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ABSTRACT: 
Monuments documentation process consider one of the most important pillars of 
conservation, the most common issue about documentation that it just used while the 
restoration project starts, but the correct approach that it is a continuous process till it reach to 
a complete monitoring operation, this operation was very hard before documentation 
technology appears, which minimized the time and effort spent in documentation, in addition 
to its precise results which helped in decision making for restoration and conservation as a 
whole, the study depends on action research method to evaluate using technology in 
documentation between theory and practice, the outcome result is a frame work of using 
technology in documentation evaluation to reveal how useful is using documentation done 
through technology in prioritizing intervention of restoration and conservation. 
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:  ملخص
 التوثٌقوعلى عكس الشائع من قصور عملٌة , من اهم الركائز الهامة التً تبدأ بها عملٌات الحفاظاآلثار تعد عملٌة توثٌق 

التً كانت تتسم , تستمر فً تتابع مستمر حتى تصل إلى المراقبة الدورٌة المنتظمةبل , على وقت الترمٌم و الحفاظ فقط 
 اتخاذ على التً اختصرت مجهود ووقت لتصل بنا لنتائج دقٌقة ساعدت ,بصعوبة بالغة قبل ظهور التقنٌات الحدٌثة

منهج الدراسة ٌرتكز على البحث اإلجرائً للوقوف على تقٌٌم , ككلالقرارات التصمٌمٌة الصحٌحة للترمٌم و الحفاظ 
وانتهى البحث الى اطار عمل خاص بتقٌٌم التوثٌق باستخدام , عملٌة التوثٌق باستخدام التكنولوجٌا بٌن النظرٌة و التطبٌق

التكنولوجٌا للوقوف على مدى افادته فً تحدٌد ترتٌب اولوٌات التدخل بالترمٌم و الحفاظ 
 

الماسحة ثالثية األبعاد , الفوتوجرامتري,  محطة الرفع المتكاملة, التكنولوجيا, التوثيق, المباني اآلثرية: الكلمات المفتاحية

 
هدف البحث 

الحدٌثة  استخدام التقنٌات لتقٌٌم, القاء الضوء على بعض التقنٌات الحدٌثة المستخدمة فً عملٌات توثٌق التراث المعماري
 فً توثٌق المبانً اآلثرٌة

فرضية البحث 
ٌساعد فً اتخاذ القرارات فً التوثٌق ٌتخطى فائدة التوثٌق فقط و لكن ٌفترض البحث ان استخدام التقنٌات الحدٌثة 

ولوٌات الحفاظ   ترتٌب أالتصمٌمٌة الخاصة بالترمٌم و
منهج البحث 

لدراسة مدى نفعٌة استخدام التكتولوجٌا فً   (Action Research Method )ٌرتكز البحث على منهج البحث اإلجرائً 
و من عدمه  للوصول إلى أفضلٌة استخدام التقنٌات الحدٌثة وذلك , توثٌق اآلثار و لعرض الفجوة بٌن النظرٌة و التطبٌق

 أثبات فرضٌة البحث
فهو الوسٌلة الحٌة التً تنقل لنا ثقافة و تارٌخ الحضارات المتالحقة و , التراث الثقافً شاهد على تارٌخ الشعوب: مقدمة

اصبح الحفاظ علٌه ضرورة وطنٌة وعالمٌة فً بعض األحٌان التً ٌكسر فٌها التراث حٌز المحلٌة لٌحقق قٌمة عالمٌة 
و التً أنشؤت تحقٌقاً ألغراض أتفاقٌة الحفاظ على , أستثنائٌة ثقافٌة أو طبٌعٌة لٌلحق بالقائمة المتمٌزة للتراث العالمً

 : كما ٌلًالثقافً و التً صنفت التراث 1972التراث الطبٌعً و الثقافً لسنة 



 

تىثٍك انًباًَ األثرٌت انتمٍُاث انحدٌثت فً   تمٍٍى استخداو انىسائم انتكُىنىجٍت فً تىثٍك انًباًَ األثرٌت

 

مجموعات المبانً المنعزلة أو المتصلة, التً لها بسبب عمارتها, أو تناسقها أو اندماجها فً منظر طبٌعً, : المجّمعات- 
قٌمة عالمٌة استثنائٌة من وجهة نظر التارٌخ, أو الفن, أو العلم 

أعمال اإلنسان, أو األعمال المشتركة بٌن اإلنسان والطبٌعٌة, وكذلك المناطق بما فٌها المواقع, التً لها قٌمة : قعاالمو- 
 استثنائٌة من وجهة النظر التارٌخٌة, أو الجمالٌة, أو االثنولوجٌة, أو االنتربولوجٌة

األعمال المعمارٌة, وأعمال النحت والتصوٌر على المبانً, والعناصر أو التكاوٌن األثرٌة, والنقوش, والكهوف, : اآلثار- 
 iومجموعات المعالم التً لها جمٌعاً قٌمة عالمٌة استثنائٌة من وجهة نظر التارٌخ, أو الفن,أوالعلم

اصبح توثٌق اآلثار جزء ال ٌتجزأ من مراحل الحفاظ بهدف توصٌل المعرفة و تسجٌل الحالة الراهنة وكذلك تحدٌد 
وتبعاً ألختالف حجم و خواص ما ٌتم توثٌقة و كذلك الغرض من التوثٌق ,  أولوٌات التدخل تبعاً لنتائج الدراسات و التوثٌق

 0تتباٌن الوسائل المستخدمة فً التوثٌق , سواء ألغراض الحفاظ أو ألغراض تعلٌمٌة
 

 المباني اآلثرية توثيقوسائل - 1
تتدخل التكنولوجٌا بشكل كبٌر فً عملٌة توثٌق اآلثار عبر كامل عناصرها بدءاً من التربة واألساسات و حتى 

 :وتطورت هذه التكنولوجٌا بشكل كبٌر و التً من أهمها ما ٌلً, األسطح النهائٌة و العناصر الرأسٌة للمبانً
 
 (Polarizing Microscope) حاالت المواد بالميكروسكوب المستقطب توثيق- 1-1

 X–Ray)جهاز لكشف جزٌئات مواد البناء و للفحص البتروجرافً مع استخدام حٌود األشعة السٌنٌة 

Diffraction) , ٌساعد هذا الجهاز على اكتشاف خلل مواد البناء و الكشف عن مظاهر تدهورها واسباب تلفها
ii( 2,1 صور رقم )

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
استخدام نظم القياس األلكتروني لرسم خرائط المياة األرضية - 1-2

تستخدم مع البٌزومترات فً رسم خرائط المٌاة عن طرٌق زرعها فً اماكن متباٌنة و معرفة منسوب المٌاة عبر الوسائل 
األلكترونٌة و محطات الرصد المتكاملة التً سٌتم التعرض لها الحقاً ومن تسجٌل المناسٌب و ربطها معاً ٌتم رسم خرٌطة المٌاة 

 (4,3صور رقم ) األرضٌة و اتجاه حركتها و منسوبها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةالنمذجة الرياضية لتحليل اإلتزان لعناصر اآلثار اإلنشائي-  2

 
 

  
   إىى اىٍٍَِ اىخشٌطت اىنْتىسٌت ىَْاسٍب اىٍَاة اىجىفٍت باىبٍضوٍتشاث وإىى اىٍساس إتجاهاث وٍعذه أّحذاس اىٍَاة اىجىفٍت 4 ,3 صىس سقٌ

اىقاهشة اىتاسٌخٍت  ,:  اىَصذس

عينة من مكونات الرخام تحت الميكروسكوب و الى اليسار التحليل باستخدام حيود األشعة السينية :  2,1 صورة رقم
 تقرير دراسة حالة مواد البناء لقصر الملك فاروق بأدفينا  :المصدر

 



 

تىثٍك انًباًَ األثرٌت انتمٍُاث انحدٌثت فً   تمٍٍى استخداو انىسائم انتكُىنىجٍت فً تىثٍك انًباًَ األثرٌت

 

عبارة عن تحلٌل األحمال الواقعة على العناصر اإلنشائٌة للمبانً بهدف تحدٌد أوجه الخطورة من حٌث األحمال 
التً وٌتم ذلك عبر برمجٌات الكمبٌوتر , المتباٌنة لتحدٌد أولوٌة  التدخل من حٌث التصنٌف اللونً لدرجة الخطورة

ٌتم فٌها عمل نموذج ثالثً األبعاد ٌدخل علٌه بٌانات احمال العناصر اإلنشائٌة لتحدٌد كفاءة تحمل هذه العناصر و 
( 5صورة رقم ) iiiدرجات التدعٌم المطلوبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (13:6صور من )  اتزان العناصر الرأسيةتوثيق- 2-1

,  (Total Station)التً من اشهرها و أكثرها تطوراً محطة الرصد المتكاملة  , تتم بؤجهزة القٌاس األلكترونً
 أتزان العناصر عبر توقٌع نقاط محددة تربط بروبٌرات مساحٌة ثابتة ٌتم رصدها تباعة بمعلومٌة توثٌقوٌعتمد 
X,Y,Z0 و تفٌد هذه التقنٌات فً رصد اتزان المسالت و األبراج و المآذن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ivالتوثيق باستخدام محطة الرصد المتكاملة - 2-2

(Total Station)  
نتجت محطة الرصد عن تكامل دمج اجهزة القٌاس األلكترونً مثل المٌزان و التٌودولٌت الرقمٌة المستخدمة لقٌاس 

باإلضافة إلى وحدة مٌكرو كمبٌوتر إلجراء العملٌات الحسابٌة الخاصة بالبرامج , الزواٌا و المسافات و غٌرها
ومحطة الرصد هً نتاج تطور , المساحٌة الحقلٌة و تمتاز هذه األجهزة بوجود كروت للذاكرة لتخزٌن البٌانات الحقلٌة

األجهزة األلكترونٌة التً كانت تستخدم موجات الضوء و الموجات الكهرومغناطٌسٌة و األشعة تحت الحمراء و 
ٌتم رفع المناطق العمرانٌة الصغٌرة و تعتبر مفٌدة فً رفع طرفً المجاري المائٌة و ٌمكن أن , أخٌراً أشعة اللٌزر

وٌوضع الجهاز على طرف المكان , تستعمل مستقلة أو ٌمكن تركٌبها  على تٌودولٌت لقٌاس المسافات و الزواٌا معاً 
المراد رفعه و ٌتم وضع عاكس على الطرف األخر وٌرسل الجهاز اشعة ٌعاد بثها إلى الجهاز و بمعرفة سرعة 

:  وتتكون محطة الرصد المتكاملة من زمن ارتحالة ٌتم  حساب المسافات و القٌاساتالشعاع و
تٌودولٌت الكترونً لقٌاس الزواٌا الرأسٌة و األفقٌة - 
  (’’Electronic Distance Meter ‘’ EDM)وحدة قٌاس المسافات الكترونٌاً - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ئمٌكرو كمبٌوتر مزود بالقوانٌن الهندسٌة لمعالجة العملٌات التً تتم بالجهاز و ذاكرة داخلٌة للحصول على- 
وتعمل األجهزة على بٌئتً الوٌندوذ و الدوس  , قٌاسات األبعاد الثالثٌة

: من أهم ممٌزات استخدام محطة الرصد المتكاملة
ذاكرة داخلٌة لتخزٌن النقاط - 
دقة قٌاس الزواٌا خمسة ثوانً للدائرة األفقٌة و الرأسٌة  - 
قراءة مباشرة للزواٌا فً الدائرة األفقٌة و الرأسٌة واحد ثانٌة - 

 

  

 

 اىَْزجت اىشٌاضٍت ىَآرّت 5  سقٌةصىس

ٍصش , جاٍع أحَذ بِ طىىىُ باىقاهشة

اىقاهشة اىتاسٌخٍت  :  اىَصذس

 ٍحطت اىشصذ اىَتناٍيت 11: 6  سقٌةصىس

13صىس سقٌ   سصذ اتضاُ اىَآرُ فً 12,

 عَاسة اىقاهشة

 11: 6 ىصىس ٍِ اىَصذس

www.surveyequipment.com 

 13,12 ىصىس ٍِ اىَصذس

جهاص ٍعيىٍاث اىقاهشة اىتاسٌخٍت 
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تىثٍك انًباًَ األثرٌت انتمٍُاث انحدٌثت فً   تمٍٍى استخداو انىسائم انتكُىنىجٍت فً تىثٍك انًباًَ األثرٌت

 

 جزء بالملٌون 2– أو + دقة قٌاس المسافات - 
 لتصحٌح أي مٌل فً المستوى األفقً أو الرأسً  Dual axisمصحح أوتوماتٌكً فً األتجاهٌن - 
تلٌسكوب متحرك فً األتجاه األفقً و الرأسً - 
التوصٌل المباشر بالكمبٌوتر مما ٌسهل نقل البٌانات و تحوٌل النقاط الى صٌغة تقرأ عبر برامج الرسومات الخطٌة - 

CAD  
أمكانٌة األطالع و مراجعة البٌانات التً تم تسجٌلها فً الحقل بطرٌقة سهلة و بسٌطة و كذلك انشاء ملفات داخلٌة و - 

تعدٌل و مراجعة البٌانات بالموقع 
أمكانٌة تسجٌل أي ملحوظات أو أي أكواد أثناء العمل و كذلك أستدعائها أثناء الرصد - 
م و مدى قٌاس المسافات باستخدام ثالثة عواكس تصل إلى 3000قٌاس المسافات باستخدام عاكس واحد تصل إلى - 

م  4000
كتابة اإلحداثٌات تصلى سبعة أرقام صحٌحة و أربعة أرقام عشرٌة - 
ٌعمل الجهاز على عدة برامج مساحٌة لرفع التفاصٌل وتوقٌع النقط بالطبٌعة و قٌاس أرتفاعات األهداف عن بعد - 

 vحتى فً حالة صعوبة أستخدام العاكس و كذلك حساب المسافات بمعرفة نقط معٌنة بالموقع
 باستخدام تقنية الفوتوجرامتري وثيقالت- 3

انتشرت تقنٌة الفوتوجرامتري و التً تعرف على أنها علم تصحٌح و تحلٌل بٌانات الصور وهو فرع من العلوم الذي 
عندما ظهرت , م1885- 1870العلم الذي بدأ منذ القدم و تحدٌداً فً الفترة ما بٌن , ٌتبع علوم المساحة التصوٌرٌة

وكان العالم األلمانً ماٌدبنوٌر أول من أستخدم , مجموعة عدة ابحاث فً فرنسا و أٌطالٌا و النمسا و هولندا وبرٌطانٌا
. viكلمة الفوتوجرامتري

اتسع نطاق التصوٌر الجوي أثناء الحرب العالمٌة األولى و الثانٌة ألغراض عسكرٌة وزادت نطاقات تطبٌقات هذا 
وان بقٌت أعمال صنع , العلم بظهور الحسابات الرقمٌة مما أدى إلى تقدم هائل فً أستعمال المساحة التصوٌرٌة

الخرائط فً مقدمة هذه األستعماالت ومنها انتشر اسم المساحة التصوٌرٌة الرقمٌة 
 (Analogue Photogrammetry ) تطورت المساحة التصوٌرٌة من األعتماد الٌدوي فً جٌلها األول التناظري 

 ومنها تحولت إلى رقمٌة الطابع (Analytical Photogrammetry )إلى رٌاضٌة الطابع فً جٌلها الثانً التحلٌلً 
كما ان ,  والتصنٌف السابق ٌتبع جٌل التصوٌر و اإلدخال(Digital Photogrammetry)فً جٌلها الثالث 

: الفوتوجرامتري ٌصنف بطرٌقة أخرى حسب المسافة الفاصلة بٌن أله التصوٌر و الشًء الذي ٌتم تصوٌره كما ٌلً
   (Terrestrial Photogrammetry)المساحة التصوٌرٌة األرضٌة - 
 (Aerial Photogrammetry)المساحة التصوٌرٌة الجوٌة - 

(Space Photogrammetry )المساحة التصوٌرٌة الفضائٌة - 
vii 

وٌتم تثبٌت الكامٌرات على ,  األثارتوثٌقو تعتبر المساحة التصوٌرٌة األرضٌة من أكثر الوسائل شٌوعاً فً 
 Close )األرض لتصوٌر معالم معٌنة وفً حالة توثٌق المنقوالت و القطع الصغٌرة تسمى بتصوٌر النطاق المغلق 

Range Photogrammetry)  
على أن ٌتم أخذ , تعتمد تقنٌة الفوتوجرامتري على أخذ صور بعدة كامٌرات بشرط تقاطع أشعة الصور معاً ومع األثر

إحداثٌات النقاط على سطح األثر من أكثر من كامٌرا و بمعلومٌة أحداثٌات األثر ذاته و كذلك أحداثٌات الكامٌرات و 
فٌتم أصدار النقاط فً مجسم ثالثً األبعاد و بتكرار رفع أحداثٌات النقاط تتم عملٌة التوثٌق وذلك بعد , أرتفاعاتها

إدخال الصور على برمجٌات مصححات أخطاء التصوٌر و تقوم بربط مناسٌب النقاط معاً بمعلومٌة اماكن و 
وذلك عبر تحوٌل النقاط إلى فكتور تقرأ على ,  (المودٌل)أحداثٌات الكامٌرات لنفس النقاط للخروج بمجسم األثر 

وكلما زادت عدد الكامٌرات المستخدمة كلما كانت النتٌجة أدق , برامج الرسم الخطٌة التً من أشهرها تطبٌقات الكاد
(Stereo Photogrammetry) تصوير األستريو ثنائي الكاميرات- 3-1   

 viii ( 17,16,15,14صور رقم) 

ٌتم التصوٌر باستخدام اثنٌن كامٌرا بشرط تغطٌة األثر فً مجال الكامرتٌن على أن تكون الكامرتٌن متوازٌتٌن و 
و , 15:1, 5:1و بعد الكامرتٌن عن األثر بٌن ,  للخروج بنتٌجة جٌدة ٌفضل أن تكون نسب بعد الكامرتٌن عن بعض

 تكون مخرجات األسترٌو 
 

 ثنائٌة األبعاد للواجهات إسقاطات- 
  األسطح المجسمة على الواجهاتإسقاطات- 

 

 
 

 
 
  

 
 

 ٍحطت اىشصذ اىَتناٍيت 17: 14  سقٌةصىس

 Architectural photogrammetry, basic theory, procedures, tools : اىَصذس

 



 

تىثٍك انًباًَ األثرٌت انتمٍُاث انحدٌثت فً   تمٍٍى استخداو انىسائم انتكُىنىجٍت فً تىثٍك انًباًَ األثرٌت

 

 
 

 (19,18صور رقم ) (Bundle Photogrammetry)التصوير بحزمة الكاميرات -   3-2
: 20صور من رقم ) ٌستخدم التصوٌر بعدة كامٌرات فً حالة تعقٌد األثر المراد رفعه لتحقٌق تغطٌة لكامل عناصره

و ذلك لتحقٌق دقة أعلى وتوقع فٌها أحداثٌات الكامٌرات و أرتفاعاتها و بمعلومٌة المسافات بٌن الكامٌرات و , ( 30
  و كذلك زواٌا أسقاط أشعة التصوٌر على األثر  بعض و بٌن الكامٌرات و األثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
( 36: 31صور من ) ix و ضبط أخطاء أنحرافات التصويراستقامة- 3-3

تتم عبر برامج أستقبال معلومات و صور الفوتوجرامتري و التً تقوم بعمل حسابات بتثبٌت أربع نقاط 
معلومة المقاسات و ٌسمى التحوٌل الحسابً لضبط أستقامة مخرجات الفوتوجرامتري بالهوموجراف 

Homograph  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرفع باستخدام الماسح الليزري ثالثي األبعاد - 4     
أداه لتحلٌل بٌانات شكل أو لون عناصر األثر بحٌث تحوٌلها إلى مجسمات رقمٌة ثالثٌة األبعاد وذلك باستخدام شعاع 

. فٌتم نقل أحداثٌات العناصر المنعكس علٌها بمعلومٌة مكان الماسحة, اللٌزر بدون لمس السطح
:  إلى ثالثة انواع(37صورة رقم ) ٌنقسم ماسح اللٌزر

 (Fixed Terrestrial Laser Scanning)الماسح اللٌزري األرضً الثابت 

 (Kinematic Terrestrial Laser Scanning)الماسح اللٌزري المحمول على عربة 

 

   

 

 

 

 اىتصىٌش بحضٍت اىناٍٍشاث و ٍخشجاث ّظاً اىفىتىجشاٍتشي 30: 18  سقٌةصىس

 Architectural photogrammetry, basic theory, procedures, tools : اىَصذس

 

 ضبط اخطاء اّحشافاث سفع ميىسٍىً سوٍا باىفىتىجشاٍتشي 33,32,31 صىس سقٌ

 Architectural photogrammetry, software and methods : اىَصذس

 

 ٍشاحو اّتاج اىشسىٍاث باىفتىجشاٍتشي  36,35,34  سقٌةصىس

 Architectural photogrammetry, software and methods : اىَصذس

 



 

تىثٍك انًباًَ األثرٌت انتمٍُاث انحدٌثت فً   تمٍٍى استخداو انىسائم انتكُىنىجٍت فً تىثٍك انًباًَ األثرٌت

 

(Air bone Laser Scanning)الماسح اللٌزري الجوي 
x 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
ألية عمل الماسح الليزري ثالثي األبعاد -  4-1

ٌعمل النظام بعد توقٌع أحداثٌات المبنى و أحداثٌات تمركز الماسحة التً ٌجب أن تتداخل بحٌث تغطً كامل 
السطح الممسوح لضمان نقل جمٌع النقاط و تمهٌداً لعملٌة النمذجة التً تنتج عن نقل البٌانات للكمبٌوتر عبر برمجٌات 

, 3D MAXمعٌنة و ٌتم قراءة بٌانات الماسح اللٌزري عبر برمجٌات معٌنة تحولها إلى أمتدادات ملفات الكاد و 
ٌمكن عن طرٌق المسح ثالثً األبعاد أستنساخ مجسمات مطابقة لعناصر حقٌقٌة أو أستنساخ كافة العناصر 

( 44: 38صور من ) xiالمعمارٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وذلك كما تم فً , xiiوهذه الفكرة من تطبٌقات الماسح اللٌزري لتوثٌقة الدقٌق لكل عنصر و الخروج بمسح كامل
المشروع المشترك بٌن المجلس األعلى لؤلثار التابع لوزارة األثار بمصر و جامعة بازل و جمعٌة أصدقاء المقابر 

وفٌه تم توثٌق مقبرة سٌتً األول , الملكٌة فً مصر ومإسسة التكنولوجٌا الرقمٌة للحفاظ على التراث و فاكتوم أرت
بدرجة وضوح للصورة , بوادي الملوك باألقصر وتم فٌه تسجٌل البٌانات من خالل ماسحة ضوئٌة للرفع ثالثً األبعاد

 نقطة لكل متر مربع وتم فٌها تسجٌل كل نقطة 100000000 مٌكرون و تحتوي البٌانات المسجلة على 100ٌساوي 
و فً هذا المشروع طور الفرٌق جٌل جدٌد من الماسحات الضوئٌة تحتوي على خاصٌة التقاط األلوان , بشكل مستقل

( 47,46,45صور )xiii الداكنة و الفاتحة فً آن واحد
 

 

 

 

 

 

  

ٍشاحو اّتاج اىشسىٍاث باىفتىجشاٍتشي  37  سقٌةصىس

-Comparison of laser scanning photogrammetry and SFM : اىَصذس

MVS pipeline applied in structures and artificial surfaces 

 

َّارج ىيَىدٌو اىصادس عِ اىَاسح اىيٍضسي  42: 38  سقٌةصىس

 Heritage recording and 3d modeling with photogrammetry and 3d scanning :اىَصذس

 

َّارج ٍساساث األشعت و بٍاّاث اىصىس اىْاتجت عِ ٍسح اىيٍضس  44,43  سقٌةصىس

 Heritage recording and 3d modeling with photogrammetry and 3d scanning :اىَصذس

 



 

تىثٍك انًباًَ األثرٌت انتمٍُاث انحدٌثت فً   تمٍٍى استخداو انىسائم انتكُىنىجٍت فً تىثٍك انًباًَ األثرٌت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ربط النماذج مع منظومة المواقع العالمية -  4-2

ٌتم التعامل فٌها مع األجسام المغطاه عن طرٌق أشعة اللٌزر بما , توفر عملٌة المسح باللٌزر تقنٌة عالٌة من الدقة
و ذلك عبر برمجٌات متخصصة بمساعدة الكمبٌوتر  فتقوم بتسجٌل بٌانات و , Point Cloudٌسمى غٌمة النقاط 

وهذا الماسح ثالثً األبعاد قادر على , معلومات جمٌع األجسام المصورة و الممسوحة ضمن مجال رإٌة الجهاز
 لتوفٌر مودٌل حقٌقً GPSتسجٌل مالٌٌن من النقاط و أستنباط أحداثٌاته حال ربطه مع منظومة المواقع العالمٌة 

( 52: 48صور رقم ) كما تم فً المقبرة ثالثً األبعاد

 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اىعَو اىحقيً و اىَعَيً ألصذاس اىتىثٍق باىَاسح اىيٍضسي  47,46,45   سقٌةصىس

 3d laser scanning and heritage  :اىَصذس

 

ٍسح  ٍقبشة سٍتً  49,48   سقٌةصىس

ٍصش , األوه بىادي اىَيىك باالقصش

تقشٌش فامتىً اسث عِ تىثٍق   :اىَصذس

 ٍقبشة سٍتً األوه باىَسح اىيٍضسي

 



 

تىثٍك انًباًَ األثرٌت انتمٍُاث انحدٌثت فً   تمٍٍى استخداو انىسائم انتكُىنىجٍت فً تىثٍك انًباًَ األثرٌت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حقق تطور التكنولوجٌا الرقمٌة فهم متمٌز للتراث الثقافً مع توفٌر كبٌر للجهد و الوقت وذلك ألغراض الحفاظ 

كما ٌعد توثٌق التراث أداه للمراقبة و , على التراث عبر توثٌقه لتقدٌمه إلى العالم بصورة مناسبة سواء للثقافة أو للعلم
. التحكم فً رصد حاالت التراث المتغٌرة و مراقبة األنشطة المرتبطة به و تحدٌد أولوٌات التدخل

 :النتائج-  5
للوقوف على تقٌٌم استخدام التكنولوجٌا فً توثٌق المبانً األثرٌة تم عمل استبٌان للمتخصصٌن فً توثٌق و ترمٌم 
اآلثار عبارة عن عشر مجموعات من االسئلة ترتكز كل مجموعة على محور من محاور استخدام التكنولوجٌا فً 

: توثٌق اآلثار كما ٌلً
مجموعة اسئلة تتناول استخدام التكنولوجٌا فً توثٌق اآلثار للكشف عن مكونات مواد البناء وتحدٌد المواد  -

المناسبة للترمٌم و األستكماالت اآلثرٌة 
مجموعة اسئلة تتناول استخدام التكنولوجٌا فً توثٌق اآلثار لتتبع حركة المٌاة األرضٌة وتقٌٌم حاالت  -

أساسات اآلثار 
مجموعة اسئلة تتناول استخدام التكنولوجٌا فً توثٌق اآلثار لتحقٌق دقة اعلى باستخدام محطة الرفع  -

المتكاملة 
مجموعة اسئلة تتناول استخدام التكنولوجٌا فً توثٌق اآلثار باستخدام تقنٌات الفوتوجرامتري  لرفع حاالت  -

التدهور لؤلسطح عبر النقل الدقٌق لبٌاناتها  
مجموعة اسئلة تتناول استخدام التكنولوجٌا فً توثٌق اآلثار باستخدام تقنٌات اللٌزر سكان للتمكن من توثٌق  -

 المبانً االثرٌة بدقة

مجموعة اسئلة تتناول استخدام التكنولوجٌا فً توثٌق اآلثار للتؤكد من أتزان العناصر اإلنشائٌة و ضمان  -
بقاء اآلثار 

 مجموعة اسئلة تتناول استخدام التكنولوجٌا فً توثٌق اآلثار وعالقته بتقلٌل تكلفة اعمال التوثٌق -

  مجموعة اسئلة تتناول توفٌر الوقت باستخدام التكنولوجٌا فً توثٌق اآلثار  -

 مجموعة اسئلة تتناول تحقٌق دقة عالٌة فً رفع و توثٌق اآلثار باستخدام التكنولوجٌا  -

مجموعة اسئلة تتناول دور استخدام التكنولوجٌا فً توثٌق اآلثار بعمل نسخ من عناصر التراث لؤلستفادة  -

 منها فً عمل معارض 

 53وجاءت نتائج تحلٌل بٌان هذه االستبٌانات كما هو موضح بشكل رقم 

 

ٍسح  ٍقبشة سٍتً األوه بىادي اىَيىك باالقصش و مزىل اىشسٌ اىَعَاسي ىيَاسحت اثْاء  52,51,50   سقٌةصىس

ٍصش , تىثٍق اىَقبشة 

 تقشٌش فامتىً اسث عِ تىثٍق ٍقبشة سٍتً األوه باىَسح اىيٍضسي  :اىَصذس

 

 



 

تىثٍك انًباًَ األثرٌت انتمٍُاث انحدٌثت فً   تمٍٍى استخداو انىسائم انتكُىنىجٍت فً تىثٍك انًباًَ األثرٌت

 

 

 

 

 

 

 

 

  
التحليل و مناقشة النتائج - 6

تناول . مصر, طرح االستبٌان على مجموعة متخصصة بمجال توثٌق وترمٌم اآلثار من العاملٌن بالمجلس األعلى لآلثار
 5 إلى 1االستبٌان عشر مجموعات اسئلة اظهرت النتائج كما فً الشكل السابق وتم التقٌٌم لكل سإال بقٌاس ترتٌبً من 

 بٌن الترتٌب الثانً و الرابع من حٌث افادة استخدام التكنولوجٌا 1والذي ٌظهر وقوع مجموعة  (مقٌاس لٌكرت األحصائً)
  من االسئلة فتم الكشف عن ان تتبع المٌاة االرضٌة ٌتراوح بٌن 2اما مجموعة رقم , فً الكشف عن مواد البناء

 اثبتت 3مجموعة , المستوٌات الخمسة للتقٌٌم اي لم تثبت جودته نظراً للتباٌن الشدٌد فً اآلراء الخاصة بالمتخصصٌن
اما مجموعة , اتفاق معظم العٌنة على تحقٌق التكنولوجٌا لدقة اعلى باستخدام محطة الرصد المتكاملة فً الرفع المعماري

 اظهرت ترتٌب مرتفع 5وفٌما ٌخص مجموعة رقم ,  فاظهرت عدم ترجٌح استخدام الفوتوجرامتري العمال التوثٌق4رقم 
ٌرجح استخدام الماسحة ثالثٌة االبعاد فً اعمال التوثٌق وكذلك ترجٌح استخدام محطة الرصد المتكاملة فً رصد وتوثٌق 

 بخصوص مناسبة التكلفة 7ومن النتائج الهامة ما جاء بنتٌجة مجموعة اسئلة , 6اتزان العناصر اإلنشائٌة فً مجموعة 
, الناتجة عن استخدام التكنولوجٌا فً التوثٌق وظهرت بتقدٌرات منخفضة بسبب ارتفاع اسعار المعدات الحدٌثة للتوثٌق

اما شمولٌة الدقة فً كافة النواحً ظهرت ,  كون ان استخدام التكنولوجٌا ٌساعد على توفٌر الوقت8ورجحت مجموعة 
.  بامكانٌة االستفادة من المستنسخات اآلثرٌة الناتجة عن التوثٌق10وكذلك فً مجموعة رقم , 9بمعدل مرتفع بمجموعة 

: ولذلك ٌرجح تحلٌل بٌانات استبٌان اراء الخبراء من العاملٌن بتوثٌق اآلثار ما ٌلً من النتائج
 الحاجة الى تطوٌر المنظومة التكنولوجٌة لفحص مواد البناء و لقٌاس المٌاة االرضٌة  -

افضلٌة استخدام محطة الرفع المتكاملة و الماسحة ثالثٌة االبعاد عن تقنٌات الفوتوجرامتري نظراً لتعقٌد  -
 استخدامها و صعوبة ضبط الكامٌرات

ضرورة العمل على كٌفٌة خفض تكلفة استخدام التكنولوجٌا ألتاحة االعتماد علٌها بشكل اكبر فً اعمال  -
 التوثٌق

 توفر التكنولوجٌا الكثٌر من الوقت و الجهد وتصل الى دقة اعلى من الطرق االعتٌادٌة فً توثٌق اآلثار -

فكرة عمل المستنسخات ألغراض تعلٌمٌة و سٌاحٌة تعتبر اضافة جدٌدة ألستخدام التكنولوجٌا تساعد فً  -
استرجاع النفقات التً استهلكتها ببٌع وعرض هذه المستنسخات 

  خالصة البحث- 7
اظهر تقٌٌم استخدام التكنولوجٌا تؤٌٌد معظم المتخصصٌن و كان عنصر التكلفة من احد العناصر الهامة التً 

, ٌجب العمل علٌها للتمكن الحكومات من دعم استخدامها بشكل اساسً بدالً من الطرق االعتٌادٌة و الرفع الٌدوي
حٌث ٌحقق استخدام التكنولوجٌا مدخل متكامل لٌس فقط ألعمال التوثٌق و لكن بتحدٌد اولوٌات الترمٌم 

بالتصنٌف الكامل لحاالت المبانً و مظاهر تدهورها مما ٌجعل اصدار قائمة اولوٌة تدخل حسب الخطورة اسهل 
كما ان امكانٌة استرجاع بعض من النفقات بتسوٌق المستنسخات التً تصدر عن التكنولوجٌا احد , مما سبق

كما ارجح المتخصصٌن ان مدى اجهزة الرفع البعٌد , النقاط الهامة التً توصل الٌها البحث عبر تحلٌل البٌانات
هو سبب ارتفاع اسعارها مما ٌكشف ضرورة اصدار اجٌال من هذه المعدات التكنولوجٌة ذات مدى رفع متغٌر 

م فً اثار صغٌرة الحجم تتواجد فً 270لتحجٌم النفقات التً تنتج عن استخدام اجهزة ذات مدى بعٌد ٌصل الى 
ولذلك ٌوصً باستخدام التكنولوجٌا مع العمل على حل عٌوب استخدامها التً ال ,  م على سبٌل المثال5مدة 

وذلك ما ٌجٌب السإال الذي طرحه البحث بٌن سطوره هل , مزاٌا تقرٌباً % 80عٌوب مقابل % 20تتعدى 
العائد الفنً و العلمً من استخدام التكنولوجٌا فً توثٌق اآلثار ٌتناسب مع حجم األنفاق الذي ٌنتج عن 

. وتم التعرض لذلك بؤفضلٌة استخدامها كما جاء بالتقٌٌم الذي اثبت فرضٌة البحث, استخدامها؟
 

تحيٍو بٍاّاث  53   سقٌةصىس

األستبٍاُ اىخاص بتقٌٍٍ استخذاً 

اىتنْىاوجٍا فً تىثٍق اَثاس 

 اىباحثت  :اىَصذس

 



 

تىثٍك انًباًَ األثرٌت انتمٍُاث انحدٌثت فً   تمٍٍى استخداو انىسائم انتكُىنىجٍت فً تىثٍك انًباًَ األثرٌت

 

قائمة المراجع -  8
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