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  زدان پاكیبه نام 

  

  » يبردارنقشهد یجزوه جدخالصه  «

  

 یئم خاصبا عال یعوصنو م یعین که در آن عوارض طبیاس معیش مختصات نقاط با اصول و مقینمانقشه: ف یتعر

  و نقشه شهرها. ، نقشه کشورهاهاقارهنقشه  مانند شودیمنشان داده 

  ق باشد.یدق يهااندازهکه فاقد  یمیترس :یروککف یتعر

  يبردارنقشهات یعمل

  که شامل: ییات صحرایعمل الف )

 هید اولیو بازد ییشناسا .1

 بر رئوس کار يریگاندازه يهاستگاهیاانتخاب  .2

 ا و ارتفاعی، زواهاطول يریگاندازه .3

  محاسبات ب )

  م نقشهیه و ترسیته پ )

  يبردارنقشهانواع نقشه در 

 )برداشت طول و عرض(ک منطقه ی ی: نشان دادن مسطحاتيمتر یپالن .1

 )برداشت ارتفاع(ک منطقه ی ینشان دادن وضع ارتفاع :يمتر یآلت .2

 )رتفاعبرداشت طول و عرض و ا(ک منطقه ی یو ارتفاع یبرداشت مسطحات :)يراگنهضارع( یتوپوگراف .3

 یشناسنیزم و ی، نظامي، آماریمانند هواشناس :یموضوع يهانقشه .4

  يبردارهنقش يهاشاخه

 و مترو مانند تونل، معدن :ینیرزمیز .1

 ییهوا يهاعکسق یه از طریته :ییهوا .2
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 یکشلولهو  یکشکانال، آهنراهمانند راه،  ر:یمس .3

 اچه و رودخانهیا، دریه نقشه کف دریته :)یگراف درویه( ينگارآب .4

 یتعرض ای یدفاع :ینظام يبردارنقشه .5

 ک کشوریاز اطالعات امالك  مندنظام ياهمجموع :)يا حدنگاری کاداستر(امالك  یثبت .6

ه در ک پردازدیم ین نقشه به موضوعاتیا رات آن.یین و تغیاست در مورد شکل، ابعاد زم یعلم :يژئودز .7

 رد.ید مورد توجه قرار گیع بایک منطقه وسیق از یدق يهانقشهه یته

اما در  ندیگویم یه نقشه کارتوگرافیه مراحل تهیکشورها به کل یدر برخ :)ينگار(نقشه یکارتوگراف .8

 .پردازدیمم نقشه یاست که به ترس يبردارنقشهاز  ياشاخهران یا

  توجیه نقشه

جهت قرار طور هممشابه در روي زمین را به يتوجیه امتدادي: در این روش امتدادهاي روي نقشه با امتدادها .1

 نما در اختیار نباشد.شود که قطبیاز این روش در هنگامی استفاده م .میدهیم

 )النهارشمال شبکه یا نصف(یکی از محورهاي شمالی نقشه  يرو نما را برتوجیه مغناطیسی: در این روش قطب .2

م تا شمال عقربه مغناطیسی در راستاي شمال یچرخانیزمان با هم منما را همم و نقشه و قطبیکنیمنطبق م

 نقشه قرار بگیرد.

  يبردارنقشه درش یمایانواع پ

 شود.یدیگر ختم م يایشی است که از یک نقطه شروع و به نقطهپیمایش باز: پیما .1

  شود.یپیمایش بسته (پلیگون): پیمایشی است که از یک نقطه شروع و به همان نقطه ختم م .2

  اسیمق

 .ندیگویماس ین را مقیزم ينقطه در رو 2همان  ینقشه به فاصله افق ينقطه در رو 2نسبت فاصله 

S = 
�

�
 

 وه نقشه یامکانات موجود در زمان ته  ن و کاغذ نقشه،یاد زمچون ابع یبا توجه به عواملاس هر نقشه یمق 

 .شودیمانتخاب  ياقتصاد يهاجنبه
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  امکانات  نه، صرف وقت ویهز :اسین قیهما شتر است و بیآن ب يهااندازهاس نقشه بزرگتر باشد دقت یهرچه مق

 .کندیمرا طلب  يشتریب

 عرض وطول  هاآن اثرکه بر ( یطین است که عوامل محیا ياس عددیمق به یاس خطیمق يایاز جمله مزا 

 .کندیمر ییثر گذاشته و منطبق بر ابعاد نقشه تغا یمیاس ترسی) بر مقکندیمر ییز تغیکاغذ نقشه ن

 ز ین اس سادهیبه مق ج است ویک هستند رایستم متریس يکه دارا ییذکر شده در کشورها ياس عددیمق

ب استفاده مرک ياس عددیز مقک دارند مثل انگلستان  ایر متریستم غیکه س ییورها. در کششودیمشناخته 

 .شودیم

  اسیمقشکل انواع 

 تاس هانقشه یجهت کپ یاس مطمئنیخط کش است که مق ی: نوعیمیا ترسی یاس خطیمق .1

  يا کسری ياس عددیمق .2

  يا نوشتاری ياس گفتاریمق .3

  اس برحسب اندازهیانواع مق

 یساختمان يهانقشه(500/1تا  100/1 يهااسیمق:  اسیگ مقبزر یلیخ يهانقشه( 

  ییو اجرا ی، ثبتیمهندس يکارها(10000/1تا  500/1 يهااسیمق: اسیبزرگ مق يهانقشه( 

 یتوپوگراف يهانقشه( 50000/1تا  10000/1 يهااسیمق: اسیمق انیم يهانقشه( 

 يشهر و يکشور يهانقشه( 250000/1/تا 50000 يهااسیمق: اسیکوچک مق يهانقشه( 

 ییایجغراف يهانقشه( باالبه  250000/1اسیمق از :اسیکوچک مق یلیخ يهانقشه( 

اس ینقشه به مق ينقطه رو 2اگر فاصله : 1مثال 
�

���و��
  :متر باشد 100، 

  آن چقدر است؟ ینیالف ) فاصله زم

اس ینقشه با مق ينقطه رو 2ن یب ) ا
�

���و���
  ؟شودیمهم رسم  از يافاصلهبه چه  

اس یبه مق يانقشه يرو برواحد  2فاصله  :2مثال
�

���و��
ن چقدر یزم يرو بر هاآناست فاصله  متریلیم 30برابر با  

  است؟
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اس آن را محاسبه یمتر باشد، مق 80ن یزم يدر رو هاآنو فاصله  متریسانت 16نقشه  ينقطه رو 2: اگر فاصله 3مثال 

  د.یکن

  میقه مستقیمسافت به طر يریگاندازه يهاروش

 نقاط یبین فواصل تقرییا تعی یه کروکیدقت کم جهت ته يقدم کردن: دارا .1

 متریسانت 25تا  20به طول  يفلز يهامفتولمتشکل از  ،: با دقت متوسطیر مساحیزنج .2

 یکیا پالستی ياپارچه صورتبه: با دقت متوسط ينوار يمترها .3

 درجه 20 يدما ، استاندارد دراز جنس فوالد عمدتاً: با دقت باال يفلز يمترها .4

  مسافت يریگاندازهم در یرمستقیغ يهاروش

  هیالزاوقائممثلث  .1

sinc = 
��

��
  

cosc = 
��

��
  

cotc = 
��

��
  

tanc = 
��

��
  

  

  هیالزاوقائمر یمثلث غ .2

  :sinرابطه 

�

����
 = 

�

����
 = 

�

����
 

  :cosرابطه 

2bc.cosA – 2+ c 2= b 2a 

2ac.cosB – 2+ c 2= a 2b 

2ab.cosC – 2+ b 2= a 2c 
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  )یابیندتُ =  ياکئومترت(فواصل  میمستقر یغ يریگاندازه

  دسته تقسیم کرد: 3توان به یمسافت را م يریگطریقه اندازه

مسافت در آن لحاظ  يریگاندازهستم یکه س یتیک تاکئومتر (تئودولیستم از ین سیدر ا: يمتریستم استادیس .1

 .شودیمک شاخص مدرج استفاده یو  )ستشده ا

ابت : در این سیستم از یک تئودولیت دقیق که تا حدود ثانیه اندازه بگیرد و یک طول ثیکیستم پاراالکتیس .2

 کنند.یاستفاده م

در  يریگدر این سیستم از نوع مخصوصی تئودولیت که سیستم اندازه :ل به افق کنندهیستم تحویس .3

 شود.یشود که از شاخص مخصوصی (اتوریداکتر) استفاده میاست استفاده م جلوي دوربین آن نصب شده

  یکیقه الکترونیمسافت با استفاده از طر يریگاندازه

وبرگشت امواج رادیویی بین دو نقطه برحسب میلی میکرو ثانیه (دقت بسیار تلورومتر: در تلورومتر زمان رفت .1

اصول  د.یآیدست م انتشار امواج رادیویی فاصله بین دو نقطه بهشود و با دانستن سرعت یم يریگباال) اندازه

دو دستگاه تلورومتر که یکی به نام دستگاه اصلی یا مستر  ،مسافت بین دو نقطه يریگبراي اندازه کلی

)Masterشود.ی) و دیگري به نام دستگاه فرعی یا ریموت در دو انتهاي مسافت مستقر م  

رند و یگید اندازه میمایپیه زمانی که یک عالمت نوري مسافت مورد نظر را مژئودیمتر: در ژئودیمتر فاصل .2

 توان مسافت را محاسبه کرد.یبا دانستن سرعت سیر نور م

  یهزاو يریگاندازه يهاروش

اب یهیزاو يهازاویه قرائت زاویه با استفاده از دستگاه يریگروش زاویه خوانی: در این روش براي اندازه .1

 شود.یانجام م

د انجام در فیل يریگشود (اندازهیه رسم میپاروش زاویه کشی: در این روش ابتدا زاویه افقی روي تخته سه .2

 شود. این روش همان روش ترسیمی است.یم يریگشود) و سپس توسط نقاله اندازهیم

ي استفاده از این برا .شودیموجود زاویه محاسبه م يها: در این روش با استفاده از فرمولياروش محاسبه .3

 ها مشخص باشند.روش باید برخی طول
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هوایی و  يهازاویه با استفاده از عکس يریگ: در این روش اندازه)یرسنجی(تصو روش فتوگرامتري .4

 شود.یفتوگرامتري انجام م يهادستگاه

  یهزاو يریگاندازه يواحدها

درجه است. هر  قسمت مساوي تقسیم کنیم هر قسمت آن یک 360: اگر محیط یک دایره را به )D( درجه .1

 شود.یثانیه تقسیم م 60دقیقه و هر دقیقه به  60یک درجه به 

 قسمت مساوي تقسیم کنیم هر قسمت آن یک گراد است. 400: اگر محیط دایره را به )G( گراد .2

تقسیم نماییم به عبارتی چنانچه طول قوسی از محیط دایره را  π2که محیط دایره را به ی: درصورت)R( رادیان .3

 عش جدا کنیم زاویه مربوط به این طول قوس را یک رادیان گویند.به اندازه شعا

�

���
 = 

�

���
 = 

�

��
 

  درجه چند گراد و چند رادیان است؟ 20: 1مثال 

  : یک رادیان چند درجه و چند گراد است؟2مثال 

  يبردارنقشهخطا و اشتباهات در 

  است.ه شد يریگاندازهدار و مق یقین مقدار حقیزان تفاوت بیاز م عبارتخطا: 

  .ردیگیما نقص مشخص دستگاه صورت یمتفاوت است و در اثر عدم دقت  کامالًاشتباه: با خطا 

  انواع خطا

 )م دستگاهیتنظ(ون یبراسیکال يخطا .1

 )در سرما و گرما يریگاندازه(رات درجه حرارت ییتغ يخطا .2

 یرات ارتفاعییتغ يخطا .3

 تیخطا از نظر خصوصانواع 

 يرااست. ب يبردارنقشهخطا در  نیترخطرناكن خطا ی: ایا دستگاهیک یستماتیا سی یجیتدر يخطا .1

 یتیمبوده و ک جهتکین خطا در یا .کنترل شوند هادستگاهد یبا وقتهر چند  حتماًن خطا یاز ا يریجلوگ

 .دهدیمش یا افزایا طول را مرتب کاهش یه یمانند زاو
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 ت.سیز مشخص نیآن ن يو مبنا منشأست و یک نیتماتسین خطا سی: ایا اشتباهی یتصادف يخطا .2

  یک و اتفاقیستماتیس يتفاوت خطا

حذف  انعنوچیهبه یاتفاق يخطا کهیدرصورتآن را حذف کرد  توانیمک شناخته شود یستماتیس يچنانچه خطا

  .شودینم

  یاشتباهات در مترکش نیترمهم

 متر ییو انتها ییاشتباه گرفتن نقاط ابتدا .1

 هااندازهخواندن و نوشتن  اشتباه در .2

 ا کم کردن چند دهنه طول کامل متریاضافه و  .3

  یخطاها در مترکش نیترمهم

 نگرفتن متر یافق .1

 يانحراف در ژالون گذار .2

 ط نسبت به درجه حرارت استانداردیاختالف درجه حرارت مح .3

 اختالف در کشش نسبت به کشش استاندارد .4

 یمتر با طول اسم یبرابر نبودن طول واقع .5

  یابیتراز

  .ندیگویم Nivellementا ی Levellingا ی یابینسبت به هم تراز نقاط ن اختالف ارتفاعییبه عمل تع

  عمود است. )جاذبه(ثقل  يرویکه در تمام نقاط خود بر امتداد ن یسطح سطح تراز:

  .شودیمده یاست که ارتفاع هر نقطه نسبت به آن سنج يسطح تراز سطح مبنا:

Benchmarkش یمایات پیا توسط عملیمعلوم است  بردارنقشه يبرا هاآنهستند که مختصات و ارتفاع  ی: نقاط ثابت

  .گرددیممشخص  یابیو تراز
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  Benchmarkانواع 

 .شوندیمق مشخص یدق صورتبههستند که در سطح کشور  ییها Benchmark: يژئودز .1

2. Benchmark ن ی: ایدائم يهاBenchmark ه نقشه یو جهت ته گردندیممشخص  يژئودز يها از رو

 .شوندیمه یه تهیک ناحی

3. Benchmark ه کوچک کاربرد دارد.یک ناحیه نقشه یجهت ته ياریارتفاع اخت ي: داراياریاخت يها 

4. Benchmark ن ی: که ایموقت يهاBenchmark  شوندیمحذف  یابیتراز يک سریها بعد از. 

  یابیانواع تراز

 کیا بارومتری یفشارسنج یابیتراز .1

 یا مثلثاتیم یر مستقیغ یابیتراز .2

 يبردارنقشهن یبا دورب یابیرازت .3

 یا هندسیم یمستق یابیتراز .4

  یابیمختلف تراز يکاربردها

 ن اختالف ارتفاع نقاط نسبت به همییتع .1

 ک منطقهیدر  يبردارخاكا ی يزیرخاكن ییتع .2

  Benchmarkن ییتع .3

 ن خطوط ترازییتع .4

 آزاد يهاآبن اختالف ارتفاع از سطح ییتع .5

  دیژئوئ

  ند.ید گویآزاد را ژئوئ يااهیسطح تراز متوسط در

  دیاسفروئ

بزرگ  اسیدر مق يبردارنقشهسهولت در کار  ياست لذا برا یسطح نامنظم )دیژئوئ(اها یچون سطح تراز متوسط در

  .مییگویمد یک متوسط رسم کرده و آن را اسفروئی هايوبلندیپستن یاز ا
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   ییایطول و عرض جغراف

  ند.یرا گوچ) ینوی(گر مبدأ النهارنصفنقطه و  هر النهارنصفن یب ياهیزاو: )λطول (

  ند.یگو ییاین خط عمود در هر نقطه و خط استوا را عرض جغرافیه بی): زاوθ( ییایعرض جغراف

  )هاجهت( هاسمت

 است. ییایامتداد شمال جغراف گذردیمکه از هر نقطه  يالنهارنصف): T.N( یقیا شمال حقی ییایشمال جغراف .1

 است. یسیمعرف شمال مغناط نماقطبشمال  ): عقربهM.N( یسیشمال مغناط .2

 شبکه است. یدستگاه مختصات نشانگر امتداد شمال ي): محور عمودG.Nشمال شبکه ( .3

  ياعقربه یجهت شمال توسط ساعت مچافتن ی

ح تنظیم یوقت صح يابتدا ساعت خود را رو :میکنیر عمل میقه زیبه طر یمکره شمالیران در نیل قرار گرفتن ایبه دل

ن یر ابطوریکه عقربه سایه خود را بپوشاند د میدهیمآفتاب قرار  طرفبهنوك عقربه ساعت نما را  یو بطور افق کرده

  .دهدیمسمت جنوب را نشان  ،ساعت 12ن عقربه ساعت شمار و عدد یحالت نیمساز زاویه ب

  

  زمانیا ژیا گرا یموت یآز

  .)گانه3 يهاشمالهر کدام از ( سازدیمشمال ساعت با  يهاعقربهاست که هر امتداد در جهت  ياهیزاو

  .کندیمشمال شبکه را گزارش  معموالًدرجه بوده و  360از صفر تا 
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  د؟یر را رسم کنیز يموت هایآز مثال:

1- N40          2- N190          3- N240 

  موت معکوسیآز

  :میکنیمعمل ر یب زیا کمتر باشد به ترتیشتر و یدرجه ب 180موت از یه آزیاگر زاو

X > 180 → X – 180 = Y 

X < 180 → X + 180 = Y  

  ا بردینگ یبر

 ک به جنوب استیک به شمال است از شمال و اگر نزدیهر امتداد اگر نزد يایموت آن است که زوایفرق آن با آز

  حالت است: 4 ينگ دارایبر شودیم يریگاندازهاز جنوب 

1- N-α-E          2- N-α-W          3- S-α-E          4- S-α-W 

  یسیمغناط يگرا

  است. ساعت يهاعقربهدر جهت  موردنظرو امتداد  یسین شمال مغناطیه بیاز زاو عبارت

  شبکه يگرا

  .شودیم يریگاندازهساعت  يهاعقربهکه در جهت  موردنظرن شمال شبکه و امتداد یه بیاز زاو اندعبارت

  یسیانحراف مغناط

ک تا چند ی در حدود یه کوچکین دو شمال زاویست لذا بیمنطبق ن یسیبر شمال مغناط یقیحق نکه شمالیل ایبه دل

ا غرب یشرق  در یسیبرحسب آنکه شمال مغناط .ندیگو یسیرا انحراف مغناط موردنظره یکه زاو شودیمل یدرجه تشک

  .نامندیم یا غربی یرد انحراف را شرقیقرار گ ییایجغرافشمال 

 نظررفصکوچک از آن  يبردارنقشه اتیعملر است و در ینبوده و در زمان و مکان متغ یار ثابتمقد یسیانحراف مغناط

  .شودیم
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  يبردارنقشه يکانوا

اط با مختصات از نق يک سری یستیلذا با ،ات شروع کردیاز جزئ توانینم يبردارنقشهات یک عملینکه در یل ایبه دل

را ادامه  يربردانقشه هاآن اساس بر) تا بتوان يبردارنقشه(اسکلت  باشد اد در منطقه موجودیز یلیمشخص و دقت خ

  است.)، دو (با دقت کمتر)، سه و ... ترقیدقک (ی :بیدقت به ترت اساس بر يبردارنقشه يداد.کانوا

  انواع کانواها

 اد)ی(طول و عرض با دقت ز یمختصات يکانوا .1

 اد)ی(ارتفاع با دقت ز یارتفاع يکانوا .2

  يبردارنقشهر در یتصو يهاستمیس

ر نمودن، یوتص يانتخاب سطح قابل گسترش براند که بر اساس ین را گویده زمیاز سطح خم ير دو بعدیارائه تصو

  .شوندیمز یگر متمایکدیاز  يرسازیدگاه تصوین و دیره زمک يمناسب برا يانتخاب الگو

  ییایجغراف کراتبهمسطح نسبت  يهانقشه يایمزا

 است ترآسان هاآن يهدارنگو  ترندفشرده .1

  شوندیمش داده یوتر نمایدر کامپ یراحتبه .2

 است  ترسادهعوارض در آن  يریگاندازه .3

  دهندیمش ینما کجایرا در  یعیوس يهابخش .4

 و قابل حمل است ترارزان .5

  ات یبر اساس کالس، وجه و خصوصر یتصو يهاستمیس يبندطبقه

  یخروطم -3 یموتیآز -2 يااستوانه -1کالس: 

  معکوس -2 یمعمول -1وجه: 

  يمساو يهافاصله -3 يمساو يهامساحت -2 يمساو يهاهیزاو -1ات: یخصوص

  هانقشهک یخواص متر

  اسیر، جهت، فاصله و مقیاز مساحت، شکل، مس اندعبارت
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  ریستم تصویل سیمراحل تشک

 )يضویا بی يکرو عمدتاًک الگو (یانتخاب  .1

 )یبه مختصات مسطحات ییایعرض جغراف (طول و ییایل مختصات جغرافیتبد .2

  اسیل مقیتبد .3

نوع  3ن یا لهیوسبهسطوح قابل گسترش هستند که  ،و کره يضویتوجه: استوانه، مخروط و صفحه مسطح برخالف ب

  .شوندیمر رسم یتصو يهاستمیساستاندارد  یسطح هندس

  )UTM(ر مرکاتور یستم تصویس

ستم یدر س .رفته شده استیکشور پذ 60توسط  )NATO( یک شمالیمان آتالنتیتوسط پ 1950ستم در دهه ین سیا

UTM  6که با فاصله  شودیمم یترس النهارنصف 60ن روش یدر ا .ردیگیم يده در استوانه جایخواب صورتبهکره 

 ییایآن عرض جغراف یو محدوده جنوب یدرجه شمال 84ستم  عرض ین سیا ی. محدوده شمالرندیگیمدرجه از هم قرار 

  است. یدرجه جنوب 80

GPS 

GPS ماهواره  31ز ا ياشبکه ياست که دارا ياماهواره یابیریو مس يستم راهبریک سی یجهان ابیتیموقعستم یا سی

  .استدر دسترس  روزشبانهاست و در تمام  یاستفاده عموم يدارا 1980ستم از سال ین سیا .است

  ابیتیموقع يهاستمیس

1. GPSکایار آمری: در اخت 

 ه یار روسیدر اختگلوناس:  .2

 ار اروپایله: در اختیگال .3

 نیار چیدو: در اختیب .4

و  گردندیمن ین به دور زمیسطح زم يلومتریک 20800ق در فاصله یدق يبار در مدارها 2هرروز  GPS يهاماهواره

 2اسبات مح يماهواره برا 3از حداقل  زمانهمافت اطالعات یبه در GPS گیرنده .کنندیماطالعات الزم را مخابره 

 يبعد 3افتن مختصات ی يماهواره برا 4افت اطالعات حداقل ین دریو همچن ییایافتن طول و عرض جغرافیو  يبعد

  ازمند است.ین
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   يشهر يزیربرنامه) در GIS( ییایستم اطالعات جغرافیکاربرد س

و  است ییایات جغرافل اطالعیه و تحلیت و تجزیری، مديره، نگهداریذخ يبرا يبستر ییایستم اطالعات جغرافیس

  شده است. یدارند طراح یفی) و توصییای(جغراف یمکان یکه وابستگ ییهادادهبا  زمانهمجهت کار 

   يشهر يسازمدلدر  GISنقش 

 يهامدل با استفاده از .گرددیمار یرات مداوم استفاده بسییتغ يا و دارایعناصر پو عنوانبهشهرها  يسازمدلدر  GISاز 

د ر انجام شده را مشخص نموییهمه نوع تغ توانیمبا استفاده از اطالعات متنوع استخراج شده از شهرها و  GISمختلف 

  انجام داد. يران شهریرا با توجه به خواست مد یمناسب يهايزیربرنامهنده یآ يا برایو 

   يشهر يزیربرنامهدر  GISکاربرد 

GIS  و  اتسیتأس، ي، اداري، تجاریمناطق مسکون يهانقشهر ینظ يشهر يکاربرد يهانقشهعالوه بر استفاده از

مدنظر  يا چند نقشه در جهت اهداف شهریاز دو  زمانهمسه و استفاده یبه مقا تواندیم ره،یغو  يزات شهریتجه

  از دارد:یامت 5 يشهر يزیربرنامهدر  GISاستفاده از  .بپردازد زیربرنامه

 رد را دا هادادهاز  يادیت حجم زیریامکان مد .1

 در آن آسان است  هادادهرات ییاصالح تغ .2

 را دارد رهیغو  ی، رقوميکاغذ يهانقشهر یو اشکال گوناگون به صور مختلف نظ هافرمتش در یت نمایقابل .3

 کاربران مختلف آسان است ياستفاده از آن برا .4

 ياهداده، یکیولوژ، اکيمانند اطالعات کاداستر هادادهر یخود را با سا يهادادهکردن  کپارچهیت یقابل .5

 را دارد رهیغ و ی، اجتماعياقتصاد

  رانیدر ا يشهر يزیربرنامهستم یدر س GIS يمشکالت فراسو

 GIS يبا کاربردها ين شهریکاربران و متخصص ییعدم آشنا .1

 GISم یقد يهاطیمحو استفاده از  يمتخصصان شهر GIS يبه روز نبودن دانش کاربر .2

  يران شهرین آگاه و عدم استقبال مدمعدود کارشناسا طرفهکیاستفاده  .3

 یمعمول يهانقشهد یا تولیو  GISاز بانک اطالعات  صرفاًاستفاده محدود  .4

  يشهر يهاطرحمتنوع در  يهاخدمتراهنماها و وجود شرح  يف و استانداردسازیعدم تعر .5
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  یتوپوگراف يهانقشه

  

  منحنی میزان يهایژگیو

  دهدیممرخ افقی زمین را در ارتفاع معین نشان است که نی يابستههر منحنی میزان خط. 

   است. ترکوچکاز منحنی داراي عدد بزرگتر به منحنی داراي عدد  هادامنهجهت شیب در 

  تراز است. يهایمنحنشیب در دامنه خطی است که عمود بر  نیتربزرگ 

  له منحنی میزان شتر است فاصفاصله افقی منحنی میزان با شیب نسبت عکس دارد. به همین دلیل هر جا شیب بی

 .کمتر است

  هم یکسان است. هایحنمناگر در طول یک دامنه درجه شیب یکسان باشد، فاصله افقی 

 کنندیممحدب طی  صورتبهرا  هاپشتهرا با تورفتگی و اطراف  هادرهتراز داخل  يهایمنحن. 

   شودیمفشرده  ابدییم تراز در باالي دامنه که شیب افزایش يهایمنحنکاو  يهادامنهدر. 

   شودیمفشرده  ابدییمتراز در پایین دامنه که شیب افزایش  يهایمنحن کوژ يهادامنهدر. 

   دهدیممنظم اگر در یک نقطه فشرده شود، وجود یک بریدگی شیب را در آن نقطه نشان   شیوبکممنحنی. 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



١٥ 
 

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



١٦ 
 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



١٧ 
 

  ریم ای شاخص

  

 نقطه دو رتفاعا اختالف افتنی يبرا .دارد ارتفاع متر هفت تا پنج نیب که است ییکشو و مدرج  يالهیم ریم ای شاخص

 لکویرت يهاتار که يعدد ،ریم و دستگاه کردن تراز از پس و داده قرار موردنظر نقطه دو يرو را شاخص ای ریم

مطالعه  ين براییباال و پا يجهت مطالعه ارتفاع و تارها یانیمتار  .میکنیم قرائت را است قرارگرفته آن يرو بر نیدورب

شده  برداشت يد. واحد عددهاییت نمابرداش یچهار رقم صورتبهر را یشه عدد میهم ا فاصله کاربرد دارند.یمسافت 

  است. متریلیم؛ رقم آخر متریسانت یانیاز چپ به راست: رقم اول متر؛ دو رقم م
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  يبردارنقشه يهانیدورب
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