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 ایران وجهان باستان   :1تاریخ

 مشهدمقدش-مریضه نوریانتهیه کننده:

Tarikheman3 
 13درس

 دامداری و کشاورزی

 

سال  هزار 12 در حدودها، آریایی ورود از پیش ایران بومیانتوسط  حیوانات کردن اهلی و کشف کشاورزی
 پیش

به  کشاورزی بخش های بوم و تبدیل مالیات و مرز این ساکنان مادی نیازهای تأمین ثیر کشاورزی درتأ

 حکومتی های سلسله درآمدِ مهم منابع از یکی عنوان

 و کشاورزی فنون و ها روش ایران، از به ورود هنگام آریایی دامدار و صحراگرد های طایفه و عدم آگاهی اقوام

  .صنعت

 و آشنایی آنان با شیوه ی زندگی روستایی و شهری از طریق تماسکشاورزی:عوامل روی آوردن آریاییها به 
در نتیجه روی آوردن آنان به یکجانشینی و  النهرین بین در خود همسایگان و ایران بومیان با همزیستی
 کشاورزی
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از  زرتشت های آموزهتأثیر: کشاورزی بر مبتنی زندگی به شبانی از زندگی یکی از علل اصلی گرایش آریاییان
 وکار کشت به مردم تشویق طریق

  :کشاورزی پیشرفت و رونق

 کشاورزی :باستان عصر در ایرانیان اقتصادی زندگی اساس

 معموال کشاورزی، های کنارفعّالیت ، درروستاییان ایران متشکل از جمعیت عمدۀ وی کشاورز مردم بیشترشغل 

 شتر و اسب گاو، گوسفند،بز، شامل دام، پرورش تعدادی
  آبی و دیم صورت و کشت به دو سبزی و میوه گندم،برنج، جو، : کشاورزی محصوالت ترین مهم

 ،ها قنات و ها چشمه ها، رودخانه آب از استفاده با یکشاورزآبیاری مزارع 

 وسیع دامداری سطحی در :نشینان کوچشغل 

.خرده زمینهای متعلق به 2.تعداد بیشترزمینهای وسیع با مالکان از خاندانهای بزرگ، 1انواع زمینهای کشاورزی: 
 کشاورزان به تعداد معدود

 شاه، به متعلق دام، های گله حتی و کشاورزی های زمین بیشترمالکیت زمینهای کشاورزی در ایران باستان: 

  ها آتشکده یا و معبدها متولیان و بزرگ روحانیان اشراف، حکومتی، های مقام شاهی، خاندان

 طریق از اداره امالکشان و زمینهای کشاورزی در شهرهامالکان : زندگی اکثرنحوه اداره زمینهای کشاورزی

 آن اجاره یا خود،و نمایندگان

 های زمین روی تعداد کمی دارای زمین دار اما اکثر کشاورزان بدون زمین و کار آنها برانواع کشاورزان: 

 محصول از بزرگان و در مقابل دریافت دستمزد از طریق سهمی

 منظورمفید به  های اقدام انجام ، و کشاورزی به هخامنشی شاهانتوجه فراوان  : کشاورزی در دوره هخامنشان

 . آن توسعۀ و پیشرفت

معافیت کشاورزی، به مردم تشویق منظور به.1: مهمترین اقدامات شاهان هخامنشی در جهت توسعه کشاورزی

 توسعۀ برای هخامنشیان مهم های اقدام دیگر از .2 بایر های زمینافراد آبادکننده  مالیاتی تا پنج نسل برای

 خود قلمرو سرتاسر در آب انتقال نهرهای وحفر رودها روی بر سد و بند احداث قنات، کندن کشاورزی:

 قنات کندن: باران کم و خشک نواحی در آب تأمین برای باستان ایرانیان برجستۀ ابتکار

دوره  ما از کشور جنوبی و شرقی مرکزی، نواحی در شهرها حتی و روستاها از بسیاری مصرفی تأمین آب

 ها قنات طریق از  پیش، سال 50حدود تا باستان

 و سدها ها، قنات نگهداری و احداثسنگین برای  خیلی مخارج و پیچیده بسیار مهارت و دانشنیاز به وجود  
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  بزرگ مالکان و حاکمان تأمین هزینه آن توسطو  ها آبراهه

 جهان کشورهای و سایرنقاط به ایران از قنات کندنِ  انتقال فنونِ

 کشاورزی، پیشرفت برای ساسانیان حکومتتالش فراوان کشاورزی در دوره ساسانیان: 

 بر متعدد بندهای آب سدهاو ساسانیان،ایجاد دورۀ .در1اقدامات حکام ساسانی در جهت توصعه ی کشاورزی: 

 زمین آبیاری هدف با متعدد )نهرهای( های آبراهه وساخت کارون و دجله،فرات رودهای خصوص به رودها

 ،)سواد/آسورستان( النهرین بین حاصلخیز های زمین در خصوص کشاورزی،بهتوسعه ی .2کشاورزی های

 . تعیین مقام واستریوشان ساالر برای رسیدگی به امور کشاورزی3سیستان و خوزستان

   دربار مرتبۀ عالی های مقام از و یکی کشاورزان و روستاییان رئیس: ساالر واستریوشان 

 برای .تالش2کشاورزی، بخش های مالیات گردآوری مسئولیت بودن دار عهده .1:وظایف واستریوشان ساالر

  کار و وکشت آبادانی ترویج و توسعه

 های رودخانه طغیانچنانکه  آسورستان کشتزارهای بهای واجاره مالیات یکی از مهمترین منابع درآمد ساسانیان:

 و ضعف عوامل از یکیتبدیل به  ساسانیان، دورۀ اواخر در سدها و بندها آب شدن خراب و فرات و دجله
 اقتصاد بر سنگینی ضربۀوارد نمودن  و ساسانیان انحطاط

 های گونه کشتورود و تجارت، توسعۀ و ها راه گسترشنتیجه  :باستانپیامد گسترش تجارت در ایران 

 گیاهان از هایی گونهحتی راه یابی  ایران، های سلسله پهناور سرتاسرقلمرو در درختان و گیاهان از جدیدی

  ایران به آنجا ازبرعکس  یا و وچین اروپا به ایران از درختان و

 نقل و حمل و راه

 و اقتصادی جنبۀ از همچنیننظامی، و سیاسی نظر از اهمیت  : نقل و حمل وسایل و ها راهعلل اهمیت 
  تجاری مخصوصا

 یکدیگر به حکومت اصلی ها و اتصال مراکز جاده از وسیعی ساخت شبکۀوضعیت راه دردوره هخامنشی:

   . همسایه توسط این جاده ها کشورهای به همچنین و

  .بزرگ داریوش فرمان به ،ساخت آن شاهی جادۀ آنها ترین مهم

 به هخامنشی های پایتخت از یکی شوش،اتصال  کیلومتر، 2400 از بیش طول به جاده اینویژگی جاده شاهی:

 برای فراوان امکانات با هایی ایستگاه ، درباره جاده شاهی: وجود هرودت. نظر صغیر آسیای در سارد شهر

 کیلومتر 30 یا 25 هر فاصلۀ به شاهی، جادۀ طول درها  کاروان و مسافران
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. باتالقی یا سازی و سنگ فرش جاده در زمینهای سست جاده های مهارت و پیشرفت هخامنشیان در فنون

 ارابه ها در آن  آسان حرکت به منظورساخت جاده ها 

  

 .  ونقل حمل امر در شتر، و االغ اسب،استفاده از :

 شدند می کشیده اسب با که چرخ چهار و چرخ دو های گاری و ارّابه از : باستان ایرانیاناستفاده فراوان 

 در زمان داریوش بزرگ  :دریایی های راه کشف

 اتصال .2اقیانوس هند به آفریقا به دستور وی.کشف راه دریایی از 1اقدامات داریوش در زمینه دریایی: 

 های راه توسعۀ زمینۀ در داریوش مدبّرانۀ و مهم ازاقدامات دیگربه عنوان یکی نیل  رود به سرخ دریای

  دریایی

 جریان در اِسکیالکس نام به صغیر آسیای اهالی از یکیبه  هخامنشی پادشاه بزرگ، داریوشفرمان 

 . آبی مسیرهای کشفبه منظور  سند رود هندوستان و  به لشکرکشی

و  سرخ دریای از عبور  سپس و توسط وی هند تااقیانوس سند رود مسیرادامه اقدامات دریایی اسکیالکس: 

  مصر بهرسیدن 

 برای مصر و هند میان مسیردریایی ،شناسایی پیامد کشف راه دریایی هند به آفریقا در زمان داریوش بزرگ: 

 بار  نخستین

 سرخ برای اتصال دریای ،)کانالی( ای : ساخت آبراههنیل رود به سرخ دریای اتصالاقدام داریوش در جهت 

  دریا و رود این میان ها کشتی تردّد امکانبه منظور فراهم شدن  مصر بهوی  سفر هنگام نیل  در رود به

 ونقل حمل و دریانوردی چشمگیر.گسترش 1:هخامنشیان فرمانرواییپیامد توسعه ی راههای دریایی در زمان 

 کاال تن صد چند حمل ظرفیت با هایی .ساخت کشتی3جدیدی بندرهایایجاد  وبنادر  توسعه. 2 ، دریایی

 زمان، آن در

 به فراوان  توجه ارتباطی و وسایل و ها راهاهمیت : ساسانیان و اشکانیان فرمانروایی اوضاع راهها در زمان

نیز ساخت  هخامنشیان، زمان همانند دوران، اینچاپارخانه ها در  همچنین رونق، ها جاده امنیت و نگهداری
 آنها آب تأمین برای هایی قنات و ها ، نیز حفر چاهها راه مسیر در جدیدی سراهای کاروان

 به خاصّ در آن زمان توجهاز  نشان ساسانی دورۀ از مانده برجا های پل و سراها کاروان بقایایوجود 

 ها جاده توسعۀ و بازسازی

 . ساخت ساسانیان دوران در رانی کشتی و پیشرفت گسترده دریانوردیوضعیت دریانوردی در عصر ساسانی: 
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و  ساسانی، پادشاهان دستور به عمان، دریای و فارس خلیج در خصوص به متعدد، های واسکله بنادر

 خلیج مهم بندرهای جمله از .ها اقیانوس و دریاها در ایرانی دریانوردان و ها کشتیحضور چشمگیر 

  مورّخان، گفتۀ بهصیّادی  و دریانوردی در آنجا اهالیو مهارت فراوان  : سیراففارس

. نقش 3 فراهم را مسافران و کاالها جایی به جا امکان.2.اهمیت سیاسی،تجاری و نظامی 1نقش و اهمیت راهها: 
  ها فرهنگ هاو اندیشه انتقالفرهنگی راهها و اهمیت آن در 

 باستان عهد جوامع و اقوام معماری و هنر فرهنگ، تأثیرچگونگی انتقال فرهنگ توسط راهها در دنیای باستان: 

از جمله  دریایی و زمینی ارتباطی مسیرهای طریق از بریکدیگر روزگار آن جهان از وسیعی های بخش در

 .برعکس ویا عالمَ غرب به شرق از ها، جاده طریق از باستانی، های دین و ها آیین از بسیاریراهیابی 

 ها مقیاس و اوزان پول،

، و  هخامنشی حکومت فرمان تحت نواحی بیشتر در بزرگ داریوشپول ( تا زمان ( عدم رواج سکه  : پول

  کاال صورت به ودستمزدها حقوقحتی پرداخت  انجام پایاپای صورت به کاال انجام مبادلۀ

 دریای شرقی سواحل نشین فنیقی شهرهای و لیدی بابلِ، مثل مناطقی در : نقره و طال های سکهرواج 

 در آن دوران مدیترانه

 و هخامنشیان قلمرو در سراسر مشخص عیار و وزن با معتبر  هایی سکه ضرباقدامات اقتصادی داریوش: 
  ،دَریک به موسوم داریوش طالیی سکۀ، شهرت آن از فراتر حتی

 با )ها ساتراپ( ها شهرب ضرب سکه نقره درو شاهانضرب سکه طال در اختیار  انحصار : طال سکۀ ضرب

  پادشاه اجازۀ
 نواحی در خدمات و کاالها گذاری ارزش برای معیاری .1: بر اقتصادکشور هخامنشی داریوش پولی نظامتأثیر

 .خارجی و داخلی تجارت گسترش و بسط در مهمی عامل .2 هخامنشی پادشاهی مختلف

 سکهاستفاده از  و شهرها در خصوص به پول کاربرد گسترش: ساسانیان ویژه به و اشکانیان دوران درنظام پولی 

 های سکه از عدادفراوانیاز جهان چنانکه کشف ت وسیعی منطقۀ در تجاری درمبادالت مسی و ای نقره های

 جوار هم های سرزمین و ایران در ساسانی،

  :ها مقیاس و اوزان
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 ای تازه واحدهای اضافه نمودنوتوسط هخامنشیان  ایالمیان گیری اندازه و وزن واحدهای حفظ: هخامنشیان

 برای مشخصی گیری اندازه و وزن تعیین واحدهای )اقدامات داریوش درباره اوزان و مقیاس(:.آن به

 آن دوران های وزنه از و باقی ماندن تعدادی شهریاری

 مواد مقدار و میزانبه علت تعیین  هخامنشی دوران اقتصادی زندگی در کَیل یا اهمیت ویژه  پیمانه

  ،کردن وزن جای به را روزگار آن درخوراکی باپیمانه 

  :صنعت

 متمدن و ثروتمند های سرزمین ساختن یکپارچه در عصر هخامنشی : توسعۀصنعت و اقتصادیعلل رونق 

 هخامنشی مختلف توسط حکومت کاالهای تولید در فراوانی تجربیات دارای مردمان با

 فلزکاری، صنایع پیشرفت بیانگر دوره، آن از مانده برجای اشیای و آثارمهمترین صنایع دوران هخامنشی: 

 . بافندگی و سفالگری

 خزانۀ از شده کشف گلی های لوح محتوایهخامنشیان بر اساس  زمان شاه در به متعلق هایی وجود کارگاه

 و استادکارانهمچنین اشتغال  آنجا در شاهی کاخ نیاز مورد خوراکی مواد و و تولید اشیاء جمشید تخت

  ها کارگاه دراین هخامنشی پهناور قلمرو سرتاسر از صنعتگرانی
 

 مخصوصا و سلوکیان دوران در کارگاهی و صنعتی تولیدات نسبی رونق بر تاریخی مدارک و شواهدداللت 

  اشکانیان
 کاالهای کیفیتبهبود  و صنعت رشد شهرنشینی، توسعۀ با همگام : ساسانیان فرمانروایی دوران درصنعت 

 . تولیدی

  ،دوره ساسانی در ابریشمی های پارچه بافت خصوص به بافندگی صنعت رشد: بافندگی صنعت

 در با.1رشد صنعت )علل رشد بافندگی در عصر ساسانی(:  در صنعت بافندگی: ساسانی حکومتاقدامات 

   ایران به )سوریه( شام در روم قلمرو از ماهر بافندگان کوچاندن .2 چین از خام ابریشم واردات گرفتن اختیار
حکومت  توسط  شوشتر و )شاپور گُندی( شاپور جندی شوش، در متعددی بافندگی های کارگاه ساخت .  3

کارگاهها و شهرت این محصوالت  در این ابریشمی و زربافت های پارچه از نوعی تولیددر نتیجه .  ساسانی

  ابریشم صنعت گذار پایه بعنوان چین ایرانی توسط ابریشمی های خرید پارچه حتی در جهان

 کشورها دیگر مردم از ابریشم تولید فنونمخفی نگهداشتن  جهان: ابریشم صنعت گذار پایه بعنوان چین

 .فنون این به رومیان و ایرانیان دستیابی  سرانجام اما ،توسط چین 
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 تشکیالت و دربار،سپاه شاه، نیاز مورد کاالهایتأمین  و حکومت به متعلق ساسانی دورۀ در متعدد های کارگاه

 توسط این کارگاهها اداری

   :تجارت

 هایحکومت گیری شکل از پس ایران خارجی و داخلی تجارتتوسعه ی اوضاع تجارت در ایران باستان: 

 .هخامنشی شاهان آمدن کار روی پی در خصوص به ایران، در آریایی اقوام توسط قدرتمند

 شناسی، باستان شواهدهخامنشیان: از طریق  سلسلۀ دوران در تجاری اوضاع دربارۀ ارزشمندما اطالعات

 میان بازرگانیو بیان شواهدی از رشد   هرودت، مخصوصا   یونانی، مورّخان های گزارش و گلی های لوح

 ،منابع این در  سلسله این فرمانروایی تحت مناطق و شهرها

 های سکه شدن پیدا: )تجارت ایران در دوره هخامنشی(  وجود روابط گسترده بازرگانی در دوره هخامنشیان

 در سیالن و اروپا مرکز در نرُ و دانوب رودهای سواحل در سلسله این تابع نواحی ومصنوعات هخامنشی

  آسیا، جنوب

 قلب در شهربابلِ  :زمان آن درمهم  تجاری مراکز یکی از.1ایران در عصر هخامنشی: مهمترین مناطق تجاری 

. تجارت دریایی از 2ستد و دادبه کار   آنجا در مختلف های سرزمین از ازرگانانیبو اشتغال   پادشاهی

 مدیترانه، دریای شرقی سواحل بنادر نیز و فارس خلیج بنادرطریق 

 به گذشته، مانند هخامنشیان عهد در تجارتمنحصرنبودن مهمترین محصوالت تجاری عصر هخامنشی: 

 چوب، و فلزات مانند اوّلیه مواد از مختلفی انواع شاملتجارت  بلکه ، قیمت گران و تجملی اشیای

 شامل تجاری کاالهای از توجهی قابل ، همچنین تعدادصنعتی تولیدات و دامی و کشاورزی محصوالت

 .خوراکی مواد و آشپزخانه ظروف منزل، اثاث مانند مردم نیاز مورد اجناس

 کاالهای مبادلۀ حجمکاهش   سلوکیان، حکومت دوران درعدم رونق تجارت تجارت در عصر سلوکیان: 

  آنها جایبه  تجملی، اشیایجایگزینی  و قیمت ارزان

  اشکانیان، رسیدن قدرت به بارونق دوباره تجارت خصوصا تجارت خارجی تجارت در دوره اشکانی: 

 آن، پی در و چین و ایران میان تجاری و سیاسی روابط برقراری تجارت خارجی در دوره اشکانی: رونق علل

 سو، یک از هند و چین میان بزرگ، تجاری واسطۀبعنوان  ایران. وجود  ابریشم معروف جادۀ گشایش

 در آن دوره دیگر سوی از واروپا
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 ادویۀ و چین ابریشمِ روم برای  قلمرو در زیادی وجود مشتریان:اشکانیان مهمترین محصوالت تجاری عصر

 و نقل و حمل عوارض گمرکی، حقوق از هنگفتی درآمدکسب . نتیجه آن برای دولت اشکانی:  هندوستان

  راهداری،

 عهد در سپس و اشکانی دورۀ در نخست روم، امپراتوریتالش پیامد واسطه گری ایران در جاده ابریشم: 

عدم موفقیت اما ،در نتیجه درگیری ایران و روم  چین و هند با مستقیم برای برقراری رابطه تجاری ساسانی،
  ساسانیان و اشکانیان رومیان با هوشمندی کامل

 بازرگانان دادوستدو دریایی و زمینی مسیرهای در تجارت گسترش.1:ساسانیان فرمانروایی دورانتجارت در 

 نقرۀ های سکهرواج . 2.اروپا ومرکز آفریقا شرق تا چین از روزگار، آن جهان از وسیعی مناطق در ایرانی

 کار بر پیشین های حکومتنسبت به سایر   ساسانیان. نظارت گسترده 3جهان  مناطق ا بیشتر در ساسانی

 .توسط آنان فروش و خرید به مربوط مقررات و قوانیناجرای  و تجارت

 مخارج و درآمدها

 و مطمئن و پایدار درآمد منابعبه  گوناگون، های هزینه تأمین و قدرت حفظ قلمرو، ادارۀ برای ها حکومتنیاز 
  آنها خزانۀ موجودی و مالی منابع به ها حکومت استواری و اقتداروابستگی  واقع در

 وضعیت به رسیدگی :باستان ایران در )ساالری دیوان نظام)اداری تشکیالت گیری شکل اصلی اهداف از یکی
  عمومی مخارج و درآمد منابع دادن سامان و کشور خرج و دخل

 ،دام و کشاورزی مالیات شامل ،ها مالیات انواع: باستان ایران در حکومت درآمد منابع ترین عمده کلی طور به

 و معادناز برداری بهره حق و راهداری و نقل و حمل ،گمرکی عوارض ،سرانه مالیات و وران پیشه مالیات

 ها جنگل

 اقلیمی و مدیریتی سیاسی، عوامل تأثیر تحت :باستان دوران در ایران معیشت و اقتصاد وضعیت

 های فعّالیتدر ایجاد شرایط مطلوب :  کاردان و الیق زمامدارانی وحکومت امنیت و آرامش در زمان صلح،

 و رفاهی امکانات حداقل ازبرخورداری ، نیز با خیال آسوده توسط مردم کار و کسب مردم و انجام  اقتصادی

 معیشتی

 و اوضاع بهم ریختگی:  ایران به خارجی دشمنانهجوم   یا، مرکزی حکومت ناامنی و آشوب و فضعدوران 

 .از کشور آبادانی و رونق رخت بر بستن و اقتصادی شرایط

 طغیان و سیل خشکسالی، خصوص به تأثیر منفی آنبر وضعیت اقتصادی:  اقلیمی و طبیعی عواملنقش 
  تخریب و ها رودخانه
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 و مرگ در نتیجه  وبا و طاعون چون ای کشنده و فراگیر های بیماری بروزعلل رکود تولید دردنیای باستان: 

 . تولید رکود نتیجه، در و کار نیروی گستردۀ میر
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