ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻤﺪن ﻣﺎﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺎوری ﻟﯿﺪار در
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻤﺪن ﻣﺎﯾﺎ ،ﻗﻮم ﺳﺮخ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﻣﮑﺰﯾﮏ و ﺷﻤﺎل
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ ،در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ و ﺧﺎک ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از
ً
اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ )ﮐﺸﻮری در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺮﮐﺰی( را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪه.
ﻓﻨﺎوری ﻟﯿﺪار اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻢ ﺷﺪه ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﯿﺪار ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﺳﻨﺠﺶ از راه دور اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﻧﻮرﻫﺎی ﻟﯿﺰری ﺑﻪ ﻫﺪف و ﺗﺠﺰﯾﻪ و

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮر ﻣﻨﻌﮑﺲﺷﺪه ،ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ را ﺑﺪون اﯾﺠﺎد
ﺧﺮاﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﺮ در آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  60ﻫﺰار ﺳﺎزه ﮐﺸﻒ ﺷﺪه
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺎﮔﻮﻧﺎم ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻟﯿﺪار و
ﻗﺒﻼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده را ﺑﺪون ﻗﻄﻊ
اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه  60ﻫﺰار ﺳﺎزه ﮐﻪ
ً
ﮐﺮدن ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻒ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻗﺪﯾﻤﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻤﺪن ﻣﺎﯾﺎ در ﺷﻬﺮ ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﺣﺪود  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ  15ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده .اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ً
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺸﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،اﻫﺮام ،ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻤﺪن ﻣﺎﯾﺎ ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ  15ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺗﻤﺪن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎً از ﭼﺮخ ﯾﺎ
رﯾﻞ ﺑﺮای ﺑﺎرﮐﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﭘﻬﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﻧﺪ و
ً
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺮاﺑﻪ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺟﻨﮓ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﺗﻤﺪن
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ،اوﻟﯿﻦ ﻓﺎز اﺟﺮاﯾﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺎﮔﻮﻧﺎم ﺑﻮده ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه در آﯾﻨﺪه ﻗﺼﺪ
دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺪار ﻧﻘﺸﻪ ﺑﯿﺶ از  8ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻦ دﺳﺖ ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ را ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻣﺎﯾﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

