
 bupdpb kfspu; fy;Y}up – 
ehkf;fy; 637002 

 ,sq;fisj; jkpo; ,yf;fpak; ,uz;lhk; Mz;L 
ghlk; : njhy;ypay; 19UTAS06 
jiyg;G : அகழ்யாய்வு 

 

 
 
 
 

toq;Fgtu; 

R.n[akjp 

cjtpg; Nguhrpupau; 

jkpo;Jiw 

http://www.trinity collegenkl.edu.in/ 

 

 



அகழ்யாய்வு 

அகழ்யாய்யின் யர்ச்சி யபாறு 
 
• அகழ்யாய்வு நுட்ம் முதில் புததனல் 

ததடும் முனற்சிகில் இருந்து ததாடங்கினது. 
 

•  காப்தாக்கில் இத் துதனாது ஒரு 
குிப்ிட்ட இடத்தில் இடம் 
தற்ிருக்கக்கூடின நித 
டயடிக்தககதமம்; அவ்யிடம் ி 
இடங்கதாடும், அவ்யிடம் அதநந்துள் 
ித்ததாற்த்ததாடும் தகாண்டுள் 
ததாடர்புகதமம், முழுதநனாகப் புரிந்து 
தகாள் முனலும் ஒரு துதனாக யர்ச்சி 
தற்றுள்து.  



• இதன் யபாறு ததாடக்கத்தில் அரும்தாருள் 
தசகரிப்யர்கின் தததயக்காக அருங்கதப் 
தாருட்கதத் ததடிதனடுப்தற்கா ஒரு திருத்தநற் 
முதனாகதய இருந்தது.  

 
• இத்ததகன ததாண்டுதல் டயடிக்தககள் மங்கா 

நக்கள் ததாடர்ா சான்றுகத அமித்து யிடுகின் 
ன்து உணபப்ட்டது. இத்ததகன அரும்தாருட்கள் 
அயற்ில் சூமில் இருந்து அகற்ப்ட்டதும், 
அயற்ில் தாதிந்துள் தரும்ாா தகயல்கள் 
இல்ாது தாய்யிடுகின்.  

 
• இப் புரிதின் அடிப்தடனிததன அரும்தாருள் 

தசகரிப்பு ன்து ததால்ினல் அல்து 
ததால்தாருினல் ன்னும் துதனாக யர்ந்தது. 

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D


தற்காத் ததால்ினில் இபண்டு யதகனா 
அடிப்தட அகழ்யாய்வு யதககள் உண்டு 

 
• ஆய்வுக்குரின அகழ்யாய்வு - ஒரு இடத்தில் முழு 

அயிா அகழ்யாய்தயச் தசய்யதற்கா 
தபமும், இடமும் இருக்கும்தாது இவ்யதக 
அகழ்யாய்வு டத்தப்டுகின்து.  
 

• இது தற்தாது, தாதின ிதிதனமம், தன்ார்ய 
உதமப்தமம் தற்றுக்தகாள்க்கூடின 
கல்யினார்கள் நற்றும் திப்ட்ட 
அதநப்புக்கிால் தகக்தகாள்ப்டுகின்து.  
 

• அகழ்யின் அவு தயதகள் தடதறும் 
காத்தில் தயதகத இனக்குயபால் 
தீர்நாிக்கப்டுகின்து. 



• யர்ச்சி சார்ந்த அகழ்யாய்வு - இது ததாமில்முதத் 
ததால்ினார்கால் தசய்னப்டுகிது.  
 

• ததால்ினல் கம், கட்டிடச் தசனற்ாடு தான் 
யர்ச்சித் திட்டங்கிால் ாதிக்கப்டும் ித 
யரும்தாது இவ்யதக அகழ்யாய்வுகள் 
டத்தப்டுகின்.  
 

• தாதுயாக யர்ச்சித் திட்டங்கத தடமுதப் 
டுத்துயர்கத இவ்யாய்வுக்கா ிதிதனமம் 
யமங்குயர்.  
 

• இத்ததகன சூழ்ிதகில் தபம் நட்டுப்ட்டதாக 
இருப்துடன், ஆய்வுகளும் யர்ச்சித் திட்டத்திால் 
ாதிப்புறும் இடங்கத நட்டுதந கயத்தில் 
தகாள்கின்.  
 

• தயதனாட்களும் தாதுயாக அகழ்யாய்வு தசய்யதில் 
ததர்ச்சி தற்யர்காக இருப்ர் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF


• ஓரிடத்தில் ததால்ினல் ச்சங்கள் இருப்தத, 
ிம் ஊடுருவும் பாடார்கள் தான் 
ததாதமணர்தல் முதகள் மூம் ஓபவு 
துல்ினநாகதய அிந்து தகாள் முடிமம்.  

 
• இம்முதமூம் கதநான்ின் யர்ச்சி 

குித்த தநதாட்டநா தகயல்கதப் 
தற்றுக்தகாள் முடிமநானினும்.  

 
• நுணுக்கநா அம்சங்கள் ற்ி அிந்து 

தகாள்யதற்கு அகழ்யாய்வு இன்ினதநனாதது. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%8A%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D


• ததால்ினல் தாருட்கள் தரும்ாலும் ஒருகாத்தில் 
அவ்யிடங்கித குப்தகாக யிடப்ட்டதயனாக 
இருக்கின்.  
 

• இதய அங்கு அடுத்தடுத்து இடம்தறும் 
ிகழ்வுகிால் அவ்யிடத்தில் குயிகின். ஒரு 
ததாட்டக்காபன் தருக்கிக் குயிக்கும் நண்குயினல், 
அயன் கற்கதக் தகாண்டு அதநக்கும் ஒரு தட 
ாதத, ின்ர் அவ்யிடத்தில் கட்டப்டும் ஒரு சுயர், 
இன்தாரு காத்தில் அங்கு அதநமம் ஒரு நாட்டுத் 
ததாழுயம், முன்ர் அதநத்த சுயர் இடிதல் தான் 
ஒவ்தயாரு ிகழ்வும் அவ்யிடத்தித ஒரு 
சூழ்ிததன யிட்டுச் தசல்கின்.  
 

• இவ்யாா ிகழ்வுகின் அடுக்குகள் தாதுயாகத் 
ததால்ினல் ததாடரினம் (archaeological sequence) அல்து 
ததால்ினல் திவுகள் ப்டுகின். இத் 
ததாடரினத்தத அல்து திவுகதப் குப்ாய்வு 
தசய்யதன் மூதந அகழ்யாய்வு கடந்தகாத்ததப் 
புரிந்து தகாள் முனல்கிது. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81



