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مقدمه
سامانه های اطالعات مکانی (  ، ) Geospatial Information Systemsسامانه هایی
هستند که جهت تهیه  ،نگهداری  ،بهنگام سازی  ،انجام پرس و جو  ،تحلیل  ،آنالیز  ،نمایش و ارائه
داده های مکانی از آنها استفاده می شود.
یکی از اساسی ترین اجزای یک سامانه اطالعات مکانی  ،اطالعات می باشد بطوریکه بدون وجود
اطالعات کافی و مورد اعتماد ،بکارگیری یک سامانه  GISامکان پذیر نخواهد بود.
سازمان نقشه برداری کشور به عنوان سازمان مادر در امر تهیه نقشه و اطالعات جغرافیایی وظیفه تهیه و
تولید و سازماندهی داده ها و ایجاد زیرساخت پایه را به عهده دارد.
با توجه به این مسئولیت  ،تهیه پایگاه داده توپوگرافی ملی در مقیاس 1:25000
(  ) National Topographic Databaseاز سال  1377توسط اداره کل سیستمهای اطالعات
مکانی سازمان نقشه برداری کشور شروع گردید  .این پایگاه داده شامل اطالعات مکانی موجود در نقشه های
 1:25000و اطالعات توصیفی مربوط به آنها می باشد که مطابق با استاندارد تهیه شده توسط کمیته
استانداردهای اطالعات توپوگرافی رقومی سازمان در دو بخش پردازش (  ) GISReadyو پایگاه داده ایجاد
شده است.
پایگاه داده توپوگرافی ملی ابتدا با استفاده از نرم افزار  MicroStation Version 5و Oracle
 Version 6ایجاد گردید و اطالعات موجود در این پایگاه داده بصورت فارسی و مطابق استاندارد " ایران
سیستم " تحت سیستم عامل  Dosتهیه گردید  .این روند در سال  1388بازنگری شد و هم اکنون
اطالعات مکانی این پایگاه با استفاده از نرم افزار  MicroStation XMو اطالعات توصیفی آن نیز در
قالب فرمت  MDBتولید می گردد.
الزم به ذکر است که با وجود اطالعات ارزشمند و مناسب در  NTDBکاربران این پایگاه داده در استفاده
از این محصول با محدودیتها و موانع زیر مواجه هستند :


پیچیده بودن ساختار اطالعات توصیفی و عدم آگاهی کامل از این ساختار



مرسوم نبودن انجام تحلیلهای  GISدر نرم افزار MicroStation



نیاز به ذخیره سازی مجزای اطالعات مکانی و توصیفی



نگهداری و ارائه اطالعات بصورت شیتهای جداگانه
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با توجه به این دالیل و به منظور ارائه هر چه بهتر اطالعات به کاربران تبدیل این اطالعات به فرمتهای
مختلف دیگر مورد توجه قرار گرفت و پس از مطالعه نرم افزارها و فرمتهای مختلف  ،فرمت Shapefile
برای این منظور انتخاب گردید.
اعضای گروه تدوین و بازنگری دستورالعمل تبدیل به  Shapefileدر مقیاس :1:25000
دکتر غالمرضا فالحی
مهندس شمس الملوک علی آبادی
مهندس غالمعلی کریمی مزرعه شاهی
مهندس حسن واعظی
مهندس سعید علی نژاد قمی
مهندس مهناز عطایی
مهندس مهدی سعیدی
اداره کل سیستم های جغرافیایی
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 1تعریف Shapefile
 Shapefileفرمت داده برداری برای ذخیره سازی داده های مکانی فضاایی در نارم افازار هاای GIS
است  .در این فرمت  ،اطالعات مکانی غیر توپولوژیک و اطالعات توصایفی بارای عناصار فضاایی در یاک
مجموعه داده ذخیره می شود  .در  Shapefileها هندسه عناصر بصورت مجموعه ای از مختصات بارداری
ذخیره سازی می شوند .با وجود اینکه  Shapefileها پردازش روی ساختار داده توپولاوژیکی را پشاتیبانی
نمی کنند در عوض در زمینه مشخصات دیگر منابع داده ها مانند سرعت ترسیم  ،قدرت تصحیح و ویرایش به
نحو قابل قبولی سودمند می باشند Shapefile .ها در مقایسه با نمونه های مشابه فضای دیسک کمتری را
اشغال کرده و آسانتر خوانده و نوشته می شوند.
 Shapefileها عناصر را در سه دسته نقطه ای ،خطی و ساطحی پشاتیبانی مای کنناد  .عناصار ساطحی
بصورت حلقه های بسته چند ضلعی ارائه می شوند.
توصیفات در فایلی به فرمت  dBaseنگهداری می شود .هر رکورد توصیفی یک ارتباط یک به یک با رکورد
در  shapeدر بر گرفته آن دارد.
 Shapefileها را می توان به چهار حالت عمومی زیر تولید کرد:
 .1خروجی ( Shapefile : ) Exportها را می توان از خروجی گرفتن از مناابع داده هاا باه یاک
 Shapefileتوسط نرم افزار های  Pc Arc Info ، Arc Infoیاا Spatial ، Arc GIS
) ArcView GIS ، Database Engine (SDEو یاا  Business MAPو  ...تولیاد
کرد.
 .2رقومی سازی(  Shapefile : ) Digitizeها را می توان بطور مستقیم با استفاده از ابازار تولیاد
عناصر در  ArcViewو یا  ArcGISو ...تولید کرد.
 .3برنامه نویسی (  : ) Programmingبا استفاده از نارم افازار ،)ArcView GIS( Avenue
 )ArcInfo( Arc Macro Language(AML) ، Map Objectو یااا Simple
) )Pc Arc Info( Macro Language(SMLمی توان همراه با برنامه ها می توان تولید
 Shapefileنیز نمود.
 .4نوشتن مستقیم مشخصه های  Shapefileبا استفاده از برنامه نویسی.
 .5در داخل نرم افزار های  Arc GIS، Pc Arc Info، SDE ،Arc Infoابزارهایی برای تبدیل
فرمت های دیگر مانند  Geodatabase ، E00، coverageو  ...به  shapeموجود است .
 .6همچنین می توان داده های سیستم های موقعیات جهاانی  GPSرا بصاورت یاک  shapeو یاا
بصورت یک جدول شامل  x,yدر این نرم افزار ها ذخیره نمود.
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 Shapefileها در حالت کلی از سه فایل اصلی  ،اندکس و داده با پیشوند های مشابه تشاکیل شاده اناد .
برای مثال در مورد الیه  countiesفایلهای زیر را خواهیم داشت :
فایل اصلی

counties.shp

فایل اندکس counties.shx
فایل داده

counties.dbf

فایل اصلی شامل اطالعات مستقیم داده ها است که در هر رکورد آن اطالعات داده ها بصورت لیستی از نقاط
نگهداری می شوند .این فایل در واقع نگهدارنده هندسه عناصر اسات .در هار رکاورد فایال انادکس ،میازان
اختالف رکورد از ابتدای فایل اصلی نگهداری می شود که همان اندکس هندسه عناصر است .فایل جدول باه
فرمت  dBaseاست که هر رکورد شامل توصیفات عناصر یک رکورد متناظر در فایل اصالی اسات .ارتبااط
یک به یکی بین هندسه و توصیفات بر اساس شماره رکورد وجود دارد.
فایل های دیگری نیز ممکن است برای شناسایی بهتر  Shapefileها بکار روند  .مانند فایل هایی با پسوند
های  .sbx، .sbn ، .prjو  ...که هر یک اطالعات دیگری از  shapeها را در بر می گیرند .لیسات ایان
فایلها عبارتند از:
 : .sbn , .shxاندکس فضایی عناصر را ذخیره می کنند.
 : .fbn , .fbxاندکس فضایی عناصر را برای  Shapefileهایی که فقط قابلیت خواندن دارند.
 : .ain , .aihاندکس توصیفات فیلد های فعال را نگهداری می کنند.
 : .prjاطالعات سیستم مختصات را ذخیره می کند.
 : .shp.xmlمتا داده را برای  Shapefileذخیره می کند.
 : .atxدر  Arc GISنسااخه هااای  8بااه باااال اناادکس توصاایفات را باارای  .dbfفایاال بااه شااکل
 Shapename.<column name>.atxذخیره می کند.
این فرمت دارای ویژگیهای عمومی زیر است :
 .1داده های مکانی و توصیفی را بطور توامان ذخیره می کند .
 .2دارای ساختار داده است.
 .3با توجه به نوع ساختار بکار گرفته شده در آن بعضی از تحلیل های  GISروی آن امکان پذیر است.
 .4مهمترین مشخصه آن نیز که در باال به آن اشاره شد متداول بودن آن و امکاان تبادیل آن باه فرمات
های دیگر است.
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 2دریافت فایلهای ورودی
پس از اتمام کاار شایتهای  1:25000در مرحلاه پاردازش و دیتاابیس (  ) NTDBو نظاارت آن توساط
نظارت  ، GISشیتها بصورت بلوکی و با نام گلوبال برای تغییر فرمت به  Shapefileبه اداره کال GIS
ارسال می گردند.
شیتهای گلوبال در قالب یک  CDو حاوی داده هایی به فرمت زیر می باشند :
-

فایلهای  DGNبصورت اولویتی و با نامهای  Aو P
فایلهای  DMPیا  MDBبصورت اولویتی و با نام شیت مربوطه
فایلهای متادیتا بصورت اولویتی و با نام شیت مربوطه ( مانند  NE54551.DOCدر شکل زیر )
فایل متادیتای بلوک که مواردی شامل مقیاس نقشه ،شماره بلوک ،نام بلوک ،تاریخ آخرین ویرایش،

حجم فایل ،نحوة نظارت و اداره نظارت کننده می باشد ( .مانند  Metadata.docدر شکل زیر )

با توجه به اینکه هر بلوک  1:25000از  96برگ شایت مجازا تشاکیل یافتاه اسات و تولیاد عاوارض در
 NTDBنیز به همین شکل می باشد  ،لذا عالوه بر تبدیل باه  Shapeفایلهاا  ،جهات حفای یکراارچگی
عوارض و سهولت در آنالیز داده ها  ،داده های  NTDBمربوط باه الیاه هاای  Shapefileدر محادوده
بلوک  1:25000تولید می گردند.
هنگام اجرای بخشهای مختلف این دستورالعمل باه نارم افزارهاای توساعه یافتاه ای نظیار ، dbconv.exe
 Merg_MDBs.exeو  Convert_Fonts_90.mxdنیاز خواهید داشت که می بایست در ابتدای کار نسبت
به دریافت این برنامه ها از آرشیو اداره کل  GISاقدام نمود .
6
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 3ادغام اطالعات توصیفی (  DMPیا ) MDB
 3-1فایل های DMP
در حالتی که اطالعات توصیفی شیت ها به صورت  DMPباشد به شکل زیر عمل می کنیم :
 یک  Accountجدید در محیط  Oracleایجاد می نماییم. فایل های  dmpتمامی شیتها را یک به یک در این  Import ، Accountمی کنیم . -برنامه  FMCرا

برای ساختن دوباره جدولهای

 Featuresو Mscatalog

و

 Categoriesاجرا می کنیم.
-

برنامه  CNTرا به جهت ساختن دوباره جداول مربوط به منحنی میزانها اجرا می کنیم.

 یک  Exportبرای مرحله بعد آماده می کنیم.جهت آشنایی بیشتر با فرامین  Export ، Importو ساختار جداول Mscatalog ، Features
و Categoryبه دستورالعمل  NTDBمراجعه شود.
با توجه به اینکه تولید بانک های اطالعاتی با فرمت مذکور تحت سیستم عامل  Dosمی باشد لذا پس از
ادغام اطالعات توصیفی  CodePage ،داده های فارسی باید به  CodePageمناسبی که تحت سیستم
عامل  Windowsقابل شناسایی باشد تبدیل شوند .
قابل اجرا می باشد.

انجام مراحل فوق با استفاده از برنامه
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و در نهایت نیز میبایست داده های موجود در این پایگاه را در فرمت های دیگر از جمله  MDBذخیره کرد.
 3-2فایل های MDB
برای یکرارچه سازی بانک های اطالعاتی به فرمت  MDBاز برنامه

به شاکل زیار

استفاده می گردد.

پس از اجرای برنامه فاوق ابتادا
فایل هاای  Mdbمرباوط باه
یک بلوک را انتخاب می نماییم.

و در ادامااه نساابت بااه
انتخاب یک نام و مسایر
مناساااب بااارای فایااال
خروجی اقدام می نماییم.

8
اداره کل GIS

دستورالعمل تبدیل به  Shapefileدر مقیاس 1:25000

 4ادغام اطالعات گرافیکی ( ) DGN
در ابتدا هرشیت  ( 1:25000اعم از فایل آلتیمتری و پالنیمتاری ) را باه ساه فارم خطای ،نقطاه ای و
سطحی و  Annotationدر محیط نرم افزار  Arc Mapنرم افازار  ، Arc Mapباا اساتفاده از گزیناه
 Add Dataاضافه می نماییم.

این عمل را برای تمامی شیت های موجود در بلوک تکرار می کنیم .

در ادامه جهت یکرارچه سازی فایل های اضافه شاده باه تفکیاک
( نقطاااه ای  ،خطااای و ساااطحی ) از ابااازار  Mergeموجاااود
درجعباااااه ابااااازار  ، ArcToolboxمجموعاااااه ابااااازار
 Data Management Toolsشااخه  Generalاساتفاده
می کنیم.
9
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در ایااااان جعباااااه ابااااازار از بخاااااش
 Input Datasetsبرای معرفی فایل هایی
که می خواهیم باا یکادیگر  Mergeشاوند
استفاده می نماییم .

و در ادامااه نساابت بااه انتخاااب مساایر
و ناااام بااارای ایااان فایااال در بخاااش
 Output Datasetاقدام نموده و کلید
 Okرا انتخاب می کنیم.

در این مرحله چهار فایل کلی و یکرارچه از کلیه عوارض موجود در این بلوک خواهیم داشت که می تاوان
دو فایل نقطه ای و  Annotationرا هم در این مرحله مجدداً با یکدیگر  Mergeو یکرارچه نمود.
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پاس در مجماوع ساه فایال کلای  Line.shp , Point.shp , Poly.shpخاواهیم داشات
کاااه ایااان فایااال هاااا دارای دو ساااتون  Mslink_DMRو MSLinkDMR1مااای باشاااند .
سااتون  Mslink_DMRحاااوی کااد عااوارض (  ) Featureمطااابق جاادول عااوارض و سااتون
 MSLinkDMR1نیز حاوی کد مشخصات خاص (  ) Attributeعارضه می باشد.
قبل از انجام عمل تفکیک باید نام فارسی عوارض را باه ایان ساه الیاه اضاافه کنایم  .بارای ایان کاار
ابتدا در محایط نارم افازار  ArcGISجادول  features.dbfو ساه الیاه ماذکور را اضاافه مای کنایم
 .سارس مطاابق شاکل باا اساتفاده از امکاان  ، joinجادول  featuresو جاداول هرکادام از الیاه هاا
را براساااس سااتون مشااترک بااا یکاادیگر  joinماای کناایم  ( .سااتون  Mslink_DMRموجااود در
الیه ها با ستون  Mslinkاز جدول  featuresمشترک می باشند) .

با این انتقال  ،جداول مطابق شکل مقابل حاوی
سه ستون کلیدی نام فارسی عوارض  ،کد عارضه و
کد مشخصات خاص عارضه میباشد و قبل از عمل
تفکیک باید ستون های اضافی جداول را حذف
نماییم .
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پس از افزودن نام فارسی عوارض ،
ابتدا با استفاده از ابزار Select
 by Attributesعوارضی را که
دارای نام یکسان می باشند انتخاب
می کنیم .

سرس با توجه به اسامی
استاندارد موجود در پیوست از
الیه مورد نظر  Exportبه
فرمت  Shapefileتهیه
می کنیم .

نکته  :1عوارض مربوط به منحنی های میزان که در فایل های  DGNدر چند الیه قرار دارند در این فرمت
در یک الیه به نام  Counter-lineباید قرار بگیرند.
نکته  :2ارتفاع نقاط ارتفاعی در فایل های  DGNبه صورت  Textنمایش داده شده است که برای استفاده
در این فرمت می بایست این اعداد را به  Pointتبدیل نمود و به شکلی جابجا کرد در موقعیت واقعی قرار
بگیرند و عدد نشان دهنده ارتفاع نیز در جدول مربوطه قابل مشاهده باشند.
نکته  :3در الیه هایی که عوارض هم به صورت سطحی و خطی تعریف شده اند (رودخانه و مسیل) می
بایست براساس نوع عارضه عوارض سطحی را از الیه خطی حذف نمود.
12
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 5تغییر سیستم تصویر
با توجه به اینکه فایل های  1:25000برپایه سیستم تصویر  UTMتولید شده اند  ،لذا فایل های کلای
تشکیل شده دارای مختصات صحیح می باشند اما به دلیل نداشتن فایل هاای  *.prjسیساتم تصاویر آنهاا
قابل شناسایی نمی باشد.

جهاات رفااع ایاان مشااکل ماای بایساات در ابتاادا از اباازار
 Define Projectionاز جعباه ابازار Arc Toolbox
مجموعااه اباازار  Data Management Toolsشاااخه
 Projection and Transformationو زیاار شاااخه
 Featureاستفاده می کنیم.

در ایااااان جعباااااه ابااااازار از بخاااااش
Input Dataset or Feature
 Classنسبت به انتخاب  Themeمربوطه
اقاادام ماای نماااییم و در ادامااه از بخااش
 Coordinate Systemنسااابت باااه
انتخاب سیستم تصاویر مناساب اقادام مای
نماااییم .بااا توجااه بااه اینکااه فایاال هااای
 1:25000دارای سیستم تصویر UTM
با بیضوی مبنای  Wgs1984می باشاند.
نسبت به انتخاب این سیستم تصویر با توجه
به  Zoneمربوطه اقدام مای کنایم و کلیاد
 Okرا می زنیم.
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باه عناوان مثاال بارای انتخااب  WGS 1984 UTM Zone 38Nمای بایسات باا انتخااب
کلیااد  ، Selectاز مساایر  Projected Coordinate Systemsو درادامااه از مساایر  Utmو
سرس  Wgs 1984نسبت به انتخاب آن اقدام کرد.

در ادامه برای تبدیل سیستم تصویر این فایل ها به  Geographicبا استفاده از ابازار  Projectاز هماین
مجموعه ابزار به شرح زیر می توان اقدام نمود.
از بخش  Input Dataset or Feature Classنسبت به انتخاب  Themeمربوطه اقدام می نماییم و
دربخاش Output Dataset or Feature
 Classمساایر و نااام فایاال خروجاای را مشااخ
ماااااای کناااااایم و در ادامااااااه از بخااااااش
Output
Coordinate
System
ازمسااایر Geographic Coordinate
 Systemو  Worldباااا انتخااااب

WGS

 1984.prjسیسااتم تصااویر فایاال خروجاای را
مشخ

می کنیم .و در خاتماه باا تاییاد انتخااب

های به عمل آمده و زدن کلید  ، Okاین تغییرات
توسط سیستم اعمال می گردد.
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 6اتصال اطالعات توصیفی ( ) Join
پس از اینکه اطالعات گرافیکی عوارض به فرمت  Shapefileتبدیل گردید می بایست اطالعات
توصیفی مربوط به هر الیه نیز به آن اضافه گردد .این اطالعات در یک فایل با فرمت  MDBحاوی جداولی
همنام با الیه های موجود ذخیره گردیده است.
در این بخش اطالعات توصیفی هر الیه شناسایی شده و به عوارض مربوطه منتسب می گردد و بصورت الیه
های جدیدی به فرمت  Shapefileذخیره می گردد .باید توجه داشت که می بایست در نهایت بین عوارض
گرافیکی و رکوردهای جداول توصیفی ارتباط یک به یک برقرار شود  ،که این ارتباط نیز با استفاده از یک کد
منحصر به فرد تحت عنوان  mslinkبرقرار می گردد.
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 6-1بررسی یک به یک بودن ارتباط بین عوارض و رکورد جداول
همواره میبایست بین عوارض گرافیکی و اطالعات توصیفی متناظر یک الیه تناظر یک به یک برقرار
باشد .در این مرحله با توجه به تنوع و حجم پردازشهای انجام شده قبلی ،ممکن است با خطاهای زیر مواجه
شویم :
 )1کد  mslinkتعدادی از عوارض در جدول اطالعات توصیفی موجود نباشد.
 )2کد  mslinkموجود در جدول اطالعات توصیفی در ستون  mslinkعوارض موجود نباشد.
 )3دو یا چند المان گرافیکی کد یکسانی داشته باشند.
 )4در جدول اطالعات توصیفی برای کد یک المان گرافیکی دو یا چند رکورد موجود باشد.
برای بررسی این خطاها عالوه بر پرکردن چک لیست اقالم مکانی و توصیفی میبایست با انجام آنالیزهای
الزم یک به یک بودن ارتباط بین عوارض و اطالعات توصیفی را بررسی نمود .
 پرکردن چک لیست اقالم مکانی و توصیفی:ابتدا اطالعات مربوط به الیه های
گرافیکی موجود را پر می کنیم .برای این کار
می توانیم از نرم افزار  ArcGISنیز بهره
ببریم .دقت داشته باشید که الیه های
گرافیکی می توانند مطابق دستورالعمل دارای
چند نوع هندسه( نقطه ای  ،خطی و سطحی )
باشند .سرس با استفاده از نرم افزار
 MicroSoft Accessفایل  mdbحاوی
جداول اطالعات توصیفی را باز نموده و تعداد
رکورد هر جدول را در فرم مربوطه وارد می
کنیم.
در ادامه فرم پر شده را چک می کنیم و در مواردی که تعداد عوارض هر الیه با تعداد رکوردهای
جدول مربوط به آن الیه یکسان نباشد  ،با کنترل کردن پردازشهای قبلی نسبت به رفع آن موارد
اقدام می کنیم .
 انجام آنالیزهای کنترلیپس از کنترل تعداد عوارض و رکوردهای جداول امکان وجود خطاهای نوع ( )3و ( )4هنوز از بین
نرفته است  .برای یافتن این نوع خطاها میبایست از روش کنترل  Linkجداول استفاده کرد .برای
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این کار ابتدا الیه گرافیکی و جدول متناظر آن را در نرم افزار  ArcGISباز می کنیم  .سرس
جدول مربوط به الیه گرافیکی و جدول متناظر آن را براساس ستون مشترک (  ) mslinkبه
یکدیگر  Linkمی کنیم  .حال دو حالت زیر را بررسی می کنیم :
 ابتدا جدول مربوط به الیه گرافیکی را باز کرده و تمامی رکوردهای آن را Selectمی کنیم .سرس در قسمت  Optionگزینه  Related Tablesو سرس نام  Linkی
را که بین جداول برقرار نموده ایم انتخاب می کنیم .با این کار رکوردهایی از جدول مقصد
که  mslinkآنها در جدول مبدا یافت می شود انتخاب می شوند .در این صورت می توان
گفت رکوردهایی که در جدول مقصد ( جدول اطالعات توصیفی ) انتخاب نشده اند در
جدول مبدا نیز وجود نداشته اند و می بایست بررسی گردند.
 در حالت دوم نیز همین کار را تکرار می کنیم  ،با این تفاوت که این بار به دنبال عوارضیهستیم که اطالعات توصیفی مربوط به آنها موجود نیست .فقط کافیست در روش قبل
جدول اطالعات توصیفی به عنوان مبدا و جدول الیه گرافیکی به عنوان مقصد در نظر
گرفته شود.
 6-2اضافه نمودن اطالعات توصیفی به عوارض
پس از کنترل یک به یک بودن ارتباط بین عوارض و اطالعات توصیفی می بایست جدول اطالعات
توصیفی را به عوارض مکانی  Joinنموده و از آن خروجی به فرمت  Shapefileتهیه نمود .برای انجام این
کار ابتدا الیه مربوط به عوارض و جدول اطالعات توصیفی را در نرم افزار  ArcGISاضافه می کنیم .سرس
روی الیه مربوط به عوارض راست کلیک نموده و از قسمت  Joins and Relatesگزینه  Joinرا انتخاب
می کنیم .در پنجره  Join Dataمشخصات ستونهای مشترک دو الیه را که حاوی  mslinkمی باشند
معرفی نموده و گزینه  OKرا انتخاب می کنیم تا این پنجره بسته شود .حال روی الیه مربوط به عوارض
راست کلیک نموده و از قسمت  Dataگزینه  Export Dataرا انتخاب می کنیم و در پنجره بعد آدرس
 Shapefileخروجی را مشخ

نموده و نام الیه را طبق استاندارد تنظیم می کنیم و سرس گزینه  OKرا

انتخاب می کنیم.
پس از این مرحله کافیست الیه ایجاد شده را به نرم افزار اضافه نموده و با توجه به استاندارد ستونهای
اضافی الیه ایجاد شده را حذف کنیم.
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 7حذف عوارض نقطه ایی تکراری
طبق دستورالمعل پردازش توپوگرافی نقشه های  1:25000که بصورت  Sheet-Wiseکار می شوند
در محل بردر هر شیت اگر عارضه نقطه ایی ( Cellیا  )Textوجود داشته باشد  .امکان اینکه در هر دو
شیت مجاور این عارضه تکرار شود وجود دارد.لذا در محصول  Shape Fileکه در حد بلوک تولید
می شود اقدام به حذف یکی از این دو عارضه به شکل منطقی می نماییم.
برای انجام این عملیات تمامی عوارض نقطه ای پالنیمتری که بر روی بلوک های ساختمانی قرار
می گیرند و الیه های شهر،روستا،کوه،دره وشهرک و محله را در محیط  ARC MAPبه همراه
الیه بردر؛  Addمی کنیم و بعد از  Start Editingنسبت به حذف عوارض نقطه ای تکراری اقدام
می نماییم.
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 8یکپارچه کردن عوارض سطحی ( ) Merge
دراین قسمت برای عوارض سطحی که از فرمت  DGNتبدیل به  Shapefileشده اند ،مرحله یکرارچه
سازی انجام می پذیرد .چراکه در مرحله  NTDBعوارض بصورت  Sheet-Wiseکارشده اند و تعدادی از
عوارض در مرز مشترک شیتها امتداد یافته است که باید در این مرحله یکرارچه شوند.
برای انجام این مرحله اطالعات توصیفی عوارض سطحی نقش اساسی را ایفا می نمایند .و این عوارض به
دو دسته تقسیم می شوند :
 عوارض سطحی فاقد اطالعات توصیفی ؛ که بدون هیچ محدودیتی و فقط در مرزمشترک شیتهایکرارچه می شوند .
 عوارض سطحی دارای اطالعات توصیفی ؛ که باید در صورت یکسان بودن فیلدهای اطالعاتتوصیفی پلیگونهایی که دارای مرز مشترک در لبه شیتها هستند ،نسبت به یکرارچه نمودن آنها
اقدام نمود .
برای یکرارچه نمودن پلیگونهای یک الیه ابتدا الیه مورد نظر را  Start Editمی نمائیم .سرس
میبایست از پلیگونهای دارای مرز مشترک  Identifyگرفته تا بتوان اطالعات توصیفی آنها را مقایسه نمود.
در صورت یکسان بودن اطالعات پلیگونهای مورد نظر جهت یکرارچه سازی  ،با استفاده از Select
 Elementپلیگونهای مورد نظر انتخاب می گردند .

در ادامه می توان با استفاده از گزینه  Mergeکه در جعبه ابزار  Editorقرار دارد پلیگونهای انتخاب
شده را با یکدیگر یکرارچه (  ) Mergeنمود .
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پس از انتخاب گزینه  Mergeپنجره ای باز می شود که در آن می توان تعیین کرد که اطالعات توصیفی
پلیگون حاصل مطابق با کدامیک از پلیگون های اولیه باشد  .در این قسمت اطالعات توصیفی صحیح را
انتخاب کرده و گزینه  OKرا انتخاب می کنیم.

برای سایر عوارض موجود در الیه نیز عملیات یکرارچه سازی صورت می پذیرد  .در نهایت باید از بخش
 Editorگزینه  Stop Editingرا انتخاب نمود تا تغییرات در الیه مورد نظر ثبت گردد .
در ادامه برای همه عوارض پلیگونی این عملیات انجام می شود  .قابل ذکر است در بعضی از پلیگونها
ممکن است عملیات  Mergeصورت نرذیرد  .دلیل آن هم براثر عدم دقت در بستن پلیگونها در شیتهای
مجاور هم و نیز عدم اصالح در مرحله اورلپ می باشد که این امر ناشی از عدم  Snappingمناسب  ،وجود
 Gapمیان پلیگون و یا وجود  Vertexهای اضافی میان دوپلیگون مجاور باشد .

برای اصالح آنها باید ابتدا از جعبه ابزار  Editorابزار Edit
 Toolرا انتخاب کرده و روی پلیگون دوبار کلیک می نماییم تا
در حالت  Modify Featureقرار گیرد  .در این حالت
Vertexهای دارای اِشکال در مرز مشترک دو پلیگون قابل
مشاهده و نیز اصالح می باشند.
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 9ایجاد  Geodatabase Topologyو اصالح خطاهای آن
 1-9ایجاد یک  Personal Geodatabaseو تعیین قوانین توپولوژی

ابتدا در محیط  ArcCatalogاقدام به ایجاد یک
 Personal Geodatabaseدر مسیر مناسب و
انتخاب سیستم تصویر مناسب نیز اقدام می نماییم.

و سرس اقدام به ایجاد یک Feature Dataset
نموده و الیه های مورد نطر را در آن  Importمی
نماییم.
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در ادامه با راسات کلیاک بار روی Feature
 Datasetمورد نظر و پاسخگویی به سواالت
سیستم اقدام به ایجاد یک توپولوژی می نماییم.

در این پنجره نسبت به انتخاب نامی برای
 Topologyو همچنااااین تنظاااایم
 Toleranceمناسب اقدام می کنیم.
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در این پنجره نسبت به انتخاب الیه هایی که می
خاااواهیم بااارای آنهاااا قاااوانین توپولاااوژی
( )Topology Rulesاعمال شود اقادام مای
نماییم

هر الیه ای در توپولاوژی مای باسایت باه یاک
 Rankمشخ

شرکت کند .در این دستورالعمل

تمامی  Rankها شماره  1انتخاب می گردد.

در این پنچره با زدن گزینه  Add Ruleاقدام
به مشخ

کردن الیاه و تعیاین قاوانین مای

کنیم.الزم به تذکر می باشد که در هار انتخااب
می بایست با زدن گزینه  Okاتتخااب خاود در
لیساات پنجااره  New Topologyذخیااره
نماییم.
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مجموعه قوانینی که در این دستورالعمل پیشنهاد می گردد بر روی عوارض نقشه های  25000:1انجام
گردد در جدول زیر آورده شده است.
نوع عارضه

قانون توپولوژی

تمامی عوارض خطی و سطحی

Must Not Overlap

تمامی عوارض خطی

Must Not Intersect

تمامی عوارض خطی که نباید با خودشان تقاطع داشته باشند مانند منحنی های

Must Not Self-Intersect

میزان
تمامی عوارض خطی

Must Not Have Pseudos

تمامی عوارض خطی

Must Not Be Single Part

در پایان تنظیمات قوانین برای الیه های مختلاف
با انتخاب گزینه  Save Rulesمای تاوان ایان
مجموعااه قااوانین را بااه دفعااات اسااتفاده کرد(.بااا
انتخاب گزینه )Load Rules
با زدن گزینه  Nextسیساتم نسابت باه سااختن
توپولوژی و نشانه گذاری خطاها اقدام می نماید.

در این پنجره سیستم یک گزارش کلای از تماامی
مراحل قبل ارائه می دهد کاه در صاورت صاحیح
بودن با زدن گزینه  Finishآنرا تایید می نماییم.
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در خاتمه با زدن گزینه  Yesفایلی به نام تنظایم
شده در روند تولید توپولوژی به مجموعه Feature
 Datasetتعریف شده اضافه خواهد شد.

 2-9ویرایش و اصالح خطاهای توپولوژی
جهت بررسی و اصالح اشکاالت موجود می بایست الیه توپولوژی ای را که در مرحله قبل تولید شده است را
در محیط  Arc Mapبا استفاده از ابزار Add Data

بازکرده و با استفاده از نوار ابزار Topology

به شرح زیر اقدام کرد.
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نوار ابزار Topologyرا می توان از
گزینه

,Tools

زیر

گزینه

 Customizeو انتخاب آن از پنجره
باز شده به مجموعه ابزارهای Arc
 Mapاضافه نمود و با

Start

 Edtingکردن منوهای این مجموعه
ابزار قابل استفاده می گردد.

با زدن کلید

پنجره بررسی

خطاها ( )Error Inspectorباز
می شود .در نوار ابزار  Showمی
توان لیست تمامی قوانینی را که در
قسمت قبل در هنگام ایجاد
 Topologyایجاد کرده بودیم ،را
مالحظه کرد.

با انتخاب هر قانون و با زدن دکمه
 Search Nowتمامی خطاهای
مربوط به این قانون مشاهده می شود.
الزم به ذکر است که قبل از انجام این
کار تیک گزینه Visible Extent
 onlyرا بردارید .در ادامه با راست
کلیکک کردن بر سطر خطا و انتخاب
گزینه  Zoom Toصفحه روی خطا
بزرگنمایی می شود.
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حال به بررسی هر خطا و نحوه اصالح آن اشاره می کنیم:

خطای Must Not Overlap

(عوارض خطی):
پس از بزرگنمایی کردن خطا و راست
کلیلک کردن بر روی آن گزینه
 Subtractرا انتخاب می کنیم.

در ادامه در پنجره باز شده نسبت به
انتخاب عارضه ای که می بایست قسمت
مشترک از روی آن حذف شود اقدام می
کنیم.

نکته مهم  :بعد از انجام ویرایش و اصالح هرخطا (یا مجموعه ای از آنها) جهت تائید ( )Validateکردن
می توان به شرح زیز اقدام کرد :
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 ابزار

()Validate Topology In Current Extent

از جعبه ابزار

 Topologyتمامی عملیاتی را که در صفحه نرم افزار انجام شده است را تائید ()Validate
می نماید.
 ابزار

( )Validate Entire Topologyاز جعبه ابزار  Topologyتمامی

عملیاتی را که در این توپولوژی انجام شده است را تائید ( )Validateمی نماید.
 ابزار

( )Validate Topology In Specified Areaاز جعبه ابزار Topology

تمامی عملیاتی را که در پنچره ترسیمی (توسط عامل) قرار می گیرد تائید ( )Validateمی نماید.
الزم به ذکر است پس از انجام تائید ( )Validateنشانه های خطا از الیه توپولوژی حذف می گردد که
این نشانه بر طرف شدن خطا ها می باشد.

خطای ( Must Not Overlapعوارض
سحطی):
پس از انتخاب قانون و طی مراحلی که در
مرحله قبل به آن اشاره شد می توان به سه
روش زیر با توجه به منطق حاکم بر عارضه
برای ویرایش خطا اقدام کرد:
 :Subtract ناحیه مشترک از
دو پلیگون حذف می شود.
:Merg ناحیه مشترک را می
توان به یکی از پلیگون ها
اضافه کرد.


 :Create Featureناحیه
مشترک به یک پلیگون مستقل
تبدیل کرد.

البته راه چهارمی نیز برای اصالح اینگونه خطاها وجود دارد و آن جابجایی پلیگون هاست .بگونه ای
که دیگر پلیگون ها با هم همروشانی نداشته باشند که به این منظور می توان از ابزار
( )Edit Toolاز جعبه ابزار  Editorاستفاده کرد.
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خطای

Must Not Intersect

(عوارض خطی) :
طبق روال سایر خطا ها بعد از انتخاب این
قانون و بزرگنمایی هر خطا بر روی صفحه
از گرینه  Splitمی توان استفاده کرد که
در نتیجه ازمحل برخورد دو عارضه با
یکدیگر عوارض شکسته شده و به عارضه
مجزا تبدیل می شوند .باید توجه داشت که
درصورت ایجاد تکراری شدن عارضه (مانند
شکل مقابل) نسبت به حذف عارضه غلط و
یکرارچگی مجدد عارضه صحیح اقدام کرد.

خطای Must Not Self-Intersect
(عوارض خطی) :طبق روال سایر خطا ها
بعد از انتخاب این قانون و بزرگنمایی هر
خطا بر روی صفحه از ابزار
( )Edit Toolاز جعبه ابزار Editor
استفاده کرده و روی نقاط ()Vertex
های قسمت اضافی شکل کلیک راست
می کنیم و سرس گزینه

Delete

 Vertexرا انتخاب می نمائیم و به
همین ترتیب تمامی نقاط را حذف می
نماییم.
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خطای Must Not Have Pseoudos
(عوارض خطی) :طبق روال سایر خطا ها بعد از
انتخاب این قانون و بزرگنمایی هر خطا بر
روی صفحه می توان به دوشیوه زیر به اصالح
آن پرداخت:
 :Merg To Largest در این
روش دو خط یکی شده و ویژگی
خط جدید ،ویژگی خط بزرگتر خواهد
بود.
 :Merge در این روش نیز دو خط
یکی شده اما ویژگی خط جدید را با
انتخاب خودمان از هر یک از دو خط
می توانیم انتخاب کنیم.

خطای ( Must Be Single Partعوارض
خطی) :طبق روال سایر خطا ها بعد از انتخاب
این قانون و بزرگنمایی هر خطا بر روی صفحه
می توان به دو شیوه زیر نسبت به اصالح
اشکال پرداخت:
 :Explode در صورتی که می
بایست این دو عارضه بصورت مجزا
باشند از این گزینه می توان استفاده
کرد.
 ابزار

( : )Edit Toolدر

صورتی که بخواهیم این فاصله را از
بین ببریم با استفاده از این ابزار
وتنظیم مناسب  Snapاقدام می
کنیم.
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 10افزودن الیه نقطه ای اسامی
پااس از ایجاااد الیااه هااای  Shapefileعااوارض  ،ماای بایساات الیااه ای نقطااه ای بااه نااام
 CartoNames.shpایجاد کنیم و اسامی عوارض را از فایلهاای کاارتوگرافی اساتخرار کارده و پاس از
تصحیح  CodePageدر این الیه ذخیره نماییم.
برای انجام این کار ابتدا از فایل  borderکارتوگرافی یکی از شیت های بلوک مورد نظر یک کری تهیه
کرده و تمامی عوارض موجود در آن را حذف می کنایم  .سارس فایلهاای مشاکی  ،آبای  ،قهاوه ای و سابز
کارتوگرافی تمامی شیت های بلوک را به آن رفرنس نموده و مطابق تصویر زیر الیه های مربوط به اسامی را
در هرکدام روشن و بقیه را خاموش می کنیم .
فایل آبی

فایل مشکی

فایل سبز

فایل قهوه ای
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حال با استفاده از ابزار Select by Attributes
فقط المانهای  Textو  Text Nodeرا نمایش داده
و آنها را در فایل کری می کنیم و در نهایت فایلهای
رفرنس شده را  Detachمی کنیم  .پس از اتمام
این مراحل فایلی حاوی نامهای کارتوگرافی یک بلوک
خواهیم داشت.

پس از ایجاد فایل  DGNاز اساامی موجاود در بلاوک  ،بارای ایجااد  Shapefileمراحال زیار را دنباال
می کنیم :
 -1اجرای پروژه Convert Fonts_90.mxd
 -2باز کردن فایل  DGNاسامی به صورت  Annotationدر پروژه
 -3تبدیل این فایل به عارضه نقطه ای توسط دستور  Feature To Pointموجود در آدرس
ArcToolbox -> Data Management Tools -> Features -> Feature To Point

 -4اجرای فرمان  Tools -> Convert Fontsاز جعبه ابزار  Htoolsمطابق شکل زیر

 -5انتخاب الیه عارضه بند  3در بخش  Existing Layesو انتخاب فیلد مورد نظر جهت تبدیل در
بخش  Layer’s Fieldsو فعاال کاردن گزیناه  Refresh font Changesجهات دیادن
رکورد های فیلد انتخاب شده به صورت تبدیل شده
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 -6انتخاب دکمه  Convertدر صورت درست بودن تمامی تنظیمات جهت ثبت تبدیل در فیلد الیه
انتخاب شده
پس ازانجاام مراحال فاوق الیاه اساامی را باا ناام اساتاندارد  CartoNames.shpدر بخاش مشاخ
شده در بند بعدی ایان دساتورالعمل بصاورت نقطاه ای ذخیاره کارده و ساتونهای اضاافی آن را پااک مای
کنیم تا اطالعات توصیفی این الیه نیز مطابق با استاندارد باشد .
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 9جمع بندی و کنترل الیه ها
پس از انجام مراحل تولید  Shapefileمی بایست الیه های موردنظر کنترل شده و در قالب مشخصی ارائه
شوند .
بطور کلی موارد زیر می بایست کنترل کنترل گردد :
 -1سیستم تصویر الیه ها  Geographicبوده و تمام الیه ها در مختصات درست واقع شده باشند.
 -2اطالعات توصیفی الیه ها مطابق با استاندارد بوده و ستونهای اضافی در جداول وجود نداشته باشند.
 -3برای هر الیه چهار فرمت  dbf ، shx ، shpو  prjوجود داشته باشد.
 -4اسامی الیه ها براساس استاندارد باشد.
 -5تمامی الیه ها بتوانند بدون اشکال به محیط  ArcGISاضافه شده و جداول آنها مشاهده گردند.

پس از کنترل الیه ها مطابق شکل زیر اطالعات مربوط به تولید  Shapefileرا در قالب یک  CDتهیه
نموده و به مدیریت نظارت و کنترل فنی ارسال می نمائیم .

فایل یکرارچه شده اطالعات توصیفی

مجموعه عوارض خطی

مجموعه عوارض نقطه ای

مجموعه عوارض سطحی

الیه حاوی اسامی کارتوگرافی
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پیوست الف  :لیست تمامی عوارض همراه با کد عارضه و نوع ساختار آنها
فايل آلتيمتري
Fname

FINAL


SHAPE
NAME

LEVEL

Mslink

نقطه ژئودزی درجه 0



Zero-Ord-Geo-Pnt

1

1

نقطه ژئودزی درجه 1



Fst-Ord-Geo-Pnt

2

2

نقطه ژئودزی درجه 2



Snd-Ord-Geo-Pnt

3

3

نقطه ژئودزی درجه 3



Trd-Ord-Geo-Pnt

4

4

نقطه ترازیابی درجه 1



Fst-Ord-Level-Pnt

5

5

نقطه ترازیابی درجه 2



Snd-Ord-Level-Pnt

6

6

نقطه ترازیابی درجه 3



Trd-Ord-Level-Pnt

7

7

نقطه کنترل مسطحاتی



Plan-Cont-Pnt

8

8

نقطه کنترل ارتفاعی



Alt-Cont-Pnt

9

9

نقطه کنترل ارتفاعی و مسطحاتی



Full-Cont-Pnt

10

10

مرکزعکس



Photo-Center

11

11

Rock

12

12

منحنی میزان



Contour-1

13-14-27-28

منحنی میزان



Contour-2

13-14-27-28

منحنی میزان



Contour-3

13-14-27-28

منحنی میزان



Contour-4

13-14-27-28

ترانشه



Trench

15

15

بریدگی مصنوعی



Artifical-Cut

16

16

نقطه ارتفاعی



Spot-Height-1

17

17

نقطه ارتفاعی



Spot-Height-2

17

17

نقطه ارتفاعی



Spot-Height-3

17

17

نقطه ارتفاعی



Spot-Height-4

17

17

غار



Cave

18

18

گودبرداری



Pit

19

19

دپو



Pile

20

20

خطالراس



Ridge

21

21

خاکریز



Embankment

22

22

دره



Valley

23

23

کوه



Mountain

24

24

صخره

POLY

PNT

DGN
LINE
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LEVEL

NAME

25

25

Island



جزیره

26

26

Cape



دماغه

29

29

Pond



مانداب

30

30

Marsh



مرداب

31

31

Pool



استخر

32

32

Lake



دریاچه

33

33

Water-well



چاه آب

34

34

Spring



چشمه

35

35

Water-Course-1



آبریز

35

35

Water-Course-2



آبریز

35

35

Water-Course-3



آبریز

35

35

Water-Course-4



آبریز

36

36

Qanat



قنات

37

37

Canal



کانال

38

38

Stream-And-Ditch



نهروجوی

39

39

Stream-With-Trees



نهربادرختکاری

40

40

River





رودخانه

41

41

Flood-Way





مسیل

42

42

Drainage



43

43

Water-Fall

44

44

Estuary



خور

45

45

Gulf



خلیج

46

46

Sea



دریا

47

47

Swamp



باتالق

48

48

Lagoon



تاالب



POLY

Fname

Mslink

زهکش
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فايل پالنيمتري
DGN

SHAPE
PNT

FINAL
POLY

Fname



Mslink

LEVEL

NAME

LINE

49

1

Single-Railway



راه آهن یک خطه

50

1

Double-Railway



راه آهن دوخطه

51

2

Freeway



بزرگراه

52

2

Highway



آزادراه

53

3

Square



54

3

Street



خیابان

55

4

Narrow-Railway



راه آهن باعرض کم

56

5

Asphalt-Road1



1 راه آسفالته درجه

57

6

Asphalt-Road2



2 راه آسفالته درجه

58

7

Asphalt-Road3



3 راه آسفالته درجه

59

8

Gravel-Road



راه شوسه

60

9

Track-Road



راه جیپ رو

61

10

Path



راه مالرو

62

11

Metro



مترو

63

11

Trolley-Line



تراموا

169

12

Suburb-Borough

64

14

Building-Block

65

15

Utility-Station

66

16

67



میدان



شهرک و محله



بلوک ساختمانی





ایستگاه خدمات عمومی

Single-Building





ساختمان منفرد

17

Education-Center





مرکز آموزشی

68

18

Medical-Center





مرکز درمانی

69

19

Fire-Station





ایستگاه آتش نشانی

70

19

Police-Station





پاسگاه نیروی انتظامی

71

20

Museum





موزه

72

20

Library





کتابخانه

73

21

Monum-Histor





بنای یادبود و اثرباستانی

74

22

Tomb





امامزاده

75

22

Shrine





مقبره

76

22

Place-Of-Worship





عبادتگاه

77

23

Gas-Station
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78

23

79

LINE

FINAL

Fname



PNT

POLY

Water-Pump





پمپ آب

24

Hotel





هتل

80

25

Ptt-Office





مرکزپست و تلگراف و تلفن

81

26

Poultry-Livestok





مرکز پرورش دام و طیور

82

28

Forest



جنگل

83

29

Orchard



باغ

84

30

Cultivation



زراعت

85

31

Rice-Field



شالیزار

86

31

Tea-Plantation



چایکاری

87

32

Salty



شوره زار

88

32

Bush



بوته زار

89

33

Sand-Dunes



شنزار

90

33

Sandy-Land



تپه های شنی

91

33

Sand-Shur



شنزار ساحلی

92

34

Palm-Tree-Area



نخلستان

93

34

Vine-Yard



تاکستان

94

35

Row-Of-Trees

95

35

Single-Tree



96

35

Woods



97

36

98





ردیف درخت
تک درخت



درختکاری

Range-Land



مرتع

37

Grove



بیشه

99

38

Grass



چمن

100

41

Bridge

100

41

Bridge(scale)

101

41

Pedestrian-bridge



پل عابرپیاده

102

41

Culvert



پل آبرو

103

42

Communicat-tower



آنتن مخابراتی

104

42

Watch-tower



برج دیده بانی

105

42

Air-Traf-Con-Tow



برج مراقبت پرواز

106

42

Lighthouse



چراغ دریایی




پل وسائط نقلیه
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SHAPE
LINE

POLY

Fname



Mslink

LEVEL

NAME

107

42

Smokestack

108

43

Fence

109

44

Tunnel

110

44

Toll-Gate

111

44

Avalanche-Gallery



112

44

Mine



113

45

Dam



سد

114

45

Dike



دیوار ساحلی

115

45

Smal-Hyd-Eng-Struc

116

45

Breakwater



موج شکن

117

45

Pier



اسکله

118

46

Wall



دیوار

119

47

Silo





سیلو

120

47

Stadium





استادیوم

121

48

Airstrip

122

49

Oil-Well



چاه نفت

123

49

Gas-Well



چاه گاز

124

49

Water-Reservoir





مخزن آب

125

49

Oil-And-Gas-Tank





انبارنفت وگاز

126

49

Mud-Pit



حوضچه مواد زائد نفتی

127

50

Pipe-Line



خط لوله

128

50

Telephone-Line



خط تلفن

129

50

Power-Line



خط انتقال نیرو

130

50

Cable-Way



خط تله کابین و تله سی یژ

131

51

Airport





فرودگاه

132

51

Harbour





بندرگاه

133

51

Warehouse-Area





محوطه انبار

134

51

Customs



گمرک

135

52

Bus-Terminal





ترمینال اتوبوس

136

52

Rail-Metro-Station





ایستگاه مترو و راه آهن

137

52

Parking



پارکینگ



دودکش



حصار



تونل



عوارضی
بهمن گیر





معدن

بند



باند فرودگاه
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138

53

139

LINE

FINAL

Fname



PNT

POLY

Tribe-Camp





چادرعشایری

53

Camping





کمپینگ

140

54

Factory





کارخانه

141

54

Production-Unit





واحدبهره برداری

142

54

Refinery





پاالیشگاه

143

54

Power-Station





نیروگاه

144

54

Indust-Complex





مجتمع صنعتی

145

54

Purific-Facilities





تصفیه خانه

146

55

Religious-Area





منطقه مذهبی

147

55

Historical-Site





منطقه باستانی

148

55

Cemetery



قبرستان

149

56

Sport-Area





منطقه ورزشی

150

56

Park





پارک و تفریحگاه

151

57

Exhibition-Grounds



منطقه نمایشگاه

152

57

Commercial-Area





منطقه تجاری

153

57

Administrative-Area





منطقه اداری

154

58

Ruins



خرابه

155

58

Scrap-yard



محل جمع آوری زباله

156

58

Disposal-Area



محل جمع آوری اجناس اسقاطی

157

59

International-Boun



مرز بین المللی

158

59

Province



استان

159

59

Urban-District



شهرستان

160

59

District



بخش

161

59

Rural-District



دهستان

162

59

City



شهر

163

59

Village



روستا

164

59

Int-Bound-Monument



میله مرزی

165

60

Military-Area





منطقه ممنوعه

166

60

Service-Area





منطقه خدماتی

167

60

Education-Area





منطقه آموزشی

168

60

Medical-Area





منطقه درمانی
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-

63

Border

LINE

POLY



-

Road-Extra



-

Features-Extra



Fname


محدوده شیت
راههای کمکی اضافی
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FINAL



عوارض اضافی

