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 1باستان شناسی هایمستندسازی کاوشدر های نوین اوریگیری از فنهای بهرهضرورت و روش

 

 محمد یاری 
 سی از دانشگاه بوعلی سینا همدانکارشناسی ارشد باستان شنا

 

 زینب فیض 
 اسی از دانشگاه تربیت مدرس تهرانکارشناسی ارشد باستان شن

 

 چکیده:

ها در کاوش های باستان شناسی خود از روش های ثبت و ضبط داده های کشف شده در قالب فرم های نوشتاری استفاده می کنند.  امروزه اکثر هیات

حجم باالی داده ها و همچنین احتمال خطا در ثبت و ضبط نوشتاری، باعث پایین آمدن میزان دقت و صحت در ثبت آثار و گزارش های کاوش شده 

فن آوری های های موثر که در دهه های اخیر باعث تحول عظیم در تحقیقات و مطالعات باستان شناسی گردیده است، کاربرد  است. یکی از راهکاری

مند و تجهیزات دیجیتال در ثبت و تجزیه و تحلیل داده ها است. و از آن میان مستندسازی سه بعدی با قابلیت های فراوان و نرم افزراهای قدرت نوین

ب برای مستندسازی داده های باستان شناسی است. از آنجایی که کارگاه های باستان شناسی دارای ماهیت سه بعدی هستند، تنها با ای مناس شیوه

به بکارگیری نقشه های دو بعدی نمی توان به تجزیه و تحلیل دقیق موقعیت های سه بعدی نائل آمد. بر اساس این ویژگی ها در این طرح پژوهشی 

واقعیت مجازی، سیستم اطالعات جغرافیایی، اسکن سه بعدی لیزری، فتوگرامتری برد کوتاه، ت های سه بعدی سازی در شیوه های قابلی معرفی و تبین

، مدل های سه بعدی از فضاهای معماری، داده های فضایی کاوش و اشیاء یافته شده از کارگاه مدل های پانورامیک و اسکن های سه بعدی با عکس

این امکان را برای باستان شناسان فراهم آورده که بتوانند با استفاده مستقیم از تصاویر سه بعدی، است. شیوه های فوق شده  ی پرداختهباستان شناس

جزیه و ویژگی های معماری و داده های حاصل از هرگونه کاوش را مورد ارزیابی قرار دهند و با تجسم بهتر از فضای واقعی اطالعات بیشتری را در ت

 تحلیل داده های حاصل از کاوش بدست آورند.

 مقدمه:

ی میراث باستان شناسی و ریزی موثر و دراز مدت برای پژوهش و حفاظت و نگهداری بهینهردآوری اطالعات پایه، جهت برنامهمستندسازی و گ

د پس ضروریست جهت مستندسازی دقیق از روش ی باستان شناسی محسوب می شودستیابی به اطالعات پایه، جزء مراحل اساسی و  اولیه هر پروژه

 های مناسبی برای این امر اتخاذ شود تا مراحل پژوهش و انتشار نیز به درستی انجام شود.

های حاصل از کاوش های باستان شناسی، کارآمدی کافی در ثبت و تحلیل این حجم به دلیل تراکم باال و تنوع داده های پیشین مستندسازیشیوه

می  فته ها را ندارد. اما برخالف آن، انجام مستندسازی به روش های دیجیتالی نتایج بسیار سودمندی را برای باستان شناسی داشته که از آنهاباالی یا

یگانی ها، ایجاد باود شدن اطالعات در پی انجام کاوشهای ثبت شده، جلوگیری از مفقکرد. ثبت و ضبط سریع و دقیق دادهتوان به این موارد اشاره 

و دقت در  ها، سهولت امکان طبقه بندی و مرتب کردن اطالعات، افزایش سرعتدهها در فضاهای کم و دسترسی آسان به تمامی این داعظیم از داده

اطالعات در متضاد و تکراری  ها، جلوگیری از بروز گونه هایش درصد اشتباه در ثبت و ضبط دادههای جستجوی گوناگون، کاهتجزیه و تحلیل، قابلیت
                                                 

1
 مقاله پیش رو توسط اعضای موسسه میراث آرکا نگاشته شده است..  

 www.MiraseArka.comآدرس وب سایت: 
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اختیار  های ذخیره شده و... عالوه بر  موارد ذکر شده، رقومی کردن اطالعات یک کاوش باستان شناسی، امکان ایجاد سایت های اینترنتی برای درفایل

ه مطالعات باستان شناسی ای را در زمینافق گسترده ی پژوهشگران و عموم مردم را فراهم می سازد وهای باستانی به همهقرار دادن اطالعات محوطه

 باز می نماید.

های الزم ها و فراهم نمودن زمینهسی، حفظ و نگه داری از چنین دادههای میدانی باستان شناو ضبط دیجیتالی داده پژوهش حاضر در ارتباط با ثبت

های متنوع حاصل از کاوش به صورت وده تا یافتهیتالی را پیشنهاد نمبرای پژوهش و انتشار مناسب آنها، روش های مختلف مستندسازی سه بعدی دیج

 روشمند و دقیق، مستندسازی و تحلیل و انتشار یابند.

 هدف این پژوهش بسط و گسترش، آموزش یا تفهیم و ساده سازی روش جدید مستندسازی است که از طریق پژوهش بنیادی به دست آمده است.

تدوین ایده پژوهش و بررسی ، مطالعه شیوه های مختلف مستندسازی  داده ها در هنگام کاوش ای وی بررسی کتابخانه طی سه مرحلهپژوهش حاضر 

به  جنبه های کاربردی  مبانی نظری و تکنیکی مسائل مربوط به پژوهش و اجرای کاربردی روش های پیشنهادی و تولید خروجی از یافته های کاوش

 این تکنولوژی ها در باستان شناسی پرداخته است.

 ی  بهره گیری از فناوری های دیجیتال در باستان شناسینهیشپی

. (15: 1731)احمد یاری، واقعی داده شد رایانهبه وسیله ایهم و گاردین به یک  1591داده های مربوط به محل باستانی احتماال برای اولین بار در سال 

های تحقیقاتی می شد، رواج ها و پروندهشناسی، که شامل فهرست کردن موزه ان، به عنوان بانک اطالعاتی باسترایانهاز آن هنگام کاربرد روزافزون 

کاربردهای جدیدی همچون تشکیل بانک های اطالعاتی، انجام کارهای آماری و ... برای رایانه در باستان شناسی ایجاد  18یافت. بعد از این دهه تا دهه 

زشی برای باستان شناسی، های آموود. در این دهه استفاده از سیستمرایانه در باستان شناسی ب زمان انقالب در استفاده از 1518گردید. اما در دهه 

با گذشت زمان ( 73: 1731.)ویلکاک،های سه بعدی مورد توجه قرار گرفتبت در محل به کمک لپ تاپ، گرافیکهای پایگاه اطالعاتی مرتبط، ثسیستم

شناسی مورد توجه باستان شناسان بیشتری در جهان قرار گرفت. تا جای که در حال حاضر هیچ کار  های رایانه برای کمک به علم باستانقابلیت

 باستان شناسی علمی را بدون رایانه نمی توان انجام داد.

حال حاضر بیشتر ر های جدید رایانه و تجهیزات نوین نقشه برداری، در باستان شناسی ایران فاقد سابقه قابل توجهی است. دبهره گیری از قابلیت

ها نه تنها به عنوان ابزار ثبت دادهروش های پیشین انجام می شود، به این صورت که ، رایاهای کاوش باستان شناسی ایران به مستندسازی داده

یرانی قرار گرفته است. تنها در های رایانه ای کمتر مورد توجه باستان شناسان ادر زمینه تجزیه و تحلیل و گرافیکهای آن استفاده می شود و از توانایی

از مهمترین این پروژه ها می توان که   چند پروژه اندک باستان شناسی از ابزار قدرتمند رایانه و تجهیزات مرتبط  در این زمینه ها استفاده شده است.

سازی مجازی کاخ ساسانی بندیان (، مستند11713به روش فتوگرامتری )ذولفقاری و مالیان،به  مستندسازی نقوش برجسته ی طاق بستان 

 .M)) بم، ارگ (1718افشار و برومند، (، مستندسازی سه بعدی به روش اسکن لیزی در تخت جمشید)1735درگز)نیکنامی و میراشه، 

Bouroumand, N. Studnicka,4882 مستندسازی سه بعدی محوطه میمون آباد با نرم افزار (1711)دانشپور مقدم، و بنای هارونیه ، 

GIS،اند که های دیجیتالی داشتهسعی در گسترش روشی خود به نوبهی فوق هاپروژهاشاره کرد.  و چندین پروژه دیگر (4: 1754)احمدپور و همکاران

ه ب ، باستان شناسیدر  مستندسازی سه بعدی های روش گسترشمعرفی و هدف  پژوهش حاضر بااند. در این امر موفقیت چندانی نداشتهمتاسفانه 

ای علمی و عملی تا این گونه پروژه در ایران سابقه مطالعه و آموزش. است حاصل از کاوشدر مستندسازی یافته های  دنبال توسعه چنین روش های

ش کامل ها آینده با مستندسازی دقیق، راه را برای تحلیل و نمایهای مستندسازی سه بعدی ،پروژهرد؛ امید است که با معرفی قابلیتحال حاضر ندا

 میسر کنند.
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 داده های باستان شناسی دیجیتالیضرورت مستندسازی 

همراه با ویرانی است. بنابراین در صورتی که کاوش و مستندسازی به درستی مدیریت نشود، اشتباهات جبران  های باستان شناسی ماهیتاًکاوش

ن کمک گرفته های نویاز شیوه هاشناسی به دلیل متنوع بودن یافته ستانبا های ناپذیری رخ خواهد داد. بر اساس همین ویژگی بهتر است در کاوش

 های کاغذی محسوب می شوند.های اطمینان بخشی نسبت به شیوهت و سرعت در امر مستندسازی، شیوههای عالوه بر دقروششود. چرا که چنین 

ها را در گیری از این شیوهو نمایش، بهره، دسته بندی، تجزیه، تحلیل و انتقال به عنوان ابزاری برای جستجو، جمع آوری هااین فناوریتوانایی روزافزون 

ایجاد امکان ارتباط با سایر محققین و سهیم به اطالعاتی جدیدتر و گسترده تر،  . از سوی دیگر سهولت دسترسیباستان شناسی ضروری می نماید

استفاده از این روش می توان از  با های علمی و تحقیقاتی می افزاید. همچنیندر محیط مدام بر اهمیت این ابزارشدن در تجربیات آنها نیز به طور 

(. و لذا به نظر می رسد که با توجه به حجم و نوع خدماتی 491: 1718اطالعات بهرمند شد.)علی یاری،های فناوریتکنولوژی پیشرفته جاری و آینده 

در  ها کاربرد این روش ،دریافت کرد هااز این روش می توانها ها، بازیابی و ارایه دادهازی دادهها، ذخیره سها، ویرایش دادهدر ورودی دادهکه 

 های دیگر خواهد بود.اطمینان بخش تر از روشصرفه تر و های باستان شناسی بامستندسازی یافته

نتایج سودمند بسیاری را دربردارد که از آنها می توان به  های باستان شناسیهای حاصل از کاوشازی سه بعدی دیجیتالی برای یافتهایجاد مستندس

ها، بایگانی ود شدن اطالعات در پی انجام کاوشهای ثبت شده، جلوگیری از مفقسریع و انسجام و دقت و صحت داده این موارد اشاره کرد. ثبت و ضبط

ولت امکان طبقه بندی و مرتب کردن اطالعات، افزایش سرعت و دقت در ها، سهو دسترسی آسان به تمامی این دادهها در فضاهای کم عظیمی از داده

های متضاد و تکراری اطالعات ها، جلوگیری از بروز گونهش درصد اشتباه در ثبت و ضبط دادههای جستجوهای گوناگون، کاهتجزیه و تحلیل، قابلیت

های اینترنتی برای در باستان شناسی، امکان ایجاد سایت اطالعات یک کاوشدر فایل های ذخیره شده و... عالوه بر  موارد ذکر شده، رقومی کردن 

 ی پژوهشگران و عموم مردم جهان را فراهم می سازد.های باستانی به همهعات محوطهاختیار دادن اطال

 های باستان شناسیهای نوین در مستندسازی کاوشروش های بهره گیری از فناوری

ی علوم انجام می گیرد. به می، مستندسازی و گردآوری اطالعات پایه، جایگاه ویژه ای دارد که توسط متخصصان آشنا در همهدر هر پروژه استاندارد عل

های نه باستان شناسی، مشابه دیگر طرحطوری که مستندسازی جزء مراحل پایه و اولیه هر پژوهش محسوب می شود. جایگاه مستندسازی در زمی

امه ریزی موثر و دراز مدت برای پژوهش و حفاظت و نگهداری بهینۀ میراث باستان شناسی، دستیابی به اطالعات پایه، امری علمی است؛ زیرا جهت برن

 ها و تحقیقات علمی آثار را امکانپذیر ساخت.ین اطالعات است که می توان پژوهشمهم و اساسی است، و تنها با در اختیار داشتن ا

ها و فضاهای معماری به طور درستی اندازه ه خوبی انجام شود مگر آنکه یافتهپژوهش، نگه داری یا بازسازی نمی تواند بدر حوزه باستان شناسی اعم از 

های نوینی برای این امر اتخاذ شود تا سی انجام داد. پس ضروریست که روشگیری، مستندسازی و ذخیره شده باشد، تا بتوان روی آن تحلیل و برر

 ار نیز به درستی انجام شود.مراحل پژوهش و انتش

های الزم نین داده ها و فراهم نمودن زمینههای میدانی باستان شناسی، حفظ و نگه داری از چتباط با ثبت و ضبط دیجیتالی دادهپژوهش حاضر در ار

عات جغرافیایی، اسکن لیزری، شامل واقعیت مجازی، سیستم اطال برای پژوهش و انتشار مناسب آنها، روش های مستندسازی سه بعدی دیجیتالی

های متنوع حاصل از کاوش به صورت روشمند و دقیق مستندسازی و یشنهاد نموده تا یافتهرا پ فتوگرامتری بردکوتاه، پاناروما و اسکن بر اساس تصویر 

 تحلیل و انتشار یابند.

 4واقعیت مجازی

ء، های از آنها نابود شده است)از جمله آثار و اشیاهای از آن باقی مانده و یا تکهیا تکهبسیاری یافته می شوند که  هایهای باستان شناسی دادهدر کاوش

دارند تا  های بوم شناختی و داده ها یا اطالعات (،که نیاز به شبیه سازی و بازسازی مجازیساختمان ها، آثار مربوط به زمینههای ویژه، مواد و ترکیب

                                                 
2  - virtual reality (1: 1719)عینی،ای بصری سه بعدی واقعیت را مشابه سازی می کند اما فاقد مادیت فیزیکی هستند.محیط الکترونیکی که با استفاده از جلوه ه :    
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ت های واقعیت مجازی است. با جراًام چنین کارهای استفاده از تکنیک. موثرترین و به صرفه ترین شیوه برای انجها کسب شوددرک بهتری از این داده

 ی است که زندگی و آثار گذشته انسان ها را را بصورت واقعی می تواند بازسازی کند.می توان گفت این شیوه با ارزش تنها شیوه

یک تکنیک ساده صرفا نمایشی نیست، بلکه یک ابزار کامال تشریحی است و این توانایی از ترکیب تکنیک های مجازی نکته مهم این است که بازسازی

های مجازی در بازسازی، ایجاد روابط فضایی و تعاملی کردن میراث گردد. واقعیتهای باستان شناسی حاصل میمی با ابزار مدیریت و هدایت دادهتجس

 ثر است.باستان شناسی با کاربر  بسیار مو

های میراث فرهنگی به صورت علمی و واقعی نقش داشته باشد. یهی ساخته شوند که در امر پژوهش، بازنمود و مدیریت سرمامدل مجازی باید به گونه

ان یافته و های بازسازی مجازی و دستاوردهای آن، منابع پژوهشی مرتبط باید به طور سازمجهت حصول اطمینان از درستی شیوه برای همین منظور

 مستند ارزیابی و معرفی شوند.  .

ها به وجود های بدست آمده از کاوشتسهیل نمودن تحلیل و نمایش داده ها در باستان شناسی راهکارهای بسیاری درگیری از این گونه فناوریبا بهره

های باستان های فرایندهای مختلف بازسازیدر زمینه های مجازی امروزههای مجسم سازی واقعیتهای بازسازی سه بعدی و تکنیکآمده است. مدل

 شناسی فعالیت می کند. که عبارتند از:

 های سه بعدی به منظور مستندسازیشبیه سازی و بازسازی مدل .1

 های باستان شناسی به منظور اجرای فعالیت ها و تحقیقات و یا تهیه برنامه حفاظتیهای اطالعاتی سه بعدی از دادهتشکیل بانک .4

 (1تهیه و اجرای برنامه های آموزشی و انتقال اطالعات تاریخی و باستان شناسی به عموم مردم)تصویر .7

 (4های باستان شناسی.)تصویرهای مجازی از کاوشتهیه مدل .2

 به منظور ثبت، مستندسازی و تحلیل مکانی GISترکیب داده های سه بعدی با توان تحلیلی نرم افزار های  .9

 (44: 1712نیکنامی و میراشه،های باستان شناسی)ان یک ابزار موثر در اجرای تحلیلی مجازی به عنوهااستفاده از مدل .3

 

 
 (14: 1751: بازسازی مجازی دیوار و دروازه های بافت قدیم ساری)منبع:یاری و فیض،1 تصویر
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 (B. Ducke et al,4811: 14)منبع:  Weymouthجساد دسته جمعی سایت باستانی : مدل سازی سه بعدی از ا4 تصویر

 

  7سیستم های اطالعات جغرافیایی

ی اطالعات شکل ی بشر بر مبنای آثار مادی برجای مانده از آن است و از آنجائیکه استخراج همهی گذشتهباستان شناسی به زبان ساده علم مطالعه

ی علم و آگاهی بشر، حداقل در حال حاضر، دور از دسترس می باشد، بهترین حالت آن های دامنهن با توجه به محدودیتاگرفته در بستر زمان و مک

های باستان شناسی را تا حد ممکن در ین وسیله عنان ماهیت تخریبی کاوشاست که کاوشگر در ثبت و ضبط حداکثر اطالعات ممکن بکوشد تا بد

 مبنای چنین های یک کاوش باستان شناسی، مستندسازی دیجیتالی است.رین و بهترین شکل مستندسازی دادهدقیق تدر حال حاضر  .اختیار بگیرد

های باستان شناسی می توان نمایش فضایی داده داده x,y,zهای بدست آماده از کاوش است. با بدست آمدن نقاط ای دادهروشی ثبت و ضبط سه نقطه

 ها را به وجود آورد.

های حاصل از کاوش در ک شناسایی پویا از تمام دادهو دوربین دیجیتالی توتال استیشن، این رویکرد را قادر می سازد تا ی GISه از نرم افزار استفاد 

د. طه کاوش شده را می دهزمانی محو -یک محیط سه بعدی داشته باشد؛ بنابراین به پژوهشگر یک درک بهتر از روابط الیه نگاری و الگوهای فضایی

های استخراج اطالعات کمک می کنند؛ اما ند به فرآیندهای دیگر که برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آماری داده ها استفاده می شوگرچه روش

مجموعه  د و همچنین می تواندی فعلی ارایه دهروش و ابزار نوین مورد بحث، می تواند راه های جدیدی را برای مستندسازی کاوش های سازمان یافته

 (4: 1754هایی که از حفارهای گذشته برجای مانده و به صورت اسناد کاغذی هستند را در یک مدل به کار ببرد.)احمدپور و همکاران،داده

                                                 
3

 - Geographic information Systems 
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اربردن های اطالعات متمایز می سازد، وجود توابع تحلیل مکانی در این سیستم است. با به کعات جغرافیایی را از دیگر سیستمآنچه که سیستم اطال

های استفاده توابع و اعمال مختلف و منطقی دیگر)مدیریت داده ها، انتخاب مدل های مناسب و...(، پایگاه اطالعاتی آماده جوابگویی به پرسش ها و نیاز

و داده ها را برای زم است بعضی توابع تحلیلی)نظیر ویرایش ها، تبدیالت هندسی، فرمت و...( برای ایجاد پایگاه داده ها ال کنندگان می گردد. اصوالً

پرداخت و همچنین می توان از  GISهای کاربردی بعدی آماده می سازد. از طریق ابزارهای موجود می توان به تجسم عناصر در محیط تجزیه و تحلیل

باستان شناس تعریف شده اند. این ابزراها  ابزارهایی استفاده نمود که بین آثار رابطه برقرار می کنند؛ این روابط از قبل در داخل پایگاه اطالعات توسط

تفاق افتاده است کاربر را قادر به حرکت در میان داده ها، برقراری ارتباط بین اشیاء و بافت انها می کنند و همچنین اشتباهایی که در طول کار میدانی ا

رض باستان شناسی، انتخاب و طبقه بندی داده ها بر اساس برای اکتشاف داده ها شامل همانند سازی عوا GISرا آشکار می کنند. توانایی هایی 

 :Conolly and Lake,4883اطالعات جداول توصیفی و ایجاد پرسش های موضوعی پیچیده می باشند. که در زیر به بعضی از آنها اشاره می شود.)

114) 

 نقشه برداری و شبکه بندی محوطه های باستانی -1

 های باستان شناسیتحلیل الگوهای استقراری در بررسی  -4

 تحلیل نوسان های جمعیتی در دوره های مختلف باستانی -7

 تحلیل محیطی محوطه ها و استقرارهای باستانی -2

 تولید مدل پیشگوی باستان شناختی در تعیین مکان استقرارهای باستانی -9

 مدیریت و نمایش داده های بدست آمده از بررسی های باستان شناختی  -3

 (7استان شناسی)تصویرتحلیل های سه بعدی در ب -3

 دیجیتالی کردن داده های کاوش -1
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 M. Katsianis et al,4881:337 )در یونان)منبع:  Paliambela Kolind مدل سازی سه بعدی کارگاه 7 تصویر

 

 2لیزر اسکنر سه بعدی

، روز بروز در حال توسعه و پیشرفت هستند و با باستان شناسیر زمینه هایی نسبتا نوین دلیزر اسکنرها و اسکنرهای سه بعدی به عنوان فناوری

باستان های بخصوص پروژه مستندسازیهای آنها نیز با گذشت زمان در پروژه که نقش ارتباطی نزدیک دارند طوری باستان شناسینیازهای روز 

 تر می گردد. محسوس شناسی

ها این است که اطالعات را بصورت آنی و با مقیاس ی روند و یکی از محاسن این سیستممینی بکار مبرای جمع آوری اطالعات ز لیزر اسکنرها اساساً

اشیاء پیچیده بسیار حائز اهمیت می باشد. از این جهت که می توان تمام بناها و  سازی حقیقی جمع آوری می کنند. این خصوصیت در مورد مدل

 نمود.موردنظر را به طور دقیق برداشت  مدلجزئیات 

آن به شمار آمده و توجه به این امر نباید  ت ازو حفاظ  نخستین گام برای شناخت ، تحلیل، آسیب شناسیباستان شناسی هر اثر  کاملمستند سازی 

آثار باستان ها برای مستندسازی سه بعدی از دقیق ترین روش اسکنر های سه بعدی لیزری از استفاده .تنها به عنوان یک کار مقدماتی به شمار آید

که به لحاظ ماهیت ساختاری خود در قالب اشکال نظم هندسی نمی گنجند و یا به  باستان شناسیبرای تهیه نقشه آن دسته از آثار  است. شناسی

اشت سه بعدی دلیل تخریب و وجود آوار ، بررسی وضع موجود آنها نیازمند دسترسی به مختصاتی فراتر از پالن و نما است می توان از روش های برد

اطالعات به دست آمده از این روش پس از پردازش ، نقشه سه بعدی دقیقی را در اختیار کارشناس قرار می دهد تا بر اساس این   .استفاده کرد

 (2)تصویراطالعات بتوان تمامی نقشه های ثانوی بعدی را مانند پالن ، نما و بر ش های متعدد را از آن به دست آورد

ها بسیاری ری است که با استفاده از این روشاز آن جهت ضرو باستان شناسیدانش و تکنولوژی نوین در تهیه نقشه مستند سازی آثار استفاده از 

 .های پیشین که ناشی از کمبود اطالعات جامع در نقشه های مستند سازی بوده برطرف می شودمحدودیت

                                                 

4  - 3D laser scanning 
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ا باستان شناسی و اسکن سه بعدی سطوح صاف مانند نقش نگاره ها و نقوش برجسته می باشد. های دیگر اسکن لیزری، اسکن سه بعدی اشیاز کاربرد

 ، پیشنهاد می کند.خواهد شدنها اشاره آادامه مقاله به در که پژوهش حاضر برای مستندسازی این گونه یافته ها روش های دیگر که 

 

 (Kersten el at,4881یمن)منبع: Almaqah temple: اسکن  سه بعدی لیزری 2 تصویر

 9فتوگرامتری برد کوتاه

با داشتن قابلیت های ویژه و منحصر به فرد ابزاری کارآمد برای  صورت می گیرد )با کوادروتو(که به دو صورت زمینی و هوایی  فتوگرامتری برد کوتاه

توجه به تعداد بسیار زیاد کارگاه های باستان شناسی و بناهای تاریخی در ایران و مستندسازی یافته های کاوش باستان شناسی به شمار می رود. با 

روند سریع تخریب و نابودی آنها و چون روش های غیر دقیق متداول در کشور از حیث دقت و صحت و زمان برای این منظور نیستند، اهمیت 

ابر ،  های فتوگرامتری برد کوتاه می توان انواع مدل های سه بعدی. با اعمال روششتر نمایان می شودفتوگرامتری برد کوتاه به دلیل ارزان بودن بی

 7ت مدل های رقومی زمین، ارتوفتو یا عکس نقشه با دق ، نقشه های توپوگرافی دقیق،سانتیمتر 28تا  18نقاط سه بعدی رنگی و دقیق با تراکم 

 (9)تصویر و دقت دلخواه در زمانی کوتاه و با هزینه ای مناسب تهیه کرد. در مقیاس ز بناها، اشیاء و عارضه های مسطحارا  سانتیمتر

گیرد.  در بسیاری از کاربردهای نقشه برداری مورد استفاده قرار می یک شاخه جدید از فتوگرامتری است که اخیراًکه  فتوگرامتری هوایی برد کوتاه 

باشد که در آن با نصب یک  تلفیقی از فتوگرامتری هوایی و فتوگرامتری برد کوتاه می توان این طور بیان کرد که فتوگرامتری هوایی برد کوتاه می

3سنسور اخذ داده بر روی یک وسیله پرواز بدون سرنشین)
UAVگردد. بدلیل استفاده از سیستم های  ( از ارتفاع اندک داده اخذ میUAV( سیستم

UAV در این روش در فتوگرامتری وتور انجام می شود(،با تجهیزات هوایی بالن، هواپیما، هلی کوپتر و کوادرUAV  جایگزین فتوگرامتری هوایی برد

 . کوتاه گردیده است

                                                 
5 -     Close Range Photogrammetry(CRP) :   1) آن تا جسم کم دوربین بر روی سه پایه نصب شده و فاصلهیا فتوگرامتری زمینی در این روشm -222m 

 .(است
6
 - Unmanned Aerial Vehicle 
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 به نظر می رسد در مستندسازی بناها و عارضه های باستان شناسی، در مواردی که هدف مدل سازی یک عارضه مانند یک نقشه برجسته و یا کتیبه

ها، فتوگرامتری اطالعات کامل تر و دقیق تری را خواهد داشت ولی در تهیه مدل سه بعدی از عوارض که سطوح باشد، با توجه به اطالعات کامل عکس 

 های دیگر از جمله اسکنر لیزری سه بعدی کارآیی بیشتری دارد.عددی دارند مانند کل یک بنا، روشمت

 
 Wulff, Robert.4818 )ی از یک ترانشه باستان شناسی)منبع: مدل سازی سه بعدی با روش فتوگرامتر9 تصویر

 3مدل پانوراما

و کارگاه های کاوش، برای اهداف توریستی، مستندنگاری  ابنیه های تاریخیدرجه ای از محیط طبیعی و  738تصویر برداری پانورامیک، برای نمایش 

 (3)تصویرموزشی در حال توسعه هستند.های مدیریتی و آایت های تاریخی در راستای کاربردمحوطه ها و س

ژوهشگران و مدل پانورما در نمایش و مستندسازی بناها، اشیاء و ایجاد سایت موزه ها کاربرد بسیاری مفیدی دارد. برای معرفی سایت های باستانی به پ

کیل داده و به هم متصل نمود. نتیجه، یک مدل های مختلف سایت را تشی توان مدل های پانورامای از بخشمطالعات آینده توسط خود گروه کاوش م

 زنجیره ای متشکل از مجموعه ای پانوراماها است که هر کدام بخشی از محیط را به صورت تصویری نمایش می دهند. 

آید. باستان  خلق تصاویر پانوراما که دارای نمایش جذاب و واقعی از سایت های باستانی است. یک نوع مستندسازی علمی و دقیق به حساب می

های کاوش شده می توانند در آینده و بدون حضور در سایت تمام نقاط محوطه را با این مدل تصویر مشاهده نمایید و نمودن محوطه شناسان با پانوراما

 تحلیل های خود را با کمک این تصاویر به خوبی انجام دهند.

                                                 
7

 - Panorama 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران                                

 

11 

 

 
 (www.isfahancht.irمیک جهت ساخت تور مجازی مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان)منبع: پانورا: تصویربرداری 3 تصویر

 1اسکن سه بعدی با تصاویر

های دیجیتالی چند سالی است در دنیای فناوری، جایگاهی برای خود کسب نموده است. تصاویر عکسبرداری شده با دوربین اسکن سه بعدی با کمک

های اسکنرهای لیزری گران قیمت، تصاویر واقعی از اشیاء ، مدل سازی می کنند. در واقع این روش همان روش  این نوع روش با از بین بردن محدویت

ایجاد  فتوگرامتری برد کوتاه است. تنها تفاوت این روش دقت در مدل سازی و نرم افزار جدید آن است که باعث می شود که مدل های واقعی از اشیاء

 نمایید.

های پیشن دارای ست مسئله غیرقابل انکار است. روشعکسبرداری اشیاء که از بیشترین یافته های کاوش های باستان شناسی اضرورت مستندسازی و 

های زیادی در نمایش و تحلیل آثار مستندسازی شده داشته اند. این تکنیک با بر طرف نمودن این محدودیت ها به باستان شناسان و محدویت

-می دهد تا آثار خود را در قالب تنها یک فایل، تمامی بخش های اثر کشف شده را دیده و حتی اندازه گیری نمایند. در روش پژوهشگران این امکان را

های عکسبرداری برای نمایش یک شئ نیاز به عکسبرداری از نماهای مختلف شئ است. تا باستان شناس تمام قسمت یک شئ را دیده و کارشناسی 

استان شناس یک فایل در فرمت فلش و یا جاوا در اختیار دارد که می تواند در هر رایانه ی این فایل را مشاهده و یا در اختیار ولی در این روش ب کند.

 (3)تصویرپژوهشگران دیگر قرار دهد.
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 همدان تپه پیسا ی مفرغدوره: مدل سه بعدی سفال 3 تصویر

 نتیجه گیری

ای داشته است. میراث یقاتی در علوم مختلف رشد فزایندههای دیجیتالی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و تحقاستفاده از روشهای اخیر طی سال

گیری گسترده ه مردم عامه هستند،  مستلزم بهرهباستان شناسی به دلیل اینکه جزء منابع محدود و غیرقابل تجدید و همچنین از موضوعات مورد عالق

های های روزآمد و استفاده از تخصصاین اطالع کاوشگر از فنون و روش های نوین در تمام مراحل یک کار باستان شناسی است. عالوه براز فناوری

های گسترده و البته گاه ویرانگر بی نیاز ن، پژوهشگران را از نیاز به کاوشمیان رشته ای مختلف می تواند با کمک به کسب حداکثر اطالعات ممک

 های مورد مطالعه یاری بیشتری رساند.هنگه و به روشن شدن زوایای تاریک فرساخت

دانش استفاده از های با ارزش علمی، از های باستانی فراوان و دادههای باال همچون محوطهیران، با وجود دارا بودن پتانسیلمتاسفانه باستان شناسی ا

های باستان شناسی به باستان مستندسازی، تحلیل و انتشار یافتهز این رو معرفی روش های دیجیتالی ی اندکی برده است. انو بهرههای رایانه و فناوری

معه بشری شناسان امر ضرروی است تا باستان شناسی ایران نیز با کمک این تکنیک ها میراث باستان شناسی ایران را سریع تر و علمی تر در اختیار جا

 قرار دهند.

ها مستندسازی، تحلیل و نمایش یافته های متعددی برایشناسی متنوع است، ضروریست روش های باستانکاوشاز ای حاصل هبراساس اینکه یافته

در برای مستندسازی و تحلیل یافته های متنوع باستان شناسی، مستندسازی سه بعدی را معرفی نموده و  بر اساس این رویکرد بکار برد. پژوهش حاضر

  خواهد شد.اشاره  شش روش معرفی شده،مزیت ها و معایب الصه به پایان نیز به صورت خ

این روش این امکان را فراهم می نماید تا بتوان نسبت به بازسازی و ثبت مطالعاتی یک بنای تاریخی از طریق مستندسازی گرافیکی  واقعیت مجازی:

کانپذیر سازد. های مربوط به آن را به طور سریع امل عناصر بنا و دادهشوند، تا تحلیاقدام کرد. مدل های مجازی سه بعدی واکنش پذیر ساخته می 

 .های مجازی می توانند به عنوان معرفی سیستم و راهگشای بیان گرافیکی بسیاری از آثار باستان شناسی کشور محسوب گرددعالوه بر این، مدل

ش سه بعدی، می توان گفت سیستم اطالعات جغرافیای به سرعت در حال های تحلیل و نمایبا توجه به توانایی های اطالعات جغرافیای:سیستم

های کاوش در اوش می باشد. همچنین نمایش یافتهتبدیل شدن به یک ابزار قدرتمند در مستندسازی سه بعدی و تجزیه و تحلیل در حین و بعد از ک
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نمایش آرشیو حفاری را دگرگون کرده است. با ایجاد مدل بر روی  فضای سه بعدی و توانایی باستان شناس برای کشف روابط و تجسم سوال هایش،

 می توان یک آرشیو دیجیتالی دقیق و مقرون به صرفه از کاوش باستان شناسی ایجاد کرد. GISنرم افزار 

و با دقت باال، کامالً اثبات های سه بعدی قابلیت این دستگاه در تهیه مدل  علی رغم جدید بودن این فناوری، های اسکنر لیزری سه بعدی:سیستم

-یار کاملی از وضعیت فیزیکی عارضهگردیده است. با بررسی نقشه های به دست آمده به کمک این دستگاه، مشخص می شود که می توان اطالعات بس

 اردی که دسترسی به سطوح مشکل است.در موورد که خصوصاً آهای باستان شناسی به دست 

لخواه در زمانی کوتاه و با اعمال روش های فتوگرامتری برد کوتاه می توان انواع نقشه های مهندسی را در مقیاس و دقت د با فتوگرامتری برد کوتاه :

 های سه بعدی قوی، مناسب است که روش فوق با روش اسکن لیزری ترکیب شود.سب تهیه کرد. جهت دسیتابی به مدلای مناهزینه

های باستان شناسی فراهم می کنند. همچنین امکان ارایه و کیفیت بی نظیر را از سایتاویری با باالترین رزولویشن پانوراما امکان تولید تص پانوراما :

ده این نوع مدل های نمایشی در ترکیب با انواع داده های مختلف از قبیل صدا، تصویر و همچنین مستندات و نوشته ها بر روی صفحات وب میسر ش

 است.

این روش امکان تهیه مدل  از باصرفه ترین و سریع ترین روش ها برای انتشار دیجیتالی اشیاء باستان شناسی است. س عکس:اسکن سه بعدی براسا

در قالب یک  قابلیت تماشای تمام بخش های یک شیءهای سه بعدی از اشیاء باستانی با باالترین کیفیت برای باستان شناسان را فراهم نموده است. 

 .باارزش این نوع مستندسازی استها فایل از مزیت
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