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فهیمه شیخ شعاعی

رتبه :برگزیده سوم بخش جوان
تحصیالت :دکتری
عنوان اثر :بازسازیهای چندگانه تغذیه ،شرایط محیطی و
مهاجرتهای انسانی ،بر اساس آنالیز ایزوتوپهای موجود در
عناصر اسکلتی ،از محوطههای باستانی ایران

درباره نویسنده
فهیمـه شـیخ شـعاعی اختیارآبـادی در سـال  1362در کرمـان بـه دنیـا آمـد .وی مـدرک دوره کارشناسـی خود
را در رشـته باستانشناسـی در دانشـگاه تهـران ،کارشناسـی ارشـد را در دانشـگاه تربیـت مـدرس و دکتـری را
هـای چندگانـه «تغذیـه ،شـرایط محیطـی و مهاجرتهـای
از دانشـگاه تهـران و بـا دفـاع از رسـاله «بازسـازی ِ
اسـکلتی محوطه های باسـتانی عصر آهـن ایران»
عناصـر
انسـانی» بـر اسـاس آنالیـز ایزوتوپهـای موجود در
ِ
بـا درجـه عالـی دریافـت کـرد .وی هـم اکنون مـدرس دانشـگاه پیـام نور اسـتان کرمان اسـت.

چکیده اثر
امـروزه آنالیزهـای ایزوتوپی ،راهگشـای بیسـاری از مسـائل مهـم مطرح در باستانشناسـی و انسانشناسـی از جمله
بازسـازی رژیمهـای غذایـی گذشـته ،ترسـیم رد پـای مهاجرتهای باسـتانی ،بررسـی و شناسـایی تغییـرات آب و
هوایـی مناطـق باسـتانی و  ...اسـت .بـر ایـن اسـاس روشـن اسـت کـه تغیـرات در رژیـم غذایـی نقـش مهمی در
تحـول زیسـتی بشـر ایفا میکند و یـا آگاهی از نـوع رژیم غذایی کـه اطالعات بسـیار مفیدی درباره مکانیسـمهای
بقـاء ،سـازمانهای اجتماعـی و اقتصـادی و وضعیـت سلامتی گروههای انسـانی که در گذشـته زندگـی میکردند
را فراهـم میکنـد .تعییـن تفاوتهـای موجـود در منابـع غذایی مورد اسـتفاده مـردان و زنان مدفـون در محوطههای
باسـتانی نیـز ،یکـی از جنبههـای گوناگونی اسـت که این دسـت از آنالیزها ،سـعی بر روشـن سـاختن آن داشـته ،تا
بـا بررسـی آن ،بـه مسـائل جزئیتری از مناسـبات اجتماعـی بین مـردان و زنان باسـتان و روابـط خانوادگـی آنها راه
یابنـد .در راسـتای ایـن بحث ،پژوهـش حاضر بهطور خاص بـه تجزیه و تحلیل نتایـج ایزوتوپ پایـدار نیتروژن 15
نمونههـای دندانـی از اشـخاص مدفـون در یک قبرسـتان عصـر آهن پرداخته اسـت.
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