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این مدرك در نرم افسار سیستم مدیریت کیفیت سازمان نقشه برداری ) (E & Eمعتبر است.

مقدمه
ثب تَجِ ثِ پیـشفت تْیِ ًمـِ ّبی تَپَگشافی سلَهی همیبع  0:051111پَؿـی کل کـَس ٍ افضایؾ ًیبص کبسثشاى ،ػبصهبى ًمـِ ثشداسی کـَس
هجبدست ثِ چبح ایٌگًَِ ًمـِ ّب ًوَدُ اػت ٍ اص طشفی چَى خلَكیبت ًوبیـی ػَاسم دس ًمـِ ّبی چبپیً ،ظیش هـخلبت اػبهی ٍ ًوبدّب،
چگًَگی جبیگزاسی آًْب ،جٌشالیضاػیَى هٌبػت ػَاسم ٍ ًوبدّبی هشثَطِ ٍ  ،...اص اّویت ثبالئی ثشخَسداس هی ثبؿٌذ لزا ثبصًگشی هجذد ًمـِ
ّبی تَپَگشافی همیبع  0:051111دس دػتَس کبس لشاس گشفتِ کِ ثشای ایي هٌظَس تلوین گشفتِ ؿذ پیَػتْبی ضویوِ تْیِ ٍ اسائِ گشدد.
ایي پیَػت تَػط آلبی یؼمَة حجیجی (اداسُ کل  ٍ )GISػشکبسخبًن اکشم هحوذی(هذیشیت ًظبست ٍ کٌتشل فٌی) ثب ّوبٌّگی ٍ ّوکبسی
هؼئَلیي اداسات هشثَطِ ضوي هذ ًظش لشاسدادى دػتَسالؼول هَجَد تبلیف ًمـِ ّبی تَپَگشافی همیبع  0:051111دس جْت سػیذى ثِ
کیفیت هطلَة ثشای چبح ًمـِ ّب تْیِ گشدیذُ اػت کِ دسایي ساػتب اص ّوکبسی ػشکبسخبًن لیال ایوبى پشٍس ٍ ػبیش ّوکبساى اص اداسُ پشٍطُ ّبی
تَپَگشافی ٍ اداسُ کٌتشل کبستَگشافی تـکش هی گشدد.
ّوچٌیي دس ًظش اػت پیَػت ( )0سا کِ ؿبهل اكالحبتی دس ثخـْبئی اص دػتَسالؼول هَجَد تبلیف ًمـِ ّبی تَپَگشافی ٍ0:051111
هـخلبت ػَاسم هی ثبؿذ ،دس اداهِ تْیِ ٍ اسائِ گشدد.
دس پبیبى اًتظبس هی سٍد ّوکبساى هحتشم ضوي تزکش کبػتیْب ٍ ًَالق هَجَد هب سا دستْیِ ٍ تکویل ایي هجوَػِ ّب یبسی ًوبیٌذ.
اداسُ پشٍطُ ّبی تَپَگشافی
اداسُ کل GIS

صفحه 2از5

تحت کنترل سيستم مديريت کيفيت سازمان نقشه برداری کشور -استاندارد ISO0992:2999

نام مدرک :دستورالعمل تکمیلی تالیف نقشه های توپوگرافی مقیاس  00001111پیوست ()0
کدمدرکXX002/00:

 -1جنرالیزه اسامی:
 -0-0اص فبیلْبی  Dehestan.shp ٍ Shahr.shpدسیبفتی اص اداسُ ًظبست کبستَگشافی ثؼٌَاى فبیل کوکی جْت ؿٌبػبیی اػبهی ؿْشّب ٍ هشاکض
دّؼتبى اػتفبدُ گشدد.
 -0-0-0دس كَستیکِ اػبهی هشثَط ثِ فبیلْبی  )Dehestan.shp ٍ Shahr.shp( Shapeثب اػبهی هَجَد دس ًمـِ ّبی تَپَگشافی 0:05111
ّوخَاًی ًذاؿتِ ثبؿٌذ پغ اص ثشسػی فبیل  PDFتمؼیوبت کـَسی( )taghsimat-e keshvari.pdfدسكَست ػذم ٍكَل ًتیجِ ثب کبسؿٌبع گَیب
ػبصی(هذیشیت ًظبست ٍ کٌتشل فٌی) ّوبٌّگ گشدد.
 -0-0اػبهی ؿْشّب ٍ هشاکض دّؼتبى حتوب آٍسدُ ؿًَذ.
 -3-0دس كَست تشاکن اػبهی دس هٌبطك غیش ؿْشی پشتشاکن هی تَاى ثب جٌشالیضُ اػبهی آثبدیْب ،هضاسع ٍ اػبهی هکبى(ثب تَجِ ثِ ٍػؼت ٍ
اّویت آًْب) ثِ خَاًبیی ثیـتش دس ًمـِ دػت یبفت.
 -4-0جْت حفظ خَاًبیی ٍ کن ًوَدى تشاکن ٍ تذاخل اػبهی ٍ ػَاسم دس ًمـِ هی تَاى ًبم دٍم ػَاسضی سا کِ داسای دٍ اػن هی ثبؿٌذ
حزف ًوَد.
 -5-0اػبهی دس هٌبطك ؿْشی ٍ پش تشاکن ثب جٌشالیضُ هٌبػت آٍسدُ ؿَد ثِ ًحَی کِ ًمـِ خَاًب ثَدُ ٍ تذاخل دس اػبهی ٍ ًوبدّب ٍ دیگش
ػَاسم ٍجَد ًذاؿتِ ثبؿذ ٍ ثبفت هٌطمِ ًوبیؾ هٌبػجی داؿتِ ثبؿذ.
 -0-5-0ثشای ایي هٌظَس دس كَست تشاکن اػبهی ثب حزف اػبهی غیش ضشٍسی هی تَاى ،ثِ آٍسدى اػبهی ؿبخق ٍ هْن اص جولِ اػبهی ؿْشکْب
ٍ هحلِ ّبی هْن ،ساُ ّب ٍ هیبدیي اكلی ٍ ؿبخق ٍ ( ...ثب تَجِ ثِ ٍػؼت هٌطمِ ٍ ثبفت هَجَد) اکتفب ًوَد.
 -6-0اػبهی کبسخبًِ ،پؼت ثشق ٍ  ...دس هٌبطك پش تشاکن جْت افضایؾ خَاًبیی ًمـِ حزف گشدًذ هگش دس ؿشایط خبف کِ ایي اػبهی اص
اّویت ٍیظُ ای دس هٌطمِ ثشخَسداس ثبؿٌذ.
 -0-6-0اػبهی هجتوؼْبی ثضسگ كٌؼتی ٍ ًیشٍگبّْبی ثشق حتی الوکبى آٍسدُ ؿًَذ هگش ایٌکِ تذاخل ٍ تشاکن اػبهی ٍ ػَاسم ثِ ؿکلی
ثبؿذ کِ آٍسدُ ؿذى آًْب ثبػث هخذٍؽ ؿذى اطالػبت ٍ یب حزف ػَاسم هْوتش گشدد کِ دس ایٌلَست هی تَاى حزف ًوَد.
 -7-0ػبیض اػبهی ؿْش  ،هشکض دّؼتبى ،آثبدی ٍ  ...ثب تَجِ ثِ اّویت ػبسضٍِ ،ػؼت ٍ تشاکن ػَاسم دس ًمـِ ثب دس ًظش گشفتي دػتَسالؼول
هَجَد تبلیف ًمـِ ّبی  0:051111آٍسدُ ؿَد:
 -0-7-0دلت گشدد فبكلِ ػبیض اػبهی هشثَط ثِ اػبهی ؿْشّب ،هشاکض دّؼتبى ٍ آثبدیْب ًؼجت ثِ یکذیگش ،ثجض دس ؿشایط خبف(ثب تَجِ ثِ
ٍجَد تشاکن ٍ تذاخل) ،حذالل  011دسًظش گشفتِ ؿَد.
 -8-0ػبیض اػبهی هشثَط ثِ ػَاسم آثی هطبثك ثب ٍػؼت ٍ اّویت آًْب ضوي دس ًظش گشفتي ػبیض اػبهی ػَاسم دیگش ٍ ثب تَجِ ثِ
دػتَسالؼول هَجَد تبلیف ًمـِ ّبی تَپَگشافی همیبع  0:051111آٍسدُ ؿَد.
 -0-8-0دس خلَف ػبیض اػبهی هشثَط ثِ ػَاسم هَجَد دس فبیل لَُْ ای ٍ فبیل ػجض ٍ دیگش اػبهی هطبثك ثٌذ  8-0اػوبل ؿَد.
 -9-0ػبیض ثطشفْب  511آٍسدُ ؿَد.
 -2جنرالیزه نمادها:
 -0-0کلیِ ًوبدّب ثب تَجِ ثِ ثبفت هٌطمِ ٍ تشاکن ػَاسم ثب جٌشالیضُ هٌبػت آٍسدُ هی ؿًَذ ثِ ًحَی کِ ًمـِ خَاًب ثَدُ ٍ اص گَیبیی الصم
ثشخَسداس ثبؿذ.
 -0-0دس هٌبطك غیش ؿْشی پش تشاکن دس خلَف آثبدیْبً ،وبدّبی هٌطمِ دسهبًی ،هٌطمِ آهَصؿی ٍ هؼجذ کِ داسای تشاکن ثبالیی ّؼتٌذ ٍ
هؼوَال دس ّش آثبدی ٍجَد داسًذ ثب جٌشالیضُ هٌبػت ٍ ثب تَجِ ثِ الَیت اّویت آٍسدُ ؿًَذ:
 -0-0-0جٌشالیضُ ایٌگًَِ ًوبدّب ثِ گًَِ ای ثبؿذ کِ:
 -0-0-0-0ثب حزف آًْب ثِ خَاًبیی ًمـِ کوک ؿذُ ثبؿذ( هثال ًوبد هشثَطِ ثبػث اص ثیي سفتي اطالػبت دیگشی ّوچَى ثلَکْبی ػبختوبًی
آثبدی گشدیذُ ثبؿذ)
 -0-0-0-0اگش دس آثبدیْبی ًضدیک ٍ کٌبس ّن تشاکن ػَاسم ٍجَد داؿتِ ثبؿذ ٍ ّ ش ػِ ًوبد ًیض دس ّش آثبدی لبثل هـبّذُ ثبؿذ هی ثبیؼت
جٌشالیضُ ثِ ًحَی كَست گیشد کِ ثبفت هٌطمِ حفظ ؿَد ٍ ّش ػِ ًوبد دس هجوَػِ آثبدیْب هـبّذُ گشدد.

صفحه 3از5

تحت کنترل سيستم مديريت کيفيت سازمان نقشه برداری کشور -استاندارد ISO0992:2999

نام مدرک :دستورالعمل تکمیلی تالیف نقشه های توپوگرافی مقیاس  00001111پیوست ()0
کدمدرکXX002/00:

ً -0-0-0وبدّبی هٌطمِ ثبػتبًی،هجتوغ كٌؼتی ،فشٍدگبُ ٍ اًجبس ًفت ٍ گبص آٍسدُ ؿًَذ هگش دس ؿشایط خبف ٍ تشاکن ثبال کِ دس آًلَست
جٌشالیضُ ؿًَذ.
 -0-0-0-0دس كَست ٍجَد تشاکن دس ًمـِ ٍ ػذم ٍجَد اػن خبف ثشای ًوبدّبی لیذ ؿذُ دس ثٌذ  ،0-0-0هی تَاى آًْبسا حزف ًوَد.
 -3-0تک ػبختوبًْبی(ایضٍلِ ّب )کٌبس ّن ٍ پش تشاکن ،ثب دس ًظش گشفتي حذ الل فبكلِ هٌبػت ثیي آًْب ٍ ثب تَجِ ثِ حفظ ثبفت هٌطمِ ٍ جْت
ًوبیؾ هٌبػت ،جٌشالیضُ ؿًَذ.
 -0-3-0تک ػبختوبًْبی کٌبس ثلَکْبی ؿْشی (حذٍد فبكلِ کوتش اص011هتش سٍی صهیي) ،ثب ثلَکْبی ػبختوبًی ادغبم گشدًذ.
 -4-0دس هٌبطك ؿْشی(ثلَکْبی ؿْشی) ٍ پشتشاکنً ،وبدّبی هٌطمِ دسهبًی ،هٌطمِ آهَصؿی ٍ هؼجذ ثب تَجِ ثِ حفظ ثبفت هٌطمِ ،دس جْت
خَاًبیی ًمـِ ثب جٌشالیضُ هٌبػت آٍسدُ ؿًَذ.
ً -5-0وبدّبی همجشُ ٍ اهبهضادُ ثذٍى ًبم سا دس كَست تشاکن ػبسضِ ثب تَجِ ثِ ًمـِ ّبی  0:05111هشثَطِ هی تَاى جٌشالیضُ ًوَد.
 -6-0دس ّش ؿجکِ یک ًمطِ استفبػی آٍسدُ ؿَد هگش دس هَاسد خبف ثب تَجِ ثِ ػَاسم هَجَد ٍ ؿیت هٌطمِ کِ ًیبص ثِ آٍسدُ ؿذى ًمبط
استفبػی ثیـتش احؼبع گشدد.
ً -0-6-0مبط استفبػی هشثَط ثِ للِ ّبی کَّْبیی کِ اػبهی آًْب آٍسدُ ؿذُ اػت حتوب آٍسدُ ؿَد.
 -3نکاتی در خصوص عوارض خطی:
 -0-3دلت گشدد تشاکن آثشیضّب ثب تَجِ ثِ همیبع ًمـِ دس حذ لبثل لجَلی ثبؿذ ٍ دس كَست ًیبص جٌشالیضُ ثیـتشی كَست گیشد.
 -0-0-3یکٌَاختی دس جٌشالیضُ آثشیضّب دس ػطح ًمـِ(ضوي تَجِ ثِ حفظ ثبفت هٌطمِ) دس ًظش گشفتِ ؿَد.
 -0-0-3جٌشالیضُ آثشیضّب دسلجِ ًمـِ ّب حتوب اًجبم گیشد ٍ دسكَست ػذم ٍجَد ًمـِ ّبی کٌبسی ،جٌشالیضُ ثب تَجِ ثِ تشاکن ػبسضِ ٍ ثبفت
هٌطمِ اًجبم دادُ ؿَد.
 -0-3دس هَسد هٌحٌیْبی هیضاى ،للِ ّبی ّن استفبع کِ فبكلِ ثیي آًْب حذٍد051هتش ثبؿذ ثبّن ادغبم گشدًذ.
 -0-0-3دسكَستیکِ فبكلِ ثیي هٌحٌی هیضاى ثب للِ ّن استفبع ًضدیک ثِ آى ًیض حذٍد051هتش ثبؿذ ثب ّن ادغبم گشدًذ.
 -3-3ساّْبی فشػی هٌتْی ثِ آثبدیْب یب هکبًْبی خبف ثب طَل کوتش اص 0051هتش سٍی صهیي حزف گشدًذ هگش دس هَاسد خبف ثب ّوبٌّگی ثب
کبسؿٌبع هشثَطِ آٍسدُ ؿًَذ.
 -4-3ثشای کلیِ ؿْشّب ٍ هشاکضدّؼتبى  ،ساُ دػتشػی آٍسدُ ؿَد هگش دس هٌبطك ثؼیبس پشتشاکن کِ ثب ّوبٌّگی کبسؿٌبػبى هشثَطِ تلوین
گشفتِ ؿَد.
 -4نکاتی در خصوص عوارض سطحی:
 -0-4کلیِ ػطَح ّوگي دس كَستیکِ فبكلِ ثیي آًْب کوتش اص 351هتش سٍی صهیي ثبؿذ ادغبم هی گشدًذ.
 -0-4ػطَحی کِ کوتش اص (4×4هیلی هتش هشثغ دس ًمـِ) ثبؿذ دس كَست ػذم اهکبى ادغبم ،حزف هی گشدًذ.
 -0-0-4اگش هٌطمِ ای ؿبهل ػطَحی کوتش اص اثؼبد(4×4هیلی هتش هشثغ دس ًمـِ) ثبؿذ ٍ دس كَست حزف آًْب ثبفت هٌطمِ اص ثیي ثشٍد دس
جْت حفظ ثبفت هٌطمِ ثب ثکبسگیشی اص تکٌیک اغشاق دس جٌشالیضاػیَى تؼذادی اص آًْب آٍسدُ ؿًَذ.
 -3-4دس خلَف حذٍد هشثَط ثِ ػَاسم هَجَد دس فبیل ػجض ،ضوي حفظ ؿکل کلی هحذٍدُ ّب جٌشالیضُ هٌبػت اًجبم ؿَد.
 -5نکات کلی قابل توجه:
 -0-5دس خلَف جٌشالیضُ اػبهی ٍ ًوبدّب ثب تَجِ ثِ تشاکن ػَاسم دس ثبفتْبی هختلف ًمـِ (ثبفتْبی پش تشاکن ٍ کن تشاکن ،ؿْشی ٍ غیش
ؿْشی ٍ  ...دس یک ًمـِ) ثلَست هجضا تلوین گیشی هی گشدد.
 -0-5دس ػولیبت جٌشالیضاػیَى حفظ ثبفت هٌطمِ اص اّویت ثبالیی ثشخَسداس هی ثبؿذ.
ّ -3-5وبٌّگی ػبیض ثشای توبهی اػبهی هَجَد دس ًمـِ سػبیت گشدد.
 -4-5اػبهی هَجَد دس هتي ًمـِ هشثَط ثِ پبسکْب ،آصادساّْب ،ثضسگشاّْب ،اػبهی ساُ آّي ٍ جضایشدس فبیل هـکی آٍسدُ ؿًَذ.
 -5-5دلت گشدد کِ اػبهی ٍ ًوبدّب ،صیش دیگش ػَاسم ّوچَى ثلَکْبی ػبختوبًی ،سٍدّب ،دسیبچِ ّب ٍ  ...لشاس ًگیشًذ.
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 -6-5دس خلَف جٌشالیضُ اػبهی ٍ ًوبدّبی ًمـِ ای کِ داسای ثبفت تشاکوی یکؼبى ٍ یکٌَاختی دس ػطح کل ًمـِ ثبؿذ ثب ّوبٌّگی ٍ
تلوین کبسؿٌبع ٍ یب هؼئَل هشثَطِ هی تَاى ثلَست یکذػت تلوین گیشی ًوَد( .ثؼٌَاى هثبل تلوین گیشی دس خلَف حزف کلیِ
ًوبدّبی هؼجذ ،هٌطمِ آهَصؿی ٍ هٌطمِ دسهبًی دس ػطح کل ًمـِ ثشای آثبدیْب)
 -7-5اگش ًوبد ٍ یب اػوی خبف اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداسثبؿذ ًوی ثبیؼت حزف گشدد.
 -8-5دسكَستیکِ ػَاسمً ،وبدّب ٍ اػبهی هَجَد دس هتي ًمـِ ثب تـخیق کبسؿٌبػبى ریشثط جضٍ هٌبطك هوٌَػِ ثبؿٌذ هی ثبیؼت ثِ حزف
آًْب ثب تَجِ ثِ فبیلْبی حزف هٌطمِ هوٌَػِ ؿذُ 0:05111دسیبفتی اص هذیشیت خذهبت فٌی الذام ًوَد.
 -9-5تشتیت الَیت اّویت ًوبدّبی هٌطمِ دسهبًی ،هٌطمِ آهَصؿی ٍ هؼجذ ثتشتیجی کِ ًَؿتِ ؿذُ اًذ هی ثبؿذ.
 -0-9-5دسكَستیکِ ًوبد هٌطمِ دسهبًی ثب تَجِ ثِ ًمـِ  0:05111هشثَطِ ثِ خبًِ ثْذاؿت ثبؿذ حزف گشدد.
 -01-5دس خلَف جبثجبیی ٍ جٌشالیضُ اػبهی ٍ ػَاسمً ،مـِ ّبی تَپَگشافی 0:05111هشثَطِ هذ ًظش لشاسگیشد.
 -00-5دس ٌّگبم جبیگزاسی اػبهی دلت الصم دسجْت حفظ استجبط هٌطمی اػن ٍ ػبسضِ اًجبم گشدد.
 -00-5دس خلَف ػَاسم هَجَد دسلجِ ًمـِ ّب دلت گشدد کِ جٌشالیضُ هٌبػت كَست گیشد ٍ دس كَست هَجَد ًجَدى ًمـِ ّبی کٌبسی ثب
تَجِ ثِ تشاکن ػبسضِ دس ًمـِ ٍ ثبفت هٌطمِ جٌشالیضُ هٌبػت اًجبم گشدد.
 -03-5دسٌّگبم تشػین یب ٍیشایؾ هٌحٌیْبی هیضاى ثِ هطبثمت آًْب ثب هٌحٌیْبی اٍلیِ دس ًمـِ ّبی تَپَگشافی همیبع  0:05111تَجِ گشدد.
 -04-5دػتَسالؼول هَجَد تبلیف ًمـِ ّبی تَپَگشافی 0:051111کبستَگشافی هذ ًظش لشاسگیشد.
ً -05-5کبتی کِ دس جٌشالیضُ ّش ًمـِ هذ ًظش لشاسگشفتِ حتوب دس هتبدیتبی ًمـِ هشثَطِ آٍسدُ ؿَد.

ضوٌب جْت ّوبٌّگی ثیـتش دس ثبصًگشی ًمـِ ّبی تَپَگشافی هَجَد 0:051111کبستَگشافی ثیي اداسُ پشٍطُ ّبی تَپَگشافی ٍ اداسُ ًظبست
کبستَگشافی همشس ؿذ لجل اص اًجبم ّش ٍیشایؾ ٍ تغییشی دس ًمـِ ّب اثتذا پالتی اص ًمـِ اٍلیِ تْیِ گشدیذُ ٍ ػپغ کبسؿٌبػبى هشثَط ثِ اداسُ
پشٍطُ ّبی تَپَگشافی ٍ کبسؿٌبػبى اداسُ ًظبست کبستَگشافی ثِ اتفبق یک ثشسػی اٍلیِ اًجبم دادُ تب ضوي هَسد تَجِ لشاسگشفتي ًمطِ ًظشات
کبسؿٌبػبى اداسُ ًظبست کبستَگشافی دس كَست احؼبع ًیبص تلوین گیشیْبی هَسدی ثشای ّش ًمـِ كَست گشفتِ ٍ ػپغ ثب تَجِ ثِ تلویوبت،
ثبصًگشی ًمـِ ّب تَػط ّوکبساى اداسُ پشٍطُ ّبی تَپَگشافی كَست گیشد.
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