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تکٌیکُای
ٔژئْتاعتاىؽٌاعی ُغتٌذ کَ دس دَُُای اخیش تا تؾخیـ ّ تشسع
َ تْاًغت،ٔهذتْآ سعْتٔ ّ چیًٌَگاسٓ الیَُا ّ هْاد تاعتاىؽٌاع
 هغالؼات.اًذ دسک کاهلی اص پیؾیٌَُآ تاعتأً تَ دعت دٌُذ
دّسعٌجی دس هتي سّػُای ژئْتاعتاىؽٌاعی ػوذتا تا کاّػُای
ّ تاعتأً تَ جِت ایيکَ تیؼتش هکاىُآ پیؼ اص تاسیخ دس غاسُا
 توایل تَ دفظ. پیًْذ یافتَاًذ،پٌاُگاٍُآ فخشٍآ ّالغ ؽذٍاًذ
 اخیشا، تخقْؿ هذْعَُای تاعتاًی،ّ ًگَداسی هیشاث فشٌُگی
َ دّسعٌجی ت.کاّػُای تاعتاًی سا تَ عوت دّسعٌجی عْق دادٍ اعت
ًَْػی یک اتضاس ًظاستی چٌذصهاًَ تشای هذْعَُای تاعتاًی اعت ک
تکاهل دس عْل صهاى سا تا هغالؼَی پاساهتشُای دائض اُویت
 تش.صیغتهذیغی ّ هشتثظ تا دّساى پیذایؼ اًغاى تشسعی هیکٌذ
ّ پایَی تکٌیکُای دّسعٌجی دادٍُای دافل اص ػکظُای ُْائی
هی
ٍهاُْاسٍُای چٌذعیفی تشای اُذاف کاستْگشافیک جوغآّسی ؽذ
،تْاى دس تاصٍی صهاًی کْتاٍ تَ اعالػات هتفاّتی اص چؾناًذاص
 پْؽؼ گیاُی ّ ًمؾَُای تواتیک یک هذْعَی تاعتاًی،هْسفْلْژی
.دعت یاتین
،هغالؼات دّسعٌجی

، کاّػُای تاعتاىؽٌاعی:َاژيٌاي كلیذي
.ژئْتاعتاىؽٌاعی

Analysis of satellite image processing techniques in archeological
investigations
Kazem Malekpour Dehkordi 1, Abdolhamid Ansari 2
1 - MSc Student, School of Mining and Metallurgy, University of Yazd, Kazemmalekpour@yahoo.com
2 - Associate Professor, School of Mining and Metallurgy, University of Yazd, H.ansari@yazd.ac.ir

Abstract
Satellite image processing techniques are among the archeological investigation methods that
have been provided exhaustive comprehension about the sedimentology and stratigraphic nature
of layers and materials in recent decades. As the most prehistoric archeological places have
preserved as cavities in hard rocks mountains, the remote sensing methods in archeological
investigation have used extensively. Tendency for preserving archeological sites as historic
heritage has led to use the remote sensing. Remote sensing can be considered as a time
variation monitoring tool for archeological sites. According to the remote sensing techniques,
data obtained from aerial photographs and multispectral satellite images it is possible to get
different information about landscape, morphology, plant coverage and thematic maps from
archeological sites.
Key words: Archeological investigations, Remote sensing, Geo-archeological studies.

ً) مقذم3
 دّسعٌجی تَ ػٌْاى اتضاسی دس کاّػُای تاعتاًی1221 اص دَُی
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هْسد اُویت لشاس گشفت ّ پظ اص جٌگ جِاًی اّل تا یک سًّذ فؼْدی
تشای اکتؾاف فضاُای تاعتاىؽٌاعی هذفْى فالذ سخٌوْى عغذی ،دس
کٌاس ػکظُای ُْائی تکاس گشفتَ ؽذ .ایي تکٌیک ،پیؼتش دس ؽوال
اسّپا تَگًَْای عیغتواتیک تشای اُذاف اکتؾافی هْسد اعتفادٍ
لشاس گشفت تا ایيکَ دس دَُی  1291تَ ػٌْاى یک ًْآّسی لاتلتْجَ
دس اکتؾاف اجاصٍی فؼالیت گشفت .دس دَُی  1291هؼشفی فیلنُای
هادّى لشهض عیاٍ-عفیذ ّ هادّى لشهض سًگی ،یک جِؼ لاتلتْجَ سا
دس ًتایج سّػُای عٌتی تفغیش ػکظُای آًالْگ ایجاد کشد .تقاّیش
هشعْم تَ "ً ،"CORONAخغتیي تقاّیش هاُْاسٍای کاستشدی دس
صهیٌَی تاعتاىؽٌاعی تْدًذ کَ تْعظ هاُْاسٍُای جاعْعی دس تیي
عالُای  1291تا  1292تشداؽت ؽذًذ .هشادل تؼذی تکاهل تکٌیکُای
دّسعٌجی کاستشدی دس کاّػُای تاعتاًی تَ اًتؾاس دغگشُای لادس
تَ تشداؽت دادٍ دس عیف الکتشّهغٌاعیظ فشاتش اص تاًذُای هشئی،
عیف هادّى لشهض دشاستی (دغگشُای چٌذ عیفی ّ اتشعیفی) ّ عیف
هیکشّ اهْاج سادیْئی (تقاّیش ساداس) دسعت هؾاتَ هؼشفی سّػُای
ًْیي پشداصػ تقاّیش دیجیتال هشتْط هیؽْد (پاسعاک ّ ُوکاساى دس
عال 2112؛ العاپْساًا ّ هاعیٌی دس عال 2112؛ فْستَ ،کاهپاًا ّ
لیضا دس عال .)2111
دّسعٌجی عٌتی کاستشدی دس اُذاف تاعتاىؽٌاعی دس کٌاس تشداؽت
دادٍُای هشتثظ تا پاساهتشُای فیضیکی ّ صیغتهذیغی دس ساعتای
تؾخیـ پتاًغیل عاختاسُای هذفْى ،تَ تِیَی ًمؾَ ّ هذلُای
دیجیتالی تغیاس دلیك ّ هتشاکن اص صهیي ًیض هیپشداصد .توایل تَ
تمای هذْعَُای تاعتاًی ،اخیشا کاّػُا سا تَ عوت هغالؼات
دّسعٌجی عْق دادٍ اعت .گزؽتَ اص ایي دّسعٌجی تَ ًْػی یک اتضاس
ًظاستی چٌذصهاًَ تشای هذْعَُای تاعتاًی تْدٍ کَ تکاهل دس عْل
صهاى سا تا هغالؼَی پاساهتشُای دائض اُویت صیغتهذیغی ّ هشتثظ
تا دّساى پیذایؼ اًغاى تشسعی هیکٌذ.
 )3کاربردٌای کارتُگرافیک
تواتیک ّ
ًمؾَُای
تِیَی
تَ
کاستْگشافیک
کاستشدُای
تْپْگشافیک هذْعَُای تاعتاًی دس ساعتای اسائَی جٌظ ّ ًْع
هذتْیات تاعتاًی ،عشحسیضی ؽثکَی دفاسی ّ دفظ ّ هذیشیت یک
هذْعَی تاعتاًی ّاتغتَ اعت ّ تَ ًْػی ًمؾَی پایَ تشای ایجاد
عیغتن اعالػات جغشافیائی هذغْب هیگشدد .اهشّصٍ هغالؼات دّسعٌجی
تا اعتفادٍ اص تقاّیش دیجیتال هاُْاسٍای ّ یا دغگشُای ُْاتشد
تا ّضْح ٌُذعی تاال کَ ًْع آىُا تاتْجَ تَ فافلَی لشاسگیشیؽاى
اص صهیي ( )GSDتؼییي هیؽْد،اًجام هیپزیشد .تَ لغف سّػ
عثمَتٌذی تقاّیش ،دغگشُای اتشعیفی تَ ػٌْاى اتضاسُای هٌاعثی
تشای تِیَی ًمؾَُای تواتیک ؽٌاختَ ؽذٍاًذ.
تقاّیش سعتش تِیَ ؽذٍ دس عیغتن اعالػات جغشافیائی صیغتهذیغی
اجشا ؽذٍ ّ تا دادٍُای تْپْگشافی ،ژئْفیضیکی ،ژئْؽیویائی،
ؽثکَُای جادٍای هْجْد ،فافلَ اص رخایش آب عغذی ّ صیشصهیٌی ّ
 ...هذْعَی تاعتاًی هْسد هغالؼَ ،همایغَ هیؽًْذ ّ دس ًِایت
ًیض ایي ًمؾَُا پیؼتیٌی ؽذٍ تا یکذیگش تلفیك ؽًْذ .دسّالغ
ادغام سّػُای دّسعٌجی ّ  GISیکی اص کاستشدُای هوکي اعت .اجشای
هذلُای پیؼتیٌی ؽذٍ دس دْصٍی تاعتاىؽٌاعی تٌِا تَ سّاتظ
هتماتل تیي هْجْدیت هغتمل ٌُذعی هذْعَی هْسد هغالؼَ ّاتغتَ
اعت.
 )2تشخیص فضاٌای مذفُن
عاصٍُای هذفْى ّ ًاپیْعتگیُای هْجْد دس ًخغتیي الیَی
صیشعغذی خاک ،ایجاد یک تْصیغ ًاُوگي اص سعْتت هیکٌٌذ تَگًَْای
کَ خغْعی تشجیذی ایجاد ؽذٍ کَ آب دس عْل آىُا جوغ هیؽْد ّ
تْلیذ پذیذٍی خظّاسٍُا ّ تیٌُجاسیُای دشاستی هیکٌذ (داتاط ّ
تثك دس عال  .)2111ایي تْصیغ ًاٌُجاس تشخی پاساهتشُا ًظیش سًگ
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خاک عادٍ ّ تشٌَُ ،تشاکن ّ دالت فیضیکی پْؽؼُای گیاُی ظشفیت
دشاستی ،ظشفیت الکتشیکی ّ سعاًائی الکتشیکی سا تذت تاحیش لشاس
هیدُذ .یکی اص اُذاف کاستشدی دّسعٌجی دس تاعتاىؽٌاعی تجضیَ ّ
تذلیل ُویي ّیژگیُائی اعت کَ تذت تاحیش تْصیغُای ًاٌُجاس
صیشعغذی لشاس گشفتَاًذ ّ تًَْػی خْد سا دس لالة تقْیش تشّص
هیدٌُذ تا تذیيتشتیة اؽکال هٌظن هٌتغة تَ عاختاسُای تالمٍْی
هذفْى ؽٌاعائی ؽًْذ.
الف) روگ خاک
عثیؼی اعت کَ سًگ خاک تاتْجَ تَ تشکیثات هْجْد دس آى ّ
الثتَ هیضاى سعْتتی کَ ؽاهل هیؽْد ،هتفاّت اعت .تشای تجضیَ ّ
تذلیل عغخ سعْتت خاک اص تاًذُائی تا تیؾیٌَی همادیش تاصتاب
اعتفادٍ هیؽْد .تا افضایؼ عْل هْج اهْاج تاصتاب ،اص لشهض تا
ًادیَی هادّى لشهض ،تضاد تیي خاکُای خؾک تاصتابدٌُذٍ ّ خاکُای
هشعْب هات ّ جزبکٌٌذٍ ًیض افضایؼ هییاتذ.
ب) پُشش گیاٌی سطحی
تشاکن ّ دالت فیضیکی پْؽؼُای گیاُی عغذی اعالػاتی پیشاهْى
ًفْرپزیشی ّ ضخاهت الیَی گیاُی خاک دس اختیاس لشاس هیدُذ .کاُؼ
یا سؽذ غیشػادی پْؽؼ گیاُی خثش اص دضْس یک عاختاس صیشعغذی
هذفْى کَ تاػج کاُؼ الیَی گیاُی خاک ؽذٍ اعت ،هیدُذ .هغالؼَی
پْؽؼ گیاُی تَ ػٌْاى یک ؽاخـ تشای هغالؼَی پتاًغیل عاختاسُای
صیش عغذی هذّفْى تشپایَی پاعخُای عیفی دس گغتشٍی عْل هْجُای
اهْاج هشئی ّ اهْاج ًضدیک تَ هادّى لشهض اعت ،دسعت هؾاتَ گغیل
اهْاج دشاستی دس عْل هْجُای اهْاج هادّى لشهض دشاستی.پْؽؼ
گیاُی تَ ػٌْاى یک ؽاخـ صیغتهذیغی تاتْجَ تَ عیغتن تشگی ،دالت
فیضیکی ّ تشاکن خْد هْسد تجضیَ ّ تذلیل لشاس هیگیشد.
ج) پارامترٌای حرارتی
آبُای صیشعغذی خاک کَ دس خغْط تشجیذی اًثاؽتَ هیؽًْذ ،تْعظ
عاختاسُای صیشعغذی هذفْى تْلیذ ؽذٍاًذ ّ تَ لغف خافیت هْئیٌگی
تَ عغخ سعیذٍ ّ دهای عغخ خاک سا هیکاٌُذ تا تذیيتشتیة تشکُای
ایجاد ؽذٍ تَ ػٌْاى سدپائی اص افت دسجَی دشاست هذغْب ؽًْذ ّ
تش تؼضی اص ّیژگیُای فیضیکی ًظیش ظشفیت گشهائی ،ایٌشعی دشاستی
ّ سعاًائی دشاستی تاحیش تگزاسًذ .تْصیغ دسجَی دشاست ،ظشفیت
گشهائی ّ سعاًائی دشاستی جٌثَُای ضشّسی دس صهیٌَی تذمیمات
هیذاًی تاعتاىؽٌاعی تَ ؽواس هیآیٌذ .تشسعی سعْتت خاک ّ دس
ًتیجَ تْصیغ غیش ػادی آى ،اص عشیك ظشفیت گشهائی ،ایٌشعی
دشاستی ،سعاًائی گشهائی ّ سًّذ گشادیاىُای گشهائی عغذی اًجام
ؽذٍ ّ اسائَ هیگشدًذ.
ج.الف) ظرفیت گرمائی َ ایىرسی حرارتی
ظشفیت گشهائی ػثاست اعت اص گشهای ّیژٍی تْدٍُای اعاعی
صیشعغذی .تذیيتشتیة صّىُای هشعْب تشاعاط همذاس ایٌشعی دشاستی
ّ ظشفیت گشهائی تیؼتش ؽٌاختَ هیؽًْذ.
ج.ب) رساوائی حرارتی
تشسعی سعاًائی دشاستی تَ ػٌْاى ؽاخـ پتاًغیل عاختاسُای
هذفْى دس یک دالت کیفی اًجام هیؽْد؛ تا تْجَ تَ ایيکَ آب یک
ُادی دشاستی خْب اعت ،تٌاتشایي دس اغلة هٌاعك هشعْب گشادیاى
دسجَی دشاست پائیي خْاُذ تْد.
سفتاس یک پیکغل ػوْهی دس عْل فاص گشهایؾی ًؾاى هیدُذ اگش
فشك کٌین دس تیي پیکغلُای هتفاّت اهکاى اًتمال دشاست ّجْد
ًذاؽتَ تاؽذ ّ تش ایي اعاط ،پیکغلُای هشتثظ تا اجغاهی همادیش
تاالتش دشاست سا جزب هیکٌٌذ ،تا افضایؼ دهای هتٌاعة تا همذاس
دشاست جزبؽذٍ هؾخـ هیؽًْذ .دس ّالغ ،ایي تٌاعة تا افضایؼ
سعاًائی دشاستی ُش یک اص پیکغلُای ّادذ کاُؼ خْاُذ یافت.
تْصیغ فضائی دشاست جزبؽذٍ تْعظ ُش کذام اص پیکغلُای ّادذ
ُوشاٍ تا تْصیغ ًوْ دسجَی دشاست هتٌاظش ،هوکي اعت یک ؽاخـ کوی
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.اص سعاًائی دشاستی سا اسصیاتی کٌذ
د) تجسیً َ تحلیل مُلفًٌای اصلی.ج
اص آىجائی کَ پْؽؼ گیاُی دس تشخی هْاسد تَ ػٌْاى یک ؽاخـ
ّاعغَی هِن تشای تؾخیـ عاختاسُای صیشعغذی هذّفْى تَ دغاب
، تجضیَ ّ تذلیل هْلفَُای افلی دس صهیٌَُای تاعتاىؽٌاعی،هیآیذ
ًَ تٌِا تشای عغْح داّی پْؽؼ گیاُی تلکَ تشای خاکُای غیشهغغخ
 دس ایي هْسد ًیض.ًیض تا هْفمیت هْسد اعتفادٍ لشاس گشفتَ اعت
ّ سفتاسُای عیفی هتفاّت دس گغتشٍی اهْاج ًضدیک تَ هادّى لشهض
.لشهض دس دضْس سعْتت تکاس گشفتَ ؽذٍاًذ
) وتیجًگیری1
کاستشدُای رکش ؽذٍ دس ایي پژُّؼ ًؾاى هیدُذ کَ دّسعٌجی
.هیتْاًذ کوکُای اسصًذٍای سا دس هغالؼات تاعتاىؽٌاعی ػشضَ کٌذ
 دادٍُای دافل اص ػکظُای ُْائی ّ هاُْاسٍُای چٌذعیفی،ٍتْیژ
تشای اُذاف کاستْگشافیک تغیاس هٌاعة تْدٍ اعت ّ تاػج هیؽْد دس
،تاصٍی صهاًی کْتاُی تَ اعالػات هتفاّتی هشتْط تَ چؾناًذاص
. پْؽؼ گیاُی ّ تِیَی ًمؾَُای تواتیک دعت پیذا کٌین،هْسفْلْژی
،ایي ًمؾَُا تخقْؿ اگش دس عیغتن هختقات جغشافیائی اجشا ؽًْذ
.اتضاسی ػالی دس دعت تاعتاىؽٌاعاى خْاٌُذ تْد
ّ َ هؼوْال غیشپیْعت، دادٍُای عٌجؼ اص دّس،دس دمیمت
 همیاط ّ همادیش،ژئْسفشًظ ًؾذٍ هیتاؽٌذ کَ تا تْجَ تَ لالة
ّ داسای ضشیة ػذم اعویٌاى تاال کَ تؼضا تغیاس ًیض اختالف داسًذ
َ ت. هؾخـ هیؽًْذ،همایغَ ّ تفغیشؽاى ًیض عثؼا تغیاس عخت اعت
َهٌظْس تذعت آّسدى دادٍُای کاستشدی هٌاعة ّ کافی ّ الثت
 ًیاص اعت کَ عیغتن اعالػات جغشافیائی سا دعتَتٌذی،هذیشیت آىُا
 ایي دّ سّػ تشای.)2111 کشد (اعتاس ّ ُوکاساى دس عال
 ُشکذام اص آىُا.تشداؽتُای تاعتاىؽٌاعی هکول یکدیگش هیتاؽٌذ
کوکی هْحش ّ تغیاس هِن سا اسائَ هیکٌذ؛ تَگًَْای کَ تٌِا تا
تکاسگیشی ُوضهاى ُش دّ هیتْاى اص پتاًغیل ّالؼی آىُا تِشٍی
.کافی سا تشای یافتي دسک تِتش اص ػوك دس هذْعَُای تاعتاًی تشد
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