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 فهرست مطالب
 
 

 پیشگفتار

 
 فصل اول / تاریخچه، کلیات و مفاهیم

 مقدمه

 برداري در جهان ـ تاریخچه نقشه1ـ1

 برداري در ایران ـ تاریخچه نقشه2ـ1

 برداري ـ تعریف نقشه3ـ1

 ـ تعریف نقشه4ـ1

 ـ تعریف مقیاس 5ـ1

 ـ انواع مقیاس6ـ1

 ـ مقیاس عددي (مقیاس ساده)1ـ6ـ1

 ـ مقیاس مرکب2ـ6ـ1

 ـ مقیاس توصیفی3ـ6ـ1

 ـ مقیاس خطی یا ترسیمی4ـ6ـ1

 ها بندي نقشه ـ دسته7ـ1

 مقیاس بندي براساس ـ دسته1ـ7ـ1

 هاي خیلی بزرگ مقیاس ـ نقشه1ـ1ـ7ـ1

 هاي بزرگ مقیاس ـ نقشه2ـ1ـ7ـ1

 هاي متوسط مقیاس ـ نقشه3ـ1ـ7ـ1

 هاي کوچک مقیاس ـ نقشه4ـ1ـ7ـ1

 هاي خیلی کوچک مقیاس ـ نقشه5ـ1ـ7ـ1

 بندي براساس محتوا ـ دسته2ـ7ـ1

 هاي عمومی ـ نقشه1ـ2ـ7ـ1

 ـ نقشه توپوگرافی1ـ1ـ2ـ7ـ1

 ـ نقشه پالنوگرافیک2ـ1ـ2ـ7ـ1

 ها و یا کشورها ي قاره ـ نقشه3ـ1ـ2ـ7ـ1

ــ نقشـه جهـانی بـا موضـوعات      4ــ 1ـ2ـ7ـ1

 عمومی

 هاي موضوعی ـ نقشه2ـ2ـ7ـ1

هـاي نـاوبري    ـ چـارت یـا نقشـه   1ـ2ـ2ـ7ـ1

 هوایی و دریایی

 هاي با موضوع ویژه ـ نقشه2ـ2ـ2ـ7ـ1

 هاي ثبت امالك یا کاداستر ـ نقشه3ـ2ـ2ـ7ـ1

 هاي آماري ـ نقشه4ـ2ـ2ـ7ـ1

بـرداري   برداري مسطحاتی و نقشـه   ـ نقشه8ـ1

 ژئودتیک

 برداري هاي نقشه ـ شاخه 9ـ1

 ـ ژئودزي1ـ 9ـ1

 متري برداري مسطحاتی یا پالنی ـ نقشه2ـ9ـ1

 برداري توپوگرافی ـ نقشه3ـ9ـ1

 برداري مسیر ـ نقشه4ـ9ـ1

 برداري زیرزمینی (معدنی) ـ نقشه5ـ9ـ1

 برداري ثبتی (کاداستر) ـ نقشه6ـ9ـ1

 ي ساختمانی (کارگاهی)بردار ـ نقشه7ـ9ـ1

 ـ نقشه برداري هوایی (فتوگرامتري) 8ـ9ـ1

 ـ کارتوگرافی9ـ9ـ1

 هاي اطالعات مکانی ـ سامانه10ـ9ـ1

 ـ سنجش از دور11ـ9ـ1

 ـ عالئم قراردادي نقشه10ـ1

 اي ـ عالئم قراردادي نقطه1ـ10ـ1

 ـ عالئم قراردادي خطی2ـ10ـ1

 ـ عالیم سطحی3ـ10ـ1

 

ــوم و    ــاهیم دیت ــر مف ــروري ب ــل دوم / م فص

 هاي تصویر سیستم

 مقدمه

 ـ شکل و ابعاد زمین1ـ2

 ـ ژئوئید (دیتوم ارتفاعی)2ـ2

 ـ بیضوي مرجع (دیتوم مسطحاتی)3ـ2



صو  مباني نقشه ۴  ها پيشرفته  بر  تكنيك / 

 هاي تصویر ـ سیستم4ـ2

 هاي تصویر متشابه ـ سیستم1ـ4ـ2

 ـ سیستم تصویر مرکاتور1ـ1ـ4ـ2

ـ سیستم تصـویر مرکـاتور معکـوس    2ـ1ـ4ـ2
(TM) 

ـ سیستم تصـویر مرکـاتور معکـوس    3ـ1ـ4ـ2

 (UTM)جهانی 

 فصل سوم / نظریه خطاها

 مقدمه

 ـ فرآیندهاي قطعی و اتفاقی1ـ3

 گیري و خطا فهوم اندازهـ م2ـ3

 ـ انواع خطاها3ـ3

 ـ خطاهاي بزرگ یا فاحش1ـ3ـ3

 ـ خطاي سیستماتیک (تدریجی)2ـ3ـ3

 ـ خطاي اتفاقی3ـ3ـ3

ـ منحنی نمایش خطاهاي اتفاقی (منحنـی  4ـ3

 اي گوس) زنگوله

 ـ انواع خطاهاي اتفاقی5ـ3

 ـ خطاهاي احتمالی1ـ5ـ3

 ـ خطاي ماکزیمم2ـ5ـ3

 ـ خطاي متوسط حسابی3ـ5ـ3

 ـ خطاي متوسط هندسی4ـ5ـ3

 ـ روابط خطاهاي اتفاقی با هم6ـ3

ـ رابطه بـین خطـاي ظـاهري و خطـاي       7ـ3

 حقیقی

ـــــ محاســــبه خطــــاي معیــــار در 8ـــــ3

 هاي غیرمستقیم گیري اندازه

 ـ حالت کلی1ـ8ـ3

 هاي خاص ـ حالت2ـ8ـ3

 ـ خطاي مجموع1ـ2ـ8ـ3

 ـ خطاي تفاضل2ـ2ـ8ـ3

 ـ خطاي حاصل ضرب3ـ2ـ8ـ3

 ـ خطاي خارج قسمت4ـ2ـ8ـ3

 ـ خطاي مطلق و خطاي نسبی9ـ3

 ـ مجموعه سؤاالت ترکیبی و حل شده10ـ3

 دار و گرد کردن اعداد عنیـ ارقام م11ـ3

 

گیـري   سـنجی (انـدازه   فصل چهـارم / فاصـله  

 فاصله)

 مقدمه

 هاي مستقیم ـ فاصله سنجی به روش1ـ4

 ـ قدم1ـ1ـ4

 ـ چرخ غلطان2ـ1ـ4

 ـ زنجیر مساحی3ـ1ـ4

 اي یا پالستیکی ـ نوار پارچه4ـ1ـ4

 ـ نوار فلزي 5ـ1ـ4

 ـ اصول مترکشی6ـ1ـ4

 ـ خطاها در مترکشی7ـ1ـ4

 ـ خطاي دستگاهی1ـ7ـ1ـ4

 ـ خطاهاي طبیعی2ـ7ـ1ـ4

 ـ خطاي درجه حرارت1ـ2ـ7ـ1ـ4

 ـ خطاي شنت (خطاي مکانه)2ـ2ـ7ـ1ـ4

 ـ خطاهاي انسانی3ـ7ـ1ـ4

 ـ خطاهاي تدریجی انسانی1ـ3ـ7ـ1ـ4

 ـ خطاهاي اتفاقی4ـ7ـ1ـ4

ـ تصحیح تبدیل بـه سـطح متوسـط    5ـ7ـ1ـ4

 دریا (سطح مقایسه)

 هاي غیرمستقیم سنجی به روش ـ فاصله2ـ4

 هاي اپتیکی یابی با دستگاه ـ فاصله1ـ2ـ4

 ـ روش استادیمتري (تاکئومتري)1ـ1ـ2ـ4

 هاي آناالتیک ـ دستگاه1ـ1ـ1ـ2ـ4

 هاي غیرافقی ـ قراولروي2ـ1ـ1ـ2ـ4

 کننده ـ تاکئومترهاي تبدیل افق3ـ1ـ1ـ2ـ4

یـابی   ـ بررسـی خطاهـا در فاصـله   4ـ1ـ1ـ2ـ4

 استادیمتري

یابی به روش پاراالکتیـک یـا    ـ فاصله2ـ1ـ2ـ4



: نظريه خطاها /    ۵فصل سو

 تنس ساب

یـابی   ـ بررسـی خطاهـا در فاصـله   1ـ2ـ1ـ2ـ4

 پاراالکتیک

 هاي الکترونیکی یابی با دستگاه ـ فاصله2ـ2ـ4

یـاب   صـله هـاي فا  ــ انـواع دسـتگاه   1ـ2ـ2ـ4

 الکترونیکی

هــاي طولیــاب  ـــ دقــت دســتگاه2ـــ2ـــ2ـــ4

 EDMالکترونیکی 

یـابی   ـ خطاهـاي موجـود در فاصـله   3ـ2ـ2ـ4

 هاي یافتن آن الکترونیکی و روش

 اي ـ خطاي دوره3ـ1ـ3ـ2ـ2ـ4

 ـ محاسباتی3ـ2ـ4

 

 فصل پنجم / ترازیابی

 مقدمه

 ـ تعاریف مهم در ترازیابی1ـ5

 ـ سطح تراز یا دیتوم1ـ1ـ5

 ـ دیتوم ارتفاعات2ـ1ـ5

 ـ خط تراز3ـ1ـ5

 ـ خط افق4ـ 1ـ5

 ـ صفحه افق5ـ1ـ5

 ـ خط قائم 6ـ1ـ5

 ـ صفحه قائم7ـ1ـ5

 ـ ارتفاع یک نقطه 8ـ1ـ5

 ـ نقطه ارتفاعی9ـ1ـ5

 ـ اختالف ارتفاع دو نقطه10ـ1ـ5

 ـ ارتفاع دستگاه11ـ1ـ5

 ـ بنچ مارك و انواع آن12ـ1ـ5

 ـ بنچ مارك ژئودزي1ـ12ـ1ـ5

 ـ بنچ مارك دائمی2ـ12ـ1ـ5

 هاي اختیاري ـ بنچ مارك3ـ12ـ1ـ5

 هاي موقتی ـ بنچ مارك4ـ12ـ1ـ5

 هاي اصلی و فرعی ترازیابی ـ شبکه2ـ5

 هاي مختلف ترازیابی ـ روش3ـ5

 ـ ترازیابی هیدرواستاتیکی1ـ3ـ5

 ـ ترازیابی بارومتري (فشارسنجی)2ـ3ـ5

ـــ ترازیــابی مثلثــاتی (ترازیــابی    3ـــ3ـــ5

 غیرمستقیم)

 ـ ترازیابی به کمک تئودلیت4ـ3ـ5

هـاي   ــ ترازیـابی بـه کمـک ترازیـاب     5ـ3ـ5

 الکترونیکی

 هاي هوایی به کمک عکسـ ترازیابی 6ـ3ـ5

 ـ ترازیابی هندسی (ترزایابی مستقیم)7ـ3ـ5

ـ ساختمان دسـتگاه ترازیـاب یـانیو (واژه    4ـ5

فرانسوي دستگاه ترازیاب است کـه در میـان   

اهل فن از معـادل انگلیسـی آن بیشـتر رایـج     

 است)

 ـ تلسکوپ1ـ4ـ5

 ـ محور کلیماسیون یا محور دیدگانی2ـ4ـ5

 ـ ترازها3ـ4ـ5

 اي) ـ تراز کروي (یا دایره1ـ3ـ4ـ5

 اي) اي (یا لوله ـ تراز استوانه2ـ3ـ4ـ5

 ـ تراز انطباقی (یا لوبیایی)3ـ3ـ4ـ5

 ـ تراز خودکار4ـ3ـ4ـ5

 هاي ترازیاب ـ تراز کردن دستگاه 5ـ5

 کردن تراز کروي ـ تراز1ـ5ـ5

 اي ـ تراز کردن تراز استوانه2ـ5ـ5

 ـ تراز کردن تراز لوبیایی3ـ5ـ5

 ـ حساسیت تراز 6ـ5

ـ روش ساده بـراي تعیـین حساسـیت    1ـ6ـ5

 تراز

 ـ خصوصیات یک ترازیاب سالم7ـ5

 ـ شاخص 8ـ5

 هاي کار در ترازیاب هندسی ـ روش9ـ5



صو  مباني نقشه ۶  ها پيشرفته  بر  تكنيك / 

 ـ ترازیابی ساده1ـ 9ـ5

 ـ روش ارتفاع دوربین1ـ1ـ9ـ5

 ـ روش فراز و نشیب2ـ1ـ9ـ5

 ـ شیوه پیمایشی یا خطی یا تدریجی2ـ9ـ5

 ـ ترازیابی شعاعی3ـ9ـ5

 ـ شیوه ترکیبی4ـ9ـ5

 ـ ترازیابی متقابل5ـ9ـ5

 ـ ترازیابی دقیق10ـ5

 ـ دستگاه ترازیاب دقیق1ـ10ـ5

ـ شاخص مورد اسـتفاده در ترازیـابی   2ـ10ـ5

 دقیق

ــ وسـایل دیگـر مـو رد اسـتفاده در      3ـ10ـ5

 ترازیابی دقیق

 ـ چتر مخصوص1ـ3ـ10ـ5

 ـ سکل2ـ3ـ10ـ5

 ـ خطاها در ترازیابی هندسی11ـ5

 ـ خطاهاي دستگاهی1ـ11ـ5

هـاي   ـ خطاي کلیماسـیون و روش 1ـ1ـ11ـ5

 رفع آن

 ـ خطاي صفر یا مبناي شاخص2ـ1ـ11ـ5

 ـ خطاي تقسیمات شاخص3ـ1ـ11ـ5

 ـ خطاهاي طبیعی2ـ11ـ5

 ـ خطاي کرویت1ـ2ـ11ـ5

 ـ خطاي انکسار2ـ2ـ11ـ5

 ـ خطاهاي انسانی3ـ11ـ5

 ـ اشتباهات در ترازیابی12ـ5

 ـ کنترل عملیات در ترازیابی هندسی13ـ5

ـ کنترل عملیـات ترازیـابی بـه روش    1ـ13ـ5

 رفت و برگشت

ـ کنترل عملیات ترازیابی به کمک دو 2ـ13ـ5

 دار نقطه ثابت ارتفاع

ــ5 ــ روش14ـ ــکنی  ـ ــاي سرش ــا در   ه خطاه

 ترازیابی هندسی

ــ5 ــاز در   15ـ ــاي مج ــدار خط ــداکثر مق ــ ح ـ

 ترازیابی هندسی

 

 یابی فصل ششم / زاویه

 مقدمه

 ـ تعریف زاویه افقی1ـ6

 ـ تعریف زاویه قائم2ـ6

 ـ واحدهاي زاویه و اجزاي آنها3ـ6

 یاب ـ ساختمان دستگاه زاویه4ـ6

 ـ تلسکوپ1ـ4ـ6

 ـ آلیداد2ـ4ـ6

 هاي حرکت ـ پیچ3ـ4ـ6

 ها) هاي مدرج (لمب ـ دایره4ـ4ـ6

 ـ تراز5ـ 4ـ6

 ـ محورهاي تئودلیت 6ـ4ـ6

 گیري هاي اندازه ـ روش 5ـ6

 ـ استقرار1ـ5ـ6

 ـ تراز کردن دستگاه2ـ5ـ6

 ـ نشانه روي3ـ5ـ6

 ـ قرائت4ـ 5ـ6

 هاي تعیین زاویه افقی ـ شیوه 6ـ6

 ـ روش کوپل یا قرائت مضاعف1ـ 6ـ6

 ـ روش دور افق2ـ 6ـ6

 ـ روش تکرار3ـ6ـ6

 ـ روش تجدید4ـ 6ـ6

 یابی خارج از ایستگاه ـ زاویه7ـ6

 گیري زاویه قائم ـ اندازه 8ـ6

 ـ ترازیابی مثلثاتی9ـ6

 گیري زاویه ـ بررسی خطاها در اندازه10ـ6

 ـ خطاي دستگاهی1ـ10ـ6

 ـ خطاي کلیماسیون1ـ1ـ10ـ6



: نظريه خطاها /    ۷فصل سو

 ـ خطاي تقسیمات لمب2ـ1ـ10ـ6

 ـ خطاي عدم مرکزیت3ـ1ـ 10ـ6

 ـ خطاهاي انسانی2ـ10ـ6

تـراز    ـ خطاي عدم تراز یا درسـت 1ـ2ـ10ـ6

 نکردن

گذاري یا خطـاي  ـ خطاي ایستگاه 2ـ2ـ10ـ6

 سانتراژ

 روي ـ خطاي نشانه3ـ2ـ10ـ6

 ـ خطاي قرائت4ـ2ـ10ـ6

 ـ خطاهاي طبیعی3ـ10ـ6

 یاب ـ تنظیمات دائمی زاویه11ـ6

ــ6 ــ11ـ ــروي و   1ـ ــی (ک ــراز افق ــیم ت ــ تنظ ـ

 اي) استوانه

ـــ تنظــیم خــط قراولــروي (تنظــیم 2ـــ11ـــ6

 کلیماسیون)

 ي رتیکول ـ تنظیم صفحه3ـ11ـ6

 ـ تنظیمات موقتی12ـ6

 

 فصل هفتم / پیمایش

 مقدمه

 ـ پیمایش باز1ـ7

 ـ پیمایش بسته2ـ7

 ـ چند ضلعی بسته یا پلیگون1ـ2ـ7

ـ پیمایش که ابتـدا و انتهـاي آن بـه دو    2ـ2ـ7

 نقطه ثابت بسته شده است.

ـ پیمایشی که دو سر آن به چهار نقطـه  3ـ2ـ7

 ثابت بسته شده است.

 ـ امتدادهاي مقایسه (امتدادهاي مبنا)3ـ7

 النهار مغناطیسی محل ـ امتداد نصف1ـ3ـ7

 النهار جغرافیایی محل ـ امتداد نصف2ـ3ـ7

هـا در  yـ امتداد شمال شبکه یـا محـور   3ـ3ـ7

 صفحه نقشه

 ـ ژیزمان4ـ7

 ـ ژیزمان معکوس 5ـ7

 ـ زاویه حامل 6ـ7

 ـ محاسبه زاویه حامل یک امتداد7ـ7

ـ تعیین ژیزمـان یـک امتـداد بـه کمـک        8ـ7

 امتداد دیگر

ـ تعیین ژیزمان یک امتداد به کمک زاویـه  9ـ7

 حامل

 ـ محاسبه مختصات رئوس پیمایش10ـ7

 اي در پیمایش ـ خطاي بست زاویه11ـ7

 اي ـ حداکثر خطاي مجاز بست زاویه12ـ7

ـ خطاي بسـت مسـطحاتی (مختصـات)    13ـ7

 در پیمایش

ـ حداکثر خطاي مجاز بست مسـطحاتی  14ـ7

 در پیمایش

 ـ کنترل و تصحیح مختصات در پیمایش15ـ7

 ـ دقت عملیات پیمایش16ـ7

یـین رابطـه حـداکثر خطـاي     ـ مبنـاي تع 17ـ7

 مجاز بست مسطحاتی

 (dL)ـ محاسبه خطاي طولی 18ـ7

 ـ تقاطع19ـ7

 ـ ترفیع20ـ7

 

 فصل هشتم / برداشت و ترسیم عوارض

 مقدمه

 ـ برداشت نقاط کنترل1ـ8

 ـ برداشت جزئیات2ـ8

 ـ تاکئومتري1ـ2ـ8

 بندي ـ شبکه2ـ2ـ8

 ـ ترسیم نقشه3ـ8

 ـ عوارض مسطحاتی1ـ3ـ8

 ـ منحنی میزان2ـ3ـ8

 



صو  مباني نقشه ۸  ها پيشرفته  بر  تكنيك / 

 فصل نهم / مساحت

 مقدمه

 ها ـ روش تشکیل مثلث1ـ9

 ـ روش تشکیل قطعه به ذوزنقه2ـ9

ي روش  ي مسـاحت بـه وسـیله    ـ محاسبه3ـ9

 سوم سمپسون سمپسون و یا روش یک

 ختصاتـ محاسبه مساحت از طریق م4ـ9

ي مسـاحت بـه وسـیله کاغـذ      ـ محاسـبه   5ـ9

 متري میلی

ــ9 ــبه 6ـ ــ محاس ــیله  ـ ــه وس ــاحت ب ي  ي مس

 متر پالنی

 

 فصل دهم / محاسبه حجم عملیات خاکی

 مقدمه

ـ تهیه پروفیل طولی و عرضی در طـول  1ـ10

 مسیر

 ـ پروفیل طولی1ـ1ـ10

 ـ پروفیل عرضی2ـ1ـ10

 ـ تعیین خط پروژه2ـ10

 ـ انتخاب پروفیل تیپ مناسب مسیر3ـ10

 ـ محاسبه حجم عملیات خاکی4ـ10

ــین دو مقطــع 1ـــ4ـــ10 ـــ محاســبه حجــم ب

خـاکبرداري و یـا خـاکریزي کامـل بـه روش      

 میانگین

ـ محاسبه حجـم چنـد مقطـع متـوالی     2ـ4ـ10

خاکبرداري (یا خـاکریزي کامـل) بـا فواصـل     

 روش میانگینمساوي به 

ـ محاسبه حجـم چنـد مقطـع متـوالی     3ـ4ـ10

) بـا فواصـل    خاکبرداري (یا خـاکریزي کامـل  

 مساوي به روش سیمپسون

ـــ محاســبه حجــم بــین دو نیمــرخ 4ـــ4ـــ10

 مختلف (خاکبرداري به خاکریزي یا بالعکس)

ـ محاسـبه حجـم بـین دو نیمـرخ       5ــ 4ــ 10

 مختلط

نیمـرخ مخـتلط    ـ محاسبه حجم دو1ـ5ـ4ـ10

 که خاکبرداري و خاکریزي مقابل هم باشد.

ـ محاسبه حجم دو نیمـرخ مخـتلط   2ـ5ـ4ـ10

ي یکی در مقابل خاکریز دیگري که خاکبردار

 باشد

ــ محاسـبه حجـم بـین یـک نیمـرخ       6ـ4ـ10

ــا     ــاکبرداري (ی ــرخ خ ــک نیم ــا ی ــتلط ب مخ

 خاکریزي)

ـ محاسبه حجـم تقریبـی خـاکبرداري    7ـ4ـ10

 کمک نیمرخ طولیبه 

ـ محاسبه حجـم عملیـات خـاکی بـه     8ـ4ـ10

 بندي روش شبکه

 

 برداري هاي پیشرفته نقشه فصل یازدهم / تکنیک

برداري با دوربین توتـال   آموزش نقشه-11-1

 استیشن

نمــاي کلــی از دســتگاه توتــال     -11-1-1

 استیشن

 معرفی کلیدهاي روي دستگاه -11-1-2

 ساختار دستگاه -11-1-3

 نحوه سانتراژ و تراز دستگاه -11-1-4

 تشریح عملکرد منوها -11-1-5

 EDM Settingمنوي  -11-1-5-1

 Handy Functionsمنوي  -11-1-5-2

 System menuمنوي  -11-1-5-3

 Programمنوي  -11-1-5-4

 تخلیه اطالعات از دستگاه -11-1-6

 وارد کردن اطالعات به دستگاه -11-1-7

 AutoCAD Civil 3Dآموزش نـرم افـزار  -11-2

2014 
 ایجاد پروژه و تنظیمات اولیه -11-2-1

 نقاط -11-2-2



: نظريه خطاها /    ۹فصل سو

 ایجاد سطح و ترسیم منحنی میزان -11-2-3

 ایجاد مسیر -11-2-4

 ترسیم پروفیل طولی و خط پروژه -11-2-5

ي حجـم   مقاطع عرضی و محاسـبه  -11-2-6

 عملیات خاکی

هـاي نقشـه    آنالیز و سرشـکنی داده  -11-2-7

 برداري

 منابع
 



 

 

 

 

 پیشگفتار

یکـی از عوامـل مهـم      تهیه نقشه دقیق و استفاده صـحیح از آن در طـرح و اجـراي هـر پـروژه     

بـرداري   آید و براي تحقق این امـر اسـت کـه متخصصـین نقشـه      موفقیت آن پروژه به شمار می

بـرداري را   ها و وسـایل جدیـد، رشـته نقشـه     یابی به روش نمایند تا با دست همواره کوشش می

هـاي   هـاي جدیـد، روش   ي شایان ذکر این است که روش پیش ببرند. نکته همپاي سایر علوم به

هـا شـتافته اسـت بطـور مثـال       قبلی تهیه نقشه را بطور کلی منسوخ ننموده، بلکه بـه کمـک آن  

 توان به دوربین توتال استیشن اشاره نمود. می

هـاي   یـک و تکن 2بـرداري   ، نقشـه 1بـرداري   ي این کتاب تقویم آموزشـی دروس نقشـه   در تهیه

باشـد، مـورد    هاي کشور که مورد تأیید وزارت محترم علوم می برداري در دانشگاه پیشرفته نقشه

 توجه قرار گرفته است و بطور کامل پوشش داده شده است.

هاي مختلف این کتاب مبتنی بر تقویم آموزشی مذکور تنظـیم شـده اسـت و هـر      عناوین فصل

هـا افـزایش مهـارت دانشـجویان و      ت کـه هـدف از آن  ها همراه اس اي از مثال فصل با مجموعه

هـاي مرجـع    هاي ایـن کتـاب از کتـاب    باشد. مثال برداري می مهندسین در انجام محاسبات نقشه

هـاي کشـور،    هـاي پایـان تـرم دانشـگاه     ي موضوع این کتاب، سؤاالت آزمـون  موجود در زمینه

  برداري، معماري و عمران و آزمون هاي نقشه هاي کاردانی به کارشناسی در رشته سؤاالت آزمون

 برداري انتخاب شده است. کارشناسی ارشد مهندسی نقشه

هـاي   بـرداري، آمـوختن روش   از آنجایی که بزرگترین دغدغه دانشجویان رشته مهندسـی نقشـه  

باشد در این کتاب سعی بر این بوده است آموزش دوربین توتال استیشن  نوین در این رشته می

 بطور مفصل پرداخته شود. Civil3Dافزار  طالعات و تهیه نقشه در نرمسازي ا و پیاده

هـاي مهندسـی    توانـد مـورد توجـه دانشـجویان و مهندسـین رشـته       بطور کلی ایـن کتـاب مـی   

برداري، عمران، معماري به عنوان منبعی قابل اعتماد در آموزش، آمادگی بـراي امتحانـات    نقشه

 شناسی و کارشناسی ارشد قرار بگیرد.هاي کاردانی به کار پایان ترم، آزمون

جنـاب آقـاي دکتـر بهـزاد      انارجمندم و گوارردانیم که از استاد بز فرض می ماندر اینجا برخود



 ۱۱فهرست مطالب /  

نصیرالدین طوسی به خاطر قبول زحمت ارزیـابی علمـی    وقی دانشیار دانشگاه صنعتی خواجهوث

هـاي   بـه جهـت مسـاعدت   یگلـی  و خـانم ب از برادران نصیرنیا  ،این کتاب و ارائه نکاتی سازنده

مهندس علی یزدیان بخاطر همیاریشان مراتب تشکر و امتنـان   ممختلف در انتشار کتاب و برادر

 خود را اعالم نماییم.

سخن آخر اینکه هیچ تألیف، نقد و تحقیقی عاري از عیب و بعضاً اشتباه نیسـت و همـواره بـر    

 این باور بوده و هستیم که:

 »کنند نند که کاري نمیک تنها کسانی خطا نمی«

و با این فرض، امیدوارم که خوانندگان محترم با پیشنهادات اصالحی خود موجب غناي بیشـتر  

 اعالم نمایند. Info@noavarpub.comهاي بعدي از طریق ایمیل انتشارات  مجموعه در چاپ

 

 امیر یزدیان

 وحید رضاعلی

 



 

 اول فصل

 تاریخچه، کلیات و مفاهیم

 مقدمه
برداري و تهیه اولین نقشه در جهان انجـام گردیـده اسـت.     مطالعات زیادي در زمینه تاریخ نقشه

شناسـی در دوران   هاي زیادي از تسلط ایرانیان بر نجوم و ستاره هاي انجام شده نشانه در بررسی

مستدل از تهیه نقشه و مساحی بـه دوران   اما طبق تاریخ طبري اولین نشانهاشکانی وجود دارد. 

هـاي   آیـد مسـاحی زمـین    گـردد. چنانچـه از ایـن تـاریخ برمـی      قباد و انوشیروان ساسانی برمـی 

شـده اسـت. در ایـن     کشاورزي در آن زمان امري متداول بوده و فناوري نوپـایی شـناخته نمـی   

تعاریف و مفاهیم اساسی برداري، به بیان برخی  فصل، پس از بررسی سیر تاریخی نقشه و نقشه

 پردازیم. هاي بعدي به آنها نیاز داریم می برداري که در فصل هاي مختلف نقشه و معرفی شاخه

 

 برداري در جهان ـ تاریخچه نقشه1ـ1
هاي زمینـی و رعایـت قواعـد هندسـی بـه حـدود        گیري برداري و تهیه نقشه بر پایه اندازه نقشه

انـد کـه    ها در ردیف اولین اقوامی بـوده  رسد مصري نظر میرسد. به  سال قبل از میالد می 2000

انـد.   گیري مستقیم به صورت نقشه معرفی کـرده  مشاهدات خود را در سطح زمین پس از اندازه

سال قبل از میالد تهیه شده که در حـال حاضـر در    2000البا در حدود  کانسار طالي جبل  نقشه

لب براي تعیین حدود اراضی کشـاورزي سـاحل   ها اغ کشور مصر موجود است. این گونه نقشه

قبـل از مـیالد    1300ــ 1332هـاي   آید رامسس دوم در فاصـله سـال   اند. به نظر می نیل تهیه شده

هـا اشـاره نمـود کـه      توان به یونانی ها می گذاري کرده است. بعد از مصري روش مساحی را پایه

انـد. بـر همـین     از میالد ترسـیم کـرده  اولین نقشه جهان نما منتسب به هومر را در قرن نهم قبل 

بـرداري امـروزي    اساس کارتوگرافی ریاضـی و عملـی در یونـان شـکل گرفـت و پایـه نقشـه       

ریزي و بعد از آن تا دوران اسالمی کار قابل تـوجهی از دیگـران مشـاهده نشـد و اغلـب       طرح



يابيفصل پنجم:    ۱۳/  تر

 ها بود. ها مبتنی بر شیوه یونانی برداري نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 برداري هاي قدیمی نقشه ـ ابزار و روش 1-1 شکل

 
اولین نظریه درباره شکل زمین، توسط طالس (قرن ششم و هفتم قبـل از مـیالد) ارائـه گردیـده     

است. آنااکسیماندر (شاگرد طالس) و آریستاکر، جغرافیدان یونانی اولین کسانی بودند که نقشـه  

دند. هرودوت در قرن پـنجم قبـل از مـیالد    برداري عوارض سطح زمین تهیه نمو را بر پایه نقشه

دانسـت و   ترین مملکت روي زمین می پیرو آناکسیماندرو آریستاکر بود. وي عربستان را جنوبی

نقشه جهان نماي خود را در قرن پنجم قبل از میالد ترسیم کرد. در قـرن پـنجم قبـل از مـیالد،     

ه طـول آن از شـرق بـه غـرب دو برابـر      جغرافیدانان یونانی، دنیا را مستطیلی در  نظر گرفتند ک



صو  مباني نقشه ۱۴  ها پيشرفته  بر  تكنيك / 

قبل از مـیالد مسـیح (ع) ارسـطو کرویـت زمـین را از روي       350شمال به جنوب بود. در سال 

داشت. یکی از دانشمندان مـنجم بـه نـام اراتسـتن در     ابراز سایه زمین بر ماه در هنگام خسوف 

برداران و آثار نوشـته   نقشهقبل از میالد) کلیه اطالعات  194ـ276قرن دوم و سوم قبل از میالد (

ها و همراهان اسکندر را مورد مطالعه قرار داد و سپس به تـدوین جغرافیـاي جهـان     شده فنیقی

پرداخت و نقشه جهان را براساس اطالعات موجود آن زمان ترسیم نمود. وي بـه عنـوان یـک    

ا براسـاس  گیـري شـعاع و محـیط کـره زمـین ر      دان یونانی اولین محاسبه علمـی انـدازه   ریاضی

 النهار بین اسکندریه و شهر سین (آسوان امروزي) انجام داد. گیري فاصله قوسی از نصف اندازه

تـرین دانشـمندان ریاضـی و نجـوم و کـارتوگرافی، بطلمیـوس اسـت. وي در         یکی از معروف

زیسته است و در تهیه نقشه، نقش واالیی داشته است. وي به  بعد از میالد می 90ـ168هاي  سال

ویت زمین معتقد بود و کتاب معروف خود را به نام جغرافیا در هشت جلد تهیـه نمـود کـه    کر

مکان با موقعیـت آنهـا بـه صـورت طـول و       هفت جلد آن شامل فهرستی از اسامی هشت هزار

بـرداري و کـارتوگرافی ریاضـی بـا      عرض ژئودتیک است. جلد هشتم شرحی بر اصـول نقشـه  

اي از جهـان و   هاي خطی همراه با نقشه ن کتاب در نسخهتصاویر و مشاهدات نجومی است. مت

 دهند. بیست و شش نقشه دیگر، اولین اطلس عمومی دنیا را تشکیل می

باشـد.   سال قبل از میالد مـی  227اي که در دست است مربوط به  ترین نقشه در چین نیز قدیمی

زیسـته   بعد از میالد می 224ـ253هاي  برداري در کشور چین، در سال گذار نقشه پاي هیسو بنیان

یابی، تعیین سمت  برداري از جمله جهت است. وي چندین موضوع مهم در کارتوگرافی و نقشه

و زوایا را در نظریات خود مطـرح نمـوده    ها ها، تعیین دقیق مسافت نقاط، تعیین پستی و بلندي

 است.

س، همچـون سـایر   برداري و تهیه نقشه در غرب پس از سپري شـدن دوره بطلمیـو   دانش نقشه

علوم در مغرب زمین رو به رکورد گذاشت. در این دوران احتیاج به نقشه کمتر شد و آنچه کـه  

شد، بیشتر جنبه ذهنی داشت و یک سري اطالعات و اشکال مجازي، در  به عنوان نقشه تهیه می

ري و بـردا  نقشه جاي اطالعات علمی و مکانی را گرفته بود. عدم پیشرفت و تکامل دانش نقشه

 تهیه نقشه در اروپا تا قرن چهاردهم میالدي ادامه پیدا کرد.

هـاي   آوري اطالعـات از سـرزمین   در مشرق زمین نیز، دانش تهیه نقشه به لحاظ نیـاز بـه جمـع   

ها، بنادر و آگاهی به مسائل نظـامی منطقـه اهمیـت     اطراف شامل عوارض طبیعی و وضعیت راه

بـرداري و تهیـه نقشـه در قـرن سـوم هجـري بـا         خاصی داشته اسـت. فراگیـري دانـش نقشـه    

دانشمندانی چون یعقوبی نویسنده کتاب البلدان شروع شد و در قلمرو مسلمین گسترش یافت. 

االرض در جغرافیا تـألیف   دان بزرگ و مشهور جهان کتابی به نام صوره محمد خوارزمی ریاضی

 برداري است. نمود که مقاله اول آن درباره نقشه

هجري قمـري بـه منظـور محاسـبه طـول       218تا  215هاي  ه عباسی در حدود سالمأمون خلیف



يابيفصل پنجم:    ۱۵/  تر

محیط کره زمین خالدبن عبدالملک مروالرودي، علی بن عیسی اسطرالبی و محدبن موسی بن شـاکر  

) از ـ.قهـ  549ــ 429(را در مناطق مختلفی مأمور انجام این کار کرد. بعدها شـیخ ادریـس مصـري    

نمـایی از   کردند، نقشه جهـان  ها سلطنت می ه نام سلسله ادریسیسادات حسنی، که در مراکش ب

هجري قمري ترسـیم کـرد. در سـال     548میالدي مطابق  1154دنیاي معلوم زمان خود در سال 

میالدي نسخه خطی آن پیدا شد و بسیار ظریف و بطور رنگی در آلمان چـاپ و انتشـار    1928

 یافت.

یا، ابوریحان بیرونی است که در قـرن پـنجم هجـري    سرآمد دانشمندان نجوم و ریاضی و جغراف

ها را در کتاب آثـار   روش ترسیم طول و عرض جغرافیایی بر روي نقشهزیسته است.  قمري می

الباقیه به تفصیل ذکر نموده است که بعدها اروپاییان آن روش را تکمیل نمودند. جـرج سـارتن   

دانـد. وي   خواجـه نصـیرالدین طوسـی مـی    در کتاب تاریخ علوم، بزرگترین دانشمندان ایران را 

بنیانگذار رصدخانه مراغه و از دانشمندان بزرگ جهان است. خواجه نصـیرالدین طوسـی داراي   

تألیفات زیادي در ریاضیات از جمله رساله الغناء است کـه در آن مثلثـات مسـطحه و قضـایاي     

کروي پرداختـه اسـت.   هندسی و مثلثات کروي به تفضیل بررسی شده و به تعیین اضالع مثلث 

بـرداري   این قضایا کمک بسیار کارآمدي بـراي توسـعه علمـی و حـل مسـایل مهندسـی نقشـه       

 شدند. محسوب می

هـاي سـواحل    با توسعه و پیشرفت تهیه نقشه در جهان در اواخر قـرون وسـطی، ترسـیم نقشـه    

ـ   اي از نقشـه  مدیترانه در اروپا رو به پیشرفت و ترقی نهاد و نوع تازه ایی در نیمـه دوم  هـاي دری

قرن سیزدهم میالدي به وجود آمد که بر روي آنها، سواحل و موقعیت دقیـق بنـادر بـه خـوبی     

ها کـامالً   نما در آن زمان، شمال در نقشه مشخص و ترسیم شده بود. با توجه به استفاده از قطب

چهـاردهم مـیالدي در پـی توجـه بـه      مشخص شد. اساس توسعه و رشد کارتوگرافی در قـرن  

علـوم زمینـی از جملـه     ترقـی هاي علمی از نظر چاپ و نیز اکتشافات بزرگی بود کـه بـه    نقشه

برداري منجر گردید. البته نباید فراموش کـرد کـه اختـراع ابزارهـایی چـون       کارتوگرافی و نقشه

 اند. هاي مجهز و دیگر وسایل در این امر تأثیر به سزایی داشته قطب نما، کشتی

کار تهیه نقشـه شـکل گرفـت. مرکـاتور      درهاي زیادي  م، در هلند فعالیتدر اوایل قرن شانزده

زیست. وي اولین نقشه جهـان را در   پدر علم کارتوگرافی در قرن شانزدهم میالدي در هلند می

هـاي مختلفـی از اروپـا     اي ارائه کرد. مرکاتور نقشه میالدي با سیستم تصویر استوانه 1558سال 

هایش را به نام اطلس منتشر ساخت. سیسـتم   پسرش مجموعه نقشهترسیم نمود و بعدها توسط 

برداري قـرار گرفـت و در معروفیـت     تصویر پیشنهادي مرکاتور در دریانوردي بسیار مورد بهره

 وي نقش بسیار مؤثري را ایفا کرد.

اي انگلسـتان   هاي محلی و منطقـه  هایی از جمله تهیه یک اطلس از نقشه در انگلستان نیز فعالیت

هاي دقیق و بـزرگ مقیـاس کـه     میالدي صورت پذیرفت. بعدها فکر ایجاد نقشه 1579ر سال د



صو  مباني نقشه ۱۶  ها پيشرفته  بر  تكنيك / 

 1747گوییم به وجـود آمـد و اولـین نقشـه آن در سـال       هاي توپوگرافی می امروزه به آنها نقشه

هـاي توپـوگرافی    میالدي ترسیم شد. از این به بعد سایر کشورهاي جهان دست به تهیـه نقشـه  

 رفتند. جهت اهداف نظامی به کار می زدند که بیشتر در

شـود   گیري مـی  میالدي مأمور یکنواخت کردن مقیاس اندازه 1790آکادمی علوم فرانسه در سال 

مـیالدي بیسـت    1875گیـرد. در سـال    النهار زمـین را در نظـر مـی    نصف 1: 4000000و واحد 

و این مسئله کمک  کشوري که در کنفرانس ذیربط شرکت داشتند سیستم متریک را قبول کردند

 1818ــ 1882هـاي   بـرداري و کـارتوگرافی نمـود. در سـال     زیادي به کارهاي ژئودزي و  نقشه

اي تهیه شدند کـه در آنهـا ارتفاعـات بـه صـورت       هاي ستاد ارتش فرانسه به گونه میالدي نقشه

 برجسته نمایش داده شدند. بعد از مدتی هاشـورزنی بـا اسـتفاده از منحنـی میـزان و سـپس از      

هـاي   هـاي برجسـته معمـول شـد. بـا ورود هواپیمـا و دسـتگاه        فناوري سـایه روشـن و نقشـه   

اي در این بخش صورت پـذیرفت،   برداري، تحوالت گسترده نقشه و نقشه فتوگرامتري به عرصه

تـر فـراهم گردیـد. بـه مـرور،       هاي توپوگرافی دقیـق  ز یرا با صرف وقت کمتر امکان تهیه نقشه

هاي تصـویربرداري   و تعیین موقعیت براي جایگزینی ابزار سنتی و ماهوارههاي ژئودزي  ماهواره

هـاي هـوایی وارد شـدند و امـروزه سیسـتم کـارتوگرافی        براي تهیه تصـاویر بـه جـاي عکـس    

هـا، دیگـر بـراي یـک هـدف       اتوماتیک، کار تهیه نقشه را بسیار دقیق و آسان نموده است. نقشه

هاي بشر بر روي زمین را پاسـخگو هسـتند و در     عالیتشوند بلکه بسیاري از ف خاص تهیه نمی

 گیرند. هاي مختلف مربوط به سرزمین بسیار مورد استفاده قرار می ریزي مدیریت و برنامه

 

 برداري در ایران ـ تاریخچه نقشه2ـ1
هاي مختلفی  ها و لشکرکشی شود که در جنگ با یک بررسی اجمالی در تاریخ ایران مشاهده می

هـا جهـت    ر کشورگشایی و یا مقابله با هجوم بیگانگان وجود داشته اسـت، از نقشـه  که به منظو

ها و خیلی از مـوارد   تعیین مسیرها، حفظ حدود و ثغور مرزها، شناسایی مناطق حمله و اردوگاه

 .توان مالحظه نمود میهاي آن در کتب تاریخ نظامی ایران  نمونه .شد دیگر استفاده می

وجه به دانشمندان بنام ایرانی چون بلخـی، خـوارزمی، بیرونـی و خواجـه     در دوران اسالمی با ت

نصیرالدین طوسی علوم نجوم، مساحی و تهیه نقشه تحول بسیاري یافت. منوچهري دامغانی که 

ی بود، در اشعار خود به حرفه مهندسی و مسـاحی اشـاره   ندوره فردوسی و بیرو از شاعرین هم

اي شـناخته شـده    برداري و مساحی حرفه در آن زمان نقشه نموده است. این بدان معنی است که

شـهر، کـوه و    537بوده است. خوارزمی در کتاب جغرافیا و فلکیات خود مختصات جغرافیایی 

رود را تعیین نموده است که مبدأ طول جغرافیایی را جزایر خالدات (قناري امروزي) قـرار داده  

 است.

 زان تأثیرگذاري دانشمندان ایرانی بر این فن  تر گردیم می هر چه به عصر حاضر نزدیک


