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مقدمه
نقشه بردارى علمى است آمىخته با فن، به منظور تعىىن موقعىت نقاط در شراىط مختلف، که نه تنها 
براى دست اندرکاران فعالىت هاى عمرانى، اقتصادى و کشاورزى در ىک منطقه از زمىن کاربرد دارد، 
بلکه به طور  کلى براى کلىٔه کسانى که موقعىت نقاط )نه تنها در روى زمىن( به نحوى در تصمىم گىرى هاى 

آن ها مؤثر است مورد  استفاده مى باشد.
در تعىىن موقعىت هاى بسىار دقىق توجه به جنبه هاى علمى نقشه بردارى اهمىت زىاد دارد و 

»تکنىک هاى بسىار پىش رفته اى« به کار گرفته مى شود که موضوع »مهندسى نقشه بردارى« است.
در مواقعى که دقت فوق العاده مورد نىاز نىست، اکثرًا تنها جنبه هاى فنى نقشه بردارى مطرح 
مى شود. به عنوان مثال در فعالىت هاى عمرانى، بخصوص وقتى منطقٔه موردنظر نسبتاً کوچک و محدود 

باشد، نقشه بردارى به عنوان فن تعىىن موقعىت نقاطى در سطح، باال و ىا در زىرزمىن کاربرد دارد.
دست اندرکاران پروژه هاى ساختمانى نىازمند اطالعات مختصرى از فن نقشه بردارى هستند که 
تحت عنوان »نقشه بردارى ساختمان« ارائه مى گردد. نقشه بردارى ساختمان درخصوص تهىٔه پالن هاى 
موقعىت و پىاده کردن طرح هاى ساختمانى و محاسبٔه حجم عملىات خاکى و کنترل هاى هندسى ساختمان 
در حىن و بعد از اجرا گفت  وگو مى نماىد و اىن ها موضوعاتى هستند که عناوىن مباحث مختلف اىن 

کتاب را تشکىل مى دهند.


