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اصالح مدارک فني

خواننده گرامي:
امور نظام فني و اجرايي ،مشاورين و پیمانکاران معاونت فني ،امور زيربنايي و تولیدی سازمان برنامه و بودجه كشور،
با استفاده از نظر كارشناسان برجسته مبادرت به تهیه اين ضابطه كرده و آن را برای استفاده به جامعهی مهندسي كشور
عرضه نموده است .با وجود تالش فراوان ،اين اثر مصون از ايرادهايي نظیر غلطهای مفهومي ،فني ،ابهام ،ايهام و اشکاالت
موضوعي نیست.
از اين رو ،از شما خواننده گرامي صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايراد و اشکال فني مراتب را به صورت
زير گزارش فرمايید:
 -9در سامانه مديريت دانش اسناد فني و اجرايي (سما) ثبت نام فرمايیدsama.nezamfanni.ir :

 -2پس از ورود به سامانه سما و براي تماس احتمالي ،نشاني خود را در بخش پروفايل کاربري تکمیل فرمايید.
 -9به بخش نظرخواهي اين ضابطه مراجعه فرمايید.
 -4شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
 -5ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان داريد.
 -6در صورت امکان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نمايید.

كارشناسان اين امور نظرهای دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت.
پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالي قدرداني ميشود.

نشاني براي مکاتبه :تهران ،میدان بهارستان ،خیابان صفي عليشاه – مركز تلفن 77233
سازمان برنامه و بودجه كشور ،امور نظام فني و اجرايي ،مشاورين و پیمانکاران
web: nezamfanni.ir

Email: nezamfanni@mporg.ir

باسمه تعالي

پیشگفتار
براساس مفاد ماده  27قانون برنامه و بودجه ،سازمان برنامه و بودجه كشور ،موظف به تهیه و ابالغ ضوابط ،مشخصات
فني ،آيیننامهها و استانداردهای مورد نیاز كشور ميباشد .تدوين اين نشريه با عنوان «دستورالعملهاي همسان
نقشهبرداري-جلد هشتم-گريد ملي ايران»در راستای اين وظايف و مسوولیتهای قانوني و به منظور هماهنگي و
همگامي با فناوریهای جديد ،انجام شده است .در واقع اين دستورالعمل برای يکپارچگي و نیاز به داشتن شبکه گريد
ملي در كشور و همچنین چارچوبي مشترک و قابل تبديل به سیستمهای ديگر فني و تخصصي (مختصات و تصوير) تهیه
شده است .تا كنون نیز در حوزه نقشهبرداری و اطالعات مکاني  3نشريه با عنوان دستورالعملهای همسان نقشه برداری
(نشريههای  )331به شرح زير منتشر شده است كه بايستي برای مراجعه به اين استانداردها همواره از آخرين نگارش
آنها استفاده شود.
 -331-3ژئودزی و ترازيابي (تجديدنظر اول)
 -331-2نقشهبرداری هوايي (كلیات) (تجديدنظر اول)
 -331-7سیستم اطالعات مکاني (كلیات) (تجديدنظر اول)
 -331-4كارتوگرافي (كلیات) (تجديدنظر اول)
 -331-5میکروژئودزی (تجديدنظر اول)
 -331-6دادههای شبکهای و تصويری (تجديدنظر اول)
 -331-3آبنگاری (تجديدنظر اول)
از ويژگيهای شبکه گريد ملي از جنبه استفاده عمومي ،درک ساده و روشن بدون درگیر شدن با مفاهیم پیچیدهی
تخصصي ( طول بجای زاويه ،متر بجای درجه) ،تعیین موقعیت مکاني يک نقطه يا سطح از روی نقشه يا با استفاده از
جيپياس موبايل يا دستي و بدست آوردن مختصات گريد ملي و جايگذاری يک نقطه يا محل با استفاده از مختصات
گريد ملي در نقشه ميباشد .همچنین بلحاظ تخصصي ،چارچوبي مشترک و قابل تبديل به سیستمهای ديگر فني و
تخصصي (مختصات و تصوير) و دارای كاربرد در انواع نقشهها اعم از كاغذی ،رقومي و در مجموعه دادههای مکاني و در
 NSDIبرای همهی ارگانها در موراد تخصصي آنها است.
با توجه به مطالب فوق ،اعضای گروه كاری "تعیین گريد ملي ايران" كه توسط هیات فني استاندارد سازمان نقشهبرداری
كشور انتخاب شدهاند ،اين نسخه را با هماهنگي امور نظام فني و اجرايي اين سازمان در دستور كار قرار داد .علیرغم
تالش ،دقت و وقت زيادی كه برای تهیه اين مجموعه صرف گرديد ،اين مجموعه مصون از وجود اشکال و ابهام در مطالب
آن نیست .لذا در راستای تکمیل و پربار شدن اين ضابطه از كارشناسان محترم درخواست ميشود موارد اصالحي را به

امور نظام فني ،اجرايي ،مشاورين و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كنند .كارشناسان سازمان
پیشنهادهای دريافت شده را بررسي كرده و در صورت نیاز به اصالح در متن ضابطه ،با همفکری نمايندگان جامعه فني
كشور و كارشناسان مجرب اين حوزه ،نسبت به تهیه متن اصالحي ،اقدام و از طريق پايگاه اطالعرساني نظام فني و
اجرايي كشور برای بهرهبرداری عموم ،اعالم خواهند كرد .به همین منظور و برای تسهیل در پیدا كردن آخرين ضوابط
ابالغي معتبر ،در باالی صفحات ،تاريخ تدوين مطالب آن صفحه درج شده است كه در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر
يک از صفحات ،تاريخ آن نیز اصالح خواهد شد .از اين رو همواره مطالب صفحات دارای تاريخ جديدتر معتبر خواهد بود.

حمیدرضا عدل
معاون فني ،امور زيربنايي و تولیدي
زمستان 9911

تهیه و کنترل « استاندارد گريد ملي ايران »
اعضاي گروه تهيهكننده:

محمد عربكرمي

سازمان نقشهبرداری كشور
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علي جاويدانه

سازمان نقشهبرداری كشور

دكترای تخصصي مهندسي عمران  -نقشه بررداری

شاهین قوامیان

سازمان نقشهبرداری كشور

سیستمهای اطالعات مکاني
لیسانس مهندسي عمران  -نقشهبرداری

اعضاي گروه نظارت و راهبردي:

مهرداد جعفری سلیم

سازمان نقشهبرداری كشور

دكترای سیستمهای اطالعات مکاني

اشرفالسادات قريشي
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مهندسي عمران _ نقشه برداری -كارشناس ارشرد
MBA

فرروق لیسررانس نقشررهبرررداری _ تولیررد نقشرره و
اطالعات جغرافیايي

اعضاي گروه هدايت و راهبري (سازمان برنامه و بودجه كشور):

علیرضا توتونچي

معاون امور نظام فني اجرايي ،مشاورين و پیمانکاران

مريم سرائي

كارشناس امور نظام فني اجرايي ،مشاورين و پیمانکاران
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فصل اول – اهداف ،کاربردها ،تعاريف و الزامات
 -9-9هدف ،دامنه و کاربرد
 -9-9-9هدف
هدف از اين استاندارد ،تعیین مشخصات گريد ملي ايران است كه از طريق تعريف و مفهومسازی سیستم مرجعدهي
شبکهای ،مبنايي به منظور تعیین موقعیت مکاني سادهتر از سیستمهای مختصات معمول در نقشهبرداری ،برای استفاده
كاربر عمومي فراهم مينمايد.
شبکه (گريد) ملي ايران ،از طريق كاهش احتمال اشتباه و افزايش سرعت عمل ،در توسعهی خدمات مکانمبنا،
افزايش بکارگیری سیستمهای تعیین موقعیت و زيرساخت ملي دادههای مکاني ( )NSDIاهمیت ويژهای دارد.
در اين استاندارد واژۀ «گريد» در «گريد ملي ايران» منحصرا به مفهوم سیستم مرجعدهي شبکهای به منظور تعیین
موقعیت مکاني سادهتر از سیستمهای مختصات معمول در نقشهبرداری برای استفاده كاربر عمومي ميباشد.

 -2-9-9دامنه
گريد ملي ايران تمامي مناطق خاكي و آبي سرزمین ايران را پوشش ميدهد و به گونهای طراحي شده كه ميتوان از
آن در نقشه های با مقیاس يک میلیونیوم و بزرگتر استفاده كرد .گريد ملي ايران قابلیت پیادهسازی بر روی نقشههای
رقومي و چاپي را دارا ميباشد.

 -9-9-9کاربرد
گريد ملي ايران نهايتاً نقش يکسانسازی شبکههای مورد استفاده در نقشههای پوششي ،موضوعي و موردی ،مديريت
بحران ،امداد و نجات و غیره را ايفا نموده و كاربردی بسیار فراگیر در نقشههايي كه بطور محلي و با اهدافي خاص تهیه
ميشوند ،داراست.
گريد ملي برای مقاصد نقشهبرداری طراحي نشده است و جايگزين سیستمهای مختصات و سیستمهای تصوير بکار
رفته در حوزه فعالیت مهندسي نقشهبرداری نميباشد و نیز به عنوان ساختار خاصي برای ذخیرهسازی داده در سیستم
های اطالعات مکاني  GISتلقي نميشود( .هر چند بصورت فیلدی در ديتابیسهای اطالعات مکاني قابل استفاده است)
ساير سیستمهای مختصات ميتوانند جهت مقاصد مختلف به آساني به مختصات شبکه  IRNGتبديل شوند.

فصل اول  -اهداف ،کاربردها ،تعاريف و الزامات
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 -9-2مراجع الزامي
اين استاندارد با استانداردهای مرتبط زير سازگار است:
 :ISO 19111 اطالعات مکاني  -مرجعدهي مکاني با مختصات ،كه طرحواره مفهومي برای توصیف سیستمهای
مختصات مرجع فراهم ميكند.
 :ISO 19116 اطالعات مکاني  -سرويس های تعیین موقعیت ،كه رابطي برای خروجي آني از يک گیرنده  GPSو
ديگر فنآوریهای تعیین موقعیت فراهم ميكند.
 : ANSI X3.61-1986 استاندارد نمايش مکان جغرافیايي برای تبادل اطالعات ،كه مختصات  UTMرا برای
نمايش كامپیوتری استاندارد ارائه مينمايد.

 -9-9شرايط انطباق
سرويسهای مکاني كه انطباق با اين استاندارد را اعالم ميدارند بايد قادر باشند كه مختصات شبکه  IRNGرا پذيرا و
حداقل يک گزينه به عنوان ورودی و خروجي به كاربر ارائه دهند.
نقشههای چاپي كه با اين استاندارد انطباق دارد ميبايست تمهیدات الزم برای تعیین موقعیت دقیق با مختصات
 IRNGدر آنها ديده شده باشد و امکان استخراج مختصات نیز وجود داشته باشد .خطوط شبکه  IRNGو راهنمای
مشخصات آن نیز بايد روی نقشه چاپ شده باشند.

 -9-4اصطالحات ،تعاريف ،نمادها ،اختصارات و يکاها
 -9-4-9تعاريف
 درستي (صحت) :میزان انطباق درستي نقشههای زمینه گريد ملي با نقشههای مبنايي.
 دقت :يک طرحواره شمارهگذاری انعطافپذير با مقادير متغیر از دهها كیلومتر به يک متر يا باالتر را فراهم مي
كند.

 -2-4-9اختصارات
Iran National Grid
Universal Transverse Mercator
National Spatial Data Infrastructure
World Geodetic System 1984
Grid Zone Designation

IRNG
UTM
NSDI
WGS84
GZD
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 -9-5الزامات
 -9-5-9کلیات
به منظور حفظ ارتباط بین گريد ملي ايران و گريدهای جهاني ،مبنای اين گريد  UTMاختیار شده است و از
تقسیمبندی مربعهای  300كیلومتری برای مشخص كردن خطوط شبکه استفاده ميكند.
هر موقعیت بوسیله يک كد "حرفي -عددی" مشخص ميشود كه به واسطه قرائت يا پیادهسازی آسان آن روی نقشه،
میزان اشتباه و ابهام در درک مختصات را برای كاربران عمومي كاهش ميدهد.

 -2-5-9شبکه خطوط و نامگذاري
 -9-5-2-9نحوۀ تخصیص کد شناسايي مربعهاي  900،000متر
با توجه به شکلهای  3-7و  ،1-7دو حرف به هر مربع  300،000متر اختصاص يافته است .حرف اول نمايندۀ مولفۀ
شرقي (افقي ،راست) و حرف دوم نمايندۀ مولفۀ شمالي (عمودی ،باال)
 -9-5-2-2کدهاي شرقي
از غرب به شرق ايران با افزايش طول جغرافیايي ،حدودا از  44تا  64درجه 20 ،حرف از تعداد  22حرف  Aتا  Vبه
ترتیب (بدون احتساب  Iو  Oكه با  1و  0اشتباه نشود) استفاده شده است.
در محلهای اتصال زونهای  UTMمربعهای جديدی بوجود ميآيند كه بصورت زير كدگذاری ميشوند:
 در دو طرف طول جغرافیايي  48درجه ،در مرز زونهای  78و  ،UTM 71از حدود عرض جغرافیايي  26درجه
به سمت جنوب (استوا) ،مربعهای جديدی اضافه ميشوند كه با توجه به اينکه از مرزهای ايران خارج بوده،
كدگذاری نشدهاند.
 در دو طرف طول جغرافیايي  54درجه ،در مرز زونهای  71و  ،UTM 40از حدود عرض جغرافیايي  26درجه
به سمت جنوب (استوا) ،مربعهای جديدی اضافه ميشوند كه از حرف  Wبرای مربع غربي ،و حرف  Xبرای
مربع شرقي استفاده شده است.
 در دو طرف طول جغرافیايي  60درجه ،در مرز زونهای  40و  ،UTM 43از حدود عرض جغرافیايي  26درجه
به سمت جنوب (استوا) ،مربعهای جديدی اضافه ميشوند كه از حرف  Yبرای مربع غربي ،و حرف  Zبرای مربع
شرقي استفاده شده است.

فصل اول  -اهداف ،کاربردها ،تعاريف و الزامات
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 -9-5-2-9کدهاي شمالي
از جنوب به شمال ايران با افزايش عرض جغرافیايي ،حدودا از  25تا  40درجه ،معادل مختصات شمالي UTM

 2،300،000تا  4،500،000متر ،از  38حرف از تعداد  20حرف  Aتا  Tبه ترتیب (بدون احتساب  Iو  Oكه با  1و 0
اشتباه نشود) استفاده شده است.

 -9-5-9مختصات گريد
موقعیت هر نقطه در داخل مربع  300،000متری توسط مختصات شرقي( )Eو شمالي) (Nاز مختصات شبکه UTM

بدست ميآيد( .مطابق جدول  ،3-3اولین رقم سمت چپ از مختصات شرقي ( )False Eastingو نیز دو رقم سمت چپ
مختصات شمالي حذف ميشوند) تعداد ارقام كد گريد ملي به دقت مورد نظر بستگي دارد .در اين قرارداد ،مختصات از
سمت چپ ،ابتدا مختصات شرقي ،و سپس مختصات شمالي خوانده ميشود و تعداد ارقام شرقي و شمالي همیشه مساوی
است.
نکته مورد توجه اين است كه در روند باال رفتن دقت ،تعداد ارقام اضافه ميشوند ،و در روند معکوس از دقت براالتر بره
پايینتر بايستي تعداد ارقام اضافي از شمارههای شرقي و شمالي كاسته شوند كه اين عمل با برش انجام ميشود نره گررد
كردن .بطور مثال در مختصات فرضي  XY 12345 12345كه دقت  3متر است ،اگر بخرواهیم برا دقرت  30مترر نمرايش
دهرریم بايسررتي بررا برررش آخرررين ارقررام سررمت راسررت شرررقي و شررمالي از  XY 1234 1234اسررتفاده كنرریم نرره از
 XY 1235 1235كه با گرد كردن بدست ميآيد .رابطه میان تعداد ارقام كرد گريرد ملري و دقرت در جرداول  2-3و 7-3
نمايش داده شده است.

جدول  .3-3ارتباط بین  UTMو IRNG

39S 112345.123 mE, 1212345.123 mN

UTM

HN 12345 12345

IRNG

جدول  .2-3ارتباط بین دقت تعیین موقعیت و تعداد ارقام و حروف

IRNG
XY
XY 11
XY 12 12
3 123 XY 1
XY 1234 1234
XY 12345 12345

تعداد حروف و ارقام کل

 = 2حروف كد مربع 100k
 2 = 4رقم عدد  2 +حرف كد مربع 100k
 4 = 6رقم عدد  2 +حرف كد مربع 100k
 6 = 8رقم عدد  2 +حرف كد مربع 100k
 8 = 30رقم عدد  2 +حرف كد مربع 100k
 30 = 32رقم عدد  2 +حرف كد مربع 100k

دقت تعیین نقطه
 300،000متر ( 300كیلومتر)
 30،000متر ( 30كیلومتر)
 3،000متر ( 3كیلومتر)
 300متر
 30متر
 3متر
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و در صورت لزوم برای دقتهای باالتر (بدون استفاده از ممیز):
جدول  .7-3ارتباط بین دقت تعیین موقعیت و تعداد ارقام و حروف برای دقتهای باالتر

IRNG

تعداد حروف و ارقام کل

دقت تعیین نقطه

XY 123456 123456

 32 = 34رقم عدد  2 +حرف كد مربع 100k

 30سانتي متر

XY 1234567 1234567

 34 = 36رقم عدد  2 +حرف كد مربع 100k

 3سانتي متر

XY 12345678 12345678

 36 = 38رقم عدد  2 +حرف كد مربع 100k

 3میلي متر

دياگرام تبديل سیستمهای  UTMو  USNGبه  IRNGدر شکل  8-7نمايش داده شده است.
شکلهای  32-7 ،33-7 ،30-7و  37-7مربع  300،000متری  HNمربوط به تهران را با بزرگنمايي و گريدهای 300
كیلومتر ،يک كیلومتر و  300متری نمايش ميدهند.

 -9-5-4بیضوي مرجع
شبکه (گريد) ملي ايران بر مبنای بیضوی استاندارد  WGS84ميباشد.

فصل 2
پیادهسازی شبکه ملی ایران
)(IRNG
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فصل دوم – پیادهسازي شبکه ملي ايران )(IRNG

 -2-9برنامههاي کاربردي
 -9-9-2مشخصات کلي
الزامي به استفاده از همۀ اجزای اين شبکه مرجع (كد حرفي  -عددی) نیست .كاربرد آنها بستگي به اندازۀ منطقۀ
فعالیت ،نوع استفاده ،و بخصوص مقیاس نقشه دارد .كاربران تصمیم خواهند گرفت كه چه عناصری از مراجع شبکه برای
شرايط خاص مورد نیاز است .موارد زير جهت راهنمايي استفاده از شبکه ملي  IRNGبکار ميآيند:

 -2-9-2مناطق جغرافیايي بزرگ
در شبکه  ،UTMكره زمین به نواحي  6درجه طول جغرافیايي (زونها) در  8درجه عرض جغرافیايي (نوارها) تقسیم
شده است و بنابراين به هر ناحیۀ شبکه ،عدد زون به عالوۀ يک حرف الفبايي نوار عرض جغرافیايي ،مجموعا كدی بنام
مشخصه زون گريد يا  GZDرا تشکیل ميدهد( .شکل )5-7
در شبکه  UTMكه در سطح بیناالمللي توسعه مييابد ،برای مناطق جغرافیايي بزرگ مانند كشور ايران ،و برای
مقیاسهای  3:3،000،000تا  3:500،000معموال از  GZDاستفاده ميشود ،مانند ( 39Sشکل  .)6-7در شبکه ملي ايران
چون در تمام سطح كشور گسترش دارد و فقط با كاربردی ملي و مختص ايران طراحي شده است ،نیازی به استفاده از
 GZDنميباشد .بطور مثال  39SHNبه  HNتبديل ميشود.

 -9-9-2محدوده منطقهاي
برای مناطق كوچکتر از يک  ،GZDاما بیشتر از اندازۀ مربع  300،000متری ،تركیب توام كد شناسايي مربع
 300،000متر و ارقام شرقي و شمالي مانند  HN12341234استفاده ميشود.

 -4-9-2محدودۀ محلي
برای مناطق كوچک و محلي داخل يک مربع  300،000متری ،لزومي به استفاده از كد شناسايي مربع  300،000متر
هم نیست ،و تنها بخش عددی شبکه مرجع (مانند  )12341234مورد استفاده قرار مريگیررد .مرثال كرل شرهر تهرران در
محدودۀ مربع  300،000متری  HNقرار دارد ،بنابراين مطابق شکل  ،3-2فقط بخش عددی  6رقمريای ماننرد ،301504
سازمان نقشهبرداری كشور را با دقت  300متر ،و بخش عددی  8رقميای مانند  30215050آموزشکده نقشهبرداری را برا
دقت  30متر ،ميتواند از ديگر مکانها در سطح تهران تفکیک نمايد .مسلما اگر اين مکانها را بخواهیم در سرطح كشرور
مورد تفکیک و شناسايي قرار دهیم ميبايست به ترتیب از  HN301504و  HN30215050استفاده كنیم.

فصل دوم – پیادهسازي شبکه ملي ايران ()IRNG
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 -5-9-2شبکه مرجع کامل
در نقشه های توپوگرافي مقیاس 3:500،000و بزرگتر بايد از يک جعبه شبکه مرجع كه شامل عناصر الزم برای
ساخت يک شبکه مرجع كامل است استفاده شود .شکل  2-2مثالهايي از گزينههای مختلف جعبه شبکه مرجع برای
ساخت يک شبکه مرجع كامل را ارائه ميدهند و توضیح آنها به شرح زير ميباشد.:
الف) جعبه مرجع برای مربع  300،000متر كامل
ب) جعبه مرجع برای دو مربع  300،000متر مجاور در يک زون  UTMكه در خط عمودی  600،000متر
مشتركند.
پ) جعبه مرجع برای دو مربع  300،000متر مجاور در يک زون  UTMكه در خط افقي  7،100،000متر
مشتركند.
ت) جعبه مرجع برای دو مربع  300،000متر مجاور در دو زون مجاور  UTMكه در نصفالنهار  54درجه مشتركند.
ث) جعبه مرجع برای چهار مربع  300،000متر مجاور در يک زون  UTMكه در خط عمودی  600،000متر و
خط افقي  7،100،000متر مشتركند.
ج) جعبه مرجع برای چهار مربع  300،000متر مجاور در دو زون مجاور  UTMكه در خط افقي  7،100،000متر و
در نصفالنهار  54درجه مشتركند.
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 حالتهای مختلف گزينههای مختلف جعبه شبکه مرجع برای ساخت يک شبکه مرجع كامل.2-2 شکل
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 -6-9-2خواندن مختصات شبکه IRNG

 -9-6-9-2ارقام اصلي
ارقام با ارزش هزارگان و دههزارگان ( 3،000و  30،000متر) در مختصات  UTMبه عنوان ارقام اصلي در مختصات
 IRNGشناخته ميشوند .ارقام اصلي  IRNGبا اندازۀ بزرگتر و ارقام قبل و بعد از آن با اندازهای كوچکتر به صورت
باالنويس نوشته ميشود  .متعاقبا برای خطوط شبکه كافیست از ارقام اصلي استفاده شود ولي مختصات كامل UTM

يکبار برای نمونه روی محورهای شرقي و شمالي و معموال در پايین نقشه نمايش داده ميشوند .در اين قرارداد هر دو
نمايش مختصات  UTMو  IRNGبه شیوهای است كه خواندن آنها را آسانتر ميكند( .مطابق شکلهای  7-2و )4-2
 -2-6-9-2خواندن اعداد راست (شرقي) و باال (شمالي)
بخش عددی يک كد  ، IRNGهمواره شامل تعداد ارقام زوج است .نیمه اول از تعداد كل ارقام ،نشان دهندۀ مختصات
شرقي ،و نیمه دوم از آن مختصات شمالي است .استاندارد خواندن مختصات بصورت "ابتدا راست (مختصات شرقي) و بعد
باال (مختصات شمالي)" وضع شده است.
 -9-6-9-2مختصات شبکه
تعداد ارقام بخش عددی مختصات يک نقطه مورد نظر (در نقشهای به مقیاس 3:300،000و بزرگتر) با شبکه 3،000
متری به طور معمول شش رقمي يا هشت رقمي است؛ برای مثال ( 234065با دقت  300متر) يا ( 23480657با دقت 30
متر) .برای مختصات شبکه شش رقمي (يعني  ،)234064با خواندن از چپ به راست ،در سه رقم اول (نیمۀ اول كه
نمايندۀ مختصات شرقي است)  23نشان دهندۀ ارقام با ارزش  30،000و  3000متر ،و  4نشان دهندۀ برآورد كمترين
تعداد فواصل  300متری آن نقطه از خط عمودی (مختصات شرقي) شبکه در سمت چپ نقطه است .در سه رقم دوم
(نیمۀ دوم كه نمايندۀ مختصات شمالي است)  06نشان دهندۀ ارقام با ارزش  30،000و  3000متر ،و  5نشان دهندۀ
برآورد كمترين تعداد فواصل  300متری آن نقطه از خط افقي (مختصات شمالي) شبکه در زير نقطه است.

فصل دوم – پیادهسازي شبکه ملي ايران ()IRNG
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شکل  .7-2نحوۀ نمايش خطوط شبکه _ مختصات  UTMو تنها با يک كد شناسايي مربع  300،000متری
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شکل  .4-2نحوۀ نمايش خطوط شبکه – مختصات  UTMو با چندين كد شناسايي مربع  300،000متری
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فصل سوم  -قراردادهاي عمومي شبکه ملي ايران )(IRNG

 -9-9استفادۀ مناسب از برش ارقام
مطابق جداول  2-3و  ،7-3و متناسب با دقت كاربردی ،تعداد ارقام  IRNGتعیین ميشود.

 -9-2آدرسدهي
برای نمايش موقعیت (آدرس جغرافیايي) يک مکان در مواردی مانند سربرگهای رسمي ،كارتهای ويزيت و غیره از
كد يکتا IRNG 3ميبايست استفاده كرد تا توسط گیرندۀ  GPSيا نقشههای ديجیتالي (بطور مثال در موبايلها) به آساني
مکانيابي شود .به عنوان نمونه:
تهران – میدان آزادی ،خیابان معراج ،سازمان نقشهبرداری كشور
IRNG: HN301504

يک كد  ،IRNGدر برنامه های عمومي بصورت رسمي بدون فاصله ،پرانتز ،خط تیره و نقطه يا ممیز اعشار استفاده
ميشود (مطابق مثال فوق) .برای خوانش بهتر ميتوان آنرا بصورت زير تقسیمبندی كرد:
 HN 301504يا HN 301 504

نمايش يک كد  IRNGبصورت فوق برای نوشتن يا نمايش در دستگاههای گیرنده  GPSيا موبايل يا در نقشههای
ديجیتالي مناسب است.

 -9-9اندکسهاي جغرافیايي
 -9-9-9نقشه و اطلس
در اندكسهای نقشه و اطلس از كد  IRNGبرش خورده استفاده ميشود .نمايش عوارض به اين صورت باعث ترويج و
هماهنگي اطالعات در ساير نقشهها و اطلسها ميشود .بايستي در اطلسها شماره صفحه نیز ذكر شود .به عنوان مثال،
"علي آباد" در ايران در چند نمونه بصورت زير آورده شده است.

Unique IRNG Code

1

فصل سوم  -قراردادهاي عمومي شبکه ملي ايران
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جدول  .3-7نمونههايي از به كارگیری  IRNGدر نقشه و اطلس
IRNG
BQ 7794
GP 4898
GP 4337
FL 8925
CL 3278

استان

شهر

آذربايجان شرقي

علي آباد

گیالن

علي آباد

قزوين

علي آباد

اصفهان

علي آباد

كرمانشاه

علي آباد

(موارد فوق بصورت نمونه آورده شده و ممکن است دقت الزم را نداشته باشد).

 -2-9-9اندکس نقشههاي تقسیمات کشوري
در اندكس نقشۀ استاني ،شهرستاني و كال هر نوع تقسیمات كشوری ،از كد  IRNGبرش خورده استفاده ميشود.
بايستي در اطلسها شماره صفحه نیز ذكر شود .مثال چند شهر در استان گیالن:

جدول  .2-7نمونههايي از به كارگیری  IRNGدر تقسیمات كشوری
IRNG
شهر
رشت
FQ 7426
بندر انزلي
FQ 6547
الهیجان
GQ 1118
كوچصفهان
FQ 9126
لنگرود
GQ 2516
(موارد فوق بصورت نمونه آورده شده و ممکن است دقت الزم را نداشته باشد).

 -9-9-9اندکس نقشههاي شهري
در اطلسهای بزرگ مقیاس و نقشههای شهری ،ميتوان از كد  IRNGبرش خورده برای خیابانها و يا ديگر مکان
های مورد نظر استفاده كرد .برای خیابانها ميتوان از مختصات  IRNGمحل نام آنها در اندكسگذاری استفاده كرد .در
اين موارد كه محدوده از  300در  300كیلومتر تجاوز نميكند ،آوردن كد شناسايي مربع  300،000متری در اندكس
ضرورتي ندارد .در اطلس شهری ميبايست شماره صفحۀ نقشهای كه خیابان مورد نظر در آن قرار دارد ذكر شود.
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 -9-4نمايش خطوط شبکه  IRNGو مقادير آنها روي نقشه
 -9-4-9فواصل خطوط شبکه
در نقشههای كاغذی در مقیاس بزرگ ،اندازه گیری دقیق نیاز به يک شبکه خطوط مربع مناسب دارد تا كاربر با يک
مرجع مختصات در مجاورت هر نقطه بر روی نقشه بسهولت اقدام به اندازهگیری نمايد .جدول  ،7-7قراردادی اثبات شده
و مفید را فراهم ميكند و راهنمايي كه در آن اندازۀ مربع شبکه در نقشه ،مابین  20میليمتر و  300میليمتر در هر
طرف شود.

 -2-4-9راهنماي (لژاند) شبکه
نقشههای با مقیاس  3:500،000و باالتر ميبايست حاوی جعبه شبکه مرجع باشد كه در شکل  2-2موارد مختلف آن
نشان داده شده است.

 -9-4-9اطالعات راهنماي (لژاند) شبکه
بايستي راهنمای شبکه با توجه به مشخصات آن حاوی اطالعات زير باشد:
-

اندازۀ مربع شبکه (گريد) و مشخص نمودن استفاده از شبکه ملي ايران .IRNG

-

نام بیضوی مبنا

-

كد شناسايي مربع  300،000متر
جدول  7-7راهنمای ارتباط میان فواصل خطوط شبکه بر روی زمین و نقشه به تفکیک مقیاس
فاصله خطوط شبکه
(میليمتر بر روي نقشه)

فاصله خطوط شبکه
(متر بر روي زمین)

مقیاس نقشه

300.0

3،000

3 : 30،000

50.0

3،000

3 : 20،000

43.6

3،000

3 : 24،000

40.0

3،000

3 : 25،000

20.0

3،000

3 : 50،000

300.0

5،000

3 : 50،000

300.0

30،000

3 : 300،000

40.0

30،000

3 : 250،000

300.0

50،000

3 : 500،000

300.0

300،000

3 : 3،000،000

فصل سوم  -قراردادهاي عمومي شبکه ملي ايران
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شکل  .3-7حالتهای تقسیمبندی  8درجهای عرض جغرافیايي در سیستم UTM
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شکل  GZD .2-7زونهای  UTMدر ايران
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شکل  .5-7گريد ملي ايران IRNG -
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شکل  6-7مربع  300،000متر  HNبا فواصل گريد  30كیلومتری ،كه محدوده تهران در آن واقع است.
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شکل  .3-7قسمتي از مربع  300،000متر  HNبا فواصل گريد يک كیلومتری
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شکل  .8-7قسمتي از مربع  300،000متر  HNبا فواصل گريد يک كیلومتری
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شکل .1-7قسمتي از مربع  300،000متر  HNبا فواصل گريد  300متری
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فهرست منابع و مراجع
1. Map projection
- http://kartoweb.itc.nl/geometrics/map%20projections/mappro.html
- http://kartoweb.itc.nl/geometrics/map%20projections/understanding%20map%20
projections.pdf
- https://en.wikipedia.org/wiki/Map_projection
- http://geokov.com/education/map-projection.aspx
2. Universal Transverse Mercator coordinate system (UTM)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Transverse_Mercator_coordinate_system
- https://pubs.usgs.gov/fs/2001/0077/report.pdf
- http://earthinfo.nga.mil/GandG/coordsys/images/utm_mgrs_images/universal_grid_basics_2
0070319.pdf
3. United States National Grid (USNG)
- www.fgdc/usng
- https://www.fgdc.gov/standards/projects/FGDC-standardsprojects/usng/fgdc_std_011_2001_usng.pdf
4. Military grid reference system (MGRS)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Military_grid_reference_system
5. Ordnance Survey National Grid (OSNG)
- https://www.ordnancesurvey.co.uk/resources/maps-and-geographic-resources/thenational-grid.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ordnance_Survey_National_Grid
6. Irish grid reference system
- http://www.osi.ie/resources/reference-information-2/irish-grid-reference-system
7. Global Area Reference System (GARS)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Area_Reference_System
- http://earth-info.nga.mil/GandG/coordsys/grids/novdec06_GARS.pdf
8. World Geographic Reference System (GEOREF)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Georef
- http://earth-info.nga.mil/GandG/coordsys/grids/georef.pdf

خواننده گرامي
امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور ،با گذشت برا گذشرت حردود  50سرال سرال فعالیرت
تحقیقاتي و مطالعاتي خود ،افزون بر هفتصد عنوان نشريه تخصصي  -فني ،در قالب آيریننامره ،ضرابطه ،معیرار،
دستورالعمل ،مشخصات فني عمومي و مقاله ،به صورت تالیف و ترجمه ،تهیه و ابالغ كرده است .ضابطه حاضر در
راستای موارد ياد شده تهیه شده ،تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در كشور و بهبود فعالیت های عمرانري
به كار برده شود .فهرست نشريات منتشر شده در سرال هرای اخیرر در سرايت اينترنتري  nezamfanni.irقابرل
دستیابي ميباشد.
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Abstract:
This is the second part of the fourth volume in a series of specifications titled, “Unified Specifications for
Surveying and Mapping”, which were first published in 1993 as Specification No.119.
These specifications are being published after major revisions in content and details. This part defines the
Iranian National Grid and provides the technical specifications required for its construction on digital and
analog maps at a 1:1,000,000 scale or greater.
This grid unifies the different coordinate systems used in base maps, thematic maps, crisis management,
and rescue, in a user-friendly format, which is the preferred grid for National Spatial Data Infrastructure
(NSDI) applications.
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اين نشريه

با عنوان « استاندارد گريد ملي ايرران »
در راستای معرفي و آشنايي با مشخصات شبکه
(گريد) ملي ايران در سه فصل تدوين شرده كره
شامل :اهرداف ،كاربردهرا ،تعراريف و الزامرات و
پیررادهسررازی شرربکه ملرري ايررران و قراردادهررای
عمومي شبکه ملي ايران ميباشد.

