی و آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی
منشأ یابی آثار فرهنگی و تاریخی
ساختارشناسی آثار و مواد فرهنگی -تاریخی
مطالعه و بازآفرینی فناوریهای باستانی
فرآیندهای حفاظت و مرمت آثار فرهنگی -تاریخی
مطالعات اصالت سنجی آثار فرهنگی -تاریخی
تحلیلهای کمّی -آماری در مطالعات آثار فرهنگی و تاریخی
پژوهش های زمین باستانشناسی
پیشیابی و دورسنجی در مطالعات آثار فرهنگی  -تاریخی
زیست باستان شناسی
متفرقه

درصد مقاالت پذیرش شده
3%

سالیابی تحلیلی و آزمایشگاهی آثار
فرهنگی و تاریخی

4%

4%
9%

منشأیابی آثار فرهنگی و تاریخی

12%
ساختارشناسی آثار و مواد فرهنگی-
تاریخی
مطالعه و بازآفرینی فناوریهای باستانی

10%
33%

مطالعات اصالت سنجی آثار فرهنگی-
تاریخی

6%

15% 5%

دستهبندی بر اساس مواد مورد تحقیق:
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مواد مورد تحقیق
فلز
شیشه
سفال
گچ
طالکاری
خشت و گل
رنگ و نقاشی
مالط

تعداد مقاالت پذیرش شده
8
7
5
5
4
3
5
4

شماره مقاله
31،36،70،71،74،91،93 ،2
9،26،29،42،62،68،84
27،32،60 ،3،4
7،38،45،51،61
24،80،90،98
67،79 ،37
،55،61،80،96 ،21
10،14،23،47،83

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1400.7.1.9.0

فرآیندهای حفاظت و مرمت آثار
فرهنگی -تاریخی
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تعداد مقاالت پذیرش شده
3
12
33
5
15
0
6
9
9
4
4

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

کاشی
بافتهها
سنگ
عاج و استخوان
چرم
کاغذ
متفرقه

28،57،89،92،94
72 ،30
87 ،65 ،49،53،56 ،24 ،1،5
100 ،99 ،78 ،76 ،51
70 ،41 ،8
64 ،34 ،30 ،22 ،19 ،15
،39 ،35 ،33 ،25 ،20 ،16 ،13 ،6،11،12
،48 ،46 ،44 ،43 ،40
،77 ،73 ،69 ،66 ،63 ،59 ،58 ،50،54
97 ،95 ،88 ،86 ،85 ،82 ،81

5
2
7
5
3
6
31
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درصد مقاالت پذیرش شده
8%
7%
31%

5%
5%
4%
3%
5%

6%
3%

4%
5%

7% 2%

5%

بافتهها

کاشی

مالط

رنگ و نقاشی

خشت و گل

متفرقه

کاغذ

چرم

عاج و استخوان

سنگ
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طالکاری

گچ

سفال

شیشه

فلز

دسته بندی بر اساس نوع مطالعه
آمار مقاالت پذیرفته شده بر اساس نوع

سال 1399

مطالعه
پژوهشی
مروری
مطالعه موردی
یادداشت فنی
معرفی کتاب

8
1
1
0
2

یکسال اخیر
5
1
1
0
1

آمار کل مقاالت
78
10
1
5
3

] [ DOI: 10.52547/jra.7.1.267
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آمار کل مقاالت

یک سال اخیر

سال1399
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
مروری

لیست پنجاه سازمان برتر مشارکت کننده در نگارش مقاالت چاپ شده در  12شماره نشریه پژوهه
باستانسنجی
 50سازمان برتر

4
2
1
2
2

1
1
1
3
3
1
1

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1400.7.1.9.0
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30
22
13
11
8
7
6
2
4
3
6
3
2
2
3
3
2
1
1
2
3
3
1
1
3
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دانشگاه هنر اسالمی تبریز
دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه تهران
دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه نیشابور
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه هنر تهران
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه زابل
دانشگاه بیرجند
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه مازندران
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
سازمان انرژی اتمی
دانشگاه تبریز
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پژوهشگاه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
پژوهشگاه علوم و فنون هست های
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه جیرفت
پژوهشگاه میراث فرهنگی

مجموع
نویسندگان
74
63
29
25
20
19
12
12
10
10
9
9
8
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4

مقاالت ارسال شده

مقاالت پذیرفته
شده
23
16
8
3
3
1
3
2
3
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معرفی کتاب

یادداشت فنی

مطالعه موردی

پژوهشي

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1

1
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] 2022-03-17

دانشگاه صنعتی سهند
دانشگاه آزاد اسالمی ابهر
دانشگاه پیام نور تهران
دانشگاه آزاد اسالمی نج آباد
دانشگاه غیرانتفاعی رسام
دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانشگاه شیراز
آکادمی هنر های زیبای وین
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه گیالن
پایگاه میراث جهانی ارگ بم
جهاد دانشگاهی
پژوهشگاه علوم و فنون هست های پژوهشکده راکتور تهران ایران
پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی
دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب
دانشگاه صنعتی اراک
دانشگاه کاشان
دانشگاه آزاد اسالمی شیراز
انجمن حکمت و فلسفه ایران
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز
میراث فرهنگی
پژوهشکده حفاظت و مرمت
دانشگاه رازی

4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1

1

1
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مقاالت پذیرفته شده

مقاالت ارسال شده

مجموع نویسندگان
80
70 74
60

63

50
40
30
30
29
25
23 22
20 19
16
10
13
8 11
3 83 71 12
63 12
22 10
43 10
2
0
20

پژوهشگاه علوم و فنون هست های

پژوهشگاه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشگاه تبریز

سازمان انرژی اتمی

میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

دانشگاه مازندران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه بیرجند

دانشگاه زابل

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه هنر تهران

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه نیشابور

دانشگاه بوعلی سینا

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات

دانشگاه تهران

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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نتیجه گیری
آنچنان که از گرافهای رساام شااده در زیر مشااخص
ا ست ،از  100مقاله تعداد انگ شت شماری ازآنها در
دسااا تهی متفر قه و علوم دیگر و ع مده ت عداد آن در
بخشهای ا صلی نهادینه شده ا ست و جای آن دارد
که به موضااوعات مروری در مقاالت بیشااتر پرداخته
شود و به زمینههایی مانند مطالعات عاج و استخوان و
ایزوتوپها توجه ویژهای شااود و نویسااندگان در این

زمینه کوشاااا تر عمل نمایند .از جمله نقاط قوتی که
میتوان از این تحلیل به د ست آورد ،تعداد قابل توجه
مقاالت در زمینهی سالیابی مطلق ا ست و همچنین از
جمله زمینه های جدیدی که نشاااریه روی آن تاکید
بی شتری دارد و ادبیات آنرا در زمینهی با ستان سنجی
و علوم مربوطه مطرح کرده ا ست ،میتوان به م سائل
مربوط به حفاظت و مرمت آرایههای معماری ،حمل و
نقل و بستهبندی سفالهای باستان شناسی و نقدی بر
کاوشهای باستان شناسی اشاره کرد.
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