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 پیشگفتار:

که توفیق نوشتن این کتاب را عنایت فرموده تـا   خداوند متعال را شاکریمپیش از هر سخن 

 م.یم گامی هرچند مختصر در راستاي علم و آموزش برداریبدینوسیله بتوان

سـازي و    صـنعت سـاختمان  علم و تکنولوژي در زمینه علـوم عمرانـی و   امروزه با پیشرفت 

نیـاز بـه    ،اجـراي عملیاتهـا  اهمیت یافتن بحث کیفیت و دقت در محاسبات، طراحی، نظارت و 

برداري و بکارگیري ابزاردقیق و مدرن آن بر ما کامال آشـکار گردیـده اسـت،      حضور علم نقشه

با مشکل مواجه  اًعدم توجه به این قضیه اجراي یک پروژه را اساس شدهمشاهده  اًبطوریکه گاه

 نموده و یا خسارات جبران ناپذیري از خود بر جاي گذاشته است.

مهندسـی کـه در زمینـه موضـوعی فعالیتهـاي       -هاي دانشـگاهی فنـی    اي رشتهدر حوزه آموزشی نیز بر

بـرداري را    ها برحسب نیاز موجود، نقشـه   باشند، ترتیبی اتخاذ گردیده تا دانشجویان این رشته  عمرانی می

 به عنوان یکی از دروس دانشگاهی خود در مقاطع کاردانی یا کارشناسی بگذرانند.  

(مخـتص دانشـجویان عمـران،    کـاربردي  اري بـرد   نقشـه "عنـوان   حال آنکه کتاب حاضر بـا 

در قالب یازده فصل تالیف گردیده اسـت و بـا توجـه بـه پوشـش دادن       "ساختمان) معماري و

شهرسـازي   مان،سـاخت  هاي دانشگاهی عمران، معماري،  برداري در رشته  سرفصلهاي درس نقشه

 ها باشد.  رشته گوي کامل نیاز دانشجویان این  و... امید است پاسخ

آمـوزش مباحـث و    ،در این کتاب همه سعی برآن بوده تا با بیانی کامال سـاده و قابـل فهـم   

برداري کالسیک مطـرح    تحت عنوان نقشهتاکنون    برداري که از گذشته  مسائل پایه و اصلی نقشه

هـا و    آنها، تکنیک گیري مدرن و نحوه بکارگیري  ، در کنار معرفی کلیه ابزارهاي اندازهاند  گردیده

 هاي نوین محاسبات و نرم افزارها و مسائل روز این علم صورت گیرد.  روش

عنـوان نمـودن ارتبـاط     ،کتـاب رعایـت گردیـده    ، از دیگر نکاتی که در نگارشاینبر  عالوه

باشد، بطوریکه در فصل دهم، خواننـدگان    برداري و مباحث عمرانی و ساختمان می  مسائل نقشه

هـاي  بـرداري را در حـوزه کار    کاربرد علم و ابزار نقشه ،تر  توانند به نحوي ملموس  می این کتاب

 ند.رود درآینده آنرا بکارگیر  متقابال انتظار میدرك نمایند و  عمرانی

در حـوزه مـرتبط بـا رشـته     بـرداري    عملـی نقشـه  درك بهتر مسـائل  ت در فصل پایانی نیز جه

 اي ارائه گردیده است.  حل شده ، نمونه سئواالتتحصیلی دانشجویان

علیرغم تالشی که بدنبال حفـظ جامعیـت مباحـث، بـه      ایت گفتنی است نگارش این کتابدر نه

همچنان خالی از نقص و اشـتباه نبـوده و    روز بودن مسائل، ویرایش ادبی صحیح و... صورت گرفته،

 پیشـنهادات خـود را بـه آدرس    رود کلیه موارد تصـحیحی، انتقـادات و    از خوانندگان عزیز انتظار می

Info@noavarpub.com هاي بعدي کتاب اصالح گردد.    ارسال نمایند تا انشاهللا در چاپ 

ایم تا از کلیه اساتید و بزرگوارانی که به هر نحوي ما   به رسم ادب و احترام بر خود الزم دانسته ضمناً

 اند، تشکر و قدردانی نماییم.  یاري نمودهرا با ارائه نقطه نظرات ارزشمند خود در نگارش این کتاب 
 

 نیلوفر حاجیلو -امین گیو -احمد رفیعی میرزا 
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 فصل اول

 مقدمه و تعاریف

 ژئوماتیک تعریف علم.1-1

در خصـوص    هـایی اشـاره دارد کـه      ژئوماتیک در قالب یک مفهوم عام، به مجموعه فعالیت

در ارائــه خروجـی مطلــوب،   و نهایتـاً هـاي مکــانی    اخـذ، جمــع آوري، آنـالیز و پــردازش داده  

ازدور،   زمینـــی، فتـــوگرامتري، ســـنجش  بـــرداري  هـــاي مختلـــف از جملـــه: نقشـــه  حـــوزه

 گیرد.  جغرافیایی، هیدروگرافی و... صورت می  تاطالعا  هاي  سیستم

 

 برداري زمینی:  نقشه.1-2

ـ  ،مختصـات  و زاویـه  ،گیري طول  اندازه باشد که به  ي از علم ژئوماتیک میا  شاخه ه کمـک  ب

هـاي    پردازد. حال آنکه داده  میکانی هاي م  برداري و در راستاي کسب داده  قشهمخصوص ن ابزار

د که نض طبیعی و مصنوعی باشها، ابعاد عوار  شامل اطالعاتی از پستی و بلندي توانند  مکانی می

 د.نانجام  در نهایت به تولید نقشه می ،مشخص معین و مقیاس با هدف امجموع

 

 برداري:  علوم پایه و مرتبط با نقشه

 )هندسه1

 )ریاضیات2

 )فیزیک3

 

 :زمینی  برداري  نقشهتعریف مختصر 

از عوارض طبیعـی و مصـنوعی    ارتفاع  و اختالف زاویه ،هاي طول  گیري  اندازهاي از   مجموعه

پس از یکسـري  نهایتـا شـود و    برداري انجام می  به کمک ابزار مخصوص نقشهکه باشد   زمین می

 انجامد.  رقومی یا کاغذي می هاي  به تهیه نقشهعملیات محاسباتی و ترسیماتی 

 

 برداري:  نقشهگیري در   اندازه برداشت وانواع عوارض از دیدگاه 

 )مسطحاتی1

 )ارتفاعی2

 )نقاط هندسی3
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شـوند و    غیرمستقیم برداشت می، نقاط بصورت از بین عوارض مسطحاتی و ارتفاعی و نقاط

 شوند.  گیري می  اندازهمستقیم عوارض مسطحاتی و ارتفاعی با انجام یکسري مشاهدات 
 

مران، ساختمان و معماري ضروري هاي ع  براي رشتهبرداري   نقشهچرا یادگیري علم سوال) 

 باشد؟  می

بایست قبل از هر چیـز    می ،طقهبه منظور طراحی یک پروژه ساختمانی یا عمرانی در یک من

 باشد. رسدر دست و... ها  وضعیت پستی و بلندي ،وقعیت زمینم ،از ابعاد اطالعاتی

یا بصورت کمـی  گوییم،   ات مکانی میاطالعها نبه آ تاصطالحاکه  اطالعاتنکه این حال آ

العـات  یـا شـامل اط   ،آینـد   بدست مـی  ه و اختالف ارتفاعزوای ،یري طولگ  ندازهباشند که با ا  می

از منطقـه   و تحقیقـات میـدانی   اي  تصاویر مـاهواره  ،عکس باشند که با تحلیل و تفسیر  کیفی می

 شوند.  حاصل میمورد نظر

در یـک  تـوانیم مـوارد زیـر را      هاي اطالعات مکانی است که می  در نهایت نیز با داشتن داده

 :نمائیممشخص پروژه عمرانی 

 )نحوه انجام و مدیریت طرحالف

 هاي اجراي طرح  ورد هزینه)برآب

 هژ)زمان شروع و پایان پروج

 د) کیفیت و دقت در ارائه نهایی کار

 

 هاي علوم ژئوماتیک  شاخه

 برداري زمینی و مسیر  )نقشه1

 )مترو و... -تونل -زمینی(معدنبرداري زیر  قشه) ن2

 ) ژئودزي3

 فتوگرامتري )4

 دوراز  سنجش )5

6(GISیا سامانه اطالعات جغرافیایی 

 )هیدروگرافی7

 )کاداستر8

 )کارتوگرافی9

 ...و
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 تعریف نقشه. 1-3

هـاي روي زمـین بـه همـراه       عبارت است از تبدیل و تصویر عوارض و پستی بلنـدي نقشه 

بـه روي  با نسبتی کوچکتر(اشـاره بـه مقیاس)   ،ها (اعم از طبیعی ومصنوعی)  هاي دقیق آن  اندازه

 باشد. يافزار  تواند کاغذ یا فایل نرم می دي کهبع2صفحه 

 

 بردار کیست؟  نقشه

پردازد و   هاي مکانی می  کسب دادهبه برداري   نقشهکه به کمک ابزار ساده یا پیچیده  شخصی

، خروجی مناسب نسبت به موضـوع مـورد   ها  دادهاین پس از تجزیه و تحلیل و محاسبات روي 

 دهد.  ارائه می مطالعه در هرپروژه را

 

 کارتوگرافی.1-4

تعیـین سیسـتم تصـویر و چـارچوب     ، گـذاري   عالمت، ویرایش، به مجموعه عملیات ترسیم

 گویند.  میانجامد، کارتوگرافی   می ه نقشهایجاد حاشیه و...که در نهایت به تهیمختصاتی، 

 

 فتوگرامتري.1-5

ــب داده  ــر کس ــم و هن ــس(    عل ــق عک ــانی از طری ــاي مک ــاویر  )Photoه ــا تص ــومی ی  رق

هـاي    گیـرد. عکـس    ستقیم با عوارض صورت میباشد که بدون تماس م  می) Imageاي(  ماهواره

سـکوي فضـایی(ماهواره ها)اخـذ    مایل یا خیلی مایل توسـط هواپیمـا یـا    ، هوایی بصورت قائم

 شوند.  می

 شود؟  استفاده نمیهاي مکانی   بجاي نقشه براي کسب داده، هاي قائم  چرا از عکسسوال) 

کیفیـت و  مطلق و دقیق نیست و به عواملی چـون نقطـه دیـد    ،عکس موقعیت نقاط در ،

 .و... بستگی داردبرداري  ن عکسزما

همه عوارض موجود قابل رویت نیستند.، ها  در عکس به دلیل وجود سایه 

گیري کرد.  توان ارتفاعات را اندازهدگی نمیبه سا 

ـ     ها تنها بصـور   بسیاري از عوارض مثل ساختمان ده ت مربـع یـا مسـتطیل در عکـس دی

 .ارائه نیستها قابل   آن شوند و اطالعات بیشتري از  می

.مقیاس عکس بصورت تقریبی است 

 باشد  نیروي متخصص میاستفاده از عکس نیازمند. 

ت کـه تنهـا در صـورت وسـیع     هایی اس  عکسبرداري هوایی از یک منطقه مستلزم هزینه

 مقرون به صرفه خواهد بود. بودن منطقه از نظر اقتصادي
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 مزایاي عکس هوایی. 1-6

 براي مناطق وسیع )هزینه کمتر در اجراالف

 شود که در نقشه قابل تشخیص نیست.  )برخی جزئیات در عکس دیده میب

 قابل استفاده هستند. تولیداز  پس اندکیهاي هوایی   )عکسج

 روند.  بکار میدر حداقل زمان ممکن ي مطالعه روي مناطق بزرگ براها   عکس)د

 .پذیر است  از طریق عکس امکان باشد  می سدستر هایی که غیرقابل  )کسب دادهه

 وجود دارد. تغییرات روي زمین مانیتورینگاي امکان   به کمک تصاویر ماهواره)ي
 

 شود، دقت است.  به عنوان ارزش تلقی می ي ماها  ی که در نقشهترین عوامل  مهماز نکته:  

 ،شـوند و نسـبت بـه موضـوع      و براي موضوعات متفاوت تهیه می ها با اهداف مختلف  نقشه

هدف و دقت مطلوب است که پارامترهایی از قبیل مقیاس، هزینه انجام عمیـات، انتخـاب نـوع    

 شوند.  عملیات و... تعیین می تجهیزات جهت انجام
 

 گیرد؟  اعتبار یک نقشه از چه عواملی نشات میوال) س

 )دقتالف

 ها)  (صحت داده)تطابق با واقعیتب

هـاي بعـدي     باشند کـه در فصـل    مفهوم متفاوت میها دو   مفاهیم دقت و صحت دادهتوجه: 

 ها خواهیم پرداخت.  توضیح در مورد هریک از آن کتاب به

 کیفیت هنري باالتجسم بخشیدن وج)

 اهنمایی ساده ودقیقاندکس یا رد)

 روز بودن اطالعات  )بهه

 

 برداري زمینی از حیث ماهیت و نوع عملیات اجرایی:  هاي نقشه  اتانواع عملی

 ها  برداشت دادهالف)

 ها  سازي نقشه  پیادهب)

 

 کروکی چیست؟. 1-7

است که هدف آن نمـایش موقعیـت عارضـه     ک منطقهیو غیردقیق ترسیم شماتیک کروکی 

 باشد.    می طبیعی یا مصنوعی خاص، به عنوان موضوع اصلی ترسیم
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 تفاوت کروکی با نقاشی چیست؟. 1-8

اهنمـایی  کروکی شامل ترسیم عوارضی است که ما را براي رسیدن بـه هـدف نهـایی ر   الف)

و هرآنچه از نگاه یـک نقـاش    ست ارزش ترسیمات به یک اندازه ادر نقاشی معموال اما ،ندک  می

 گردد.  شود بر روي کاغذ درج می  دیده می

، وقـایع و  هـا   زیبـایی  هاي مکانی است اما هدف از نقاشـی ثبـت    هدف کروکی ارائه دادهب)

 باشد.  رویدادها می

باشـد،    آورد مـوثر مـی    ج) در نقاشی احساسات یک نقاش جهت آنچـه بـه تصـویر در مـی    

بنابراین ممکن است بنا به دالیلی یک عارضه بزرگتر از آنچه در واقعیـت هسـت نمـایش داده    

 گردد.   شود، اما در کروکی تنها موقعیت عوارض موجود با رعایت مقیاس تقریبی آنها رسم می

 

 :برداري ژئودزي و مستوي  تعریف نقشه. 1-9

بصـورت   مقیـاس بـزرگ   زمـین در شـمندان،  هاي اخیـر دان   طبق نظریهدانیم   همانطور که می

بتـوان زمـین را    اي که  فاصله. حال آنکه به حداکثر شود  یا بیضوي محسوب مییک کره  تقریبی

 در این حـوزه برداري   گویند و نقشه  فاصله مستوي می ،ر گرفتیک سطح تخت و مسطح در نظ

 گویند.  را نقشه برداري مستوي می

بـرداري مسـتوي     ، فواصلی را کـه خـارج از حـوزه نقشـه    با فرض کرویت یا بیضویت زمین

بـه   فواصـل ژئـودزي گوینـد و    منظور شده باشـد نیزکرویت زمین گیري آنها   باشند و در اندازه

 گویند.  برداري ژئودزي می  نقشه ،حوزهبرداري در این   نقشه
 

ئـودزي  ژبـرداري    بـرداري مسـتوي و نقشـه     نقشـه  فواصل در حوزهتشخیص آنکه حد  حال

 عبارتست از:

L:گیري شده  طول اندازه 

Rشعاع متوسط زمین: 

Sمقیاس : 


