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  بخش اول
  گردش كار

   تنظيم موافقت نامه -1
سـازمان   ( سـازمان    بـه  رايك نسخه از اصل قرارداد      رسمي  يك نامه   كارفرما طي    ،پس از تنظيم قرار داد في مابين كارفرما و مشاور         

 تنظيم و به كارفرما ارسال نظارتي موافقت نامه    ،پس از بررسي مفاد قرارداد     در سازمان    .كندمي   ارسال   ) تهران يا شعب   نقشه برداري 
هاي نقشه برداري مغايرتي داشته باشد مـوارد   هاي قيد شده در قرارداد با دستورالعمل كه مفاد قرارداد و آيتم  در صورتي (شود   مي

امـضا كـرده و     را  موافقت نامه ارسالي    است كارفرمايان    به منظور تسريع در امر نظارت ضروري         .)شود فوق با كارفرما حل و فصل مي      
  . ارسال نمايندبه سازمان 

در مواردي كه قرارداد جهت تنظيم موافقت نامه نظارتي به سازمان ارسال نشده و نظارت بر پروژه فوق بر عهده سـازمان مـي باشـد           
 خود قـرار    رداد از طرف كارفرما به سازمان را در دستور كار         ارسال نمايد و پيگيري ارسال قرا     را  نياز است كه مشاور فرم شروع به كار         

   .دده
تـا امكـان     ارسال گـردد     ) تهران يا شعب  ( كشور    سازمان نقشه برداري   به ها و نامه هاي ارسالي از طريق دبيرخانه        تمامي فرم  :نكته  

 در تهـران و     ه مداركي به پيوسـت ندارنـد      كهاي مختلف به سازمان      پيگيري و اقدامات بعدي ميسر باشد جهت ارسال نامه ها و فرم           
   .زير فكس شود  شماره تلفن  هايبه شعب 
   021 -66071000 :   تهران        
   0411 -3320001     : تبريز      

  0511 -8670086    :      مشهد 
   0611 - 3368553:        اهواز    

  0811 - 8244402  : همدان      
  
  نظارت حين انجام كار  -2

به سازمان ارسـال    تكميل كرده و    را  ) 1فرم شماره   (فرم شروع به كار     حويل محدوده كاري از طرف كارفرما ، مشاور         تدر ادامه بعد از     
  يكـي از مراحـل آن       و فوق را در برنامه كاري خود قرار مي دهد          اين سازمان نظارت بر پروژه     بعد از شروع پروژه و اعالم آن ،        .نمايد

جلوگيري از تكرار و دوباره كاري به منظور پيشگيري از اتالف كار باعث   انجام    نظارت در حين    كه   خواهد بود  كار   نظارت حين انجام  
با توجه به پيشرفت عمليات اجرائي ضروري است كه مهندسين مشاور ماهانه            . خواهد بود زمان و صرف هزينه بيشتر از طرف مشاور         

  . ه طور دقيق تكميل كرده و به سازمان ارسال يا فكس نمايندرا ب) 2فرم شماره ( گزارش پيشرفت عمليات 
  
  و استروتحويل مدارك عمليات مستقيم زميني -3
. اتمام عمليات زميني و انجام محاسبات و ترسيم نقشه ها ، كليه مدارك مطابق فرم هاي مربوطه جمع آوري و تحويل سازمان گرددبا 

اري دخودد در غير اينصورت از تحويل مدارك افقت نامه نظارتي تنظيم شده باشتحويل مدارك در صورتي امكان پذير است كه مو
  .د ن مشاور اقدامات الزم را قبل از تحويل مدارك در اين خصوص كرده باش مهندسيننياز است كه .خواهد شد

ر آن تحويـل مـدارك      در صورت تنظيم موافقت نامه مدارك و نقشه ها تحويل قسمت مربوطه در نظارت شده و نامـه مـشاور كـه د                      
  . تحويل داده شود ، شده باشد به دبيرخانه جهت ثبتمربوطه رسيدتوسط مسئول 

نقشه ها و پرونده هاي تحويلي بايستي مربوط به كل محدوده كاري قرارداد باشد بدين منظور كه كل عمليـات بـه اتمـام رسـيده و                           
  . تحويل شودسازمانتوجه به نوع كار به با ) 5فرم شماره (پرونده مربوطه مطابق با فرم تحويل مدارك 

 ٢



 يا پرونده در زمان تحويل مدارك ناقص باشد به دليل اينكه امكان بررسي و اظهارنظر ميسر                 انجام نشده و  در صورتيكه بخشي از كار      
  .نمي باشد از تحويل پرونده ناقص خوداري ميشود و در اين موارد مدارك در دفتر ثبت نخواهد شد

  
 عملياتفت  درخواست پيشر -4

با يك نامه كه با عنوان ) تائيد درصدي از مبلغ اوليه قرارداد(مشاوران نقشه برداري جهت تائيد پيشرفت عمليات نقشه برداري 
  .سازمان تنظيم شده به سازمان ارسال يا فكس كنند

ا توجه به خدمات انجام گرفته  را بعملياتضمنا در نامه درخواستي چكيده اي از خدمات انجام گرفته و همچنين ميزان پيشرفت 
  .)مطابق با پيشرفت واقعي عمليات انجام شده باشدميزان درخواستي . (ذكر كنند

  . در صورتيكه از پروژه فوق كارشناس ناظر بازديدي نداشته باشد فايل مدارك به همراه نامه ارسال شود
   : الزامي استعمليات جهت تائيد پيشرفت زيرشرايط 

 از تنظيم موافقت نامه نظارتي عملياتمشاوران نقشه برداري قبل از درخواست پيشرفت .رتي تنظيم شده باشدموافقت نامه نظا -
  .د در غير اين صورت امكان تائيد وجود نداردناطمينان حاصل كرده باش

 .دنارسال كرده باش به سازمان مشاوران در زمان الزم فرم شروع به كار را -
 

  : مي باشد  زيربه صورتقشه برداري مستقيم زميني ن عملياتميزان تائيد پيشرفت 
60تائيد تا  -   كارشناس ناظر  و تشخيص درصد حداكثر طي سه مرحله با توجه به بازديد

  درصد با تحويل مدارك و تائيد كنترل زميني توسط كارشناس ناظر80تائيد تا  -

  
  .مدت زمان اجراي آن از قاعده فوق مستثني مي باشد  وخدمات نقشه برداري ميكروژئودزي با توجه به مراحل مختلف: تبصره 

  
  طبقه بندي  -5

 بعد از تحويل مدارك ،  پرونده در قسمت محاسبات و نقشه ها در قسمت  كارتوگرافي مورد بررسي قرار گرفته  در صورت تاييد
كارشناس  تحويل ا با زمين، نقشه ها و ليست مختصات جهت كنترل زميني و انطباق نقشه هاوليه بخش محاسبات و كارتوگرافي

         طبقه بنديبخش  تحويل  شده نقشه هاي اصالحكارشناس ناظر فايلدر اين مرحله در صورت تاييد  .شود ناظر زميني مي
  .شود مي
  

   :مدارك مورد نياز و نحوه ارائه آنها جهت طبقه بندي 
 اطالعات نهائي مورد نياز جهت  تائيد سازمان قرار گرفته است كه اصالحات مورد نياز توسط مشاور انجام شده و مورددر اين مرحله

  .طبقه بندي با توجه به نوع شرح خدمات مطابق زير عمل مي شود
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  :توپوگرافي  
به ) كه از نظر كارشناسان ناظر و كارتوگراف مورد تاييد بوده است(  شامل كليه عوارض منحني هايافايل كلي سه بعدي نقاط 

 تحويل كارشناس اس به همراه حد دور منطقه كه با استفاده از آخرين نقاط و به صورت نقطه به نقطه ترسيم شدهتفكيك مقي
  .شود مربوطه مي

  
  :كاداستر 

  .و به صورت زير تحويل داده شودEXCEL  فايل دفترچه مالكين كاداستر با فرمت 
   نباشدياستوني خالي و  هيچ سطر - 
  ك منطقه در يك صفحه باشند  تمامي قطعات مربوط به ي-
  . شودآوردهNumber فرمت  ستون مساحت با  -
  .هر قطعه فقط به يك مالك اختصاص يابد  -
   .حد دور قطعات به صورت پليگون بسته آورده شود  -

  
هزينه  ) 6/11/88 مورخ 106470/100بخشنامه به شماره ( دستورالعمل تعرفه هاي خدمات نقشه برداري 20مطابق بند : نكته 

عمليات كاداستر بر مبناي مجموع مساحت پالك ها و قطعات برداشتي خواهد بود و از افزودن قطعات ذيل به مجموع ليست 
  .و در كاداستر زراعي جزء مساحت محسوب نمي شوند. كاداستر خودداري شود

محدوده  - حريم ساحل دريا -ال  حريم كان- حريم رودخانه - حريم زهكش - حريم جاده آسفالت و شوسه -لوله وط حريم خط
   . آبرو-  مصنوعي طبيعي و جنگل- مسيل - زمين ورزشي  -منابع طبيعي -روستا 
  .در صورتي كه كارفرما موارد باال را جزء شرح خدمات از مشاور درخواست كرده باشد مساحت آنها منظور خواهد شد: تبصره 

  
   : مقاطع طولي و عرضي

  . مطابق فايل نمونه باشددقيقا و EXCELضي با فرمت     فايل مقاطع طولي و عر
   نمونه فايل مقاطع طولي

NO DIST(m) HIGHT(m) 
1 0 1727.12 
2 41 1723.47 
3 67.1 1717.54 
4 72.27 1715.71 
5 78.49 1713.36 
6 89.01 1713.4 
7 98.31 1715.05 
8 115.53 1720.88 

  نمونه فايل مقاطع عرضي
Chainage 1  
1 0 1727.12 
2 41 1723.47 
3 67.1 1717.54 
4 72.27 1715.71 
Chainage 2   
1 0 1723 
2 16.16 1725.66 
3 50.02 1726.79 
4 76.63 1726.91 
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  تنظيم صورت وضعيت  -6
 را وربا سربرگ مشا) 7فرم شماره (صورت وضعيت ، مشاور مشخصات پروژه و كليه مستندات مطابق فرم صورت وضعيت  تنظيم در

 تنظيم و به سازمان  واقعيكاركردبراساس  قرار داد و ابالغ ها و 3 آيتم هاي پيوست  را مطابقتكميل و جدول محاسبه حق الزحمه
  .ارسال نمايد 

 نداشته باشد صورت وضعيت مشاور  زيادي با طبقه بندي ارسالي مشاور اختالف چنانچهتوسط سازمانبعد از طبقه بندي نقشه ها 
طبقه بندي مورد قبول بوده و مرحله بعدي ضوابط و شرايط خصوصي و پيوست هاي قرار داد از قبيل تغيير تعرفه ، تغيير از لحاظ 

ط و  شرايط قرار داد بدر صورتي كه ضوا. طبقه بندي ، اعمال ضرايب مختلف و ابالغ هاي صورت گرفته مورد بررسي قرار مي گيرد 
گيرد در غير اين صورت اصالحات مورد نياز   صورت وضعيت مشاور مورد تائيد قرار ميدر صورت وضعيت مشاور رعايت شده باشد

 4 را در  با تاريخ جديد) مورد درخواست سازمان(شود كه مشاور نياز است صورت وضعيت اصالحي  به مشاور جهت اصالح اعالم مي
  .نسخه ارسال نمايد

  
  : به منظور بهينه سازي گردش كار الزامي است زير موارد خدمات نقشه برداري رعايت كليهصورت وضعيت در انجام 

در انجام خدمات نقشه برداري تمامي بندهاي قرارداد و پيوست هاي آن رعايت شود و چنانچه حجم هر كدام از آيتم هاي  -
د  نياز هست كه قرارداد افزايش يا كاهش يابد و يا آيتم هاي جديدي به آن اضافه شود و يا آيتم هائي از قرارداد حذف گرد

  . شودابالغمراتب از طرف كارفرما طي نامه اي به مشاور 
 .درخواست هاي مشاور مادر در صورتي معتبر است كه از طرف كارفرما به مشاور ابالغ گردد -

 .  پذيرفته است)يا نماينده معرفي شده (كليه مكاتبات و ابالغيه ها از طرف كارفرما ، فقط با امضاي مقام طرف قرارداد -

نياز است كه       ...)  وجود معارض و –شرايط نامناسب جوي : از قبيل(شوند  عواملي كه منجر به افزايش زمان اجراي قرارداد مي -
 .طي نامه اي به كارفرما و سازمان اطالع داده شود

وضعيت ارائه شده را در محاسبه صورت وضعيت قطعي لحاظ خواهد كرد كه قبل از تنظيم صورت % 25سازمان زماني افزايش  -
 .باشد بديهي است بعد از تنظيم صورت وضعيت قطعي هيچگونه اصالحي بابت ابالغيه هاي بعدي صورت نخواهد گرفت

گمانه هاي ابالغ شده از طرف كارفرما بعد از پياده شدن نياز هست كه صورت جلسه تحويل كليه گمانه ها با كارفرما ضميمه  -
 . مشاور باشد ارساليصورت وضعيت

 قرارداد منظور شده باشد و 3 در صورتي لحاظ خواهد شد كه هزينه آن در پيوست  GPSحق الزحمه تعيين موقعيت با  -
 .همچنين نقاط مذكور مازاد بر ايستگاه هاي مورد نياز شبكه ها باشد

 .صورت جلسه تحويل زمين و محدوده مورد تاييد كارفرما به همراه صورت وضعيت به سازمان ارسال شود -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٥



  
   :مراحل كاري

يا اشكاالتي مشاهده شـود نامـه هـاي       نواقص و    سازمانچنانچه در بررسي پرونده و نقشه ها و يا كنترل صحرايي توسط كارشناسان              
 زير ارسال خواهد شد 

  تكميلياجهت اصالح به مشاور نامه اول   -

چنانچه اصالحات انجام شده نواقص و اشكاالت پروژه را برطرف            ، با عنوان اخطار اول   )  رونوشت به كارفرما  ( دوم به مشاور    نامه  -
  نكرد ويا مهلت تعيين شده به اتمام رسيد

 .چنانچه اصالحات انجام شده مورد تائيد سازمان نباشد  ،با عنوان اخطار دوم) رونوشت به مشاور(نامه سوم به كارفرما  -

  سـازمان چنانچه مشاور به رفع اشكاالت و همكاري بـا            ، توانايي مشاور نامه چهارم به امور مشاوران و پيمانكاران مبني بر عدم            -
  . نورزد اهتمام

 .بديهي است كه اين اخطارها در بررسي و ارزيابي مشاوران نقش مهمي خواهد داشت -

 .ارسال گردد بين كارفرما و مشاور به سازمان الزم است كه رونوشت كليه مكاتبات -

 نهائي تاخير غير مجاز به كارفرما اعالم مي شود نياز است كه مشاوران نقشه برداري كليـه                با توجه به اينكه در صورت وضعيت       -
مستندات مربوط به تاخيرات غير مجاز را به سازمان ارسال كنند در صورتي كه پروژه تاخير داشته باشد و از نظر كارفرما مجاز 

خيرات و يا نامه تمديد قرار داد با در نظر گرفتن مدت زمان             محسوب شود نياز است كه كارفرما نامه اي مبني بر مجاز بودن تا            
 .نمايدتاخير مشاور به سازمان ارسال 
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  بخش دوم
  نحوه اجراي پروژه هاي نقشه برداري

       
  شناسائي

ائي خوب نتايج ارزنده اي از شناسائي در پروژه هاي نقشه برداري نقش اساسي در بهبود كار و حصول راندمان بيشتر را دارد و يك شناس
  .نظر يكنواختي و اقتصادي بودن پروژه را خواهد داشت

براي هر دو منظور  جستجو براي تعيين صحيح و امكان تثبيت موقعيت ايستگاه هاي نقشه برداري ، بدين منظور در اين مرحله
  : عبارتند ازگيردحرايي بايد مد نظر قرار مواردي كه در شناسايي ص. مسطحاتي و ارتفاعي يكجا مورد بررسي قرار مي گيرد

 . مجاوردو ايستگاه قراري ديد مستقيم بين بررسي امكان بر -
 .امكان استقرار سه پايه وجود داشته و به اطراف ديد كامل داشته باشدكه   در جاييايستگاهانتخاب  -
منظور برخورداري از استحكام ه  رودخانه ها ب باطالقي و كنارزراعي وهاي سست و نرم ،  در زميناط از انتخاب نقحد االمكان -

 .اجتناب شودو پايداري الزم 
 .انتخاب نقاط در محل هايي كه دستخوش تغييرات نگردد  -
 .امكان دسترسي ساده به نقاط  -
  .عدم ايجاد ايستگاه در مراكز نظامي -

 
  :  استضروري زيروه بر موارد فوق رعايت موارد عال GPS براي شناسائي شبكه هاي

 باشد و از انتخـاب نقـاط در دره هـاي باريـك ، مجـاورت      فضاي مناسب جهت دريافت امواج از ماهواره ها      قاط انتخابي داراي    ن -
 .پرهيز گردد... ، زير پوشش درختان و  هاها و ساير ابنيه ساختمان

  .خطوط انتقال نيرواجتناب از انتخاب نقطه در نزديكي  -
  . صاف و منعكس كنندهاجتناب از انتخاب نقطه در نزديكي سطوح -

  
  ساختمان نقاط

  .شود  استفاده ههاي بتني از مالت ماسه و سيمان كه به نسبت سه به يك آماده شد جهت ساختمان ايستگاه
  .و عالمت نقطه سانتراژ استفاده شود)  ميليمتر12معموالٌ ( با قطر مناسب )استيل يا فلزي(در ايجاد ايستگاه از ميله 

  . رعايت شودcm  5 و ارتفاع بتن از سطح خاك حدود mm  5بتن حدود  از سطح ارتفاع ميله
  

  نام گذاري ايستگاه ها
سسه اي كه كار نقشه برداري را به عهده دارند در قسمت ن ايستگاه نام اختصاري شركت يا مو  در نام گذاري نقاط شبكه  بر روي ساختما        

ف التـين و  و حـر تركيبي ازسطح ايستگاه ي ينئو در قسمت پا)  ريشه دار حكاكي روي سنگ هاي–شابلون روي بتن ها (باال نوشته شود    
  .د كه بيانگر نام ايستگاه است نوشته شوداعدا

  .ته ها به سمت شمال باشد كليه نوش
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   شبكه هاي نقشه برداري
  

   شبكه ماندگار) الف 
توپـوگرافي ، كاداسـتر ،      (هيه نقشه به روش مستقيم زمينـي         براي تمامي مقياس هاي ت     )ايجاد ايستگاه ها با استحكام باال      (شبكه ماندگار 

ايجـاد گـردد و     ها   عمليات زميني كار عكـسي و ليـزر اسـكنر           )مقاطع طولي و  عرضي ،  پالن پروفيل ، شبكه قائم الزاويه و هيدروگرافي              
  .خواهد بود 1 جدول شماره مطابق) با توجه به مقياس تهيه نقشه(  اين شبكه در سطح كل منطقه عمليات يفواصل ايستگاه ها

  
   :كه براي ايجاد شبكه ماندگار بايد رعايت شود  مواردي

  .موقعيت چنين شبكه اي طوري انتخاب شود كه امكان ماندگاري ايستگاه ها باال باشد -
 .صورت بتن درجا ايجاد شده باشده ساختمان ايستگاه هاي شبكه ماندگار ب -

 6040ابعاد ايستگاه ها به صورت       -  40) سانتيمتر (   35با سرقالب 35) صورت شابلون نويسي   ه  و سطح بتن ب   ) سانتيمتر
 )مطابق شكل نمونه(.ايجاد گردد

 . و با زمان استقرار مناسب قرائت شده باشندGPSتمامي ايستگاه هاي شبكه ماندگار  با  -

مثلثي بـه ابعـاد     .(باشد    ماندگار حكاكي آنها مناسب و در حد ايستگاه هاي        صورت حكاكي ايجاد مي شوند    ه   كه ب  هاي ايستگاه -
 ) سانتيمتر و وسط آن عالمت گذاري شود1 سانتيمتر و به عمق 15

 كه Cm  10  توان از پالك هاي آلمينيومي به قطرچنانچه در داخل شهر امكان ايجاد بتن و يا حكاكي وجود نداشته باشد مي -
 .استفاده كرد روي آن اسم مشاور و شماره ايستگاه حك شده باشد

   )3 مطابق فرم شماره. (براي تمامي نقاط شبكه ماندگار كارت شناسايي تهيه گردد -
  

 در مرحلـه  باشد با توجه به اينكه ادامه عمليات كار عكسي جهت تبديل و ترسيم منوط به تائيد شبكه ماندگار و  گويا سازي مي                 :تبصره  
شبكه ماندگار و گويا سازي كنترل شده و  در صورت تائيد توسط ناظر، تائيديه شبكه ماندگار  و گويا سازي يك جا صادر                         ،ل زميني كنتر
  .گردد مي

  )بتن درجا(نمونه بتن ايستگاه ماندگار 
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  1جدول شماره 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :عالوه بر موارد باال رعايت نكات زير ضروري است 
  . ايستگاه ايجاد گردد4در پروژه هاي كوچك نياز است كه براي شبكه ماندگار حداقل  -
با توجه به نوع طبقه فاصله اضالع شبكه ماندگار و اصلي براي منطقه دشت محاسبه شده براي مناطق تپه ماهور و كوهستان  -

 . كمتر خواهد بود هاطقه فواصل ايستگاه شبكهمن بندي

 . تمامي شكستگي ها و انحنا ها برداشت شوند1جدول شماره مطابق در برداشت مرز قطعات كاداستر عالوه بر نقاط برداشتي  -

ها و  خط القعر ،ها سأ خط الر،ها   تغيير شيبي تمام 1در برداشت توپوگرافي عالوه بر نقاط برداشتي مطابق جدول شماره  -
  .برداشت شود متناسب با مقياس و فاصله منحني تراز عوارض ارتفاعي و مسطحاتي 

 UTM ، ليست مختصات GPS مي باشد بعد از ايجاد و قرائت شبكه ماندگار با Localدر پروژه هائي كه سيتم ترسيم آنها  -
 در صورتيكه كل نقاط شبكه .سيك كار شوددر ادامه براي قرائت شبكه اصلي به روش كال.  تبديل نموده Local سيستم را به

       مقياس                                                                                                 عنوان 1/500 1/1000 1/2000

 فواصل اضالع شبكه ماندگار متر1000 متر1500 متر2000

 فواصل اضالع شبكه اصلي  متر300  متر500  متر700

  حداكثر فاصله نقاط برداشتي تا ايستگاه   متر200   متر350   متر500

  )مرز قطعات(فاصله نقاط برداشتي در كاداستر    متر10  تر م20   متر40

   نقشهcm10×10شبكه  به ازاي هر در دشت ي تراكم نقاط برداشت نقطه 16 نقطه 16 نقطه 16
    

  فاصله نقاط روي زمين   متر12,5   متر25   متر50
 نقطه 25  نقطه25 نقطه 25   نقشهcm10 ×10  كهشببه ازاي هر  تپه ماهور در يتراكم نقاط برداشت

     
  فاصله نقاط روي زمين   متر10   متر20   متر40
   نقشهcm 10 ×10 شبكه به ازاي هر  كوهستان در يتراكم نقاط برداشت  نقطه 36 نقطه 36  نقطه 36

    
  فاصله نقاط روي زمين   متر8   متر16   متر32
   نقشهcm 10×10  شبكهبه ازاي هر  ختكوهستان س دريتراكم نقاط برداشت نقطه 50 نقطه 50 نقطه 50

    
  فاصله نقاط روي زمين   متر7   متر14   متر28

 ي اصلي هاستگاهيفواصل ا   متر150   متر300   متر600

 فواصل ميخ هاي چوبي   متر50   متر100   متر200

 فواصل كوپه هاي خاكي   متر10   متر20   متر40

  شبكه بندي قائم الزاويه
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 به با توجه به ابعاد منطقه  UTM قرائت شود ، بعد از قرائت كل نقاط ، ليست مختصات GPSهاي ماندگار و اصلي  به روش 
 . تبديل شودLocalسيستم 

  
  شبكه اصلي) ب 

  
 )پالن پروفيـل ، شـبكه قـائم الزاويـه            طولي و  عرضي ،    توپوگرافي ، كاداستر ، مقاطع      ( اين شبكه در تهيه نقشه به روش مستقيم زميني        

  .ايجاد مي گردد
    :براي ايجاد شبكه اصلي موارد زير رعايت شود 

 . خواهد بود1مطابق جدول شماره فواصل اضالع پيمايش  -

 شود شبكه از روش هاي ماهواره اي يا كالسيك استفاده مي جهت مختصات دار كردن نقاط -

40ورت ابعاد ايستگاه ها به ص - 35 .مي باشد) سانتيمتر (30  
  نيازي به تهيه كارت شناسائي نمي باشدبراي ايستگاه هاي شبكه اصلي -

 
 

  
  )بتن آماده(نمونه ايستگاه هاي شبكه اصلي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقاط مبنايي مسطحاتي و ارتفاعي
   .از نظر مسطحاتي و ارتفاعي به نقاط سازمان يا نقاط ابالغي كارفرما وصل شده باشندتمامي پروژه هاي نقشه برداري 

  . ضميمه پرونده شود وي تهيه شدهئبراي تمامي روش هاي تهيه نقشه ،  نقاط مبنا
  

  نقاط سازمان نقشه برداري كشور  -
به مهر سازمان  طابقت داشته باشد و ممهور تاريخ انجام پروژه مباسازمان ) مسطحاتي و ارتفاعي(كارت هاي شناسائي نقاط 

  )كارت هاي شناسايي در زمان انجام پروژه از سازمان تهيه شده باشد.(باشد
  . فايل تحويلي و كارت شناسائي ضميمه پرونده شود GPSجهت استفاده از ايستگاه هاي دائمي سازمان در محاسبات 

  
 نقاط ابالغ شده از طرف كارفرما  -

  .الغي به همراه نامه رسمي كارفرما ضميمه پرونده شودليست مختصات اب
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  انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي

  
  . انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي براي تمامي روش هاي تهيه نقشه مطابق دستورالعمل انجام پذيرد

  
   :مسطحاتي  
رأس ديگر آن دوتا   رأس آن نقطه مبنايي و دوبه صورت مثلث كه يكنياز است از نقطه مبنائي مسطحاتي به دو نقطه  شبكه  -

 )Aانتقال  (مانند. صورت پذيرد  GPSبا  انتقال از نقاط شبكه باشند

 كيلومتر 50 كيلومتر و براي گيرنده هاي دو فركانسه حداكثر 7طول اضالع اين مثلث براي گيرنده هاي تك فركانسه حداكثر  -
گيرنده هاي دو ( كيلومتر 50و بيشتر از ) گيرنده هاي تك فركانسه(كيلومتر  7مي باشد و چنانچه فاصله انتقال بيشتر از 

 . عمل شودBباشد جهت انتقال مختصات به روش انتقال ) فركانسه

  .شود كه از دو نقطه مبنائي مسطحاتي انتقال انجام شود جهت حصول اطمينان از صحت شبكه توصيه مي -
  

   :ارتفاعي        
ترازيابي مستقيم زميني و صورت رفت و برگشت ه مبنائي و ترجيحا ً  از دو طرف محدوده كاري انتقال بنياز است  از دو نقطه   -

 انجام شود

 مي شود و از نقطه اگر در منطقه اي يك نقطه مبنائي وجود داشته باشد به صورت رفت و برگشت ترازيابي مستقيم انجام -
 )فقط جهت كنترل.( انجام شودGPSتفاع از طريق مبنائي ديگري كه در فاصله دوري واقع شده انتقال ار

 . كيلومتر يك ايستگاه كمكي ايجاد گردد5 الزم است هر ترازيابي مستقيم زميني به روش براي انتقال ارتفاع در فواصل بلند -

نتقال ارتفاع چنانچه در منطقه اي تا فاصله زيادي نقاط مبنائي وجود نداشته باشد با هماهنگي كارشناس ناظر نسبت به نحوه ا -
 .و انتخاب سطح مبنا تصميم گيري شود

 
   انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي در حالت كلي مطابق شكل خواهد بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١١



  
مشاهدات   مسطحاتي 

  
   مشاهدات ماهواره اي-الف 

  
  :  مورد توجه قرار گيردنكات زير  GPS  با استفاده از گيرنده هاي شبكهدر اندازه گيري و تعيين مختصات مسطحاتي نقاط

   .استفاده شود و دستگاه هاي يكسان ها حتي اال مكان از آنتن -
 .ارتفاع آنتن اندازه گيري شده به دستگاه معرفي گردد -

 . اسامي ايستگاه ها به صورت چهار كاراكتري باشد -

 . كمتر نباشد5حداقل تعداد ماهواره هاي رديابي شده از  -

 6 هاي زير عدد DOPعموماٌ . مورد بررسي قرار گيرند) DOP(حاظ آرايش هندسي آنها از ل ماهواره هاي رديابي شده  -
 .مطلوب مي باشد

 . ثانيه باشد10 و حداكثر نرخ ثبت  درجه15زاويه ارتفاعي ماهواره ها بزرگتر از  -

 . تكميل شوددقيقاٌ ( SITE LOG) اطالعات مربوط به فرم صحرايي -

 .آنتن ها نسبت به شمال توجيه شوند -

 .پارامتر هاي معرفي شده به دستگاه ها يكسان باشند -

  .  باشد mm + 1 ppm 10 ميزان بهتر از GPS بست شبكه هاي دقت -
  

  :رعايت شود  GPSبا رابطه تقريبي زير  جهت تعيين حداقل مدت زمان مشاهده 
  

   :ب و قابل پردازش  تعيين مدت زمان بهينه جهت مشاهده يك طول باز براي گيرنده با تعداد ماهواره هاي مناس
  

  تك فركانسه   :      مدت زمان بهينه بر حسب دقيقه حداقل = دقيقه20+  دقيقه به ازاي هر كيلومتر 2
  دو فركانسه    :       مدت زمان بهينه بر حسب دقيقه حداقل = دقيقه10+  دقيقه به ازاي هر كيلومتر 1

  
  :خروجي اطالعات شامل موارد زير باشد 

-   Raw Data  
-  Rinexو نام درست ايستگاه ها آنتن با ارتفاع  

 پارامترهاي معرفي آنتن  -
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  ) پيمايش مسطحاتي( مشاهدات كالسيك -ب
  

   :ين مختصات به روش كالسيك براي ايجاد ايستگاه هاي شبكه اصلي نكات زير مورد توجه قرار گيرديدر اندازه گيري و تع
  

ختصات دار ماندگار شروع شده و به دو نقطه ثابت ماندگار ديگر ختم مي شوند كه در اين حالت پيمايش ها از دو نقطه ثابت م -
 . طول قرائت گرددn-3  زاويه و n-2 باشد بايد n )كليه ايستگاه ها ( اگر تعداد ايستگاه ها

  ود اگر تعداد ايستگاه ها كه پيمايش از دو نقطه ثابت مختصات دار ماندگار شروع شود و به همان دو نقطه ختم ش در صورتي -

 n  باشد بايدn زاويه و n-1طول قرائت شود . 

 .ي كه در داخل يك پيمايش مختصات مي گيرند نبايد در يك پيمايش ديگر نيز مختصات دار شونديايستگاه ها -

 .اده شودكوپل قابل قبول  استف2 كوپل قرائت مي شوند كه در محاسبه پيمايش از ميانگين حداقل 3كليه زوايا در  -

و با مقياس مناسب ترسيم گردد و ميانگين زوايا و طول هاي قرائت شده در كي كامل شبكه مسطحاتي مطابق مختصات كرو -
 .آن مشخص شده باشد

 . بر روي طول ها اعمال شودPPMتا گردد  دوربين وارد  محاسباتاندازه گيري شده و در فشار هوا و درجه حرارت -

nd مقدار از بهترا  بست زاويه اي پيمايش هدقت -      باشد.. E 5.2 

3
   

n
d5.2  از رابطه)از نقطه معلوم به نقطه معلوم ديگر (ي باز بست مسطحاتي پيمايش هادقت - . بدست مي آيد  LExy

 از رابطهي بسته  بست مسطحاتي پيمايش هادقت -
2

   
n

d5.2  . بدست مي آيد  ABExy

dدر روابط فوق                          . مي باشد بر حسب راديان دقت متوسط اندازه گيري زاويه

dمقدار                           . مي باشدگرادي 15" برابر با 500/1براي مقياس  

d   مقدار                       . مي  باشد گرادي12 " برابر با 2000/1 ، 1000/1هاي   مقياس براي  

                      n  تعداد اضالع و L و باز  پيمايشاضالع يك مجموع طول هاي AB بزرگترين قطر پيمايش بسته )
4

 مجموع           1

2  .مي باشد) طول هاي پيمايش ضربدر 

 . گرادي باشد20" كمتر از   ،اختالف زواياي قرائت شده از ميانگين -

 . رعايت شود1در طراحي و مشاهدات جدول شماره  -

 
 نحوه اتصال ايستگاه هاي كالسيك با شبكه ماندگار
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  ترازيابي
  

  :در ترازيابي شبكه ها موارد زير رعايت شود 
 .گردد  ترازيابي به روش مستقيم زمينيرفت و برگشت و لوپ  صورت  و اصلي بهكليه رئوس شبكه ماندگار -

mmK    بهتر از  بست ترازيابيدقت  -   . باشد ± 12   
                         K  ترازيابي مي باشد) متوسط فاصله رفت و برگشت( طول مسير ترازيابي شده بر حسب كيلومتر.  

 .داب با توجه به روش هاي معمول قبل از اندازه گيري كنترل و در صورت لزوم اصالح گردكليماسيون ترازي -

  ها در هنگام اندازه گيري اطمينان الزم حاصل شود از تراز بودن شاخص -
ت از  با خودكار در فرم استاندارد ترازيابي نوشته و يا در حافظه هاي الكترونيكي ثبت شود ، در صورت اشتباه در قرائقرائت ها -

 . ثبت گردد بدون از بين بردن قرائت قبليدر جاي مناسبخودداري گردد و قرائت صحيح اصالح نوشته در فرم  

مورد توجه قرار گيرد و سعي شود اختالف فاصله )  متر100(در هر دهنه اندازه گيري حداكثر فاصله ترازياب با شاخص ها  -
 .شد نبافاصله% 10 شاخص عقب و جلو بيش از ازترازياب 

 . بررسي شودد و صحت و سقم نتايج حاصله دقيقاًصورت روزانه با توجه به مشاهدات  انجام شوه محاسبات اوليه ترازيابي ب -

دور ريخته نشود و به همان ترتيب كه اندازه ) حتي اوراقي كه ترازيابي هاي آن قابل قبول نبوده ( يك از اوراق ترازيابي  هيچ -
 رحله محاسبات نگهداري گرددگيري شده براي استفاده در م

 اختالف  ترسيم و مسير ترازيابي هاي رفت و برگشت با قيد و با مقياس مناسب مختصات مطابقكروكي كامل شبكه ارتفاعي -
 .روي آن مشخص گرددهاي انجام شده  ارتفاع

  .در پروژه هاي كه صرفا ارتفاعي مي باشند جهت تهيه كروكي از مختصات تقريبي استفاده شود -
  
  :واعد ق

 شده الزم است كه ارتفاع بيضوي نيز محاسبه و در ليست مختصات GPSبراي ايستگاه هاي شبكه ماندگار و ايستگاه هاي  -
  .آورده شود

 . قرائت  شوندGPSنقاط مبنائي ارتفاعي همراه با نقاط  شبكه ماندگار با دستگاه  -

 ناظر به صورت ترازيابي كارشناسبا نظر) تاني صعب العبورمناطق كوهس( در مناطقي كه امكان ترازيابي مستقيم وجود ندارد  -
  انجام شودGPS و يا با مثلثاتي و دو طرفه همزمان
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   زراعيكاداستر
  

  در ادامه كليه عوارض برداشت بعد از ايجاد شبكه هاي ماندگار و اصلي و قرائت مسطحاتي شبكه ها و  زراعيدر تهيه نقشه هاي كاداستر
  .رداشت محدوده مالكيت ها موارد زير رعايت گرددبراي ب

  
   هنگام برداشت محدوده و تعيين مالكيت ها حضور داشته باشد يا كارفرمانماينده شورا -
 . باشد يا نماينده كارفرمااوراق مربوط به برداشت محدوده ها و تعيين مالكيت ها حتما با امضا و مهر شورا -

 .. به صورت دفترچه تحويل گردد و بعد از تكميل  فرم هد جمع آوري ش6اره ست مطابق فرم شماطالعات مورد درخوا -

و در محاسبه حق الزحمه قسمتي از قطعه كه در   باندي قسمتي از قطعه كه در باند واقع شده برداشت شود زراعيدر كاداستر -
آنها در داخل باند واقع شده را چنانچه كارفرما مساحت كل قطعاتي را كه قسمتي از .باند واقع شده است لحاظ خواهد شد

 .بخواهد مساحت كل قطعات برداشت شده و در ليست مالكين مساحت كل قطعه نوشته شود

 . برداشت شوندمامي شكستگي ها و انحنا ها  ت1در برداشت مرز قطعات كاداستر عالوه بر نقاط برداشتي مطابق جدول شماره  -

 

كاداستر شهري   
  

  . انجام مي گيرد  بودهمات قرارداد و ديگر توافقاتي كه بين كارفرما و مشاوركاداستر شهري مطابق شرح خد
  

   و پالن پروفيلمقاطع طولي و عرضي
  

  :و تعيين مختصات ايستگاه هاي فوق به صورت زير عمل شود  شبكه هاي ماندگار بعد از ايجاد تهيه نقشه هاي فوق در
  

يستگاه هاي مسير مقطع طولي و پالن پروفيل، تمامي ايستگاه هاي فوق بعد از ايجاد ايستگاه هاي دو سر مقاطع عرضي و ا -
 .همانند شبكه اصلي تعيين مختصات شوند

  .تمامي مقاطع عرضي در يك سيستم يكپارچه تعيين مختصات شوند -
 . نقاط برداشتي كه در سر زمين مشخص است عالمت و رنگ آميزي شود يكسري از مقاطع عرضي تهيهدر -

 .ه ها در دو طرف مقطع عرضي باشندسعي شود ايستگا -

 .جانمائي مقاطع طولي و عرضي تهيه شود -

 رودخانه ايستاده  جريان آب به صورتي باشد كه وقتي رو به جهتمقاطع عرضي ترسيم مقاطع طولي در جهت جريان آب و   -
  شروع شودچپ سمت باشيم صفر مقطع از

 خط داغي آب در مقاطع برداشت شود -

  زير باشدابعاد بتن به صورت -
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نقشه هاي توپوگرافي به روش شبكه بندي قائم الزاويه   تهيه 
  

  .در تهيه نقشه هاي فوق بعد از ايجاد و تعيين مختصات نهائي ايستگاه هاي شبكه ماندگار بصورت زير عمل ميكنيم 
مكان تخريب وجود ندارد ايجاد حداالمكان ايستگاه هاي ماندگار با توجه به زراعي بودن چنين پروژه هاي در جاهائي كه ا -

 .گردد

  ) دستي ميتوان براي برداشت حدودي محدوده كار استفاده كردGPSاز (دور محدوده كاري برداشت شود  -
برداشت شد نقشه اي شامل شبكه و دور محدوده كاري محاسبه شد بعد از اينكه مختصات  نهايي ايستگاه هاي ماندگار  -

 .كل منطقه ترسيم گرددسانتي متر 10× 10 هاي كهماندگار ، دور محدوده كاري و شب

 
 )مطابق شكل ( ، ميخ هاي چوبي و كوپه هاي خاكي نسبت به طراحي شبكه اصلي) سمت چپ اندكس(از ابتداي محدوده  -

 . اقدام شود 

عمل   مطابق شكل 1در طراحي فواصل ايستگاه هاي اصلي ، ميخ هاي چوبي و كوپه هاي خاكي با توجه به جدول شماره  -
 .شود

 . گرددمشخص E,N هر دو جهت  در اصليسه شبكه يك ايستگاهبه ازاي هر   -

 . گردداستخراجموقعيت ها روي نقشه مشخص شده و ليست مختصات اين و ميخ هاي چوبي  موقعيت ايستگاه هاي اصلي  -

 .موقعيت ايستگاه هاي اصلي و ميخ هاي چوبي روي زمين پياده مي شوند -

 . مطابق نقشه روي زمين عالمت گذاري مي شودموقعيت كوپه هاي خاكي -

 .نام گذاري ايستگاه ها به صورتي باشد كه ايستگاه ها در يك ستون هم نام و در يك رديف با اندكسهاي يكسان باشند -

 . اندكس عددي باشداطراف هر ايستگاه با نام ايستگاه بعالوه بصورتي باشد كه  ميخ هاي چوبي نام گذاري -

 .چوبي روي آن نوشته شود  هاي شماره ميخ -

 ارتفاع دادن به موقيعيت ها كوپه خاك ها مشخص شد جهت ايستگاه هاي اصلي ، ميخ هاي چوبي و موقعيتبعد از اينكه  -
 از لحاظ مسطحاتي ي خاك هاي  ايستگاه هاي اصلي و ميخ هاي چوبي و كوپهموقعيتيعني . شودبايستي از ترازياب استفاده 

 .گردد استفاده مي  نقاط از ترازيابوي زمين پياده مي شود و جهت تعيين ارتفاعدر ر مطابق نقشه طراحي

 .كليه عوارض مطابق نقشه هاي توپوگرافي برداشت شود -

چنانچه منطقه وسيع باشد و نام گذاري ايستگاه اصلي به صورت يك حرف و عدد جوابگو نباشد از تركيب دو حرف و عدد  -
 .استفاده شود
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  ه تهيه نقشه به روش شبكه بندي قائم الزاويه و نام گذاري ايستگاه هانحو
  
  
  

    
    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٧



برداشت جزئيات   
  

  :جهت برداشت جزئيات نكات زير رعايت شود 
 .كليه عوارض مسطحاتي و ارتفاعي طبق ليست مندرج در بخش استاندارد ها برداشت شود -

 . بصورت دستي در فرم هاي مربوطه ترسيم گردد عوارض كروكي موقعيت -

  .و يا حافظه هاي مشابه ديگر ثبت گردد )Field Book ( استيشندرحافظه صحرائي توتالعوارض   كد -

 .برداشت شودمتناسب با مقياس و فاصله منحني تراز  خط القعرها و ها سأخط الر ، ها  تغيير شيبيتمام  -

 . باشد1 جدول شماره  مطابقطقه تراكم نقاط برداشت شده در سطح من -

 حداقل يك ع كرده و در انتهاي برداشت  بايدبعد از استقرار و صفرصفر كردن دوربين به يك ايستگاه كار برداشت را شرو -
 .كه امكان قرائت هيچ ايستگاه ديگري نبود همان ايستگاه صفرصفر را قرائت كنيد و در صورتي. ايستگاه ديگر را قرائت نمائيد 

در . برداشت جزئيات عالوه بر ايستگاه هاي ماندگار و اصلي مي توان به صورت آنتني يك ايستگاه برداشتي  ايجاد كردجهت  -
ماندگار يا  صورتيكه تعداد ايستگاه هاي برداشتي بيش از يك ايستگاه در يك امتداد مورد نياز  باشد به صورت لوپ به ايستگاه

 اصلي بسته شود

  
  :نحوه برداشت عوارض 

  .برداشت مي شوند  دسته3 و بر اساس ابعاد آنها در قالب عوارض موجود در طبيعت با توجه به مقياس نقشه و شرح خدمات قرارداد
  

  :عارضه نقطه اي 
: A1     عارضه اي كه مركز آن قابل دسترسي است و ژالون روي مركز عارضه قرار مي گيرد

 A2 :    . ژالون در نزديكترين نقطه به مركز عارضه قرار مي گيردعارضه اي كه مركز آن قابل دسترسي نيست و

 A3 :    دو نقطهبرداشت مانند دهانه قنات كه با.گيرد  و ژالون روي قطرهاي آن قرار مينيست دسترسي قابلكه مركز آن عارضه اي         
  .شود و وسط آن دو نقطه مركز عارضه خواهد بود ميعارضه مشخص 

  
  :عارضه خطي 

B1 : و فاصله برداشت نقاط با توجه به مقياس نقشه .رضه اي كه در يك بعد كشيده شده و ژالون در آكس عارضه قرار مي گيرد عا
  .گرددها و شكستگي ها در طول مسير برداشت  كليه تغيير شيبضمناٌ .خواهد بود

B2 : گرددمينيز برداشت  در دو طرف عارضه و در صورت لزوم داخل عارضه  ، ژالون اين نوع عوارض برداشتدر .  
  

   سطحيعارضه
C1 : گردد محيط عارضه برداشت مي  
C2 :  گردد مقياس نقشه برداشت ميهم مطابق دستورالعمل با توجه به عالوه بر محيط ،  داخل عارضه.  
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  كارتوگرافي
  

   :در ترسيم نقشه ها و ارائه آن به سازمان نكات زير رعايت شود
  

  :ه صورت زير باشدقطع نقشه ها و مشخصات آن ب
  سانتيمتر 100 × 70 ابعاد كاغذ  -
   سانتيمتر10 ×10   سانتيمتر به صورت شبكه بندي  80  ×60نقشه   كادر  ابعاد-
  .كادر نقشه بزرگتر از  سانتيمتر2به فاصله   )خارجي( ضخيم  كادر-               

  )مانند نمونه(  سانتيمتر15سانتيمتر و از سمت راست   3  و  پايين فاصله لبه هاي كاغذ با كادر ضخيم ازباال ، سمت چپ  -      
                    و) 1000/1-500/1-200/1(براي مقياسهاي 100مختصات ازگوشه سمت چپ پايين هر نقشه  با مضرب صحيحي از  -

  .د در جهت هر دو محور نوشته شو1/ 2000 براي مقياس200مضربي از
 .باشد و مشخصات پروژه  شمال ،مختصات  هرشيت نقشه داراي عالئم ، راهنما ، جدول -      
 .شود مي) مورد استفادههاي  گزيده سمبلبر( نقشه شامل سمبلهاي به كار رفته درنقشه   عالئم-      
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   : باشد به صورت زيرازه داراي جلد و شير شدهآلبومنقشه هاي نهايي 
 

 : جلد نقشه شامل سه قسمت 

  .توضيحات عمومي نقشه در  باالي  جلد نوشته شود  - 
 راهنما در سمت راست جلد و به صورت گويا و داراي مختصات چهارگوشه در پروژه هاي منطقه اي و داراي مختصات  ابتدا و  - 

  .انتها در پروژه هاي باندي باشد
مانند . (د قسمتي از نقشه هاي كوچك مقياس ايران كه منطقه كارشده در آن مشخص باشد رسم گردد درسمت چپ جل - 

  )نمونه
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  )مانند نمونه( .شود مشخصات پروژه شامل تمامي اطالعات به صورت كامل نوشته مي
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خصوصيات متن ها

  
  

Font Style Name نوشته ها 

NaskheC NaskhC اسامي روستا ها 

NaskhD NaskhD اسامي رودخانه ها 

NaskhD NaskhD متن هاي داخل نقشه 

Italict Station اسامي ايستگاه ها 

Monotxt8 Monotxt اعداد ارتفاعي 
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  :قواعد ترسيم نقشه ها 
  

  .ي دقيقا مطابق دستورالعمل ابالغي ترسيم شودتمامي نقشه ها از نظراليه بندي و مشخصات گرافيك -
 .طبق دستورالعمل تنظيم شود Bylayer ها بصورتنوشته ها و  ها ، الين تايپ ها ، سمبل رنگ، درمتن نقشه  -
 . آبي وقهوه اي سه رنگ اصلي هستند و رعايت آنها مطابق دستورالعمل ابالغي مي باشند،درنقشه ها رنگهاي سبز  -

:  سبز         ... )جنگل ، درخت و ( ي پوشش گياهي برا
  ...)آبريزها ، نهرها ، كانالها ، مسيلها ، رودخانه ها و ( براي عوارض و سازه هاي آبي : آبي        
  ...)و ) 25 و فرعي 34اصلي (ترانشه ها ، خاكريزها و منحني ها (براي منحني هاي تراز و رسم عوارض خاكي :  قهوه اي       
  .از رنگ مشكي براي ترسيم عوارض مصنوعي استفاده مي شودفوق الوه بر سه رنگ ع          

 و با Sc=0.5 ،  500/1جهت ترسيم نقشه با  مقياس . تهيه شده است 1000/1هاشورها ، نمادها وطرح خطوط براي مقياس -
  .تنظيم شود  SC=2 ، 2000/1مقياس 

 .اضافه شده ترسيم گرددH _ ) (انتهاي آن هاشورمربوط به عوارض خاص دراليه عارضه مربوطه كه در -
 .اضافه شده نوشته شود ) (T_ متن هاي مربوط به عوارض خاص دراليه عارضه مربوطه كه درانتهاي آن -
را دراتوكد SNAPBASE  درصورتيكه هاشور مربوط به عوارض درشيت مورد نظربدرستي ترسيم نشده باشد دستور  -

 .اييد تا هاشور آن شيت بدرستي ترسيم گردداجراكرده وسط شيت مربوطه راكليك نم
پلي الين ترسيم شده LineTypeGeneration  عارضه بدرستي ترسيم شود بايد خاصيت  LineTypeبراي اينكه -

Enabledشده باشد . 
 .پيوست ترسيم شودفونت و اندازه و رنگ و مشخصات نوشته ها  مطابق جدول  -
 .نشده در لژاندر آورده شودعارضه هاي جديدي كه در دستورالعمل تعريف  -
 . وجود نداشته باشد از نماد استفاده شودText در جاهائيكه فضاي كافي جهت نوشتن -
 . داخل آنها نوشته شودTextعوارضي كه براي آنها نماد يا هاشور تعريف نشده  -
  در ترسيم عوارض نكات زير رعايت شود -

  .ي ترجيح داده شود                  عارضه سطحي جزئي بر عارضه سطحي كل
  .                  عارضه خطي بر عارضه سطحي ترجيح داده شود

  .                  عارضه نقطه اي بر عارضه خطي و سطحي ترجيح داده شود
 داشته باشند در صورت تداخل نقاط برداشتي اديت هاي مربوطه تمامي عوارض بايد نقطه ارتفاعيدر نقشه هاي توپوگرافي  -

 . شودانجام
 .سانتيمتردر قسمتهاي صاف منحني نوشته شود15درجهت ازدياد و هر)مترسها(روي منحني هاي اصلي اعدادارتفاعي -
 .آبروها ، نهرها ، كانالها ورودخانه ها داراي جهت باشند دررودخانه ها نام آن نيز نوشته شود -
 .شودو خط راه آهن بطرفها  نوشته )  آسفالت–شوسه (درتمامي جاده هاي اصلي -
 .درنقشه هاي كاداستر دور قطعات پليگون  بسته و داخل آن كد قطعه نوشته مي شود -
 .نقاط ارتفاعي به صورت دورقم صحيح و دو رقم اعشار و مميز جاي واقعي نقطه قرار گيرد -
 . شود Trimمنحني ميزان هاي داخل عوارض مصنوعي  -
 .هيه شود كارتوگرافي  و زميني ت كنترليك سري چك پالت رنگي براي -
 )DWGفرمت( هر شيت نقشه دريك فايل - كلي وسه بعدي ب-الف. ارايه شودCD  در نقشه ها به دوصورت زير -
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  نحوه اجراي عمليات ميكروژئودزي و هيدروگرافي
  

ي معاونت برنامه ريـزي و نظـارت راهبـردي          در مورد خدمات نقشه برداري ميكروژئودزي و هيدروگرافي با توجه به اينكه دستورالعمل ها             
 17/7/87 مـورخ  64745/100و    ) ميكروژئـودزي  (29/1/1386 مـورخ    9364/100رئيس جمهور طي بخـشنامه هـاي بـه شـماره هـاي              

ه الزم به يادآوري است مشاوران نقشه برداري كه خـدمات نقـش           . رعايت شود ابالغ گرديده تمامي مفاد آن توسط مشاوران        ) هيدروگرافي(
برداري ميكروژئودزي و هيدروگرافي را انجام مي دهند، دو هفته قبل از شروع به كار با سـازمان نقـشه بـرداري همـاهنگي هـاي الزم را                            
داشته باشند تا كارشناسان ناظر در حين اجراي عمليات هاي فوق در منطقه حضور داشته باشند، در غير اين صورت كنترل عمليات بعد                       

  .حرائي به هيچ وجه عملي نخواهد بود و تائيديه اي صادر نخواهد شداز اتمام عمليات ص
  

  :در اجراي پروژه هاي ميكروژئودزي عالوه بر دستورالعمل ابالغي نكات زير رعايت شود 
  

 .براي نقاط بدنه سد درپوش ساخته شود -
 )جهت ماندگاري باال.( شودو يا حكاكي روي بدنه انجاماسامي كليه نقاط شبكه ها به صورت شابلون نويسي روي بتن  -
 . براي سدهاي خاكي از گيرنده هاي دو فركانسه استفاده شودGPSاز مشاهدات  -
 براي سدهاي بتني ، سازه هاي بزرگ و زمين لغزش با توجه به دقت مورد درخواست كارفرما از گيرنده GPSاز مشاهدات  -

 .هاي دو فركانسه استفاده شود
 
 :يت شود  موارد زير رعاGPSدر مشاهدات  -

  . ثانيه انجام گردد5 ساعت مشاهده با نرخ 4                     براي مشاهدات شبكه خارج سد حداقل 
  . ثانيه انجام گردد1 ساعت مشاهده با نرخ 1,5                     براي مشاهدات شبكه روي سد حداقل 
  . استفاده شودSP3 به صورت فايل ار دقيق ماهواره                     براي تعيين مدار ماهواره از اطالعات مد

  . درجه تنظيم گردد15                      زاويه ارتفاعي روي 
  .                      مشاهدات به صورت همزمان حداقل سه ايستگاه با هم همپوشاني داشته باشند
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  ر عكسينحوه اجراي عمليات زميني كا
  

  كادر گيري 
 و اندكس راهنماي نقاط كنترل عكسي و با توجه به طراحي ، محدوده مجاز براي انتخاب نقطه را روي بعد از دريافت عكس ها

و قرمز ) آلتيمتري( سانتيمتر از اطراف عكس را ترجيحا با مداد چاينوگراف آبي 1 براي اين كار .عكس ها مشخص مي نمائيم
را به ساير عكس هاي مربوطه انتقال مي دهيم بطوريكه يك كادر ) كادر( زده و سپس خطوط به وجود آمده عالمت) پالنيمتري(

  .بهتر است كد نقطه در كنار همه كادر ها نوشته شود. مشترك و يكسان روي همه عكس هاي مربوط به آن نقطه ايجاد گردد
روي تصوير چاپ شده ، در ) كادر(مشخص كردن محدوده مورد نظر در صورتيكه تصاوير رقومي مورد استفاده قرار گيرد عالوه بر 

 .فايل مربوطه نيز كادر مورد نظر مشخص شود

  نحوه گرفتن نقاط زميني مسطحاتي و ارتفاعي
 .بر روي سطح زمين خوب باشد) منظر قائم(نقاط ديد از باالي  -

 .ا عوارض اطراف باشدخوبي بين نقطه ب) Contrast(نقاط در جاهايي گرفته شوند كه تضاد رنگي -

از انتخاب . باشد   مشخص دست نخورده و بدون تغيير باقي مانده،مكان نقطه مشخص شده روي عكس در روي زمين واضح -
اي كه بعد از  مانند جاده.اند، جدا خودداري شودكيفيتِ زمان عكسبرداري خود را از دست دادهشرايط و ثباتي كه نقطة بي

 كه در اثر جزر و مد  نوار ساحلي ،كف آن را دگرگون كرده هايي كه بارندگي ، مسيل آسفالت شدهعكسبرداري شن ريزي يا 
  . و تغيير كرده باشدمزارعي كه پوشش گياهي آنها مقطعي بوده ،تغيير كرده 

در . ردصورت گي نقاط مسطحاتي و ارتفاعي درتصاويري كه در اندكس طراحي نقاط درنظر گرفته شدهانتخاب و اندازه گيري  -
 مناسب  براي انتخاب موقعيت جغرافيايي ودليل شرايطه  چنانچه نقاط زميني طراحي شده توسط سازمان بغير اينصورت

 ابتدا ،نباشند بعنوان مثال محدودة كادر مجاز تماما دستخوش تغييرات شده يا بنا به عللي غير قابل دسترسي شده باشد
شود و با هماهنگي آنها تغيير موقعيت نقاط صورت گيرد كه در چنين مواردي ته بندي در جريان گذاش موضوع با ادارة مثلث

مشروط بر اين كه فاصله نقطه جديد از حداكثر فاصله موجود بين ساير نقاط اندكس (كند معموال يا محل نقطه تغيير مي
 .گردد انتخاب مي قبليو يا دو نقطه در دو طرف نقطه) بيشتر نشود

وجود دارد نقاط كنترل مورد نظر در جاهاي مشخص و معيني از اين ) ساخت دست بشر(رض غيرطبيعي در مناطقي كه عوا -
  ،اي كه با اطالعات توصيفي مذكور در كروكي نقاط  بگونه،عوارضهاي بسيار واضح مانند گوشه(عوارض انتخاب شود 

 ...)ها و ، كانال ها  جاده ، تقاطع ها  جوي  تقاطع ، ها روي به آن نقطه براحتي و با دقت صورت گيرد نظيرِ پل نشانه

هاي ، گوشه دار، ديوارهاي نرده ، زير پوشش درختان ها و ساير ابنيه ، مجاورت ساختمان هاي باريكاز انتخاب نقاط در دره -
دليل وجود ه ، ب چرا كه معموال اين نقاط جلوگيري شود... و ها  هاي ديواردار يا محدوده ساختمانداخلي و بيروني محوطه

در كل سعي شود جاهايي كه . گيرند و امكان اندازه گيري دقيق آنها وجود نداردزير سايه قرار مي ارتفاعِ عوارض كناري
 امكان از در صورتشود كه  توصيه مي (باشد رويت و قرائت  قابل براحتينقطه وجود دارد دارمختلف سايهساختمان هاي 

نج ك بعنوان مثال نقاط .باشد، استفاده گردد  قابل توجهي نميش داراي تغيير ارتفاععوارض مجاورعوارضي كه نسبت به 
 )باشند  نميانتخاب نقاط مناسبي براي  ها ساختمان

 يعني نه آنقدر كوچك باشد كه قابل تشخيص نباشد و نه  ، مورد نظر باشدنقشهاندازه عارضة انتخاب شده مناسب با مقياس  -
هاي بعنوان مثال جهت تهيه نقشه. ردن مركز نقطه از دقت مجاز نقشه خواسته شده كمتر باشدآنقدر بزرگ كه دقت پيداك

 .مناسب مي باشد سانتي متر  50 ابعاد عوارضي با ، با توجه به مقياس عكسبرداري 1:2000
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 . اجتناب شود)...، خطوط فشار قوي و تيرهاي برق و  ها دكل( خطوط نيرو از انتخاب نقطه در نزديكي يا زيرحداالمكان  -

داراي تصويري واضح باشد و ) هم در طول باندها و هم در بين باندها(محل نقطة انتخابي در تمامي عكسهاي مشترك  -
 .. ، نداشته باشدگيري مناسب نقطه شود هيچگونه ايرادي كه باعث عدم اندازه

ا احتمال اشتباه براي عامل فتوگرامتري نيز به اي انتخاب شود كه در حوالي خودش مشابه نداشته باشد تالمقدور عارضه حتي -
 .حداقل برسد در غير اين صورت كروكي بايد خيلي دقيق و واضح محل نقطه را مشخص كند

تري نسبت به اي كه شكل هندسي منظم براي نقاط كنترل مسطحاتي از بين عوارض موجود در محدوده مورد نظر عارضه -
روي با دقت بيشتري انجام  شود كه نشانهن شكل هندسي منظم و متقارن باعث مي چرا كه داشت ،بقيه دارد انتخاب شود

 . شود

هاي زميني قسمت گيري شوند حتما بايد در موقع اندازه در مورد نقاط مسطحاتي كه بناچار در گوشة ديوارها انتخاب مي -
ها از منظرهاي مختلف قابل ديد   اين گوشه دقت شود كه.باالي اين عوارض منظور شود چرا كه پاي ديوارها ديد دقيق ندارند

گردد كه عوارض براي اجتناب از اين امر معموال دقت مي( زير سايه نرفته باشد بعبارتي در عكسهاي باندهاي مجاورباشند 
 )تري از آنها در كنارشان نباشد تا جزئيات اين عارضه زير سايه آن عوارض بلند قرار نگيردمرتفع

شود معرف روي شود و يا اگر در فضاهاي خالي از عارضه گرفته مي شود كه يا عارضه خاصي نشانه دقتبراي نقاط ارتفاعي -
 .اي باشد كه ارتفاع يكساني در كل محدوده داشته باشد محدوده

 براي بايستياما اگر بدليل شرايط منطقه از اين امرگريزي نباشد . از گرفتن نقاط ارتفاعي در قسمتهاي شيبدار خودداري شود -
 بعنوان مثال چنانچه بين دو بوته مكان نقطه ارتفاعي .ارتفاع باشند معرفي نقاط ارتفاعي از عوارضي كمك گرفت كه هم

اي استفاده شود كه ارتفاع يكساني دارند تا بدينوسيله براي يافتن جاي صحيح نقطه تغيير ارتفاعي به  باشد از دو بوته مي
 .پروژه تحميل نشود

ها يا كف كانالهايي كه از آب پر و خالي مي شوند اجتناب  كنار رودخانه ،ه در زمينهاي پست و نرم باطالقياز انتخاب نقط -
 .شود

،  ، منبع آب باني  شود نظير برج ديدهاجتناب روي خوبي براي نقطه موجود نيست هاز انتخاب نقاط در محلهايي كه امكان نشان -
 . . .  ش كارخانجات و ، دودك ، گنبد ، مناره تير تلگراف يا برق

هاي مسطحاتيِ اين نقاط تقريبي  بديهي است كه دقت مولفه.  را داشته باشدX,Y,Zنقاط كنترل ارتفاعي هر سه مولفه  -
 .است

  . ارتفاعِی اين نقاط تقريبی است بديهی است که دقت مولفه.  را داشته باشدX,Y,Zنقاط کنترل مسطحاتی  هر سه مولفه  -

 .وسط كادر انتخاب شودحداالمكان نقاط در  -

 . از دو عارضه مجزا استفاده شودB وAبراي انتخاب نقاط  -

  
  نحوه تهيه كروكي نقاط كنترل مسطحاتي و ارتفاعي

 . شوداجتناب با اين تفاوت عمده كه از هرگونه ترسيم دستيِ كروكي بوده ها همانند روند قبلي  نحوه تهيه كروكي -

 )  استهمان تصويري كه در نامگذاري نقاط از نام آن استفاده شده(صورت گيرد ) يمركز(ها در تصوير اصلي ترسيم كروكي -

متر استفاده  ميلي6براي نام و دايرة نقاط مسطحاتي از رنگ قرمز و براي نام و دايرة نقاط ارتفاعي از رنگ آبي و هر دو به قطر  -
 . شود
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-در برگه. گردندپرينت يا چاپ از تصاوير اصلي مشخص ميها در جهت نمايش تصوير در بلوك بر پشت تصاوير بصورت كروكي -

ها بطور جداگانه بصورت فايل با فرمت هر يك از اين كروكي. گردندهاي شناسنامه نقاط كروكي نيز همين اطالعات تكميل مي
JPEGاز منطقه از ارسال كروكي بصورت تقريبي با طرح ترسيمي(گردد   از تصوير اصلي تهيه و همراه مدارك ارسال مي 

   ) ها به همان صورت پرينت يا اسكن تهيه گردندخودداري شود و كروكي

راستاي شمال جغرافيايي منطقه نيز بر پشت ) شمال تصوير(ها در جهت نمايش تصوير حتي االمكان بهنگام تهيه كروكي -
 .تصاوير ترسيم شود

بنحوي كه نوك پيكان درست بر روي آن قرار محل دقيق نقطه روي كروكي توسط عالمت پيكان در فايل مشخص گردد  -
 . حتي المقدور نقاط در وسط كادر مشترك رسم شده روي عكسها انتخاب گردد. گيرد

 روي برداشت بهترين مكان نقاط داشته باشد و با حمل كامپيوترهاي بل از رفتن به سرِ زمين بررسيبردار بهتر است قنقشه -
 جاي نقطه را روي تصاوير با قدرت تفكيك اصلي به دقت مشخص كند تا قدرت انتخاب به سرِ زمين،. . . جيبي، لپ تاپ و 

 در سرِ لپ تاپبهترين شيوه اين است كه تصاوير با كيفيت اصلي را در يك (بيشتري را براي اخذ بهترين نقاط داشته باشد 
ها در قالب براي هر نقطه كروكي). رسيم نمودزمين مورد بررسي قرار داد و كروكي ها را با دقت بيشتر بر روي تصاوير اصلي ت

 : گردنددو تصوير ارائه مي

   عكسها  (شودمنظور تصويري است كه در برگيرندة نقطه است و با باالترين كيفيت چاپ مي: با ابعاد كامل تصوير         
 و كادر )فيتهاي پايين جلوگيري شود لذا از چاپ يا پرينت تصوير بصورت سياه و سفيد و كي.رنگي و با كيفيت اصلي باشند

اين تصوير جهت توجيه موقعيت نقطه در تصوير منطقه و داشتن ديدكلي از  .شودنقطه در آن زده مي محدوده 
در عكسهاي  الزم به ذكر است كه بقية تصاوير درگيركه اتصاالت نقطه را. رود بكار مي موقعيت نقطه در ابعاد تصوير

 . دهند، پرينت شده و كادر نقطه در تمام عكسهاي مشترك ترسيم شود يگر نشان ميمجاور يا در نوارهاي د

 . باشد كه محتوي نقطه با جزئيات منطقه محصور در كادر آن با باالترين قدرت تفكيك مي:  بخشي از تصوير           

شود  روي عكس مربوطه نيز سوزن زده رگردد، دشود نام و توضيحات آن درج ميمحل نقاط ارتفاعي ضمن اينكه دايره زده مي -
براي سوزن زدن دقت (گردد جز اينكه ديگر نيازي به سوزن زدن نيست البته براي عكسهاي درگير نيز همين كارها انجام مي

 )شود كه محل نقطه در روي تصوير قابل شناسايي باشد و با سوزن زدن از بين نرود

، دقيق، جامع و روشن  كوتاه اطالعات توصيفي نقاط. شودامة نقاط آورده ميهاي شناسنتوضيحات مربوط به نقاط در برگه -
چند متر : نظيرِ(لذا از آوردن اطالعات اضافي غيرمفيد براي توصيف مكان نقطه جلوگيري شود . باشدط ميابراي دستيابي به نق

 ...)و ) رفته شده باشددر حاليكه به يكي از دو عارضه نزديكتر گ(تر از عارضة ، ميان دو عارضة  پايين

 و ارتفاعينحوه نامگذاري نقاط كنترل مسطحاتي 

 بمنظور ايجاد هماهنگي  محدوديتي در نامگذاري را ندارندافزارهاي جديد مثلث بندي و محاسبات،باتوجه به اين كه اكثر نرم -
 گرددشيوه زير براي نامگذاري نقاط كنترل پيشنهاد مي

 
 نقاط مسطحاتي                        P                                P0101/A , B)س عك رن وشماره)( انديس نقطه(

  نقاط ارتفاعي  N                                                   N0101/a , b ) عكس رن وشماره)( انديس نقطه(
  )FULL(نقاط كامل                     PN                PN0101/ A , B - a , b) عكس رن وشماره)( انديس نقطه(

  
  .استفاده گردد) ارتفاعي (d,e,fو ) مسطحاتي (D,E,F           براي نامگذاري نقاط پائيني رن آخر از حروف 
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  : اندكس زميني كار شده
 در صورت نياز اصالح و اندكس زميني همان اندكس طراحي نقاط بوده كه پس از مراجعه به زمين و با توجه به شرايط طبيعي منطقه

  ذكرگزارش در  وبندي بوده بديهي است هرگونه تفاوت اين اندكس با اندكس طراحي نقاط  با اجازة اداره مثلث. گرددمجددا طراحي مي
شده و نام گذاري دو شاخص عمدة اين اندكس نقاط زميني . گردداين اندكس با همان خصوصيات فايل اندكس طراحي تهيه مي. شود
  .باشد كار مشخص شده بر روي آن ميحد
  

  :اندازه گيري نقاط عكسي 
  . ايجاد گردددستورالعملشبكه ماندگار مطابق  -
 .قرائت  مختصات مسطحاتي نقاط عكسي بهتر است از نزديك ترين نقطه ماندگار انجام شود -

 . انجام شود حتما از نزديكترين نقطه شبكه ماندگارGPSقرائت  ارتفاع نقاط عكسي با استفاده از  -

  . از يك نقطه شبكه ماندگار قابل قبول نمي باشدGPSقرائت تمام نقاط عكسي توسط :       تبصره 
  

با توجه به اينكه ادامه عمليات كار عكسي جهت تبديل و ترسيم منوط به تائيد شبكه ماندگار و  گويا سازي ميباشـد در مرحلـه كنتـرل                            
رل شده و  در صورت تائيد توسط ناظر ، تائيديه شبكه مانـدگار  و گويـا سـازي يـك جـا صـادر               زميني ، شبكه ماندگار و گويا سازي كنت       

  .ميگردد
  

  : فايل نقاط زميني 
ذكر اين نكته ضروري است . شود  تهيه  4فرم شماره ، نقاط كنترل مسطحاتي و ارتفاعي  در قالب ماندگار مختصات ايستگاههاي ليست 

  . شودوارد مي) E,N(تقريبي و براي نقاط ارتفاعي، مختصات مسطحاتي تقريبي كه براي نقاط مسطحاتي، ارتفاع 
  
  

  دقت مسطحاتي و ارتفاعي نقشه ها 
  

نقاطي كه موقعيت آنها دقيقاٌ مشخص است مانند گوشه (دقت مسطحاتي يك نقشه براي يك عارضه مشخص يا نقطه اي  -
  . ميليمتر در عدد مقياس باشد0,1صل ضرب بايستي بهتر از حا)  آكس كانال بتني- گوشه پل –ساختمان 

 برابر دقت مسطحاتي همان نقشه 3 الي 2دقت ارتفاعي يك نقشه با توجه به نوع منطقه از لحاظ طبقه بندي بايستي بهتر از  -
   داريم2000/1بعنوان مثال براي مقياس .باشد 

 
  mm × 2000 = 20 cm 0.1    :                                             دقت مسطحاتي  

   cm = 40 cm 20 × 2        دشت           :    ارتفاعيدقت                                 
      cm = 60 cm 20 × 3                                                          كوهستان 

 مطابق دستورالعمل و با رعايت فاصله منحني تراز برداشت چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي تمامي تغيير شيب ها:توضيح 

شود در اين صورت دقت ارتفاعي نقشه ها بهتر 
3

  . فاصله منحني تراز خواهد بود1
  . سانتيمتر در دشت باشد35 متري دقت ارتفاعي  بهتر از 1 و با خطوط منحني تراز 2000/1بعنوان مثال در نقشه با مقياس 
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  گويا سازي
  

در تهيه نقشه به روش فتوگرامتري جهت گويا سازي ضمن رعايت دستورالعمل طبقه بندي و گويا سازي نقشه هاي بزرگ مقياس 
  :به موارد زير نيز توجه شود) سازمان نقشه برداري كشور (2000/1
   ترسيم شودMatch Line   (M.L) خط مشترك -
 . انجام نشود(M.L)گويا سازي خارج از  -
 . نوشته شود(M.L)شماره عكس هاي مجاور در چهار طرف  -
 . نوشته شودو در امتداد جاده(M.L) بطرف هاي جاده هاي آسفالت ، شوسه و خط راه آهن در خارج از  -
 .از قلم هاي كه قابليت پاك شدن دارند استفاده گردد -
 .از خط خوردگي و مخدوش نمودن عكس ها خوداري شود -
 .انجام شود) براي كاربران خط توليد(و قابل خواندن گويا سازي با خط خوانا  -
 .نام عامل گويا ساز و تاريخ گويا سازي در پشت عكس نوشته شود -
معابر فاقد تابلو بودند به شهرداري  % 50در صورتيكه بيش از .(در نام  نگاري معابر فقط از تابلوهاي منصوب استفاده شود -

قد نام بودن معابر تنظيم شود و صورت جلسه پيوست مدارك به سازمان ارسال مراجعه كرده و صورت جلسه اي مبني بر فا
 .)شود

جاده دسترسي به باغ ها ، جاده (طبقه بندي عوارض مطابق دستورالعمل بوده و از نوشتن جمالت توصيفي خوداري شود مانند  -
 )دسترسي به مزارع ، جاده مرغداري

صيفي كاري با تاكستان ، باغ با (مانند.  تبديل ابهام ايجاد نمايد دقت شود در طبقه بندي عوارضي كه ممكن است براي عامل -
  ....) كانال با زهكش ودرخت كاري با بيشه و

در (.مالك و مرجع گويا سازي زمان عكس برداري است از گويا سازي عوارض جديد و يا تغيير كاربري داده شده خوداري شود -
 )صورت نياز در پشت عكس توضيح داده شود

 .در عوارض سطحي كه داراي چند نوع پوشش نباتي يا كاشت باشد ، پوشش يا كاشت غالب گويا شود -
  :عالوه بر موارد باال در گويا سازي تصاوير رقومي موارد زير مدنظر گرفته شود 

ره گذاري و  شيت بندي نموده و به صورت رديفي شما5000/1 با مقياس حدود A4 يا  A3تصاوير را ابتدا به اندازه هاي  -
  ) نيست(M.L)در اين صورت نياز به ترسيم .(اندكس بندي نماييد

 .پالت رنگي تهيه و اقدام به گويا سازي شود) A4 يا A3(از شيت بندي هاي فوق  -
 .كليه مدارك گويا سازي در زونكن هاي مناسب به سازمان تحويل گردد -

 )شبكه ماندگار مطابق دستورالعمل ايجاد گردد(.اهد شدحين كنترل گويا سازي ، شبكه ماندگار نيز كنترل خو: نكته 
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  بسمه تعالي
  ............... :شماره 

  ..........: .....تاريخ                                                                                                                                          1فرم شماره 
  اعالم شروع عمليات خدمات نقشه برداري

  )نظارت و كنترل فني (سازمان نقشه برداري كشور 
  ............................قرارداد شماره ................................................................. عمليات نقشه برداري بدينوسيله شروع  ، "احتراما

  . مي گردد با مشخصات زير اعالم............................. ..............شركت مهندسين مشاور....... ..................مورخ.
  مشخصات عمومي پروژه

  :موضوع قرارداد 
  :استان  :نام منطقه  

  :قرار داد  : كارفرما  مساحت 
  :شماره طرح عكسبرداري  :مقياس عكس  

حني  مناصلهف    :ميزان  :مقياس نقشه 
  :تاريخ شروع عمليات  :مدت قرارداد براي اين مرحله ازعمليات  

  
  مشخصات افراد گروه

  مالحظات  رديف  نام و نام خانوادگي  رشته تحصيلي       مدرك  )سال(سابقه 
            :سرپرست گروه 

1            
2            
3            
4            
5            

  
  تجهيزات فني پيش بيني شده
  مالحظات  رديف  جهيزات فنينوع ت  شماره سريال         تعداد

1          
2          
3          
4          
5          

  . خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به اعمال نظارت اقدام گردد 
  

  : آدرس محل استقرار گروه
  :شماره تلفن سرپرست گروه 

                                                                                :         مهندسين مشاور نقشه برداري 
                 

   مشاورء امضا                                                                                                           مهر و 
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  بسمه تعالي                                                          2  فرم شماره 
  : ...................شماره 

      : ................... تاريخ                                            گزارش پيشرفت عمليات خدمات نقشه برداري
  )نظارت و كنترل فني (سازمان نقشه برداري كشور 

  .............................قرارداد شماره ................................................................ري   نقشه بردا  ، بدينوسيله گزارش پيشرفت عمليات"احتراما
  .ي گردد م با مشخصات زير اعالم...................... ..........................شركت مهندسين مشاور... ..........مربوط به ماه......................... مورخ

  مشخصات عمومي پروژه
  :موضوع قرارداد 

  :استان  :نام منطقه  
  :قرار داد  : كارفرما  مساحت 

  :شماره طرح عكسبرداري  :مقياس عكس  
   :ميزان  :مقياس نقشه  منحني اصلهف

  :تاريخ شروع عمليات  :مدت قرارداد براي اين مرحله ازعمليات  
  : عمليات زميني -الف 

 -مان ساخت-طراحي  
  قرائت شبكه ماندگار

اندازه -ساختمان 
  اصليگيري شبكه 

  ترسيم  محاسبه  تبرداشت جزئيا

  توپوگرافي          
  شبكه بندي          

            باندي
            بلوكي

  كاداستر          
            تريمزميني فتوگرا
              مقاطع طولي
            مقاطع عرضي
            پالن پروفيل

            ترازيابي
GPS           

 پياده كردن نقاط          

  هيدروگرافي          
  ميكروژئودزي          
  كاداستر به روش فتوگرامتري          

  ت فتوگرامتري ليا عم–ب 
  كارتوگرافي  اديت  تبديل  گوياسازي  تهيه نقشه به روش فتوگرامتري

          
 كيك شرح خدمات ومي بايست به تف الزم به توضيح است كه ارقام مربوط به پيشرفت كار مندرج درجدول فوق -

  .درصد منظور گردد  قرارداد وبه صورت3بر مبناي پيوست           
 . ضروري استدذكر موانعي كه باعث عدم انجام به موقع پروژه در قالب زمان بندي قرار داد شده ان -

 . مذكور انجام مي پذيردش  بديهي است محاسبه تاخيرات با توجه به گزار -

مهندسين مشا               مشاور                                                         مهر و امضاء : نقشه برداريور
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      3فرم شماره 
  كارت شناسايي ايستگاه هاي ماندگار

  
  

  
   :سال تهيه

  
  

  
 

  
 

  
  

  
  :آرم مشاور  :ايستگاه 

  

  
ما    :کارفر  :مشاور   :پروژه   :شماره و تاريخ قرار داد 

  :منطقه   :نظارت   :استان   :هرستان ش

  h بيضوی     N     

  H ژئوييد     E     

  :بيضوی مبنا   :قاچ   :سيستم تصوير 

  
  :مشخصات ايستگاه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :به ايستگاه های مجاور ايستگاه امتداد

  

  
  :کروکی منطقه و راه های دسترسی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
   مشاورمهر و امضاء                                                                                                           
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  ٤فرم شماره 
  ليست مختصات

  
 ماندگار  شبكه      شبكه اصلي            كنترل عكسي  پالنيمتري            نقاط آلتيمتري  عكسي  كنترل           نقاط                       

                
  :مهندسين مشاور   :پروژه 

  

  :کارفرما  :شماره و تاريخ قرار داد  

  :شماره طرح عکسبرداری  :دستگاه نظارت  

  :استان:                                        مقياس عکس                                :  سيتم تصوير 

  :  مقياس نقشه  :منطقه 
  

:                               بيضوی مبناء  

    :قاچ   : سال عکسبرداری

  
  

  نحوه ترازيابی
 

  
 H)ارتومتريک(

  
 h)بيضوی(

  
λ(º)  

  
Φ(º)  

  
N(m)  

  
E(m) 

  
  نام ايستگاه

  
  رديف
  
  

                  
١  

  

                  
٢  
  

                  
٣  
  

                  
۴  
  

                  
۵  
  

                  
۶  
  

                  
٧  
  

                  
٨  
  

                  
٩  
  

                  
١٠  
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  )ي و استرومستقيم زمين(فرم تحويل مدارك زميني     5فرم شماره 
   نسخه3 گزارش فني مبسوط در –الف 
  در سه نسخه 8 شماره بق فرماطم فني مشخصات - ب
  )تمامي نامه ها و ابالغ ها ضميمه صورت وضعيت شود ( در سه نسخه7 تنظيم شده توسط مشاور مطابق فرم شماره  صورت وضعيت- پ
   آنهاCD همراه  پالت رنگي نقشه هاي ترسيمي مطابق دستورالعمل سازمان به- ج

  : مدارك مسطحاتي -د 

                     با تاريخ روز يا كارفرما در يك نسخهنقشه برداري  ممهور به مهر سازمان ،كارت شناسايي نقاط مبناي مسطحاتياصل  -1

                                                                                                    نسخهدودر  3  شمارهمطابق فرمنقاط ماندگار كارت شناسايي  -2
                        اصلي مسطحاتي با درج طولها و زواياي مربوط به پيمايشها ماندگار و فايل و پالت يكپارچه كروكي كليه پيمايشهاي -3
              CD شده از دستگاههاي توتال استيشن در داخل  فايل كليه مشاهدات خام تخليه -4
                                                اصل اوراق زميني مشاهدات پيمايشهاي اصلي به روش كالسيك شامل طولها و زوايا -5
6- DATA FILE كامل مربوط به مشاهدات در داخل CD                   
                           اوراق محاسبات پيمايشهاي اصلي به همراه كليه خطاها و سرشكني هاي انجام شده -7
                                                                              CD در داخل  و نرم افزار مربوطه كامل گزارش محاسبات سرشكني و پرينتفايل -8
                                   نسخهسهدر  4فرم شماره  مطابق وممهور به مهرشركت درسربرگايستگاههاي ماندگار و اصلي  مختصات نهايي و پرينت ليست فايل  -9

               CDفايل مربوط به مختصات نهايي نقاط برداشت جزييات در داخل  -10

                                    CD فايل مربوط به مساحت هاي كاداستر با فرمت مورد نظر در داخل -11

         به همراه تائيديه شوراها يا مالكين دفترچه اسامي مالكين كاداستر شامل كليه مشخصات الزم در دو نسخه -12
                        

  :رتفاعي مدارك ا - ه
        با تاريخ روز    يا كارفرما در يك نسخه نقشه برداريممهور به مهر سازمان، كارت شناسايي نقاط مبناي ارتفاعياصل  -1

                     اصلي ترازيابي بادرج اختالف ارتفاع رفت وبرگشت ترازيابي هر پيمايش  ماندگار و كروكي كليه پيمايشهاي فايل وپالت يكپارچه -2
                 )گردد  هاي محاسباتي قيدdH صفحه مربوط به اوراق زميني مشاهداتي كنار هر يك از مي بايست شماره(اوراق خالصه ترازيابي  -3
   تحويل شود          CDاي ديجيتال فايل اطالعات داخل در ترازيابه)اوراق پاكنويس شده به هيچ وجه مورد قبول نمي باشد(ازيابيصل اوراق زميني ترا -4

  .     باشد)  نام ايستگاه – قرائت عقب – قرائت جلو – فاصله – اختالف ارتفاع –ارتفاع نقطه (بهتر است ستون هاي فايل خروجي دستگاه بصورت 

  :GPS مدارك -و
                  وجود  هاي مBase line و  GPSكروكي مربوط به نقاط  -1
                   CD داخلGPSمشاهدات خام تخليه شده از دستگاههاي -2
                        CD داخل Rinexمشاهدات  -3
                                            CDداخل ) report,process(گزارش محاسبات و پردازش و فايل پروژه  -4

                      هاي مربوطه SITE LOGكليه  اوراق -5

 مدارك عكسي  -ز 

     سه نسخه و  پرينت آن در )7و8يا  B,A (فايل كروكي محاسبه مساحت محدوده كار با استفاده از نقاط پالنيمتري  به تفكيك نقاط  -1
                                             نقاط عكسي ) ره نقطهشما(اندكس راهنماي داراي كد  -2

                                                                A4در قطع  ديجيتالگويا شده و پرينت عكس هاي ) آنالوگ (گويا شده عكس ها -3 
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 سازمان نقشه برداري كشور                                                                   7فرم شماره 

  )نظارت و كنترل فني             (      
  ارسال صورت وضعيت: موضوع 
  با سالم

 CDبه شرح مشخصات عمومي و جداول هزينه هاي زير به همراه       احتراما، صورت وضعيت قطعي خدمات نقشه برداري
  .و پالت نهايي جهت بررسي و كنترل و صدور تائيديه نهايي ارسال مي گردد

                                     :      مهندسين مشاور 
  :  پروژه :                                                                                   كارفرما 

  : مشخصات عمومي 
  تاريخ  شماره  عنوان

  قرارداد    
  موافقتنامه نظارت    

      تاييديه موافقتنامه نظارتي از طرف كارفرما
       درصد قرارداد25ابالغ 

كليه مستندات ابالغي از طرف كارفرما     مانند 
ابالغ خدمات اضافي، حذف خدمات، تغيير 

  ...محدوده كار، تمديد مدت قرارداد و 
  :اعالم هزينه 

هزينه ضريب 
  منطقه

ساير 
يب

حجم 
 

مبلغ تعرفه به  آيتم شماره  طبقه بندي 
   سال تعرفهو

شرح 
  عمليات

  رديف 
  ريال عمليات  ضرا

   عمليات به ريال

                  
                  
                  
                  

  :جمع كل هزينه ها به ريال 
  )در صورت وضعيت ارسالي مشاور توضيحات ذيل حذف شود(توضيح آيتم هاي باال  

 ر توضيحات الزمدالئل و سايا ب كسر يا شامل عنوان خدمات ، مقياس، منحني تراز، منطقه، مساحت كل وضرائب افزايش: شرح عمليات 
  .قرارداديا ابالغهاي مربوطه از طرف كارفرما3 در صورت لزوم وتطبيق آن بارديفهاي پيوست،

  منظور شماره آيتم تعرفه در خدمات موضوع مورد نظر با توجه به سال اجراي عمليات: شماره و سال تعرفه 
  طبقه بندي نقشه ها بر اساس  آيتمهاي  تعرفه: طبقه بندي

  مساحت مربوط به هريك از آيتم هاي طبقه بندي : حجم عمليات
  بر اساس تقسيمات كشوري: ضريب منطقه اي 

  .كاهش  و توافقات مربوط به قرارداد منعقده بين مشاور و كارفرما و شامل ضرايب سختي كار: ساير ضرايب 
  

  . و تاريخ جديد ارسال شودو صورت وضعيت اصالحي با شماره.صورت وضعيت مشاور بايستي با سربرگ مشاور تهيه شود
  

 ٣٥



   فنيمشخصات                                                         8فرم شماره 

 ٣٦

  
  نوع پروژه        

  

          مقاطع          هيدروگرافي         كاداستر  توپوگرافي

    پياده سازي–گمانه                                 تعيين موقعيت –گمانه 

   سطح مبناي مسطحاتي   (Local)محلي 
   : مبنابيضوی   : قاچ     UTMسيستم تصوير 

  
  مختصات گوشه هاي كار

 جهت تعيين حدود نقشه 

1)    N                                                     E 
2)    N                                                     E 
3)    N                                                     E 
4)    N                                                     E 

   (M.S.L)                       شبكه سراسري          )(Localمحلي      سطح مبناي ارتفاعي
                                 GPS                                         مثلثاتي  مستقيم زميني   روش مشاهدات ارتفاعي

مساحت كاركرد عمليات 
  زميني كارعكسي

  ) :A ) 7برحسب نقاط 
  ) :B ) 8برحسب نقاط 

مشخصات شبكه 
  مسطحاتي

  :تعداد و نام نقاط مبنايي
  :طول انتقال مسطحاتي 

  :اصلي :               ماندگار :                      تعداد پيمايش ها 
  

  مشخصات شبكه ارتفاعي
  :تعداد و نام نقاط مبنايي

  :طول انتقال ارتفاعي 
  :اصلي :               ماندگار :                     تعداد پيمايش ها 

دستگاه هاي مورد 
استفاده در انجام 

  مشاهدات

   GPS                   كالسيك : مسطحاتي  -1
 :ارتفاعي  -2

  :برداشت جزئيات  -3
ستفاده در نرم افزار هاي مورد ا

  پردازش اطالعات
  )GPSكالسيك و (نرم افزار هاي محاسباتي  -1
   :نرم افزارهاي ترسيمي -2

موانع و (توضيحات 
مشكالت موجود در حين انجام 

  )پروژه 

  
  

 

     :استان     :پروژه

   :كار     :شهر   فرما

   :مشاور     :منطقه  

     :مساحت قرارداد     :شماره و تاريخ قرارداد

     :مساحت كاركرد     :مقياس نقشه

   :مقياس   :منحني ميزانفاصله      عكس

     :ضريب منطقه    شماره طرح عكسبرداري


