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 يتعالباسمه
 

 پيشگفتار

مسئولیت نقشه بعنوان یک ابزار کارآمد و پایدار نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه عمرانی و زیربنایی داشته و  

کشور ایران متولی تهیه نقشه و در.دستگاه ها و سازمان های متولی این امر می باشد تهیه، تولید و بروزرسانی آنها با

اطالعات مکانی برعهده سازمان نقشه برداری کشور قرار داده شده و این سازمان با استفاده از ابزارهایی همچون نقشه 

صاویر ماهواره ای و ... عملیات برداری زمینی، نقشه برداری هوایی، سنجش از دور، گویاسازی عکس های هوایی و ت

 گردآوری و اخذ داده های جغرافیایی را انجام داده است. 

گویاسازی بعنوان یک فرآیندی که از تلفیق طبقه بندی و آوانویسی تشکیل گردیده و سابقه آن به زمان تولید اولین 

و اجرای آن توسط  1:25000ششی برمی گردد. با آغاز طرح تهیه نقشه های پو 1:50000سری از نقشه های پوششی 

بعنوان  GISسازمان نقشه برداری کشور، عملیات گویاسازی در کنار مراحلی مانند تبدیل عکس به نقشه، کارتوگرافی و 

مکمل مناسبی برای پوشش کیفیت داده های مکانی جانمایی گردید. به مرور زمان و با نهادینه شدن عملیات گویاسازی، 

ها و دستورالعمل های اجرائی گویاسازی، برای تمامی نقشه های متوسط، بزرگ و کوچک مقیاس بحث تهیه استاندارد

 توسط همکاران سازمان نقشه برداری کشور طراحی و به مرحله اجرا درآمده است.

 2با آغاز فرآیند تهیه دستورالعمل های اجرائی چندمقیاسی، مقرر گردید جلدداده چند مقیاسی و پس از تهیه مدل

ین مجموعه دستورالعمل های اجرائی به موضوع گویاسازی اختصاص داده شود. در این مرحله تمامی عوارض مکانی و ا

قابل نمایش در مقیاس های بزرگ، کوچک و متوسط در قالب یک مدل داده مکانی طراحی و متناسب با نوع ماهیت 

 هندسی عارضه، اطالعات توصیفی و نحوه گردآوری آنها مشخص گردند.

امید است این مجموعه دستورالعمل اجرائی گویاسازی چندمقیاسی بتواند درراستای یکپارچه سازی و متمرکز نمودن 

 داده های مکانی و قرارگیری آنها در قالب پایگاه مدل داده مکانی با استفاده از عملیات گویاسازی مفید واقع گردد.
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 :الفبا()به ترتيب حروف كنندهاعضاي گروه تهيه

 

 برداریکارشناسی ارشد نقشه کارشناس تبدیل عکس به نقشه پروانه باقرنیا 

 بردارینقشه کارشناس رییس اداره نظارت و کنترل عملیات کارتوگرافی فرهاد جهانی

 بردارینقشه کارشناس کارشناس پایگاه داده های توپوگرافی علیرضا حاجیلو  

 بردارینقشه کارشناس برداریکارشناس نقشه  احمد رازقندی

 رییس اداره حفاظت پرسنلی مرتضی زراعتی                      
کارشناسی ارشد سنجش از دور و 

 سیستم های اطالعات جغرافیایی

 کارشناسی ارشد نقشه برداری کارشناس ناظر گردآوری اطالعات جغرافیایی جابر عبدی سیدلر  

 کارشناس ارشد ریاضی گروه استانداردسازی سازمان نقشه برداری کشوررییس  آبادیالملوک علیشمس

 رییس اداره اطالعات توصیفی)مسئول گروه( آرتین هوانسیان
کارشناسی ارشد سنجش از دور و 

 سیستم های اطالعات جغرافیایی

 

 اعضاي گروه نظارت:

 مدیریت گردشگریکارشناس ارشد  جغرافیاییهای نامهای رییس اداره گردآوری اطالعات و پایگاه ابوالفضل بلندیان
   

 اعضاي گروه هدايت و راهبري :

 برداری کشورسازمان نقشه-ریزی بودجه، پژوهش و استانداردهامدیر برنامه شهرام اسدپور لیسار

 برداری کشورسازمان نقشه -استانداردسازیگروه  سیرئ الملوک علی آبادیشمس
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 :مقدمه

عمرانی، اقتصادی محسوب  یهاطرحیکی از وسایل و ابزارهای مهم در تمامی  عنوانبهنقشه و اطالعات مکانی  

. باشدیم یروزرسانبهکشور با همراهی بخش خصوصی در حال تهیه و  یبردارنقشهکه این امر توسط سازمان  شودیم

، رقومی کردن، یبندطبقه، یزیربرنامه ازجملهعملیات تهیه و تولید نقشه و اطالعات مکانی دارای مراحل متعددی 

. یکی از مراحل تهیه و تولید نقشه، باشندیممراحل کنترل و نظارت  به همراه، کارتوگرافی، چاپ NTDBپردازش 

و ثبت اطالعات جغرافیایی و توصیفی از اهمیت  یآورجمعبخش  عنوانبهعوارض مکانی بوده که  یساز یاگوو  یبندطبقه

ایی عوارض برای یک راهنمای مناسب در شناس عنوانبه تواندیمزیرا این بخش ؛ باشدیمو حساسیت خاصی برخوردار 

نقشه از دو بخش مهم گرافیک و  اطالعات توصیفی باشد. ازنظرنقشه  کنندهیلتکمفتوگرامتری( و ) لیتبدمرحله 

. تمامی باشندیمنقشه  هاییژگیو کنندهیانبمکمل یکدیگر  عنوانبهتوصیفات تشکیل گردیده است. این دو بخش 

 ییهوا یبردارنقشهزمینی،  یبردارنقشه یهاروشمتداول از طریق  صورتبهموجود در سطح نقشه  یهاداده

گردیده و با طی  یآورجمع(، اسکن لیزر و ... RSازدور )سنجشهیدروگرافی(، ) ییایدر یبردارنقشهفتوگرامتری(، )

وصیفی در توجیه وجود اطالعات ت ،هاداده. در کنار عالئم گرافیکی گردندیمسطح نقشه گنجانده  یبر رومراحل مختلف 

 یساز یاگو یهاروشاطالعات توصیفی از طریق  طورمعمولبه. باشندیمو فهم بهتر تفسیر عوارض مهم و حیاتی 

 از: اندعبارتکه  گردندمیاز دو بخش تشکیل  گویا سازیگردآوری گردیده و بنابراین 

 گويا سازي+ آوانگاري =  يبندطبقه

 شدهیفتعراستاندارد  یهاکالسابتدا عوارض متناسب با نوع و ماهیت خود در  یبندطبقهدر بخش مربوط به  

ویژه از  هاییشگو. اخذ و نگارش صحیح اسامی خاص عوارض با توجه به موقعیت منطقه و وجود گردندمیجانمایی 

 .آیدیدرمآوانگاری و مطابق با استانداردهای موجود به رشته تحریر  هایروشطریق 

نیز متناسب با نوع عوارض متفاوت خواهند  هادادهو اخذ  آوریجمع، هانقشهمختلف در تهیه  هاییاسمق باوجود 

. عوارض گردندمی یبنددسته یاسمقکوچک، متوسط مقیاس و یاسمقبزرگبخش  3به  هانقشه طورمعمولبهبود. 

متمرکز  .گردندمیگردآوری  گویا سازی هایروشاز طریق  یتاًنهاگردیده و  بندیطبقه هانقشهمتناسب با نوع کاربری 

بوده و  هانقشهاز موارد موجب ایجاد ابهام در مراحل تهیه و تولید  یاپارهدر قالب یک استاندارد جامع در  هادادهنبودن 

وارض در انسجام مشخصات ع منظوربه نیز استثنا از ای مقوله نخواهد بود. جهت رفع این مشکل گویا سازیبالطبع مرحله 

اداره کل  دستور کارچند مقیاسی در  یهامدل گویا سازیقالب یک مجموعه، تدوین و نگارش دستورالعمل و استاندارد 

زمینی / اداره اطالعات توصیفی قرار گرفت. مجموعه حاضر حاصل کار کارشناسی همکاران  بردارینقشهزمین سنجی و 

 را توضیح دهد. گویا سازی هایروشبیان ساده اداره اطالعات توصیفی بوده و سعی گردیده به 
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 عوارض در ايران گويا سازيتاريخچه عمليات  -1-1

و اطالعات مکانی  هانقشهبا تهیه و بازنگری  زمانهمدر ایران شروع و  هانقشهبا تولید اولین نوع از  گویا سازیعملیات 

یک فعالیت منظم و هماهنگ در سراسر کشور برای تهیه  صورتبهادامه پیدا نموده است. اولین نوع از این عملیات 

تهیه نقشه پوششی  منظوربهصورت گرفته و در ادامه توسط اداره جغرافیایی ارتش کشوری  1:50000ی پوششی هانقشه

ی هانقشه و اطالعات مکانی هادادهطرح تکمیلی  عنوانبه پوششی کشور 1:25000ی هانقشهفرآیند تولید سطح کشور  از

انجام  1388الی  1364 یهاسالبین  کشور بردارینقشهتوسط سازمان  برای تهیه پایگاه داده مکانی ملی پوششی

یک فرآیند یکپارچه طراحی و  صورتبهاز ابتدا تا انتها  در این طرح مراحل مختلف تهیه و تولید نقشه پذیرفته است.

پوششی کشور  1:25000ی هانقشهدر کنار سایر عملیات زمینی در تهیه  گویا سازیجایگاه عملیات . گردیدیمدنبال 

 گویا سازیآشنایی با جایگاه  منظوربهاست.  شدهیمو تبدیل شروع  یبردارعکسپس از انجام عملیات  ساختارند صورتبه

 ( اشاره نمود.1-1شکل )به  توانمیپوششی کشور  1:25000ی هانقشهدر تهیه 

 

 توليد نقشه درروندعوارض  گويا سازيجايگاه  -1-1 شکل

برحسب نیاز پوششی نبوده و  1:25000ی هانقشهکشور فقط مختص به تهیه  بردارینقشهسازمان  گویا سازیفرآیند 

 ی مکانیهادادهتکمیل اطالعات و  از این فرآیند جهت شهری نیز مقیاسبزرگی هانقشهکشور از حیث وجود 

 است. قرارگرفته مورداستفاده مقیاسبزرگ
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 عوارض گويا سازياهميت فرآيند عمليات  -1-2

عملیات و مشاهدات زمینی خواهد انجام دستگاهی و ستادی نیست و نیاز به صرف یک فرآیند  گویا سازیفرآیند 

 نمود. بندیدستهبه موارد زیر  توانمیفرآیند را  این یل و اهمیت وجوددالداشت. 

 ی مکانی است.هادادهجهت گردآوری  ،هاروش ترینمناسبجزو  (1

 .باشدمیی توپوگرافی( هانقشه ویژهبهمراحل تولید نقشه ) ترینمهماز یکی  (2

شده، راهنمای عاملین فتوگرامتری در مرحله تبدیل عکس به نقشه بوده و از بروز  گویا تصاویراز استفاده  (3

 .کندمیدر تشخیص عوارض جلوگیری انسانی خطا 

وسیعی از اطالعات توصیفی )متن، تصویر، صدا( مربوط به عوارض توسط این روش گردآوری طیف  (4

 .گرددمی

تولید نقشه است که در طی آن سرتاسر منطقه تحت پوشش نقشه مورد  درروندفعالیت میدانی تنها  (5

 .گیردمیپیمایش قرار 

 د ذخیره شود.توانمیداده مختلف جهت ارائه به کاربران  هایپایگاهاین اطالعات در  (6

ی روستایی و ... هانقشهی گردشگری، اماکن و معابر شهری، هانقشهانواع نقشه مانند  روزرسانیبهدر  (7

 استفاده نمود. گویا سازیاز روش  وانتمی

 گويا سازيكارشناس  هايويژگي -1-3

دارای  بایستییماطالعات جغرافیایی و توصیفی  آوریجمع منظوربه ،عوارض گویا سازیعاملین و کارشناسان حوزه 

 از: اندعبارتبرای این منظور بیان نمود  توانمیخصوصیاتی که  ینترمهمباشند.  هایییژگیویکسری خصوصیات و 

 د.نباش ساختانسانشناخت عوارض متنوع طبیعی و  ٔ  درزمینه پایهدانشدارای  (1

زمین شناخت و  سطح درو عوارض موجود  هاپدیدهبر  هاآن تأثیرشرایط جغرافیایی نقاط مختلف کشور و از  (2

 د.نآگاهی کامل داشته باش

دارای دانش و نظر کارشناسی بوده و دارای روحیه تحقیق و کنکاش  موردنظر هایپدیدهشناسایی عوارض و در  (3

 د.نباش

 یوسکپیاستربوده و دارای دید  مندبهرهاز تخصص باال  ایماهوارههوایی و تصاویر  هایعکستفسیر  ٔ  درزمینه (4

 د.نباش( بعدیسه)

 داشته باشند. گویا سازی هایدستورالعملاستانداردها و  روی برآشنایی و تسلط کافی  (5

 سخت برخوردار باشد. هایوضعیتشرایط جسمانی مناسب برای انجام عملیات میدانی در از  (6

 در شرایط سخت برخوردار باشد. وظیفهانجامدر هنگام  ویژهبهتعهد کاری مطلوب، از  (7
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 گويا سازي هايروشانواع  -1-4

گردد. بدین  بندیدستهمختلفی  هایروشد به توانمیبا توجه به نوع سند و نقشه یا عکس هوایی  گویا سازیعملیات 

 بندیدستهقابل  (2-1شکل )اطالعات توصیفی عوارض مطابق  آوریجمعجهت  مورداستفاده هایروشمنظور انواع 

 .باشندیم

 

 گويا سازي هايروشانواع  -2-1شکل 

 روش سنتي -1-4-1

استفاده از  یندر ح .گیردیمانجام  نقشه یهاپالتهوایی یا  هایعکس یبر رو گویا سازیدر این روش عملیات 

باید آشنا  کننده یاگوعامل  باشدمیفتوگرامتری( نیز ) لیتبدبا مرحله استرو و قبل از عملیات  توأمکه هوایی  هایعکس

 ینیببرجسته دید آشنا به تعریف علمی( و همچنین در مواقع لزوم قادر به) ییهوابه تفسیر و شناسایی عوارض در عکس 

 ازلحاظو  باشدمیاما در زمان استفاده از پالت نقشه که مستلزم تبدیل عکس به نقشه ؛ استروسکوپی( باشد) یبعدسه

و قابلیت کنترل مرحله تبدیل عکس  باشدمی ترمناسبفضا برای نوشتن نیز  یجهدرنتاز عکس بوده و  تربزرگمقیاس نیز 

 :گردندمی بندیدستهزیر  صورتبهمراحل انجام این روش ترتیب به نقشه را نیز دارد. 

 با اندکس پرواز. هاآنهوایی و مطابقت  هایعکستصاویر و  یسازآماده (1

 استروسکوپی(.) ینیب یبعدسه( با استفاده از روش Match Line) ییهواعکس  یبر رواستخراج منطقه مفید  (2

 بررسی وضعیت توپوگرافی منطقه. منظوربهموجود  مقیاسکوچکی متوسط و هانقشه یبر رومطالعات اولیه  (3

گوياسازي

بر اساس نوع نقشه 

نقشه موضوعي

نقشه توپوگرافي

بر اساس نوع سند 
مورد گويا سازي

گوياسازي تصوير

گوياسازي تصوير 
ماهواره اي

گوياسازي عکس 
هوايي

گگوياسازي نقشه گن

بر اساس مقياس

د بر اساس مقياس سن
مورد گوياسازي

متوسط و كوچک 
مقياس

بزرگ مقياس

ه براساس مقياس نقش

متوسط مقياس

(1:50000تا 1:10000)

بزرگ مقياس

(1:10000تا 1:500)

بر اساس روش اجرا

گوياسازي به روش 
آنالوگ

گوياسازي به روش 
نيمه رقومي

گوياسازي به روش 
كامال رقومي
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 انجام عملیات میدانی گردآوری اطالعات توصیفی عوارض. منظوربهالزم  یهایهماهنگانجام  (4

 خام. یاماهوارههوایی و یا تصاویر  هایعکس یبر رو شدهیآورجمعی هادادهانتقال  (5

 .گویا سازی یهادستورالعملکنترل ستادی و مطابقت صحت عوارض مطابق استانداردها و  (6

 کارت اسامی(.مخصوص ) یهافرمآوانگاری اسامی عوارض در قالب  (7

 .Gisاسامی به واحدهای کارتوگرافی و  یهاکارتهوایی و  هایعکسارسال نسخه نهایی  (8

 یسنت هایروشگویاشده و کارت اسامی عوارض که از طریق  هایعکسنمونه  به ترتیب (4-1( و )3-1شکل )

 .گردندمیآنالوگ( انجام )

 

 آنالوگ درروشنمونه عکس هوايي گوياشده  -3-1 شکل
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 آنالوگ درروشگوياشده  كارت اسامي عوارضنمونه  -4-1 شکل

 

 روش رقومي -2-4-1

خطای  حذف توصیفی و دستیابی به اهدافی همچوناطالعات گردآوری  گویا سازیساماندهی عملیات  منظوربه 

ابزار  ،، خطای انتقال اطالعات از عکس گویا به فایل و ...هانوشتهدستمشکل تحریر نامناسب و ناخوانایی  مانندانسانی 

دستی( از سوی سازمان  گویا سازی) یسنتجایگزین روش  عنوانبهرقومی(  گویا سازیبرنامه کاربردی ) یرقوم

 یرستر( و Vector) یبردار هاییلفا یبر روامکان ضبط صدا و تصویر  افزارنرماین  در .مطرح گردیدکشور  داریبرنقشه

(Raster گویا و در پایگاه )( دادهData Base )تصاویر  یبر رود توانمی. این روش نیز شوندیموارد و ذخیره  شدهیطراح

د. تفاوت نتبدیل عکس به نقشه( اعمال گرد بعد از عملیات) ایگوالت قبل از عملیات تبدیل عکس به نقشه( و پارتوفتو )

 (6-1( و )5-1شکل ) .باشدمی هاآنو شکل قالب اصلی این مرحله در نوع مدارک 
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 رقومي با استفاده از تبلت گويا سازيعمليات ميداني اجراي  -5-1 شکل

 

 

 توصيفيي جغرافيايي داخل پايگاه داده هادادهورود  -6-1 شکل
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 اندعبارت اندیدهگرد گویا سازیسنتی  هایروشکه جایگزین  به شکل رقومی گویا سازیمراحل انجام عملیات شرح 

 از:

 ارسال تصاویر ارتوفتو منطقه از مدیریت خدمات فنی. (1

 هوایی. بردارینقشهارسال نسخه نهایی فایل تبدیل عوارض از اداره  (2

 .کننده ایگوتهیه اندکس کاری از منطقه توسط عامل  (3

 تبلت پیش از عزیمت به منطقه. بر رویتصاویر  یبارگذارتصاویر و  بر رویبررسی و مطالعه  (4

 ابزارهایی مانند تبلت. لهیوسبهی جغرافیایی هادادهگردآوری  منظوربه گویا سازیانجام عملیات میدانی  (5

 .ArcGis افزارنرمیگاه داده توصیفی از طریق سیستم داخل پا اخذشدهی هادادهانتقال  (6

 .هانقشهی جغرافیایی ژئودیتابیس توصیفی با تصاویر ارتوفتو و نسخه فایل تبدیلی هادادهکنترل و نظارت میان  (7

 .Gisعوارض به واحدهای کارتوگرافی و  گویا سازیارسال نسخه نهایی  (8

 گويا سازيعوامل الزم براي انجام فعاليت  -1-5

به  توانمیرا  ایماهوارهو تصاویر  هاعکس بر رویعوارض مکانی  گویا سازیشرایط و عوامل الزم جهت انجام عملیات 

 نمود: بندیطبقهموارد زیر 

 استاندارد باشد. االمکانحتیدستورالعمل کاری دقیق و علمی که وجود  (1

 از کیفیت و دقت الزم برخوردار باشد. گویا سازیمورد سند  (2

 دارای کمیت و کیفیت مناسب باشد. ساز گویاکار ابزار  (3

 باشد. اختیار درنقلیه مناسب برای انجام عملیات میدانی وسیله  (4

 از شرایط زیست مناسب برخوردار باشد. گویا سازیاستقرار اکیپ محل  (5

 با توجه به شرایط جغرافیایی محل، در فصل مناسب صورت پذیرد. گویا سازیفعالیت  (6

 باشد. مندبهرهکافی  و تجربه در زمینه کار خویش از تخصص ا سازیگویکارشناس  (7
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زمینی  بردارینقشهاطالعات جغرافیایی و توصیفی در اداره کل زمین سنجی و  گویا سازیروش انجام عملیات 

گویا جهت  ایماهوارهویر اتصو  هانقشهپالت  هوایی، هایعکس. بدین ترتیب ابتدا آیدیدرمطراحی و به مرحله اجرا 

برآورد هزینه و زمان و  و بررسیپس از  وزمینی ارسال گردیده  بردارینقشهزمین سنجی و عوارض به مدیریت کل  سازی

 موردنظرمأموریتی جهت انجام عملیات میدانی به منطقه  هاییپاک ،روش انجام کار توسط اداره اطالعات توصیفی تعیین

گویا مصوب  یهادستورالعملمطابق با استانداردها و  الزم توصیفی اطالعات ،یزیربرنامهانجام  وپس از استقرار  اعزام و

رقومی آن پاکنویس  یهالیفا یا هانقشه ،هاعکس بر رویسپس  و شدهیآورجمع کشور برداریشهنقسازمان  سازی

 قرارگرفتهمسئول کنترل  یاردر اختستادی  میدانی و نظارتجهت  از اتمام عملیات پاکنویس تمامی مدارک بعد .گرددمی

 شرحبرای آشنایی با  .گردندمیبه خط تولید ارسال  کننده یاگو رفع ایرادات توسط عوامل کنترل و طی مراحل پس از و

 .گرددمیاشاره  هاآناین مراحل به بیان کلی  تریقدق

 مطالعات قبل از انجام عمليات صحرائي -1-2

در  موردنظری قدیمی منطقه هانقشهبا دقت  بایستییمبه منطقه عزیمت نماید،  ساز یاگوقبل از آنکه عامل 

و عوارض را هوایی مسیرها  هایعکس ینیببرجستهاستفاده از بررسی نموده و با  را 1:250000یا  1:100000 هاییاسمق

مطالعه و تسلط کافی نسبت به  ،عوارض هاییژگیوآشنایی با مشخصات و  منظوربه همچنین قرار دهد. موردمطالعه

رحله آوانگاری نیز مطالعه استانداردها و انجام م بوده و جهت یازموردن گویا سازیهای و استاندارد هادستورالعمل

لذا با رعایت این موارد عامل . باشندیمالزم و ضروری  هامحاورهو  هایشگوآشنایی با نحوه  منظوربهاسامی  یهاکتابچه

اجرای عملیات میدانی  منظوربهمناسب  یزیربرنامهجهت  یازموردناطالعات  ،مطالعات اولیه د با انجامتوانمی کننده یاگو

 گردآوری اطالعات توصیفی را انجام دهد.

 عمليات صحرائي -2-2

عوارض طبق دستورالعمل  هیکل ،بخشدر این  .یابدیمدر منطقه تحقق  گویاگننده این مرحله با حضور فیزیکی عامل

 اخذ و طورمعمولبه. شوندیمگویا گردآوری و  اسامی عوارض سازییکسانو  عوارض و استاندارد نام نگاری گویا سازی

 :گیردیمزیر صورت  یهاروش یکی از عوارض به نمودنگویا  منظوربه توصیفی اطالعات آوریجمع

 تیروئ 

 پرسش از اهالی 

 رجوع به تابلوی منصوب 

 مراجعه به اسناد رسمی 
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 یهاروش ،شودیمهر عارضه جداگانه تعریف  استاندارد برای صورتبهعوارض که  بندیطبقهمطابق برگه مشخصات 

 یهابرگهبرای تمامی عوارض در  و نحوه مشخص نمودن روی عکس گویا، یازموردناطالعات توصیفی  آوریجمعاخذ و 

 تعریف عوارض و با توجه به کننده یاگوو عامل  شدهمشخص گویا سازیو  بندیطبقه یهادستورالعملمربوطه مطابق 

 د شامل:توانمی. اطالعات توصیفی نمایدیمعات توصیفی الزمه را برای هر عارضه بر روی عکس ثبت تجربه خویش اطال

  نام عارضه و آوانگاری آن 

 :متروکهبرداریبهره حال دراحداث،  دست در وضعیت کاربری شامل ، 

  یاغیره دوانیاسبنوع عارضه مثالً استادیوم فوتبال یا 

  غالت یا سیمانمحتویات عارضه مثالً سیلوی 

 چوبی یا غیره جنس عارضه مثالً پل بتنی یا فلزی یا 

 طعم عارضه مثاًل تاالب شور یا شیرین 

  طبیعی یا مصنوعی جنگل مثالً نحوه ایجاد عارضه 

 دمای نسبی عارضه مثالً چشمه آب گرم یا سرد 

 وضعیت تداوم عارضه مثالً رودخانه دائمی یا فصلی 

 غیره ب یا فاضالب یا نفت یا گاز ونوع ماده حمل شونده خط لوله آ 

ولی ممکن است روی عکس سبب تشخیص  آیندینمبایستی عوارضی را که در نقشه  ساز یاگوهمچنین عامل : نکته

 یهاسنگخرمن گندم و قایق شکسته کنار ساحل و قبیل مواردی از  از روی عکس حذف نماید. اشتباه گردند شناسایی و

 لوله زیرزمینی که شبیه راه است. خطوط یرمساز کوه که شبیه ساختمان هستند و  جداشده

گویا و  بندیطبقهکه مطابق با دستورالعمل  1:25000از برگه مشخصات عوارض در مقیاس  یانمونه (1-2شکل ) 

 .دهدیمرا نمایش عوارض  سازی
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 عوارض بنديطبقهبرگه مشخصه  -1-2شکل                                                                 

 عمليات پاكنويس -3-2

متناسب با نوع روشی که برای گردآوری ، هاعکسثبت اطالعات بر روی  عوارض وعملیات گردآوری  بعد از انجام

در فضاهای خاص خود  هاروشخواهد بود. این  متفاوتنیز عملیات پاکنویس  قرارگرفته مورداستفادهاطالعات توصیفی 

 :شودیمدارای شرایطی هستند که در ادامه به شرح هر قسمت پرداخته 

 آنالوگ() يسنت هايروش -1-3-2

 دستورالعملاطالعات را با توجه به نحوه مشخص کردن اطالعات طبق  کننده یاگوعامل )سنتی(  آنالوگ هایروشدر 

 صورتبه (Match Lineشده )یمترس یسازآماده در مرحله قبالً  هاعکس، داخل کادری را که در گویا سازیو  بندیطبقه

در  مشخصات هر عارضه یهابرگهکه در  عالئمی و هابارنگپاکنویس عوارض  .نمایدیم پاکنویس مرتب خوانا و

مشکی و در  بارنگنام عارضه  مثالعنوانبه .شودیمانجام  شدهخصمش عوارض گویا سازیو  بندیطبقه دستورالعمل

 ،5مشکی با کد  ینچخطبرای راه جیپ رو نوع آن،  و یاقهوه ینچخطبرای حد زراعت  و شودیمجهت شمال نوشته 
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نام مشخص  نحوه ایجاد و و سبز ینچخطبرای حد جنگل  و جنس نوع ماده حمل شونده خط ممتد آبی و برای کانال

 آمده است. عوارض گویا سازیو  بندیطبقه در دستورالعمل آن شرح کاملکه  شودیم

کارت ) یمشخصاتبرگه  ،ایگاه اطالعات اسامیدر پ هاآنحفظ  منظوربه اهمیت و یلبه دل ،در مورد اسامی خاص 

هنگام رجوع به زمین و اخذ  بایستییماطالعات مفید و مهم مربوط به اسامی را که است  شدهگرفتهاسامی( در نظر 

امکان نوشتن تلفظ صحیح اسامی  ،کمبود فضای مناسب روی عکس گویا یلبه دل .نمودثبت  هاکارتاین  اطالعات در

بدین  .شودیمکامل و دقیق آورده  طوربهوجود ندارد لذا در کارت اسامی مربوطه به آن عکس این مشخصات  عوارض

 .گرددمیاستفاده  اسامی و نام های جغرافیایی سازییکسانو  آوانوشتدستورالعمل استاندارد و منظور از 

اطالعاتی که باید در  باشد. یازموردن یک کارت اسامی جهت ثبت اسامی پر عارضه ممکن است بیش از هایعکسدر  

از: شماره بلوک، شماره شیت نقشه، نام استان، نام شهرستان، نام بخش، نام  اندعبارتثبت شوند  کارت اسامی یهافرم

، پروازی شونده، نام عارضه آوانوشت، شماره عکس، شماره رن سؤال، تاریخ تنظیم، نوع عارضه، شخص کننده یاگو عامل

و سپس انتقال روی و در هنگام پر نمودن کارت اسامی رعایت نظم در نوشتن روی عکس  کنندهکنترلمسئول گروه، 

دارای دو نام باشد در کارت اسامی نام دوم نیز قید  یاعارضهچنانچه  .باشدمیکارت باعث سرعت و سهولت در دسترسی 

 .دهدیماز برگه اسامی عوارض را نمایش  یانمونه (2-2شکل ) .شودیم
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 برگه كارت اسامي عوارض -2-2 شکل

 رقومي هايروش -2-3-2

رقومی صورت پذیرفته و تمامی  کامالً  صورتبه هاآنو ورود  هادادهرقومی گردآوری  گویا سازیدر بخش مربوط به 

رقومی استفاده از  گویا سازیهدف از  .پذیردیمرقومی انجام  به شکل کامالً از مرحله میدانی تا ستادی  هاداده

. با ایجاد تصاویر باشدمیو ورود اطالعات در فاز ستادی  هاادهدبروز در مراحل عملیات میدانی گردآوری  هاییتکنولوژ

بجای استفاده از نسخه فیزیکی مدارک  کننده یاگودر وسایلی مانند تبلت، عامل  هاآن یبارگذارارتوفتو و رقومی و امکان 

 هاداده. این نمایدیمتصاویر مشخص  بر رویاطالعات توصیفی را مشاهده و  یراحتبهدر عملیات میدانی از طریق تبلت 

نیز در پایگاه داده توصیفی که  هاآناطالعات  شوندیمموقعیت مکانی مشخص  صورتبهتصاویر  بر رویعالوه بر آنکه 

 ازجملهسنتی دارد که  هایروش. این روش مزایای بسیاری نسبت به گردندمیمنتسب به تصویر بوده وارد گردیده و ثبت 

مفید کاری، کاهش هزینه و افزایش سرعت عمل آن اشاره  هاییطمحنسانی در استخراج به حذف خطاهای ا توانمی

 ییایجغرافاطالعات  هاییستمس هاییطمحو امکان فراخوانی آن در  شدهیهتهی نهایی در قالب ژئودیتابیس هادادهنمود. 

(Gis .را خواهند داشت )( 3-2شکل) در محیط پایگاه داده توصیفی را نمایش  شدهیگردآوری توصیفی هادادهاز  یانمونه

 .دهدیم
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 رقومي گويا سازيي هادادهخروجي نهايي ورود  -3-2 شکل

 كنترل نهايي -4-2

. در این گرددمیگردآوری اطالعات تعیین  هایروشمتناسب با نوع  گویا سازیمرحله کنترل و نظارت بر عملیات 

روش رقومی( اقدام به داده )روش سنتی( یا پایگاه شده )ستادی از میان تصاویر پاکنویس  کنندهکنترلمرحله عامل 

. در این مرحله تمامی عوارض گویا شده نمایدیم گویا سازیی هادادهگردآوری  کنترل و نظارت بر روند موجود

صحت عملیات  بایستییمل کنترل گردند و عام بندیطبقه گویا سازی یهادستورالعملمطابق استانداردها و  بایستییم

ی توصیفی به خط تولید جهت هادادهامکان ارائه این  هادادهناظر بر صحت  ییدتأبا طی این روند و  نماید. ییدتأموجود را 

 .گرددمیی مکانی و توصیفی ایجاد هادادهاتصال آن میان 

 گويا سازينکات ضروري در عمليات  -5-2

 آوریجمعرعایت نکات مهم و ضروری در نحوه  منظوربهعوارض و  گویا سازیحفظ و یکپارچگی عملیات  منظوربه

 گویا سازیو  بندیطبقه یهادستورالعملالزم است نکات و کلیات اصلی مطابق با  ،اطالعات جغرافیایی و توصیفی

 بیان گردد.عوارض 
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دارای  مقیاسبزرگی متوسط و هانقشهعوارض در  گویا سازیبدین منظور با توجه به اینکه دامنه فعالیت عملیات 

روش عمل فرآیند  در ضمن .گردندمیو ارائه  بندیدستهدو جدول جداگانه  صورتبهلذا این موارد  باشدمی ییهاتفاوت

 مختلف نیز متفاوت خواهد بود. هاییاسمقسنتی و رقومی در  گویا سازی

 ي متوسط مقياسهانقشه يگويا سازنکات ضروري در  -1-2 جدول

 (1:5000-1:50000) اسيمقي متوسط هانقشهعوارض در  گويا سازينکات ضروري و مهم در عمليات 

 روش آنالوگ() ، مواظبت و مخدوش نشدن تصاوير و اطالعات گويا شده روي تصوير و كارت اسامي.دارينگهدقت در  (1

 )روش آنالوگ( .باشدميو امضاء آن ضروري  كنندهكنترل نام عوارض، بنديطبقه خيتار ،كننده گويانام عامل  نوشتن (2

)روش  مشکي آورده شود. بارنگكه داراي نام خاص است  ايعارضه، بنديطبقهدر برگه مشخصات  قيدشدهدر نوشتن متن  (3

 آنالوگ(

عوارضي كه داراي چند نام خاص هستند، نام متداول در عکس قيد گردد و نام هاي ديگر در كارت اسامي درج  گذارينامدر  (4

 )روش آنالوگ( شوند.

 رقومي( -)روش آنالوگ  .باشدميعوارض نام محور  بنديطبقهمشخصات  هايبرگهدر  "راه"منظور از نام  (5

گويش  جايبه صورت اين. در غير شودميص با گويش محلي آورده اسم خا باشدمياگر نوع عارضه قسمتي از اسم خاص آن  (6

دخل و تصرف در آن  گونههيچبا گويش محلي بدون  دقيقاًاسم خاص  ضمن درمحلي از معادل فارسي نوع عارضه استفاده شود. 

 رقومي( -)روش آنالوگ نوشته شود. 

 )روش آنالوگ( باشد. خواندنقابل راحتيبهتصوير آورده شود كه  بر روياسم عوارض به نحوي  (7

 )روش آنالوگ( در جهت گسترش عارضه نوشته شوند. االمکانحتياسامي عوارض طبيعي  (8

 صورت اينمشکي و در غير  بارنگداراي نام خاص باشد شماره  كندميچنانچه عوارضي كه عامل با شماره روي تصوير مشخص   (9

 )روش آنالوگ( قرمز آورده شود. بارنگ

در  ذكرشدهبه ترتيب  موردنظردر نزديکي عارضه مکان مناسبي براي نوشتن متن هر عارضه وجود داشت، متن  كهدرصورتي (10

اطالعات  در ضمنخوانا قيد گردد.  طوربهبا يک فلش در مکان مناسب  صورت اين غير دربرگه مشخصات نوشته شود. 

 )روش آنالوگ( در قسمت متن با خط تيره از همديگر متمايز گردند. شدهخواسته

تمام منطقه  بايستيميباشد كه بيشتر از يک عکس را در برگيرد،  حدي بهوسعت عارضه  كهدرصورتيعوارض سطحي وسيع،  (11

 )روش آنالوگ( درج گردد. هاعکسگويا شود و متن مناسب جهت شناسايي عارضه روي 

و در  تروسيعرک با مشخصات عارضه سطحي مرز مشترک داشته باشند مرز مشت باهمكه محدوده عوارض سطحي  حالتي در (12

مرز مشترک دارند، مرز مشترک با مشخصات عارضه خطي گويا  باهمحالتي كه عوارض خطي و محدوده عوارض سطحي 
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 رقومي( -)روش آنالوگ  .شودمي

 )روش آنالوگ( محل تغيير نوع عارضه در عوارض خطي، از عالمت فلش استفاده شود. گذاريعالمتبراي  (13

 ويا نمودن عوارض ساختماني نظير مدرسه، خانه بهداشت و ... موضوع استيجاري بودن يا نبودن اين اماكن اهميتي ندارد.در گ (14

 رقومي( -)روش آنالوگ 

عدم دسترسي زميني به  صورت درو  گردندميتفکيک  هامحدوده گونهاينصنعتي، مسکوني و درماني(، )تودرتو  هايمحدوده (15

 )روش آنالوگ( موارد در پشت عکس قيد گردند.، موردنظراطالعات 

 رقومي( -)روش آنالوگ  با نوشتن متن مربوطه تعريف شوند. اندنشدهكه با ديوار يا حصار محصور  هاييمحدوده (16

اولين شهر يا روستا يا عارضه مهم  بانامهمراه  "طرفبه"، كلمه هاعکساز خط مشترک  شهريبرون هايراهدر محل خروج  (17

 رقومي( -)روش آنالوگ  بعدي درج گردد.

در  كه دسترسي متعددي براي يک عارضه وجود داشته باشد هايراهشرايط جغرافيايي  علت بهدر بعضي از مناطق ممکن است  (18

 رقومي( -لوگ )روش آنا فرعي با ضربدر مشکي حذف گردند. هايراهالزم است راه اصلي مشخص و  اين صورت

اولين شهر يا  بانامهمراه  "طرفبه"ارتباطي از نوع راه جيپ رو يا مالرو باشند الزم است كلمه  هايراهچنانچه در عکس تنها  (19

 رقومي( -)روش آنالوگ  روستا يا عارضه مهم بعدي درج گردد.

)روش  .گرددميعکس مشخص  بر رويبزرگ آبي مانند دريا و درياچه، مالک حد نهايي آب است كه داغي آن  هايپهنهدر  (20

 رقومي( -آنالوگ 

 رقومي( -)روش آنالوگ  متر نيازي به گويا شدن ندارند. 100عوارض خطي با طول كمتر از  (21

 رقومي( -)روش آنالوگ  گويا شدن. است و نه وضعيت زمين در زمان برداريعکسمالک زمان  گويا سازيدر هنگام  (22

طوري نوشته شود كه بتوان مشخصه آن سطح  بنديطبقهدر برگه مشخصات  قيدشدهدر صورت وسيع بودن سطح عارضه، متن  (23

 رقومي( -)روش آنالوگ  مجاور تشخيص داد. هايعکسنمودن  موزاييکرا در عکس بدون 

اين  غير درمترمربع باشند  50* 50عارضه بايد داراي سطحي بيش از سطح  شوندميمنطقه گويا  عنوانبهبراي عوارضي كه  (24

 رقومي( -)روش آنالوگ  مركز گويا شوند. عنوانبه صورت

 كشور انجام گردد. بردارينقشهسازمان  گويا سازيو  بنديطبقه هايدستورالعملمناطق نظامي و ممنوعه مطابق  خصوص در (25

 رقومي( -)روش آنالوگ 

 به يکي از مراكز مربوطه متصل شوند. االمکانحتينظير نقاط شهري، بايد خطوط انتقال نيرو و خطوط لوله  پرتراكمدر مناطق  (26

 )روش آنالوگ(

)روش آنالوگ  .باشدمينيازي به ذكر كلمه دائمي ن باشد يدائمدائمي(، اگر وضعيت تداوم عارضه  –فصلي عارضه )وضعيت تداوم  (27

 رقومي( -

باشد  برداريبهره حال دراحداث، متروكه(، اگر وضعيت كاربري عارضه  دست در، برداريبهره حال درعارضه )وضعيت كاربري  (28
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 رقومي( -)روش آنالوگ  .باشدمين برداريبهره حال درنيازي به ذكر كلمه 

 -)روش آنالوگ  .باشدمينيازي به ذكر كلمه داير نباير(، اگر وضعيت كاربري قنات داير باشد  –داير قنات )وضعيت كاربري  (29

 رقومي(

 رقومي( -)روش آنالوگ  آورده شود. هاآن ترينمهمدر نقاط شهري كه تراكم و تعداد عوارض زياد است با توجه به مقياس  (30

 استفاده گردد. )روش رقومي( گويا سازيسعي گردد از تصاوير بروز و دقيق ارتوفتو شده براي انجام  االمکانحتي (31

 در پايگاه داده توصيفي اطمينان پيدا نمايد. )روش رقومي( هادادهثبت شدن از  بايستيمي كننده گوياعامل  (32

 

 مقياسبزرگي هانقشه گويا سازينکات ضروري در  -2-2 جدول

 (1:2000-1:1000-1:500) اسيمقي متوسط هانقشهعوارض در  گويا سازينکات ضروري و مهم در عمليات 

 روش سنتي(شده )فايل، عکس يا پالت گويا  دارينگهدقت در  (1

روش ها )پالتبه همراه امضاء در پشت عکس و يا در زير  كنندهكنترل، نام گويا سازي، تاريخ كننده گويانوشتن نام عامل  (2

 سنتي(

 روش سنتي() به رنگ مشکي يا قرمز استفاده شود. هايقلماز عکس يا پالت گويا  بر رويدر نوشتن نام عوارض  (3

تابلوي منصوب( را ) يفعلدر مورد عوارضي كه داراي دو نام هستند و ذكر نام دوم براي شناسايي بهتر عارضه ضروري باشد نام  (4

 روش سنتي() .ديينماابتدا نوشته و نام سابق يا ديگر را در داخل پرانتز قيد 

 دخل و تصرف نوشته شود. گونههيچبراي نام نگاري عوارض طبيعي، چنانچه داراي نام با گويش محلي بود، بدون  (5

اسم رود در امتداد جريان آب، اسم كوه در امتداد ) در جهت گسترش عارضه نوشته شود. االمکانحتياسامي عوارض طبيعي  (6

 خط الراس و ...(

نام عارضه را در جاي مناسب ( →)فلش با  توانميدر مناطق پرتراكم  شودمياز عکس هوايي استفاده  گويا سازيچنانچه براي  (7

در پشت عکس قيد  عارضه بر روي شدهدرجالتين( مشخص و نام عارضه را با ذكر شماره  ترجيحاً) يگذارشمارهنوشت و يا با 

 روش سنتي() نمايد.

گويا شوند. بدون اينکه نياز به  هاآندر تمامي  بايستيمي گيرندميعوارض سطحي و خطي كه در چند عکس يا پالت قرار  (8

 روش سنتي() نمودن عارضه گويا باشد. موزاييک

راه  ]خيابان فردوسي مانند ( استفاده شود.]كروشه )محل تغيير نوع عارضه در عوارض خطي از عالمت  گذاريعالمتبراي  (9

 )روش سنتي( آسفالته

 (رقومي - )روش سنتي .شودميوشش يا كاشت غالب گويا در عوارض سطحي كه داراي چند نوع پوشش نباتي يا كاشت باشد، پ (10
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( عوارض ايماسه هايتپهو  زاربوتهمانند باشد )در عوارض سطحي كه داراي دو نوع پوشش نباتي، كاشت و يا دو نوع عارضه  (11

 (رقومي - )روش سنتي گويا و توضيح داده شود.

 (رقومي - )روش سنتي .گويا سازياست نه وضعيت منطقه در هنگام  برداريعکس، مالک زمان گويا سازيدر هنگام  (12

 )روش سنتي( در مناطق پرتراكم نظير مناطق شهري، خطوط انتقال نيرو به عارضه مشخص منتهي شود. (13

 )روش سنتي .باشدمينيازي به ذكر كلمه دائمي ن باشد دائميدائمي(، اگر وضعيت تداوم عارضه  –فصلي عارضه )تداوم وضعيت  (14

 (رقومي -

باشد  برداريبهره حال دراحداث، متروكه(، اگر وضعيت كاربري عارضه  دست در، برداريبهره حال درعارضه )كاربري وضعيت  (15

 (رقومي - )روش سنتي .باشدمين برداريبهره حال درنيازي به ذكر كلمه 

 - )روش سنتي .باشدميباير(، اگر وضعيت كاربري قنات داير باشد نيازي به ذكر كلمه داير ن –داير قنات )كاربري وضعيت  (16

 (رقومي

با توجه به تابلو منصوب و با اسم اصلي عارضه يا اسمي كه در شمول آمده  گويا سازيدر مواقعي كه عارضه داراي شمول باشد،  (17

 (رقومي - )روش سنتي .گيردمياست، انجام 

 (رقومي - )روش سنتي فاقد نام يا تابلوي منصوب() بايد ذكر شود. گويا سازيام در معابر فاقد ن (18

و ...( مراجعه و  يدهدار شهرداري،) يادارزياد بودن معابر فاقد نام، براي تائيد موضوع بايستي به مراجع  صورت در (19

 (رقومي - )روش سنتي كشور( ارسال نمايد. بردارينقشهسازمان ناظر )براي  را آن جلسهصورت

 (رقومي)روش  .باشدمي Fnameرقومي انتخاب كالس عارضه براي هر اليه فقط محدود به موارد موجود در فيلد  گويا سازيدر  (20

 )روش سنتي در ترسيم عوارض خطي و سطحي تا حد ممکن عوارض به شکل يکپارچه و با تقسيم به قطعات كمتر ترسيم شوند. (21

 (رقومي -

 (رقومي - )روش سنتي ترسيم شود. دواليهشني كه نياز به تعيين جهت وزش باد غالب دارد، در  هايتپهعارضه  (22

 (رقومي)روش  مکاني و زماني مناسب استفاده شود. باكيفيت ايماهوارهاز تصاوير  االمکانحتيبه روش رقومي  گويا سازيدر  (23

 گويارقومي عالوه بر تبلت نسخه فيزيکي مدارک نيز به همراه عامل  گويا سازيجلوگيري از وقوع وقفه در عمليات  منظوربه (24

عادي  صورتبهادامه مراحل  شوندميرقومي  گويا سازيكه موجب قطع  ايپديدهوقوع هر  صورت دروجود داشته تا  كننده

 (رقومي)روش  ادامه گردد.
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آوری اطالعات جغرافیایی و توصیفی عوارض گرد منظوربه(، 2-2قبل )بند در فصل  شدهمطرحبا توجه به توضیحات 

اطالعات توصیفی  هاروشبا تبعیت از این  بایستییم کننده یاگوی تعریف گردیده که عامل هایروشقاعده و  ،مکانی

 به ترتیب هاروشوارد نماید. این  نقشه یهاپالتو  ایماهوارهتصاویر  هوایی، هایعکس بر رویرا اخذ و  عوارض یازموردن

 از: اندعبارت

 روئيت -1-3

 یاگوکه عامل  شودیماین عامل باعث  .عوارض با توجه به ماهیت هندسی در طبیعت به اشکال مختلف وجود دارند

در هنگام  شوندیموجود و دیده  ایماهوارهعکس هوایی یا تصاویر  بر رویکه  یاعارضهبا توجه به نوع و چگونگی  کننده

اطالعات  آوریجمعرا روئیت و پس از اطمینان از صحت و درستی تشخیص نسبت به  موردنظرعارضه  ،مراجعه به منطقه

 یبعدسهداشتن دید وایی ه هایعکس بر رویآنالوگ و  هایروشهنگام کار با در  آن اقدام نماید. جغرافیایی

بوده و در الزم  کننده یاگومدارک و مستندات و توجیه دقیق عامل  بر رویمناسب  استروسکوپی() ینیببرجسته

شده  یترؤبزرگنمایی و کیفیت مناسب نمایش تصاویر جهت تطبیق عارضه  باقدرترقومی نیز استفاده از تبلت  هایروش

 .باشدمیمدارک ضروری  بر رویبا معادل آن 

 پرسش از اهالي -2-3

مانند کوه، دره، ) اخذ اطالعات توصیفی هستند. منظوربهتعدادی از عوارض مکانی فاقد تابلو یا سایر عالئم مشخص 

اطالعات جغرافیایی و توصیفی  آوریجمعروش برای اخذ و  ینترمطمئنرودخانه، مسیل و ...(، بدین منظور بهترین و 

 شودیماستفاده البته افرادی که برای این منظور . باشدمیاهالی منطقه  دقیق ش و اطالعاتعوارض استفاده از دان

با این مورد لزوم  مواجههدر  باشند.و سابقه سکنی در منطقه را داشته  دارا بودهنسبت به منطقه اشراف دقیق  بایستییم

 .باشدمیدریافت مشخصات شناسایی افراد جهت مراجعات آتی الزم 

 رجوع به تابلوي منصوب -3-3

 .اندشدهدرجتابلوهای منصوب  بر روی هاآناطالعات توصیفی  باشندیماکثر عوارض مصنوعی که دارای نام خاص 

، خیابان و هابزرگراهمانند روستا، شهر، منطقه باستانی، منطقه آموزشی، منطقه درمانی، منطقه مذهبی، آزادراه و )

تابلوهای  بر رویعوارضی اطالعات موجود  چنینینابا  مواجههدر صورت  کننده یاگوامل بدین منظور ع و ...( هایدانم

ثبت  موردنظراطالعات توصیفی برای عارضه  عنوانبه را اسامی آن، در ماهیتو بدون هرگونه کم و کاستی  یناً عمنصوب 

د در آوانگاری توانمیکه  شودیمالتین نیز در زیر نام فارسی آن نوشته  صورتبه یاسامبرخی از این  در ضمننماید. 

 نمودن اسامی کمک نماید.
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 مراجعه به اسناد رسمي -4-3

دارای نام یا سایر  هادادهبعضی از این  گرددمی آوریجمعدر کنار اطالعات توصیفی که از طریق روش فوق 

مربوطه نسبت به اخذ و  یهاارگانو  هاسازمانبه اسناد رسمی موجود در با مراجعه  بایستییممشخصاتی تکمیلی بوده و 

 متبرکه، مناطق باستانی، بناهای یادبود و ...( یهابقعهمانند امامزاده، ) اقدام نمود. این نوع اطالعاتدرج نمودن 
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 اهداف طرح -1-4

 یهامدلدر  هاآن آوریجمعوه هدف از نگارش این مجموعه ارائه مشخصات اطالعات توصیفی عوارض مکانی و نح

از دو بخش  گویا سازیواژه  ایست. ایماهوارههوایی و تصاویر  هایعکس گویا سازی هایروشمقیاسی با استفاده از چند

 هاکالس یرزو  هاکالسمصوب در  یهادستورالعملاستانداردها و  اساسبر عوارض  بندیطبقهتشکیل گردیده که شامل 

و بخش دیگر شامل آوانگاری اسامی عوارض مطابق استاندارد  اختصاصی خود بودهبه ماهیت ساختاری و هندسی  با توجه

( 1-4جدول )بق متناسب با ماهیت هندسی عوارض الزم است مطا بندیطبقهبرای آشنایی با مفهوم  .باشدمیآوانگاری 

 بیان گردد. هاکالس یرزو  هاکالسعوارض در  بندیدسته

 عوارض در مدل داده مکاني چند مقياسي بنديطبقه -1-4 جدول

 عوارض بنديطبقه

 نام عارضه كالس فرعي كالس اصلي

 

 

 

 

 پوشش گياهي

 

 

 

 

 

 

 

 پوشش درختی

 

 باغ

 درختتک

 درخت

 پراکندهدرختان 

 درختکاری

 ردیف درخت

 

 جنگل و بیشه

 

 بیشه

 جنگل

 زراعت زراعی هایزمین
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 پوشش گياهي

 

 زمین تحقیقات کشاورزی زراعی هایزمین

 

 

 

 

 یزرعلم هایزمین

 

 زاربوته

 ایماسه هایتپه

 شن زار

 زارشوره

 کویر

 زارماسه

 نمکزار

 نیزار

 

 

 

 مرتع و چمن

 

 زارچمن

 کاریچمن

 دشت

 

 

 

 تاسيسات زيربنايي

 

 

 

 چاه

 

 چاه آب

 چاه نفت و گاز

 

 

 

 خدمات شهری

 

 دریچه منهول

 سطل زباله

 نشانیآتششیر 

 

 

 

 پاالیشگاه

 خانهتصفیه
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 زيربنايي تأسيسات

 

 خدمات عمومی

 

 دریچه تنظیم آب

 علمک

 نیروگاه

 

 خط انتقال

 انتقال نیروخط 

 خط لوله

 

 

 

 

 مخزن

 

 انبار مواد سوختی

 مواد زائد نفتی هایحوضچه

 مخزن آب

 مخزن مواد سوختی

 

 

 

 تقسيمات كشوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 استان

 بخش

 دهستان

 روستا

 شهر

 شهرستان

 شهرک

 محله

  ونقلحمل

 

- 

 کابلی ونقلحملخط 

 شانه خاکی
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 ونقلحمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راه

 

 آزادراه

 بزرگراه

 پل عابر پیاده

 روادهیپ

 یشهربرونراه 

 راه جیپ رو

 یشهردرونراه 

 راه مالرو

 عوارضی

 مسیر اتوبوس برقی

 میدان

 

 

 

 

 آهنراه

 

 آهنراهسوزن 

 صفحه دوار لوکوموتیو

 مانع انتهایی ریل

 ریلی ونقلحملمسیر 

 

 

 

 

 

 ونقلحمل یهاسازه

 

 زمینی ونقلحملایستگاه 

 ریگبهمن

 زمینی ونقلحملپایانه 

 پل وسایط نقلیه
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 ونقلحمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ونقلحمل یهاسازه

 

 جدول

 جزیره وسط خیابان

 دهانه تونل

 زیرگذر عابر پیاده

 آهنراهنرده محافظ راه و 

 نیوجرسی

 هواکش مترو

 ورودی مترو

 

 

 

 

 

 خاص يهاسازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبی یهاسازه

 

 استخر

 اسکله

 ایستگاه جزر و مدی

 بند

 بندرگاه

 چراغ دریایی

 دیوار ساحلی

 سیل بند

 شکنموج

 ناودان هدایت

 آالچیق 
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 خاص يهاسازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفریحی یهاسازه

 

 وحشباغ

 

 

 

 حائل یهاسازه

 

 حصار

 دیوار

 یالمللنیبمیله مرزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدماتی یهاسازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انبار

 ینشانآتشایستگاه 

 انبارآب

 آسیاب

 آشیانه هواپیما

 باجه تلفن همگانی

 باند فرود

 برج

 پارکینگ

 پمپ آب

 تیر برق یا تلگراف یا تلفن

 یرسانسوختجایگاه 

 دکه

 سایبان

 سرویس بهداشت عمومی
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 خاص يهاسازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدماتی یهاسازه

 

 فرودگاه

 قبرستان

 گلخانه

 مجموعه نمایشگاهی

 کوپتریهلمحل فرود 

 مرکز تجاری

 مرکز اداری

 مرکز آموزشی

 مرکز پرورش دام و طیور

 مرکز خدمات ارتباطی

 مرکز درمانی

 مرکز قضایی

 انتظامیمقر نیروی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعتی یهاسازه

 

 

 (یفشارقوپست ولتاژ )ایستگاه تغییر 

 ایستگاه تنظیم فشار

 ایستگاه تقویت امواج

 ایستگاه هواشناسی

 آنتن

 باسکول
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 خاص يهاسازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعتی یهاسازه

 

 ساتیتأستابلوی 

 کنندهخنک ساتیتأس

 ترانس

 توربین بادی

 دکل حفاری

 یفشارقودکل 

 دکل مخابراتی

 دهانه معدن

 دودکش صنعتی

 سد

 سیلو

 صفحات خورشیدی

 کوره آجرپزی

 مجتمع صنعتی

 واحد صنعتی

 

 

 

 

 

 فرهنگی یهاسازه

 

 بنای یادبود

 مجسمه

 مرکز فرهنگی

 مقبره
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 خاص يهاسازه

 

 مکان تاریخی

 مکان مذهبی مذهبی یهاسازه

 ورزشی یهاسازه

 

 استادیوم

 مجموعه ورزشی

 نماآب مبلمان شهری

 

 

 

 

 

 

 مبلمان شهری

 

 پایه پل

 پله

 تابلو تبلیغاتی

 تابلو راهنمایی

 چراغ راهنمایی

 چراغ روشنایی
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 ساختماني يهاسازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 تراس

 خرپشته

 زندان

 ساختمان

 منفردساختمان 

 کلبه

 نورگیر

 هتل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 آبشار

 خشک ریغ یهاپهنه

 چشمه

 

 

 

 

 آبی یهاپهنه

 

 خلیج

 خور

 دریا

 دریاچه

 خشک یهاپهنه

 

 جزیره

 جزیره وسط رودخانه

 دماغه

 ساحل
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 عوارض آبي

 

 مسیرهای آبی

 

 جوی با جدول

 رود

 زهکش

 قنات

 کانال

 کانیوو

 مجرای آبرو

 مسیل

 نهر یا جوی

 

 

 

 

 

 

 

 عوارض ارتفاعي

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 زیرخاک

 دره

 دهانه غار

 صخره

 کوه

 نقطه ارتفاعی

 

 

 بریدگی

 

 بریدگی

 پای بریدگی

 

 

 خط شکست

 

 خط الراس

 خط القعر
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 دپو و گودبرداری

 

 دپو

 گودبرداری

 

 

 

 

 منحنی میزان

 

 منحنی میزان اصلی

 منحنی میزان تقریبی

 منحنی میزان شاخص

 منحنی میزان واسط

 محدوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدوده

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 اردوگاه

 بلوک شهری

 پارسل پستی

 پارک و تفریحگاه

 چادرهای عشایری

 خرابه

 اجناس اسقاطی آوریجمعمحل 

 زباله آوریجمعمحل 

 معدن روباز

 منطقه ممنوعه

 

 

 

 

 

 

 

 استان

 دهستان

 روستا
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 تقسيمات كشوري

 

 

 

 

- 

 شهر

 شهرستان

 شهرک

 محله

 سکونتگاه

 بخش

 نقاط كنترل

 

 

 نقاط كنترل

 

 مرکز عکس نقاط فتوگرامتری

 نقاط ترازیابی

 

 1نقطه ترازیابی درجه 

 2ترازیابی درجه نقطه 

 3نقطه ترازیابی درجه 

 نقاط ژئودزی

 

 0نقطه ژئودزی درجه 

 1نقطه ژئودزی درجه 

 2نقطه ژئودزی درجه 

 3نقطه ژئودزی درجه 

 

، خطی و یانقطهنقشه با توجه به نوع مقیاس به سه طریق  بر رویعوارض جغرافیایی در طبیعت جهت نمایش 

ماهیت هندسی  بر اساسمختلف  یهااسیمقعوارض در  نمودن ایگونحوه . بدین منظور شوندیمسطحی نمایش داده 

بر ( تفکیک عوارض جغرافیایی را 2-4جدول ) .باشندیمجداگانه  صورتبه هاآنبوده و نیازمند تفکیک  متفاوت هاآن

 .دهدیمنوع مقیاس نمایش  اساس
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 چندمقياسي به روش رقوميمدل ليست مشخصات عوارض گوياشده در  -2-4 جدول

 انگليسي نام نوع عارضه

 عارضه

يمقبزرگ

-1:500) اس

1:1000-1:2000) 

وضعيت 

گويا در 

 مقياسبزرگ

متوسط 

 اسيمق

(1:5000-1:10000-

1:25000) 

وضعي

ت گويا 

در 

متوسط 

 مقياس

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ freeway آزادراه

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ highway بزرگراه

 - - نقطه مقیاسبزرگ pedestrian bridge پل عابر پیاده

 outer-city یشهربرونراه 

thoroughfare 

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ track road راه جیپ رو

 inner-city یشهردرونراه 

thoroughfare 

 خط مقیاسمتوسط  نقطه مقیاسبزرگ

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ path راه مالرو

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ toll gate عوارضی

اختصاصی  مسیر

 اتوبوس

electric bus lane نقطه مقیاسبزرگ - - 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ square میدان

 ونقلحملمسیر 

 ریلی

railway خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ 

ایستگاه 

 زمینی ونقلحمل

land transport 

station 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ avalanche gallery ریگبهمن

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ  دیوار محافظ

 ونقلحملپایانه 

 زمینی

land transport 

terminal 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ vehicle bridge نقلیه وسایطپل 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ tunnel opening دهانه تونل

 pedestrian زیرگذر عابر پیاده

underpass 

 - - نقطه مقیاسبزرگ

هواکش 

 مسیرهای زیرزمینی

subway vent نقطه مقیاسبزرگ - - 
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 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ subway entrance ورودی مترو

 ونقلحملخط 

 کابلی

cable transport line خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ prison زندان

 نقطه متوسط مقیاس - - single building ساختمان منفرد

 - - نقطه مقیاسبزرگ cabin کلبه

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ hotel هتل

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ water well چاه آب

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ gas/oil well گاز نفت و چاه

 - - نقطه مقیاسبزرگ manhole دریچه منهول

 - - نقطه مقیاسبزرگ trash can سطل زباله

 - - نقطه مقیاسبزرگ fire hydrant شیرآتشنشانی

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ refinery پاالیشگاه

 purification خانههیتصف

facilities 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ

 water flow دریچه تنظیم آب

regulator 

 - - نقطه مقیاسبزرگ

 - - نقطه مقیاسبزرگ stake marker علمک

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ power station نیروگاه

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ power line خط انتقال نیرو

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ pipeline خط لوله

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ fuel tank farm انبار مواد سوختی

های مواد حوضچه

 زائد نفتی

mud pit خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ water tank مخزن آب

مخزن مواد 

 سوختی

fuel tank نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ pool استخر

 خط مقیاسمتوسط  نقطه مقیاسبزرگ pier اسکله

ایستگاه 

 جزرومدی

tide gauge station نقطه مقیاسبزرگ - - 

-small hydro بند

engineering structure 

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ port بندرگاه

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ lighthouse چراغ دریایی

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ sea wall یساحل وارید

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ levee بند سیل

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ breakwater شکنموج
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 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ zoo وحشباغ

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ fence حصار

 خط متوسط مقیاس   wall دیوار

میله مرزی 

 یالمللنیب

international 

boundary monument 

 - - نقطه مقیاسبزرگ

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ warehouse انبار

ایستگاه 

 ینشانآتش

fire station نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ mill آسیاب

باجه تلفن 

 همگانی

public telephone نقطه مقیاسبزرگ - - 

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ air strip باند فرود

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ tower برج

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ parking پارکینگ

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ water pump پمپ آب

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ fuel station جایگاه سوخت

 - - نقطه مقیاسبزرگ kiosk دکه

سرویس بهداشتی 

 عمومی

public toilet نقطه مقیاسبزرگ - - 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ airport فرودگاه

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ cemetery قبرستان

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ greenhouse گلخانه

مجموعه 

 نمایشگاهی

exhibition grounds نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ commercial center مرکز تجاری

 administrative مرکز اداری

center 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ educational center مرکز آموزشی

مرکز پرورش دام 

 وریو ط

poultry and 

livestock raising farm 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ

 telecommunication خدمات ارتباطی

center 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ medical center مرکز درمانی

 - - نقطه مقیاسبزرگ judiciary center مرکز قضایی

مقر نیروی 

 انتظامی

police station نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ 

 - - نقطه مقیاسبزرگ electrical substation رییتغایستگاه 
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 (یفشارقو)پست  ولتاژ

ایستگاه تنظیم 

 فشار

pressure regulator 

facilities 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ

ایستگاه تقویت 

 امواج

relay station نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ 

ایستگاه 

 هواشناسی

meteorological 

station 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ

 - - نقطه مقیاسبزرگ antenna آنتن

 - - نقطه مقیاسبزرگ truck scale باسکول

 - - نقطه مقیاسبزرگ public utility box ساتیتأستابلو 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ transformer ترانس

 - - نقطه مقیاسبزرگ wind Turbine توربین بادی

  متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ drilling rig دکل حفاری

 نقطه مقیاسمتوسط  نقطه مقیاسبزرگ power pylon یفشارقودکل 

 telecommunication دکل مخابراتی

tower 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ

دهانه معدن 

 زیرزمینی

mine opening نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ smokestack دودکش صنعتی

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ dam سد

 - - نقطه مقیاسبزرگ silo سیلو

صفحات 

 خورشیدی

solar panels متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ  

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ brick kiln کوره آجرپزی

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ industrial complex مجتمع صنعتی

 - - نقطه مقیاسبزرگ industrial unit واحد صنعتی

 - - نقطه مقیاسبزرگ memorial بنای یادبود

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ statue مجسمه

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ cultural center مرکز فرهنگی

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ tomb مقبره

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ historical place مکان تاریخی

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ religious place مکان مذهبی

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ stadium استادیوم

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ sports complex مجموعه ورزشی

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ camp اردوگاه

 نقطه متوسط مقیاس - - urban block بلوک شهری

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ park پارک و تفریحگاه
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چادرهای 

 عشایری

tribal tents - - نقطه متوسط مقیاس 

 نقطه متوسط مقیاس - - ruins خرابه

 آوریجمعمحل 

 اجناس اسقاطی

scrap yard نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ 

 آوریجمعمحل 

 زباله

disposal area نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ open pit معدن روباز

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ restricted area منطقه ممنوعه

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ orchard باغ

 نقطه متوسط مقیاس - - bush-covered area زاربوته

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ grove بیشه

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ sand dunes ایهای ماسهتپه

 نقطه متوسط مقیاس - - ingle tree درختتک

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ forest جنگل

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ grassland زارچمن

 - - نقطه مقیاسبزرگ grass یکارچمن

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ tree درخت

 نقطه متوسط مقیاس - - scattered trees درختان پراکنده

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ planted trees درختکاری

اسم دشت )

 مکان(

plain - - نقطه متوسط مقیاس 

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ row of trees ردیف درخت

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ cultivation زراعت

زمین تحقیقات 

 کشاورزی

agricultural 

research land 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ gravel land شن زار

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ desert اسم مکان() ریکو

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ sandy land زارماسه

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ salt pan نمکزار

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ canebrake نیزار

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ waterfall آبشار

 ریغهای پهنه

 خشک

wetlands نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ 

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ island جزیره

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ spring چشمه
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 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ bay خلیج

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ estuary خور

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ sea دریا

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ lake دریاچه

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ cape دماغه

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ river رود

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ drainage زهکش

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ qanat قنات

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ canal کانال

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ culvert مجرای آبرو

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ floodway مسیل

 خط متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ stream or ditch نهر یا جوی

 خط متوسط مقیاس - - embankment زیرخاک

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ pile دپو

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ valley اسم مکان(دره )

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ cave opening دهانه غار

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ mountain اسم مکان(کوه )

 نقطه متوسط مقیاس نقطه مقیاسبزرگ pit گودبرداری

خطی/س متوسط مقیاس خطی مقیاسبزرگ province استان

 طحی

خطی/س متوسط مقیاس خطی مقیاسبزرگ District بخش

 طحی

 دهستان
rural district 

خطی/س متوسط مقیاس خطی مقیاسبزرگ

 طحی

خطی/س متوسط مقیاس یانقطه مقیاسبزرگ village روستا

 طحی

خطی/س متوسط مقیاس اینقطه مقیاسبزرگ city شهر

 طحی

خطی/س متوسط مقیاس خطی مقیاسبزرگ urban district شهرستان

 طحی

خطی/س متوسط مقیاس خطی مقیاسبزرگ borough شهرک

 طحی

خطی/س متوسط مقیاس خطی مقیاسبزرگ neighborhood محله

 طحی

خطی/س متوسط مقیاس خطی مقیاسبزرگ accommodation سکونتگاه

 طحی
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 ساز ایگوماهیت هندسی شبیه به یکدیگر بوده و عامل  ازنظرتعدادی از عوارض  ،فصل چهارم (2-4جدول )مطابق 

آشنایی با  منظوربه ید.این نوع عوارض اقدام نما بندیطبقهنسبت به تشخیص و  ،تعاریف استاندارد بر اساس یستیبایم

مختلف بررسی و مطالعه گردد. بدین  یهااسیمقالزم است تعاریف هر عارضه در  هاآنماهیت این عوارض و تفکیک 

 آورده شده است. گویا سازیمطابق با استانداردهای  (1-5جدول )قالب در را  هاآنتعاریف خاص منظور 

 مختلف يهااسيمقدر  ليست تعاريف خاص عوارض -1-5 جدول

 غير خشک يهاپهنهتعريف عوارض مربوط به كالس عوارض آبي/ 

تعريف استاندارد در  نام عارضه نام كالس عارضه

ي متوسط هانقشه

 مقياس

تعريف استاندارد در 

 مقياسبزرگي هانقشه

آب راکدی که از دریاچه  مانداب غیر خشک یهاپهنه

و ممکن است  باشدمی ترکوچک

 مصنوعی باشد. منشأدارای 

وسیع که در  نسبتاًتوده آب 

راکد و  صورتبهزمینی پست 

 گندیده است.

 

 غیر خشک هایپهنه

 

 باتالق

زمین پستی که از رطوبت 

دائم یا موقت  صورتبهو  شدهاشباع

 ییهایرستناز آب پوشیده باشد و 

از نوع بوته و درختچه در آن وجود 

 دارد.

پهنه زمینی که به علت 

طوبت در آن رنداشتن راه زهکشی، 

و به حالت سست و  شدهاشباع

، گاه آب تمام آن را درآمدهاسفنجی 

فراگرفته یا گیاهانی در آن روییده 

 است.

 

 غیر خشک هایپهنه

 

 مرداب

زمین پستی که از رطوبت 

دائم یا موقت  صورتبهو  شدهاشباع

از آب پوشیده شده باشد و دارای 

بوده و  یابوتهپوشش گیاهی از نوع 

 فاقد درخت است.

 رطوبت از که پستی زمین

 موقت یا دائم صورتبه و شدهاشباع

 است ممکن و باشد پوشیده آب از

 درختچه و بوته نوع از ییهایرستن

 .باشد داشته وجود آن در

از آب و  عمقکم هایپهنه یهاوسعتاز آب با  ییهاپهنه  
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 غیر خشک هایپهنه

 

 تاالب

ساحلی  یهاماسه براثرمتفاوت که 

 .اندجداشدهاز دریا یا دریاچه 

 معموالًمحصور در خشکی است که 

از آب شیرین اشباع و راکد بوده که 

با پوششی از گیاهان خودرو همراه 

با  معموالًاین منطقه  باشدمی

ساحلی از دریا و یا  یهاماسه

 .شودیمدریاچه جدا 

 

 غیر خشک هایپهنه

 

 برکه

 

- 

سطحی پوشیده از آب دارای 

در کنار  معموالًجریان بطئی که 

 قرار دارد. هارودخانهیا  هاچشمه

 يشهربرونراه  /ونقلحملتعريف عوارض مربوط به كالس 

 

 

 یشهربرونراه 

 

 

 راه آسفالته

 وسایطمسیر عبور و مرور 

نقلیه موتوری که دارای مشخصات 

هندسی راه و روسازی هندسی بوده 

و دارای مشخصاتی از قبیل تقاطع 

 و روسازی آسفالته باشد. سطحهم

مسیر عبور وسایل نقلیه 

موتوری دارای زیرسازی، بستر 

آسفالت و ابنیه فنی در مناطق 

خارج از شهر. این مسیرها ممکن 

باشند و  سطحهماست دارای تقاطع 

با  وبرگشترفتدو قسمت 

از یکدیگر تفکیک  یکشخط

 12و دارای عرض کمتر از  شودیم

 متر است.

 

 

 یشهربرونراه 

 

 

 راه خاکی

 وسایطمسیر عبور و مرور 

نقلیه که فاقد مشخصات هندسی 

راه و روسازی بوده و دارای 

متر و  3مشخصات عرض کمتر از 

نقلیه  وسایطدر اثر عبور و مرور 

 است. جادشدهیابیابانی 

مسیر عبور وسایل نقلیه بدون 

ابنیه فنی و زیرسازی که در اثر 

است و  جادشدهیاعبور و مرور نقلیه 

 متر عرض دارد. 3تر از کم معموالً

 وسایطمسیر عبور و مرور   

نقلیه که دارای مشخصات هندسی 

مسیر عبور وسایل دارای 

زیرسازی و ابنیه فنی بدون رویه 
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راه بوده ولی روسازی ندارد و دارای  راه شوسه یشهربرونراه 

 .باشدمیمشخصه روسازی شنی 

 آسفالت و دارای روسازی شنی.

 فرهنگي يهاسازهخاص/  يهاسازهتعريف عوارض مربوط به كالس 

 

 مرکز فرهنگی

 

 موزه

ساختمانی که در آن آثار 

هنری، باستانی، فرهنگی، علمی و 

 .شودیمغیره به نمایش گذاشته 

ساختمانی برای نگهداری و 

نمایش اشیای تاریخی، فرهنگی، 

 باارزشهنری و 

جهت اجرای ساختمانی  - تئاتر مرکز فرهنگی

 نمایش

 ساختمانی ویژه نمایش فیلم - سینما مرکز فرهنگی

 آوریجمعساختمانی که برای  کتابخانه مرکز فرهنگی

 یهارسانهدادن کتب و  وامانت

 باشد. جادشدهیااطالعاتی دیگر 

 منظوربهساختمانی که 

، نگهداری و استفاده آوریجمع

 باشد. افتهیاختصاصعموم از کتاب 

 عوارض مربوط به كالس تقسيمات كشوريتعريف 

 

 

 تقسیمات کشوری

 

 

 استان

استان واحدی از تقسیمات 

کشوری است با محدوده جغرافیایی 

پیوستن چند  به هممعین که از 

با توجه به  جوارهمشهرستان 

های سیاسی، اجتماعی، موقعیت

فرهنگی و اقتصادی و طبیعی 

 شود.تشکیل می

گویا  صورتبهتشخیص عارضه 

با استفاده از اسناد و مدارک  سازی

 یهادستگاهاز سایر استاندارد 

 .باشدمیقابل انجام متولی 

 

 

 

 

 

 

بخش واحدی است از 

تقسیمات کشوری که دارای 

محدوده جغرافیایی معین بوده و از 

پیوستن چند دهستان  به هم

مشتمل بر چندین مزرعه،  جوارهم

گویا  صورتبهتشخیص عارضه 

با استفاده از اسناد و مدارک  سازی

 یهادستگاهاز سایر استاندارد 

 .باشدمیقابل انجام متولی 
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 تقسیمات کشوری

 

 

 بخش

مکان، روستا و احیانًا شهر که در آن 

عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، 

فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد 

آورد می به وجودهمگنی را 

تناسب  نظر گرفتنبا در  کهینحوبه

وسعت، جمعیت، ارتباطات و 

ها، نیل به دسترسی و سایر موقعیت

دولت در  هایزیربرنامهاهداف و 

طبیعی و جهت احیاء امکانات 

استعدادهای اجتماعی و توسعه امور 

 رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.

 

 

 

 تقسیمات کشوری

 

 

 

 دهستان

واحد  نیترکوچکدهستان 

تقسیمات کشوری است که دارای 

محدوده جغرافیایی معین بوده و از 

، مکان، چند روستاپیوستن  به هم

که  شودیتشکیل م جوارهممزرعه 

محیط طبیعی، فرهنگی،  ازلحاظ

، همگن بوده و یو اجتماعاقتصادی 

 یزیربرنامهو  یرسانخدماتامکان 

در سیستم و شبکه واحدی را فراهم 

 .دینمایم

گویا  صورتبهتشخیص عارضه 

با استفاده از اسناد و مدارک  سازی

 یهادستگاهاز سایر استاندارد 

 .باشدمیقابل انجام متولی 

 

 

 

 

 تقسیمات کشوری

 

 

 

 

 روستا

تقسیمات  مبدأروستا واحد 

محیط  ازلحاظکشوری است که 

)طبیعی، اجتماعی،  یستیز

فرهنگی، اقتصادی( همگن بوده که 

با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا 

 20عرضی مستقل که حداقل تعداد 

اعم از متمرکز یا  صد نفرخانوار یا 

پراکنده در آنجا سکونت داشته 

گویا  صورتبهتشخیص عارضه 

با استفاده از اسناد و مدارک  سازی

 یهادستگاهاز سایر استاندارد 

 .باشدمیقابل انجام متولی 
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باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن 

مستقیم یا غیرمستقیم به  طوربه

کشاورزی،  یهاتییکی از فعال

اهم و  طوربهدامداری، باغداری 

صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی 

اشتغال داشته  هاتیاز این فعال

 باشند.

 

 

 

 

 تقسیمات کشوری

 

 

 

 

 شهر

شهر محلی است با محدوده 

قانونی که در محدوده جغرافیایی 

بافت  ازنظرو  شدهواقعبخش 

عوامل  ریو ساساختمان، اشتغال 

خاص  یهایژگیدارای سیمایی با و

اکثریت  کهیطوربهخود بوده 

ساکنان دائمی آن در مشاغل 

کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، 

اداری اشتغال  یهاتیخدمات و فعال

خدمات شهری  ٔ  نهیدرزم وداشته 

از خودکفایی نسبی برخوردار و 

کانون مبادالت اجتماعی، اقتصادی، 

فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و 

نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل 

 دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.

گویا  صورتبهتشخیص عارضه 

با استفاده از اسناد و مدارک  سازی

 یهادستگاهاز سایر استاندارد 

 .باشدمیقابل انجام متولی 

 

 

 تقسیمات کشوری

 

 

 شهرستان

 ماتیتقسشهرستان واحدی از 

کشوری است با محدوده جغرافیایی 

پیوستن  به هممعین که از 

عوامل  ازنظرکه  جوارهم چندپخش

طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، 

و فرهنگی واحد متناسب و  یاسیس

گویا  صورتبهتشخیص عارضه 

با استفاده از اسناد و مدارک  سازی

 هایدستگاهاز سایر استاندارد 

 .باشدمیقابل انجام متولی 
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 اند.همگنی را به وجود آورده

 

 تقسیمات کشوری

 

 شهرک

و بناهایی  هاساختمانمجموعه 

که با ضوابط خاصی ایجاد 

اند و موارد استفاده مختلف گردیده

دارند و معموالً در کنار مراکز 

 .اندشدهواقعجمعیتی بزرگ 

گویا  صورتبهتشخیص عارضه 

با استفاده از اسناد و مدارک  سازی

 هایدستگاهاز سایر استاندارد 

 .باشدمیقابل انجام متولی 

 

 

 تقسیمات کشوری

 

 

 محله

 هایساختمانمجموعه 

است که  یو خدماتمسکونی 

بافت اجتماعی ساکنانش  ازلحاظ

و  دانندیخود را اهل آن محل م

است که حدود  یادارای محدوده

خواهد آن تابع تقسیمات شهرداری 

 بود

گویا  صورتبهتشخیص عارضه 

با استفاده از اسناد و مدارک  سازی

 هایدستگاهاز سایر استاندارد 

 .باشدمیقابل انجام متولی 

 

 تقسیمات کشوری

 

 سکونتگاه

که کمتر از  ییهاسکونتگاه

 .بیست خانوار دارد

گویا  صورتبهتشخیص عارضه 

با استفاده از اسناد و مدارک  سازی

 هایدستگاهاز سایر استاندارد 

 .باشدمیقابل انجام متولی 

 

با عوارض  مواجههدر  کننده ایگو. عامل باشدمی گویا سازیآشنایی با مفاهیم و تعاریف عوارض الزمه ورود به فرآیند 

 گویا سازیاشراف دقیقی از ماهیت و نوع عوارض جغرافیایی داشته باشد. هدف از تدوین دستورالعمل  یستیبایم

. بدین منظور در این بخش سعی شده باشدمیچندمقیاسی ادغام و یکپارچه نمودن تعاریف عوارض در قالب یک جدول 

 ( نمایش داده شود.2-5جدول ) صورتبهلیستی از تعاریف و مفاهیم عوارض را 
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 تعاريف عوارض در استاندارد چندمقياسي -2-5 جدول

كالس  نام انگليسی نام عارضه

 اصلی

 ريز

 كالس

 تعريف

 یهاسازه Cistern انبارآب

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

 که برای ایسرپوشیده استخر یا حوض

 شودساخته می زیرزمین در معموالً. آب ذخیره

 یهاسازه fountain نماآب

 خاص

مبلمان 

 شهری

 فواره از قبیل یساتیتأسمجموعه 

 صورتبه یه از بلندک یزش توده آبیمحل ر --- عوارض آبی waterfall آبشار

 .زدیریفرومب تند یا با شیقائم 

قطعه زمینی است که برای برپایی چادر یا  --- محدوده camp اردوگاه

 شدهآمادهکانکس و مانند آن جهت اسکان موقت 

 است.

نقلیه موتوری که  وسایطمسیر عبور و مرور  راه ونقلحمل freeway آزادراه

 دارای مشخصات زیر باشد:

 سطحهمفاقد تقاطع  •

توسط  وبرگشترفت یهاقسمتمجزا بودن  •

 مانع از یکدیگر 

  متر 12عرض بیشتر از  •

 متری در طرفین  2خاکی  یهاشانه •

 روسازی آسفالته و زیرسازی  •

 مشخصات هندسی راه •

 نقلیه در حاشیه آن وسایطعدم امکان پارک  •

 یهاسازه stadium استادیوم

 خاص

هاسازه

 ورزشی ی

برگزاری  منظوربهکه  نسبتاً وسیع یاسازه

 معموالً مسابقات ورزشی احداث گردیده است و 

 باشد.دارای جایگاهی برای تماشاگران می

تقسیمات  province استان

 کشوری

استان واحدی از تقسیمات کشوری است با  ---

پیوستن چند  به هممحدوده جغرافیایی معین که از 

های با توجه به موقعیت جوارهمشهرستان 

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و طبیعی 

 شود.تشکیل می
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 یهاسازه pool استخر

 خاص

هاسازه

 آبی ی

  

 یهاسازه pier اسکله

 خاص

هاسازه

 آبی ی

ای است که برای پهلوگیری شناورها سازه

 احداث گردیده است.

 یهاسازه mill آسیاب

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

از  ه در آنک ردن غالتکآرد  یبرا یاسازه

 .شودیمره استفاده یباد، آب، برق و غ یروین

 انهیآش

 هواپیما

airplane hangar یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

ما یهواپ یر و نگهداریتعم منظوربهکه  یاسازه

 .ردیگیمقرار  مورداستفاده

 یهاسازه canopy آالچیق

 خاص

هاسازه

 تفریحی ی

برای  از چوب یا مصالح دیگر شدهساخته

 مدتکوتاهاستراحت و استقرار 

 یهاسازه warehouse انبار

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

نگهداری  لیوساو  که در آن اجناس مکانی

 .شوندیم

انبار مواد 

 سوختی

fuel tank farm زیر  ساتیتأس

 بنایی

و ثابت برای  یدائم یهامحفظهاز  یامحدوده مخزن

مواد سوختی از قبیل  یسازرهیو ذخنگهداری 

 نفت، گاز، گازوئیل و بنزین

 یهاسازه antenna آنتن

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

یا دریافت  منظور ارسالبهتجهیزاتی است که 

 .رودیمامواج الکترومغناطیس بکار 

ایستگاه 

 ینشانآتش

fire station یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

مکان استقرار افراد و تجهیزات برای اطفاء 

 حریق و ارائه خدمات ایمنی
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 رییتغایستگاه 

)پست  ولتاژ

 (یفشارقو

electrical 

substation 

 یهاسازه

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

زات یشامل تجه یا ساختمانی یامحدوده

ع برق یر ولتاژ و توزییتغ منظوربهه کمختلف 

 .ردیگیمقرار  مورداستفاده

ایستگاه 

 تقویت امواج

relay station یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

زات یشامل تجه یا ساختمانی یامحدوده

قرار  مورداستفادهتقویت امواج  منظوربهه کمختلف 

 .ردیگیم

ایستگاه 

 تنظیم فشار

pressure regulator 

facilities 

 یهاسازه

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

 یبرا که یکیانکزات میشامل تجه یامحدوده

االت )مانند یر سیا سای م فشار و راندن آبیتنظ

قرار  مورداستفادهانتقال  یهالولهگاز( در طول 

 .ردیگیم

ایستگاه 

 جزرومدی

tide gauge station یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 آبی ی

دائمی و یا  طوربهدر ساحل که در آن  یاسازه

نسبت به یک  تراز آب یالحظهموقت تغییرات 

 .شودیم یریگاندازهبنچ مارک ثابت در خشکی 
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ایستگاه 

 زمینی ونقلحمل

land transport 

station 

هاسازه ونقلحمل

 ونقلحمل ی

وسایط نقلیه جهت پیاده و سوار  توقفگاه

 نمودن مسافر یا تخلیه و بارگیری کاال

ایستگاه 

 هواشناسی

meteorological 

station 

 یهاسازه

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

زات یشامل تجه یا ساختمانی یامحدوده

ثبت مشاهدات هواشناسی  منظوربهه کمختلف 

 .ردیگیمقرار  مورداستفاده

باجه تلفن 

 همگانی

public telephone یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

که داخل آن تلفن همگانی  یامحفظه

 است. شدهنصب

 یهاسازه truck scale باسکول

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

 حمل بار که برای توزین وسایط نقلیه یاسازه

)مانند کامیون، تریلر و...( مورد استفاده قرار 

 .ردیگیم

پوشش  orchard باغ

 گیاهی

پوشش 

 درختی

 ریزکشاورزی است که  یاز اراضآن قسمت 

 مثمر قرار دارد. یدائمنباتات  کشت

 یهاسازه zoo وحشباغ

 خاص

هاسازه

 تفریحی ی

 یکه برا ساتیتأسشامل  یامحدوده

تا در معرض  رودیمار کوانات به یح ینگهدار

 رند.یعموم قرار گ یتماشا

 یهاسازه air strip باند فرود

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

سطحی آسفالته، بتنی یا خاکی خارج از 

نشست و برخاست  منظوربهمحدوده فرودگاه که 

 شود.هواپیما استفاده می

تقسیمات  District بخش

 کشوری

بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که  ---

 به همدارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از 

مشتمل بر چندین  جوارهمپیوستن چند دهستان 

مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن 

عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، 

 به وجوداقتصادی و سیاسی واحد همگنی را 

تناسب  نظر گرفتنبا در  کهینحوبهآورد می

وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر 

ت دول هایزیربرنامهها، نیل به اهداف و موقعیت

در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای 

اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن 
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 تسهیل گردد.

 یهاسازه tower برج

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

، ینگهبان منظوربهه کبلند  نسبتاً یاسازه

ا هدایت وسایل نقلیه هوایی یا دریایی ی یباندهید

 است. جادشدهیا

عوارض  cut بریدگی

 ارتفاعی

سطح زمین  بیدرشبرشی طبیعی یا مصنوعی  بریدگی

نمود آن به شکل پرتگاه با  کهینحوبهاست 

 باشد.پرشیب می یهاوارهید

نقلیه موتوری که  وسایطمسیر عبور و مرور  راه ونقلحمل highway بزرگراه

 دارای مشخصات زیر باشد:

 سطحهمدارای تقاطع  •

توسط  وبرگشترفت یهاقسمتمجزا بودن  •

 مانع از یکدیگر 

  متر 12عرض بیشتر از  •

 متری در طرفین  2خاکی  یهاشانه •

 روسازی آسفالته و زیرسازی  •

 مشخصات هندسی راه •

 نقلیه در حاشیه آن وسایطعدم امکان پارک  •

محدوده محصور بین معابر شهری اعم از  --- محدوده block بلوک

صورت گرفته باشد یا  وسازساختدر آن  کهنیا

 نباشد.

 یهاسازه memorial بنای یادبود

 خاص

هاسازه

 فرهنگی ی

بزرگداشت یک فرد یا  منظوربهای که سازه

 یک واقعه ساخته یا نگهداری شده باشد.
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-small hydro بند

engineering structure 

 یهاسازه

 خاص

هاسازه

 آبی ی

امتداد با جهت جریان  هم ریغکوچک  یاسازه

متوقف  باهدفآب در کانال یا بستر رودخانه 

ساختن، تنظیم جریان آب و یا تغییر جهت جریان 

 آب تعبیه گردیده است.

 یهاسازه port بندرگاه

 خاص

هاسازه

 آبی ی

محلی در ساحل یک پهنه بزرگ آبی یا 

رودخانه که محل توقف وسایل نقلیه دریایی بوده 

و جهت پیاده و سوار کردن مسافر و یا بارگیری و 

 .رودیمباراندازی به کار 

هاسازه ونقلحمل avalanche gallery ریگبهمن

 ونقلحمل ی

ای سرپوشیده که بر روی مسیر راه در سازه

ریزش کوه یا برف وجود دارد  مکانی که احتمال

 باشد.شود و هدف از آن حفاظت میساخته می

پوشش  bush-covered area زاربوته

 گیاهی

هانیزم

 زرعیلم ی

پوشیده از بوته و علف با تراکم زیاد  یامنطقه

 .انددهیروئطبیعی  طوربهکه 

پوشش  grove بیشه

 گیاهی

جنگل و 

 بیشه

درخت و اراضی مشجری که عمدتاً از 

 درختچه پوشیده شده باشد.

قطعه زمین محصور و منتهی به عوارض  --- محدوده postal parcel پارسل پستی

فیزیکی مانند دیوار، نرده، جدول و ... که حداقل از 

داشته و صرفاً برای ارائه  یک معبر راه دسترسی

. مرز شودیم یسازآمادهپستی تولید و  یهاینشان

قانونی و حقوقی قابل  ازلحاظهای پستی  پارسل

حدود مالکیت افراد  کنندهمشخصاستناد نبوده و 

 .باشدینم

* تذکر: این عارضه در مرحله پس پردازش 

 .شودیم)بعد از تبدیل(، تولید 

پارک و 

 تفریحگاه

park که برای تفریح و استراحت مردم  یامنطقه --- محدوده

و غالباً دارای فضای سبز  شدهدادهاختصاص 

 .باشدیمطبیعی یا مصنوعی 

همان « یجنگل یهاپارک»توضیح:  *

 شوند.محسوب می« جنگل»

 یهاسازه parking پارکینگ

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

فضای باز، سازه یا ساختمانی برای پارک 

 نقلیه وسایط
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زیر  ساتیتأس refinery پاالیشگاه

 بنایی

خدمات 

 عمومی

برای  هاساختمانو  ساتیتأساز  یامجموعه

 فرآوری نفت خام و گاز طبیعی

عوارض  notch پای بریدگی

 ارتفاعی

 ب ناگهانی بریدگییر شییان تغیمحل پا بریدگی

پایانه 

 زمینی ونقلحمل

land transport 

terminal 

هاسازه ونقلحمل

 ونقلحمل ی

 ساتیتأسو  هاساختمانمحلی دائمی شامل 

نقلیه زمینی جهت پیاده و سوار  وسایطبرای توقف 

 نمودن مسافر یا تخلیه و بارگیری کاال

 یهاسازه bridge column پایه پل

 خاص

مبلمان 

 شهری

 شدهساختهکه در امتداد عمود بر پل  یاسازه

 است. قرارگرفتهو پل بر روی آن 

برای عبور عابر پیاده از روی مسیر  یاسازه راه ونقلحمل pedestrian bridge پل عابر پیاده

 یا مانعی دیگر ونقلحمل

 وسایطپل 

 نقلیه

vehicle bridge هاسازه ونقلحمل

 ونقلحمل ی

را از  آهنراهکه امکان عبور راه یا  یاسازه

روی یک آبراهه، یا دره یا مسیر دیگری میسر 

 .سازدیم

 یهاسازه public stairs پله

 خاص

مبلمان 

 شهری

 یکاده از یپ عابرانتردد  منظوربه یاسازه

 به یسطح ارتفاع

اط یداخل ح یهاپلهگر )ید یسطح ارتفاع

 (.گرددینمف ین تعریمشمول ا هاساختمان

 یهاسازه water pump پمپ آب

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

استخراج مکانیزه  ساتیتأساتاقکی که در آن 

 باشد. شدهنصبآب از چاه 

 ریغ یهاپهنه

 خشک

wetlands و  شدهاشباعزمین پستی که از رطوبت  --- عوارض آبی

دائم یا موقت از آب پوشیده باشد و  صورتبه

از نوع بوته و درختچه در  ییهایرستنممکن است 

 آن وجود داشته باشد.

 هیحاشاده در یپ عبور عابر یبرا یریمس راه ونقلحمل sidewalk روادهیپ

 .هاپارکمانند  یعمومن کا امای هاابانیخ
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تابلو 

 ساتیتأس

public utility box یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

یا برقی به  های مخابراتیکابل که یامحفظه

 .شوندیمآن ختم و از آن توزیع 

 یهاسازه billboard تابلو تبلیغاتی

 خاص

مبلمان 

 شهری

 شدهیطراح غاتیتبل یه براکبزرگ  یاصفحه

 قرار دارد. هابزرگراهو ها جادهناره کو معموالً در 

تابلو 

 راهنمایی

traffic sign یهاسازه 

 خاص

مبلمان 

 شهری

تابلویی در مسیر برای راهنمایی رانندگان 

 وسایط نقلیه

 ساتیتأس

 کنندهخنک

chiller یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

بام  یه معموالً بر روک کنندهخنک ساتیتأس

 بزرگ قرار دارد. هایساختمان محوطها در ی

 یهاتپه

 یاماسه

sand dunes  پوشش

 گیاهی

هانیزم

 زرعیلم ی

فرسایش  در اثرمتشکل از ماسه که  یهاتپه

 .اندجادشدهیاتراکمی باد 

 یهاسازه terrace تراس

 ساختمانی

 فضای مسطح غیرمسقف جلوی ساختمان ---

 یهاسازه transformer ترانس

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

برای تغییر ولتاژ برق که معموالً  یالهیوس

 یاژهیو یهااتاقکروی تیرهای دوقلو یا درون 

 .شودیمنصب 

 purification خانههیتصف

facilities 

زیر  ساتیتأس

 بنایی

خدمات 

 عمومی

که جهت تصفیه آب یا فاضالب و  یساتیتأس

احداث  افزایش خلوص آب و کاهش آلودگی

 گردد.می

پوشش  single tree درختتک

 گیاهی

پوشش 

 درختی

منطقه  یکمنفرد در  صورتبهه ک یدرخت

مشخص  عارضه یک عنوانبهباشد و  قرارگرفته

ت باشد. )تبصره: عارضه درخت برای یمورد اهم

بزرگ با تعریف درخت در نظر گرفته  یهااسیمق

 شود.(

 یهاسازه wind Turbine توربین بادی

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

دستگاهی که نیروی باد را به حرکت دورانی 

تبدیل کرده تا نیروی مکانیکی یا برق )از طریق 

 مولد( تولید کند.

 یهاسازه utility pole تیر

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

م یکه س یکبلند و بار یمانیا سی یله چوبیم

 ردیگیمآن قرار  یبرق، تلفن یا تلگراف رو

جایگاه 

 یرسانسوخت

fuel station یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

 نقلیه وسایط یریگسوختمحل 
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هاسازه ونقلحمل curb جدول

 ونقلحمل ی

ه به هدف کاز جنس بتن یا سنگ  ییهابلوک

ردیفی و دائمی کار  صورتبهجدا کردن معابر 

 .شوندیمگذاشته 

وسط  رهیجز

 خیابان

traffic island هاسازه ونقلحمل

 ونقلحمل ی

مانع میان معبر که دو مسیر ترافیکی را از هم 

در وسط آن، فضای سبز  معموالًو  کندیمجدا 

 وجود دارد.

هاپهنه عوارض آبی island جزیره

 خشک ی

قطعه خشکی که توسط پهنه بزرگ آبی 

 باشد. شدهمحاصره

جزیره وسط 

 رودخانه

river island هاپهنه عوارض آبی

 خشک ی

 صورتبهرون زده از آب که یب یهایخشک

 وجود دارند. هارودخانهیا فصلی در وسط  یدائم

پوشش  forest جنگل

 گیاهی

جنگل و 

 بیشه

پوشیده از درخت معموالً با وسعت و  یامنطقه

 طبیعی یا مصنوعی صورتبهتراکم باال 

جوی با 

 جدول

paved ditch مسیرها عوارض آبی

 ی آبی

کنار معابر و در مجاورت  یمصنوع یاعارضه

سطحی  یهاآببرای هدایت و انتقال  روهاادهیپبا 

 یگذارجدول هاآنیک یا دو طرف  معموالًکه 

 .باشدیم Uشده است و مقطع آن شبیه حرف 

 (هایچادر )

 عشایری

tribal tents در هنگامعشایر  ی(هاچادر )محل برپایی  --- محدوده 

 ییالق یا قشالق

تبصره: محل چادرهای عشایر که بنا به  *

، باشدینماز اهمیت الزم برخوردار  ساز ایگونظر 

 .شودیمحذف 

زیر  ساتیتأس water well چاه آب

 بنایی

 منظوربهه کن یدر سطح زم یمصنوع یاحفره ---

 باشد. جادشدهیا ینیرزمیز یهاآباستخراج 

چاه نفت و 

 گاز

gas/oil well زیر  ساتیتأس

 بنایی

ن )خشکی با یدر سطح زم یمصنوع یاحفره ---

استخراج گاز یا مواد نفتی  منظوربهه کبستر دریا( 

 باشد. جادشدهیا

 یهاسازه lighthouse چراغ دریایی

 خاص

هاسازه

 آبی ی

مجهز به عالئم نوری داخل یا خارج  یاسازه

یک راهنما و شاخص در  عنوانبهساحل که 

 .رودیمناوبری دریایی بکار 
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چراغ 

 راهنمایی

traffic light یهاسازه 

 خاص

مبلمان 

 شهری

ت رانندگان هنگام گذر یخاص هدا یهاچراغ

 .هاتقاطعاز محل 

چراغ 

 روشنایی

street light یهاسازه 

 خاص

مبلمان 

 شهری

 نیتأمتیری برای استقرار المپ برای 

 روشنایی معابر و اماکن عمومی

دائم یا  صورتبهمحل خروج طبیعی آب  --- عوارض آبی spring چشمه

تبصره: مظهر قنات چشمه  -.نیرزمیزاز  فصلی

 باشد.نمی

پوشش  grassland زارچمن

 گیاهی

مرتع و 

 چمن

زمینی که در آن چمن به شکل طبیعی روئیده 

 باشد.

پوشش  grass یکارچمن

 گیاهی

مرتع و 

 چمن

 -زمینی که در آن چمن کاشته شده باشد. 

 شوندیمداخل شهر تبدیل  یهایکارچمن تبصره:

 .شوندینم گویا سازیاما 

 یهاسازه fence حصار

 خاص

هاسازه

 حائل ی

مانعی ساخت بشر از مصالح سبک که 

محصور نمودن، حفاظت یا مشخص  منظوربه

 جادشدهیاکردن یک محدوده یا بخشی از آن 

در تبصره: مالک شناسایی نوع حصار،  -باشد. 

 باشد.ترکیبی، ارتفاع غالب می یحصارها

 یهاحوضچه

 مواد زائد نفتی

mud pit زیر  ساتیتأس

 بنایی

اطراف  زیرخاککه با  ساخت بشر یاحوضچه مخزن

و معموالً مواد زائد حاصل از حفاری  شدهدرستآن 

 .زندیریم در آننفت یا پاالیش نفت را  یهاچاه

عوارض  embankment زیرخاک

 ارتفاعی

 جادشدهیا یمصنوع طوربهه ک کاز خا یاتوده ---

 باشد. افتهیامتداد یطول صورتبهو 

 یهاسازه roof access room خرپشته

 ساختمانی

پله که آن را به راه باماتاق کوچکی در پشت ---

 کند.متصل می
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یک سازه یا  شدهبیتخریا  زوالروبهباقیمانده  --- محدوده ruins خرابه

 یخیتار ریغیک محوطه 

عوارض  ridge خط الراس

 ارتفاعی

خط 

 شکست

خطی که بلندترین نقاط یک بلندی از قبیل 

آن خط  و به کندیمرا به یکدیگر متصل  کوهرشته

 .ندیگویمتقسیم آب نیز 

عوارض  gulley خط القعر

 ارتفاعی

خط 

 شکست

 یاریش صورتبهه ک یعیاست طب یاعارضه

ن یدر سطح زم یه از برخورد دو برآمدگک

 یسطح یهاآبت یافته و محل عبور و هدایامتداد

از  یکیو  باشدینم یان آب در آن دائمیبوده و جر

ن یزم یل توپوگرافکش شیمهم نما یهامشخصه

 است.

خط انتقال 

 نیرو

power line زیر  ساتیتأس

 بنایی

خط 

 انتقال

 یه بر روکبرق  یفشارقو یهاکابلر یمس

 .اندشدهنصبرو یانتقال ن یهادکل

خط 

 کابلی ونقلحمل

cable transport 

line 

 ییهادکل بر رویکه  ییهاکابلمسیر  --- ونقلحمل

باشند و برای جابجایی نفرات یا بار بکار  شدهنصب

 .رودیم

زیر  ساتیتأس pipeline خط لوله

 بنایی

خط 

 انتقال

در سطح زمین که برای انتقال  ی ثابتالوله

به نقطه دیگر به کار  یانقطهمایعات یا گاز از 

 .رودیم

هاپهنه عوارض آبی bay خلیج

 آبی ی

آب به  یش رفتگیه در اثر پکپهنه بزرگ آبی 

به وجود آمده و از سه قسمت توسط  کیداخل خش

 .باشدیممحصور  کیخش

هاپهنه عوارض آبی estuary خور

 آبی ی

پهنه آبی که در اثر پیشروی آب دریا یا خلیج 

 در دهانه آبراهه ایجاد گردد.

عوارض  pile دپو

 ارتفاعی

دپو و 

 گودبرداری

 .شدهانباشتهاز مواد  یاتوده

پوشش  tree درخت

 گیاهی

پوشش 

 درختی

 منفرد دیرپای چوبی بزرگ گیاه
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درختان 

 پراکنده

scattered trees  پوشش

 گیاهی

پوشش 

 درختی

از زمین که پوشیده از درخت با تراکم  یاپهنه

 است. جادشدهیاطبیعی  صورتبهکم که 

پوشش  planted trees درختکاری

 گیاهی

پوشش 

 درختی

پوشیده شده ازدرختان با وسعت کم،  یامنطقه

 که به صورت مصنوعی بوجود آمده است.

عوارض  valley دره

 ارتفاعی

 جهتکیفرورفتگی میان دو کوه که در  ---

 اسم مکان(است. ) افتهیگسترش

هاپهنه عوارض آبی sea دریا

 آبی ی

یا حاشیه  در داخلپهنه بزرگی از آب 

 دارد. آزادراههای ها که به آبخشکی

هاپهنه عوارض آبی lake دریاچه

 آبی ی

پهنه بزرگی از آب در داخل خشکی که به 

 ندارد. آزادراه یهاآب

دریچه تنظیم 

 آب

water flow 

regulator 

زیر  ساتیتأس

 بنایی

خدمات 

 عمومی

 انیجرشدتکنترل  منظوربهتجهیزاتی که 

 .شودیمر انتقال آب نصب یآب، عمود بر مس

دریچه 

 منهول

manhole زیر  ساتیتأس

 بنایی

خدمات 

 شهری

که در معابر و اماکن عمومی،  ییهاچهیدر

 کار گذاشتهزیرزمینی  ساتیتأسبرای دسترسی به 

 .شودیم

پوشش  plain دشت

 گیاهی

مرتع و 

 چمن

وسیع، پست و مسطح که معموالً  یاهیناح

)اسم  دارای پوشش گیاهی غیردرختی است.

 مکان(

 یهاسازه drilling rig دکل حفاری

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

 حفاری عمیق یبلند برا یاسازه

دکل 

 یفشارقو

power pylon یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

 یهاکابلبلند برای نگهداری  یاسازه

 یفشارقوبرق  یروین دهندهانتقال

دکل 

 مخابراتی

telecommunicatio

n tower 

 یهاسازه

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

 نگهداری آنتن یبلند برا یاسازه

 یهاسازه kiosk دکه

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

عموماً در کنار معابر برای ارائه خدمات  یاتاقک

 از قبیل فروش مطبوعات، خوراکی و غیره
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هاپهنه عوارض آبی cape دماغه

 خشک ی

 قطعه زمینی که در آب پیشروی کرده باشد

هاسازه ونقلحمل tunnel opening دهانه تونل

 ونقلحمل ی

که جهت اتصال  یاسازهورودی یا خروجی 

برای عبور و مرور از زیر موانع طبیعی و  دونقطه

 .گرددیمغیرطبیعی احداث 

عوارض  cave opening دهانه غار

 ارتفاعی

مدخل فضای خالی زیرزمینی که  ---

با آب و  هاسنگحل شدن  براثر طورمعمولبه

 .شودیمایجاد  هاخیذوب شدن 

 یهاسازه mine opening دهانه معدن

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

ورودی تونل حفاری شده برای استخراج مواد 

 معدنی از زیرزمین

تقسیمات  rural district دهستان

 کشوری

واحد تقسیمات کشوری  نیترکوچکدهستان  ---

است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از 

 جوارهم، مکان، مزرعه چند روستاپیوستن  به هم

محیط طبیعی،  ازلحاظکه  شودیمتشکیل 

، همگن بوده و یو اجتماعفرهنگی، اقتصادی 

در سیستم و  یزیربرنامهو  یرسانخدماتامکان 

 .دینمایمشبکه واحدی را فراهم 

دودکش 

 صنعتی

smokestack یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

عمودی با کاربری صنعتی که شامل  یاسازه

مجرایی برای خروج دود و گاز ناشی از احتراق و 

 است بخارآب

 یهاسازه wall دیوار

 خاص

هاسازه

 حائل ی

که از مصالح ساختمانی با استحکام  یاسازه

، حفاظت و یا مشخص محصور نمودن منظوربه

 جادشدهیاکردن یک محدوده یا بخشی از آن، 

 باشد.

 یهاسازه sea wall ساحلیدیوار 

 خاص

هاسازه

 آبی ی

واریزه سنگی یا دیواره مصنوعی در امتداد 

امواج آب یا  در برابرساحل برای محافظت 

 تغییرات جزر و مدی

هاسازه ونقلحمل protective wall دیوار محافظ

 ونقلحمل ی

از مصالح ساختمانی با استحکام  یاسازه

کنترل ریزش سنگ، انتشار صوت و  منظوربه

 غیره.
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راه 

 یشهربرون

outer-city 

thoroughfare 

نقلیه موتوری که  وسایطمسیر عبور و مرور  راه ونقلحمل

 زیر باشد: یهایژگیودارای 

 سطحهمتقاطع  •

 زیرسازی  •

 مشخصات هندسی راه •

 خارج از شهرها •

نقلیه موتوری که  وسایطمسیر عبور و مرور  راه ونقلحمل track road راه جیپ رو

 زیر باشد:  یهایژگیودارای 

 فاقد مشخصات هندسی راه •

 فاقد روسازی •

 جادشدهیانقلیه  وسایطدر اثر عبور و مرور  •

راه 

 یشهردرون

inner-city 

thoroughfare 

نقلیه موتوری که  وسایطمسیر عبور و مرور  راه ونقلحمل

 زیر باشد: یهایژگیودارای 

 سطحهمتقاطع  •

 زیرسازی  •

 مشخصات هندسی راه •

 داخل شهرها•

مسیر عبور و مرور انسان و چهارپایان که  راه ونقلحمل path راه مالرو

 زیر باشد: یهایژگیودارای 

 فاقد مشخصات هندسی راه  •

 فاقد روسازی  •

 باشد جادشدهیا انیعبور چهارپادر اثر  •

پوشش  row of trees ردیف درخت

 گیاهی

پوشش 

 درختی

متوالی در کنار  صورتبهردیفی از درختان که 

 .اندقرارگرفتهیکدیگر 

مسیرها عوارض آبی river رود

 ی آبی

های جاری در سطح زمین که دارای آب

فصول مختلف سال  و درمجرای طبیعی بوده 

 ممکن است کم، زیاد یا خشک شود.
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تقسیمات  village روستا

 کشوری

تقسیمات کشوری است که  مبدأروستا واحد  ---

طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، ) یستیزمحیط  ازلحاظ

اقتصادی( همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین 

 خانوار 20که حداقل تعداد  ثبتی یا عرضی مستقل

یا صدنفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا 

سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن 

مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از  طوربه

 طوربهکشاورزی، دامداری، باغداری  یهاتیفعال

اهم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از این 

 اشتغال داشته باشند. هاتیفعال

پوشش  cultivation زراعت

 گیاهی

هانیزم

 زراعی ی

قطعه زمینی که در آن گیاهان کشاورزی 

 شود.کاشته می

زمین 

تحقیقات 

 کشاورزی

agricultural 

research land 

پوشش 

 گیاهی

هانیزم

 زراعی ی

قات یبه تحق افتهیاختصاصن یقطعه زم

 .یشاورزک

 یهاسازه prison زندان

 ساختمانی

محلی که در آن محکومانی که حکم آنان  ---

 دائم طوربهبرای مدت معین یا  شدهقطعی 

آموزی و حرفه باهدفتحمل کیفر،  منظوربه

 شوند.بازپروری نگهداری می

مسیرها عوارض آبی drainage زهکش

 ی آبی

 منظوربهزمین که  در سطحشیار مصنوعی 

هدایت و خروج آب اضافی زیرزمینی، سطحی و 

 منظوربهرواناب از یک سازه و یا از یک منطقه 

جلوگیری کردن از مزاحمت این آب اضافی و یا 

 گردد.جلوگیری از زیان ناشی از آن، احداث می

زیرگذر عابر 

 پیاده

pedestrian 

underpass 

هاسازه ونقلحمل

 ونقلحمل ی

ر یمس ریعبور عابر پیاده از ز یبرا یاسازه

 یا مانعی دیگر ونقلحمل

هاپهنه عوارض آبی shore ساحل

 خشک ی

از آب  یاپهنهن در مجاورت یاز زمسطحی 

 .دهدیمل ین آب و خشکی را تشکیکه فاصله ب
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 یهاسازه building ساختمان

 ساختمانی

وار اطراف و ید ی، داراینسبتاً دائم یاسازه ---

موجود در مراکز، نیاز  هایساختمانسقف )تبصره: 

 به تعیین نوع ندارند.(

ساختمان 

 منفرد

single building یهاسازه 

 ساختمانی

وار اطراف و ید ی، داراینسبتاً دائم یاسازه ---

که خارج از محدوده محصور بین معابر بوده  سقف

 هایساختمانبا  یبلوک صورتبهآن را  توانینمو 

پوششی،  یهانقشهم نمود. *تبصره: در یگر ترسید

، یشهربروناین نوع ساختمان، فقط در مناطق 

 .شودیم گویا سازی

 یهاسازه canopy سایبان

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

نور حفاظت از  یبرا کسب معموالً یسقف

 یی باز، باران و برف در فضادیخورش

 یهاسازه dam سد

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

مصنوعی با ساختاری محکم و مقاوم  یاسازه

جریان آب در بستر رود  برجهتاست که عمود 

کنترل و ذخیره نمودن آب، جهت مصارف  باهدف

 شودگوناگون ساخته می

سرویس 

 بهداشتی عمومی

public toilet یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

عموم در معابر  استفادهقابلسرویس بهداشتی 

 یعموم یهامکانو 

زیر  ساتیتأس trash can سطل زباله

 بنایی

خدمات 

 شهری

زباله و ا محفظه نگهداری موقت یسطل 

 آوری زبالهبرای حمل به محل جمع آشغال

تقسیمات  accommodation سکونتگاه

 کشوری

. سکونتگاههایی که کمتر از بیست خانوار دارد ---

 اسم مکان()
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سوزن 

 آهنراه

railway switch منظوربه آهنراهر خطوط یدر مس یاسازه آهنراه ونقلحمل 

 ر قطاریر مسییتغ

 یهاسازه levee سیل بند

 خاص

هاسازه

 آبی ی

در امتداد مسیرهای آبی  یمصنوع یاوارهید

نترل کا ی شرفت آبیاز پ یریجلوگ منظوربهکه 

ر احداث یل گیپست و س یهانیزمل در یس

 .گرددیم

 یهاسازه silo سیلو

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

بسته و دائمی که برای  یامحفظه

 .رودیمغالت یا سیمان بکار  یسازرهیذخ

آسفالت  هیروشده و بدون  یرسازیز یسطح --- ونقلحمل shoulder شانه خاکی

جاد یا آهنراه یرهایو مس هاراهه یکه در حاش

 .گرددیم

پوشش  gravel land شن زار

 گیاهی

هانیزم

 زرعیلم ی

سطحی از زمین که توسط شن پوشیده شده 

 باشد.

تقسیمات  city شهر

 کشوری

شهر محلی است با محدوده قانونی که در  ---

بافت  ازنظرو  شدهواقعمحدوده جغرافیایی بخش 

عوامل دارای سیمایی با  ریو ساساختمان، اشتغال 

اکثریت  کهیطوربهخاص خود بوده  یهایژگیو

ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، 

اداری  یهاتیفعالصنعت، کشاورزی، خدمات و 

زمینه خدمات شهری از  در واشتغال داشته 

خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادالت 

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه 

جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده 

 هزار نفر جمعیت باشد.

تقسیمات  urban district شهرستان

 کشوری

کشوری است  ماتیتقسشهرستان واحدی از  ---

پیوستن  به همبا محدوده جغرافیایی معین که از 

عوامل طبیعی،  ازنظرکه  جوارهم چندپخش

و فرهنگی واحد  یاسیس اجتماعی، اقتصادی،

 .اندآوردهمتناسب و همگنی را به وجود 
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تقسیمات  borough شهرک

 کشوری

ه با ضوابط ک ییو بناها هاساختمانمجموعه  ---

اند و موارد استفاده مختلف دهیجاد گردیا یخاص

بزرگ  یتیز جمعکنار مراکدارند و معموالً در 

 .اندشدهواقع

شیر 

 ینشانآتش

fire hydrant زیر  ساتیتأس

 بنایی

خدمات 

 شهری

ق در معابر یرهای آب مخصوص اطفای حریش

 یهانیماشآب  نیتأم منظوربهعمومی که 

 شودیماستفاده  ینشانآتش

 عوارض rock صخره

 ارتفاعی

از سنگ که در سطح  و بزرگمنفرد  یاتوده ---

ایجاد  و باعثقرار دارد  هاآب درون ایزمین و 

 .گرددیمبرآمدگی یا پرتگاه 

صفحات 

 خورشیدی

solar panels یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

های از سلول یامجموعهمحل استقرار 

تبدیل انرژی نورانی خورشید به  باهدف خورشیدی

 انرژی الکتریکی

دوار  صفحه

 لوکوموتیو

railway turntable دور  یبرا آهنراه یهاستگاهیاکه در  یاسازه آهنراه ونقلحمل

 ده باشد.یو احداث گردیوموتکزدن ل

زیر  ساتیتأس stake marker علمک

 بنایی

خدمات 

 عمومی

 ساتیتأسر یفلزی که در امتداد مس یهانشانه

ر انتقال در یزیرزمینی جهت مشخص شدن مس

 شودیمجاد یا رخاکیز

گرفتن عوارض  یه براک یاا دروازهیگیشه  راه ونقلحمل toll gate عوارضی

 یرهایه به مسینقل وسایطجهت ورود و خروج 

 ده است.یخاص احداث گرد

 یهاسازه airport فرودگاه

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

مختلف  یهاسازهو  ساتیتأسمحلی دارای 

نقلیه  وسایطجهت نشست و برخاست و توقف 

 هوایی

 یهاسازه cemetery قبرستان

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

 اموات یسپارخاکمحل 

مسیرها عوارض آبی qanat قنات

 ی آبی

متعدد حفرشده  یهاچاهمجرایی که به کمک 

را به داخل  هاهیکوهپادر زیرزمین، آب زیرزمینی 

تا به مصرف کشاورزی و  کندیمهدایت  هادشت

 غیره برساند.
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مسیرها عوارض آبی canal کانال

 ی آبی

واره یانتقال آب که د یبرا یمصنوع یاعارضه

گر یا مصالح مقاوم دیف آن اغلب از بتن کو 

 است. شدهساخته

مسیرها عوارض آبی street gutter کانیوو

 ی آبی

کنار یا میانه معابر برای  یمصنوع یاعارضه

سطحی که مقطع آن  یهاآبهدایت و انتقال 

 .باشدیمیا شیب بیشتر  Vشبیه حرف 

 یهاسازه cabin کلبه

 ساختمانی

از چوب یا مصالح دیگر  شدهساختهساختمانی  ---

 جهت اسکان موقت هاباغچهیا  هاباغدر مزارع یا 

کوره 

 آجرپزی

brick kiln یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

د یتول جهت ازیموردن ساتیتأسکه  یامحوطه

 .ردیگیبرمآجر به روش سنتی را در 

عوارض  mountain کوه

 ارتفاعی

گسترده زمین نسبتاً بلندی که در یک منطقه  ---

دارتر از تپه است. و عموماً بلندتر و شیب است

 اسم مکان()

پوشش  desert کویر

 گیاهی

هانیزم

 زرعیلم ی

کم باران با پوشش گیاهی اندک که  یامنطقه

تا حدی از ماسه پوشیده شده و غالباً غیر قابل 

 )اسم مکان( زیست باشد.

 یهاسازه greenhouse گلخانه

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

برای  یاشهیشبا سقف  معموالً یاسازه

 اهیپرورش گل و گ

عوارض  pit گودبرداری

 ارتفاعی

دپو و 

 گودبرداری

از حفاری سطح زمین با  ماندهیباقگودال 

 اهداف غیرمعدنی

پوشش  sandy land زارماسه

 گیاهی

هانیزم

 زرعیلم ی

ماسه پوشیده شده  سطحی از زمین که توسط

 که تشکیل تپه نداده باشد. یاگونهبهباشد 

مانع انتهایی 

 ریل

buffer stop آهنراهبرای مسدود نمودن خطوط  یاسازه آهنراه ونقلحمل 

 .هاستگاهیال در یدر انتهای ر معموالً

مجتمع 

 صنعتی

industrial 

complex 

 یهاسازه

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

، یواحد صنعتمکانی که در آن تعدادی 

صنعتی وجود  یهاتیفعالمتمرکز برای  صورتبه

 دارد.

مسیرها عوارض آبی culvert مجرای آبرو

 ی آبی

مسیر راه یا  یرن آب از زجریار عبومجرای 

 یگرد طرفبه طرفکیاز آهنراه
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 یهاسازه statue مجسمه

 خاص

هاسازه

 فرهنگی ی

از انسان، حیوان یا  بشر ساختنمادی 

 شدهنصبمفهومی انتزاعی که در مکانی عمومی 

 است.

مجموعه 

 نمایشگاهی

exhibition 

grounds 

 یهاسازه

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

 هاساختمانشامل  یو عمومدائمی  یامنطقه

 افتهیاختصاصو فضای باز که به برپایی نمایشگاه 

 است.

 مکان

 ورزشی

sports center یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 ورزشی ی

برای  زاتیو تجهامکانات  در آنمحلی که 

 ورزشی وجود داشته باشد. یهاتیفعالاز  یاپاره

محل 

اجناس  آوریجمع

 اسقاطی

scrap yard نگهداری، تخریب یا فروش آوریجمعمحل  --- محدوده ،

 اجناس اسقاطی.

محل 

 زباله آوریجمع

disposal area و یا دفن مواد زائد  آوریجمعمحل  --- محدوده

 یدورانداختن

محل فرود 

 بالگرد

helipad یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

 بالگردنشست و برخاست  یکه برا یسطح

 .ردیگیمقرار  مورداستفاده

تقسیمات  neighborhood محله

 کشوری

 یو خدماتمسکونی  هایساختمانمجموعه  ---

بافت اجتماعی ساکنانش خود را  ازلحاظاست که 

است  یامحدودهو دارای  دانندیماهل آن محل 

 .خواهد بودکه حدود آن تابع تقسیمات شهرداری 

خطی فرضی که تا حد ممکن منطبق بر  راه ونقلحمل road axis محور راه

 راه باشد محور

زیر  ساتیتأس water tank مخزن آب

 بنایی

دائمی و ثابت برای نگهداری و  یامحفظه مخزن

 آب یسازرهیذخ

مخزن مواد 

 سوختی

fuel tank زیر  ساتیتأس

 بنایی

و و ثابت برای نگهداری  یدائممحفظه  مخزن

مواد سوختی از قبیل نفت، گاز،  یسازرهیذخ

 گازوئیل و بنزین

 administrative مرکز اداری

center 

 یهاسازه

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

 ساتیتأسو  هاساختمان در آنمحلی که 

 مربوط به یک اداره وجود داشته باشد.
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مرکز 

 آموزشی

educational center یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

تحصیلی  یهادورهمحلی که در آن آموزش 

 .شودیمرسمی ارائه  طوربهدرمقاطع مختلف 

مرکز پرورش 

 وریو طدام 

poultry and 

livestock raising 

farm 

 یهاسازه

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

 و پرورش دام و طیور یمحل نگهدار

 commercial مرکز تجاری

center 

 یهاسازه

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

 محلی مشتمل بر تعدادی واحد تجاری

مرکز خدمات 

 ارتباطی

telecommunicatio

n center 

 یهاسازه

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

محلی که در آن خدمات مخابراتی و مراسالت 

 .گرددیمپستی برای عموم ارائه  یهامحموله

 یهاسازه medical center مرکز درمانی

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

محلی که در آن خدمات درمانی و بهداشتی 

 .شودیمارائه 

نقاط  نقاط کنترل photo center مرکز عکس

 فتوگرامتری

بر  یبردارعکستصویر قائم مرکز تصویر 

 روی عکس هوایی

مرکز 

 فرهنگی

cultural center یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 فرهنگی ی

محلی که شامل تئاتر، سینما، کتابخانه یا موزه 

 باشد.

 یهاسازه judiciary center مرکز قضایی

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

و  یبه دعاو یدگیو رس یمحل دادرس

 اختالفات حقوقی و کیفری

 مسیر

اختصاصی 

 اتوبوس

bus lane عنوانبهکه  یشهردرون راهکیاز  یبخش راه ونقلحمل 

در  یبرق یهااتوبوسجهت تردد  یر اختصاصیمس

 باشد. شدهگرفتهنظر 
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مسیر 

 ریلی ونقلحمل

railway زمین یدررومسیر حرکت قطار  آهنراه ونقلحمل 

مسیرها عوارض آبی floodway مسیل

 ی آبی

مجرای طبیعی که فقط هنگام بارندگی، آب 

 در آن جریان دارد.

برای استخراج مواد  شدهانجامحفاری سطحی  --- محدوده open pit معدن روباز

 معدنی

 یهاسازه tomb مقبره

 خاص

هاسازه

 فرهنگی ی

بنایی که برای یادبود فرد در محل دفن او 

 .شودیمساخته 

مقر نیروی 

 انتظامی

police station یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 خدماتی ی

 مکان استقرار دائم نیروهای انتظامی

مکان 

 تاریخی

historical place یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 فرهنگی ی

م وجود دارد یا یاّن اّثار تمدن قده در کمکانی 

 .باشدیمت یاهم یدارا یخیازنظر تار

 یهاسازه religious place مکان مذهبی

 خاص

هاسازه

 مذهبی ی

 تیبااهممکانی که در آن تعدادی ابنیه 

 وجود دارند. مذهبی

منحنی 

 میزان اصلی

main contour line  عوارض

 ارتفاعی

منحنی 

 میزان

که فواصل  ارتفاعهممکان هندسی نقاط 

با توجه به مقیاس و  ارتفاعی بین دو منحنی مجاور

 .شودیمنیاز تعیین 

منحنی 

 میزان تقریبی

approximate 

contour line 

عوارض 

 ارتفاعی

منحنی 

 میزان

به علت  که ارتفاعهممکان هندسی نقاط 

وجود موانعی از قبیل سایه، جنگل و غیره سطح 

 .باشدینم تیرؤقابلکامل  طوربهزمین 

منحنی 

 میزان شاخص

index contour line  عوارض

 ارتفاعی

منحنی 

 میزان

که فواصل  ارتفاعهممکان هندسی نقاط 

پنج برابر فواصل  ارتفاعی بین دو منحنی مجاور

 ارتفاعی منحنی میزان اصلی است.

منحنی 

 میزان واسط

intermediate 

contour line 

عوارض 

 ارتفاعی

منحنی 

 میزان

 یکه در مناطق ارتفاعهممکان هندسی نقاط 

در  متریسانت 5ش از ین خطوط تراز بیب فاصلهه ک

 ازلحاظ. این منحنی گرددیمترسیم  مقیاس نقشه

 .گذردیمارتفاعی از وسط دو منحنی میزان اصلی 



 73                                                                                                                                                                                   هاواژهتعاريف و 

  

 

منطقه 

 ممنوعه

restricted area که مجوز نمایش روی نقشه را  یامحدوده --- محدوده

 ندارد.

 یهاسازه breakwater شکنموج

 خاص

هاسازه

 آبی ی

پیشرفتگی در درون پهنه  صورتبه یاسازه

امواج  در برابرآبی برای محافظت مناطق ساحلی 

 آب

چندین  سطحهمدر محل تقاطع  یامحوطه راه ونقلحمل square میدان

 وسایطتسهیل در تغییر مسیر  منظوربهخیابان که 

 نقلیه احداث گردیده است.

میله مرزی 

 یالمللنیب

international 

boundary monument 

 یهاسازه

 خاص

هاسازه

 حائل ی

از مصالح  شدهساختهعالمتی فیزیکی 

مشخص نمودن مرز بین دو  منظوربهگوناگون 

 کشور.

ناودان 

 هدایت

water duct یهاسازه 

 خاص

هاسازه

 آبی ی

 یبرای انتقال آب از رو ساتیتأسا یسازه 

 هاجادهرودها و 

نرده محافظ 

 آهنراهراه و 

guardrail هاسازه ونقلحمل

 ونقلحمل ی

 آهنراهمانعی ساخت بشر در حاشیه راه یا 

برای جلوگیری از خروج از مسیر یا سقوط وسیله 

 نقلیه

عوارض  spot height ارتفاعی نقطه

 ارتفاعی

 منظوربهکه  یکیزیف ریغبا ماهیت  یانقطه ---

استفاده در نمایش شکل ارتفاعی سطح زمین و 

خاص  یهامکانهمچنین ثبت ارتفاعات در 

مثال در مناطقی که به  طوربه. )شودیمبرداشت 

علت هموار بودن سطح زمین، فواصل منحنی 

برای نمایش  باشدیماز یکدیگر زیاد  هازانیم

دقیق ارتفاعات از این نقاط در بین خطوط منحنی 

و یا در باالترین نقطه  گرددیممیزان استفاده 

نقطه  نیترنییپاو یا در  هاکوهستانارتفاعی در 

 (.هاگودالو  هادرهارتفاعی در 

نقطه 

 1ترازیابی درجه 

1st order leveling 

point 

نقاط  نقاط کنترل

 ترازیابی

ثابت با ماهیت فیزیکی روی زمین  یانقطه

ارتفاعی  مبناسطحکه ارتفاع دقیق آن نسبت به 

مشخص است و فاصله آن از نقاط مشابه خود در 

 باشد. لومتریک 2ترازیابی حدود  کیدرجهشبکه 
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نقطه 

 2ترازیابی درجه 

2nd order control 

point 

نقاط  نقاط کنترل

 ترازیابی

ثابت با ماهیت فیزیکی روی زمین  یانقطه

ارتفاعی  مبناسطحکه ارتفاع دقیق آن نسبت به 

مشخص است و فاصله آن از نقاط مشابه خود در 

 باشد. لومتریک 3-4ترازیابی بین  دودرجهشبکه 

نقطه 

 3ترازیابی درجه 

3rd order control 

point 

نقاط  نقاط کنترل

 ترازیابی

ن یزم یرو یکیزیت فیثابت با ماه یانقطه

 یارتفاع مبناسطحق آن نسبت به یه ارتفاع دقک

مشخص است و فاصله آن از نقاط مشابه خود در 

 لومتر باشد.کی 4-5ن یب یابیه درجه سه ترازکشب

نقطه ژئودزی 

 0درجه 

zero order 

geodetic control 

point 

نقاط  نقاط کنترل

 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی روی سطح  یانقطه

زمین که مختصات مسطحاتی آن بطوردقیق 

مسطحاتی مشخص است و  مبناسطحنسبت به 

ن از نقاط مشابه در شبکه درجه صفر آفاصله 

 باشد. لومتریک 600 حدوداً یاماهوارهژئودزی 

نقطه ژئودزی 

 1درجه 

1st order control 

point 

نقاط  نقاط کنترل

 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی روی سطح  یانقطه

زمین که مختصات مسطحاتی آن بطوردقیق 

مسطحاتی مشخص است و  مبناسطحنسبت به 

 کیدرجهن از نقاط مشابه در شبکه آفاصله 

 یاو ماهواره لومتریک 25-60کالسیک  ژئودزی

 باشدیم لومتریک 100حدود 

نقطه ژئودزی 

 2درجه 

2nd order control 

point 

نقاط  نقاط کنترل

 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی روی سطح  یانقطه

زمین که مختصات مسطحاتی آن بطوردقیق 

مسطحاتی مشخص است و  مبناسطحنسبت به 

 ژئودزی دودرجهن از نقاط مشابه در شبکه آفاصله 

 25حدود  یاو ماهوارهکیلومتر  10-30کالسیک 

 باشدیم لومتریک

نقطه ژئودزی 

 3درجه 

3rd order control 

point 

نقاط  نقاط کنترل

 ژئودزی

ثابت با ماهیت فیزیکی روی سطح  یانقطه

زمین که مختصات مسطحاتی آن بطوردقیق 

مسطحاتی مشخص است و  مبناسطحنسبت به 

ن از نقاط مشابه در شبکه درجه سه آفاصله 

 باشدیمکیلومتر  4-15کالسیک  ژئودزی
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پوشش  salt pan نمکزار

 گیاهی

هانیزم

 زرعیلم ی

 منطقه پوشیده شده از نمک

مسیرها عوارض آبی stream or ditch نهر یا جوی

 ی آبی

 عمق و عرض کم مسیر جریان آب با

 یهاسازه skylight نورگیر

 ساختمانی

 منظوربه ساختمانفضای خارجی و باز درون  ---

 فضا روشن ساختن و هوا تهویه

زیر  ساتیتأس power station نیروگاه

 بنایی

خدمات 

 عمومی

برای  هاساختمانو  ساتیتأساز  یامجموعه

 تولید انرژی الکتریکی

پوشش  canebrake نیزار

 گیاهی

هانیزم

 زرعیلم ی

که معموالً  یده از انواع مختلف نیمکانی پوش

 قرار دارد. هااچهیدرو  هارودخانهه یدر حاش

 jersey barrier نیوجرسی

 

 

 

هاسازه ونقلحمل

 ونقلحمل ی

از جنس بتن یا پالستیک فشرده  ییهابلوک

ردیفی  صورتبهبه هدف بستن یا جدا کردن معابر 

 .شوندیمروی سطح زمین قرار داده 

 یهاسازه hotel هتل

 ساختمانی

مکانی که در آن امکانات اقامت موقت، غذا و  ---

 .شودیم نیتأمخدمات رفاهی دیگر برای مسافران 

 هواکش

سیرهای م

 ینیرزمیز

subway vent هاسازه ونقلحمل

 ونقلحمل ی

ل کش یو معموالً عمود یاست بتن یاسازه

 ینیرزمیز آهنراه راه و یرهایکه در مس

 تونلو  هاسالن یهوا هیتهو یو برا شدهساخته

 .رودیمار کب

 یهاسازه industrial unit واحد صنعتی

 خاص

هاسازه

 صنعتی ی

، هاساختمانمحلی صنعتی، شامل 

برای تولید محصوالت یا  ساتیتأسو  آالتنیماش

 فرآوری مواد غیرنفتی و گازی

هاسازه ونقلحمل subway entrance ورودی مترو

 ونقلحمل ی

محل ورود و خروج مسافر به ایستگاه 

 زیرزمینی مترو
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