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Abstract 
Topographic surveys are one of the non-destructive methods that provide valuable and significant 
assistance to archaeologists in field works. In topographic surveys, an archaeological surveyor deals 
with all the depressions and ridges in the site and how they relate to humans. Remains of walls and 
architectural structures, the remains of ancient graves and furnaces, the outcrop of the large slate rock 
in ancient hills, remnants of canals built in the past and contemporary of the site, enclosures with 
aggregation of pottery and stone fragments, and in general, the lowest slopes and the smallest 
phenomena are other highlights, and all of them are mapped by using GPS. On the other hand, many 
scholars believe that the Pasargadae built in the time of Cyrus the Great and his successors, is beyond 
the area known to us today. If we look at the Achaemenid Pasargadae as a puzzle, we undoubtedly 
need to conduct archaeological research in the villages and surrounding areas to put all the pieces of 
this puzzle together. One of these sites is an ancient hill located in the easternmost part of Dehno 
village. In 2017, the team of topographic surveys of the Joint Mission of Archaeological Surveys of 
Irano- French; Under the supervision of Kourosh Mohammadkhani and Sebastian Gondet, 
conducted field works on this site. The results indicate the settlement on the ancient hill in the Islamic 
period. 
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Introduction 
We apply topographic maps to show details of terrain and surface phenomena, and in archaeology, 
we use topographic maps in addition to displaying reliefs, in the layout of the ancient structures and 
the remains, buildings, archaeological excavation trenches, the location and layout of all 
interdisciplinary studies on the maps. But topographical surveys in archaeology go beyond preparing 
a topographic map. In such a survey, by moving in the site, we look at the smallest phenomena and 
the least roughness with a careful and microscopic searching look. In topographic surveys, we do the 
work of surveyors and archaeologists together. This article is try to answer the question about the 

application and achievement of topographic surveys in Dehno. 
 
Materials and methods 
For the first time in Iran, topographical surveys in an ancient site were started by the Joint French- 
Iranian Archaeological Survey at the Pasargadae World Heritage Site in 2015. In the first season, the 
surveys were carried out by Theodolite and the Total Station Camera, but due to the limitations of 
these types of cameras, the advanced double and triple frequency Differential Global Positioning 
System (DGPS) was used in the later seasons of the surveys with the possibility of real-time 
correction. In 2017, the ancient hill of Dehno village and its surrounding area was surveyed by a team 
of topographic surveys and a topographic map was prepared. The research method in this study is 
based on inductive and the data collection method is based on library, field activities, and laboratory. 
In library research, we give a brief overview of what a Global Positioning System is, its components, 
and its types. When talking about field works, first; To help you better understand how to do 
topographic surveys, we talk about the way it works, the process of doing it, and the method of 
picking up points in different parts of the site. Then, after identifying the geographical location of 
the site, we will present the data obtained from topographic surveys and other surveys. We organize 
the result of the research based on the data obtained from the field works and their analysis and 

scrutiny. 
 
Results 
On the hill, there were scattered shreds of pottery. Among the pottery assemblage that can be seen, 
there are glazed pottery belonged to the Islamic era. There were also many pieces of rock in all parts 
of the hill, and the remnants of the walls were the most striking remnants on the hill. If we look 
closely at Google Earth images, a fortification is seen around the remnants of the hill walls (Fig. 11). 
The topographic survey team also mapped walls outside the hypothetical fortification (Fig. 12-a and 
b). Shreds of pottery from the Islamic period have been found at the edge of the dried river Pluvar 
and the T2 terrace (shown in Figures 8 and 9). According to archaeological surveys in this area, there 

were no pottery shreds in the area between the hill and the river. 
 
Discussion 
Knowing that only Islamic pottery has been seen on the hill, so the remains of the walls on the hill 
can also be considered related to the Islamic period. However, the walls may have been built in the 
pre-Islamic period and were used by the hill dwellers throughout the Islamic period. If the 
fortification remnants seen around the remnants of the hill walls are also present on the ground, the 
idea of its synchronicity with the hill walls can be thought of, but if the fortification remnants are 
seen only in aerial photographs, it can be thought to be related to a pre-Islamic period. Based on 
Thermoluminescence, Jean-Baptiste Rigot, the mission geoarchaeologist, proposed date of 1,300 to 

1,200 years ago for pottery shreds found on the riverbank in the T2 terrace. 
 
Conclusion 
The result of the topographic survey in the ancient site of Dehno village was the identification of the 
remnants of the walls in the ancient hill, which is a sign of habitation in this site. Based on surface 
pottery and Thermoluminescence dating to the pottery found in the river terrace, we now know that 
the last settlement on the hill was during the Islamic period. However, talking about the periods of 
habitation of this site before the Islamic period and how it is related to the Achaemenid Pasargadae 
requires more field works and the use of other methods of the survey in this site and other areas 
around Pasargadae. 
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 چکیده

ما  ندگانیو آ ندیآیپس از ما مآنان که  یبرا انینیشیپ یهاداشتِ بازماندهنگه ۀزیبه انگ یشناسدر باستان یبیتخر ریغ کردِیرو
 یهایبررس ،یبیتخر ریغ یهااز روش یکیاست.  رانگریو یهاروش یریکارگتر از بهخردمندانه گمانیو ب ستهیبا یهستند، امر

 یتوپوگراف یهای. در بررسکندیم یدانیم یهاشناسان در پژوهشبه باستان ییارزشمند و بسزا یهااست که کمک یتوپوگراف
. پردازدیها با انسان مآن وندیپ یموجود در محوطه و چگونگ یهایو برجستگ هایفرورفتگ ۀشناس، به همبردارِ باستاننقشه کی

 یهابزرگ در تپه یهاسنگزدِ تختهبرون ،یباستان یهاگورها و اجاق یهابازمانده ،یمعمار یو ساختارها وارهاید یهامانده
 یسفال و سنگ، و رو یهاتکه ییِگردهما یهاشده در گذشته و امروز محوطه، گسترهساخته یهاکانال یهامانده ،یباستان

 جی ککم به ها¬آن یاست و همگ یکردنبرجسته و درنگ یاهنکته گریاز د هادهیپد نیترو کوچک هابیش نیتررفته، کمهم
فراتر  انش،نیاز پژوهشگران، پاسارگادِ بناشده در روزگار کورش بزرگ و جانش یاریبه گمان بس ،یی. از سوشوندیاس برداشت م یپ

 کنار دیتردیشود، ب ستهینگر یهمچون پازل انیما دانسته شده است. اگر به پاسارگادِ هخامنش یبوده که امروزه برا یااز محوطه
 نیاز ا یکیآن است.  رامونیپ یهادر روستاها و محوطه یشناسباستان یهاانجام پژوهش ازمندیپازل، ن نیا یهانهادنِ تکه هم

 یتوپوگراف یهایبررس میت ،یدیخورش 1396دهنو است. در سال  یبخش روستا نیتریدر شرق گرفتهیجا یِ باستان ۀها، تپمحوطه
ک نوشتار، با کم نیمحوطه پرداخت. در ا نیدر ا یدانیم یهافرانسه؛ به پژوهش –رانیا یشناسستانبا یهایمشترک بررس أتیه

 یاکتابخانه یهاها در محوطه، پرداخته شده و از پژوهشانجام آن یو چگونگ هایبررس ییبه بازگو ،یتوپوگراف یهاها و نقشهنگاره
 یبرا یول دارند یاسالم ۀدر دور یباستان ۀنشان از استقرار در تپ ندها،ی. برآتبهره برده شده اس یاهیپا میبا مفاه ییآشنا یبرا

در  شتریب یهایها و بررساست تا پژوهش ازیقرار داده شود، ن انیپازل پاسارگادِ هخامنش یِدر کجا دیدهنو با ۀتپ کهنیاز ا یآگاه
 .ردیصورت گ یرامونیپ یهاپهنه گریمحوطه و د نیا
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 . مقدمه1

های سطح ها و پدیدهناهمواری برای نمایش جزئیاتِ
. شوندگرفته می کارههای توپوگرافی بزمین، نقشه

ا و هها، انگارشِ برجستگیهای تراز روی این نقشهخط
ر پذیها را انجامها و شکلِ هندسی ناهمواریفرورفتگی

های شناسی از نقشهولی در باستان. [1]سازد می
ایی جانم برای ؛هابر نمایش ناهمواریافزون ،توپوگرافی

ها، های باستانی، ساختمانماندهساختارها و باز
یابی و شناسی، و جاهای باستانهای کاوشترانشه

دانشی، همچون های میانجانمایی همگیِ پژوهش
های ژئوفیزیک، جانمایی های برداشتجانمایی مربع

های گمانه الکتریکی، جانمایی های بررسیرخنیم
های برداشت شناسی، جانمایی مکانهای زمینبرش
ده برها، بهره روی نقشه غیرهشناسی و های گیاهگرده
پراکندگی  ۀنقش یِسازآمادههمچنین برای  شود.می

های ها و تپههای روشمند محوطهسفال در بررسی
. شوندگرفته میکار ههای توپوگرافی بباستانی، نقشه

شناسی فراتر از های توپوگرافی در باستانولی بررسی
 گونه بررسیاین در توپوگرافی است. ۀی نقشسازآماده

ها و ترین پدیدهبا حرکت در محوطه، به کوچک
ها با نگاهی موشکافانه و ریزبین ترین ناهمواریکم

های توپوگرافی، ما کار و در بررسی شود.نگریسته می
شناسان را با هم و همپا برداران و باستانکنشِ نقشه

شناسانی هستیم که دهیم. گویی باستاننجام میا
زمان دهیم و همبررسی روشمند محوطه را انجام می

بار کنیم. برای نخستینبرداری میمحوطه را نیز نقشه
 ۀهای توپوگرافی در یک محوطدر ایران، بررسی

ناسی شهای باستانت مشترک بررسیأباستانی را، هی
جهانی پاسارگاد و در میراث  ۀفرانسه در محوط –ایران

آغاز کرد. در فصل اول،  خورشیدی 1394سال 
با تئودولیت و دوربین توتال استیشن انجام  هابررسی

ها گونه دوربینروی که اینشد، ولی از آنمی
های GPS بعدی،های ند، در فصلرهایی دامحدودیت

کار هدو و سه فرکانسه با توانایی تصحیح آنی ب ۀپیشرفت
 تأهای توپوگرافی هی. تیم بررسیندشدگرفته 

 ۀهای میدانی در محوطبر پژوهشمشترک، افزون

های پیرامونی نیز به میراث جهانی پاسارگاد، در محوطه
های توپوگرافی پرداخت که یکی از این بررسی
 گرفته در روستای دهنو بود.باستانیِ جای ۀها، تپمحوطه

ل شرقی روستای دهنو در استان فارس و در شما
 خورشیدی، 1396پاسارگاد قرار دارد و در سال  ۀمحوط

آن را  پیرامون ۀباستانی و محوط ۀتیم توپوگرافی، تپ
د. ش فراهمتوپوگرافی آن،  ۀبرداری کرد و نقشنقشه

 ۀمحوط 2حریم درجه  ۀدر محدودروستای دهنو که 
هایی است میراث جهانی پاسارگاد قرار دارد، از محوطه

 هاییمیدانی آن، ما را در یافتن پاسخ هایکه پژوهش
گستردگیِ پاسارگادِ هخامنشیان و چگونگِی  ۀدربار

اش، رهنمون های پیرامونیپیوستگی آن با محوطه
های توپوگرافی، با بررسی ،خواهد بود. در این پژوهش

گونه بررسی در انجام آن و ارزشمندیِ این ۀابزارها، شیو
همچنین به پرسش شویم. شناسی آشنا میباستان

 های توپوگرافی در دهنوکاربرد و دستاورد بررسی ۀدربار
های ها، پژوهشگردآوری داده ۀدهیم. شیوپاسخ می
 ای، میدانی و آزمایشگاهی است.کتابخانه

 

 روش پژوهش. 2
، استوار بر استدالل در این نوشتار روش پژوهش
انی ای، میدکتابخانه ؛هاگردآوری داده ۀاستقرایی و شیو

به  ،ایهای کتابخانهو آزمایشگاهی است. در پژوهش
 تعیین موقعیت ۀچیستیِ سامان ۀدربار طور مختصر

مطالبی های آن آن و گونه ۀجهانی، اجزای پدیدآورند
روش  ۀ. همچنین با روشنگری دربارشودبازگو می

 . در اینشودگیری می، نوشته پی1RTKبرداری نقشه
جهانیِ دو  تعیین موقعیت های دستگاهن، ویژگیمیا

 هاررسیبکه در ) تصحیح آنی الیکا با تواناییِ ۀفرکانس
راندن . هنگام سخنبازگو خواهد شد (کار گرفته شدهب

به فهم  یاریهای میدانی، نخست برای از پژوهش
 ۀوهای توپوگرافی، از شیترِ چگونگی انجام بررسیآسان

در  هاطهآن و از روش برداشت نقانجام  روند ،کار
 . آنگاه پسگفته خواهد شدهای گوناگون محوطه بخش

جایگاه جغرافیایی محوطه، به بازنمودِ  از شناساندنِ
های توپوگرافی و دیگر دست آمده از بررسیههای بداده



  یسنجفصلنامه پژوهه باستان دو                                                                                                                      
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 قطعاتشماری از  ۀ. دربارپرداخته خواهد شدها بررسی
مچنین دستاورد و ه هسفال که از تپه گردآوری شد

ت از أشناسی هیباستانآزمایشگاهی تیم زمین
تکه های رودخانه و شده از پادگانههای برداشتنمونه
 شودتوضیحاتی ارائه میجا، شده در آنیافت هایسفال

 دست آمده از تالشههای بداده ۀو برآیند پژوهش برپای
ها، سامان و تکاپو در محوطه و واکاوی و موشکافی آن

 .شودداده می

  

باستانی  ۀجایگاه جغرافیایی محوط. 3

 ، پاسارگادروستای دهنو
روستای دهنو در استان فارس، شهرستان پاسارگاد و 

 ۀمحوط 2حریم درجه  ۀدر محدوددهستان ابوالوردی و 
در  (.1)شکل میراث جهانی پاسارگاد قرار دارد 

ترین بخش روستا و در مختصات جغرافیایی شرقی
UTM (712542 mE , 3346637 mNتپ ،) باستانی ۀ

 (.2)شکل گرفته است  دهنو جای

 

 (01/02/1397روستای دهنو در پیوند با محوطه میراث جهانی پاسارگاد )مأخذ: نقشه گوگل، تاریخ دسترسی  جغرافیاییجایگاه : 1شکل 
Fig. 1: Geographical location of Dehno village relative to the Pasargadae World Heritage Site 

(Source: https://www.Google earth.com, 2018/04/21)  
 

 
 (01/02/1397تپۀ باستانی در روستای دهنو )مأخذ: نقشه گوگل، تاریخ دسترسی  جایگاه جغرافیایی: 2شکل 

Fig. 2: Geographical location of the ancient hill in Dehno village 
(Source: https://www.Google earth.com, 2018/04/21)  

 

https://www.google/
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ای وجود دارد های دژ خشتیدر روستای دهنو، بازمانده
پهلوی اول و دوم است و هنگام گذر از  ۀکه از آنِ دور

 خواند؛ ولیمیان روستا، نگاهِ کسان را به خود فرا می
های شده برای بررسیبرگزیده ۀاین بناها در گستر

قرار نداشتند. در دهنو محوطۀ باستانی توپوگرافی 
شود و باستانی دیده می ۀترین بخش روستا، تپشرقی

شده و بندیهای کشاورزِی کرتپس از آن زمین
پلوار )که اکنون خشک شده  ۀهایی پیش از رودخانباغ

 هایی برایاند. پس از رودخانه، زمیناست( جای گرفته
ر صفاشهر قرا -شهرکشاورزی و سپس بزرگراه سعادت

های کشاورزی است و پوشیده از زمین ،تپه مالِدارد. ش
دست هشده بهای ساختهها، آبراههدر میان این زمین

های کشاورزان در دوران امروزین قرار دارد. باغ
وریتروستاییان در جنوب تپه جای دارند که بیشتر با 

اند ولی برخی نیز، دیوار های فلزی از یکدیگر جدا شده
ه دیددر غرب تپه  ای روستاییانهخانه ند.هست خشتی

مسکونیِ واجِد  ۀ، دو خانیغربدامنۀ در شوند و می
دم روستا، گفتگو با مر ۀاند که برپایدیرینگی قرار گرفته

سال پیش  5سال پیش و دیگری  35ها، در یکی از خانه
، . در هر دو خانهندها، ترک شده بودتوسط باشندگان آن

 50ندای نزدیک به های سنگی به بلدیوارها پایه
تر، آجر کوچک ۀند. در خانهست متر دارند و خشتیسانتی

 کار رفته است. هبرای ساخت نما ب

 

 ها. مواد و روش4

 (GPSتعیین موقعیت جهانی ) ۀسامان. 4-1

GPSین ثبت موقعیت بر روی زم ۀترین سامان، پیشرفته
تعیین موقعیت  ۀیک سامان GPSاست. به سخن دیگر، 

 ،سنجی و تعیین فاصلهزمان ۀای است که برپایماهواره
 ۀتوانایی ثبت موقعیت را در هم ،کند. این سامانهکار می

با . [2]سازد روز از هر جایی فراهم میساعت شبانه 24
تر تر و دقیقتوان سریع، می GPSکارگیریهب

 هایهبرداری کرد و همچنین تواناییِ انجام مشاهدنقشه
 .[3] دبیشتر را با نیروی انسانی کمتر دار

 

 GPS ۀاجزای پدیدآورند. 4-1-1
( از سه بخش GPSجهانی ) تعیین موقعیت ۀسامان

 -2بخش کنترل زمینی،  -1ساخته شده است:  بنیادین
 .های زمینیبخش گیرنده -3بخش فضایی، 

دسترس  زمینی در ۀعنوان گیرندکه به GPSدستگاه 
 -فالهای گوناگونی دارد: گیرد، بخشکاربران قرار می

ظه، بخش پردازشگر، حاف -باولیه.  ۀکنندآنتن و تقویت
کد( و منبع  های )حامل،های سیگنالکنندهبررسی
 دهنده.نشانۀ ها و صفحکلید فرمان -جتغذیه. 

آنتن  را شده از ماهوارههای فرستادهسیگنالنخست، 
پس از تقویت در  هااین سیگنال کند.میدریافت 

 ۀکنندهای بررسیاولیه، وارد بخش ۀکنندتقویت
، سپس به بخش شوندمیهای حامل و کد سیگنال

برای پردازش  ایویژهافزار پردازشگر و حافظه که نرم
روی بر  ،. در این بخششوندد، اعمال مینها دارداده
 ،الزم انجامهای ها محاسبههای دریافتی از ماهوارهداده

. دشوو طول و عرض جغرافیایی موقعیت تعیین می
دهنده نشان ۀها و صفحبرآیندها به بخش فرمان

 .[4]شود نمایش داده می ،فرستاده و در روی صفحه

 

4-1-2 .GPS نوع گیرنده ۀبرپای 

GPSهای غیر ها برای هدف: این گیرندههای دستی
 مسیریابی،روند و از شناسایی تا نظامی به کار می

کوهنوردی، حمل و نقل شهری و غیره کاربرد دارند و 
 الف(. -3کار گیرند )شکل توانند آن را بهمی همه

ها برای مقاصدِ؛ : کاربری این گیرندهGISهای گیرنده
GIS  شهری، خطوط لوله، حریم جاده، تعیین موقعیت
های مخابرات، های برق و مخابرات، تعیین دریچهدکل

برداری فاز صفر و یک فاضالب شهری و غیره و نقشه
 ب(. -3است )شکل 

کاربری این دستگاه برای  های تک فرکانسه:گیرنده
ها، تنها برداری است. این گیرندهتکثیر شبکۀ نقاط نقشه

هستند و اگر ارتباط با ماهواره  L1کنندۀ موج تدریاف
گسسته شود، نیازمند زمان زیادی برای توجیه دوبارۀ 



  یسنجفصلنامه پژوهه باستان دو                                                                                                                      
 

 

 61     │    1400 پاییز و زمستان ،دوم، شماره هفتمسال 

 
 
 

دستگاه است؛ بنابراین برای برداشت نقاط شهری 
مناسب نیستند. ولی در خارج از شهر و در دشت و تپه، 
با توجه به برقراری دید آسمانی مناسب ماهواره، تواناییِ 

متر سانتی 2تا  1نظر گرفتن دقت برداشت نقاط با در
 وجود دارد.

یافت ها درویژگی این دستگاه های دو فرکانسه:گیرنده
های دو است. با دریافت این موج، دستگاه L2موج 

فرکانسه، گسترۀ کاری بیشتری را نسبت به 
دهند. همچنین های تک فرکانسه پوشش میدستگاه

ز انی کمتر ااگر ارتباط با ماهواره گسسته شود، به زم
یک دقیقه برای توجیه دوبارۀ دستگاه نیاز است )شکل 

 .[5]ج(،  -3

 

 

 
 کالوب( تی)مأخذ: سا GIS یهارندهیگ -ب: چپ -3شکل  ،یدست یهاGPS -الف: راست -3شکل 

Fig; 3-A: Right- Manual GPS, Fig; 3-B: Left- GIS receivers  
 (Source: https://Caloob.com) 

 

 
 )مأخذ: سایت کالوب( برداری تک و دو فرکانسههای نقشهگیرندهج:  -3شکل 

Fig. 3-C: Double and Triple frequency mapping receivers 
 (Source: https://Caloob.com)  

 

 RTKآشنایی با . 4-1-3
ها ترین نوآوریچشمگیر، یکی از RTKروش برداشت 

تعیین موقعیت نسبی است که در آن دو گیرنده  ۀدربار
رادیو  ۀوسیلهای فاز، بهزمانِ مشاهدهبرای گردآوریِ هم
شوند. این روش در همگیِ تعیین به هم مرتبط می

های دقیق همچون کاداستر، پیمایش، ناوبری، موقعیت
 کاربرد دارد.غیره و 

RTK های سیگنال آن تصحیح یندی است که درافر
GPSگونه، به( ای آنیtime-Real و از یک ایستگاه )

، برای یک یا چندین دانستهبا موقعیتی  2پایه ۀگیرند
شود. به این معنا که با فرستاده می 2متحرک ۀگیرند
مدت، تواناییِ تعیین های کوتاهمندی از مشاهدهبهره

موقعیت دینامیک )تعیین موقعیت در حال حرکت بین 
مندی از و با بهرهشود میها( فراهم ایستگاه
های فاز حامل، موقعیت مکانی ایستگاه سیگنال

د. شوین ممتر تعییچند سانتی متحرک با درستیِ در حدّ
کارگیری یک هبا ب RTKدر روش به دیگر سخن، 

 که بر روی یک ایستگاه با مختصاتِ GPSپایه  ۀگیرند
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 ،هابرپا شده است، خطاهای مشاهده دانسته
 هایآشکارسازی و با یک آنتن رادیویی به گیرنده

ها با اعمال شوند و آن گیرندهمتحرک فرستاده می
د خو محلقعیت دقیق های خود، موتصحیح به مشاهده

 .[3] دکننرا مشخص می

یک قانون طالیی وجود دارد: اگر  RTKعملکرد  بارۀدر
پایه دور باشد و در انتهای  ۀاز گیرند متحرک ۀگیرند

برد پوششی آن قرار گیرد، بخشی از درستیِ کار از دست 
پایه  ۀآن است که گیرند ،این نکته ۀرود. چراییِ سادمی

ها از محل های ماهوارههمواره در حال تصحیح مشاهده
 ۀگیرنداست؛ بنابراین دور بودن  متحرک ۀگیرند

های شود که تصحیحمی سببپایه  ۀاز گیرند متحرک
 قرار متحرک ۀگیرندها در اختیار ماهواره ۀمربوط به هم

یت موقع ،نگیرد و درستیِ کار کاهش یابد. در حقیقت
 یدرستبهایه در هنگام آغاز به کار، پ ۀمکانی گیرند

 .برداری کالسیک(های نقشهمشخص است )با روش
ای از های ماهوارهتواند خطاهای مشاهدهبنابراین می

ن و ایند را تصحیح ک متحرک ۀگیرندموقعیت خود و 
 رکمتح ۀگیرندها را از راهِ ارتباط رادیویی به تصحیح

اگر . [6]د شوبفرستد تا موقعیت آن هم تصحیح 
ای )مانند یک ساختمان بلند یا قله و ...( در بازدارنده
باشد و جلوی سیگنال رادیویی را قرار داشته مسیر 

کار برد تا ه( را بRepeaterکننده )تقویت دبگیرد، بای
 دهنو و از فراز بازدارن پایه را از ۀپیغام تصحیحیِ گیرند

تنها به ه کنندبفرستد. تقویت متحرک ۀگیرندبه سمت 
پیغام تصحیح  ۀیک رادیو و یک آنتن برای مخابر

(Correction Msgنیاز دارد. این )،  همان جایی است
 های کور،، برای تعیین موقعیت نقطهRTKکه روش 

پایه و  ۀهای مناسب برای گیرندبا تعیین مکان
 .[7]آید می هابرداربه یاری نقشه ،کنندهتقویت

های ت بررسیأدر هیهای توپوگرافی برای بررسی
جهانِی  تعیین موقعیت شناسی پاسارگاد، دستگاهباستان

کار گرفته هب ،الیکا با توانایی تصحیح آنی ۀدو فرکانس
 رزی شرح به دستگاه این هایویژگی ازشد. بخشی 

 :است

 هایماهواره از L2C، L2، L1 هایفرکانس ردیابی
GPS، هایفرکانس L2، L1 هایماهواره از SGNS، 

 و BeiDou هایماهواره از ،B2، B1 هایفرکانس
 از ،Boc-Alt، E5b، E5a، E1 هایفرکانس
 هایفرکانس دریافت آمادگی و Galileo هایماهواره
 Smart  وریافن از مندیبهره ،SBAS سامانه

Trackهایسیگنال ۀمشاهد و دقیق آنالیز برای 
 ۀگیرند وپایه  ۀگیرند سریع ارتباط شده،ضعیف دریافتی
 ثانیه، ده ؛RTK آغاز نیاز مورد زمان ۀبیشین ،متحرک
 هایداده ۀذخیر توانایی ثانیه، 5 در نقطه خواندن
 ایلف مستقیم خروجی و کنترلر روی بر RTK برداشت

 Textفرمت با DXF،ASCII. 
 

 روش کار. 4-2

 های دیوارهاماندهبرداشت باز. 4-2-1
 های توپوگرافیبررسیهای ترین بخشیکی از دشوار

ی دیوارها هاماندهباز های باستانی، برداشتِدر محوطه
به ریزبینی بسیاری نیاز دارد و نگریستن به  زیرا ؛است

بردار را دچار خطا و نادرستی ها در زمانی دراز، نقشهآن
در بیشترِ دانیم دیوارها گونه که میخواهد کرد. همان

رسند )اگرچه ه یکدیگر میدرجه ب 90ی هابا گوشهبناها 
از ه کشوند نیز ساخته می ی در گذشته و امروزهبناهای

این روی که ( و از آنکننداین قانون پیروی نمی
های ها و تپهها زمان زیادی را در محوطهماندهباز

 برخوردِ دیوارها و کنج و ۀاند، نقطباستانی سپری کرده
اه از ستند و گدرستی پیدا و روشن نیهایشان بهگوشه

 هایی ازهای برخوردشان، تنها بخشچند دیوار و گوشه
ها بردار تنگونه موارد نقشهنمایان هستند. در این هاآن
و از  کندمیبرداشت  ،بیندکه میرا هایی ماندهباز

گمان بر  زیرا ؛کندهای دیوارها پرهیز میانگارش خط
های ماندهنادرستی، بسیار زیاد است. برای برداشت باز

در  دیوارهای باستانی، پس از کندوکاو و بررسی
-دیوار بودنِ آن ۀچه از بازماندراستاهای گوناگون، چنان

کنیم. را برداشت می ی دیوارهاها اطمینان یافتیم، نقطه
پس از و گیریم مینخست، پهنای دیوار را اندازه 

 ۀهای آغازین و پایانی و چنانچه نقطنقطهآن، یادداشت 
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نیز  ،ایمدیگری را در درازای دیوار برداشت کرده
 ۀکنیم. برای برداشت، ژالون را در نقطیادداشت می

نیم، کگیری میو اندازه دهیممیمیانیِ پهنای دیوار قرار 
دهیم. در هر سان انجام مینیز بدینرا ها نقطه ۀبقی

گمان به های دیوارها هستند، بیماندهبخشی که باز
 ها درترسیم خطزیرا ی نیاز داریم؛ ترسیم کروک

دنی ، ناشکروکیبدون داشتن  افزارهای کامپیوترینرم
 است. 

تر های توپوگرافی، بهتر و درستهنگام انجام بررسی
یک بخش از کار را  هایبازماندهاست که همگیِ  آن

برداشت کنیم و پس از پایان آن  یا تپه در محوطه
رویم. برای نمونه، پس بردها به سراغ دیگر مو ،بخش

ا های دیوارهماندههای بازاز پایان یافتن برداشت نقطه
 غیره ها وهمچون آبراههمناطق  به برداشت دیگر

 موردنظر و یادآوری ۀبازگشت به گستر زیرابپردازیم؛ 
یم و کدام اهیک از دیوارها را برداشت کردکه کداماین
ت برداشبسا چهگیر است و ، کاری بس دشوار و زماننه

آمد آن، شود که پیها چندباره انجام برخی نقطه
رد، گونه مواهمچنین در اینآشفتگی نقشه خواهد بود. 

 ۀندبارچ بردار برای پیشگیری از خطا و برداشتِنقشهگاه 
 که در فرجام کار،کند ها، برخی را برداشت نمینقطه

 های ترازو ترسیم خط داشتنخواهد  لخواهید دستاورد
ا گمان خوانندگانی که ب)بی شودنمیبه درستی انجام 

نکته  هایی آشنایی دارند، به اینکار با چنین دستگاه
 ۀقشتوان نند که پیش از برداشت هر نقطه میهست آگاه

مانیتور ترمینال دید  ۀشده را در صفحهای برداشتنقطه
ها را چندباره برداشت نکرد، ولی انجام و بنابراین نقطه

 ،اردشو ؛های بسیارای با بازماندهدر محوطه یکار ینچن
بردار کننده خواهد بود و کار نقشهبر و کالفهزمان

 چندین برابر خواهد شد(.

 

 هابرداشت آبراهه. 4-2-2
ا ای رها نکتهآبراهه ۀدربارنخست بایسته است که 

های های آبراههنقطه یادآور شویم؛ چراییِ برداشتِ
است که جهت آنبهشده در دوران امروزین ساخته

ها در های ژئوفیزیک، اگر این آبراهههنگام بررسی

برداشت ها را آن ،باشند، اپراتور های برداشتمربع
همچون  ،دست آمدههی بهاو در نقشهد کرد خواه

اس شنباستانگونه بدین وشوند میهایی آشکار ساخت
 ،خواهد شدو اشتباه ها دچار خطا هنگام تفسیر نقشه

های توپوگرافی شناخته ها در نقشهاگر این آبراهه ولی
ای ههای ژئوفیزیک و نقشهکه نقشهشوند، هنگامی

توپوگرافی بر روی هم قرار گیرند، درصد تفسیرِ نادرست 
 به صفر خواهد رسید. 

امروزین  ۀای که در دورهای آبراههبرای برداشت نقطه
، نخست پس از ترسیم کروکی، پهنا و اندساخته شده

کنیم و یادداشت می گیریممیرا اندازه  آنژرفای 
اریم(. ها نیاز دها به این اندازه)هنگام ترسیم نهایی نقشه

ای را دهیم و نقطهقرار می نپهنای آ ۀژالون را در میان
یریم گکنیم. سپس مسیر آبراهه را پی میبرداشت می

را  هایی که نیاز استشمار نقطه ،و بنابر مقیاس نقشه
، به 1:1000در مقیاس  ،برای نمونه ؛کنیمبرداشت می

توان بسنده متر می 50یا  40برداشت یک نقطه در هر 
اگر  است.پایانی مسیر آبراهه نیز نیاز  ۀنقطبه کرد. 

ن در درست آ کمانی باشد، برای ترسیمِۀ گونمسیر به
، میانه و پایانی کمان آغاز ۀکم به سه نقطدست افزارنرم

 . استنیاز 
 ها درهای باستانی، ناهمواریهای آبراههیکی از نشانه

زمین هستند. اگر در مسیر حرکت در محوطه،  ۀروی
ر وجود و گمان ب وجود داشته باشندهایی پستی و بلندی

 های آن برداشتنقطهباید ، باشده اای در آن جایگآبراهه
  شوند.

نیز  ،گذرهای حرکت در محوطههای نقطه برداشتِ
 .شودها انجام میهمانند آبراهه

 

 شناسیی زمینهاپهنهبرداشت . 4-2-3
، (Geological zones) شناسیهای زمینپهنه

ر های بسیار بزرگ دسنگزدگیِ تختههای برونگستره
های توپوگرافی برداشت ها هستند که در بررسیتپه
ها، همچون گسترههای این شوند. برداشت نقطهمی

های یک چندضلعی است. چرایِی حرکت بر روی ضلع
است که اگر این کار انجام  جهتبرداشت آن، بدان
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ها های پایانی، فضای خالی این گستره، در نقشهشودن
ر د های دیوارها و ساختارهای باستانیو نبودِ بازمانده

هشناسان بهایی را برای باستان، پرسشهاآن بخش
بسا سبب تفسیرهای نادرست آنان چه کهآورد میوجود 

 خواهد شد.نیز 

 

های گردهمایی برداشت گستره. 4-2-4

 و سفال سنگ
ی باستانی، یک ۀگردهمایی سنگ و سفال در یک محوط

 ی ازهایهای استقرار است. برای برداشت نقطهاز نشانه
ها، پس از اطمینان بر درستیِ گمان، همان این گستره

پیش در شناسیهای زمینپهنههای برداشت نقطه ۀشیو
هبرجسته در کارهای میدانی و ب ۀ. نکتشودگرفته می

 خورشید ونور های توپوگرافی، توجه به ویژه بررسی
های تابش آن است. برای نمونه اگر در ساعت ۀزاوی

های گردهمایی سفال نزدیک به غروب آفتاب، گستره
های روشنه سایهروی ک، بدانشودو سنگ بررسی 

 یشود، چشم انسان خطابسیاری در این زمان ایجاد می
 روی خواهد داد. ،و نادرستی در برداشت بیشتری دارد

بندی سفالِ موجود در چه گروهی دستهتکه که این
کردنی در این بخش های درنگشود از دیگر نکتهمی

ر تو ساده رایجهای سفالتکه  رازیها است. از برداشت
بیشتر کاربردهای روزانه  ز نظر فرم، نقش، لعاب()ا

مردم یافت  تودۀ های سکونتِاند و در گسترهداشته
گاه نشان از آن دارد  ،ترهای ارزندهد، ولی سفالنشومی

بسا مردمی داراتر و چه هِامورد بررسی، جایگ ۀکه گستر
ی ها، رهنمونو همگیِ این فرمانروا و بلندپایگان باشد

 ها در آن گستره خواهد بود.ر پژوهشبرای دیگ

 

 کندبرداشت رودخانه و آب. 4-2-5
یک یا ، کندرودخانه و آبهای برای برداشت بازمانده

جه وکند )با تچند نقطه از مرز آغازین کف رودخانه یا آب
میانه و یک یا چند نقطه از مرز  ۀ(، نقطهانپهنای آ به

رودخانه  ، سپس در درازایشوندپایانی برداشت می
 برداشتبار، یکو هر چند متر گیرد صورت می حرکت

های پادگانه و نقطههمچنین  .شودها را انجام مینقطه

شمار  د.نشوبرداشت مینیز ها های آناشکوب
 به مقیاس نقشه بستگی دارد.  ی برداشتهانقطه

 

 های ارتفاعیبرداشت نقطه. 4-2-6
های ارتفاعی در نقشههای ها برای ترسیم خطاین نقطه

 ترین بخششوند و کلیدیتوپوگرافی برداشت می
 توپوگرافی از یک ۀها برای داشتنِ یک نقشبرداشت

ها برداشت اگر شمار کافی از نقطه .محوطه هستند
 زیرا ؛فرجامین، نارسا و ناکارآمد خواهد بود ۀنشوند، نقش

 شوند وهای تراز ساخته میهای توپوگرافی از خطنقشه
ها نشان داده های محوطه با این خطهمگیِ ناهمواری

 صورتشوند. برای انجام این کار در محوطه حرکت می
ها، و از؛ تپه، گذرهای حرکتی، پیرامون آبراهه گیردمی

ا کندهها، پیرامون آببندیهای کشاورزی و کرتزمین
های رفته، از همگیِ بخشها و روی همو رودخانه

  .شودمیداشت بر ،محوطه نقطه
ها از دستگاه ها در محوطه، دادهپایان برداشت پس از
GPS  زار به افو در نرم شوندداده میبه کامپیوتر انتقال

  شود.پرداخته می ترسیم نقشه

 

 ۀمحوط های توپوگرافیِبررسی. 4-3

 باستانی روستای دهنو
های توپوگرافی ، تیم بررسیخورشیدی 1396 در سال

 ۀتپ ،شناسی پاسارگادهای باستانبررسیت مشترک أهی
کارگیری دستگاه هبا برا پیرامون آن  ۀباستانی و محوط

GPS ی آن توپوگراف ۀبرداری و نقش، نقشهدو فرکانسه
های توپوگرافی پس از د. برای بررسیکرفراهم را 

و خودِ  ای از پیرامون تپهبازدیدهای آغازینِ تیم، گستره
 50ده شد. این گستره، نزدیک به تپه برای کار، برگزی
متر از جنوب تپه )چون  20تا  10متر از شمال تپه، 

 وار/ ارگانیکاندام ۀگونها بهدیوارهای کشتزارها و خانه
رفتگی وجود آمدگی و پسبودند، پیشساخته شده 

متر از  100داشت و مرز پایانی، ناپایدار بود(، نزدیک به 
های خانه و زمینرود ۀشرق تپه، که دربرگیرند

گرفته پس از رودخانه و پیش از جاده بود و کمتر جای
 مارک(ارتفاعی )بنچ أمتر از غرب تپه، بود. مبد 10از 
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 شد، در باالینسبت به آن نقطه تنظیم می GPSکه 
کاری، دستگاه در باالی تپه  تپه جای داشت. در هر روزِ

 هایها با بازماندهشد. برداشت نقطهکار گذاشته می
. در روی (4)شکل  باستانی آغاز شد ۀدیوارهای روی تپ

ای پراکنده جای داشتند. گردهمایِی گونهها بهسفال ،تپه

های تپه یکسان و های سفال در همگیِ بخشتکه
هایی که به چشم یکنواخت نبود. از دسته سفال

دار وابسته به دوران اسالمی های لعابسفال، خوردمی
 بود.

 

 
 شرق به تپه، پانورامااز جنوب  دی: د4شکل 

Fig. 4: View from the southeast to the hill, Panorama 
 

په های تبخش ۀهای بسیار زیادی نیز در همسنگ تکه
های دیوارها، چشمگیرترینِ وجود داشت و بازمانده

. (6و  5های )شکلدر تپه بودند  هاماندهبرجای
 ندشدهای دیوارها، در همه سوی تپه دیده میبازمانده

 ها در راستای جنوبترین گردهمایی آنولی افزون
دِ زها بروندر این گستره زیرا ؛غربی و غرب تپه بود

شد و روشن است که های بزرگ دیده نمیسنگتخته
 . ه استها بیشتر بودساز در این بخشوساخت

 

 
 تپه روی دیوارها بازماندۀ: 5 شکل

Fig; 5: Remains of walls on the hill 

 
 تپه روی دیوارها بازماندۀ: 6 شکل

Fig; 6: Remains of walls on the hill 
 

 
 تپه شرق در شناسیزمین پهنۀ: 7 شکل

Fig; 7: Geological zone in east of the hill 
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باستانی  ۀهای توپوگرافی در محوطبرای بررسی
های دیوارها بر روی تپه، روستای دهنو، بازمانده

های گسترهشده در غرب تپه،  های رهادیوارهای خانه
 ،غربی تپه شناسی که در راستای غرب و جنوبزمین

ی هایخطی بودند و در دیگر راستاها، گسترهبه گونۀ 
در ها ها که برخی از آن، آبراهه(7)شکل  چندپهلویی

رخی و بامروزینِ محوطه با مصالح نو ساخته شده بودند 
خاک کنده شده بودند و در همه سوی تپه  لدیگر در د

غربی وجود داشتند،  راستای غرب و جنوب مگر در
ها در گرداگرد تپه و گذرهای حرکت که یکی از آن

به )کند ی رودخانه قرار داشت، آبدیگری در کرانه
آن که پیش از ۀ و گستر (متر 30درازای کمابیش 

، رودخانه که عرضی جای داشتندرسیدن به رودخانه 
هایی که هها و پادگانمتر داشت و اشکوب 21کمابیش 

ای که در کف آبراهه ،رودخانه ایجاد شده بود ۀدر کران
شده در دل زمین کنده شده بود، خشک ۀرودخان

هایی که پس از رودخانه و پیش از زمین همچنین
بزرگراه قرار داشتند، همگی برداشت شدند. برای 

لوی هایی در په، نقطهنیز هاگزینش مرز پایانی بررسی
 هایبی تپه که دیوارهای کشتزارغر بجنوبی و جنو
شد.  وجود داشت، برداشت در آن ناحیه مردمان روستا

 های ارتفاعیهمچنین از سراسر پهنه برای ترسیم خط
برای ترسیم ها داده سشد. سپ هایی انجامبرداشتنیز 

نقشۀ محوطه فراهم شد  ووارد کامپیوتر شدند نقشه 
 (.9و  8های )شکل

 

 هافته. دستاوردها و یا5

 رودخانه پلوار ۀپادگانهای سفال در . تکه5-1
 (10)شکل پلوار  ۀده سال است که رودخان بیش از

 T2 ۀرودخانه و در پادگان ۀخشک شده است. در لب
هایی از تکه( 9و  8های داده شده در شکل )نشان
ژان  شده است. هاسالمی یافت ۀهای وابسته به دورسفال

(؛ Jean-Baptiste Rigot) باتیست ریگو
 تاریخِ ،ترمولومینسانس ۀبرپای، تأشناس هیباستانزمین
 دکرها پیشنهاد سال پیش را برای آن 1200تا  1300

توان های سفال میتکهاین ای که برای انگاره. [8]
 باستانی به سوی رودخانه، توسط ۀپنداشت، حرکت از تپ

 شناسیهای باستانبررسی ۀبرپای. جریان آب است
بین  ۀهای سفال در گسترگرفته در این پهنه، تکهانجام

  .تپه و رودخانه وجود نداشت

 

 : رودخانه پلوار، پانوراما10شکل 

Fig. 10: Pulvar River, Panorama 

 

واکاوی  ۀبرپای ،از بارو هایینشانه. 5-2

 ایماهواره هاینگاره

ر د ییارث ریزبین شویم، باروهای گوگلنگارهاگر در 
کل )ش شودهای دیوارهای تپه دیده میپیرامون بازمانده

های با آگاهی به این نکته که در تپه، تنها سفال(. 11
 یهای دیوارها، بنابراین بازماندهانداسالمی دیده شده
ظر اسالمی درن ۀتوان وابسته به دورروی تپه را نیز می

 ۀای پیش از دوردیوارها در دوره رسدبه نظر می .گرفت
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اسالمی  ۀد و در درازای دورناسالمی ساخته شده باش
ر برداری کرده باشند. اگها بهرهنیز باشندگانِ تپه از آن

 ۀد، انگارنهای بارو بر روی زمین موجود باشبازمانده
ایِ ساخت آن با دیوارهای تپه را دورهزمانی و همهم
های بارو تنها در توان پنداشت، ولی اگر بازماندهمی

ه ب وابستگی آن توانهای هوایی دیده شوند، میعکس
. با این تصور کرداسالمی را  ۀپیش از دور ۀیک دور

ها و ها نیازمند پژوهشاین انگاره پذیرشِ همه،
 ستند.ه تربیشهای بررسی

 

 
 نگاره مشخص شده است. یرو اهیبا خط س وارها،ید یهابازمانده رامونیتپه و پ یرو ی: بارو11شکل 

Fig. 11: The rampart on the hill and around the remains of the walls is marked on the image with black line. 

(Source: https://www.Google earth.com, 2018/04/21) 

 

های توپوگرافی، دیوارهایی در بیرونِ باروی تیم بررسی
اگر الف و ب(،  -12اند )شییکل فرضییی برداشییت کرده

سیپژوهش های ژئوفیزیک، های دیگری همچون برر
ای هنشانتوان آن را یید کنند، میأاین دیوارها را توجودِ 

. این گمان وجود از سییکونت در بیرون از بارو دانسییت
زمانیِ  ۀزمان با دورشیییاید هم دارد که این اسیییتقرار

دیوارهای داخل بارو نباشیید و یا شییاید شییمار مردم در 
یافته و این نکته انگیز آن  ۀدرازای یک دوره افزایش 

شد شده سترش یابند. که خانه با ها در بیرون از بارو گ
شاید مردمی که در این تپه گمان  ست که  دیگر این ا

د و از گرفتننظام طبقاتی جای می ۀزیسیییتند برپایمی
بارو و برخی دیگر در این روی برخی مردم در درون 

 اند.کردهبیرون از آن زندگی می
های تپه، پژوهشییی جا که تاکنون بر روی سییفالاز آن

شده  سیانجام ن سی هواو برر ی یهای ژئوفیزیک، عکا
در این پهنه صییورت نگرفته اسییت،  هاو دیگر بررسییی

امری قطعی  ،های این محوطهدوره ۀگفتن دربار سخن
ه، های اسالمی در تپسفال قطعات ۀو تنها برپای نیست

اسییالمی  ۀاسییتقرار آن را دور ۀتوان واپسییین دورمی
 پیشنهاد کرد.
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 از بارو قرار گرفته است. رونیکه در ب یواری)الف و ب(: د 12شکل 

Fig. 12 (A & B): The wall located outside the rampart area 

 

 گیری. نتیجه6

شناسی، مندی از فناوری و دانش روز در باستانبهره
سوی کار و  های باستانی را بهپژوهش در محوطه

که درصدِ بر اینبرد. افزونکنشی غیر تخریبی پیش می
آسیب و زیان به محوطۀ باستانی نزدیک به صفر درصد 

تر، از دیگر تر و درسترسد، برایندهای دقیقمی
ن های نویکارگیریِ فناوریبهها و دستاوردهای برتری

های بررسیشناسی است. های باستاندر پژوهش
های غیر تخریبی است که یکی از روش، توپوگرافی

شناسان در به باستانارزشمند و بسزایی  هایکمک
 کند. های میدانی میپژوهش

ی در شناسان بسیاراز آغاز قرن بیستم میالدی، باستان
محوطۀ باستانی پاسارگاد به پژوهش و کار میدانی 

 های بنیادیین دربارۀاند. همواره یکی از پرسشپرداخته
این محوطۀ باستانی، گسترۀ پاسارگاد در دوران 

های هخامنشیان و چگونگی پیوستگی محوطه
فته در گرباستانیِ جای ۀتپپیرامونی با آن بوده است. 

 ۀمحوط 2حریم درجه  ۀمحدود که در روستای دهنو
هایی است ، از محوطهمیراث جهانی پاسارگاد قرار دارد

شناسی های باستانت مشترک بررسیأهیکه در 
ناسِی شهای باستان، در پیوند با پژوهشفرانسه –ایران

محوطۀ میراث جهانی پاسارگاد، برای کار و کنش 
خورشیدی گزینش شد. دستاورد  1396در سال میدانی 

بررسی توپوگرافی در این محوطه، شناسایی 

های دیوارها در تپۀ باستانی بود که نشان از بازمانده
های سکونت در این محوطه است. اکنون برپایۀ سفال

توان نتیجه گرفت که واپسین سکونت در سطحی می
ری گذاتپه، در دورۀ اسالمی بوده است. تاریخ

های شده برای تکه سفالترمولومینسانس انجام
ن های نخستیشده در پادگانۀ رودخانه، تاریخ قرنیافت

شد  دهد. در آغازینِ نوشتار گفتهاسالمی را پیشنهاد می
یسته نگر هخامنشیان همچون پازلی به پاسارگادِکه اگر 

های این تکه ۀهم نهادنِ تردید برای کنار هم، بیشود
شناسی در روستاها و های باستانپژوهشاید بپازل، 

شود. بررسی توپوگرافی  های پیرامون آن انجاممحوطه
های پازل، یعنی محوطۀ باستانی در یکی از این تکه

روستای دهنو، انجام شد که دستاورد آن برای 
های سپسین در این محوطه مندی در پژوهشبهره

ه ین محوطدارای ارزش است. اکنون نقشۀ توپوگرافی ا
ارث نیز ازحضور بارو های گوگلنگارهدر دست است و 

ی هادر تپه حکایت دارد. ولی سخن گفتن دربارۀ دوره
سکونت این محوطه در پیش از دورۀ اسالمی و 
چگونگی پیوند آن با پاسارگادِ هخامنشیان، نیازمند 

گیری از دیگر های بیشتر میدانی و بهرهپژوهش
های ن محوطه و دیگر محوطههای بررسی در ایروش

 پیرامون پاسارگاد است.
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ی هااین پژوهش در چهارچوب فعالیتسپاسگزاری: 

 -ایرانشناسی های باستانپژوهشت مشترک أهی
فرانسه انجام شده است. نگارندگان از همکاری همۀ 

فرد ویژه شهاب زعیمیاعضای تیم سپاسگزار هستند، به
 کمک فراوانی نمود.های میدانی که در برداشت داده

 
 
 

 

 هانوشتپی
1. Real Time Kinematic روش تعیین موقعیت ،

کینماتیک آنی است که در این نوشتار برای اشاره 
 شده است. کار گرفتههب "RTK" ،به آن

یا  Rover ۀکارگیری واژهدر این پژوهش، به جای ب .2
Mobile  هو به جای ب« متحرک ۀگیرند»از

« پایه ۀگیرند»از  Stationیا   Baseۀکارگیری واژ
شده است. بهره برده
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