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 فهرست مطالب ب

 

 

 پیشگفتار
ستاندارد فنی هیات 5/5/95 مورخ مصوبهمبنای برمجلد حاضر  تدوین شده است. برای تدوین  کشور، یبردارنقشه سازمان ا

ستانداردها و  ستورالعملاین مدل داده، کلیه عوارض موجود در ا سازمان در  یهاد شده و  یهااسیمقموجود  مختلف، تجمیع 
شته از  800بیش از  سالیان گذ شه برداری درباره هر کدام از عوارض  یهابخشمورد بازخوردی که طی  سازمان نق مختلف 

با هدف تعریف اجزای یک پایگاه داده مکانی چند  یادادهورد بررسددی ارار گرفت و در نیایت فیرسددت دریافت شددده بود، م
مختلف سازمان ارسال  یهابخشاین مدل داده با هدف دریافت نظرات اصالحی برای  سینوشیپمقیاسی تییه شد. نسخه 

سپس نظرات دریافتیِ ادارات کل ژئودزی و  شهشد.  شهزمینی،  یبردارنق ضایی، نظارت و کنترل فنی،  یبردارنق هوایی و ف
و حسب  یبندجمعمنطقه غرب کشور و مدیریت آبنگاری و جزر و مدی،  یبردارنقشهو زیرساخت اطالعات مکانی،  هاسامانه

 100نسخه حاضر، نتیجه حدود  شود.ایشان، تشکر می که در اینجا از مورد با حضور نماینده اداره کل مورد بررسی ارار گرفت
 :(الفبا حروف ترتیب به) اندداشته. افراد نامبرده ذیل به عنوان اعضای گروه تدوین سند مشارکت باشدیمجلسه کارشناسی 

 آاای احمد ابوطالبی −

 آاای رضا احمدیه −

 )مسئول گروه کاری(    آاای علی جاویدانه −

 آاای شاهین اوامیان −

 آاای محمد علی واحدی −
 یهایهمکارعلی آبادی و بیتا کینسدددال که در طول انجام و تدوین طر ،  الملوکشدددمس هاخانمبدینوسدددیله از  نیچنهم

 .دیآیمعمل  بهمفیدی با این گروه داشتند، تقدیر 
 

 :(الفبا حروف ترتیب به)مورد بازنگری و اصال  ارار گرفت 99این مجموعه توسط گروه کاری ذیل در سال   
 ابوطالبیآاای احمد  −

 آاای رضا احمدیه −

 خانم پروانه باارنیا −

  آاای علی جاویدانه −

 آاای علیرضا حاجیلو −

 خانم مریم صارمی −

 خانم شیره صیفی −

 )مسئول گروه کاری(    علی آبادی الملوکشمسخانم  −

  امی علی نژاد سعیدآاای   −

 آاای آرتین هوانسیان −
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 یبندطبقه»و عوارض در بخش  هارکالسیزاصدددلی و معرفی  یهاکالس، تعریف «کلیات»، پس از بخش این گزارش در
سپس « عوارض ست.  ست عوارض به ترتیب حروف الفبا»انجام گرفته ا ست. در  «لی شده ا نیز برای تبیین ارتباط  پایانارائه 

 شده است. آورده« یابل یهادستورالعمل در عوارض سابقه»ابلی مورد استفاده در سازمان،  یهادادهاین مدل داده و مدل 

 کلیات
. بده ایدن معندی شدودیممختلدف حاصدل  یهدااسیمقدر طراحی ایدن مددل، مدلسدازی کامدل وااعیدت، از تجمیدع  .1

از ایدن رو  اندشددهتعریدف  ییهدااسیمقدر دسدته  شدانتیاهمکه هر کددام از عدوارض حسدب هندسده، کدارکرد و 
 .باشدیم ریپذامکان هااسیمقکاملی از عوارض صرفاً با در نظر گرفتن همه  مجموعهدستیابی به 

سددازمان  یهادسددتورالعملمختلددف موجددود از عددوارض در اسددتانداردها و  یهافیرسددتایددن مدددل براسدداس آخددرین  .2
 تییه شده است. یبردارنقشه

 ( و کوچددک1:50000تددا  1:5000، متوسددط )از (1:5000از  تددربزر عددوارض بددرای سدده دسددته مقیدداس بددزر  ) .3
 .اندشده گرفته نظر در (1:50000از  ترکوچک)

 :شوندیمتعریف  1:25000در دسته متوسط مقیاس، صرفاً تا مقیاس عوارض زیر  .أ

بددادی،  آب، تددوربین گیددر، پمدد  اب، بددر ، بریدددگی، بنددد، بیمددنینشددانی، آسدد آتددش اسددتخر، ایسددتگاه −
معدددن،  غددار، دهاندده تونددل، دهاندده ، دهانددهیمخددابرات لکدد، دیاددو فشددار لکددچشددمه، خدداکریز، دپددو، د

آبددرو،  آجرپددزی، گلخاندده، گددودبرداری، مجددرای بنددد، سددیلو، عوارضددی، کددوره لیصددنعتی، سدد دودکددش
 دانیعکس، م سوختی، مرکز مواد آب، مخزن مخزن

معلددوم، تبدددیل شددده ولددی گویاسددازی  یهامحوطددهمتوسددط و کوچددک، عددوارض داخددل  بددزر ، یهددااسیمقدر  .4
 داخل محوطه دانشگاه. یهاساختمان، مانند شودینم

 .شودیمتبصره: در کنار مجموعه ورزشی، استادیوم هم به عنوان یک عارضه بزر ، تبدیل  .أ

، طددول، )بددا توجدده بدده مقیدداس نقشدده و استحصددال از آن( توصددیفات مددرتبط بددا هندسدده عددوارض ماننددد عددرض .5
 مساحت و ...، حذف شدند.

بدده تنیددایی تشددکیل یددک  یاعارضددهدرون شددیر، چنان دده  محدددودهمتوسددط مقیدداس(، در ) یپوششدد یهانقشددهدر  .6
ماننددد محوطدده دانشددگاه -، در غیددر اینصددورت شددودیمتبدددیل  -ماننددد محوطدده دانشددگاه تیددران–بلددوک بدهددد 
. در بیددرون از محدددوده شددیر، ایددن عددوارض در سددط  شددودیماز تبدددیل عارضدده خددودداری  -صددنعتی شددریف

 .شوندیمجزئیات بزر  مقیاس، تبدیل 

 نیچندهم. شدودیممحدور معدابر بدرون شدیری، مسدتقیماً تبددیل مقیداس،  بدزر  مقیداس و متوسدط یهانقشهدر  .7
در مرحلده بدا اسدتفاده از اطالعدات تبددیل شدده، بدزر  مقیداس  یهانقشدهدرون شدیری در محور معدابر و  روادهیپ

تبددیل شدود  یاگوندهالزم بده ذکدر اسدت سدایر عدوارض بایدد بده  .شدودیمساخته حسب درخواست،  1پردازشپس
 که تولید محور معابر از عوارض تبدیل شده ممکن باشد.

                                                           
1 Post processing 
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 معیار تعیین هندسه عارضه .8

سددطحی: هریددک از اضددالل حددداال یددک میلیمتددر در مقیدداس و مسدداحت حددداال یددک میلیمتددر  – یانقطدده .أ
 مربع در مقیاس

 خطی: نیم میلیمتر در مقیاس –سطحی  .ب
بدزر   یهانقشدهتبصدره: اندات در  -: با توجه به وضو  مفیدوم، نیداز بده ارائده ااعدده نددارد. یانقطه -خطی  . 

 .شودیمترسیم ( هاچاه)امتداد و در سایر مقیاسیا به صورت خطی  )مرکز هر چاه( یانقطهمقیاس، 

یدا  یامداهوارهاز تصدویر برخدی عدوارض غالبداً طبیعدی،  2با توجده بده عددم امکدان ترسدیم دایدا مرزهدای مدبیم .9
 استفاده شود. نهیزمپسبه عنوان  تصویر یکپارچه مکاندار منطقه

اضددافه « شددرکت»، عنددوان «نددام»، بددا توجدده بدده نددول کدداربرد، عارضدده تعیددین و در توصددیفِ «شددرکت»در مددورد  .10
 .شودیم

 شرکت ایران خودرو ←« نام»توصیف  -مجتمع صنعتی  ←مثال: نول عارضه  .أ

 :شودیمو گویاسازی، توصیه برای ترتیب مراحل تبدیل  .11

مرحلدده  یخروجددهددوایی بددا ادددرت تفکیددک بدداال )بیتددر از یددک متددر(، گویاسددازی براسدداس  یهدداعکسبددرای  .أ
. هنگددام گویاسددازی، در صددورت رویددت مجددایرت و جاافتددادگی خروجددی تبدددیل و جیددان شددودتبدددیل انجددام 

 ین تکلیف شود.وااعی، موارد به تبدیل گزارش گردد و پس از بررسی توسط تبدیل، تعی

 .شودهوایی با ادرت تفکیک پائین، گویاسازی پیش از تبدیل انجام  یهاعکسبرای  .ب

اسییمهانیی دهشدییاهتییاخهاسیی نهانگریی انهنمیی نش هانیی دهن ییکه  تییا.ها یی ههآنهیی هعوارضییکه یی هعرهف   یی  .12

  هعوارضهعارایهاحاوعخهامنصهنبیوعخهوهنطهی هایر ورهف هی هنمی دهعن یاخهنی  هاحدهیکها هطی هاسی .

.هاوش دی هنطهی هایورعنب ه  اسی  هتیوعکعرهاحیاوعخهعرخنها گبیمهاهیانی  هعرخه ی هنطهی ع وادهاث لهه

 .  تاکنب هع الهگو  س زهوه  هانگن بهع الهو  ا شهرشواکها

 توع.ن یه زرگنهاج وع هعوارضهراخهسهحکه  عات هاک  ایهاطد   .13
 

 

 

                                                           
2 Fuzzy boundaries 
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 عوارض یبندطبقه

 ها آورده شده است.های فرعی و عوارض آنهای اصلی، همراه با کالسدر این بخش، تعریف کالس
 

: وضددعیت رویددش یددا عدددم یاهیششگ پوششش  −

 رویش گیاهان در سط  زمین است.

o پوشش درختی 

 باغ 

 درخت تک 

 درخت 

 پراکنده درختان 

 درختکاری 

 درخت ردیف 

o جنگل و بیشه 

 بیشه 

 جنگل 

o زمینیای زراعی 

 زراعت 

 یشاورزک قاتیتحق نیزم 

o زمینیای لم یزرل 

 زار بوته 

 یاماسه یهاتپه 

 زار شن 

 ریوک 

 زار ماسه 

 نمکزار 

 زارین 

o مرتع و چمن 

 زار چمن 

 کاری چمن 

 دشت 

: سداختارهای ایجداد شدده ییربنشایز ساتیتاس −

، انتقدال و یسدازرهیذختوسط بشدر کده بده منظدور 
یا ارائده خددمات پشدتیبانی در رابطده بدا بدر ، آب، 
تلفددن، نفددت و گدداز و غیددره مددورد اسددتفاده اددرار 

 .رندیگیم

o چاه 

 آب چاه 

 گاز و نفت چاه 

o خدمات شیری 

 منیول  هیدر 

 زباله سطل 

 ینشان آتش ریش 

o خدمات عمومی 

 پاالیشگاه 

 خانه تصفیه 

 آب میتنظ  هیدر 

 علمک 

 نیروگاه 

o خط انتقال 

 نیرو انتقال خط 

 لوله خط 

o مخزن 

 سوختی مواد انبار 

 نفتی زائد مواد یهاحوض ه 

 آب مخزن 

 سوختی مواد مخزن 

-یادار مراتددب سلسددله: یکشششور ماتیتقسشش −

 کدوچکتر، یواحددها بده کشدور میتقسد در یاسیس
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 بیبددود و تیددامن نیتدد م و آن اداره سددیولت یبددرا
 .است یااتصاد و یاجتماع اوضال

 استان 

 بخش 

 دهستان 

 روستا 

 شیر 

 شیرستان 

 کشیر 

 محله 

  سکونتگاه 

: مسدیر یدا خطدوط ارتبداط زمیندی یدا نقل و حمل −

زیرزمیندی کده بددرای عبدور و مددرور وسدایط نقلیدده، 
 .شودیماطار، انسان و چیارپایان استفاده 

o --- 

 کابلی نقل و حمل خط 

 کیخا شانه 

o راه 

 آزادراه 

 بزرگراه 

 پیاده عابر پل 

 رو ادهیپ 

 شیری برون راه 

 رو جی  راه 

 شیری درون راه 

 مالرو راه 

 عوارضی 

 محور راه 

 برای اتوبوس مسیر 

 دانیم 

 
o راه آهن 

 آهن راه سوزن 

 ویوموتکلو دوار صفحة 

 لیر ییانتیا مانع 

 ریلی نقل و حمل مسیر 

o حمل و نقل یهاسازه 

 زمینی نقل و حمل ایستگاه 

 گیر بیمن 

 زمینی نقل و حمل پایانه 

 نقلیه وسائط پل 

 جدول 

 ابانیخ وسط رةیجز 

 تونل دهانه 

 دیوار محافظ 

 پیاده عابر زیرگذر 

 آهن راه و راه محافظ نرده 

 نیوجرسی 

 سیرهای زیر زمینیم شکهوا 

 مترو یورود 

بشرسدداخت کدده  یهاسددازه: خششا  یهاسششازه −

 هدف اصلی آن ااامت دائمی یا موات نباشد.
o آبی یهاسازه 

 استخر 

 اسکله 

 جزرومدی ایستگاه 

 بند 

 بندرگاه 

 دریایی چراغ 

 ساحلی دیوار 

 بند لیس 

  شکن مو 

 هدایت ناودان 

o تفریحی یهاسازه 
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 آالچیا 

 وحش باغ 

o حائل یهاسازه 

 حصار 

 دیوار 

 المللی بین مرزی میله 

o خدماتی یهاسازه 

 انبار 

 نشانی آتش ایستگاه 

 ابیآس 

 مایهواپ انةیآش 

 همگانی تلفن باجه 

 فرود باند 

  بر 

 پارکینگ 

  آب پم 

 ریت  

 رسانی سوخت جایگاه 

 دکه 

 بانیسا 

 عمومی بیداشتی سرویس 

 فرودگاه 

 ابرستان 

 گلخانه 

 نمایشگاهی مجموعه 

 وپترک یهل فرود محل 

 یتجار زکمر 

 اداری مرکز 

 آموزشی مرکز 

 وطیور دام پرورش مرکز 

 ارتباطی خدمات مرکز 

 درمانی مرکز 

 اضایی مرکز 

 انتظامی نیروی مقر 

o صنعتی یهاسازه 

 (یاو فشار پست) رولتاژییتج ستگاهیا 

 فشار میتنظ ستگاهیا 

 اموا  تقویت ایستگاه 

 هواشناسی ایستگاه 

 آنتن 

 ولکباس 

 تاسیسات تابلو 

 نندهک کخن ساتیتاس 

 ترانس 

 بادی توربین 

 حفاری لکد 

 یاو فشار لکد 

 یمخابرات لکد 

 معدن دهانه 

 صنعتی دودکش 

 سد 

 سیلو 

 خورشیدی صفحات 

 آجرپزی کوره 

 صنعتی مجتمع 

 صنعتی واحد 

o فرهنگی یهاسازه 

 ادبودی یبنا 

 مجسمه 

 فرهنگی مرکز 

 مقبره 

 تاریخی مکان 

o مذهبی یهاسازه 

 مکان مذهبی 
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o ورزشی یهاسازه 

 استادیوم 

 ورزشی مکان 

o مبلمان شیری 

 نما آب 

 پل پایه 

 پله 

 یجاتیتبل تابلو 

 راهنمایی تابلو 

 ییراهنما چراغ 

 ییروشنا چراغ 

بشرسدداخت  یهاسددازه: یسششاخامان یهاسششازه −

که به منظور ااامت دائمدی یدا موادت ایجداد شدده 
 باشد.

 تراس 

 پشته خر 

 زندان 

 ساختمان 

 منفرد ساختمان 

 کلبه 

 نورگیر 

 هتل 

: تمددام سددطو  زمددین کدده بطددور یآبشش عششوارض −

طبیعددی یددا مصددنوعی توسددط آب بطددور دائددم یددا 
کدده در  ییهددانیزمفصددلی پوشددیده شددده باشددند. 

آنیا آب بر پوشدش گیداهی و خداک غالدب باشدد و 
کشاورزی نیدز نداشدته باشدند جدز ایدن  یبرداربیره

 .شوندیمکالس اصلی تلقی 

o --- 

 آبشار 

 غیرخشک یهاپینه 

 چشمه 

o آبی یهاپینه 

 خلیج 

 خور 

 دریا 

 دریاچه 

o خشک یهاپینه 

 جزیره 

 رودخانه وسط جزیره 

 دماغه 

 ساحل 

o مسیرهای آبی 

 جدول با جوی 

 رود 

 زهکش 

 انات 

 انالک 

 کانیوو 

 آبرو مجرای 

 مسیل 

 جوی یا نیر 

عدوارض طبیعدی، مصدنوعی  :یارتفشاع عوارض −

شددکل یددا پسددتی و  دهندهنشددانیددا اددراردادی کدده 
 زمین هستند. یهایبلند
o --- 

 خاکریز 

 دره 

 غار دهانه 

 صخره 

 کوه 

 یارتفاع نقطة 

o بریدگی 

 بریدگی 
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 پای بریدگی 

o خط شکست 

 الراس خط 

 القعر خط 

o دپو و گودبرداری 

 دپو 

 گودبرداری 

o منحنی میزان 

 یاصل زانیم یمنحن 

 تقریبی میزان منحنی 

 شاخص میزان منحنی 

 واسط زانیم یمنحن 

: حددد مندداطقی کدده دارای کدداربردی محششدوده −

خدداب بددوده یددا از نظددر سیاسددی دارای اهمیددت 
بصدورت فیزیکدی یدا  توانددیمباشدند. حدد  یاژهیو

 مجازی وجود داشته باشد.

 اردوگاه 

 بلوک  

 پستی پارسل 

 تفریحگاه و پارک 

 یریعشا چادرهای 

 خرابه 

 اسقاطی اجناس آوری جمع محل 

 زباله آوری جمع محل 

 روباز معدن 

 ممنوعه منطقه 

: نقدداطی بددا ماهیددت فیزیکددی یددا کناششرل نقششا  −

غیرفیزیکی بر روی سدط  زمدین کده الاادل یکدی 
مددددواعیتی یددددا ارتفدددداعی آن  یهامشخصددددهاز 

 مشخص باشد.

o نقاط فتوگرامتری 

 عکس مرکز 

o یابیترازمبنائی  نقاط 

 1 درجه ترازیابی نقطه 

 2 درجه ترازیابی نقطه 

 3 درجه یابیتراز نقطه 

o یژئودزمبنائی  نقاط 

 0 درجه ثقل سنجی نقطه 

 1 درجه ژئودزیچند منظوره  نقطه 

 2 درجه ژئودزیچند منظوره  نقطه 

 3 درجه ثقل سنجی نقطه 

o --- 

  دائمی ژئودینامیکایستگاه 
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 عوارض )به ترتیب حروف الفبا( فهرست
 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 fountain آب نما  .1
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

 از ابیلساتی یمجموعه تاس
 فواره

  + - - 

 --- عوارض آبی waterfall آبشار  .2

ه از ک یزش توده آبیمحل ر
ا با یبه صورت اائم  یبلند
 .زدیریمب تند فرو یش

نحوه ایجاد  -نام 
)طبیعی، مصنوعی، 

 نامعلوم(

 + + - 

 --- محدوده camp اردوگاه  .3

اطعه زمینی است که برای 
برپایی چادر یا کانکس و مانند 
آن جیت اسکان موات آماده 

 شده است.

 - + +  نام

 راه حمل و نقل freeway آزادراه  .4

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای مشخصات 

 زیر باشد:
 فااد تقاطع هم سط  •

مجزا بودن اسمتیای رفت و  •
 برگشت توسط مانع از یکدیگر 

  متر 12عرض بیشتر از  •
متری در  2خاکی  یهاشانه •

 طرفین 
 روسازی آسفالته و زیرسازی  •

 مشخصات هندسی راه •
عدم امکان پارک وسائط  •

 نقلیه در حاشیه آن

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 

بیره برداری،  حال
 متروکه(

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 stadium استادیوم  .5
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 ورزشی

که به  نسبتاً وسیع یاسازه
منظور برگزاری مسابقات 
ورزشی احداث گردیده است و 

دارای جایگاهی برای  معموالً
 باشد.تماشاگران می

 - + +  نام

 province استان  .6
تقسیمات 
 کشوری

--- 

تقسیمات استان واحدی از 
کشوری است با محدوده 
ججرافیایی معین که از بیم 
پیوستن چند شیرستان همجوار 

های با توجه به مواعیت
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
ااتصادی و طبیعی تشکیل 

 شود.می

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز کمرکز استان: مر
از  یکیاستان 
همان  یشیرها

ه کاستان است 
انون کن یترمناسب
، ی، ااتصادیاسیس

و  یعی، طبیفرهنگ
آن استان  یاجتماع

 شود.یشناخته م

+ + + 

 pool استخر  .7
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

ای که برای نگیداری آب سازه
به منظورهای خاب ایجاد شده 

 باشد.

کاربری )شنا، پرورش 
آبزیان، آبیاری، نامعلوم، 

 غیره(

 + + - 

 pier اسکله  .8
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

ای است که برای سازه
پیلوگیری شناورها احداث 

 گردیده است.

کاربری )نامعلوم،  -نام 
باری، تفریحی، پایانه 
 نفتی، مسافری و باری،

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 -، غیره( یادیص
وضعیت کاربری )در 
دست احداث، در حال 
 (بیره برداری، متروکه

 mill ابیآس  .9
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

ردن غالت، کآرد  یبرا یاسازه
باد، آب،  یرویاز ن ه در آنک

 .شودیمره استفاده یبر  و غ

نول )آبی، بادی، برای، 
 -نامعلوم، غیره( 

وضعیت کاربری )در 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 airplane hangar مایانة هواپیآش  .10
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

ر و یکه بمنظور تعم یاسازه
ما مورد استفاده یهواپ ینگیدار

 .ردیگیمارار 

 - - +  نام فرودگاه

 canopy آالچیا  .11
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 تفریحی

ساخته شده از چوب یا مصال  
برای استراحت و استقرار  دیگر

 کوتاه مدت

  + - - 

 warehouse انبار  .12
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

و  که در آن اجناس مکانی
 .شوندیموسائل نگیداری 

کاربری )انبار، سرد 
نول )مسقف،  -خانه( 

 روباز، ترکیبی، نامعلوم(

 + + - 

13.  
انبار مواد 
 سوختی

fuel tank farm 
تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

 یهامحفظهاز  یامحدوده
دایمی و ثابت برای نگیداری 
وذخیره سازی مواد سوختی از 

محتویات  -نام 
)نامعلوم، نفت، گاز، 

، نیل، بنزیگازوئ
وضعیت  -( ترکیبی

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

ابیل نفت، گاز، گازوئیل و 
 بنزین

کاربری )در دست 
احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 antenna آنتن  .14
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

تجییزاتی است که به 
منظورارسال یا دریافت اموا  

 .رودیمالکترومجناطیس بکار 

بشقابی، ، یالهیمنول )
 نامعلوم، غیره(

 + + - 

15.  
ایستگاه آتش 
 نشانی

fire station 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

مکان استقرار افراد و تجییزات 
برای اطفاء حریا و ارائه 

 خدمات ایمنی

 یکاربروضعیت  -نام 
در -در دست احداث)

-حال بیره برداری
 متروکه(

 + + - 

16.  

ستگاه یا
رولتاژ ییتج

)پست فشار 
 (یاو

electrical 

substation 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

شامل  یا ساختمانی یامحدوده
ه به منظور کزات مختلف یتجی
ع بر  مورد یر ولتاژ و توزییتج

 .ردیگیماستفاده ارار 

 - - +  ولتاژ -نام 

17.  
ایستگاه 
 تقویت اموا 

relay station 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

شامل  یساختمانا ی یامحدوده
ه به منظور کزات مختلف یتجی

تقویت اموا  مورد استفاده ارار 
 .ردیگیم

نول )مخابراتی، 
 رادیویی، تلویزیونی(

 + + - 

18.  
ستگاه یا
 م فشاریتنظ

pressure regulator 

facilities 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

زات یشامل تجی یامحدوده
م فشار یتنظ یبرا که ،یکیانکم
االت یر سیا سای راندن آبو 

 یهالوله)مانند گاز( در طول 
انتقال مورد استفاده ارار 

 .ردیگیم

نول )آب، گاز، نامعلوم، 
 غیره(

 + - - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

19.  
ایستگاه 
دائمی 
 ژئودینامیک

Iranian Permanent 

Geodynamic 

Station (IPGN) 

 --- کنترل نقاط

پیالر بتنی به همراه تجییزات 
مورد نیاز برای تعیین مواعیت 
دایا در مناطا حساس 

بطور  در آنکه ژئودینامیکی 
تجییرات  و پیوسته دائمی
پوسته زمینی در  یالحظه

چارچوب مرجع مختصات ملی 
 .شودیمگیری ندازهو جیانی ا

 –پیالر بتنی نول )
تجییزات و ملزومات 
 (تعیین مواعیت دایا

پیالر بتنی برای نصب آنتن 
گیرنده به همراه تجییزات 
و ملزومات مورد نیاز تعیین 

 مواعیت دایا

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

20.  
ایستگاه 
 جزرومدی

tide gauge station 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

در ساحل که در آن  یاسازه
بطور دائمی و یا موات تجییرات 

نسبت به یک  تراز آب یالحظه
بنچ مارک ثابت در خشکی 

 .شودیماندازه گیری 

 -نول )مکانیکی -نام 
 –الکترومکانیکی 

 -فشاری  –راداری 
 فراصوتی(

مکانیکی: با استفاده از 
شناور که در داخل لوله آب 
متصل به آب دریا به کمک 
ریسمان، اراره و وزنه 
تعادل غوطه ور است و 
تجییرات سط  آب بر روی 

حال چرخش حول  کاغذ در
. * گرددیماستوانه ترسیم 

الکترومکانیکی: همان 
مکانیکی است با این 
تفاوت که جابجایی 
ارتفاعی شناور از طریا 
یک اینکودر بصورت 

راومی درآمده و در دستگاه 
*  .شودیمثبات ذخیره 

راداری: با استفاده از ارسال 
اموا  راداری از ارتفال 
مشخص باالی سط  آب 
به سط  دریا و دریافت 
مو  بازگشتی، سط  

و  یالحظه
تجییراتترازآباندازه گیری 

. * فشاری: با شودیم
استفاده از فشار سنج نصب 
شده در زیر آب و اندازه 
گیری فشار ستون آب 
باالی آن و تبدیل آن به 

ال ستون آب، ارتفال ارتف
آب اندازه  یالحظهسط  

. * شودیمگیری 
فراصوتی: با استفاده از 
ارسال اموا  فراصوتی از 
ارتفال مشخص باالی 
سط  آب به سط  دریا و 

+ - - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 دریافت مو  بازگشتی،
و تجییرات  یالحظهسط  

ترازآب اندازه گیری 
 .شودیم
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

21.  
ایستگاه حمل 
 و نقل زمینی

land transport 

station 
 حمل و نقل

 یهاسازه
 حمل و نقل

توفقگاه وسایط نقلیه جیت 
پیاده و سوار نمودن مسافر یا 
 تخلیه و بارگیری کاال

کاربری  -نام 
، یباربر )مسافربری،
نول  -غیره، نامعلوم( 

وسیله نقلیه )راه آهن،  
اتوبوس، تاکسی، غیره، 

وضعیت -نامعلوم( 
در دست ) یکاربر

بیره احداث، در حال 
 برداری، متروکه(

 + - - 

22.  
ایستگاه 
 هواشناسی

meteorological 

station 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

شامل  یا ساختمانی یامحدوده
ه به منظور کزات مختلف یتجی

ثبت مشاهدات هواشناسی مورد 
 .ردیگیماستفاده ارار 

 - + +  نام

23.  
باجه تلفن 
 همگانی

public telephone 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

که داخل آن تلفن  یامحفظه
 همگانی نصب شده است.

  + - - 

 truck scale ولکباس  .24
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

که برای توزین وسایط  یاسازه
)مانند کامیون،  حمل بار نقلیه

تریلر و...( مورد استفاده ارار 
 .ردیگیم

 - - +  ظرفیت

 پوشش گیاهی orchard باغ  .25
پوشش 
 درختی

آن اسمت ازاراضی کشاورزی 
است که زیرکشت نباتات 
 دایمی مثمر ارار دارد.

  + + - 

 zoo باغ وحش  .26
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 تفریحی

سات که یشامل تاس یامحدوده
ار کوانات به یح ینگیدار یبرا

 - + +  نام
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 یتا در معرض تماشا رودیم
 رند.یعموم ارار گ

 air strip باند فرود  .27
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

سطحی آسفالته، بتنی یا خاکی 
خار  از محدوده فرودگاه که به 
منظور نشست و برخاست 

 شود.هواپیما استفاده می

، جنس مصال  )نامعلوم
 -بتن( ، آسفالت، خاک

در ) یکاربروضعیت 
در حال ، دست احداث
 متروکه(، بیره برداری

 + + + 

 District بخش  .28
تقسیمات 
 کشوری

--- 

بخش واحدی است از 
تقسیمات کشوری که دارای 
محدوده ججرافیایی معین بوده و 
از بیم پیوستن چند دهستان 
همجوار مشتمل بر چندین 
مزرعه، مکان، روستا و احیاناً 
شیر که در آن عوامل طبیعی و 
اوضال اجتماعی، فرهنگی، 
ااتصادی و سیاسی واحد 

به  آوردهمگنی را بوجود می
نحوی که با در نظرگرفتن 
تناسب وسعت، جمعیت، 
ارتباطات و دسترسی و سایر 

ها، نیل به اهداف و مواعیت
ها دولت در جیت برنامه ریزی

احیاء امکانات طبیعی و 
استعدادهای اجتماعی و توسعه 

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز کمرکز بخش: مر
ا یا بخش، روست

، از همان یشیر
ه کبخش است 

انون کن یترمناسب
، ی، فرهنگیعیطب

 یاسیو س یااتصاد
آن محدوده شناخته 

 شود.یم

+ + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 17

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

امور رفاهی و ااتصادی آن 
 تسییل گردد.

 tower بر   .29
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

ه به منظور کبلند  نسبتاً یاسازه
ا هدایت ی یده بانی، دینگیبان

وسایل نقلیه هوایی یا دریایی 
 جاد شده است.یا

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 (بیره برداری، متروکه

)دیدبانی،  نول -
 مراابت پرواز، دریایی(

 + + - 

 cut بریدگی  .30
عوارض 
 ارتفاعی

 بریدگی

برشی طبیعی یا مصنوعی در 
شیب سط  زمین است به 
نحوی که نمود آن به شکل 

پرشیب  یهاوارهیدپرتگاه با 
 باشد.می

  + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 18

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 راه حمل و نقل highway بزرگراه  .31

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای مشخصات 

 زیر باشد:
 دارای تقاطع هم سط  •

مجزا بودن اسمتیای رفت و  •
 برگشت توسط مانع از یکدیگر 

  متر 12عرض بیشتر از  •
متری در  2خاکی  یهاشانه •

 طرفین 
 روسازی آسفالته و زیرسازی  •

 مشخصات هندسی راه •
عدم امکان پارک وسائط  •

 نقلیه در حاشیه آن

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

 متروکه(

 + + + 

 --- محدوده block بلوک  .32

محدوده محصور بین معابر 
شیری اعم از این که در آن 
ساخت و ساز صورت گرفته 

 باشد یا نباشد.

نول )ساختمانی، 
 غیرساختمانی(

بلوک ساختمانی: 
بلوک که در آن 
ساخت و سازی 
صورت گرفته باشد. 

* بلوک 
غیرساختمانی: بلوک 
که در آن هیچ 
ساخت و سازی 
 صورت نگرفته باشد.

- + - 

 memorial ادبودی یبنا  .33
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

ای که به منظور سازه
بزرگداشت یک فرد یا یک 

نگیداری شده وااعه ساخته یا 
 باشد.

 - - +  نام



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 19

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 بند  .34
small hydro-

engineering 

structure 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 آبی

کوچک غیرهم امتداد  یاسازه
با جیت جریان آب در کانال یا 
بستر رودخانه با هدف متواف 
ساختن، تنظیم جریان آب و یا 
تجییر جیت جریان آب تعبیه 

 گردیده است.

 جنس مصال  یا مواد
)نامعلوم، بتن، سنگ، 
 خاک، فلز، غیره(

 + + - 

 port بندرگاه  .35
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

محلی در ساحل یک پینه 
بزر  آبی یا رودخانه که محل 
تواف وسایل نقلیه دریایی بوده 
و جیت پیاده و سوار کردن 
مسافر و یا بارگیری و باراندازی 

 .رودیمبه کار 

کاربری  -نام 
-ماهیگیری-)تجاری
-ترکیبی-مسافری
 نامعلوم(-غیره

 + + + 

 حمل و نقل avalanche gallery بیمن گیر  .36
 یهاسازه

 حمل و نقل

ای سرپوشیده که بر روی سازه
مسیر راه در مکانی که احتمال 
ریزش کوه یا برف وجود دارد 

شود و هدف از آن ساخته می
 باشد.حفاظت می

  + + - 

 پوشش گیاهی bush-covered area بوته زار  .37
زمینیای لم 
 یزرل

پوشیده از بوته و  یامنطقه
علف با تراکم زیاد که بطور 

 .انددهیروئطبیعی 

 + + +  نام

 پوشش گیاهی grove بیشه  .38
جنگل و 
 بیشه

اراضی مشجری که عمدتاً از 
درخت و درخت ه پوشیده شده 

 باشد.

  + + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 20

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 --- محدوده postal parcel پستیپارسل   .39

اطعه زمین محصور و منتیی 
به عوارض فیزیکی مانند دیوار، 
نرده، جدول و ... که حداال از 

داشته و  یک معبر راه دسترسی
 یهاینشانصرفاً برای ارائه 

پستی تولید و آماده سازی 
. مرز پارسلیای پستی از شودیم

اانونی و حقوای اابل  لحاظ
استناد نبوده و مشخص کننده 

 .باشدینمحدود مالکیت افراد 
* تذکر: این عارضه در مرحله 
پس پردازش )بعد از تبدیل(، 

 .شودیمتولید 

 - - +  کد پستی

40.  
پارک و 
 تفریحگاه

park محدوده --- 

که برای تفری  و  یامنطقه
استراحت مردم اختصاب داده 
شده و غالباً دارای فضای سبز 

 .باشدیمطبیعی یا مصنوعی 
 یهاپارک»توضی :  *
« جنگل»همان « یجنگل

 شوند.محسوب می

نول )پارک،  -نام 
تفریحگاه، پارک و 
تفریحگاه، شیربازی، 
 پارک آبی، نامعلوم(

 + + - 

 parking پارکینگ  .41
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

فضای باز، سازه یا ساختمانی 
 برای پارک وسائط نقلیه

نول )روباز،  -نام 
-روبازمسقف، مکانیزه،

 نامعلوم( مسقف،

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 21

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 refinery پاالیشگاه  .42
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

سات و یاز تاس یامجموعه
ساختمانیا برای فرآوری نفت 

 خام و گاز طبیعی

 شگاهیپاالنول  -نام 
نامعلوم، نفت، گاز، )

 پتروشیمی و غیره(
در ) یکاربروضعیت 

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 ظرفیت -

 + + + 

 notch پای بریدگی  .43
عوارض 
 ارتفاعی

 بریدگی
ب ناگیانی یر شییان تجیمحل پا

 بریدگی
  + - - 

44.  
پایانه حمل و 
 نقل زمینی

land transport 

terminal 
 نقلحمل و 

 یهاسازه
 حمل و نقل

محلی دائمی شامل ساختمانیا 
و تاسیسات برای تواف وسائط 
نقلیه زمینی جیت پیاده و سوار 
نمودن مسافر یا تخلیه و 

 بارگیری کاال

 کاربری -نام 
، یباربر )مسافربری،
نول  -غیره، نامعلوم( 

وسیله نقلیه )راه آهن، 
مترو، اتوبوس، تاکسی، 

نول  -غیره، نامعلوم(
)درون شیری، برون 
 -شیری، نامعلوم( 

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 bridge column پایه پل  .45
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

که در امتداد عمود بر  یاسازه
پل ساخته شده و پل بر روی 
 آن ارار گرفته است.

  + - - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 22

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 راه حمل و نقل pedestrian bridge پل عابر پیاده  .46

برای عبور عابر پیاده از  یاسازه
روی مسیر حمل و نقل یا 

 مانعی دیگر

  + - - 

47.  
پل وسائط 
 نقلیه

vehicle bridge حمل و نقل 
 یهاسازه

 حمل و نقل

که امکان عبور راه یا  یاسازه
راه آهن را از روی یک آبراهه، 
یا دره یا مسیر دیگری میسر 

 .سازدیم

نول )نامعلوم، عادی، 
 -معلا، شناور، غیره( 

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 public stairs پله  .48
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

ن یبه منظور تردد عابر یاسازه
 به یسط  ارتفاع یکاده از یپ

 یهاپلهگر )ید یسط  ارتفاع
 هاساختماناط یداخل ح
 (.گرددینمف ین تعریمشمول ا

  + - - 

 water pump پم  آب  .49
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

اتااکی که در آن تاسیسات 
استخرا  مکانیزه آب از چاه 

 نصب شده باشد.

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

50.  
 یهاپینه

 غیرخشک
wetlands عوارض آبی --- 

زمین پستی که از رطوبت 
اشبال شده و به صورت دائم یا 
موات از آب پوشیده باشد و 
ممکن است رستنییایی از نول 
بوته و درخت ه در آن وجود 

 داشته باشد.

نول )مانداب،  -نام 
تاالب،  ، باتال ، مرداب

 غیره، نامعلوم(برکه ، 

توده آب مانداب: 
که در  عینسبتاً وس

پست بصورت  ینیزم
 دهیراکد و گند
 .است

  ینیزم پینهباتال : 
که به علت نداشتن 

رطوبت  ،یراه زهکش

+ + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 23

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

د رآن اشبال شده و 
به حالت سست و 

درآمده، گاه  یاسفنج
آب تمام آن را 
 ایفراگرفته و 

در آن  یاهانیگ
 .است دهییرو

 یها پینهمرداب: 
کم عما از آب و 
 یمحصور در خشک

است که معموالً از 
اشبال و  نیریآب ش

راکد بوده که با 
 اهانیاز گ یپوشش

 یخودرو همراه م
منطقه  نیباشد. ا

 یمعموالً با ماسه ها
 ایو  ایاز در یساحل
 یجدا م اچهیدر

 .شود

پینه هایی  تاالب: 
از آب با وسعت 
های متفاوت که 
بر اثر ماسه های 
ساحلی از دریا یا 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 24

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

دریاچه جدا شده 
 اند.
سطحی  برکه:

دارای  پوشیده از آب
جریان بطئی که 
معموال در کنار 
چشمه ها یا رودخانه 
 ها ارار دارد.

 

 

 راه حمل و نقل sidewalk اده رویپ  .51

اده در یعبورعابر پ یبرا یریمس
ن کا امای هاابانیخة یحاش
 .هاپارکمانند  یعموم

  + - - 

 public utility box تابلو تاسیسات  .52
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

های کابل که یامحفظه
یا برای به آن ختم و  مخابراتی

 .شوندیماز آن توزیع 

نول )بر ، مخابرات، 
 نامعلوم(

 + - - 

 billboard یجاتیتابلو تبل  .53
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

 یه براکبزر   یاصفحه
شده و معموالً  یعات طراحیتبل
و بزرگراهیا ها جادهناره کدر 

 ارار دارد.

  + - - 

 traffic sign تابلو راهنمایی  .54
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

تابلویی در مسیر برای راهنمایی 
 رانندگان وسایط نقلیه

  + - - 

55.  
سات یتاس
 نندهک کخن

chiller 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

ه کننده ک کسات خنیتاس
ا در یبام  یمعموالً بر رو

  + - - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 25

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

بزر   یهاساختمانمحوطة 
 ارار دارد.

56.  
 یهاتپه
 یاماسه

sand dunes پوشش گیاهی 
زمینیای لم 
 یزرل

متشکل از ماسه که  یهاتپه
دراثر فرسایش تراکمی باد 

 اند.ایجاد شده

  + + + 

 terrace تراس  .57
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

فضای مسط  غیرمسقف 
 جلوی ساختمان

  + - - 

 transformer ترانس  .58
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

برای تجییر ولتاژ بر   یالهیوس
که معموالً روی تیرهای دوالو 

 یاژهیویا درون اتااکیای 
 .شودیمنصب 

  + - - 

 تصفیه خانه  .59
purification 

facilities 

تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

تاسیساتی که جیت تصفیه آب 
یا فاضالب و افزایش خلوب 

احداث  آب و کاهش آلودگی
 گردد.می

نول )نامعلوم،  -نام 
 -آب، فاضالب، غیره(

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 پوشش گیاهی single tree تک درخت  .60
پوشش 
 درختی

ه به صورت منفرد در ک یدرخت
منطقه ارار گرفته باشد و  یک

عارضة مشخص  یکبه عنوان 
ت باشد. )تبصره: یمورد اهم

مقیاسیای  عارضه درخت برای
بزر  با تعریف درخت در نظر 

 گرفته شود.(

  - + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 26

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 wind Turbine توربین بادی  .61
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

دستگاهی که نیروی باد را به 
حرکت دورانی تبدیل کرده تا 
نیروی مکانیکی یا بر  )از 
 طریا مولد( تولید کند.

  + + - 

 utility pole یرت  .62
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

بلند و  یمانیا سی یله چوبیم
م بر ، تلفن یا یکه س یکبار

 ردیگیمآن ارار  یتلگراف رو

  + - - 

63.  
جایگاه 

 سوخت رسانی
fuel station 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محل سوخت گیری وسائط 
 نقلیه

 یکاربروضعیت  -نام 
در دست احداث، در )

حال بیره برداری، 
نول جایگاه  -متروکه( 

 یرسانسوخت 
ن، گاز، ینامعلوم، بنز)

 چند منظوره، یل،گازوئ
 ره(یغ

 + + - 

 حمل و نقل curb جدول  .64
 یهاسازه

 حمل و نقل

از جنس بتن یا  ییهابلوک
ه به هدف جدا کردن کسنگ 

معابر به صورت ردیفی و دائمی 
 .شوندیمکار گذاشته 

  + - - 

65.  
رة وسط یجز
 ابانیخ

traffic island حمل و نقل 
 یهاسازه

 حمل و نقل

مانع میان معبر که دو مسیر 
و  کندیمترافیکی را از هم جدا 

در وسط آن، فضای  معموالً
 سبز وجود دارد.

  + - - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 27

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 عوارض آبی island جزیره  .66
 یهاپینه

 خشک

اطعه خشکی که توسط پینه 
 باشد. بزر  آبی محاصره شده

وضعیت اسکان  -نام 
)نامعلوم، مسکونی، 
 غیرمسکونی(

 + + + 

67.  
جزیره وسط 
 رودخانه

river island عوارض آبی 
 یهاپینه

 خشک

رون زده از آب یب یهایخشک
یا فصلی در  یمیکه بصورت دا

 وجود دارند. هارودخانهوسط 

  + + - 

 پوشش گیاهی forest جنگل  .68
جنگل و 
 بیشه

پوشیده از درخت  یامنطقه
معموالً با وسعت و تراکم باال 
 به صورت طبیعی یا مصنوعی

وضعیت )سالم،  -نام 
نول  -تخریب شده( 

)طبیعی، مصنوعی، 
نامعلوم، غیره( * 
تبصره: نام پارک 
جنگلی، به صورت 

پارک جنگلی + »
 آورده شود.« ]نام[

 + + + 

69.  
جوی با 
 جدول

paved ditch عوارض آبی 
مسیرهای 
 آبی

کنار معابر  یمصنوع یاعارضه
 روهاو در مجاورت با پیاده 

برای هدایت و انتقال آبیای 
یک یا دو  معموالًسطحی که 

جدول گذاری شده  هاآنطرف 
است و مقطع آن شبیه حرف 

U باشدیم. 

  + - - 

70.  
 (های)چادر
 یریعشا

tribal tents محدوده --- 

عشایر  ی(ها)چادرمحل برپایی 
 درهنگام ییال  یا اشال 

تبصره: محل چادرهای  *
عشایر که بنا به نظر گویاساز از 

  + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 28

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

، باشدینماهمیت الزم برخوردار 
 .شودیمحذف 

 water well چاه آب  .71
تاسیسات زیر 
 بنایی

--- 

در سط   یمصنوع یاحفره
ه به منظور استخرا  کن یزم
جاد شده یا ینیرزمیز یهاآب

 باشد.

وضعیت کاربری )در 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

72.  
چاه نفت و 
 گاز

gas/oil well 
تاسیسات زیر 
 بنایی

--- 

در سط   یمصنوع یاحفره
ه کن )خشکی با بستر دریا( یزم

به منظور استخرا  گاز یا مواد 
 جاد شده باشد.ینفتی ا

( ، نامعلومنول )گاز، نفت
 وضعیت کاربری )در -

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + + 

 lighthouse چراغ دریایی  .73
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

مجیز به عالئم نوری  یاسازه
داخل یا خار  ساحل که به 
عنوان یک راهنما و شاخص در 

 .رودیمناوبری دریایی بکار 

  + + - 

74.  
چراغ 
 ییراهنما

traffic light 
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

ت یخاب هدا یهاچراغ
رانندگان هنگام گذر از محل 

 .هاتقاطع

  + - - 

 street light ییچراغ روشنا  .75
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

تیری برای استقرار الم  برای 
روشنایی معابر و اماکن  نیت م

 عمومی

  + - - 

 --- عوارض آبی spring چشمه  .76
محل خرو  طبیعی آب به 

از زیر  یا فصلی صورت دائم
  + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 29

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

تبصره: مظیر انات  -زمین.
 باشد.چشمه نمی

 پوشش گیاهی grassland چمن زار  .77
مرتع و 
 چمن

زمینی که در آن چمن به شکل 
 طبیعی روئیده باشد.

 + + +  نام

 پوشش گیاهی grass چمن کاری  .78
مرتع و 
 چمن

زمینی که در آن چمن کاشته 
 چمن تبصره: -شده باشد. 

های داخل شیر تبدیل کاری
اما گویاسازی  شوندیم

 .شوندینم

  + - - 

 fence حصار  .79
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 حائل

مانعی ساخت بشر از مصال  
سبک که به منظور محصور 
نمودن، حفاظت یا مشخص 
کردن یک محدوده یا بخشی از 

تبصره:  -آن ایجاد شده باشد. 
مالک شناسایی نول حصار، 
درحصارهای ترکیبی، ارتفال 

 باشد.غالب می

نامعلوم، حصار )نول 
پرچین، سیم خاردار، 

 (، تورینرده، سنگی

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 30

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

80.  
 یهاحوض ه

 مواد زائد نفتی
mud pit 

تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

که با  ساخت بشر یاحوض ه
خاکریز اطراف آن درست شده 
و معموالً مواد زائد حاصل از 
حفاری چاهیای نفت یا 

 .زندیریمپاالیش نفت را درآن 

  + + - 

 embankment خاکریز  .81
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

ه به طور ک کاز خا یاتوده
ایجاد شده و به  یمصنوع
 افته باشد.یامتداد  یصورت طول

  + + - 

 roof access room خر پشته  .82
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

بام، که اتا  کوچکی در پشت
 کند.پله متصل میآن را به راه

  + - - 

 --- محدوده ruins خرابه  .83

باایمانده رو به زوال یا تخریب 
شده یک سازه یا یک محوطه 

 غیرتاریخی

  + + - 

 ridge خط الراس  .84
عوارض 
 ارتفاعی

خط 
 شکست

خطی که بلندترین نقاط یک 
بلندی از ابیل رشته کوه را به 

وبه آن  کندیمیکدیگر متصل 
 خط تقسیم آب نیز می گویند.

  + + + 

 gulley خط القعر  .85
عوارض 
 ارتفاعی

خط 
 شکست

ه ک یعیاست طب یاعارضه
ه از برخورد ک یاریش صورتبه

ن یدر سط  زم یدو برآمدگ
افته و محل عبور و یامتداد
بوده و  یسطح یآبیات یهدا
 یان آب در آن دائمیجر
از  یکیو  باشدینم

  + + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 31

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

ش یمیم نما یهامشخصه
 ن است.یزم یل توپوگرافکش

86.  
خط انتقال 
 نیرو

power line 
تاسیسات زیر 
 بنایی

 خط انتقال

بر   یفشار او یابلیاکر یمس
رو یانتقال ن یلیاکد یه بر روک

 .اندشدهنصب 

  + + + 

87.  
خط حمل و 

 کابلینقل 
cable transport line حمل و نقل --- 

که برروی  ییهاکابلمسیر 
نصب شده باشند و  ییهادکل

برای جابجایی نفرات یا بار بکار 
 .رودیم

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

نول  -متروکه( 
)نامعلوم، تله کابین، تله 
 سی یژ، غیره(

 + + - 

 pipeline خط لوله  .88
تاسیسات زیر 
 بنایی

 خط انتقال

در سط  زمین که  ی ثابتالوله
برای انتقال مایعات یا گاز از 

به نقطه دیگر به کار  یانقطه
 .رودیم

شونده نول ماده حمل 
نامعلوم، آب، نفت، )

 -گاز، فاضالب، غیره(
در ) یکاربروضعیت 

دست احداث، درحال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 32

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 عوارض آبی bay خلیج  .89
 یهاپینه
 آبی

ش یه در اثر پکپینه بزر  آبی 
به  کیآب به داخل خش یرفتگ

وجود آمده و از سه اسمت 
محصور  کیتوسط خش
 .باشدیم

 + + +  نام

 عوارض آبی estuary خور  .90
 یهاپینه
 آبی

پینه آبی که در اثر پیشروی 
آب دریا یا خلیج در دهانه 
 آبراهه ایجاد گردد.

 + + +  نام

 pile دپو  .91
عوارض 
 ارتفاعی

دپو و 
 گودبرداری

 - + +   از مواد انباشته شده. یاتوده

 پوشش گیاهی tree درخت  .92
پوشش 
 درختی

 - - +   منفرد دیرپای چوبی بزر  گیاه

93.  
درختان 
 پراکنده

scattered trees پوشش گیاهی 
پوشش 
 درختی

از زمین که پوشیده از  یاپینه
درخت با تراکم کم که به 
 صورت طبیعی ایجاد شده است.

  - + - 

 پوشش گیاهی planted trees درختکاری  .94
پوشش 
 درختی

پوشیده شده  یامنطقه
ازدرختان با وسعت کم، که به 
صورت مصنوعی بوجود آمده 

 است.

  + + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 33

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 valley دره  .95
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

کوه که در  فرورفتگی میان دو
یک جیت گسترش یافته است. 

 اسم مکان()

 + + +  نام

 عوارض آبی sea دریا  .96
 یهاپینه
 آبی

پینه بزرگی از آب درداخل یا 
های ها که به آبحاشیه خشکی

 آزاد راه دارد.

 + + +  نام

 عوارض آبی lake دریاچه  .97
 یهاپینه
 آبی

پینه بزرگی از آب در داخل 
راه خشکی که به آبیای آزاد 

 ندارد.

آب طعم  -نام 
، شیرین( شور نامعلوم،)
نامعلوم، ) جادیانحوه  -

 -طبیعی، مصنوعی( 
نامعلوم، تداوم )وضعیت 

 فصلی، دائمی(

 + + + 

98.  
م ی ه تنظیدر

 آب

water flow 

regulator 

تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

تجییزاتی که بمنظور کنترل 
ان آب، عمود بر یشدت جر

 .شودیمر انتقال آب نصب یمس

  + - - 

 manhole  ه منیولیدر  .99
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 شیری

که در معابر و  ییها هیدر
اماکن عمومی، برای دسترسی 

سات زیرزمینی یبه تاس
 .شودیمکارگذاشته 

نول )آب، گاز، 
 فاضالب، مخابرات(

 + - - 

 پوشش گیاهی plain دشت  .100
مرتع و 
 چمن

وسیع، پست و مسط   یاهیناح
که معموالً دارای پوشش 
)اسم  گیاهی غیردرختی است.

 مکان(

  + + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 34

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 drilling rig ل حفاریکد  .101
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

حفاری  یبلند برا یاسازه
 عمیا

  + - - 

102.  
ل فشار کد

 یاو
power pylon 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

بلند برای نگیداری  یاسازه
 یرویانتقال دهنده ن یابلیاک

 یبر  فشار او

  + + - 

103.  
ل کد

 یمخابرات

telecommunication 

tower 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

نگیداری  یبلند برا یاسازه
 آنتن

  + + - 

 kiosk دکه  .104
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

اطااکی عموماً در کنار معابر 
برای ارائه خدمات از ابیل 

خوراکی و فروش مطبوعات، 
 غیره

  + - - 

 عوارض آبی cape دماغه  .105
 یهاپینه

 خشک

اطعه زمینی که در آب 
 پیشروی کرده باشد

 + + +  نام

 حمل و نقل tunnel opening دهانه تونل  .106
 یهاسازه

 حمل و نقل

که  یاسازهورودی یا خروجی 
جیت اتصال دو نقطه برای 
عبور و مرور از زیر موانع 
طبیعی و غیرطبیعی احداث 

 .گرددیم

 یکاربرنام، وضعیت 
در ، در دست احداث)

، حال بیره برداری
 متروکه(

 + + - 

 cave opening دهانه غار  .107
عوارض 
 ارتفاعی

--- 
مدخل فضای خالی زیرزمینی 
که به طور معمول بر اثر حل 

 - + +  نام



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 35

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

شدن سنگیا با آب و ذوب 
 .شودیمشدن یخیا ایجاد 

 mine opening دهانه معدن  .108
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

ورودی تونل حفاری شده برای 
استخرا  مواد معدنی از 

 زیرزمین

مواد معدنی  -نام
)نامعلوم، فلز، سنگ، 
ذغال سنگ، شن 

وماسه، وغیره( وضعیت 
)در دست  یکاربر

احداث، درحال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

 rural district دهستان  .109
تقسیمات 
 کشوری

--- 

دهستان کوچکترین واحد 
تقسیمات کشوری است که 
دارای محدوده ججرافیایی معین 
بوده و از بیم پیوستن 
چندروستا، مکان، مزرعه 

که از  شودیمهمجوار تشکیل 
لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، 
ااتصادی واجتماعی، همگن 
بوده و امکان خدمات رسانی و 
برنامه ریزی در سیستم و شبکه 

 .دینمایمواحدی را فراهم 

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز کمرکز دهستان: مر
دهستان منحصراً 

از همان  ییروستا
ه کدهستان است 

ز کن مریترمناسب
آن  یخدمات روستائ

دوده شناخته مح
 شود.یم

+ + + 

110.  
دودکش 
 صنعتی

smokestack 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

عمودی با کاربری  یاسازه
صنعتی که شامل مجرایی برای 
خرو  دود و گاز ناشی از 
 احترا  و بخار آب است

در )وضعیت کاربری 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 36

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 wall دیوار  .111
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 حائل

که از مصال  ساختمانی  یاسازه
با استحکام به منظور 

محصورنمودن، حفاظت و یا 
مشخص کردن یک محدوده یا 
 بخشی از آن، ایجاد شده باشد.

  + + - 

 sea wall دیوار ساحلی  .112
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

واریزه سنگی یا دیواره 
مصنوعی در امتداد ساحل برای 

دربرابر اموا  آب یا محافظت 
 تجییرات جزر و مدی

جنس مصال  )نامعلوم، 
فلز، بتن، خاک، سنگ، 

وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

احداث، درحال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

 حمل و نقل protective wall دیوار محافظ  .113
 یهاسازه

 حمل و نقل

سازه ای از مصال  ساختمانی با 
کنترل استحکام به منظور 

ریزش سنگ، انتشار صوت و 
 غیره.

نول) صوتی، سنگ ، 
 غیره(

 + + - 

114.  
راه برون 
 شیری

outer-city 

thoroughfare 
 راه حمل و نقل

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای ویژگییای 

 زیر باشد:
 تقاطع هم سط  •

 زیرسازی  •
 مشخصات هندسی راه •

 خار  از شیرها •

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

 جنس -متروکه( 
)آسفالته، خاکی، 
 -شوسه، نامعلوم(
 عرض
 

 + + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 37

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 راه حمل و نقل track road راه جی  رو  .115

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای ویژگییای 

 زیر باشد: 
 فااد مشخصات هندسی راه •

 فااد روسازی •
در اثر عبور و مرور وسائط  •

 نقلیه ایجاد شده

  + + - 

116.  
راه درون 
 شیری

inner-city 

thoroughfare 
 راه حمل و نقل

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای ویژگییای 

 زیر باشد:
 تقاطع هم سط  •

 زیرسازی  •
 مشخصات هندسی راه •

 داخل شیرها•

بلوار، نول ) -نام 
خیابان، 
 جنس )-کوچه،نامعلوم(

آسفالته، خاکی، 
 عرض-(شوسه

* تبصره: نام راه درون 
شیری، مختص به 

. باشدیبزر  مقیاس م
در متوسط مقیاس، راه 
درون شیری صرفاً 
تولید شده ولی گویا 

 .شودینم

 + + + 

 راه حمل و نقل path راه مالرو  .117

مسیر عبور و مرور انسان و 
چیارپایان که دارای ویژگییای 

 زیر باشد:
 فااد مشخصات هندسی راه  •

 فااد روسازی  •
 

  + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 38

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 پوشش گیاهی row of trees ردیف درخت  .118
پوشش 
 درختی

ردیفی از درختان که به صورت 
متوالی در کنار یکدیگر ارار 

 .اندگرفته

  + + - 

 عوارض آبی river رود  .119
مسیرهای 
 آبی

های جاری در سط  زمین آب
طبیعی بوده که دارای مجرای 

ودر فصول مختلف سال ممکن 
 است کم، زیاد یا خشک شود.

نول )دائمی،  -نام 
 فصلی، نامعلوم(

 + + + 

 village روستا  .120
تقسیمات 
 کشوری

--- 

روستا واحد مبداء تقسیمات 
کشوری است که از لحاظ 

طبیعی، ) یستیزمحیط 
اجتماعی، فرهنگی، ااتصادی( 
همگن بوده که با حوزه و المرو 
 معین ثبتی یا عرضی مستقل

یا  خانوار 20که حداال تعداد 
صدنفر اعم از متمرکز یا 

پراکنده در آنجا سکونت داشته 
باشند و اکثریت ساکنان دائمی 
آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم 

 یهاتیفعالبه یکی از 
کشاورزی، دامداری، باغداری 
به طور اهم و صنایع روستایی 
و صید و یا ترکیبی از این 

 اشتجال داشته باشند. هاتیفعال

 + + +  جمعیت -نام 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 39

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

121.  
 
 

cultivation پوشش گیاهی 
زمینیای 
 زراعی

اطعه زمینی که در آن گیاهان 
 شود.کشاورزی کاشته می

  + + - 

122.  
ن یزم
قات یتحق
 یشاورزک

agricultural 

research land 
 پوشش گیاهی

زمینیای 
 زراعی

افته به ین اختصاب یاطعه زم
 .یشاورزکقات یتحق

 - + +  نام

 prison زندان  .123
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

محلی که در آن محکومانی که 
برای  شدهحکم آنان اطعی 

به  دائممدت معین یا به طور 
منظور تحمل کیفر، با هدف 

آموزی و بازپروری حرفه
 شوند.نگیداری می

  + + - 

 عوارض آبی drainage زهکش  .124
مسیرهای 
 آبی

شیار مصنوعی درسط  زمین 
که به منظور هدایت و خرو  
آب اضافی زیرزمینی، سطحی و 
رواناب از یک سازه و یا از یک 
منطقه به منظور جلوگیری 

این آب کردن از مزاحمت 
اضافی و یا جلوگیری از زیان 

 گردد.ناشی از آن، احداث می

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

125.  
زیرگذر عابر 
 پیاده

pedestrian 

underpass 
 حمل و نقل

 یهاسازه
 حمل و نقل

عبور عابر پیاده از  یبرا یاسازه
ر حمل و نقل یا مانعی یمس ریز

 دیگر

  + - - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 40

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 عوارض آبی shore ساحل  .126
 یهاپینه

 خشک

ن در مجاورت یسطحی از زم
ن یاز آب که فاصله ب یاپینه

ل یآب و خشکی را تشک
 .دهدیم

  + + - 

 building ساختمان  .127
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

 ی، داراینسبتاً دائم یاسازه
وار اطراف و سقف )تبصره: ید

موجود در مراکز،  یهاساختمان
 نیاز به تعیین نول ندارند.(

ر وضعیت کاربری )د
دست احداث، در حال 

 (بیره برداری

 + - - 

128.  
ساختمان 
 منفرد

single building 
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

 ی، داراینسبتاً دائم یاسازه
وار اطراف و سقف، که خار  ید

از محدوده محصور بین معابر 
آن را بصورت  توانینمبوده و 
گر ید یهاساختمانبا  یبلوک
م نمود. *تبصره: در یترس
پوششی، این نول  یهانقشه

ساختمان، فقط در مناطا برون 
 .شودیمشیری، گویاسازی 

  - + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 41

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 canopy بانیسا  .129
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

 یبرا کسب معموالً یسقف
د، باران و یحفاظت از نورخورش
 یی بازبرف در فضا

  + - - 

 dam سد  .130
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

مصنوعی با ساختاری  یاسازه
محکم و مقاوم است که عمود 
بر جیت جریان آب در بستر 
رود با هدف کنترل و ذخیره 
نمودن آب، جیت مصارف 

 شودگوناگون ساخته می

ظرفیت حجمی:  -نام 
منظور حجم مخزن 

ارتفال: منظور  -است 
ارتفال تا  از کف 

طول  -رودخانه است 
 -عرض تا   -تا  

نول )نامعلوم، اوسی، 
پایه دار، دیواره دارای 
سرریز، انحرافی، 
 -تنظیمی، غیره( 

جنس مصال  یا مواد 
، خاک )نامعلوم، بتن،

کاربری  -غیره(
)نامعلوم، مخزنی، 

برای، -انحرافی، آبی
وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 وکه(برداری، متر

 + + + 

131.  
سرویس 
بیداشتی 
 عمومی

public toilet 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

سرویس بیداشتی اابل استفادة 
 یانیاکعموم در معابر و م
 یعموم

  + - - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 42

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 trash can سطل زباله  .132
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 شیری

ا محفظه نگیداری یسطل 
برای حمل  موات زباله و آشجال

 به محل جمع آوری زباله

  + - - 

 accommodation سکونتگاه  .133
تقسیمات 
 کشوری

--- 
سکونتگاهیایی که کمتر از 

 اسم مکان(. )بیست خانوار دارد
  + + + 

134.  
سوزن راه 
 آهن

railway switch راه آهن حمل و نقل 
ر خطوط راه یدر مس یاسازه

 ر اطاریر مسییآهن به منظور تج
  + - - 

 levee ل بندیس  .135
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

در امتداد  یمصنوع یاوارهید
مسیرهای آبی که به منظور 

ا ی شرفت آبیاز پ یریجلوگ
پست  ینیایل در زمینترل سک

 .گرددیمر احداث یل گیو س

  + + - 

 silo سیلو  .136
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

بسته و دائمی که  یامحفظه
برای ذخیره سازی غالت یا 

 .رودیمسیمان بکار 

 لویسمحتویات  -نام 
نامعلوم، غالت، )

وضعیت  -سیمان( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

 --- حمل و نقل shoulder کیشانه خا  .137

شده و بدون  یرسازیز یسطح
ه یة آسفالت که در حاشیرو
راه آهن  یرهایو مس هاراه

 .گرددیمجاد یا

  + - - 

 پوشش گیاهی gravel land شن زار  .138
زمینیای لم 
 یزرل

سطحی از زمین که توسط شن 
 پوشیده شده باشد.

 + + +  نام



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 43

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 city شیر  .139
تقسیمات 
 کشوری

--- 

شیر محلی است با محدوده 
اانونی که در محدوده 

ججرافیایی بخش وااع شده و از 
نظر بافت ساختمان، اشتجال 
وسایر عوامل دارای سیمایی با 

خاب خود بوده به  یهایژگیو
طوری که اکثریت ساکنان 
دائمی آن در مشاغل کسب، 
تجارت، صنعت، کشاورزی، 

اداری  یهاتیفعالخدمات و 
اشتجال داشته ودر زمینه 
خدمات شیری از خودکفایی 
نسبی برخوردار و کانون 
مبادالت اجتماعی، ااتصادی، 
فرهنگی و سیاسی حوزه جذب 
و نفوذ پیرامون خود بوده و 
حداال دارای ده هزار نفر 

 جمعیت باشد.

 + + +  جمعیت -نام 

 urban district شیرستان  .140
تقسیمات 
 کشوری

--- 

واحدی از تقیسمات  شیرستان
کشوری است با محدوده 
ججرافیایی معین که از بیم 
پیوستن چندبخش همجوار که 
از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، 

و فرهنگی  یاسیس ااتصادی،
واحد متناسب و همگنی را به 

 .اندآوردهوجود 

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز شیرستان: کمر
 یاز شیرها یکی

همان شیرستان 
ه کاست 
انون کن یترمناسب
، ی، فرهنگیعیطب
و  یاسی، سیااتصاد

آن  یاجتماع

+ + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 44

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

محدوده شناخته 
 شود.یم

 borough کشیر  .141
تقسیمات 
 کشوری

--- 

 ییمجموعه ساختمانیا و بناها
جاد یا یه با ضوابط خاصک
اند و موارد استفاده دهیگرد

نار کمختلف دارند و معموالً در 
بزر  وااع  یتیز جمعکمرا

 اند.شده

نول )مسکونی،  -نام 
 صنعتی، غیره، نامعلوم(

 + + - 

142.  
ر آتش یش

 ینشان
fire hydrant 

تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 شیری

رهای آب مخصوب اطفای یش
ا در معابر عمومی که به یحر

 یهانیماشآب  نیت ممنظور 
 شودیمآتش نشانی استفاده 

  + - - 

 rock صخره  .143
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

منفرد وبزر  از سنگ  یاتوده
که در سط  زمین و یادرون 

ارار دارد وباعث ایجاد  هاآب
 .گرددیمبرآمدگی یا پرتگاه 

  + + - 

144.  
صفحات 
 خورشیدی

solar panels 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

از  یامجموعهمحل استقرار 
با هدف  های خورشیدیسلول

خورشید به تبدیل انرژی نورانی 
 انرژی الکتریکی

  + - - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 45

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

145.  
صفحة دوار 

 ویوموتکلو
railway turntable راه آهن حمل و نقل 

راه  یهاستگاهیاکه در  یاسازه
و یوموتکدور زدن ل یآهن برا

 ده باشد.یاحداث گرد

  + - - 

 stake marker علمک  .146
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

فلزی که در امتداد  یهانشانه
تاسیسات زیرزمینی جیت  ریمس

ر انتقال در یمشخص شدن مس
 شودیمجاد یر خاک ایز

نول )فیبرنوری، آب، 
 گاز، نفت(

 + - - 

 راه حمل و نقل toll gate عوارضی  .147

 یه براک یاا دروازهیگیشه 
گرفتن عوارض جیت ورود و 

ه به یخرو  وسائط نقل
ده یخاب احداث گرد یرهایمس

 است.

  + + - 

 airport فرودگاه  .148
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی دارای تاسیسات و 
مختلف جیت نشست  یهاسازه

و برخاست و تواف وسائط نقلیه 
 هوایی

نول )نامعلوم،  -نام 
، داخلی، بین المللی

وضعیت  -غیره( 
کاربری )در دست 
احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + + 

 cemetery ابرستان  .149
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

 محل خاکسپاری اموات

دین )اسالم،  -نام 
مسیحیت، ییودی، 
( ، غیرهزرتشتی، نامعلوم

وضعیت کاربری )در  -
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 46

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 عوارض آبی qanat انات  .150
مسیرهای 
 آبی

مجرایی که به کمک چاهیای 
متعدد حفرشده در زیرزمین، آب 

را به داخل  هاهیکوهپازیرزمینی 
تا به  کندیمهدایت  هادشت

مصرف کشاورزی و غیره 
 برساند.

 + + +  نام، وضعیت )دایر، بایر(

 عوارض آبی canal انالک  .151
مسیرهای 
 آبی

 یبرا یمصنوع یاعارضه
ف آن کواره و یانتقال آب که د
ا مصال  مقاوم یاغلب از بتن 

 گر ساخته شده است.ید

نول ماده  عرض نام
نامعلوم، شونده )حمل 

جنس  آب، فاضالب(
نامعلوم، مواد )مصال  یا 

بتن، خاک، سنگ، 
 یکاربروضعیت  غیره(
در دست احداث، در )

حال بیره برداری، 
 متروکه(

 + + + 

 عوارض آبی street gutter کانیوو  .152
مسیرهای 
 آبی

کنار یا  یمصنوع یاعارضه
میانه معابر برای هدایت و 
انتقال آبیای سطحی که مقطع 

یا شیب  Vآن شبیه حرف 
 .باشدیمبیشتر 

  + - - 

 cabin کلبه  .153
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

ساختمانی ساخته شده از چوب 
یا مصال  دیگر در مزارل یا 

جیت اسکان  هاباغ هیا  هاباغ
 موات

  + - - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 47

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 brick kiln کوره آجرپزی  .154
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

سات مورد یکه تاس یامحوطه
د آجر به روش یازجیت تولین

 .ردیگیمسنتی را در بر 

  + + - 

 mountain کوه  .155
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

زمین نسبتاً بلندی که در یک 
است و عموماً منطقه گسترده
دارتر از تپه است. بلندتر و شیب
 مکان(اسم )

نامعلوم، )نول  -نام 
 عادی، آتش فشان(

 + + + 

 پوشش گیاهی desert کویر  .156
زمینیای لم 
 یزرل

کم باران با پوشش  یامنطقه
گیاهی اندک که تا حدی از 
ماسه پوشیده شده و غالباً غیر 

 )اسم مکان( اابل زیست باشد.

 + + +  نام

 greenhouse گلخانه  .157
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

با سقف  معموالً یاسازه
برای پرورش گل و  یاشهیش

 اهیگ

  + + - 

 pit گودبرداری  .158
عوارض 
 ارتفاعی

دپو و 
 گودبرداری

گودال باای مانده از حفاری 
 سط  زمین با اهداف غیرمعدنی

  + + - 

 پوشش گیاهی sandy land ماسه زار  .159
زمینیای لم 
 یزرل

 سطحی از زمین که توسط
ماسه پوشیده شده باشد به 

که تشکیل تپه نداده  یاگونه
 باشد.

 + + +  نام

160.  
 ییمانع انتیا
 لیر

buffer stop راه آهن حمل و نقل 

برای مسدود نمودن  یاسازه
در  معموالًخطوط راه آهن 

 ستگاهیا.یل در ایانتیای ر

  + - - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 48

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

161.  
مجتمع 
 صنعتی

industrial complex 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

مکانی که در آن تعدادی 
واحدصنعتی، به صورت متمرکز 

صنعتی وجود  یهاتیفعالبرای 
 دارد.

 - + +  نام

 عوارض آبی culvert مجرای آبرو  .162
مسیرهای 
 آبی

 یرن آب از زجریار عبومجرای 
 یکمسیر راه یا راه آهن از 

 یگرف دطر بهف طر

  + + - 

 statue مجسمه  .163
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

نمادی بشرساخت از انسان، 
حیوان یا مفیومی انتزاعی که 
در مکانی عمومی نصب شده 

 است.

 - - +  نام

164.  
مجموعه 
 نمایشگاهی

exhibition grounds 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

دائمی وعمومی  یامنطقه
شامل ساختمانیا و فضای باز 
که به برپایی نمایشگاه 
 اختصاب یافته است.

 یکاربروضعیت  -نام 
در دست احداث، در )

حال بیره برداری، 
 متروکه(

 + + - 

 sports center ورزشی مکان  .165
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 ورزشی

محلی که درآن امکانات 
از  یاپارهوتجییزات برای 

ورزشی وجود  یهاتیفعال
 داشته باشد.

 یکاربروضعیت  -نام 
در دست احداث، در )

برداری، حال بیره 
  متروکه(

 + + - 

166.  
محل جمع 
آوری اجناس 
 اسقاطی

scrap yard محدوده --- 

محل جمع آوری، نگیداری، 
تخریب یا فروش اجناس 

 اسقاطی.

 - + +  نام

167.  
محل جمع 
 آوری زباله

disposal area محدوده --- 
محل جمع آوری یا دفن مواد 

 زائد ودورانداختنی
 - + +  نام



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 49

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

168.  
محل فرود 
 بالگرد

helipad 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

نشست و  یکه برا یسطح
مورد استفاده  بالگردبرخاست 

 .ردیگیمارار 

  + - - 

 neighborhood محله  .169
تقسیمات 
 کشوری

--- 

مجموعه ساختمانیای مسکونی 
وخدماتی است که از لحاظ 
بافت اجتماعی ساکنانش خود 

و  دانندیمرا اهل آن محل 
است که  یامحدودهدارای 

حدود آن تابع تقسیمات 
 شیرداری خواهدبود.

 - + +  نام

 راه حمل و نقل road axis محور راه  .170
خطی فرضی که تا حد ممکن 
 منطبا بر محور  راه باشد

نول) آزادراه،  -نام
بزرگراه، برون شیری، 
 جی  رو، بلوار، خیابان،

 جنس -مالرو( کوچه، 
)آسفالته، خاکی، 
 -شوسه، نامعلوم(
 عرض

 

 + + + 

 water tank مخزن آب  .171
تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

دائمی و ثابت برای  یامحفظه
 نگیداری و ذخیره سازی آب

تبصره: آب انبار 
 ایسرپوشیده استخر یا حوض)

 والًمعم آب ذخیره که برای
( نیز شودساخته می زیرزمین در

 با این عارضه تبدیل می شود

جنس مصال  یا مواد 
)نامعلوم، بتن، مخزن 

نول  فلز، آجر وغیره(
)نامعلوم،  مخزن آب،

 -هوایی، زمینی
( وضعیت زیرزمینی
در دست ) یکاربر

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 50

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

172.  
مخزن مواد 
 سوختی

fuel tank 
تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

محفظه دایمی و ثابت برای 
نگیداری وذخیره سازی مواد 

نفت، گاز، سوختی از ابیل 
 گازوئیل و بنزین

محتویات )نامعلوم، 
ل، ینفت، گاز، گازوئ

 -( ، ترکیبینیبنز
وضعیت کاربری )در 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 مرکز اداری  .173
administrative 

center 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

و  هاساختمانمحلی که درآن 
تاسیسات مربوط به یک اداره 

 وجود داشته باشد.

نام وزارتخانه یا  -نام 
 -سازمان متبول 

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 educational center مرکز آموزشی  .174
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی که در آن آموزش 
تحصیلی درمقاطع  یهادوره

مختلف بطور رسمی ارائه 
 .شودیم

نول )نامعلوم،  -نام 
دانشگاه، دانشکده، 
مرکز تربیت معلم، 

 یآموزشگاه فن مدرسه،
، مدرسه یاحرفهو 

علمیه، آموزشگاه آزاد، 
دستگاه متبول  -غیره( 

)نامعلوم، وزارت 
آموزش و پرورش، 
وزارت علوم، تحقیقات 

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 51

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

و فناوری، وزارت 
آموزش درمان و 

پزشکی، سازمان فنی و 
، مرکز مدیریت یاحرفه
علمیه، غیره(  یهاحوزه
در ) یکاربروضعیت  -

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

175.  
مرکز پرورش 
 دام وطیور

poultry and 

livestock raising 

farm 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

و پرورش دام و  یمحل نگیدار
 طیور

نول دام و طیور  -نام
و  )نامعلوم، دام، طیور،

وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

 commercial center یز تجارکمر  .176
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی مشتمل بر تعدادی واحد 
 تجاری

، نول )نامعلوم -نام 
غیره( ، بازار، مرکز خرید

در ) یکاربروضعیت  -
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

177.  
مرکز خدمات 
 ارتباطی

telecommunication 

center 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی که در آن خدمات 
مخابراتی و مراسالت 

پستی برای عموم  یهامحموله
 .گرددیمارائه 

  + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 52

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 medical center مرکز درمانی  .178
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی که در آن خدمات 
درمانی و بیداشتی ارائه 

 .شودیم

)نامعلوم،  نول - نام
بیمارستان، کلینیک، 
درمانگاه، اورژانس بین 
راهی، خانه بیداشت، 

وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

بیمارستان: مکانی 
برای انجام امور 

 یو بستر یدرمان
 مارانیشدن ب

+ + - 

 نقاط کنترل photo center مرکز عکس  .179
نقاط 
 فتوگرامتری

تصویر اائم مرکز تصویر 
عکسبرداری بر روی عکس 

 هوایی

شماره  -شماره عکس 
شماره  -خط پرواز 
 طر 

 + + - 

 cultural center مرکز فرهنگی  .180
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

سینما، محلی که شامل تئاتر، 
 کتابخانه یا موزه باشد.

نول )تئاتر،  -نام 
 سینما، کتابخانه، موزه

وضعیت  -( غیرهو 
کاربری )در دست 
احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

تئاتر: مکانی جیت 
نمایش،  یاجرا

سینما: مکانی برای 
نمایش فیلم، 
کتابخانه: محل 
نگیداری کتاب و 

 یهارسانهسایر 
اطالعاتی به منظور 
استفاده عموم، موزه: 
ساختمانی که در آن 
آثار هنری، باستانی، 
فرهنگی، علمی و 
غیره به نمایش 

 .شودیمگذاشته 

+ + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 53

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 judiciary center مرکز اضایی  .181
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

به  یدگیو رس یمحل دادرس
و اختالفات حقوای و  یدعاو

 کیفری

 نام

کامل در گویا نام 
آورده شود مانند 
  دادگاه خانواده

+ - - 

182.  
 مسیر 
اختصاصی 
 اتوبوس

bus lane راه حمل و نقل 

راه درون شیری  یکاز  یبخش
 یر اختصاصیکه بعنوان مس
 یبرا یهااتوبوسجیت تردد 

 در نظر گرفته شده باشد.

، BRTنول )برای، 
 (غیره

 + - - 

183.  
مسیر حمل و 
 نقل ریلی

railway راه آهن حمل و نقل 
مسیر حرکت اطار در روی 

 زمین

 خطتعداد  -نام محور 
در ) یکاربروضعیت  -

دست احداث، درحال 
بیره برداری، متروکه( 

نول )مترو، راه آهن،  -
 غیره، نامعلوم(

 + + + 

 عوارض آبی floodway مسیل  .184
مسیرهای 
 آبی

مجرای طبیعی که فقط هنگام 
 بارندگی، آب در آن جریان دارد.

  + + + 

 --- محدوده open pit معدن روباز  .185
حفاری سطحی انجام شده 
 برای استخرا  مواد معدنی

مواد معدنی  -نام
)نامعلوم، فلز، سنگ، 
ذغال سنگ، شن 

وضعیت  وماسه، وغیره(
در دست ) یکاربر

احداث، درحال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

 tomb مقبره  .186
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

بنایی که برای یادبود فرد در 
 .شودیممحل دفن او ساخته 

 - + +  نام



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 54

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

187.  
مقر نیروی 
 انتظامی

police station 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

مکان استقرار دائم نیروهای 
 انتظامی

نول )راهور،  -نام 
کالنتری، پاسگاه، 
 غیره، نامعلوم(

نام کامل آورده شود 
 مانند کالنتری 141

+ + - 

 historical place مکان تاریخی  .188
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

ه در اّن اّثار تمدن کمکانی 
م وجود دارد یا از یاد
ت یاهم یدارا یخینظرتار

 .باشدیم

 + + +  نام

 religious place مکان مذهبی  .189
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 مذهبی

مکانی که در آن تعدادی ابنیه 
 دارند.وجود  با اهمیت مذهبی

نول )نامعلوم،  -نام 
عبادتگاه، زیارتگاه، 

دین )اسالم،  -غیره( 
مسیحیت، ییودیت، 

 -( ، غیرهزرتشتی
در ) یکاربروضعیت 

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

در گویا نام ها بطور 
کامل آورده شود 
مانند مسجد 
 المیدی )عج(

+ + + 

190.  
زان یم یمنحن
 یاصل

main contour line 
عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
که فواصل ارتفاعی بین دو 

با توجه به  منحنی مجاور
 .شودیممقیاس و نیاز تعیین 

 + + +  ارتفال

191.  
منحنی میزان 
 تقریبی

approximate 

contour line 

عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
به علت وجود موانعی از  که

ابیل سایه، جنگل و غیره سط  
زمین به طور کامل اابل رویت 

 .باشدینم

 + + +  ارتفال



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 55

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

192.  
منحنی میزان 
 شاخص

index contour line 
عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
که فواصل ارتفاعی بین دو 

پنج برابر فواصل  منحنی مجاور
میزان اصلی ارتفاعی منحنی 
 است.

 + + +  ارتفال

193.  
زان یم یمنحن

 واسط

intermediate 

contour line 

عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
ن یه فاصلة بک یکه در مناطق
 یسانت 5ش از یخطوط تراز ب

ترسیم  متر در مقیاس نقشه
. این منحنی از لحاظ گرددیم

ارتفاعی از وسط دو منحنی 
 .گذردیممیزان اصلی 

 + + +  ارتفال

194.  
منطقه 
 ممنوعه

restricted area محدوده --- 
که مجوز نمایش  یامحدوده

 روی نقشه را ندارد.
  + + + 

 breakwater مو  شکن  .195
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

به صورت پیشرفتگی  یاسازه
در درون پینه آبی برای 
محافظت مناطا ساحلی 
 دربرابر اموا  آب

جنس مصال  )نامعلوم، 
 -بتن، سنگ، غیره( 

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 راه حمل و نقل square دانیم  .196

در محل تقاطع  یامحوطه
همسط  چندین خیابان که به 
منظور تسییل در تجییر مسیر 
وسائط نقلیه احداث گردیده 

 است.

 - + +  نام



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 56

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

197.  
میله مرزی 
 بین المللی

international 

boundary 

monument 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 حائل

عالمتی فیزیکی ساخته شده از 
مصال  گوناگون به منظور 
دو  مشخص نمودن مرز بین

 کشور.

  + + + 

 water duct ناودان هدایت  .198
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

ا تاسیسات برای انتقال یسازه 
 هاجادهرودها و  یآب از رو

  + - - 

199.  
نرده محافظ 
 راه و راه آهن

guardrail حمل و نقل 
 یهاسازه

 حمل و نقل

مانعی ساخت بشر در حاشیه راه 
یا راه آهن برای جلوگیری از 
خرو  از مسیر یا سقوط وسیله 

 نقلیه

  + - - 

 spot height ینقطة ارتفاع  .200
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

با ماهیت غیرفیزیکی  یانقطه
که به منظور استفاده در نمایش 
شکل ارتفاعی سط  زمین و 
هم نین ثبت ارتفاعات در 
مکانیای خاب برداشت 

. )به طور مثال در شودیم
مناطقی که به علت هموار 
بودن سط  زمین، فواصل 
منحنی میزانیا از یکدیگر زیاد 

برای نمایش دایا  باشدیم
ارتفاعات از این نقاط در بین 
خطوط منحنی میزان استفاده 

و یا در باالترین نقطه  گرددیم
ارتفاعی در کوهستانیا و یا در 

  + + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 57

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

نقطه ارتفاعی در  نیترنییپا
 و گودالیا(. هاهدر

201.  
نقطه ترازیابی 
 1درجه 

1st order leveling 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ترازیابی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی زمین که ارتفال دایا آن 
 نسبت به سط  مبنا ارتفاعی

مشخص   (M.S.Lکشور)
است و فاصله آن از نقاط مشابه 
خود در شبکه درجه یک 

کیلو متر  2 متوسطترازیابی 
 باشد.

 + + +  نام

202.  
نقطه ترازیابی 
 2درجه 

2nd order control 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ترازیابی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی زمین که ارتفال دایا آن 
 نسبت به سط  مبنا ارتفاعی

مشخص   (M.S.Lکشور)
است و فاصله آن از نقاط مشابه 
خود در شبکه درجه دو ترازیابی 

 متر باشد.لویک 3-4بین 

 + + +  نام



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 58

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

203.  
 یابینقطه تراز
 3درجه 

3rd order control 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ترازیابی

 یکیزیت فیثابت با ماه یانقطه
ا آن یه ارتفال داکن یزم یرو

 ینسبت به سط  مبنا ارتفاع
مشخص   (M.S.Lکشور)

است و فاصله آن از نقاط مشابه 
ه درجه سه کخود در شب

لومتر کی 4-5ن یب یابیتراز
 باشد.

 + + +  نام

204.  
نقطه 
 سنجیثقل

 0درجه 

zero order gravity 

point 
 کنترلنقاط 

نقاط 
مبنایی 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  و ثقلی مسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

مشخص و ثقلی مسطحاتی 
مقدار شتاب ثقل آن با است و 

سنج دایا با استفاده از ثقل
دات یک میکروگال 

 گیری شده است.اندازه

 نام
 

+ + + 

205.  

نقطه 
چندمنظوره 
ژئودزی درجه 

1 

1st order multi-

purpos geodesy 

point 

 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  ، ارتفاعی و ثقلیمسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

ارتفاعی و ثقلی  ،مسطحاتی
مشخص است و فاصله ان از 
نقاط مشابه در شبکه درجه یک 

 لومتریک 55 ژئودزیچندمنظوره 
 باشدیم

 نام
 

+ + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 59

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

206.  

نقطه 
چندمنظوره 
ژئودزی درجه 

2 

2nd order multi-

purpos geodesy 

point 

 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  ارتفاعی  و ثقلی، مسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

 ، ارتفاعی و ثقلیمسطحاتی
مشخص است و فاصله ان از 
نقاط مشابه در شبکه درجه دو 

 لومتریک 25 ژئودزیچندمنظوره 
 باشدیم

 نام
 

+ + + 

207.  
نقطه 
 سنجیثقل

 3درجه 

3rd order gravity 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  و ثقلی مسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

مشخص و ثقلی مسطحاتی 
است و فاصله ان از نقاط مشابه 

درجه سه سنجی ثقلدر شبکه 
 باشدیمکیلومتر  9

 نام
 

+ + + 

 پوشش گیاهی salt pan نمکزار  .208
زمینیای لم 
 یزرل

 + + +  نام نمک منطقه پوشیده شده از

 عوارض آبی stream or ditch نیر یا جوی  .209
مسیرهای 
 آبی

عما و  مسیر جریان آب با
 عرض کم

نحوه ایجاد  -نام 
)طبیعی، مصنوعی، 

 نامعلوم(

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 60

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 skylight نورگیر  .210
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

فضای خارجی و باز درون 
 و هوا به منظور تیویه ساختمان

 فضا روشن ساختن

  + - - 

 power station نیروگاه  .211
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

سات و یاز تاس یامجموعه
ساختمانیا برای تولید انرژی 

 الکتریکی

نول )نامعلوم،  -نام 
بادی،  ،یحرارت آبی،

، یاهستهخورشیدی، 
زمین گرمایی و غیره( 

 یکاربروضعیت  -
دردست احداث، )

درحال بیره برداری، 
 ظرفیت - متروکه(

 + + + 

 پوشش گیاهی canebrake زارین  .212
زمینیای لم 
 یزرل

ده از انوال مختلف یمکانی پوش
ه یکه معموالً در حاش ین

ارار  هااچهیدرو  هارودخانه
 دارد.

 + + +  نام

 نیوجرسی  .213

jersey barrier 

 

 

 

 حمل و نقل
 یهاسازه

 حمل و نقل

از جنس بتن یا  ییهابلوک
پالستیک فشرده به هدف 
بستن یا جدا کردن معابر به 
صورت ردیفی روی سط  زمین 

 .شوندیمارار داده 

  + - - 

 hotel هتل  .214
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

مکانی که در آن امکانات 
ااامت موات، غذا و خدمات 

 - + +  نام



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب حروف الفبا( 61

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

رفاهی دیگر برای مسافران 
 .شودیم نیت م

215.  
کش هوا
سیرهای زیر م

 زمینی

subway vent حمل و نقل 
 یهاسازه

 حمل و نقل

و معموالً  یاست بتن یاسازه
 یرهایل که در مسکش یعمود
ساخته  ینیرزمیراه آهن ز راه و

 یة هوایتیو یشده و برا
 .رودیمار کب تونلسالنیا و 

  + - - 

 industrial unit واحد صنعتی  .216
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

محلی صنعتی، شامل 
ساختمانیا، ماشین آالت و 
تاسیسات برای تولید 

محصوالت یا فرآوری مواد 
 غیرنفتی و گازی

نول )کارخانه،  - نام
کارگاه، غیره، نامعلوم( 

 یبرداروضعیت بیره  -
در دست احداث، )

درحال بیره برداری، 
 متروکه(

 + + - 

 حمل و نقل subway entrance مترو یورود  .217
 یهاسازه

 حمل و نقل

محل ورود و خرو  مسافر به 
 ایستگاه زیرزمینی مترو

 - + +  نام ایستگاه



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 های قبلیسابقه عوارض در دساورالعمل 62

 

 

 ی قبلیهادستورالعملدر  وضعیت عوارض

 باشد:می ذیلبه شر   زیر،جدول مستندات مورد استفاده در 

− 1:2000 

o «به روش فتوگرامتری 1:2000و 1:1000 ،1:500 مقیاس راومی های نقشه تییه دستورالعمل و استاندارد» 

o «1:2000های مکانی مقیاس سازی دادهدستورالعمل آماده ( برای تشکیل پایگاه داده توپوگرافیTDB») 

o «1:2000 اسیمق بزر  یهانقشه یاسازیگو و یبند طبقه دستورالعمل» 

− 1:25000 

o «1:25000  مقیاس راومی توپوگرافی اطالعات استاندارد» 

− 1:250000 

o «1:250000 اسیمق یراوم یها نقشه استاندارد» 
 

250000:1 1:25000 1:2000 عارضه  

  کمپینگ کمپینگ اردوگاه

  استادیوم استادیوم اساادیوم

  استان  اساان

  استخر استخر اساخر

  اسکله اسکله اسکله

 انبار
محوطه انبار مسقف  -ساختمان انبار 
 محوطه انبار روباز -

  محوطه انبار -ساختمان انبار 

 ی نفت وگازانبارهامجموعه  انبار نفت و گاز انبار نفت و گاز انبار مواد سوخای

ایساگاه تغییرولااژ )پست 

 فشار قوی(
 تجییرولتاژ )پست فشار اوی(ایستگاه 

ایستگاه تجییرولتاژ )پست فشار 
 اوی(

 

  ایستگاه تنظیم فشار ایستگاه تنظیم فشار ایساگاه تنظیم فشار

  ایستگاه آتش نشانی آتش نشانی ایساگاه آت  نشانی

    ایساگاه تقویت امواج

   ایستگاه هیدرومتری ایساگاه جزرومدی

  پایانه حمل و نقل  ایساگاه حمل و نقل زمینی

  ایستگاه خدمات عمومی ایستگاه خدمات عمومی ایساگاه هواشناسی

   آب نما آب نما

  آبشار آبشار آبشار

 آزادراه آزادراه آزادراه آزادراه
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250000:1 1:25000 1:2000 عارضه  

   آسیاب آسیاب

   آشیانة هواپیما آشیانة هواپیما

   آالچیا آالچیق

  آنتن مخابراتی  آنان

   تلفن همگانی باجه باجه تلفن همگانی

   باسکول باسکول

  نخلستان -تاکستان  -باغ  نخلستان -تاکستان  -باغ  باغ

   باغ وحش باغ وح 

 باند فرودگاه باند فرودگاه باند فرودگاه باند فرود

  بخش  بخ 

 بر  مراابت پرواز -بر  دیده بانی  برج
بر  مراابت  -بر  دیده بانی 
 پرواز

 

  ترانشه -بریدگی مصنوعی  ترانشه بریدگی

 بزرگراه بزرگراه بزرگراه بزرگراه

 بلوک ساختمانی بلوک ساختمانی  بلوک 

   بنای یادبود بنای یادبود

 بند بند بند بند

 بندرگاه بندرگاه  بندرگاه

 بیمن گیر بیمن گیر بیمن گیر بهمن گیر

 بوته زار بوته زار بوته زار بوته زار

  بیشه بیشه بیشه

    پارسل پسای

  پارک و تفریحگاه پارک پارک و تفریحگاه

  پارکینگ پارکینگ روباز -پارکینگ مسقف  پارکینگ

 پاالیشگاه پاالیشگاه پاالیشگاه پاالیشگاه

   ترانشه/دپو/گودبرداری/خاکریز() یپا پای بریدگی

  ترمینال اتوبوس پایانه پایانه حمل و نقل زمینی

   پایانه پل پایه پل

  پل عابر پیاده هوایی )روگذر( -پل عابر  پل عابر پیاده

  پل وسائط نقلیه  پل وسائط نقلیه

   پله پله

  پم  آب موتور خانة آب پمپ آب



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 های قبلیسابقه عوارض در دساورالعمل 64

 

 

250000:1 1:25000 1:2000 عارضه  

 تاالب -باتال   -مانداب  ی غیرخشکهاپهنه
 -باتال   -مرداب  -مانداب 

 تاالب
 تاالب -باتال   -مرداب 

   پیاده رو پیاده رو

   تابلو مخابرات تاسیساتتابلو 

   تابلو تبلیجاتی تابلو تبلیغاتی

   تابلو راهنمایی تابلو راهنمایی

   تاسیسات خنک کننده )چیلر( تاسیسات خنک کننده

 یاماسهی هاتپه یاماسهی هاتپه  یاماسهی هاتپه

   تراس تراس

   ترانس ترانس

  تصفیه خانه تصفیه خانه تصفیه خانه

  تک درخت تک درخت درختتک 

   توربین بادی توربین بادی

   تیر بر  یا تلگراف یا تلفن تیر 

  جایگاه سوخت رسانی جایگاه سوخت رسانی جایگاه سوخت رسانی

   جدول جدول

   جزیرة وسط خیابان جزیرة وسط خیابان

 جزیره جزیره جزیره جزیره

 جزیره وسط رودخانه وسط رودخانه جزیره جزیره وسط رودخانه جزیره وسط رودخانه

  جنگل جنگل جنگل

   جوی و جدول جوی با جدول

  چادر عشایری چادر عشایری چادرهای عشایری

  چاه آب چاه آب چاه آب

  چاه نفت، چاه گاز چاه نفت، چاه گاز چاه نفت و گاز

  چراغ دریایی چراغ دریایی چراغ دریایی

   چراغ راهنمایی چراغ راهنمایی

   چراغ روشنایی چراغ روشنایی

  چشمه چشمه چشمه

  چمن زار چمن زار چمن زار

   چمن کاری چمن کاری

  حصار حصار حصار

ی مواد زائد هاحوضچه

 نفای
  ی مواد زائد نفتیهاحوض ه 
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250000:1 1:25000 1:2000 عارضه  

  خاکریز خاکریز خاکریز

   خر پشته خر پشاه

  خرابه خرابه خرابه

  خط الراس خط الراس خط الراس

  خط القعر خط القعر خط القعر

 خط انتقال نیرو خط انتقال نیرو خط انتقال نیرو خط اناقال نیرو

 خط تله کابین یا تله سی یژ خط تله کابین یا تله سی یژ خط تله کابین یا تله سی یژ خط حمل و نقل کابلی

 خط لوله خط لوله خط لوله خط لوله

 خلیج خلیج خلیج خلیج

 خور خور  خور

  دپو دپو دپو

    درخت

  درختان پراکنده  درخاان پراکنده

  درختکاری درختکاری درخاکاری

 دره دره  دره

   دری ه تنظیم آب دریچه تنظیم آب

   دری ه منیول دریچه منهول

 دریا دریا دریا دریا

  دریاچه دریاچه دریاچه

 دشت دشت  دشت

   دکل حفاری دکل حفاری

   فشار اوی دکل دکل فشار قوی

   دکل مخابراتی دکل مخابراتی

   دکه دکه

  دماغه  دماغه

  دهانه تونل دهانه تونل دهانه تونل

 دهانه غار دهانه غار دهانه غار دهانه غار

  دهانه معدن دهانه معدن دهانه معدن

 دهستان دهستان  دهساان

  دودکش دودکش دودک  صنعای

  دیوار دیوار دیوار

  دیوار ساحلی دیوار ساحلی ساحلیدیوار 
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    راه برون شهری

  راه جی  رو راه جی  رو راه جیپ رو

    راه درون شهری

  راه مالرو راه مالرو راه مالرو

  ردیف درخت ردیف درخت ردیف درخت

  رودخانه رود رود

 روستا روستا  روساا

 زراعت زراعت
زراعت، چایکاری، شالیکاری، 

 صیفی کاری
 

   زمینیای تحقیقات کشاورزی زمین تحقیقات کشاورزی

   زندان زندان

  زهکش زهکش زهک 

   زیرگذر() ینیرزمیز _پل عابر  زیرگذر عابر پیاده

   ساحل ساحل

 ساخامان

ساختمان، ساختمان اداری، ساختمان 
تجاری، ساختمان در دست احداث، 

تاالر فرهنگی(، ) یفرهنگساختمان 
 ساختمان ورزشی

  

  ساختمان منفرد  ساخامان منفرد

   سایبان سایبان

  سد سد بتنی، سد خاکی سد

   توالت عمومی سرویس بهداشای عمومی

   سطل زباله سطل زباله

   سوزن راه آهن سوزن راه آهن

   سیل بند سیل بند

  سیلو سیلوی سیمان، سیلوی غالت سیلو

   شانه خاکی شانه خاکی

 شن زار ساحلی ساحلیشن زار   شن زار

 شیر شیر  شهر

 شیرستان شیرستان  شهرساان

 شیرک شیرک  شهرک

   شیر آتش نشانی شیر آت  نشانی

  صخره صخره صخره
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   سنسور خورشیدی صفحات خورشیدی

   صفحة دوار لوکوموتیو صفحة دوار لوکوموتیو

 علمک
علمک فیبر نوری، علمک آب، علمک 

 گاز، علمک نفت
  

   عوارضی عوارضی

 فرودگاه فرودگاه  فرودگاه

 ابرستان ابرستان ابرستان قبرساان

 انات انات انات قنات

 کانال کانال کانال کانال

 کویر   کویر

   کانیوو کانیوو

   کلبه کلبه

   کوره آجرپزی سنتی کوره آجرپزی

 کوه کوه  کوه

   نورگیر و گلخانه گلخانه

  گودبرداری گودبرداری گودبرداری

 شن زار شن زار شن زار ماسه زار

   مانع انتیایی ریل مانع اناهایی ریل

 مجتمع صنعتی مجتمع صنعتی  مجامع صنعای

  پل آبرو  مجرای آبرو

   مجسمه مجسمه

  منطقه نمایشگاه منطقه نمایشگاه مجموعه نمایشگاهی

  منطقه ورزشی  ورزشی مکان

محل جمع آوری اجناس 

 اسقاطی
 محل جمع آوری اجناس اسقاطی

محل جمع آوری اجناس 
 اسقاطی

 

  محل جمع آوری زباله محل جمع آوری زباله محل جمع آوری زباله

   محل فرود هلی کوپتر محل فرود هلی کوپار

 محله محله  محله

  مخزن آب آب انبار -مخزن آب مخزن آب

   مخزن گاز، مخزن نفت مخزن مواد سوخای

  منطقه تجاری ساختمان )تجاری(، مرکز تجاری مرکز تجاری

  منطقه اداری ساختمان )اداری( مرکز اداری

 منطقه آموزشی مرکز آموزشی، منطقه آموزشی ساختمان )آموزشی(، مدرسه، ... مرکز آموزشی
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  مرکز پرورش دام وطیور مرغداری، دامداری مرکز پرورش دام و طیور

  خدمات ارتباطیمرکز  پست مرکز خدمات ارتباطی

 منطقه درمانی مرکز درمانی، منطقه درمانی بیمارستان، درمانگاه مرکز درمانی

  مرکز عکس مرکز عکس مرکز عکس

  موزه، کتابخانه تئاتر، سینما، موزه، کتابخانه مرکز فرهنگی

   دادگاه مرکز قضایی

   مسیر اتوبوس برای مسیر اتوبوس برقی

  راه آهن آهن راه مسیر حمل و نقل ریلی

 مسیل مسیل مسیل مسیل

  معدن معدن معدن روباز

 مقبره مقبره مقبره مقبره

  پاسگاه نیروی انتظامی  مقر نیروی اناظامی

 منطقه باستانی مکان تاریخی
منطقه باستانی، بنای یادبود و 

 اثر باستانی
 منطقه باستانی

 منطقه مذهبی منطقه مذهبی منطقه مذهبی مکان مذهبی

 منحنی میزان منحنی میزان منحنی میزان منحنی میزان اصلی

 منحنی میزان منحنی میزان منحنی میزان منحنی میزان واسط

 منحنی میزان منحنی میزان منحنی میزان منحنی میزان تقریبی

 منحنی میزان منحنی میزان منحنی میزان منحنی میزان شاخص

 منطقه ممنوعه )نظامی( منطقه ممنوعه )نظامی( منطقه ممنوعه )نظامی( منطقه ممنوعه

 مو  شکن مو  شکن مو  شکن موج شکن

  میدان میدان میدان

  میله مرزی  میله مرزی بین المللی

   ناودان هدایت ناودان هدایت

   نرده محافظ راه و راه آهن نرده محافظ راه و راه آهن

 ارتفاعینقطة  نقطة ارتفاعی نقطة ارتفاعی نقطة ارتفاعی

 1 درجهنقطه ترازیابی  1 درجهنقطه ترازیابی   1 درجهنقطه ترازیابی 

 2نقطه ترازیابی درجه  2نقطه ترازیابی درجه   2نقطه ترازیابی درجه 

 3نقطه ترازیابی درجه  3نقطه ترازیابی درجه   3نقطه ترازیابی درجه 

 0درجه نقطه ژئودزی  0نقطه ژئودزی درجه   0نقطه ژئودزی درجه 

 1نقطه ژئودزی درجه  1نقطه ژئودزی درجه   1نقطه ژئودزی درجه 

 2نقطه ژئودزی درجه  2نقطه ژئودزی درجه   2نقطه ژئودزی درجه 
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 3نقطه ژئودزی درجه  3نقطه ژئودزی درجه   3نقطه ژئودزی درجه 

 شوره زار شوره زار  نمکزار

  نیر و جوی نیر و جوی نهر یا جوی

   نورگیر و گلخانه نورگیر

   نیزار نیزار

 نیروگاه نیروگاه  نیروگاه

   نیوجرسی نیوجرسی

  هتل هتل هال

سیرهای زیر مهواک  

 زمینی
   هواکش مترو

  کارخانه کارخانه واحد صنعای

  مترو  ورودی مارو
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 (کالسفهرست عوارض )به ترتیب 
 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 پوشش گیاهی orchard باغ  .1
پوشش 
 درختی

آن اسمت ازاراضی کشاورزی 
زیرکشت نباتات است که 

 دایمی مثمر ارار دارد.

  + + - 

 پوشش گیاهی single tree تک درخت  .2
پوشش 
 درختی

ه به صورت منفرد در ک یدرخت
منطقه ارار گرفته باشد و  یک

عارضة مشخص  یکبه عنوان 
ت باشد. )تبصره: یمورد اهم

عارضه درخت برای مقیاسیای 
بزر  با تعریف درخت در نظر 

 گرفته شود.(

  - + - 

 پوشش گیاهی tree درخت  .3
پوشش 
 درختی

 - - +   منفرد دیرپای چوبی بزر  گیاه

4.  
درختان 
 پراکنده

scattered trees پوشش گیاهی 
پوشش 
 درختی

از زمین که پوشیده از  یاپینه
درخت با تراکم کم که به 
 صورت طبیعی ایجاد شده است.

  - + - 

 پوشش گیاهی planted trees درختکاری  .5
پوشش 
 درختی

پوشیده شده  یامنطقه
ازدرختان با وسعت کم، که به 
صورت مصنوعی بوجود آمده 

 است.

  + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 پوشش گیاهی row of trees ردیف درخت  .6
پوشش 
 درختی

ردیفی از درختان که به صورت 
متوالی در کنار یکدیگر ارار 

 .اندگرفته

  + + - 

 پوشش گیاهی grove بیشه  .7
جنگل و 
 بیشه

که عمدتاً از  اراضی مشجری
درخت و درخت ه پوشیده شده 

 باشد.

  + + + 

 پوشش گیاهی forest جنگل  .8
جنگل و 
 بیشه

پوشیده از درخت  یامنطقه
معموالً با وسعت و تراکم باال 
 به صورت طبیعی یا مصنوعی

وضعیت )سالم،  -نام 
نول  -تخریب شده( 

)طبیعی، مصنوعی، 
نامعلوم، غیره( * 
تبصره: نام پارک 
جنگلی، به صورت 

پارک جنگلی + »
 آورده شود.« ]نام[

 + + + 

 پوشش گیاهی cultivation زراعت  .9
زمینیای 
 زراعی

اطعه زمینی که در آن گیاهان 
 شود.کشاورزی کاشته می

  + + - 

10.  
ن یزم
قات یتحق
 یشاورزک

agricultural 

research land 
 پوشش گیاهی

زمینیای 
 زراعی

 افته بهین اختصاب یاطعه زم
 .یشاورزکقات یتحق

 - + +  نام

 پوشش گیاهی bush-covered area بوته زار  .11
زمینیای لم 
 یزرل

پوشیده از بوته و  یامنطقه
علف با تراکم زیاد که بطور 

 .انددهیروئطبیعی 

 + + +  نام
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

12.  
 یهاتپه
 یاماسه

sand dunes پوشش گیاهی 
زمینیای لم 
 یزرل

متشکل از ماسه که  یهاتپه
دراثر فرسایش تراکمی باد 

 اند.ایجاد شده

  + + + 

 پوشش گیاهی gravel land شن زار  .13
زمینیای لم 
 یزرل

سطحی از زمین که توسط شن 
 پوشیده شده باشد.

 + + +  نام

 پوشش گیاهی desert کویر  .14
زمینیای لم 
 یزرل

کم باران با پوشش  یامنطقه
گیاهی اندک که تا حدی از 
ماسه پوشیده شده و غالباً غیر 

 )اسم مکان( اابل زیست باشد.

 + + +  نام

 پوشش گیاهی sandy land ماسه زار  .15
زمینیای لم 
 یزرل

 سطحی از زمین که توسط
ماسه پوشیده شده باشد به 

که تشکیل تپه نداده  یاگونه
 باشد.

 + + +  نام

 پوشش گیاهی salt pan نمکزار  .16
زمینیای لم 
 یزرل

 + + +  نام منطقه پوشیده شده از نمک

 پوشش گیاهی canebrake زارین  .17
زمینیای لم 
 یزرل

ده از انوال مختلف یمکانی پوش
ه یکه معموالً در حاش ین

ارار  هااچهیدرو  هارودخانه
 دارد.

 + + +  نام
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 پوشش گیاهی grassland چمن زار  .18
مرتع و 
 چمن

زمینی که در آن چمن به شکل 
 طبیعی روئیده باشد.

 + + +  نام

 پوشش گیاهی grass چمن کاری  .19
مرتع و 
 چمن

زمینی که در آن چمن کاشته 
 چمن تبصره: -شده باشد. 

های داخل شیر تبدیل کاری
اما گویاسازی  شوندیم

 .شوندینم

  + - - 

 پوشش گیاهی plain دشت  .20
مرتع و 
 چمن

وسیع، پست و مسط   یاهیناح
که معموالً دارای پوشش 
)اسم  گیاهی غیردرختی است.

 مکان(

  + + + 

 water well چاه آب  .21
تاسیسات زیر 
 بنایی

--- 

در سط   یمصنوع یاحفره
ه به منظور استخرا  کن یزم
جاد شده یا ینیرزمیز یهاآب

 باشد.

وضعیت کاربری )در 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

22.  
چاه نفت و 
 گاز

gas/oil well 
تاسیسات زیر 
 بنایی

--- 

در سط   یمصنوع یاحفره
ه کن )خشکی با بستر دریا( یزم

به منظور استخرا  گاز یا مواد 
 جاد شده باشد.ینفتی ا

( ، نامعلومنول )گاز، نفت
وضعیت کاربری )در  -

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + + 

 manhole منیول ه یدر  .23
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 شیری

که در معابر و  ییها هیدر
اماکن عمومی، برای دسترسی 

سات زیرزمینی یبه تاس
 .شودیمکارگذاشته 

نول )آب، گاز، 
 فاضالب، مخابرات(

 + - - 

 trash can سطل زباله  .24
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 شیری

ا محفظه نگیداری یسطل 
برای حمل  آشجالموات زباله و 

 به محل جمع آوری زباله

  + - - 

25.  
ر آتش یش

 ینشان
fire hydrant 

تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 شیری

رهای آب مخصوب اطفای یش
ا در معابر عمومی که به یحر

 یهانیماشآب  نیت ممنظور 
 شودیمآتش نشانی استفاده 

  + - - 

 refinery پاالیشگاه  .26
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

سات و یاز تاس یامجموعه
ساختمانیا برای فرآوری نفت 

 خام و گاز طبیعی

 شگاهیپاالنول  -نام 
نامعلوم، نفت، گاز، )

 پتروشیمی و غیره(
در ) یکاربروضعیت 

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 ظرفیت -

 + + + 

 تصفیه خانه  .27
purification 

facilities 

تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

تاسیساتی که جیت تصفیه آب 
یا فاضالب و افزایش خلوب 

احداث  آب و کاهش آلودگی
 گردد.می

نول )نامعلوم،  -نام 
 -آب، فاضالب، غیره(

در ) یکاربروضعیت 

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

28.  
م ی ه تنظیدر

 آب

water flow 

regulator 

تاسیسات زیر 
 بنایی

 خدمات
 عمومی

تجییزاتی که بمنظور کنترل 
ان آب، عمود بر یشدت جر

 .شودیمر انتقال آب نصب یمس

  + - - 

 stake marker علمک  .29
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

فلزی که در امتداد  یهانشانه
ر تاسیسات زیرزمینی جیت یمس

ر انتقال در یمشخص شدن مس
 شودیمجاد یر خاک ایز

 نول )فیبرنوری، آب،
 گاز، نفت(

 + - - 

 power station نیروگاه  .30
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

سات و یاز تاس یامجموعه
ساختمانیا برای تولید انرژی 

 الکتریکی

نول )نامعلوم،  -نام 
بادی،  ،یحرارت آبی،

، یاهستهخورشیدی، 
زمین گرمایی و غیره( 

 یکاربروضعیت  -
دردست احداث، )

درحال بیره برداری، 
 ظرفیت - متروکه(

 + + + 

31.  
خط انتقال 
 نیرو

power line 
تاسیسات زیر 
 بنایی

 خط انتقال

بر   یفشار او یابلیاکر یمس
رو یانتقال ن یلیاکد یه بر روک

 .اندشدهنصب 

  + + + 

 pipeline خط لوله  .32
تاسیسات زیر 
 بنایی

 خط انتقال

در سط  زمین که  ی ثابتالوله
برای انتقال مایعات یا گاز از 

به نقطه دیگر به کار  یانقطه
 .رودیم

شونده نول ماده حمل 
نامعلوم، آب، نفت، )

 -گاز، فاضالب، غیره(
در ) یکاربروضعیت 

 + + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 76

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

دست احداث، درحال 
 بیره برداری، متروکه(

33.  
انبار مواد 
 سوختی

fuel tank farm 
تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

 یهامحفظهاز  یامحدوده
دایمی و ثابت برای نگیداری 
وذخیره سازی مواد سوختی از 
ابیل نفت، گاز، گازوئیل و 

 بنزین

محتویات  -نام 
)نامعلوم، نفت، گاز، 

، نیل، بنزیگازوئ
وضعیت  -( ترکیبی

کاربری )در دست 
احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + + 

34.  
 یهاحوض ه

 مواد زائد نفتی
mud pit 

تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

که با  ساخت بشر یاحوض ه
خاکریز اطراف آن درست شده 
و معموالً مواد زائد حاصل از 
حفاری چاهیای نفت یا 

 .زندیریمپاالیش نفت را درآن 

  + + - 

 water tank مخزن آب  .35
تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

دائمی و ثابت برای  یامحفظه
 نگیداری و ذخیره سازی آب

تبصره: آب انبار 
 ایسرپوشیده استخر یا حوض)

 والًمعم آب ذخیره که برای
( نیز شودساخته می زیرزمین در

 با این عارضه تبدیل می شود

جنس مصال  یا مواد 
مخزن )نامعلوم، بتن، 

نول  فلز، آجر وغیره(
)نامعلوم،  مخزن آب،

 -هوایی، زمینی
( وضعیت زیرزمینی
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 77

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

36.  
مخزن مواد 
 سوختی

fuel tank 
تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

محفظه دایمی و ثابت برای 
نگیداری وذخیره سازی مواد 
سوختی از ابیل نفت، گاز، 

 گازوئیل و بنزین

محتویات )نامعلوم، 
ل، ینفت، گاز، گازوئ

 -( ترکیبی ،نیبنز
وضعیت کاربری )در 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 province استان  .37
تقسیمات 
 کشوری

--- 

استان واحدی از تقسیمات 
کشوری است با محدوده 
ججرافیایی معین که از بیم 
پیوستن چند شیرستان همجوار 

های با توجه به مواعیت
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
ااتصادی و طبیعی تشکیل 

 شود.می

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز کمرکز استان: مر
از  یکیاستان 
همان  یشیرها

ه کاستان است 
انون کن یترمناسب
، ی، ااتصادیاسیس

و  یعی، طبیفرهنگ
آن استان  یاجتماع

 شود.یشناخته م

+ + + 

 District بخش  .38
تقسیمات 
 کشوری

--- 

بخش واحدی است از 
تقسیمات کشوری که دارای 
محدوده ججرافیایی معین بوده و 
از بیم پیوستن چند دهستان 
همجوار مشتمل بر چندین 
مزرعه، مکان، روستا و احیاناً 
شیر که در آن عوامل طبیعی و 
اوضال اجتماعی، فرهنگی، 
ااتصادی و سیاسی واحد 

آورد به همگنی را بوجود می
نظرگرفتن نحوی که با در 

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز کمرکز بخش: مر
ا یبخش، روستا 

، از همان یشیر
ه کبخش است 

انون کن یترمناسب
، ی، فرهنگیعیطب

 یاسیو س یااتصاد
آن محدوده شناخته 

 شود.یم

+ + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 78

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

تناسب وسعت، جمعیت، 
ارتباطات و دسترسی و سایر 

ها، نیل به اهداف و مواعیت
ها دولت در جیت برنامه ریزی

احیاء امکانات طبیعی و 
استعدادهای اجتماعی و توسعه 
امور رفاهی و ااتصادی آن 

 تسییل گردد.

 rural district دهستان  .39
تقسیمات 
 کشوری

--- 

دهستان کوچکترین واحد 
تقسیمات کشوری است که 
دارای محدوده ججرافیایی معین 
بوده و از بیم پیوستن 
چندروستا، مکان، مزرعه 

که از  شودیمهمجوار تشکیل 
لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، 
ااتصادی واجتماعی، همگن 
بوده و امکان خدمات رسانی و 
برنامه ریزی در سیستم و شبکه 

 .دینمایمواحدی را فراهم 

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز کمرکز دهستان: مر
دهستان منحصراً 

از همان  ییروستا
ه کدهستان است 

ز کن مریترمناسب
آن  یخدمات روستائ

دوده شناخته مح
 شود.یم

+ + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 79

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 village روستا  .40
تقسیمات 
 کشوری

--- 

روستا واحد مبداء تقسیمات 
کشوری است که از لحاظ 

طبیعی، ) یستیزمحیط 
اجتماعی، فرهنگی، ااتصادی( 
همگن بوده که با حوزه و المرو 
 معین ثبتی یا عرضی مستقل

یا  خانوار 20که حداال تعداد 
صدنفر اعم از متمرکز یا 

پراکنده در آنجا سکونت داشته 
باشند و اکثریت ساکنان دائمی 
آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم 

 یهاتیفعالبه یکی از 
کشاورزی، دامداری، باغداری 
به طور اهم و صنایع روستایی 
و صید و یا ترکیبی از این 

 اشتجال داشته باشند. هاتیفعال

 + + +  جمعیت -نام 

 accommodation سکونتگاه  .41
تقسیمات 
 کشوری

--- 
سکونتگاهیایی که کمتر از 

 اسم مکان(. )بیست خانوار دارد
  + + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 80

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 city شیر  .42
تقسیمات 
 کشوری

--- 

شیر محلی است با محدوده 
اانونی که در محدوده 

ججرافیایی بخش وااع شده و از 
نظر بافت ساختمان، اشتجال 
وسایر عوامل دارای سیمایی با 

خاب خود بوده به  یهایژگیو
طوری که اکثریت ساکنان 
دائمی آن در مشاغل کسب، 
تجارت، صنعت، کشاورزی، 

اداری  یهاتیفعالخدمات و 
در زمینه اشتجال داشته و

خدمات شیری از خودکفایی 
نسبی برخوردار و کانون 
مبادالت اجتماعی، ااتصادی، 
فرهنگی و سیاسی حوزه جذب 
و نفوذ پیرامون خود بوده و 
حداال دارای ده هزار نفر 

 جمعیت باشد.

 + + +  جمعیت -نام 

 urban district شیرستان  .43
تقسیمات 
 کشوری

--- 

شیرستان واحدی از تقیسمات 
کشوری است با محدوده 
ججرافیایی معین که از بیم 
پیوستن چندبخش همجوار که 
از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، 

و فرهنگی  یاسیس ااتصادی،
واحد متناسب و همگنی را به 

 .اندآوردهوجود 

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز شیرستان: کمر
 یاز شیرها یکی

همان شیرستان 
ه کاست 
انون کن یترمناسب
، ی، فرهنگیعیطب
و  یاسی، سیااتصاد

آن  یاجتماع

+ + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 81

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

محدوده شناخته 
 شود.یم

 borough کشیر  .44
تقسیمات 
 کشوری

--- 

 ییمجموعه ساختمانیا و بناها
جاد یا یه با ضوابط خاصک
اند و موارد استفاده دهیگرد

نار کمختلف دارند و معموالً در 
بزر  وااع  یتیز جمعکمرا

 اند.شده

)مسکونی، نول  -نام 
 صنعتی، غیره، نامعلوم(

 + + - 

 neighborhood محله  .45
تقسیمات 
 کشوری

--- 

مجموعه ساختمانیای مسکونی 
وخدماتی است که از لحاظ 
بافت اجتماعی ساکنانش خود 

و  دانندیمرا اهل آن محل 
است که  یامحدودهدارای 

حدود آن تابع تقسیمات 
 شیرداری خواهدبود.

 - + +  نام

46.  
و خط حمل 
 نقل کابلی

cable transport line حمل و نقل --- 

که برروی  ییهاکابلمسیر 
نصب شده باشند و  ییهادکل

برای جابجایی نفرات یا بار بکار 
 .رودیم

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

نول  -متروکه( 
)نامعلوم، تله کابین، تله 
 سی یژ، غیره(

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 82

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 --- حمل و نقل shoulder کیخاشانه   .47

شده و بدون  یرسازیز یسطح
ه یة آسفالت که در حاشیرو
راه آهن  یرهایو مس هاراه

 .گرددیمجاد یا

  + - - 

 راه حمل و نقل freeway آزادراه  .48

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای مشخصات 

 زیر باشد:
 فااد تقاطع هم سط  •

مجزا بودن اسمتیای رفت و  •
 برگشت توسط مانع از یکدیگر 

  متر 12عرض بیشتر از  •
متری در  2خاکی  یهاشانه •

 طرفین 
 روسازی آسفالته و زیرسازی  •

 مشخصات هندسی راه •
عدم امکان پارک وسائط  •

 نقلیه در حاشیه آن

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

 (متروکه

 + + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 83

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 راه حمل و نقل highway بزرگراه  .49

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای مشخصات 

 زیر باشد:
 دارای تقاطع هم سط  •

مجزا بودن اسمتیای رفت و  •
 برگشت توسط مانع از یکدیگر 

  متر 12عرض بیشتر از  •
متری در  2خاکی  یهاشانه •

 طرفین 
 روسازی آسفالته و زیرسازی  •

 مشخصات هندسی راه •
عدم امکان پارک وسائط  •

 نقلیه در حاشیه آن

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

 متروکه(

 + + + 

 راه حمل و نقل pedestrian bridge پل عابر پیاده  .50

برای عبور عابر پیاده از  یاسازه
روی مسیر حمل و نقل یا 

 مانعی دیگر

  + - - 

 راه حمل و نقل sidewalk اده رویپ  .51

اده در یعبورعابر پ یبرا یریمس
ن کا امای هاابانیخة یحاش
 .هاپارکمانند  یعموم

  + - - 

52.  
راه برون 
 شیری

outer-city 

thoroughfare 
 راه حمل و نقل

وسائط نقلیه مسیر عبور و مرور 
موتوری که دارای ویژگییای 

 زیر باشد:
 تقاطع هم سط  •

 زیرسازی  •

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

 جنس -متروکه( 
)آسفالته، خاکی، 

 + + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 84

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 مشخصات هندسی راه •
 خار  از شیرها •

 -شوسه، نامعلوم(
 عرض
 

 راه حمل و نقل track road راه جی  رو  .53

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای ویژگییای 

 زیر باشد: 
 فااد مشخصات هندسی راه •

 فااد روسازی •
در اثر عبور و مرور وسائط  •

 نقلیه ایجاد شده

  + + - 

54.  
راه درون 
 شیری

inner-city 

thoroughfare 
 راه حمل و نقل

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
ویژگییای  موتوری که دارای
 زیر باشد:

 تقاطع هم سط  •
 زیرسازی  •

 مشخصات هندسی راه •
 داخل شیرها•

بلوار، نول ) -نام 
خیابان، 
 جنس )-کوچه،نامعلوم(

آسفالته، خاکی، 
 عرض-(شوسه

* تبصره: نام راه درون 
شیری، مختص به 

. باشدیبزر  مقیاس م
در متوسط مقیاس، راه 
درون شیری صرفاً 
گویا تولید شده ولی 

 .شودینم

 + + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 85

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 راه حمل و نقل path راه مالرو  .55

مسیر عبور و مرور انسان و 
چیارپایان که دارای ویژگییای 

 زیر باشد:
 فااد مشخصات هندسی راه  •

 فااد روسازی  •
در اثر عبورچیارپایان ایجاد  •

 شده باشد

  + + - 

 راه حمل و نقل toll gate عوارضی  .56

 یبراه ک یاا دروازهیگیشه 
گرفتن عوارض جیت ورود و 

ه به یخرو  وسائط نقل
ده یخاب احداث گرد یرهایمس

 است.

  + + - 

 راه حمل و نقل road axis محور راه  .57
خطی فرضی که تا حد ممکن 
 منطبا بر محور  راه باشد

نول) آزادراه،  -نام
بزرگراه، برون شیری، 
 جی  رو، بلوار، خیابان،

 جنس -مالرو( کوچه، 
)آسفالته، خاکی، 
 -شوسه، نامعلوم(
 عرض

 

 + + + 

58.  
 مسیر 
اختصاصی 
 اتوبوس

bus lane راه حمل و نقل 

راه درون شیری  یکاز  یبخش
 یر اختصاصیکه بعنوان مس
 یبرا یهااتوبوسجیت تردد 

 در نظر گرفته شده باشد.

، BRTنول )برای، 
 (غیره

 + - - 

 راه حمل و نقل square دانیم  .59
در محل تقاطع  یامحوطه

همسط  چندین خیابان که به 
 - + +  نام



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

منظور تسییل در تجییر مسیر 
وسائط نقلیه احداث گردیده 

 است.

60.  
سوزن راه 
 آهن

railway switch راه آهن حمل و نقل 
ر خطوط راه یدر مس یاسازه

 ر اطاریر مسییآهن به منظور تج
  + - - 

61.  
صفحة دوار 

 ویوموتکلو
railway turntable راه آهن حمل و نقل 

راه  یهاستگاهیاکه در  یاسازه
و یوموتکدور زدن ل یآهن برا

 ده باشد.یاحداث گرد

  + - - 

62.  
 ییمانع انتیا
 لیر

buffer stop راه آهن حمل و نقل 

برای مسدود نمودن  یاسازه
در  معموالًخطوط راه آهن 

 ستگاهیا.یل در ایانتیای ر

  + - - 

63.  
مسیر حمل و 
 نقل ریلی

railway راه آهن حمل و نقل 
مسیر حرکت اطار در روی 

 زمین

 خطتعداد  -نام محور 
در ) یکاربروضعیت  -

دست احداث، درحال 
بیره برداری، متروکه( 

نول )مترو، راه آهن،  -
 غیره، نامعلوم(

 + + + 

64.  
ایستگاه حمل 
 و نقل زمینی

land transport 

station 
 حمل و نقل

 یهاسازه
 حمل و نقل

توفقگاه وسایط نقلیه جیت 
پیاده و سوار نمودن مسافر یا 
 تخلیه و بارگیری کاال

کاربری  -نام 
، یباربر )مسافربری،
نول  -غیره، نامعلوم( 

وسیله نقلیه )راه آهن،  
اتوبوس، تاکسی، غیره، 

وضعیت -نامعلوم( 
در دست ) یکاربر

 + - - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 حمل و نقل avalanche gallery بیمن گیر  .65
 یهاسازه

 حمل و نقل

ای سرپوشیده که بر روی سازه
مسیر راه در مکانی که احتمال 
ریزش کوه یا برف وجود دارد 

شود و هدف از آن ساخته می
 باشد.حفاظت می

  + + - 

66.  
پایانه حمل و 
 نقل زمینی

land transport 

terminal 
 حمل و نقل

 یهاسازه
 حمل و نقل

محلی دائمی شامل ساختمانیا 
و تاسیسات برای تواف وسائط 
نقلیه زمینی جیت پیاده و سوار 
نمودن مسافر یا تخلیه و 

 بارگیری کاال

 کاربری -نام 
، یباربر )مسافربری،
نول  -غیره، نامعلوم( 

وسیله نقلیه )راه آهن، 
مترو، اتوبوس، تاکسی، 

نول  -غیره، نامعلوم(
)درون شیری، برون 

 -نامعلوم( شیری، 
در ) یکاربروضعیت 

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

67.  
پل وسائط 
 نقلیه

vehicle bridge حمل و نقل 
 یهاسازه

 حمل و نقل

که امکان عبور راه یا  یاسازه
راه آهن را از روی یک آبراهه، 

نول )نامعلوم، عادی، 
 -معلا، شناور، غیره( 

در ) یکاربروضعیت 

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 88

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

یا دره یا مسیر دیگری میسر 
 .سازدیم

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 حمل و نقل curb جدول  .68
 یهاسازه

 حمل و نقل

از جنس بتن یا  ییهابلوک
ه به هدف جدا کردن کسنگ 

معابر به صورت ردیفی و دائمی 
 .شوندیمکار گذاشته 

  + - - 

69.  
وسط رة یجز
 ابانیخ

traffic island حمل و نقل 
 یهاسازه

 حمل و نقل

مانع میان معبر که دو مسیر 
و  کندیمترافیکی را از هم جدا 

در وسط آن، فضای  معموالً
 سبز وجود دارد.

  + - - 

 حمل و نقل tunnel opening دهانه تونل  .70
 یهاسازه

 حمل و نقل

که  یاسازهورودی یا خروجی 
جیت اتصال دو نقطه برای 
عبور و مرور از زیر موانع 
طبیعی و غیرطبیعی احداث 

 .گرددیم

 یکاربرنام، وضعیت 
در ، در دست احداث)

، حال بیره برداری
 متروکه(

 + + - 

 حمل و نقل protective wall دیوار محافظ  .71
 یهاسازه

 حمل و نقل

سازه ای از مصال  ساختمانی با 
کنترل  استحکام به منظور

ریزش سنگ، انتشار صوت و 
 غیره.

نول) صوتی، سنگ ، 
 غیره(

 + + - 

72.  
زیرگذر عابر 
 پیاده

pedestrian 

underpass 
 حمل و نقل

 یهاسازه
 حمل و نقل

عبور عابر پیاده از  یبرا یاسازه
ر حمل و نقل یا مانعی یمس ریز

 دیگر

  + - - 

73.  
نرده محافظ 
 راه و راه آهن

guardrail حمل و نقل 
 یهاسازه

 حمل و نقل

مانعی ساخت بشر در حاشیه راه 
یا راه آهن برای جلوگیری از 

  + - - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

خرو  از مسیر یا سقوط وسیله 
 نقلیه

 نیوجرسی  .74

jersey barrier 

 

 

 

 حمل و نقل
 یهاسازه

 حمل و نقل

از جنس بتن یا  ییهابلوک
پالستیک فشرده به هدف 
بستن یا جدا کردن معابر به 
صورت ردیفی روی سط  زمین 

 .شوندیمارار داده 

  + - - 

75.  
کش هوا
سیرهای زیر م

 زمینی

subway vent حمل و نقل 
 یهاسازه

 حمل و نقل

و معموالً  یاست بتن یاسازه
 یرهایل که در مسکش یعمود
ساخته  ینیرزمیراه آهن ز راه و

 یة هوایتیو یشده و برا
 .رودیمار کب تونلسالنیا و 

  + - - 

 حمل و نقل subway entrance مترو یورود  .76
 یهاسازه

 حمل و نقل

محل ورود و خرو  مسافر به 
 ایستگاه زیرزمینی مترو

 - + +  نام ایستگاه

 pool استخر  .77
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

ای که برای نگیداری آب سازه
به منظورهای خاب ایجاد شده 

 باشد.

کاربری )شنا، پرورش 
آبزیان، آبیاری، نامعلوم، 

 غیره(

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 90

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 pier اسکله  .78
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

ای است که برای سازه
پیلوگیری شناورها احداث 

 گردیده است.

کاربری )نامعلوم،  -نام 
باری، تفریحی، پایانه 
 نفتی، مسافری و باری،

 -غیره( ، یادیص
وضعیت کاربری )در 
دست احداث، در حال 
 (بیره برداری، متروکه

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

79.  
ایستگاه 
 جزرومدی

tide gauge station 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

در ساحل که در آن  یاسازه
بطور دائمی و یا موات تجییرات 

نسبت به یک  تراز آب یالحظه
بنچ مارک ثابت در خشکی 

 .شودیماندازه گیری 

 -نول )مکانیکی -نام 
 –الکترومکانیکی 

 -فشاری  –راداری 
 فراصوتی(

مکانیکی: با استفاده از 
شناور که در داخل لوله آب 
متصل به آب دریا به کمک 
ریسمان، اراره و وزنه 
تعادل غوطه ور است و 
تجییرات سط  آب بر روی 
کاغذ در حال چرخش حول 

. * گرددیماستوانه ترسیم 
الکترومکانیکی: همان 
مکانیکی است با این 
تفاوت که جابجایی 
ارتفاعی شناور از طریا 
یک اینکودر بصورت 

راومی درآمده و در دستگاه 
*  .شودیمثبات ذخیره 

راداری: با استفاده از ارسال 
اموا  راداری از ارتفال 
مشخص باالی سط  آب 
به سط  دریا و دریافت 
مو  بازگشتی، سط  

و  یالحظه
تجییراتترازآباندازه گیری 

. * فشاری: با شودیم
استفاده از فشار سنج نصب 
شده در زیر آب و اندازه 
گیری فشار ستون آب 
باالی آن و تبدیل آن به 
ارتفال ستون آب، ارتفال 

آب اندازه  یالحظهسط  
. * شودیمگیری 

فراصوتی: با استفاده از 
ارسال اموا  فراصوتی از 

باالی  ارتفال مشخص
سط  آب به سط  دریا و 

+ - - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 دریافت مو  بازگشتی،
و تجییرات  یالحظهسط  

ترازآب اندازه گیری 
 .شودیم
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 بند  .80
small hydro-

engineering 

structure 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 آبی

کوچک غیرهم امتداد  یاسازه
با جیت جریان آب در کانال یا 
بستر رودخانه با هدف متواف 
ساختن، تنظیم جریان آب و یا 
تجییر جیت جریان آب تعبیه 

 گردیده است.

جنس مصال  یا مواد 
)نامعلوم، بتن، سنگ، 
 خاک، فلز، غیره(

 + + - 

 port بندرگاه  .81
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

محلی در ساحل یک پینه 
بزر  آبی یا رودخانه که محل 
تواف وسایل نقلیه دریایی بوده 
و جیت پیاده و سوار کردن 
مسافر و یا بارگیری و باراندازی 

 .رودیمبه کار 

کاربری  -نام 
-ماهیگیری-)تجاری
-ترکیبی-مسافری
 نامعلوم(-غیره

 + + + 

 lighthouse چراغ دریایی  .82
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

مجیز به عالئم نوری  یاسازه
داخل یا خار  ساحل که به 
عنوان یک راهنما و شاخص در 

 .رودیمناوبری دریایی بکار 

  + + - 

 sea wall دیوار ساحلی  .83
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

واریزه سنگی یا دیواره 
مصنوعی در امتداد ساحل برای 
محافظت دربرابر اموا  آب یا 

 مدی تجییرات جزر و

جنس مصال  )نامعلوم، 
فلز، بتن، خاک، سنگ، 

وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

احداث، درحال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

 levee ل بندیس  .84
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

در امتداد  یمصنوع یاوارهید
مسیرهای آبی که به منظور 

ا ی شرفت آبیاز پ یریجلوگ

  + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

پست  ینیایل در زمینترل سک
 .گرددیمر احداث یل گیو س

 breakwater مو  شکن  .85
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

به صورت پیشرفتگی  یاسازه
در درون پینه آبی برای 
محافظت مناطا ساحلی 
 دربرابر اموا  آب

جنس مصال  )نامعلوم، 
 -بتن، سنگ، غیره( 

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 

 متروکه(بیره برداری، 

 + + - 

 water duct ناودان هدایت  .86
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

ا تاسیسات برای انتقال یسازه 
 هاجادهرودها و  یآب از رو

  + - - 

 canopy آالچیا  .87
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 تفریحی

ساخته شده از چوب یا مصال  
برای استراحت و استقرار  دیگر

 کوتاه مدت

  + - - 

 zoo باغ وحش  .88
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 تفریحی

سات که یشامل تاس یامحدوده
ار کوانات به یح ینگیدار یبرا
 یتا در معرض تماشا رودیم

 رند.یعموم ارار گ

 - + +  نام

 fence حصار  .89
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 حائل

مانعی ساخت بشر از مصال  
سبک که به منظور محصور 
نمودن، حفاظت یا مشخص 
کردن یک محدوده یا بخشی از 

تبصره:  -آن ایجاد شده باشد. 
مالک شناسایی نول حصار، 

نامعلوم، حصار )نول 
پرچین، سیم خاردار، 

 (، تورینرده، سنگی

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

درحصارهای ترکیبی، ارتفال 
 باشد.غالب می

 wall دیوار  .90
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 حائل

که از مصال  ساختمانی  یاسازه
با استحکام به منظور 

محصورنمودن، حفاظت و یا 
مشخص کردن یک محدوده یا 
 بخشی از آن، ایجاد شده باشد.

  + + - 

91.  
میله مرزی 
 بین المللی

international 

boundary 

monument 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 حائل

فیزیکی ساخته شده از عالمتی 
مصال  گوناگون به منظور 
مشخص نمودن مرز بین دو 

 کشور.

  + + + 

 mill ابیآس  .92
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

ردن غالت، کآرد  یبرا یاسازه
باد، آب،  یرویاز ن ه در آنک

 .شودیمره استفاده یبر  و غ

نول )آبی، بادی، برای، 
 -نامعلوم، غیره( 
)در وضعیت کاربری 

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 airplane hangar مایانة هواپیآش  .93
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

ر و یکه بمنظور تعم یاسازه
ما مورد استفاده یهواپ ینگیدار

 .ردیگیمارار 

 - - +  نام فرودگاه
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 warehouse انبار  .94
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

و  در آن اجناسکه  مکانی
 .شوندیموسائل نگیداری 

کاربری )انبار، سرد 
نول )مسقف،  -خانه( 

 روباز، ترکیبی، نامعلوم(

 + + - 

95.  
ایستگاه آتش 
 نشانی

fire station 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

مکان استقرار افراد و تجییزات 
برای اطفاء حریا و ارائه 

 خدمات ایمنی

 یکاربروضعیت  -نام 
در -دست احداثدر )

-حال بیره برداری
 متروکه(

 + + - 

96.  
باجه تلفن 
 همگانی

public telephone 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

که داخل آن تلفن  یامحفظه
 همگانی نصب شده است.

  + - - 

 air strip باند فرود  .97
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

سطحی آسفالته، بتنی یا خاکی 
فرودگاه که به خار  از محدوده 

منظور نشست و برخاست 
 شود.هواپیما استفاده می

، جنس مصال  )نامعلوم
 -بتن( ، آسفالت، خاک

در ) یکاربروضعیت 
در حال ، دست احداث
 متروکه(، بیره برداری

 + + + 

 tower بر   .98
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

ه به منظور کبلند  نسبتاً یاسازه
هدایت ا ی یده بانی، دینگیبان

وسایل نقلیه هوایی یا دریایی 
 جاد شده است.یا

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 (بیره برداری، متروکه

)دیدبانی،  نول -
 مراابت پرواز، دریایی(

 + + - 

 parking پارکینگ  .99
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

فضای باز، سازه یا ساختمانی 
 برای پارک وسائط نقلیه

)روباز، نول  -نام 
-روبازمسقف، مکانیزه،

 نامعلوم( مسقف،

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 97

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 water pump پم  آب  .100
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

اتااکی که در آن تاسیسات 
استخرا  مکانیزه آب از چاه 

 نصب شده باشد.

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 utility pole یرت  .101
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

بلند و  یمانیا سی یله چوبیم
م بر ، تلفن یا یکه س یکبار

 ردیگیمآن ارار  یتلگراف رو

  + - - 

102.  
جایگاه 

 سوخت رسانی
fuel station 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محل سوخت گیری وسائط 
 نقلیه

 یکاربروضعیت  -نام 
در دست احداث، در )

حال بیره برداری، 
نول جایگاه  -متروکه( 

 یرسانسوخت 
ن، گاز، ینامعلوم، بنز)

 چند منظوره، یل،گازوئ
 ره(یغ

 + + - 

 kiosk دکه  .103
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

اطااکی عموماً در کنار معابر 
برای ارائه خدمات از ابیل 
فروش مطبوعات، خوراکی و 

 غیره

  + - - 

 canopy بانیسا  .104
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

 یبرا کسب معموالً یسقف
د، باران و یحفاظت از نورخورش
 یی بازبرف در فضا

  + - - 

105.  
سرویس 
بیداشتی 
 عمومی

public toilet 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

سرویس بیداشتی اابل استفادة 
 یانیاکعموم در معابر و م
 یعموم

  + - - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 98

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 airport فرودگاه  .106
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی دارای تاسیسات و 
مختلف جیت نشست  یهاسازه

و برخاست و تواف وسائط نقلیه 
 هوایی

نول )نامعلوم،  -نام 
، داخلی، بین المللی

وضعیت  -غیره( 
کاربری )در دست 
احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + + 

 cemetery ابرستان  .107
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

 محل خاکسپاری اموات

دین )اسالم،  -نام 
مسیحیت، ییودی، 
( ، غیرهزرتشتی، نامعلوم

وضعیت کاربری )در  -
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 greenhouse گلخانه  .108
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

با سقف  معموالً یاسازه
برای پرورش گل و  یاشهیش

 اهیگ

  + + - 

109.  
مجموعه 
 نمایشگاهی

exhibition grounds 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

دائمی وعمومی  یامنطقه
شامل ساختمانیا و فضای باز 
که به برپایی نمایشگاه 
 اختصاب یافته است.

 یکاربروضعیت  -نام 
در دست احداث، در )

حال بیره برداری، 
 متروکه(

 + + - 

110.  
محل فرود 
 بالگرد

helipad 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

نشست و  یکه برا یسطح
مورد استفاده  بالگردبرخاست 

 .ردیگیمارار 

  + - - 

 مرکز اداری  .111
administrative 

center 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

و  هاساختمانمحلی که درآن 
تاسیسات مربوط به یک اداره 

 وجود داشته باشد.

نام وزارتخانه یا  -نام 
 -سازمان متبول 

در ) یکاربروضعیت 

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 99

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 educational center مرکز آموزشی  .112
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی که در آن آموزش 
تحصیلی درمقاطع  یهادوره

مختلف بطور رسمی ارائه 
 .شودیم

 نول )نامعلوم، -نام 
دانشگاه، دانشکده، 
مرکز تربیت معلم، 

 یآموزشگاه فن مدرسه،
، مدرسه یاحرفهو 

علمیه، آموزشگاه آزاد، 
دستگاه متبول  -غیره( 

)نامعلوم، وزارت 
آموزش و پرورش، 
وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، وزارت 
درمان و آموزش 

پزشکی، سازمان فنی و 
، مرکز مدیریت یاحرفه
علمیه، غیره(  یهاحوزه
در ) یکاربروضعیت  -

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

113.  
مرکز پرورش 
 دام وطیور

poultry and 

livestock raising 

farm 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

و پرورش دام و  یمحل نگیدار
 طیور

نول دام و طیور  -نام
و  )نامعلوم، دام، طیور،

وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 100

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 commercial center یز تجارکمر  .114
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی مشتمل بر تعدادی واحد 
 تجاری

، نول )نامعلوم -نام 
غیره( ، بازار، مرکز خرید

در ) یکاربروضعیت  -
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

115.  
مرکز خدمات 
 ارتباطی

telecommunication 

center 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی که در آن خدمات 
مخابراتی و مراسالت 

پستی برای عموم  یهامحموله
 .گرددیمارائه 

  + + - 

 medical center مرکز درمانی  .116
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی که در آن خدمات 
درمانی و بیداشتی ارائه 

 .شودیم

)نامعلوم،  نول - نام
بیمارستان، کلینیک، 
درمانگاه، اورژانس بین 
راهی، خانه بیداشت، 

وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

بیمارستان: مکانی 
برای انجام امور 

 یو بستر یدرمان
 مارانیشدن ب

+ + - 

 judiciary center مرکز اضایی  .117
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

به  یدگیو رس یمحل دادرس
و اختالفات حقوای و  یدعاو

 کیفری

 - - +  نام



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 101

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

118.  
مقر نیروی 
 انتظامی

police station 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

مکان استقرار دائم نیروهای 
 انتظامی

نول )راهور،  -نام 
پاسگاه، کالنتری، 

 غیره، نامعلوم(

 + + - 

 antenna آنتن  .119
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

تجییزاتی است که به 
منظورارسال یا دریافت اموا  

 .رودیمالکترومجناطیس بکار 

، بشقابی، یالهیمنول )
 نامعلوم، غیره(

 + + - 

120.  

ستگاه یا
رولتاژ ییتج

)پست فشار 
 (یاو

electrical 

substation 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

شامل  یا ساختمانی یامحدوده
ه به منظور کزات مختلف یتجی
ع بر  مورد یر ولتاژ و توزییتج

 .ردیگیماستفاده ارار 

 - - +  ولتاژ -نام 

121.  
ایستگاه 
 تقویت اموا 

relay station 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

شامل  یا ساختمانی یامحدوده
ه به منظور کزات مختلف یتجی

تقویت اموا  مورد استفاده ارار 
 .ردیگیم

نول )مخابراتی، 
 رادیویی، تلویزیونی(

 + + - 

122.  
ستگاه یا
 م فشاریتنظ

pressure regulator 

facilities 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

زات یشامل تجی یامحدوده
م فشار یتنظ یبرا که ،یکیانکم

االت یر سیا سای و راندن آب
 یهالوله)مانند گاز( در طول 

انتقال مورد استفاده ارار 
 .ردیگیم

نول )آب، گاز، نامعلوم، 
 غیره(

 + - - 

123.  
ایستگاه 
 هواشناسی

meteorological 

station 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

شامل  یا ساختمانی یامحدوده
ه به منظور کزات مختلف یتجی

ثبت مشاهدات هواشناسی مورد 
 .ردیگیماستفاده ارار 

 - + +  نام



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 102

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 truck scale ولکباس  .124
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

که برای توزین وسایط  یاسازه
)مانند کامیون،  حمل بار نقلیه

تریلر و...( مورد استفاده ارار 
 .ردیگیم

 - - +  ظرفیت

 public utility box تابلو تاسیسات  .125
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

های کابل که یامحفظه
یا برای به آن ختم و  مخابراتی

 .شوندیماز آن توزیع 

نول )بر ، مخابرات، 
 نامعلوم(

 + - - 

126.  
سات یتاس
 نندهک کخن

chiller 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

ه کننده ک کسات خنیتاس
ا در یبام  یمعموالً بر رو

بزر   یهاساختمانمحوطة 
 ارار دارد.

  + - - 

 transformer ترانس  .127
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

برای تجییر ولتاژ بر   یالهیوس
که معموالً روی تیرهای دوالو 

 یاژهیویا درون اتااکیای 
 .شودیمنصب 

  + - - 

 wind Turbine توربین بادی  .128
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

نیروی باد را به دستگاهی که 
حرکت دورانی تبدیل کرده تا 
نیروی مکانیکی یا بر  )از 
 طریا مولد( تولید کند.

  + + - 

 drilling rig ل حفاریکد  .129
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

حفاری  یبلند برا یاسازه
 عمیا

  + - - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 103

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

130.  
ل فشار کد

 یاو
power pylon 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

بلند برای نگیداری  یاسازه
 یرویانتقال دهنده ن یابلیاک

 یبر  فشار او

  + + - 

131.  
ل کد

 یمخابرات

telecommunication 

tower 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

نگیداری  یبلند برا یاسازه
 آنتن

  + + - 

 mine opening دهانه معدن  .132
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

ورودی تونل حفاری شده برای 
استخرا  مواد معدنی از 

 زیرزمین

مواد معدنی  -نام
)نامعلوم، فلز، سنگ، 
ذغال سنگ، شن 

وماسه، وغیره( وضعیت 
)در دست  یکاربر

احداث، درحال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

133.  
دودکش 
 صنعتی

smokestack 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

عمودی با کاربری  یاسازه
صنعتی که شامل مجرایی برای 
خرو  دود و گاز ناشی از 
 احترا  و بخار آب است

در )وضعیت کاربری 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 104

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 dam سد  .134
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

مصنوعی با ساختاری  یاسازه
محکم و مقاوم است که عمود 
بر جیت جریان آب در بستر 
رود با هدف کنترل و ذخیره 
نمودن آب، جیت مصارف 

 شودگوناگون ساخته می

ظرفیت حجمی:  -نام 
منظور حجم مخزن 

ارتفال: منظور  -است 
ارتفال تا  از کف 

طول  -رودخانه است 
 -عرض تا   -تا  

، نول )نامعلوم، اوسی
پایه دار، دیواره دارای 
سرریز، انحرافی، 
 -تنظیمی، غیره( 

جنس مصال  یا مواد 
، خاک )نامعلوم، بتن،

کاربری  -غیره(
)نامعلوم، مخزنی، 

برای، -انحرافی، آبی
وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + + 

 silo سیلو  .135
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

بسته و دائمی که  یامحفظه
برای ذخیره سازی غالت یا 

 .رودیمسیمان بکار 

 لویسمحتویات  -نام 
نامعلوم، غالت، )

وضعیت  -سیمان( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 105

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

136.  
صفحات 
 خورشیدی

solar panels 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

از  یامجموعهمحل استقرار 
با هدف  های خورشیدیسلول

تبدیل انرژی نورانی خورشید به 
 انرژی الکتریکی

  + - - 

 brick kiln کوره آجرپزی  .137
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

سات مورد یکه تاس یامحوطه
د آجر به روش یازجیت تولین

 .ردیگیمسنتی را در بر 

  + + - 

138.  
مجتمع 
 صنعتی

industrial complex 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

مکانی که در آن تعدادی 
واحدصنعتی، به صورت متمرکز 

صنعتی وجود  یهاتیفعالبرای 
 دارد.

 - + +  نام

 industrial unit واحد صنعتی  .139
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

محلی صنعتی، شامل 
ساختمانیا، ماشین آالت و 
تاسیسات برای تولید 

محصوالت یا فرآوری مواد 
 غیرنفتی و گازی

نول )کارخانه،  - نام
کارگاه، غیره، نامعلوم( 

 یبرداروضعیت بیره  -
در دست احداث، )

درحال بیره برداری، 
 متروکه(

 + + - 

 memorial ادبودی یبنا  .140
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

ای که به منظور سازه
بزرگداشت یک فرد یا یک 
وااعه ساخته یا نگیداری شده 

 باشد.

 - - +  نام

 statue مجسمه  .141
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

نمادی بشرساخت از انسان، 
حیوان یا مفیومی انتزاعی که 
در مکانی عمومی نصب شده 

 است.

 - - +  نام



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 106

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 cultural center مرکز فرهنگی  .142
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

محلی که شامل تئاتر، سینما، 
 کتابخانه یا موزه باشد.

نول )تئاتر،  -نام 
سینما، کتابخانه، موزه( 

وضعیت کاربری )در  -
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

تئاتر: مکانی جیت 
نمایش،  یاجرا

سینما: مکانی برای 
نمایش فیلم، 
کتابخانه: محل 
نگیداری کتاب و 

 یهارسانهسایر 
اطالعاتی به منظور 
استفاده عموم، موزه: 
آن ساختمانی که در 

آثار هنری، باستانی، 
فرهنگی، علمی و 
غیره به نمایش 

 .شودیمگذاشته 

+ + - 

 tomb مقبره  .143
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

بنایی که برای یادبود فرد در 
 .شودیممحل دفن او ساخته 

 - + +  نام

 historical place مکان تاریخی  .144
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

اّثار تمدن ه در اّن کمکانی 
م وجود دارد یا از یاد
ت یاهم یدارا یخینظرتار

 .باشدیم

 + + +  نام

 religious place مکان مذهبی  .145
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 مذهبی

مکانی که در آن تعدادی ابنیه 
 وجود دارند. با اهمیت مذهبی

نول )نامعلوم،  -نام 
عبادتگاه، زیارتگاه، 

دین )اسالم،  -غیره( 
ییودیت، مسیحیت، 
 -( ، غیرهزرتشتی

 + + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 107

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 stadium استادیوم  .146
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 ورزشی

که به  نسبتاً وسیع یاسازه
منظور برگزاری مسابقات 
ورزشی احداث گردیده است و 

دارای جایگاهی برای  معموالً
 باشد.تماشاگران می

 - + +  نام

 sports center ورزشی مکان  .147
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 ورزشی

محلی که درآن امکانات 
از  یاپارهوتجییزات برای 

ورزشی وجود  یهاتیفعال
 داشته باشد.

 یکاربروضعیت  -نام 
در دست احداث، در )

حال بیره برداری، 

 نول)( – متروکه(

 + + - 

 fountain آب نما  .148
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

 از ابیلساتی یمجموعه تاس
 فواره

  + - - 

 bridge column پایه پل  .149
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

که در امتداد عمود بر  یاسازه
پل ساخته شده و پل بر روی 
 آن ارار گرفته است.

  + - - 

 public stairs پله  .150
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

ن یبه منظور تردد عابر یاسازه
 به یسط  ارتفاع یکاده از یپ

 یهاپلهگر )ید یسط  ارتفاع
 هاساختماناط یداخل ح
 (.گرددینمف ین تعریمشمول ا

  + - - 

 billboard یجاتیتابلو تبل  .151
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

 یه براکبزر   یاصفحه
شده و معموالً  یعات طراحیتبل

  + - - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 108

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

و بزرگراهیا ها جادهناره کدر 
 ارار دارد.

 traffic sign تابلو راهنمایی  .152
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

تابلویی در مسیر برای راهنمایی 
 رانندگان وسایط نقلیه

  + - - 

153.  
چراغ 
 ییراهنما

traffic light 
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

ت یخاب هدا یهاچراغ
رانندگان هنگام گذر از محل 

 .هاتقاطع

  + - - 

 street light ییچراغ روشنا  .154
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

تیری برای استقرار الم  برای 
روشنایی معابر و اماکن  نیت م

 عمومی

  + - - 

 terrace تراس  .155
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

فضای مسط  غیرمسقف 
 جلوی ساختمان

  + - - 

 roof access room خر پشته  .156
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

بام، که اتا  کوچکی در پشت
 کند.پله متصل میرا به راهآن 

  + - - 

 prison زندان  .157
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

محلی که در آن محکومانی که 
برای  شدهحکم آنان اطعی 

به  دائممدت معین یا به طور 
منظور تحمل کیفر، با هدف 

آموزی و بازپروری حرفه
 شوند.نگیداری می

  + + - 
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 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 109

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 building ساختمان  .158
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

 ی، داراینسبتاً دائم یاسازه
وار اطراف و سقف )تبصره: ید

موجود در مراکز،  یهاساختمان
 نیاز به تعیین نول ندارند.(

ر وضعیت کاربری )د
دست احداث، در حال 

 (بیره برداری

 + - - 

159.  
ساختمان 
 منفرد

single building 
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

 ی، داراینسبتاً دائم یاسازه
وار اطراف و سقف، که خار  ید

از محدوده محصور بین معابر 
آن را بصورت  توانینمبوده و 
گر ید یهاساختمانبا  یبلوک
م نمود. *تبصره: در یترس
پوششی، این نول  یهانقشه

ساختمان، فقط در مناطا برون 
 .شودیمشیری، گویاسازی 

  - + - 

 cabin کلبه  .160
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

ساختمانی ساخته شده از چوب 
یا مصال  دیگر در مزارل یا 

جیت اسکان  هاباغ هیا  هاباغ
 موات

  + - - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 110

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 skylight نورگیر  .161
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

فضای خارجی و باز درون 
 و هوا به منظور تیویه ساختمان

 فضا روشن ساختن

  + - - 

 hotel هتل  .162
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

مکانی که در آن امکانات 
ااامت موات، غذا و خدمات 
رفاهی دیگر برای مسافران 

 .شودیم نیت م

 - + +  نام

 --- عوارض آبی waterfall آبشار  .163

ه از ک یزش توده آبیمحل ر
ا با یبه صورت اائم  یبلند
 .زدیریمب تند فرو یش

نحوه ایجاد  -نام 
)طبیعی، مصنوعی، 

 نامعلوم(

 + + - 

164.  
 یهاپینه

 غیرخشک
wetlands عوارض آبی --- 

زمین پستی که از رطوبت 
اشبال شده و به صورت دائم یا 
موات از آب پوشیده باشد و 
ممکن است رستنییایی از نول 
بوته و درخت ه در آن وجود 

 داشته باشد.

نول )مانداب،  -نام 
تاالب،  ، باتال ، مرداب

 غیره، نامعلوم(برکه ، 

توده آب مانداب: 
که در  عیوس نسبتاً
پست بصورت  ینیزم

 دهیراکد و گند
 .است

  ینیزم پینهباتال : 
که به علت نداشتن 

رطوبت  ،یراه زهکش
د رآن اشبال شده و 
به حالت سست و 

درآمده، گاه  یاسفنج
آب تمام آن را 
 ایفراگرفته و 

+ + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 111

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

در آن  یاهانیگ
 .است دهییرو

 یها پینهمرداب: 
کم عما از آب و 
 یمحصور در خشک

است که معموالً از 
اشبال و  نیریآب ش

راکد بوده که با 
 اهانیاز گ یپوشش

 یخودرو همراه م
منطقه  نیباشد. ا

 یمعموالً با ماسه ها
 ایو  ایاز در یساحل
 یجدا م اچهیدر

 .شود

پینه هایی  تاالب: 
از آب با وسعت 
های متفاوت که 
بر اثر ماسه های 
ساحلی از دریا یا 
دریاچه جدا شده 

 اند.
سطحی  برکه:

پوشیده از آب دارای 
جریان بطئی که 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

معموال در کنار 
چشمه ها یا رودخانه 
 ها ارار دارد.

 

 

 --- عوارض آبی spring چشمه  .165

محل خرو  طبیعی آب به 
از زیر  صورت دائم یا فصلی

تبصره: مظیر انات  -زمین.
 باشد.چشمه نمی

  + + - 

 عوارض آبی bay خلیج  .166
 یهاپینه
 آبی

ش یه در اثر پکپینه بزر  آبی 
به  کیآب به داخل خش یرفتگ

وجود آمده و از سه اسمت 
محصور  کیتوسط خش
 .باشدیم

 + + +  نام

 عوارض آبی estuary خور  .167
 یهاپینه
 آبی

پینه آبی که در اثر پیشروی 
آب دریا یا خلیج در دهانه 
 آبراهه ایجاد گردد.

 + + +  نام

 عوارض آبی sea دریا  .168
 یهاپینه
 آبی

پینه بزرگی از آب درداخل یا 
های ها که به آبحاشیه خشکی

 آزاد راه دارد.

 + + +  نام



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 113

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 عوارض آبی lake دریاچه  .169
 یهاپینه
 آبی

پینه بزرگی از آب در داخل 
خشکی که به آبیای آزاد راه 

 ندارد.

آب طعم  -نام 
، شیرین( شور نامعلوم،)
نامعلوم، ) جادیانحوه  -

 -طبیعی، مصنوعی( 
نامعلوم، تداوم )وضعیت 

 فصلی، دائمی(

 + + + 

 عوارض آبی island جزیره  .170
 یهاپینه

 خشک

اطعه خشکی که توسط پینه 
 بزر  آبی محاصره شده باشد.

وضعیت اسکان  -نام 
)نامعلوم، مسکونی، 
 غیرمسکونی(

 + + + 

171.  
جزیره وسط 
 رودخانه

river island عوارض آبی 
 یهاپینه

 خشک

رون زده از آب یب یهایخشک
یا فصلی در  یمیکه بصورت دا

 وجود دارند. هارودخانهوسط 

  + + - 

 عوارض آبی cape دماغه  .172
 یهاپینه

 خشک

اطعه زمینی که در آب 
 پیشروی کرده باشد

 + + +  نام

 عوارض آبی shore ساحل  .173
 یهاپینه

 خشک

ن در مجاورت یسطحی از زم
ن یاز آب که فاصله ب یاپینه

ل یآب و خشکی را تشک
 .دهدیم

  + + - 

174.  
جوی با 
 جدول

paved ditch عوارض آبی 
مسیرهای 
 آبی

کنار معابر  یمصنوع یاعارضه
 روهاو در مجاورت با پیاده 

برای هدایت و انتقال آبیای 
یک یا دو  معموالًسطحی که 

جدول گذاری شده  هاآنطرف 
است و مقطع آن شبیه حرف 

U باشدیم. 

  + - - 
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 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 114

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 عوارض آبی river رود  .175
مسیرهای 
 آبی

های جاری در سط  زمین آب
که دارای مجرای طبیعی بوده 
ودر فصول مختلف سال ممکن 
 است کم، زیاد یا خشک شود.

نول )دائمی،  -نام 
 فصلی، نامعلوم(

 + + + 

 عوارض آبی drainage زهکش  .176
مسیرهای 
 آبی

شیار مصنوعی درسط  زمین 
به منظور هدایت و خرو  که 

آب اضافی زیرزمینی، سطحی و 
رواناب از یک سازه و یا از یک 
منطقه به منظور جلوگیری 
کردن از مزاحمت این آب 
اضافی و یا جلوگیری از زیان 

 گردد.ناشی از آن، احداث می

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 عوارض آبی qanat انات  .177
مسیرهای 
 آبی

مجرایی که به کمک چاهیای 
متعدد حفرشده در زیرزمین، آب 

را به داخل  هاهیکوهپازیرزمینی 
تا به  کندیمهدایت  هادشت

مصرف کشاورزی و غیره 
 برساند.

 + + +  نام، وضعیت )دایر، بایر(

 عوارض آبی canal انالک  .178
مسیرهای 
 آبی

 یبرا یمصنوع یاعارضه
ف آن کواره و یانتقال آب که د
ا مصال  مقاوم یاغلب از بتن 

 گر ساخته شده است.ید

نول ماده  عرض نام
نامعلوم، شونده )حمل 

جنس  آب، فاضالب(
نامعلوم، مواد )مصال  یا 

بتن، خاک، سنگ، 
 یکاربروضعیت  غیره(
در دست احداث، در )

 + + + 
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 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 115

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

حال بیره برداری، 
 متروکه(

 عوارض آبی street gutter کانیوو  .179
مسیرهای 
 آبی

کنار یا  یمصنوع یاعارضه
میانه معابر برای هدایت و 
انتقال آبیای سطحی که مقطع 

یا شیب  Vآن شبیه حرف 
 .باشدیمبیشتر 

  + - - 

 عوارض آبی culvert مجرای آبرو  .180
مسیرهای 
 آبی

 یرن آب از زجریار عبومجرای 
 یکمسیر راه یا راه آهن از 

 یگرف دطر بهف طر

  + + - 

 عوارض آبی floodway مسیل  .181
مسیرهای 
 آبی

مجرای طبیعی که فقط هنگام 
 بارندگی، آب در آن جریان دارد.

  + + + 

 عوارض آبی stream or ditch نیر یا جوی  .182
مسیرهای 
 آبی

عما و  مسیر جریان آب با
 عرض کم

نحوه ایجاد  -نام 
)طبیعی، مصنوعی، 

 نامعلوم(

 + + - 

 embankment خاکریز  .183
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

ه به طور ک کاز خا یاتوده
ایجاد شده و به  یمصنوع
 افته باشد.یامتداد  یصورت طول

  + + - 

 valley دره  .184
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

فرورفتگی میان دو کوه که در 
یک جیت گسترش یافته است. 

 اسم مکان()

 + + +  نام
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 cave opening دهانه غار  .185
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

مدخل فضای خالی زیرزمینی 
که به طور معمول بر اثر حل 
شدن سنگیا با آب و ذوب 

 .شودیمشدن یخیا ایجاد 

 - + +  نام

 rock صخره  .186
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

منفرد وبزر  از سنگ  یاتوده
که در سط  زمین و یادرون 

ارار دارد وباعث ایجاد  هاآب
 .گرددیمبرآمدگی یا پرتگاه 

  + + - 

 mountain کوه  .187
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

زمین نسبتاً بلندی که در یک 
است و عموماً منطقه گسترده
دارتر از تپه است. بلندتر و شیب
 اسم مکان()

نامعلوم، )نول  -نام 
 عادی، آتش فشان(

 + + + 

 spot height ینقطة ارتفاع  .188
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

با ماهیت غیرفیزیکی  یانقطه
که به منظور استفاده در نمایش 
شکل ارتفاعی سط  زمین و 
هم نین ثبت ارتفاعات در 
مکانیای خاب برداشت 

. )به طور مثال در شودیم
مناطقی که به علت هموار 
بودن سط  زمین، فواصل 
منحنی میزانیا از یکدیگر زیاد 

برای نمایش دایا  باشدیم
ارتفاعات از این نقاط در بین 
خطوط منحنی میزان استفاده 

  + + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 117

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

و یا در باالترین نقطه  گرددیم
ارتفاعی در کوهستانیا و یا در 

نقطه ارتفاعی در  نیترنییپا
 و گودالیا(. هادره

 cut بریدگی  .189
عوارض 
 ارتفاعی

 بریدگی

برشی طبیعی یا مصنوعی در 
شیب سط  زمین است به 
نحوی که نمود آن به شکل 

پرشیب  یهاوارهیدپرتگاه با 
 باشد.می

  + + - 

 notch پای بریدگی  .190
عوارض 
 ارتفاعی

 بریدگی
ب ناگیانی یر شییان تجیمحل پا

 بریدگی
  + - - 

 ridge خط الراس  .191
عوارض 
 ارتفاعی

خط 
 شکست

خطی که بلندترین نقاط یک 
بلندی از ابیل رشته کوه را به 

وبه آن  کندیمیکدیگر متصل 
 خط تقسیم آب نیز می گویند.

  + + + 

 gulley خط القعر  .192
عوارض 
 ارتفاعی

خط 
 شکست

ه ک یعیاست طب یاعارضه
ه از برخورد ک یاریش صورتبه

ن یدر سط  زم یدو برآمدگ
افته و محل عبور و یامتداد
بوده و  یسطح یآبیات یهدا

  + + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 118

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 یان آب در آن دائمیجر
از  یکیو  باشدینم

ش یمیم نما یهامشخصه
 ن است.یزم یل توپوگرافکش

 pile دپو  .193
عوارض 
 ارتفاعی

دپو و 
 گودبرداری

 - + +   از مواد انباشته شده. یاتوده

 pit گودبرداری  .194
عوارض 
 ارتفاعی

دپو و 
 گودبرداری

حفاری گودال باای مانده از 
 سط  زمین با اهداف غیرمعدنی

  + + - 

195.  
زان یم یمنحن
 یاصل

main contour line 
عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
که فواصل ارتفاعی بین دو 

با توجه به  منحنی مجاور
 .شودیممقیاس و نیاز تعیین 

 + + +  ارتفال

196.  
منحنی میزان 
 تقریبی

approximate 

contour line 

عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
به علت وجود موانعی از  که

ابیل سایه، جنگل و غیره سط  
زمین به طور کامل اابل رویت 

 .باشدینم

 + + +  ارتفال

197.  
منحنی میزان 
 شاخص

index contour line 
عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

ارتفال مکان هندسی نقاط هم 
که فواصل ارتفاعی بین دو 

پنج برابر فواصل  منحنی مجاور
ارتفاعی منحنی میزان اصلی 

 است.

 + + +  ارتفال



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 119

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

198.  
زان یم یمنحن

 واسط

intermediate 

contour line 

عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
ن یه فاصلة بک یکه در مناطق
 یسانت 5ش از یخطوط تراز ب

ترسیم  متر در مقیاس نقشه
. این منحنی از لحاظ گرددیم

ارتفاعی از وسط دو منحنی 
 .گذردیممیزان اصلی 

 + + +  ارتفال

 --- محدوده camp اردوگاه  .199

اطعه زمینی است که برای 
برپایی چادر یا کانکس و مانند 
آن جیت اسکان موات آماده 

 شده است.

 - + +  نام

 --- محدوده block بلوک  .200

محدوده محصور بین معابر 
شیری اعم از این که در آن 
ساخت و ساز صورت گرفته 

 باشد یا نباشد.

نول )ساختمانی، 
 غیرساختمانی(

بلوک ساختمانی: 
بلوک که در آن 
ساخت و سازی 
صورت گرفته باشد. 

* بلوک 
غیرساختمانی: بلوک 
که در آن هیچ 
ساخت و سازی 
 صورت نگرفته باشد.

- + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 120

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 --- محدوده postal parcel پستیپارسل   .201

اطعه زمین محصور و منتیی 
به عوارض فیزیکی مانند دیوار، 
نرده، جدول و ... که حداال از 

داشته و  یک معبر راه دسترسی
 یهاینشانصرفاً برای ارائه 

پستی تولید و آماده سازی 
. مرز پارسلیای پستی از شودیم

اانونی و حقوای اابل  لحاظ
استناد نبوده و مشخص کننده 

 .باشدینمحدود مالکیت افراد 
* تذکر: این عارضه در مرحله 
پس پردازش )بعد از تبدیل(، 

 .شودیمتولید 

 - - +  کد پستی

202.  
پارک و 
 تفریحگاه

park محدوده --- 

که برای تفری  و  یامنطقه
استراحت مردم اختصاب داده 
شده و غالباً دارای فضای سبز 

 .باشدیمطبیعی یا مصنوعی 
 یهاپارک»توضی :  *
« جنگل»همان « یجنگل

 شوند.محسوب می

نول )پارک،  -نام 
تفریحگاه، پارک و 
تفریحگاه، شیربازی، 
 پارک آبی، نامعلوم(

 + + - 

203.  
 (های)چادر
 یریعشا

tribal tents محدوده --- 

عشایر  ی(ها)چادرمحل برپایی 
 درهنگام ییال  یا اشال 

تبصره: محل چادرهای  *
عشایر که بنا به نظر گویاساز از 

، باشدینماهمیت الزم برخوردار 
 .شودیمحذف 

  + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 121

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 --- محدوده ruins خرابه  .204

باایمانده رو به زوال یا تخریب 
شده یک سازه یا یک محوطه 

 غیرتاریخی

  + + - 

205.  
محل جمع 
آوری اجناس 
 اسقاطی

scrap yard محدوده --- 

محل جمع آوری، نگیداری، 
تخریب یا فروش اجناس 

 اسقاطی.

 - + +  نام

206.  
محل جمع 
 آوری زباله

disposal area محدوده --- 
محل جمع آوری یا دفن مواد 

 زائد ودورانداختنی
 - + +  نام

 --- محدوده open pit معدن روباز  .207
حفاری سطحی انجام شده 
 برای استخرا  مواد معدنی

مواد معدنی  -نام
)نامعلوم، فلز، سنگ، 
ذغال سنگ، شن 

وضعیت  وماسه، وغیره(
در دست ) یکاربر

احداث، درحال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

208.  
منطقه 
 ممنوعه

restricted area محدوده --- 
که مجوز نمایش  یامحدوده

 روی نقشه را ندارد.
  + + + 

209.  
ایستگاه 
دائمی 
 ژئودینامیک

Iranian Permanent 

Geodynamic 

Station (IPGN) 

 --- نقاط کنترل

پیالر بتنی به همراه تجییزات 
مورد نیاز برای تعیین مواعیت 
دایا در مناطا حساس 

بطور  در آنکه ژئودینامیکی 
تجییرات  و پیوسته دائمی
پوسته زمینی در  یالحظه

 –پیالر بتنی نول )
تجییزات و ملزومات 
(تعیین مواعیت دایا  

پیالر بتنی برای نصب آنتن 
گیرنده به همراه تجییزات 
و ملزومات مورد نیاز تعیین 

 مواعیت دایا
+ + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 122

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

چارچوب مرجع مختصات ملی 
 .شودیمگیری ندازهو جیانی ا

210.  
نقطه ترازیابی 
 1درجه 

1st order leveling 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ترازیابی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی زمین که ارتفال دایا آن 
 نسبت به سط  مبنا ارتفاعی

مشخص  (M.S.Lکشور)
است و فاصله آن از نقاط مشابه 
خود در شبکه درجه یک 

کیلومتر  2 متوسطترازیابی 
 باشد.

 + + +  نام

211.  
نقطه ترازیابی 

 2 درجه

2nd order control 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ترازیابی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی زمین که ارتفال دایا آن 
 نسبت به سط  مبنا ارتفاعی

مشخص   (M.S.Lکشور)
است و فاصله آن از نقاط مشابه 
خود در شبکه درجه دو ترازیابی 

 متر باشد.لویک 3-4بین 

 + + +  نام

212.  
 یابیترازنقطه 

 3درجه 

3rd order control 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ترازیابی

 یکیزیت فیثابت با ماه یانقطه
ا آن یه ارتفال داکن یزم یرو

 ینسبت به سط  مبنا ارتفاع
مشخص  (M.S.Lکشور)

است و فاصله آن از نقاط مشابه 
ه درجه سه کخود در شب

 + + +  نام



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 123

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

لومتر کی 4-5ن یب یابیتراز
 باشد.

213.  
نقطه 
 سنجیثقل

 0درجه 

zero order gravity 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  و ثقلی مسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

مشخص و ثقلی مسطحاتی 
مقدار شتاب ثقل آن با است و 

سنج دایا با استفاده از ثقل
یک میکروگال  دات
 گیری شده است.اندازه

 نام
 

+ + + 

214.  

نقطه 
چندمنظوره 
ژئودزی درجه 

1 

1st order multi-

purpos geodesy 

point 

 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  ، ارتفاعی و ثقلیمسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

ارتفاعی و ثقلی  ،مسطحاتی
مشخص است و فاصله ان از 
نقاط مشابه در شبکه درجه یک 

 لومتریک 55 ژئودزیچندمنظوره 
 باشدیم

 نام
 

+ + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 124

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

215.  

نقطه 
چندمنظوره 
ژئودزی درجه 

2 

2nd order multi-

purpos geodesy 

point 

 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  ، ارتفاعی  و ثقلیمسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

 ، ارتفاعی و ثقلیمسطحاتی
مشخص است و فاصله ان از 
نقاط مشابه در شبکه درجه دو 

 لومتریک 25 ژئودزیچندمنظوره 
 باشدیم

 نام
 

+ + + 

216.  
نقطه 
 سنجیثقل

 3درجه 

3rd order gravity 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
 مبنایی
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  و ثقلی مسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

مشخص و ثقلی مسطحاتی 
است و فاصله ان از نقاط مشابه 

درجه سه سنجی ثقلدر شبکه 
 باشدیمکیلومتر  9

 نام
 

+ + + 

 نقاط کنترل photo center مرکز عکس  .217
نقاط 
 فتوگرامتری

تصویر اائم مرکز تصویر 
عکسبرداری بر روی عکس 

 هوایی

شماره  -شماره عکس 
شماره  -خط پرواز 
 طر 

 + + - 
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 لیست عوارض )به ترتیب کالس( 125

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض بزرگ مقیاس )به ترتیب حروف الفبا( 126

 

 

 )به ترتیب حروف الفبا(بزرگ مقیاس فهرست عوارض 
 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 fountain آب نما  .1
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

 از ابیلساتی یمجموعه تاس
 فواره

  + - - 

 --- عوارض آبی waterfall آبشار  .2

ه از ک یزش توده آبیمحل ر
ا با یبه صورت اائم  یبلند
 .زدیریمب تند فرو یش

نحوه ایجاد  -نام 
)طبیعی، مصنوعی، 

 نامعلوم(

 + + - 

 --- محدوده camp اردوگاه  .3

اطعه زمینی است که برای 
برپایی چادر یا کانکس و مانند 
آن جیت اسکان موات آماده 

 شده است.

 - + +  نام

 راه حمل و نقل freeway آزادراه  .4

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای مشخصات 

 زیر باشد:
 فااد تقاطع هم سط  •

مجزا بودن اسمتیای رفت و  •
 برگشت توسط مانع از یکدیگر 

  متر 12عرض بیشتر از  •
متری در  2خاکی  یهاشانه •

 طرفین 
 روسازی آسفالته و زیرسازی  •

 مشخصات هندسی راه •
عدم امکان پارک وسائط  •

 نقلیه در حاشیه آن

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

 متروکه(

 + + + 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض بزرگ مقیاس )به ترتیب حروف الفبا( 127

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 stadium استادیوم  .5
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 ورزشی

که به  نسبتاً وسیع یاسازه
منظور برگزاری مسابقات 
ورزشی احداث گردیده است و 

دارای جایگاهی برای  معموالً
 باشد.تماشاگران می

 - + +  نام

 province استان  .6
تقسیمات 
 کشوری

--- 

استان واحدی از تقسیمات 
کشوری است با محدوده 
ججرافیایی معین که از بیم 
پیوستن چند شیرستان همجوار 

های مواعیتبا توجه به 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
ااتصادی و طبیعی تشکیل 

 شود.می

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز کمرکز استان: مر
از  یکیاستان 
همان  یشیرها

ه کاستان است 
انون کن یترمناسب
، ی، ااتصادیاسیس

و  یعی، طبیفرهنگ
آن استان  یاجتماع

 شود.یشناخته م

+ + + 

 pool استخر  .7
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

ای که برای نگیداری آب سازه
به منظورهای خاب ایجاد شده 

 باشد.

کاربری )شنا، پرورش 
آبزیان، آبیاری، نامعلوم، 

 غیره(

 + + - 

 pier اسکله  .8
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

ای است که برای سازه
پیلوگیری شناورها احداث 

 گردیده است.

کاربری )نامعلوم،  -نام 
تفریحی، پایانه باری، 

 نفتی، مسافری و باری،

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 -، غیره( یادیص
وضعیت کاربری )در 
دست احداث، در حال 
 (بیره برداری، متروکه

 mill ابیآس  .9
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

ردن غالت، کآرد  یبرا یاسازه
باد، آب،  یرویاز ن ه در آنک

 .شودیمره استفاده یبر  و غ

برای، نول )آبی، بادی، 
 -نامعلوم، غیره( 

وضعیت کاربری )در 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 airplane hangar مایانة هواپیآش  .10
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

ر و یکه بمنظور تعم یاسازه
ما مورد استفاده یهواپ ینگیدار

 .ردیگیمارار 

 - - +  نام فرودگاه

 canopy آالچیا  .11
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 تفریحی

ساخته شده از چوب یا مصال  
برای استراحت و استقرار  دیگر

 کوتاه مدت

  + - - 

 warehouse انبار  .12
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

و  که در آن اجناس مکانی
 .شوندیموسائل نگیداری 

کاربری )انبار، سرد 
نول )مسقف،  -خانه( 

 روباز، ترکیبی، نامعلوم(

 + + - 

13.  
انبار مواد 
 سوختی

fuel tank farm 
تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

 یهامحفظهاز  یامحدوده
دایمی و ثابت برای نگیداری 
وذخیره سازی مواد سوختی از 

محتویات  -نام 
)نامعلوم، نفت، گاز، 

، نیل، بنزیگازوئ
وضعیت  -( ترکیبی

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

ابیل نفت، گاز، گازوئیل و 
 بنزین

کاربری )در دست 
احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 antenna آنتن  .14
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

تجییزاتی است که به 
منظورارسال یا دریافت اموا  

 .رودیمالکترومجناطیس بکار 

، بشقابی، یالهیمنول )
 نامعلوم، غیره(

 + + - 

15.  
ایستگاه آتش 
 نشانی

fire station 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

مکان استقرار افراد و تجییزات 
برای اطفاء حریا و ارائه 

 خدمات ایمنی

 یکاربروضعیت  -نام 
در -در دست احداث)

-حال بیره برداری
 متروکه(

 + + - 

16.  

ستگاه یا
رولتاژ ییتج

)پست فشار 
 (یاو

electrical 

substation 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

شامل  یا ساختمانی یامحدوده
ه به منظور کزات مختلف یتجی
ع بر  مورد یر ولتاژ و توزییتج

 .ردیگیماستفاده ارار 

 - - +  ولتاژ -نام 

17.  
ایستگاه 
 تقویت اموا 

relay station 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

شامل  یا ساختمانی یامحدوده
ه به منظور کزات مختلف یتجی

تقویت اموا  مورد استفاده ارار 
 .ردیگیم

)مخابراتی، نول 
 رادیویی، تلویزیونی(

 + + - 

18.  
ستگاه یا
 م فشاریتنظ

pressure regulator 

facilities 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

زات یشامل تجی یامحدوده
م فشار یتنظ یبرا که ،یکیانکم

االت یر سیا سای و راندن آب
 یهالوله)مانند گاز( در طول 

انتقال مورد استفاده ارار 
 .ردیگیم

نول )آب، گاز، نامعلوم، 
 غیره(

 + - - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

19.  
ایستگاه 
دائمی 
 ژئودینامیک

Iranian Permanent 

Geodynamic 

Station (IPGN) 

 --- کنترل نقاط

پیالر بتنی به همراه تجییزات 
مورد نیاز برای تعیین مواعیت 
دایا در مناطا حساس 

بطور  در آنکه ژئودینامیکی 
تجییرات  و پیوسته دائمی
پوسته زمینی در  یالحظه

چارچوب مرجع مختصات ملی 
 .شودیمگیری ندازهو جیانی ا

 –پیالر بتنی نول )
تجییزات و ملزومات 
 (تعیین مواعیت دایا

پیالر بتنی برای نصب آنتن 
گیرنده به همراه تجییزات 
و ملزومات مورد نیاز تعیین 

 مواعیت دایا

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

20.  
ایستگاه 
 جزرومدی

tide gauge station 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

در ساحل که در آن  یاسازه
بطور دائمی و یا موات تجییرات 

نسبت به یک  تراز آب یالحظه
بنچ مارک ثابت در خشکی 

 .شودیماندازه گیری 

 -نول )مکانیکی -نام 
 –الکترومکانیکی 

 -فشاری  –راداری 
 فراصوتی(

مکانیکی: با استفاده از 
شناور که در داخل لوله آب 
متصل به آب دریا به کمک 
ریسمان، اراره و وزنه 
تعادل غوطه ور است و 
تجییرات سط  آب بر روی 
کاغذ در حال چرخش حول 

. * گرددیماستوانه ترسیم 
الکترومکانیکی: همان 
مکانیکی است با این 
تفاوت که جابجایی 
ارتفاعی شناور از طریا 
یک اینکودر بصورت 

راومی درآمده و در دستگاه 
*  .شودیمثبات ذخیره 

راداری: با استفاده از ارسال 
اموا  راداری از ارتفال 
مشخص باالی سط  آب 
به سط  دریا و دریافت 
مو  بازگشتی، سط  

و  یالحظه
تجییراتترازآباندازه گیری 

. * فشاری: با شودیم
استفاده از فشار سنج نصب 
شده در زیر آب و اندازه 
گیری فشار ستون آب 
باالی آن و تبدیل آن به 
ارتفال ستون آب، ارتفال 

آب اندازه  یالحظهسط  
. * شودیمگیری 

فراصوتی: با استفاده از 
ارسال اموا  فراصوتی از 

باالی  ارتفال مشخص
سط  آب به سط  دریا و 

+ - - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 دریافت مو  بازگشتی،
و تجییرات  یالحظهسط  

ترازآب اندازه گیری 
 .شودیم
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

21.  
ایستگاه حمل 
 و نقل زمینی

land transport 

station 
 حمل و نقل

 یهاسازه
 حمل و نقل

توفقگاه وسایط نقلیه جیت 
پیاده و سوار نمودن مسافر یا 
 تخلیه و بارگیری کاال

کاربری  -نام 
، یباربر )مسافربری،
نول  -غیره، نامعلوم( 

وسیله نقلیه )راه آهن،  
اتوبوس، تاکسی، غیره، 

وضعیت -نامعلوم( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + - - 

22.  
ایستگاه 
 هواشناسی

meteorological 

station 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

شامل  یساختمانا ی یامحدوده
ه به منظور کزات مختلف یتجی

ثبت مشاهدات هواشناسی مورد 
 .ردیگیماستفاده ارار 

 - + +  نام

23.  
باجه تلفن 
 همگانی

public telephone 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

که داخل آن تلفن  یامحفظه
 همگانی نصب شده است.

  + - - 

 truck scale ولکباس  .24
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

که برای توزین وسایط  یاسازه
)مانند کامیون،  حمل بار نقلیه

تریلر و...( مورد استفاده ارار 
 .ردیگیم

 - - +  ظرفیت

 پوشش گیاهی orchard باغ  .25
پوشش 
 درختی

آن اسمت ازاراضی کشاورزی 
است که زیرکشت نباتات 
 دایمی مثمر ارار دارد.

  + + - 

 zoo باغ وحش  .26
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 تفریحی

سات که یشامل تاس یامحدوده
ار کوانات به یح ینگیدار یبرا

 - + +  نام
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 یتا در معرض تماشا رودیم
 رند.یعموم ارار گ

 air strip باند فرود  .27
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

سطحی آسفالته، بتنی یا خاکی 
خار  از محدوده فرودگاه که به 
منظور نشست و برخاست 

 شود.هواپیما استفاده می

، جنس مصال  )نامعلوم
 -بتن( ، آسفالت، خاک

در ) یکاربروضعیت 
در حال ، دست احداث
 متروکه(، بیره برداری

 + + + 

 District بخش  .28
تقسیمات 
 کشوری

--- 

بخش واحدی است از 
تقسیمات کشوری که دارای 
محدوده ججرافیایی معین بوده و 
از بیم پیوستن چند دهستان 
همجوار مشتمل بر چندین 
مزرعه، مکان، روستا و احیاناً 
شیر که در آن عوامل طبیعی و 
اوضال اجتماعی، فرهنگی، 
ااتصادی و سیاسی واحد 

آورد به همگنی را بوجود می
نظرگرفتن نحوی که با در 

تناسب وسعت، جمعیت، 
ارتباطات و دسترسی و سایر 

ها، نیل به اهداف و مواعیت
ها دولت در جیت برنامه ریزی

احیاء امکانات طبیعی و 
استعدادهای اجتماعی و توسعه 

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز کمرکز بخش: مر
ا یبخش، روستا 

 ، از همانیشیر
ه کبخش است 

انون کن یترمناسب
، ی، فرهنگیعیطب

 یاسیو س یااتصاد
آن محدوده شناخته 

 شود.یم

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

امور رفاهی و ااتصادی آن 
 تسییل گردد.

 tower بر   .29
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

ه به منظور کبلند  نسبتاً یاسازه
ا هدایت ی یده بانی، دینگیبان

وسایل نقلیه هوایی یا دریایی 
 جاد شده است.یا

در ) یکاربروضعیت 
احداث، در حال دست 

 (بیره برداری، متروکه
)دیدبانی،  نول -

 مراابت پرواز، دریایی(

 + + - 

 cut بریدگی  .30
عوارض 
 ارتفاعی

 بریدگی

برشی طبیعی یا مصنوعی در 
شیب سط  زمین است به 
نحوی که نمود آن به شکل 

پرشیب  یهاوارهیدپرتگاه با 
 باشد.می

  + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 راه حمل و نقل highway بزرگراه  .31

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای مشخصات 

 زیر باشد:
 دارای تقاطع هم سط  •

مجزا بودن اسمتیای رفت و  •
 برگشت توسط مانع از یکدیگر 

  متر 12عرض بیشتر از  •
متری در  2خاکی  یهاشانه •

 طرفین 
 روسازی آسفالته و زیرسازی  •

 مشخصات هندسی راه •
عدم امکان پارک وسائط  •

 نقلیه در حاشیه آن

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

 متروکه(

 + + + 

 memorial ادبودی یبنا  .32
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

ای که به منظور سازه
بزرگداشت یک فرد یا یک 
وااعه ساخته یا نگیداری شده 

 باشد.

 - - +  نام

 بند  .33
small hydro-

engineering 

structure 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 آبی

کوچک غیرهم امتداد  یاسازه
با جیت جریان آب در کانال یا 
بستر رودخانه با هدف متواف 
ساختن، تنظیم جریان آب و یا 
تجییر جیت جریان آب تعبیه 

 گردیده است.

جنس مصال  یا مواد 
)نامعلوم، بتن، سنگ، 

 غیره(خاک، فلز، 

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 port بندرگاه  .34
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

محلی در ساحل یک پینه 
بزر  آبی یا رودخانه که محل 
تواف وسایل نقلیه دریایی بوده 
و جیت پیاده و سوار کردن 
مسافر و یا بارگیری و باراندازی 

 .رودیمبه کار 

کاربری  -نام 
-ماهیگیری-)تجاری
-ترکیبی-مسافری
 نامعلوم(-غیره

 + + + 

 حمل و نقل avalanche gallery بیمن گیر  .35
 یهاسازه

 حمل و نقل

ای سرپوشیده که بر روی سازه
مسیر راه در مکانی که احتمال 
ریزش کوه یا برف وجود دارد 

شود و هدف از آن ساخته می
 باشد.حفاظت می

  + + - 

 پوشش گیاهی bush-covered area بوته زار  .36
زمینیای لم 
 یزرل

پوشیده از بوته و  یامنطقه
علف با تراکم زیاد که بطور 

 .انددهیروئطبیعی 

 + + +  نام

 پوشش گیاهی grove بیشه  .37
جنگل و 
 بیشه

اراضی مشجری که عمدتاً از 
درخت و درخت ه پوشیده شده 

 باشد.

  + + + 

 --- محدوده postal parcel پستیپارسل   .38

اطعه زمین محصور و منتیی 
به عوارض فیزیکی مانند دیوار، 
نرده، جدول و ... که حداال از 

داشته و  یک معبر راه دسترسی
 یهاینشانصرفاً برای ارائه 

پستی تولید و آماده سازی 
. مرز پارسلیای پستی از شودیم

اانونی و حقوای اابل  لحاظ

 - - +  کد پستی
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

استناد نبوده و مشخص کننده 
 .باشدینمحدود مالکیت افراد 

* تذکر: این عارضه در مرحله 
پس پردازش )بعد از تبدیل(، 

 .شودیمتولید 

39.  
پارک و 
 تفریحگاه

park محدوده --- 

که برای تفری  و  یامنطقه
استراحت مردم اختصاب داده 
شده و غالباً دارای فضای سبز 

 .باشدیمطبیعی یا مصنوعی 
 یهاپارک»توضی :  *
« جنگل»همان « یجنگل

 شوند.محسوب می

نول )پارک،  -نام 
تفریحگاه، پارک و 
تفریحگاه، شیربازی، 
 پارک آبی، نامعلوم(

 + + - 

 parking پارکینگ  .40
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

فضای باز، سازه یا ساختمانی 
 برای پارک وسائط نقلیه

نول )روباز،  -نام 
-روبازمسقف، مکانیزه،

 نامعلوم( مسقف،

 + + - 

 refinery پاالیشگاه  .41
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

سات و یاز تاس یامجموعه
ساختمانیا برای فرآوری نفت 

 خام و گاز طبیعی

 شگاهیپاالنول  -نام 
نامعلوم، نفت، گاز، )

 پتروشیمی و غیره(
در ) یکاربروضعیت 

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 ظرفیت -

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 notch پای بریدگی  .42
عوارض 
 ارتفاعی

 بریدگی
ب ناگیانی یر شییان تجیمحل پا

 بریدگی
  + - - 

43.  
پایانه حمل و 
 نقل زمینی

land transport 

terminal 
 نقلحمل و 

 یهاسازه
 حمل و نقل

محلی دائمی شامل ساختمانیا 
و تاسیسات برای تواف وسائط 
نقلیه زمینی جیت پیاده و سوار 
نمودن مسافر یا تخلیه و 

 بارگیری کاال

 کاربری -نام 
، یباربر )مسافربری،
نول  -غیره، نامعلوم( 

وسیله نقلیه )راه آهن، 
مترو، اتوبوس، تاکسی، 

نول  -غیره، نامعلوم(
)درون شیری، برون 
 -شیری، نامعلوم( 

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 bridge column پایه پل  .44
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

که در امتداد عمود بر  یاسازه
پل ساخته شده و پل بر روی 
 آن ارار گرفته است.

  + - - 

 راه حمل و نقل pedestrian bridge پل عابر پیاده  .45

برای عبور عابر پیاده از  یاسازه
روی مسیر حمل و نقل یا 

 مانعی دیگر

  + - - 

46.  
پل وسائط 
 نقلیه

vehicle bridge حمل و نقل 
 یهاسازه

 حمل و نقل

که امکان عبور راه یا  یاسازه
راه آهن را از روی یک آبراهه، 
یا دره یا مسیر دیگری میسر 

 .سازدیم

نول )نامعلوم، عادی، 
 -معلا، شناور، غیره( 

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 public stairs پله  .47
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

ن یبه منظور تردد عابر یاسازه
 به یسط  ارتفاع یکاده از یپ

 یهاپلهگر )ید یسط  ارتفاع
 هاساختماناط یداخل ح
 (.گرددینمف ین تعریمشمول ا

  + - - 

 water pump پم  آب  .48
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

اتااکی که در آن تاسیسات 
استخرا  مکانیزه آب از چاه 

 نصب شده باشد.

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

49.  
 یهاپینه

 غیرخشک
wetlands عوارض آبی --- 

زمین پستی که از رطوبت 
اشبال شده و به صورت دائم یا 
موات از آب پوشیده باشد و 
ممکن است رستنییایی از نول 
بوته و درخت ه در آن وجود 

 داشته باشد.

نول )مانداب،  -نام 
تاالب،  ، مرداب باتال ،
 غیره، نامعلوم(برکه ، 

توده آب مانداب: 
که در  عینسبتاً وس

پست بصورت  ینیزم
 دهیراکد و گند
 .است

  ینیزم پینهباتال : 
که به علت نداشتن 

رطوبت  ،یراه زهکش
د رآن اشبال شده و 
به حالت سست و 

درآمده، گاه  یاسفنج
آب تمام آن را 
 ایفراگرفته و 

در آن  یاهانیگ
 .است دهییرو

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 یها پینهمرداب: 
کم عما از آب و 
 یمحصور در خشک

است که معموالً از 
اشبال و  نیریآب ش

راکد بوده که با 
 اهانیاز گ یپوشش

 یخودرو همراه م
منطقه  نیباشد. ا

 یمعموالً با ماسه ها
 ایو  ایاز در یساحل
 یجدا م اچهیدر

 .شود

پینه هایی  تاالب: 
از آب با وسعت 
های متفاوت که 
بر اثر ماسه های 
ساحلی از دریا یا 
دریاچه جدا شده 

 اند.
سطحی  برکه:

پوشیده از آب دارای 
جریان بطئی که 
معموال در کنار 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

چشمه ها یا رودخانه 
 ها ارار دارد.

 

 

 راه حمل و نقل sidewalk اده رویپ  .50

اده در یعبورعابر پ یبرا یریمس
ن کا امای هاابانیخة یحاش
 .هاپارکمانند  یعموم

  + - - 

 public utility box تابلو تاسیسات  .51
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

های کابل که یامحفظه
یا برای به آن ختم و  مخابراتی

 .شوندیماز آن توزیع 

نول )بر ، مخابرات، 
 نامعلوم(

 + - - 

 billboard یجاتیتابلو تبل  .52
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

 یه براکبزر   یاصفحه
شده و معموالً  یعات طراحیتبل
و بزرگراهیا ها جادهناره کدر 

 ارار دارد.

  + - - 

 traffic sign تابلو راهنمایی  .53
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

تابلویی در مسیر برای راهنمایی 
 رانندگان وسایط نقلیه

  + - - 

54.  
سات یتاس
 نندهک کخن

chiller 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

ه کننده ک کسات خنیتاس
ا در یبام  یمعموالً بر رو

بزر   یهاساختمانمحوطة 
 ارار دارد.

  + - - 

55.  
 یهاتپه
 یاماسه

sand dunes پوشش گیاهی 
زمینیای لم 
 یزرل

متشکل از ماسه که  یهاتپه
دراثر فرسایش تراکمی باد 

 اند.ایجاد شده

  + + + 

 terrace تراس  .56
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

فضای مسط  غیرمسقف 
 جلوی ساختمان

  + - - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 transformer ترانس  .57
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

برای تجییر ولتاژ بر   یالهیوس
که معموالً روی تیرهای دوالو 

 یاژهیویا درون اتااکیای 
 .شودیمنصب 

  + - - 

 تصفیه خانه  .58
purification 

facilities 

تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

تاسیساتی که جیت تصفیه آب 
یا فاضالب و افزایش خلوب 

احداث  آب و کاهش آلودگی
 گردد.می

نول )نامعلوم،  -نام 
 -آب، فاضالب، غیره(

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 wind Turbine توربین بادی  .59
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

دستگاهی که نیروی باد را به 
حرکت دورانی تبدیل کرده تا 
نیروی مکانیکی یا بر  )از 
 طریا مولد( تولید کند.

  + + - 

 utility pole یرت  .60
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

بلند و  یمانیا سی یله چوبیم
م بر ، تلفن یا یکه س یکبار

 ردیگیمآن ارار  یتلگراف رو

  + - - 

61.  
جایگاه 

 سوخت رسانی
fuel station 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محل سوخت گیری وسائط 
 نقلیه

 یکاربروضعیت  -نام 
در دست احداث، در )

حال بیره برداری، 
نول جایگاه  -متروکه( 

 یرسانسوخت 
ن، گاز، ینامعلوم، بنز)

 چند منظوره، یل،گازوئ
 ره(یغ

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 حمل و نقل curb جدول  .62
 یهاسازه

 حمل و نقل

از جنس بتن یا  ییهابلوک
ه به هدف جدا کردن کسنگ 

معابر به صورت ردیفی و دائمی 
 .شوندیمکار گذاشته 

  + - - 

63.  
رة وسط یجز
 ابانیخ

traffic island حمل و نقل 
 یهاسازه

 حمل و نقل

مانع میان معبر که دو مسیر 
و  کندیمترافیکی را از هم جدا 

در وسط آن، فضای  معموالً
 سبز وجود دارد.

  + - - 

 عوارض آبی island جزیره  .64
 یهاپینه

 خشک

اطعه خشکی که توسط پینه 
 بزر  آبی محاصره شده باشد.

وضعیت اسکان  -نام 
)نامعلوم، مسکونی، 
 غیرمسکونی(

 + + + 

65.  
جزیره وسط 
 رودخانه

river island عوارض آبی 
 یهاپینه

 خشک

رون زده از آب یب یهایخشک
یا فصلی در  یمیکه بصورت دا

 وجود دارند. هارودخانهوسط 

  + + - 

 پوشش گیاهی forest جنگل  .66
جنگل و 
 بیشه

پوشیده از درخت  یامنطقه
معموالً با وسعت و تراکم باال 
 به صورت طبیعی یا مصنوعی

وضعیت )سالم،  -نام 
نول  -تخریب شده( 

)طبیعی، مصنوعی، 
* نامعلوم، غیره( 
تبصره: نام پارک 
جنگلی، به صورت 

پارک جنگلی + »
 آورده شود.« ]نام[

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

67.  
جوی با 
 جدول

paved ditch عوارض آبی 
مسیرهای 
 آبی

کنار معابر  یمصنوع یاعارضه
 روهاو در مجاورت با پیاده 

برای هدایت و انتقال آبیای 
یک یا دو  معموالًسطحی که 

جدول گذاری شده  هاآنطرف 
است و مقطع آن شبیه حرف 

U باشدیم. 

  + - - 

68.  
 (های)چادر
 یریعشا

tribal tents محدوده --- 

عشایر  ی(ها)چادرمحل برپایی 
 درهنگام ییال  یا اشال 

تبصره: محل چادرهای  *
عشایر که بنا به نظر گویاساز از 

، باشدینماهمیت الزم برخوردار 
 .شودیمحذف 

  + + - 

 water well چاه آب  .69
تاسیسات زیر 
 بنایی

--- 

در سط   یمصنوع یاحفره
ه به منظور استخرا  کن یزم
جاد شده یا ینیرزمیز یهاآب

 باشد.

وضعیت کاربری )در 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

70.  
چاه نفت و 
 گاز

gas/oil well 
تاسیسات زیر 
 بنایی

--- 

در سط   یمصنوع یاحفره
ه کن )خشکی با بستر دریا( یزم

به منظور استخرا  گاز یا مواد 
 جاد شده باشد.ینفتی ا

( ، نامعلومنول )گاز، نفت
وضعیت کاربری )در  -

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + + 

 lighthouse چراغ دریایی  .71
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

مجیز به عالئم نوری  یاسازه
داخل یا خار  ساحل که به 
عنوان یک راهنما و شاخص در 

 .رودیمناوبری دریایی بکار 

  + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

72.  
چراغ 
 ییراهنما

traffic light 
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

ت یخاب هدا یهاچراغ
رانندگان هنگام گذر از محل 

 .هاتقاطع

  + - - 

 street light ییچراغ روشنا  .73
 یهاسازه

 خاب

مبلمان 
 شیری

تیری برای استقرار الم  برای 
روشنایی معابر و اماکن  نیت م

 عمومی

  + - - 

 --- عوارض آبی spring چشمه  .74

محل خرو  طبیعی آب به 
از زیر  صورت دائم یا فصلی

تبصره: مظیر انات  -زمین.
 باشد.چشمه نمی

  + + - 

 پوشش گیاهی grassland چمن زار  .75
مرتع و 
 چمن

زمینی که در آن چمن به شکل 
 طبیعی روئیده باشد.

 + + +  نام
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 پوشش گیاهی grass چمن کاری  .76
مرتع و 
 چمن

زمینی که در آن چمن کاشته 
 چمن تبصره: -شده باشد. 

های داخل شیر تبدیل کاری
اما گویاسازی  شوندیم

 .شوندینم

  + - - 

 fence حصار  .77
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 حائل

ساخت بشر از مصال  مانعی 
سبک که به منظور محصور 
نمودن، حفاظت یا مشخص 
کردن یک محدوده یا بخشی از 

تبصره:  -آن ایجاد شده باشد. 
مالک شناسایی نول حصار، 
درحصارهای ترکیبی، ارتفال 

 باشد.غالب می

نامعلوم، حصار )نول 
پرچین، سیم خاردار، 

 (، تورینرده، سنگی

 + + - 

78.  
 یهاحوض ه

 مواد زائد نفتی
mud pit 

تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

که با  ساخت بشر یاحوض ه
خاکریز اطراف آن درست شده 
و معموالً مواد زائد حاصل از 
حفاری چاهیای نفت یا 

 .زندیریمپاالیش نفت را درآن 

  + + - 

 embankment خاکریز  .79
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

ه به طور ک کاز خا یاتوده
ایجاد شده و به  یمصنوع
 افته باشد.یامتداد  یصورت طول

  + + - 

 roof access room خر پشته  .80
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

بام، که اتا  کوچکی در پشت
 کند.پله متصل میآن را به راه

  + - - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 --- محدوده ruins خرابه  .81

باایمانده رو به زوال یا تخریب 
شده یک سازه یا یک محوطه 

 غیرتاریخی

  + + - 

 ridge خط الراس  .82
عوارض 
 ارتفاعی

خط 
 شکست

خطی که بلندترین نقاط یک 
بلندی از ابیل رشته کوه را به 

وبه آن  کندیمیکدیگر متصل 
 خط تقسیم آب نیز می گویند.

  + + + 

 gulley خط القعر  .83
عوارض 
 ارتفاعی

خط 
 شکست

ه ک یعیاست طب یاعارضه
ه از برخورد ک یاریش صورتبه
ن یدر سط  زم یبرآمدگدو 

افته و محل عبور و یامتداد
بوده و  یسطح یت آبیایهدا
 یان آب در آن دائمیجر
از  یکیو  باشدینم

ش یمیم نما یهامشخصه
 ن است.یزم یل توپوگرافکش

  + + + 

84.  
خط انتقال 
 نیرو

power line 
تاسیسات زیر 
 بنایی

 خط انتقال

بر   یفشار او یابلیاکر یمس
رو یانتقال ن یلیاکد یه بر روک

 .اندشدهنصب 

  + + + 

85.  
خط حمل و 
 نقل کابلی

cable transport line حمل و نقل --- 

که برروی  ییهاکابلمسیر 
نصب شده باشند و  ییهادکل

برای جابجایی نفرات یا بار بکار 
 .رودیم

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

نول  -متروکه( 
)نامعلوم، تله کابین، تله 
 سی یژ، غیره(

 + + - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض بزرگ مقیاس )به ترتیب حروف الفبا( 149

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 pipeline خط لوله  .86
تاسیسات زیر 
 بنایی

 خط انتقال

در سط  زمین که  ی ثابتالوله
برای انتقال مایعات یا گاز از 

به نقطه دیگر به کار  یانقطه
 .رودیم

شونده نول ماده حمل 
نامعلوم، آب، نفت، )

 -گاز، فاضالب، غیره(
در ) یکاربروضعیت 

دست احداث، درحال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + + 

 عوارض آبی bay خلیج  .87
 یهاپینه
 آبی

ش یه در اثر پکپینه بزر  آبی 
به  کیآب به داخل خش یرفتگ

وجود آمده و از سه اسمت 
محصور  کیتوسط خش
 .باشدیم

 + + +  نام

 عوارض آبی estuary خور  .88
 یهاپینه
 آبی

پیشروی پینه آبی که در اثر 
آب دریا یا خلیج در دهانه 
 آبراهه ایجاد گردد.

 + + +  نام

 pile دپو  .89
عوارض 
 ارتفاعی

دپو و 
 گودبرداری

 - + +   از مواد انباشته شده. یاتوده

 پوشش گیاهی tree درخت  .90
پوشش 
 درختی

 - - +   منفرد دیرپای چوبی بزر  گیاه
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 پوشش گیاهی planted trees درختکاری  .91
پوشش 
 درختی

پوشیده شده  یامنطقه
ازدرختان با وسعت کم، که به 
صورت مصنوعی بوجود آمده 

 است.

  + + + 

 valley دره  .92
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

فرورفتگی میان دو کوه که در 
یک جیت گسترش یافته است. 

 اسم مکان()

 + + +  نام

 عوارض آبی sea دریا  .93
 یهاپینه
 آبی

پینه بزرگی از آب درداخل یا 
های ها که به آبخشکیحاشیه 

 آزاد راه دارد.

 + + +  نام

 عوارض آبی lake دریاچه  .94
 یهاپینه
 آبی

پینه بزرگی از آب در داخل 
خشکی که به آبیای آزاد راه 

 ندارد.

آب طعم  -نام 
، شیرین( شور نامعلوم،)
نامعلوم، ) جادیانحوه  -

 -طبیعی، مصنوعی( 
نامعلوم، تداوم )وضعیت 

 فصلی، دائمی(

 + + + 

95.  
م ی ه تنظیدر

 آب

water flow 

regulator 

تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

تجییزاتی که بمنظور کنترل 
ان آب، عمود بر یشدت جر

 .شودیمر انتقال آب نصب یمس

  + - - 

 manhole  ه منیولیدر  .96
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 شیری

که در معابر و  ییها هیدر
اماکن عمومی، برای دسترسی 

سات زیرزمینی یبه تاس
 .شودیمکارگذاشته 

نول )آب، گاز، 
 فاضالب، مخابرات(

 + - - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 پوشش گیاهی plain دشت  .97
مرتع و 
 چمن

وسیع، پست و مسط   یاهیناح
که معموالً دارای پوشش 
)اسم  گیاهی غیردرختی است.

 مکان(

  + + + 

 drilling rig ل حفاریکد  .98
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

حفاری  یبلند برا یاسازه
 عمیا

  + - - 

99.  
ل فشار کد

 یاو
power pylon 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

بلند برای نگیداری  یاسازه
 یرویانتقال دهنده ن یابلیاک

 یبر  فشار او

  + + - 

100.  
ل کد

 یمخابرات

telecommunication 

tower 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

نگیداری  یبلند برا یاسازه
 آنتن

  + + - 

 kiosk دکه  .101
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

اطااکی عموماً در کنار معابر 
برای ارائه خدمات از ابیل 
فروش مطبوعات، خوراکی و 

 غیره

  + - - 

 عوارض آبی cape دماغه  .102
 یهاپینه

 خشک

اطعه زمینی که در آب 
 باشد پیشروی کرده

 + + +  نام

 حمل و نقل tunnel opening دهانه تونل  .103
 یهاسازه

 حمل و نقل

که  یاسازهورودی یا خروجی 
جیت اتصال دو نقطه برای 
عبور و مرور از زیر موانع 

 یکاربرنام، وضعیت 
در ، در دست احداث)

، حال بیره برداری
 متروکه(

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

طبیعی و غیرطبیعی احداث 
 .گرددیم

 cave opening غاردهانه   .104
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

مدخل فضای خالی زیرزمینی 
که به طور معمول بر اثر حل 
شدن سنگیا با آب و ذوب 

 .شودیمشدن یخیا ایجاد 

 - + +  نام

 mine opening دهانه معدن  .105
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

ورودی تونل حفاری شده برای 
استخرا  مواد معدنی از 

 زیرزمین

مواد معدنی  -نام
)نامعلوم، فلز، سنگ، 
ذغال سنگ، شن 

وماسه، وغیره( وضعیت 
)در دست  یکاربر

احداث، درحال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

 rural district دهستان  .106
تقسیمات 
 کشوری

--- 

دهستان کوچکترین واحد 
تقسیمات کشوری است که 
دارای محدوده ججرافیایی معین 
بوده و از بیم پیوستن 
چندروستا، مکان، مزرعه 

که از  شودیمهمجوار تشکیل 
لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، 
ااتصادی واجتماعی، همگن 
بوده و امکان خدمات رسانی و 
برنامه ریزی در سیستم و شبکه 

 .دینمایمواحدی را فراهم 

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز کمرکز دهستان: مر
دهستان منحصراً 

از همان  ییروستا
ه کدهستان است 

ز کن مریترمناسب
آن  یخدمات روستائ

دوده شناخته مح
 شود.یم

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

107.  
دودکش 
 صنعتی

smokestack 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

عمودی با کاربری  یاسازه
صنعتی که شامل مجرایی برای 
خرو  دود و گاز ناشی از 
 احترا  و بخار آب است

در )وضعیت کاربری 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 wall دیوار  .108
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 حائل

که از مصال  ساختمانی  یاسازه
با استحکام به منظور 

محصورنمودن، حفاظت و یا 
مشخص کردن یک محدوده یا 
 بخشی از آن، ایجاد شده باشد.

  + + - 

 sea wall دیوار ساحلی  .109
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

واریزه سنگی یا دیواره 
مصنوعی در امتداد ساحل برای 

دربرابر اموا  آب یا محافظت 
 تجییرات جزر و مدی

جنس مصال  )نامعلوم، 
فلز، بتن، خاک، سنگ، 

وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

احداث، درحال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

 حمل و نقل protective wall دیوار محافظ  .110
 یهاسازه

 حمل و نقل

سازه ای از مصال  ساختمانی با 
کنترل استحکام به منظور 

ریزش سنگ، انتشار صوت و 
 غیره.

نول) صوتی، سنگ ، 
 غیره(

 + + - 

111.  
راه برون 
 شیری

outer-city 

thoroughfare 
 راه حمل و نقل

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای ویژگییای 

 زیر باشد:
 تقاطع هم سط  •

 زیرسازی  •

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

 جنس -متروکه( 
)آسفالته، خاکی، 

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 مشخصات هندسی راه •
 خار  از شیرها •

 -شوسه، نامعلوم(
 عرض
 

 راه حمل و نقل track road راه جی  رو  .112

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای ویژگییای 

 زیر باشد: 
 فااد مشخصات هندسی راه •

 فااد روسازی •
در اثر عبور و مرور وسائط  •

 نقلیه ایجاد شده

  + + - 

113.  
راه درون 
 شیری

inner-city 

thoroughfare 
 راه حمل و نقل

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای ویژگییای 

 زیر باشد:
 تقاطع هم سط  •

 زیرسازی  •
 مشخصات هندسی راه •

 داخل شیرها•

بلوار، نول ) -نام 
خیابان، 
 جنس )-کوچه،نامعلوم(

آسفالته، خاکی، 
 عرض-(شوسه

* تبصره: نام راه درون 
شیری، مختص به 

. باشدیبزر  مقیاس م
در متوسط مقیاس، راه 
درون شیری صرفاً 
تولید شده ولی گویا 

 .شودینم

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 راه حمل و نقل path راه مالرو  .114

مسیر عبور و مرور انسان و 
چیارپایان که دارای ویژگییای 

 زیر باشد:
 فااد مشخصات هندسی راه  •

 فااد روسازی  •
در اثر عبورچیارپایان ایجاد  •

 شده باشد

  + + - 

 پوشش گیاهی row of trees ردیف درخت  .115
پوشش 
 درختی

ردیفی از درختان که به صورت 
متوالی در کنار یکدیگر ارار 

 .اندگرفته

  + + - 

 عوارض آبی river رود  .116
مسیرهای 
 آبی

جاری در سط  زمین  هایآب
که دارای مجرای طبیعی بوده 
ودر فصول مختلف سال ممکن 
 است کم، زیاد یا خشک شود.

نول )دائمی،  -نام 
 فصلی، نامعلوم(

 + + + 

 village روستا  .117
تقسیمات 
 کشوری

--- 

روستا واحد مبداء تقسیمات 
کشوری است که از لحاظ 

طبیعی، ) یستیزمحیط 
ااتصادی( اجتماعی، فرهنگی، 

همگن بوده که با حوزه و المرو 
 معین ثبتی یا عرضی مستقل

یا  خانوار 20که حداال تعداد 
صدنفر اعم از متمرکز یا 

پراکنده در آنجا سکونت داشته 
باشند و اکثریت ساکنان دائمی 
آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم 

 + + +  جمعیت -نام 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 یهاتیفعالبه یکی از 
کشاورزی، دامداری، باغداری 
به طور اهم و صنایع روستایی 
و صید و یا ترکیبی از این 

 اشتجال داشته باشند. هاتیفعال

 پوشش گیاهی cultivation زراعت  .118
زمینیای 
 زراعی

اطعه زمینی که در آن گیاهان 
 شود.کشاورزی کاشته می

  + + - 

119.  
ن یزم
قات یتحق
 یشاورزک

agricultural 

research land 
 پوشش گیاهی

زمینیای 
 زراعی

افته به ین اختصاب یاطعه زم
 .یشاورزکقات یتحق

 - + +  نام

 prison زندان  .120
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

محلی که در آن محکومانی که 
برای  شدهحکم آنان اطعی 

به  دائممدت معین یا به طور 
منظور تحمل کیفر، با هدف 

آموزی و بازپروری حرفه
 شوند.نگیداری می

  + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 عوارض آبی drainage زهکش  .121
مسیرهای 
 آبی

شیار مصنوعی درسط  زمین 
که به منظور هدایت و خرو  
آب اضافی زیرزمینی، سطحی و 
رواناب از یک سازه و یا از یک 
منطقه به منظور جلوگیری 

این آب کردن از مزاحمت 
اضافی و یا جلوگیری از زیان 

 گردد.ناشی از آن، احداث می

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

122.  
زیرگذر عابر 
 پیاده

pedestrian 

underpass 
 حمل و نقل

 یهاسازه
 حمل و نقل

عبور عابر پیاده از  یبرا یاسازه
ر حمل و نقل یا مانعی یمس ریز

 دیگر

  + - - 

 عوارض آبی shore ساحل  .123
 یهاپینه

 خشک

ن در مجاورت یسطحی از زم
ن یاز آب که فاصله ب یاپینه

ل یآب و خشکی را تشک
 .دهدیم

  + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 building ساختمان  .124
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

 ی، داراینسبتاً دائم یاسازه
وار اطراف و سقف )تبصره: ید

موجود در مراکز،  یهاساختمان
 نیاز به تعیین نول ندارند.(

ر وضعیت کاربری )د
دست احداث، در حال 

 (بیره برداری

 + - - 

 canopy بانیسا  .125
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

 یبرا کسب معموالً یسقف
د، باران و یحفاظت از نورخورش
 یی بازبرف در فضا

  + - - 

 dam سد  .126
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

مصنوعی با ساختاری  یاسازه
محکم و مقاوم است که عمود 
بر جیت جریان آب در بستر 
رود با هدف کنترل و ذخیره 
نمودن آب، جیت مصارف 

 شودگوناگون ساخته می

ظرفیت حجمی:  -نام 
منظور حجم مخزن 

ارتفال: منظور  -است 
ارتفال تا  از کف 

طول  -رودخانه است 
 -عرض تا   -تا  

م، اوسی، نول )نامعلو
پایه دار، دیواره دارای 
سرریز، انحرافی، 
 -تنظیمی، غیره( 

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

جنس مصال  یا مواد 
، خاک )نامعلوم، بتن،

کاربری  -غیره(
)نامعلوم، مخزنی، 

برای، -انحرافی، آبی
وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

127.  
سرویس 
بیداشتی 
 عمومی

public toilet 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

سرویس بیداشتی اابل استفادة 
 یانیاکعموم در معابر و م
 یعموم

  + - - 

 trash can سطل زباله  .128
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 شیری

ا محفظه نگیداری یسطل 
برای حمل  موات زباله و آشجال

 به محل جمع آوری زباله

  + - - 

 accommodation سکونتگاه  .129
تقسیمات 
 کشوری

--- 
سکونتگاهیایی که کمتر از 

 اسم مکان(. )بیست خانوار دارد
  + + + 

130.  
سوزن راه 
 آهن

railway switch راه آهن حمل و نقل 
ر خطوط راه یدر مس یاسازه

 ر اطاریر مسییآهن به منظور تج
  + - - 

 levee ل بندیس  .131
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

در امتداد  یمصنوع یاوارهید
مسیرهای آبی که به منظور 

ا ی شرفت آبیاز پ یریجلوگ
پست  ینیایل در زمینترل سک

 .گرددیمر احداث یل گیو س

  + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 silo سیلو  .132
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

بسته و دائمی که  یامحفظه
برای ذخیره سازی غالت یا 

 .رودیمسیمان بکار 

 لویسمحتویات  -نام 
نامعلوم، غالت، )

وضعیت  -سیمان( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

 --- حمل و نقل shoulder کیشانه خا  .133

شده و بدون  یرسازیز یسطح
ه یة آسفالت که در حاشیرو
راه آهن  یرهایو مس هاراه

 .گرددیمجاد یا

  + - - 

 پوشش گیاهی gravel land شن زار  .134
زمینیای لم 
 یزرل

سطحی از زمین که توسط شن 
 پوشیده شده باشد.

 + + +  نام

 city شیر  .135
تقسیمات 
 کشوری

--- 

شیر محلی است با محدوده 
اانونی که در محدوده 

ججرافیایی بخش وااع شده و از 
نظر بافت ساختمان، اشتجال 
وسایر عوامل دارای سیمایی با 

خاب خود بوده به  یهایژگیو
طوری که اکثریت ساکنان 
دائمی آن در مشاغل کسب، 
تجارت، صنعت، کشاورزی، 

اداری  یهاتیفعالخدمات و 
اشتجال داشته ودر زمینه 
خدمات شیری از خودکفایی 

 + + +  جمعیت -نام 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

نسبی برخوردار و کانون 
مبادالت اجتماعی، ااتصادی، 
فرهنگی و سیاسی حوزه جذب 
و نفوذ پیرامون خود بوده و 

ال دارای ده هزار نفر حدا
 جمعیت باشد.

 urban district شیرستان  .136
تقسیمات 
 کشوری

--- 

شیرستان واحدی از تقیسمات 
کشوری است با محدوده 
ججرافیایی معین که از بیم 
پیوستن چندبخش همجوار که 
از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، 

و فرهنگی  یاسیس ااتصادی،
واحد متناسب و همگنی را به 

 .اندآوردهوجود 

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز شیرستان: کمر
 یاز شیرها یکی

همان شیرستان 
ه کاست 
انون کن یترمناسب
، ی، فرهنگیعیطب
و  یاسی، سیااتصاد

آن  یاجتماع
محدوده شناخته 

 شود.یم

+ + + 

 borough کشیر  .137
تقسیمات 
 کشوری

--- 

 ییساختمانیا و بناهامجموعه 
جاد یا یه با ضوابط خاصک
اند و موارد استفاده دهیگرد

نار کمختلف دارند و معموالً در 
بزر  وااع  یتیز جمعکمرا

 اند.شده

نول )مسکونی،  -نام 
 صنعتی، غیره، نامعلوم(

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

138.  
ر آتش یش

 ینشان
fire hydrant 

تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 شیری

اطفای رهای آب مخصوب یش
ا در معابر عمومی که به یحر

 یهانیماشآب  نیت ممنظور 
 شودیمآتش نشانی استفاده 

  + - - 

 rock صخره  .139
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

منفرد وبزر  از سنگ  یاتوده
که در سط  زمین و یادرون 

ارار دارد وباعث ایجاد  هاآب
 .گرددیمبرآمدگی یا پرتگاه 

  + + - 

140.  
صفحات 
 خورشیدی

solar panels 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

از  یامجموعهمحل استقرار 
با هدف  های خورشیدیسلول

تبدیل انرژی نورانی خورشید به 
 انرژی الکتریکی

  + - - 

141.  
صفحة دوار 

 ویوموتکلو
railway turntable راه آهن حمل و نقل 

راه  یهاستگاهیاکه در  یاسازه
و یوموتکدور زدن ل یآهن برا

 ده باشد.یگرداحداث 

  + - - 

 stake marker علمک  .142
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

فلزی که در امتداد  یهانشانه
ر تاسیسات زیرزمینی جیت یمس

ر انتقال در یمشخص شدن مس
 شودیمجاد یر خاک ایز

نول )فیبرنوری، آب، 
 گاز، نفت(

 + - - 

 راه حمل و نقل toll gate عوارضی  .143

 یه براک یاا دروازهیگیشه 
گرفتن عوارض جیت ورود و 

ه به یخرو  وسائط نقل
ده یخاب احداث گرد یرهایمس

 است.

  + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 airport فرودگاه  .144
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی دارای تاسیسات و 
مختلف جیت نشست  یهاسازه

و برخاست و تواف وسائط نقلیه 
 هوایی

نول )نامعلوم،  -نام 
، داخلی، بین المللی

وضعیت  -غیره( 
کاربری )در دست 
احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + + 

 cemetery ابرستان  .145
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

 محل خاکسپاری اموات

دین )اسالم،  -نام 
مسیحیت، ییودی، 
( ، غیرهزرتشتی، نامعلوم

وضعیت کاربری )در  -
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 عوارض آبی qanat انات  .146
مسیرهای 
 آبی

مجرایی که به کمک چاهیای 
متعدد حفرشده در زیرزمین، آب 

را به داخل  هاهیکوهپازیرزمینی 
تا به  کندیمهدایت  هادشت

مصرف کشاورزی و غیره 
 برساند.

 + + +  نام، وضعیت )دایر، بایر(

 عوارض آبی canal انالک  .147
مسیرهای 
 آبی

 یبرا یمصنوع یاعارضه
ف آن کواره و یانتقال آب که د
ا مصال  مقاوم یاغلب از بتن 

 گر ساخته شده است.ید

نول ماده  عرض نام
نامعلوم، شونده )حمل 

جنس  آب، فاضالب(
نامعلوم، مواد )مصال  یا 

بتن، خاک، سنگ، 
 یکاربروضعیت  غیره(
در دست احداث، در )

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

حال بیره برداری، 
 متروکه(

 عوارض آبی street gutter کانیوو  .148
مسیرهای 
 آبی

کنار یا  یمصنوع یاعارضه
میانه معابر برای هدایت و 
انتقال آبیای سطحی که مقطع 

یا شیب  Vآن شبیه حرف 
 .باشدیمبیشتر 

  + - - 

 cabin کلبه  .149
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

ساختمانی ساخته شده از چوب 
یا مصال  دیگر در مزارل یا 

جیت اسکان  هاباغ هیا  هاباغ
 موات

  + - - 

 brick kiln کوره آجرپزی  .150
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

سات مورد یکه تاس یامحوطه
د آجر به روش یازجیت تولین

 .ردیگیمسنتی را در بر 

  + + - 

 mountain کوه  .151
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

زمین نسبتاً بلندی که در یک 
است و عموماً منطقه گسترده
دارتر از تپه است. بلندتر و شیب
 اسم مکان()

نامعلوم، )نول  -نام 
 عادی، آتش فشان(

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 پوشش گیاهی desert کویر  .152
زمینیای لم 
 یزرل

کم باران با پوشش  یامنطقه
گیاهی اندک که تا حدی از 
ماسه پوشیده شده و غالباً غیر 

 )اسم مکان( اابل زیست باشد.

 + + +  نام

 greenhouse گلخانه  .153
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

با سقف  معموالً یاسازه
برای پرورش گل و  یاشهیش

 اهیگ

  + + - 

 pit گودبرداری  .154
عوارض 
 ارتفاعی

دپو و 
 گودبرداری

گودال باای مانده از حفاری 
 سط  زمین با اهداف غیرمعدنی

  + + - 

 پوشش گیاهی sandy land ماسه زار  .155
زمینیای لم 
 یزرل

 سطحی از زمین که توسط
ماسه پوشیده شده باشد به 

که تشکیل تپه نداده  یاگونه
 باشد.

 + + +  نام

156.  
 ییمانع انتیا
 لیر

buffer stop راه آهن حمل و نقل 

برای مسدود نمودن  یاسازه
در  معموالًخطوط راه آهن 

 ستگاهیا.یل در ایانتیای ر

  + - - 

157.  
مجتمع 
 صنعتی

industrial complex 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

مکانی که در آن تعدادی 
واحدصنعتی، به صورت متمرکز 

صنعتی وجود  یهاتیفعالبرای 
 دارد.

 - + +  نام

 عوارض آبی culvert مجرای آبرو  .158
مسیرهای 
 آبی

 یرن آب از زجریار عبومجرای 
 یکمسیر راه یا راه آهن از 

 یگرف دطر بهف طر

  + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 statue مجسمه  .159
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

نمادی بشرساخت از انسان، 
حیوان یا مفیومی انتزاعی که 
در مکانی عمومی نصب شده 

 است.

 - - +  نام

160.  
مجموعه 
 نمایشگاهی

exhibition grounds 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

دائمی وعمومی  یامنطقه
شامل ساختمانیا و فضای باز 
که به برپایی نمایشگاه 
 اختصاب یافته است.

 یکاربروضعیت  -نام 
در دست احداث، در )

حال بیره برداری، 
 متروکه(

 + + - 

161.  
محل جمع 
آوری اجناس 
 اسقاطی

scrap yard محدوده --- 

محل جمع آوری، نگیداری، 
تخریب یا فروش اجناس 

 اسقاطی.

 - + +  نام

162.  
محل جمع 
 آوری زباله

disposal area محدوده --- 
محل جمع آوری یا دفن مواد 

 زائد ودورانداختنی
 - + +  نام

163.  
محل فرود 
 بالگرد

helipad 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

نشست و  یکه برا یسطح
مورد استفاده  بالگردبرخاست 

 .ردیگیمارار 

  + - - 

 neighborhood محله  .164
 تقسیمات
 کشوری

--- 

مجموعه ساختمانیای مسکونی 
وخدماتی است که از لحاظ 
بافت اجتماعی ساکنانش خود 

و  دانندیمرا اهل آن محل 
است که  یامحدودهدارای 

حدود آن تابع تقسیمات 
 شیرداری خواهدبود.

 - + +  نام

 راه حمل و نقل road axis محور راه  .165
خطی فرضی که تا حد ممکن 

 راه باشدمنطبا بر محور  

نول) آزادراه،  -نام
بزرگراه، برون شیری، 

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 جی  رو، بلوار، خیابان،

 جنس -مالرو( کوچه، 
)آسفالته، خاکی، 
 -شوسه، نامعلوم(
 عرض

 

 water tank مخزن آب  .166
تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

دائمی و ثابت برای  یامحفظه
 نگیداری و ذخیره سازی آب

تبصره: آب انبار 
 ایسرپوشیده استخر یا حوض)

 والًمعم آب ذخیره که برای
( نیز شودساخته می زیرزمین در

 با این عارضه تبدیل می شود

جنس مصال  یا مواد 
مخزن )نامعلوم، بتن، 

نول  فلز، آجر وغیره(
)نامعلوم،  مخزن آب،

 -هوایی، زمینی
( وضعیت زیرزمینی
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

167.  
مخزن مواد 
 سوختی

fuel tank 
تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

محفظه دایمی و ثابت برای 
نگیداری وذخیره سازی مواد 
سوختی از ابیل نفت، گاز، 

 گازوئیل و بنزین

محتویات )نامعلوم، 
ل، ینفت، گاز، گازوئ

 -( ، ترکیبینیبنز
وضعیت کاربری )در 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 مرکز اداری  .168
administrative 

center 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

و  هاساختمانمحلی که درآن 
تاسیسات مربوط به یک اداره 

 وجود داشته باشد.

نام وزارتخانه یا  -نام 
 -سازمان متبول 

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 educational center مرکز آموزشی  .169
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی که در آن آموزش 
تحصیلی درمقاطع  یهادوره

مختلف بطور رسمی ارائه 
 .شودیم

نول )نامعلوم،  -نام 
دانشگاه، دانشکده، 
مرکز تربیت معلم، 

 یآموزشگاه فن مدرسه،
، مدرسه یاحرفهو 

علمیه، آموزشگاه آزاد، 
دستگاه متبول  -غیره( 

)نامعلوم، وزارت 
آموزش و پرورش، 
وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، وزارت 
درمان و آموزش 

پزشکی، سازمان فنی و 
، مرکز مدیریت یاحرفه
علمیه، غیره(  یهاحوزه
در ) یکاربروضعیت  -

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

170.  
مرکز پرورش 
 دام وطیور

poultry and 

livestock raising 

farm 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

و پرورش دام و  یمحل نگیدار
 طیور

نول دام و طیور  -نام
و  )نامعلوم، دام، طیور،

وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 commercial center یز تجارکمر  .171
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی مشتمل بر تعدادی واحد 
 تجاری

، نول )نامعلوم -نام 
غیره( ، بازار، مرکز خرید

در ) یکاربروضعیت  -
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

172.  
مرکز خدمات 
 ارتباطی

telecommunication 

center 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی که در آن خدمات 
مخابراتی و مراسالت 

پستی برای عموم  یهامحموله
 .گرددیمارائه 

  + + - 

 medical center مرکز درمانی  .173
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی که در آن خدمات 
درمانی و بیداشتی ارائه 

 .شودیم

)نامعلوم،  نول - نام
بیمارستان، کلینیک، 
درمانگاه، اورژانس بین 
راهی، خانه بیداشت، 

وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

بیمارستان: مکانی 
برای انجام امور 

 یو بستر یدرمان
 مارانیشدن ب

+ + - 

 نقاط کنترل photo center مرکز عکس  .174
نقاط 
 فتوگرامتری

اائم مرکز تصویر  تصویر
عکسبرداری بر روی عکس 

 هوایی

شماره  -شماره عکس 
شماره  -خط پرواز 
 طر 

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 cultural center مرکز فرهنگی  .175
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

محلی که شامل تئاتر، سینما، 
 کتابخانه یا موزه باشد.

نول )تئاتر،  -نام 
سینما، کتابخانه، موزه( 

)در وضعیت کاربری  -
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

تئاتر: مکانی جیت 
نمایش،  یاجرا

سینما: مکانی برای 
نمایش فیلم، 
کتابخانه: محل 
نگیداری کتاب و 

 یهارسانهسایر 
اطالعاتی به منظور 
استفاده عموم، موزه: 
ساختمانی که در آن 
آثار هنری، باستانی، 
فرهنگی، علمی و 
غیره به نمایش 

 .شودیمته گذاش

+ + - 

 judiciary center مرکز اضایی  .176
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

به  یدگیو رس یمحل دادرس
و اختالفات حقوای و  یدعاو

 کیفری

 - - +  نام

177.  
 مسیر 
اختصاصی 
 اتوبوس

bus lane راه حمل و نقل 

راه درون شیری  یکاز  یبخش
 یر اختصاصیکه بعنوان مس
 یبرا یهااتوبوسجیت تردد 

 در نظر گرفته شده باشد.

، BRTنول )برای، 
 (غیره

 + - - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

178.  
مسیر حمل و 
 نقل ریلی

railway راه آهن حمل و نقل 
مسیر حرکت اطار در روی 

 زمین

 خطتعداد  -نام محور 
در ) یکاربروضعیت  -

دست احداث، درحال 
بیره برداری، متروکه( 

نول )مترو، راه آهن،  -
 غیره، نامعلوم(

 + + + 

 عوارض آبی floodway مسیل  .179
مسیرهای 
 آبی

مجرای طبیعی که فقط هنگام 
 بارندگی، آب در آن جریان دارد.

  + + + 

 --- محدوده open pit معدن روباز  .180
حفاری سطحی انجام شده 
 برای استخرا  مواد معدنی

مواد معدنی  -نام
)نامعلوم، فلز، سنگ، 
ذغال سنگ، شن 

وضعیت  وماسه، وغیره(
دست  در) یکاربر

احداث، درحال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

 tomb مقبره  .181
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

بنایی که برای یادبود فرد در 
 .شودیممحل دفن او ساخته 

 - + +  نام

182.  
مقر نیروی 
 انتظامی

police station 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

مکان استقرار دائم نیروهای 
 انتظامی

نول )راهور،  -نام 
کالنتری، پاسگاه، 
 غیره، نامعلوم(

 + + - 

 historical place مکان تاریخی  .183
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

ه در اّن اّثار تمدن کمکانی 
م وجود دارد یا از یاد
ت یاهم یدارا یخینظرتار

 .باشدیم

 + + +  نام
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 religious place مکان مذهبی  .184
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 مذهبی

مکانی که در آن تعدادی ابنیه 
 وجود دارند. با اهمیت مذهبی

نول )نامعلوم،  -نام 
عبادتگاه، زیارتگاه، 

دین )اسالم،  -غیره( 
مسیحیت، ییودیت، 

 -( ، غیرهزرتشتی
در ) یکاربروضعیت 

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + + 

 sports center ورزشی مکان  .185
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 ورزشی

محلی که درآن امکانات 
از  یاپارهوتجییزات برای 

ورزشی وجود  یهاتیفعال
 داشته باشد.

 یکاربروضعیت  -نام 
در دست احداث، در )

حال بیره برداری، 

 نول)( – متروکه(

 + + - 

186.  
زان یم یمنحن
 یاصل

main contour line 
عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

ارتفال مکان هندسی نقاط هم 
که فواصل ارتفاعی بین دو 

با توجه به  منحنی مجاور
 .شودیممقیاس و نیاز تعیین 

 + + +  ارتفال

187.  
منحنی میزان 
 تقریبی

approximate 

contour line 

عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
به علت وجود موانعی از  که

ابیل سایه، جنگل و غیره سط  
زمین به طور کامل اابل رویت 

 .باشدینم

 + + +  ارتفال

188.  
منحنی میزان 
 شاخص

index contour line 
عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
که فواصل ارتفاعی بین دو 

پنج برابر فواصل  منحنی مجاور
میزان اصلی ارتفاعی منحنی 
 است.

 + + +  ارتفال
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

189.  
زان یم یمنحن

 واسط

intermediate 

contour line 

عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
ن یه فاصلة بک یکه در مناطق
 یسانت 5ش از یخطوط تراز ب

ترسیم  متر در مقیاس نقشه
. این منحنی از لحاظ گرددیم

ارتفاعی از وسط دو منحنی 
 .گذردیممیزان اصلی 

 + + +  ارتفال

190.  
منطقه 
 ممنوعه

restricted area محدوده --- 
که مجوز نمایش  یامحدوده

 روی نقشه را ندارد.
  + + + 

 breakwater مو  شکن  .191
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

به صورت پیشرفتگی  یاسازه
در درون پینه آبی برای 
محافظت مناطا ساحلی 
 دربرابر اموا  آب

جنس مصال  )نامعلوم، 
 -بتن، سنگ، غیره( 

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 راه حمل و نقل square دانیم  .192

در محل تقاطع  یامحوطه
همسط  چندین خیابان که به 
منظور تسییل در تجییر مسیر 
وسائط نقلیه احداث گردیده 

 است.

 - + +  نام

193.  
میله مرزی 
 بین المللی

international 

boundary 

monument 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 حائل

عالمتی فیزیکی ساخته شده از 
مصال  گوناگون به منظور 
دو  مشخص نمودن مرز بین

 کشور.

  + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 water duct ناودان هدایت  .194
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

ا تاسیسات برای انتقال یسازه 
 هاجادهرودها و  یآب از رو

  + - - 

195.  
نرده محافظ 
 راه و راه آهن

guardrail حمل و نقل 
 یهاسازه

 حمل و نقل

مانعی ساخت بشر در حاشیه راه 
یا راه آهن برای جلوگیری از 
خرو  از مسیر یا سقوط وسیله 

 نقلیه

  + - - 

 spot height ینقطة ارتفاع  .196
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

با ماهیت غیرفیزیکی  یانقطه
که به منظور استفاده در نمایش 
شکل ارتفاعی سط  زمین و 
هم نین ثبت ارتفاعات در 
مکانیای خاب برداشت 

. )به طور مثال در شودیم
مناطقی که به علت هموار 
بودن سط  زمین، فواصل 
منحنی میزانیا از یکدیگر زیاد 

برای نمایش دایا  باشدیم
ارتفاعات از این نقاط در بین 
خطوط منحنی میزان استفاده 

و یا در باالترین نقطه  گرددیم
ارتفاعی در کوهستانیا و یا در 

نقطه ارتفاعی در  نیترنییپا
 و گودالیا(. هاهدر

  + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

197.  
نقطه ترازیابی 
 1درجه 

1st order leveling 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
 مبنایی
 ترازیابی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی زمین که ارتفال دایا آن 
 نسبت به سط  مبنا ارتفاعی

مشخص   (M.S.Lکشور)
است و فاصله آن از نقاط مشابه 
خود در شبکه درجه یک 

کیلومتر  2 متوسطترازیابی 
 باشد.

 + + +  نام

198.  
نقطه ترازیابی 
 2درجه 

2nd order control 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
 مبنایی
 ترازیابی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی زمین که ارتفال دایا آن 
 نسبت به سط  مبنا ارتفاعی

مشخص   (M.S.Lکشور)
است و فاصله آن از نقاط مشابه 
خود در شبکه درجه دو ترازیابی 

 متر باشد.لویک 3-4بین 

 + + +  نام

199.  
 یابینقطه تراز
 3درجه 

3rd order control 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
 مبنایی
 ترازیابی

 یکیزیت فیثابت با ماه یانقطه
ا آن یه ارتفال داکن یزم یرو

 ینسبت به سط  مبنا ارتفاع
مشخص  (M.S.Lکشور)

است و فاصله آن از نقاط مشابه 
ه درجه سه کخود در شب

لومتر کی 4-5ن یب یابیتراز
 باشد.

 + + +  نام



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض بزرگ مقیاس )به ترتیب حروف الفبا( 176

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

200.  
نقطه 
 سنجیثقل

 0درجه 

zero order gravity 

point 
 کنترلنقاط 

نقاط 
مبنایی 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  و ثقلی مسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

مشخص و ثقلی مسطحاتی 
مقدار شتاب ثقل آن با است و 

سنج دایا با استفاده از ثقل
دات یک میکروگال 

 گیری شده است.اندازه

 نام
 

+ + + 

201.  

نقطه 
چندمنظوره 
ژئودزی درجه 

1 

1st order multi-

purpos geodesy 

point 

 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  ، ارتفاعی و ثقلیمسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

ارتفاعی و ثقلی  ،مسطحاتی
مشخص است و فاصله ان از 

شبکه درجه یک  نقاط مشابه در
 لومتریک 55 ژئودزیچندمنظوره 
 باشدیم

 نام
 

+ + + 

202.  

نقطه 
چندمنظوره 
ژئودزی درجه 

2 

2nd order multi-

purpos geodesy 

point 

 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  ، ارتفاعی  و ثقلیمسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

 ، ارتفاعی و ثقلیمسطحاتی
مشخص است و فاصله ان از 
نقاط مشابه در شبکه درجه دو 

 نام
 

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 لومتریک 25 ژئودزیچندمنظوره 
 باشدیم

203.  
نقطه 
 سنجیثقل

 3درجه 

3rd order gravity 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  و ثقلی مسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

مشخص و ثقلی مسطحاتی 
است و فاصله ان از نقاط مشابه 

درجه سه سنجی ثقلدر شبکه 
 باشدیمکیلومتر  9

 نام
 

+ + + 

 پوشش گیاهی salt pan نمکزار  .204
زمینیای لم 
 یزرل

 + + +  نام نمک منطقه پوشیده شده از

 عوارض آبی stream or ditch نیر یا جوی  .205
مسیرهای 
 آبی

عما و  مسیر جریان آب با
 عرض کم

نحوه ایجاد  -نام 
)طبیعی، مصنوعی، 

 نامعلوم(

 + + - 

 skylight نورگیر  .206
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

فضای خارجی و باز درون 
 و هوا به منظور تیویه ساختمان

 فضا روشن ساختن

  + - - 



  چند مقیاسیمکانی مدل داده  

 لیست عوارض بزرگ مقیاس )به ترتیب حروف الفبا( 178

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 power station نیروگاه  .207
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

سات و یاز تاس یامجموعه
ساختمانیا برای تولید انرژی 

 الکتریکی

نول )نامعلوم،  -نام 
بادی،  ،یحرارت آبی،

، یاهستهخورشیدی، 
زمین گرمایی و غیره( 

 یکاربروضعیت  -
دردست احداث، )

درحال بیره برداری، 
 ظرفیت - متروکه(

 + + + 

 پوشش گیاهی canebrake زارین  .208
زمینیای لم 
 یزرل

ده از انوال مختلف یمکانی پوش
ه یکه معموالً در حاش ین

ارار  هااچهیدرو  هارودخانه
 دارد.

 + + +  نام

 نیوجرسی  .209

jersey barrier 

 

 

 

 حمل و نقل
 یهاسازه

 حمل و نقل

از جنس بتن یا  ییهابلوک
پالستیک فشرده به هدف 
بستن یا جدا کردن معابر به 
صورت ردیفی روی سط  زمین 

 .شوندیمارار داده 

  + - - 

 hotel هتل  .210
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

مکانی که در آن امکانات 
ااامت موات، غذا و خدمات 
رفاهی دیگر برای مسافران 

 .شودیم نیت م

 - + +  نام
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

211.  
کش هوا
سیرهای زیر م

 زمینی

subway vent حمل و نقل 
 یهاسازه

 حمل و نقل

و معموالً  یاست بتن یاسازه
 یرهایل که در مسکش یعمود
ساخته  ینیرزمیراه آهن ز راه و

 یة هوایتیو یشده و برا
 .رودیمار کب تونلسالنیا و 

  + - - 

 industrial unit واحد صنعتی  .212
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

محلی صنعتی، شامل 
ساختمانیا، ماشین آالت و 
تاسیسات برای تولید 

محصوالت یا فرآوری مواد 
 غیرنفتی و گازی

نول )کارخانه،  - نام
کارگاه، غیره، نامعلوم( 

 یبرداروضعیت بیره  -
در دست احداث، )

درحال بیره برداری، 
 متروکه(

 + + - 

 حمل و نقل subway entrance مترو یورود  .213
 یهاسازه

 حمل و نقل

محل ورود و خرو  مسافر به 
 ایستگاه زیرزمینی مترو

 - + +  نام ایستگاه
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 لیست عوارض ماوسط مقیاس )به ترتیب حروف الفبا( 180

 

 

 

 الفبا()به ترتیب حروف متوسط مقیاس فهرست عوارض 
 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 پوشش گیاهی orchard باغ  .1
پوشش 
 درختی

آن اسمت ازاراضی کشاورزی 
است که زیرکشت نباتات 
 دایمی مثمر ارار دارد.

  + + - 

 گیاهیپوشش  single tree تک درخت  .2
پوشش 
 درختی

ه به صورت منفرد در ک یدرخت
منطقه ارار گرفته باشد و  یک

عارضة مشخص  یکبه عنوان 
ت باشد. )تبصره: یمورد اهم

عارضه درخت برای مقیاسیای 
بزر  با تعریف درخت در نظر 

 گرفته شود.(

  - + - 

3.  
درختان 
 پراکنده

scattered trees پوشش گیاهی 
پوشش 
 درختی

از زمین که پوشیده از  یاپینه
درخت با تراکم کم که به 
 صورت طبیعی ایجاد شده است.

  - + - 

 پوشش گیاهی planted trees درختکاری  .4
پوشش 
 درختی

پوشیده شده  یامنطقه
ازدرختان با وسعت کم، که به 
صورت مصنوعی بوجود آمده 

 است.

  + + + 

 پوشش گیاهی row of trees ردیف درخت  .5
پوشش 
 درختی

ردیفی از درختان که به صورت 
متوالی در کنار یکدیگر ارار 

 .اندگرفته

  + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 پوشش گیاهی grove بیشه  .6
جنگل و 
 بیشه

اراضی مشجری که عمدتاً از 
درخت و درخت ه پوشیده شده 

 باشد.

  + + + 

 پوشش گیاهی forest جنگل  .7
جنگل و 
 بیشه

پوشیده از درخت  یامنطقه
معموالً با وسعت و تراکم باال 
 به صورت طبیعی یا مصنوعی

وضعیت )سالم،  -نام 
نول  -تخریب شده( 

)طبیعی، مصنوعی، 
نامعلوم، غیره( * 
تبصره: نام پارک 
جنگلی، به صورت 

پارک جنگلی + »
 آورده شود.« ]نام[

 + + + 

 پوشش گیاهی cultivation زراعت  .8
زمینیای 
 زراعی

اطعه زمینی که در آن گیاهان 
 شود.کشاورزی کاشته می

  + + - 

9.  
ن یزم
قات یتحق
 یشاورزک

agricultural 

research land 
 پوشش گیاهی

زمینیای 
 زراعی

افته به ین اختصاب یاطعه زم
 .یشاورزکقات یتحق

 - + +  نام

 پوشش گیاهی bush-covered area بوته زار  .10
زمینیای لم 
 یزرل

پوشیده از بوته و  یامنطقه
علف با تراکم زیاد که بطور 

 .انددهیروئطبیعی 

 + + +  نام

11.  
 یهاتپه
 یاماسه

sand dunes پوشش گیاهی 
زمینیای لم 
 یزرل

متشکل از ماسه که  یهاتپه
دراثر فرسایش تراکمی باد 

 اند.ایجاد شده

  + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 پوشش گیاهی gravel land شن زار  .12
زمینیای لم 
 یزرل

زمین که توسط شن  سطحی از
 پوشیده شده باشد.

 + + +  نام

 پوشش گیاهی sandy land ماسه زار  .13
زمینیای لم 
 یزرل

 سطحی از زمین که توسط
ماسه پوشیده شده باشد به 

که تشکیل تپه نداده  یاگونه
 باشد.

 + + +  نام

 پوشش گیاهی salt pan نمکزار  .14
زمینیای لم 
 یزرل

 + + +  نام منطقه پوشیده شده از نمک

 پوشش گیاهی canebrake زارین  .15
زمینیای لم 
 یزرل

ده از انوال مختلف یمکانی پوش
ه یکه معموالً در حاش ین

ارار  هااچهیدرو  هارودخانه
 دارد.

 + + +  نام

 پوشش گیاهی grassland چمن زار  .16
مرتع و 
 چمن

زمینی که در آن چمن به شکل 
 طبیعی روئیده باشد.

 + + +  نام

 پوشش گیاهی plain دشت  .17
مرتع و 
 چمن

وسیع، پست و مسط   یاهیناح
که معموالً دارای پوشش 

  + + + 
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 لیست عوارض ماوسط مقیاس )به ترتیب حروف الفبا( 183

 

 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

)اسم  گیاهی غیردرختی است.
 مکان(

 water well چاه آب  .18
تاسیسات زیر 
 بنایی

--- 

در سط   یمصنوع یاحفره
ه به منظور استخرا  کن یزم
جاد شده یا ینیرزمیز یهاآب

 باشد.

وضعیت کاربری )در 
احداث، در حال  دست

 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

19.  
چاه نفت و 
 گاز

gas/oil well 
تاسیسات زیر 
 بنایی

--- 

در سط   یمصنوع یاحفره
ه کن )خشکی با بستر دریا( یزم

به منظور استخرا  گاز یا مواد 
 جاد شده باشد.ینفتی ا

( ، نامعلومنول )گاز، نفت
وضعیت کاربری )در  -

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + + 

 refinery پاالیشگاه  .20
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

سات و یاز تاس یامجموعه
ساختمانیا برای فرآوری نفت 

 خام و گاز طبیعی

 شگاهیپاالنول  -نام 
نامعلوم، نفت، گاز، )

 پتروشیمی و غیره(
در ) یکاربروضعیت 

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 ظرفیت -

 + + + 

 تصفیه خانه  .21
purification 

facilities 

تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

تاسیساتی که جیت تصفیه آب 
یا فاضالب و افزایش خلوب 

احداث  آب و کاهش آلودگی
 گردد.می

نول )نامعلوم،  -نام 
 -آب، فاضالب، غیره(

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 

 متروکه(بیره برداری، 

 + + - 

 power station نیروگاه  .22
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

سات و یاز تاس یامجموعه
ساختمانیا برای تولید انرژی 

 الکتریکی

نول )نامعلوم،  -نام 
بادی،  ،یحرارت آبی،

، یاهستهخورشیدی، 

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

زمین گرمایی و غیره( 
 یکاربروضعیت  -
دردست احداث، )

درحال بیره برداری، 
 ظرفیت - متروکه(

23.  
خط انتقال 
 نیرو

power line 
تاسیسات زیر 
 بنایی

 خط انتقال

بر   یفشار او یابلیاکر یمس
رو یانتقال ن یلیاکد یه بر روک

 .اندشدهنصب 

  + + + 

 pipeline خط لوله  .24
تاسیسات زیر 
 بنایی

 خط انتقال

در سط  زمین که  ی ثابتالوله
برای انتقال مایعات یا گاز از 

به نقطه دیگر به کار  یانقطه
 .رودیم

شونده نول ماده حمل 
نامعلوم، آب، نفت، )

 -گاز، فاضالب، غیره(
در ) یکاربروضعیت 

دست احداث، درحال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + + 

25.  
انبار مواد 
 سوختی

fuel tank farm 
تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

 یهامحفظهاز  یامحدوده
دایمی و ثابت برای نگیداری 
وذخیره سازی مواد سوختی از 
ابیل نفت، گاز، گازوئیل و 

 بنزین

محتویات  -نام 
)نامعلوم، نفت، گاز، 

، نیل، بنزیگازوئ
وضعیت  -( ترکیبی

کاربری )در دست 
احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + + 

26.  
 یهاحوض ه

 مواد زائد نفتی
mud pit 

تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

که با  ساخت بشر یاحوض ه
خاکریز اطراف آن درست شده 
و معموالً مواد زائد حاصل از 
حفاری چاهیای نفت یا 

 .زندیریمپاالیش نفت را درآن 

  + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 water tank مخزن آب  .27
تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

دائمی و ثابت برای  یامحفظه
 نگیداری و ذخیره سازی آب

تبصره: آب انبار 
 ایسرپوشیده استخر یا حوض)

 والًمعم آب ذخیره که برای
( نیز شودساخته می زیرزمین در

 با این عارضه تبدیل می شود

جنس مصال  یا مواد 
مخزن )نامعلوم، بتن، 

نول  فلز، آجر وغیره(
)نامعلوم،  مخزن آب،

 -هوایی، زمینی
( وضعیت زیرزمینی
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

28.  
مخزن مواد 
 سوختی

fuel tank 
تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

محفظه دایمی و ثابت برای 
نگیداری وذخیره سازی مواد 
سوختی از ابیل نفت، گاز، 

 گازوئیل و بنزین

محتویات )نامعلوم، 
ل، ینفت، گاز، گازوئ

 -( ترکیبی ،نیبنز
وضعیت کاربری )در 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 province استان  .29
تقسیمات 
 کشوری

--- 

استان واحدی از تقسیمات 
کشوری است با محدوده 
ججرافیایی معین که از بیم 
پیوستن چند شیرستان همجوار 

های با توجه به مواعیت
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
ااتصادی و طبیعی تشکیل 

 شود.می

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز کمرکز استان: مر
از  یکیاستان 
همان  یشیرها

ه کاستان است 
انون کن یترمناسب
، ی، ااتصادیاسیس

و  یعی، طبیفرهنگ
آن استان  یاجتماع

 شود.یشناخته م

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 District بخش  .30
تقسیمات 
 کشوری

--- 

بخش واحدی است از 
کشوری که دارای تقسیمات 

محدوده ججرافیایی معین بوده و 
از بیم پیوستن چند دهستان 
همجوار مشتمل بر چندین 
مزرعه، مکان، روستا و احیاناً 
شیر که در آن عوامل طبیعی و 
اوضال اجتماعی، فرهنگی، 
ااتصادی و سیاسی واحد 

آورد به همگنی را بوجود می
نحوی که با در نظرگرفتن 
ت، تناسب وسعت، جمعی

ارتباطات و دسترسی و سایر 
ها، نیل به اهداف و مواعیت

ها دولت در جیت برنامه ریزی
احیاء امکانات طبیعی و 

استعدادهای اجتماعی و توسعه 
امور رفاهی و ااتصادی آن 

 تسییل گردد.

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز کمرکز بخش: مر
ا یبخش، روستا 

، از همان یشیر
ه کبخش است 

انون کن یترمناسب
، ی، فرهنگیعیطب

 یاسیو س یااتصاد
آن محدوده شناخته 

 شود.یم

+ + + 

 rural district دهستان  .31
تقسیمات 
 کشوری

--- 

دهستان کوچکترین واحد 
تقسیمات کشوری است که 
دارای محدوده ججرافیایی معین 
بوده و از بیم پیوستن 
چندروستا، مکان، مزرعه 

که از  شودیمهمجوار تشکیل 
لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، 

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز کمرکز دهستان: مر
دهستان منحصراً 

از همان  ییروستا
ه کدهستان است 

ز کن مریترمناسب
آن  یخدمات روستائ

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

ااتصادی واجتماعی، همگن 
بوده و امکان خدمات رسانی و 
برنامه ریزی در سیستم و شبکه 

 .دینمایمواحدی را فراهم 

دوده شناخته مح
 شود.یم

 village روستا  .32
تقسیمات 
 کشوری

--- 

روستا واحد مبداء تقسیمات 
کشوری است که از لحاظ 

طبیعی، ) یستیزمحیط 
اجتماعی، فرهنگی، ااتصادی( 
همگن بوده که با حوزه و المرو 
 معین ثبتی یا عرضی مستقل

یا  خانوار 20که حداال تعداد 
صدنفر اعم از متمرکز یا 

پراکنده در آنجا سکونت داشته 
باشند و اکثریت ساکنان دائمی 
آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم 

 یهاتیفعالبه یکی از 
کشاورزی، دامداری، باغداری 
به طور اهم و صنایع روستایی 
و صید و یا ترکیبی از این 

 اشتجال داشته باشند. هاتیفعال

 + + +  جمعیت -نام 

 accommodation سکونتگاه  .33
تقسیمات 
 کشوری

--- 
سکونتگاهیایی که کمتر از 

 اسم مکان(. )بیست خانوار دارد
  + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 city شیر  .34
تقسیمات 
 کشوری

--- 

شیر محلی است با محدوده 
اانونی که در محدوده 

ججرافیایی بخش وااع شده و از 
نظر بافت ساختمان، اشتجال 
وسایر عوامل دارای سیمایی با 

خاب خود بوده به  یهایژگیو
طوری که اکثریت ساکنان 
دائمی آن در مشاغل کسب، 
تجارت، صنعت، کشاورزی، 

اداری  یهاتیفعالخدمات و 
در زمینه اشتجال داشته و

خدمات شیری از خودکفایی 
نسبی برخوردار و کانون 
مبادالت اجتماعی، ااتصادی، 
فرهنگی و سیاسی حوزه جذب 
و نفوذ پیرامون خود بوده و 
حداال دارای ده هزار نفر 

 جمعیت باشد.

 + + +  جمعیت -نام 

 urban district شیرستان  .35
تقسیمات 
 کشوری

--- 

شیرستان واحدی از تقیسمات 
کشوری است با محدوده 
ججرافیایی معین که از بیم 
پیوستن چندبخش همجوار که 
از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، 

و فرهنگی  یاسیس ااتصادی،
واحد متناسب و همگنی را به 

 .اندآوردهوجود 

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز شیرستان: کمر
 یاز شیرها یکی

همان شیرستان 
ه کاست 
انون کن یترمناسب
، ی، فرهنگیعیطب
و  یاسی، سیااتصاد

آن  یاجتماع

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

محدوده شناخته 
 شود.یم

 borough کشیر  .36
تقسیمات 
 کشوری

--- 

 ییمجموعه ساختمانیا و بناها
جاد یا یه با ضوابط خاصک
اند و موارد استفاده دهیگرد

نار کمختلف دارند و معموالً در 
بزر  وااع  یتیز جمعکمرا

 اند.شده

)مسکونی، نول  -نام 
 صنعتی، غیره، نامعلوم(

 + + - 

 neighborhood محله  .37
تقسیمات 
 کشوری

--- 

مجموعه ساختمانیای مسکونی 
وخدماتی است که از لحاظ 
بافت اجتماعی ساکنانش خود 

و  دانندیمرا اهل آن محل 
است که  یامحدودهدارای 

حدود آن تابع تقسیمات 
 شیرداری خواهدبود.

 - + +  نام

38.  
و خط حمل 
 نقل کابلی

cable transport line حمل و نقل --- 

که برروی  ییهاکابلمسیر 
نصب شده باشند و  ییهادکل

برای جابجایی نفرات یا بار بکار 
 .رودیم

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

نول  -متروکه( 
)نامعلوم، تله کابین، تله 
 سی یژ، غیره(

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 راه حمل و نقل freeway آزادراه  .39

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای مشخصات 

 زیر باشد:
 فااد تقاطع هم سط  •

مجزا بودن اسمتیای رفت و  •
 برگشت توسط مانع از یکدیگر 

  متر 12عرض بیشتر از  •
متری در  2خاکی  یهاشانه •

 طرفین 
 روسازی آسفالته و زیرسازی  •

 مشخصات هندسی راه •
عدم امکان پارک وسائط  •

 نقلیه در حاشیه آن

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

 متروکه(

 + + + 

 راه حمل و نقل highway بزرگراه  .40

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای مشخصات 

 زیر باشد:
 دارای تقاطع هم سط  •

مجزا بودن اسمتیای رفت و  •
 برگشت توسط مانع از یکدیگر 

  متر 12عرض بیشتر از  •
متری در  2خاکی  یهاشانه •

 طرفین 
 روسازی آسفالته و زیرسازی  •

 مشخصات هندسی راه •
عدم امکان پارک وسائط  •

 نقلیه در حاشیه آن

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

 متروکه(

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

41.  
راه برون 
 شیری

outer-city 

thoroughfare 
 راه حمل و نقل

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای ویژگییای 

 زیر باشد:
 تقاطع هم سط  •

 زیرسازی  •
 مشخصات هندسی راه •

 خار  از شیرها •

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

 جنس -متروکه( 
)آسفالته، خاکی، 
 -شوسه، نامعلوم(
 عرض
 

 + + + 

 راه حمل و نقل track road راه جی  رو  .42

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای ویژگییای 

 زیر باشد: 
 فااد مشخصات هندسی راه •

 فااد روسازی •
در اثر عبور و مرور وسائط  •

 نقلیه ایجاد شده

  + + - 

43.  
راه درون 
 شیری

inner-city 

thoroughfare 
 راه حمل و نقل

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای ویژگییای 

 زیر باشد:
 تقاطع هم سط  •

 زیرسازی  •
 مشخصات هندسی راه •

 داخل شیرها•

بلوار، نول ) -نام 
خیابان، 
 جنس )-کوچه،نامعلوم(

آسفالته، خاکی، 
 عرض-(شوسه

* تبصره: نام راه درون 
شیری، مختص به 

. باشدیبزر  مقیاس م
در متوسط مقیاس، راه 
درون شیری صرفاً 

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

تولید شده ولی گویا 
 .شودینم

 راه حمل و نقل path راه مالرو  .44

مسیر عبور و مرور انسان و 
چیارپایان که دارای ویژگییای 

 زیر باشد:
 فااد مشخصات هندسی راه  •

 فااد روسازی  •
در اثر عبورچیارپایان ایجاد  •

 شده باشد

  + + - 

 راه حمل و نقل toll gate عوارضی  .45

 یه براک یاا دروازهیگیشه 
گرفتن عوارض جیت ورود و 

ه به یخرو  وسائط نقل
ده یخاب احداث گرد یرهایمس

 است.

  + + - 

 راه حمل و نقل road axis محور راه  .46
خطی فرضی که تا حد ممکن 
 منطبا بر محور  راه باشد

نول) آزادراه،  -نام
بزرگراه، برون شیری، 
 جی  رو، بلوار، خیابان،

 جنس -مالرو( کوچه، 
)آسفالته، خاکی، 
 -شوسه، نامعلوم(
 عرض

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 

 راه حمل و نقل square دانیم  .47

در محل تقاطع  یامحوطه
همسط  چندین خیابان که به 
منظور تسییل در تجییر مسیر 
وسائط نقلیه احداث گردیده 

 است.

 - + +  نام

48.  
مسیر حمل و 
 نقل ریلی

railway راه آهن حمل و نقل 
مسیر حرکت اطار در روی 

 زمین

 خطتعداد  -نام محور 
در ) یکاربروضعیت  -

دست احداث، درحال 
متروکه( بیره برداری، 

نول )مترو، راه آهن،  -
 غیره، نامعلوم(

 + + + 

 حمل و نقل avalanche gallery بیمن گیر  .49
 یهاسازه

 حمل و نقل

ای سرپوشیده که بر روی سازه
مسیر راه در مکانی که احتمال 
ریزش کوه یا برف وجود دارد 

شود و هدف از آن ساخته می
 باشد.حفاظت می

  + + - 

50.  
پایانه حمل و 
 نقل زمینی

land transport 

terminal 
 حمل و نقل

 یهاسازه
 حمل و نقل

محلی دائمی شامل ساختمانیا 
و تاسیسات برای تواف وسائط 
نقلیه زمینی جیت پیاده و سوار 
نمودن مسافر یا تخلیه و 

 بارگیری کاال

 کاربری -نام 
، یباربر )مسافربری،
نول  -غیره، نامعلوم( 

وسیله نقلیه )راه آهن، 
ترو، اتوبوس، تاکسی، م

نول  -غیره، نامعلوم(
)درون شیری، برون 

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 -شیری، نامعلوم( 
در ) یکاربروضعیت 

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

51.  
پل وسائط 
 نقلیه

vehicle bridge حمل و نقل 
 یهاسازه

 حمل و نقل

که امکان عبور راه یا  یاسازه
راه آهن را از روی یک آبراهه، 
یا دره یا مسیر دیگری میسر 

 .سازدیم

نول )نامعلوم، عادی، 
 -معلا، شناور، غیره( 

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 حمل و نقل tunnel opening دهانه تونل  .52
 یهاسازه

 حمل و نقل

که  یاسازهورودی یا خروجی 
جیت اتصال دو نقطه برای 
عبور و مرور از زیر موانع 
طبیعی و غیرطبیعی احداث 

 .گرددیم

 یکاربرنام، وضعیت 
در ، در دست احداث)

، حال بیره برداری
 متروکه(

 + + - 

 حمل و نقل protective wall دیوار محافظ  .53
 یهاسازه

 حمل و نقل

ساختمانی با سازه ای از مصال  
استحکام به منظور کنترل 
ریزش سنگ، انتشار صوت و 

 غیره.

نول) صوتی، سنگ ، 
 غیره(

 + + - 

 حمل و نقل subway entrance مترو یورود  .54
 یهاسازه

 حمل و نقل

محل ورود و خرو  مسافر به 
 ایستگاه زیرزمینی مترو

 - + +  نام ایستگاه
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 pool استخر  .55
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

ای که برای نگیداری آب سازه
به منظورهای خاب ایجاد شده 

 باشد.

کاربری )شنا، پرورش 
آبزیان، آبیاری، نامعلوم، 

 غیره(

 + + - 

 pier اسکله  .56
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

ای است که برای سازه
پیلوگیری شناورها احداث 

 گردیده است.

کاربری )نامعلوم،  -نام 
باری، تفریحی، پایانه 
 نفتی، مسافری و باری،

 -، غیره( یادیص
وضعیت کاربری )در 
دست احداث، در حال 
 (بیره برداری، متروکه

 + + - 

 بند  .57
small hydro-

engineering 

structure 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 آبی

کوچک غیرهم امتداد  یاسازه
با جیت جریان آب در کانال یا 
بستر رودخانه با هدف متواف 
ساختن، تنظیم جریان آب و یا 
تجییر جیت جریان آب تعبیه 

 گردیده است.

جنس مصال  یا مواد 
)نامعلوم، بتن، سنگ، 
 خاک، فلز، غیره(

 + + - 

 port بندرگاه  .58
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

محلی در ساحل یک پینه 
بزر  آبی یا رودخانه که محل 
تواف وسایل نقلیه دریایی بوده 
و جیت پیاده و سوار کردن 

کاربری  -نام 
-ماهیگیری-)تجاری
-ترکیبی-مسافری
 نامعلوم(-غیره

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

مسافر و یا بارگیری و باراندازی 
 .رودیمبه کار 

 lighthouse چراغ دریایی  .59
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

مجیز به عالئم نوری  یاسازه
داخل یا خار  ساحل که به 
عنوان یک راهنما و شاخص در 

 .رودیمناوبری دریایی بکار 

  + + - 

 sea wall دیوار ساحلی  .60
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

واریزه سنگی یا دیواره 
مصنوعی در امتداد ساحل برای 
محافظت دربرابر اموا  آب یا 

 مدی تجییرات جزر و

جنس مصال  )نامعلوم، 
فلز، بتن، خاک، سنگ، 

وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

احداث، درحال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

 levee ل بندیس  .61
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

در امتداد  یمصنوع یاوارهید
مسیرهای آبی که به منظور 

ا ی شرفت آبیاز پ یریجلوگ
پست  ینیایل در زمینترل سک

 .گرددیمر احداث یل گیو س

  + + - 

 breakwater مو  شکن  .62
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

به صورت پیشرفتگی  یاسازه
در درون پینه آبی برای 
محافظت مناطا ساحلی 
 دربرابر اموا  آب

جنس مصال  )نامعلوم، 
 -بتن، سنگ، غیره( 

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 

 متروکه(بیره برداری، 

 + + - 

 zoo باغ وحش  .63
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 تفریحی

سات که یشامل تاس یامحدوده
ار کوانات به یح ینگیدار یبرا

 - + +  نام
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 یتا در معرض تماشا رودیم
 رند.یعموم ارار گ

 fence حصار  .64
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 حائل

مانعی ساخت بشر از مصال  
سبک که به منظور محصور 
نمودن، حفاظت یا مشخص 
کردن یک محدوده یا بخشی از 

تبصره:  -آن ایجاد شده باشد. 
مالک شناسایی نول حصار، 
درحصارهای ترکیبی، ارتفال 

 باشد.غالب می

نامعلوم، حصار )نول 
پرچین، سیم خاردار، 

 (، تورینرده، سنگی

 + + - 

 wall دیوار  .65
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 حائل

که از مصال  ساختمانی  یاسازه
با استحکام به منظور 

محصورنمودن، حفاظت و یا 
مشخص کردن یک محدوده یا 
 بخشی از آن، ایجاد شده باشد.

  + + - 

66.  
میله مرزی 
 بین المللی

international 

boundary 

monument 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 حائل

عالمتی فیزیکی ساخته شده از 
مصال  گوناگون به منظور 
مشخص نمودن مرز بین دو 

 کشور.

  + + + 

 mill ابیآس  .67
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

ردن غالت، کآرد  یبرا یاسازه
باد، آب،  یرویاز ن ه در آنک

 .شودیمره استفاده یبر  و غ

نول )آبی، بادی، برای، 
 -نامعلوم، غیره( 

وضعیت کاربری )در 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 warehouse انبار  .68
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

و  که در آن اجناس مکانی
 .شوندیموسائل نگیداری 

کاربری )انبار، سرد 
نول )مسقف،  -خانه( 

 روباز، ترکیبی، نامعلوم(

 + + - 

69.  
ایستگاه آتش 
 نشانی

fire station 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

تجییزات مکان استقرار افراد و 
برای اطفاء حریا و ارائه 

 خدمات ایمنی

 یکاربروضعیت  -نام 
در -در دست احداث)

-حال بیره برداری
 متروکه(

 + + - 

 air strip باند فرود  .70
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

سطحی آسفالته، بتنی یا خاکی 
خار  از محدوده فرودگاه که به 
منظور نشست و برخاست 

 شود.میهواپیما استفاده 

، جنس مصال  )نامعلوم
 -بتن( ، آسفالت، خاک

در ) یکاربروضعیت 
در حال ، دست احداث
 متروکه(، بیره برداری

 + + + 

 tower بر   .71
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

ه به منظور کبلند  نسبتاً یاسازه
ا هدایت ی یده بانی، دینگیبان

وسایل نقلیه هوایی یا دریایی 
 جاد شده است.یا

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 (بیره برداری، متروکه

)دیدبانی،  نول -
 مراابت پرواز، دریایی(

 + + - 

 parking پارکینگ  .72
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

فضای باز، سازه یا ساختمانی 
 برای پارک وسائط نقلیه

نول )روباز،  -نام 
-روبازمسقف، مکانیزه،

 نامعلوم( مسقف،

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 water pump پم  آب  .73
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

اتااکی که در آن تاسیسات 
استخرا  مکانیزه آب از چاه 

 نصب شده باشد.

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

74.  
جایگاه 

 سوخت رسانی
fuel station 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

وسائط محل سوخت گیری 
 نقلیه

 یکاربروضعیت  -نام 
در دست احداث، در )

حال بیره برداری، 
نول جایگاه  -متروکه( 

 یرسانسوخت 
ن، گاز، ینامعلوم، بنز)

 چند منظوره، یل،گازوئ
 ره(یغ

 + + - 

 airport فرودگاه  .75
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی دارای تاسیسات و 
مختلف جیت نشست  یهاسازه

و برخاست و تواف وسائط نقلیه 
 هوایی

نول )نامعلوم،  -نام 
، داخلی، بین المللی

وضعیت  -غیره( 
کاربری )در دست 
احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + + 

 cemetery ابرستان  .76
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

 محل خاکسپاری اموات

دین )اسالم،  -نام 
ییودی، مسیحیت، 

( ، غیرهزرتشتی، نامعلوم
وضعیت کاربری )در  -

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 greenhouse گلخانه  .77
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

با سقف  معموالً یاسازه
برای پرورش گل و  یاشهیش

 اهیگ

  + + - 

78.  
مجموعه 
 نمایشگاهی

exhibition grounds 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

دائمی وعمومی  یامنطقه
شامل ساختمانیا و فضای باز 
که به برپایی نمایشگاه 
 اختصاب یافته است.

 یکاربروضعیت  -نام 
در دست احداث، در )

حال بیره برداری، 
 متروکه(

 + + - 

 مرکز اداری  .79
administrative 

center 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

و  هاساختمانمحلی که درآن 
تاسیسات مربوط به یک اداره 

 وجود داشته باشد.

نام وزارتخانه یا  -نام 
 -سازمان متبول 

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 educational center مرکز آموزشی  .80
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی که در آن آموزش 
تحصیلی درمقاطع  یهادوره

مختلف بطور رسمی ارائه 
 .شودیم

نول )نامعلوم،  -نام 
دانشگاه، دانشکده، 
مرکز تربیت معلم، 

 یآموزشگاه فن مدرسه،
، مدرسه یاحرفهو 

علمیه، آموزشگاه آزاد، 
دستگاه متبول  -غیره( 

)نامعلوم، وزارت 
آموزش و پرورش، 
وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، وزارت 

آموزش درمان و 
پزشکی، سازمان فنی و 

، مرکز مدیریت یاحرفه

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

علمیه، غیره(  یهاحوزه
در ) یکاربروضعیت  -

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

81.  
مرکز پرورش 
 دام وطیور

poultry and 

livestock raising 

farm 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

و پرورش دام و  یمحل نگیدار
 طیور

نول دام و طیور  -نام
و  )نامعلوم، دام، طیور،

وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

 commercial center یز تجارکمر  .82
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی مشتمل بر تعدادی واحد 
 تجاری

، نول )نامعلوم -نام 
غیره( ، بازار، مرکز خرید

در ) یکاربروضعیت  -
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

83.  
مرکز خدمات 
 ارتباطی

telecommunication 

center 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی که در آن خدمات 
مخابراتی و مراسالت 

پستی برای عموم  یهامحموله
 .گرددیمارائه 

  + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 medical center مرکز درمانی  .84
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی که در آن خدمات 
درمانی و بیداشتی ارائه 

 .شودیم

)نامعلوم،  نول - نام
بیمارستان، کلینیک، 
درمانگاه، اورژانس بین 
راهی، خانه بیداشت، 

وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

بیمارستان: مکانی 
برای انجام امور 

 یو بستر یدرمان
 مارانیشدن ب

+ + - 

85.  
مقر نیروی 
 انتظامی

police station 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

مکان استقرار دائم نیروهای 
 انتظامی

نول )راهور،  -نام 
کالنتری، پاسگاه، 
 غیره، نامعلوم(

 + + - 

 antenna آنتن  .86
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

تجییزاتی است که به 
منظورارسال یا دریافت اموا  

 .رودیمالکترومجناطیس بکار 

، بشقابی، یالهیمنول )
 نامعلوم، غیره(

 + + - 

87.  
ایستگاه 
 تقویت اموا 

relay station 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

شامل  یا ساختمانی یامحدوده
ه به منظور کزات مختلف یتجی

تقویت اموا  مورد استفاده ارار 
 .ردیگیم

نول )مخابراتی، 
 رادیویی، تلویزیونی(

 + + - 

88.  
ایستگاه 
 هواشناسی

meteorological 

station 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

شامل  یا ساختمانی یامحدوده
ه به منظور کزات مختلف یتجی

ثبت مشاهدات هواشناسی مورد 
 .ردیگیماستفاده ارار 

 - + +  نام

 wind Turbine توربین بادی  .89
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

دستگاهی که نیروی باد را به 
حرکت دورانی تبدیل کرده تا 
نیروی مکانیکی یا بر  )از 
 طریا مولد( تولید کند.

  + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

90.  
ل فشار کد

 یاو
power pylon 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

بلند برای نگیداری  یاسازه
 یرویانتقال دهنده ن یابلیاک

 یبر  فشار او

  + + - 

91.  
ل کد

 یمخابرات

telecommunication 

tower 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

نگیداری  یبلند برا یاسازه
 آنتن

  + + - 

 mine opening دهانه معدن  .92
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

ورودی تونل حفاری شده برای 
استخرا  مواد معدنی از 

 زیرزمین

مواد معدنی  -نام
)نامعلوم، فلز، سنگ، 
ذغال سنگ، شن 

وماسه، وغیره( وضعیت 
)در دست  یکاربر

احداث، درحال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 

93.  
دودکش 
 صنعتی

smokestack 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

عمودی با کاربری  یاسازه
صنعتی که شامل مجرایی برای 
خرو  دود و گاز ناشی از 
 احترا  و بخار آب است

در )وضعیت کاربری 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 dam سد  .94
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

مصنوعی با ساختاری  یاسازه
محکم و مقاوم است که عمود 
بر جیت جریان آب در بستر 
رود با هدف کنترل و ذخیره 
نمودن آب، جیت مصارف 

 شودگوناگون ساخته می

ظرفیت حجمی:  -نام 
منظور حجم مخزن 

ارتفال: منظور  -است 
ارتفال تا  از کف 

طول  -رودخانه است 
 -عرض تا   -تا  

، نول )نامعلوم، اوسی
پایه دار، دیواره دارای 
سرریز، انحرافی، 
 -تنظیمی، غیره( 

جنس مصال  یا مواد 
، خاک )نامعلوم، بتن،

کاربری  -غیره(
)نامعلوم، مخزنی، 

برای، -انحرافی، آبی
وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + + 

 silo سیلو  .95
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

بسته و دائمی که  یامحفظه
برای ذخیره سازی غالت یا 

 .رودیمسیمان بکار 

 لویسمحتویات  -نام 
نامعلوم، غالت، )

وضعیت  -سیمان( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 brick kiln کوره آجرپزی  .96
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

سات مورد یکه تاس یامحوطه
د آجر به روش یازجیت تولین

 .ردیگیمسنتی را در بر 

  + + - 

97.  
مجتمع 
 صنعتی

industrial complex 
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

مکانی که در آن تعدادی 
واحدصنعتی، به صورت متمرکز 

صنعتی وجود  یهاتیفعالبرای 
 دارد.

 - + +  نام

 industrial unit واحد صنعتی  .98
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

محلی صنعتی، شامل 
ساختمانیا، ماشین آالت و 
تاسیسات برای تولید 

محصوالت یا فرآوری مواد 
 غیرنفتی و گازی

نول )کارخانه،  - نام
کارگاه، غیره، نامعلوم( 

 یبرداروضعیت بیره  -
در دست احداث، )

درحال بیره برداری، 
 متروکه(

 + + - 

 cultural center مرکز فرهنگی  .99
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

محلی که شامل تئاتر، سینما، 
 کتابخانه یا موزه باشد.

نول )تئاتر،  -نام 
سینما، کتابخانه، موزه( 

وضعیت کاربری )در  -
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

تئاتر: مکانی جیت 
نمایش،  یاجرا

سینما: مکانی برای 
نمایش فیلم، 
کتابخانه: محل 
نگیداری کتاب و 

 یهارسانهسایر 
اطالعاتی به منظور 
استفاده عموم، موزه: 
ساختمانی که در آن 
آثار هنری، باستانی، 
فرهنگی، علمی و 

+ + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

غیره به نمایش 
 .شودیمگذاشته 

 tomb مقبره  .100
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

بنایی که برای یادبود فرد در 
 .شودیممحل دفن او ساخته 

 - + +  نام

 historical place مکان تاریخی  .101
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

ه در اّن اّثار تمدن کمکانی 
م وجود دارد یا از یاد
ت یاهم یدارا یخینظرتار

 .باشدیم

 + + +  نام

 religious place مکان مذهبی  .102
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 مذهبی

مکانی که در آن تعدادی ابنیه 
 وجود دارند. با اهمیت مذهبی

نول )نامعلوم،  -نام 
عبادتگاه، زیارتگاه، 

دین )اسالم،  -غیره( 
مسیحیت، ییودیت، 

 -( ، غیرهزرتشتی
در ) یکاربروضعیت 

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 stadium استادیوم  .103
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 ورزشی

که به  نسبتاً وسیع یاسازه
منظور برگزاری مسابقات 
ورزشی احداث گردیده است و 

دارای جایگاهی برای  معموالً
 باشد.تماشاگران می

 - + +  نام

 sports center ورزشی مکان  .104
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 ورزشی

محلی که درآن امکانات 
از  یاپارهوتجییزات برای 

ورزشی وجود  یهاتیفعال
 داشته باشد.

 یکاربروضعیت  -نام 
در دست احداث، در )

حال بیره برداری، 

 نول)( – متروکه(

 + + - 

 prison زندان  .105
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

محلی که در آن محکومانی که 
برای  شدهحکم آنان اطعی 

به  دائممدت معین یا به طور 
منظور تحمل کیفر، با هدف 

آموزی و بازپروری حرفه
 شوند.نگیداری می

  + + - 

106.  
ساختمان 
 منفرد

single building 
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

 ی، داراینسبتاً دائم یاسازه
وار اطراف و سقف، که خار  ید

از محدوده محصور بین معابر 
آن را بصورت  توانینمبوده و 
گر ید یهاساختمانبا  یبلوک
م نمود. *تبصره: در یترس
پوششی، این نول  یهانقشه

ساختمان، فقط در مناطا برون 
 .شودیمشیری، گویاسازی 

  - + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 hotel هتل  .107
 یهاسازه

 ساختمانی
--- 

مکانی که در آن امکانات 
ااامت موات، غذا و خدمات 
رفاهی دیگر برای مسافران 

 .شودیم نیت م

 - + +  نام

 --- عوارض آبی waterfall آبشار  .108

ه از ک یزش توده آبیمحل ر
ا با یبه صورت اائم  یبلند
 .زدیریمب تند فرو یش

نحوه ایجاد  -نام 
)طبیعی، مصنوعی، 

 نامعلوم(

 + + - 

109.  
 یهاپینه

 غیرخشک
wetlands عوارض آبی --- 

زمین پستی که از رطوبت 
اشبال شده و به صورت دائم یا 

پوشیده باشد و موات از آب 
ممکن است رستنییایی از نول 
بوته و درخت ه در آن وجود 

 داشته باشد.

نول )مانداب،  -نام 
تاالب،  ، باتال ، مرداب

 غیره، نامعلوم(برکه ، 

توده آب مانداب: 
که در  عینسبتاً وس

پست بصورت  ینیزم
 دهیراکد و گند
 .است

  ینیزم پینهباتال : 
که به علت نداشتن 

رطوبت  ،یراه زهکش
د رآن اشبال شده و 
به حالت سست و 

درآمده، گاه  یاسفنج
آب تمام آن را 
 ایفراگرفته و 

در آن  یاهانیگ
 .است دهییرو

 یها پینهمرداب: 
کم عما از آب و 

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 یمحصور در خشک
است که معموالً از 

اشبال و  نیریآب ش
راکد بوده که با 

 اهانیاز گ یپوشش
 یخودرو همراه م

منطقه  نیباشد. ا
 یمعموالً با ماسه ها

 ایو  ایاز در یساحل
 یجدا م اچهیدر

 .شود

پینه هایی  تاالب: 
از آب با وسعت 
های متفاوت که 
بر اثر ماسه های 
ساحلی از دریا یا 
دریاچه جدا شده 

 اند.
سطحی  برکه:

پوشیده از آب دارای 
جریان بطئی که 
معموال در کنار 
چشمه ها یا رودخانه 
 ها ارار دارد.
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 

 --- عوارض آبی spring چشمه  .110

محل خرو  طبیعی آب به 
از زیر  صورت دائم یا فصلی

تبصره: مظیر انات  -زمین.
 باشد.چشمه نمی

  + + - 

 عوارض آبی bay خلیج  .111
 یهاپینه
 آبی

ش یه در اثر پکپینه بزر  آبی 
به  کیآب به داخل خش یرفتگ

وجود آمده و از سه اسمت 
محصور  کیتوسط خش
 .باشدیم

 + + +  نام

 عوارض آبی estuary خور  .112
 یهاپینه
 آبی

پینه آبی که در اثر پیشروی 
آب دریا یا خلیج در دهانه 
 آبراهه ایجاد گردد.

 + + +  نام

 عوارض آبی sea دریا  .113
 یهاپینه
 آبی

پینه بزرگی از آب درداخل یا 
های ها که به آبحاشیه خشکی

 آزاد راه دارد.

 + + +  نام
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 عوارض آبی lake دریاچه  .114
 یهاپینه
 آبی

پینه بزرگی از آب در داخل 
خشکی که به آبیای آزاد راه 

 ندارد.

آب طعم  -نام 
، شیرین( شور نامعلوم،)
نامعلوم، ) جادیانحوه  -

 -طبیعی، مصنوعی( 
نامعلوم، تداوم )وضعیت 

 فصلی، دائمی(

 + + + 

 عوارض آبی island جزیره  .115
 یهاپینه

 خشک

خشکی که توسط پینه اطعه 
 بزر  آبی محاصره شده باشد.

وضعیت اسکان  -نام 
)نامعلوم، مسکونی، 
 غیرمسکونی(

 + + + 

116.  
جزیره وسط 
 رودخانه

river island عوارض آبی 
 یهاپینه

 خشک

رون زده از آب یب یهایخشک
یا فصلی در  یمیکه بصورت دا

 وجود دارند. هارودخانهوسط 

  + + - 

 عوارض آبی cape دماغه  .117
 یهاپینه

 خشک

اطعه زمینی که در آب 
 پیشروی کرده باشد

 + + +  نام

 عوارض آبی shore ساحل  .118
 یهاپینه

 خشک

ن در مجاورت یسطحی از زم
ن یاز آب که فاصله ب یاپینه

ل یآب و خشکی را تشک
 .دهدیم

  + + - 

 عوارض آبی river رود  .119
مسیرهای 
 آبی

های جاری در سط  زمین آب
دارای مجرای طبیعی بوده که 

ودر فصول مختلف سال ممکن 
 است کم، زیاد یا خشک شود.

نول )دائمی،  -نام 
 فصلی، نامعلوم(

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 عوارض آبی drainage زهکش  .120
مسیرهای 
 آبی

شیار مصنوعی درسط  زمین 
که به منظور هدایت و خرو  
آب اضافی زیرزمینی، سطحی و 
رواناب از یک سازه و یا از یک 
منطقه به منظور جلوگیری 
کردن از مزاحمت این آب 
اضافی و یا جلوگیری از زیان 

 گردد.ناشی از آن، احداث می

در ) یکاربروضعیت 
دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + - 

 عوارض آبی qanat انات  .121
مسیرهای 
 آبی

مجرایی که به کمک چاهیای 
متعدد حفرشده در زیرزمین، آب 

را به داخل  هاهیکوهپازیرزمینی 
تا به  کندیمهدایت  هادشت

مصرف کشاورزی و غیره 
 برساند.

 + + +  نام، وضعیت )دایر، بایر(

 عوارض آبی canal انالک  .122
مسیرهای 
 آبی

 یبرا یمصنوع یاعارضه
ف آن کواره و یانتقال آب که د
ا مصال  مقاوم یاغلب از بتن 

 گر ساخته شده است.ید

نول ماده  عرض نام
نامعلوم، شونده )حمل 

جنس  آب، فاضالب(
نامعلوم، مواد )مصال  یا 

بتن، خاک، سنگ، 
 یکاربروضعیت  غیره(
در دست احداث، در )

حال بیره برداری، 
 متروکه(

 + + + 

 عوارض آبی culvert مجرای آبرو  .123
مسیرهای 
 آبی

 یرن آب از زجریار عبومجرای 
 یکمسیر راه یا راه آهن از 

 یگرف دطر بهف طر

  + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 عوارض آبی floodway مسیل  .124
مسیرهای 
 آبی

مجرای طبیعی که فقط هنگام 
 بارندگی، آب در آن جریان دارد.

  + + + 

 عوارض آبی stream or ditch نیر یا جوی  .125
مسیرهای 
 آبی

عما و  مسیر جریان آب با
 کمعرض 

نحوه ایجاد  -نام 
)طبیعی، مصنوعی، 

 نامعلوم(

 + + - 

 embankment خاکریز  .126
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

ه به طور ک کاز خا یاتوده
ایجاد شده و به  یمصنوع
 افته باشد.یامتداد  یصورت طول

  + + - 

 valley دره  .127
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

فرورفتگی میان دو کوه که در 
یک جیت گسترش یافته است. 

 اسم مکان()

 + + +  نام

 cave opening دهانه غار  .128
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

مدخل فضای خالی زیرزمینی 
که به طور معمول بر اثر حل 
شدن سنگیا با آب و ذوب 

 .شودیمشدن یخیا ایجاد 

 - + +  نام

 rock صخره  .129
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

منفرد وبزر  از سنگ  یاتوده
که در سط  زمین و یادرون 

ارار دارد وباعث ایجاد  هاآب
 .گرددیمبرآمدگی یا پرتگاه 

  + + - 

 mountain کوه  .130
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

زمین نسبتاً بلندی که در یک 
است و عموماً منطقه گسترده
دارتر از تپه است. بلندتر و شیب
 اسم مکان()

نامعلوم، )نول  -نام 
 عادی، آتش فشان(

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 spot height ینقطة ارتفاع  .131
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

با ماهیت غیرفیزیکی  یانقطه
که به منظور استفاده در نمایش 
شکل ارتفاعی سط  زمین و 
هم نین ثبت ارتفاعات در 
مکانیای خاب برداشت 

. )به طور مثال در شودیم
مناطقی که به علت هموار 
بودن سط  زمین، فواصل 
منحنی میزانیا از یکدیگر زیاد 

برای نمایش دایا  باشدیم
ارتفاعات از این نقاط در بین 
خطوط منحنی میزان استفاده 

و یا در باالترین نقطه  گرددیم
ارتفاعی در کوهستانیا و یا در 

نقطه ارتفاعی در  نیترنییپا
 و گودالیا(. هادره

  + + + 

 cut بریدگی  .132
عوارض 
 ارتفاعی

 بریدگی

برشی طبیعی یا مصنوعی در 
شیب سط  زمین است به 
نحوی که نمود آن به شکل 

پرشیب  یهاوارهیدپرتگاه با 
 باشد.می

  + + - 

 ridge خط الراس  .133
عوارض 
 ارتفاعی

خط 
 شکست

خطی که بلندترین نقاط یک 
بلندی از ابیل رشته کوه را به 

وبه آن  کندیمیکدیگر متصل 
 خط تقسیم آب نیز می گویند.

  + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 gulley خط القعر  .134
عوارض 
 ارتفاعی

خط 
 شکست

ه ک یعیاست طب یاعارضه
ه از برخورد ک یاریش صورتبه

ن یدر سط  زم یدو برآمدگ
افته و محل عبور و یامتداد
بوده و  یسطح یت آبیایهدا
 یان آب در آن دائمیجر
از  یکیو  باشدینم

ش یمیم نما یهامشخصه
 ن است.یزم یل توپوگرافکش

  + + + 

 pile دپو  .135
عوارض 
 ارتفاعی

دپو و 
 گودبرداری

 - + +   از مواد انباشته شده. یاتوده

 پوشش گیاهی desert کویر  .136
زمینیای لم 
 یزرل

کم باران با پوشش  یامنطقه
گیاهی اندک که تا حدی از 
ماسه پوشیده شده و غالباً غیر 

 )اسم مکان( اابل زیست باشد.

 + + +  نام

 pit گودبرداری  .137
عوارض 
 ارتفاعی

دپو و 
 گودبرداری

گودال باای مانده از حفاری 
 سط  زمین با اهداف غیرمعدنی

  + + - 

138.  
زان یم یمنحن
 یاصل

main contour line 
عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
که فواصل ارتفاعی بین دو 

با توجه به  منحنی مجاور
 .شودیممقیاس و نیاز تعیین 

 + + +  ارتفال

139.  
منحنی میزان 
 تقریبی

approximate 

contour line 

عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
به علت وجود موانعی از  که

ابیل سایه، جنگل و غیره سط  
زمین به طور کامل اابل رویت 

 .باشدینم

 + + +  ارتفال
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

140.  
منحنی میزان 
 شاخص

index contour line 
عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
که فواصل ارتفاعی بین دو 

پنج برابر فواصل  منحنی مجاور
ارتفاعی منحنی میزان اصلی 

 است.

 + + +  ارتفال

141.  
زان یم یمنحن

 واسط

intermediate 

contour line 

عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
ن یه فاصلة بک یکه در مناطق
 یسانت 5ش از یخطوط تراز ب

ترسیم  متر در مقیاس نقشه
. این منحنی از لحاظ گرددیم

ارتفاعی از وسط دو منحنی 
 .گذردیممیزان اصلی 

 + + +  ارتفال

 --- محدوده camp اردوگاه  .142

اطعه زمینی است که برای 
برپایی چادر یا کانکس و مانند 
آن جیت اسکان موات آماده 

 است.شده 

 - + +  نام

 --- محدوده block بلوک  .143

محدوده محصور بین معابر 
شیری اعم از این که در آن 
ساخت و ساز صورت گرفته 

 باشد یا نباشد.

نول )ساختمانی، 
 غیرساختمانی(

بلوک ساختمانی: 
بلوک که در آن 
ساخت و سازی 
صورت گرفته باشد. 

* بلوک 
غیرساختمانی: بلوک 
که در آن هیچ 

سازی ساخت و 
 صورت نگرفته باشد.

- + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

144.  
پارک و 
 تفریحگاه

park محدوده --- 

که برای تفری  و  یامنطقه
استراحت مردم اختصاب داده 
شده و غالباً دارای فضای سبز 

 .باشدیمطبیعی یا مصنوعی 
 یهاپارک»توضی :  *
« جنگل»همان « یجنگل

 شوند.محسوب می

نول )پارک،  -نام 
تفریحگاه، پارک و 
تفریحگاه، شیربازی، 
 پارک آبی، نامعلوم(

 + + - 

145.  
 (های)چادر
 یریعشا

tribal tents محدوده --- 

عشایر  ی(ها)چادرمحل برپایی 
 درهنگام ییال  یا اشال 

تبصره: محل چادرهای  *
عشایر که بنا به نظر گویاساز از 

، باشدینماهمیت الزم برخوردار 
 .شودیمحذف 

  + + - 

 --- محدوده ruins خرابه  .146

باایمانده رو به زوال یا تخریب 
شده یک سازه یا یک محوطه 

 غیرتاریخی

  + + - 

147.  
محل جمع 
آوری اجناس 
 اسقاطی

scrap yard محدوده --- 

محل جمع آوری، نگیداری، 
تخریب یا فروش اجناس 

 اسقاطی.

 - + +  نام

148.  
محل جمع 
 آوری زباله

disposal area محدوده --- 
دفن مواد  محل جمع آوری یا

 زائد ودورانداختنی
 - + +  نام

 --- محدوده open pit معدن روباز  .149
حفاری سطحی انجام شده 
 برای استخرا  مواد معدنی

مواد معدنی  -نام
)نامعلوم، فلز، سنگ، 
ذغال سنگ، شن 

وضعیت  وماسه، وغیره(

 + + - 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

در دست ) یکاربر
احداث، درحال بیره 
 برداری، متروکه(

150.  
منطقه 
 ممنوعه

restricted area محدوده --- 
که مجوز نمایش  یامحدوده

 روی نقشه را ندارد.
  + + + 

151.  
ایستگاه 
دائمی 
 ژئودینامیک

Iranian Permanent 

Geodynamic 

Station (IPGN) 

 --- کنترلنقاط

پیالر بتنی به همراه تجییزات 
مورد نیاز برای تعیین مواعیت 
دایا در مناطا حساس 

بطور  آن درکه ژئودینامیکی 
تجییرات  و پیوسته دائمی
پوسته زمینی در  یالحظه

چارچوب مرجع مختصات ملی 
 .شودیمگیری ندازهو جیانی ا

 –پیالر بتنی نول )
تجییزات و ملزومات 
(تعیین مواعیت دایا  

پیالر بتنی برای نصب آنتن 
گیرنده به همراه تجییزات 
و ملزومات مورد نیاز تعیین 

 مواعیت دایا

+ + + 

152.  
نقطه ترازیابی 
 1درجه 

1st order leveling 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
 مبنایی
 ترازیابی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی زمین که ارتفال دایا آن 
 نسبت به سط  مبنا ارتفاعی

مشخص   (M.S.Lکشور)
است و فاصله آن از نقاط مشابه 
خود در شبکه درجه یک 

کیلومتر  2 متوسطترازیابی 
 باشد.

 + + +  نام
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

153.  
نقطه ترازیابی 
 2درجه 

2nd order control 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
 مبنایی
 ترازیابی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی زمین که ارتفال دایا آن 
 نسبت به سط  مبنا ارتفاعی

مشخص   (M.S.Lکشور)
است و فاصله آن از نقاط مشابه 
خود در شبکه درجه دو ترازیابی 

 متر باشد.لویک 3-4بین 

 + + +  نام

154.  
 یابینقطه تراز
 3درجه 

3rd order control 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
 مبنایی
 ترازیابی

 یکیزیت فیثابت با ماه یانقطه
ا آن یه ارتفال داکن یزم یرو

 ینسبت به سط  مبنا ارتفاع
مشخص   (M.S.Lکشور)

است و فاصله آن از نقاط مشابه 
ه درجه سه کخود در شب

لومتر کی 4-5ن یب یابیتراز
 باشد.

 + + +  نام

155.  
نقطه 
 سنجیثقل

 0درجه 

zero order gravity 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  و ثقلی مسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

مشخص و ثقلی مسطحاتی 
آن با  مقدار شتاب ثقلاست و 

سنج دایا با استفاده از ثقل
دات یک میکروگال 

 گیری شده است.اندازه

 نام
 

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

156.  

نقطه 
چندمنظوره 
ژئودزی درجه 

1 

1st order multi-

purpos geodesy 

point 

 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  ، ارتفاعی و ثقلیمسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

ارتفاعی و ثقلی  ،مسطحاتی
مشخص است و فاصله ان از 
نقاط مشابه در شبکه درجه یک 

 لومتریک 55 ژئودزیچندمنظوره 
 باشدیم

 نام
 

+ + + 

157.  

نقطه 
چندمنظوره 
ژئودزی درجه 

2 

2nd order multi-

purpos geodesy 

point 

 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  ، ارتفاعی  و ثقلیمسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

 ، ارتفاعی و ثقلیمسطحاتی
مشخص است و فاصله ان از 
نقاط مشابه در شبکه درجه دو 

 لومتریک 25 ژئودزیچندمنظوره 
 باشدیم

 نام
 

+ + + 

158.  
نقطه 
 سنجیثقل

 3درجه 

3rd order gravity 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  و ثقلی مسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

مشخص و ثقلی مسطحاتی 
است و فاصله ان از نقاط مشابه 

درجه سه سنجی ثقلدر شبکه 
 باشدیمکیلومتر  9

 نام
 

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 نقاط کنترل photo center مرکز عکس  .159
نقاط 
 فتوگرامتری

تصویر اائم مرکز تصویر 
عکسبرداری بر روی عکس 

 هوایی

شماره  -شماره عکس 
شماره  -خط پرواز 
 طر 

 + + - 
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 (حروف الفبا)به ترتیب  کوچک مقیاس فهرست عوارض
 

 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 راه حمل و نقل freeway آزادراه  .1

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
مشخصات موتوری که دارای 
 زیر باشد:

 فااد تقاطع هم سط  •
مجزا بودن اسمتیای رفت و  •

 برگشت توسط مانع از یکدیگر 
  متر 12عرض بیشتر از  •

متری در  2خاکی  یهاشانه •
 طرفین 

 روسازی آسفالته و زیرسازی  •
 مشخصات هندسی راه •
عدم امکان پارک وسائط  •

 نقلیه در حاشیه آن

وضعیت کاربری  -نام 
دست احداث، در  )در

حال بیره برداری، 
 متروکه(

 + + + 

2.  
 
 

 

 province استان
تقسیمات 
 کشوری

--- 

استان واحدی از تقسیمات 
کشوری است با محدوده 
ججرافیایی معین که از بیم 
پیوستن چند شیرستان همجوار 

های با توجه به مواعیت
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
ااتصادی و طبیعی تشکیل 

 شود.می

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز کمرکز استان: مر
از  یکیاستان 
همان  یشیرها

ه کاستان است 
انون کن یترمناسب
، ی، ااتصادیاسیس

و  یعی، طبیفرهنگ
آن استان  یاجتماع

 شود.یشناخته م

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

3.  
انبار مواد 
 سوختی

fuel tank farm 
تاسیسات زیر 
 بنایی

 مخزن

 یهامحفظهاز  یامحدوده
دایمی و ثابت برای نگیداری 
وذخیره سازی مواد سوختی از 
ابیل نفت، گاز، گازوئیل و 

 بنزین

محتویات  -نام 
)نامعلوم، نفت، گاز، 

، نیل، بنزیگازوئ
وضعیت  -( ترکیبی

کاربری )در دست 
احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + + 

 air strip باند فرود  .4
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

سطحی آسفالته، بتنی یا خاکی 
خار  از محدوده فرودگاه که به 
منظور نشست و برخاست 

 شود.هواپیما استفاده می

، جنس مصال  )نامعلوم
 -بتن( ، آسفالت، خاک

در ) یکاربروضعیت 
در حال ، دست احداث
 متروکه(، بیره برداری

 + + + 

 District بخش  .5
تقسیمات 
 کشوری

--- 

بخش واحدی است از 
تقسیمات کشوری که دارای 
محدوده ججرافیایی معین بوده و 
از بیم پیوستن چند دهستان 
همجوار مشتمل بر چندین 
مزرعه، مکان، روستا و احیاناً 
شیر که در آن عوامل طبیعی و 
اوضال اجتماعی، فرهنگی، 
ااتصادی و سیاسی واحد 

آورد به همگنی را بوجود می
نظرگرفتن نحوی که با در 

تناسب وسعت، جمعیت، 
ارتباطات و دسترسی و سایر 

ها، نیل به اهداف و مواعیت

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز کمرکز بخش: مر
ا یبخش، روستا 

 ، از همانیشیر
ه کبخش است 

انون کن یترمناسب
، ی، فرهنگیعیطب

 یاسیو س یااتصاد
آن محدوده شناخته 

 شود.یم

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

ها دولت در جیت برنامه ریزی
احیاء امکانات طبیعی و 

استعدادهای اجتماعی و توسعه 
امور رفاهی و ااتصادی آن 

 تسییل گردد.

 راه حمل و نقل highway بزرگراه  .6

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای مشخصات 

 زیر باشد:
 دارای تقاطع هم سط  •

مجزا بودن اسمتیای رفت و  •
 برگشت توسط مانع از یکدیگر 

  متر 12عرض بیشتر از  •
متری در  2خاکی  یهاشانه •

 طرفین 
 روسازی آسفالته و زیرسازی  •

 مشخصات هندسی راه •
عدم امکان پارک وسائط  •

 نقلیه در حاشیه آن

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

 (متروکه

 + + + 

 port بندرگاه  .7
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 آبی

محلی در ساحل یک پینه 
بزر  آبی یا رودخانه که محل 
تواف وسایل نقلیه دریایی بوده 
و جیت پیاده و سوار کردن 
مسافر و یا بارگیری و باراندازی 

 .رودیمبه کار 

کاربری  -نام 
-ماهیگیری-)تجاری
-ترکیبی-مسافری
 نامعلوم(-غیره

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 پوشش گیاهی bush-covered area بوته زار  .8
زمینیای لم 
 یزرل

پوشیده از بوته و  یامنطقه
علف با تراکم زیاد که بطور 

 .انددهیروئطبیعی 

 + + +  نام

 پوشش گیاهی grove بیشه  .9
جنگل و 
 بیشه

اراضی مشجری که عمدتاً از 
درخت و درخت ه پوشیده شده 

 باشد.

  + + + 

 refinery پاالیشگاه  .10
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

سات و یاز تاس یامجموعه
ساختمانیا برای فرآوری نفت 

 خام و گاز طبیعی

 شگاهیپاالنول  -نام 
نامعلوم، نفت، گاز، )

 پتروشیمی و غیره(
در ) یکاربروضعیت 

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 ظرفیت -

 + + + 

11.  
 یهاپینه

 غیرخشک
wetlands عوارض آبی --- 

زمین پستی که از رطوبت 
اشبال شده و به صورت دائم یا 
موات از آب پوشیده باشد و 
ممکن است رستنییایی از نول 
بوته و درخت ه در آن وجود 

 داشته باشد.

نول )مانداب،  -نام 
تاالب،  ، باتال ، مرداب

 غیره، نامعلوم(برکه ، 

توده آب مانداب: 
در که  عینسبتاً وس

پست بصورت  ینیزم
 دهیراکد و گند
 .است

  ینیزم پینهباتال : 
که به علت نداشتن 

رطوبت  ،یراه زهکش
د رآن اشبال شده و 
به حالت سست و 

درآمده، گاه  یاسفنج
آب تمام آن را 
 ایفراگرفته و 

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

در آن  یاهانیگ
 .است دهییرو

 یها پینهمرداب: 
کم عما از آب و 
 یمحصور در خشک

است که معموالً از 
اشبال و  نیریآب ش

راکد بوده که با 
 اهانیاز گ یپوشش

 یخودرو همراه م
منطقه  نیباشد. ا

 یمعموالً با ماسه ها
 ایو  ایاز در یساحل
 یجدا م اچهیدر

 .شود

پینه هایی  تاالب: 
از آب با وسعت 
های متفاوت که 
بر اثر ماسه های 
ساحلی از دریا یا 
دریاچه جدا شده 

 اند.
سطحی  برکه:

پوشیده از آب دارای 
جریان بطئی که 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

معموال در کنار 
چشمه ها یا رودخانه 
 ها ارار دارد.

 

 

12.  
 یهاتپه
 یاماسه

sand dunes پوشش گیاهی 
زمینیای لم 
 یزرل

متشکل از ماسه که  یهاتپه
دراثر فرسایش تراکمی باد 

 اند.ایجاد شده

  + + + 

 عوارض آبی island جزیره  .13
 یهاپینه

 خشک

اطعه خشکی که توسط پینه 
 بزر  آبی محاصره شده باشد.

وضعیت اسکان  -نام 
)نامعلوم، مسکونی، 
 غیرمسکونی(

 + + + 

 پوشش گیاهی forest جنگل  .14
جنگل و 
 بیشه

پوشیده از درخت  یامنطقه
معموالً با وسعت و تراکم باال 
 به صورت طبیعی یا مصنوعی

وضعیت )سالم،  -نام 
نول  -شده( تخریب 

)طبیعی، مصنوعی، 
نامعلوم، غیره( * 
تبصره: نام پارک 
جنگلی، به صورت 

پارک جنگلی + »
 آورده شود.« ]نام[

 + + + 

15.  
چاه نفت و 
 گاز

gas/oil well 
تاسیسات زیر 
 بنایی

--- 

در سط   یمصنوع یاحفره
ه کن )خشکی با بستر دریا( یزم

به منظور استخرا  گاز یا مواد 
 شده باشد.جاد ینفتی ا

( ، نامعلومنول )گاز، نفت
وضعیت کاربری )در  -

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + + 

 پوشش گیاهی grassland چمن زار  .16
مرتع و 
 چمن

زمینی که در آن چمن به شکل 
 طبیعی روئیده باشد.

 + + +  نام
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 ridge خط الراس  .17
عوارض 
 ارتفاعی

خط 
 شکست

خطی که بلندترین نقاط یک 
بلندی از ابیل رشته کوه را به 

وبه آن  کندیمیکدیگر متصل 
 خط تقسیم آب نیز می گویند.

  + + + 

 gulley خط القعر  .18
عوارض 
 ارتفاعی

خط 
 شکست

ه ک یعیاست طب یاعارضه
ه از برخورد ک یاریش صورتبه

ن یدر سط  زم یدو برآمدگ
افته و محل عبور و یامتداد
بوده و  یسطح یآبیات یهدا
 یان آب در آن دائمیجر
از  یکیو  باشدینم

ش یمیم نما یهامشخصه
 ن است.یزم یل توپوگرافکش

  + + + 

19.  
خط انتقال 
 نیرو

power line 
تاسیسات زیر 
 بنایی

 خط انتقال

بر   یفشار او یابلیاکر یمس
رو یانتقال ن یلیاکد یه بر روک

 .اندشدهنصب 

  + + + 

 pipeline خط لوله  .20
تاسیسات زیر 
 بنایی

 خط انتقال

در سط  زمین که  ی ثابتالوله
برای انتقال مایعات یا گاز از 

به نقطه دیگر به کار  یانقطه
 .رودیم

شونده نول ماده حمل 
نامعلوم، آب، نفت، )

 -گاز، فاضالب، غیره(
در ) یکاربروضعیت 

دست احداث، درحال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 عوارض آبی bay خلیج  .21
 یهاپینه
 آبی

ش یه در اثر پکپینه بزر  آبی 
به  کیآب به داخل خش یرفتگ

وجود آمده و از سه اسمت 
محصور  کیتوسط خش
 .باشدیم

 + + +  نام

 عوارض آبی estuary خور  .22
 یهاپینه
 آبی

پینه آبی که در اثر پیشروی 
آب دریا یا خلیج در دهانه 
 آبراهه ایجاد گردد.

 + + +  نام

 پوشش گیاهی planted trees درختکاری  .23
پوشش 
 درختی

پوشیده شده  یامنطقه
ازدرختان با وسعت کم، که به 
صورت مصنوعی بوجود آمده 

 است.

  + + + 

 valley دره  .24
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

فرورفتگی میان دو کوه که در 
یک جیت گسترش یافته است. 

 اسم مکان()

 + + +  نام

 عوارض آبی sea دریا  .25
 یهاپینه
 آبی

پینه بزرگی از آب درداخل یا 
های ها که به آبحاشیه خشکی

 آزاد راه دارد.

 + + +  نام
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 عوارض آبی lake دریاچه  .26
 یهاپینه
 آبی

پینه بزرگی از آب در داخل 
خشکی که به آبیای آزاد راه 

 ندارد.

آب طعم  -نام 
، شیرین( شور نامعلوم،)
نامعلوم، ) جادیانحوه  -

 -طبیعی، مصنوعی( 
نامعلوم، تداوم )وضعیت 

 فصلی، دائمی(

 + + + 

 پوشش گیاهی plain دشت  .27
مرتع و 
 چمن

وسیع، پست و مسط   یاهیناح
که معموالً دارای پوشش 
)اسم  گیاهی غیردرختی است.

 مکان(

  + + + 

 عوارض آبی cape دماغه  .28
 یهاپینه

 خشک

اطعه زمینی که در آب 
 باشد پیشروی کرده

 + + +  نام

 rural district دهستان  .29
تقسیمات 
 کشوری

--- 

دهستان کوچکترین واحد 
تقسیمات کشوری است که 
دارای محدوده ججرافیایی معین 
بوده و از بیم پیوستن 
چندروستا، مکان، مزرعه 

که از  شودیمهمجوار تشکیل 
لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، 
ااتصادی واجتماعی، همگن 
بوده و امکان خدمات رسانی و 
برنامه ریزی در سیستم و شبکه 

 .دینمایمواحدی را فراهم 

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز کمرکز دهستان: مر
دهستان منحصراً 

از همان  ییروستا
ه کدهستان است 

ز کن مریترمناسب
آن  یخدمات روستائ

محدوده شناخته 
 شود.یم

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

30.  
راه برون 
 شیری

outer-city 

thoroughfare 
 راه حمل و نقل

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای ویژگییای 

 زیر باشد:
 تقاطع هم سط  •

 زیرسازی  •
 مشخصات هندسی راه •

 خار  از شیرها •

وضعیت کاربری  -نام 
)در دست احداث، در 
حال بیره برداری، 

 جنس -متروکه( 
)آسفالته، خاکی، 
 -شوسه، نامعلوم(
 عرض
 

 + + + 

31.  
راه درون 
 شیری

inner-city 

thoroughfare 
 راه حمل و نقل

مسیر عبور و مرور وسائط نقلیه 
موتوری که دارای ویژگییای 

 زیر باشد:
 تقاطع هم سط  •

 زیرسازی  •
 مشخصات هندسی راه •

 داخل شیرها•

بلوار، نول ) -نام 
خیابان، 
 جنس )-کوچه،نامعلوم(

آسفالته، خاکی، 
 عرض-(شوسه

* تبصره: نام راه درون 
شیری، مختص به 

. باشدیبزر  مقیاس م
در متوسط مقیاس، راه 
درون شیری صرفاً 
تولید شده ولی گویا 

 .شودینم

 + + + 

 عوارض آبی river رود  .32
مسیرهای 
 آبی

های جاری در سط  زمین آب
که دارای مجرای طبیعی بوده 
ودر فصول مختلف سال ممکن 
 است کم، زیاد یا خشک شود.

نول )دائمی،  -نام 
 فصلی، نامعلوم(

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 village روستا  .33
تقسیمات 
 کشوری

--- 

روستا واحد مبداء تقسیمات 
کشوری است که از لحاظ 

طبیعی، ) یستیزمحیط 
اجتماعی، فرهنگی، ااتصادی( 
همگن بوده که با حوزه و المرو 
 معین ثبتی یا عرضی مستقل

یا  خانوار 20که حداال تعداد 
صدنفر اعم از متمرکز یا 

پراکنده در آنجا سکونت داشته 
باشند و اکثریت ساکنان دائمی 
آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم 

 یهاتیفعالبه یکی از 
کشاورزی، دامداری، باغداری 
به طور اهم و صنایع روستایی 
و صید و یا ترکیبی از این 

 اشتجال داشته باشند. هاتیفعال

 + + +  جمعیت -نام 

 dam سد  .34
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 صنعتی

مصنوعی با ساختاری  یاسازه
محکم و مقاوم است که عمود 
بر جیت جریان آب در بستر 
رود با هدف کنترل و ذخیره 
نمودن آب، جیت مصارف 

 شودگوناگون ساخته می

ظرفیت حجمی:  -نام 
منظور حجم مخزن 

ارتفال: منظور  -است 
ارتفال تا  از کف 

طول  -رودخانه است 
 -عرض تا   -تا  

، نول )نامعلوم، اوسی
پایه دار، دیواره دارای 
سرریز، انحرافی، 
 -تنظیمی، غیره( 

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

جنس مصال  یا مواد 
، خاک )نامعلوم، بتن،

کاربری  -غیره(
)نامعلوم، مخزنی، 

برای، -انحرافی، آبی
وضعیت  -غیره( 
در دست ) یکاربر

احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 accommodation سکونتگاه  .35
تقسیمات 
 کشوری

--- 
سکونتگاهیایی که کمتر از 

 اسم مکان(. )بیست خانوار دارد
  + + + 

 پوشش گیاهی gravel land شن زار  .36
زمینیای لم 
 یزرل

سطحی از زمین که توسط شن 
 پوشیده شده باشد.

 + + +  نام
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 city شیر  .37
تقسیمات 
 کشوری

--- 

شیر محلی است با محدوده 
اانونی که در محدوده 

ججرافیایی بخش وااع شده و از 
نظر بافت ساختمان، اشتجال 
وسایر عوامل دارای سیمایی با 

خاب خود بوده به  یهایژگیو
طوری که اکثریت ساکنان 
دائمی آن در مشاغل کسب، 
تجارت، صنعت، کشاورزی، 

اداری  یهاتیفعالخدمات و 
اشتجال داشته ودر زمینه 
خدمات شیری از خودکفایی 
نسبی برخوردار و کانون 
مبادالت اجتماعی، ااتصادی، 
فرهنگی و سیاسی حوزه جذب 
و نفوذ پیرامون خود بوده و 
حداال دارای ده هزار نفر 

 جمعیت باشد.

 + + +  جمعیت -نام 

 urban district شیرستان  .38
تقسیمات 
 کشوری

--- 

واحدی از تقیسمات  شیرستان
کشوری است با محدوده 
ججرافیایی معین که از بیم 
پیوستن چندبخش همجوار که 
از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، 

و فرهنگی  یاسیس ااتصادی،
واحد متناسب و همگنی را به 

 .اندآوردهوجود 

نام  -جمعیت  -نام 
 مرکز

ز شیرستان: کمر
 یاز شیرها یکی

همان شیرستان 
ه کاست 
انون کن یترمناسب
، ی، فرهنگیعیطب
و  یاسی، سیااتصاد

آن  یاجتماع

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

محدوده شناخته 
 شود.یم

 airport فرودگاه  .39
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 خدماتی

محلی دارای تاسیسات و 
مختلف جیت نشست  یهاسازه

و برخاست و تواف وسائط نقلیه 
 هوایی

نول )نامعلوم،  -نام 
، داخلی، بین المللی

وضعیت  -غیره( 
کاربری )در دست 
احداث، در حال بیره 
 برداری، متروکه(

 + + + 

 عوارض آبی qanat انات  .40
مسیرهای 
 آبی

مجرایی که به کمک چاهیای 
متعدد حفرشده در زیرزمین، آب 

را به داخل  هاهیکوهپازیرزمینی 
تا به  کندیمهدایت  هادشت

مصرف کشاورزی و غیره 
 برساند.

 + + +  )دایر، بایر(نام، وضعیت 

 عوارض آبی canal انالک  .41
مسیرهای 
 آبی

 یبرا یمصنوع یاعارضه
ف آن کواره و یانتقال آب که د
ا مصال  مقاوم یاغلب از بتن 

 گر ساخته شده است.ید

نول ماده  عرض نام
نامعلوم، شونده )حمل 

جنس  آب، فاضالب(
نامعلوم، مواد )مصال  یا 

بتن، خاک، سنگ، 
 یکاربروضعیت  غیره(
در دست احداث، در )

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

حال بیره برداری، 
 متروکه(

 mountain کوه  .42
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

زمین نسبتاً بلندی که در یک 
است و عموماً منطقه گسترده
دارتر از تپه است. بلندتر و شیب
 اسم مکان()

نامعلوم، )نول  -نام 
 عادی، آتش فشان(

 + + + 

 پوشش گیاهی desert کویر  .43
زمینیای لم 
 یزرل

کم باران با پوشش  یامنطقه
گیاهی اندک که تا حدی از 
ماسه پوشیده شده و غالباً غیر 

 )اسم مکان( اابل زیست باشد.

 + + +  نام

 پوشش گیاهی sandy land ماسه زار  .44
زمینیای لم 
 یزرل

 سطحی از زمین که توسط
ماسه پوشیده شده باشد به 

که تشکیل تپه نداده  یاگونه
 باشد.

 + + +  نام

 راه حمل و نقل road axis محور راه  .45
خطی فرضی که تا حد ممکن 
 منطبا بر محور  راه باشد

نول) آزادراه،  -نام
بزرگراه، برون شیری، 
 جی  رو، بلوار، خیابان،

 جنس -مالرو( کوچه، 
)آسفالته، خاکی، 
 -شوسه، نامعلوم(
 عرض

 

 + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

46.  
 مسیر حمل و
 نقل ریلی

railway راه آهن حمل و نقل 
مسیر حرکت اطار در روی 

 زمین

 خطتعداد  -نام محور 
در ) یکاربروضعیت  -

دست احداث، درحال 
بیره برداری، متروکه( 

نول )مترو، راه آهن،  -
 غیره، نامعلوم(

 + + + 

 عوارض آبی floodway مسیل  .47
مسیرهای 
 آبی

مجرای طبیعی که فقط هنگام 
 آب در آن جریان دارد.بارندگی، 

  + + + 

 historical place مکان تاریخی  .48
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 فرهنگی

ه در اّن اّثار تمدن کمکانی 
م وجود دارد یا از یاد
ت یاهم یدارا یخینظرتار

 .باشدیم

 + + +  نام

 religious place مکان مذهبی  .49
 یهاسازه

 خاب

 یهاسازه
 مذهبی

تعدادی ابنیه مکانی که در آن 
 وجود دارند. با اهمیت مذهبی

نول )نامعلوم،  -نام 
عبادتگاه، زیارتگاه، 

دین )اسالم،  -غیره( 
مسیحیت، ییودیت، 

 -( ، غیرهزرتشتی
در ) یکاربروضعیت 

دست احداث، در حال 
 بیره برداری، متروکه(

 + + + 

50.  
زان یم یمنحن
 یاصل

main contour line 
عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
که فواصل ارتفاعی بین دو 

با توجه به  منحنی مجاور
 .شودیممقیاس و نیاز تعیین 

 + + +  ارتفال
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

51.  
منحنی میزان 
 تقریبی

approximate 

contour line 

عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
به علت وجود موانعی از  که

ابیل سایه، جنگل و غیره سط  
زمین به طور کامل اابل رویت 

 .باشدینم

 + + +  ارتفال

52.  
منحنی میزان 
 شاخص

index contour line 
عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
که فواصل ارتفاعی بین دو 

پنج برابر فواصل  منحنی مجاور
میزان اصلی ارتفاعی منحنی 
 است.

 + + +  ارتفال

53.  
زان یم یمنحن

 واسط

intermediate 

contour line 

عوارض 
 ارتفاعی

منحنی 
 میزان

مکان هندسی نقاط هم ارتفال 
ن یه فاصلة بک یکه در مناطق
 یسانت 5ش از یخطوط تراز ب

ترسیم  متر در مقیاس نقشه
. این منحنی از لحاظ گرددیم

ارتفاعی از وسط دو منحنی 
 .گذردیممیزان اصلی 

 + + +  ارتفال

54.  
منطقه 
 ممنوعه

restricted area محدوده --- 
که مجوز نمایش  یامحدوده

 روی نقشه را ندارد.
  + + + 

55.  
میله مرزی 
 بین المللی

international 

boundary 

monument 

 یهاسازه
 خاب

 یهاسازه
 حائل

عالمتی فیزیکی ساخته شده از 
مصال  گوناگون به منظور 
مشخص نمودن مرز بین دو 

 کشور.

  + + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 spot height ینقطة ارتفاع  .56
عوارض 
 ارتفاعی

--- 

با ماهیت غیرفیزیکی  یانقطه
که به منظور استفاده در نمایش 
شکل ارتفاعی سط  زمین و 
هم نین ثبت ارتفاعات در 
مکانیای خاب برداشت 

. )به طور مثال در شودیم
مناطقی که به علت هموار 
بودن سط  زمین، فواصل 
منحنی میزانیا از یکدیگر زیاد 

برای نمایش دایا  باشدیم
ارتفاعات از این نقاط در بین 
خطوط منحنی میزان استفاده 

و یا در باالترین نقطه  گرددیم
ارتفاعی در کوهستانیا و یا در 

نقطه ارتفاعی در  نیترنییپا
 و گودالیا(. هادره

  + + + 

57.  
ایستگاه 
دائمی 
 ژئودینامیک

Iranian Permanent 

Geodynamic 

Station (IPGN) 

 --- کنترل نقاط

پیالر بتنی به همراه تجییزات 
مورد نیاز برای تعیین مواعیت 
دایا در مناطا حساس 

بطور  در آنکه ژئودینامیکی 
تجییرات  و پیوسته دائمی
پوسته زمینی در  یالحظه

چارچوب مرجع مختصات ملی 
 .شودیمگیری ندازهو جیانی ا

 –پیالر بتنی نول )
تجییزات و ملزومات 
(تعیین مواعیت دایا  

پیالر بتنی برای نصب آنتن 
گیرنده به همراه تجییزات 
و ملزومات مورد نیاز تعیین 

 مواعیت دایا

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

58.  
نقطه ترازیابی 
 1درجه 

1st order leveling 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
 مبنایی
 ترازیابی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی زمین که ارتفال دایا آن 
 نسبت به سط  مبنا ارتفاعی

مشخص   (M.S.Lکشور)
است و فاصله آن از نقاط مشابه 
خود در شبکه درجه یک 

کیلومتر  2 متوسطترازیابی 
 باشد.

 + + +  نام

59.  
نقطه ترازیابی 
 2درجه 

2nd order control 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
 مبنایی
 ترازیابی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی زمین که ارتفال دایا آن 
 نسبت به سط  مبنا ارتفاعی

مشخص   (M.S.Lکشور)
است و فاصله آن از نقاط مشابه 
خود در شبکه درجه دو ترازیابی 

 متر باشد.لویک 3-4بین 

 + + +  نام

60.  
 یابینقطه تراز
 3درجه 

3rd order control 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
 مبنایی
 ترازیابی

 یکیزیت فیثابت با ماه یانقطه
ا آن یه ارتفال داکن یزم یرو

 ینسبت به سط  مبنا ارتفاع
مشخص  (M.S.Lکشور)

است و فاصله آن از نقاط مشابه 
ه درجه سه کخود در شب

لومتر کی 4-5ن یب یابیتراز
 باشد.

 + + +  نام
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

61.  
نقطه 
 سنجیثقل

 0درجه 

zero order gravity 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  و ثقلی مسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

مشخص و ثقلی مسطحاتی 
مقدار شتاب ثقل آن با است و 

با سنج دایا استفاده از ثقل
دات یک میکروگال 

 گیری شده است.اندازه

 نام
 

+ + + 

62.  

نقطه 
چندمنظوره 
ژئودزی درجه 

1 

1st order multi-

purpos geodesy 

point 

 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  ، ارتفاعی و ثقلیمسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

ارتفاعی و ثقلی  ،مسطحاتی
مشخص است و فاصله ان از 
نقاط مشابه در شبکه درجه یک 

 لومتریک 55 ژئودزیچندمنظوره 
 باشدیم

 نام
 

+ + + 

63.  

نقطه 
چندمنظوره 
ژئودزی درجه 

2 

2nd order multi-

purpos geodesy 

point 

 نقاط کنترل

نقاط 
مبنایی 
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  ، ارتفاعی  و ثقلیمسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

 ، ارتفاعی و ثقلیمسطحاتی
مشخص است و فاصله ان از 
نقاط مشابه در شبکه درجه دو 

 نام
 

+ + + 
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

 لومتریک 25 ژئودزیچندمنظوره 
 باشدیم

64.  
نقطه 
 سنجیثقل

 3درجه 

3rd order gravity 

point 
 نقاط کنترل

نقاط 
 مبنایی
 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی  یانقطه
روی سط  زمین که مختصات 

آن  و ثقلی مسطحاتی
بطوردایا نسبت به سط  مبنا 

مشخص و ثقلی مسطحاتی 
است و فاصله ان از نقاط مشابه 

درجه سه سنجی ثقلدر شبکه 
 باشدیمکیلومتر  9

 نام
 

+ + + 

 پوشش گیاهی salt pan نمکزار  .65
زمینیای لم 
 یزرل

 + + +  نام منطقه پوشیده شده از نمک

 power station نیروگاه  .66
تاسیسات زیر 
 بنایی

خدمات 
 عمومی

سات و یاز تاس یامجموعه
ساختمانیا برای تولید انرژی 

 الکتریکی

نول )نامعلوم،  -نام 
بادی،  ،یحرارت آبی،

، یاهستهخورشیدی، 
زمین گرمایی و غیره( 

 یکاربروضعیت  -
دردست احداث، )

درحال بیره برداری، 
 ظرفیت - متروکه(

 + + + 

 پوشش گیاهی canebrake زارین  .67
زمینیای لم 
 یزرل

ده از انوال مختلف یمکانی پوش
ه یکه معموالً در حاش ین

 + + +  نام
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 تعریف توصیفات توصیفات تعریف زیرکالس کالس اصلی نام انگلیسی نام عارضه ردیف
بزرگ 

 مقیاس

ماوسط 

 مقیاس

کوچک 

 مقیاس

ارار  هااچهیدرو  هارودخانه
 دارد.

 

 


