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فصل او ّل

تعاريف اساسى نقشه و نقشه خوانى
هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود که در پايان اين فصل بتواند:

ــ کروکى را تعريف نمايد.
ــ نقشه را تعريف و تفاوت آن را با کروکى بيان نمايد. 

ــ مقياس را تعريف کرده، دربارٔه انواع آن توضيح دهد. 
ــ يک نمونه مقياس خطى را ترسيم کرده خصوصيت هاى ويژٔه آن را بيان نمايد.

ــ مقياس مساحتى را تعريف کند.
ــ تقسيم بندى نقشه ها را از نظر مقياس توضيح دهد.

ــ روش استفاده از نقشه و توجيه آن را توضيح دهد.
ــ انواع شمال ها را در نقشه بردارى تعريف کند.

ــ آزيموت يک امتداد را شرح دهد.
ــ راهنماى نقشه را توضيح دهد. 

۱ــ۱ــ کروکى چيست؟
وقتى از کنار يا باالى عوارض روى زمين به آنها نگاه مى کنيد مى توانيد با استفاده از چند عالمت 
يا شکل هندسى، موقعيت تقريبى هرکدام را بر روى صفحٔه کاغذ نشان دهيد. همين گونه است وقتى 
مى خواهيد نشانى محلى را به کسى بدهيد که از ابتدا تا انتهاى مسير را براى او با رسم عوارض روى 

زمين مشخص مى کنيد، چنين ترسيمى را «کروکى» مى نامند؛ بنابراين:

اندازۀ  فاقد  که  را  منطقه  يک  عوارض  تقريبى  موقعيت  ترسيمى  نمايش 
دقيق است «کروکى آن منطقه» مى نامند.
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شکل ۱ــ۱ــ نمونۀ يک کروکى

مسکونى
جنگل مصنوعى

بلوار ۲۴ مترى ولى عصر

ميدان مهران

۲ــ۱ــ نقشه چيست؟
مشخص  هم  به  نسبت  را  زمين  روى  عوارض  تقريبى  موقعيت  شد، «کروکى»  گفته  که  همان گونه 
مى کند. در صورتى که با قواعد و وسايل نقشه بردارى آشنا شويد مى توانيد پس از انجام اندازه گيرى هايى 
برروى زمين با توجه به «کروکى» عوارض يک منطقه از زمين، ترسيمى دقيق از آن منطقه داشته باشيد.

نقشه تصوير قائم عوارض سطح زمين است بر روى صفحه اى افقى که پديده هاى سطح زمين 
به طور يکسان در آن کوچک شده باشد. به عبارت ديگر نقشه وسيله اى است که عوارض مرئى و نامرئى 
مقصود  مى دهد.  نشان  زمين  سطح  به  نسبت  کوچکتر  مقياس  يک  در  هندسى  دقت  با  را  زمين  سطح 
نامرئى  عوارض  از  هدف  و  است  آنها  نظاير  و  جاده ها  و  شهرها  و  بلندى ها  و  پستى  مرئى  عوارض  از 
آن  قسمت از اطالعات است که به طور عينى بر روى زمين نمى توان مشاهده نمود، نظير منحنى ميزان 

و اسامى مناطق.
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۱ــ۲ــ۱ــ اهميت و لزوم تهيۀ نقشه: هرکس که بـه نوعى با زمين سرو کار دارد بايـد زمين 
را بشناسد و وسيلٔه ايـن شناخت «نقشه» است. امـروزه انجام هرگونه فعاليتى در زمينه هاى عمـرانى، 
اقتصادى و کشاورزى در يک منطقه از زمين، از قبيل ايجاد سدها، کانال هاى آبيارى، زه کشى راه ها، 
ايجاد نيروگاه هاى برق و خطوط انتقال نيرو، شناخت معادن زيرزمينى، امور زمين شناسى و جنگل بانى، 

شکل ۲ــ۱ــ نقشۀ يک منطقۀ مسکونى
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عمليات نظامى، دفاعى و تهاجمى، تأسيسات و مخازن و منابع آب و تصفيه خانه ها، برنامه ريزى در زمينٔه 
سالم  آب  تأمين  منظور  به  آب رسانى  تجهيـزات  و  وسايل  نگهدارى  و  ساختـن  طرح  محيط،  بهداشت 
بـراى همٔه افراد جامعه، برقرارى روش صحيح و بهداشتى بـراى جمع آورى و دفع فضوالت انسانى، 
فاضالب ها،  زباله ها و تأمين شرايط بهداشتى در اماکن، نصب دقيق کارخانجات و ماشين آالت، ايجاد 
مربوط  مناطق  نقشٔه  تهيـٔه  مستلزم  مـوارد  ديگر،  از  بسيارى  و  شهرها  خارج  و  داخل  در  فضاى  سبز 

مى باشد. 

۳ــ۱ــ مقياس نقشه
بنا به تعريفى که از نقشه مى شود کلئه نقشه ها نسبت به واقعيت ها کوچک ترند. اين نسبت اصطالحاً 
ايجاد  باعث  مقياس  زيرا  است  برخوردار  ويژه اى  اهميت  از  مقياس  انتخاب  مى شود.  خوانده  مقياس 

فضايى در نقشه مى گردد که در آن قسمتى از واقعيت ها به صورت خالصه گنجانده مى شود. 
يکى از نکات قابل توجه در تعيين موقعيت، دقت است بدين معنا که هرچه مقياس نقشه بزرگتر 
باشد دقت آن بيش تر خواهد بود. البته اين بدان معنا نيست که در ترسيم نقشه هاى بزرگ مقياس دقت 
شده و در نمايش ساير مقياس ها اهمال مى شود بلکه برعکس سعى بر آن است که در تمام موارد اصول 

ترسيم رعايت شود. 
۱ــ۳ــ۱ــ انواع مقياس

الف ــ مقياس کسرى يا عددى: مقياس کسرى نوع سادٔه نمايش مقياس است که معموالً به 
1 يا ۱۰۰۰۰۰۰: ۱بيان مى شود. در مقياس کسرى عموماً صورت کسر واحد 

1000000
دو صورت  

و مخرج عددى است که ابعاد طبيعى زمين به آن اندازه بر روى نقشه کوچک شده است. مثال فوق بدين 
معنى است که ۱ سانتى متر روى نقشه برابر با ۱۰۰۰۰۰۰ سانتى متر يا ده کيلومتر بر روى زمين است. 

بديهى است که هر قدر مخرج کمتر باشد مقياس نقشه بزرگتر خواهد بود و به عکس.
ـ مقياس لفظى (توصيفى): دراين نوع مقياس نسبت يک طول روى نقشه به طولى معادل  بـ 

در روى زمين با جمله اى بيان مى شود؛ مثالً يک سانتى متر برابر با يک کيلومتر.
نقشه ها  اغلب  اطالعاتى  حاشئه  در  عموماً  ترسيمى  مقياس  خطى:  يا  ترسيمى  مقياس  ـ   ـ ج 
به صورت خط مدرج نشان داده مى شود. درجات مقياس ترسيمى نمايندٔه طول معينى بر روى زمين است 
که در باالى هر درجٔه مقياس به صورت عدد قيد مى شود. معموالً در سمت چپ مقياس ترسيمى يکى از 
واحدها را به قطعات کوچک تر تقسيم مى نمايند که پاشنه ناميده مى شود. مثالً براى رسم مقياس ترسيمى 
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تقسيم مى گردد.  سانتى مترى  ترسيم و به درجات  سانتى متر  متريک ابتدا خطى به طول ۱۱  سيستم  در 
سپس پاشنه به ده قسمت مساوى که هرکدام معادل يک ميلى متر خواهد بود درجه بندى مى شود در انتهاى 
سمت راست خط معيار معادل اين اندازه در روى زمين با حروف فارسى و يا عالئم اختصارى التين 

به صورت متر=M و کيلومتر=   KM و … نشان داده مى شود.
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شکل ۳ــ۱ــ مقياس ترسيمى

د ــ مقياس مساحتى: نسبت مساحت يک منطقه در روى نقشه به نسبت مساحت همان منطقه 
در روى زمين به وسيلٔه مقياس مساحتى تعيين مى شود. 

۲ــ۳ــ۱ ــ تقسيم بندى نقشه ها از نظر مقياس: نقشه ها را به شکل هاى مختلف تقسيم بندى 
کرده اند. يکى از اين موارد، تقسيم بندى از نظر مقياس است؛ به شکل زير:

(مانند نقشه هاى جغرافيايى) 1
200000

الف. نقشه هاى کوچک مقياس با مقياس کوچک تر از
1 (مانند نقشه هاى توپوگرافى) 

10000
1 تا
200000

ب. نقشه هاى متوسط مقياس با مقياس 
1  (مانند نقشه هاى شهرى)

1000
1  تا 

10000
پ. نقشه هاى بزرگ مقياس با مقياس 

نقشه هاى  (مانند  1
50

تا  1
1000

مقياس  با  (پالن ها)  مقياس  بزرگ  خيلى  نقشه هاى  ت.   
ساختمانى)

۴ــ۱ــ روش استفاده از نقشه و توجيه آن
ديدن نقشه، يک ايدٔه کلى و قبلى از زمين به وجود مى آورد. اما بررسى نقشه در روى زمين بسيار 
مهم است. البته خواندن نقشه مستلزم احاطٔه کامل به عوارض موجود در طبيعت و شناخت چهرٔه واقعى 
عوارض مزبور مى باشد. به طور مسلم کسى که با عوارض گوناگون روى زمين آشنا نيست و يا قواعد 
مربوط به ترسيم نقشه را نمى داند، نمى تواند از يک نقشه ــ هر چند صد در صد کامل و دقيق ــ برداشت 
درستى داشته باشد و آن را به راحتى بخواند. بنابراين قدم اول براى خواندن نقشه، دانستن اصول تهئه 

نقشه و قدم اول براى پياده کردن نقشه بررسى مراحل تهئه نقشه است. 



  ۶  

براى خواندن نقشه و مقايسٔه آن با عوارض زمين بايد ابتدا نقشه را به صورت افقى توجيه نمود. 
منظور از توجيه آن است که امتدادى از نقشه با امتداد نظيرش در طبيعت موازى يا منطبق باشد، در 
قرار  طبيعت  در  متناظر  امتدادهاى  موازات  به  نيز  نقشه  روى  شده  ترسيم  امتدادهاى  بقئه  صورت  اين 
مى گيرد. سپس بايد محل ايستادن را روى نقشه مشخص نماييم. اگر اين کار به راحتى انجام نشد بايد 
تغيير مکان داد و به کمک عوارض مصنوعى و طبيعى از قبيل خط الرأس دره ها و تقاطع راه ها در محلى 

قرار گرفت که بتوان آن را به طور دقيق روى نقشه مشخص نمود. 
بهترين راه توجيه براى نقشه ها، استفاده از امتداد شمال و جنوب است. به توضيحات زير در 

اين خصوص توجه کنيد. 

۵ ــ۱ ــ انواع شمال ها در نقشه بردارى
در نقشه بردارى معموالً با سه نوع شمال سر وکار داريم؛ همان گونه که مى دانيد خط قائم گذرنده 
از مرکز زمين، کره را در دو نقطٔه N (در باال) و S (در پايين) (رجوع کنيد به شکل ۵ ــ۱) قطع مى کند. 
نقطٔه N را «شمال جغرافيايى يا حقيقى» مى گويند. همچنين در اطراف کرٔه زمين ميدان مغناطيسى وجود 
دارد که اين ميدان نيز شمال و جنوب دارد و قطب شمال آن شمال مغناطيسى خوانده مى شود. در ضمن، 
چون هنگام ترسيم نقشه، شبکه اى متعامد بر روى کاغذ در نظر مى گيريم، شمال محورYهاى نقشه به نام 
شمال شبکه در نقشه بردارى معروف است. بنابراين سه نوع شمال در نقشه بردارى قابل تعريف است:

شمال جغرافيايى۱ــ وقتى در هر نقطٔه کرٔه زمين بر روى نصف النهار آن نقطه به طرف باال برويم 
به قطب شمال جغرافيايى يا حقيقى مى رسيم. 

شمال مغناطيسى۲ــ اگر قطب نما را بر سطحى صاف قرار دهيم، پس از پايان يافتن نوسانات 
عقربٔه مغناطيسى، سمتى که نوک شمالى عقربٔه مغناطيسى نشان 

مى دهد معرف شمال مغناطيسى است. 
شمال شبکه۳ــ روى نقشه ها امتداد خطوط عمودى 
شبکه بندى قائم الزاويه (جهت مثبت محورYهاى نقشه) معرف 

شمال شبکه است. 

y(N)

x(E)

Grid North ــ Magnetic North ۳ ــ True North       ۲ ــ ۱

شکل ۴ــ۱ــ شبکه بندى قائم الزاويه
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۱ــ ۵ ــ۱ــ آزيموت يک امتداد: اگر بر روى زمين 
امتدادى مانند BM در نظر بگيريم، با توجه به انواع شمال ها که در 
باال تعريف شد، زوايايى به نام آزيموت براى آن تعريف مى شود؛ به 

شکل رو به رو:
زاوئه شمال حقيقى (T.N) با امتداد BM در جهت حرکت 

عقربه هاى ساعت، آزيموت حقيقى امتداد BM ناميده مى شود. 
جهت  در   BM امتداد  با   (M.N) مغناطيسى  شمال  زاوئه 
ناميده   BM امتداد  مغناطيسى  آزيموت  ساعت،  عقربه هاى  حرکت 

مى شود. 
زاوئه شمال شبکه (G.N) با امتداد BM در جهت حرکت عقربه هاى ساعت، آزيموت شبکه يا 

ژيزمان ناميده مى شود.
به طور کلى مى توان آزيموت يک امتداد را به شکل زير تعريف کرد:

حرکت  جهت  در  امتداد  آن  با  شمال  زاويۀ  يعنى  امتداد  يک  آزيموت 
عقربه هاى ساعت

معموالً براى نقشه بردارى از مناطق کم  وسعت و تهئه نقشه هاى محلى مى توان شمال جغرافيايى را با 
روش هاى ساده۱ و تقريبى تعيين کرد يا از شمال مغناطيسى استفاده نمود. اما براى تهئه نقشه از مناطق وسيع 

M.N G.N T.N

M

B

شکل ۵ ــ۱ــ انواع شمال

۱ ــ براى تعيين تقريبى امتداد شمال و جنوب جغرافيايى در روز از نور خورشيد استفاده مى شود. بدين ترتيب که چنانچه در هنگام 
ظهر واقعى محل بخواهيم امتداد شمال و جنوب را مشخص کنيم، امتداد سائه يک شاخص عمودى، امتداد موردنظر را نشان مى دهد و چنانچه 

در ساعاتى قبل از ظهر يا بعد از ظهر پيدا کردن اين امتداد ضرورت پيدا کند، با استفاده 
از ساعت عقربه دار و خورشيد عمل مى کنيم. چون سرعت دورانى عقربٔه ساعت شمار دو 
برابر سرعت ظاهرى خورشيد است، چنانچه عقربٔه ساعت شمار را در امتداد خورشيد يا 
در امتداد سائه شاخص بگيريم در فاصلٔه زمانى که عقربٔه ساعت شمار خود را به عدد مربوط 

به ظهر واقعى مى رساند خورشيد نصف اين مقدار دوران خواهد کرد.
تعيين محل خورشيد درظهر واقعى روى نيم ساز زاويه  بين عقربٔه ساعت شمار 
و عدد مربوط به ظهر شرعى است. به عنوان مثال، اگر ظهر شرعى حدود ساعت ۱۲ باشد 
امتداد  در  ده  عدد  ساعت  صفحٔه  چرخش  با  بايد  کنيم  جهت يابى  صبح   ۱۰ ساعت  در  و 
خورشيد قرار داده شود. آن گاه نيم ساز زاويه بين اعداد ۱۰ و ۱۲ جهت شمال و جنوب 

را مطابق شکل نشان مى دهد.

O

S

N

10 12

شاخص

سايه

خورشيد
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بايد حداقل آزيموت يک امتداد (و براى کنترل آزيموت دو امتداد) به کمک نجوم موضعى تعيين شود. 

۶    ــ۱ــ راهنماى نقشه
اطالعات حاشيۀ نقشه يا راهنماى نقشه

نقشه اى که به صورت نهايى عرضه مى گردد از ۲ قسمت تشکيل يافته است.
۱ــ اطالعات مصور که در واقع محتواى اصلى نقشه است.

۲ــ اطالعاتى که براى راهنمايى استفاده کننده در حاشئه نقشه قرار داده مى شود.
حاشئه نقشه عموماً اطالعات مهمى را دربر دارد که از روى آن مى توان به کيفيت و دقت نقشه 
پى برد. هدف از گنجاندن اطالعات در حاشئه نقشه دو مطلب است، اول اين که به وسيلٔه آن مى توان به 
محل و موضوع نقشه و عاليم و … پى برد و دوم اين که با اضافه کردن اطالعات حاشيه، نقشه گوياتر 

و کامل تر مى شود.
تعداد و کيفيت اطالعات حاشيه بستگى به نوع نقشه دارد و هرقدر عوارض و اطالعات در نقشه 
اطالعات  مکان  و  موقعيت  گردد.  بيش تر  حواشى  توضيحات  است  ممکن  اندازه  همان  به  باشد  زيادتر 

حاشيه بستگى به قطع و فضاى اضافى نقشه دارد.
تعدادى از اطالعات حاشئه نقشه بدين صورت است:

۱ــ اسم و عنوان نقشه 
۲ــ شمارٔه سرى
۳ــ شمارٔه برگه
۴ــ تجديد چاپ

۵ ــ مقياس
۶ ــ عاليم

۷ــ ارتفاعات
۸ ــ سيستم تصوير و شبکه

۹ــ شمال ها
۱۰ــ راهنماى اتصال نقشه (اندکس)

۱۱ــ توضيحات مربوط به مرزها
۱۲ــ نام مؤسسٔه توليد و چاپ نقشه
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۱۳ــ نحؤه تهئه نقشه (فتوگرامترى يا توپوگرافى يا دورکاوى و …)
آن  کاربرد  و  نقشه  موضوع  با  رابطه  در  اطالعات  اين  از  بعضى  حذف  شد  اشاره  که  به  طورى 

صورت مى گيرد. 

خودآزمايى

۱ــ نقشه چيست؟
۲ــ يک کروکى چه تفاوتى با نقشه دارد؟

۳ــ مقياس چيست؟ تعريف کنيد.
۴ــ مقياس بر چند نوع است؟ انواع آن را نام برده تفاوت آنها را بيان کنيد.

ـ يک نمونه مقياس عددى مثال بزنيد. در اين مقياس، يک ميلى متر روى نقشه معادل چه طولى  ۵ـ 
بر روى زمين است؟  اين طول مايل است يا افقى؟
۶   ــ يک نمونه مقياس خطى ترسيم کنيد.

۷ــ خصوصيت هاى ويژٔه مقياس ترسيمى چيست؟
۸ ــ مقياس مساحتى راتعريف کنيد.

۹ــ تقسيم بندى نقشه ها را از نظر مقياس شرح دهيد.
۱۰ــ روش استفاده از نقشه و توجيه آن را توضيح دهيد.

۱۱ــ انواع شمال ها را در نقشه بردارى نام برده توضيح دهيد.
۱۲ــ آزيموت يک امتداد را شرح دهيد.

۱۳ــ راهنماى نقشه را توضيح دهيد.

فعاليت های عملى

۱ــ از محدودٔه هنرستان يک کروکى ترسيم شود.
۲ــ يک نقشه از منطقه اى که زندگى مى کنيد تهيه و آن را گويا و با وضعيت فعلى منطقه مقايسه 

نماييد.
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فصل دوم

نقشه بردارى و تاريخچۀ  آن

مقدمه
انسان ها از آغاز کوشيده اند تصويرى از مکان جغرافيايى زندگى شان و نيز آنچه 
در مسير سفرهاى زمينى و دريايى ديده اند در ذهن خود ثبت کنند. آنها به منظور پاياتر 
نمودن اين تصاوير، با استفاده از ابزارهاى ابتدايى خطوط نمادينى بر روى ماسه يا برف 
و ديوارٔه غارها و يا بر پوست درختان حک کرده اند که در واقع تجلى برداشت ذهنى از 

محيط زيست آنها بوده است.
با گذشت زمان و افزايش دانش و ظرفيت توليدى انسان، ابزارهايى براى اندازه گيرى 
فاصله ها ابداع شد و با رواج مسافرت هاى طوالنى نياز به ثبت مرزها و مناطق جغرافيايى 
تشديد شد و از محيط به منطقه و سرزمين و قاره و سرانجام به کّل کرٔه زمين گسترش 

يافت.
ظهور نقشه بردارى علمى به قرن هجدهم برمى گردد که کندوکاو محققان اين علم 
باعث تأييد نظرئه نيوتن در خصوص شکل واقعى زمين شد و از اين زمان نقشه بردارى 
شالوده اى رياضى پيدا کرد. با تعيين شکل و ابعاد زمين و تعيين موقعيت مجموعه اى از 
نقاط به عنوان «نقاط مبنا يا کنترل» بر روى سطح آن نقشٔه دقيق بسيارى از مناطق تهيه 

شد.
از حدود سال ۱۹۳۰ استفاده از عکس هوايى کمک شايانى به عمليات تهئه نقشٔه 
مناطق مختلف زمين نمود و پس از اين که رايانه در اواخر دهٔه ۱۹۵۰ به صحنٔه نقشه بردارى 
پاى نهاد، تحولى شگرف در توسعٔه اين علم ايجاد کرد. امروزه با استفاده از سيستم هاى 
تعيين موقعيت و تصاوير ماهواره اى به آرزوهاى ديرين نقشه برداران براى تهئه نقشه هاى 

به روز از کلئه مناطق سطح زمين جامه عمل پوشانده شده است.



هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود که در پايان اين فصل بتواند:
ــ تاريخچٔه مختصرى از نقشه و نقشه بردارى را بيان نمايد.

نقشه بردارى  پيشرفت  در  مهمى  نقش  ايران  و  جهان  در  که  را  دانشمندانى  ــ 
داشته اند نام ببرد.

ــ راجع به شروع نقشه بردارى معاصر در ايران مختصرًا توضيح دهد.

۱ــ۲ــ نقشه بردارى در عهد باستان
نسل اّول نقشه برداران، انسان هاى اّوليه اى بودند که موقعيت جغرافيايى محيط اطراف خود را در 
ذهن ثبت و به تدريج سعى بر ترسيم تصورات ذهنى خود نمودند. شايد انگيزٔه آنان در اين کار آگاهى  دادن 
به نسل هاى آينده از چشمه سارها، شکارگاه ها، خطرگاه ها و پناه گاه هاى حول   و حوش خود بوده و شايد 
هم نيازى درونى آنها را واداشته تا از اين طريق از سرزمين هاى ناشناختٔه محيط خويش مطلع گردند، 
بعدها کوچ کردن از يک محل به محل ديگر، صيد و شکار و تعيين حدود مالکيت ها، احداث کانال هاى 
آبيارى و جمع آورى ماليات ها از جمله مواردى بوده که آنها را نيازمند تهئه نقشه کرده  است. پس در 

ذهن افراد همواره انگيزه هايى براى نقشه نگارى وجود داشته است.
احساس قرار داشتن در فضايى معين و ابداع وسيله اى براى درک اين احساس، از ابتدايى ترين 
جوامع بشرى تاکنون قابل رديابى است. اما اّولين گام مستند در مسير اين نوع انديشيدن مجرد را بايد همان 

اّولين خطوط نقشه مانندى به حساب آورد که انسان هاى آن روز بر وسايل گوناگون آن زمان کشيده اند.

شکل ۲ــ۲ــ نقشۀ جهان نماى هردوت ۵ قرن قبل از ميالد شکل ۱ــ۲ــ نقشۀ جغرافيايى همر قرن نهم قبل از ميالد
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در بسيارى از جوامع نقشه ها مقدم بر نوشتن و حتى مقدم بر عالئم رياضى بودند و بعدها در ابتداى 
قرن نوزدهم بود که نقشه ها با نظمى که امروزه «نقشه بردارى» خوانده مى شود همراه شدند.

بر روى نقشه هاى مربوط به ۴۵۰۰ سال قبل که بر روى خشت خام و به دست قبايل «بابليون» 
تهيه گرديده رودخانه چند رشته اى و سلسله جبال و اراضى وسيع باِبل نشان داده شده است.

شکل ۳ــ۲ــ جهان نماى اراتوستن
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مأموران فرعون در مصر، همه      ساله پس از طغيان رود نيل، دشت ها و زمين هايى را که به زير آب 
مى رفتند دوباره احيا و تقسيم بندى مى کردند و محدوده و مرزهاى آنها را عالمت گذارى کرده براى کشت و 
زرع اهالى آماده مى ساختند. اين کار مستلزم تهئه نقشه بود. نمونٔه نقشه هاى مصر باستان بر روى پاپيروس 
متعلق به ۳۴۰۰ سال قبل است که بر روى آن کوه هاى داراى معادن، حوض ها و استخرهاى مخصوص 

شست  وشوى طال، نقاط مسکونى، معابد و محل هاى  نگهدارى اشياى قيمتى مشخص شده است.
تهئه نقشه در يونان باستان نيز داراى اهميت فراوان بوده است. بين ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سال قبل 
يونانيان از راه دريا به سرزمين هاى دور دست مسافرت مى کردند. در آن زمان کرٔه زمين را مانند ديسک 
است.  شده  محصور  مانندى  رودخانه  اقيانوس  وسيلٔه  به  زمين  بودند  معتقد  و  مى پنداشتند  آمده اى  بر 

نقشه هاى متعلق به ۲۵۰۰ سال قبل که روى صفحٔه مسى ترسيم شده اين مطلب را نشان مى دهد.
است.  شده  انجام  قديم  يونان  در  ديگران  و  هرون  وسيلٔه  به  زمين  قطعات  اندازٔه  و  شکل  تعيين 
فيثاغورث در سال ۵۲۸ قبل از ميالد راجع به کروى بودن زمين و اراتوستن درسال ۲۷۶ قبل از ميالد 
در مورد شعاع و محيط کرٔه زمين مطالعاتى داشتند و بطلميوس نتيجٔه مطالعات آنها را در کتاب هندسٔه 
عملى خود به نام «المسحطى» آورده است. اين دانشمند نقشٔه مفصلى از کرٔه زمين تهيه کرده بود که در 

آن جهان به سه قسمت اروپا، آسيا و آفريقا تقسيم شده بود.
فن نقشه بردارى بعدها از يونان به روم انتقال يافت. در روم صدور اسناد مالکيت براى اراضى و 
اخذ ماليات و تعيين ميزان آن، انجام اين عمليات را اقتضا مى کرد. پس از افول ستـاره رومى ها، براى 
مدتى پيشرفت فن نقشه بردارى نيز متوقف شد؛ تا اين که در سال ۸۲۷ ميالدى اعـراب در شمال غربى 
بغداد محاسبٔه محيط کرٔه زمين را آغاز کردند و بسيارى از لغات و اصطالحات متداول نقشه بردارى که 

امروزه نيز به کار مى روند، از اين زمان مورد استفاده قرار گرفته اند.
در روم باستان جنگ هاى بى شمارى با کشورهاى همسايه و ساير کشورهاى دوردست جريان 
داشت؛ به همين جهت و به منظور هدف هاى جنگى و همچنين امور ادارى، نقشه هاى راه ها را تهيه ديدند. 
اين نقشه ها داراى هفت متر طول و ۳۳ سانتى متر عرض بوده است. نمونه هايى از نقشه هاى اين دوران 
مربوط به ۱۷۰۰ سال قبل که مسير حرکت از انگلستان به هند روى آن رسم شده به دست آمده است.

در قرون وسطى پيشرفت هاى علوم دوران باستان به فراموشى گراييد و کليسا عليه نظريات کروى 
بودن شکل زمين و تجسمات جهان به مبارزه برخاست، دانش و نظريات کروى بودن زمين از    طرف کليسا 
تحت تعقيب قرار گرفت و تجسم زمين کامالً به  صورت تصورى و خيالى درآمد. در آن زمان زمين را 
به  شکل مربع مستطيل ترسيم مى کردند که به وسيلٔه اقيانوسى محدود شده بود و بنا به     عقايد کليسا در آن 
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سمت اقيانوس سرزمين هايى وجود داشت که مردم نمى توانستند به آن جا دسترسى يابند و آن سرزمين 
همان بهشت موعود بود. در اين قرون نقشه کامالً تحت قيودات کليساها درآمد و مصور به علوم و گفتار 

دور از واقع و فاقد پايه و اساس علمى شد.

شکل ۴ــ۲ــ نقشۀ نمادين هندى متعلق به قرن هجدهم و نوزدهم که ۷ اقيانوس 
و تقسيمات زمان در اطراف کوه مرو (Mero) را نشان مى دهد.
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دانشمندان و رياضى دانان ايرانى نيز چه در روزگاران قديم و چه در دنياى معاصر پا به  پاى دانشمندان 
ديگر جهان در پى ريزى مبانى علمى نقشه بردارى و نقشه  کشى فعاليت هاى بسيارى داشته اند.

در ايران باستان انجام امورى نظير حفر کانال سوئز و تقسيم بندى کشورى در سده هاى ششم و 
هفتم قبل از ميالد گواه اين است که ايرانيان قديم اطالعات دقيق جغرافيايى کمى و کيفى از سرزمين هاى 
خود داشته اند و اگر نه به صورت خطى حداقل به  صورت تشريحى نقشه هايى را تهيه کرده اند. متأسفانه 

در حمله اعراب به ايران بسيارى از منابع با ارزش از جمله نقشه هاى تهيه شده از    بين رفته است.
که  بريد  ديوان  است.  بوده  بريد»  ايجاد «ديوان  نقشه،  به  نيازمند  فعاليت هاى  از  ديگر  نمونه اى 
به       معنى «وزارت راه» امروز است، وظيفٔه نگهدارى راه ها و شاهراه ها و چاپارخانه ها و گماردن مأموران 
ويژٔه نامه رسانى از قبيل پيک سواره و پياده را به عهده داشته است. هم چنين نحؤه انجام وظيفٔه کارکنان 
هر چاپارخانه براى مبادله کيسهٔ نامه ها و بسته ها و نگهدارى اسبان و اشتران تندرو در هر چاپارخانه به 
نگاشته شده  بريد»  دفاتر «ديوان  ايستگاه در  ايستگاه به  کشور،  شاهراه هاى  ويژگى هاى  نياز و  فراخور 
بود، به گونه اى که در مرکز کشور مى توانستند بدانند درازاى فالن شاهراه چه اندازه بوده است و در 
ميانٔه راه چند چاپارخانه يا خان (کاروانسرا) در کجا و در چه فاصله اى وجود داشته و در هر يک از 
آنها چند مأمور و اسب و شتر براى نامه رسانى آماده بوده است. همچنين فاصله و ويژگى هاى ايستگاه ها، 

رودخانه ها و پل ها و اطالعات جغرافيايى ديگر در آنها ذکر مى شده است.

ـ۲ــ قسمتى از نقشۀ ابن حوقل (حدود ۹۲۰ تا ۹۸۷ ميالدى) که مرز آسيا و ماوراءالنهر را نشان مى دهد، ماوراءالنهر  شکل ۶ـ 
نام قديمى سرزمين ميان سيحون و جيحون است و نام شهر عمدۀ آن، سمرقند، در وسط نقشه ذکر شده است.
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ابوريحان بيرونى بيش از هزار سال پيش در کتاب «آثار الباقيه» براى اّولين بار طول و عرض 
جغرافيايى را مطرح و نقشٔه جهان نمايى را تهيه کرد که خطوط فوق بر روى آن رسم شده بود.

بعدها اروپاييان در تکميل اين نقشه ها کوشيدند. او همچنين در کتاب «التفهيم» راجع به    نقشه هاى 
توضيحات  ارائٔه  به  بود،  شده  تقسيم  هفتگانه  کشورهاى  به  جهان  کل  آنها  در  که  شده  تهيه  جغرافيايى 

مفصلى پرداخته است.

۲ــ۲ــ نقشه بردارى در دوران اسالمى
گستردگى قلمرو اسالمى ايجاد يک شبکٔه پستى و شبکه اى از راه ها را ايجاب مى کرد و يک   دستى 
زبان و مذهب موجب تشويق مبادالت بازرگانى مى شد. از اين رو چاپارخانه ها و راه ها به   توسعٔه اين امور 
پرداختند. شمار کتاب هايى که به توصيف «مسالک و ممالک» مى پرداختند نيز هر روز بيش تر مى شد. و 
همچنين سفر حج هم عالقٔه مسلمانان را به سير و سفر و جغرافيا توسعه داد؛ زيرا کعبه، به يک زبان، با 
مسلمانانى که به محيط هاى طبيعى و اجتماعى متفاوت تعلق داشتند تماس مى يافت. سفر حج که در آن زمان 
به طول مى انجاميد غالباً به سفر مطالعاتى، اکتشافى و بازرگانى تبديل مى شد. مسافران زاير و بازرگانان در 
بازگشت خالصٔه تجربٔه خود را در خاطراتشان که حاوى اطالعات جغرافيايى نفيس بود باز مى نوشتند. 

در ميان اين مسافران نقشه برداران بسيارى نيز بوده اند؛ همچون ابن حوقل، مسعودى و ادريسى.
از طرفی تعيين جهت قبله و مشخص نمودن اوقات 
بر  نيز  روزه  و  نماز  مانند  دينی  فرايض  ادای  برای  شرعی 

اهميت علم نقشه برداری در بين مسلمانان افزود.
کارهای  زمينه  اين  در  که  مهمی  دانشمندان  از 
بسيارارزنده ای انجام داده است می توان از ابوريحان بيرونی 

(وفات ۴۴۲ق ــ ۴۲۹ش) نام برد.
کارهای مهم او عبارتند از: تعيين جهت قبله توسط 
شهر  و  مکه  جغرافيايی  عرض)  و  (طول  مختصات  تعيين 
موردنظر، چگونگی به دست آوردن زمان نمازهای پنج گانه 
براساس طول سايه ها ، تعيين زمان خورشيدگرفتگی (کسوف) 
و ماه گرفتگی (خسوف) و داليل آن برای پی بردن به عظمت 
پروردگار و خواندن نماز آيات، بررسی چگونگی رؤيت هالل 

ـ۲ــ ابوريحان بيرونی در به دست آوردن  شکل ٧ـ 
طول و عرض شهرها کوشش فراوان کرده و در کتاب 
«قانون مسعودی» طول و عرض جغرافيايی بيش از 

۶۰۰ نقطه را نوشته است. 



  ۱۸  
شکل ۸ ــ۲ــ نقشۀ عالم اثر اصطخرى، دانشمند ايرانى (قرن دوازدهم)

ماه برای تعيين آغاز ماه های قمری به خصوص ماه مبارک رمضان. 
در  او  است.  نهاده  را  اسالمى  جغرافياى  علم  سنگ بناى  نخستين  خوارزمى  موسى  بن  محمد 
کتابى به نام «صور االرض» که در نيمٔه اول قرن نهم ميالدى نوشته شده است، اطالعات بطلميوس را 
مى گيرد و اصالح مى کند. تصور مى رود که او کتاب خود را با توجه به نقشٔه جهان نمايى که با همکارى 
که  نقشه هايى  غالب  متأسفانه  است.  نموده  تأليف  کرد  رسم  مأمون  درخواست  به  و  ديگر  دانشمندان 
خوارزمى در ترسيم آنها مشارکت داشته از ميان رفته تنها چهار عدد از آنها به جا مانده است که جزء 

قديمى ترين نقشه هاى اسالمى شناخته شده هستند.
هم زمان با نقشه اى که ابن حوقل از عالم رسم کرد، نوع تازه اى از نقشه هاى جغرافيايى که شبيه 
نقشٔه راهنماست و حاوى اطالعات اقتصادى و اجتماعى است، پديد آمد. ابن حوقل «اطلس» اصطخرى 
را تکميل کرد. در نقشٔه او کناره ها به صورت قوس يا خطوط مستقيم و جزاير و درياهاى بسته مثل 

درياى خزر و درياچٔه آرال به صورت دايره نشان داده شده اند.
خواجه نصيرالدين طوسى نيز تأليفات ارزنده اى در رياضيات دارد که به دانش نقشه بردارى کمک 
بسيار کرده است. از جملٔه اين رساله ها، رسالٔه «کشف الغناء» را مى توان نام برد که يک دوره مثلثات 
است و در آن به  خصوص قضيه هاى هندسه و مثلثات کروى به تفصيل بررسى شده است. او همچنين 
بنيان گذار رصدخانه اى در مراغه بوده که از لحاظ آالت رصدى بسيار به  حساب مى آمده است. البته 
دانشمندان بسيار ديگرى نيز تأليفات متعددى دربارٔه نقشه هاى جغرافيايى داشته اند که از مشهورترين 
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شکل 9 ــ2ــ نقشۀ جهان نماى ادرىسى )قرن دوازدهم(

آنها بايد از زکرياى قزوينى و حمدالله مستوفى نام برد.
بيش تر شد و دريانوردان در  آسيا  اروپا و  بين  آمد  و  بعد که رفت  به  از قرن شانزدهم ميالدى 
اقيانوس ها به راه افتادند، استفاده از نقشه هاى جغرافيايى ضرورت بيش ترى يافت و به تدريج نقشه ها 

تهيه و تکميل شد و به اين ترتيب دانش نقشه بردارى و نقشه کشى راه تکامل پيمود.

3ــ2ــ نقشه بردارى در قرون معاصر
شروع نقشه بردارى معاصر در ايران را بايد از زمان مرحوم ميرزا تقى خان اميرکبير، بنيان گذار 
مدرسٔه دارالفنون دانست. اّولين نقشه از همين مدرسه در سال 1329 هجرى شمسى رسم شد و سپس 
به  تدريج به وسيلٔه دانشجويان دارالفنون از مناطق مختلف تهران و ديگر نقاط ايران نقشه هايى تهيه گرديد، 
به فراگرفتن  نزد نجم الدوله و نجم الملک  بغايرى بود که  از جمله دانشجويان مدرسٔه فوق عبدالرزاق 
رياضيات و نقشه بردارى پرداخت و پايه گذار نقشه بردارى جديد ايران شد. او کارهاى سودمند بسيارى 
انجام داد؛ از جمله از سال 1268 تا 1274 هجرى شمسى به تهئه نقشه ايران مشغول بود. همچنين 
فعاليت زياد ديگرى در زمينٔه نقشه بردارى داشت که متأسفانه به سبب بروز جنگ جهانى اول ناتمام 

ماند. از او تأليفات زيادى به يادگار مانده است1.

1ــ از جملٔه اين کتاب ها موارد زير را مى توان نام برد: جغرافياى پنج قطعٔه عالم، جغرافياى مفصل آسيا و اروپا، گردآورى واژه هاى 
جغرافيايى، نام هاى روستاهاى ايران، تطبيق تقويم هاى شمسى و قمرى و ميالدى، کمک به استخراج قبلٔه هزار و چهارصد نقطه از شهرهاى 

معروف جهان، ثبت آب و هواى ايران با بارومتر به مدت 45 سال. 



شکل ۱۰ــ۲ــ نقشۀ دارالخالفه تهران  ۲۰  
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شکل ۱۲ــ۲ــ نمونۀ نقشه هاى جديد  ۲۲  



  ۲۳   

۴ــ۲ــ نقشه بردارى در قرن حاضر
در سال ۱۳۰۰ هجرى شمسى سنگ بناى يک نهاد رسمى نقشه بردارى در ايران گذارده شد و 
آن تشکيل شعبٔه نقشه بردارى و نقشه کشى در ستاد ارتش بود که در مسير تحول خود در سال ۱۳۱۴ 
سازمان کالس هاى متعددى براى آموزش نقشه بردارى  جغرافيايى ارتش تغيير نام يافت. اين  به دايرٔه 
از حومٔه شهرها و پادگان ها در سراسر 

 
1

25000
تشکيل داد و دانش آموختگان آن نقشه هاى با مقياس  

کشور برداشت نمودند.
در سال ۱۳۳۵ ادارٔه جغرافيايى ارتش شروع به تهئه نقشٔه سراسرى کشور با روش فتوگرامترى 
کرد به منظور تهئه نقشه هاى بزرگ مقياس و کاداستر در جهت رفع نياز برنامه هاى 

 
1

250000
با مقياس 

عمرانى و شهرى، زير نظر سازمان برنامه و بودجه تشکيل گرديد. اما اين سازمان در سال ۱۳۵۲ در  ادارٔه 
1 و 

250000
جغرافيايى ارتش که به سازمان جغرافيايى ارتش تغيير نام داده بود، ادغام شد و نقشه هاى  

1 سراسر کشور به تدريج تکميل گرديد و به موازات آن نقشه هاى بزرگ مقياس به منظور رفع 
50000

 
نياز برنامه هاى آبادانى از مناطق مختلف تهيه شد. در ضمن، بخش خصوصى نقشه بردارى نيز در اين 

راه گام هاى مؤثرى برداشت. 
در سال هاى بعد سازمان نقشه بردارى از سازمان جغرافيايى ارتش منفک شد و زير نظر سازمان 
برنامه و بودجه (سازمان مديريت و برنامه ريزى امروز) به فعاليت خود ادامه داد. و در حال حاضر اين 

دو سازمان با بهره گيرى از روش ها و تجهيزات جديد به کار توليد نقشه اشتغال دارند.

خودآزمايى

۱ــ نقشه بردارى در مصر باستان را توضيح دهيد.
۲ــ چهار تن از دانشمندانى که در جهان و ايران نقش مهمى در پيشرفت نقشه بردارى داشته اند 

را نام ببريد.
۳ــ زمان شروع نقشه بردارى معاصر در ايران را توضيح دهيد. 



  ۲۴  

فصل سوم

شاخه هاى نقشه بردارى و تقسيم بندى آن
هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود که در پايان اين فصل بتواند:

ــ خصوصيات مهم نقشه ها در نقشه بردارى توپوگرافى را ذکر نمايد. 
ــ تفاوت نقشه بردارى ثبتى را با ديگر انواع نقشه بردارى بيان نمايد.

ــ نقشه هاى ثبتى را تعريف نمايد.
ــ عوارضى که در نقشه بردارى شهرى تعيين موقعيت مى شوند را نام ببرد.

ــ منظور از نقشه بردارى مسير را بيان نمايد.
ــ عوارضى که در نقشه بردارى آبى تعيين موقعيت مى شوند را نام ببرد.

ــ کاربرد نقشه بردارى فضايى و نجومى را ذکر نمايد.
ــ بخش هاى مختلف نقشه بردارى مهندسى را بيان کند.

ــ نقشه بردارى را براساس موضوع طبقه بندى نمايد.
ــ مواردى که در نقشه   بردارى زمين شناسى نشان داده مى شود را ذکر نمايد.

ــ نقشه بردارى زيرزمينى را تعريف نمايد.

نقشه بردارى را مى توان به روش هاى مختلف و از ديدگاه هاى متفاوت طبقه بندى کرد. در اينجا 
دربارٔه دو نوع از اين طبقه بندى ها به بحث مى پردازيم.

۱ــ۳ــ طبقه بندى براساس اوضاع طبيعى
۱ــ۱ــ۳    ــ نقشه بردارى زمينى: اين نقشه بردارى که به منظور تهئه نقشه از سطح خشکى ها 

انجام مى شود، شامل بخش هاى زير است:
  نقشه بردارى توپوگرافى: هنگام تهئه نقشه از يک منطقه چنانچه غير از عوارض سطحى، 
نوع  اين  از  باشد  داشته  وجود  منطقه  آن  در  نيز  بلندى  و  پستى  غيره،  و  ميدان  جاده،  ساختمان،  مانند 



  ۲۵   

نقشه بردارى استفاده مى کنند. همراه تعيين موقعيت مسطحاتى نقاط (يعنى تعيين X و Y)، موقعيت ارتفاعى 
هم تعيين مى شود (Z نقاط به دست مى آيد) و به منظور نمايش ارتفاعات، منحنى هايى به نام «منحنى ميزان» 
به کار مى رود که طرز ترسيم آنها را در سال بعد خواهيد آموخت. نقشه هاى توپوگرافى که در اين نوع 

شکل ۱ــ۳ــ نمونۀ نقشه هاى توپوگرافى



  ۲۶  

نقشه بردارى تهيه مى شوند کاربردهاى فراوانى دارند؛ از جمله بر روى اين نقشه ها در هر جهتى مى توان 
شيب زمين را تعيين کرد و حجم خاک و ديگر مصالح ساختمانى را در اجراى ساختمان ها و راه سازى 

و تسطيح اراضى برآورد نمود. دو نمونه از اين نقشه ها را مى بينيد (شکل هاى ۱ــ۳ و ۲ــ۳).

شکل ۲ــ۳ــ نمونه نقشه هاى تهيه شده در نقشه بردارى توپوگرافى

     نقشه بردارى ثبتى۱: در اين نوع نقشه بردارى، نقشه هايى تهيه مى شود که به آنها نقشه هاى 
ثبتى (کادآستر) مى گويند که به توضيح راجع به اين نوع نقشه مى پردازيم:

براى  منابع  ارزش ترين  با  ديگر از  ثروت هاى  تمامى  خام  مادٔه  عنوان  زمين به  اين که  با توجه به 
انسان ها به حساب مى آيد، از قرن ها پيش به منظور حفظ محيط و محدوده اى به نام «ملک» که مردم در 
قالب يک سرى مقررات و محدوديت ها در آن زندگى يا کار کرده اند روش هايى به کار گرفته شده است. 

 Cadastral Sorveging ــ ۱



  ۲۷   

همان گونه که در تاريخچٔه نقشه و نقشه بردارى ذکر شد ابتدايى ترين روش ها در حدود ۳۰۰۰ سال قبل 
از ميالد در مصر قديم براى اندازه گيرى ابعاد زمين براى وصول ماليات به کار رفته است. 

در قديم ثبت امالک به صورت دستخط هايى بين مردم رد و بدل شده و به تدريج در اين مورد تحوالتى 
ايجاد گرديده است. براساس قوانين مشخص پس از منطقه بندى زمين ها، اين مناطق به شهر و شهرستان 
و بخش و قريه طبقه بندى شده و شماره گذارى ها يى صورت گرفته است. براى مثال، هر قريه تحت يک 
شمارٔه اصلى و اجزاى آن با شماره هاى فرعى مشخص و ثبت گرديده و اين شماره گذارى ها به شهرستان 

و شهر تعميم داده شده و مبناى شناخت امالک و تشکيل پرونده ها قرار    گرفته است. 
در ايران در حدود سال ۱۳۱۰ سازمانى به نام ثبت امالک و اسناد زير نظر دستگاه قضايى به منظور 
سرو سامان بخشيدن به وضعيت مالکيت هاى غيرمنقول تأسيس گرديد و به تدريج با تشکيل صدها اداره 

در مناطق مختلف کشور کار خود را آغاز نمود. 
از جمله مشکالت موجود در زمينٔه مالکيت اموال غيرمنقول در کشورهايى نظير ايران، عدم تعيين 
موقعيت دقيق اين نوع اموال ــ اعم از زمين هاى مزروعى و مسکونى و ساختمان و بعدها آپارتمان ها  ــ 

شکل ۳ــ۳ــ الف ــ نمونۀ نقشه هاى ثبتى



  ۲۸  

شکل ۳ــ۳ــ ب ــ نمونۀ ديگر نقشه هاى ثبتى



  ۲۹   

به صورت  کشورها  اکثر  در  امالک  ثبت  شده  باعث  که  انگيزه هايى  و  داليل  از  يکى  شايد  است.  بوده 
تشکيالتى تحت نظر يکى از بخش هاى دستگاه قضايى پايه ريزى شود آن است که حجم باالى دعاوى 

را در دادگسترى ها مسائل مربوط به مالکيت و عوارض ناشى از آن تشکيل مى دهد. 
در گذشته مورد استناد کارشناسان ثبت و مقامات قضايى در خصوص دعاوى مذکور مدارک و 
پرونده هايى بودند که بر اساس نقل قول مطلعان محلى راجع به حدود و ثغور امالک تنظيم شده بود. اما 
اين مدارک به مرور زمان دستخوش تحول و دگرگونى شده و از رهگذر آن، چه بسا جنايت و آدم کشى 
و نزاع جمعى بين افراد دو ده يا ساکنان دو خانه به وجود آمده است. ضوابط عينى و رياضى براى اثبات 
نظرات وجود نداشت و به طور آگاه يا ناخودآگاه سليقه هاى فردى در نحؤه قضاوت دخالت مى نموده و 

اين خود باعث بروز مشکل جديد مى شده است. 
در سال ۱۳۳۴ به دليل مشکالت فوق طى بخشنامه اى صدور سند مالکيت بدون نقشه بردارى 
و قيد مساحت و متراژ اضالع محدودٔه ممنوع شهرها اعالم گرديد، اما اجراى اين بخشنامه که بدون 
توجه به  عدم وجود نقشه هاى مبنايى براى مملکت و ارتباط و هماهنگى نقشه ها صادر شده بود، باعث 
گرديد که کارکنان سازمان ثبت با امکانات ضعيف و در حد توان نزديک به صفر خود به طور پراکنده 
اقدام به تهئه کروکى هايى محلى به نام نقشٔه کادآستر نمايند و با شماره گذارى هاى موردى و محلى طبق 

شماره گذارى هاى روش قديمى سند مالکيت صادر کنند. 
به دليل ناتمام ماندن امور مربوط به تهئه نقشه هايى مبنايى، هنوز هم تمامى امالک و قطعات زمين ها 
به ثبت نرسيده است. در دهه هاى اخير کارهاى پراکنده اى در مورد کادآستر اراضى در نقاط مختلف 
ايران مانند سيستان، فومن، گيالن، جيرفت و چند نقطٔه ديگر انجام گرفته و از بعضى مناطق تهران و حد 
 1
500

شهر استان هاى قزوين و مشهد نيز به کمک روش فتوگرامترى نقشه هاى کادآستر بزرگ مقياس  
1 تهيه 

500
1  تهيه شده است که نمونٔه آنها را در صفحٔه بعد مى بينيد. در اين نمونه که با مقياس  

1000
و  

دارند، هر قطعه به  وسيلٔه يک شمارٔه مشخص و کلئه اطالعات  شده و بلوک ها شکل هندسى منظمى 
مربوط به آن در ليست ضميمٔه نقشه و در مقابل آن شماره ثبت مى شود. اين اطالعات مى تواند شامل 
ـ تعداد  ـ مساحت قسمتى از عرصه که به فضاى سبز يا باغچه اختصاص داردـ  مساحت عرصه و اعيانـ 
درختان، تعداد طبقات ساختمان، وضع ساختمان از نظر معمارى و فنى، تاريخ احداث آن، سرويس هاى 
آن (آب ــ برق ــ تلفن ــ گاز ــ فاضالب ) و کيفيت تعادل حرارتى محيط خانه (دستگاه تهوئه مرکزى ــ 

شوفاژ ــ بخارى ــ کولر و غيره) باشد. 
خوش بختـانه بـا بهره گيـرى از فن آورى هاى جديـد در نقشه بـردارى و بـرنـامه ريـزى هاى به   عمل 
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آمده به زودى شاهد تهئه نقشه هاى کادآستر از کلئه مناطق کشور خواهيم بود. 
به طور کلى براى نقشه هاى کادآستر تعريف اختصاصى زير را مى توانيم ذکر کنيم:

نقشۀ کادآستر نقشه اى است که کليۀ اطالعات مربوط به محدوده ها و موقعيت 
و خصوصيات قطعه زمين هاى موجود در آن به طور دقيق مشخص شده باشد. 

در برنامه ريزى هاى جديد اطالعات مربوط به قطعه زمين ها به جاى آن که روى کاغذ يا در پرونده 
ملک ثبت شوند، در حافظه هاى ماشين هاى الکترونيکى ضبط مى شوند و هر بلوک يا قطعه به جاى آن که 
با چند خط روى نقشه نشان داده شود با چند عدد که عبارت اند از مختصات مسطحاتى گوشه هاى قطعه 

همراه اطالعاتى نظير اطالعات زير در حافظٔه رايانه جا مى گيرند. 
ــ مزروعى يا مسکونى بودن قطعه 

ــ مساحت قطعه 
ــ نام مالک يا مالکين و به طور کلى کيفيت تصرف در صورتى که مسکونى باشد. 

ــ مساحت عرصه و اعيان به تفکيک
ــ وضع سرويس هاى رفاهى از قبيل برق، آب و تلفن، گاز، فاضالب  و حتى مشخصات آب از 

نظر قطر انشعاب و کيفيت برق از نظر تعداد فازها و ميزان آمپر.
ــ تعداد طبقات و مساحت هر طبقه به تفکيک با ذکر نام مالکان.

ــ ساير اطالعات فنى مربوط به ساختمان و در صورتى که ملک زراعتى باشد، نوع محصولى که 
در آن قابل رويش است (نوع محصوالتى که زمين براى پرورش آنها استعداد دارد) .

ــ درصد شيب متوسط زمين در صورت لزوم اطالعاتى در مورد جنس آن.
پياده روها،  خيابان ها،  قبيل  از  مختلف  عوارض  شهرى  مناطق  در  شهرى:  نقشه بردارى      
معابر، جوى هاى آب، فضاهاى سبز، ساختمان ها و پل ها و … به صورت متراکم در يک فضاى محدود 
قرار   گرفته اند. نقشه هايى که از اين نوع مناطق تهيه مى شوند بايد کلئه عوارض فوق را به طور روشن و 
دقيق نشان دهند تا کاربران اين نوع نقشه ها که بيش تر شهردارى ها ــ سازمان هاى حفاظت محيط زيست 
و حمل و نقل شهرى هستند، به   راحتى و با دقت بتوانند در جهت نيل به اهداف مورد نظر از آنها استفاده 
مثل:  مى سازد؛  مشخص  را  آنها  خصوصيات  نقشه ها  نوع  اين  کاربرد هاى  مهم ترين  به  نگاهى  کنند. 
کار،  پايان  پروانه،  صدور  در  مراجعان  اطالعات  از  استفاده  با  نقشه  روى  الزم  محاسبات  و  مکان يابى 

خالف ساختمان و … .
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ــ صدور مجوز ساخت واحدهاى فرهنگى، آموزشى، ادارى، تجارى و غيره.
ــ محاسبٔه سرانه هاى مورد نياز آموزشى، بهداشتى، خدماتى، مذهبى، فرهنگى، فضاى سبز و  … 

جهت بررسى کمبودها و همکارى براى رفع آنها در ارتباط با ديگر سازمان ها و ادارات.
ــ تخصيص نقاط کنترل ترافيکى با توجه به عواملى نظير نقاط اصلى ارتباطى شهر، ميزان رفت     و 

آمد و …. 
ــ محاسبٔه کوتاه ترين راه با توجه به پارامترهايى از قبيل يک طرفه بودن بعضى خيابان ها، چراغ 
زياد  حجم  علت  به  نقاط  بعضى  در  حرکت  کندى  مسيرها،  بعضى  موقت  بودن  بسته  مسير،  قرمز هاى 

رفت و آمد در اوقات مختلف شبانه روزى. 
ــ ايجاد شبکه هاى مرتبط مناسب براى مدل هاى حمل ونقل.

ــ برنامه ريزى جهت نصب تابلوها، تزيينات، تعمير و تجديد و ساير مواردى که در ارتباط با امور 
زيبا سازى شهر به کار گرفته مى شود. 

ــ بررسى ميزان سرانٔه فضاى سبز شهرى و محاسبٔه کمبود تا نسبت به حد استاندارد و به    دست 
آوردن تقريبى بهترين نقاط احداث فضاى سبز جهت بهره بردارى بيش تر از آنها.

شکل ۵ ــ۳
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ــ اجراى مميزى شهر و وصول عوارض نوسازى.
ــ تهئه نمودارهاى جمعيتى شامل تراکم جمعيتى، تراکم مسکونى، اشتغال و ساير موارد مشابه  

مورد نياز جهت برنامه ريزى و بسيارى از کاربردهاى ديگر ايجاب مى کند که اين نوع نقشه ها در:
۱ــ    مقياس بزرگ تهيه شوند که البته هر چه مقياس بزرگتر باشد، بايد دقت بيش ترى در اندازه گيرى ها 

معمول گردد. 
عوارض  موقعيت  تعيين  حالت  اين  در  که  باشد  مهم  عوارض  مسطحاتى  وضعيت  بيشتر  ۲ــ 

به صورت دو بعدى است.

شکل ۶ ــ۳
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۳ــ با توجه به تراکم عوارض، براى نشان دادن عوارض گوناگون از رنگ هاى مختلف استفاده 
شود. 

۴ــ براى نشان دادن عوارض با ابعاد کوچک از عالئم قراردادى استفاده گردد. نمونه هايى از 
اين نوع نقشه ها را در شکل ۶   ــ۳ مى بينيد. در نقشه بردارى شهرى عالوه بر تهئه نقشه هاى شهرى در 
خصوص پياده کردن طرح هاى ساختمانى، خيابان ها، کانال ها، زه کشى سيستم هاى آب رسانى و فاضالب 

و ديگر عمليات مهندسى داخل شهر بحث مى شود.

ادامۀ شکل ۶ ــ۳
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    نقشه بردارى مسير: اين نوع نقشه بردارى به منظور طراحى و پياده کردن مسيرها از قبيل 
بزرگ  راه ها، انواع جاده هاى بين شهرى، راه هاى ارتباطى شهرها با روستاها، راه آهن، خطوط انتقال نيروى 
برق، لوله کشى و کانال ها و غيره و در بعضى موارد محاسبات مربوط به آنها مورد استفاده قرار     مى گيرد. 

شکل ۷ ــ۳ــ نمونۀ نقشه هاى تهيه شده در نقشه بردارى مسير
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ـ نقشه بردارى هوايى: هر چند ارسطو حدود ۳۵۰ سال قبل از ميالد نظرئه ايجاد  ۲ــ۱ــ۳ـ 
تصوير به کمک نور را مطرح کرد، اما تا اوايل قرن هجدهم ميالدى از اين نظريه استفاده اى به عمل 
نيامد. در اين سال ها استفاده از اصول پرسپکتيو در تهئه نقشه به وسيلٔه افراد مختلف مورد بررسى قرار 
گرفت و از عکس هايى که با کايت و بالون از سطح زمين برداشته مى شد استفاده گرديد؛ تا اين که سازمان 
کانادا و آالسکا از عکس استفاده کرد.  آمريکا۱ در سال ۱۸۹۴ براى تهئه نقشه از مرز  نقشه بردارى 
مکمل فعاليت هايى که در اين خصوص طى سال هاى پايانى قرن نوزدهم صورت گرفت، پس از اختراع 
هواپيما به وسيلٔه برادران رايت در سال ۱۹۰۲ اقداماتى بود که در جريان جنگ جهانى اول انجام شد و 
در فاصلٔه دو جنگ جهانى اول و دوم تعداد زيادى سازمان دولتى و شرکت خصوصى براى تهئه نقشه 

از عکس هوايى کمک گرفتند.
با  که  است  ترتيب  اين  به  مى شود،  ناميده  فتوگرامترى۲  اصطالح  در  که  روش  اين  کار  اساس 
دوربين هاى کارگذاشته شده در کف هواپيماهاى کوچک، از منطقٔه مورد نظر عکس هايى برداشته مى شود 

که داراى پوشش طولى حدود شصت درصد و پوشش عرضى حدود سى درصد است.

Photogrammetry ــU.S Coast and Geodetic Survey ۲ ــ ۱
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شکل ۹ــ۳ــ الف ــ استروسکوپ آيينه دار

شکل ۹ــ۳ــ ب ــ استروسکوپ جيبى

چنانچه هر دو عکس متوالى برداشته شده را در دفتر کار در وضعيت زمان عکس  بردارى قرار  
دهيم، اشعه اى که قبالً تشکيل تصوير داده است دوباره ساخته خواهد شد و به کمک وسايل و دستگاه هايى 

مى توان وضعيت سه بُعدى زمين را مشاهده کرد.
يکى از اين دستگاه ها استروسکوپ۱ است که نمونه هايى از آنها را در اينجا مى بينيد.

Stereoscope ــ ۱


