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 پوششي كل كشور و افزايش نياز كاربران، 1:100000با توجه به پيشرفت تهيه نقشه هاي توپوگرافي رقومي مقياس 
سازمان نقشه برداري كشور مبادرت به چاپ اينگونه نقشه ها نموده است و از طرفي چون خصوصيات نمايشي 
عوارض در نقشه هاي چاپي، نظير مشخصات اسامي و نمادها، چگونگي جايگذاري آنها، جنراليزاسيون مناسب 
عوارض و نمادهاي مربوطه و ...، از اهميت باالئي برخوردار مي باشند لذا بازنگري مجدد نقشه هاي توپوگرافي 

 در دستور كار قرار گرفته كه براي اين منظور تصميم گرفته شد پيوستهاي ضميمه تهيه و ارائه 1:100000مقياس 
 گردد.

در پايان انتظار مي رود همكاران محترم ضمن تذكر كاستيها و نواقص موجود ما را درتهيه و تكميل اين مجموعه ها 
 ياري نمايند.
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پيشنهادات 
  تغيير شكل يابد.1:25000 مانند نمادچشمه درمقياس 1:100000شكل نماد چشمه موجود در مقياس  
  نمادهاي راه آهن، جاده جيپ رو،جاده مالرو،خط انتقال نيرو باline style.نمايش داده شود  
 متري)60افزايش فواصل ارتفاع منحني هاي ميزان (فواصل  
 .لفظ رودخانه به رود تغيير يابد 
 .تطبيق و اصالح اسامي با ليست نامهاي موجود در مديريت كارتوگرافي 
  چنانچه تضاريس عوارض سطحي مانند رودخانه ها،دريا،درياچه، وخور،خليج،... طبيعي بوده و در هنگام تبديل ايجاد

 نشده باشد، تضاريس آنها گرفته نشده و اين عوارض با شكل واقعي خود نمايش داده ميشود.
 

      مواردي كه بايد بررسي و تصميم گيري شود 
  سانتي متردر مقياس نقشه بين دو آبريز قرار گرفته باشد، به آبريزتبديل 5در صورتي كه رودخانه اي با طول كمتر از 

 دستورالعمل) 25مي شود. بديهي است كه نام آن نيز حذف خواهد شد.(ص 
 سانتي متردر مقياس نقشه بين دو آبريز قرار گرفته باشد، به 5در صورتيكه مسيل يك خطه با طول كمتر از  

 آبريزتبديل مي شود
 

    موارد كلي 
 روي هر عارضه، به هماهنگي وارتباط آن عارضه و عوارض ديگر توجه گردد. filteringبعد از انجام برنامه  .1
 مترروي زمين) باشد، ادغام ميگردند.150 ميلي متر (5/1كليه سطوح همگن در صورتيكه فاصله بين آنها كمتر از  .2
:چنانچه منطقه اي 1ميليمتر مربع درمقياس نقشه در صورت عدم امكان ادغام، حذف ميگردند.(تبصره4×4 سطوح كمتر از  .3

 ميليمتر مربع باشد و در صورت حذف آن بافت منطقه از بين ميرود،در جهت حفظ بافت آن با بكارگيري 4در4كمتر از 
 تكنيك اغراق تعدادي از آنها آورده ميشود.)

  اسامي بطرفها با هماهنگي نقشه هاي مجاور آورده ميشود. .4
  حذف گرديد.3 و6و11، مربوط به ويرايش فايل آبي، بندهاي 25،ص1:100000دردستورالعمل  .5
 عبور منحني ميزان از نمادهاي چشمه و قنات در كليه مقياسها بالمانع ميباشد.  .6
 سانتي متر مربع تغيير مي يابد.4/0در4/0 به 1:100000 سانتي مترمربع  مندرج در دستورالعمل 5/0 در5/0كليه مساحتهاي .7
 حداقل فاصله ما بين عوارض نيم ميلي متر در نظر گرفته ميشود. .8
 در محل عبور عوارض آبي از ترانشه ها (مانندآبريز) عارضه ترانشه قطع نمي گردد.(در كليه مقياسها) .9

  تغيير يابد.220در دستورالعمل درج شده است به 200كليه اندازه اسامي كه با فونتهاي نازنين و مجموعه وبا اندازه  .10
 ميليمتر مربع باشد و در صورت حذف آن بافت منطقه از بين ميرود،در جهت حفظ 4در4:چنانچه منطقه اي كمتر از 1تبصره .11

 بافت آن با بكارگيري تكنيك اغراق تعدادي از آنها آورده ميشود.)
  و با اعمال جنراليزه مناسب انجام گيرد.1:25000محور راهها مطابق نقشه  .12
 آن استفاده نمود و در 1:25000(چنانچه محور جاده ها نيازي به دوباره ترسيم كردن ندارند ميتوان از محور موجود در  .13

 كشيده شود) curveصورت نياز، با تغييرات در حد مقياس با 
  و با اعمال جنراليزه مناسب انجام گيرد.1:25000محدود سبز مطابق نقشه  .14
 آن استفاده نمود و در صورت 1:25000چنانچه محدوده سبز نيازي به دوباره ترسيم كردن ندارند ميتوان از حدود موجود در  .15

 نياز، با تغييرات در حد مقياس ترسيم شوند)  
  حتما روي تمام فايلها انجام گردد.check attribدر پس از اتمام پردازش برنامه  .16
  شوند. snapحدود سبز به عوارض كناري  .17
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 كليه اسامي با عوارض مجاور تداخل نداشته باشند، بخصوص تداخل اسامي با سمبلهاي سبز و ايزوله ها. .18
 هماهنگي سايز اسامي در كليه فايلها رعايت گردد .19
  تغيير يابد.60 به 40در لژاند فواصل منحني هاي ميزان از  .20
 در اندكس قسمت اداره پروژه هاي موردي به اداره توپوگرافي تغيير يابد. .21

 
 

- فايل قهوه اي 1
 بر روي منحني ها با شكستگي زياد و فايل آبي بطور همزمان اجرا گردد. filteringبرنامه  -1-1
 زده ميشود.(چنانچه منحني اصلي در منطقه موجود 2عدد ارتفاعي هر منحني اصلي در اليه مربوطه با ضخامت  -1-2

 نباشد، عدد ارتفاعي منحني ميزان فرعي با همان ضخامت ،رنگ، نوع در اليه مربوطه آورده ميشود.)
 متراز هم قرار گرفته باشند با توجه به ارتفاع و سطح منحني 100در صورتيكه قله هاي مجاور با فاصله كمتر از  -1-3

 بايكديگر ادغام ميشوند.
 )                                                                                     1،ص1متر مربع)حذف ميگردند.(تبصره400ميليمتر مربع(4در4در صورت نياز به جنراليزه،قله هاي كوچكتر از  -1-4
 عبور منحني ميزان از نمادهاي چشمه و قنات بالمانع ميباشد و خط القعر بايد كامال رعايت شود.  -1-5

 
 و با رعايت دقيق مكان هندسي عارضه استفاده گردد. curveجهت ترسيم محور راهها از المان  -2-1
-در صورتيكه نياز به جابجايي محور راهها نسبت به محور اصلي آن باشد، ميبايست اين جابجايي با 1-7-1 -2-2

  ميلي متر در مقياس صورت گيرد. 1حداكثرفاصله مجاز جابجايي معادل 
در صورت تراكم خطوط راه آهن، ميبايست خطوط اصلي، خطوط بلندترو يا خطوطي كه منتهي به ايستگاه ميباشند  -2-3

 آورده شوند.
 ميلي متر حذف ميگردد.(مگردر موارد 4-  راههاي فرعي منتهي به آباديها و مكانهاي خاص با فاصله كمتر از 1-9 -2-4

 خاص با هماهنگي كارشناس مربوطه)
  ترسيم ميگردد.curveمحور ترانشه ها ي تضاريس دار با المان  -2-5
 ) 1،ص1ميلي متر حذف ميگردند.(تبصره 4ترانشه هاي سطحي كمتر از  -2-6
مربوطه (براي كل بلوك يك جهت قالب تعيين شده 1:25000جهت زاويه نماد تپه هاي شني مطابق با كل بلوك  -2-7

 است) در نظر گرفته ميشود.
 راههاي جيپ رو وخيابانها از زير بلوك ساختماني حذف نميگردند. -2-8

 
- فايل مشكي 2
  

در صورتيكه فاصله مابين بلوكهاي ساختماني كه نمايانگر راهها هستند از نيم ميلي متر در مقياس كمتر باشد،  -2-9
ميتوان با فاصله نيم ميلي متر در مقياس از يكديگر نمايش داد. 

ساختمانهايي كه داراي ابعاد كمتر از نيم ميلي متر مربع در مقياس ميباشند را در صورت عدم ادغام با ساختمانهاي  -2-10
 در صورتيكه ساختمان مذكور نمايش دهنده آبادي نباشد)ميتوان با نماد ايزوله نمايش داد. تبصره:مجاور.(

ساختمانهايي كه بصورت مستقل نمايانگر آبادي باشند را با استفاده از قاعده اغراق نمايش داده ميشوند.  -2-11
در صورتيكه ساختمانهاي منفرد در مجاورت بلوكهاي ساختماني باشند با آنها ادغام ميگردند.  -2-12
 تك ساختمانهاي در كنار هم، با در نظر گرفتن قاعده جنراليزاسيون تعدادي از آنها حذف ميگردند. -2-13
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ساختمانهايي كه فاقد سطح كافي جهت قرار دادن نماد هاي كاربري عوارض(مسجد،مدرسه،...) هستند ميتوان  -2-14
ساختمان مذكور را حذف و نماد مربوطه را جايگزين آن نمود.(تبصره: چنانچه ساختمان فوق الذكربه طور مستقل 

نمايش دهنده آبادي باشد، ساختمان حفظ و نماد مربوطه برروي آن قرا ميگيرد) 
 در صورتيكه فواصل مابين بلوكهاي ساختماني و بافت منظم شهري نشان دهنده راه(خيابان) باشد، نيازي به آوردن  -2-15

خطوط خيابان در ميان بافت شهري نميباشد، ولي در مناطقي كه بين بلوكهاي ساختماني فاصله زيادي وجود دارد 
خطوط خيابان ميبايست آورده شود. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 جنراليزه نمادها- 2
كليه نمادها با توجه به بافت منطقه و تراكم عوارض با جنراليزاسيون مناسب آورده ميشود به نحوي كه نقشه خوانا  -2-1

 بوده و از گويايي الزم برخوردار باشد.
در خصوص جنراليزه اسامي و نمادها با توجه به تراكم عوارض در بافتهاي مختلف نقشه (بافتهاي پر تراكم و كم  -2-2

 تراكم، شهري و غير شهري و ... در يك نقشه) بصورت مجزا تصميم گيري مي گردد.
در عمليات جنراليزاسيون حفظ بافت منطقه از اهميت بااليي برخوردار مي باشد.  -2-3
در خصوص جنراليزه نمادهاي نقشه اي كه داراي بافت تراكمي يكسان و يكنواختي در سطح كل نقشه باشد با  -2-4

هماهنگي و تصميم كارشناس و يا مسئول مربوطه مي توان بصورت يكدست تصميم گيري نمود. (بعنوان مثال 
تصميم گيري در خصوص حذف كليه نمادهاي  مسجد، منطقه آموزشي و منطقه درماني در سطح كل نقشه براي 

 آباديها)
 اگر نماد خاص از اهميت ويژه اي برخوردارباشد نمي بايست حذف گردد. -2-5
ترتيب الويت اهميت نمادهاي منطقه درماني، منطقه آموزشي و مسجد بترتيبي كه نوشته شده اند مي باشد.                           -2-6
در مناطق غير شهري پر تراكم در خصوص آباديها، نمادهاي درماني، منطقه آموزشي و مسجد كه داراي تراكم بااليي  -2-7

 هستند و معموال در هر آبادي وجود دارند با جنراليزه مناسب و با توجه به اولويت اهميت آورده ميشوند.
اگر در آباديهاي نزديك و كنار هم تراكم عوارض وجود داشته باشد و هر سه نماد نيز در هر آبادي قابل مشاهده باشد  -2-8

 ميبايست جنراليزه به نحوي صورت گيرد كه بافت منطقه حفظ و هر سه نماد در مجموعه آباديها مشاهده گردد.
 ميليمترمربع و در مجاورت آباديها ، چنانچه قابل نمايش نباشند حذف ودر 3در3  محدوده گورستانها كمتر از  -2-9

صورتيكه محدوده با فاصله از آبادي قرار دارد، محدوده و نماد با هم آورده ميشود.  
   نام خانه بهداشت حذف و تنها نماد آن آورده ميشود. -2-10
ميلي متر مربع باشد،عارضه حذف و چنانچه فاصله مابين دو 4×4  درمواردي كه مساحت منطقه زير سايه كمتر از  -2-11

 متر)كمتر باشد، با هم تركيب ميشوند.150 ميلي متر( يا 5/1سطح مجاور يكديگر از 
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 ميلي متر و به موازات يكديگر قرار دارند ، تعدادي از آنها 5/1در صورتيكه خطوط انتقال نيرو با فاصله اي كمتر از  -2-12
 حذف ميگردند.

-  رها شدگي خطوط انتقال نيرو بررسي گردد. 2-13
 ، چنانچه اين عوارض در فايل اوليه موجود 1:100000-  با توجه به حذف عوارضي مانند نرده و سيم خاردار در مقياس 2-14

  قرار ميگيرد.33باشد، در صورت نياز، تبديل به عارضه حدشده و در اليه 
 .آورده ميشودw,h=140  وfont=1 - اندازه نقاط ارتفاعي در اين مقياس با 2-15

- فايل آبي  3
) 1- در مرحله جنراليزاسيون، شاخه اصلي آبريزها حفظ و ساير انشعابات با حفظ با فت منطقه جنراليزه ميگردد.(تبصره 3-1 
- دقت گردد تراكم آبريزها با توجه به مقياس نقشه در حد قابل قبولي باشد و در صورت نياز جنراليزه بيشتري صورت 3-1-2 

 گيرد.
 - يكنواختي در جنراليزه آبريزها در سطح نقشه(ضمن توجه به حفظ بافت منطقه) در نظر گرفته شود. 3-1-3 
- جنراليزه آبريزها درلبه نقشه ها حتما انجام گيرد و درصورت عدم وجود نقشه هاي كناري، جنراليزه با   توجه به 3-1-4 

تراكم عارضه و بافت منطقه انجام داده شود 
. - در مورد طول آبريزها مطابق دستورالعمل اعمال شود3-1-5 

 -چنانچه ابتدا و انتهاي كانالهاي كوچك عارضه خاصي وجود ندارد،كانال حذف ميگردد.3-2
 -پس از پترن كردن خط لوله، دوايري از نماد مربوطه كه روي جاده جيپ رو قرار ميگيرد حذف نمي گردد.3-3
 -منحني ميزان از داخل دواير قنات عبور ميكند.3-4
 -رشته قنات از مسيل عبور مينمايد و دانه هاي مسيل از داخل دواير قنات حذف نميگردد.3-5
 ميلي متر مربع، با حذف تضاريس آورده 4در4-خشكي هاي داخل محدوده هاي رودخانه،دريا،درياچه،.......با ابعاد بزرگتر از 3-6

  ميلي متر مربع حذف ميگردند.4در4ميشوندوخشكي هاي با ابعاد كوچكتر از
 از يكديگر قرار گرفته باشند،با 1:100000 سانتيمتر مربع در مقياس 5/1- در صورتيكه چند خشكي در فاصله كمتر از 3-6-1

 هم ادغام ميشوند.
، 1 ميلي متر مربع باشد،حذف ميگردد.( تبصره4در4- در صورتيكه مساحت عوارضي مانندمانداب، مرداب، تاالب كوچكتر از3-7

 )1ص
-در مورد ترسيم محدوده عوارضي مانند مسيل، شن زار ساحلي،........ كه در مرحله قبل پس از پترن شدن ،محدوده آنها 3-8

  آورده شود.ntdbحذف گرديده است ،بهتر آن است كه محدوده عوارض فوق از فايل 
) 1، ص1 ميلي متر مربع باشد،حذف ميگردد.( تبصره4در4-در صورتيكه مساحت اين عوارض كوچكتر از3-8-1
-در مواردي كه راه جيپ رو از داخل مسيل يا شن زار ساحلي عبور ميكند پس از پترن كردن،دانه هاي پترن از داخل 3-8-2

راه حذف ميگردد. 
، -چنانچه بدليل كم عرض بودن اين عوارض در مناطقي از آن نمادهاي پترن بخوبي در داخل محدوده قرار نگيرد3-8-3

نمادهاي پترن را با ويرايش دستي و با فواصل مناسب در داخل محدوده قرار ميدهيم. 
متر روي زمين) 150 ميليمتر(5/1-شن زار ساحلي  كه در حاشيه رودخانه ها وجود دارند، چنانچه عرض آنها كمتر از 3-8-4

   باشد حذف ميگردد. 1:100000در مقياس 
 ميلي متر مربع باشد،حذف ميگردد. 4در4-در صورتيكه مساحت محدوده هاي داخل مسيل كوچكتر از3-8-5
 ميلي متر درمقياس از يكديگر قرار گرفته 5/1-در صورتيكه چند محدوده مانند هم(مثل مسيل)در فاصله كمتر از3-8-6

باشند،آنها را با هم ادغام ميكنيم. 
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 بزرگتر باشد سطح مذكور را با انتخاب گزينه 1:100000 ميلي متردر مقياس5/1- در صورتيكه ابعاد عارضه استخر از 3-9 

outline :رنگ مي كنيم.(محدوده سطح co=0 :ورنگ داخل آن co=7  (.باشدو در لژاند نيز آورده شود
 -نام چشمه آب گرم آورده مي شود.3-10

- اسامي  4
 فايل مشكي- 4-1      

اندازه نوع عارضه اندازه نوع عارضه 
 220امامزاده مقبره،دانشگاه ،زيارتگاه  350-500شهر 

 200-250در جهت عارضه ،منطقه زيرسايه  300-400مركزدهستان 
 200-250راهها وميادين  250-350آبادي 

 200سد  200-350شهرك و محله 
 220معدن  250-350منطقه و اسم مكان 

   250-300مزرعه 
 
مربوطه مد نظر قرارگيرد. 1:25000-در خصوص جابجايي و جنراليزه اسامي و عوارض، نقشه هاي توپوگرافي 4-1
-اسامي شهرها و مراكز دهستان حتما آورده شوند. 1- 4-1
- در صورت تراكم اسامي در مناطق غير شهري پرتراكم مي توان با جنراليزه اسامي آباديها، مزارع و اسامي مكان(با 4-1-2

 توجه به وسعت و اهميت آنها)  به خوانايي بيشتر در نقشه دست يافت.
-جهت حفظ خوانايي و كم نمودن تراكم و تداخل اسامي و عوارض در نقشه مي توان نام دوم عوارضي را كه داراي دو 4-1-3

 اسم مي باشند حذف نمود.
- اسامي در مناطق شهري و پر تراكم با جنراليزه مناسب آورده شود به نحوي كه نقشه خوانا بوده و تداخل در اسامي و 4-1-4

 نمادها و ديگر عوارض وجود نداشته باشد و بافت منطقه نمايش مناسبي داشته باشد.
- براي اين منظور در صورت تراكم اسامي با حذف اسامي غير ضروري مي توان، به آوردن اسامي شاخص و مهم از 4-1-4-1

جمله اسامي شهركها و محله هاي مهم، راه ها و ميادين اصلي و شاخص و ... (با توجه به وسعت منطقه و بافت موجود) اكتفا 
نمود.. 

- سايز اسامي شهر ، مركز دهستان، آبادي و ... با توجه به اهميت عارضه، وسعت و تراكم عوارض در نقشه با در نظر 4-1-5
  آورده شود:1:100000گرفتن دستورالعمل تكميلي موجود تاليف نقشه هاي 

- دقت گردد فاصله سايز اسامي مربوط به اسامي شهرها، مراكز دهستان و آباديها نسبت به يكديگر، بجز در شرايط 4-1-6
 درنظر گرفته شود. 50خاص(با توجه به وجود تراكم و تداخل)، حداقل 

-هماهنگي سايز براي تمامي اسامي موجود در نقشه رعايت گردد. 4-1-7
 

 
 فايل قهوه اي- 4-2     

 
 
 
 

زده شود. 300 ودر مكانهاي كم تراكم حداقل با اندازه250-اسامي مربوط به كوه و دره در مكانهاي پرتراكم حداقل با اندازه4-2-1

 1:100000دستورالعمل تكميلي تاليف نقشه هاي توپوگرافي مقياس 

اندازه نوع عارضه 
 300-350كوه ودره 

 200-250راهها 



  

 
 
 
 
 

    
 فايل آبي- 4-3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-سايز اسامي مربوط به عوارض آبي مطابق با وسعت و اهميت آنها ضمن در نظر گرفتن سايز اسامي عوارض ديگر و با توجه به 4-3
 آورده شود. 1:100000دستورالعمل تكميلي موجود تاليف نقشه هاي توپوگرافي مقياس 

 
 فايل سبز- 4-4
 
 
 
 
 
 

 - نكات كلي قابل توجه:
- در خصوص جنراليزه اسامي و نمادها با توجه به تراكم عوارض در بافتهاي مختلف نقشه (بافتهاي پر تراكم و كم تراكم، شهري و 5-1

 غير شهري و ... در يك نقشه) بصورت مجزا تصميم گيري مي گردد.
  از اهميت بااليي برخوردار مي باشد.حفظ بافت منطقه- در عمليات جنراليزاسيون 5-2
- هماهنگي سايز براي تمامي اسامي موجود در نقشه رعايت گردد. 5-3
 - دقت گردد كه اسامي و نمادها، زير ديگر عوارض همچون بلوكهاي ساختماني، رودها، درياچه ها و ... قرار نگيرند.5-5
- در خصوص جنراليزه اسامي و نمادهاي نقشه اي كه داراي بافت تراكمي يكسان و يكنواختي در سطح كل نقشه باشد با 5-6

هماهنگي و تصميم كارشناس و يا مسئول مربوطه مي توان بصورت يكدست تصميم گيري نمود. (بعنوان مثال تصميم گيري در 
 خصوص حذف كليه نمادهاي  مسجد، منطقه آموزشي و منطقه درماني در سطح كل نقشه براي آباديها)

 اي برخوردارباشد نمي بايست حذف گردد. - اگر نماد و يا اسمي خاص از اهميت ويژه5-7
- درصورتيكه عوارض، نمادها و اسامي موجود در متن نقشه با تشخيص كارشناسان ذيربط جزو مناطق ممنوعه باشند مي بايست 5-8

دريافتي از مديريت خدمات فني اقدام نمود. 1:25000به حذف آنها با توجه به فايلهاي حذف منطقه ممنوعه شده 
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اندازه نوع عارضه 
 300-800دريا ،درياچه،خور،خليج،مرداب،تاالب،... 

 300-400رودخانه فصلي و دائمي 

 300استخر 

 300چشمه 

 300-500جزيره(با رنگ مشكي در فايل آبي نمايش داده ميشود) 

اندازه نوع عارضه 
 250-400جنگل، بيشه،پارك جنگلي 

 200-250پارك 



  

 
 مربوطه مد نظر قرارگيرد.1:25000- در خصوص جابجايي و جنراليزه اسامي و عوارض، نقشه هاي توپوگرافي 5-10
 - در هنگام جايگذاري اسامي دقت الزم درجهت حفظ ارتباط منطقي اسم و عارضه انجام گردد.5-11
- در خصوص عوارض موجود درلبه نقشه ها دقت گردد كه جنراليزه مناسب صورت گيرد و در صورت موجود نبودن نقشه هاي 5-12

 كناري با توجه به تراكم عارضه در نقشه و بافت منطقه جنراليزه مناسب انجام گردد. 
 1:25000- درهنگام ترسيم يا ويرايش منحنيهاي ميزان به مطابقت آنها با منحنيهاي اوليه در نقشه هاي توپوگرافي مقياس 5-13

 توجه گردد.
 كارتوگرافي مد نظر قرارگيرد.1:100000- دستورالعمل موجود تاليف نقشه هاي توپوگرافي 5-14
- نكاتي كه در جنراليزه هر نقشه مد نظر قرارگرفته حتما در متاديتاي نقشه مربوطه آورده شود. 5-15
 
 
 
 
 
 

اين پيوست توسط آقاي حبيبي وخانمها ليال ايمان پرور وشهره مال صالحي(اداره پروژه هاي توپوگرافي)وخانمها 
 اكرم محمدي و مژگان كرم رضايي وفاطمه عابدزاده(اداره كل نظارت كارتوگرافي) با هماهنگي و 

  در 1:100000همكاري مسئولين ادارات مربوطه ضمن مد نظر قراردادن دستورالعمل موجود تاليف نقشه هاي توپوگرافي مقياس 
. ها تهيه گرديده است  جهت رسيدن به كيفيت مطلوب براي چاپ نقشه

 
 
 

اداره پروژه هاي توپوگرافي با همكاري اداره نظارت كارتوگرافي 
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