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 بسمه تعالي

 مقدمه

 در راستاي طرحهاي عمراني و توسعه كشور به عنوان يك طرح ملي با 1:2000طرح تهيه نقشه هاي رقومي بزرگ مقياس 
 مشاركت بخش خصوصي و نظارت سازمان نقشه برداري كشور در دست تهيه مي باشد.

بديهي است كنترل فرآيند توليد نقشه و رعايت يكسان دستورالعملها و انطباق با استانداردهاي تعريف شده از وظايف اصلي 
مديريت كل نظارت و كنترل فني مي باشد كه اين مهم مورد توجه كارشناسان خبره اين اداره كل قرار گرفت و منجر به تاليف 

و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ  ارتباطU"و تدوين راهنما و مكمل دستورالعملهاي سازمان نقشه برداري به نام 
  گرديد.U"مقياس

دراين راهنما لزوم ايجاد هماهنگي در توليد ، ويرايش و پردازش نقشه هاي بزرگ مقياس از لحاظ تداخل ، مجاورت ، عبور ، 
 همپوشاني و يا اولويت نمايش عوارضي كه بصورت منطقي در ارتباط با هم مي باشند ، مورد توجه قرار گرفته است.

 1:1000 ، 1:500در تهيه اين راهنما دستورالعملهاي استاندارد تهيه نقشه هاي رقومي كميته استاندارد سازمان در مقياسهاي 
 ) به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است. هدف از تدوين اين راهنما، 0/3 و 0/2 به روش فتوگرامتري ( نگارش 1:2000و

عالوه بر سرعت در توليد نقشه ، پاسخگويي به مشكالت و ابهام احتمالي كارشناسان و عوامل شركتهاي مشاور نقشه برداري در 
 راستاي كاهش خطاي انساني و سليقه فردي در خط توليد نقشه ( تبديل ،اديت و كارتوگرافي ) مي باشد.

در اين نگارش تا حد امكان از پيشنهاد و نظرات بازخوردي شركتهاي مشاور نقشه برداري ( بخش خصوصي)، خط توليد 
سازمان نقشه برداري و تجارب ستادي و ميداني نظارت دستگاهي و گوياسازي نيز استفاده شده است. اميد است اين مجموعه 

 راهنماي مناسبي براي تسهيل و هماهنگي در پردازش گرافيكي و كارتوگرافي نقشه هاي بزرگ مقياس باشد.

 كارشناساني كه در تدوين اين مجموعه بطور مستمر حضور داشته اند عباتند از :

 سركار خانم اكرم محمدي ( مسئول كارگروه) -1

 آقاي خليل جمشيدي -2

 آقاي فرهاد جهاني -3

 آقاي محمد خزاعي -4

 خانم مژگان كرم رضايي -5

 خانم رقيه فتحي الماس -6

 آقاي علي رستمي -7
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از همكاري خانمها ليال ايمان پرور و اعظم حبيب پناه كه با شركت در تعدادي از جلسات و ارائه نظرات سازنده در تدوين 
 اين راهنما مشاركت نموده اند ، تشكر و قدرداني مي گردد.

از حمايت و پشتيباني بي دريغ جناب آقاي مهندس ايلخان رياست محترم ساز مان نقشه برداري كشور تشكر و قدرداني 
 مي گردد.

سرپرست وقت معاونت فناوري توسعه ، برنامه ريزي و هماهنگي امور دستگاه ها و  همچنين از آقاي مهندس ميالن لك
 مدير كل وقت  نظارت و كنترل فني به خاطر مساعدت ، نظرات و راهنمايي هاي ارزنده شان تشكر و قدرداني مي گردد.

از گروه استانداردسازي سازمان آقاي مهندس يوسفي و خانم مهندس علي آبادي كه زحمت نظارت مجموعه حاضر را 
 تقبل نمودند تشكر و قدرداني مي گردد.

از كاربران محترم خواهشمند است از ديدگاه و پيشنهادهاي ارزنده خود ، ما را در كامل كردن اين مجموعه محروم 
  ارسال فرمايند.\\:tc.ncc.org.ir httpنفرمايند و نظرات خود را به آدرس 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



4

فهرست جداول عوارض ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

جدول پوشش گياهي

شماره صفحه:

13 - 58

فهرست جداول عوارض:

جدول ساختمان

جدول سازه

جدول عوارض آبي
جدول راه و راه آهن

59 - 74
75 - 102

103 - 138
139 - 140

144 - 147 جدول خدمات عمومي
148 - 153 جدول ارتفاعات

143 - 141جدول محدوده
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پوشش درختي

* فهرست عوارض بر مبناي استاندارد و دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي مقياس 1:2000نگارش 3 به روش فتوگرامتري بوده و عوارضي را شامل 
مي شودكه بيشترين احتمال ارتباط با يكديگر را دارا  هستند.

فهرست عوارض ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

فهرست عوارض بر اساس طبقه بندي عارضه *

  باغ

  بوته زار

  درختكاري
  رديف درخت

  نخلستان

  تاكستان
  تك درخت

  مرتع

  جنگل
  جنگل تخريب شده

زمين زراعي

 رديف نخل

پوشش گياهي

جنگل

  تپه هاي ماسه اي
  شنزار

  شوره زار

  بيشه زار
زمين هاي سرسبز  چمن يا چمنزار

 تك نخل

زمين هاي غيررستني

  چايكاري
  زراعت
  شاليزار

  صيفي كاري
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فهرست عوارض ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

فهرست عوارض بر اساس طبقه بندي عارضه *

  پل
  پل شناور

  پل عابر هوايي (روگذر)
  پل عابر زيرزميني (زيرگذر)

  نرده محافظ راه و راه آهن

  نرده

 دهانه تونل
  محل اخذ عوارض

  سيلوي سيمان
  سيلوي غالت

حمل و نقل

سازه

* فهرست عوارض بر مبناي استاندارد و دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي مقياس 1:2000نگارش 3 به روش فتوگرامتري بوده و عوارضي را شامل 
مي شودكه بيشترين احتمال ارتباط با يكديگر را دارا  هستند.

  پرچين

  بند

  سد خاكي

  حد
  ديوار

  سيم خاردار

  سد بتني

خاص

حصار

آبي
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فهرست عوارض ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

فهرست عوارض بر اساس طبقه بندي عارضه *

  آزادراه

راه
  راه آسفالته

  راه جيپ رو
  راه شوسه
  راه مالرو

راه و راه آهن

خيابان
 كانيوو

  راه آهن در دست احداث

ميدان

راه آهن

* فهرست عوارض بر مبناي استاندارد و دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي مقياس 1:2000نگارش 3 به روش فتوگرامتري بوده و عوارضي را شامل 
مي شودكه بيشترين احتمال ارتباط با يكديگر را دارا  هستند.

  پياده رو

  جدول

  راه آسفالته در دست احداث

  آزادراه در دست احداث

  جوي و جدول

  راه آهن

  بزرگراه

  ميدان

  خيابان
 كوچه

  مسير اتوبوس برقي

  جزيره وسط خيابان

  شانه خاكي

  بزرگراه در دست احداث
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* جزيره وسط رودخانه مطابق دستورالعمل موجود 1:2000در ليست عوارض وجود ندارد اما به جهت لزوم بيان نحوه ارتباط آن با ساير عوارض در اين 
دستورالعمل آورده شده است.

مسيرهاي آبي

  نهر و جوي

  قنات

عوارض آبي نقطه اي

* فهرست عوارض بر مبناي استاندارد و دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي مقياس 1:2000نگارش 3 به روش فتوگرامتري بوده و عوارضي را شامل 
مي شودكه بيشترين احتمال ارتباط با يكديگر را دارا  هستند.

  رود

   مسيل

  آبشار
  چاه آب

  زهكش

  چشمه

  نيزار

  باتالق
  بركه
  تاالب

فهرست عوارض ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

فهرست عوارض بر اساس طبقه بندي عارضه *

  خليج

پهنه هاي آبي
  دريا

  درياچه
  ساحل
 استخر

عوارض آبي

  آبرو (آبريز)

پهنه هاي غيرخشك
  مانداب

  كانال

 جزيره وسط رودخانه   *
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  خط تله كابين

مخزن  مخزن آب

  خط لوله آب
  خط لوله گازخط لوله

  خط لوله نفت

* فهرست عوارض بر مبناي استاندارد و دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي مقياس 1:2000نگارش 3 به روش فتوگرامتري بوده و عوارضي را شامل 
مي شودكه بيشترين احتمال ارتباط با يكديگر را دارا  هستند.

خدمات عمومي

  خط انتقال نيرو
خط انتقال

فهرست عوارض ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

فهرست عوارض بر اساس طبقه بندي عارضه *

  ساختمان
ساختمان و بلوك ساختماني

 بلوك ساختماني

ساختمان
  ساختمان در دست احداث

  نورگير و گلخانه

منطقه صنعتي

منطقه باستاني

  معدن

محدوده  قبرستان

  پارك جنگليمنطقه تفريحي
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منحني ميزان منحني ميزان (اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه 

ارتفاعات

ترانشه

خاكريز

* فهرست عوارض بر مبناي استاندارد و دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي مقياس 1:2000نگارش 3 به روش فتوگرامتري بوده و عوارضي را شامل 
مي شودكه بيشترين احتمال ارتباط با يكديگر را دارا  هستند.

 ترانشه

 خاكريز

 پاي ترانشه(دپو/گودبرداري/خاكريز)

صخره صخره

فهرست عوارض ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

فهرست عوارض براساس طبقه بندي عارضه *

نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي



 نكات مهم

 نحوه استفاده از جداول: -1

در جهت دسترسي آسان به هر عارضه ابتدا عارضه مورد نظر را مبنا  قرار داده و به شكلي ساده نحوه ارتباط آن با ديگر عوارض كه بيشترين 
 امكان تقاطع، تداخل، چسبندگي و هم پوشاني .....را دارند بيان شده است.

 نقشه مي باشد و اولويتهاي ذكر شده در جداول عوارض بر مبناي آن در نظر  ميليمتر در مقياس0.5معيار چسبندگي عوارض  -2
گرفته شده است. مثال درصورت چسبندگي عارضه رود به محدوده باغ و عدم امكان نمايش آن دو در مقياس ، با رعايت عدد معيار 

 چسبندگي، رود به عنوان حد باغ محسوب مي شود و نيازي به ترسيم حد باغ در منطقه چسبندگي نمي باشد.

  درصورت وجود شرايط خاص در منطقه و قرار گرفتن دو عارضه با اهميت كنار هم با هماهنگي مديريت نظارت و كنترل فني عمل شود.

 اولويت كلي نمايش عوارض به يكديگر در زمان چسبندگي به شرح زير مي باشد: -3

 -  پوشش گياهي5- پرچين 4- سيم خاردار 3-  نرده 2- ديوار 1الف:

 - خيابان - كوچه3 كانيوو – جدول – نهر و جوي –- جوي و جدول 2ب: ا- نرده محافظ راه

 ارجحيت حدود پوشش گياهي در زمان ترسيم ، در صورت چسبندگي به شرح زير مي باشد: -4

- صيفي 10- زراعت 9- چايكاري 8- شاليزار 7- درختكاري 6- تاكستان 5- باغ 4- جنگل 3- نخلستان 2- تپه هاي ماسه اي *1
 - بوته زار *16- شوره زار 15- شنزار 14- چمنزار 13- مرتع 12-  بيشه11كاري

 * دليل اولويت انتخاب حد تپه هاي ماسه اي در زمان ترسيم قطع شدن منحني به حد تپه هاي ماسه اي مي باشد.

 * حد بوته زار فقط نسبت به حد چمنزار و مرتع داراي اولويت مي باشد.

در صورت وجود محدوده پوشش گياهي داخل مسيل يا ساحل  مطابق عكس و نظر عامل گويا ساز تداخل پترن پوشش گياهي با  -5
 پترن مسيل و ساحل بالمانع بوده و آن محدوده با مشخصات محدوده پوشش گياهي  آورده مي شود.    

 

 

 

 

 

11 



 در بررسي نحوه ارتباط دو عارضه مورد نظر بايستي به صفحات هر دو عارضه رجوع شود. -6
ورودي محوطه هاي خصوصي با نوع عارضه همان محوطه امتداد يافته و بسته مي شود و راه داخل محوطه در صورت وجود  -7

 امتداد يافته و ترسيم مي شود.
 هنگام رسيدن عوارض آبي عريض (رود ، مسيل...........) به پل ، سر عوارض آبي بسته مي شود. -8
نحوه ارتباط بعضي از عوارض درشرايط خاص وابسته به تفسير و مشاهده تصاوير مي باشدكه دراينگونه موارد اين شكل ارتباط با  -9

  در جمالت دستورالعمل آورده شده است." مطابق عكس "عنوان 
  پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي در  -10

 ساير جاها حد پوشش گياهي به پاي ترانشه ارجحيت دارد.
  دپو و گودبرداري قرار نمي گيرد.– خاكريز –  نماد پوششهاي گياهي سطحي روي ترانشه  -11
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جدول پوشش گياهيارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /پوشش درختي نام عارضه : باغ

3- بدليل شباهت و عدم تشخيص آسان باغ گل با تاكستان و باغ  با درختكاري، جهت تشخيص آنها ، به نظر عامل گوياساز در عكس گويا استناد مي شود.

       1-3 درصورتي كه دو كشت تقريبا مساوي باشد يكي از دو كشت با نظرعامل گوياساز انتخاب شده و اين مسئله در META DATA  نيز قيد مي گردد.
2- درصورت مشاهده باغ و زراعت دريك محدوده به گونه هاي زير عمل مي گردد:

      2-1 درصورتي كه كشت غالب باغ باشد محدوده باغ آورده مي شود.

         META DATA نيز قيد مي گردد.

      2-2 درصورتي كه كشت غالب زراعت باشد محدوده زراعت آورده مي شود و در آن تك درخت يا رديف درخت نيز آورده مي شود.

توضيحات :
1- درصورت مشاهده باغ و نخلستان در يك محدوده به گونه هاي زير عمل مي گردد:

      1-1 در صورتي كه كشت غالب باغ باشد محدوده باغ آورده شده و در آن تك نخل يا رديف نخل نيز آورده مي شود.
      1-2 درصورتي كه كشت غالب نخلستان باشد محدوده نخلستان آورده شده و در آن تك درخت يا رديف درخت نيز آورده مي شود.

نحوه ارتباطنام عارضه مرتبطزيركالس

پوشش گياهي
پوشش درختي

تك درخت

رديف درخت

نخلستان

زراعت زمين هاي زراعي

4- نمايش همزمان باغ با ساير عوارض پوشش گياهي ميسر نمي باشد در صورت وجود محدوده اي از ديگر عوارض پوشش گياهي در داخل باغ ، اولويت تبديل محدوده 
پوشش گياهي ، مطابق با اولويتهاي ذكرشده در صفحه نكات مهم مي باشد.

بررسي ارتباط و اولويت باغ با ساير عوارض :

سازه
حصار

نرده محافظ راه و راه آهن

پرچين -ديوار -سيم خاردار -نرده

اين عارضه حد باغ محسوب مي شود

اين عوارض حد باغ محسوب مي شوند

حمل و نقل

تك درخت در محدوده باغ آورده نمي شود

 رديف درخت در محدوده و پيرامون باغ نمايش 
داده نمي شود

توضيح شماره1

توضيح شماره2

كالس اصلي

      2-3 درصورتي كه دو كشت تقريبا مساوي باشد عموما زراعت انتخاب شده و تك درخت نيز به صورت پراكنده در آن آورده مي شود و اين مسئله در
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2- درصورت مجاورت باغ با ديگر عوارض كالس ساختمان نيز اين عوارض حد باغ محسوب مي شوند.

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

1= باغ مي تواند در محدوده مسيل و ساحل آورده شود .

عوارض آبي

اين عوارض حد باغ محسوب مي شوند بلوك ساختماني - ساختمان ساختمان و بلوك ساختمان ساختمان

توضيحات :

اين عوارض حد باغ محسوب مي شوندآبريز-رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي

باغ حد اين عوارض محسوب مي شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : باغ            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /پوشش درختي

بررسي ارتباط و اولويت باغ با ساير عوارض :

اين عوارض حد باغ محسوب مي شوند

توضيحات :
 درصورتي كه عوارض كالس راه و راه آهن از داخل  محدوده باغ  عبوركند نماد باغ داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرار نمي گيرد.

راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

راه و راه آهن

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث - راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -راه جيپ رو -راه شوسه -راه 
مالرو -شانه خاكي

اين عوارض حد باغ محسوب مي شوندراه

اين عوارض حد باغ محسوب مي شوندجوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان  -كوچه خيابان

پهنه هاي غيرخشك

مسيرهاي آبي

خليج -دريا -درياچه -ساحل (ساحل رودخانه) - پهنه هاي آبي
اين عوارض حد باغ محسوب مي شونداستخر
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محدوده
اين عوارض حد باغ محسوب مي شوند قبرستان -منطقه باستاني -منطقه مذهبي منطقه باستاني

اين عارضه حد باغ محسوب مي شود منطقه كمپينگ (اردوگاه)

ايستگاه و پايانه

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : باغ            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /پوشش درختي

باغ به جاي پاي ترانشه تبديل مي شود

دپو و گودبرداري

اين عوارض حد باغ محسوب مي شوند تصفيه خانه -كارخانه -معدن

ترانشه

بررسي ارتباط و اولويت باغ با ساير عوارض :

منطقه تجاري و اداري

منطقه تفريحي

اين عارضه حد باغ محسوب مي شود

محوطه انبار -مركزتجاري - منطقه نمايشگاه

باغ وحش -پارك - پارك جنگلي -زمين ورزشي 
روباز

اين عوارض حد باغ محسوب مي شوند

اين عوارض حد باغ محسوب مي شوند

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض حد باغ محسوب مي شوند

اقامتگاه موقت

منطقه صنعتي

پاركينگ روباز -پايانه

پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي در ساير جاها حد پوشش گياهي به پاي 
ترانشه ارجحيت دارد.

توضيحات :

اين عارضه حد باغ محسوب مي شود صخره صخره

ارتفاعات
اين عارضه حد باغ محسوب مي شودخاكريز

گودبرداري

ترانشه

پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

سيل بند

منحني ميزان در محدوده باغ آورده مي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

اين عارضه حد باغ محسوب مي شود
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اين عوارض حد تاكستان محسوب مي شوند

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث - راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -راه جيپ رو -راه شوسه -راه 
مالرو -شانه خاكي

راه

راه و راه آهن

سازه

2- نمايش همزمان تاكستان با ساير عوارض پوشش گياهي ميسر نمي باشد درصورت وجود محدوده اي از ديگر عوارض پوشش گياهي در داخل تاكستان ، اولويت 
تبديل محدوده پوشش گياهي ، مطابق با اولويتهاي ذكر شده در صفحه نكات مهم مي باشد.

اين عارضه حد تاكستان محسوب مي شودنرده محافظ راه و راه آهنحمل و نقل

اين عوارض حد تاكستان محسوب مي شوندپرچين -ديوار -سيم خاردار -نردهحصار

توضيحات :
 درصورتي كه عوارض كالس راه و راه آهن از داخل محدوده تاكستان عبوركند نماد تاكستان داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرار نمي گيرد.

اين عوارض حد تاكستان محسوب مي شوند جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان -كوچه خيابان

اين عوارض حد تاكستان محسوب مي شوند راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

 1- بدليل شباهت و عدم تشخيص آسان  تاكستان با باغ گل و تاكستان با صيفي كاري ، جهت تشخيص آنها ، در عكس به نظر عامل گوياساز استناد مي شود.
توضيحات :

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

تك درخت در محدوده تاكستان آورده مي شود تك درخت
پوشش درختي پوشش گياهي

رديف درخت در محدوده و پيرامون تاكستان 
آورده مي شود رديف درخت

بررسي ارتباط و اولويت تاكستان با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : تاكستان            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /پوشش درختي



17

اين عوارض حد تاكستان محسوب مي شوند

عوارض آبي

مسيرهاي آبي

پهنه هاي غيرخشك

خليج -دريا -درياچه -ساحل (ساحل رودخانه) - پهنه هاي آبي
استخر

توضيحات :
درصورت مجاورت تاكستان با ديگر عوارض كالس ساختمان نيز اين عوارض حد تاكستان محسوب مي شوند.

تاكستان حد اين عوارض محسوب مي شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض حد تاكستان محسوب مي شوند آبريز-رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي

اين عوارض حد تاكستان محسوب مي شوند بلوك ساختماني - ساختمان ساختمان و بلوك ساختمان ساختمان

توضيحات :
تاكستان مي تواند در محدوده مسيل و ساحل آورده شود .

بررسي ارتباط و اولويت تاكستان با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : تاكستان            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /پوشش درختي
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توضيحات :

اين عارضه حد تاكستان محسوب مي شود

سيل بند خاكريز

تاكستان به جاي پاي ترانشه تبديل مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

اين عارضه حد تاكستان محسوب مي شود

صخره اين عارضه حد تاكستان محسوب مي شودصخره

منحني ميزان در محدوده تاكستان آورده مي 
شود

ارتفاعات

منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

ترانشه

پاركينگ روباز -پايانه

اين عارضه حد تاكستان محسوب مي شود ترانشه

اقامتگاه موقت

اين عوارض حد تاكستان محسوب مي شوند

اين عوارض حد تاكستان محسوب مي شوند

اين عوارض حد تاكستان محسوب مي شوند

اين عوارض حد تاكستان محسوب مي شوند

منطقه صنعتي

محوطه انبار -مركزتجاري - منطقه نمايشگاه منطقه تجاري و اداري

باغ وحش -پارك - پارك جنگلي -زمين ورزشي 
روباز منطقه تفريحي

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : تاكستان            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /پوشش درختي

پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي در ساير جاها حد پوشش گياهي به پاي 
ترانشه ارجحيت دارد.

بررسي ارتباط و اولويت تاكستان با ساير عوارض :

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

محدوده

اين عارضه حد تاكستان محسوب مي شودمنطقه كمپينگ (اردوگاه)

دپو و گودبرداري گودبرداري

ايستگاه و پايانه

تصفيه خانه -كارخانه -معدن

قبرستان -منطقه باستاني -منطقه مذهبي منطقه باستاني

اين عوارض حد تاكستان محسوب مي شوند
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نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

در محدوده اين عوارض تك درخت آورده نمي 
شود باغ - درختكاري

در بيشه زار تك درخت آورده نمي شودپوشش درختي بيشه زار

بررسي ارتباط و اولويت تك درخت با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : تك درخت            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /پوشش درختي

ميدان راه و راه آهن

پوشش گياهي

نماد تك درخت زيرFILL COLOR جزيره حفظ 
مي شود جزيره وسط خيابان

درمحدوده بقيه عوارض كالس پوشش گياهي تك درخت آورده مي شود.

در محدوده اين عوارض تك درخت آورده نمي 
شود جنگل - جنگل تخريب شده

توضيحات :

 1- مالك ارتفاعي تبديل تك درخت پاي آن مي باشدوتاحدامكان مركزنماد جابجا نمي شود.

عوارض آبي

پهنه هاي آبي

مسيرهاي آبي

توضيحات :

 3- درصورت وجود و مطابق عكس تك درخت روي پاي ترانشه آورده مي شود .

توضيحات :
 1-تك درخت درمناطق خاص مانند جنگل هاي "حرا(مانگرو) "داخل عوارض كالس پهنه هاي آبي آورده مي شود.

پهنه هاي غيرخشك

ساحل (ساحل رودخانه)

جريره وسط رودخانه -مسيل

باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار

در محدوده اين عارضه تك درخت آورده مي شود

در محدوده اين عوارض تك درخت آورده مي 
شود

تك درخت در صورت وجود در محدوده اين 
عوارض  آورده مي شود

 2- درصورت وجود تك درخت داخل رود، مطابق عكس و با رعايت موقعيت مسطحاتي پاي آن، در داخل رود آورده مي شود .
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5- بدليل شباهت و عدم تشخيص آسان درختكاري و باغ ، جهت تشخيص آنها ، به نظرعامل گوياساز در عكس گويا استناد مي شود.
6- نمايش همزمان درختكاري با ساير عوارض پوشش گياهي ميسرنمي باشد درصورت وجود محدوده اي ازديگر عوارض پوشش گياهي در داخل درختكاري ، اولويت 

تبديل محدوده پوشش گياهي ، مطابق با اولويتهاي ذكر شده در صفحه نكات مهم مي باشد.

سازه
اين عوارض حد درختكاري محسوب مي شوند پرچين -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

اين عارضه حد درختكاري محسوب مي شود نرده محافظ راه و راه آهن حمل و نقل

توضيح شماره2 زراعت زمين هاي زراعي

پوشش گياهي
پوشش درختي

باغ

تك درخت در محدوده درختكاري آورده نمي 
شود

توضيح شماره1نخلستان

تك درخت

رديف درخت در محدوده و پيرامون درختكاري 
نمايش داده نمي شود رديف درخت

3- جنگل تنك به صورت درختكاري آورده مي شود.
4- درختان جنگلي پراكنده به صورت تك درخت آورده مي شود.

توضيحات :
1- در صورت مشاهده درختكاري و نخلستان در يك محدوده به گونه هاي زير عمل مي گردد:

      1-1 در صورتي كه كشت غالب درختكاري باشد محدوده درختكاري آورده شده و در آن تك نخل يا رديف نخل نيز آورده مي شود.
      1-2 در صورتي كه كشت غالب نخلستان باشد محدوده نخلستان آورده شده و در آن تك درخت يا رديف درخت نيز آورده مي شود.

       1-3 در صورتي كه دو كشت تقريبا مساوي باشد يكي از دو كشت با نظر عامل گوياساز انتخاب شده و اين مسئله درMETA DATA نيز قيد مي گردد.
2- در صورت مشاهده درختكاري و زراعت در يك محدوده به گونه هاي زير عمل مي گردد:

      2-1 در صورتي كه كشت غالب درختكاري باشد محدوده درختكاري آورده مي شود.
      2-2 در صورتي كه كشت غالب زراعت باشد محدوده زراعت آورده مي شود و در آن تك درخت يا رديف درخت نيز آورده مي شود.

      2-3 در صورتي كه دو كشت تقريبا مساوي باشد عموما زراعت انتخاب شده و تك درخت  يا رديف درخت نيز در آن آورده مي شود و اين
      مسئله در   META DATAنيز  قيد مي گردد.

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

توضيح شماره3

بررسي ارتباط و اولويت درختكاري با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : درختكاري            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /پوشش درختي
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1= درختكاري مي تواند در محدوده مسيل و ساحل آورده شود .
2- در صورت مجاورت درختكاري با ديگر عوارض كالس ساختمان نيز اين عوارض حد درختكاري محسوب مي شوند.

اين عوارض حد درختكاري محسوب مي شوند بلوك ساختماني - ساختمان ساختمان و بلوك ساختمان ساختمان

توضيحات :

عوارض آبي

اين عوارض حد درختكاري محسوب مي شوند آبريز-رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي مسيرهاي آبي

درختكاري حد اين عوارض محسوب مي شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

خليج -دريا -درياچه -ساحل (ساحل رودخانه) - پهنه هاي آبي
اين عوارض حد درختكاري محسوب مي شونداستخر

 درصورتي كه عوارض كالس راه و راه آهن از داخل محدوده درختكاري عبوركند نماد درختكاري داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرار نمي گيرد.

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض حد درختكاري محسوب مي شوند

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث - راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -راه جيپ رو -راه شوسه -راه 
مالرو -شانه خاكي

راه

راه و راه آهن

اين عوارض حد درختكاري محسوب مي شوند جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان  -كوچه خيابان

اين عوارض حد درختكاري محسوب مي شوند راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

توضيحات :

بررسي ارتباط و اولويت درختكاري با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : درختكاري            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /پوشش درختي
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پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي در ساير جاها حد پوشش گياهي به پاي 
ترانشه ارجحيت دارد.

سيل بند

توضيحات :

منحني ميزان در محدوده درختكاري آورده مي 
شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

ارتفاعات
خاكريز

اين عارضه حد درختكاري محسوب مي شود صخره صخره

اين عارضه حد درختكاري محسوب مي شود

اين عوارض حد درختكاري محسوب مي شوند باغ وحش -پارك - پارك جنگلي -زمين ورزشي 
روباز منطقه تفريحي

ترانشه

اين عارضه حد درختكاري محسوب مي شود دپو و گودبرداري گودبرداري

اين عارضه حد درختكاري محسوب مي شود ترانشه

درختكاري به جاي پاي ترانشه تبديل مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : درختكاري            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /پوشش درختي

بررسي ارتباط و اولويت درختكاري با ساير عوارض :

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض حد درختكاري محسوب مي شوند پاركينگ روباز -پايانه ايستگاه و پايانه

محدوده

اين عارضه حد درختكاري محسوب مي شود منطقه كمپينگ (اردوگاه) اقامتگاه موقت

اين عوارض حد درختكاري محسوب مي شوند تصفيه خانه -كارخانه -معدن منطقه صنعتي

اين عوارض حد درختكاري محسوب مي شوند قبرستان -منطقه باستاني -منطقه مذهبي منطقه باستاني

اين عوارض حد درختكاري محسوب مي شوند محوطه انبار -مركزتجاري - منطقه نمايشگاه منطقه تجاري و اداري
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بررسي ارتباط و اولويت رديف درخت با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : رديف درخت            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /پوشش درختي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

رديف درخت داخل اين محدوده ها آورده نمي 
شود باغ -درختكاري

توضيحات :
 رديف درخت حد هيچ عارضه اي محسوب نمي شود.

عوارض آبي

پوشش گياهي

رديف درخت زيرFILLCOLORجزيره حفظ مي 
شود جزيره وسط خيابان ميدان

رديف درخت داخل و پيرامون اين محدوده ها 
آورده مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري

رديف درخت داخل بيشه زار آورده نمي شود

رديف درخت داخل و پيرامون اين محدوده ها چمنزار -مرتع
آورده مي شود

رديف درخت داخل و پيرامون اين محدوده ها 
آورده مي شود تاكستان -نخلستان

راه و راه آهن

در محدوده اين عوارض رديف درخت آورده مي 
شود جريره وسط رودخانه -مسيل مسيرهاي آبي

پوشش درختي

زمين هاي زراعي

زمين هاي سرسبز
بيشه زار

رديف درخت داخل اين محدوده ها آورده نمي 
شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

توضيحات :
 رديف درخت داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرارنمي گيرداما دركنارآنها آورده مي شود.
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      1-1 در صورتي كه كشت غالب نخلستان باشد محدوده نخلستان آورده شده و در آن تك درخت يا رديف درخت نيز آورده مي شود.
      1-2 در صورتي كه كشت غالب باغ باشد محدوده باغ آورده شده و در آن تك نخل يا رديف نخل نيز آورده مي شود.

       1-3 در صورتي كه دو كشت تقريبا مساوي باشد يكي از دو كشت با نظر عامل گوياساز انتخاب شده و اين مسئله درMETA DATAنيز قيد مي گردد.

3- نمايش همزمان نخلستان با ساير عوارض پوشش گياهي ميسر نمي باشد در صورت وجود محدوده اي از ديگر عوارض پوشش گياهي در داخل نخلستان ،اولويت 
تبديل محدوده پوشش گياهي، مطابق با اولويتهاي ذكرشده درصفحه نكات مهم مي باشد.

توضيح شماره1

2- در صورت تداخل شنزار و نخلستان عارضه نخلستان آورده مي شود.

باغ

توضيحات :
1- در صورت مشاهده نخلستان و باغ در يك محدوده به گونه هاي زير عمل مي گردد:

پوشش درختي

زمين هاي غير رستني

در محدوده و پيرامون نخلستان آورده مي شود رديف درخت

اين عارضه حد نخلستان محسوب مي شود نرده محافظ راه و راه آهن حمل و نقل
سازه

اين عوارض حد نخلستان محسوب مي شوند پرچين -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

در محدوده و پيرامون نخلستان آورده مي شود تك درخت

پوشش گياهي

توضيح شماره2 شنزار

بررسي ارتباط و اولويت نخلستان با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : نخلستان            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /پوشش درختي
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درصورت مجاورت نخلستان با ديگر عوارض كالس ساختمان نيز اين عوارض حد نخلستان محسوب مي شوند.

توضيحات :
 درصورتي كه عوارض كالس راه و راه آهن از داخل محدوده نخلستان عبور كند نماد نخلستان داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرار نمي گيرد.

اين عوارض حد نخلستان محسوب مي شوند بلوك ساختماني - ساختمان ساختمان و بلوك ساختمان ساختمان

توضيحات :

توضيحات :
نخلستان مي تواند در محدوده مسيل و ساحل آورده شود .

خليج -دريا -درياچه -ساحل (ساحل رودخانه) - پهنه هاي آبي
اين عوارض حد نخلستان محسوب مي شونداستخر

جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان  -كوچه خيابان

اين عوارض حد نخلستان محسوب مي شوند راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

عوارض آبي

اين عوارض حد نخلستان محسوب مي شوند آبريز-رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي مسيرهاي آبي

نخلستان حد اين عوارض محسوب مي شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

اين عوارض حد نخلستان محسوب مي شوند

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث - راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -راه جيپ رو -راه شوسه -راه 
مالرو -شانه خاكي

راه

راه و راه آهن

اين عوارض حد نخلستان محسوب مي شوند

بررسي ارتباط و اولويت نخلستان با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : نخلستان            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /پوشش درختي



26

پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي در ساير جاها حد پوشش گياهي به پاي 
ترانشه ارجحيت دارد.

توضيحات :

ترانشه

منحني ميزان در محدوده نخلستان آورده مي 
شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

اين عارضه حد نخلستان محسوب مي شود سيل بند خاكريز

اين عارضه حد نخلستان محسوب مي شود صخره صخره

ارتفاعات

اين عوارض حد نخلستان محسوب مي شوند باغ وحش -پارك - پارك جنگلي -زمين ورزشي 
روباز منطقه تفريحي

نخلستان به جاي پاي ترانشه تبديل مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

اين عارضه حد نخلستان محسوب مي شود ترانشه

اقامتگاه موقت

اين عوارض حد نخلستان محسوب مي شوند

قبرستان -منطقه باستاني -منطقه مذهبي منطقه باستاني

اين عوارض حد نخلستان محسوب مي شوند محوطه انبار -مركزتجاري - منطقه نمايشگاه منطقه تجاري و اداري

بررسي ارتباط و اولويت نخلستان با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : نخلستان            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /پوشش درختي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عارضه حد نخلستان محسوب مي شود دپو و گودبرداري گودبرداري

اين عوارض حد نخلستان محسوب مي شوند پاركينگ روباز -پايانه

محدوده
تصفيه خانه -كارخانه -معدن منطقه صنعتي

اين عوارض حد نخلستان محسوب مي شوند

ايستگاه و پايانه

اين عارضه حد نخلستان محسوب مي شود منطقه كمپينگ (اردوگاه)
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بررسي ارتباط و اولويت رديف نخل با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : رديف نخل            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /پوشش درختي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

رديف نخل داخل و پيرامون اين محدوده ها 
آورده مي شود باغ -تاكستان -درختكاري

توضيحات :
 رديف نخل حد هيچ عارضه اي محسوب نمي شود.

رديف نخل زيرFILLCOLORجزيره حفظ مي 
شود جزيره وسط خيابان ميدان

 رديف نخل داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرار نمي گيرد اما دركنار آنها آورده مي شود.

در محدوده اين عوارض رديف نخل آورده مي شود جريره وسط رودخانه -مسيل -ساحل مسيرهاي آبي عوارض آبي

بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غير رستني

زمين هاي سرسبز

راه و راه آهن

توضيحات :

جنگل

پوشش گياهي

رديف نخل داخل و پيرامون اين محدوده ها 
آورده مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين هاي زراعي

رديف نخل داخل و پيرامون اين محدوده ها 
آورده مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع

رديف نخل داخل و پيرامون اين محدوده ها 
آورده مي شود جنگل -جنگل تخريب شده

پوشش درختي

رديف نخل داخل و پيرامون اين محدوده ها 
آورده مي شود
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بررسي ارتباط و اولويت تك نخل با ساير عوارض :

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : تك نخل            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /پوشش درختي

چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري

تك نخل داخل اين محدوده ها آورده مي شود باغ -تاكستان -درختكاري

تك نخل داخل اين محدوده ها آورده مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار

توضيحات :
 3- درصورت وجود و مطابق عكس تك نخل روي پاي ترانشه آورده مي شود .

درمحدوده اين عوارض تك نخل آورده مي شود جريره وسط رودخانه -مسيل مسيرهاي آبي

زمين هاي غير رستني

تك نخل داخل اين محدوده ها آورده مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

توضيحات :

نماد تك نخل زيرFILL COLORجزيره حفظ 
مي شود جزيره وسط خيابان ميدان راه و راه آهن

تك نخل داخل اين محدوده ها آورده مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

پوشش گياهي

پوشش درختي

تك نخل داخل اين محدوده ها آورده مي شودزمين زراعي

  1- آوردن نماد تك نخل در صورت وجود، مطابق عكس ، داخل عوارض كالس راه و راه آهن بالمانع مي باشد.
  2- مالك ارتفاعي تبديل تك نخل پاي آن مي باشد و تا حد امكان مركز نماد جابجا نمي شود.

درمحدوده اين عارضه تك نخل آورده مي شود ساحل (ساحل رودخانه) پهنه هاي آبي

عوارض آبي

 تك نخل درصورت وجود مطابق عكس در 
محدوده اين عوارض آورده مي شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار پهنه هاي غيرخشك
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سازه
اين عوارض حد چايكاري محسوب مي شوند پرچين -ديوار -سيم خاردار -نرده

 درصورتي كه عوارض كالس راه و راه آهن از داخل محدوده چايكاري عبوركند نماد چايكاري داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرار نمي گيرد.

اين عوارض حد چايكاري محسوب مي شوند

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث - راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -راه جيپ رو -راه شوسه -راه 
مالرو -شانه خاكي

راه

راه و راه آهن

اين عوارض حد چايكاري محسوب مي شوند جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان  -كوچه خيابان

اين عوارض حد چايكاري محسوب مي شوند راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

توضيحات :

توضيحات :

حصار

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

تك درخت در محدوده چايكاري آورده مي شود تك درخت
پوشش درختي پوشش گياهي

رديف درخت در محدوده و پيرامون چايكاري  
آورده مي شود رديف درخت

نمايش همزمان چايكاري با ساير عوارض پوشش گياهي ميسر نمي باشد در صورت وجود محدوده اي از ديگر عوارض پوشش گياهي در داخل چايكاري ، اولويت 
تبديل محدوده پوشش گياهي ، مطابق با اولويتهاي ذكر شده درصفحه نكات مهم مي باشد.

اين عارضه حد چايكاري محسوب مي شود نرده محافظ راه و راه آهن حمل و نقل

بررسي ارتباط و اولويت چايكاري با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : چايكاري            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين زراعي
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قبرستان -منطقه باستاني -منطقه مذهبي منطقه باستاني

اين عوارض حد چايكاري محسوب مي شوند محوطه انبار -مركزتجاري - منطقه نمايشگاه منطقه تجاري و اداري

توضيحات :
در صورت مجاورت چايكاري با ديگر عوارض كالس ساختمان نيز اين عوارض حد چايكاري محسوب مي شوند.

اين عوارض حد چايكاري محسوب مي شوند پاركينگ روباز -پايانه ايستگاه و پايانه

محدوده

اين عارضه حد چايكاري محسوب مي شود منطقه كمپينگ (اردوگاه) اقامتگاه موقت

اين عوارض حد چايكاري محسوب مي شوند

اين عوارض حد چايكاري محسوب مي شوند باغ وحش -پارك - پارك جنگلي -زمين ورزشي 
روباز منطقه تفريحي

تصفيه خانه -كارخانه -معدن منطقه صنعتي

اين عوارض حد چايكاري محسوب مي شوند

توضيحات :

خليج -دريا -درياچه -ساحل (ساحل رودخانه) - 
اين عوارض حد چايكاري محسوب مي شونداستخر

چايكاري مي توانددرمحدوده مسيل و ساحل آورده شود .

اين عوارض حد چايكاري محسوب مي شوند بلوك ساختماني - ساختمان ساختمان و بلوك ساختمان ساختمان

بررسي ارتباط و اولويت چايكاري با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : چايكاري            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين زراعي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

عوارض آبي

اين عوارض حد چايكاري محسوب مي شوند آبريز-رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي مسيرهاي آبي

چايكاري حد اين عوارض محسوب مي شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

پهنه هاي آبي
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پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي درساير جاها حد پوشش گياهي به پاي 
ترانشه ارجحيت دارد.

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : چايكاري            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين زراعي

توضيحات :

ترانشه

منحني ميزان در محدوده چايكاري آورده مي 
شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

صخره

ترانشه

ارتفاعات

چايكاري به جاي پاي ترانشه تبديل مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

اين عارضه حد چايكاري محسوب مي شود سيل بند

اين عارضه حد چايكاري محسوب مي شود صخره

بررسي ارتباط و اولويت چايكاري با ساير عوارض :

خاكريز

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عارضه حد چايكاري محسوب مي شود گودبرداري دپو و گودبرداري

اين عارضه حد چايكاري محسوب مي شود
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توضيحات :

توضيحات :
 درصورتي كه عوارض كالس راه و راه آهن از داخل محدوده زراعت عبوركند نماد زراعت داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرار نمي گيرد.

حصار

اين عوارض حد زراعت محسوب مي شوند

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث - راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -راه جيپ رو -راه شوسه -راه 
مالرو -شانه خاكي

راه

راه و راه آهن

اين عوارض حد زراعت محسوب مي شوند راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان  -كوچه اين عوارض حد زراعت محسوب مي شوندخيابان

2- نمايش همزمان زراعت با ساير عوارض پوشش گياهي ميسر نمي باشد در صورت وجود محدوده اي از ديگر عوارض پوشش گياهي در داخل زراعت ، اولويت تبديل 
محدوده پوشش گياهي ، مطابق با اولويتهاي ذكر شده درصفحه نكات مهم مي باشد.

1- در صورت مشاهده زراعت و باغ در يك محدوده به گونه هاي زير عمل مي گردد:

      1-2 در صورتي كه كشت غالب باغ باشد محدوده باغ آورده مي شود.
      1-1 در صورتي كه كشت غالب زراعت باشد محدوده زراعت آورده مي شود و تك درخت يا رديف درخت داخل آن آورده مي شود.

      1-3 درصورتي كه دو كشت تقريبا مساوي باشد عموما زراعت انتخاب شده و تك درخت نيز به صورت پراكنده در آن آورده مي شود و اين
    مسئله  درMETA DATAنيز قيد مي گردد.

اين عارضه حد زراعت محسوب مي شود نرده محافظ راه و راه آهن حمل و نقل
سازه

اين عوارض حد زراعت محسوب مي شوند پرچين -ديوار -سيم خاردار -نرده

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

تك درخت در محدوده زراعت آورده مي شود تك درخت

رديف درخت در محدوده و پيرامون زراعت آورده پوشش درختي
مي شود رديف درخت پوشش گياهي

توضيح شماره1 باغ

بررسي ارتباط و اولويت زراعت با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : زراعت            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين زراعي
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توضيحات :
در صورت مجاورت زراعت با ديگر عوارض كالس ساختمان نيز اين عوارض حد زراعت محسوب مي شوند.

توضيحات :
زراعت مي تواند در محدوده مسيل و ساحل آورده شود .

اين عوارض حد زراعت محسوب مي شوند بلوك ساختماني - ساختمان ساختمان و بلوك ساختمان ساختمان

قبرستان -منطقه باستاني -منطقه مذهبي منطقه باستاني

اين عوارض حد زراعت محسوب مي شوند محوطه انبار -مركزتجاري - منطقه نمايشگاه منطقه تجاري و اداري

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : زراعت            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين زراعي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

عوارض آبي

اين عوارض حد زراعت محسوب مي شوند

پهنه هاي غيرخشك

پهنه هاي آبي

اين عوارض حد زراعت محسوب مي شوند آبريز-رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي مسيرهاي آبي

زراعت حد اين عوارض محسوب مي شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار

اين عوارض حد زراعت محسوب مي شوند باغ وحش -پارك - پارك جنگلي -زمين ورزشي 
روباز منطقه تفريحي

بررسي ارتباط و اولويت زراعت با ساير عوارض :

اين عوارض حد زراعت محسوب مي شوند پاركينگ روباز -پايانه ايستگاه و پايانه

محدوده

اين عارضه حد زراعت محسوب مي شود منطقه كمپينگ (اردوگاه) اقامتگاه موقت

اين عوارض حد زراعت محسوب مي شوند تصفيه خانه -كارخانه -معدن منطقه صنعتي

اين عوارض حد زراعت محسوب مي شوند

خليج -دريا -درياچه -ساحل (ساحل رودخانه) - 
استخر
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بررسي ارتباط و اولويت زراعت با ساير عوارض :

خاكريز

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عارضه حد زراعت محسوب مي شود گودبرداري دپو و گودبرداري

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : زراعت            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين زراعي

پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي در ساير جاها حد پوشش گياهي به پاي 
ترانشه ارجحيت دارد.

ارتفاعات

زراعت به جاي پاي ترانشه تبديل مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

اين عارضه حد زراعت محسوب مي شود سيل بند

منحني ميزان در محدوده زراعت آورده مي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

اين عارضه حد زراعت محسوب مي شود ترانشه
ترانشه

اين عارضه حد زراعت محسوب مي شود صخره صخره

توضيحات :
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توضيحات :
 درصورتي كه عوارض كالس راه و راه آهن از داخل محدوده شاليزار عبوركند نماد شاليزار داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرار نمي گيرد.

اين عوارض حد شاليزار محسوب مي شوند

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث - راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -راه جيپ رو -راه شوسه -راه 
مالرو -شانه خاكي

راه

راه و راه آهن

اين عوارض حد شاليزار محسوب مي شوند جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان  -كوچه خيابان

اين عوارض حد شاليزار محسوب مي شوند راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

توضيحات :
نمايش همزمان شاليزار با ساير عوارض پوشش گياهي ميسر نمي باشد درصورت وجود محدوده اي از ديگر عوارض پوشش گياهي در داخل شاليزار ، اولويت تبديل 

محدوده پوشش گياهي ، مطابق با اولويتهاي ذكرشده در صفحه نكات مهم مي باشد.

اين عارضه حد شاليزار محسوب مي شود نرده محافظ راه و راه آهن حمل و نقل
سازه

اين عوارض حد شاليزار محسوب مي شوند پرچين -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

تك درخت در محدوده شاليزار آورده مي شود تك درخت
پوشش درختي پوشش گياهي

رديف درخت در محدوده و پيرامون شاليزار 
آورده مي شود رديف درخت

بررسي ارتباط و اولويت شاليزار با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : شاليزار            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين زراعي
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قبرستان -منطقه باستاني -منطقه مذهبي منطقه باستاني

اين عوارض حد شاليزار محسوب مي شوند محوطه انبار -مركزتجاري - منطقه نمايشگاه منطقه تجاري و اداري

توضيحات :
در صورت مجاورت شاليزار با ديگر عوارض كالس ساختمان، نيز اين عوارض حد شاليزار محسوب مي شوند.

اين عوارض حد شاليزار محسوب مي شوند پاركينگ روباز -پايانه ايستگاه و پايانه

محدوده

اين عارضه حد شاليزار محسوب مي شود منطقه كمپينگ (اردوگاه) اقامتگاه موقت

اين عوارض حد شاليزار محسوب مي شوند

اين عوارض حد شاليزار محسوب مي شوند باغ وحش -پارك - پارك جنگلي -زمين ورزشي 
روباز منطقه تفريحي

تصفيه خانه -كارخانه -معدن منطقه صنعتي

اين عوارض حد شاليزار محسوب مي شوند

توضيحات :

خليج -دريا -درياچه -ساحل (ساحل رودخانه) - 
اين عوارض حد شاليزار محسوب مي شونداستخر

شاليزار مي تواند در محدوده مسيل و ساحل آورده شود .

اين عوارض حد شاليزار محسوب مي شوند بلوك ساختماني - ساختمان ساختمان و بلوك ساختمان ساختمان

بررسي ارتباط و اولويت شاليزار با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : شاليزار            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين زراعي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

عوارض آبي

اين عوارض حد شاليزار محسوب مي شوند آبريز-رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي مسيرهاي آبي

شاليزار حد اين عوارض محسوب مي شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

پهنه هاي آبي
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پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي در ساير جاها حد پوشش گياهي به پاي 
ترانشه ارجحيت دارد.

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : شاليزار            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين زراعي

توضيحات :

ترانشه

منحني ميزان در محدوده شاليزار آورده مي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

صخره

ترانشه

ارتفاعات

شاليزار به جاي پاي ترانشه تبديل مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

اين عارضه حد شاليزار محسوب مي شود سيل بند

اين عارضه حد شاليزار محسوب مي شود صخره

بررسي ارتباط و اولويت شاليزار با ساير عوارض :

خاكريز

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عارضه حد شاليزار محسوب مي شود گودبرداري دپو و گودبرداري

اين عارضه حد شاليزار محسوب مي شود
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 1- بدليل شباهت و عدم تشخيص آسان  صيفي كاري با باغ گل و صيفي كاري با تاكستان ، جهت تشخيص آنها ، به نظر عامل گوياساز در عكس گويا
استناد مي شود.

رديف درخت در محدوده و پيرامون صيفي كاري 
رديف درخت آورده مي شود

اين عوارض حد صيفي كاري  محسوب مي شوند پرچين -ديوار -سيم خاردار -نرده

2- نمايش همزمان صيفي كاري با ساير عوارض پوشش گياهي ميسر نمي باشد در صورت وجود محدوده اي از ديگر عوارض پوشش گياهي در داخل صيفي كاري ، 
اولويت تبديل محدوده پوشش گياهي ، مطابق با اولويتهاي ذكر شده در صفحه نكات مهم مي باشد.

اين عارضه حد صيفي كاري محسوب مي شود نرده محافظ راه و راه آهن حمل و نقل
سازه

حصار

توضيحات :

اين عوارض حد صيفي كاري محسوب مي شوند

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث - راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -راه جيپ رو -راه شوسه -راه 
مالرو -شانه خاكي

راه

راه و راه آهن

اين عوارض حد صيفي كاري محسوب مي شوند جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان  -كوچه خيابان

اين عوارض حد صيفي كاري محسوب مي شوند راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

توضيحات :
 درصورتي كه عوارض كالس راه و راه آهن از داخل محدوده صيفي كاري عبور كند نماد صيفي كاري داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرار نمي گيرد.

بررسي ارتباط و اولويت صيفي كاري با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : صيفي كاري            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين زراعي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

تك درخت در محدوده صيفي كاري  آورده مي 
شود تك درخت

پوشش درختي پوشش گياهي
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قبرستان -منطقه باستاني -منطقه مذهبي منطقه باستاني

اين عوارض حد صيفي كاري محسوب مي شوند محوطه انبار -مركزتجاري - منطقه نمايشگاه منطقه تجاري و اداري

توضيحات :
درصورت مجاورت صيفي كاري با ديگر عوارض كالس ساختمان نيز اين عوارض حد صيفي كاري محسوب مي شوند.

اين عوارض حد صيفي كاري محسوب مي شوند پاركينگ روباز -پايانه ايستگاه و پايانه

محدوده

اين عارضه حد صيفي كاري محسوب مي شود منطقه كمپينگ (اردوگاه) اقامتگاه موقت

اين عوارض حد صيفي كاري محسوب مي شوند

اين عوارض حد صيفي كاري محسوب مي شوند باغ وحش -پارك - پارك جنگلي -زمين ورزشي 
روباز منطقه تفريحي

تصفيه خانه -كارخانه -معدن منطقه صنعتي

اين عوارض حد صيفي كاري محسوب مي شوند

توضيحات :

خليج -دريا -درياچه -ساحل (ساحل رودخانه) - 
اين عوارض حد صيفي كاري محسوب مي شونداستخر

صيفي كاري مي توانددر محدوده مسيل و ساحل آورده شود .

اين عوارض حد صيفي كاري محسوب مي شوند بلوك ساختماني - ساختمان ساختمان و بلوك ساختمان ساختمان

بررسي ارتباط و اولويت صيفي كاري با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : صيفي كاري            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين زراعي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

عوارض آبي

اين عوارض حد صيفي كاري محسوب مي شوند آبريز-رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي مسيرهاي آبي

صيفي كاري حد اين عوارض محسوب مي شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

پهنه هاي آبي
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پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي در ساير جاها حد پوشش گياهي به پاي 
ترانشه ارجحيت دارد.

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : صيفي كاري            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين زراعي

توضيحات :

ترانشه

منحني ميزان در محدوده صيفي كاري آورده مي 
شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

صخره

ترانشه

ارتفاعات

صيفي كاري به جاي پاي ترانشه تبديل مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

اين عارضه حد صيفي كاري محسوب مي شود سيل بند

اين عارضه حد صيفي كاري محسوب مي شود صخره

بررسي ارتباط و اولويت صيفي كاري با ساير عوارض :

خاكريز

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عارضه حد صيفي كاري محسوب مي شود گودبرداري دپو و گودبرداري

اين عارضه حد صيفي كاري محسوب مي شود
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بررسي ارتباط و اولويت بوته زار با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : بوته(بوته زار)            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين هاي غيررستني

پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي درساير جاها حد پوشش گياهي به پاي  -2
ترانشه ارجحيت دارد.

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

تك درخت در محدوده بوته زار آورده مي شود تك درخت
پوشش گياهي

بوته در محدوده اين عوارض آورده مي شود شوره زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار

پوشش درختي

زمين هاي غيررستني

توضيحات :
1- نماد بوته داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرار نمي گيرد.

بوته در محدوده ساحل آورده مي شود ساحل (ساحل رودخانه) پهنه هاي آبي

توضيحات :
 1- كليه عوارض ديگر به عنوان حد بوته زار محسوب مي شوند

2- نمايش همزمان بوته زار با سايرعوارض پوشش گياهي ميسر نمي باشد در صورت وجود محدوده اي از ديگر عوارض پوشش گياهي در داخل بوته زار ، اولويت تبديل 
محدوده پوشش گياهي ، مطابق با اولويتهاي ذكر شده در صفحه نكات مهم مي باشد.

بوته در محدوده اين عوارض آورده مي شود جزيره وسط رودخانه -مسيل مسيرهاي آبي
عوارض آبي
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2-نمايش همزمان تپه هاي ماسه اي با ساير عوارض پوشش گياهي ميسر نمي باشد در صورت وجود محدوده اي از ديگر عوارض پوشش گياهي در داخل تپه هاي ماسه 
اي ، اولويت تبديل محدوده پوشش گياهي ، مطابق با اولويتهاي ذكر شده در صفحه نكات مهم مي باشد.

نقطه ارتفاعي در تپه هاي ماسه اي آورده مي 
شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

ارتفاعات
توضيح شماره1منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه)منحني ميزان

بررسي ارتباط و اولويت تپه هاي ماسه اي با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : تپه هاي ماسه اي            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين هاي غيررستني

پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي درساير جاها حد پوشش گياهي به پاي  -4
ترانشه ارجحيت دارد.

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض در محدوده تپه هاي ماسه اي  آورده 
مي شوند تك درخت -درختكاري پوشش درختي

3- نقطه ارتفاعي در باالترين و پايين ترين ارتفاع پشته ها آورده مي شود.

1- منحني ميزان داخل تپه هاي ماسه اي رسم نمي گردد مگر درصورتي كه تپه هاي ماسه اي تثبيت شده باشد .

پوشش گياهي

توضيحات :

توضيحات :
 1-درختچه هاي تاغ و گز و...... كه در جهت تثبيت تپه هاي ماسه اي بكار مي روند در محدوده تپه هاي ماسه اي (به صورت درختكاري يا تك درخت) آورده

 شده و text توضيحي مربوطه نيز آورده مي شود.

2- در صورتي كه عوارض كالس راه و راه آهن از داخل محدوده تپه هاي ماسه اي عبوركند پترن شنزار داخل عوارض كالس راه و راه آهن         قرار نمي گيرد.
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راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

توضيحات :
 در صورتي كه عوارض كالس راه و راه آهن از داخل محدوده شنزار عبور كند پترن  شنزار داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرار نمي گيرد.

سازه
اين عوارض حد شنزار محسوب مي شوند پرچين -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

اين عوارض حد شنزار محسوب مي شوند

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث - راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -راه جيپ رو -راه شوسه -راه 
مالرو -شانه خاكي

راه

راه و راه آهن

اين عوارض حد شنزار محسوب مي شوند جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان  -كوچه

اين عارضه حد شنزار محسوب مي شود نرده محافظ راه و راه آهن حمل و نقل

خيابان

اين عوارض حد شنزار محسوب مي شوند

2- نمايش همزمان شنزار با ساير عوارض پوشش گياهي ميسر نمي باشد در صورت وجود محدوده اي از ديگر عوارض پوشش گياهي در داخل شنزار ، اولويت تبديل 
محدوده پوشش گياهي ، مطابق با اولويتهاي ذكر شده در صفحه نكات مهم مي باشد.

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض در محدوده شنزار آورده مي شوند تك درخت - درختكاري -رديف درخت
پوشش درختي

توضيح شماره1 نخلستان

بوته در محدوده شنزار آورده مي شود بوته زمينهاي غير رستني

پوشش گياهي

1- در صورت تداخل شنزار و نخلستان عارضه نخلستان آورده مي شود.
توضيحات :

بررسي ارتباط و اولويت شنزار با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : شنزار            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين هاي غيررستني
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بررسي ارتباط و اولويت شنزار با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : شنزار            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين هاي غيررستني

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض حد شنزار محسوب مي شوند خليج -دريا -درياچه -ساحل (ساحل رودخانه) پهنه هاي آبي

اين عوارض حد شنزار محسوب مي شوندعوارض آبي آبريز-رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي مسيرهاي آبي

اين عوارض حد شنزار محسوب مي شوند باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

اين عوارض حد شنزار محسوب مي شوند پاركينگ روباز -پايانه ايستگاه وپايانه

اين عوارض حد شنزار محسوب مي شوند بلوك ساختماني - ساختمان ساختمان و بلوك ساختمان

در صورت مجاورت شنزار با ديگر عوارض كالس ساختمان نيز اين عوارض حد شنزار محسوب مي شوند.

محدوده

اين عارضه حد شنزار محسوب مي شود منطقه كمپينگ (اردوگاه) اقامتگاه موقت

ساختمان

توضيحات :

اين عوارض حد شنزار محسوب مي شوند

اين عوارض حد شنزار محسوب مي شوند

باغ وحش -پارك - پارك جنگلي -زمين ورزشي 
روباز منطقه تفريحي

اين عوارض حد شنزار محسوب مي شوند قبرستان -منطقه باستاني -منطقه مذهبي

تصفيه خانه -كارخانه -معدن منطقه صنعتي

منطقه باستاني

اين عوارض حد شنزار محسوب مي شوند محوطه انبار -مركزتجاري - منطقه نمايشگاه منطقه تجاري و اداري
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پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

بررسي ارتباط و اولويت شنزار با ساير عوارض :

نقطه ارتفاعي در شنزار آورده مي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

كالس اصلي

ارتفاعات

اين عارضه حد شنزار محسوب مي شود سيل بند خاكريز

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس

اين عارضه حد شنزار محسوب مي شود ترانشه
ترانشه

شنزار به جاي پاي ترانشه تبديل مي شود

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : شنزار            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين هاي غيررستني

توضيحات :

منحني ميزان در محدوده شنزار آورده مي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي در ساير جاها حد پوشش گياهي به پاي 
ترانشه ارجحيت دارد.
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بررسي ارتباط و اولويت شوره زار با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : شوره زار            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين هاي غيررستني

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

تك درخت در محدوده شوره زار آورده مي شود تك درخت
پوشش درختي

بونه در محدوده شوره زار آورده مي شود بوته
پوشش گياهي

اين عارضه حد شوره زار محسوب مي شود نرده محافظ راه و راه آهن حمل و نقل
سازه

اين عوارض حد شوره زار  محسوب مي شوند پرچين -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

توضيحات :
نمايش همزمان شوره زار با ساير عوارض پوشش گياهي ميسر نمي باشد درصورت وجود محدوده اي از ديگر عوارض پوشش گياهي در داخل شوره زار ، اولويت تبديل 

محدوده پوشش گياهي ، مطابق با اولويتهاي ذكرشده در صفحه نكات مهم مي باشد.

راه و راه آهن

اين عوارض حد شوره زار محسوب مي شوند خليج -دريا -درياچه -ساحل (ساحل رودخانه) پهنه هاي آبي

اين عوارض حد شوره زار محسوب مي شوندعوارض آبي آبريز-رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي مسيرهاي آبي

اين عوارض حد شوره زار محسوب مي شوند راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

اين عوارض حد شوره زار محسوب مي شوند

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث - راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -راه جيپ رو -راه شوسه -راه 
مالرو -شانه خاكي

راه

اين عوارض حد شوره زار محسوب مي شوند باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

توضيحات :
 در صورتي كه عوارض كالس راه و راه آهن از داخل محدوده شوره زار عبور كند پترن شوره زار داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرار نمي گيرد.
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درصورت مجاورت شوره زار با ديگر عوارض كالس ساختمان نيز اين عوارض حد شوره زار محسوب مي شوند.

اين عوارض حد شوره زار محسوب مي شوند پاركينگ روباز -پايانه ايستگاه و پايانه

باغ وحش -پارك -زمين ورزشي روبازمنطقه تفريحي

بررسي ارتباط و اولويت شوره زار با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : شوره زار            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين هاي غيررستني

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض حد شوره زار محسوب مي شوند بلوك ساختماني - ساختمان ساختمان و بلوك ساختمان ساختمان

توضيحات :

پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي در ساير جاها حد پوشش گياهي به پاي 
ترانشه ارجحيت دارد.

محدوده

اين عوارض حد شوره زار محسوب مي شوند منطقه كمپينگ (اردوگاه) اقامتگاه موقت

اين عوارض حد شوره زار محسوب مي شوند تصفيه خانه -كارخانه -معدن منطقه صنعتي

اين عوارض حد شوره زار محسوب مي شوند قبرستان -منطقه باستاني -منطقه مذهبي منطقه باستاني

اين عوارض حد شوره زار محسوب مي شوند محوطه انبار -مركزتجاري - منطقه نمايشگاه منطقه تجاري و اداري

اين عوارض حد شوره زار محسوب مي شوند

توضيحات :

شوره زار به جاي پاي ترانشه تبديل مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

منحني ميزان در محدوده شوره زار آورده مي 
شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

ارتفاعات

اين عارضه حدشوره زار محسوب مي شود ترانشه
ترانشه

اين عارضه حد شوره زار محسوب مي شود سيل بند خاكريز

نقطه ارتفاعي درشوره زار آورده مي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي
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بيشه زار مي تواند در محدوده مسيل و ساحل آورده شود .

باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

توضيحات :

عوارض آبي

اين عوارض حد بيشه زار محسوب مي شوند آبريز-رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي مسيرهاي آبي

بيشه زار حد اين عوارض محسوب مي شود

خليج -دريا -درياچه -ساحل (ساحل رودخانه) - پهنه هاي آبي
اين عوارض حد بيشه زار محسوب مي شونداستخر

توضيحات :
 درصورتي كه عوارض كالس راه و راه آهن از داخل محدوده بيشه زار عبوركند نماد بيشه زار داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرار نمي گيرد.

اين عوارض حد بيشه زار محسوب مي شوند راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

راه وراه آهن
اين عوارض حد بيشه زار محسوب مي شوندراه

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث - راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -راه جيپ رو -راه شوسه -راه 
مالرو -شانه خاكي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس

توضيحات :
نمايش همزمان بيشه زار با ساير عوارض پوشش گياهي ميسر نمي باشد در صورت وجود محدوده اي از ديگر عوارض پوشش گياهي در داخل بيشه زار ، اولويت تبديل 

محدوده پوشش گياهي ، مطابق با اولويتهاي ذكر شده در صفحه نكات مهم مي باشد.

كالس اصلي

در داخل و پيرامون بيشه زار آورده نمي شود تك درخت -رديف درخت پوشش درختي پوشش گياهي

اين عارضه حد بيشه زار محسوب مي شود نرده محافظ راه و راه آهن حمل و نقل
سازه

اين عوارض حد بيشه زار  محسوب مي شوند پرچين -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

بررسي ارتباط و اولويت بيشه زار با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : بيشه زار            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين هاي سرسبز
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بيشه زار به جاي پاي ترانشه تبديل مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

ايستگاه وپايانه

محدوده

اين عارضه حد بيشه زار محسوب مي شود منطقه كمپينگ (اردوگاه) اقامتگاه موقت

اين عوارض حد بيشه زار محسوب مي شوند

اين عوارض حد بيشه زار محسوب مي شوند باغ وحش -پارك - پارك جنگلي -زمين ورزشي 
روباز منطقه تفريحي

قبرستان -منطقه باستاني -منطقه مذهبي منطقه باستاني

اين عوارض حد بيشه زار محسوب مي شوند محوطه انبار -مركزتجاري - منطقه نمايشگاه منطقه تجاري و اداري

اين عوارض حد بيشه زار محسوب مي شوند پاركينگ روباز -پايانه

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : بيشه زار            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين هاي سرسبز

دپو و گودبرداري

ترانشه

بررسي ارتباط و اولويت بيشه زار با ساير عوارض :

تصفيه خانه -كارخانه -معدن منطقه صنعتي

اين عوارض حد بيشه زار محسوب مي شوند

توضيحات :

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض حد بيشه زار محسوب مي شوند بلوك ساختماني - ساختمان ساختمان و بلوك ساختمان ساختمان

درصورت مجاورت بيشه زار با ديگر عوارض كالس ساختمان نيز اين عوارض حد بيشه زار محسوب مي شوند.

پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي در ساير جاها حد پوشش گياهي به پاي 
ترانشه ارجحيت دارد.

منحني ميزان در محدوده بيشه زار آورده مي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

ارتفاعات

توضيحات :

اين عارضه حد بيشه زار محسوب مي شود صخره صخره

اين عارضه حد بيشه زار محسوب مي شود ترانشه

سيل بند اين عارضه حد بيشه زار محسوب مي شودخاكريز

اين عارضه حد بيشه زار محسوب مي شود  گودبرداري
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 درصورتي كه عوارض كالس راه و راه آهن از داخل محدوده چمن زار عبور كند نماد چمن داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرار نمي گيرد.

نمادچمن زيرFILL COLORجزيره آورده مي 
شود جزيره وسط خيابان ميدان

نماد چمن درميدان آورده مي شود ميدان

توضيحات :

اين عوارض حد چمنزار محسوب مي شوند راه آهن -راه آهن دردست احداث

راه و راه آهن

اين عوارض حد چمنزار محسوب مي شوند

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث - راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -راه جيپ رو -راه شوسه -راه 
مالرو -شانه خاكي

راه

اين عوارض حد چمنزار محسوب مي شوند

راه آهن

جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان  -كوچه

پوشش گياهي
رديف درخت در محدوده و پيرامون چمنزار  

آورده مي شود رديف درخت

اين عارضه حد چمنزار محسوب مي شود نرده محافظ راه و راه آهن حمل و نقل
سازه

اين عوارض حد چمنزار  محسوب مي شوند پرچين -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

خيابان

بررسي ارتباط و اولويت چمنزار با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : چمن (چمنزار)            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين هاي سرسبز

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس

توضيحات :
نمايش همزمان چمنزار باسايرعوارض پوشش گياهي ميسرنمي باشد در صورت وجود محدوده اي از ديگر عوارض پوشش گياهي در داخل چمنزار ، اولويت تبديل 

محدوده پوشش گياهي ، مطابق با اولويتهاي ذكر شده درصفحه نكات مهم مي باشد.

كالس اصلي

تك درخت در محدوده چمنزار  آورده مي شود تك درخت
پوشش درختي
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تصفيه خانه -كارخانه -معدن منطقه صنعتي

اين عوارض حد چمنزار محسوب مي شوند باغ وحش -پارك - پارك جنگلي -زمين ورزشي 
روباز منطقه تفريحي

توضيحات :
درصورت مجاورت چمنزار با ديگر عوارض كالس ساختمان نيز اين عوارض حد چمنزار محسوب مي شوند.

اين عوارض حد چمنزار محسوب مي شوند پاركينگ روباز -پايانه ايستگاه و پايانه

محدوده

اين عارضه حد چمنزار محسوب مي شود منطقه كمپينگ (اردوگاه) اقامتگاه موقت

اين عوارض حد چمنزار محسوب مي شوند

اين عوارض حد چمنزار محسوب مي شوند قبرستان -منطقه باستاني -منطقه مذهبي منطقه باستاني

اين عوارض حد چمنزار محسوب مي شوند محوطه انبار -مركزتجاري - منطقه نمايشگاه منطقه تجاري و اداري

توضيحات :
چمن مي تواند در محدوده مسيل و ساحل آورده شود .

اين عوارض حد چمنزار محسوب مي شوند بلوك ساختماني - ساختمان ساختمان و بلوك ساختمان ساختمان

بررسي ارتباط و اولويت چمنزار با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : چمن (چمنزار)            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين هاي سرسبز

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

عوارض آبي

مسيرهاي آبي

چمنزار حد اين عوارض محسوب مي شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

اين عوارض حد چمنزار محسوب مي شوند آبريز-رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي

خليج -دريا -درياچه -ساحل (ساحل رودخانه) - 
اين عوارض حد چمنزار محسوب مي شونداستخر پهنه هاي آبي
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دپو و گودبرداري

اين عارضه حد چمنزار محسوب مي شود

منحني ميزان در محدوده چمنزار آورده مي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

اين عارضه حد چمنزار محسوب مي شود صخره صخره

چمنزار به جاي پاي ترانشه تبديل مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

اين عارضه حد چمنزار محسوب مي شود
ترانشه

سيل بند خاكريز

پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي در ساير جاها حد پوشش گياهي به پاي 
ترانشه ارجحيت دارد.

توضيحات :

ارتفاعات

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : چمن (چمنزار)            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين هاي سرسبز

بررسي ارتباط و اولويت چمنزار با ساير عوارض :

ترانشه

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عارضه حد چمنزار محسوب مي شود  گودبرداري
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بررسي ارتباط و اولويت مرتع با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : مرتع            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين هاي سرسبز

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

تك درخت در محدوده مرتع آورده مي شود تك درخت
پوشش درختي پوشش گياهي

رديف درخت در محدوده و پيرامون مرتع آورده 
مي شود رديف درخت

توضيحات :
نمايش همزمان مرتع با ساير عوارض پوشش گياهي ميسر نمي باشد درصورت وجود محدوده اي از ديگر عوارض پوشش گياهي در داخل مرتع ، اولويت تبديل محدوده 

پوشش گياهي ، مطابق با اولويتهاي ذكر شده در صفحه نكات مهم مي باشد.

اين عارضه حد مرتع محسوب مي شود نرده محافظ راه و راه آهن حمل و نقل
سازه

اين عوارض حد مرتع محسوب مي شوند پرچين -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

راه و راه آهن

توضيحات :
 درصورتي كه عوارض كالس راه و راه آهن از داخل محدوده مرتع عبوركند نماد مرتع داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرار نمي گيرد.

اين عوارض حد مرتع محسوب مي شوند

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث - راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -راه جيپ رو -راه شوسه -راه 
مالرو -شانه خاكي

راه

اين عوارض حد مرتع محسوب مي شوند راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن



54

بررسي ارتباط و اولويت مرتع با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : مرتع            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين هاي سرسبز

اين عوارض حد مرتع محسوب مي شوند آبريز-رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي

عوارض آبي

مسيرهاي آبي

مرتع حد اين عوارض محسوب مي شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

خليج -دريا -درياچه -ساحل (ساحل رودخانه) - پهنه هاي آبي
اين عوارض حد مرتع محسوب مي شونداستخر

توضيحات :

منطقه باستاني

اين عوارض حد مرتع محسوب مي شوند

مرتع مي تواند در محدوده مسيل و ساحل آورده شود .

اين عوارض حد مرتع محسوب مي شوند بلوك ساختماني - ساختمان ساختمان و بلوك ساختمان ساختمان

توضيحات :
درصورت مجاورت مرتع با ديگر عوارض كالس ساختمان نيز اين عوارض حد مرتع محسوب مي شوند.

اين عوارض حد مرتع محسوب مي شوند

محوطه انبار -مركزتجاري - منطقه نمايشگاه منطقه تجاري و اداري

محدوده

اين عارضه حد مرتع محسوب مي شود

اين عوارض حد مرتع محسوب مي شوند

اين عوارض حد مرتع محسوب مي شوند باغ وحش -پارك - پارك جنگلي -زمين ورزشي 
روباز منطقه تفريحي

پاركينگ روباز -پايانه ايستگاه و پايانه

قبرستان -منطقه باستاني -منطقه مذهبي

منطقه كمپينگ (اردوگاه) اقامتگاه موقت

اين عوارض حد مرتع محسوب مي شوند تصفيه خانه -كارخانه -معدن منطقه صنعتي
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ترانشه

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : مرتع            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /زمين هاي سرسبز

بررسي ارتباط و اولويت مرتع با ساير عوارض :

ترانشه

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عارضه حد مرتع محسوب مي شود گودبرداري

پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي در ساير جاها حد پوشش گياهي به پاي 
ترانشه ارجحيت دارد.

توضيحات :

دپو و گودبرداري

ارتفاعات

اين عارضه حد مرتع محسوب مي شود صخره صخره

منحني ميزان در محدوده مرتع آورده مي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

مرتع به جاي پاي ترانشه تبديل مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

اين عارضه حد مرتع محسوب مي شود

اين عارضه حد مرتع محسوب مي شود سيل بند خاكريز
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توضيحات :
 درصورتي كه عوارض كالس راه و راه آهن از داخل محدوده جنگل عبوركند نماد جنگل داخل عوارض كالس راه و راه آهن قرار نمي گيرد.

بررسي ارتباط و اولويت جنگل با ساير عوارض :

اين عارضه حد جنگل محسوب مي شود نرده محافظ راه و راه آهن حمل و نقل
سازه

اين عوارض حد جنگل محسوب مي شوند پرچين -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

توضيح شماره 1 باغ -درختكاري

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : جنگل /جنگل تخريب شده            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /جنگل

3- درختان جنگلي پراكنده به صورت تك درخت آورده مي شود.

6- نمايش همزمان جنگل با ساير عوارض پوشش گياهي ميسر نمي باشد درصورت وجود محدوده اي از ديگر عوارض پوشش گياهي در داخل جنگل ، اولويت تبديل 
محدوده پوشش گياهي ، مطابق با اولويتهاي ذكر شده در صفحه نكات مهم مي باشد.

اين عوارض حد جنگل محسوب مي شوند جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان  -كوچه خيابان

5- عوارض ساخته شده داخل پارك جنگلي نمايش داده مي شود و نماد پارك جنگلي روي آنها قرار نمي گيرد.

اين عوارض حد جنگل محسوب مي شوند راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

4- جنگل مصنوعي در صورتي كه پارك جنگلي گويا شده باشد با مشخصات پارك جنگلي آورده شده و  نام پارك جنگلي  نيز آورده مي شود .

اين عوارض حد جنگل محسوب مي شوند

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث - راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -راه جيپ رو -راه شوسه -راه 
مالرو -شانه خاكي

راه

راه و راه آهن

پوشش درختي پوشش گياهي

توضيحات :
1- بدليل شباهت و عدم تشخيص آسان جنگل با باغ و جنگل با درختكاري، جهت تشخيص آنها ، به نظر عامل گوياساز در عكس گويا استناد مي شود.

2- جنگل تنك به صورت درختكاري آورده مي شود.

تك درخت در محدوده و پيرامون جنگل  نمايش 
داده نمي شود رديف درخت

تك درخت درمحدوده جنگل آورده نمي شود تك درخت
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اين عوارض حد جنگل محسوب مي شوند قبرستان -منطقه باستاني -منطقه مذهبي منطقه باستاني

اين عوارض حد جنگل محسوب مي شوند

منطقه كمپينگ (اردوگاه) اقامتگاه موقت

اين عوارض حد جنگل محسوب مي شوند تصفيه خانه -كارخانه -معدن منطقه صنعتي

اين عوارض حد جنگل محسوب مي شوند

اين عوارض حد جنگل محسوب مي شوند باغ وحش -پارك - پارك جنگلي -زمين ورزشي 
روباز منطقه تفريحي

توضيحات :

بلوك ساختماني - ساختمان ساختمان و بلوك ساختمان ساختمان

محوطه انبار -مركزتجاري - منطقه نمايشگاه منطقه تجاري و اداري

محدوده

درصورت مجاورت جنگل با ديگر عوارض كالس ساختمان نيز اين عوارض حد جنگل محسوب مي شوند.

اين عوارض حد جنگل محسوب مي شوند پاركينگ روباز -پايانه ايستگاه و پايانه

اين عارضه حد جنگل محسوب مي شود

باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار

اين عوارض حد جنگل محسوب مي شوند آبريز-رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي

خليج -دريا -درياچه -ساحل (ساحل رودخانه) - پهنه هاي آبي
اين عوارض حد جنگل محسوب مي شونداستخر

توضيحات :
جنگل مي توانددر محدوده مسيل و ساحل آورده شود .

بررسي ارتباط و اولويت جنگل با ساير عوارض :

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : جنگل /جنگل تخريب شده            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /جنگل

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

عوارض آبي

مسيرهاي آبي

جنگل حد اين عوارض محسوب مي شودپهنه هاي غيرخشك
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پاي ترانشه براي دپو و خاكريز ، فقط در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي در ساير جاها حد پوشش گياهي به پاي 
ترانشه ارجحيت دارد.

جدول پوشش گياهي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : جنگل /جنگل تخريب شده            كالس /زيركالس : پوشش گياهي /جنگل

بررسي ارتباط و اولويت جنگل با ساير عوارض :

ترانشه

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عارضه حد جنگل محسوب مي شود گودبرداري دپو و گودبرداري

اين عارضه حد جنگل محسوب مي شود

توضيحات :

جنگل به جاي پاي ترانشه تبديل مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

اين عارضه حد جنگل محسوب مي شود سيل بند خاكريز

ترانشه

ارتفاعات

اين عارضه حد جنگل محسوب مي شود صخره صخره

منحني ميزان در محدوده جنگل آورده مي شود
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توضيحات:

هنگام رسيدن عوارض آبي عريض (رود , مسيل………) به پل ، سر عوارض آبي بسته مي شود.

بررسي ارتباط و اولويت پل با ساير عوارض :

پل مطابق عكس در محل واقعي نسبت به 
اين عوارض قرار مي گيرد

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -
بزرگراه دردست احداث - راه آسفالته -راه 
آسفالته دردست احداث -راه جيپ رو -راه 

شوسه -راه مالرو -شانه خاكي

راه

راه و راه آهن

پل مطابق عكس در محل واقعي نسبت به 
اين عوارض قرار مي گيرد

راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

پل مطابق عكس در محل واقعي نسبت به 
اين عوارض قرار مي گيرد

پياده رو  - جوي و جدول - كانيوو- جدول -
خيابان  - كوچه خيابان

پرچين -حد -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار سازه
عبور اين عوارض از پل مطابق عكس بالمانع 

مي باشد

جدول سازه ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : پل            كالس /زيركالس : سازه /حمل و نقل

اين عوارض به نماد پل قطع مي شوند پاي ترانشه -ترانشه ترانشه

ارتفاعات

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض به نماد پل قطع مي شوند آبريز -رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي مسيرهاي آبي
عوارض آبي

اين عوارض به نماد پل قطع مي شوندباطالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار

اين عوارض به نماد پل قطع مي شوند خط لوله آب -خط لوله گاز -خط لوله نفت

پهنه هاي غيرخشك

خدمات عمومي

اين عوارض به نماد پل قطع مي شوند گودبرداري دپو و گودبرداري

خط لوله

اين عوارض به نماد پل قطع مي شوند خاكريز -بريدگي مصنوعي خاكريز

اين عوارض به نماد پل قطع مي شوند منحني ميزان (اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان
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بررسي ارتباط و اولويت پل شناور با ساير عوارض :

جدول سازه ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : پل شناور            كالس /زيركالس : سازه /حمل و نقل

كالس اصلي

اين عوارض در برخورد به پل قطع مي شوند رود - كانال - مسيل مسيرهاي آبي
عوارض آبي

اين عوارض در برخورد به پل قطع مي شوند باتالق -بركه -تاالب -مانداب پهنه هاي غيرخشك

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس
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بررسي ارتباط و اولويت پل عابر هوايي (روگذر) با ساير عوارض :

محور اين عارضه مطابق عكس درمحل 
صحيح قرار مي گيرد راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

راه و راه آهن

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

محور اين عارضه مطابق عكس درمحل 
صحيح قرار مي گيرد

جدول سازه ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : پل عابر هوايي (روگذر)            كالس /زيركالس : سازه /حمل و نقل

 محور مياني پل عابر هوايي روگذر تبديل مي شود.

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -
بزرگراه دردست احداث - راه آسفالته -راه 
آسفالته دردست احداث - -شانه خاكي

راه

محور اين عارضه مطابق عكس درمحل 
صحيح قرار مي گيرد

پياده رو  - جوي و جدول - كانيوو- جدول -
خيابان  - كوچه خيابان

محور اين عوارض مطابق عكس درمحل 
صحيح قرار مي گيرد كانال - رود -مسيل - نهروجوي مسيرهاي آبي عوارض آبي

توضيحات:
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كالس اصلي

ورودي و خروجي پل مطابق عكس در محل 
صحيح قرار مي گيرد

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -
بزرگراه دردست احداث - راه آسفالته -راه 
آسفالته دردست احداث - -شانه خاكي

راه

راه و راه آهن
ورودي و خروجي پل مطابق عكس در محل 

صحيح قرار مي گيرد
پياده رو  - جوي و جدول - كانيوو- جدول -

خيابان  - كوچه خيابان

ورودي و خروجي پل مطابق عكس در محل 
صحيح قرار مي گيرد راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس

بررسي ارتباط و اولويت پل عابرهوايي (زيرگذر) با ساير عوارض :

جدول سازه ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : پل عابر هوايي (زيرگذر)            كالس /زيركالس : سازه /حمل و نقل
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عوارض آبي

نماد دهانه تونل در ابتدا و انتهاي  تونل 
عمود بر مسير اين عوارض قرار مي گيرد

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -
بزرگراه دردست احداث - راه آسفالته -راه 

آسفالته دردست احداث- شانه خاكي
راه

نماد دهانه تونل درابتدا و انتهاي تونل عمود راه آهن -راه آهن دردست احداثراه آهن
بر مسير اين عوارض قرار مي گيرد

توضيحات:
 راه و راه آهن بين دهانه ورودي و خروجي تونل نمايش داده نمي شود.

راه و راه آهن

اين عوارض به نماد دهانه تونل قطع مي شوند آبريز -رود  -كانال -مسيل -نهروجوي مسيرهاي آبي

عوارض طبيعي موجود بين دهانه ورودي و خروجي تونل مطابق عكس نمايش داده مي شود.

اين عوارض به نماد دهانه تونل قطع مي شوند پاي ترانشه -ترانشه ترانشه

اين عوارض به نماد دهانه تونل قطع مي شوند خاكريز -بريدگي مصنوعي خاكريز

توضيحات:

اين عوارض دربرخورد به دهانه ورودي و 
خروجي تونل قطع مي شوند

منحني ميزان اصلي -منحني ميزان تقريبي -
منحني ميزان شاخص -منحني ميزان واسطه

منحني ميزان

ارتفاعات

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

جدول سازه ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه :دهانه تونل            كالس /زيركالس : سازه /حمل و نقل

بررسي ارتباط و اولويت دهانه تونل با ساير عوارض :
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راه و راه آهن

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

 محل اخذ عوارض به صورت  عمود بر مسير 
اين عوارض قرار مي گيرد

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -
بزرگراه دردست احداث راه

بررسي ارتباط و اولويت محل اخذ عوارض با ساير عوارض :

جدول سازه ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : محل اخذ عوارض            كالس /زيركالس : سازه /حمل و نقل
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بررسي ارتباط و اولويت نرده محافظ راه و راه آهن با ساير عوارض :

جدول سازه ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : نرده محافظ راه و راه آهن            كالس /زيركالس : سازه /حمل و نقل

توضيحات:
نرده محافظ راه و راه آهن حد عوارض كالس پوشش گياهي محسوب مي شود.

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

نرده محافظ راه و راه آهن به موازات جدول 
قرارمي گيرد

جدول

نرده محافظ راه و راه آهن به موازات راهها 
قرارمي گيرد

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -
بزرگراه دردست احداث - راه آسفالته -راه 
آسفالته دردست احداث--راه شوسه - شانه 

خاكي

راه
راه و راه آهن

خيابان
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2-سيلوهايي كه به صورت ساختمان هاي بزرگ هستند ، ساختمان ترسيم شده و نماد مربوطه روي آن قرار مي گيرد.

توضيحات:
1-جهت تشخيص سيلوي سيمان و غالت به نظر عامل گوياساز استناد مي شود.

بررسي ارتباط و اولويت سيلو با ساير عوارض :

جدول سازه ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : سيلوي سيمان - سيلوي غالت            كالس /زيركالس : سازه /خاص
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توضيحات:
درصورت قرارگيري پرچين روي خاكريز اولويت با نمايش پرچين مي باشد.

بررسي ارتباط و اولويت پرچين با ساير عوارض :

جدول سازه ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : پرچين            كالس /زيركالس : سازه /حصار

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

پرچين حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان

پرچين حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

پوشش گياهي

عبور پرچين از اين عوارض  مطابق عكس 
بالمانع مي باشد

پل -پل شناور حمل ونقل سازه

پوشش درختي

پرچين حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

پرچين حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

عبور پرچين از اين عوارض  مطابق عكس 
بالمانع مي باشد

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -
بزرگراه دردست احداث - راه آسفالته -راه 
آسفالته دردست احداث -راه جيپ رو -راه 

شوسه  -شانه خاكي

راه راه و راه آهن

پرچين حد قبرستان محسوب مي شود قبرستان محدوده باستاني محدوده
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4- هنگام مجاورت عارضه حد با ساير عوارض ، اولويت با نمايش ديگر عوارض ( راهها - خيابان .................. ) مي باشد.

بررسي ارتباط و اولويت حد با ساير عوارض :

جدول سازه ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : حد            كالس /زيركالس : سازه /حصار

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

حد به اين عوارض قطع مي شود پل -پل شناور حمل و نقل سازه

راه و راه آهن

توضيحات:
 ا- محدوده عوارض كالس پوشش گياهي با حدخودشان آورده شده و اين نوع حد براي آنها آورده نمي شود.

2- حد به عوارض سطحي آبي قطع مي شود.
3- حد به ساختمانها و محدوده ها قطع مي شود.

حد به اين عوارض قطع مي شود

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -
بزرگراه دردست احداث - راه آسفالته -راه 
آسفالته دردست احداث -راه جيپ رو -راه 

شوسه -شانه خاكي

راه

حد به اين عوارض قطع مي شود پياده رو -جدول -خيابان -كوچه خيابان
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سازه

راه و راه آهن

4-  درصورت مجاورت كانال و ديوار:
 الف : درصورتيكه لبه كانال ديده نشود ديوار به عنوان حد كانال محسوب مي شود.

در صورت قرارگرفتن اين عوارض روي ديوار 
عارضه با ارتفاع بيشتر آورده مي شود سيم خاردار -نرده حصار

 عبور ديوار از اين عوارض  مطابق عكس 
بالمانع مي باشد

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -
بزرگراه دردست احداث - راه آسفالته -راه 
آسفالته دردست احداث -راه جيپ رو -راه 

شوسه -راه مالرو -شانه خاكي

راه

3-  درصورت قرارگرفتن نرده روي ديوار اگر ديوار بلندتر يا مساوي نرده باشد ديوار آورده مي شود .

پل -پل شناور

2- درصورتي كه در تبديل ، ديوار به عنوان يك طرف راه پذيرفته شود دركارتوگرافي نيز پذيرفته مي شود.

حمل و نقل

توضيحات:

ديوار حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

ديوار حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل

جدول سازه ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : ديوار            كالس /زيركالس : سازه /حصار

 ب : درصورتيكه كانال و ديوار به موازات يكديگر قرارگرفته باشند (حتي كمتر از فاصله مجاز 5/.  ميليمتر در مقياس نقشه ) هر دو عارضه آورده مي شود.

 ا- ديوار براي عوارض كالس محدوده حد محسوب مي شود.

 عبور ديوار از اين عوارض  مطابق عكس 
بالمانع مي باشد

جنگل -جنگل تخريب شده

بررسي ارتباط و اولويت ديوار با ساير عوارض :

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

ديوار حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

پوشش گياهي
ديوار حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي
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بررسي ارتباط و اولويت سيم خاردار با ساير عوارض :

جدول سازه ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : سيم خاردار            كالس /زيركالس : سازه /حصار

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

سيم خاردار حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

پوشش گياهي
سيم خاردار حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

سيم خاردار حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

سيم خاردار حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده

3-  سيم خاردار مي تواند مطابق عكس از نهر و جوي و كانال عبوركند .

جنگل

2- سيم خاردار براي عوارض كالس محدوده حد محسوب مي شود.

 عبور سيم خاردار از اين عوارض  مطابق 
عكس بالمانع مي باشد

پل -پل شناور حمل ونقل

راه

سازه

 عبور سيم خاردار از اين عوارض  مطابق 
عكس بالمانع مي باشد

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -
بزرگراه دردست احداث - راه آسفالته -راه 
آسفالته دردست احداث -راه جيپ رو -راه 

شوسه -راه مالرو -شانه خاكي

راه و راه آهن

1- سيم خاردار به عوارض سطحي آبي قطع مي شود.
توضيحات:
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نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

نرده حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

پوشش گياهي
نرده حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

نرده حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

نرده حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده

بررسي ارتباط و اولويت نرده با ساير عوارض :

جدول سازه ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : نرده            كالس /زيركالس : سازه /حصار

جنگل

توضيحات:
1- نرده عموما به عوارض سطحي آبي قطع مي شود اما مي تواند مطابق عكس ، از نهر و جوي وكانال عبوركند.

2- نرده براي عوارض كالس محدوده حد محسوب مي شود.

عبور نرده از اين عوارض  مطابق عكس 
بالمانع مي باشد

پل -پل شناور حمل ونقل سازه

 عبور نرده از اين عوارض  مطابق عكس 
بالمانع مي باشد

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -
بزرگراه دردست احداث - راه آسفالته -راه 
آسفالته دردست احداث -راه جيپ رو -راه 

شوسه -راه مالرو -شانه خاكي

راه راه و راه آهن

3-  در صورت قرارگرفتن نرده روي ديوار اگر ديوار بلندتر يا مساوي نرده باشد ديوار آورده مي شود .
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بررسي ارتباط و اولويت بند با ساير عوارض :

بند مطابق عكس درجهت و محل واقعي 
آورده مي شود آبريز -رود -مسيل -نهروجوي مسيرهاي آبي

عوارض آبي

جدول سازه ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : بند            كالس /زيركالس : سازه /آبي

توضيحات:
بند به صورت خاكريز نيز آورده مي شود.

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

بند مطابق عكس درجهت و محل واقعي 
آورده مي شود درياچه پهنه هاي آبي
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بررسي ارتباط و اولويت سد بتني با ساير عوارض :

عوارض آبي
سد بتني مطابق عكس درجهت و محل 

واقعي آورده مي شود
رود مسيرهاي آبي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

سد بتني مطابق عكس درجهت و محل 
واقعي آورده مي شود

درياچه پهنه هاي آبي

جدول سازه ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : سد بتني            كالس /زيركالس : سازه /آبي
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مسيرهاي آبي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

سد خاكي مطابق عكس در جهت و محل 
واقعي آورده مي شود

درياچه پهنه هاي آبي
عوارض آبي

سد خاكي مطابق عكس در جهت و محل 
واقعي آورده مي شود

رود

بررسي ارتباط و اولويت سد خاكي با ساير عوارض :

جدول سازه ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : سد خاكي            كالس /زيركالس : سازه /آبي
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پوشش گياهي

بهمن گير مطابق عكس به موازات يا روي آزادراه 
قرار مي گيرد

پل به موازات آزادراه درمحل واقعي قرار مي گيرد

زمين هاي غيررستني

بيشه زار -چمنزار -مرتع

جدول راه وراه آهنارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /راه نام عارضه : آزادراه /آزادراه دردست احداث

بررسي ارتباط و اولويت آزادراه با ساير عوارض :

آزادراه حد اين عوارض محسوب مي شود

آزادراه حد اين عوارض محسوب مي شود

آزادراه حد اين عوارض محسوب مي شود

نام عارضه مرتبطزيركالسكالس اصلي

دهانه تونل

 محل اخذ عوارض به صورت خط عمود بر مسير 
آزادراه قرار مي گيرد محل اخذ عوارض

محور اين عارضه مطابق عكس در محل صحيح 
قرار مي گيرد پل عابر هوايي روگذر

ورودي و خروجي پل مطابق عكس در محل 
صحيح قرار مي گيرد پل عابر زيرگذر

سازه

پل

بهمن گير

نحوه ارتباط

بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار

جنگل -جنگل تخريب شده

آزادراه حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

آزادراه حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

حمل و نقل

زمين هاي سرسبز

جنگل

دهانه تونل عمود بر آزادراه قرار مي گيرد
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 3- مطابق نظر عامل گوياساز مركز استان بعدي به عنوان بطرف آورده مي شود.

توضيحات :
 1- در راه هاي در دست احداث نيازي به ترسيم دپو و گودبرداري هاي موقت نمي باشد.

پهنه هاي غيرخشك
عوارض آبي

منحني ميزان در آزادراه آورده نمي شود منحني ميزان( اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه)

مسيرهاي آبي

نقطه ارتفاعي در آزادراه آورده مي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

منحني ميزان

در محل عبور اين عوارض از آزادراه پل آورده مي 
شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار

ارتفاعات

در محل عبور اين عوارض از آزادراه پل آورده مي 
شود

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث - راه آسفالته -راه آسفالته 
دردست احداث -راه شوسه -شانه خاكي

راه

راه و راه آهن

تقاطع آزادراه با خيابان ها باز نمي شود جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان -كوچه خيابان

در محل تقاطع با توجه به روگذر و زيرگذربودن 
پل آورده مي شود راه آهن -راه آهن دردست احداث

تقاطع آزادراه با اين راهها باز نمي شود

جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : آزادراه /آزادراه دردست احداث            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /راه

بررسي ارتباط و اولويت آزادراه با ساير عوارض :

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

 2- مطابق نظر عامل گوياساز نام آزادراه آورده مي شود درصورت عدم وجود نام , نام محور آن (شهرمبدا - شهر مقصد) آورده مي شود.

آبريز -رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي

در محل تقاطع آزادراه در دست احداث و راه آهن در صورتي كه تقاطع همسطح باشد آزادراه دردست احداث  عبور مي كند در غير اين صورت  پل آورده مي شود. -2

راه آهن

توضيحات :
1- تقاطع آزادراه با ساير راه ها فقط با خروجي -ورودي (لوپ يا گوشواره ) باز مي شود.

3- درصورتي كه آزادراه داراي شانه خاكي باشد ، شانه خاكي حد پوشش گياهي محسوب مي شود.
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عبور اين عوارض از بزرگراه مطابق عكس بالمانع 
مي باشد حد -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

سازه
حمل و نقل

پل به موازات بزرگراه درمحل واقعي قرار مي گيرد پل

بزرگراه حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع

بزرگراه حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده

بهمن گير مطابق عكس به موازات يا روي بزرگراه 
قرار مي گيرد بهمن گير

پوشش درختي

بزرگراه حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

بزرگراه حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : بزرگراه /بزرگراه دردست احداث            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /راه

بررسي ارتباط و اولويت بزرگراه با ساير عوارض :

زمين هاي سرسبز

جنگل

پوشش گياهي

 محل اخذ عوارض به صورت خط عمود بر مسير 
بزرگراه قرار مي گيرد محل اخذ عوارض

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

بزرگراه حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان

محور اين عارضه مطابق عكس در محل صحيح 
قرار مي گيرد پل عابر هوايي روگذر

ورودي و خروجي پل مطابق عكس در محل 
صحيح قرار مي گيرد پل عابر زيرگذر
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 1- در راه هاي در دست احداث نيازي به ترسيم دپو و گودبرداري هاي موقت نمي باشد.
توضيحات :

 2- مطابق نظر عامل گوياساز نام بزرگراه آورده مي شود درصورت عدم وجود نام , نام محور آن (شهرمبدا - شهر مقصد) آورده مي شود.

بررسي ارتباط و اولويت بزرگراه با ساير عوارض :

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

در محل تقاطع بزرگراه دردست احداث و راه آهن درصورتي كه تقاطع همسطح باشد بزرگراه دردست احداث  عبور مي كند در غير اين صورت  پل آورده مي شود -1
توضيحات :

راه و راه آهن
تقاطع بزرگراه با خيابان ها مطابق عكس باز مي 

شود جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان -كوچه خيابان

در محل تقاطع با توجه به روگذر و زيرگذر بودن 
پل آورده مي شود راه آهن -راه آهن دردست احداث

جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : بزرگراه /بزرگراه دردست احداث            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /راه

راه آهن

تقاطع بزرگراه با ساير راهها مطابق عكس باز مي 
شود

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث - راه آسفالته -راه آسفالته 
دردست احداث -راه شوسه -شانه خاكي

راه

2- اتصال آزادراه با بزرگراه فقط به صورت تقاطع غير هم سطح ( به صورت لوپ يا گوشواره ) مي باشد.

3- مطابق نظر عامل گوياساز شهر بعدي به عنوان بطرف آورده مي شود.

3- در صورتي كه بزرگراه داراي شانه خاكي باشد شانه خاكي حد پوشش گياهي محسوب مي شود.

ارتفاعات

عوارض آبي
مسيرهاي آبي

پهنه هاي غيرخشك

نقطه ارتفاعي

منحني ميزان

آبريز -رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي

باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار

نقطه ارتفاعي

منحني ميزان( اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه)

در محل عبور اين عوارض از بزرگراه پل آورده 
مي شود

در محل عبور اين عوارض از بزرگراه پل آورده 
مي شود

نقطه ارتفاعي در بزرگراه آورده مي شود

منحني ميزان در بزرگراه آورده نمي شود
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سازه
ورودي و خروجي پل مطابق عكس در محل 

صحيح قرار مي گيرد پل عابر زيرگذر

دهانه تونل عمود بر راه آسفالته  قرار مي گيرد دهانه تونل

حمل و نقل

پل  به موازات راه آسفالته قرار مي گيرد پل

محور اين عارضه مطابق عكس در محل صحيح 
قرار مي گيرد پل عابر هوايي روگذر

بررسي ارتباط و اولويت راه آسفالته با ساير عوارض :

توضيحات :
راه آسفالته معموال داراي شانه خاكي است و شانه خاكي حد پوشش گياهي محسوب مي شود.

عبور اين عوارض از راه آسفالته مطابق عكس 
بالمانع مي باشد پرچين -حد -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

راه آسفالته حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

پوشش گياهي

راه آسفالته حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري

جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : راه آسفالته /راه آسفالته دردست احداث            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /راه

زمين زراعي

راه آسفالته حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

راه آسفالته حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

راه آسفالته حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

بهمن گير مطابق عكس به موازات يا روي راه 
آسفالته قرارمي گيرد بهمن گير
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نقطه ارتفاعي

منحني ميزان در راه آسفالته آورده نمي شود منحني ميزان( اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

4- مطابق نظر عامل گوياساز به ترتيب اولويت درصورت وجود 1-اولين شهر 2-اولين روستا3 -مكان هاي مهم (كارخانه -پااليشگاه- ...... ..) 4- عوارض مهم به عنوان 
بطرف آورده مي شود.

توضيحات :

2- راه آسفالته براي محدوده ها حد محسوب مي شود .
3- عوارض دپو و گودبرداري و ترانشه و خاكريز در راه آسفالته آورده نمي شود.

ارتفاعات

نقطه ارتفاعي در راه آسفالته آورده مي شود نقطه ارتفاعي

 1- در راه هاي در دست احداث نيازي به ترسيم دپو و گودبرداري هاي موقت نمي باشد.

در محل عبور اين عوارض از راه آسفالته پل 
آورده مي شود آبريز -رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي مسيرهاي آبي

عوارض آبي
درمحل عبور اين عوارض از راه آسفالته پل آورده 

مي شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

تقاطع راه آسفالته با آزادراه باز نمي شود آزادراه -آزادراه دردست احداث

راه و راه آهن
تقاطع راه آسفالته با خيابانها مطابق عكس باز مي 

شود جوي وجدول - كانيوو - جدول -خيابان -كوچه خيابان

در محل تقاطع با توجه به روگذر و زيرگذربودن 
پل آورده مي شود راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

بزرگراه -بزرگراه دردست احداث - راه آسفالته -
راه آسفالته دردست احداث -راه جيپ رو-راه 

شوسه -شانه خاكي

تقاطع راه آسفالته با ساير راهها مطابق عكس باز 
مي شود

راه

بررسي ارتباط و اولويت راه آسفالته با ساير عوارض :

جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : راه آسفالته /راه آسفالته دردست احداث            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /راه
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راه و راه آهن

درصورتي كه تقاطع همسطح باشد راه جيپ رو 
عبورمي كند درغير اين صورت  پل آورده مي 

شود
راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

پل  درصورت وجود به موازات راه جيپ رو 
قرارمي گيرد پل حمل و نقل

حصار
سازه

راه
تقاطع راه جيپ رو با ساير راهها مطابق عكس باز 

مي شود

بزرگراه -بزرگراه دردست احداث - راه آسفالته -
راه آسفالته دردست احداث -راه جيپ رو-راه 

شوسه -شانه خاكي
تقاطع راه جيپ رو با خيابانها مطابق عكس باز 

مي شود

آزادراه -آزادراه دردست احداث

جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان -كوچه خيابان

تقاطع راه جيپ رو با آزادراه باز نمي شود

زمين زراعي

راه جيپ رو حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

راه جيپ رو حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

راه جيپ رو حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

عبور اين عوارض از راه جيپ رو مطابق عكس 
بالمانع مي باشد پرچين -حد -ديوار -سيم خاردار -نرده

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

راه جيپ رو حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

پوشش گياهي

راه جيپ رو حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري

بررسي ارتباط و اولويت راه جيپ رو با ساير عوارض :

جدول راه و راه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : راه جيپ رو            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /راه
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1- در صورتي كه ساختمانها نمايشگر راه  باشد راه جيپ رو آورده نمي شود.
2- راه جيپ رو براي محدوده ها حد محسوب مي شود .

3- در صورتي كه در شيت نقشه راه اصلي وجود نداشته باشد ، بطرف براي راه جيپ رو ،كه به عارضه خاصي منتهي مي شود ، آورده مي شود .

توضيحات :

پهنه هاي غيرخشك

نقطه ارتفاعي در راه جيپ رو آورده مي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

در محل  عبور اين عوارض از راه جيپ رو در صورت 
وجود مطابق  عكس پل آورده مي شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار

عوارض آبي

منحني ميزان در راه جيپ رو آورده مي شود منحني ميزان( اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

راه جيپ رو پاي ترانشه محسوب مي شود پاي (ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز) ترانشه
ارتفاعات

بررسي ارتباط و اولويت راه جيپ رو با ساير عوارض :

توضيحات :
1-درصورت خشك بودن درياچه و پهنه هاي غيرخشك  راه جيپ رو داخل آنها آورده مي شود.

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

در محل  عبور اين عوارض از راه جيپ رو در صورت 
وجود مطابق  عكس پل آورده مي شود آبريز -رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي مسيرهاي آبي

جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : راه جيپ رو            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /راه
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راه و راه آهن
خيابان

درصورتي كه تقاطع همسطح باشد راه شوسه  
عبورمي كند درغير اين صورت  پل آورده مي 

شود
راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

تقاطع راه شوسه با آزادراه باز نمي شود آزادراه -آزادراه دردست احداث

راه
تقاطع راه شوسه با ساير راهها مطابق عكس باز 

مي شود

بزرگراه -بزرگراه دردست احداث - راه آسفالته -
راه آسفالته دردست احداث -راه جيپ رو-راه 

شوسه -شانه خاكي
تقاطع راه شوسه با خيابانها مطابق عكس باز مي 

شود جوي وجدول - كانيوو - جدول -خيابان -كوچه

عبور اين عوارض از راه شوسه مطابق عكس 
بالمانع مي باشد پرچين -حد -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

حمل و نقل
پل  به موازات راه شوسه قرار مي گيردسازه پل

زمين هاي سرسبز

راه شوسه حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

بهمن گير مطابق عكس به موازات يا روي راه 
شوسه قرار مي گيرد بهمن گير

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

راه شوسه حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

پوشش گياهي

راه شوسه حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

راه شوسه حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

راه شوسه حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع

بررسي ارتباط و اولويت راه شوسه با ساير عوارض :

جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : راه شوسه            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /راه
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عوارض آبي

ارتفاعات
منحني ميزان در راه شوسه آورده نمي شود منحني ميزان( اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

2- مطابق نظر عامل گوياساز به ترتيب اولويت در صورت وجود 1-اولين روستا2 -مكان هاي مهم  3-عوارض مهم به عنوان بطرف آورده مي شود.

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

در محل عبور اين عوارض از راه شوسه پل آورده 
مي شود آبريز -رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي مسيرهاي آبي

توضيحات :
1- راه شوسه  براي محدوده ها حد محسوب مي شود .

پهنه هاي غيرخشك

نقطه ارتفاعي در راه شوسه آورده مي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

در محل عبور اين عوارض از راه شوسه پل آورده 
مي شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار

بررسي ارتباط و اولويت راه شوسه با ساير عوارض :

جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : راه شوسه            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /راه
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1- در صورت خشك بودن درياچه و پهنه هاي غيرخشك  راه مالرو داخل آنها آورده مي شود.

پهنه هاي غيرخشك

زمين زراعي

راه مالرو حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار

در صورت سطحي بودن اين عوارض راه مالرو به 
آنها قطع مي شود آبريز -رود -زهكش -كانال -نهروجوي مسيرهاي آبي

باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار راه مالرو به اين عوارض قطع مي شود

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس

پوشش گياهي

راه مالرو حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : راه مالرو            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /راه

بررسي ارتباط و اولويت راه مالرو با ساير عوارض :

توضيحات :

راه مالرو از مسيل عبور مي كند مسيل مسيرهاي آبي عوارض آبي

كالس اصلي

راه مالرو حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

راه مالرو حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري

زمين هاي غيررستني

راه مالرو حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

3- در صورتي كه در شيت نقشه راه اصلي و جيپ رو وجود نداشته باشد ، بطرف براي راه مالرو آورده مي شود .

نقطه ارتفاعي در راه مالرو آورده مي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي ارتفاعات

توضيحات :
1- در محدوده هاي شهري راه مالرو آورده نمي شود.
2- راه مالرو براي محدوده ها حد محسوب مي شود .
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2- راه منتهي به شانه خاكي درصورتي كه راه جيپ رو باشد ، فقط شانه خاكي باز مي شود و اگر راه آسفالته باشد شانه خاكي و راه هر دو باز مي شوند .

توضيحات :
1- شانه خاكي عموما كنار راههاي اصلي وجود دارد و با آن مشابه راه آسفالته برخورد مي شود.

بررسي ارتباط و اولويت شانه خاكي با ساير عوارض :

جدول راه و راه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : شانه خاكي            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /راه
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1- در صورت وجود پياده رو ، مشابه خيابان يا كوچه با آن برخورد مي شود .
توضيحات :

بررسي ارتباط و اولويت پياده رو با ساير عوارض :

جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : پياده رو            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /خيابان
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پل  مطابق عكس درمحل واقعي آورده مي شود پل

حمل و نقل
سازه

محور اين عارضه مطابق عكس در محل صحيح 
قرار مي گيرد پل عابر هوايي روگذر

ورودي و خروجي پل مطابق عكس در محل 
صحيح قرار مي گيرد پل عابر زيرگذر

عبور اين عوارض از جوي و جدول مطابق عكس 
بالمانع مي باشد پرچين -حد -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

جوي و جدول حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

جوي و جدول حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

جوي و جدول حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

جوي و جدول حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

بررسي ارتباط و اولويت جوي و جدول با ساير عوارض :

توضيحات :
1- در صورتي كه تقاطع غير هم سطح باشد مطابق عكس , پل عمود بر جوي و جدول قرار مي گيرد.

جوي و جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : جوي و جدول            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /خيابان

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

جوي و جدول حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

پوشش گياهي
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بررسي ارتباط و اولويت جوي و جدول با ساير عوارض :

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

جوي و جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : جوي و جدول            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /خيابان

تقاطع جوي و جدول با اين راهها مطابق عكس راه و راه آهن
باز مي شود

بزرگراه -بزرگراه دردست احداث - راه جيپ رو -
راه جيپ رو دردست احداث -راه جيپ رو-راه 

شوسه -شانه خاكي
تقاطع جوي و جدول با خيابانها مطابق عكس باز 

مي شود جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان -كوچه خيابان

تقاطع جوي و جدول با آزادراه باز نمي شود آزادراه -آزادراه دردست احداث

راه

2- منحني ميزان از جوي و جدول هايي كه نمايشگر خيابان و كوچه هستند و جوي و جدول هايي كه محدوده داخل آن تسطيح شده اند عبور نمي كند.

درمحل عبور آبريز از راه با لبه جوي وجدول 
مطابق عكس پل آورده مي شود آبريز مسيرهاي آبي عوارض آبي

توضيحات :
1- جوي و جدول براي محدوده ها حد محسوب مي شود .
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سازه

محور اين عارضه مطابق عكس در محل صحيح 
قرار مي گيرد پل عابرهوايي روگذر

ورودي و خروجي پل مطابق عكس در محل 
صحيح  قرار مي گيرد پل عابر زيرگذر

عبور اين عوارض از كانيوو مطابق عكس بالمانع 
مي باشد پرچين -حد -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

زمين هاي سرسبز

كانيوو حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

پل  مطابق عكس در محل صحيح آورده مي شود پل

حمل و نقل

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

كانيوو حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

پوشش گياهي

كانيوو حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

كانيوو حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

كانيوو حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع

بررسي ارتباط و اولويت كانيوو با ساير عوارض :

كانيوو راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : كانيوو            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /خيابان
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عوارض آبي

توضيحات :
1- كانيوو براي محدوده ها حد محسوب مي شود .

2- منحني ميزان از كانيوو هايي كه نمايشگر خيابان و كوچه هستند، و كانيوو هايي كه محدوده داخل آن تسطيح شده اند عبور نمي كند.

تقاطع كانيوو با خيابانها مطابق عكس باز مي شود جوي وجدول - كانيوو - جدول -خيابان -كوچه خيابان

درمحل عبور آبريز از راه با لبه كانيوو مطابق 
عكس پل آورده مي شود آبريز مسيرهاي آبي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

تقاطع كانيوو با آزادراه باز نمي شود آزادراه -آزادراه دردست احداث

راه
تقاطع كانيوو با اين راهها مطابق عكس باز مي راه و راه آهن

شود

بزرگراه -بزرگراه دردست احداث - راه جيپ رو -
راه جيپ رو دردست احداث -راه جيپ رو-راه 

شوسه -شانه خاكي

بررسي ارتباط و اولويت كانيوو با ساير عوارض :

كانيوو راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : كانيوو            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /خيابان
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عبور اين عوارض از جدول مطابق عكس بالمانع 
مي باشد پرچين -حد -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

بررسي ارتباط و اولويت جدول با ساير عوارض :

جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : جدول            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /خيابان

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

جدول حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

جدول حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

جدول حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع

توضيحات :
در صورتي كه تقاطع غير هم سطح باشد مطابق عكس , پل عمود بر جدول قرار مي گيرد.

سازه

زمين هاي سرسبز

جدول حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

ورودي و خروجي پل مطابق عكس در محل 
صحيح قرار مي گيرد پل عابرزيرگذر

محور اين عارضه مطابق عكس در محل صحيح 
قرار مي گيرد پل عابرهوايي روگذر

حمل و نقل

پوشش گياهي

جدول حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي
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2- منحني ميزان از جدول هايي كه نمايشگرخيابان و كوچه هستند و جدول هايي كه محدوده داخل آن تسطيح شده اند عبور نمي كند.

توضيحات :
1- جدول براي محدوده ها حد محسوب مي شود .

بررسي ارتباط و اولويت جدول با ساير عوارض :

جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : جدول            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /خيابان

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

راه و راه آهن
بزرگراه -بزرگراه دردست احداث - راه جيپ رو -
راه جيپ رو دردست احداث -راه جيپ رو-راه 

شوسه -شانه خاكي

عوارض آبي

خيابان

راه

در محل عبور اين عوارض از جدول پل آورده مي 
شود رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي

تقاطع جدول با آزادراه باز نمي شود آزادراه -آزادراه دردست احداث

تقاطع جدول با خيابانها مطابق عكس باز مي شود جوي وجدول - كانيوو - جدول -خيابان -كوچه

تقاطع جدول با اين راهها مطابق عكس باز مي 
شود

مسيرهاي آبي
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راه و راه آهن

در محل عبور آبريز از خيابان مطابق عكس پل 
آورده مي شود آبريز

در محل عبور اين عوارض از خيابان پل آورده مي 
شود رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي

تقاطع خيابان با اين عوارض مطابق عكس باز مي 
شود جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان -كوچه

تقاطع خيابان با ساير راهها مطابق عكس باز مي 
شود

بزرگراه -بزرگراه دردست احداث - راه آسفالته -
راه آسفالته دردست احداث -راه جيپ رو-راه 

شوسه -شانه خاكي
راه

خيابان

در صورتي كه تقاطع همسطح باشد خيابان   
عبورمي كند در غير اين صورت  پل آورده مي 

شود
راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

مسيرهاي آبي

حصار

ورودي و خروجي پل مطابق عكس در محل 
صحيح قرار مي گيرد پل عابرزيرگذر

حمل و نقل
سازه

پل  به موازات خيابان اصلي قرار مي گيرد پل

محور اين عارضه مطابق عكس در محل صحيح 
قرار مي گيرد پل عابرهوايي روگذر

عبور اين عوارض از خيابان مطابق عكس بالمانع 
مي باشد پرچين -حد -ديوار -سيم خاردار -نرده

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض دركنارخيابان آورده مي شود تك درخت -رديف درخت پوشش درختي پوشش گياهي

بررسي ارتباط و اولويت خيابان اصلي با ساير عوارض :

جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : خيابان            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /خيابان

نقطه ارتفاعي درخيابان آورده مي شودنقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

عوارض آبي

ارتفاعات
منحني ميزان در خيابان آورده نمي شود منحني ميزان( اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان
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2- در صورتي كه ساختمانها نمايشگر خيابان  باشد و فاصله بين خيابان و ساختمان كمتر از 0.5ميليمتر در مقياس نقشه باشد خيابان آورده نمي شود.

بررسي ارتباط و اولويت خيابان  با ساير عوارض :

توضيحات :
1- خيابان براي محدوده ها حد محسوب مي شود .

جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : خيابان            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /خيابان
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بررسي ارتباط و اولويت كوچه با ساير عوارض :

توضيحات :
پرچين  -ديوار -سيم خاردار -نرده مي توانند حد كوچه محسوب  شوند .

اين عوارض دركنار كوچه آورده مي شود تك درخت -رديف درخت
پوشش درختي

پوشش گياهي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

كوچه حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان

كوچه حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : كوچه            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /خيابان

كوچه حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار  -شنزار زمين هاي غيررستني

كوچه حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

سازه

كوچه حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

پل به موازات كوچه قرار مي گيرد پل

محور اين عارضه مطابق عكس در محل صحيح 
قرار مي گيرد پل عابرهوايي روگذر

عبور اين عوارض از كوچه مطابق عكس بالمانع 
مي باشد پرچين -حد -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

ورودي و خروجي پل مطابق عكس در محل 
صحيح قرار مي گيرد پل عابرزيرگذر

حمل و نقل
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نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

در محل عبور اين عوارض از كوچه مطابق عكس 
پل آورده مي شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار

ارتفاعات

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

در محل عبور اين عوارض از كوچه مطابق عكس 
پل آورده مي شود آبريز-نهر و جوي

تقاطع كوچه با ساير راهها مطابق عكس باز مي 
شود

بزرگراه -بزرگراه دردست احداث - راه آسفالته -
راه آسفالته دردست احداث -راه جيپ رو-راه 

شوسه -شانه خاكي
راه

تقاطع كوچه با خيابانها مطابق عكس باز مي شودراه و راه آهن جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان -كوچه خيابان

عوارض آبي

بررسي ارتباط و اولويت كوچه با ساير عوارض :

جدول راه وراه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : كوچه            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /خيابان

2- در صورتي كه ساختمانها نمايشگر كوچه باشند و فاصله بين كوچه و ساختمان كمتر از 0.5ميليمتر در مقياس نقشه باشد كوچه آورده نمي شود.

در صورتي كه تقاطع همسطح باشد كوچه عبور 
مي كند در غير اين صورت  پل آورده مي شود راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

مسيرهاي آبي

پهنه هاي غيرخشك

در محل عبور اين عوارض از كوچه پل آورده مي 
شود رود -زهكش -كانال -مسيل

1- كوچه براي محدوده ها حد محسوب مي شود .

توضيحات :
كوچه حد عوارض كالس پهنه هاي غيرخشك محسوب مي شود  .

منحني ميزان دركوچه آورده نمي شود منحني ميزان( اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

توضيحات :

نقطه ارتفاعي دركوچه آورده مي شود
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توضيحات :
با عارضه مسير اتوبوس برقي مشابه خيابان برخورد مي شود.

بررسي ارتباط و اولويت مسيراتوبوس برقي با ساير عوارض :

جدول راه و راه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : مسيراتوبوس برقي            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /خيابان
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نقطه ارتفاعي

ارتفاعات

در محل عبور اين عوارض از جزيره وسط خيابان 
مطابق عكس پل آورده مي شود آبريز-نهر و جوي

منحني ميزان در جزيره وسط خيابان آورده نمي 
شود منحني ميزان( اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

پل به موازات جزيره وسط خيابان قرار مي گيرد پل

سازه

بررسي ارتباط و اولويت جزيره وسط خيابان با ساير عوارض :

جدول راه و راه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : جزيره وسط خيابان            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /ميدان

2- محدوده هاي سبز كنار خيابانها با عارضه واقعي مانند جدول نمايش داده مي شوند و پوشش گياهي مربوطه در آنها آورده مي شودو  FILL نمي شوند.

3- جزاير وسط خيابان كه عارضه آنها جدول است با مشخصات جزيره وسط خيابان نمايش داده مي شود.
4- نرده محافظ راه و راه آهن نسبت به جزيره وسط خيابان ، داراي اولويت نمايش مي باشد.

ورودي و خروجي پل مطابق عكس در محل 
صحيح قرار مي گيرد پل عابرزيرگذر

حمل و نقل

مسيرهاي آبي

محور اين عارضه مطابق عكس درمحل صحيح 
قرار مي گيرد پل عابرهوايي روگذر

توضيحات :
1- عوارض موجود زيرFILL جزيره وسط خيابان حفظ مي شوند .

عوارض آبي
در محل عبور اين عوارض از جزيره وسط خيابان  

پل آورده مي شود رود -زهكش -كانال -مسيل

نقطه ارتفاعي در جزيره وسط خيابان آورده مي 
شود نقطه ارتفاعي
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جدول راه و راه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : ميدان            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /ميدان

3- مياديني كه عارضه آن جدول است با مشخصات ميدان نمايش داده مي شود.
2- پوشش گياهي و  ديگر عوارض  داخل ميدان ، مطابق عكس آورده مي شود.

توضيحات :
1- با ميدان مشابه خيابان  برخورد مي شود.

بررسي ارتباط و اولويت ميدان با ساير عوارض :
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پل

محور اين عارضه مطابق عكس درمحل صحيح 
قرار مي گيرد پل عابرهوايي روگذر

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

راه آهن حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

پوشش گياهي

راه آهن حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

راه آهن حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

راه آهن حد اين عوارض محسوب مي شود زمين هاي سرسبز

بررسي ارتباط و اولويت راه آهن با ساير عوارض :

جدول راه و راه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : راه آهن /راه آهن دردست احداث            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /راه آهن

ورودي و خروجي پل مطابق عكس در محل 
صحيح قرار مي گيرد پل عابرزيرگذر

حمل و نقل
سازه

بيشه زار -چمنزار -مرتع

اين عوارض از راه آهن عبور نمي كنند پرچين -حد -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

راه آهن حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

توضيحات :
راه آهن معموال داراي شانه خاكي است و شانه خاكي حد پوشش گياهي محسوب مي شود.

بهمن گير مطابق عكس به موازات يا روي راه 
آهن قرارمي گيرد بهمن گير

پل به موازات راه آهن درمحل صحيح قرار مي 
گيرد
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در صورتي كه تقاطع همسطح باشد اين عوارض  
عبورمي كند در غير اين صورت  پل آورده مي 

شود

آزادراه دردست احداث -بزرگراه دردست احداث -
 راه آسفالته -راه آسفالته دردست احداث -راه 

جيپ رو -راه شوسه

راه

مسيرهاي آبي

 3- مطابق نظر عامل گوياساز ايستگاه  بعدي به عنوان بطرف آورده مي شود.

ارتفاعات
منحني ميزان از راه آهن عبور مي كند منحني ميزان( اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

نقطه ارتفاعي در راه آهن آورده مي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

راه و راه آهن

درمحل عبور اين عوارض از راه آهن مطابق عكس 
پل آورده مي شود

درصورتي كه تقاطع همسطح باشد اين عوارض  عبور 
مي كند در غير اين صورت  پل آورده مي شود راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

توضيحات :
1- راه آهن براي محدوده ها حد محسوب مي شود .

عوارض آبي
درمحل عبور اين عوارض از راه آهن پل آورده 

مي شود رود -زهكش -كانال -مسيل

آبريز  -نهروجوي

2- در محل تقاطع راه آهن با راه آسفالته ، راه شوسه و خيابان در برخي جاها راه بند آورده مي شود (در صورتي كه  محل تقاطع فاقد پل           مي باشد).

كالس اصلي

جدول راه و راه آهن ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : راه آهن /راه آهن دردست احداث            كالس /زيركالس : راه و راه آهن /راه آهن

بررسي ارتباط و اولويت راه آهن با ساير عوارض :

در محل تقاطع راه آهن با اين عوارض پل آورده 
مي شود آزادراه -بزرگراه

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس

در صورتي كه تقاطع همسطح  باشد اين عوارض  
عبور مي كند در غير اين صورت  پل آورده مي شود جوي و جدول - كانيوو - جدول -خيابان -كوچه خيابان
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عوارض آبي

بررسي ارتباط و اولويت خليج با ساير عوارض :

خليج حد درختكاري محسوب مي شود

خليج حد اين عوارض محسوب مي شود

خليج حد بيشه زار محسوب مي شود

نحوه ارتباطنام عارضه مرتبطزيركالسكالس اصلي

پوشش گياهي

پوشش درختي

زمين هاي غيررستني

بيشه زارزمين هاي سرسبز

درختكاري

سازه

جدول عوارض آبيارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي آبي نام عارضه : خليج

خليج پاي ترانشه محسوب مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز) ترانشه

بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار

خليج حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

خليج حد ساحل محسوب مي شود ساحل پهنه هاي آبي

پل -پل شناور حمل و نقل

ارتفاعات

توضيحات :
تك درخت در مناطق خاص مانند جنگلهاي حرا (مانگرو) داخل خليج آورده مي شود.

نقطه ارتفاعي در خليج آورده نمي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

منحني ميزان در خليج آورده نمي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

خليج حد اين عوارض محسوب مي شود باتالق -تاالب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

مطابق عكس در جهت و محل واقعي آورده مي 
شود

مطابق عكس در جهت و محل واقعي آورده مي 
شود اسكله -موج شكن  آبي
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بررسي ارتباط و اولويت دريا با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : دريا            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي آبي

پهنه هاي آبي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

دريا حد درختكاري محسوب مي شود درختكاري پوشش درختي

پوشش گياهي
دريا حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

دريا حد بيشه زار محسوب مي شود بيشه زار زمين هاي سرسبز

دريا حد اين عوارض محسوب مي شود

سازه

جنگل

مطابق عكس در جهت و محل واقعي آورده مي 
شود پل -پل شناور حمل و نقل

توضيحات :
تك درخت در مناطق خاص مانند جنگلهاي حرا (مانگرو) داخل دريا آورده مي شود.

مطابق عكس در جهت و محل واقعي آورده مي 
شود اسكله -موج شكن  آبي

جنگل -جنگل تخريب شده

عوارض آبي

منحني ميزان در دريا آورده نمي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

ارتفاعات

دريا حد اين عوارض محسوب مي شود

نقطه ارتفاعي در دريا آورده نمي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

باتالق -تاالب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

دريا پاي ترانشه محسوب مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز) ترانشه

دريا حد ساحل محسوب مي شود ساحل
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بررسي ارتباط و اولويت درياچه با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : درياچه            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي آبي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

درياچه حد درختكاري محسوب مي شود درختكاري پوشش درختي

پوشش گياهي
درياچه حد بيشه زار محسوب مي شود

بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

بيشه زار زمين هاي سرسبز

درياچه حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده

درياچه حد اين عوارض محسوب مي شود

راه و راه آهن

توضيحات :

راه

درياچه حد ساحل محسوب مي شود ساحل پهنه هاي آبي

2- در صورت خشك بودن درياچه راه داخل آن آورده مي شود.
3- در صورت خشك بودن درياچه تاسيسات معادن و كارگاهها داخل آن آورده مي شود.

درصورت وجود مطابق عكس آورده مي شود راه آسفالته -راه شوسه - راه جيپ رو- راه مالرو

توضيحات :
در صورت خشك بودن درياچه ، آبريز داخل درياچه آورده مي شود.

درياچه حد اين عوارض محسوب مي شود باتالق -تاالب -نيزار پهنه هاي غيرخشك
عوارض آبي

جنگل

توضيحات :
 نماد پوشش هاي گياهي داخل درياچه قرار نمي گيرد.

مطابق عكس درجهت و محل واقعي آورده مي 
شود پل -پل شناور حمل و نقل

سازه
مطابق عكس در جهت و محل واقعي آورده مي 

شود اسكله -بند -سدبتني -سدخاكي -موج شكن  آبي
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نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : درياچه            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي آبي

بررسي ارتباط و اولويت درياچه با ساير عوارض :

توضيحات :
در صورت خشك بودن درياچه ، دپو -گودبرداري -ترانشه -خاكريز -نقطه ارتفاعي -منحني ميزان ، داخل آن آورده مي شود.

نقطه ارتفاعي در درياچه آورده نمي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

منحني ميزان در درياچه آورده نمي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

درياچه پاي ترانشه محسوب مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز) ترانشه
ارتفاعات
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با مشخصات محدوده پوشش گياهي آورده مي شود.

توضيحات :
1- در زمان تقاطع مسيل و ساحل اولويت با نمايش مسيل است.

2- در صورت وجود محدوده پوشش گياهي داخل ساحل ، مطابق عكس و نظرعامل گوياساز ، تداخل پترن پوشش گياهي با ساحل بالمانع بوده و آن محدوده

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : ساحل            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي آبي

كالس اصلي

ساحل (ساحل رودخانه) حد اين عوارض محسوب 
مي شود باغ - تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

بررسي ارتباط و اولويت ساحل با ساير عوارض :

پوشش گياهي

آبريز -رود -زهكش -كانال - نهروجويمسيرهاي آبي

جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس

ساحل (ساحل رودخانه) حد اين عوارض محسوب 
مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

3- در صورت عبور ساحل از راهها ، پترن ساحل، داخل راهها حذف مي شود اما حد ساحل عبور مي كند .

عوارض آبي

زمين زراعي

ساحل (ساحل رودخانه) حد اين عوارض محسوب 
مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

ساحل (ساحل رودخانه) حد اين عوارض محسوب 
مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري

اين عوارض حد ساحل محسوب مي شود باتالق -بركه -تاالب -مانداب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

ساحل (ساحل رودخانه) حد اين عوارض محسوب 
مي شود

اين عوارض حد ساحل محسوب مي شود خليج -دريا -درياچه پهنه هاي آبي

اين عوارض مي تواند در ساحل آورده شود و حد 
ساحل هم محسوب مي شود
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بررسي ارتباط و اولويت ساحل با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : ساحل            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي آبي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

نقطه ارتفاعي در ساحل آورده مي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

توضيحات :
بطوركلي آوردن كليه عوارض  داخل ساحل مطابق عكس بالمانع مي باشد .

منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه)

ساحل پاي ترانشه محسوب مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز) ترانشه

ارتفاعات

منحني ميزان

اين عارضه در ساحل آورده مي شود ترانشه ترانشه

اين عوارض در ساحل آورده مي شوند سيل بند -خاكريز خاكريز

منحني ميزان در ساحل آورده مي شود
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منحني ميزان در استخر آورده نمي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

ارتفاعات
استخر پاي ترانشه  محسوب مي شود پاي ترانشه ترانشه

نقطه ارتفاعي داخل استخر آورده نمي شود نقطه ارتفاعي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

نقطه ارتفاعي

بررسي ارتباط و اولويت استخر با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : استخر            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي آبي
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در صورت وجود مطابق عكس گويا در محل عبور 
آبريز از راه آهن پل آورده مي شود و آبريز به پل 

قطع مي شود
راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

سازه

بند عمود بر آبريز قرار مي گيرد بند  آبي

در صورت وجود مطابق عكس گويا در محل عبور 
آبريز از راهها پل آورده مي شود و آبريز به پل 

قطع مي شود
پل حمل و نقل

توضيحات :
آبريز در محدوده بيشه زار -چمنزار -مرتع -بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -جنگل -درختكاري آورده مي شود.

آبريز حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

پوشش درختي

پوشش گياهي

آبريز حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

آبريز حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

آبريز حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : آبريز            كالس /زيركالس : عوارض آبي /مسير هاي آبي

توضيحات :
در صورت عدم وجود پل در محل عبور آبريز از راه و خيابان ، آبريز به راه و خيابان قطع مي شود.

بررسي ارتباط و اولويت آبريز با ساير عوارض :

در صورت وجود مطابق عكس گويا در محل عبور 
آبريز از راهها پل آورده مي شود و آبريز به پل 

قطع مي شود

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث -راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -شانه خاكي -راه شوسه - راه 
جيپ رو- راه مالرو

راه

در صورت وجود مطابق عكس گويا در محل عبور 
آبريز از خيابانها پل آورده مي شود و آبريز به پل 

قطع مي شود
خيابان  -كوچه -پياده رو -جدول خيابان راه وراه آهن

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

آبريز حد اين عوارض محسوب مي شود باغ - تاكستان -درختكاري -نخلستان
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سيل بند -خاكريز خاكريز
ارتفاعات

توضيحات :
آبريز در باتالق و تاالب خشك آورده مي شود.

آبريز به اين عوارض قطع مي شود در صورت مشاهده 
ادامه آبريز از اين عوارض ادامه آن ترسيم مي شود دپو و گودبرداري دپو و گودبرداري

آبريز به اين عوارض قطع مي شود در صورت مشاهده 
ادامه آبريز از اين عوارض ادامه آن ترسيم مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز) - ترانشه ترانشه

آبريز به اين عوارض قطع مي شود در صورت مشاهده 
ادامه آبريز از اين عوارض ادامه آن ترسيم مي شود

آبشار عمود بر مسير آبريز قرار مي گيرد آبشار عوارض آبي نقطه اي عوارض آبي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : آبريز            كالس /زيركالس : عوارض آبي /مسير هاي آبي

بررسي ارتباط و اولويت آبريز با ساير عوارض :

2- آبريز در محدوده هايي كه منحني ميزان تقريبي ترسيم شده است آورده نمي شود.

ساختمان

توضيحات :
آبريز از عوارض كالس ساختمان عبور نمي كند.

آبريز در دو نقطه منحني ميزان را قطع نمي كند

آبريز از ساختمان عبور نمي كند

توضيحات :

بلوك ساختماني - ساختمان ساختمان و بلوك ساختماني

1- آبريز پاي ترانشه محسوب مي شود.

آبريز از صخره عبور نمي كند صخره صخره

منحني ميزان(اصلي/شاخص/واسطه) منحني ميزان
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 2- تاسيسات كارگاهي ، دپو و گودبرداري ، ترانشه و خاكريز درجزيره وسط رودخانه آورده مي شود.

بررسي ارتباط و اولويت جزيره وسط رودخانه با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : جزيره وسط رودخانه *            كالس /زيركالس : عوارض آبي /مسيرهاي آبي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس

توضيحات :
تك درخت و رديف درخت در جزيره وسط رودخانه آورده مي شود.

كالس اصلي

جزيره وسط رودخانه حد اين عوارض محسوب 
مي شود درختكاري -نخلستان پوشش درختي

 1- *درحال حاضر جزيره وسط رودخانه در ليست عوارض وجود ندارد و مشخصات محدوده آن با مشخصات عارضه آبي محيط بر آن (رود ،ساحل ، مسيل ،………..) 
آورده مي شود.

توضيحات :

زمين هاي غيررستني

جزيره وسط رودخانه حد اين عوارض محسوب 
مي شود بيشه زار -چمنزار زمين هاي سرسبز

جزيره وسط رودخانه حد اين عوارض محسوب 
مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار

ارتفاعات
منحني ميزان در جزيره وسط رودخانه آورده مي 

شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

پوشش گياهي

نقطه ارتفاعي در جزيره وسط رودخانه آورده مي 
شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي
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توضيحات :
نماد پوشش هاي گياهي در رود آورده نمي شود ، فقط تك درخت در صورت وجود مطابق عكس با رعايت موقعيت مسطحاتي پاي آن آورده مي شود.

رود حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

زمين زراعي

رود حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

رود حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : رود            كالس /زيركالس : عوارض آبي /مسيرهاي آبي

بررسي ارتباط و اولويت رود با ساير عوارض :

مطابق عكس عمود بر مسير رود آورده مي شود بند -سدبتني -سدخاكي  آبي

در محل عبور رود از راهها پل آورده مي شود و 
رود به پل قطع مي شود پل -پل شناور

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

رود حد اين عوارض محسوب مي شود باغ - تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

پوشش گياهي

رود حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري

راه آهن

راه و راه آهن

سازه
حمل و نقل

محور اين عارضه مطابق عكس در محل صحيح 
قرار مي گيرد پل عابر هوايي روگذر

در محل عبور رود از خيابان ها پل آورده مي خيابان  -كوچه -پياده رو -جدول
شود و رود به پل قطع مي شود

در محل عبور رود از راه آهن پل آورده مي شود 
و رود به پل قطع مي شود راه آهن -راه آهن دردست احداث

در محل عبور رود از راهها پل آورده مي شود و 
رود به پل قطع مي شود

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث -راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -شانه خاكي -راه شوسه - راه 
جيپ رو- راه مالرو

راه

خيابان
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بررسي ارتباط و اولويت رود با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : رود            كالس /زيركالس : عوارض آبي /مسير هاي آبي

عوارض آبي نقطه اي

توضيحات :
 در مورد وجود پل در محل عبور رود از راه جيپ رو و مالرو ، به عكس گويا استناد مي شود.

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

ارتفاعات

عوارض آبي

رود پاي ترانشه محسوب مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز) ترانشه

رود حد اين عوارض  محسوب مي شود باتالق -تاالب -مانداب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

نقطه ارتفاعي

منحني ميزان

نقطه ارتفاعي

منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه)

نقطه ارتفاعي در رود آورده نمي شود

منحني ميزان در رود آورده نمي شود

آبشار عمود بر مسير رود قرار مي گيرد آبشار
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2- نماد پوشش هاي گياهي داخل زهكش آورده نمي شود.

راه شوسه - راه جيپ رو راه

پل عابر هوايي روگذر

در محل عبور زهكش از راهها پل آورده مي شود 
و زهكش به پل قطع مي شود پل

سازه
محور اين عارضه مطابق عكس در محل صحيح 

قرار مي گيرد

حمل و نقل

 در محل عبور زهكش از راه درصورت وجود راه و راه آهن
مطابق عكس پل آورده مي شود

1- در صورت تداخل زهكش و نيزار ،عارضه زهكش آورده مي شود.

زمين هاي سرسبز

زهكش حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

توضيحات :

بررسي ارتباط و اولويت زهكش  با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : زهكش            كالس /زيركالس : عوارض آبي /مسيرهاي آبي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

زهكش حد اين عوارض محسوب مي شود باغ - تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

پوشش گياهي

زهكش حد اين عوارض محسوب مي شود زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

زهكش حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

زهكش حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع
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توضيحات :
با زهكش هاي داخل شهركه جهت جمع آوري هرزآبها ايجاد مي شود و عموما ديوارهاي سيماني دارند مشابه كانال برخورد مي شود.

زهكش پاي ترانشه محسوب مي شودترانشه پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

منحني ميزان داخل زهكش  آورده نمي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

نقطه ارتفاعي داخل زهكش آورده نمي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

ارتفاعات

بررسي ارتباط و اولويت زهكش  با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : زهكش            كالس /زيركالس : عوارض آبي /مسيرهاي آبي
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  آورده مي شود .

توضيحات :
نماد پوشش هاي گياهي دركانال آورده نمي شود.

توضيحات :
1= عبور عوارض كالس حصار از كانال مطابق عكس مي باشد .

پل عابرهوايي روگذر

اين عوارض حد كانال محسوب مي شود ديوار -سيم خاردار -نرده حصار

در محل عبوركانال از راهها پل آورده مي شود و 
كانال به پل قطع مي شود پل

محور اين عارضه مطابق عكس در محل صحيح 
قرار مي گيرد

ورودي و خروجي پل مطابق عكس در محل 
صحيح قرار مي گيرد پل عابر زيرزميني زيرگذر

حمل و نقل
سازه

كانال حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

كانال حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

كانال حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

 2- در صورت مماس بودن عوارض كالس حصار با كانال ، در صورت مشاهده لبه كانال مطابق عكس , كانال و اين عوارض هر دو در ارتفاع صحيح خود

بررسي ارتباط و اولويت كانال  با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : كانال            كالس /زيركالس : عوارض آبي /مسيرهاي آبي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

كانال حد اين عوارض محسوب مي شود باغ - تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

پوشش گياهي

كانال حد اين عوارض محسوب مي شود
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كانال پاي ترانشه محسوب مي شود پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز) ترانشه

كانال براي عوارض كالس محدوده حد محسوب مي شود .

ارتفاعات

منحني ميزان دركانال آورده نمي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

توضيحات :

نقطه ارتفاعي دركانال آورده نمي شودنقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

بررسي ارتباط و اولويت كانال  با ساير عوارض :

در محل عبوركانال از راهها پل آورده مي شود و 
كانال به پل قطع مي شود

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث -راه آسفالته -راه آسفالته 

دردست احداث -شانه خاكي -راه شوسه - راه 
جيپ رو-

راه

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

در محل عبوركانال از خيابان ها پل آورده مي راه و راه آهن
شود و كانال به پل قطع مي شود خيابان -كوچه -پياده رو -جدول خيابان

در محل عبوركانال از راه آهن پل آورده مي شود 
و كانال به پل قطع مي شود راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : كانال            كالس /زيركالس : عوارض آبي /مسيرهاي آبي
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1- در صورت وجود محدوده پوشش گياهي داخل مسيل ، مطابق عكس و نظرعامل گوياساز ، تداخل پترن پوشش گياهي با مسيل بالمانع بوده و آن محدوده

2- درصورت وجود حصار براي عوارض پوشش گياهي، حصار به عنوان حد بر مسيل ارجحيت دارد.
در محل عبور مسيل از راهها پل آورده مي شود 

و مسيل به پل قطع مي شود پل
حمل و نقل

محور اين عارضه مطابق عكس در محل صحيح سازه
قرار مي گيرد پل عابرهوايي روگذر

بند مطابق عكس عمود بر مسيل آورده مي شود بند آبي

با مشخصات محدوده پوشش گياهي آورده مي شود.

زمين هاي سرسبز

مسيل حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

توضيحات :

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

مسيل حد اين عوارض محسوب مي شود باغ - تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

پوشش گياهي

مسيل حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

مسيل حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

مسيل حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع

بررسي ارتباط و اولويت مسيل با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : مسيل            كالس /زيركالس : عوارض آبي /مسيرهاي آبي
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خيابان

در محل عبور مسيل از راه آهن پل آورده مي 
شود و مسيل به پل قطع مي شود راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : مسيل            كالس /زيركالس : عوارض آبي /مسيرهاي آبي

2- در برخي از مناطق , راهها در عبور از مسيل به جاي پل ، داراي آب نما مي باشند(كه با تعريف آب نما درمناطق شهري متفاوت مي باشد) در اين شرايط

توضيحات :
1- در صورت عبور مسيل  از راهها ، پترن آن ، داخل راهها حذف مي شود اما حد مسيل عبور مي كند .

بررسي ارتباط و اولويت مسيل  با ساير عوارض :

در صورت وجود پل آورده مي شود و درغير اين 
صورت مسيل از راه جيپ رو عبور مي كند راه جيپ رو

راه

راه و راه آهن

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

در محل عبور مسيل از راهها پل آورده مي شود 
و مسيل به پل قطع مي شود

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث -راه آسفالته -راه آسفالته 
دردست احداث -شانه خاكي -راه شوسه -

در محل عبور مسيل از خيابان ها پل آورده مي 
شود و مسيل به پل قطع مي شود خيابان  -كوچه -پياده رو -جدول

مسيرهاي آبي
عوارض آبي

طبق نظر عامل گوياساز كلمه آب نما آورده مي شود.

خليج -دريا -درياچهپهنه هاي آبي

زهكش

رود

 اين عوارض حد مسيل محسوب مي شوند

زهكش حد مسيل محسوب مي شود

رود حد مسيل محسوب مي شود
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بررسي ارتباط و اولويت مسيل  با ساير عوارض :

پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

نقطه ارتفاعي داخل مسيل آورده مي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

اين عوارض حد مسيل محسوب مي شوند و در 
مسيل آورده مي شوند

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : مسيل            كالس /زيركالس : عوارض آبي /مسيرهاي آبي

دپو و گودبرداري دپو و گودبرداري

ترانشه در مسيل آورده مي شود و حد مسيل هم 
محسوب مي شود ترانشه

منحني ميزان در مسيل آورده مي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

مسيل پاي ترانشه محسوب مي شود

خاكريز در مسيل آورده مي شود خاكريز خاكريز

ترانشه
ارتفاعات
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نماد پوشش هاي گياهي در نهر و جوي دو خطه آورده نمي شود اما تك درخت و رديف درخت در صورت وجود مطابق عكس آورده مي شوند.
در محل عبور نهروجوي از راهها پل آورده مي 

شود و نهروجوي به پل قطع مي شود پل
حمل و نقل

محور اين عارضه مطابق عكس در محل صحيح سازه
قرار مي گيرد پل عابرهوايي روگذر

بند مطابق عكس عمود بر نهر و جوي آورده مي 
شود بند آبي

زمين هاي سرسبز

نهر و جوي حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

توضيحات :

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

نهر و جوي حد اين عوارض محسوب مي شود باغ - تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

پوشش گياهي

نهر و جوي حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

نهر و جوي حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

نهر و جوي حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع

بررسي ارتباط و اولويت نهر و جوي با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : نهر و جوي            كالس /زيركالس : عوارض آبي /مسيرهاي آبي
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توضيحات :
1- نهر و جوي داخل مسيل و ساحل آورده مي شود.

در محل عبور نهر و جوي از خيابان ها پل آورده 
مي شود و نهر و جوي به پل قطع مي شود خيابان  -كوچه -پياده رو -جدول خيابان

در محل عبور نهر و جوي از اين عوارض پل 
آورده مي شود و نهروجوي به پل قطع مي شود جزيره وسط خيابان -ميدان ميدان

راه و راه آهن

در محل عبور نهر و جوي از راه آهن پل آورده 
مي شود و نهر و جوي به پل قطع مي شود راه آهن -راه آهن دردست احداث راه آهن

2- در صورت مشاهده  نهر و جوي ، مطابق عكس،  درجزيره وسط خيابان يا ميدان  عارضه نهر و جوي آورده مي شود .

بررسي ارتباط و اولويت نهر و جوي با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : نهر و جوي            كالس /زيركالس : عوارض آبي /مسيرهاي آبي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

درمحل عبور نهر و جوي از راهها پل آورده مي 
شود و نهر و جوي به پل قطع مي شود

آزادراه -آزادراه دردست احداث -بزرگراه -بزرگراه 
دردست احداث -راه آسفالته -راه آسفالته 
دردست احداث -شانه خاكي -راه شوسه راه

در محل عبور نهر و جوي از راه در صورت وجود 
پل آورده مي شود راه جيپ رو
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توضيحات :
1- نهر و جوي از ساختمانها عبور نمي كند.

2- نهر و جوي براي عوارض كالس محدوده حد محسوب مي شود .

منحني ميزان در نهر و جوي دو خطه آورده نمي 
شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

ارتفاعات
نهر و جوي پاي ترانشه محسوب مي شودترانشه پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

نقطه ارتفاعي در نهر و جوي آورده نمي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

بررسي ارتباط و اولويت نهر و جوي با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : نهر و جوي            كالس /زيركالس : عوارض آبي /مسيرهاي آبي
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نماد آبشار منطبق بر صخره قرار مي گيردارتفاعات صخره صخره

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

آبشار عمود بر اين عوارض قرار مي گيرد آبريز -رود -مسيل -نهروجوي مسيرهاي آبي عوارض آبي

بررسي ارتباط و اولويت آبشار با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : آبشار            كالس /زيركالس : عوارض آبي /عوارض آبي نقطه اي
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نقطه ارتفاعيارتفاعات

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

نقطه ارتفاعي روي خاكريز دور چاه آورده شده و 
در دهانه چاه آورده نمي شود نقطه ارتفاعي

بررسي ارتباط و اولويت چاه آب با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : چاه آب            كالس /زيركالس : عوارض آبي /عوارض آبي نقطه اي
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نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

منحني از نمادهاي نقطه اي عبور مي كند منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

عوارض آبي

ارتفاعات

نقطه ارتفاعي داخل چشمه آورده نمي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

بررسي ارتباط و اولويت چشمه با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : چشمه            كالس /زيركالس : عوارض آبي /عوارض آبي نقطه اي



128

نقطه ارتفاعي

منحني از نمادهاي نقطه اي عبور مي كند منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان
ارتفاعات

بررسي ارتباط و اولويت قنات با ساير عوارض :

2- منحني ميزان از خاكريز دور دهانه قنات عبور نمي كند.

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : قنات            كالس /زيركالس : عوارض آبي /عوارض آبي نقطه اي

1- قنات حد پوشش هاي گياهي محسوب نمي شود.
توضيحات :

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

نقطه ارتفاعي روي خاكريز دور دهانه قنات آورده 
شده و در دهانه قنات آورده نمي شود نقطه ارتفاعي
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عوارض آبي
خليج -دريا -درياچه پهنه هاي آبي

اين عوارض حد باتالق محسوب مي شود بركه -تاالب -مانداب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

اين عوارض حد باتالق محسوب مي شود

اين عوارض حد باتالق محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

اين عوارض حد باتالق محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض حد باتالق محسوب مي شود باغ - تاكستان -درختكاري -نخلستان

پوشش گياهي
اين عوارض حد باتالق محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

اين عوارض حد باتالق محسوب مي شود تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

پوشش درختي
تك درخت در باتالق آورده مي شود تك درخت

بررسي ارتباط و اولويت باتالق با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : باتالق            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي غيرخشك
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توضيحات :
1- در صورت خشك بودن باتالق نقطه ارتفاعي و منحني ميزان در آن آورده مي شود.

2- در صورت خشك بودن باتالق راه جيپ رو و مالرو در آن آورده مي شود.

منحني ميزان در باتالق آورده نمي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

ارتفاعات

نقطه ارتفاعي داخل باتالق آورده نمي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

باتالق پاي ترانشه محسوب مي شوند پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز) ترانشه

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض حد باتالق محسوب مي شوند دپو و گودبرداري دپو و گودبرداري

بررسي ارتباط و اولويت باطالق  با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : باتالق            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي غيرخشك
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بركه حد اين عوارض محسوب مي شود باتالق -نيزار پهنه هاي غيرخشك عوارض آبي

اين عوارض حد بركه محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

اين عوارض حد بركه محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض حد بركه محسوب مي شود باغ - تاكستان -درختكاري -نخلستان
پوشش درختي

پوشش گياهي

اين عوارض در بركه آورده مي شوند تك درخت -رديف درخت

اين عوارض حد بركه محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

اين عوارض حد بركه محسوب مي شود تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

بررسي ارتباط و اولويت بركه با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : بركه            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي غيرخشك
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بركه پاي ترانشه محسوب مي شوندترانشه پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

منحني ميزان در بركه آورده نمي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

توضيحات :
در صورتي كه سيل بند ، بتني باشد حد بركه محسوب مي شود.

بررسي ارتباط و اولويت بركه  با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : بركه            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي غيرخشك

ارتفاعات

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

نقطه ارتفاعي داخل بركه آورده نمي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي
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باتالق -نيزار پهنه هاي غيرخشك

توضيحات :
بوته زار در تاالب آورده مي شود.

اين عوارض حد تاالب محسوب مي شودپهنه هاي آبي خليج -دريا -درياچه

تاالب حد اين عوارض محسوب مي شود
عوارض آبي

اين عوارض حد تاالب محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

اين عوارض حد تاالب محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض حد تاالب محسوب مي شود باغ - تاكستان -درختكاري -نخلستان
پوشش درختي

پوشش گياهي

تك درخت در تاالب آورده مي شوند تك درخت

اين عوارض حد تاالب محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

تاالب حد اين عوارض محسوب مي شود تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

بررسي ارتباط و اولويت تاالب با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : تاالب            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي غيرخشك
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در صورت خشك بودن تاالب ، نقطه ارتفاعي و منحني ميزان در آن آورده مي شود.

تاالب پاي ترانشه محسوب مي شوندترانشه پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

توضيحات :

منحني ميزان در تاالب آورده نمي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

ارتفاعات

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

نقطه ارتفاعي داخل تاالب  آورده نمي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

بررسي ارتباط و اولويت تاالب  با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : تاالب            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي غيرخشك
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باتالق -مانداب -نيزار پهنه هاي غيرخشك

توضيحات :
بوته زار در مانداب آورده مي شود.

اين عوارض حد مانداب محسوب مي شود خليج -دريا -درياچه پهنه هاي آبي

مانداب حد اين عوارض محسوب مي شود
عوارض آبي

اين عوارض حد مانداب محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

اين عوارض حد مانداب محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض حد مانداب محسوب مي شود باغ - تاكستان -درختكاري -نخلستان
پوشش درختي

پوشش گياهي

اين عوارض در مانداب آورده مي شوند تك درخت - رديف درخت

اين عوارض حد مانداب محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

مانداب حد اين عوارض محسوب مي شود تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

بررسي ارتباط و اولويت مانداب با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : مانداب            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي غيرخشك
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منحني ميزان در مانداب آورده نمي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان

ارتفاعات

بررسي ارتباط و اولويت مانداب  با ساير عوارض :

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

نقطه ارتفاعي داخل مانداب آورده نمي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

مانداب پاي ترانشه محسوب مي شوند پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز) ترانشه

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : مانداب            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي غيرخشك
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تاالب -مانداب پهنه هاي غيرخشك

توضيحات :
بوته زار در نيزار آورده مي شود.

اين عوارض حد نيزار محسوب مي شود خليج -دريا -درياچه پهنه هاي آبي

اين عوارض به نيزار منتهي مي شوندعوارض آبي آبريز -رود- زهكش -كانال -مسيل مسيرهاي آبي

اين عوارض حد نيزار محسوب مي شود

اين عوارض حد نيزار محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

اين عوارض حد نيزار محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

اين عوارض حد نيزار محسوب مي شود باغ - تاكستان -درختكاري -نخلستان
پوشش درختي

پوشش گياهي

اين عوارض در نيزار آورده مي شوند تك درخت - رديف درخت

اين عوارض حد نيزار محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

نيزار حد اين عوارض محسوب مي شود تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

بررسي ارتباط و اولويت نيزار با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : نيزار            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي غيرخشك
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ترانشه

منحني ميزان

ارتفاعات

منحني ميزان در نيزار آورده نمي شود منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه)

نقطه ارتفاعي

نيزار پاي ترانشه محسوب مي شوند پاي( ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)

نقطه ارتفاعي داخل نيزار آورده نمي شود نقطه ارتفاعي

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

گودبرداري حد نيزار محسوب مي شوند گودبرداري دپو وگودبرداري

بررسي ارتباط و اولويت نيزار  با ساير عوارض :

جدول عوارض آبي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : نيزار            كالس /زيركالس : عوارض آبي /پهنه هاي غيرخشك
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جنگل -جنگل تخريب شده

ساختمان حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري زمين زراعي

ساختمان حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

جنگل

ارتفاعات

بررسي ارتباط و اولويت ساختمان با ساير عوارض :

جدول ساختمان ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

            كالس /زيركالس : ساختمان /ساختمان وبلوك ساختماني
 نام عارضه : بلوك ساختماني /ساختمان/ساختمان دردست 

احداث

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

ساختمان حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

پوشش گياهي

ساختمان حد اين عوارض محسوب مي شود

محدوده اين عوارض و ساختمان حفظ و به 
صورت دوSHAPE  مجزا آورده مي شوند

سايبان -سكو -پله سازه هاي ديگر

5- با عارضه ساختمان در دست احداث مشابه ساختمان برخورد مي شود..

3- عوارض آبي از ساختمان عبور نمي كند..

توضيحات :
1- نماد مربوط به عوارض ساختماني روي ساختمان و در ارتفاع ساختمان قرار مي گيرد.

2- نماد عوارض پوشش گياهي روي ساختمان قرار نمي گيرد.

4- نماد مخزن آب روي ساختمان قرار نمي گيرد مگر مخازن هوايي كه ارتفاع آنها باالي3 متر باشد.

سازه

نقطه ارتفاعي روي ساختمان آورده نمي شود 
اما در ساختمانهاي داراي شيرواني 

دربلندترين ارتفاع آنها نقطه آورده مي شود
نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي

منحني ميزان در ساختمان آورده نمي شود منحني ميزان (اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه) منحني ميزان
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2- عارضه اي كه با مشخصات نورگير تبديل شده است اما درخارج از ساختمان قرار دارد گلخانه مي باشد و گويا مي شود.
1- نورگيرهاي كوچكتر از 1* 105ميليمتر در مقياس حذف شده و نورگيرهاي بزرگتر با محدوده سبز نمايش داده مي شود.

جدول ساختمان ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : نورگير و گلخانه            كالس /زيركالس : ساختمان /ساختمان وبلوك ساختماني

بررسي ارتباط و اولويت نورگير با ساير عوارض :

توضيحات :
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جدول محدوده ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : معدن            كالس /زيركالس : محدوده /منطقه صنعتي

3- محدوده معدن از روي راههاي دسترسي (به غير از راههاي آسفالته ) ، داخل محوطه هاي معادن مطابق عكس عبور مي كند.
2- بطور كلي كليه عوارض خطي و سطحي در زمان ترسيم نسبت به محدوده معدن داراي اولويت هستند.

توضيحات :
1- دهانه معادن زيرزميني آورده مي شود  .

بررسي ارتباط و اولويت معدن با ساير عوارض :
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بررسي ارتباط و اولويت قبرستان با ساير عوارض :

جدول محدوده ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : قبرستان            كالس /زيركالس : محدوده /منطقه باستاني

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس كالس اصلي

قبرستان حد اين عوارض محسوب مي شود باغ -تاكستان -درختكاري -نخلستان پوشش درختي

پوشش گياهي

قبرستان حد اين عوارض محسوب مي شود چايكاري -زراعت -شاليزار -صيفي كاري

مسيرهاي آبي

قبرستان حد اين عوارض محسوب مي شود جنگل -جنگل تخريب شده جنگل

زمين زراعي

قبرستان حد اين عوارض محسوب مي شود بوته زار -تپه هاي ماسه اي -شنزار -شوره زار زمين هاي غيررستني

قبرستان حد اين عوارض محسوب مي شود بيشه زار -چمنزار -مرتع زمين هاي سرسبز

راه و راه آهن

عوارض آبي

توضيحات :
ساختمان حد قبرستان محسوب مي شود .

اين عوارض حد قبرستان محسوب مي شود پرچين -ديوار -سيم خاردار -نرده حصار سازه

اين عوارض حد قبرستان محسوب مي شود
بزرگراه -بزرگراه دردست احداث - راه 

آسفالته -راه آسفالته دردست احداث -راه 
جيپ رو -راه شوسه -راه مالرو -شانه خاكي

راه

اين عوارض حد قبرستان محسوب مي شود جدول -خيابان -كوچه خيابان

اين عوارض حد قبرستان محسوب مي شود رود -زهكش -كانال -مسيل -نهروجوي
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جدول محدوده ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه :پارك جنگلي            كالس /زيركالس : محدوده /منطقه تفريحي

3- عوارض ساخته شده داخل پارك جنگلي نمايش داده مي شوند و نماد پارك جنگلي روي عوارض ساخته شده قرار نمي گيرد.
2- جنگل مصنوعي در صورتي كه پارك جنگلي گويا شده باشد ، با مشخصات پارك جنگلي آورده شده و  نام پارك جنگلي  نيز آورده مي شود .

توضيحات :
 1- در صورت عدم وجود حصار براي پارك جنگلي ، با آن مطابق عارضه جنگل برخورد مي شود  .

بررسي ارتباط و اولويت پارك جنگلي با ساير عوارض :
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جدول خدمات عمومي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : خط انتقال نيرو            كالس /زيركالس : خدمات عمومي /خط انتقال

2- در محل مركز نماد ، دكل ها داراي vertex مي باشد.
3- در مناطقي كه دكل ها دردست احداث مي باشند با نظرعامل گوياساز نيازي به ترسيم خطوط انتقال بين آنها نمي باشد .

بررسي ارتباط و اولويت خط انتقال نيرو با ساير عوارض :

توضيحات :
1- خط انتقال نيرو از روي تمامي عوارض عبور مي كند.
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بررسي ارتباط و اولويت خط تله كابين با ساير عوارض :

توضيحات :
خط تله كابين از روي تمامي عوارض عبور مي كند.

جدول خدمات عمومي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : خط تله كابين            كالس /زيركالس : خدمات عمومي /خط انتقال
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1- در صورت تداخل نمادهاي مخزن آب ، مركز نماد مخزن آب امكان جابجايي ندارد.
2- تبديل مخازن هوايي بر اساس ارتفاع باالي 3متر صورت مي گيرد.

بررسي ارتباط و اولويت مخزن آب با ساير عوارض :

توضيحات :

جدول خدمات عمومي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : مخزن آب            كالس /زيركالس : خدمات عمومي /مخزن
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جدول خدمات عمومي ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : خط لوله آب -گاز -نفت            كالس /زيركالس : خدمات عمومي /خط لوله

3- خطوط لوله روزميني مطابق عكس آورده مي شود لذا ممكن است خطوط لوله در روي نقشه به صورت پيوسته نباشد.

بررسي ارتباط و اولويت خطوط لوله با ساير عوارض :

توضيحات :
1- عبور خطوط لوله هوايي از راهها مطابق عكس پذيرفته مي شود.

2- در صورت وجود اختالف ارتفاع راه و خطوط لوله , روي راه حتما نقطه ارتفاعي خوانده مي شود بطوري كه NODE نقطه روي خط لوله قرار نگيرد.
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 2- در صورت تداخل نقطه ارتفاعي با ساير عوارض در مناطق متراكم ، نقطه ارتفاعي با ارزش كمتر( همراه با  node مربوطه ) به اليه خاموش برده مي شود.

بررسي ارتباط و اولويت نقطه ارتفاعي با ساير عوارض :

توضيحات :
 node -1  نقطه ارتفاعي امكان جابجايي ندارد.

جدول ارتفاعات ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : نقطه ارتفاعي            كالس /زيركالس : ارتفاعات /نقطه ارتفاعي
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توضيحات :

بررسي ارتباط ارتباط و اولويت پاي ترانشه با ساير عوارض :

جدول ارتفاعات ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : پاي (ترانشه/دپو/گودبرداري/خاكريز)            كالس /زيركالس : ارتفاعات /ترانشه

5- پاي ترانشه براي دپو و خاكريز در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي در ساير جاها حد پوشش گياهي ارجحيت دارد.

4- بطوركلي كليه عوارض خطي و سطحي در زمان ترسيم نسبت به پاي ترانشه داراي اولويت هستند.

2- راهها پاي ترانشه محسوب مي شوند.
3 - عوارض آبي پاي ترانشه محسوب مي شوند.

1- حدود پوشش گياهي پاي ترانشه محسوب مي شوند.
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جدول ارتفاعات ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه :  ترانشه            كالس /زيركالس : ارتفاعات /ترانشه

بررسي ارتباط ارتباط و اولويت ترانشه با ساير عوارض :

2- نماد پوششهاي گياهي روي ترانشه قرار نمي گيرد.

توضيحات :
1- ترانشه حد عوارض محسوب مي شود.
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3- نماد پوششهاي گياهي روي خاكريز قرار نمي گيرد.

جدول ارتفاعات ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه :خاكريز            كالس /زيركالس : ارتفاعات /خاكريز

بررسي ارتباط ارتباط و اولويت خاكريز با ساير عوارض :

1- در صورت  قرارگيري پرچين روي خاكريز اولويت با نمايش پرچين مي باشد.
توضيحات :

2- پاي ترانشه براي دپو و خاكريز در محدوده هاي داخلي پوشش هاي گياهي با همان پاي ترانشه تبديل مي شود ولي در ساير جاها حد پوشش گياهي ارجحيت دارد.
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3- منحني ميزان دو بار عوارض آبي خطي (رود ، مسيل ، آبريز ، نهروجوي..........................)را قطع نمي كند.

توضيحات :

بررسي ارتباط ارتباط و اولويت منحني ميزان با ساير عوارض :

1- منحني ميزان از راهها (به غيراز راه جيپ رو و مالرو) ، ساختمانها ، مناطق و محدوده هاي تسطيح شده و سازه هاي دردست احداث عبور      نمي كند.

2- در صورتي كه فاصله دو منحني شاخص كمتر از 0/5 سانتيمتر در مقياس نقشه باشد4 منحني ميزان اصلي مابين آنها به صورت يكسان و منظم بريده مي شود.

جدول ارتفاعات ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : منحني ميزان(اصلي/تقريبي/شاخص/واسطه)            كالس /زيركالس : ارتفاعات /منحني ميزان
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كالس اصلي

توضيحات :
 1- نقطه ارتفاعي در لبه صخره در ارتفاع باال و پايين صخره در فواصل مناسب خوانده مي شود.

 2- در محدوده صخره هيچ عارضه اي آورده نمي شود.

بررسي ارتباط ارتباط و اولويت صخره با ساير عوارض :

نقطه ارتفاعي در لبه صخره خوانده مي شود نقطه ارتفاعي نقطه ارتفاعي ارتفاعات

نحوه ارتباط نام عارضه مرتبط زيركالس

جدول ارتفاعات ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

 نام عارضه : صخره            كالس /زيركالس : ارتفاعات /صخره



شماره صفحه

110 - 111 (آبريز) آبرو
125 آبشار

75 - 76
109 استخر

13 - 15 باغ
129 - 130 باتالق
131 - 132 بركه

77 - 78
139 بلوك ساختماني
41 بوته زار
72 بند

48 - 49 بيشه زار
143 پارك جنگلي
149
67 پرچين
59 پل
62 پل عابر زيرزميني (زيرگذر)
61 پل عابر هوايي (روگذر)
65 پل شناور
87 پياده رو
42 تپه هاي ماسه اي

150 ترانشه
16 - 18 تاكستان

133 - 134 تاالب
19 تك درخت
28 تك نخل

92 - 93 جدول
99 جزيره وسط خيابان

112 جزيره وسط رودخانه *
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154

* جزيره وسط رودخانه مطابق دستورالعمل موجود 1:2000در ليست عوارض وجود ندارد اما به جهت لزوم بيان نحوه ارتباط آن با ساير عوارض در اين 
دستورالعمل آورده شده است.

فهرست عوارض ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

* فهرست عوارض بر اساس حروف الفبا

(ترانشه/ دپو/ گودبرداري/ خاكريز) پاي

* فهرست عوارض بر مبناي استاندارد و دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي مقياس1:2000نگارش3 به روش فتوگرامتري بوده و عوارضي را شامل مي 
شودكه بيشترين احتمال ارتباط با يكديگر را دارا هستند

بزرگراه/ بزرگراه در دست احداث

آزادراه در دست احداث آزادراه/



شماره صفحه

56 - 58 جنگل/ جنگل تخريب شده
88 - 89 جوي و جدول
29 - 31 چايكاري

126 چاه آب
127 چشمه

50 - 52 چمن يا چمنزار
68 حد

151 خاكريز
144 خط انتقال نيرو
145 خط تله كابين
147 خط لوله آب
147 خط لوله گاز
147 خط لوله نفت
103 خليج

94 - 95 خيابان
20 - 22 درختكاري

104 دريا
105 - 106 درياچه

69
63 دهانه تونل

79 - 80 راه آسفالته/ راه آسفالته در دست احداث
83 - 84 راه شوسه
81 - 82 راه جيپ رو

85 راه مالرو
101 - 102

23 رديف درخت
27 رديف نخل

113 - 114 رود
32 - 34 زراعت

115 - 116 زهكش

107 -108 ساحل
139
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ساختمان/ ساختمان در دست احداث

فهرست عوارض ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

* فهرست عوارض بر اساس حروف الفبا

ديوار

راه آهن/ راه آهن در دست احداث



شماره صفحه

73 سد بتني
74 سد خاكي
66 سيلوي غالت
66 سيلوي سيمان
70 سيم خاردار

35 - 37 شاليزار
86 شانه خاكي

43 - 45 شنزار
46 - 47 شوره زار

153 صخره
38 - 40 صيفي كاري

142 قبرستان
128 قنات

117 - 118 كانال
90 - 91 كانيوو
96 - 97 كوچه

135 - 136 مانداب
64 محل اخذ عوارض

146 مخزن آب
53 - 55 مرتع

98 مسير اتوبوس برقي
119 - 121 مسيل

141 معدن
152
100 ميدان

24 - 26 نخلستان
71 نرده
65 نرده محافظ راه و راه آهن

148 نقطه ارتفاعي
140 نورگير و گلخانه

122 - 124 نهر و جوي
137- 138 نيزار
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فهرست عوارض ارتباط و اولويت عوارض در نقشه هاي بزرگ مقياس

* فهرست عوارض بر اساس حروف الفبا

منحني ميزان (اصلي/ تقريبي/ شاخص/ واسطه)
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