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 (:cartography)کارتَگزافی •
 :اس دٍ لغت سیز تطکیل ضذُ است•

•1- Charta :کاغذ 
•2- graphing :ًَضتي ٍ تزسین 

کِ در ًْایت کارتَگزافی را تِ هؼٌی ًقطِ ًگاری هی تَاى تیاى  
 .ًوَد
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 :تعریف عام نقشه برداری•

 ػلن ٍ ٌّزی کِ عی هزاحل هختلف اس تزداضت،هحاسثِ ٍتزسین،تخطی یا توام سغح کزُ سهیي
 

 .را هغاتق تا اصَلی اس پیص تؼییي ضذُ تِ ًوایص در هی آٍرد 

                                                              :                                                                                                                            تعریف خاص نقشه برداری•

ػلن ٍ ٌّزی کِ اًذاسُ گیزیْا ٍ تزداضتْای ًقطِ تزداری را تِ عَرقاتل فْن ٍهؼٌادارتِ 
.هٌظَر ارائِ ٍاستفادُ آهادُ هیکٌذ  
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 :تاریخچِ•
 تْیِ ًقطِ جْاى ًوا قزى ًْن قثل اس هیالد

 لَحِ ّای سٌگی، خطتْای گلی، کاغذ ٍ فلشات: تزسین ًقطِ ّا رٍی 
سال قثل اس هیالد تغلویَس ًقطِ ّایی تا هثٌای صحیح ٍ   150حذٍد 

عَل ٍ ػزض جغزافیایی تزسین ًوَد کِ تا قزًْا هَرد استفادُ قزار 
 .  هیگزفت

 .هیالدی تزسین ضذًذ 1300ًقطِ ّای دریاًَردی در 

 . در اٍایل قزٍى ٍسغی کلیِ ًقطِ ّا تا دست چاج هیطذ
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اختزاع صٌؼت چاج کوک ضایاًی تِ •
 .  کارتَگزافی ًوَد

هیالدی تزداضتْای دقیق ًقطِ 17در اٍاخز قزى •
 .  تزداری تِ کوک اختزاع ساٍیِ یاتْا هوکي ضذ

در خالل جٌگْای جْاًی اٍل ٍ دٍم ػلَم •
هزتثظ تِ ًقطِ تزداری پیطزفت چطوگیزی 

 .ًوَدًذ
هیالدی اًَاع ًقطِ ّای هَضَػی، 19در قزى •

 .  تَلیذ ضذًذ.... تَپَگزافی ٍ
قزى تیستن قزى پیطزفت چطوگیز ٍسایل تْیِ  •

 .ٍ تزسین ًقطِ تَد
هیالدی اٍلیي کَضطْا تزای تْیِ  1950در اٍیل •

 . ًقطِ اًجام گزفت

 14 فرید اسماعیلی



 :کارتَگزافی رقَهی•
• digital cartography 
• computer assisted cartography 

  ّای دادُ تا کِ هیطَد گفتِ کارتَگزافی اس ًَػی تِ•
 الیٌفک جشء ػٌَاى تِ کاهپیَتز اس ٍ دارد سزٍکار رقَهی

 تکثیز یا چاج ٍ ّا دادُ تَلیذ ًقطِ، تزسین فزآیٌذ در
 .هیطَد استفادُ آى

 :رقَهی کارتَگزافی در کاهپیَتز اس استفادُ•
 تزسین فزآیٌذ اتَهاسیَى -1
 جاًثی ٍسایل اس استفادُ -2

 هکاًی اعالػات سیستوْای در اتَهاتیک کارتَگزافی هفَْم
(GIS)ِهیطَد دادُ ضزح کاهلتزی عَر ت. 
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 :هشایای کارتَگزافی رقَهی•
 ّشیٌِ پاییٌتز تزای تَلیذ ًقطِ ّای هَرد ًیاس•
 تَلیذ سزیؼتز ٍ دقیقتز•
چاج در هقیاسْای هختلف ٍ )قاتلیت اًؼغاف تیطتز در خزٍجی •

 (تِ ضکلْای هختلف
 ...(درٍى یاتی ٍ )حذف هزاحل تکزاری ٍ خستِ کٌٌذُ •
 تسْیل رًٍذ کٌتزل تَلیذ•
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 :خصَصیات ٍ هشایای ًقطِ ّای رقَهی•
 حجن کوتز -1
 ًگْذاری کن ّشیٌِ ٍ آساًتز -2
 حول ٍ ًقل آساى -3
 اًذاسُ گیزی دقیقتز ٍ راحتتز -4

 GISآهادگی جْت ٍرٍد تِ  -5
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 :هؼایة کارتَگزافی رقَهی•
 حذف حجن سیادی اس ًیزٍی اًساًی -1
 تغییزات سزیغ در فٌاٍری تَلیذ ًقطِ -2
 لشٍم آهَسش -3

 تْیِ تجْیشات خاظ   -4

 20 فرید اسماعیلی



 21 فرید اسماعیلی



 دستی یا کاهپیَتزی: صَرت تْیِ هیطَد 2ًقطِ تِ •
 :هقایسِ تیي ػکس ٍ ًقطِ•
 سیستن تصَیز قائن: ًقطِ•
 سیستن تصَیز هزکشی: ػکس•
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 :عثقِ تٌذی اًَاع ًقطِ تز اساس کارتزد•
 ًقطِ -
ًقطِ دریاّا، آتْا ٍاقیاًَسْا ٍیا ًقطِ ّایی کِ خغَط َّاپیوایی ٍ : چارت -

 .کطتیزاًی هطَْد هی تاضذ
 .ًقطِ دٍتؼذی کِ اس لحاػ هسغحاتی ٍدقت خیلی هْن است: پالى -
 :عثقِ تٌذی ًقطِ تزاساس هقیاس•
 (پالى) 1/500تا  1/50: ًقطِ ّای خیلی تشرگ هقیاس-
 (ًقطِ ّای هثٌایی)1/5000تا 1/500: ًقطِ ّای تشرگ هقیاس-
ضْزّا، راّْای ارتثاعی، داخل )1/50000تا 1/5000: ًقطِ ّای هتَسظ هقیاس-

 (ضْز
 1/500000تا 1/50000: ًقطِ ّای کَچک هقیاس-
 1/1000000<ًقطِ ّای خیلی کَچک هقیاس یا اعلس -
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 :عثقِ تٌذی ًقطِ تزاساس هحتَا•
 تَپَگزافی، قارُ ّا: ًقطِ ّای ػوَهی -
راُ، سهیي )چارت، ًقطِ تا هَضَع ٍیژُ : ًقطِ ّای هَضَػی-

 (ضٌاسی، کاداستز، پَضص گیاّی، تَریستی ٍ جْاى گزدی
 :رٍضْای تْیِ ًقطِ•
 دقت تاال، سخت، ّشیٌِ تز، سهاًثز:ًقطِ تزداری سهیٌی--
سزػت تاال، ّشیٌِ کن، ًیاس کوتز تِ ًیزٍی : ًقطِ تزداری َّایی-

 اًساًی، دقت کوتز
کسة اعالػات اس ػَارض (: سٌجص اس دٍر)ًقطِ تزداری فضایی -

 هختلف تذٍى تواس فیشیکی تا ػارضِ  
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 :تفاٍتْای ػکس َّایی ٍ ًقطِ•
ػکس تصَیز هزکشی است ٍلی ًقطِ تصَیز قائن ػَارض است. 
 هقیاس در ّوِ جای ًقطِ ثاتت است درحالیکِ ػکس هتغیز تَدُ ٍ تستگی تِ فاصلِ جسن

 اس ًقغِ هزکشی ٍارتفاع آى دارد
 ػکس َّایی دارای ارتفاع ًقاط سهیٌی هی تاضذ ٍلی در ًقطِ ارقام رٍی ًقاط هٌحٌی هیشاى

 .ارتفاع را ًوایص هیذٌّذ
ػکس َّایی سزیغ تْیِ هیطَد تزای تْیِ ًقطِ سهاى سیادی ًیاس است. 
در حالیکِ ػارضِ رٍی  . تزای استخزاج اعالػات اس ػکس َّایی ًیاسهٌذ تفسیزآى ّستین

 .ًقطِ تا یک ًوادخاظ ًوایص دادُ هیطَد
 ػکس دارای ّوِ اعالػات هَجَد در عثیؼت است درحالیکِ ًقطِ فقظ اعالػات تزخی

 .ػَارش را داراست
 تؼذی سهاى 3تؼذی در ًقطِ ٍجَد ًذارد در حالیکِ تا یک سٍج ػکس ّواى دیذ 3اهکاى دیذ

 .اخذ تصَیز تِ ٍجَد هی آیذ
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 ًوایص ضکل سهیي•
ػَارض سغح سهیي  : 

 (X,Y)هسغحاتی -
 (X,Y,Z)ارتفاػی -

ػَارضی کِ اس لحاػ اتؼاد کَچک تَدُ ٍ قاتل تزسین ًثاضذ را  : ػالئن قزاردادی
 .ًطاى دّین

 .اسًَضتي تَضیحات ػَارض در کٌار آًْا جلَگیزی ضَد
ٍیژگی ػالئن قزاردادی  : 
 .تا حذسیادی تِ ٍاقؼیت ًشدیک تاضذ: ضکل ػَارض-1
 (minimum: 2 mm. )ًطاًذٌّذُ اّویت ػارضِ تاضذ: اًذاسُ -2
 تزای گَیاتز ضذى ٍکوتز ضذى استفادُ اس اضکال هختلف: رًگ -3
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 : ػَارض هسغحاتی•
 .ّن دارای عَل ّن ػزض است: سغحی -1
 .ػزض در هقاتل عَل تسیار ًاچیش است: خغی -2
 .اس عَل ٍ ػزض ػارضِ صزف ًظز هیطَد: ًقغِ ای -3
 .تؼییي ًَع ػارضِ تستگی تِ هقیاس ًقطِ دارد-
اگز اًذاسُ ػالئن رٍی ًقطِ تا لژاًذر تزاتز تاضذ، اًذاسُ ٍاقؼی در ًظز -

گزفتِ ًطذُ ٍلی اگز اس ًظز اًذاسُ ٍ ضکل تغییز کزدُ تاضذ اًذاسُ 
 .ٍاقؼی است

 .گاّی الیِ ّای هختلف ّن تِ ػالئن اضافِ هیطَد-
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 :ػَارض ارتفاػی •
 سایِ رٍضي-
 ّاضَر-
 رًگ-
 هٌحٌی هیشاى  -
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 پایاى جلسِ اٍل
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 هقیاس
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 ًوایص هقیاس تِ صَرت ػذدی یا کسزی



 فزیذ اسواػیلی 39

 توزیي

 3پاسخ گشیٌِ 

 3پاسخ گشیٌِ 
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 ًوایص هقیاس تِ خغی یا تزسیوی

//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/8/81/Scaleto.jpg
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 :نقشه وخصوصیات آن

 ػٌَاى ًقطِ-

 هقیاس-

 Grid))ضثکِ هختػات-

ساًتیوتز جذا هی ضَد ٍهختػات10ساًتیوتز، 10  
را ًطاى هیذّذ   

title 

 اندکس

2.5_5  

base 

Scale bar 
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عنوان    title  

 حتوا تایذ درج ضَد،ػٌَاى را هؼوَال تا رًگ تیزُ،در ػٌَاى تِ ّیچ sheetدرػٌَاى ضوارُ 
 

 .ٍجِ اس کلوات هخفف گٌگ ًثایذ استفادُ کزد  

 (subtitle)زیرعنوان

.تَضیح دٌّذُ ی ػٌَاى است  

 ػٌَاى

 تزسین

 تَضیحات
 تَضیحات فٌی
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 اصول ترسیم نقشه

 :اغَل عزاحی ًقطِ
 

 ٍاضح تَدى تزسین ّاٍ ػالئن.1
 

 حفظ ارتثاط تیي ػَارؼ ٍ ػالئن.2
 

 حفظ دقت ًقطِ.3
 

 حفظ ٍ رػایت جٌثِ ٌّزی ًقطِ.4
 

 حفظ سادگی ًقطِ.5
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 هذف طراحی نقشه

 (:پایِ)ّذف عزاحی یک ًقطِ ػوَهی
 

 .ّیچ ػارضِ ای ًثایذ ًسثت تِ ػارضِ دیگز تزتزی داضتِ تاضذ،تارستز ًطاى دادُ ًطَد•
 

 .دقت هکاًی اّویت دارد•
 

 ًوایص اًَاع الیِ ّای اعالػاتی•

 :هذف طراحی یک نقشه موضوعی           
 

 ًوایص تَسیغ یا پزاکٌذگی یک الیِ خاظ•
 

 رػایت اّویت هَضَع ًقطِ ٍ تارسساسی آى•
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 انواع عوارض

تؼییي هی ضوًَذ،ػَارؼ ًقغوِ   (x,y)ایي ػَارؼ تستِ تِ هقیاس تا یک سٍج:عوارض نقطه ای(1
 .ای ًاپیَستِ ّستٌذ ٍ ًقغِ ای تَدى آًْا تا تَجِ تِ هقیاس ػارضِ هطخع هی گزدد

 (ضکل)ًواد-
 
 رًگ-
 
 اًذاسُ -
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 در ػَارؼ  .ػَارضی هٌفزد کِ دارای ًسثت عَل تِ ػزؼ تسیار تشرگ ّستٌذ:ػَارؼ خغی(2
 

 (…,x1,y1),(x2,y2)خظ سًجیزُ ای است اس هختػات.خغی تایذ پیَستگی رػایت ضَد

       type( ضکل)ًَع-
 
    colorرًگ -
 

 thicknessضخاهت   -
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 .ػَارؼ سغحی هحسَب هی ضًَذ: عوارض پلی گون(3

 fillingپزکزدى -
 
 (intensity)،ضذت(saturation)،سیزی(hueًام رًگ )رًگ•
 (،دٍراى،هیشاى تزاکن(pattern ًَع)ّاضَر•

 هزس ػارضِ-
 
 ًَع•
 رًگ•
  ضخاهت•
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 :منابع و عوامل موثر انتخاب عالئم قراردادی

 استاًذاردّای هَجَد•
 
 (ایٌتزًت)ضزکتْا ٍ ساسهاًْای تیي الوللی•
 
 هقیاس•
 
 کارتزد•

      .ّزجایی کِ ضکل ٍاقؼی ػارضِ در هقیاس چاپی قاتل دیذى ًثَد تایذ اس ًوادّا استفادُ کٌین(ًکتِ
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 ضکل ٍاقؼی                                                                                      
 

 ًوادّای ػَارؼ ًقغِ ای             ًوادّای ًین رخ
 

 ًوادّای ًقغِ ای                                                                                  

 ...(جادُ ّا،راُ آّي،)ضکل ٍاقؼی                                                                    
 :ًوادّای ػَارؼ خغی

تایذ هٌغثق تا ًَع ػارضِ تاضذ،رػایت اّویت                  ...()خظ چیي،خظ پیَستِ)ًَع خظ                                                               
 (.ػَارؼ هْن را تا خظ پیَستِ رسن هی کٌین اّویت کوتز تاضذ،پیَستگی کوتز هی ضَد)ػارضِ

 

  RGB,cym,HSI سیستن ّای رًگی ضاهل  :رًگ
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 :اصول

 (هٌاعق آتگیز تا رًگ آتی،پَضص گیاّی سثش،کَّستاى قَُْ ای)تغاتق تا رًگ عثیؼی•
 

 (اهکاى تطخیع داضتِ تاضذ،تضاد تیي رًگ ّا تاضذ)رػایت کٌتزاست یا تثایي•
 

 (تا اّویت تٌاسة داضتِ تاضذ،تا هقذار یک کویت ّن تٌاسة داضتِ تاضذ)ضذت رًگ•

:انذازه  

 sizeتشرگی •
 

 thicknessضخاهت •

هقیاس،ٍسایل تزسین،اًذاسُ ٍاقؼی ػارضِ،اّویت،تزاکن:ػَاهل هَثز  
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 :هاشور

.تزکیثی اس ػالئن ًقغِ ای،خغی،سغحی است  

 :پاراهتزّای ّاضَر
 ػالئن هَرد استفادُ•
 
 
 هزس هَرد استفادُ•
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 ّا ساسی دادُآهادُ   

   تزسین                  مراحل ترسیم
 ی چک پالتتْیِ   

 پالت ًْایی   
 
 

 ...ٍ  –سزضکٌی  –رفغ  خغا  -هحاسثات  –ٍرٍد 

 : ها سازی دادهآماده
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 (y و x. )شودبعدی برداشت و تهیه می 2فقط اطالعات : مسطحاتی    

 : ترسیم  
 

 ارتفاػی    
 

 

 
 اًتخاب چارجَب هختػاتی•
 
 (setting)افشاری تٌظین هحیظ ًزم  •
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 عوارض مسطحاتی 
 

هٌظَر ػَارضی است کِ تا حذی تا سًذگی ضْزی ارتثاط  .  تزسین ػَارؼ ضْزی –الف 
 :در تزسین ػَارؼ ضْزی تِ ًکات سیز تایذ تَجِ کزد. دارد

 
 .در تزسین ػَارؼ ضْزی تایذ تِ هقیاس تَجِ سیادی ضَد( 1
 

استفادُ اس ػالئن قزاردادی در تزسین ػَارؼ هسحاتی در غَرت کَچک تَدى  ( 1تذکز     
 .ػارضِ اجثاری است

 

 فرید اسماعیلی 70



 .ضَد اّویت ٍ جوؼیت کطیذُ هی –ضْزّا تز اساس ٍسؼت  ػالئن قزاردادی( 2•
 

 .ضًَذتزسین هی mm2ّای تقذیز تا قغز حذاقل ضْزّا هؼوَالً تا دایزُ( 1تذکز •
  

تز اس آى تایذ تِ ضکل خغی رسن ضَد ٍ تشرگ < 1/50000سّا تز هقیاضثکِ( 2تذکز •
 .  تایذ تِ ضکل اغلی کطیذُ ضَد

 
 

 
 .حفظ ضَد یتگسهؼاتز تایذ پیَ در ضثکِ( 3تذکز •
 02/0 
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-پَضص گیاّی ػَارؼ هسغحاتی ّستٌذ هگز گًَِ: پَضص گیاّی :  ب•
کِ در تزسین آى تِ ًکات . دّین ر ًطاى هیَّایی خاظ کِ آًْا را تا ّاض

 .سیز تَجِ کزد
استفادُ  ... تِ دلیل آًکِ تذاًین اس جٌذ ًَع رًگ ٍ : تٌَع ٍ ضوارش آى ( 1•

 .کٌین
 ی پَضص گیاّی  تؼییي هحذٍدُ( 2•

 سغحی                                  

 هزسی:                تؼییي ًواد هٌاسة ( 3•

 ای ًقغِ                                                      
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 –( خطک ٍ غیز خطک) ّا چاُ –ّا ػَارؼ آتی هاًٌذ دریاچِ: ػَارؼ آتی  (ج•
 :ضًَذػَارؼ آتی تِ دٍ دستِ تقسین هی... . خطک ٍ غیز خطک ٍ )ّا رٍدخاًِ

 

 .ّا تایذ جْت آى ًیش هطخع ضَدضَد ٍ تزای رٍدخاًِتا خظ رسن هی:  دانمی -1•
 

 .ضًَذچیي هطخع هیّای فؼلی تا خظرٍدخاًِ:   قطعی  -2•
 

 .ضَدتزای ػَارؼ آتی هؼوَالً اس رًگ آتی رٍضي استفادُ هی( تذکز•
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 پایاى جلسِ دٍم
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 درس کارتَگزافی

 
 جلسِ سَم

 فزیذ اسواػیلی

Farid_63@yahoo.com 

www.faridesm.ir 
 

 تواس تا استاد اس عزیق پست الکتزًٍیکی
 هطاّذُ اعالػیِ ّا، ًوزات، دریافت فایل ّا در ٍب سایت
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 هفَْم هٌحٌی هیشاى تزای ًوایص اًَاع تغییزات ارتفاػی تز رٍی ًقطِ ّای تَپَگزافی
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 هفَْم هٌحٌی هیشاى تزای ًوایص اًَاع تغییزات ارتفاػی تز رٍی ًقطِ ّای تَپَگزافی
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 هفَْم هٌحٌی هیشاى تزای ًوایص اًَاع تغییزات ارتفاػی تز رٍی ًقطِ ّای تَپَگزافی
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 هفَْم هٌحٌی هیشاى تزای ًوایص اًَاع تغییزات ارتفاػی تز رٍی ًقطِ ّای تَپَگزافی
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 خَاظ هٌحٌی ّای هیشاى

 : خَاظ هٌحٌی هیشاى
خغَط استاًذارد تستِ هی تاضٌذ ٍ هحذٍد ًوی ضًَذ هگز ایٌکِ اتؼاد -1

 .کاغذ هحذٍد تاضذ
 .ّیچ گاُ یکذیگز را قغغ ًوی کٌٌذ -2
ّزچِ ایي فاصلِ . فاصلِ هٌحٌی هیشاًْا ًطاًذٌّذُ ضیة هٌغقِ است -3

 . کوتز تاضذ، ضیة هٌغقِ تیطتز است
 .  تزای ًوایص سغح عثیؼی سهیي استفادُ هی ضَد-4
تؼذ اس چْار . هٌحٌی هیشاًْا تِ دٍ دستِ اصلی ٍ فزػی تقسین هی ضًَذ -

هٌحٌی هیشاى فزػی یک هٌحٌی اصلی قزار هیگیزد کِ اس ًظز قغز ٍ رًگ 
 .هتفاٍت است ٍ تٌْا رٍی ایي هٌحٌی ارتفاع ًَضتِ هی ضَد
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 هزاحل تزسین ًقطِ ّای تَپَگزافی
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 هزاحل تزسین ًقطِ ّای تَپَگزافی



 فزیذ اسواػیلی

 ترسین پروفیل طولی –( طولینیورخ )پروفیل طولی  –هؤلفه قائن هسیر 
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 قبلی

 قبلی
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 درس کارتَگزافی

 
 جلسِ چْارم

 فزیذ اسواػیلی
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www.faridesm.ir 
 

 تواس تا استاد اس عزیق پست الکتزًٍیکی
 هطاّذُ اعالػیِ ّا، ًوزات، دریافت فایل ّا در ٍب سایت
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 ضکل سهیي ٍ سغَح هثٌا
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 درس کارتَگزافی
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