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معرفي يك روش سريع و جايگزين براي 
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  چكيده
ه ي تهيق برايع و دقي ساده، سريها  از روشيكين مقاله يدر ا

ن يدر ا. شنهاد شده استي پي جانوريها  از نمونهير علميتصاو

ه شده با مداد با كمك ير تهيا تصاويها نمونه و  روش ابتدا عكس

م اسكن يكروسكوپ مجهز به لوله ترسيوميا استريكروسكوپ و يم

 باز شده و CorelDrawر اسكن شده در برنامه يتصاو. شوند يم

م يژه و خطوط مناسب ترسي ويها ر با كمك قلميات تصاويجزئ

 شناخته يها ن روش با فرمتي ا باييه شده نهاير تهيتصاو. شود يم

به . رنديگ ي مورد استفاده قرار ميره و در مقاالت علميشده ذخ

اي اختياري، استفاده از تابلو ديجيتايزر براي ترسيم  عنوان گزينه

  .باشد ياوليه نمونه و هم افزودن جزئيات امكان پذير م
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ABSTRACT 

In this paper, we propose a simple, fast, and 

accurate method to make scientific illustrations 

specimens of animals. Photos and/or pencil 

drawings provided via microscope or stereo-

microscope equipped with Camera Lucida and 

scanned. The scanned illustrations were  imported 

into CorelDraw. the detailed drawings are made 

using special pens and proper lines. The final 

produced illustrations with this method can be 

stored in all known formats and used in the 

scientific literatures. The digitizer panel, as an 

alternative option, may be used to schedule the 

initial drawing and also adding the details 

 

Keywords: Animal illustrations, CorelDraw, 

Digital drawings. 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1392 پنجم، تابستان ياپياول، پ، شماره دومسال ، ي تجربي جانوريشناسستي زي ـ پژوهشيعلممجله   52

  مقدمه
افزار  افزار و سخت هاي دهه اخير در زمينه نرم پيشرفت

هاي  پيشرفت كامپيوتر و گسترش آن در ساير علوم، به
ها در متون  ه تصاوير و گرافئشگرفي در زمينه ارا

الي قابل  ديجيتيها دوربين. علمي منجر گرديده است
نوري مانند استروميكروسكپ  يها اتصال به سيستم

تري را نسبت به آنچه در گذشته   تصاوير دقيقئهارا
 ترسيم كه يها لوله. پذير نموده است ميسر بود، امكان

فقط ارايه نكات (زمينه   بدون پسرسم دستي تصاوير
نمودند، امروزه در  ي مرا در گذشته فراهم) مهم تصوير
ابلوهاي ديجيتايزر سهولت بيشتري را در تركيب با ت

با اين وجود، رسم . كنند ي مرسم دقيق جزئيات فراهم
ها و خارها در  ق مانند تارچهجزئيات بسيار دقي

 يها  نمونهها در  كوچك جانوري و يا كركيها نمونه
گياهي همواره به عنوان مشكلي اساسي براي 

عمق كم ميدان ديد در .  باقي مانده استانمحقق
برداري دقيق و   اپتيكي امكان عكسيها سيستم

واضح از جزئياتي كه در فاصله كانوني قرار ندارند را 
مانند (فراهم نساخته و افزودن جزئيات مورد نظر 

 رسم دستي به صورت...) ، ها ، خارها و كركها تارچه
 Camera(با استفاده از لوله ترسيم 

Lucida=drawing tube( مشكل عدم يكنواختي ،
 دستي را به همراه يها و اندازه دقيق جزئيات در رسم

 سنتي كه شامل طراحي با مداد روي يها روش. دارد
 جوهري يها با قلمها  كاغذ كالك و تقويت رنگ

روترينگ است، مستلزم صرف وقت زياد و داشتن 
باشد كه مشكالت  ي متخصص كافي در رسم

. ذكر در خصوص دقت تصاوير را به همراه داردال فوق
 يها  بود كه روشيانچارلز كلمان از اولين محقق

 يها ي را در ترسيم جزئيات ريز نمونهافزار نرم
 Adobeهاي افزار نرمجانوري با استفاده از 

illustrator و Adobe Photoshop در تركيب با 
 مرسوم نمود WACOMافزار صفحه گرافيكي  سخت

)Coleman 2003, 2006, 2009 .( روش مذكور
ه ئاي را در ترسيم جزئيات ارا گرچه تسهيالت ويژه

تر و داراي جزئيات بيشتري  ه تصاوير واضحئنمود و ارا
را نسبت به گذشته فراهم ساخت، خالي از اشكال نيز 

 و Photoshop مناسب در يها فقدان قلم. نبود
Illustratorت ي كه ضخاميها  براي رسم تارچه

آل غيريكنواخت در طول خود دارند، هنوز ترسيم ايده
همچنين، كار در محيط . اندجزئيات را ممكن نساخته

ن ا براي محققillustratorافزار  نرم پيچيده نسبتاً
 دسترسي صفحات و دشوار افزار نرمناآشنا با اين 

 نيز به دليل WACOMگرافيكي ديجيتالي مانند 
در اين . شود ي مسوبقيمت آنها، خود يك مشكل مح

 Corelافزار  نرممقاله روشي جايگزين با استفاده از 

Drawموجود يها  معرفي شده كه نسبت به روش 
 محسوبتر  و در ترسيم جزئيات دقيقتر  ساده

  .گردد يم
  

  ها مواد و روش
تصاوير اوليه كه جزئيات دقيق نمونه ريز بايد به آن 

: گردند ي م زير تهيهيها اضافه شوند، با يكي از روش
 ترسيم شكل با استفاده از مداد و با كمك لوله .1

ميكروسكپ يا (ترسيم متصل به سيستم نوري 
  ؛و سپس اسكن نمودن تصوير) استريوميكروسكپ

 تهيه عكس ديجيتال از نمونه ريز با استفاده از .2
 اوليه با يها ترسيم. دوربين متصل به سيستم نوري

 Black) سياه و سفيد ورتبه صمداد، بهتر است 

and White)  600و با قدرت تفكيك حداقلdpi 
  را نيزA4 اوليه بزرگتر از يها ترسيم. اسكن شوند

 A4توان با استفاده از دستگاه زيراكس به اندازه  يم
ز نمونه يجزئيات ر. كوچك نموده و سپس اسكن نمود

  به تصوير ديجيتال افزودهCorel Drawافزار  نرمدر 
) 15ه خنس(استفاده از نسخه جديد برنامه . وندش يم

Corel Draw ver X5همچنين . گردد ي م توصيه
) افزار سخت( استفاده اختياري از يك صفحه ديجيتايزر

 كه در تركيب Corel Drawافزار  نرمقابل اتصال به 
 ويژه سهولت بيشتري را براي رسم يها با قلم

در اين . باشد ي مپذير سازد، امكان ي مجزئيات فراهم
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 A4سايز Silver Crest مقاله از صفحه ديجيتايزر 
مراحل افزودن جزئيات ). 1شكل (استفاده شده است 

ابتدا ترسيم اوليه را در : به ترسيم اوليه عبارتند از
  مورد نياز را كه يها باز نموده و ابزارCorel برنامه 

  .اند در منوي ابزار بيابيد  معرفي شده2در شكل 

Pick toll ابزار مورد استفاده براي انتخاب، تعيين 
حاشيه  موقعيت و جابجايي تصوير است كه در نوار

پس از باز ). 2شكل (شود  ي مسمت چپ برنامه ديده
با ) 4شكل (Corelكردن ترسيم اوليه در برنامه 

 اندازه ،چرخاندن دكمه وسط ماوس به جلو و عقب
براي افزودن جزئيات اي تغيير دهيد تا  تصوير را بگونه
  نيزZoom tollبا كليك روي منوي . مناسب باشد

ابزار . توان بزرگنمايي تصوير را تغيير داد يم
Freehands tool)  براي رسم انواع خطوط ) 2شكل

با دو . گيرد ي مخميده و راست مورد استفاده قرار
 8اي با  باركليك روي حاشيه منوي اين ابزار، پنجره

هريك كاربرد مخصوص خود را (شود  ي مگزينه باز
 براي Point Line-2در اين پنجره از ابزار ). دارد

با انتخاب . ترسيم مقياس تصوير خود استفاده نماييد
، يك نوار ابزار افقي در )2شكل (B-Splineابزار 

كه در ) 3شكل (شود  ي مباالي صفحه اصلي ظاهر
آن ضخامت خط و ممتد و يا منقطع بودن آن را 

براي خطوط ريز در كادر نوك قلم . كنيد ي مخابانت
mm25/0-2/0  و براي خطوط اصلي تصوير از نوك
در كادر مجاور، نوع .  استفاده نماييدmm 5/0قلم 

تعيين ) به صورت خط ممتد و يا نقطه چين(خط را 
پس از انتخاب نوك قلم مناسب، روي تصوير . نماييد

 را كليك نموده و در يك جهت عمل كليك كردن
ادامه ) ترسيم اوليه(متناسب با تصوير اسكن شده 

يابد  ي مبا دوبار كليك كردن، ترسيم خط خاتمه. دهيد
. شود ي مو خط رسم شده روي شكل قبلي ظاهر

ضخامت خط و نوع آن از طريق نوار ابزار افقي قابل 
لذا در صورت نياز به تصحيح، با كليك . تغيير است

 حالت اول بازگردانده  تصوير را بهUndoكردن منوي 
 روي صفحه كليد، Deleteيا با فشار دادن دكمه  و

  .خط رسم شده را حذف نماييد
  

  
 استفاده اختياري از صفحه ديجيتايزر و قلم نوري .1شكل 

براي ) افزار نرم(افزار كارل دراو  متصل به نرم) سخت افزار(
سهولت در ترسيم جزئيات نمونه با استفاده از روشي كه در اين 

در شكل، صفحه ديجيتايزر . مقاله توضيح داده شده است
Silver Crest  سايزA4نشان داده شده  به عنوان نمونه 

  .است
  

  
 مورد استفاده از منوي ابزار در يها  آيكون ابزار.2شكل 
  15 نسخه CorelDrawبرنامه 
  

 يها و يا تارچهها  براي رسم جزئياتي مانند خار
 استقاده نماييد Artistic Mediaروي نمونه از ابزار 

 منوي Freehand toolانتخاب منوي ابزار ). 2شكل(
Artistic Media را در نوار ابزار افقي در باالي 

در اين نوار ابزار، كادري ).3شكل (كند  ي مصفحه باز
ليست . با عالمت يك تارچه در درون آن وجود دارد

اي شامل انواع خطوط  بازشونده اين كادر، پنجره
كند كه ضخامت  ي مهئرا ارا) تارچه مانند(خميده 

 مجاور آن توان در كادر ي مرا نيزها  مناسب تارچه
پس از انتخاب گزينه مناسب و كليك . انتخاب نمود



 1392 پنجم، تابستان ياپياول، پ، شماره دومسال ، ي تجربي جانوريشناسستي زي ـ پژوهشيعلممجله   54

كردن روي شكل، تارچه و يا خار را روي تصوير قبلي 
پس از رسم تارچه، قطر آن از طريق . رسم نماييد

براي رسم . افقي قابل تغيير است كادر نوار ابزار
 توخالي، ابتدا تارچه موردنظر را در نوار ابزار يها تارچه

.  انتخاب نماييدOutline Penه منوي كناري صفح
اي از خطوط با ضخامت مختلف  با انتخاب آن پنجره

شود؛ ضخامت مورد دلخواه را از آن انتخاب  ي مباز
نوار ابزار كنار صفحه بازگشته و  به سپس. نماييد

را انتخاب نماييد تا ) 2شكل ( Fill tollمنوي ابزار 
توانيد  ي ما رNo Fillاي ظاهر شود كه گزينه  پنجره

  از آن انتخاب نماييد تا درون تارچه رسم شده، خالي 
  .گردد

وقتي طراحي شكل مورد نظر كامل شد، تصوير 
ابتدا تصوير را . مربوط به ترسيم اوليه را محو نماييد

. كوچك كنيد تا بطور كامل در صفحه ديده شود

 را انتخاب و در جايي بيرون Pick tollسپس منوي 
اكنون با زدن كليد . ه كليك كنيداز شكل رسم شد

Delete تصوير اوليه را محو نماييد تا فقط تصوير 
ذخيره كردن ترسيم از . ترسيم شده جديد باقي بماند

. گيرد ي م صورتExport و گزينه Fileطريق منوي 
 Save as Typeپس از نوشتن نام فايل در كادر 

. يدفرمت مورد نياز را انتخاب و تصوير را ذخيره نماي
براي داشتن بهترين كيفيت تصوير، ذخيره تصاوير با 

در اين مورد پس از . شود ي م توصيهTifفرمت 
شود كه در  ي ماي ظاهر  پنجرهExportانتخاب گزينه 

 600dpi كيفيت تصوير را حداقل Resolutionكادر 
 نيز گزينه Color modeمنظور نموده و در كادر 

Grayscaleاي مواردي كه بر.  را انتخاب نماييد
 گزينه Quality مورد نياز است، از منوي JPGفرمت 

highestرا انتخاب نماييد .  
  

  
، و پس از فعال شدن منوي ابزار )باال( براي انتخاب نوع و اندازه خط B-Spline نوار ابزار افقي پس از فعال شدن منوي ابزار .3شكل 

Artistic Media tool پايين( براي انتخاب نوع و ضخامت تارچه.(  
  

 نتايج و بحث

 ويژه براي ترسيم دقيق جزئيات يها استفاده از قلم
 يها  نمونهها و تصاوير اوليه تهيه شده از روي شكل

 يها  زيادي را نسبت به روشيها جانوري مزيت
حفظ ابعاد صحيح شكل . مرسوم دستي به همراه دارد

نمونه، امكان اليه برداري از شكل براي نشان دادن 
جزئياتي متفاوت روي همان شكل اوليه، حفظ 

كه بايد با ) ها و خارها  تارچهمثالً(يكنواختي جزئيات 
 نازك شوند و يا شيب آهنگي يكنواخت ضخيم يا

كه با استفاده كنواختي از نازك شدن در يك تارچه ي
باشد و سرعت و دقت كار  پذير نمي از دست امكان

ير دقيق علمي را وترسيم مزايايي است كه ايجاد تصا
با آنچه محقق در پي نشان دادن آن به مخاطب 

ت و وضوح يفي در ضمن ك.است، به همراه دارد
 يها افزار ه شده به كمك نرمي و تهير طراحيتصاو

ه ير تهيتر از تصاو قي به مراتب باالتر و دقيا انهيرا
به . باشد ي و با استفاده از جوهر ميوه سنتيشده به ش

ح داده شده ي از كاربرد روش توضيا عنوان مثال نمونه
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ن يدر ا.  نشان داده شده است4ن مقاله در شكل يدر ا
ت يات آن اهميجزئه اندام و ي حاشيها نمونه تارچه

 ييباشد كه در شناسا ي را دارا ميادي زيكيتاكسونوم
.  داردياديت زيشاوند اهمي خويها ن گونه از گونهيا

 ييات در شناساين جزئي از منابع نبود اياريدر بس
جاد ي اي افراد مبتديژه براي را به ويها ابهامات گونه

 شده با ير نمونه طراحين شكل تصويدر ا. كند يم
د و اسكن شده آن كه در برنامه كورل باز شده و مدا
افزار  ن نرمي و اصالح شده آن توسط ايير نهايتصو

  .گردد يمشاهده م
 ها  و ه  شده  از  نمونهير  تهي  تصاويت بااليفيك

 يديتر از صفات كل شتر و واضحيات بينشان دادن جزئ

ژه در يرش مقاالت به ويها در پذ  گونهييدر شناسا
سه يمقا.  دارديي سهم بسزايمجالت معتبر خارج

ك ي چهارم در ي حركتي كه از پا5ر شكل يتصاو
 (Gammarus)ن يريان آب شينمونه از دوجورپا

 استفاده از يت و برتريدهنده اهمباشد، نشان يم
  . باشدير با روش سنتيه تصاوين تهيروش نو

  
  اريزسپاسگ

، دكتر يان تهريفيد شري مجاز جناب آقاي دكتر
 از دانشگاه و سركار خانم محسني عليرضا نعمتي

 ارزشمندشان در يها راهنماييشهركرد به خاطر 
  .نمايم ي م تشكر و قدردانين مقالهي نوشتن ايراستا

  

  
تصوير نهايي پس از : راست.  افزودن جزئيات دقيق ريز نمونه روي ترسيم اوليه در روشي كه در اين مقاله توضيح داده شده است.4شكل 

  .راوليه رسم شده با مداد قبل از اصالح در برنامه كورليتصو: چپ.  ويژه در برنامه كورليها افزودن جزئيات با قلم
  
  

  

  
  ب            الف

 Alizadeh Eghtedar)  با كاغذ كالك و جوهريوه سنتيه شده به شي دوجورپا، تهي مربوط به گونه ا4 ينه اي سيپا)  الف.5شكل 

& Sari, 2007) .يانه ايافزار را نرمه شده با ي دوجورپا تهي مربوط به گونه ا4 ينه اي سيپا) ب .(Özbek, 2012)  
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