
 

 

1 

 

  

سازي اطالعات براي كارگيري فتوگرامتري، تور مجازي و مدلبه

 (بستانموردي طاق مطالعه)فرهنگي  راثيم مستندنگاري

 
 4، كوشا وفائي بانه3احسان فرصتكار، 2وفائي بانه بيرا، *و1هشايان حجت پنا

 
 تدريس يار كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت دانشگاه مهرالبرز تهران -*و1

shayan_hojatpanah@yahoo.com 

 

 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت دانشگاه مهرالبرز -2
birawafaei@gmail.com 

 

 تهران مهرالبرز دانشگاه يعلم ئتیعضو ه -3
forsatkar@mehralborz.ac.ir 

 

 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت نور طوبي -4
kwafaeibaneh@gmail.com 

 

   چكيده
امروزه . ها است در جهت حفاظت از آن يمهم و ضرور يامر يخيتار يها تيبناها و سا افتهي و سازمان قیدق يمستندنگار

 ياطالعات ساختمان در امر مستند نگار يساز و مدل يزریاسکن ل ،يعلوم فتوگرامتر ریچشمگ شرفتیبا وجود پ

مثال در  عنوان به. هستندها كارآمد  از پروژه يمعدود تعداد يتنها برا يمرسوم مستند نگار يها متاسفانه روش ،يبعد سه

 ريپذ امکان يحفاظت يها چالش شينما يبرا يبعد سه يها مدلعدم بودجه و زمان الزم، ساخت  لیكه به دل ييها پروژه
را در  خيهاي تاريتوانند بناها و سايتگسترده مي تیواقع ياه يراستا فناور نيدر ا. وجود ندارد ينباشد، روش مشخص

 عنوان به يمجاز تیواقع نیهمچن. از آن را ارائه دهند يمختلف يها كنند و جنبه يساز هیشب يچندبعد تالیجيمدل د کي

 کي يتور مجاز. تعامل داشته باشد يا انهيرا يساز هیشب طیمح کيتا با  دهد يبه كاربر امکان م نينو يفناور کي
متن،  دئو،يدرجه، و 3۶۳ يپانوراما ريازجمله عکس، تصاو يا رسانه يها ليفااست كه با كمک  يواقع ياز مکان يساز هیشب

تور  يها طیحل مناسب با استفاده از مح راه کيپژوهش  نيدر ا. شده است ساخته گريروايت، موسیقي و موارد متعدد د

. است شده يكرمانشاه بررس نبستاطاق ينمونه مورد يراهکار بر رو نيارائه گرديده است و ا ياطالعات يساز و مدل يمجاز

در اين . بعدي فتوگرامتري استشامل گالري تصاوير، پايگاه داده، متن، موسیقي و مدل سه جادشدهيمحیط تور مجازي ا
صورت  شده و مدل به بستان استفاده ساخت مدل مستند طاقژوهش از هر دو روش فتوگرامتري و تور مجازي براي پ

 .است گرديده يگذار مستقیم تحت وب اشتراک

 

، واقعیت افتهي میتعمسازي اطالعات ابنیه تاريخي، فتوگرامتري، واقعیت اطالعات، مدل يساز مدل: كليدي گانواژ
 .مجازي، تور مجازي
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 مقدمه -1
امروزه . است ها آنهاي تاريخي امري مهم و ضروري در جهت حفاظت از  يافته بناها و سايت مستندنگاري دقیق و سازمان

كارگیري  همچنین با توجه به به 1اطالعات ساختمان سازي مدلباوجود پیشرفت چشمگیر در علوم فتوگرامتري، اسکن لیزري و 

. ها كارآمد است هاي موجود مستند نگاري براي تعداد خاصي از پروژه ه روشبعدي، متأسفان در امر مستند نگاري سه ها آن

(Percy et al,2۳12 )هاي حفاظتي را به تصوير بکشند، اما به دلیل عدم بودجه و  هايي كه بايد چالش مثال براي پروژه عنوان به
 .پذير نباشد، روش مشخصي وجود ندارد بعدي امکان سه هاي مدلزمان الزم ساخت 

عالوه بر اين، چندين تصوير دوبعدي همیشه . توانند تعداد محدودي از جزئیات را ثبت كنند تصاوير دوبعدي فقط مي

توانند به  بعدي، مي سه هاي محیطبا نشان دادن ابنیه در چند وجه اما  ؛كنند درک جامعي و بصري از يک بنا ايجاد نمي

اطالعات ساختمان در  سازي مدل  لیل، فتوگرامتري، اسکن لیزري وبه همین د. شناسايي و درک صحیح از بنا كمک كنند
روش فتوگرامتري فرايند ايجاد توالي ديجیتالي با استفاده از همپوشاني تصاوير دوبعدي در جهت . هاي اخیر رايج شده است سال

ز براي سفر و انعکاس را ، زمان موردنیاكند ميروش اسکن لیزري، لیزر را به سطوح ساطع . بعدي است تولید يک مدل سه

 هاي مدلاطالعات ساختمان  سازي مدلدرنهايت . كند ميبعدي متراكم از نقاط را ايجاد  و سپس يک ابر سه كند ميرديابي 
با استفاده از  (.Braun and Borrmann, 2۳12)هاي مربوطه داشته باشند  سازد تا پیوندهاي تعاملي با داده بعدي را قادر مي سه

توانند  هاي دوبعدي داشته باشد كه مي تري از يک ساختمان يا محوطه را نسبت به روش تواند درک كامل ها، كاربر مي روشاين 

ها براي حفاظت مناسب  كه اين روش درحالي. وتحلیل ساختاري مورداستفاده قرار گیرند براي گردشگري، آموزش يا تجزيه

ديجیتال از يک مدل  اطالعات ساختمان سازي مدل .اند نشده اني پذيرفتهطور جه هستند، داليلي وجود دارد كه هنوز به
؛ اما به پذير استاطالعات ابنیه تاريخي امکان سازي مدلط حاصل از اسکن لیزري انق ابراز با استفاده . كند ميبعدي استفاده  سه

بحرگردنیکو و ) شود اي اجرا نمي گستردهطور  ، بهBIM افزارهاي مبتني بر هاي باالي اسکنرهاي لیزري و نرم دلیل هزينه

اي را با هزينه كمتري تولید كند، اما به دلیل پیچیدگي مديريت  تواند ابرهاي نقطه همچنین فتوگرامتري مي(. 1321همکاران، 
بعدي  بعدي را بدون مدل سه تواند اطالعات سه پس معرفي يک روش كه در آن كاربر مي. ها به زمان بیشتري نیاز دارد داده

 .مستند كند بسیار مهم است

 
 بعدي سازي اطالعات حفاظت سه هاي مدرن براي مستند نگاري و غني خأل موجود در روش( 1)تصوير 

هاي حفاظت را  بعدي مربوط به پروژه هاي سه داده توان ميهاي كارآمدي  از چه راهپژوهش اين است كه  سؤالبنابراين، 

 بعدي مستند كنیم؟ بدون ساخت مدل سه

                                                 
  Building Information Modeling (BIM) 
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هاي نگهداري براي تسهیل در ارتباطات  دسترس ازجمله تصاوير ديجیتالي از خسارات و گزارش داشتن اطالعات قابل

 سازي مدل. ، اهمیت اساسي داردها آنهاي میراث فرهنگي و تقويت حفاظت از  منظور مداخالت آگاهانه در مورد پروژه به
تور  از طريق تعامالت كاربر در داخل توان مياين رويکرد را . ها است شامل مديريت و تجسم نمايش ديجیتال داده 1اطالعاتي

2مجازي
تواند آخرين گزارش حفاظت را  روي نمادي كلیک كند، مي تور مجازي مثال، اگر كاربري در عنوان به. تسهیل كرد 

تواند به ارتباط بین مرمتگر و مديرت ساختمان يا سايت  مي تور هاي مربوطه در محیط مجازي اين گنجاندن داده. مشاهده كند

براي حفاظت از ابنیه وجود  VT/IM جامع کارراهدر حال حاضر، هیچ . تاريخي كمک كند و به تشخیص آگاهانه كمک كند
بعدي  هاي حفاظت بدون ساخت مدل سه بعدي مربوط به پروژه هاي سه داده تبديلهاي كارآمد  راه پژوهش به دنبالاين  ،ندارد

 .استمستند 

 مطالعات پيشين -2
اي دارد تعامل مؤثر بین تمام اعضاي تیم  اهیت چند رشتهم 3زوسا ساختصنعت معماري، مهندسي و با توجه به اينکه 

اطالعات  سازي مدل .هاي سنتي به اتوماسیون قرار داردروش هنوز در مراحل اولیه تغییر ازاين صنعت پروژه الزامي است، 

معرف يک سیستم بر پايه تکنولوژي  وتازگي وارد ادبیات مديريت پروژه و ساخت شده است  ساختمان مفهومي است كه به
بعدي  مدل سههاي سازه و حتي انرژي بنا را در قالب يک  اطالعات است كه تمام اطالعات مربوط به طراحي، محاسبه، سیستم

 مشاهده و بررسي نمايندطرح را شده  سازي تا نمونه شبیه كند ميسازي كرده و به تیم فني پروژه كمک  از ساختمان شبیه

 (.1321حجت پناه و همکاران، )

 اطالعات ساختمان سازي مدل -2-1
 يمبتن هاي مدلمتقابل است كه  هاي فناوريو  ها سیاست، ها نقش ندها،ياز فرا اي مجموعه اطالعات ساختمان سازي مدل

 يامنبع  کي BIM. كند مي جاديا AECدر صنعت  مورداستفاده تالیجيدر قالب د ها داده تيريمد يرا برا يبر اطالعات مجاز
در طول چرخه عمر پروژه  گیري تصمیم يبرا ييتکاقابل ا هياطالعات پروژه است كه پا يحاو( n-D) چندبعديمدل دانش 

 تيريتا كاربران را قادر به درک ارزش مد كند ميفراهم  يكارآمد در زمان واقع صورت بهامکان تبادل اطالعات را  BIM. است

 (.Rahimian et al, 2۳2۳)كند  تالیجياطالعات د

 ترين امیدواركننده و ترين مهم از يکي ديجیتال اطالعات مديريت سیستم يک عنوان به ساختمان اطالعات سازي مدل
 مبتني فتوگرامتري اسکن، لیزر مانند ضبط مختلف هاي فناوري يها داده با ادغام قابلیت BIM. است AEC صنعت در تغییرات

 راديويي امواج با بازشناسي سامانه ،(UWB) سريع فوق باند باركدينگ، ،(GPS) جهاني يابي موقعیت سیستم تصوير، بر

(RFID )سريع رمزينه پاسخ و (QR Code )با .پروژه را دارد يک مورد در مختلف و جامع اطالعات و ها داده ايجاد براي 
 و پارامتري تنها نه كه كنند ايجاد چندبعدي هاي مدل توانند مي مهندسان و معماران ،BIMمبتني بر  افزارهاي نرم از استفاده

 (.Alizadehsalehi and Yitmen, 2۳1۶) اند شده تعبیه آينده و فعلي وساز ساخت هاي پروژه براي دقیق اطالعات با بلکه ءگرا يش

BIM مکانیکي، پیمانکاران سازندگان، معماران، طراحان، كه دهد مي قرار كاربران اختیار در را ها داده از اصلي مركز يک 

دسترسي داشته  داده مركز اين به توانند مي( FM) تأسیسات مديريت يها شركت و اپراتورها ،(MEP) يكش لوله و الکتريکي
 (.1321حجت پناه و همکاران، )باشند و تغییرات را اعمال كنند 

                                                 
  Information Modeling (IM) 
  Virtual Tour (VT) 
  Architecture, Engineering, and Construction (AEC) industry 
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 اجراي روند كه هايي محدوديت برخي دلیل به ها پروژه از بااليي درصد هنوز تاكنون، BIM موفقیت وجود با ،حال بااين

BIM اجراي و تصويب از كامل مزاياي به ،كند مي كند را BIM گروه پنج در را محدوديت عوامل اين .كنند نمي پیدا دست 
. (Mahoud and Hojatpanah, 2۳12) و مقررات نیانقو و كاركنان مديريت، هزينه، فناوري،: كرد بندي طبقه و كرد شناسايي

 ترين عمده دلیل به امر اين. است نرسیده خود كامل پتانسیل به هنوز BIM از استفاده فناوري، هاي پیشرفت همه از نظر صرف

 را ما BIM كه درحالي. كنند درک واقعي مقیاس در كامالً بتوانند افراد كه اند نشده ارائه روشي به اطالعات: است BIM مشکل

 در. است نهفته عملي مقیاس در پروژه كردن طي توانايي عدم در ضعف برداريم، قدم پروژه يک در راحتي به تا سازد مي قادر
 ساير و مبلمان نورپردازي، مواد، توانند مي كاربران طريق، اين از. باشد آلايده تواند يم واقعي مقیاس بودن آلايده صورت

 حلي راه( XR) گسترده واقعیت .كنند مشاهده مختلف هاي ديدگاه از را ها آن همچنین و كنند احساس را مدل كوچک جزئیات

 كه دارد تجربیاتي طیف به اشاره كهاست  1جانبه همهتکنولوژي  براي جمعي اصطالح يک XR. دهد مي ارائه مشکل اين براي
حتي  و صوتي تصويري، نکات طريق از را كاربر XR هاي فناوري. كند مي محو را مجازي هاي محیط و واقعي دنیاي بین خط

 زمینهدر  واقعیت گسترده هاي فناوري تقاضا بیشترين حاضر حال در اگرچه. گیرد برميدر  و بويايي لمسي هاي نشانه

 با توان ميدارند لذا  AEC در وري بهره بهبود براي عظیمي پتانسیل XR هاي فناوري است، ها بازي و ويديويي هاي سرگرمي

 (.Alizadehsalehi et al, 2۳2۳) ردك استفاده ظهور حال در آوري فن كامل پتانسیل از XR و BIM ادغام
 هاي پروژهشامل  دتوان مياين پروژه . پروژه در طول چرخه عمر آن است کي يساخت و نگهدار ،يطراح BIMاز هدف 

ساخت  ن،یسنگ وساز ساخت ،يصنعت وساز ساخت ،يتجار وساز ساخت ،يمسکون وساز ساختيا موجود باشد، مانند  ديجد

شده است يا  سازي مدل BIMبا توجه به اينکه پیش از اجراي آن مدل  موجود، هاي ساختمان در .راثیو ساخت م رساختيز
 سريع و دقیق BIM مدل يک ايجاد براي. باشد جديد مدل يک از مدل اولیه يا شده روز به مدل يک دتوان مي BIM مدل نشده،

سرنشین  بدون هواپیماهاي و فتوگرامتري لیزر، اسکن مانند آوري فن اخیر هاي پیشرفت موجود، هاي پروژه از شده ساخته

 كرده ظهور ،(HBIM) ساختمان تاريخي اطالعات سازي مدل ،مثال عنوان به ،تري پیچیده سازي مدل اخیراً،. هستند مفید (پهپاد)

و  دوبعدي هاي مدل به ها داده اين تبديل است و از آن براي سیستمي و تاريخي معماري يها داده اساس بر HBIM .است
 (.Saieg et al,2۳11) شوداستفاده مي بعدي سه

 ميراث يا بناهاي تاريخي ساختماني اطالعات سازي مدل -2-1-1
 اهداف با مديريتي، ابزارهاي تمامي و است وساز ساخت در صنعتي غیر فرايند يک محصول تاريخي ساختمان يک

 ساختماني اطالعات سازي مدل المللي بین ازنظر. گیرد مي بکار را فرهنگي میراث حوزه در را نگهداري و حفاظت وتحلیل، تجزيه

خروجي  و است شده ثابت دنیا در تاريخي هاي ساختمان ارتقاء جهت آن باالي اثربخشي .نمود پیدا ظهور 2۳۳2 سال در میراث

 مدل. شود مي متصل تاريخي بناي با مرتبط توصیفي چندمنظوره اطالعات به كه تاريخي است بناي از هندسي مدل يکآن 

 اطالعات با مشخص فکري ظرفیت يک بلکه است اثر خود مجازي كپي ساخت، هندسه ازنظر تنها نه تاريخي بناي يک اطالعات

بخش  .(Bruno et al, 2۳11)د شو پر مداوم طور به تواند و مي نیست محدود تقريبا ظرف اين حجم كه است در آن متصل

هاي تاريخي، نگهداري پیشگیرانه، اسناد و مدارک،  ريزي، مديريت دارايي وساز، بلکه برنامه تنها شامل ساخت میراث تاريخي نه
تواند از طريق همکاري ديجیتال و مديريت اطالعات كارآمد، ابزارهاي جديدي را براي  مي BIM. تحقیقات و تحقیقات است

مبتني بر )و چهاربعدي ( هندسه)بعدي  سه سازي مدلهاي  قابلیت. ها پشتیباني كند فعالیت بخش پشتیباني كند تا از همه اين

 .(1322وفائي بانه و همکاران، ) سازي میراث مفید باشد ائه و شبیهتواند براي كاربردهاي تفسیر، ار مي BIMفناوري ( زمان

                                                 
  immersive technologies 
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 فتوگرامتري -2-2
فتوگرامتري برد كوتاه تکنیکي است براي دستیابي به اطالعات هندسي از اهداف نزديک با استفاده از تصاوير 

اصول فتوگرامتري برد كوتاه در حقیقت . شود اين اطالعات هندسي شامل موقعیت؛ اندازه و شکل مي كه آنبرداري شده از  عکس

بعدي  داقل دو عکس داراي پوشش مشترک و سیستم مختصات سهشده بین سیستم مختصات ح ايجاد ارتباط رياضي تعريف

 (.1322زنگانه و همکاران، )است بعدي سازي سه يکي از كاربردهاي پراهمیت فتوگرامتري برد كوتاه، مدل .باشد فضايي شيء مي
 يحت ايو  ریگ وقت يسنت زاتیبا استفاده از تجه يمعمار يها يبررساست كه انجام  دیمف يطيشرا يبرا يروش فتوگرامتر

بلند كمتر  يها سقفمانند  يدسترس رقابلیغ يها مکان اي تياندازه سا لیبه دل زریكه اسکن ل ياست و در موارد رممکنیغ

هاي معمول و ساده برداشت  كه برخي آثار از اشکال منظم هندسي برخوردار نیستند، با روش ازآنجايي. شود يمنشان داده 
هاي جسم را  هايي استفاده كرد كه پیچیدگي بايست از روش به همین دلیل مي. سازي و مستند نمود ها را مدل توان آن نمي

 .گاري كردمام جزئیات آن را مستندنسازي كرده و بتوان با ت مدل يخوب به

 

 (XR) يافته تعميمواقعيت گسترده يا  -2-3
 كه ماشین و انسان تعامالت و مجازي و واقعي تركیبي هاي محیط تمام به 1يافته تعمیمواقعیت گسترده يا  ،طوركلي به

 دتوان مي XR ،ديگر عبارت به؛ است MR و VR، AR شامل XR .دارد اشاره ،شود مي تولید پوشیدني و رايانه فناوري توسط
 اين 2 تصوير .بکاهد سردرگمي از و بیاورد هم گرد اصطالح يک تحت را MR و AR، VR كه شود تعريف اي مجموعه عنوان به

 (.Alizadehsalehi et al, 2۳2۳) كند مي مقايسه را اصطالحات

 
 مقايسه واقعيت تركيبي، افزوده و مجازي( 2)تصوير 

 

 

                                                 
  Extended Reality (XR) 
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 (MR) واقعيت تركيبي -2-3-1

يک رنج گسترده  MR. كند مي تركیب باهم را AR و VR هاي جنبه بهترين كه است واقعیت طیف يک 1تركیبي واقعیت

 يک شامل كه "خالص مجازي واقعیت" و شود مي مشاهده رايانه دخالت بدون كاربر توسط كه طور همان ،"خالص واقعیت" بین

 VR تجربه كه درحالي .شودرا شامل مي ندارد فیزيکي دنیاي با تعاملي هیچ كاربر آن در كه است رايانه توسط تولیدشده محیط

 در را ديجیتال محتواي دتوان مي AR شوند، ورغوطه واقعي دنیاي از جدا ديجیتالي محیط يک در تا دهد مي اجازه كاربران به
 MR(. Chalhoub and Ayer, 2۳11) كند مي واقعي دنیاي با تعامل را ديجیتال محتواي MR و دهد قرار واقعي دنیاي كنار

 MR شود مي باعث كه است چیزي همان اين .كند مي فراهم را تعامل از ديگري سطح و دارد سروكار مرزها و موانع با

  ،متقابل هاي ويژگي شامل كه هايي برنامه ويژه به است، زياد بسیار AEC صنعت در MR بالقوه كاربردهاي .باشد بازارپسندتر
 .است ساختماني سايت يک در فیزيکي و مجازي تعامل

 (AR)افزوده واقعيت  -2-3-2

 دنیاي پیرامون را عناصري كه است كاربر با تعامل در غیرمستقیم يا مستقیم زنده، فیزيکي نماي يک 2واقعیت افزوده
 توسط كاربر اطالعات پردازش و دريافت طريق از كه كامپیوتري تولیدات اساس بر عناصر اين. كند مي اضافه افراد واقعي

 هیچ ،AR از استفاده با .شود مي ايجاد ،باشد مي GPS هاي داده يا گرافیکي تصاوير ويدئو، صدا، مانند ورودي سنسورهاي

 توسط تولیدشده محتواي موارد، بیشتر در. ندارد وجود واقعي دنیاي محتواي و رايانه توسط تولیدشده محتواي بین اختاللي
 هاي پروژه براي AR از استفاده براي روش چندين محققان .است مشاهده قابل تبلت يا هوشمند هاي تلفن طريق از فقط رايانه

 مديران به همراه داشته باشد، زيادي مزاياي دتوان مي كه اند كرده پیشنهاد ساتیتأس مديريت و ساخت و مهندسي معماري،

 شناسايي پروژه و پیشرفت بر نظارت براي عمدتا كه دارند ساخت مرحله در نوين هاي فناوري از استفاده به زيادي عالقه پروژه

 سازي مدل همکاري؛ يا ارتباط ؛سازي شبیه يا در تجسم AR از توانند مي بالقوه طور به .(Li et al, 2۳11) است مشکالت پروژه
 .برد بهرهبازرسي  يا ايمني و بازآموزي؛ يا آموزش پیشرفت؛ بر نظارت اطالعات ارزيابي يا دسترسي اطالعات؛

 (VR) واقعيت تركيبي -2-3-3

 ساير و اصوات ،گرايانه واقع تصاوير تولید براي افزار نرم از كه شود مي گفته اي رايانه هاي فناوري به( VR) مجازي واقعیت
 سازي شبیه محیط اين در را كاربر فیزيکي حضور و هستند يور غوطه محیط يک نمايانگر كه كنند مي استفاده احساسات

 و انسان تعامل تعاملي مدل اولین و ها بازي تأثیر تحت صنعت چندين كه زماني شد، مطرح 122۳ دهه در VR مفهوم .كنند مي

 با و كرد ظهور VR دوم موج ،2۳۳2 سال از پس. ارائه شد "ماشین و انسان گرافیکي ارتباط سیستم" عنوان تحت 3كامپیوتر
 ،وساز ساخت و معماري طراحي، روان، بهداشت پزشکي، مهندسي، ازجمله مختلف هاي زمینه در بیشتري موفقیت

 آموزش در مجازي واقعیت هاي فناوري. گردشگري راه شد و نظامي بازاريابي، ارتباطات، تجارت، سرگرمي، هنر، ،وپرورش آموزش

 هاي فناوري .هستند مؤثر ساختماني هاي پروژه سايت چیدمان سازي بهینه و پروژه بندي زمان برنامه كنترل ،وساز ساخت ايمني
VR ريپذ امکان را پیچیده يها طرح بهتر درک. كنند فراهم ذينفعان بین بهتر همکاري براي را يهاي محیط توانند مي همچنین 

 به و كنند درک را پروژه بتوانند كاربران تا كشد مي تصوير به را ساختمان هندسه طراحي؛ مسائل شناسايي. سازد مي

 (.Alizadehsalehi et al, 2۳2۳) كند مي كمک مشترک گیري تصمیم به؛ و برسند بهتري گیري تصمیم

                                                 
  Mixed Reality (MR) 
  Augmented Reality (AR) 
  human-computer interaction (HCI) 



 

 

7 

 

كه  باشد ميكروي  صورت بهتعريف ما از تور مجازي، درگاهي الکترونیکي است كه نمايانگر تمام ابعاد بصري يک مکان 

و ( فیلم، صوت، متن و عکس) يا چندرسانه صورت بهتركیبي،  هاي فناورياز  يریگ بهره، با موردنظرعالوه بر معرفي تصوير مکان 
پیمايش و ناوبري موجود  هاي قابلیت .آورد ميبه كلیه منابع اينترنتي؛ واقعیتي مجازي از محیط را به وجود ( link)قابلیت پیوند 

مخاطب  وسیله بدينو  نمايد ميمخاطب را ايجاد  موردنظرمجازي، امکان بررسي دقیق تصاوير همراه با جزئیات  تورهايدر 

، مخاطب را از هرگونه گردد ميجزئیاتي كه در قالب فیلم، صوت، متن و عکس به تصوير اضافه . كند ميمسیر خود را انتخاب 

 مثال عنوان بهو با استفاده متناسب از امکانات،  اي حرفه صورت بهكه  اي مجازيلذا تورهاي  .نمايد مينیاز به ساير منابع معاف 
 هاي روش، يکي از بهترين گردد مي اندازي راهگرامتري، طراحي و آمده از روش فتو دست به بعدي سه هاي مدلاستفاده از 

 (.Napolitano et al, 2۳11)ه و قدرت بصري سازي بااليي دارند اطالعاتي بود سازي غني

مجازي براي افزايش قدرت بصري سازي و  به روش فتوگرامتري برد كوتاه در تور بعدي سه سازي مدليکي از كاربردهاي 
مستقیم در  صورت به، بارگذاري بعدي سه PDF، شنیمیانمختلف مانند فیلم يا  هاي روشبه  توان ميكه  استنمايش اجسام 

 صورت به بعدي سه هاي مدل 3Dsو  obj هاي فرمت، استفاده از (GIF)متحرک  هاي عکسهاي جانبي، افزار نرموب بدون نیاز به 

 هاي گزارشديجیتالي از خسارات و  تصاوير ازجمله دسترس قابلداشتن اطالعات  .استفاده كرد... مستقیم در تور مجازي و

اهمیت  میراث فرهنگي و تقويت حفاظت، از هاي پروژهنگهداري براي تسهیل ارتباطات در جهت مداخالت آگاهانه در مورد 
 توان مياين رويکرد را . است ها دادهشامل مديريت و تجسم نمايش ديجیتال  (IM) اطالعاتي سازي مدل. اساسي برخوردار است

د آخرين توان ميروي نمادي كلیک كند،  VT ، اگر كاربري درمثال عنوان به. تسهیل كرد VT از طريق تعامالت كاربر در داخل

د به ارتباط بین مرمتگر و مديرت توان مي VT ي مربوطه در محیط مجازيها دادهاين گنجاندن . گزارش حفاظت را مشاهده كند
براي حفاظت از  VT / IM در حال حاضر، هیچ كار. ساختمان يا سايت تاريخي كمک كند و به تشخیص آگاهانه كمک كند

 .كنیم ميدر اين مطالعه اولیه آن را بر روي يک مطالعه موردي آزمايش . ابنیه وجود ندارد

 

 روش تحقيق -3
دستیابي به . علمي، فرآيند جستجوي منظم براي مشخص ساختن يک موقعیت نامعین استروش علمي يا روش پژوهش 

درواقع اعتبار پژوهش به جهت . شناسي درست صورت پذيردشود كه با روشهاي علم يا شناخت علمي زماني میسر ميهدف

چنانچه روش متناسبي با موضوع . ترين مقوله پژوهش است روش تحقیق اساسي. روش پژوهش است نه صرفا موضوع پژوهش
اين مقاله، مطالعات  شده در روش تحقیق به كار گرفته. شود تر انجام مي تر و مطمئن پژوهش انتخاب شود، كار تحقیق سريع

گیرد و در  اي در تمام تحقیقات علمي مورداستفاده قرار مي روش كتابخانه. و همچنین استفاده از نمونه موردي است ايكتابخانه

منظور از مطالعات . اي است هاي تحقیق كتابخانه ، از آغاز تا انتها متکي بر يافته ها موضوع تحقیق ازنظر روش ضي از آنبع
اي دور  اي، مطالعاتي است كه موضوعات موردمطالعه در اختیار و دسترس محقق قرار نداشته و غالباً مربوط به گذشته كتابخانه

هاي تحقیق كمي به دنبال تحقیق  اين پژوهش با استفاده از روش كمي صورت گرفت، روش. (1312خاكي، ) گردد يا نزديک مي

كرمانشاه است و از در استان  بستان طاقبناي تاريخي اين پژوهش نمونه موردي  .يک فرضیه علمي در يک نمونه موردي هستند
. است شده استفادهبراي ساخت تور مجازي  نیکون KeyMissionدرجه  3۶۳ و دوربین3D Vista Virtual Tour افزار نرم

 .است شده استفادهكنون  4۳۳۳Dو دوربین  Agisoft افزار نرمبراي بخش فتوگرامتري نیز از 
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 بحث -4
 را آن مالکیت، از مستقل مردم، كه است شده تعريف گذشته از رسیده ارث به منابع از گروهي عنوان به فرهنگي میراث

ارزشمند  ياز بناها نگهداري .شناسند مي خود تکامل حال در هاي سنت و دانش اعتقادات، ها، ارزش بیان و عنوان بازتاب به

كند با  تالش مي يباشد و هر كشور مي يا ژهيو تیاهم ياست دارا يتمدن بشر يرشد و تعال ریكه نشانگر مس يخيتار

 يفرهنگ راثیو م يخيتار هیابن بيبناها اقدام كند؛ و از تخر گونه نيا يمختلف در جهت مرمت و بهساز يها روش يریكارگ به
 فراواني باستاني تاريخي ارزشمند بناهاي دار میراث است، كهن تمدن داراي كه كشوري عنوان به ايران. كند يریخود جلوگ

 جهاني میراث فهرست در شده ثبت آثار جز تعدادي كه كشور مختلف هاي استان در تاريخي آثار هزار چندين وجود باشد مي

 (.Wafaei Baneh and Wafaei Baneh, 2۳2۳) است داده قرار جهان يازدهم رتبه در را ايران هستند يونسکو

بستان در  محله طاق ،رانياغرب است كه در  يدوره ساسان يها نوشته ها و سنگ نگاره از سنگ يا بستان مجموعه طاق
 ياديز يخيو تار يشده است و ارزش هنر ساخته يالدیمجموعه در قرن سوم م نيا. شده است شهر كرمانشاه واقع يشمال غرب

چند  نیچن شاهپور دوم و سوم و هم گذاري تاجدوم،  ریاردش يگذار تاج ز،يخسروپرو يگذار ازجمله تاج يخيچند صحنه تار. دارد

چنگ در  يقیبا آالت موس يقیاختن موسو مراسم شکار گراز توسط سواركاران و نو يا بهیكت يبه خط پهلو( بهیكت)نوشته  سنگ
تا به امروز  نيريد يها نموده كه از زمان ليتبد بايز يمکان، آن را به گردش گاه نيوجود كوه و چشمه در ا. شده است آن حک

 .موردتوجه بوده است

 (VT/IM) سازي اطالعاتي تورهاي مجازي و مدل -4-1
تواند براي  باشد كه مي اي از ويديوها يا تصاوير مي از تركیب دنباله سازي يک مکان حقیقي با استفاده تور مجازي شبیه

تورهاي مجازي از تركیب تعدادي از . هايي همچون صدا، موسیقي، گفتار و متن بهره بگیرد نمايش بهتر محیط از افزونه

ان حقیقي را تا حد امکان اي آنالين است كه يک مک تور مجازي سامانه. شوند شده از يک منظره ساخته مي هاي گرفته عکس
هاي زماني و مکاني از يک محیط  دهد تا بدون محدوديت دهد و اين امکان را به كاربران مي مبتني بر واقعیت نمايش مي

تواند تصور كند در فضايي  در اين بازديد كنترل ديد در دست كاربر است و فرد مي. صورت مجازي بازديد نمايند فیزيکي به

. تواند بنگرد، روي بخش موردنظر زوم كند و سوژه را با جزئیات بیشتر ببیند ه هر طرف كه بخواهد ميايستاده است و ب
هاي  دهد با انتخاب بخشي كه قصد دسترسي به اطالعات بیشتر در مورد آن را دارد، داده همچنین اين امکان را به كاربر مي

 .موجود مربوط به آن ظاهر شود

در ساخت . شده است دهد، استفاده درجه واقعي ارائه مي 3۶۳كه ديد  اوير پانوراماي كرويخت تور مجازي از تصابراي س

كمانچه  ينواز هم شده انتخابموسیقي  ،شده است و متن نیز استفاده بعدي، از موسیقي، لینک تور مجازي عالوه بر مدل سه
موسیقي استان كرمانشاه هستند، لینک در نظر  مشاهیركه هر دو از  اكبر مرادي استاستاد كیهان كلهر و تنبور استاد علي

در اين . ديده استگراست، همچنین توضیحات متني در تور مجازي نیز لحاظ  بستان طاقبراي معرفي  ايپد يکيو شده گرفته

ن رزولوشاين دوربین با . است شده انتخاببراي ثبت پانوراماهاي كروي  نیکون KeyMissionدرجه  3۶۳دوربین پژوهش 
 .است دشدهیتول 3DVista Virtual Tourافزار  نرم با استفاده از تور مجازي همچنین .گیرد عکس مي 4kالعاده  فوق

بعدي  هاي سه مثال استفاده از مدل عنوان اي و با استفاده متناسب از امکانات، به صورت حرفه اي كه به تورهاي مجازي

سازي اطالعاتي بوده و قدرت  هاي غني گردد، يکي از بهترين روش اندازي مي راهآمده از روش فتوگرامتري، طراحي و  دست به

بعدي به روش فتوگرامتري برد كوتاه در تور مجازي براي افزايش  سازي سه يکي از كاربردهاي مدل .بصري سازي بااليي دارند
بعدي،  سه PDFلم يا انیمیشن، هاي مختلف مانند فی توان به روش باشد كه مي قدرت بصري سازي و نمايش اجسام مي
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و  objهاي  ، استفاده از فرمت(GIF)هاي متحرک  افزارهاي جانبي، عکس صورت مستقیم در وب بدون نیاز به نرم بارگذاري به

3Ds استفاده كرد... صورت مستقیم در تور مجازي و بعدي به هاي سه مدل. 

 
 3DVista Virtual Tour افزار نرم درساخت تور مجازي  فرآيند( 3)تصوير 

 
 هايي كه برنامه تخصصي فتوگرامتري ندارند بعدي براي امكان دانلود و نمايش در سيستم سه pdfروش ( 4)تصوير 

هاي پیمايش و ناوبري موجود در تورهاي مجازي، امکان بررسي دقیق تصاوير همراه با جزئیات موردنظر مخاطب را  قابلیت

جزئیاتي كه در قالب فیلم، صوت، متن و عکس به تصوير . كند وسیله مخاطب مسیر خود را انتخاب مي بديننمايد و  ايجاد مي
 .نمايد گردد، مخاطب را از هرگونه نیاز به ساير منابع معاف مي اضافه مي

 
 استفاده از متن در تور مجازي( 5)تصوير 
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 بعدي در تور مجازيسه PDFاستفاده از لينك و ( 5)تصوير 

 سازي اطالعاتي و مدل فتوگرامتري -4-2

نمايش  و تحلیل و پردازش و شده گرفته تصاوير از اطالعات تهیه تکنولوژي و علم هنر، يا تصويرسنجي فتوگرامتري
اين  .ها است عکس روي بر فتوگرامتري در كار اصول و باشد مي علم اين در اطالعاتي منبع ترين مهم عکس .است ها آن درست

 -22با مشخصات؛ فاصله كانوني  canon 4۳۳۳Dدوربین  در اين پروژه از .شده است يا با پهپاد يا برداشت زمیني ثبتها عکس

تصويربرداري از نقش برجسته براي  2114×342۶ و حداكثر رزولوشن عکس مگاپیکسل 11، دقت مؤثر حسگر متر میلي 11
 براي افزارها نرم در استفاده قابلیت (برداري شده است كافي عکس نورو  مناسب زمان در كه)آمده  دست تصاوير به. داستفاده ش

 .شده است برداري استفاده در اين پروژه از سناريو نماي خارجي براي عکس .را دارند ابر نقاط ايجاد

 
 برداري از نماي خارجي سناريو مناسب براي عكس (6)تصوير 

افزار در چهار مرحله فرآيند پردازش عکس و  ، اين نرمAgisoft Metashapeافزار  نرم به ها عکس واردكردن از پس

 با كه كند مي شناسايي را ها عکس (GPS) مکاني مشخصات افزار نرم در مرحله اول اين دهد؛ بعدي را انجام مي 3ساخت مدل 

 توسط ايجادشده هاي مثلث مشترک فصل از كه است برداري عکس محل درواقع نقاط اين است، شده داده نشان رنگ آبي نقاط

GPS بیشتر عمل دقت مدل پردازش در باشد باالتر ها عکس میزان هرچقدر باشد مي است شده داده توضیح ها آن درباره قبال كه 
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 شناسايي از پس. دارد اختیار در بررسي براي بیشتري فضاهاي افزار نرم و شود مي كمتر نقاط بین تراكم چراكه شد خواهد

حجم  تا نمود مشخص را مدنظر محیط و ديد را ايجادشده توان شکل مي ابر نقاط پراكنده اولیه، مدل ايجاد و نقاط تمامي
بر اساس . مرحله بعدي ساخت ابر نقاط متراكم است(. 1321حجت پناه و همکاران، ) شود متمايز اطراف موردنظر از محیط

ابر نقطه متراكم ممکن است قبل از اقدام به ساخت . شود موقعیت دوربین برآورد شده و تصاوير ابر نقطه متراكم ساخته مي

 بعدي هاي سه بازسازي چندضلعي. باشد مرحله سوم ساخت مش مي .بندي شود ويرايش و طبقه( 3D mesh)بعدي  شبکه سه

توان  شده، مي بازسازي( مثال مش عنوان به)در مرحله بعد پس از هندسه  .تواند بر اساس ابر نقاط متراكم يا پراكنده باشد مش مي
 هدف و پوسته بین فاصله هرچه دهد، مي قرار مدل روي بر را فرضي پوسته يک افزار در اين مرحله نرم. بافت را به دست آورد

 .عکس گرفته شد و فتوگرامتري انجام شد 14در اين پژوهش  .بود خواهد باالتر كار دقت باشد، كمتر

 بستانمراحل فتوگرامتري طاق( 1)جدول 

 
 ايجاد ابر نقاط متراكم( مرحله دوم ها و مشخص شدن ابر نقاطورود عکس( مرحله اول

 ايجاد پوسته( مرحله چهارم ساخت مش( مرحله سوم

 

 گيرينتيجه -5
 چراكهبه چشم فرصت نگاه كرد  نکتهكنند، كه بايد به اين جاي خود را در جامعه پیدا مي مرور بهتورهاي مجازي دارند 

ها از طريق نمايش آن توان با استفاده از آن هم در جهت ثبت میراث طبیعي و فرهنگي مناطق مختلف قدم برداشت و هم بامي

 .هاي ديگر به جذب گردشگر پرداختاينترنت يا ساير رسانه

تازگي، در  شد؛ اما به هاي جديد استفاده مي در بدو ظهور تنها براي مديريت اجراي پروژه BIMسامانه فناوري 
البته اين امر همچنان نیاز به . مستندسازي تاريخي و مديريت حفاظت و نگهداري نیز امکان استفاده از آن میسر شده است

كارگیري  هاي دقیق، از بناهاي تاريخي نامنظم دارد كه در به منظور دستیابي به مدل هاي كاربردي به هاي نظري و آزمايش بحث

 .اقدامات جهت حفظ و نگهداري آنان بسیار ثمربخش است
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تر و توان ديد كليیا موجود در محیط ميو اضافه كردن اطالعات توصیفي اش با تلفیق واقعیت مجازي و تور مجازي

نگهداري براي  يها گزارشدسترس ازجمله تصاوير ديجیتالي از خسارات و  داشتن اطالعات قابل. تري از محیط ارائه كرددقیق
 اهمیت اساسي برخوردار میراث فرهنگي و تقويت حفاظت، از يها پروژهتسهیل ارتباطات در جهت مداخالت آگاهانه در مورد 

توان از طريق  اين رويکرد را مي. است ها دادهشامل مديريت و تجسم نمايش ديجیتال  (IM) سازي اطالعاتي مدل. است

تواند آخرين گزارش  روي نمادي كلیک كند، مي VT مثال، اگر كاربري در عنوان به. تسهیل كرد VT تعامالت كاربر در داخل

تواند به ارتباط بین مرمتگر و مديرت  مي VT مربوطه در محیط مجازيهاي  اين گنجاندن داده. حفاظت را مشاهده كند
براي حفاظت از  VT/IM در حال حاضر، هیچ كار. ساختمان يا سايت تاريخي كمک كند و به تشخیص آگاهانه كمک كند

 .ابنیه وجود ندارد

 :است ريپذ امکانسازي اطالعات به دو شکل تركیب واقعیت مجازي و مدل
 (.مانند مدل حاصل از فتوگرامتري) اند شده بعدي چندضلعي ساخته ي سهزاس مدلاز  كههايي مدل( الف

 (.مانند تور مجازي) اند شده كه با پانوراماي كروي ساخته هاييمدل (ب

براي تولید . بر باشند توانند هزينه بعدي چندضلعي ازنظر زمان و تخصص مي هاي سه شده از مدل ساخته VR هاي محیط

عنوان نمونه، تولید  به .استدهند، به اپراتور احتیاج  بعدي را تشکیل مي هايي كه ساختمان ديجیتال و سه هاي چندضلعي مدل
 .دكش ميها طول  ساعت( الف 1)در تصوير  بستان بعدي طاق مدل سه

وجود دارد را نیز ثبت درجه تصاوير اطراف كاربر، آنچه در باال و پايین دوربین  3۶۳پانوراماهاي كروي، عالوه بر ثبت 

كند،  كه يک كاربر يک پانوراماي كروي را در واقعیت مجازي مشاهده مي هنگامي .كند كند و يک محیط مجازي را فراهم مي مي
جمع  تور مجازي توان در يک برنامه چندين پانوراماي كروي را مي. گیرد پانوراما بر روي يک كره و كاربر در مركز آن قرار مي

مثال، يک كاربر  عنوان به. دهد از يک نماي اتاق، ساختمان و يا محوطه به منظره ديگر راه برود كاربر اجازه مي كرد كه به

تواند خود را به نماي جديدي  د، ميكلیک كن تور مجازي اگر روي آن در محیط. تواند عمالً به درب يک اتاق نگاه كند مي

مثال، ثبت تصوير پانوراماي كروي در  عنوان به. سرعت ساخته شود تواند به كه ميپانوراماي كروي داراي مزيتي است . منتقل كند
 .طول كشیده است يک دقیقهكمتر از  (ب 1) شکل

 
 بستانپانوراماي كروي طاق( بستان ببعدي طاق مدل سه( الف (7)تصوير 

 

 تشكر و قدرداني
پارک علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس تدوين گرديد، اين مقاله به همت واحد سپهر نوين اطالعات ساخت مستقر در 

 .اشتراک گذاشته شد SepehrBIM.blogfa.comبستان نیز در وبالگ اين واحد به نشاني فايل تور مجازي و فتوگرامتري طاق
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Photogrammetry, Virtual Tours and Informational Modeling for 

Conservation of Cultural Heritage Sites (Case Study Taq-e Bostan) 
 

Abstract 

Thorough and organized documentation is crucial for conservation of historic 
structures. While photogrammetry, laser scanning and building information 

modeling (BIM) have enhanced 3D documentation in conservation, it is 

imperative that the method of documentation matches the requirements of the 
project. Present methods are efficient for certain types of projects. However, for 

projects that need to depict 3D conservation challenges, but do not have the 

budget or time for a 3D model, a middle ground does not exist. Extended reality 

technologies can simulate historic buildings and sites in a multidimensional digital 

model and offer different aspects of it. Virtual reality is a new technology that 
allows the user to interact with a computer simulation environment. A virtual tour 

is a simulation of a real place created using media files such as photos, 3۶۳-degree 

panoramic images, video, text, narration, music, and more. In this research, a 

suitable solution has been presented using virtual tour environments and 
information modeling, and this solution has been studied on a case study of 
Kermanshah arch. The virtual tour environment created includes an image gallery, 

database, text, music, and a 3D photogrammetric model. In this research, both 

photogrammetric and virtual tour methods have been used to construct a 

documentary model of the vault and the model has been shared directly on the 
web. 
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Photogrammetry, Extended Reality, Virtual Reality, Virtual Tour. 
 

 


