
  

e_rastgou@yahoo.com  ٠  WWW.GeoGIS.ir

  

  

  خوانی نقشهکارتوگرافی و 

Map Reading And Cartography

  

  

  

  مهندس ابراهیم راستگو

93پائیز 

روزرسانیبهآخرین 

09/10/93



  

e_rastgou@yahoo.com  ١  WWW.GeoGIS.ir

  

  

  

  

  



  

e_rastgou@yahoo.com  ٢  WWW.GeoGIS.ir

  ام زندگانی هاي بهترینتقدیم به  

  

  پدر             

  

  و                      

  

  مادر                          

  

  مهربانم                                



  

e_rastgou@yahoo.com  ٣  WWW.GeoGIS.ir

  فهرست

  صفحه  عنوان

  6  ................................................................................................................................................................................................................  نخست فصل

  6  ......................................................................................................................................................................................................................  مقدمه

  6  ...............................................................................................................................................................................  یکارتوگراف مفهوم و فیتعر

  6  .........................................................................................................................................................................................  عام یکارتوگراف -1

  6  ....................................................................................................................................................................................  خاص یکارتوگراف -2

  7  ........................................................................................................................................................................................  یکارتوگراف یکل اصول

  7  ........................................................................................................................................................................................................  اسیمق -1

  7  ..........................................................................................................................................................................................  ریتصو ستمیس -2

  8  .............................................................................................................................................................  )کردن زهیجنرال( يساز خالصه -3

  9  .......................................................................................................................................................................................................  یطراح -4

  9  ..........................................................................................................................................................................................  دیتول و میترس -5

  9  ...............................................................................................................................................................................................  ها نقشه يبند طبقه

  9  .............................................................................................................................................................................  نقشه کاربرد اساس بر -1

  9  ............................................................................................................................................................  نقشه موضوع و محتوا اساس بر -2

  9  .......................................................................................................................................................................................اسیمق اساس بر -3

  11  ..........................................................................................................................................  نقشه کی دیتول يبرا اطالعات هیته يها روش

  11  .......................................................................................................................................................................................عکس و نقشه سهیمقا

  14  ...........................................................................................................................................................................................................  نقشه دقت

  14  ...............................................................................................................................................................  )یمکان دقت( یهندس دقت -1

  14  ...............................................................................................................................................................  اطالعات ارائه نحوه در دقت -2

  17  ............................................................................................................................................................................  افق به طول لیتبد حیتصح

  17  .....................................................................................................................................................................  :ها نقشه دقت یبررس يها روش

  18  .............................................................................................................................................  يا ماهواره ای ییهوا ریتصاو از استفاده -1

  18  .....................................................................................................................................................................................  یدانیم برداشت -2

  18  ......................................................................................................................................................  يا هیپا يها نقشه با نقشه یبررس -3

  18  ........................................................................................................................................................................................................  اسیمق انواع

  18  .......................................................................................................................................................................  يکسر ای يعدد اسیمق-1

  19  ..........................................................................................................................................................................  یانیب ای یلفظ اسیمق -2

  19  ....................................................................................................................................................................  یخط ای یمیترس اسیمق -3

  21  ......................................................................................................................................................................................................  سطح اسیمق

  22  ...................................................................................................................................................................................  اسیمق رییتغ يها روش

  22  ................................................................................................................................................................................................  پانتوگراف -1

  22  .............................................................................................................................................  یینما بزرگ و يبردار عکس از استفاده -2

  22  ..................................................................................................................................................................................................  يقرارداد عالئم

  24  ............................................................................................................................................................  ساختار ازلحاظ يقرارداد عالئم انواع



  

e_rastgou@yahoo.com  ۴  WWW.GeoGIS.ir

  24  ......................................................................................................................................................................  يا نقطه يقرارداد عالئم -1

  25  ..........................................................................................................................................................................  یخط يقرارداد عالئم -2

  26  .......................................................................................................................................................................یسطح يقرارداد عالئم -3

  26  ................................................................................................................................................................................  نقشه در ارتفاعات شینما

  26  ...................................................................................................................  :باشد یم ریز شرح به یارتفاع عوارض شینما يها روش

  27  ..................................................................................................................................  ها زانیم یمنحن نیب) ارتفاع اختالف( فاصله نییتع

  28  ...............................................................................................  :منطقه بیش نیتر بزرگ خط هیزاو از استفاده با فاصله انتخاب -1

  28  .......................................................................................................................................:نقشه اسیمق از استفاده با فاصله انتخاب -2

  29  .........................................................................................................................  :یارتفاع دقت فیتعر از استفاده با فاصله انتخاب -3

  30  ....................................................................................................................................................  بیش درصد اساس بر مناطق يبند طبقه

  30  ................................................................................................................................................................  )زانیم یمنحن( تراز یمنحن شینما

  30  .......................................................................................................................................................................  یاصل يها زانیم یمنحن -1

  31  .......................................................................................................................................................................یفرع يها زانیم یمنحن -2

  31  .....................................................................................................................................................................  خاص يها زانیم یمنحن شینما

  37  ...........................................................................................................................................................  یتوپوگراف نقشه يرو از بیش نییتع

  37  ....................................................................................................................................................................................  )یابی واسطه( یابیدرون

  38  ......................................................................................................................................................................................................  نقشه یطراح

  40  ..................................................................................................................................................................................  نقشه ي هیحاش اطالعات

  Project system(  .........................................................................................................................................................  41( ریتصو ستمیس

  conformal(  .............................................................................................................................................  42) (هیزاو حفظ( متشابه-1

  equal valence(  ....................................................................................................................................................  42( مساحت هم-2

  equal distance(  ......................................................................................................................................................  42( فاصله هم-3

  42  ...............................................................................................................  گسترش قابل سطوح اساس بر ریتصو يها ستمیس يبند طبقه

  Azimuthal Projection(  ..................................................................................................................  43( يا صفحه ریتصو ستمیس

  Conical Projection(  .........................................................................................................................  46( یمخروط ریتصو ستمیس

  Cylindrical Projection(  ................................................................................................................  46( يا استوانه ریتصو ستمیس

  52  ..........................................................................................................................................................................................................  شمال انواع

  52  .........................................................................................................................................  (TN)) ییایجغراف شمال( یقیحق شمال. 1

  52  ....................................................................................................................................................................  (MN) یسیمغناط شمال. 2

  52  ...............................................................................................................................................................................  (NN) شبکه شمال. 3

  54  ...................................................................................................................................................................................................................  دوم فصل

  59  ...............................................................................................................................................................................  یکش نقشه مورد در ینکات

  59  ..........................................................................................................................................................................................  مختصات میترس

  Match Line(  .............................................................................................................................................................  59( یهماهنگ خط

  60  ............................................................................................................................................................................  ساختمان و وارید میترس

  60  ...................................................................................................................................................................................  ریمس خطوط میترس

  62  ...................................................................................................................................................................................  زانیم یمنحن میترس

  63  ...........................................................................................................................................................................................................  يبندتیش



  

e_rastgou@yahoo.com  ۵  WWW.GeoGIS.ir

  63  ...................................................................................................................................................................  یعموم يها نقشه يبند تیش

  64  .......................................................................................................................................................................  ریمس يها نقشه يبند تیش

  



  

e_rastgou@yahoo.com  ۶  WWW.GeoGIS.ir

علم نمایش و ارائه اطالعات مکـانی نقـش مهمـی در برقـراري ارتبـاط بـین        عنوان بهکارتوگرافی 

. پس آگاهی از اصول و مبانی کارتوگرافی یکی از ملزومـات  کند میفا ای نقشهو کاربر  دکنندهیتول

تـا   شـود  مـی . آگاهی از این علم سـبب  آید میرشته نقشه مهندسی برداري (ژئوماتیک) به شمار 

از نقشـه و ایجـاد    بـرداري  بهـره تولید نقشه افـزایش یابـد و تـوان     هاي روشعالوه بر هماهنگی در 

آورد. براي کاربران به وجود فهم قابلمحیطی 

نـواع مختلـف   ا) يابعـاد ( یاست که با کوچـک کـردن خصوصـیات فضـای     فنیکارتوگرافی اساساً 

 دیگر ا یک کره سماويی ،سمتی یا تمام کره زمینق ،وسیع هاي زمیناجسام و سطوح بزرگ مثل 

  .آورد میو آن را به نمایش در  کند میوسیع را کوچک سطوح  معموالًین تکنیک ا. دسرکار دار

  :گیرد میدو معنا از کارتوگرافی مورد استفاده قرار  طورکلی به

  عام کارتوگرافی - 1

 عملیـات زمینـی،   ،ژئودزيکه کلیه مراحل ساخت نقشه اعم از  اي گونه بههنر و فن ساخت نقشه 

  .شود میترسیم و چاپ نقشه را شامل  فتوگرامتري،

  کارتوگرافی خاص - 2

مراحل بعد از برداشت زمینی یا فتوگرامتري و یا کلیه اطالعات اولیه براي تهیه نقشـه را شـامل   

همگـونی   ،ها نوشتهتعیین عالئم قراردادي و  شبکه، انتخاب از قبیل: کارهاییه عبارتی ب ،شود می

از ترکیب اطالعـات موجـود و اسـتفاده     اشیه نقشه،ح ،ساختار اطالعات اطالعات موجود در نقشه،

مراحـل کـارتوگرافی را تشـکیل     چـاپ و انتشـار را همگـی،    نتخاب روش ترسیم،ا ،در نقشه ها آن

  .دهند می
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کـه   (کاغـذ)  افقـی  اي صـفحه عـوارض سـطح زمـین بـر روي     تصویر قائم از هر پدیـده و یـا    :نقشه

نقشه  دیگر عبارت به در آن کوچک شده باشند. به یک نسبت یکسان طور بهسطح زمین  هاي پدیده

 تـر  کوچـک در یـک مقیـاس   مشـخص  است که عوارض سطح زمین را با دقـت هندسـی    اي وسیله

  .دهد مینسبت به سطح زمین نمایش 

  .شود میتصویر ارتوگونال نامیده ، افقی ي صفحهتصویر قائم اجسام بر روي  ارتوگونال:

  :استجزء  5اصول کارتوگرافی شامل طبق نظر رابینسون 

  ترسیم و تولید -5  طراحی -4  جنرالیزه کردن -3  سیستم تصویر -2  مقیاس -1

  مقیاس - 1

همه عوارض به  ،ها نقشهکلیه  در فهمید که توان میبر اساس تعریفی که از نقشه صورت گرفت 

 تعیـین این به این معنـا اسـت کـه اولـین قـدم در کـارتوگرافی        یک نسبت کوچک خواهند شد،

را مقیاس گوینـد، بـه    ها آنترسیم براي ، میزان کوچک نمایی عوارض است نسبت کوچک نمایی

تعیین مقیاس نقشه به  عبارتی نسبت طول بر روي نقشه به طول بر روي زمین را مقیاس گویند.

اولیـه   هـاي  دادهعواملی همچون کاربرد نقشه، اندازه نقشه، روش و وسیله مورد استفاده در تهیـه  

  نقشه و وسایل نمایش و رسم نقشه بستگی دارد.

  سیستم تصویر - 2

عملیات 

کارتوگرافی

استفاده از 

نقشه

زبان کارتوگرافی

نقشه



  

e_rastgou@yahoo.com  ٨  WWW.GeoGIS.ir

 ،کنـیم  مـی یـان  ب) یارتفـاع  عرضـی،  طـولی، ( بعـد  سـه وضـعیت اجسـام را از    طـورکلی  هب ها نقشه

بـدیل  ت) هنقشـ ( دوبعـدي بـه سـطح    هـایی  روشزمـین را بـا    بعـدي  سهکارتوگرافی در اصل سطح 

که با ایـن   استالزمه این کار تصویر کردن سطح کروي زمین بر روي یک سطح مستوي  :کنیم می

سیسـتم تصـویر   . دهـد  مـی شکل و مساحت رخ  طول، ،در جهت ريناپذی اجتنابعملیات تغییرات 

است که به کمک آن بتوان سطح کروي را بـه سـطح مسـتوي تبـدیل نمـود       قواعديو  چارچوب

  که بیشترین مطلوبیت را داشته باشد. اي گونه به

سازي خالصه - 3 
1
  )جنرالیزه کردن( 

 هـا  آنحتی در یک بعد محدود از سطح زمـین و همچنـین خصوصـیات     ها پدیده که اینبا توجه به 

است و در مقاصد مختلف تهیه نقشه بخشی از این خصوصیات نیاز به نمـایش دارنـد، از    شمار بی

  واقع گردد. سازي خالصهنبوده و باید مورد  موردنیازهمگی این خصوصیات  سو این

و شکل، نـوع و نزدیکـی عـوارض بـه یکـدیگر       به عوامل چون: مقیاس، سازي خالصهنحوه و میزان 

  .بستگی دارداهمیت عوارض 

  

نقشـه   شـناختی  زیباییباید با حفظ دقت هندسی و توصیفی نقشه و همچنین کیفیت  سازي خالصه

  همرا باشد.

                                                          
1 Generalization
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  وجود دارد. سازي خالصهدر کل دو نوع 

 و یـا  جـایی  جابـه ، بزرگ شـدن،  سازي ساده شامل سازي خالصهگرافیکی: در این نوع  سازي خالصه -1

  .شود می هندسی نمادهاي ادغام

آگـاهی از   و نیـاز بـه   هـا  ویژگـی  عمده به طور به سازي خالصهدر این نوع مفهومی:  سازي خالصه -2

  .شود میپرداخته نقشه  ریشه اصول نقشه و محتویات

  طراحی - 4

  :استاین قسمت از کار شامل موارد زیر 

  رنگ -4  خطوطضخامت  -3  حروفاندازه و نوع  -2  تعیین روش نمایش -1

  هماهنگی عناصر مختلف کارتوگرافی -7  نقشهراهنماي  -6  تن -5

  ترسیم و تولید - 5

  .استتهیه نقشه براي از اصول کارتوگرافی ترسیم آخرین مرحله 

از  هـا  نقشهکلی  صورت بهنمود ولی  بندي طبقه توان میمختلف  هاي دیدگاهو  ها جنبهاز را  ها نقشه

  :شوند می بندي طبقهدیدگاه زیر  سه

  بر اساس کاربرد نقشه - 1

  نقشه بر اساس محتوا و موضوع - 2

  بر اساس مقیاس - 3

دسته  3عموماً به  ها نقشه ،بر اساس کاربرد نقشه بندي تقسیمدر این  بر اساس کاربرد نقشه: -1

  :شوند میتقسیم 

  .است یقهندسی و جزئیات دق ازلحاظعوارض سطح زمین  از ی: نمایشنقشه الف)

و یا مسیر خطوط هوایی و  رانی کشتیخاص که اطالعاتی همچون مسیر خطوط  اي نقشه: چارت) ب

با ناوبري هوایی یا  ارتباطدر  ها نقشه گونه این ،باشد می شده درجاطالعات مربوط به آن بر روي آن 

  .استدریایی 
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 صـورت  بـه از منـاطق شـهري و نـواحی مسـکونی بـا دقـت بـاال         مقیـاس  بزرگي ها نقشه: پالن) ج

  .استمسطحاتی 

زیر تقسیم  هاي دستهبه  توان میرا  ها نقشهبر این اساس  :نقشه بر اساس محتواي و موضوع -2

  نمود:

که هر یک از عوارض اهمیت واقعـی خـود را حفـظ نمـوده و      هایی نقشه: ي عمومیها نقشه) الف

  ي عمومی زیر:ها نقشهنباشد مانند  مدنظراز عوارض منحصراً  بندي طبقههیچ 

  ي جغرافیایی)ها نقشه( کشورهایا  ها قارهنقشه  -3گراف  ینقشه پالن - 2نقشه توپوگرافی  -1

قـرار   موردتوجـه برخی از عـوارض بـیش از سـایر عـوارض      ها نقشهدر این  :ي موضوعیها نقشه) ب

بیشتري با توجه به موضوع نقشه در مورد آن عوارض در نقشـه درج   جزئیاتو اطالعات و  گیرد می

  ي زیر:ها نقشهانند م ،گردد می

ي ها نقشه -4زمین  کاربريي ها نقشه - 3 راهي مسیر ها نقشه -2ي ناوبري ها نقشهچارت یا -1

 - 7ي ثبتی یا کاداستر ها نقشه -6ي پوشش گیاهی ها نقشه - 5هیدروگرافی و هیدرولوژي 

  ي پوشش جمعیتی.ها نقشه -9ي معادن ها نقشه -8 شناسی زمیني ها نقشه

  به پنج دسته نیز تقسیم نمود: توان میبر اساس مقیاسشان را  ها نقشه بر اساس مقیاس: -3

را اصـطالحاً   پـردازد  مـی را که به نمایش کل کره زمین یا چند قاره  ها نقشه گونه این: اطلس) الف

  .نامند مینیز  نما جهاني ها نقشه

 کمتـر از  هـا  نقشـه  گونـه  ایـن : مقیـاس  مقیـاس  کوچک) ب
1

200000
ي هـا  نقشـه ماننـد   اسـت  

  .جغرافیایی

بــین  هــا نقشــه گونــه ایــن: مقیــاس مقیــاس متوســط) ج
1

200000
الــی  

1

10000
ماننــد  اســت 

  ي توپوگرافی.ها نقشه

بین  ها نقشه گونه این: مقیاس مقیاس بزرگ) د
1

10000
الی  

1

1000
ي ثبتی و ها نقشهمانند  است 

  ي اجرایی.ها نقشهثبتی (نقشه کاداستر) و  کارهاي
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بـین   هـا  نقشـه  گونـه  ایـن مقیـاس   :)ن(پـال  مقیاس بزرگ خیلی) ه
1

1000
 الـی  

1

50
ماننـد   اسـت  

  .یي ساختمانها نقشه

  زمینی. برداري نقشهروش  -1

  ).ازدور سنجشفتوگرامتري و ( یهوایی و فضای برداري نقشهروش  -2

  روش تهیه اطالعات از اسناد و مدارك موجود. -3

  ).LIDARلیدار ( هاي دادهاز  استفاده -4

  .GPS هاي دادهاز  استفاده -5

  ارتوگونال)( منقشه تصویري است قائ که درحالیعکس تصویري است مرکزي  -1

  

در نقشه مقیاس در تمامی  که درصورتی نیستمقیاس در عکس در تمامی سطوح آن یکسان  -2

  .استنقاط آن یکسان 

دسـتیابی بـه عـوارض    بـراي  عوارض ارتفاعی را نمایش دهـد. (  تواند نمی تنهایی بهیک تصویر  -3

  ).است بینی برجستهارتفاعی نیاز به ایجاد مدلی با دو تصویر و ایجاد دید 
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که آن نیـز در   استتفسیر عکس  نهیدرزمدرك عوارض در تصویر نیاز به مطالعه و تجربه براي  -4

  نیست. گونه نیا نقشهدر  که درصورتی ،استکوچک بسیار مشکل  هاي مقیاس

اگـر   خصـوص  بـه تهیه نمـود. (  توان مینسبت به نقشه  مو با زمان بسیار ک راحتی بهعکس را  -5

  مقیاس کوچک باشد)

در نقشـه   کـه  درصورتیوجود دارد  ناخواستهدر عکس کلیه عوارض و جزئیات موجود خواسته یا  -6

  چنین نیست.

 تـر  پـایین بزرگ کردن نقشه اشتباه است زیرا نقشه بـا توجـه بـه مقیـاس بـا دقتـی        معموالً -7

در  کـه  درصـورتی  گـردد  مـی باعث ایجـاد خطـا در نقشـه     کنیم میو زمانی که آن را بزرگ  شده تهیه

  عکس مانعی ندارد. )رزولوشنقدرت تفکیک مکانی ( عکس این کار بسته به

  ز نقشه بیشتر است.خصوصیت کلی و کیفیت عکس ا طورکلی به -8

بـا زوج عکـس    بینـی  برجسـته در نقشه وجود ندارد ولی به کمک ایجاد دید  بعدي 3امکان دید  -9

  کرد. ایجادبعدي 3یک نماي  توان می

 کـه  درصورتیشناسایی نمود  راحتی به توان نمیچنانچه مقیاس عکس کوچک باشد عوارض را  -10

  در نقشه چنین نیست.

ز سازي عـوارض وجـود   رنمایش و بابراي مختلف  هاي رنگفاده از عالئم و در نقشه امکان است -11

  .شود میخود نمایش داده  شکل و بارنگدر عکس تمامی عوارض  که درصورتیدارد 



  

e_rastgou@yahoo.com  ١٣  WWW.GeoGIS.ir

  

کمک به خوانایی نقشه استفاده براي ) مو عالئ ها نوشته( هاز راهنماي نقش توان میدر نقشه  -12

  در عکس چنین نیست. که درصورتینمود 

  

 تـر  عملیـاتی بـزرگ هزینـه کمتـري دارد و     هـاي  اندازهچاپ و تکثیر نقشه نسبت به عکس در  -13

  .است

 که درصورتیامکان اشتباه در آن وجود ندارد  اي لحظه صورت بهتصویر به دلیل ثبت واقعیات  -14

  .استنقشه امکان وجود اشتباه  در

عکـس و نقشـه را    تـوان  نمـی  طـورکلی  بـه نتیجـه گرفـت کـه     توان می ها مقایسهبا توجه به این 

ر د ،کاربرد خـاص خـود را دارد و مکمـل همـدیگر هسـتند      هرکدام درواقعجایگزین یکدیگر نمود و 

از  تــوان مــیکــاربر نبــوده و در آن زمــان  موردنیــازبرخــی مواقــع نقشــه جــواب گــوي اطالعــات 

  کمک گرفت.به این اطالعات  یابی دستبراي  برداري عکس
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دقت  قعیت سنجش نمود،اودقت نقشه را با میزان تطابق اطالعات نقشه با  توان می طورکلی به

  :شود میبه دو قسمت تقسیم  ها نقشهدر 

  دقت هندسی (دقت مکانی) - 1

  اطالعاتارائه دقت در نحوه  - 2

حاصــل دقــت در  کــه : دقــت اطالعــات مســطحاتی و ارتفــاعیهندســی (دقــت مکــانی)دقـت   -1

 .شـود  مـی اسـت را شـامل   ) هتهیه نقش( نو دقت در روند کارتوگرافی آ برداري نقشه هاي برداشت

فاصـله   سوم کیدر مقیاس نقشه و دقت ارتفاعی  متر میلی دهم کیمسطحاتی باید بهتر از  دقت

  متوالی است. هاي میزان منحنی

 عـوارض توصـیفی   هـاي  ویژگیاین دقت، میزان تطابق  منظور ازدقت در نحوه ارائه اطالعات:  -2

  در نقشه است که شامل موارد زیر بوده و وظیفه کارتوگراف است: موجود

جنرالیزه ( ضعوار سازي خالصه -3 عوارض بندي دسته -2 قرارداديانتخاب و نمایش عالئم  -1

  .حاشیه نقشه و ...  -5 متوننحوه نمایش  -4کردن) 

یا  دهد میقرار  تأثیر تحتدر اصل مقیاس نقشه دقت نقشه را مستقیماً  :مقیاس و دقت نقشه

ه عبارتی هـر چـه   ب ،گفت که دقت نقشه رابطه مستقیم با مقیاس نقشه دارد توان میبه عبارتی 

باشد دقت آن نیز کمتر خواهـد بـود و بلعکـس هـر چـه مقیـاس نقشـه         تر کوچکمقیاس نقشه 

  باشد دقت آن نیز بیشتر باید باشد. تر بزرگ

مقیاس با چند مثال زیر تا حدي به رابطه دقت نقشه و مقیاس پی خواهیم برد: = طول	روي	نقشه

طول	روي	زمین
  

10mي طول زمینی  اندازه مثال:
اي با مقیاس طول این زمین بر روي نقشه است، 

1

100
اي  و نقشه 

با مقیاس 
1

200
خواهد بود؟ متر میلیترسیم چند براي  

10 1000

1
100

100

mmab ab
S

AB
ab 
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10 1000

1
50

200

mmab ab
S

AB
ab 


  

  خطاي ترسیم=دقت ترسیم❉

دقتی را براي ترسیم بیان کرد. اگـر   توان میبا توجه به ابزار ترسیم و از همه مهمتر قدرت بینایی 

استفاده شود)  0.1mm باضخامتاز قلمی  مثال عنوان بهاز ابزار دقیقی براي ترسیم استفاده شود (

به این مقدار، خطاي  ،باشد تشخیص قابلکه براي ما  کند میاین دقت زمانی معنا پیدا  درنهایت

جـز   تـرین  کوچـک  رمسـلح یغم شـ به عبارتی ما بتوانیم با چشود.  ترسیم یا دقت ترسیم گفته می

نتیجه گرفت که در ترسیم سنتی (ترسیم روي کاغذ) دقت ترسـیم   توان میترسیم را ببینیم. پس 

برابر با حد تشخیص چشم یک انسـان سـالم (قـدرت بینـایی) اسـت ولـی در ترسـیم دیجیتـال و         

) دقت ترسیم به این معنا نبوده و به قدرت Zoomنمایش دیجیتال به علت قابلیت بزرگنمایی (

  و ابزار نمایش بستگی دارد. افزار سخت، افزار نرم

  است. ذکرشده0.2mmالزم به ذکر است که در برخی منابع این مقدار ✣

دقـت مکـانی    تعیـین اصـلی در   معیارهـاي یکی از  خطاي ترسیم شده گفتهبا توجه به مطالب ❉

(دقـت   هـا  دادهترسیم باید دقت برداشـت  براي  موردنیاز هاي دادهبراي تهیه  رو ازاین .استنقشه 

متناسب با مقیاس یا همان خطاي ترسیم باشد یعنی دقت برداشت خیلی بیشـتر   اندازه بهداده) 

  زیر است: صورت بهیا کمتر از دقت ترسیم نباشد. رابطه خطاي ترسیم و مقیاس 

مقیاس = خطاي	مجاز	ترسیم

خطاي	مجاز	برداشت

= دقت	نقشه

دقت	برداشت

هاي  ي مسطحاتی از دانشکده خود با مقیاس تهیه نقشه برايمثال: 
1

100
و  

1

2500
، هرکدامدر  

  بینید؟ از وسایل زیر را متناسب می یک کدام

  ) دستگاه توتال استیشنج      الف) قدم شمار   ب) متر 

max
max

0.11
100 0.1 10 1

100

mm cme
e
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max
max

1 0.1
2500 0.1 250 25

2500

mm cme
e

     

براي تهیه نقشه با مقیاس پاسخ تشریحی: 
1

100
است براي  1cm اندازه بهنیاز به دقت برداشتی  

این کار باید دستگاه دقیقی چون توتال استیشن استفاده نمود و براي تهیه نقشه با مقیاس 

1

2500
از متر کمک توان  میبین وسایل موجود است که از  موردنیاز 25cmدقت برداشتی در حد 

  را برآورده کرد. موردنیازتا دقت گرفت 

  

اي با مقیاس  تواند در نقشه آیا کارتوگراف می :تمرین
1

1000
چاهی که شعاع آن بر روي زمین  

70cm  ترسیم کند؟ درستی بهاست را در نقشه  

maxmax

1 0.1 1000 0.1 100 10
1000

2 70 140 10 140cm cm

mm cm

cm

ee

d

     

    
  

نتیجه گرفت که چاه  توان می 140cmو قطر چاه  10cm مجاز  مسطحاتیبا توجه به خطاي 

  باید ترسیم شود.  حتمان

:d قطر چاه  

  

اي با مقیاس  تواند در نقشه آیا کارتوگراف می مثال:
1

15000
بر  74cmاز ترسیم چاهی با شعاع  

  کند؟ نظر صرفاز عوارض اجباري نمایش نباشند  ها چاهچنانچه  روي زمین

max
max

1 0.1
15000 0.1 1500

15000

74 2 148 1480 1480 1500

mm

cm cm mm mm mm

e
e

    

    

  

  قابل ترسیم نیست*
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تهیه نقشه مسطحاتی از یک ملک، شهرداري مقیاس  براي مثال:
1

100
و اداره گاز مقیاس  

1
3000

میزان خطاي مجاز مسطحاتی براي تهیه این دو نقشه براي را درخواست نموده است.  

  از وسایل زیر مناسب است؟ یک کدامچقدر است و براي هر برداشت نقشه استفاده از  هرکدام

       د) تئودولیت به روش تاکئومتري       ج) متر فلزي       اي پارچهالف) قدم شمار       ب) متر 

  گاه توتال استیشنه) دست

0.1
100 0.1 10 1

1
100

mm cm
xy

xy




    

0.1
3000 0.1 300 30

1
3000

mm cm
xy

xy




    

  

  

  

  

  

  

پیشـرفته میـزان خطـاي موجـود در      کشـورهاي مراکـز معتبـر در    معمـوالً : دقت کمـی نقشـه  

 عنـوان  بـه را  اسـت  اجتناب غیرقابلي مبناي خود را که در طی مراحل مختلف تهیه نقشه ها نقشه

ي هـا  نقشـه دقـت کمـی    مثـال  عنـوان  بـه  ،کننـد  مـی بیـان   ها نقشهدقت کمی 
1

2500
سـازمان   

5/انگلسـتان   بـرداري  نقشه
m

  ،دقـت   تعیـین دقـت مسـطحاتی و ارتفـاعی معیـار      ذکـر گردیـده

  .استکارتوگرافی 
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  اي ماهوارهاستفاده از تصاویر هوایی یا  - 1

در یک تصویر هوایی یـا   ها آنعوارض نقشه را با عوارض نظیر  توان می ها نقشهبررسی دقت  براي

مقایسه نمـود و پـی بـه میـزان دقـت      زمانی و مکانی مشابه نقشه)  ازلحاظ(تصویري  اي ماهواره

  نقشه برد.

  برداشت میدانی - 2

بـر روي زمـین    استتصادفی اقدام به برداشت عوارض که در نقشه موجود  صورت بهدر این روش 

  .کنیم مینموده و درستی آن را با نقشه چک 

  اي پایهي ها نقشهبررسی نقشه با  - 3

 اي پایـه  ي نقشهدر این روش همانند روش اول اقدام به مقایسه نظیر به نظیر عوارض در نقشه و 

باشـد کـه شـامل عـوارض      اي نقشـه بایسـتی   اي پایـه  ي هنقشالزم به ذکر است که  ،نماییم می

 ازلحـاظ قرار گرفته باشـد و   موردبررسیصحت و دقت  ازلحاظمورد قیاس بوده و  ي نقشهموجود در 

  باشد. موردقبولدقت 

  مقیاس عددي یا کسري- 1

واحدي در نقشه و در  ي اندازهکه در صورت آن  شود میدر بیان این نوع مقیاس از کسري استفاده 

  .شود میمخرج آن مقدار همان اندازه بر روي زمین نوشته 

  .گیریم میدر نظر  1مقیاس را  رکسصورت  معموالً❉

بـر روي نقشـه در    گیـري  انـدازه احـد  وبه این معنا که چنانچـه   ،استمقیاس فاقد واحد  :نکته✌

زمینـی نیـز    گیـري  اندازهیا واحد دیگري باشد در مخرج کسر نیز واحد  متر میلیصورت کسر مقیاس 

  اشد.ب) سیا واحد دیگري (هم واحد با صورت کسر مقیا متر میلی برحسبباید 

  :شود میزیر نوشته  صورت به معموالًمقیاس عددي یا کسري 

1:1000     1:5000     1:25000                        
1 1 1

1000 5000 25000
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صورت و مخرج کسر هـم واحـد در نظـر گرفتـه     در بیان مقیاس کسري یا عددي،  ،خی از منابعدر بر

این نوع مقیاس را اصطالحاً مقیـاس ترکیبـی گوینـد کـه      .گردد میبیان  ها آنولی واحد  شود نمی

  مانند موارد زیر: رود؛ به کار می زبان یسیانگلبیشتر در کشورهاي 

1 2
1500120

in cm

ft km

  مقیاس لفظی یا بیانی - 2

ایـنچ   1مثـال:   .شـود  مییک جمله بیان  صورت بهدر این نوع مقیاس نسبت کوچک نمایی نقشه 

  برابر با بیست هکتار است. مترمربعاست یا ده سانتی برابر با یک مایل

  مقیاس ترسیمی یا خطی - 3

در  مثال عنوان به ،نقشه رخ دهد در ابعاد اي ناخواسته اتدر فرایند تکثیر نقشه ممکن است تغییر

است اطمینان تنها به مقیاس عددي که در پایان نقشه  توان نمیبه این خاطر . برداري کپیفرایند 

12cmبه طول معموالً جیرخط مد رو ازاین ،نمود
مقیاس ترسیمی یا خطی  عنوان بهدر پایان نقشه  

و بـا علـم    گیـرد  مـی تغییـر قـرار    خـوش  دستیر این مقیاس نیز که در فرایند تکث گردد میترسیم 

. گفتنـی  افـت ی دستبه مقیاس جدید نقشه  توان میهر یک از قطعات این خط مندرج  ي اندازه به

ترسـیم   اي سلیقه صورت بهاست که شکل این شاخص (مقیاس خطی) استاندارد خاصی نداشته و 

  ترسیم این نوع مقیاس آورده شده است. هاي شکل نیتر متداول از. در زیر برخی شود می
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 در کـه  اعـدادي  امکـان  حـد  تـا . (نماییـد  رسـم  ترسـیمی  مقیـاس  1:50000 مقیاس براي :تمرین

  )باشد شده تشکیل کمی ارقام تعداد از شود می نوشته ترسیمی مقیاس

  

  گرفت که تعداد ارقام آن کم باشد. نظر درواحد مقیاس ترسیمی را باید طوري  :نکته✌

(حاشیه پایین نقشـه) هـم مقیـاس ترسـیمی و هـم       ها نقشهدر حاشیه تمامی  معموالً :نکته✌

  .شود میمقیاس عددي آورده 

پس از تکثیر یک نقشـه بـا مقیـاس     مثال:
1

2500
از مقیـاس   2cmیـک قطعـه    گیـري  انـدازه و  

کاهش یافتـه، مطلـوب اسـت مقیـاس واقعـی       1.9cmشدیم که مقدار آن به  متوجه ،ترسیمی

  نقشه تکثیر شده.

1 2
5000

2500
1.9 1 1

2631.579
5000 2631.579

cm

L
L

X S
X

  

    

  

:در روي نقشه به مقیاس  A,Bفاصله میان دو نقطه  :مثال  1 21/برابر  5 متـر و فاصـله    میلی 6

8/همین نقطه روي یک نقشه برابر    سانتیمتر است مقیاس نقشه چقدر است؟ 64
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/

/

mm
S

mm
S

ABS
S

S AB S
    1

2

1
2

2 2

1
21 6 15
86 4 125





:S1مقیاس نقشه اول:S :مقیاس نقشه دوم2 SAB
1

:نقشه اولطول روي  SAB
2

طول روي نقشه دوم

  

3مطلوب است مساحت قطعه زمینی به شکل مستطیل با ابعاد  :تمرین 5 بر روي  متر سانتی

که مقیاس عددي آن اي  نقشه تکثیر شده
1

1000
 2.065cmآن بـه   2cmبوده و پس از تکثیر هر  

  .تبدیل شده

  

  

تـوان دو  بـه  بـراي سـطح   رابطه مقیـاس نیـز    جهیدرنتبا توجه به اینکه سطح داراي دو بعد است 

. پس خواهیم داشت:رسد می

= 		→ مقیاس	به	توان	2		 = مساحت	روي	نقشه

مساحت	روي	زمین

∶ رابطه	مقیاس	براي	عوارض	سطحی

2 a
S

A


مساحت قطعه زمینی بر روي نقشه  مثال:
1

2000
، مطلوب است استاینچ مربع  2برابر با  

  و هکتار: مترمربعفوت مربع،  برحسبمساحت واقعی این قطعه زمین 

1 =12in=2.54cm

2
2

2 2

22
2

1 2 8000000
55555.556

2000 12
51612800 5161.25

8000000 2.54 5161.25 0.516125
10000100

in
ft

m h

a
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1 = 10000 		→ رابطه	مهم		

  پانتوگراف - 1

، االضـالع  متـوازي نقشه، این وسیله در سه نـوع   نمایی بزرگبراي مکانیکی  معموالًاست  اي وسیله

  .رود میلوزي و قطبی وجود دارد و به کار 

  

:اي به مقیاس  سطح نقشه مثال:  1 سانتیمتر مربع است. اگر این نقشه را با  48برابر  5

2/پانتوگراف  شود؟ تر نماییم مساحت نقشه چقدر می برابر بزرگ 5

/

S cm
S

S S

aS
a

a aS

 
 
     

  
 






2
1

2

2 2

2

2
1
2 2
2

1

485
3

1
2 5

5

:S1مقیاس نقشه اول     :S :     دوم مقیاس نقشه2 Sa 1
:     مساحت روي نقشه اول Sa 2

مساحت روي نقشه دوم

  نمایی بزرگو  برداري عکساستفاده از  - 2

و هماننـد   شـود  مـی اسـتفاده   نمـایی  بـزرگ بـراي  در این روش از خاصیت فاصـله کـانونی عدسـی    

  .کند میایجاد مدل کار براي نوري مکانیکی فتوگرامتري  هاي دستگاه
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عیناً عوارض را نشان داد،  توان نمیکه در بیان تفاوت عکس و نقشه گفته شد در نقشه  طور همان

 هـاي  پدیده کننده انیبکه  نمادهاییقرارداد نمودن براي هر اورگان یا سازمان استانداردي  رو ازاین

را تهیه  باشند می) دارد سروکاربا آن  هایش نقشهکه آن ارگان در  هایی پدیده( مختلف در طبیعت

  .دهد میبه خواننده نقشه معناي عارضه را نشان  نمادهاکه این  اي گونه به است کرده

  قراردادي بایستی به سه مشخصه زیر دقت نمود: عالئمدر تهیه 

عارضه اصـلی باشـد و    دهنده ننشاتعیین گردد که  اي گونه بهقراردادي باید  عالئم: شکل شکل -1

  انند چند نماد زیر:م ،آن عالمت متوجه عارضه اصلی گرددخواننده نقشه با دیدن 

    
    

  درخت  فرودگاه  آهن راهخط   پل

نتـوان شـکل عارضـه را     کـه  درصـورتی و  اسـت ) ندید پال( مبهتري شکل عارضه از دید قائ معموالً

  :شود میاستفاده  رخ نیمبا این دید نشان داد از تصویر  خوبی به

        

  تیر برق  ساختمان  کلیسا  پمپ سوخت  درخت

  

یا سمبل ارتباط مستقیم با مقیاس نقشه، اهمیت عارضه، تراکم عوارض  عالئم: اندازه اندازه -2

از مقدار واقعـی عارضـه نمـایش داده     تر بزرگ عالئماندازه  معموالًنمایش دارد، ولی  ي محدودهو 

  .شود می
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نـگ سـمبل   ر ،کـه  اي گونـه  بـه  است ها آنرنگ  عالئم: یکی از نکات مهم در گویا سازي رنگ -3

و به درك انسان نزدیک گـردد  طبیعی آن مطابقت داشته باشد  بارنگانتخاب شود که  اي گونه به

 شـود  میغیر همانند استفاده  هاي رنگعارضه از  ي درجهبیان اهمیت یا براي اما در برخی از موارد 

  .تا اهمیت یک موضوع را بیان نماید

 بندي تقسیم، خطی و سطحی اي نقطهبر اساس نوع عارضه به سه دسته  توان میقراردادي را  عالئم

  نمود:

  اي نقطهقراردادي  عالئم - 1

کوچک به یکی از اشـکال هندسـی بسـته ماننـد: دایـره،       هاي محدوده صورت بههستند که  عالئمی

اهمیـت   توان می و تن آنرنگ  ،با تغییر در اندازه و شود میه و ... نمایش داد ضلعی ششمربع، 

  عارضه را بیان کرد.

بـا افـزایش شـعاع     توان میرا نشان دهیم  روستاهااگر با دایره بخواهیم جمعیت  مثال عنوان به

  ه جمعیت آن روستا باالتر است را بیان نمود یا بلعکس:ک چهارضلعیدایره یا 
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  1400نقشه نقاط گره ترافیکی شهر شیراز در   شهر تهران سوزي آتشنقشه پتانسیل 

نمایش براي مستقیم با مقیاس دارد، با عنوان مثال  طباتار اي نقطهالزم به ذکر است که عوارض 

نمـایش همـین شـهر در    براي شهر شیراز در نقشه استانی از سمبل سطحی باید استفاده کرد ولی 

  استفاده نمود: اي نقطهباید از سمبل  اي قارهیا  نقشه کشوري

    

  نمایش شیراز در نقشه کشوري  نمایش شیراز در نقشه استانی

  قراردادي خطی عالئم - 2

 باشـند  مـی کـه ذاتـاً خطـی     هـایی  عارضهنمایش براي  هستند،خطی  صورت بهکه  عالئماز این نوع 

هدایت آب  هاي کانالروان سطحی، معابر داخلی شهر،  هاي آب، خطوط نیرو، ها جاده ،مانند: حدود

  .شود می... استفاده  و

    

  راه اصلی  لوله نفت



  

e_rastgou@yahoo.com  ٢۶  WWW.GeoGIS.ir

    

  راه فرعی  خط انتقال نیرو

    

  مرز حدود  خط تلگراف

  
  

    آهن راه

  قراردادي سطحی عالئم - 3

نمایش مساحتی در نقشه که توسط یک عارضه اشـغال شـده اسـت اسـتفاده     براي  عالئماز این 

یـا   بارنـگ با شکل طبیعی عارضـه مطابقـت دارد و درون آن    معموالً، شکل این عوارض گردد می

، هـا  سـاختمان ، ماننـد  شـود  مـی داشـته باشـد پـر     خوانی همطبیعی عارضه  بارنگکه  هاشورهایی

  ، فضاي سبز و...ها دریاچه

و  نمایش ارتفاع عوارض نسبت به نمـایش موقعیـت عـوارض از تنـوع کمتـري برخـوردار اسـت       

 هـایی  نقشهبایستی  بیند می )perspective( نماسه  صورت بهچشم انسان عوارض را  که ازآنجایی

  باشد. درك قابلنشان داد که براي خواننده  اي گونه هب را استکه نیاز به درك ارتفاع عارضه 

  :باشد میعوارض ارتفاعی به شرح زیر  نمایش هاي روش

نقشه مشکلی وجـود نـدارد و از نقـاط     در) X, Y( ی: براي بیان دو بعد مسطحاتارتفاعی نقاط) الف

  استفاده کرد مانند شکل: توان یم) هنمایش بعد سوم (ارتفاع عارض براي) zارتفاعی (
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در اصل  تراز منحنی است.تراز  یکی دیگر از ابزار نمایش ارتفاع استفاده از منحنی: میزان منحنی) ب

، یا بـه عبـارتی چنانچـه عارضـه     باشد میمکان هندسی کلیه نقاطی است که داراي ارتفاع یکسان 

تقـاطع   اسـت یکسـان   ها آننمایش را با صفحاتی افقی و موازي که فاصله مابین براي  موردنظر

  گویند. البعد متساويیا  میزان منحنییا  تراز منحنیرا  بر روي عارضه ایجادشدهدهیم سطح مقطع 

  

دیگري نیز وجود دارد که در  هاي روشکیفی  صورت بهگفتنی است که براي بیان ارتفاعات  :نکته✌

  .گیرد میقرار  ها رنگ وسیله بهدسته نمایش ارتفاعات 
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  شیب منطقه: ترین بزرگانتخاب فاصله با استفاده از زاویه خط  - 1

  نمود: توان از رابطه تقریبی زیر استفاده ها میتراز منحنیبه دست آوردن فاصله  براي

tan
.

2

S
C I




  
  

: .C Iبرحسب متر تراز منحنی فاصله: Sعدد مقیاس: شیب منطقه ترین بزرگزاویه

) هـزارم  یـک اگر بخواهیم نقشه توپوگرافی با مقیاس ( مثال:
1

2000
اي کـه بیشـترین    از منطقـه  

چنـد متـري خواهـد     هـا  میزان منحنیدرجه است تهیه کنیم، براي ترسیم آن فاصله  35شیب آن 

  شد.

 352000 tan
0.7

2000
mCI


 

  

اي با مقیـاس   میزان نقشه ي منحنی مطلوب است تعیین فاصله مثال:
1

2000
اي کـه   از منطقـه  

101 کمترین ارتفاع و فاصله مابین این دو نقطه بـه ترتیـب  بیشترین ارتفاع و  ,120m m
 780mو  

  .است

1

1

19
2000 tan tan

780120 101
tan 0.02 2

780 2000
m cmCI





  
      

 
 


    

شیب، ارتباط دهنده بین ماکسیمم ارتفاع و مینیمم ارتفاع در سطح یک  ترین بزرگخط  :نکته✌

.استمنطقه 

  استفاده از مقیاس نقشه:انتخاب فاصله با  - 2

که به مقیاس نقشـه  ه (یاز از نقشموردنبه نوع منطقه و دقت ارتفاعی  تراز منحنیدر اصل فاصله  

توانـد فاصـله    یمـ در هـر مقیاسـی    شـده  گفتـه نیز وابسته است) بستگی دارد. با توجه با مطالب 
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هـاي تـراز    یمنحنـ فاصـله   طورمعمـول  بههاي تراز متفاوت باشد.  یمنحن
1

1  
یـا   

1

2   
عـدد   

  شود. یممقیاس نقشه انتخاب 

اي با مقیاس  میزان نقشه ي منحنی مطلوب است تعیین فاصله مثال:
1

2000
.  

1
. 2000 2 200

1000
m cmC I    

1
. 2000 1 100

2000
m cmC I    

  تعریف دقت ارتفاعی: انتخاب فاصله با استفاده از - 3

از سوي دیگر، بر اساس تعریفی دیگر دقت ارتفاعی نقشه برابر با 
1

3
هاي تراز است.  یمنحنفاصله  

  یافت. دستهاي تراز  یمنحنتوان به فاصله  یمپس اگر دقت نقشه در دسترس باشد، 

یستی بادقت مسطحاتی یک نقشه براي یک عرضه مشخص یا یک نقطه  دقت مسطحاتی نقشه:

  در مقیاس نقشه باشد. متر میلی 1/بهتر از 

دشـت،  ( يبنـد  طبقـه  ازلحاظ: دقت ارتفاعی یک نقشه با توجه به نوع منطقه دقت ارتفاعی نقشه

(چنانچـه   دقت مسطحاتی همان نقشه باشـد. برابر  3تا  2، باید بهتر از ، کوهستان و ...)ماهور تپه

باشـد دو برابـر و چنانچـه منطقـه کوهسـتان باشـد سـه برابـر دقـت           مـاهور  تپـه منطقه دشت یا 

  .)شود میمسطحاتی در نظر گرفته 

اي با مقیاس  میزان نقشه ي منحنی مطلوب است تعیین فاصله مثال:
1

2000
.  

 2 0.1 2000 400mm mm
H     در دشت          

3 0.1 2000 600mm mm
H            کوهستاندر  

  برابر) دقت ارتفاعی نقشه باشد، داریم: 3برابر (کمتر از  3حال یا توجه به اینکه فاصله باید 

. 3 400 3 1200 120mm mm cm
HC I       در دشت          
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. 3 600 3 1800 180mm mm cm
HC I              کوهستاندر  

تقسیم نمـود   هایی دستهبه  توان می ها آنشیب  ترین بزرگسطوح طبیعی زمین را بر اساس خط 

فنی و اقتصادي برداشت، ترسـیم و اجـراي نقشـه در     ضوابطتعریف براي  معیاري ها دستهکه این 

  آن مناطق است.

  درصد شیب  نوع منطقه

  %3کمتر از   دشت

  %7تا  %3بین   ماهور تپه

  %20تا  %7بین   کوهستان

  %60تا  %20بین   کوهستان سخت

  %60بیشتر از   کوهستان خیلی سخت

  

  به دو دسته کلی تقسیم نمود: توان میمیزان را  هاي منحنیدر کل  -

  اصلی هاي میزان منحنی - 1

 شـود  مینمایش داده  میزان دیگر هاي منحنیاز  تر ضخیمي ها نقشهدر  معموالًاصلی  میزان منحنی

و همچنـین   گـردد  مـی بر روي آن به شکل زیر درج  میزان منحنیو ارتفاع هر منحنی نیز در این نوع 

  .متفاوت است ها منحنیدیگر  بارنگرنگ این منحنی  معموالً

  

  .استفرعی  هاي میزان منحنیبرابر ضخامت  2 معموالًاصلی  هاي میزان منحنیضخامت 
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  .استفرعی متوالی  میزان منحنی دوبرابر فاصله ارتفاعی  5اصلی  میزان منحنیبین دو  ي فاصله

  فرعی هاي میزان منحنی - 2

فرعی  هاي میزان منحنی ي فاصلهاصلی بیان شد  میزان منحنیکه در تعریف  طور همان
1

5
 ي فاصـله  

فرعـی بسـیار    هـاي  میـزان  منحنـی نتیجه گرفت که تعداد  توان میو  استاصلی  هاي میزان منحنی

  .استدر یک نقشه توپوگرافی اصلی  هاي میزان منحنیبیشتر از 

تـا  0.1mmبـین   هـا  منحنیو ضخامت این  شود نمیفرعی درج  میزان منحنیارتفاع بر روي  معموالً

0.2mm شود میدر نظر گرفته  متر میلی.  

یـا   درك غیرقابـل را  میـزان  منحنـی در برخی از موارد عوارضی در طبیعت وجـود دارد کـه نمـایش    -

  .کنند میرا عالمت گزاري  باشد مینیز محدود  ها آنعوارضی که تعداد  رو ازاین، سازد می غیرممکن

  

  

 کننـده  تعیـین  میزان منحنی: شکل و ساختار میزان منحنیعوارض ارتفاعی از روي شکل  شناسایی

  .گردد میاشاره  ها آنبه  صفحه بعديو  که در شکل کنار باشد میبرخی از عوارض 

٩٩

٩٨

٩٧

٩۶

القعرخط

٩٩

٩٨

٩٧

٩۶

الرأسخط

٩٩

٩٨

٩٧

٩۶

پرتگاه 
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 باهم يا یارتفاعرا رسم کنید (مقیاس طولی و  Cبه  Bو از  Bبه  Aپروفیل طولی از نقطه  تمرین:

  برابر در نظر گرفته شود)
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  :بیان شیب هاي روشانواع 

  نمایش داد: توان میروش  3به  معموالًشیب را 

) شیبزاویه -1 ) : کند میزاویه است که صفحه مماس بر سطح با صفحه افق ایجاد.

  از یکی از روابط زیر بدست آورد. توان میبسته به معلومات زاویه شیب را 

C

B

96

105

100

103

100

98

A
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1 1 1tan , sin , cos H

H S S

H H D

D D D
         
      

     

) شیبدرصد -2 %)S :واحـد طـولی    100نسبت اختالف ارتفاع به طول افقی به ازاي  ي کننده بیان

  .شود مینشان داده  %Gاست و با عالمت 

% 100
H

G
D


 

h) شیبنسبت -3 : v) : نسبی اسـت.   صورت بهسومین روش براي نمایش شیب نمایش شیب

در این روش باید ابتدا فاصله افقی و سپس اختالف ارتفاع را بیان کرد. در این روش فاصله افقـی  

ابتدا اختالف منابع  از. در برخی نویسند میرا معموالن یک نوشته و بر اساس آن اختالف ارتفاع را 

  سپس طول افقی. شود میارتفاع بیان 

متر باشد شیب بین این دو نقطه را  4متر،  20دو نقطه به فاصله مایل  ارتفاعاگر اختالف  مثال:

  به سه روش نشان دهید.

  

  

  

 ) به شرح زیر باشد، مطلوب است بیا شیب بین مخزنMو  Nاگر مختصات دو مخزن آب ( مثال:

M  و مخزنN درصد شیب، زاویه شیب و نسبت شیب. برحسب  

120 514

110 312

100 151

N M

151 100 51mM NH h h     

2 2 2 2
, (514 120) (312 110) 442.76mM ND x y        

1 51
tan 6

442.76
34'14.47"     

 


، 

51
% 100 100 11.52%

442.76H

H
G

D


    



  

e_rastgou@yahoo.com  ٣٧  WWW.GeoGIS.ir

: 442.76 :51 1: 0.12HG D H   

ایسـتی ابتـدا   ب) میـزان  منحنـی ( ینمایش شیب بین دو نقطه بـر روي یـک نقشـه توپـوگراف    براي 

دو نقطه و سپس اختالف ارتفاع این دو نقطه را به دست آورد تا بتوان  نافقی مابین ای ي فاصله

بیان کرد. توان میروش نمایش شیب را  3ا یک مثال ب ؛به مقدار شیب دست یافت

اي با مقیاس  بر روي نقشه B و Aفاصله دو نقطه  مثال:
1

500
 ،3cm اختالف ارتفاع دو نقطه و A 

  روش گفته شده: 3مطلوب است تعیین شیب به  ،استB،7.8m و

1 3
3 1500 15

500
500 cm mab

S
AB AB

AB      

1 1 7.8
tan tan 27

15
28'27.95"

H

H

D
          

  


7.8
% 100 100 52%

15H

H
G

D


    

: 15 : 7.8 1: 0.52HG D H            : 7.8 :15 1:1.923HG H D   

معلـومی واقـع شـده     هاي کمیتنیابی عبارت است از تخمین یک کمیت مجهول که در بین ودر

بـراي   تـوان  مـی  رود یمـ به تعداد معلوماتی که براي تخمین کمیت مجهول بکـار   توجهاست. با 

استفاده کـرد. در اینجـا    )درجه سه به باال ها يا چندجملهخط، صفحه و رویه ( يها معادلهدرونیابی از 

در کل درونیابی تخمینی از یک . کنیم میما از درونیابی خطی براي بدست آوردن مجهول استفاده 

که دقت آن به تعداد و پراکندگی نقاط معلوم اطراف  دهد میکمیت مجهول را در اختیار ما قرار 

  تگی دارد.نقطه مجهول و مقدار همواري بین این نقاط بس

 ارتفـاع  و M=100متر و ارتفـاع مخـزن    M (400و  Nاگر فاصله افقی بین دو مخزن آب ( مثال:

  متر باشد، مطلوب است: N=150مخزن 
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  قرار دارد. Mمتري از مخزن  120که در فاصله  Pالف) ارتفاع نقطه 

مایـل   صورت به Nدر راستاي مخزن  M مخزنمتر چند متر باید از  143ب) براي رسیدن به ارتفاع 

پیش رفت؟

150 100 50mN MH h h     

  

روي نقشه توپوگرافی با مقیاس  ABاگر طول خط  مثال:
1

1000
باشـد و شـروع خـط     5cmبرابر با  

متـري   83 میـزان  منحنـی ) بر روي Bمتري و انتهاي آن (نقطه  102 میزان منحنی) از روي A(نقطه 

  بر روي سطح زمین و در صد شیب آن. ABباشد، مطلوب است طول خط مایل 

5 1000 5000 50cm m
ABDH    

83 102
% 38%

50ABG


                      2 219 50 53.48mABDS   

: دقت نسبی از رابطه تقسـیم میـزان خطـاي کمیـت بـه      عوارض روي نقشه یمحاسبه دقت نسب

، با یک مثال شرح داده خواهد شد:آید میمقدار کل کمیت به دست 

باشد،  داده رخ 3cm اندازه بهیی خطا متر، 300 مقدار با AB طول گیري اندازهچنانچه در  مثال:

  :گیري اندازهمطلوب است به دست آوردن دقت این 

3 1

30000 10000re  
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عملیــات بــراي ریــزي  ي نحــوه نمــایش اطالعــات و برنامــه گیــري دربــاره تصــمیم طراحــی نقشــه:

  شود: باشد که به دو صورت بیان می کارتوگرافی می

گیرد که نقشه به موردي خاص  اي صورت می ): به نحوهدر نظر گرفتن جزئیات نبدو( طراحی عام-1

  .استصورت همگن  کند و به عبارتی اهمیت همه عوارض در نقشه به یاشاره نم

و بر روي یـک موضـوع    شده هیته): نقشه با هدفی خاص با در نظر گرفتن جزئیات( طراحی خاص-2

  متمرکز شده.

  اصول طراحی:

اصل زیر است که به  3 ها آنترین  در طراحی نقشه اصول بسیاري را باید در نظر گرفت که از مهم

  گردد: اشاره می ها آن

  محتواي نقشه -1

  نمایش اهمیت و موضوع -2

  هماهنگی و تمایز -3

گردد و با هر  بندي طبقهعوارض طبیعی و مصنوعی  : در محتواي نقشه باید دو نوعمحتواي نقشه-1

  برخورد گردد. ها آن ذاتیک باید با توجه به 

خـاص از عـوارض    ي دسته: در هر نقشه با توجه به کاربرد نقشه روي نمایش اهمیت و موضوع-2

 مثال عنوان به، گیرد میر روي عوارض دیگر صورت ب) سازي خالصه( نجنرالیزاسیوگردد و عمل  تأکید

و بیشـتر متوجـه    گیـرد  نمـی میزان صورت  هاي منحنیبر روي  سازي خالصهي توپوگرافی ها نقشهدر 

 بعدي سهبرنمایش سطح  دیتأک(زیرا این نقشه با باید  شود میارض عوارض مسطحاتی و دیگر عو

  .)خواهد شد ریپذ امکانمیزان  هاي منحنیداشته باشد که این امر با نمایش کافی 

تفـاوت الزم را   حداقل: بایستی بین عوارض متفاوت هماهنگی ایجاد کرد و هماهنگی و تمایز-3

از قبیـل انـدازه    هـایی  ویژگـی  هـا  آن بندي دستهنقشه و  عالئمدر طراحی  طورکلی بهدر نظر گرفت، 

  .باشد می موردنظر ها آنشکل، رنگ، جهت و موقعیت 

  نکات مهم در هنگام طراحی نقشه:
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  کرد. نظر صرفخطی  عالئم کارگیري به، از بهتر است در حد امکان: در نقشه خطی عالئمکاستن  - 1

جهت نمایش هر عارضه بسته به نحـوه   شده گرفته: رنگ به کار متناسب هاي رنگاستفاده از  -2

) Soft Copy( باشدمانیتوري  صورت بهارائه نقشه بایستی متفاوت باشد، مثالً چنانچه ارائه نقشه 

کـه   شـود  مـی انتخاب کرد که با ذات عارضه هماهنگی دارد و این نکتـه باعـث    هایی رنگبایستی 

(نمایش بـر روي   Hard Copy صورت بهچه نمایش بیننده درك بهتري از عارضه داشته باشد و چنان

انتخاب گردنـد   اي گونه به ها رنگکه باید به این نکته نیز توجه داشت  1عالوه بر نکته  دباش کاغذ)

 مثالً رنـگ زرد بـر روي کاغـذ سـفید    . (دباشن زمینه پسبا توجه به  روئیتکه پس از چاپ نیز قابل 

عـوارض بـا    بنـدي  طبقـه نکته دیگري که در انتخاب رنگ باید رعایـت کـرد    )تبسیار نامشخص اس

و ... ، جمعیت، شیبمیزان منحنی، خطوط ها جاده بندي طبقه، مانند: استاستفاده از رنگ 

  :شود مینقشه شامل موارد زیر  ي حاشیهاطالعات 

 نقشـه  ي برگـه  ي شـماره  -4 نام منطقه -3 مقیاس نقشه شمال و -2 (راهنماي نقشه) لژند -1

 دهنده سفارش و کننده تهیهنام  -6هوایی و یا تاریخ برداشت زمین  برداري عکس ي تهیهتاریخ  -5

ارتفـاعی و واحـد    يمبنـا  مبنـا،  يضـو یب سیستم تصویر، -8ایندکس نقشه یا اندکس نقشه  -7

  گیري اندازه

  گردد: رعایتکارتوگرافی موارد زیر  هاي پردازشقبل از  شود میتوصیه  *

موجود در منطقه انتخاب گردد و در سمت راسـت   عوارض ونقشه باید با توجه به مقیاس  لژند-1

  .نقشه قرار داده شود ي برگه

ل امکـه شـ   )5000/1ي بـزرگ مقیـاس (بزرگتـر از    هـا  نقشـه ) الف است:نوع  2 ها نقشهشمال -2

 3 هـا  نقشـه در ایـن نـوع   تـر  مقیـاس   ککوچ و 5000/1ي ها نقشه) ب .شمال شبکه خواهند بود

  .از: شمال شبکه، شمال جغرافیایی و شمال مغناطیسی اند عبارتکه  شود میشمال ترسیم 

شـمال شـبکه کـه     :گـردد  مـی سمت راست به شرح زیر ترسـیم   ي گوشهدر پایین  این سه شمال

آن بـا شـمال    ي ویـه زاشـمال جغرافیـایی کـه     ،همان امتداد محورهاي سیستم مختصات است
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. گـردد  مـی نقشه جداگانه محاسبه  ي برگهبراي مرکز هر  و نامند میتقارب نصف النهارات  را شبکه

تنـاوب آن نیـز در    يا دورهسالیانه و  انحراف و شود می گیري اندازهشمال مغناطیسی که در محل 

از  ها آنمحورهاي جهت و انحراف  ادشدهی هاي شمالو پس از ترسیم  گردد میصورت امکان ثبت 

  شمال شبکه روي شکل ترسیم و نوشته خواهد شد.

  قسمت وسط آن قرار داده شود. در ومقیاس خطی در صورت امکان در پایین نقشه 

بـراي  زمین است حـال   ي کرهاهداف کارتوگرافی نمایش سطح  ترین مهمسیستم تصویر: یکی از 

اسـت   گسـترش  رقابـل یغنمایش سطح کروي بر روي نقشه دچار مشکل هستیم زیرا کره سـطحی  

بـر روي یـک سـطح صـاف (یـک سـطح        اي گونـه  بهبراي حل این مشکل باید عوارض سطح کره را 

 درواقـع یا به عبارت یک سیستم تصویر تعریف کرد سیسـتم تصـویر    نمود ریتصو) گسترش قابل

  نقشه نمایش خواهد بود. روي دو برد بر رويرا براي ما بر  يبعد سهسطح 

  

(برخی از  شود می(نقشه) ناگزیر برخی از خطاها ایجاد  دوبعديبه سطح  يبعد سهبراثر تبدیل سطح 

). با توجـه بـه   کنند میتغییر  ها آنابعاد یا  زاویه  یا ها آنو مساحت  یابد میعوارض تغییر شکل 

گـزارد سیسـتم تصـویرهاي     روي عـوارض طبیعـی مـی   تأثیراتی که اعمال یک سیستم تصـویر بـر   
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باشد که در زیر ما بـه   سیستم تصویر می 20در حدود  ها آنبسیاري به وجود آمده است که تعداد 

یک مورد مهم آن اشاره خواهیم کرد:

)conformal() هحفظ زاوی( همتشاب-1

  )equal valence( مساحتهم -2

  )equal distance( فاصلههم -3

نوع سیستم تصویر زوایاي عوارض پس از تصویر  ایندر : )conformal(سیستم تصویر متشابه-1

باید به این نکتـه اشـاره    .شکل عارضه نیز حفظ خواهد شد درنتیجهو  ماند می تو تهیه نقشه ثاب

وسعت زیاد منطقه نیز بستگی دارد و چنانچه  وسعتکرد که حفظ شکل در این سیستم تصویر به 

در  مورداسـتفاده باشد تغییر شکل خواهیم داشت، این نوع سیستم تصویر به لحـاظ حفـظ زاویـه    

در این نوع سیستم تصـویر   .باشد میي توپوگرافی ها نقشهنظامی و ي ها نقشهدریایی،  هاي چارت

النهارات بر هم عمد خواهند بود. نصف ومدارات 

در این نوع سیستم تصویر مساحت کلیه عوارض : )Equal Area(سیستم تصویر هم مساحت-2

و همیشـه مسـاحت بـر روي نقشـه      کنـد  مـی به یک انـدازه تغییـر    ها آننسبت به مقدار واقعی 

  و زوایا و شکل عارضه تغییر خواهد کرد. باشد مینسبی کامالً صحیح  صورت به

از  ها فاصلهامی در این نوع سیستم تصویر تم: )Equal Distance(سیستم تصویر هم فاصله-3

تصویر کمترین کـاربرد را  ، این نوع سیستم ماند مینسبی ثابت  صورت بهدو نقطه  یا ویک نقطه 

کـه   افتـد  مـی نسبت به دو روش قبل دارد زیرا تنها خاصیت آن حفظ فاصله بـوده و کمتـر اتفـاق    

کنـیم، الزم بـه ذکـر اسـت کـه شـرایط سیسـتم         گیري اندازهبخواهیم فاصله را در یک جهت خاص 

هستند و به وجود آوردن سیستم تصویر متشابه کـه   باهمتصویر متشابه و هم مساحت در تضاد 

  است. غیرممکنیکی از خاصیت دو سیستم تصویر دیگر را داشته باشد 

: هـا  آنسـطح کـروي زمـین بـر روي      گسترش قابلر اساس سطوح تصویر ب هاي سیستم بندي طبقه

بر اسـاس خصوصـیات هندسـی سـطحی      بندي طبقهسیستم تصویر  هاي روش ترین متداولیکی از 

بعـدي تبـدیل    2است که سطح کروي زمین را بر روي آن تصویر کرده و آن سطح را به یک سطح 

صـفحه تخـت اشـاره نمـود و بـر اسـاس        به استوانه، مخروط و توان میاین سطوح  ازجملهنمود، 
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، چنانچه از سطح استوانه استفاده شـود  شود میتصویر نام گزاري  هاي سیستم مورداستفادهسطح 

را سیسـتم تصـویر    آن شـود و چنانچه از سطح مخـروط اسـتفاده    اي استوانهآن را سیستم تصویر 

یـا سـمتی یـا     اي حهصـف از صفحه تخت اسـتفاده شـود آن را سیسـتم تصـویر      مخروطی و چنانچه

  .نامند میآزیموتال 

☂
 اخمی به ارزان چه و کنیم می تلخ هم کام به را ها لحظه آسان ، چهخندیم می عبورشان به و هاییم ثانیه سبقت تماشاگر چه آسان(

)نباشیم! ماباشد و  فردایی ایدش ،نباشد فردایی شاید که دانیم نمی و شود می دیر زود را، چه بـودن باهم لذت فروشیم می

  

Azimuthal( اي صفحهسیستم تصویر  Projection(

و ممکـن اسـت    شـود  میزمین عمود  هاي شعاعدر این نوع سیستم تصویر یک صفحه بر یکی از 

رخ دهد که صفحه در یک نقطه بر زمین مماس شـده یـا کـره را قطـع کنـد،       اي گونه بهاین حالت 

نقطه تقارن نیز  حال درعینتماس صفحه با سطح کره داراي هیچ تغییري در مقیاس نبوده و نقطه 

تغییرات ضریب مقیاس از مرکز تصویر در تمام جهات یکسان  ر، در کلیه تصاویشود میمحسوب 
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خطـوطی مسـتقیم ظـاهر     صـورت  بـه  نمایـد  مـی یمه از مرکز تصویر عبور ظ، کلیه دوایر عباشد می

، در این نـوع سیسـتم بـا    باشد میاز مرکز تصویر مقداري صحیح  امتدادهااین  و آزیموت شود می

نحوه تصویر عوارض سطح کره متفـاوت خواهـد بـود، بـر ایـن       (مرکز سیستم تصویر) ديوتغییر خ

:آید مینوع سیستم تصویر به وجود  3اساس 

اورتوگرافیک -1
1

مماس بوده و مرکز  صفحه بر یکی از قطبین معموالً: در این نوع سیستم تصویر 

  )الف شکل. (دباش می نهایت بیتصویر در 

  .باشد میاز اجرام سماوي ي نجومی ها نقشه: کاربرد این نوع سیستم تصویر در کاربرد

استروگرافیک-2
2

و منبـع   شـود  مـی مماس  ها قطب: در این نوع سیستم تصویر صفحه بر یکی از 

 .باشـد  می، یا به عبارتی منبع نوري در سمت نادیر نقطه مماس گیرد مینوري در قطب دیگر قرار 

  )ب (شکل

گنومونیک-3
3

: در این نوع سیستم تصویر صفحه بر یکی از قطبین مماس شده و منبع نوري در 

  )ج (شکل .باشد میمرکز کره واقع 

دوایر  ي فاصلهمنبع نوري در چه مکانی واقع است  که اینبسته به  اي صفحهدر سیستم تصویر ✓

  یمه متغیر خواهد بود، مانند شکل زیر:ظع

  

                                                          
1 Orthographic
2 Stereographic
3 Gnomonic
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مماس باشـد،  یا سطح استوانه  النهارها نصفطول  اي استوانهچنانچه در سیستم تصویر  :نکته✌

و چنانچه مدار سـطح اسـتوانه بـا     شود میجانبی گفته  اي استوانهالحاً به این سیستم تصویر صطا

  .باشد میمدار استوا مماس باشد سیستم تصویر در حالت معمولی 
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در استوا با کره مماس گردد  اي نقطه درتی چنانچه صفحه مورد سیستم تصویر سمتی یا آزیمو در

و چنانچه با قطب مماس باشد به آن حالت قطبی و چنانچـه   شود میبه آن حالت استوایی گفته 

و همچنین اگر صـفحه کـره را قطـع     شود مینقطه دیگر مماس باشد به آن حالت مایل گفته  در

نیز چنانچه استوانه با  اي استوانه، در مورد سیستم تصویر شود میکند به آن حالت متقاطع گفته 

و همچنـین در مـورد    شـود  مـی مماس نباشد به آن حالـت مایـل گفتـه     النهارها نصفمدارات یا 

چنانچه مخـروط سـطح کـره را قطـع کنـد بـه آن حالـت متقـاطع گفتـه          مخروطی  سیستم تصویر

  .شود می

ا تقـاطع سـطح   یـ ) ستمـا ( ساین است کـه ضـریب مقیـاس در محـل ممـا      ذکر قابل :نکته✌

  .دهد نمیتغییر مقیاس رخ  ها مکان، به عبارتی در این باشد می کی کرهبا  گسترش قابل

)Conical Projection( مخروطیسیستم تصویر 

 کـه  شـده  احاطـه کره زمین با یک مخروط کاغذي  هفرض شد در آننوعی سیستم تصویر نقشه که 

شـود و سـپس    نقشه مورد نظر در روي مخروط مربوط پیـاده مـی   قرار دارد. آن در باالي قطب رأس

شـوند نمایشـگر نصـف     مخـروط منشـعب مـی    رأسشود خطوط مسـتقیمی کـه از    مخروط باز می

  .جغرافیایی هستند هاي عرضخطوط موازيوایر متحدالمرکز نمایشگر النهارات د

Cylindrical( اي استوانهسیستم تصویر  Projection(

مماس گردد دو نوع سیستم تصویر خـواهیم   النهارها نصفیا استوانه بر مدارات  که اینبر اساس 

 هـاي  محـل داشت اما این نوع سیستم تصویر باز داراي اعوجاجـات زیـادي خواهـد بـود و تنهـا در      

تعریـف یـک سیسـتم تصـویر جهـانی و      بـراي   رو ازایـن تماس یا تقـاطع کـاربرد خواهـد داشـت،     
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، در ایـن سیسـتم   UTMام داراي کمترین اعوجاجات سیستم تصویري ابداع گردید به ن حال درعین

یک سیستم تصویر  ها قاچدرجه تقسیم گردید و براي هر یک از این  6قاچ  60تصویر کره زمین به 

اکثـر   پـس  ازآنباشـد و  النهارهـا   نصـف که استوانه مماس با  اي گونه به گردیدتعریف  اي استوانه

 تهیه نقشه قرار دادند جهت درسیستم مبناي تصویر خود  عنوان بهجهان این سیستم را  کشورهاي

بوده که سیستم تعیـین موقعیـت    WGS84این سیستم تصویر بیضوي  مبناي سطحو همچنین 

 سیستم تصـویر خـود در نظـر گرفتـه اسـت.      عنوان بهاین سیستم را  نیز) GPS( اي ماهوارهجهانی 

  ) است.(Conformalتصویر متشابه ( سستمگفتنی است که این سیستم تصویر یک 

  

  :UTMسیستم تصویر  خصوصیات

ــطح-1 ــا س ــوي  :يمبن ــطح -WGS84 2بیض ــلس ــترش قاب ــتوانه :گس ــطح  -3 اس ــت س موقعی

تقـاطع   :سیسـتم مختصـات   مبـدأ -4النهارهـا   نصـف یـا   گسـترش  قابـل  استوانه :گسترش قابل

اسـت.   500000m :سیستم مختصـات  X مبدأ-5 است. مرکزي هر قاچ با مدار استوا النهار نصف

جنــوبی برابــر بــا  کــره مینــشــمالی برابــر بــا صــفر و در  کــره مینــ در سیســتم تصــویر: Y مبــدأ-6

10000000m .است0.9996 مرکزي برابر النهار نصفضریب مقیاس -7 است.  
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 باالتر هاي عرضجنوبی کاربرد دارد و براي درجه  84درجه شمالی و  80این سیستم تصویر تا عرض 

  .شود میدیگر استفاده  تصویرهاياز سیستم  ،تر پایینو 

کردند  گذاري شمارهیک  zoonدرجه غربی را  174درجه تا  80منطقه محصور بین طول جغرافیایی 

ادامـه   هـا  گـذاري  شـماره ساعت یعنی از غرب به شرق  هاي عقربهخالف  جهت درترتیب  همینبه 

را قـاچ شـماره    شرقیرجه د 180درجه تا  174تا به منطقه محصور بین عرض جغرافیایی  یابد می

  واقع گردیده است. 41تا  38 هاي زون، الزم به ذکر است که ایران در یابد میادامه  نامند می 60

  مطابق شکل زیر:

  

  :گردد میبه دست آوردن شماره هر قاچ با توجه به طول جغرافیایی آن از رابطه زیر استفاده  براي  
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31
6nZ
 
  

   

اگر طول جغرافیایی منفی باشد یـا بـه عبـارتی منطقـه غربـی باشـد بایـد مقـدار طـول           :نکته✌

  منفی در رابطه باال بکار رود. صورت بهجغرافیاي نیز 

  

  UTMمنطقه بندي ایران بر اساس سیستم 
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هر منطقه  شود یم يبند میتقس UTMمنطقه در سیستم  1200بر اساس شکل باال نواحی ایران به 

  .شود یمبا یک عدد براي طول جغرافیایی و یک حرف براي عرض جغرافیایی نشان داده 

52که در طول جغرافیایی  يا منطقهمطلوب است شماره قاچ  مثال: 22'11"
  قرار دارد. 

52 22'11"
31 39

6nZ
 
 
 

  


  از رابطه زیر استفاده نمود: توان میمرکزي هر قاچ  النهار نصف براي به دست آوردن

6 3
6
 
  

 = مرکزي النهار نصفطول جغرافیایی  

 طول جغرافیایی که در اي منطقه مرکزي النهار نصفطول جغرافیایی مطلوب است  مثال:

52 22'11"
  قرار دارد. 

52 22'11"
6 3 51

6Z center
 

 
 

  


دارد، بیشـترین ضـریب    پوشـانی  هـم خـود در حـدود یـک کیلـومتر      جانبیهر قاچ یا هر زون با زون 

  .باشد یم 1.006 و مقدار آن برابر با دهد یممقیاس در ابتدا در انتهاي قاچ رخ 

44* کشور ایران ازلحاظ جغرافیایی در بـین طـول جغرافیـایی     5   تـا

63 18 و در بین عـرض جغرافیـایی   41و  40، 39، 38هاي (در زون (

25 3
  39تا 47.قرار دارد  

  

  

  و برعکس UTMبه  یکیژئودتتبدیل مختصات  هاي رابطه
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6400KMاي به شعاع  در دایره UTMسیستم تصویر  مبناي سطحچنانچه  مثال:
در نظر بگیریم  

.UTMي زیر در سیستم مختصات ها مکانمطلوب است مختصات 

:50 17 12.1 : 21 01 52

: 50 17 12.1 : 21 01 52

50 17 12.1
31 39

6

50 17 12.1
6 3 51

6

ZA

Z center A

N

A

B



 
 
 
 
 

 
  
 

    
      

 
  

 
  

 

 






50 17 12.1 51 0 42 47.9

79.677kmR


 

      

     

 

 500 79.677 420.323 420323

50 14 12.1
31 23

6

50 17 12.1
6 3 51

6
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0 17 12.1
6400000 32024.07
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21 1 53

6400000 2349197.659
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. شمال حقیقی1
1
(TN)جغرافیایی)  (شمال 

را بــر روي ســطح مقایســه فــرض کنیــد  A,Bدو نقطــه 

کنـد   عبـور مـی   Aي  النهاري را کـه از نقطـه   کمان نصف

شـود را امتـداد    به قطب شـمال منتهـی مـی    تیدرنها

شمال حقیقی یا شمال جغرافیایی یا شمال ژئودتیکی 

با شمال حقیقی یا  ABاي که امتداد  گویند و زاویه می

سازد را آزیموت جغرافیایی یـا آزیمـوت حقیقـی     هاي ساعت می ر جهت عقربهشمال ژئودتیکی د

  گویند. می

. شمال مغناطیسی2
2
 (MN)  

کنـد کـه    زمین به دلیل حرکت دوانی و دائم به حول محور خود یک میدان مغناطیسی ایجـاد مـی  

 ایـن انحـراف سـمت جنـوبی عقربـه      جهیدرنتشود.  می نما قطبباعث انحراف عقربه مغناطیسی 

هاي  قطب ربا آهنگیرد. (دلیل این امر آن است که در  مغناطیسی به سمت شمال زمین قرار می

امتدادي را که نوك جنوبی عقربـه مغناطیسـی    بیترت نیا بهکنند)  غیر هم نام یکدیگر را جذب می

ي بین این شمال و امتداد مفروض زمینـی را آزیمـوت    دهد شمال مغناطیسی، و زاویه نشان می

گویند. یسی میمغناط

. شمال شبکه3
3
 (NN)  

                                                          
1 True North
2 Magnetic North
3 Network North
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بودن نقشه مشخص کردن موقعیت نقاط در نقشه از روي مختصات جغرافیـایی   يدوبعدبه دلیل 

شود که موقعیت هر نقطه در نقشـه در سیسـتم    بنابراین سعی می ؛میسر نیست یآسان بهها  آن

  را شمال شبکه گویند. yمعین شود که معموالً محور  x,y ي لهیوس بهالزاویه و  مختصات قائم

اي، شمال اسـت لـذا بـراي     مطابق دستورالعمل تهیه و ترسیم، یکی از اطالعات حاشیه :نکته✌

:1هایی با مقیاس  نقشه 5   تر الزامی است. و کوچک  

  تفاوت آزیموت و ژیزمان

النهـاري اسـت.    ي تقـارب نصـف   در اصل، تفاوت آزیموت و ژیزمان در زاویـه 

اي است که بین امتـداد شـمال شـبکه و     النهاري، زاویه ي تقارب نصف زاویه

رو آزیمـوت   شود. ازاین النهار محل) ایجاد می شمال ژئودتیکی (سمت نصف

ر اي است که یک امتداد بـا شـمال جغرافیـایی (شـمال ژئـودتیکی) د      زاویه

اي اسـت کـه، یـک     سازد و ژیزمـان زاویـه   هاي ساعت می  جهت حرکت عقربه

) UTMي سیسـتم مختصـات    امتداد با شمال شبکه (ماننـد شـمال شـبکه   

  سازد. می

  

✿  

کھ
شب

ل 
ما

ش
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  ترانشه باوجود یتوپوگرافنمونه نقشه 
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  پل بر روي آبراهه باوجودنمونه نقشه 

  نمونه باند زیر پروفیل طولی

  

  عرضی نمونه مقطع
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  نمونه پروفیل طولی
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  پروفیل طولیپالن و نمونه 
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  مختصاتترسیم 

  براي ترسیم مختصات باید به شکل زیر عمل کرد:

  

  

  )Match Lineخط هماهنگی (

اگر بخواهیم در یک فضاي مشخص پالنی را قرار دهیم که داراي انحراف است و قسمتی از آن در 

عمـود بـر    بـان یتقرفضاي مورد نظر جا نشود در قسمتی که داراي بیشترین انحـراف اسـت خطـی    

و با حفظ خط ترسـیم شـده کـه در اصـطالح بـه آن خـط همـاهنگی         شود یممسیر انحراف ترسیم 

)Match Lineکنـیم  مـی ، اقـدام بـه چـرخش قسـمتی از پـالن کـه انحـراف دارد        شـود  میه ) گفت 

  مانند شکل زیر. ؛که در فضاي مورد نظر پالن جاي شود اي گونه به

  شمال ترسیم شود. سمتباید  Match Lineدر هر قسمت از پالن کنار  :نکته✌
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  ترسیم دیوار و ساختمان

ترسیم خطوط ممتـد  ترسیم شوند و براي  0.2mmو دیوارها باید با قلمی به ضخامت  ها ساختمان

  داشته باشند. 45باید زاویه  ها ساختمانهاشور 

  

از  هـا  آنولی براي هاشور  شوند میترسیم  کار تمام ها ساختمانهمانند  تمام نیمه هاي ساختمان

  .شود میاست استفاده  0.5mm ها آنو فاصله بین  2mm ها آنطول خط  خط چینی که

  

  ترسیم خطوط مسیر

و فاصله بین این  0.2mmو خطوط عمود بر آن با قلم  0.4mmبا قلمی به ضخامت  آهن راهخط  -

  .به شکل زیر ترسیم شود 1mmخطوط 
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و تنهـا فاصـله بـین خطـوط      شـود  میباال ترسیم  هاي ویژگیدر حال اجرا باشد با  آهن راهاگر خط  -

  مانند شکل زیر ؛کند میتغییر  1cmبه  1mmعمود از 

بـه  عـرض مسـیر    انـدازه  به اي فاصلهو  0.25mmممتد به ضخامت  مسیرهاي آسفالته با دو خط -

  .شوند میترسیم شکل زیر 

  

که ضـخامت ایـن دو    شوند مییم سشوسه با دو خط به فاصله عرض واقعی مسیر تر مسیرهاي -

ممتد و دیگري منقطع است. خط منقطع به طـول   صورت به ها آناست ولی یکی از  0.25mmخط 

4mm  1 ي فاصلهوmm  شود میترسیم به شکل زیر.  

  

که ضخامت این دو  شوند میمسیرهاي جیپ رو با دو خط به فاصله عرض واقعی مسیر ترسیم  -

به شکل  1mm ي فاصلهو  4mmمنقطع است و با طول  صورت بهاست که این دو خط  0.25mmخط 

.شوند میترسیم زیر 

  

  

4mm

4mm
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و  2mmاسـت و بـا طـول     0.2mmمسیر آبراهه یا آبریز با یـک خـط منقطـع کـه ضـخامت آن       -

حرکت آبراهه نیز بر روي این جهت . گفتنی است که شوند میترسیم به شکل زیر  0.5mm ي فاصله

  .شود میو رنگ این خطوط آبی روشن انتخاب  شود میمشخص  1cmخط به فاصله 

  

نیز به  ها کانال. شود میو به رنگ آبی ترسیم  0.2mmبا دو خط ممتد به ضخامت  ها رودخانهحد  -

نسـبت بـه    هـا  کانـال با این تفاوت که خطوط ترسیم  شوند میترسیم به شکل زیر همین ویژگی 

  است. تر مستقیم ها رودخانه

  

  .شوند میبه شکل زیر ترسیم  0.3mmبا عرض واقعی خود و با قلمی به ضخامت  ها پل -

  

  .شوند میترسیم  0.2mmاکثر عوارض در نقشه با قلمی به ضخامت  :نکته✌

  میزان منحنیترسیم 

اصـلی بـا قلمـی بـه      هـاي  میزان منحنیو کوهستان)  ماهور تپهدر مناطقی که شیب زیاد است ( -

بـه  در مناطق دشـت   و ؛شوند میترسیم  0.1mmبا قلمی به ضخامت  ها فرعی و 0.3mmضخامت 

  .شود میترسیم  0.2mmو  0.4mm يها باضخامتترتیب 

2mm



  

e_rastgou@yahoo.com  ۶٣  WWW.GeoGIS.ir

  

ــراي  - ــیب ــ منحن ــود داشــته باشــد.    هــاي زانمی ــد وج ــک برچســب ارتفــاعی بای ــداقل ی اصــلی ح

  .شود میترسیم  1mmو فاصله  1cmبا طول  نیچ خطدر مناطق جنگلی با  ها زانیم یمنحن

  

و بـا حـداقل دو رقـم اعشـار      0.2mmتوپوگرافی با قلمی به ضخامت  يها نقشهارتفاع نقاط در  -

  .شوند میترسیم 

  هاي عمومی نقشه بندي شیت

  استشیت گوشه سمت چپ پایین نقشه  مبدأمختصات 

همیشه  مبدأمختصات 
1

10
اگـر مقیـاس    مـثالً  اسـت. مضرب عدد مقیاس  

1

1000
بایـد   ،باشـد  

  باشد. 100مضربی از  مبدأمختصات 

80 نقشـه  هـاي  بـرگ ابعـاد داخلـی    اي منطقـه مـوردي و   هـاي  نقشهبراي  60cm  شـبکه   بـوده و

. کـادر  گـردد  مـی و در پشـت نقشـه ترسـیم     ممتد صورت به 0.1mm باضخامت 10cm الزاویه قائم

 لژنـد  .شـود  میاز اطراف کادر داخلی ترسیم  1.5cm ي فاصله و 1mmالی  0.6mmباضخامتضخیمی 

 ،بـرگ نقشـه   شـماره  ،اسیـ مق کلی منطقـه،  نام و ایندکس نقشه، گیرد میدر سمت راست قرار 

  .شود میآورده  دهنده و سفارش کننده تهیهنام  ،نقشه ي تهیهتاریخ 

:مطابق استاندارد کارتوگرافی در نقشه  مثال:  1 اي را  هر برگ نقشه چه وسعت منطقه 5

دهد؟ پوشش می

cmبا توجه به ابعاد شیت استاندارد ( پاسخ: cm 6 ي طول کمان به پاسخی نزدیک به  ) و رابطه8

  ي صحیح نیز رسید. گزینه

/ /,m km m kmX Y                5 6 3 3 5 8 4 4

/Rad X

L X
L R

R R
  


          




3 18
1 36 69

64

Orgin
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/Y

Y

R



     




4 18
2 8 92

64
  

:X پوشش عرضی هر برگ شیت استاندارد بر روي زمین  :Y پوشش طولی هر برگ شیت استاندارد بر روي زمین  

: X پوشش عرضی هر برگ شیت استاندارد بر روي زمین برحسب زاویه  :R شعاع زمین برحسب کیلومتر  

: Y  هر برگ شیت استاندارد بر روي زمین برحسب زاویه طولیپوشش  : L طول بر روي سطح زمین  

  

3طول و عرض شهري مستطیل شکل  مثال:  جنوبی - کیلومتر شمالی 4غربی در -کیلومتر شرقی

شهر را در مقیاس  این نقشهاست چنانچه بخواهیم 


1

2
 نقشههاي  تهیه نماییم تعداد برگه 

cmشهر چند شیت است؟ ابعاد استاندارد نقشه  این cm 6   است. 8

/

/

sheet
sheet

n
n n m

m

  
      

  


3
18 75 19

2 8
19 4 76

4
3 33 4

2 6

  

  

   

  

  عدد خواهد بود. 75ها را عرض قرار دهیم تعداد شیت موردنیاز  ولی اگر شیت

/

sheet
sheet

n
n n m

m

 
      

  


3
25

2 6
25 3 75

4
2 5 3

2 8

   

  

  

  

:m تعداد شیت نقشه در طول زمین    : n تعداد شیت نقشه در عرض زمین  

  هاي مسیر نقشه بندي شیت

 کاغـذ شوند داري عـرض کـم ولـی طـول زیـاد هسـتند پـس انـدازه          اکثر مسیرهایی که طراحی می

ویژه خواهد بـود. شـیت اسـتاندارد نقشـه مسـیر داراي طـول        ها آن بندي شیتو  ها آناستاندارد 

129 29.7cm طول برگ  اندازه بهعرض آن ( استA4       است). کـادر اصـلی نقشـه در ایـن شـیت

سـانتیمتر و از بـاال و پـایین     1سـانتیمتر و از سـمت راسـت،     3است که از سمت چپ  یصورت به

8.5mm  .108سانتیمتر خواهـد بـود کـه     125فضاي نقشه در کادر طولی  جهیدرنتاز لبه فاصله دارد 

شـود کـه    سانتیمتري دیگر را شامل مـی  18شود و یک تا  سانتیمتري می 18سانتیمتر شش ال تا 

ماننـد   ؛ال تـا اسـت   7شود. در کل شیت استاندارد مسـیر داراي   راهنماي نقشه در آن ترسیم می

  ل زیر.شک
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سانتیمتر در مقیاس نقشه فضا نیاز داشـته باشـد، از شـیت     28عرض مسیر بیش از  که یدرصورت

80هاي عمومی ( استاندارد نقشه 60cmهـا و اعـداد موجـود در مـتن      شود. نوشـته  ) استفاده می

بـا توجـه بـه     بندي شیتنقشه باید موازي طول نقشه و به سمت شمال شیت کاغذ نقشه باشد. 

 الزاویـه  قـائم شبکه شود که از حداکثر سطح کاغذ استفاده شود.  مسیر طولی به نحوي انتخاب می

گـذاري   شـماره عمـومی ترسـیم خواهـد شـد.      هـاي  نقشـه  بندي شیتمانند  0.1mm باضخامتنیز 

ماننـد   ؛یابـد  اژ پایـان افـزایش مـی   ها نیز از کیلومتراژ شروع آغاز شده و به سمت کیلـومتر  شیت

  شکل زیر.

  

شود که در هر برگ نحوه اتصال نقشه مورد نظر با  هاي مسیر ایندکس طولی ترسیم می براي نقشه

هـر اینـدکس    بیترت نیا بهشود.  برگ قبلی و بعدي به همراه زاویه تقریبی دوران آن مشخص می

  ه اول و آخر مسیر که شامل دو برگ است.ایندکس برگ جز بهسه برگ نقشه را نشان خواهد داد 

باشد و بخواهیم در مقیاس  1km اگر طول مسیري :مثال
1

1000
  آن را ترسیم کنیم داریم: 

1000000
1000 170 10 30 1210 180 6.72 180 1260

1000
7 7 mm         

  

  

  

  


