
  مقدمه
  

و همچنین 1:2000همانطور که مستحضرید با توجه به پیشرفت روز افزون تهیه نقشه هاي شهرها در مقیاس 
با عنایت  به اینکه نقشه هاي  در سازمان نقشه برداري کشور و 1:25000پیشرفت چشمگیر نقشه هاي 

ضرورت وجود ، قع گردد  شهري می تواند در پروژه هاي اجرایی و تهیه طرحهاي تفصیلی مفید وا1:2000
  . براي تهیه طرحهاي جامع و مطالعاتی مشاهده می گردد1:10000دستورالعمل 

 گرفته شد به نحوي که از 1:10000با توجه به مراجعات فراوان متقاضیان تصمیم به تهیه نقشه هاي  
  این 1:10000 نقشه هاي با عنایت به روند تهیه  . استفاده گرددموجود 1:25000و 1:2000مقیاسهاي 

  .مجموعه می تواند در استاندارد نمودن نقشه ها و یکنواختی تهیه نقشه ها بسیار موثر باشد 
 با استفاده از نقشه هاي 1:10000این مجموعه در دو بخش جداگانه به روش تهیه نقشه هاي 

مهم آن ارائه روش پرداخته است و از نکات ) تبدیل (1:25000و استفاده از نقشه هاي ) جنرالیزه(1:2000
گویاسازي اسامی و مناطق می باشد که می توان گفت دستورالعمل گویاسازي عوارض در این مجموعه  

 CELL LIBRARRY  ، LINE به همراه این مجموعه یک عدد لوح فشرده شامل .مستتر می باشد 
STYLE  ،COLOR TABLE ، MULTI LINE و لژاند همراه می باشد.  

گرد آوري   ارات کنترل هوایی و کنترل کارتوگرافی مدیریت نظارت وکنترل فنی تهیه و این مجموعه در اد
هایت تالش و کوشش خود را ن میسر نبود مگر با تالش و پیگیري همکاران و عزیزانی که آنشده است و تهیه 
  : می باشداسامی عزیزانی  که در تهیه این دستورالعمل همکاري داشته اند به شرح ذیل.  مصروف داشتند

  
    سرکار خانم اکرم محمدي آقاي علی اصغر پیوندي                             

 حبشی                                  سرکار خانم مژگان کرم رضایی... آقاي نعمت ا
  آقاي خلیل نعمت جمشیدي                          سرکار خانم پگاه رشقی 

  
خانم صدیقه رضایی که زحمت تایپ این مجموعه را داشتند تشکر و قدردانی همچنین از زحمات سرکار

  .می گردد
الزم به ذکر می باشد این مجموعه مطمئنا عاري از اشکال نخواهد نبود واز کلیه صاحبنظران و همکاران 

  .یند مربوطه استدعا داریم تا با نظرات و پیشنهادات خود ما را در بهبود کیفیت این مجموعه یاري نما
در پایان الزم است  از آقاي مهندس سرپولکی معاونت محترم فنی سازمان نقشه برداري کشور و 
همچنین آقاي مهندس رجب زاده  مدیریت نظارت و کنترل فنی که با حمایت و راهنمایی وپشتیبانی 

  . داشته باشیم خود کمک موثري در تهیه این مجموعه نمودند کمال تشکر را 
  
  

  گانهمحمد رضا ی
 1383آذر ماه 
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دستورالعمل تهیه نقشه هاي رقومی مقیاس 
1:10000  

  از 
  1:25000 و 1:2000نقشه هاي رقومی 
  
  

  ویرایش اول
  
  

  1383آذرماه 
  
  
  
  

  :تهیه شده در 
  مدیریت نظارت و کنترل فنی

  به کوشش ادارات کنترل هوایی و کنترل کارتوگرافی
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  :  1:10000هاي فایلهاي جانبی مورد استفاده در نقشه 

  
 فایل نام

Cell25-10  فایلCell Library 1:25000 نقشه هاي تهیه شده از نقشه هاي  
Cell2-10  فایلCell Library 1:2000 نقشه هاي تهیه شده از نقشه هاي 
CoTable25-10  فایلColor Table 1:25000 نقشه هاي تهیه شده از نقشه هاي  
CoTable2-10  فایلColor Table  1:2000نقشه هاي تهیه شده از نقشه هاي  
LStyle10  فایلLine Style 
MultiL25-10  فایلMultiLine 1:25000 نقشه هاي تهیه شده از نقشه هاي 
MultiL2-10  فایلMultiLine 1:2000 نقشه هاي تهیه شده از نقشه هاي 

 
 
  
 

  :لیست عالیم اختصاري بکار رفته در دستورالعمل 
  

عالمت 
 ياختصار

  توضیحات متن کامل 

AH AREA HATCH  منظور هاشور سطحی است. 

AP AUTOMATIC PATTERN  منظور پترن سطحی به روش خودکار می باشد. 

C CELL نماد 

GM GRID MASTER  از تنظیماتGrid 

GR GRID REFERENCE  از تنظیماتGrid 

L LINE  3 المان با تایپ  
LG LINE STRING,LINE STREAM,COMPLEX CHAIN  12 و 4المانهاي با تایپهاي  

ML MULTI LINE  36المان با تایپ  
MP MANUAL PATTERN  منظور پترن سطحی به روش دستی می باشد. 

P POINT CELL  نمادي که بصورت نقطه اي بکار می رود.  
S SHAPE,COMPLEX SHAPE  14 و 6المان با تایپهاي 
T TEXT  17المان با تایپ 

PNT POINT   و طول صفر3المانی با تایپ (نقطه ( 
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  فهرست مطالب
  

  1                                             صفحه    1:10000لیست فایلهاي جانبی مورد استفاده در نقشه هاي  -1
 1                صفحه   فهرست عالئم اختصاري بکار رفته در دستورالعمل                                           -2
 2نکاتی در مورد جنرالیزاسیون                                                                                   صفحه    -3
 3                               صفحه   1:2000 از نقشه هاي 1:10000تعریف و نحوه ایجاد عوارض نقشه هاي  -4
 84                     صفحه   1:2000 تهیه شده از نقشه هاي 1:10000رتوگرافی نقشه هاي لیست عوارض کا -5
 104                     صفحه   1:2000 تهیه شده از نقشه هاي 1:10000لیست مشخصات نمادهاي نقشه هاي  -6
 109                 صفحه                           1:25000 از نقشه هاي 1:10000مراحل کاري تهیه نقشه هاي  -7
 110                             صفحه  1:25000 از نقشه هاي 1:10000تعریف و نحوه ایجاد عوارض نقشه هاي  -8
 191                   صفحه  1:25000 تهیه شده از نقشه هاي 1:10000لیست عوارض کارتوگرافی نقشه هاي  -9

 211                               صفحه  1:25000هیه شده از نقشه هاي  ت1:10000 لیست نمادهاي نقشه هاي  -10
   216                                                            صفحه  1:25000 لیست عوارض تبدیل شده نقشه هاي  -11
 219                        صفحه                                                 1:10000 نحوه شیت بندي نقشه هاي  -12
 220 فرم متا دیتا                                                                                                        صفحه   -13
 221               صفحه   فهرست الفبایی عوارض                                                                            -14
  226 فهرست منابع و مآخذ                                                                                            صفحه   -15
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  دستورالعمل 
  1:10000تهیه نقشه هاي 
   از 
  1:2000نقشه هاي 
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  :نکاتی در مورد جنرالیزاسیون 
  

ستفاده از اطالعات موجود یا نقشه هاي مبنا براي تهیه نقشه هایی با مقیاس کوچکتر یک روش           ا
از آنجائی که به تمام اطالعات موجود در نقشه مبنا نیاز نمی باشد، . متداول در فن کارتوگرافی می باشد

  .اطالعات متناسب با مقیاس استخراج می شود
 :  ضروري می باشدرعایت موارد ذیل درهنگام جنرالیزاسیون

  .رعایت خوانایی و گویا بودن نقشه  .1
 .انتخاب عوارض متناسب با هدف و موضوع نقشه .2
 .ساده کردن عوارض با حفظ شکل کلی خصوصیات آنها .3
 .ترکیب عوارض هم نوع که با فاصله کمی در مجاورت هم قرار دارند .4
         مقیا س حقیقی نشان داده اغراق در مورد عوارضی که به دلیل اهمیتشان در منطقه بزرگتر  از .5

 .می شوند
 .حفظ تعادل و هماهنگی میان عوارض .6
 .دریک عوارض هم طبقه قرار داشته باشند .7
تبدیل عارضه با اهمیت کمتر که مابین عارضه با اهمیت بیشتر قرار دارد به عارضه پراهمیت  .8

 . )درصورتی که عوارض دریک طبقه قرار داشته باشند(تر
  

   :جنرالیزاسیون  اسامید نکاتی در مور
  

 تاحدامکان حفظ می شوند...  اسامی مهم و ماندگار مانند امامزاده ها ، مساجد بزرگ ، زیارتگاهها و -
.  

 .انتخاب اسامی عوارض مشابه در مناطق پرتراکم براساس ابعاد عارضه انجام می گیرد -
 .ه انجام می گیردانتخاب اسامی عوارض غیرمشابه درمناطق پرتراکم براساس اهمیت عارض -
انتخاب اسامی مصطلحتر در مناطق پرتراکم براي عوارضی که داراي دونام هستندنام مصطلحتر  -

 ..انتخاب می گردد
 .خالصه کردن اسامی طوالنی در مناطق پرتراکم به طوري که از گویایی آنها کم نشود -
ي که از گویایی آنها کم در مناطق پرتراکم اسامی طوالنی به صورت خالصه آورده می شوند به طور -

 .نشود
 . اسامی عوارضی که درجهت شناسایی منطقه حائز اهمیت هستند حفظ می شوند -
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  تعریف و نحوه ایجاد عوارض 
  1:10000نقشه هاي 
  از 

  1:2000نقشه هاي 
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                         باغ  :  نام عارضه  پوشش گیا هی /پوشش گیا هی  : طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
   .که در آن درختان میوه و یا گل کاشته باشندقطعه زمینی 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 آورده شده ، پس از حذف تضاریس اضافی با حفظ شکل کلی منطقه ، حدود داخلی آن مطابق قوانین جنرالیزاسـیون ،        1:2000محدودة این عارضه از فایلهاي      

 سانتیمتر مربع درمقیاس کمتر  بـوده  و  5/0 در 5/0سطوح  مجزا یی که  از  .ت مشخصات عوارض انجام می شود   جنرالیزه شده و پترن مربوطه با توجه به لیس        

در صورتیکه .  میلیمتر در مقیاس باشد حدود با هم ترکیب می شوند2چنانچه فاصلۀ محدوده ها کمتر از . داراي اهمیت خاصی در منطقه نباشد حذف می شود  

داراي مرز مشترك باشند مرز مـشترك از پوشـش   ...  ا عوارضی که  می توانند بعنوان حد قرار گیرند مانند جاده ، نهر، رودخانه و   محدوده هاي پوشش گیاهی ب    

  .  گیاهی حذف می گردد

  :روش گویا سازي 

  "نام + باغ " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R  رویت    0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                          نخلستان : نام عارضه  پوشش گیا هی /  پوشش گیاهی  : طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه

   .قطعه زمینی که در آن درختان نخل وجود دارد

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 آورده شده و پس از حذف تضاریس اضافی با حفظ شکل کلی منطقه حدود داخلی آن مطـابق قـوانین جنرالیزاسـیون ،    1:2000یلهاي محدودة این عارضه از فا  

سـانتیمتر مربـع   5/0 در 5/0در صورتی کـه مـساحت هریـک از ایـن سـطوح      . جنرالیزه شده و پترن مربوطه با توجه به لیست مشخصات عوارض انجام می شود    

 میلیمتر در مقیاس باشد حدود با هم 2چنانچه فاصلۀ محدوده ها به فاصلۀ کمتر از . د و داراي اهمیت خاصی در منطقه نباشد حذف می شوددرمقیاس کمتر باش

مرز مشترك داراي ...  در صورتیکه محدوده هاي پوشش گیاهی با عوارضی که  می توانند بعنوان حد قرار گیرند مانند جاده ، نهر و رودخانه و . ترکیب می شوند  

  .باشند ، مرز مشترك از پوشش گیاهی حذف می گردد

  :روش گویا سازي  

  "نام + نخلستان  " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 
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                          تاکستان  : نام عارضه  پوشش گیاهی / ی پوشش گیاه : طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .قطعه زمینی که در آن ردیف هاي منظم درختان مو وجود دارد

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 ، حدود داخلی آن مطابق قـوانین جنرالیزاسـیون ،    آورده شده، پس از حذف تضاریس اضافی با حفظ شکل کلی منطقه    1:2000محدودة این عارضه از فایلهاي      

  سانتیمتر مربع درمقیاس کمتر بوده  و داراي 5/0 در 5/0جنرالیزه شده و پترن مربوطه با توجه به لیست مشخصات عوارض انجام می شودسطوح مجزایی که  از 

در صـورتیکه  .  میلیمتر در مقیاس  باشد  حدود با هم ترکیـب مـی شـوند   2چنانچه فاصلۀ محدوده ها  کمتر از . اهمیت خاصی در منطقه نباشد حذف می شود    

داراي مرز مشترك باشند ، مرز مشترك از پوشش ...  محدوده هاي پوشش گیاهی با عوارضی که  می توانند بعنوان حد قرار گیرند مانند جاده ، نهر ، رودخانه و   

  . گیاهی حذف می گردد

  :روش گویا سازي 

  "تاکستان "  :شیوة نام نگاري

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                          درختکاري  : نام عارضه  پوشش گیاهی / پوشش گیاهی : طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  . کاشته شده انده از درختان با وسعت و تراکم کم که معموال به صورت مصنوعیمنطقه اي پوشیده شد

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 آورده شده، پس از حذف تضاریس اضافی با حفظ شکل کلی منطقه ،حدود داخلی آن مطـابق قـوانین جنرالیزاسـیون ،      1:2000محدودة این عارضه از فایلهاي      

  سانتیمتر مربـع درمقیـاس کمتـر بـوده  و     5/0 در 5/0سطوح مجزایی که  از .پترن مربوطه با توجه به لیست مشخصات عوارض انجام می شود  جنرالیزه شده و    

در صورتیکه .  میلیمتر در مقیاس باشد حدود با هم ترکیب می شوند2چنانچه فاصلۀ محدوده ها کمتر از . داراي اهمیت خاصی در منطقه نباشد حذف می شود  

داراي مرز مشترك باشند ، مرز مشترك از پوشش ...  محدوده هاي پوشش گیاهی با عوارضی که  می توانند بعنوان حد قرار گیرند مانند جاده ، نهر ، رودخانه و   

  .گیاهی حذف می گردد

  :روش گویا سازي 

  "درختکاري " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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   درختتک :نام عارضه  پوشش گیاهی /  پوشش گیاهی:طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .درختی که به صورت منفرد در یک منطقه قرار گرفته باشد و به عنوان یک عارضه مشخص مورد اهمیت باشد

  :1:2000ضه از نقشه هاي روش ایجاد عار

  .نماد مربوطه در جاي اصلی جایگزین شده ، در صورت تراکم تک درختها در منطقه ، برخی از آنها حذف می شوند

  

  :روش گویا سازي 

  " تک درخت ":شیوة نام نگاري 

  به ادارات دولتی و مراجع رسمی    مراجعهR      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  
 

  ردیف درخت :نام عارضه  پوشش گیاهی /  پوشش گیاهی:طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .تعدادي درخت که به صورت متوالی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 مربوطه طبق لیست مشخصات عوارض ، باتوجه به قوانین جنرالیزه تضاریس اضافی حذف  Linestyleتبدیل   آورده شده و با 1:2000ازفایلهاي

  .در صورتی که  تراکم ردیف درختها دریک منطقه زیاد باشد با توجه به قوانین جنرالیزاسیون تعدادي ازآنها حذف  می گردند. می گردد

  

  :  روش گویا سازي 

         "ردیف درخت  ": شیوة نام نگاري 

 0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                          زراعت   : نام عارضه  زمینهاي زراعی  / پوشش گیاهی : طبقه بندي عارضه
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  :تعریف عارضه
  . براي کاشت محصوالت کشاورزي غیر از چاي،برنج وصیفیقطعه زمینی در نظر گرفته شده

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 آورده شده،پس از حذف تضاریس اضافی با حفظ شکل کلی منطقه ، حدود داخلی آن مطـابق قـوانین جنرالیزاسـیون ،      1:2000محدودة این عارضه از فایلهاي      

سانتیمتر مربع درمقیـاس کمتربـوده و داراي   5/0 در5/0سطوح مجزایی که از .ه لیست مشخصات عوارض انجام می شود جنرالیزه شده و پترن مربوطه با توجه ب       

در صـورتیکه  .  میلیمتر در مقیاس باشد حدود بـا هـم ترکیـب مـی شـوند     2چنانچه فاصلۀ محدوده ها کمتر از   . اهمیت خاصی در منطقه نباشد حذف می شود       

داراي مرز مشترك باشند مرز مشترك از پوشـش  ...  ارضی که  می توانند بعنوان حد قرار گیرند مانند جاده ، نهر ، رودخانه و    محدوده هاي پوشش گیاهی با عو     

  .گیاهی حذف می گردد

  :روش گویا سازي 

  "زراعت " :شیوة نام نگاري 

  0  مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی   R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                          شالیزار  :نام عارضه  پوشش گیاهی / زمینهاي زراعی: طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .قطعه زمینی که براي کاشت برنج در نظرگرفته شده است

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 حدود داخلی آن مطابق قـوانین جنرالیزاسـیون ،   ، آورده شده ، پس از حذف تضاریس اضافی با حفظ شکل کلی منطقه    1:2000اي  محدودة این عارضه از فایله    

 سانتیمتر مربع درمقیاس کمتربـوده و داراي  5/0در 5/0سطوح مجزایی که از .جنرالیزه شده و پترن مربوطه با توجه به لیست مشخصات عوارض انجام می شود          

در صـورتیکه  .  میلیمتر در مقیاس باشد حدود بـا هـم ترکیـب مـی شـوند     2چنانچه فاصلۀ محدوده ها کمتر از   . در منطقه نباشد حذف می شود     اهمیت خاصی   

 پوشش داراي مرز مشترك باشند ، مرز مشترك از...  محدوده هاي پوشش گیاهی با عوارضی که  می توانند بعنوان حد قرار گیرند مانند جاده ، نهر ، رودخانه و   

  .گیاهی حذف می گردد

  :روش گویا سازي 

  "شالیزار " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                           چایکاري :نام عارضه  زمینهاي زراعی   / پوشش گیاهی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
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  .قطعه زمینی در نظر گرفته شده براي کاشت بوته هاي چاي

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

یون ،  آورده شده، پس از حذف تضاریس اضافی با حفظ شکل کلی منطقه ،حدود داخلی آن مطـابق قـوانین جنرالیزاسـ     1:2000محدودة این عارضه از فایلهاي      

 سانتیمتر مربع درمقیاس کمتر بوده  و داراي 5/0در 5/0سطوح مجزایی که از .جنرالیزه شده و پترن مربوطه با توجه به لیست مشخصات عوارض انجام می شود   

در صـورتیکه  .  شـوند  میلیمتر در مقیاس باشد حدود بـا هـم ترکیـب مـی    2چنانچه فاصلۀ محدوده ها کمتر از   . اهمیت خاصی در منطقه نباشد حذف می شود       

داراي مرز مشترك باشند مرز مشترك از پوشـش  ...  محدوده هاي پوشش گیاهی با عوارضی که  می توانند بعنوان حد قرار گیرند مانند جاده ، نهر ، رودخانه و         

  .گیاهی حذف می گردد

  :روش گویا سازي 

  " چایکاري " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRاهالی بومی مطلع پرسش از : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                          صیفی کاري  :نام عارضه  زمینهاي زراعی  /  پوشش گیاهی:طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .قطعه زمینی که براي کاشت صیفی جات در نظر گرفته شده باشد

  :1:2000ایجاد عارضه از نقشه هاي روش 

 آورده شده ، پس از حذف تضاریس اضافی با حفظ شکل کلی منطقه ، حدود داخلی آن مطابق قوانین جنرالیزاسـیون ،        1:2000محدودة این عارضه از فایلهاي      

سانتیمتر مربع درمقیاس کمتـر بـوده و داراي   5/0در5/0سطوح مجزایی که از .جنرالیزه شده و پترن مربوطه با توجه به لیست مشخصات عوارض انجام می شود        

در صـورتیکه  .  میلیمتر در مقیاس باشد حدود بـا هـم ترکیـب مـی شـوند     2چنانچه فاصلۀ محدوده ها کمتر از   . اهمیت خاصی در منطقه نباشد حذف می شود       

داراي مرز مشترك باشند مرز مشترك از پوشـش  ...  نهر ، رودخانه و محدوده هاي پوشش گیاهی با عوارضی که  می توانند بعنوان حد قرار گیرند مانند جاده ،         

  .گیاهی حذف می گردد

  :روش گویا سازي 

  "صیفی کاري " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                          زمینهاي تحقیقات کشاورزي  :نام عارضه  زمینهاي زراعی    / پوشش گیاهی :دي عارضهطبقه بن

  :تعریف عارضه
  قطعه زمینی اختصاص یافته به تحقیقات کشاورزي
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  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

س اضافی با حفظ شکل کلی منطقه ، حدود داخلی آن مطابق قوانین جنرالیزاسـیون ،   آورده شده ، پس از حذف تضاری      1:2000محدودة این عارضه از فایلهاي      

سانتیمتر مربع درمقیاس کمتـر بـوده و داراي   5/0در5/0سطوح مجزایی که از .جنرالیزه شده و پترن مربوطه با توجه به لیست مشخصات عوارض انجام می شود        

در صـورتیکه  .  میلیمتر در مقیاس باشد حدود بـا هـم ترکیـب مـی شـوند     2لۀ محدوده ها کمتر از  چنانچه فاص . اهمیت خاصی در منطقه نباشد حذف می شود       

داراي مرز مشترك باشند مرز مشترك از پوشـش  ...  محدوده هاي پوشش گیاهی با عوارضی که  می توانند بعنوان حد قرار گیرند مانند جاده ، نهر ، رودخانه و         

  .گیاهی حذف می گردد

   :روش گویا سازي

  "زمینهاي تحقیقات کشاورزي " :شیوة نام نگاري 

  0   مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                          بیشه زار  :نام عارضه  زمینهاي سرسبز / پوشش گیاهی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .اراضی مشجر فاقد گیاهان زراعی که به طور عمده از درختچه ها و بوته هاي خودرو پوشیده شده باشد

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

قوانین جنرالیزاسـیون ،   آورده شده ، پس از حذف تضاریس اضافی با حفظ شکل کلی منطقه ، حدود داخلی آن مطابق       1:2000محدودة این عارضه از فایلهاي      

 سانتیمتر مربع درمقیاس کمتر بـوده و داراي  5/0در5/0سطوح مجزایی که از .جنرالیزه شده و پترن مربوطه با توجه به لیست مشخصات عوارض انجام می شود  

در صـورتیکه  .  بـا هـم ترکیـب مـی شـوند      میلیمتر در مقیاس باشد حدود2چنانچه فاصلۀ محدوده ها کمتر از   . اهمیت خاصی در منطقه نباشد حذف می شود       

داراي مرز مشترك باشند مرز مشترك از پوشـش  ...  محدوده هاي پوشش گیاهی با عوارضی که  می توانند بعنوان حد قرار گیرند مانند جاده ، نهر ، رودخانه و         

  .گیاهی حذف می گردد

  :روش گویا سازي 

  "بیشه زار " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : عات شیوة جمع آوري اطال

  

                          مرتع  :نام عارضه  زمینهاي سرسبز  / پوشش گیاهی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
اقل مدتی از سال پوشش نباتات علوفه اي خودرو داردو در بعضی موارد،در آن درخت یا زمینی اعم از کوه،دامنه کوه و یا سر زمین مسطح که حد 

  .درختچه هاي خودروي جنگلی پراکنده است و معموال چراگاه است
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  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 
منطقه ، حدود داخلی آن مطابق قوانین جنرالیزاسـیون ، جنرالیـزه شـده و پتـرن      آورده شده ، پس از حذف تضاریس اضافی با حفظ شکل کلی 1:2000محدودة این عارضه از فایلهاي    

 سانتیمتر مربع درمقیاس کمتر بوده و داراي اهمیت خاصـی در منطقـه نباشـد حـذف مـی      5/0در5/0سطوح مجزایی که از .مربوطه با توجه به لیست مشخصات عوارض انجام می شود         

که  می توانند بعنوان حـد قـرار    در صورتیکه محدوده هاي پوشش گیاهی با عوارضی.  میلیمتر در مقیاس باشد حدود با هم ترکیب می شوند2چنانچه فاصلۀ محدوده ها کمتر از   . شود

  .داراي مرز مشترك باشند ، مرز مشترك از پوشش گیاهی حذف می گردد...  گیرند مانند جاده ، نهر ،رودخانه و 

  :روش گویا سازي 

  " مرتع " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                          چمنزار  :نام عارضه  زمینهاي سرسبز  / پوشش گیاهی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .روئیده یا کاشته شده باشدقطعه زمینی که در آن چمن 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 
 آورده شده ، پس از حذف تضاریس اضافی با حفظ شکل کلی منطقه ، حدود داخلی آن مطابق قوانین جنرالیزالسیون ، جنرالیـزه شـده و پتـرن     1:2000محدودة این عارضه از فایلهاي      

سانتیمتر مربع درمقیاس کمتر بـوده و داراي اهمیـت خاصـی در منطقـه نباشـد حـذف مـی        5/0در5/0نجام می شودسطوح مجزایی که از مربوطه با توجه به لیست مشخصات عوارض ا  

وان حـد قـرار   در صورتیکه محدوده هاي پوشش گیاهی با عوارضی که  می توانند بعن.  میلیمتر در مقیاس باشد حدود با هم ترکیب می شوند2چنانچه فاصلۀ محدوده ها کمتر از    . شود

  .داراي مرز مشترك باشند ، مرز مشترك از پوشش گیاهی حذف می گردد...  گیرند مانند جاده ، نهر ، رودخانه و 

  :روش گویا سازي 

  "چمنزار" :شیوة نام نگاري 

  0ولتی و مراجع رسمی     مراجعه به ادارات دR      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  شوره زار : نام عارضه   زمینهاي غیررستنی  /پوشش گیاهی :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .منطقه اي که بر اثر تبخیر آب از امالح نمک پوشیده شده است 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 سانتیمتر طبق 5/0ضافی حذف می گردد ، محدوده هاي نزدیک بهم تا فاصله  آورده شده،  تضاریس ا1:2000محدوده این عارضه از فایلهاي 

  .قوانین جنرالیزاسیون  ، جنرالیزه شده و پترن مربوطه انجام می گردد
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  :روش گویا سازي 

  " شوره زار ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

   زاربوته : نام عارضه  زمینهاي غیررستنی   /پوشش گیاهی :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .منطقه اي پوشیده از بوته ها و علفهاي هرز با تراکم باال که آماده و مناسب کشاورزي نیست 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي  

 آورده شده ، پس از حذف تضاریس اضافی با حفظ شکل کلی عارضه ، حـدود داخلـی مطـابق قـوانین جنرالیزاسـیون ،         1:2000وده این عارضه از فایلهاي      محد

 داراي سانتیمتر مربع درمقیـاس کمتـر بـوده و   5/0در5/0سطوح مجزایی که از.جنرالیزه شده و پترن مربوطه با توجه به لیست مشخصات عوارض انجام می شود      

 سانتیمتر درمقیاس درکنار هم وجودداشته باشند  با هم ترکیـب  5/0چنانچه محدوده هایی به فاصله کمتر از     . اهمیت خاصی در منطقه نباشد حذف می گردد       

  .می شوند

 . قرار می گیرد62 در الیه " آورده شده ومجددا1:2000 فایلهاي 62محدوده بوته زار از الیه 

 

  :روش گویا سازي 

  " بوته زار ": وة نام نگاري شی

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  تپه هاي شنی : نام عارضه  زمینهاي غیررستنی/  پوشش گیاهی :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .ع توده شن که معموالًدر اثر وزش باد ایجاد شده باشد بر آمدگی حاصل از تجم

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 سانتیمتر طبق 5/0 آورده شده،  تضاریس اضافی حذف می گردد ، محدوده هاي نزدیک بهم تا فاصله 1:2000محدوده این عارضه از فایلهاي 

  .وطه انجام می گرددقوانین جنرالیزاسیون  ، جنرالیزه شده و پترن مرب
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  :روش گویا سازي 

  "نام +  تپه ماسه اي یا  تپه شنی ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0       تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  شنزار : نام عارضه  ی زمینهاي غیررستن/  پوشش گیاهی :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .سطحی از زمین که با شن پوشیده شده باشد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 سانتیمتر طبق 5/0 آورده شده،  تضاریس اضافی حذف می گردد ، محدوده هاي نزدیک بهم تا فاصله 1:2000محدوده این عارضه از فایلهاي 

  . جنرالیزه شده و پترن مربوطه انجام می گرددقوانین جنرالیزاسیون  ،

  

  :روش گویا سازي 

  " شنزار ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  جنگل:  نام عارضه   جنگل / پوشش گیاهیطبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .منطقه اي پوشیده از درخت با وسعت و تراکم باال،که به صورت طبیعی یا مصنوعی ایجاد شده باشد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

طابق قوانین جنرالیزاسیون ،  آورده شده ، پس از حذف تضاریس اضافی با حفظ شکل کلی منطقه ، حدود داخلی آن م1:2000محدودة این عارضه از فایلهاي 

سانتیمتر مربع درمقیاس کمتربوده و داراي 5/0در5/0سطوح مجزایی که از .جنرالیزه شده و پترن مربوطه با توجه به لیست مشخصات عوارض انجام می شود

در صورتیکه . ود با هم ترکیب می شوند میلیمتر در مقیاس باشد حد2چنانچه فاصلۀ محدوده ها کمتر از . اهمیت خاصی در منطقه نباشد حذف می شود

داراي مرز مشترك باشند مرز مشترك از پوشش ...  محدوده هاي پوشش گیاهی با عوارضی که  می توانند بعنوان حد قرار گیرند مانند جاده ، نهر ، رودخانه و 
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  .گیاهی حذف می گردد

  :روش گویا سازي 

  "نام +  جنگل ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : ي اطالعات شیوة جمع آور

   .پارکهاي جنگلی با نام خاص گویا می شوند : توضیح 

  

   جنگل تخریب شده : نام عارضه  جنگل/  پوشش گیاهی :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .جنگلهاي طبیعی یا مصنوعی که به سبب آفت زدگی،شرائط بد جوي یا قطع بی رویه درختان،تخریب شده یا رو به نابودي است منطقه اي پوشیده از 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

ابق قوانین جنرالیزاسیون ،  آورده شده ، پس از حذف تضاریس اضافی با حفظ شکل کلی منطقه ، حدود داخلی آن مط1:2000محدودة این عارضه از فایلهاي 

 سانتیمتر مربع درمقیاس کمتربوده و داراي 5/0در5/0جنرالیزه شده و پترن مربوطه با توجه به لیست مشخصات عوارض انجام می شودسطوح مجزایی که از 

در صورتیکه . د با هم ترکیب می شوند میلیمتر در مقیاس باشد حدو2چنانچه فاصلۀ محدوده ها کمتر از . اهمیت خاصی در منطقه نباشد حذف می شود

داراي مرز مشترك باشند مرز مشترك از پوشش ...  محدوده هاي پوشش گیاهی با عوارضی که  می توانند بعنوان حد قرار گیرند مانند جاده ، نهر ، رودخانه و 

  .گیاهی حذف می گردد

  "ام  ن+ جنگل تخریب شده ": شیوة نام نگاري           :روش گویا سازي 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R   رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع  : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  بلوك ساختمان  : نام عارضه  ساختمان/  سازه :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .را معابر مشخص می نمایندمجموعه اي از ساختمانها و دیوارهاي اطراف که محدوده کلی آن 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

.  میلیمتر در مقیاس  باشند با درنظر گرفتن قواعد جنرالیزه و حفظ شـکل بافـت سـاختمانی حـذف مـی گردنـد      1معابربین ساختمانها که داراي عرض کمتر از      

ساختمانهاي . میلیمتر درمقیاس گرفته می شود2تضاریس محدوده  ساختمانها درحدود . ساختمانهاي مجاور به صورت بلوك ساختمانی نمایش داده می شوند      

درصورتیکه این عارضه بصورت منفرد در کنار بلوك ساختمانی .  میلیمتر مربع در مناطق خارج از بافت شهري بانماد تک ساختمان آورده می شود       2کوچکتر از   

  .ند با درنظرگرفتن قواعدجنرالیزاسیون با یکدیگر ادغام می گردندباشد یاچند ساختمان منفرد با درکنار یکدیگرباش

  :روش گویا سازي 
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  " بلوك ساختمانی ": شیوة نام نگاري 

  0   مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت 0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  ساختمان منفرد : نام عارضه  ساختمان/ ه  ساز:طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .سازه اي داراي دیوار اطراف وسقف که احداث شده اما به دالیل ابعادي نمی تواند با بلوك نمایش داده شود

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 میلیمتر مربع  در 1در1ساختمانهاي کوچکتر از .ی شود  میلیمتر طبق لیست مشخصات عوارض آورده م1 د ر1تک ساختمانهاي بزرگتر از 

مقیاس با نماد ساختمان منفرد نمایش داده می شوددر صورتیکه تراکم این ساختمانها در یک منطقه زیاد باشد به صورت بلوك ساختمانی 

  .ج از بافت شهري ضروري می باشدحفظ تک ساختمانهاي خار.نمایش داده شده و یا مطابق قوانین جنرالیزاسیون ، جنرالیزه می گردد

  :روش گویا سازي 

  " ساختمان منفرد" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  دردست احداثساختمان  : نام عارضه  ساختمان /  سازه :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .ساختمانی که هنوز عملیات سفت کاري آن به پایان نرسیده باشد

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

در صورتی که این ساختمانها در کنار .  آورده شده و پس از حذف تضاریس  پترن مربوطه انجام می گردد1:2000محدوده این عارضه از فایل 

میلیمتر مربع که در منطقه حائز 1در1ساختمانهاي دردست احداث کوچکتر از . تمانی قرار داشته باشد با این بلوکها ادغام می گرددبلوکهاي ساخ

  .اهمیت نباشد حذف می شوند

  :روش گویا سازي 

  " ساختمان دردست احداث ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0تابلو منصوب      0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  پل آبرو : نام عارضه  سازه هاي حمل و نقل/  سازه:طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  . اتصال دو نقطه ایجاد می شود ، براي گذر از موانع طبیعی یا مصنوعی آبی براي سازه اي که در طول یک مسیر حمل و نقل

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

در صورتیکه تراکم عارضه در منطقه زیاد باشد مطابق قوانین جنرالیـزه تعـدادي از   . نماد آن در محل واقعی در جهت عمود برراهها قرار می گیرد    

  .آنها حذف می شود

  

  :روش گویا سازي 

  " پل آبرو ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0ش از اهالی بومی مطلع پرس: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  پل وسایط نقلیه  : نام عارضه   سازه هاي خاص /سازه :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

 تقاطع راهها به دو صورت زیر گذر و یا رو گذر وجود سازه اي که در طول یک مسیر حمل و نقل براي اتصال دو نقطه ایجاد می شود ، معموالً در

  .در مورد تقاطع هاي غیر هم سطح نیز این عارضه به کار می رود .دارد

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

ر با اندازه واقعی آنها از میلیمتر در مقیاس کوچکتر است از نماد مربوطه استفاده شده و پلهاي بزرگت2 براي نمایش پلهایی که اندازه آنها از 

  . نمادمربوط به پل وسائط نقلیه مماس برجاده ودرامتداد آن قرار می گیرد. آورده می شود1:2000فایلهاي 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  +  پل وسا ئط نقلیه ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R رویت     0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  پل عابرپیاده : نام عارضه   سازه هاي خاص /سازه :طبقه بندي عارضه

  

   :تعریف عارضه

  .سازه اي براي عبور عابر پیاده از روي یک مانع طبیعی یا مصنوعی ماننددره یا یک مسیر حمل ونقل و یا از زیر یک مسیر حمل ونقل 

  :1:2000اد عارضه از نقشه هاي روش ایج

در صورتی که . شامل پل عابر پیاده زیرزمینی و هوایی می با شد که با مشخصات مندرج در لیست عوارض در جهت عمود برراهها آورده می شود

  .میلیمتر کمتر باشد نماد مربوطه قرار داده می شود2اندازه عارضه از 

  :روش گویا سازي 

  " عابر پیاده  پل": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  محل اخذ عوارض : نام عارضه  سازه هاي حمل و نقل/  سازه :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .راهها یا بزرگراهها ، براي دریافت عوارض راه سازه اي در مدخل ورودي برخی از آزاد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد مربوطه طبق مشخصات مندرج در لیست عوارض درمحل واقعی آن قرار می گیرد

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام +  محل اخذ عوارض ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0 مطلع پرسش از اهالی بومی: شیوة جمع آوري اطالعات 
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  تونل : نام عارضه  سازه هاي حمل و نقل/  سازه :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

تونل معموالً در تقاطع راه با .دگذرگاه یا سازه اي که براي اتصال دو نقطه وعبور از زیر زمین یا درون موانع طبیعی یا مصنوعی احداث می گرد

  .کوه دیده می شود 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

نماد تونل مطابق لیست مشخصات عوارض در روي دهانه ورودي و خروجی آن به نحوي که حتی االمکان عمود برمسیر واقع شده و جهت شاخه 

  . هاي نماد به طرف راه باشد آورده می شود

  

  :سازي روش گویا 

  "نام +  تونل ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  بهمن گیر   : نام عارضه  سازه هاي حمل و نقل/  سازه :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .شیده که براي  جلوگیري از ریزش برف و سنگ بر روي مسیر هاي حمل و نقل احداث می گردد سازه اي سر پو

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 میلیمتر باشد در نمایش آن اغراق صورت می 2این عارضه طبق مشخصات مندرج درلیست عوارض آورده شده در صورتیکه طول آن کمتر از 

  .گیرد

   :روش گویا سازي

  " بهمن گیر ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

   محل فرود هلی کوپتر :نام عارضه  سازه هاي حمل و نقل/  سازه :طبقه بندي عارضه
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   :تعریف عارضه

  الً مدور است و براي پرواز وفرود هلی کوپتر آماده سازي شده استسطحی که معمو

  

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد مربوطه طبق مشخصات مندرج در لیست عوارض درمحل واقعی آن قرار می گیرد

  

  

  

  :روش گویا سازي 

  "محل فرود هلی کوپتر ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوبRسش از اهالی بومی مطلع پر: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  باند فرودگاه : نام عارضه  سازه هاي حمل و نقل/  سازه :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

 و عریض ستقیمسیسات فرودگاه معموالً ما گرفتن تآسفالته براي نشست و بر خاست هواپیما بدون در نظر ًسطحی آماده سازي شده و معموال

  .باندهاي رابط به عنوان باند طبقه بندي می شوند. است 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

میلیمتر باشد در نمایش آن اغراق صورت می 2این عارضه طبق مشخصات مندرج در لیست عوارض آورده شده در صورتیکه طول آن کمتر از 

  .گیرد

  

  :روش گویا سازي 

  " باند فرودگاه ": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .فرودگاه نظامی با ذکر منطقه ممنوعه گویا می شود. می شودباند خاکی ، باند هواپیماي سمپاش و باند فرود اضطراري نیز با ذکرنام باند گویا : توضیح
  

  سیلوي غالت : نام عارضه   سازه هاي خاص /سازه :طبقه بندي عارضه
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   :تعریف عارضه

  محفظه اي بسته و دائمی براي ذخیره سازي غالت سیلوها معموال به صورت ردیفهایی از ساختمانهاي استوانه اي شکل در کنار هم دیده 

  .وندمی ش

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

در صورتی که تراکم این عارضه درمنطقه زیاد باشد مطابق .نماد این عارضه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض آورده می شود 

  . قوانین جنرالیزه تعدادي از آنها حذف می شود

  :روش گویا سازي 

  " سیلوي غالت ": شیوة نام نگاري 

 0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: وة جمع آوري اطالعات شی

  

  

  سیلوي سیمان : نام عارضه   سازه هاي خاص /سازه :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .یمان سازه اي معموالً فلزي و استوانه اي شکل براي نگهداري و ذخیره س

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

در صورتی که تراکم این عارضه درمنطقه زیاد باشد مطابق .نماد این عارضه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض آورده می شود 

  . قوانین جنرالیزه تعدادي از آنها حذف می شود

  

  :روش گویا سازي 

  " سیلوي سیمان ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

   کوره آجرپزي : نام عارضه   سازه هاي خاص /سازه :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .محوطه اي شامل تاسیسات مورد نیاز تهیه آجر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  :1:2000 عارضه از نقشه هاي روش ایجاد

در صورتی که تراکم این عارضه درمنطقه زیاد باشد مطابق .نماد این عارضه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض آورده می شود 

  . قوانین جنرالیزه تعدادي از آنها حذف می شود

  

  :روش گویا سازي 

  "کوره آجرپزي  ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : طالعات شیوة جمع آوري ا

  

  دودکش : نام عارضه   سازه هاي خاص /سازه :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  . بخار آب ، دود یا گاز ناشی از احتراق سازه اي عمودي بر روي برخی ساختمانهاي خاص یا در برخی از محدوده ها براي خارج سازي

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد این عارضه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض آورده می شود 

  

  

  :روش گویا سازي 

  " دودکش ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  سنسور خورشیدي : نام عارضه   سازه هاي خاص /سازه :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  سازه اي براي تولید انرژي الکتریکی خورشید
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  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .خصات عوارض آورده می شود نماد این عارضه در محل واقعی آن طبق لیست مش

  

  

  :روش گویا سازي 

  ") فتوسل خورشیدي (  سنسور خورشیدي ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

   

  

  پرچین :  عارضهنام    حدود / سازه :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .می سازند ) به ویژه باغ(دیوار مانندي از بوته هاي خار،چوبهاي نوك تیز ، نی و علف که اطراف زمین 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

سیون عوارض مزبور جنرالیزه  می در مناطق پر تراکم طبق قوانین مربوط به جنرالیزا.  جدید تبدیل می شوند Linestyle با حذف تضاریس به 

  .شوند

  

  :روش گویا سازي 

  " پرچین ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  نرده : نام عارضه    حدود / سازه :طبقه بندي عارضه

   :یف عارضهتعر

  .مانعی مصنوعی ساخته شده از میله هاي فلزي  یا چوبی که به منظور حصار ،جدا سازي و یا حفاظت به کار می رود 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 
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  ض مزبور جنرالیزه در مناطق پر تراکم طبق قوانین مربوط به جنرالیزاسیون عوار.  جدید تبدیل می شوند Linestyle با حذف تضاریس به  

  .می شوند

  

  :روش گویا سازي 

  " نرده": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  دیوار : نام عارضه    حدود / سازه :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .ساختاري عمودي با سطحی کمابیش مسطح، ساخته شده با مصالح ساختمانی به منظور محصور کردن یا جدا سازي قطعه زمین 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

ه طبق در صورت تراکم در منطق. میلیمتر بوده واهمیت خاصی درمنطقه نداشته باشد حذف می گردد2این عارضه در صورتی که کوچکتر از 

  .قوانین جنرالیزاسیون ،جنرالیزه می شود

  

  :روش گویا سازي 

  " دیوار ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  یم خاردارس : نام عارضه    حدود / سازه :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  مانعی مصنوعی ساخته شده در اطراف محوطه هاي مختلف به منظور جدا سازي یا محافظت که از میله هاي عمودي و سیمهاي خاردار 

  .برایجلو گیري ازعبوربر پا می سازند

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

در مناطق پر تراکم طبق قوانین مربوط به جنرالیزاسیون عوارض مزبور جنرالیزهمی . د  جدید تبدیل می شونLinestyle با حذف تضاریس به 

  .شوند
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  :روش گویا سازي 

  " سیم خاردار ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  جدول : نام عارضه    حدود / سازه :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  )معموالًدر معابر. (بلوکهاي سیمانی ساخته شده که به صورت خطی براي جداسازي دومسیر کنار هم قرار داده می شوند

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  ر مناطق پر تراکم طبق قوانین مربوط به جنرالیزاسیون عوارض مزبور جنرالیزه د.  جدید تبدیل می شوند Linestyle با حذف تضاریس به  

  . می شوند

  .  میلیمتر حذف می شود2 میلیمتر در مقیاس نقشه باشد به جدول تبدیل می شود و جزایرکمتراز2جزایر وسط خیابان که عرض آنها بیشتراز 

  :روش گویا سازي 

  " جدول": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : آوري اطالعات شیوة جمع 

  

  

  حد : نام عارضه    حدود / سازه :طبقه بندي عارضه

ره  مرزتفکیک کننده دو ناحیه یامکان که معموال با برآمدگی مصنوعی یا خاك ،گچ ،سنگ چین وغی:تعریف عارضه

  .وجود می آورند

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

در صورت .  سانتیمتر در مقیاس نقشه باشد و در صورت نداشتن اهمیت در منطقه حذف می گردد5/0این عارضه در صورتی که کوچکتر از 

  .تراکم در منطقه طبق قوانین جنرالیزاسیون جنرالیزه می شود

  

  :روش گویا سازي 
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  " حد ": گاري شیوة نام ن

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  برج مراقبت پرواز : نام عارضه  برج /سازه  :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .دایت و کنترل آمدوشد هوائی از آن استفاده می کنند سازه اي درمحوطه فرود گاه که ماموران ذیربط براي ه

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد این عارضه با توجه به لیست مشخصات عوارض در مکان واقعی آن قرار می گیرد

  

  

  :روش گویا سازي 

  " برج مراقبت پرواز ": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0 بومی مطلع پرسش از اهالی: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  برج دیده بانی:  نام عارضه  برج /سازه  :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .سازه اي نسبتاً بلند که به منظور دیده بانی یا نگهبانی مناطق اطراف ایجاد شده است 

  :1:2000 نقشه هاي روش ایجاد عارضه از

  .نماد این عارضه با توجه به لیست مشخصات عوارض در مکان واقعی آن قرار می گیرد

  

  

  :روش گویا سازي 

  " برج دیده بانی ": شیوة نام نگاري 
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  Rاجع رسمی     مراجعه به ادارات دولتی و مرR      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  دکل مخابراتی : نام عارضه  برج /سازه  :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  ... .سازه اي بلند و معموالً فلزي براي نگهداري آنتن هاي مخابراتی و دریافت و ارسال و مخابره امواج رادیویی،تلویزیونی و 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .جه به لیست مشخصات عوارض در مکان واقعی آن قرار می گیردنماد این عارضه با تو

  

  :روش گویا سازي 

   "دکل مخابراتی": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  دکل برق : نام عارضه  برج /سازه  :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .سازه اي بلند وفلزي ، نگهدارنده کابلها یا انتقال دهنده نیروي برق 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد این عارضه با توجه به لیست مشخصات عوارض در مکان واقعی آن قرار می گیرد

  .د مناسب می باش1:10000دکل در هر شبکه 2تعداد 

  

  :روش گویا سازي 

  " دکل برق ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  سد بتنی : نام عارضه  سازه هاي آبی /سازه  :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  . عمود بر جهت جریان آب رود خانه ، که با هدف تجمع واستحصال آب در پشت آن احداث می گردد دیواره اي

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

نماد سد . متردر مقیاس نقشه کوچکتر باشد در نمایش آن طبق قوانین جنرالیزاسیون اغراق صورت می گیرد 20در صورتیکه اندازه این عارضه از 

  .برمسیر جریان آب قرار داده می شود،عمود 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام +  سد بتنی ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  سد خاکی : نام عارضه  سازه هاي آبی /سازه  :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .مانع ساخته شده در جهت عمود بر جریان آب رود خانه، با هدف  تجمع واستحصال یا انحراف جهت جریان آب 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

نماد سد .  اغراق صورت می گیرد متردر مقیاس نقشه کوچکتر باشد در نمایش آن طبق قوانین جنرالیزاسیون20در صورتیکه اندازه این عارضه از 

  .عمود برمسیر جریان آب قرار داده می شود

  

  :روش گویا سازي 

  "نام +  سد خاکی": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  بند  :نام عارضه  سازه هاي آبی /سازه  :ارضهطبقه بندي ع

   :تعریف عارضه

  .سازه اي کوچک در مسیر کانالها یا رود خانه ها که به دالیلی از قبیل متوقف ساختن ،تنظیم جریان یا تغییرجهت آب تعبیه شده باشد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

نماد . مقیاس نقشه کوچکتر باشد در نمایش آن طبق قوانین جنرالیزاسیون اغراق صورت می گیرد متر در 20در صورتیکه اندازه این عارضه از 

  .ودر صورت تراکم در منطقه طبق قوانین جنرالیزاسیون تعدادي از آنها حذف می گردد.بند عمود برمسیر جریان آب قرار داده می شود

  :روش گویا سازي 

  " بند": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : ي اطالعات شیوة جمع آور

  

  

            

  موج شکن : نام عارضه  سازه هاي آبی /سازه  :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .ربه هاي موج یا حفاظت بند یا ساحل دیواره اي ساخته شده از سنگ یا بتون در ساحل ، براي پیشگیري از فشار ض

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .این عارضه مطابق جدول لیست مشخصات عوارض آورده می شود

  

  

  :روش گویا سازي 

  " موج شکن ": شیوة نام نگاري 

  0راجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی     مR      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  اسکله : نام عارضه  سازه هاي آبی /سازه  :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .سازه اي امتداد یافته در آب براي پهلو گرفتن انواع شناورها یا محل تفریح

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .آورده می شوداین عارضه مطابق جدول لیست مشخصات عوارض 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + اسکله": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  چراغ دریایی : نام عارضه  سازه هاي آبی /سازه  :طبقه بندي عارضه

   : عارضهتعریف

   . سازه اي امتداد یافته در آب براي پهلو گرفتن انواع شناورها یا محل تفریح 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد این عارضه درمحل واقعی آن قرار داده می شود

  

  

  :روش گویا سازي 

  " چراغ دریایی ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0ی بومی مطلع پرسش از اهال: شیوة جمع آوري اطالعات 
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  آزاد راه                           : نام عارضه  جاده/  حمل و نقل :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
) داراي روسازي اسفالت میباشد .( قاطع هم سطح می باشدمسیرعبوروسایل نقلیه موتوري به منظور اتصال دو نقطه مشخص این نوع مسیر فاقد ت

.  

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

متر 10 آورده می شود در صورتیکه عرض جاده کمتر 1:2000مطابق لیست مشخصات عوارض دو طرف راه با حذف تضاریس اضافی از فایل 

  .تفاده می شود معرفی شده اسmu ltiline ازباشد طبق لیست مشخصات عوارض

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + آزاد راه " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                            بزرگراه :  نام عارضه  جاده/  حمل و نقل :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .مسیر عبور وسایل نقلیه موتوري که زیرسازي ، ابنیه فنی و جزیره وسط دارد و داراي تقاطع هم سطح میباشد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 متر 10یکه عرض جاده کمتر از آورده می شود در صورت1:2000مطابق لیست مشخصات عوارض دو طرف راه با حذف تضاریس اضافی از فایل 

   معرفی شده استفاده می شودmu ltiline ازباشد طبق لیست مشخصات عوارض

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + بزرگراه " :شیوة نام نگاري 

  0 رسمی     مراجعه به ادارات دولتی و مراجعR      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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                          آزاد راه یا بزرگراه دردست احداث : نام عارضه  جاده/  حمل و نقل :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  آزادراه یا بزرگراهی که تحت عملیات ساختمانی قراردارد

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 متر 10 آورده می شود در صورتیکه عرض جاده کمتر از 1:2000ذف تضاریس اضافی از فایل مطابق لیست مشخصات عوارض دو طرف راه با ح

   معرفی شده استفاده می شودmu ltiline ازباشد طبق لیست مشخصات عوارض

  

  :روش گویا سازي 

  "آزادراه یا بزراگراه دردست احداث" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRمطلع پرسش از اهالی بومی : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                            جاده آسفالته : نام عارضه  جاده/  حمل و نقل :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  داراي تقاطع هم سطح نیز میباشد. ق خارج از شهرمسیر عبور وسایل نقلیه موتوري داراي زیرسازي ، بستر آسفالت و ابنیه فنی در مناط

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 متر 10 آورده می شود در صورتیکه عرض جاده کمتر از 1:2000مطابق لیست مشخصات عوارض دو طرف راه با حذف تضاریس اضافی از فایل 

  می شود معرفی شده استفاده mu ltiline باشد طبق لیست مشخصات عوارض

  

  :روش گویا سازي 

  "جاده آسفالته" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                         جاده شوسه : نام عارضه  جاده/  حمل و نقل :طبقه بندي عارضه
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  :تعریف عارضه
   مسیر عبور وسایل نقلیه داراي زیرسازي و ابنیه فنی بدون رویه آسفالت و داراي روسازي شنی

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 متر 10 آورده می شود در صورتیکه عرض جاده کمتر از1:2000مطابق لیست مشخصات عوارض دو طرف راه با حذف تضاریس اضافی از فایل 

   معرفی شده استفاده می شودmu ltiline ازاشد طبق لیست مشخصات عوارضب

  

  :روش گویا سازي 

  "جاده شوسه" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                              جیپ روهجاد : نام عارضه  جاده/ و نقل  حمل :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .تمسیر عبور وسایل نقلیه بدون ابنیه فنی و زیرسازي که در اثر عبور و مرور وسایل نقلیه ایجاد شده اس

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 شده و مطابق لیست مشخصات عوارض  پترن خطی می شود و در صورتیکه تراکم جاده  با حذف تضاریس آورده1:2000محور آن از فایلهاي 

  هاي جیپ رو در منطقه زیاد باشد طبق قوانین جنرالیزاسیون تعدادي از آنها حذف می شود

  

  :روش گویا سازي 

  "جاده جیپ رو" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0تابلو منصوب      0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                            جاده مالرو :نام عارضه  جاده/  حمل و نقل :طبقه بندي عارضه
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  :تعریف عارضه
  .عبوربدون ابنیه فنی و زیرسازي که معموالً محل عبور دام میباشد  +مسیر 

  :1:2000ه هاي روش ایجاد عارضه از نقش

در صورتیکه تراکم راههاي مالرو در یک منطقه .آورده می شود1:2000از فایل با حذف تضاریس اضافی مطابق لیست مشخصات عوارض ،راه 

  .زیادباشد مطابق قوانین جنرالیزه تعدادي از آنها حذف می شود

  :روش گویا سازي 

  "جاده مالرو": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : ات شیوة جمع آوري اطالع

  

  

  

                            جاده آسفالته دردست احداث : نام عارضه  جاده/  حمل و نقل :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  . داردجاده آسفالتی که تحت عملیات ساختمانی قرار

  

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 متر 10 آورده می شود در صورتیکه عرض جاده کمتر از 1:2000اضافی از فایل تضاریس مطابق لیست مشخصات عوارض دو طرف راه با حذف 

   معرفی شده استفاده می شودmu ltiline ازباشد طبق لیست مشخصات عوارض

  

  :روش گویا سازي 

  "جاده آسفالته دردست احداث " :گاري شیوة نام ن

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                                         خیابان : نام عارضه  رهاي شهريی  مس/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه
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  :تعریف عارضه
  .خیابان در مناطق شهري با رویه آسفالت می باشد که براي عبور وسایل نقلیه استفاده میشود و معموالً پیاده روهایی در دو سوي سواره رو دارد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

ورده می شود در مناطق شهري بلوکهاي ساختمانی خود  آ1:2000مطابق لیست مشخصات عوارض دو طرف راه با حذف تضاریس اضافی از فایل 

  .نمایش دهنده راه می باشد

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + خیابان": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                            میدان : نام عارضه  رهاي شهريی  مس/ حمل و نقل :عارضهطبقه بندي 

  :تعریف عارضه
متر باشد تبدیل گردیده و در غیر اینصورت با نماد 200 متر بوده ویا مساحت  آن بیش از 10در صورتی که حداقل داراي یک قطر بزرگتر از 

  .نمایش داده می شود

  :1:2000شه هاي روش ایجاد عارضه از نق

  . میلیمتر در مقیاس نقشه با توجه به لیست مشخصات عوارض آورده می شود2میادین با قطر بزرگتر از 

  

  :روش گویا سازي 

  " نام + میدان  " :شیوة نام نگاري 

  0 دولتی و مراجع رسمی     مراجعه به ادارات0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                                          راه آهن : نام عارضه  ریلیرهاي ی  مس/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
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  .مسیري خطی داراي ریلهاي فلزي که به صورت یک خطه یا دو خطه است براي عبور قطار 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 آن با توجه به لیست مشخصات عوارض آورده می شود در صورت تراکم خطوط راه آهن در منطقه با رعایت اصول و قواعد 1:2000از فایلهاي 

  .جنرالیزاسیون تعداي از آنها حذف می شود

    

  :روش گویا سازي 

  "نام  + راه آهن" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0 مطلع پرسش از اهالی بومی: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                                       دردست احداثراه آهن  : نام عارضه  ریلیرهاي ی  مس/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  . خواهد شد مسیر خطی در حال ساخت که براي عبور قطار استفاده

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 آن با توجه به لیست مشخصات عوارض آورده می شود در صورت تراکم خطوط راه آهن در منطقه با رعایت اصول و قواعد 1:2000از فایلهاي 

  .جنرالیزاسیون تعداي از آنها حذف می شود

    

  :روش گویا سازي 

  "ر دست احداث راه آهن د" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                                          مترو : نام عارضه  ریلیرهاي ی  مس/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
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 خطی داراي ریلی فلزي که براي عبور قطارهاي مترو از آن استفاده میشود و در بخشهایی ممکن است از روي زمین عبور کرده و قابل مسیري

  رویت باشد

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

می شود در صورت تراکم خطوط مترو  آن با توجه به لیست مشخصات عوارض آورده 1:2000در مناطقی که روي زمین قرار دارند ، از فایلهاي 

  .در منطقه با رعایت اصول و قواعد جنرالیزاسیون تعداي از آنها حذف می شود

    

  :روش گویا سازي 

  " نام + مترو " :شیوة نام نگاري 

  0ی و مراجع رسمی     مراجعه به ادارات دولتR      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                                           فرودگاه :نام عارضه  ریلیرهاي ی  مس/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
ی مورد محوطه نسبتا بزرگی که شامل تاسیسات مختلفی مثل ساختمانها ،آشیانه هواپیما، باند و برج مراقبت پرواز بوده و براي ترابري هوای

  استفاده قرار می گیرد

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . آن طبق لیست مشخصات عوارض آورده شده و نماد مربوطه در محدوده آن قرار می گیرد1:2000از فایلهاي 

  

    

  :روش گویا سازي 

  "نام   + فرودگاه " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0می مطلع پرسش از اهالی بو: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                                          ترمینال: نام عارضه     تاسیسات حمل و نقل/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .دمات عمومی به مسافر و اتوبوس و محل توقف اتوبوسها  محدوده اي شامل ساختمانهاي مختلف ، سکو، مراکز ارائه خ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .   آن طبق لیست مشخصات عوارض آوره شده و نماد مربوطه در محدوده آن قرار می گیرد1:2000از فایل 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  +  ترمینال " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : ت شیوة جمع آوري اطالعا

  

  

  

   ایستگاه راه آهن:   نام عارضه     تاسیسات حمل و نقل/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  ...ومی به مسافر ، ترن ومحدوده اي شامل ساختمانهاي مختلف ، سکو، مراکز ارائه خدمات عم

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .   آن طبق لیست مشخصات عوارض آوره شده و نماد مربوطه در محدوده آن قرار می گیرد1:2000از فایل 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  +  ایستگاه راه آهن " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0می مطلع پرسش از اهالی بو: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                                          ایستگاه مترو : نام عارضه     تاسیسات حمل و نقل/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  ارائه خدمات عمومی به مسافر و قطارهاي مترومحدوده اي شامل ساختمانهاي مختلف ، سکو، مراکز 
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  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .  آن طبق لیست مشخصات عوارض آوره شده و نماد مربوطه در دهانه ورودي و خروجی مترو قرار داده می شود1:2000از فایل 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  +  ایستگاه مترو " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : ع آوري اطالعات شیوة جم

  

  

  

                           دریا  :نام عارضه  پهنه هاي آبی/ عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  .آزادمتصل استپهنه اي بزرگ ازآب درداخل خشکی ،که به آبهاي :تعریف عارضه

  

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . آورده می شود و تضاریس آن حذف می گردد1:2000محدوده این عارضه طبق لیست مشخصات عوارض از فایلهاي 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + دریا " :شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0و منصوب      تابل0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                            دریاچه :نام عارضه  پهنه هاي آبی/ عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .ک یا داراي آب باشد پهنه بزرگ آبی حاوي آب شیرین یا شور که کامالً با خشکی احاطه شده باشد و میتواند به صورت فصلی خش
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  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . آورده  شده و تضاریس آن حذف می گردد1:2000محدوده این عارضه طبق لیست مشخصات عوارض از فایلهاي 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + دریاچه " :شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0  تابلو منصوب    Rپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                            خلیج : نام عارضه  پهنه هاي آبی/ عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .ی محصور باشد پهنه اي بزرگ از آب که در اثر پیشرفتگی آب به داخل خشکی به وجود آمده و از سه طرف توسط خشک

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . آورده  شده  و تضاریس آن حذف می گردد1:2000محدوده این عارضه طبق لیست مشخصات عوارض از فایلهاي 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + خلیج " :شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0منصوب      تابلو Rپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                            ساحل :نام عارضه  پهنه هاي آبی/ عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه

   .سطحی از زمین در مجاورت پهنه اي از آب یا رودخانه که فاصله بین آب و خشکی را تشکیل میدهد

  :1:2000 عارضه از نقشه هاي روش ایجاد
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 آورده می شود و تضاریس آن حذف می گردد وسطح عارضه فوق پترن 1:2000محدوده این عارضه طبق لیست مشخصات عوارض از فایلهاي 

  . میلیمتر در مقیاس نقشه کمتر باشد حذف می گردد2می شود در صورتیکه عرض محدوده ساحل از 

  

  :روش گویا سازي 

  "ساحل" :ي شیوة نام نگار

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                             استخر :نام عارضه  پهنه هاي آبی/ عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .ور ذخیره آب ، پرورش ماهی یا شنا مورد استفاده قرار میگیرد آبگیر مصنوعی که به منظ

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

در صورتیکه اندازه آن . آورده می شود و تضاریس آن حذف می گردد1:2000محدوده این عارضه طبق لیست مشخصات عوارض از فایلهاي 

رضه می شود ودر صورت تراکم عارضه در یک منطقه طبق قوانین جنرالیزاسیون تعدادي از میلیمتر مربع کمتر باشد نماد آن جایگزین عا2در2

  .آنها حذف و یا در هم ادغام می شود

  :روش گویا سازي 

  "استخر" :شیوة نام نگاري 

  0تی و مراجع رسمی     مراجعه به ادارات دولR      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .نوع استخر آبیاري یا پرورش ماهی مشخص می شود: توضیح 

  

                            نهر و جوي :نام عارضه  مسیرهاي آبی/  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .باشد مسیر آبی طبیعی یا مصنوعی که براي آب رسانی یا انتقال آب در جهت شیب جریان پیدا کرده 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

نهر وجویهاي کو تاهتر از یک سانتی متر در مقیاس نقشه که داراي اهمیت خاصی در منطقه نباشد ،حذف می شود چنانچه تعدادي از نهر 
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ی شود  نهر و جویهاي دو خطه اي که وجویها به صورت موازي در کنار هم قرار داشته باشد مطابق قواعد جنرالیزاسیون تعدادي از آنها حذف م

  . میلیمتر در مقیاس نقشه باشد بصورت یک خطه نمایش داده می شود2عرض آنها کمتر از 

  :روش گویا سازي 

  "نهر و جوي" :شیوة نام نگاري 

  0دولتی و مراجع رسمی     مراجعه به ادارات R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

   آبریز :نام عارضه  مسیرهاي آبی/  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
عارضه طبیعی که به صورت شیاري در خط القعر زمین امتداد یافته و محل عبور و هدایت آبهاي سطحی و یکی از مشخصه هاي مهم نمایش 

  .ارتفاعی توپوگرافی زمین  است

  :1:2000عارضه از نقشه هاي روش ایجاد 

 5/0در مرحله جنرالیزاسیون شاخه اصلی آبریز آورده شده  و با حفظ شکل کلی منطقه شعبات فرعی حذف می شود شاخه هایی که طولشان از 

  .سانتی متر در مقیاس کمتر باشد حذف می گردد

  

  :روش گویا سازي 

  "آبریز " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع  :شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                            رود خانه :نام عارضه  مسیرهاي آبی/  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  . به صورت فصلی یا دائمی دیده میشوند آبهاي جاري در سطح زمین که در امتداد طوالنی جریان دارند و

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 آورده شده طبق قوانین جنرالیزاسیون با حذف تضاریس و نرم کردن و ترکیب قوسها با حفظ شکل کلی 1:2000محدوده رود خانه از فایلهاي 

سانتی متر مربع 5/0در5/0داخل رودخانه با ابعاد کوچکتر از) زایر ج(رودخانه مطابق جدول مشخصات عوارض نمایش داده می شود خشکی ها 
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  . میلیمتر در مقیاس از یکدیگر قرار داشته باشند با یکدیگر ادغام می شوند2حذف می گردد ودر صورتیکه چند خشکی در فاصله کمتر از 

  :روش گویا سازي 

  ")فصلی / دائمی + (نام  + رودخانه " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : جمع آوري اطالعات شیوة 

  

  

                            جزیره وسط رودخانه : نام عارضه  مسیرهاي آبی/ عوارض آبی : طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه

  .به صورت دایمی دروسط رودخانه ها وجود دارندخشکی هاي بیرون زده ازآب که 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . سانتیمتر باشد در هم ادغام می شود5/0 آورده شده در صورتیکه فاصله این جزایر کمتر از1:2000طبق لیست مشخصات عوارض از فایل 

  . منفرد وجود داشته باشند با رودخانه ادغام می شوند سانتیمتر مربع در جاهایی که بصورت5/0در5/0جزایر کوچکتر از 

  :روش گویا سازي 

  "جزیره وسط رودخانه  " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                           مسیل :نام عارضه  مسیرهاي آبی/ عوارض آبی:طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .محل عبور سیالب در فصل بارندگی که بستري از شن و ماسه دارد

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

کیب قوسها با حفظ شکل کلی  آورده شده طبق قوانین جنرالیزاسیون با حذف تضاریس و  نرم کردن و تر1:2000محدوده مسیل از فایلهاي 

سانتی متر مربع حذف   می 5/0در5/0مطابق جدول لیست مشخصات عوارض نمایش داده می شود خشکی هاي داخل مسیل با ابعاد کوچکتر از 

  .وند میلیمتر در مقیاس نقشه از یکدیگر قرار داشته باشند با یکدیگر ادغام می ش2گردد ودر صورتیکه چند خشکی در فاصله کمتر از 

  :روش گویا سازي 
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  "نام + مسیل ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  . رودخانه هاي اتفاقی بعنوان مسیل گویا می شوند: توضیح 

  

  

                            کانال :نام عارضه  مسیرهاي آبی/  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  عارضه مصنوعی براي آب رسانی که دیواره و کف آن اغلب از مصالح ساختمانی نظیر بتن ساخته شده و ممکن است روباز یا سرپوشیده باشد

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 میلیمتر در مقیاس نقشه کمتر 2 آن طبق لیست مشخصات عوارض آورده می شود ،در صورتیکه عرض آن از 1:2000محدوده کانال از فایل 

  .باشد به کانال یک خطه تبدیل می شود

  :روش گویا سازي 

  "کانال" :شیوة نام نگاري 

  0به ادارات دولتی و مراجع رسمی     مراجعه R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                            زهکش :نام عارضه  مسیرهاي آبی/  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .شیاري مصنوعی در روي زمین که به منظور هدایت آب به بیرون ازمنطقه ایجاد میشود 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

چنانچه .طول زهکش کمتر از یک سانتی متر در مقیاس نقشه بوده و داراي اهمیت خاصی در منطقه نباشد حذف می گردددر صورتی که 

  . تعدادي از زهکشها بصورت موازي در کنار هم قرار داشته باشند مطابق قواعد جنرالیزاسیون تعدادي از آنها حذف می گردد

  

  :روش گویا سازي 

  "زهکش" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: یوة جمع آوري اطالعات ش
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                            چاه آب : نام عارضه  عوارض نقطه اي/  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  . منظور استخراج آبهاي زیرزمینی ایجاد شده باشد حفره اي مصنوعی در سطح زمین که به

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد این عارضه طبق لیست مشخصات عوارض در محل واقعی آنها قرار می گیرد

  .چنانچه تراکم این عارضه در یک منطقه زیاد باشد مطابق قواعد جنرالیزاسیون تعدادي از آنها حذف می شوند

  

  : گویا سازي روش

  "چاه آب" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                     قنات :نام عارضه  عوارض نقطه اي/  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
هاي متعددي که به منظور ایجاد مجرایی در زیر زمین حفر شده و این مجرا، آب زیر زمینی کوهپایه ها را به دشتها روان میسازد تا به چاه

  مصرف کشاورزي و غیره برسد

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد این عارضه طبق لیست مشخصات عوارض در محل واقعی آنها قرار می گیرد

  .نچه تراکم این عارضه در یک منطقه زیاد باشد مطابق قواعد جنرالیزاسیون تعدادي از آنها حذف می شوندچنا

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + قنات " :شیوة نام نگاري 
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  0 رسمی     مراجعه به ادارات دولتی و مراجعR      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                         چشمه : نام عارضه  عوارض نقطه اي/  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .محل خارج شدن و جریان یافتن آب از زمین به طور طبیعی که گاهی منشا جریان آب در ابتداي نهر میباشد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .طبق لیست مشخصات عوارض در محل واقعی آنها قرار می گیردنماد این عارضه 

  .چنانچه تراکم این عارضه در یک منطقه زیاد باشد مطابق قواعد جنرالیزاسیون تعدادي از آنها حذف می شوند

  

  :روش گویا سازي 

  ")فصلی / دائمی + (نام + چشمه": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRومی مطلعپرسش از اهالی ب: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  آبشار                           :نام عارضه  عوارض نقطه اي / عوارض آبی : طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .محل ریزش توده آبی که از بلندي به صورت قائم یا با شیب تند فرو میریزد 

  :1:2000وش ایجاد عارضه از نقشه هاي ر

 میلیمتر در مقیاس  کوچکتر باشد  نماد 3 آن طبق لیست مشخصات عوارض آورده می شود در صورتیکه طول این عارضه از 1:2000از فایلهاي  

  .  مربوطه در محل آن قرار می گیرد

  :روش گویا سازي 

  "نام  +  آبشار " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : اطالعات شیوة جمع آوري 
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  تاالب                           : نام عارضه  پهنه هاي غیر خشک/  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .از آب شیرین اشباع شده راکد با پوششی از گیاهان خودرو است پهنه کم عمق از آب محصور در خشکی که معموالً 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

آن آورده شده پس از حذف تضاریس اضافی ،  نرم کردن و ترکیب قوسها با حفظ شکل کلی تاالب طبق 1:2000محدوده این عارضه از فایل 

سانتیمتر مربع باشد و اهمیت خاصی در 5/0در5/0یکه محدوده این عارضه کوچکتر از در صورت.لیست مشخصات عوارض نمایش داده می شود

در صورت تراکم این عارضه در منطقه و نزدیک بودن آنها بهم طبق قواعد جنرالیزاسیون تعدادي از آنها با . منطقه نداشته باشد حذف می گردد

  .یکدیگر ادغام می شود

  :روش گویا سازي 

  ") دائمی / فصلی + (نام + تاالب " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0     تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                             باطالق :نام عارضه  پهنه هاي غیر خشک/  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :ضهتعریف عار
پهنه زمینی که به علت نداشتن راه زهکشی رطوبت در آن اشباع شده به حالت سست و اسفنجی درآمده میتواند تمام آن آب باشد یا در قسمتی 

  .گیاه روییده باشد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

م کردن و ترکیب قوسها با حفظ شکل کلی طبق لیست آن آورده شده پس از حذف تضاریس اضافی ،  نر1:2000محدوده این عارضه از فایل 

سانتیمتر مربع باشد و اهمیت خاصی در منطقه 5/0در5/0در صورتیکه محدوده این عارضه کوچکتر از .مشخصات عوارض نمایش داده می شود

الیزاسیون تعدادي از آنها با یکدیگر در صورت تراکم این عارضه در منطقه و نزدیک بودن آنها بهم طبق قواعد جنر. نداشته باشد حذف می گردد

  .ادغام می شود

  :روش گویا سازي 

  "نام +باطالق " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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                     مانداب :نام عارضه  اي غیر خشکپهنه ه/  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  توده آب نسبتاً وسیع که در زمینی پست مانده و گندیده است

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

ل کلی طبق لیست آن آورده شده پس از حذف تضاریس اضافی ،  نرم کردن و ترکیب قوسها با حفظ شک1:2000محدوده این عارضه از فایل 

سانتیمتر مربع باشد و اهمیت خاصی در منطقه 5/0در5/0در صورتیکه محدوده این عارضه کوچکتر از .مشخصات عوارض نمایش داده می شود

دیگر در صورت تراکم این عارضه در منطقه و نزدیک بودن آنها بهم طبق قواعد جنرالیزاسیون تعدادي از آنها با یک. نداشته باشد حذف می گردد

  .ادغام می شود

  :روش گویا سازي 

  "نام + مانداب " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                  برکه     : نام عارضه  پهنه هاي غیر خشک/  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .سطحی پوشیده از آب داراي جریان آرام که معموالً در کنار چشمه یا رودخانه قراردارد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 طبق لیست آن آورده شده پس از حذف تضاریس اضافی ،  نرم کردن و ترکیب قوسها با حفظ شکل کلی1:2000محدوده این عارضه از فایل 

سانتیمتر مربع باشد و اهمیت خاصی در منطقه 5/0در5/0در صورتیکه محدوده این عارضه کوچکتر از .مشخصات عوارض نمایش داده می شود

در صورت تراکم این عارضه در منطقه و نزدیک بودن آنها بهم طبق قواعد جنرالیزاسیون تعدادي از آنها با یکدیگر . نداشته باشد حذف می گردد

  .ادغام می شود

  :روش گویا سازي 

  "برکه": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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                     نیزار : نام عارضه  پهنه هاي غیر خشک/  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .معموالً در حاشیه رودخانه یا دریاچه مشاهده میشود . گیاهی است که اکثریت عناصر تشکیل دهنده آن انواع نی میباشد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 با حفظ شکل کلی طبق لیست آن آورده شده پس از حذف تضاریس اضافی ،  نرم کردن و ترکیب قوسها1:2000محدوده این عارضه از فایل 

سانتیمتر مربع باشد و اهمیت خاصی در منطقه 5/0در5/0در صورتیکه محدوده این عارضه کوچکتر از .مشخصات عوارض نمایش داده می شود

آنها با یکدیگر در صورت تراکم این عارضه در منطقه و نزدیک بودن آنها بهم طبق قواعد جنرالیزاسیون تعدادي از . نداشته باشد حذف می گردد

  .ادغام می شود

  :روش گویا سازي 

  "نیزار" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

   هتل : نام عارضه  خدماتی  /  خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه

  :ف عارضهتعری
  .مکانی که درآن امکان اقامت موقت، صرف غذا و خدمات رفاهی دیگر براي مسافران تامین می شود 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض آورده می شود 

لویت کاربري عوارض وبا توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و ادر صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک منطقه 

  . تعدادي از آنها حذف می شود

  :روش گویا سازي 

  "نام  + هتل ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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                              پلیس : نام عارضه  خدماتی  /  خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .ساختمان محل استقرار نیروهاي انتظامی ،اعم از ناحیه هاي انتظامی داخل یا خارج از شهر 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  ق لیست مشخصات عوارض قرار داده می شود نماد مربوطه در محل واقعی آن طب

لویت کاربري عوارض ودر صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و ا

  .تعدادي از آنها حذف می شود

  :روش گویا سازي 

  "پلیس  ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0 از اهالی بومی مطلع پرسش: شیوة جمع آوري اطالعات 

  .شامل نیروي انتظامی و کالنتري نیز می شود: توضیح 

  

                              آتش نشانی : نام عارضه  خدماتی  /  خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  یق و ارائه خدمات ایمنیرهاي آتش نشانی براي اطفاي حایستگاه 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض قرار داده می شود 

لویت کاربري عوارض ودر صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و ا

  .تعدادي از آنها حذف می شود

  :روش گویا سازي 

  "آتش نشانی ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                              مرکز تجاري : نام عارضه  ی خدمات /  خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  ... .مانند پاساژ ،بازارچه و.مرکزي که به انجام امور و فعالیت هاي  تجاري اختصاص یافته باشد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  ی شود نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض قرار داده م

لویت کاربري عوارض ودر صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و ا

  .تعدادي از آنها حذف می شود

  :روش گویا سازي 

  "نام + مرکز تجاري  ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0 پرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  . بازارهاي سرپوشیده ، پاساژها و فروشگاههاي بزرگ گویا می شوند: توضیح 

  

                              مرکز اداري : نام عارضه  خدماتی  /  خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .ن دولتی مختص امور اداري ساختما

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض قرار داده می شود 

لویت کاربري عوارض ودر صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و ا

  .ي از آنها حذف می شودتعداد

  :روش گویا سازي 

  "نام  + مرکز اداري ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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                           بار   ان : نام عارضه  خدماتی  /  خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
   .منطقه اي روباز یا سرپوشیده که براي انبار و نگهداري کاالهاي مختلف مورد استفاده قرار می گیرد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد مربوطه در منطقه قرار می گیرد آورده شده و 1:2000محدوده عارضه با حذف تضاریس طبق مشخصات لیست عوارض از فایلهاي 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام   + انبار ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  .انبارهاي وسیع با ذکر نام خاص گویا می شوند: توضیح 

                              پارکینگ : نام عارضه  خدماتی  /  خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .محدوده اي  مورد استفاده براي توقف اتومبیل ها که میتواند  کنار جاده اي ،روباز یا سر پوشیده باشد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . آورده شده و نماد مربوطه در منطقه قرار می گیرد1:2000حذف تضاریس طبق مشخصات لیست عوارض از فایلهاي محدوده عارضه با 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "پارکینگ  ": شیوة نام نگاري 

  0جع رسمی     مراجعه به ادارات دولتی و مراR      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .پارکینک هاي عمومی گویا می شود: توضیح

  

  

                              مرکز قضایی : نام عارضه  خدماتی  /  خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه
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  :تعریف عارضه
  ... .ومی و  دادسرا ودادگستري ، دادگاه انقالب ، دادگاه عم: ات مثلفمرکزي اختصاص یافته به دادرسی و رسیدگی به دعاوي و اختال

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض قرار داده می شود 

لویت کاربري عوارض ودر صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و ا

  .آنها حذف می شودتعدادي از 

  :روش گویا سازي 

  "نام + مرکز قضایی  ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .یز می شودشامل دادگستري ، دادگاه انقالب ، دادگاه عمومی و  دادسرا ن: توضیح 

                            موتورخانه آ ب :نام عارضه  خدماتی  /  خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .ساختمانی در کنار زمین هاي کشاورزي که در آن تجهیزات پمپ کردن آب براي بیرون کشیدن آب از چاه استفاده می شود 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

در صورتی که تراکم  این عارضه در منطقه زیاد باشد طبق قوانین جنرالیزاسیون تعدادي از آنها .نماد مربوطه در محل واقعی آن قرار می گیرد

  .حذف می شود

  

  :روش گویا سازي 

  "موتورخانه " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0نصوب      تابلو م0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                              آب انبار : نام عارضه   خدماتی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
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  ساختمانی معموال در نواحی خشک ، براي نگهداري آب در زمین

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .می شود نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض داده

لویت کاربري عوارض ودر صورت تراکم نماد هاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و ا

  ..تعدادي از آنها حذف می شود

  :روش گویا سازي 

  " آب انبار ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                              آسیاب : نام عارضه   خدماتی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .استفاده می شود ... ه در آن از نیروي باد ،آب ، برق و ساختمانی براي آرد کردن غالت ، ک

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض قرار داده می شود 

لویت کاربري عوارض و و ادر صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون

  .تعدادي از آنها حذف می شود

  :روش گویا سازي 

  "آسیاب  ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                            جایگاه سوخت رسانی   : نام عارضه  خدماتی/ خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
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  .محدوده اي شامل تاسیسات  مختلف ،براي سوخت گیري وسائل نقلیه و عرضه سوخت 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

در . ده و نماد مربوطه در منطقه قرار می گیرد آورده ش1:2000 مشخصات عوارض از فایلهاي  لیست محدوده عارضه با حذف تضاریس طبق

  .میلیمتر مربع کمتر باشد محدوده فوق حذف می شود 3در3ازصورتی که ابعاد آن 

  

  :روش گویا سازي 

  "جایگاه سوخت رسانی  ": شیوة نام نگاري 

  0جعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی     مراR      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                              مرکز آموزش عالی : نام عارضه   بهداشتی– آموزشی /  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .مراکز آموزشی مربوط به آموزش عالی مثل دانشگاهها و دانشکده ها 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض قرار داده می شود 

لویت کاربري عوارض ودر صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و ا

  .تعدادي از آنها حذف می شود

  :روش گویا سازي 

  "موزش عالی  مرکز آ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .شامل دانشگاه ، دانشکده ، مرکز تربیت معلم و مراکز غیر انتفاعی آموزشی یا جامع علمی کاربردي نیز می شود: توضیح 

  

  

  مرکز آموزشی                             : نام عارضه   بهداشتی– آموزشی /  خدمات عمومی :ارضهطبقه بندي ع

  :تعریف عارضه
  محلی براي آموزشهاي مختلف مثل مدارس وآموزشگاهها
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  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض قرار داده می شود 

لویت کاربري عوارض ودر صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و ا

  .تعدادي از آنها حذف می شود

  :روش گویا سازي 

  "مرکز آموزشی  ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0و منصوب      تابلRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  . می شود) دبستان ، راهنمایی ، دبیرستان  ، هنرستان و آموزشگاه (شامل مدرسه : توضیح 

  

                              مرکز درمانی  : نام عارضه   بهداشتی- آموزشی /  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :رضهتعریف عا
  ... .نجام امور درمانی و بهداشتی شامل بیمارستانها ، درمانگاه ها ، مراکز بهداشتی و امحلی براي 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض قرار داده می شود 

لویت کاربري عوارض و منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و ادر صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک

  .تعدادي از آنها حذف می شود

  :روش گویا سازي 

  "مرکز درمانی  ": شیوة نام نگاري 

  0ع رسمی     مراجعه به ادارات دولتی و مراج0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                             ورزشگاه  : نام عارضه  حیی فرهنگی و تفر/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .محلی که  براي انجام فعالیت هاي مختلف ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد 
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  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . آورده شده و نماد مربوطه در منطقه قرار می گیرد1:2000س طبق مشخصات لیست عوارض از فایلهاي محدوده عارضه با حذف تضاری

  

  

  :روش گویا سازي 

  "ورزشگاه ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .استادیوم و سالن ورزشی دراین کالس گویا می شود: توضیح 

                          مرکز فرهنگی : نام عارضه  حیی تفر- فرهنگی /  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  ... . ، تئاتر و  کتابخانه ،موزه ،سینما:محلی است که به انواع مختلف فعالیتهاي فرهنگی  و هنري اختصاص دارد ،شامل

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض قرار داده می شود

در صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و اولویت کاربري عوارض 

  ا حذف می شوندتعدادي از آنه

  :روش گویا سازي 

  "نام + مرکز فرهنگی  ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                         کز تفریحی مر : نام عارضه  حیی تفر- فرهنگی /  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  ...باغ وحش ،شهر بازي و :  مکانی براي تفریح و سرگرمی مثل

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 
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  .نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض قرار داده می شود

در یک منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و اولویت کاربري عوارض در صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی 

  تعدادي از آنها حذف می شوند

  :روش گویا سازي 

  "نام + مرکز تفریحی ": شیوة نام نگاري 

  0لتی و مراجع رسمی     مراجعه به ادارات دو0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                             پارك  : نام عارضه  حیی تفر– فرهنگی /  خدمات عمومی :بقه بندي عارضهط

  :تعریف عارضه
  .گردشگاه عمومی به صورت فضاهاي سبز و وسائل بازي کودکان و تاسیسات خدماتی 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . آورده می شود1:2000ف تضاریس طبق مشخصات لیست عوارض از فایلهاي محدوده عارضه با حذ

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + پارك ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .ز می شودشامل بوستان نی: توضیح 

  

  

                              نمایشگاه : نام عارضه  حیی  تفر-فرهنگی /   خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .محدوده اي شامل ساختمان وتاسیسات مختلف که به عنوان محل دائمی براي برگزاري نمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد

  

  :1:2000قشه هاي روش ایجاد عارضه از ن
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  . آورده شده و نماد مربوطه در منطقه قرار می گیرد1:2000محدوده عارضه با حذف تضاریس طبق مشخصات لیست عوارض از فایلهاي 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام   + نوع + + نمایشگاه": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتRوب      تابلو منص0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .نمایشگاههاي دائمی گویا می شوند: توضیح 

                          بناي یادبود : نام عارضه  حیی تفر- فرهنگی /  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  . وقایع خاص احداث شده باشد ساختمان یا سازه اي که به عنوان یاد بود اشخاص و یا

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض قرار داده می شود

در صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و اولویت کاربري عوارض 

  ادي از آنها حذف می شوندتعد

  :روش گویا سازي 

  "نام + بناي یادبود ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب 0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  منطقه باستانی                            : عارضهنام   حیی تفر- فرهنگی /  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  محدوده اي شامل ساختمان ،آرامگاه و اماکن مختلف باستانی

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .ار می گیرد آورده شده و نماد مربوطه در منطقه قر1:2000محدوده عارضه با حذف تضاریس طبق مشخصات لیست عوارض از فایلهاي 
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  :روش گویا سازي 

  "نام  + منطقه باستانی ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .شامل آثار تاریخی نیز می شود: توضیح 

                             اردوگاه : نام عارضه  حیی تفر- فرهنگی / می  خدمات عمو:طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .شامل چادر عشایري هم می شود .منطقه اي که براي اطراق و اسکان موقت، مورد استفاده قرار می گیرد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . آورده شده و نماد مربوطه در منطقه قرار می گیرد1:2000عوارض از فایلهاي محدوده عارضه با حذف تضاریس طبق مشخصات لیست 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام   +  اردوگاه ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                           مسجد :نام عارضه   مذهبی/  خدمات عمومی :بندي عارضهطبقه 

  :تعریف عارضه

  )معموال داراي گنبدو مناره.(عبادتگاه پیروان دین اسالم 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض قرار داده می شود

راکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و اولویت کاربري عوارض در صورت ت

  تعدادي از آنها حذف می شوند

  :روش گویا سازي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  "نام + مسجد ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0   رویت   R      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .و بقیه مساجد با سمبل نمایش داده می شود.در مناطق پرتراکم شهري فقط نام مساجد بزرگ آورده می شود: توضیح 

  

                          کلیسا : نام عارضه   مذهبی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  )معموال با صلیبی روي سقف.( پیروان دین مسیح عبادتگاه

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض قرار داده می شود

کاربري عوارض در صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و اولویت 

  تعدادي از آنها حذف می شوند

  :روش گویا سازي 

  "نام + کلیسا ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب 0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                     کنشت : ارضهنام ع   مذهبی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .عبادتگاه پیروان دین زرتشت 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض قرار داده می شود

بوط به جنرالیزاسیون و اولویت کاربري عوارض در صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک منطقه با توجه به قواعد مر

  تعدادي از آنها حذف می شوند

  :روش گویا سازي 

  "نام+ کنشت": شیوة نام نگاري 
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  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  کنیسه                         : نام عارضه   مذهبی/ خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  عبادتگاه پیروان دین یهود

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض قرار داده می شود

 یک منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و اولویت کاربري عوارض در صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در

  تعدادي از آنها حذف می شوند

  :روش گویا سازي 

  "نام + کنیسه": شیوة نام نگاري 

  0جع رسمی     مراجعه به ادارات دولتی و مرا0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                   زیارتگاه : نام عارضه   مذهبی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .افراد براي زیارت به آنجا می روند که حالت مقدس داشته و محلی 

  

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . داده می شودنماد مربوطه در محل واقعی آن طبق لیست مشخصات عوارض قرار

در صورت تراکم نمادهاي نقطه اي کالس خدمات عمومی در یک منطقه با توجه به قواعد مربوط به جنرالیزاسیون و اولویت کاربري عوارض 

  تعدادي از آنها حذف می شوند

  :روش گویا سازي 
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  "نام + زیارتگاه ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوبRمطلعپرسش از اهالی بومی : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .شامل امامزاده و قدمگاه نیز می شود: توضیح 

                             منطقه مذهبی : نام عارضه   مذهبی/  خدمات عمومی :بقه بندي عارضهط

  :تعریف عارضه
  .هبی مانند امامزاده ،مقبره ،مسجد و حرم که براي زیارت در نظر گرفته شده است محدوده اي شامل ساختمان و اماکن مذ

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . آورده شده و نماد مربوطه در منطقه قرار می گیرد1:2000محدوده عارضه با حذف تضاریس طبق مشخصات لیست عوارض از فایلهاي 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + منطقه مذهبی  ": اري شیوة نام نگ

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                            قبرستان  : نام عارضه   مذهبی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
   .شده براي به خاکسپاري افراد فوت محلی

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

   . پترن مربوطه در محدوده انجام می شود  آورده شده و 1:2000محدوده عارضه با حذف تضاریس طبق مشخصات لیست عوارض از فایلهاي 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + قبرستان ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : اطالعات شیوة جمع آوري 
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  منطقه ممنوعه : نام عارضه   نظامی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .گاه نیروي انتظامی محدوده اي متعلق و تحت نظر یا مربوط به نیرو هاي مسلح کشور به غیر از پاس

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

در صورت مجاورت تعدادي از این مناطق در کنار هم  . محدوده این منطقه پس از حذف تضاریس طبق لیست مشخصات عوارض آورده می شود

  .مطابق قوانین جنرالیزاسیون ، جنرالیزه انجام می شود

  

  :روش گویا سازي 

  " منطقه ممنوعه": ي شیوة نام نگار

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  زندان  : نام عارضه   نظامی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .ه منظور حبس کردن محکومان محدوده اي شامل ساختمان و تاسیسات مختلف ب

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .محدوده این منطقه پس از حذف تضاریس طبق لیست مشخصات عوارض آورده می شود

  

  

  :روش گویا سازي 

  " ندامتگاه- زندان": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  مرکزپرورش دام و طیور : نام عارضه   صنعتی–دي یتول/ خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .ساختمانی براي نگهداري و پرورش دام و طیور 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

در صورت تراکم نماد در محدوده مورد نظر با درنظر گرفتن قواعد جنرالیزاسیون تعدادي از . موردنظر آورده می شودنماد این عارضه  در منطقه 

  .این نمادها حذف می شود

  

  :روش گویا سازي 

  "نام ) + مرغداري ، دامداري و گاوداري (نوع+  مرکز پرورش دام و طیور ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0سش از اهالی بومی مطلع پر: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  کارخانه : نام عارضه   صنعتی–دي ی تول/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .رار می گیرند محدوده اي شامل ساختمانها و تجهیزات مختلف که براي تولید محصولی مورد استفاده ق

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

در صورت تراکم نماد در محدوده مورد نظر با درنظر گرفتن قواعد جنرالیزاسیون تعدادي از . نماد این عارضه  در منطقه موردنظر آورده می شود

  .این نمادها حذف می شود

  

  :روش گویا سازي 

  "نام +  کارخانه ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  شرکت ایران خودرو: بعضی از کارخانه ها تحت عنوان شرکت تابلو منصوب دارند مانند: شمول
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  معدن : ارضهنام ع   صنعتی-دي یتول/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  ... .محدوده اي در سطح زمین شامل تاسیسات مختلف مواد معدنی مانند سنگ،شن،ماسه و 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

ود و  آن آورده شده و تضاریس آن گرفته می شود و نماد مربوطه در محدوده موردنظر قرار داده می ش1:2000محدوده معدن از فایلهاي 

  .درصورت تراکم نماددرمحدوده موردنظر بادرنظر گرفتن قواعد جنرالیزاسیون تعدادي ازاین نمادها حذف می گردند

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + نوع +  معدن ": شیوة نام نگاري 

  Rارات دولتی و مراجع رسمی     مراجعه به ادR      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  خرابه : نام عارضه   اسقاطی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  . باشد  باقیمانده رو به زوال رفته یا تخریب شده یک سازه یا یک محوطه که درحال حاضر غیر قابل استفاده

  

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 0./5در  5/0 آن آورده شده و تضاریس آن گرفته می شود در صورتیکه محدوده این عارضه از 1:2000یلهاي محدوده مورد نظراز فا

 3انتیمترمربع در مقیاس نقشه کوچکتر باشد و اهمیت خاصی درمنطقه نداشته باشد حذف می گردد محدوده هاي مجاورهم که کمترازس

  .ادغام می شوندمیلیمتردرمقیاس نقشه ازهم فاصله داشته باشند درهم 

  :روش گویا سازي 

  "خرابه ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  محل جمع آوري زباله : نام عارضه   اسقاطی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه
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   :ف عارضهتعری

  .محدوده اي که براي جمع آوري زباله ،به منظور دفن ،تبدیل یا سوزاندن  آنها در نظر گرفته شده است 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 0./5در  5/0 آن آورده شده و تضاریس آن گرفته می شود در صورتیکه محدوده این عارضه از 1:2000محدوده مورد نظراز فایلهاي 

 3انتیمترمربع در مقیاس نقشه کوچکتر باشد و اهمیت خاصی درمنطقه نداشته باشد حذف می گردد محدوده هاي مجاورهم که کمترازس

  .میلیمتردرمقیاس نقشه ازهم فاصله داشته باشند درهم ادغام می شوند

  :روش گویا سازي 

  "محل جمع آوري زباله ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  محل جمع آوري اجناس اسقاطی : نام عارضه   اسقاطی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  مانند قبرستان ماشین. سوده مورد استفاده قرار می گیرد محدوده اي که براي جمع آوري ،نگهداري ،تخریب یا فروش مجدد اجناس فر

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 0./5در  5/0 آن آورده شده و تضاریس آن گرفته می شود در صورتیکه محدوده این عارضه از 1:2000محدوده مورد نظراز فایلهاي 

 3هم که کمتراز درمنطقه نداشته باشد حذف می گردد محدوده هاي مجاورانتیمترمربع در مقیاس نقشه کوچکتر باشد و اهمیت خاصی س

  .میلیمتردرمقیاس نقشه ازهم فاصله داشته باشند درهم ادغام می شوند

  :روش گویا سازي 

  "محل جمع آوري اجناس اسقاطی ": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  خط انتقال نیرو : نام عارضه  خطوط انتقال/  تاًسیسات زیر بنایی  :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه
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  .مسیر کابلهاي فشار قوي برق که بر روي دکلهاي انتقال نیرو  نصب شده اند 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

در صورت تراکم خطوط در منطقه مطابق قوانین .  آن مطابق جدول لیست مشخصات عوارض آورده می شود1:2000ین خطوط از فایلهاي ا

  .جنرالیزاسیون تعدادي از آنها حذف می شود

  

  :روش گویا سازي 

  " خط انتقال نیرو ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  خط تلفن و تلگراف : نام عارضه  خطوط انتقال /  تاًسیسات زیر بنایی  :طبقه بندي عارضه

  تعریف عارضه

قرار راه آهن خطوط و ها امتداد جاده در که در مناطق خارج از شهر خصوصاً سیم هاي شبکه تلفن و تلگراف نصب شده روي تیر هاي بخصوص 

  .دارند 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . آن مطابق جدول لیست مشخصات عوارض آورده می شود1:2000این خطوط از فایلهاي 

  

  :روش گویا سازي 

  " خط تلفن و تلگراف ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0 پرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  خط لوله آب : نام عارضه   خطوط انتقال/  تاًسیسات زیر بنایی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   .لوله هایی واقع بر روي زمین ،براي انتقال آب از نقطه اي به نقطه دیگر

  :1:2000ه هاي روش ایجاد عارضه از نقش

طابق ه مودرصورت تراکم این خطوط دریک منطق. آن مطابق جدول لیست مشخصات عوارض آورده می شود1:2000این خطوط از فایلهاي 

  .قواعد جنرالیزاسیون تعدادي از آنها حذف می گردد

  

  :روش گویا سازي 

  " خط لوله آب ": شیوة نام نگاري 

  R  مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی  0      رویت  0      تابلو منصوبRهالی بومی مطلع پرسش از ا: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  خط لوله نفت : نام عارضه   خطوط انتقال/  تاًسیسات زیر بنایی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .لوله هاي انتقال نفت ،که داراي شکل منظم هندسی اند 

  :1:2000 هاي روش ایجاد عارضه از نقشه

ودرصورت تراکم این خطوط دریک منطقه مطابق . آن مطابق جدول لیست مشخصات عوارض آورده می شود1:2000این خطوط از فایلهاي 

  .قواعد جنرالیزاسیون تعدادي از آنها حذف می گردد

  

  :روش گویا سازي 

  " خط لوله نفت ": شیوة نام نگاري 

   R   مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت R      تابلو منصوب0هالی بومی مطلع پرسش از ا: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

   خط لوله گاز :نام عارضه   خطوط انتقال/  تاًسیسات زیر بنایی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
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  . روي آن الیه اي از خاك قرار گرفته است  و معموال برقرار گرفتهلوله هاي انتقال گاز ،که در مناطق خارج از شهر روي زمین 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

ودرصورت تراکم این خطوط دریک منطقه مطابق . آن مطابق جدول لیست مشخصات عوارض آورده می شود1:2000این خطوط از فایلهاي 

  .قواعد جنرالیزاسیون تعدادي از آنها حذف می گردد

  

  :روش گویا سازي 

  " خط لوله گاز ": وة نام نگاري شی

   R   مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی0      رویت R      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  خط تله کابین : نام عارضه   خطوط انتقال/  تاًسیسات زیر بنایی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .ي تله کابین که براي حمل و نقل بار یا مسافر با کابین هاي به خصوص مورد استفاده واقع می گردد مسیر کابلها

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . آن مطابق جدول لیست مشخصات عوارض آورده می شود1:2000این خطوط از فایلهاي 

  

  

  :روش گویا سازي 

  " خط تله کابین": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : وة جمع آوري اطالعات شی

  .تله سی یژ و تله اسکن نیز با ذکر نام دراین کالس قرار می گیرد

  

  

   مخزن آب:  نام عارضه   مخزن/  تاًسیسات زیر بنایی :طبقه بندي عارضه
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   :رضهتعریف عا

  محفظه اي جهت ذخیره آب ،که معموال از جنس بتن ساخته شده است  

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد عارضه در محدوده آن قرار داده می شود و  درصورتیکه محدوده این عارضه از نماد آن کوچکتر باشد محدوده حذف می گردد

  

  

  :روش گویا سازي 

  "خزن آب  م": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  مخزن نفت : نام عارضه  مخزن/ تاًسیسات زیر بنایی  :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .انه واز جنس فلز ساخته شده است  محفظه اي جهت ذخیره نفت ،که معموال به شکل استو

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد عارضه در محدوده آن قرار داده می شود و درصورتیکه محدوده این عارضه از نماد آن کوچکتر باشد محدوده حذف می گردد

  

  

  :روش گویا سازي 

  " مخزن نفت": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0رسش از اهالی بومی مطلع پ: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  مخزن گاز : نام عارضه   مخزن/  تاًسیسات زیر بنایی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
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  ست  محفظه اي جهت ذخیره گاز ،که معموال به شکل استوانه یا کره واز جنس فلز ساخته شده ا

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد این عارضه در محدوده آن قرار داده شده و در صورتیکه محدوده این عارضه از نماد آن کوچکتر باشد محدوده حذف می گردد

  

  

  :روش گویا سازي 

  "مخزن گاز ": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی0      رویتR    تابلو منصوب   0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  چاه نفت  : نام عارضه   چاه/  تاًسیسات زیر بنایی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .که تلمبه روي سطح زمین یا در آب ایجاد شده ،نفت از آن استخراج می کنند ... حفره اي مصنوعی با تاسیسات و

  :1:2000ایجاد عارضه از نقشه هاي روش 

نماد مربوط به این عارضه در مکان نماد هاي قبلی آن قرار  داده شده و در صورتیکه تراکم این عارضه در منطقه زیاد باشد و نمادها تداخل 

  . الیز اسیون تعدادي از آنها حذف می شودنرداشته باشد مطابق قواعد ج

  

  :روش گویا سازي 

  "چاه نفت " : شیوة نام نگاري

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  چاه گاز  : نام عارضه   چاه/  تاًسیسات زیر بنایی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .به منظور استخراج گاز یل تاسیسات مربوطه ) خشکی، دریا ( و استوانه اي شکل در زمین حفره اي مصنوعی 
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  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

نماد مربوط به این عارضه در مکان نماد هاي قبلی آن قرار  داده شده و در صورتیکه تراکم این عارضه در منطقه زیاد باشد و نمادها تداخل 

  . تعدادي از آنها حذف می شودالیز اسیون نرداشته باشد مطابق قواعد ج

  

  :روش گویا سازي 

  "چاه گاز  ": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  نیروگاه:  نام عارضه  ساتیستاً/ تاًسیسات زیر بنایی  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .منطقه اي شامل تاسیسات مختلف که برا ي تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .رضه در محدوده فوق قرار داده می شودا آن آورده  شده و نماد این ع1:2000محدوده این عارضه از فایلهاي 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + نیروگاه ": ة نام نگاري شیو

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  پاالیشگاه : نام عارضه  ساتیستاً/ تاًسیسات زیر بنایی  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .ات مختلف که براي پاالیش مواد نفتی مورد استفاده قرار می گیرد منطقه اي شامل تاسیس

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 
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  . آن آورده می شود و نماد این عارضه در محدوده فوق قرار داده می شود1:2000محدوده این عارضه از فایلهاي 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + پاالیشگاه  ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  تصفیه خانه : نام عارضه  ساتیستاً/ تاًسیسات زیر بنایی  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
   که به منظور تصفیه آب یا فاضالب مورد استفاده قرار می گیردلفتمحدوده اي شامل ساختمان ،حوضچه ها و تجهیزات مخ

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . آن آورده می شود 1:2000محدوده این عارضه از فایلهاي 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "فاضالب / آب + تصفیه خانه ": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0طلع پرسش از اهالی بومی م: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                           )پست برق(ایستگاه تغییر ولتاژ:  نام عارضه  ساتیستاً/ تاًسیسات زیر بنایی : طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .ور تغییر ولتاژو توزیع برق  مورد استفاده قرار می گیرد لف که به منظتمحدوده یا ساختمانی شامل  تجهیزات مخ

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 
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  .آن آورده می شود1:2000محدوده این عارضه از فایلهاي 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام خاص+ کیلو وات ...پست برق " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0لع پرسش از اهالی بومی مط: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  ایستگاه تنظیم فشار                            : نام عارضه  ساتیستاً/  تاًسیسات زیر بنایی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  . آب یا سایر سیاالت در طول لوله هاي انتقال  مورد استفاده قرار می گیرد محدوده اي شامل  تجهیزات مکانیکی که براي تنظیم فشار و راندن

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .آن آورده می شود1:2000محدوده این عارضه از فایلهاي 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "سایر سیاالت/ گاز/ آب +ایستگاه تنظیم فشار ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : عات شیوة جمع آوري اطال

  

                             نقطه ژئودزي :نام عارضه   نقاط کنترل / نقاط کنترل:طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .شخص داراي مختصات معلوم باشدنقطه اي با موجودیت فیزیکی که در سیستم مختصات م

    :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .  نماد این نقاط با توجه به لیست مشخصات عوارض در محل واقعی خود قرار می گیرد
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  :روش گویا سازي 

  "نقطه ژئودزي" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0نصوب      تابلو م0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                            بنچ مارك ارتفاعی  : نام عارضه   نقاط کنترل / نقاط کنترل:طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .نقطه اي با موجودیت فیزیکی، که داراي ارتفاع معلوم است 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .با توجه به لیست مشخصات عوارض در محل واقعی خود قرار می گیردنماد این نقاط 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "بنج مارك ارتفاعی" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                             نقطه کنترل مسطحاتی :نام عارضه   نقاط کنترل / نقاط کنترل:طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .نقطه اي با موجودیت فیزیکی یا غیرفیزیکی که براي مثلث بندي هوایی یا تبدیل مختصات آن معین گردیده است 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .با توجه به لیست مشخصات عوارض در محل واقعی خود قرار می گیردد این نقاط نما
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  :روش گویا سازي 

  "نقطه کنترل مسطحاتی" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                             نقطه کنترل ارتفاعی :نام عارضه   نقاط کنترل / نقاط کنترل: بندي عارضهطبقه

  :تعریف عارضه
  .نقطه اي با موجودیت فیزیکی یا غیرفیزیکی که براي مثلث بندي هوایی یا تبدیل ارتفاع آن معین گردیده است 

  

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .با توجه به لیست مشخصات عوارض در محل واقعی خود قرار می گیردقاط نماد این ن

  

  

  :روش گویا سازي 

  " نقطه کنترل ارتفاعی" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                        نقطه کنترل مسطحاتی و ارتفاعی   :نام عارضه   نقاط کنترل / نقاط کنترل:رضهطبقه بندي عا

  :تعریف عارضه
   . مختصات می شودن تعیی ،نقطه اي با موجودیت فیزیکی یا غیرفیزیکی که براي مثلث بندي هوایی یا تبدیل

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . با توجه به لیست مشخصات عوارض در محل واقعی خود قرار می گیردنماد این عارضه
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  :روش گویا سازي 

  "نقطه کنترل مسطحاتی و ارتفاعی": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                            مرکز عکس :نام عارضه   نقاط کنترل / نقاط کنترل: بندي عارضهطبقه

  :تعریف عارضه
  .مرکز عکس هوایی براي تطبیق نقشه با عکس و منطقه 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .نماد این عارضه با توجه به لیست مشخصات عوارض در محل واقعی خود قرار می گیرد

  

  

  :روش گویا سازي 

  "مرکز عکس": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                           نقطه مثلث بندي : نام عارضه   نقاط کنترل / نقاط کنترل:طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
 مختصات آن در محاسبات سرشکنی  و  روي عکس هوایی مشخص بوده  برPrick  نقطه اي با موجودیت غیر فیزیکی که محل آن با کروکی یا

  .مثلث بندي تعیین گردیده است 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . واقعی خود قرار می گیردنماد این عارضه با توجه به لیست مشخصات عوارض در محل
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  :روش گویا سازي 

  "نقطه مثلث بندي": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                           دبرداري و دپو  گو : نام عارضه  عوارض ارتفاعی/ ارتفاعات  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
اشته شدن خاك یا شن خارج شده از زمینهاي اطراف یا مناطق دیگر به وجود آمده بکه از انمی باشد برآمدگی مصنوعی واقع بر سطح زمین دپو 

  . باشد که خاك یا شن آن براي استفاده هاي مختلف خارج شدهاست  حفره اي گودبرداري. باشد 
  

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 آن پس از حذف تضاریس طبق جدول مشخصات لیست عوارض آورده می شود در صورت تراکم وتداخل این عوارض 1:2000این عارضه از فایل 

رتفاع یا و داراي ا بوده  سانتیمتر5/0طبق قواعدجنرالیزاسیون تعدادي از آنها حذف و یا ادغام می گردند در صورتیکه طول این عارضه کمتر از 

  .رددحذف می گ متر باشد 5/1گودي کمتر از 

  :روش گویا سازي 

  ") دائمی/ موقت+ (نوع+ گودبرداري و دپو": شیوة نام نگاري 

  0راجع رسمی     مراجعه به ادارات دولتی و مR      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                             ترانشه : ام عارضه   عوارض ارتفاعی/  ارتفاعات :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .دیواره طبیعی یا مصنوعی با شیب زیاد که با توجه به مقیاس خطوط تراز ناشی از شیب تند آن قابل ترسیم نباشد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 آن پس از حذف تضاریس طبق جدول مشخصات لیست عوارض آورده می شود در صورت تراکم وتداخل این عوارض 1:2000این عارضه از فایل 

رتفاع و داراي ا بوده  سانتیمتر5/0طبق قواعدجنرالیزاسیون تعدادي از آنها حذف و یا ادغام می گردند در صورتیکه طول این عارضه کمتر از 

  .رددحذف می گتر باشد  م5/1کمتر از 

  :روش گویا سازي 
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  ") دائمی / موقت + ( نوع + ترانشه ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                             خاکریز : نام عارضه   عوارض ارتفاعی/  ارتفاعات :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
ارتفاع این عارضه معموال بیش از نصف . توده اي از خاك که بطور مصنوعی به منظورهاي مختلف ایجاد شده و به صورت طولی امتداد یافته باشد 

  .فاصله خطوط تراز است 
  

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 آن پس از حذف تضاریس طبق جدول مشخصات لیست عوارض آورده می شود در صورت تراکم وتداخل این 1:2000رضه از فایل ا این عا

و داراي  بوده  سانتیمتر5/0عوارض طبق قواعدجنرالیزاسیون تعدادي از آنها حذف و یا ادغام می گردند در صورتیکه طول این عارضه کمتر از 

  .رددحذف می گد  متر باش5/1رتفاع کمتر از ا

  :روش گویا سازي 

  ")دائمی/ موقت+ (نوع+ خاکریز ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                            صخره :  نام عارضه   عوارض ارتفاعی/  ارتفاعات :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
این عارضه معموال در مناطق کوهستانی و مشرف به دریا .پرتگاه یاتوده اي از سنگ که به شکل راست و بلند با شیب بسیار زیاد قرار گرفته باشد 

   .ستواقع ا

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

در 5/0 آورده شده پس از حذف تضاریس پترن مربوطه انجام می شود در صورتیکه سطح این عارضه کمتر از 1:2000محدوده این عارضه از فایل 

   سانتی متر مربع باشد حذف می گردد و در صورت تراکم در منطقه مطابق قوانین جنرالیزاسیون در هم  ادغام می شوند5/0

  :روش گویا سازي 

  "صخره ": شیوة نام نگاري 
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  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : اطالعات شیوة جمع آوري 

  

  

                             غار : نام عارضه   عوارض ارتفاعی/  ارتفاعات :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
این عارضه در . و با فضاي خارج زیر پوسته زمین با روزنه یا دهانه اي اتصال داشته باشد فضاي خالی داخل زمین که بطور طبیعی به وجود آمده 

  .دیده می شودصخره هاي دریایی و همچنین در زمینهاي آهکی بیشتر

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .این عارضه در مکان واقعی آن قرار می گیرد مربوط به نماد 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + غار": وة نام نگاري شی

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                         خط الراس     : نام عارضه   عوارض ارتفاعی/  ارتفاعات :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .وط تغییر شیب در مناطق کوهستانی و تپه ماهور در باالترین ارتفاع خط

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

   آن آورده می شود 1:2000این عارضه از فایل هاي 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "خط الراس ":شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0نصوب      تابلو م0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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                             نقطه ارتفاعی : نام عارضه  عوارض ارتفاعی/  ارتفاعات  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
ط تراز یا نقاط مشخص مانند تقاطع راهها این نقاط در حد فاصل خطو. نقطه اي که ضرورتا بر روي زمین وجود نداشته و ارتفاع معین دارد 

  .ترسیم می گردد 

  

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

نقاط ارتفاعی روي پلها، .  طبق لیست مشخصات عوارض آورده می  شود 1:2000 سانتی متر برروي نقشه از فایلهاي 3این نقاط با تراکم حدود 

در صورت تراکم عوارض فوق براي جلوگیري از . شوند می ، گودالها و تقاطع راهها حتی االمکان حفظ قله ها، ترانشه ها، خاکریزها ، گردنه ها 

  .تداخل و به منظور خوانایی نقشه برخی از نقاط ارتفاعی مربوط به این عوارض حذف می گردند

  :روش گویا سازي 

  "نقطه ارتفا عی ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0 اهالی بومی مطلع پرسش از: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                             منحنی میزان اصلی : نام عارضه  زانیمنحنی م /  ارتفاعات :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
منحنی . ی نقاط هم ارتفاع است و به منظور نمایش شکل ارتفاعی زمین ترسیم می گردند خطوطی ترسیم شده بر روي نقشه که هر یک نمایشگر مکان هندس

  .ده می شود میزان اصلی راهنمایی براي منحنی هاي فرعی است و به فواصل ارتفاعی پنج برابر فاصله خطوط تراز فرعی بر روي نقشه نمایش دا
  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

)   . . .  و 50 و 25و  0( متر 25منحنی میزانهاي اصلی با ضرایب  متري ترسیم شده باشند ، 1 ، 1:2000ی میزانهاي فایلهاي در صورتیکه منحن

 و 0(  متر 50ي اصلی با ضرایب منحنی میزانها متري ترسیم شده باشند ، 2 ، 1:2000 ، در صورتیکه منحنی میزانهاي فایلهاي آورده می شوند

با در نظر گرفتن شکل کلی منطقه  درمقیاس منحنی میزانها . با مشخصات مندرج در لیست عوارض آورده می شوند   ) . . . و 100 و 50

  . نرمتر می شوند ودر هنگام حذف تضاریس ارتباط منطقی بین  منحنی ها و عوارض آبی حفظ می شود1:10000

  :روش گویا سازي 

  "منحنی میزان اصلی": شیوة نام نگاري 
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  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : مع آوري اطالعات شیوة ج

  

             منحنی میزانهاي فرعی :نام عارضه  زانیمنحنی م /  ارتفاعات :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
ر مکان هندسی نقاط هم ارتفاع است و به منظور نمایش شکل ارتفاعی زمین ترسیم می خطوطی ترسیم شده بر روي نقشه که هر یک نمایشگ

  .این خطوط با توجه به مقیاس و مشخصات نقشه در فواصل معین ترسیم می گردند . گردند 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

)   . . .  و 15 و 10و  5(متر  5 با ضرایب فرعیمنحنی میزانهاي  ،  متري ترسیم شده باشند1 ، 1:2000در صورتیکه منحنی میزانهاي فایلهاي 

 و 10(  متر 10ي فرعی با ضرایب منحنی میزانها متري ترسیم شده باشند ، 2 ، 1:2000 ، در صورتیکه منحنی میزانهاي فایلهاي آورده می شوند

با در نظر گرفتن شکل کلی منطقه  درمقیاس نحنی میزانها م. با مشخصات مندرج در لیست عوارض آورده می شوند  . . . )  و 30 و 20

  . نرمتر می شوند ودر هنگام حذف تضاریس ارتباط منطقی بین  منحنی ها و عوارض آبی حفظ می ود1:10000

  "منحنی میزان فرعی" :شیوة نام نگاري :روش گویا سازي 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0و منصوب      تابل0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

                             منحنی میزانهاي تقریبی :نام عارضه  زانیمنحنی م / ارتفاعات  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
منحنی .  منظور نمایش شکل ارتفاعی زمین ترسیم می گردند خطوطی ترسیم شده بر روي نقشه که هر یک نمایشگر مکان هندسی نقاط هم ارتفاع است و به

مذکور در مناطقی که به علت وجود موانعی از قبیل سایه ،جنگل و غیره سطح زمین بطور کامل قابل رویت نباشد ، بطور تقریبی براي نمایش شکل ارتفاعی 

  .زمین ترسیم می گردد 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

 آورده می شود و با توجه به ارتباط منطقی بین 1:2000نی میزانهاي اصلی و فرعی با توجه به لیست مشخصات عوارض از فایلهاي مانند منح

   نرمتر می شود1:10000منحنی ها و عوارض آبی با در نظر گرفتن شکل آنها در مقیاس 

  

  :روش گویا سازي 

  "منحنی  میزان تقریبی": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : آوري اطالعات شیوة جمع 
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                             منحنی میزان واسطه :نام عارضه  زانیمنحنی م / ارتفاعات  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
هر یک نمایشگر مکان هندسی نقاط هم ارتفاع است و به منظور نمایش شکل ارتفاعی زمین ترسیم می خطوطی ترسیم شده بر روي نقشه که 

  . سانتیمتر باشد 5منحنی مذکور در مناطقی ترسیم می گردد که فاصله بین خطوط تراز بیش از . گردند 

  :1:2000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

   آورده نمی شوند1:2000رالیزه شده  از  جن1:10000منحنی میزان واسطه در نقشه هاي 

  

  :روش گویا سازي 

  "منحنی میزان واسطه": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  لیست مشخصات کارتوگرافی عوارض
  1:10000نقشه هاي 

   تهیه شده از 
  1:2000 هاي نقشه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   پوشش گیاهی-1:  نام کالس 

  مالحظات  نوشته
  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

GM=100,GR=1 2  80-30  246  T ,ORCHAD(MP) 0  0  11  1 S-LG  1  باغ  
GM=100,GR=1 2  80-30  246  PALM(MP) 0  0  140  1  S-LG  2  نخلستان  
GM=100,GR=1    VINE(MP) 1  0  138  1  S-LG  3  تاکستان  
GM=100,GR=1 2  80-30  246  WOODS(MP) 0  0  138  6  S-LG  4  درختکاري  

       TREE(P)       6  C 5  تک درخت  
        0  TREE10 0  6  LG 6  ردیف درخت  

گیاهی
ش 

پوش

  

  
  
  
1  

GM=100,GR=1       CULTIV(MP) 0  2  2  2  S-LG  1  زراعت  
GM=100,GR=1       RICE(MP) 0  0  11  2  S-LG   2  شالیزار  
GM=100,GR=1       TEA(MP) 0  0  138  2  S-LG   3  چایکاري  
GM=100,GR=1       ESTIVE(MP) 0  0  2  2  S-LG   4  صیفی کاري  
GM=100,GR=1 2  80-30  246  T,AGRIC(MP) 0  1  2  2  S-LG  5  زمینهاي تحقیقات کشاوري  

زر زمینهاي 
اعی

  

  
  
2  

GM=100,GR=1       GROVE (MP) 0  0  138  4  S-LG    1  بیشه زار  
GM=100,GR=1 2  80-30  246  T,MEADOW(MP) 0  1  11  4  S-LG   2  مرتع  
GM=100,GR=1       LAWN(MP) 0  0  11  4  S-LG   3  چمنزار  

زمینهاي 
سرسبز

    
3  

 2  80-30  246  T,SALT(AP) 0  0  0  3  S-LG 1  شوره زار  
GM=100,GR=1       BUSH(MP) 0  0  68  62  S-LG , C 2  بوته زار  

زمینهاي 
غیر 
رستنی

    
4  
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   پوشش گیاهی-1:  نام کالس 

  مالحظات  نوشته
  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

 2  80-30  246  T,SANHIL(AP) 0  0  78  5  S-LG 3  تپه هاي شنی  
       SAND(AP) 0  0  134  5  S-LG 4  شنزار  

GM=100,GR=1 2  80-30  246  T,FOREST(MP) 0  0  138  7  S-LG  1  جنگل  
GM=100,GR=1 2  80-30  246  T,DEFORE(MP)  0  1  138  7  S-LG  2  جنگل تخریب شده  

جنگل
  5  

 
 
 

 
  سازه-2: نام کالس 

  مالحظات  نوشته
 فونت اندازه  رنگ

زیر  ردیف عارضه نوع المان الیه رنگ طرح ضخامت نمایش
 کالس

 ردیف

 0 150 -50 246 T,FILLC0=9 1  0  0  22 S 1  بلوك ساختمانی 

 0 40 246  T,BUILD(P),FILLCO=9 0  0  0  22  S,C 2  ساختمان منفرد 

SPACE=15 
ANGLE=45 

0 40 246 T,AH 0  2=محدوده  
  2=هاشور

0  22  S 3  ساختمان دردست احداث 

ساختمان
    

1  
  
 

    CULVRT(p)       8  C 1  پل آبرو  
 0 40-30 246  T,BRIDGE(P) 2  0  0  8  LG , C 2  پل وسائط نقلیه 

    PDSTRN(P) 1  0  0  8  LG , C 3  پل عابر پیاده 

حمل 
هاي 
سازه 

نقل               
 2  و 
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  سازه-2: نام کالس 

  مالحظات  نوشته
 فونت اندازه  رنگ

زیر  ردیف عارضه نوع المان الیه رنگ طرح ضخامت نمایش
 کالس

 ردیف

 0 40-30 246  T,TOLL(P)       8  C 4  محل اخذ عوارض 

 0 40-30 246  T,TUNEL(P)       8  C 5  تونل 

    AVLNCH(P) 0  0  112  8  LG , C 6  بهمن گیر 

    HELI(P)       8  C 7  محل فرود هلی کوپتر 

 0 40-30 246  T 0  0  0  8  LG 8  باند فرودگاه 

    SILOG(P)       9   C 1 سیلوي غالت 

    SILOC(P)       9   C 2  سیلوي سیمان 

    BRKLIN(P) 9  0  0  9  S, C 3  کوره آجرپزي 

    CHEMNY(P)       9  C 4  دودکش 

    SENSOR(P)       9  C 5  سنسور خورشیدي 

ص
خا

هاي 
سازه 

 

3 

     0  HEDG10 138  10  LG 1  پرچین  
      0 FENCE10 0  10  LG 2 نرده  
      0  0 0  10  LG 3  دیوار  
     0  BARB10 0  10  LG 4 سیم خاردار  
     0  CURB10 0  15  LG 5  جدول 

     0  2  0  10  LG 6  حد 

 حدود

4 
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  سازه-2: نام کالس 

  مالحظات  نوشته
 فونت اندازه  رنگ

زیر  ردیف عارضه نوع المان الیه رنگ طرح ضخامت نمایش
 کالس

 ردیف

    WATCHT(P)       11  C 1  برج مراقبت پرواز  
    TOWERO(P)       11  C 2  برج دیده بانی 

    ANTENA(P)       11  C 3  دکل مخابراتی 

    TOWERE(P)       11  C 4  دکل برق 

 5 برج

 0 40-30 246 T 3  0  0  13  LG 1  سد بتنی  
 0 40-30 246  T 0  0  0  13  LG 2  سد خاکی 

 0 40-30 246  T, HYDRO(P) 1  0  0  13  LG,C 3  بند 

     2  0  0  13  LG 4  موج شکن 

 0 80-30  246  T 0  0  0  13  LG 5  سکلها 

    LIGHT(P)      13  C 6  چراغ دریایی 

آبی
هاي 
سازه 

 

6 
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   حمل و نقل-3: نام کالس 
  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

30=اندازه نوشته بطرف  0  40  246  T, FREE 3  0  3  14 LG,ML  1  آزادراه  
30=اندازه نوشته بطرف  0  40  246  T, HIGH  1  0  3  14  LG,ML  2  بزرگراه  
30=اندازه نوشته بطرف  0  40  246  T,FREE-C 1  3  3  14  LG, ML 3  بزرگراه یاآزادراه دردست احداث  
30=اندازه نوشته بطرف  0  40-30  246  T, RD 0  0  3  14  LG, ML 4  جاده آسفالته  
30=اندازه نوشته بطرف  0  30  246  T, GRAVEL  1  1  0  14  LG, ML 5  جاده شوسه  

       TRACK 0  2  0  14  LG, LP 6  جاده جیپ رو  
        0  3  0  14  LG 7  جاده مالرو  

30=اندازه نوشته بطرف  0  30  246  T,RD-C 0  3  3  14  LG,ML 8  جاده آسفالته دردست احداث  

جاده
  

  
  
  
  
1  

  
  

30=اندازه نوشته بطرف  0  40-30  246  T 0  1  0  15  LG 1  خیابان  
30=اندازه نوشته بطرف  0  40-30  246  T,SQUARE(P) 1  0  0  16  S,LG,C 2  میدان  

مسیرهاي 
شهري

  2  

30=اندازه نوشته بطرف  0  40-30  246  T 0  RAIL10 0  17  LG 1  راه آهن  
30=اندازه نوشته بطرف  0  30  246  T 0  URAIL10 0  17  LG 2  راه آهن دردست احداث  

30=دازه نوشته بطرفان  0  30  246  T 0  METRO10 0  17  LG 3  مترو  

ریلی
مسیرهاي 

    
3  

 0  80-30  246  T, AIR(P) 0 0 0  17  S,LG 1  فرودگاه  
 0  50-30  246  T, TERM(P) 0  0 0  17  S,LG 2  ترمینال  
 0  50-30  246  T, SـRAIL (P) 0  0  0  17  S,LG 3  ایستگاه راه آهن  

تاسیسات  
نقل
و  حمل 

    
  
4  
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   حمل و نقل-3: نام کالس 
  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

 0  40  246  T,MـST (P) 0  0  0  17  S,LG 4  ایستگاه مترو  
 
 
 

   عوارض آبی -4:  نام کالس     
  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

SPACE=20 
ANGLE=45 

1  150 -40  246  T, AH 1=محدوده  
  0=هاشور

  0=محدوده
  0=هاشور

7  18 S,LG   1  دریا  

SPACE=20 
ANGLE=45 

1  150 -40  246  T, AH 0=محدوده  
  0=هاشور

  0=محدوده
  0=هاشور

7  18 S,LG  2  دریاچه  

SPACE=20 
ANGLE=45 

1  150 -40  246  T, AH 1=محدوده  
  0=هاشور

  1=محدوده
  0=هاشور

7  18 S,LG  3  خلیج  

       BEACH (AP) 0  1  7  18 S,LG  4  ساحل  
 1  60 -40  246  T, POOL(P) 0  0  1  18  S , C  5  استخر  

آبی
هاي 
پهنه 

  

  
  
  
1  

 1  60 -40  246  T,FILLCO=7 1  0 1  19  S ,LG  1  نهر و جوي  
        0  2 7  19  LG 2  آبریز  
 1  100 -40  246  T, FILLCO=7 2  0 1  19  S, LG 3  رودخانه  

آبی
مسیرهاي 
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   عوارض آبی -4:  نام کالس     
  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

        2  0 1  19  S, LG 4  جزیره وسط رودخانه  
 1  80-40  246  T, FLOODW(AP) 0  5 1  19  S,LG  5  مسیل  
 1  80-40  246  T, FLOODW (AP) 2  0 7  19  S,LG  6  کانال  
        1  0  7  19  LG 7  زهکش  

  
2  

 1  40  246  T, WELLW(P)      20  C  1  چاه آب  
 1  40  246  T, QANAT(P)      20  C 2  قنات  
 1  40  246  T, SPRING(P)      20  C  3  هچشم  

 1  40  246  T,FALL (P) 0  0 1  20  LG, C 4  آبشار  
  

اي نقطه 
ض 
عوار

  

  
  
3  

 1  100 -40  246  T,LAGOON (AP) 0  0 7  21  S, LG 1  تاالب  
 1  100 -40  246  T,SWAMP (AP) 0  0 140  21  S, LG 2  باتالق  
 1  100 -40  246  T,MARSH (AP) 0  5 7  21  S, LG 3  مانداب  
 1  100 -40  246  T,POND (AP) 0  0 7  21  S, LG 4  برکه  
 1  100 -40  246  T,RUSHY (AP) 0  0 92  21  S, LG 5  نیزار  

ک
غیرخش

هاي 
پهنه 

    
  
4  
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    خدمات عمومی-5:  نام کالس 
  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

 0 40-30  246  T,HOTEL(P)       23 C 1  هتل  
 0 40-30  246  T,POLICE(P)       23  C 2  پلیس  

 0 40-30  246  T,FIRE (P)       23      C   3  آتش نشانی  
 0 40-30  246  T,COMER(P)       31  C  4  مرکزتجاري  
 0 40-30  246  T,ADMIN(P)       23  C  5  مرکز اداري  
 0 40-30  246  T,STORE(P) 1  0  0  31  S,LG,C 6  انبار  
 0 40-30  246  T,PARKIN(P) 0  0  0  23  S,LG,C 7  پارکینگ  
 0 40-30  246  T,COURT(P)       23   C 8  مرکز قضایی  
 0 30  246  T,PUMP(P)       22  C 9  موتورخانه آب  
 0 30  246  T,CISTER(P)       23  C 10  آب انبار  
 0 30  246  T,MILL(P)       23    C 11  آسیاب  
 0 30  246  T, FUEL(P) 0  0  3  29  S,LG,C 12  جایگاه سوخت رسانی  

خدماتی
  

  
  
  
  
  
  
1  

 0 40-30  246  T,UNIVER(P)       25  C 1  مرکز آموزش عالی  
 0 40-30  246  T,SCHOOL(P)       25  C 2  مرکز آموزشی  

آموزشی
بهداشتی  -
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    خدمات عمومی-5:  نام کالس 
  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

 
 
 
 

0 40-30  246  T,CLINIC(P)       25  C 2  3  مرکز درمانی  
  

 0 60 -30  246  T,SPORT(P) 0  0  0  23  S,LG,C 1  ورزشگاه  
 0 40-30  246  T, CULTUR  (P)       24  C 2  مرکز فرهنگی  
 0 60 -30  246  T, FUNNY(P)       32  C 3  مرکز تفریحی  
 0 80-30  246  T 0  0  2  32  S,LG 4  پارك  
 0 60 -30  246  T,EXHIBT(P) 0  0  0  31  S,LG,C 5  نمایشگاه  
 0 40-30  246  T,MEMO(P)       24  C 6  بناي یادبود  
 0 60 -30  246  T,HISTO(P) 0  1  0  30  S,LG,C 7  منطقه باستانی  
 0 60 -30  246  T,CAMP(P) 0  0  0  28  S,LG,C 8  اردوگاه  

فرهنگی 
-

تفریحی

    

  
  
  
  
3  

  

 0 40-30  246  T,MOSQUE(P)       24  C 1  مسجد  
 0 40-30  246  T,CHURCH(P)       24  C 2  کلیسا  
 0 40-30  246  T,KENSHT(P)       24  C 3  کنشت  
 0 40-30  246  T,KENIS(P)       24  C 4  کنیسه  
 0 40-30  246  T,SHRINE(P)       24  C 5  زیارتگاه  

مذهبی 
  

  

  
  
  
  
4  
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    خدمات عمومی-5:  نام کالس 
  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

 0 40-30  246  T, RELIGS(P) 0  0  0  30  S,LG,C 6  منطقه مذهبی  
GM=100,GR=1 0 60 -30  246  T,CEMETR(MP) 0  0  0  30  S,LG 7  قبرستان  

  

 0 80-30 246  T 0  1  0  26  S,LG 1  منطقه ممنوعه 

 
 

0 80-30  246 T 0  1  0  26  S,LG 2  زندان 

 5 نظامی

 0 30  246  T,ANHUS(P)       23  C 1  مرکزپرورش دام و طیور 

 0 80-30  246  T,FACTOR(P)       29  C 2  کارخانه 

 0 80-30  246  T,MINE(P) 0  0  196  29  LG,C 3  معدن 

تولیدي
-

صنعتی

   

6  

 0 40-30 246  T 0  2  0  34  S,LG 1  خرابه  
 0  40-30 246  T 0  4  0  34  S,LG 2  محل جمع آوري زباله 

 0  40-30 246  T 0  5  0 34  S,LG 3  محل جمع آوري اجناس اسقاطی 

 اسقاطی

7  
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   تاسیسات زیربنایی-6:    نام کالس 
  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

        0  POWER10 0  35  LG 1  خط انتقال نیرو  
        0  TEL10 0  35  LG 2  خط تلفن و تلگراف  

      0  WPIPE10 7  37  LG 3  خط لوله آب  
        0  OPIPE10 0  37  LG 4  خط لوله نفت  
        0  GPIPE10 3  37  LG 5  زخط لوله گا  
        0  CABIN10 0  35  LG 6  خط تله کابین  

انتقال
خطوط 

  

  
  
  
1  

  

      WRESER (P) 0  0  7  38  S,C  1  مخزن آب  
      ORESER(P) 0  0  0  36  S,C 2  مخزن نفت  
       GRESER(P) 0  0  3  36  S,C 3  مخزن گاز  

مخزن
    

2  

 0 60 -30  246  T,OWELL(P)       38  C 1  چاه نفت  
 0 60 -30  246  T,GWELL(P)       38  C 2  چاه گاز  

چاه
  3  

 0 100 -40  246  T, POWER (P) 1  0  0  29  S, LG 1  نیروگاه  
 0 100 -40  246  T,RFNERY(P) 2  0  0  29  S LG 2  پاالیشگاه  
 0 80-40  246  T 1  0  0  29  S,LG 3  تصفیه خانه  
 0 40-30  246  T 0  1  0  29  S,LG 4  ایستگاه تغییر ولتاژ  
 0 40-30  246  T 1  1  0  29  S,LG 5  ایستگاه تنظیم فشار  

تاسیسات
  

  
  
4  
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  نقاط کنترل-7:  نام کالس 

  مالحظات  نوشته
  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

 0 15  3  T,GCT(P)       62 C 1  نقطه ژئودزي  
 0 15  3  T,B.M (P)       62  C 2  تفاعیبنچ مارك ار  

 0  15 3 T, PCT(P)       62  C 3  نقطه کنترل مسطحاتی  
 0  15 3 T,ACT(P)       62  C 4  نقطه کنترل ارتفاعی  
 0  15 3 T, FCT(P)       62  C 5  نقطه کنترل مسطحاتی و ارتفاعی  
 0  20 3 T, PHT(P)       62  C 6  مرکزعکس  
 0 15  3  T, TCT(P)       62  C 7  نقطه مثلث بندي  

کنترل
نقاط 

  

  
  
  
  
1  
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    ارتفاعات -8:  نام کالس   

  مالحظات  نوشته
  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

        0 ACUT10 102  43  LG  1   دپو–گودبرداري  
        0  TRENCH10 6  46  LG 2  ترانشه  

     0 EMBAN10 196  47  LG 3  خاکریز  
       ROCK (AP) 0  5  6  50  S,LG 4  صخره  
 0 40  246  T, CAVE(P)      44  C 5  غار  
        0 0  0  49  LG 6  خط الراس  

ارتفاعی

ض 
عوار

  

  
  
  
1  

   
0 

  
15  

  
3  

 
T 

        
45  

 
PNT 

  
  نقطه ارتفاعی

  
1  

نقطه
ارتفاعی  

    
2  

 6  20  3  T 2=منحنی  
  2=شماره

0  6  51  LG 1  منحنی میزان اصلی  

شماره منحنی در صورت 
نبودن منحنی اصلی آورده 

.می شود  

6  20  3  T 0=منحنی  
  2=شماره

0  6  48  LG 2  منحنی میزان فرعی  

 6  20  3  T 0=منحنی  
  2=شماره

2  6  49  LG 2  منحنی میزان تقریبی  

        0  1  6  52  LG 4  منحنی میزان واسطه  

میزان
منحنی 

  

  
  
  
3  
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   عوارض کمکی نقشه -9:  نام کالس     
  حظاتمال  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

  1  اسامی عوارض T  53  0و1و2 0  0        
        0  0 0  62  T 2  اسامی توصیفی تبدیل  

اسامی
    

1  

        0  3 3  60  LG 1  حد کار  
        0  0 0  62  LG 2  حد مدل  

حدود
    

2  

        1  IB 0  33  LG 1  مرز بین المللی  
        0  IB 0  33  LG 2  مرز استان  
        0  TL 0  33  LG 3  مرز شهرستان  
        1  TL 0  33  LG 4  مرز ناحیه شهري  
        1  VL 0  33  LG 5  مرز بخش  
        0  VL 0  33  LG 6  مرز روستا  

کشوري

هاي 
محدوده 

  

  
  
  
3  
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   نقشه عوارض کمکی-9:  نام کالس   
  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

 0 70  246   2 0  0 53 T 1  عبارت باالنویس فارسی  
 0  50  3   2 0 0 53 T 2  عبارت باالنویس التین  

 0 30 246  1 0 0 53 T 3  عبارات زیر نویس فارسی  
 0  15  2   1 0 0 53  T 4  عبارات زیرنویس التین  
  5  مقیاس خطی T, L  53 0 0 1   مطابق فایل لژاند نمونه 
  6  شمال نقشه T, L  53 0 0 1   مطابق فایل لژاند نمونه 
 0       3 0 0 53  S, L 7  کادر خارجی نقشه  
 0  *27  246   1  0 0 53  T 8  می فارسی  عوارضاسا  
 0  *13  2   1 0 0 53  T 9  اسامی التین عوارض  

  10  عوارض مطابق فایل لژاندنمونه و عوارض داخل نقشه

  11  آرم سازمان مطابق فایل لژاند نمونه
 0  *47  246   1 0 0 53  T   12  " عالئم "عبارت  
 0  *25  2   1 0 0 53  T   عبارت" LEGEND "  13  
       2  0  0  51  L  14  خطوط اصلی شبکه  
       0  0  0  51  L 15  خطوط فرعی شبکه  
 0 20  3   1  0  0  51  T  16  مختصات قائم الزاویه  

اي حاشیه 

اطالعات 

مشخصات 

جدول 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4  
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   نقشه عوارض کمکی-9:  نام کالس   
  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

 0 20  23   1  0  0  51  T 17  مختصات جغرافیایی  
 0  *30 246   1 0 0 53 T  راهنماي اتصال نقشه "عبارت

  "هاي
1  

 0  *45  246   1 0 0  53 T  2  "1:100000 "عبارت  
 0 *14 23  1 0 0 53 T 3  شماره مختصات جغرافیایی  
 0  *18  3   1 0 0  53 T  4 1:10000شماره بلوکهاي  
        0 0 0 53 S 5  خطوط اندکس  

SPACE=15  
ANGLE=45 

       0 0 0  53 L 6  هاشور اندکس  

هاي
نقشه 
اتصال 
س 

اندک

1:10000
   

  
  
5  

 0  *30  246   1 0 0 53 T  اتصال نقشه راهنماي "عبارت
  "هاي

1  

 0  *45  246   1 0 0  53 T  2  "1:10000 "عبارت  
 0  *16  2   1 0 0 53 T 3  شماره و حروف التین اندکس  
        0 0 0  53 S 4  خطوط اندکس  
        0  3 3 53 S , LG 5  حد کار  
SPACE=10  
ANGLE=45        0 0 0  53 L 6  دکسهاشور ان  
 0  *22  3   1 0 0  53 T 7  1:100000شماره شیت  

هاي 
نقشه 
اتصال 
س 

اندک

1:10000
 

  
  
  
6  

 .متغیر باشد  ± 5اندازه هاي معرفی شده می تواند متناسب با تعداد برگ هاي پروژه به اندازة  •
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  لیست مشخصات نمادهاي
  1:10000نقشه هاي 

   تهیه شده از 
  1:2000نقشه هاي 
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Weight Style Color Level   نام عارضھ نام نماد  

0 0 11 1 ORCHAD  باغ  

0 0 140 1 PALM  نخلستان  

0 0 138 1 VINE  تاکستان  

0 0 138 6 WOODS  درختکاري  

0 0 2 6 TREE  تک درخت  

0 0 2 2 CULTIV  زراعت  

0 0 11 2 RICE  شالیزار  

0 0 138 2 TEA  چایکاري  

0 0 2 2 ESTIVE  صیفی کاري  

0 0 2 2 AGRIC  زمینهاي تحقیقات کشاوري  

0 0 138 4 GROVE  بیشه زار  

0 0 11 4  MEADOW  مرتع  

0 0 11 4 LAWN  چمنزار  

0 0 0 3 SALT  شوره زار  

0 0 68 3 BUSH  بوته زار  

0 0 78 5 SANHIL  تپه هاي شنی  

0 0 134 5 SAND شنزار 

0 0 138 7 FOREST  جنگل  

0 0 138 7 DEFORE  جنگل تخریب شده  

0 0 0 22 BUILD ساختمان منفرد 

1 0 0 8 CULVRT  پل آبرو  

2 0 0 8 BRIDGE  پل وسائط نقلیه  
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1 0 0 8 PDSTRN  پل عابر پیاده  

0 0 0 8 TOLL  محل اخذ عوارض  

0 0 0 8 TUNEL  تونل  

0 0 112 8 AVLNCH بهمن گیر  

0 0 51 8 HELI  محل فرود هلی کوپتر  

0 0 196 9 SILOG  سیلوي غالت 

0 0 112 9 SILOC  سیلوي سیمان  

0 0 0 9 BRKLIN  کوره آجرپزي  

0 0 0 9 CHEMNY  دودکش  

0 0 0 9 SENSOR  سنسور خورشیدي  

0 0 0 11 WATCHT  برج مراقبت پرواز  

0 0 0 11 TOWERO برج دیده بانی  

0 0 0 11 ANTENA  دکل مخابراتی  

0 0 0 11 TOWERE  دکل برق  

3 0 0 13 HYDRO  بند  

 0 5 13 LIGHT  چراغ دریایی  

1 0 0 16 SQUARE میدان 

0 0 0 17 AIR  فرودگاه  

0 0 0 17 TERM  ترمینال  

1 0 0 17 S_RAIL  ایستگاه راه آهن  

1 0 0 17 M_ST  ایستگاه مترو  

0 0 1 18 BEACH ساحل 

0 0 1 18 POOL استخر 

0 0 1 19 FLOODW  مسیل  
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0 0 1 19 FLOODW کانال  

0 0 1 20 WELLW آبچاه  

0 0 7 20 QANAT قنات 

0 0 7 20 SPRING چشمه 

0 0 1 20 FALL آبشار 

0 0 7 21 LAGOON تاالب 

0 0 140 21 SWAMP باتالق 

0 5 1 21 MARSH مانداب 

0 0 74 21 POND برکه 

0 0 92 21 RUSHY نیزار 

0 0 0 23 HOTEL  هتل  

0 0 0 23 POLICE پلیس  

0 0 0 23 FIRE آتش نشانی  

0 0 0 31 COMER مرکزتجاري  

0 0 0 23 ADMIN مرکز اداري  

0 0 0 31 STORE انبار  

0 0 0 23 PARKIN گپارکین  

0 0 0 23 COURT  مرکز قضایی  

0 0 7 22 PUMP  موتورخانه آب  

0 0 0 23 CISTER  آب انبار  

0 0 0 23 MILL  آسیاب  

0 0 3 29 FUEL  جایگاه سوخت رسانی  

0 0 0 25 UNIVER  مرکز آموزش عالی  

0 0 0 25 SCHOOL  مرکز آموزشی  
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0 0 0 25 CLINIC  مرکز درمانی  

0 0 0 23 SPORT  ورزشگاه  

0 0 0 24 CULTUR  مرکز فرهنگی  

0 0 0 32 FUNNY  مرکز تفریحی  

0 0 0 31 EXHIBT نمایشگاه  

0 0 0 24 MEMO  بناي یادبود  

1 0 0 30 HISTO  منطقه باستانی  

0 0 0 28 CAMP  اردوگاه  

0 0 0 24 MOSQUE  مسجد  

0 0 0 24 CHURCH  کلیسا  

0 0 0 24 TEMPLE  کنشت  

0 0 0 24 SYNGOG  کنیسه  

0 0 0 24 SHRINE  زیارتگاه  

0 0 0 30 RELIGS  منطقه مذهبی  

1 0 0 30 CEMETR  قبرستان  

0 0 0 23 ANHUS مرکزپرورش دام و طیور  

0 0 0 29 FACTOR کارخانه  

0 0 196 29 MINE معدن  

0 0 65 38 WRESER  مخزن آب  

0 0 0 36 ORESER  مخزن نفت  

0 0 3 36 GRESER  مخزن گاز  

0 0 0 38 OWELL  فتچاه ن  

0 0 3 38 GWELL  چاه گاز  

0 0 0 29 POWER نیروگاه  
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0 0 7 29 RFNERY  پاالیشگاه  

0 0 3 62 GCT نقطه ژئودزي  

0 0 3 62 B.M  بنچ مارك ارتفاعی  

0 0 3 62 PCT  نقطه کنترل مسطحاتی  

0 0 3 62 ACT نقطه کنترل ارتفاعی  

0 0 3 62 FCT  نقطه کنترل مسطحاتی و ارتفاعی  

0 0 3 62 PHT  مرکزعکس  

0 0 0 62 TCT  نقطه مثلث بندي  

0 3 6 50 ROCK صخره  

0 0 0 44 CAVE  غار  
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  دستورالعمل 
  1:10000تهیه نقشه هاي 
   از 
  1:25000نقشه هاي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

   :1:25000 از نقشه هاي 1:10000مراحل ایجاد نقشه هاي 
  

  1:25000 بررسی مدلهاي -1
 مربوطه توسط عاملین تبدیل تشکیل شده و مورد بررسی مجدد 1:25000در اولین گام ، کلیه مدلهاي 

با توجه تغییر مقیاس نقشه خروجی ، برخی عوارض مثل حدود پوششهاي گیاهی و . قرار  می گیرد 
یک خطه و دو خطه  .بلوکهاي ساختمانی نیاز به تفکیک بیشتر و اضافه شدن این حدود به فایل دارند 

ثل راهها و آبراهه ها نیز باید بررسی شده و با توجه به مقیاس جدید بودن برخی عوارض دیگر م
عوارض ارتفاعی مثل منحنی هاي میزان و نقاط ارتفاعی نیز حتماً باید . اصالحات الزم صورت گیرد 

  . بازبینی شده و طبق مقیاس جدید تبدیل گردند 
  1:10000ویرایش مدلها و ایجاد شیتهاي   -2

 تبدیل شده ، به بخش ویرایش رقومی ارسال شده و توسط عاملین ویرایش 1:25000مدلهاي نهایی 
سپس از مدلهاي نهایی ، شیتهاي در قطع . مورد کنترل قرار گرفته و اصالحات الزم انجام می شود 

 . تهیه شده و پردازشهاي الزم صورت می گیرد 1:10000
   کارتوگرافی شیت ها -3

ر اختیار عاملین کارتوگرافی قرار گرفته تا از اطالعات توصیفی  نهایی شده د1:10000سپس شیتهاي 
 و 1:10000 استفاده کرده و بر اساس لیست عوارض نقشه هاي 1:25000موجود در نقشه هاي 

 آماده می گردد 1:10000دستورالعملهاي کارتوگرافی ، پردازشهاي الزم را انجام داده و نقشه هاي نهایی 
.  
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  تعریف و نحوه ایجاد عوارض 
  1:10000نقشه هاي 
   از 
  1:25000نقشه هاي 
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  پوشش درختی / پوشش گیاهی : طبقه بندي عارضه                         باغ  :  نام عارضه

  :تعریف عارضه
   .قطعه زمینی که در آن درختان میوه یا گل کاشته باشند

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 
  محدوده بیشتري که مورد نیاز می باشد ، هايتفکیکو ضافه شدن حدود ربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از ام1:25000  مدلهاي

  . گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود عارضه کپی 
  

  :روش گویا سازي 

  "نام + باغ " :شیوة نام نگاري 

  0به ادارات دولتی و مراجع رسمی     مراجعه R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  پوشش درختی / پوشش گیاهی : طبقه بندي عارضه                          نخلستان : نام عارضه

  :تعریف عارضه

   .قطعه زمینی که در آن درختان نخل وجود دارد

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  محـدوده  بیشتري که مورد نیاز می باشد ، هايتفکیکو ار گرفته و پس از اضافه شدن حدود      ربوطه مورد بررسی مجدد قر    م1:25000  مدلهاي

  .گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود عارضه کپی 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + نخلستان  " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R     رویت 0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 
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  پوشش درختی / پوشش گیاهی : طبقه بندي عارضه                          تاکستان  : نام عارضه

  :تعریف عارضه
 . قطعه زمینی که در آن ردیف هاي منظم درختان مو وجود دارد

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  محـدوده  بیشتري که مورد نیاز می باشد ، هايتفکیکو ربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از اضافه شدن حدود          م1:25000  مدلهاي

  .گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود عارضه کپی 

  

  :روش گویا سازي 

  "تاکستان " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0می مطلع پرسش از اهالی بو: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  پوشش درختی / پوشش گیاهی : طبقه بندي عارضه                          درختکاري  : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .وعی کاشته شده اندمنطقه اي پوشیده شده از درختان با وسعت و تراکم کم که معموال به صورت مصن

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  محـدوده  بیشتري که مورد نیاز می باشد ، هايتفکیکو ربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از اضافه شدن حدود          م1:25000  مدلهاي

  .گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود عارضه کپی 

  

  :روش گویا سازي 

  "درختکاري " : نام نگاري شیوة

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  پوشش درختی /  پوشش گیاهی:طبقه بندي عارضه   درختتک :نام عارضه

   :تعریف عارضه

  . قرار گرفته باشد و به عنوان یک عارضه مشخص مورد اهمیت باشددرختی که به صورت منفرد در یک منطقه

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  . آن جایگزین می شود 1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد نماد مربوطه

  

  :روش گویا سازي 

  " تک درخت ":شیوة نام نگاري 

     مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمیR      رویت0      تابلو منصوب0بومی مطلع پرسش از اهالی : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  
  
 

  پوشش درختی /  پوشش گیاهی:طبقه بندي عارضه  ف درختیرد :نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .تعدادي درخت که به صورت متوالی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  .  مربوطه نمایش داده می شود LINE STYLE  کپی شده و با 1:25000از نقشه هاي 

  

  :  روش گویا سازي 

         "ف درخت یرد ": شیوة نام نگاري 

 0ی     مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمR      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  زمینهاي زراعی / پوشش گیاهی : طبقه بندي عارضه                          زراعت   : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .قطعه زمینی در نظر گرفته شده براي کاشت محصوالت کشاورزي غیر از چاي،برنج وصیفی

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  محـدوده  بیشتري که مورد نیاز می باشد ، هايتفکیکو سی مجدد قرار گرفته و پس از اضافه شدن حدود        ربوطه مورد برر  م1:25000  مدلهاي

  .گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود عارضه کپی 

  

  :روش گویا سازي 

  "زراعت " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  زمینهاي زراعی / پوشش گیاهی: طبقه بندي عارضه                          شالیزار  :نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .قطعه زمینی در نظر گرفته شده براي کاشت برنج

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  محـدوده  بیشتري که مورد نیاز می باشد ، هايتفکیکو ربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از اضافه شدن حدود          م1:25000  مدلهاي

  .گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود عارضه کپی 

  

  :روش گویا سازي 

  "شالیزار " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  زمینهاي زراعی / پوشش گیاهی: طبقه بندي عارضه                          چایکاري  :نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .قطعه زمینی در نظر گرفته شده براي کاشت بوته هاي چاي

  

  :1:25000يروش ایجاد عارضه از نقشه ها

  محـدوده  بیشتري که مورد نیاز می باشد ، هايتفکیکو ربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از اضافه شدن حدود          م1:25000  مدلهاي

  .گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود عارضه کپی 

  

  :روش گویا سازي 

  " چایکاري " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع  :شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  زمینهاي زراعی / پوشش گیاهی: طبقه بندي عارضه                          صیفی کاري  :نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .اشدقطعه زمینی که براي کاشت صیفی جات در نظر گرفته شده ب

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  محـدوده  بیشتري که مورد نیاز می باشد ، هايتفکیکو ربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از اضافه شدن حدود          م1:25000  مدلهاي

  .گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود عارضه کپی 

  

  :روش گویا سازي 

  "یفی کاري ص" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  زمینهاي زراعی / پوشش گیاهی: طبقه بندي عارضه                          زمینهاي تحقیقات کشاورزي  :نام عارضه

  :تعریف عارضه
   .زمینی اختصاص یافته به تحقیقات کشاورزيقطعه 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  محـدوده  بیشتري که مورد نیاز می باشد ، هايتفکیکو ربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از اضافه شدن حدود          م1:25000  مدلهاي

  .گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود عارضه کپی 

  

  :روش گویا سازي 

  "زمینهاي تحقیقات کشاورزي " :شیوة نام نگاري 

  0   مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  زمینهاي سرسبز   / پوشش گیاهی:طبقه بندي عارضه                          بیشه زار  :نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .اراضی مشجر فاقد گیاهان زراعی که به طور عمده از درختچه ها و بوته هاي خودرو پوشیده شده باشد

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  محـدوده د نیاز می باشد ، بیشتري که مور هايتفکیکو ربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از اضافه شدن حدود          م1:25000  مدلهاي

  .گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود عارضه کپی 

  

  :روش گویا سازي 

  "بیشه زار " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  زمینهاي سرسبز  / پوشش گیاهی: طبقه بندي عارضه                          مرتع  :ضهنام عار

  :تعریف عارضه
زمینی اعم از کوه،دامنه کوه و یا سر زمین مسطح که حد اقل مدتی از سال پوشش نباتات علوفه اي خودرو داردو در بعضی موارد،در آن درخت یا 

  . و معموال چراگاه استدرختچه هاي خودروي جنگلی پراکنده است

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  محـدوده  بیشتري که مورد نیاز می باشد ، هايتفکیکو ربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از اضافه شدن حدود          م1:25000  مدلهاي

  .گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود عارضه کپی 

  :روش گویا سازي 

  " مرتع " :ة نام نگاري شیو

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  زمینهاي سرسبز  / پوشش گیاهی: طبقه بندي عارضه                          چمنزار  :نام عارضه

  :تعریف عارضه
  . نی که در آن چمن روئیده یا کاشته شده باشدقطعه زمی

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  محـدوده  بیشتري که مورد نیاز می باشد ، هايتفکیکو ربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از اضافه شدن حدود          م1:25000  مدلهاي

  .گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود عارضه کپی 

  

  :روش گویا سازي 

  "چمنزار" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  زمینهاي غیررستنی /  پوشش گیاهی:طبقه بندي عارضه  شوره زار : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  . اي که بر اثر تبخیر آب از امالح نمک پوشیده شده است منطقه

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  محدوده بیشتري که مورد نیاز می باشد ، هايتفکیکو ربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از اضافه شدن حدود م1:25000  مدلهاي

  .ن می شود گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترعارضه کپی 

  

  :روش گویا سازي 

  " شوره زار ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  زمینهاي غیررستنی /  پوشش گیاهی:طبقه بندي عارضه   زاربوته : نام عارضه

   : عارضهتعریف

  .منطقه اي پوشیده از بوته ها و علفهاي هرز با تراکم باال که آماده و مناسب کشاورزي نیست 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي 

  محـدوده  بیشتري که مورد نیاز می باشد ، هايتفکیکو ربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از اضافه شدن حدود          م1:25000  مدلهاي

 در الیـه  " آورده شده ومجددا1:25000 فایلهاي62محدوده بوته زار از الیه .گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود     ارضه کپی   ع

 . قرار می گیرد62

 

  :روش گویا سازي 

  " بوته زار ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R   رویت   0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  زمینهاي غیررستنی /  پوشش گیاهی:طبقه بندي عارضه  تپه هاي شنی : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .بر آمدگی حاصل از تجمع توده شن که معموالًدر اثر وزش باد ایجاد شده باشد 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  محدوده بیشتري که مورد نیاز می باشد ، هايتفکیکو ربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از اضافه شدن حدود م1:25000  مدلهاي

  .گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود عارضه کپی 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + ا  تپه شنی ی تپه ماسه اي ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0       تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: ات شیوة جمع آوري اطالع

  

  

  زمینهاي غیررستنی /  پوشش گیاهی:طبقه بندي عارضه  شنزار : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .سطحی از زمین که با شن پوشیده شده باشد 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  محدوده بیشتري که مورد نیاز می باشد ، هايتفکیکو ربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از اضافه شدن حدود م1:25000  مدلهاي

  .گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود عارضه کپی 

  

  :روش گویا سازي 

  " شنزار ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0از اهالی بومی مطلع پرسش : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  جنگل /  پوشش گیاهی:طبقه بندي عارضه  جنگل  : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .منطقه اي پوشیده از درخت با وسعت و تراکم باال،که به صورت طبیعی یا مصنوعی ایجاد شده باشد 

  

  :1:25000 ایجاد عارضه از نقشه هايروش

  محدوده بیشتري که مورد نیاز می باشد ، هايتفکیکو ربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از اضافه شدن حدود م1:25000  مدلهاي

  .گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود عارضه کپی 

  

  :روش گویا سازي 

  " نام+  جنگل ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

   .ا می شوندیپارکهاي جنگلی با نام خاص گو: ح یتوض

  

  جنگل /  پوشش گیاهی:طبقه بندي عارضه   جنگل تخریب شده : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .که به سبب آفت زدگی،شرائط بد جوي یا قطع بی رویه درختان،تخریب شده یا رو به نابودي است   اي پوشیده از جنگلهاي طبیعی یا مصنوعیمنطقه

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  محدودهمورد نیاز می باشد ، بیشتري که  هايتفکیکو ربوطه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از اضافه شدن حدود م1:25000  مدلهاي

  .گردیده و طبق لیست مشخصات عوارض پترن می شود عارضه کپی 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + جنگل تخریب شده ": شیوة نام نگاري 

  0سمی     مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رR     رویتR      تابلو منصوب 0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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   ساختمان/ سازه :طبقه بندي عارضه  بلوك ساختمان  : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .مجموعه اي از ساختمانها و دیوارهاي اطراف که محدوده کلی آن را معابر مشخص می نمایند

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

مالك تفکیک بلوکهاي ساختمانی ، (نیاز اضافه شده و عوارض کپی می گردد  مربوطه ، حدود تفکیک مورد 1:25000پس از بررسی مجدد مدل 

 200 متر بوده یا مساحت بیش از 10حیاط یا مناطق خالی از ساختمانی که یک ضلع آن بزرگتر از     ) .   متر می باشد     10 معابر با عرض بیش از    

  . مشخص می گردند Voidمتر مربع داشته باشد ، بصورت 

  

   :روش گویا سازي

  " بلوك ساختمانی ": شیوة نام نگاري 

  0   مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت 0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

   ساختمان/ سازه  :طبقه بندي عارضه  ساختمان منفرد : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .طراف وسقف ، که احداث شده اما به دالیل ابعادي نمی تواند با بلوك نمایش داده شود سازه اي داراي دیوار ا

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

متر مربع باشند ، بصورت ساختمان 100 متر بوده و مساحت آنها بزرگتر یا مساوي 10ساختمانهاي منفردي که داراي حداقل یک ضلع بزرگتر از 

  .د در غیر اینصورت بصورت نماد در نظر گرفته می شوند تبدیل می گردن

  

  :روش گویا سازي 

  " ساختمان منفرد" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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   ساختمان/ سازه  :طبقه بندي عارضه  ساختمان دردست احداث : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .ساختمانی که هنوز عملیات سفت کاري آن به پایان نرسیده باشد

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  یده و هاشور زده می شود در صورت گویا سازي مجدد عکسها می توانند تبدیل گرد.  موجود نمی باشد 25000/1در نقشه هاي 

  

  :روش گویا سازي 

  " ساختمان دردست احداث ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  سازه هاي حمل و نقل/ سازه  :طبقه بندي عارضه  پل آبرو : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  . موانع طبیعی یا مصنوعی آبیاز اتصال دو نقطه ایجاد می شود ، براي گذر  برايسازه اي که در طول یک مسیر حمل و نقل

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . آن جایگزین می شود  1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد نماد مربوطه

  

  :روش گویا سازي 

  " پل آبرو ": ي شیوة نام نگار

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  سازه هاي حمل و نقل/ سازه  :طبقه بندي عارضه  هیط نقلئپل وسا : نام عارضه

   :تعریف عارضه

 نقل اتصال دو نقطه ایجاد می شود ، معموالً در تقاطع راهها به دو صورت زیر گذر و یا رو گذر وجود سازه اي که در طول یک مسیر حمل و

  .در مورد تقاطع هاي غیر هم سطح نیز این عارضه به کار می رود .دارد

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  نماد مناسب  در محل نماد طی آورده می شود ، در غیر اینصورت متر باشد تبدیل شده و بصورت عارضه خ20ر صورتیکه طول آن بیش از د

  . آن  جایگزین می گردد1:25000

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + ه یط نقلئ پل وسا": شیوة نام نگاري 

  0راجع رسمی     مراجعه به ادارات دولتی و مR      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  سازه هاي حمل و نقل/ سازه  :طبقه بندي عارضه  ادهیپل عابر پ : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .دره یا یک مسیر حمل ونقل و یا از زیر یک مسیر حمل ونقل  سازه اي براي عبور عابر پیاده از روي یک مانع طبیعی یا مصنوعی مانند

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  نماد مناسب  در محل نماد  متر باشد تبدیل شده و بصورت عارضه خطی آورده می شود ، در غیر اینصورت20ر صورتیکه طول آن بیش از د

  . آن  جایگزین می گردد1:25000

  

  :روش گویا سازي 

  "اده ی پل عابر پ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0   تابلو منصوب   0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  سازه هاي حمل و نقل/  سازه :طبقه بندي عارضه  محل اخذ عوارض : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .سازه اي در مدخل ورودي برخی از آزاد راهها یا بزرگراهها ، براي دریافت عوارض راه 

  

  :1:25000نقشه هايروش ایجاد عارضه از 

  . آن جایگزین می شود 1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد نماد مربوطه

  

  :روش گویا سازي 

  "نام +  محل اخذ عوارض ": شیوة نام نگاري 

  0 مراجع رسمی     مراجعه به ادارات دولتی وR      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  سازه هاي حمل و نقل/ سازه  :طبقه بندي عارضه  تونل : نام عارضه

   :تعریف عارضه

تونل معموالً در تقاطع راه با .گذر گاه یا سازه اي که براي اتصال دو نقطه وعبور از زیر زمین یا درون موانع طبیعی یا مصنوعی احدا ث می گردد

  .کوه دیده می شود 

  :1:25000ارضه از نقشه هايروش ایجاد ع

  . آن جایگزین می شود 1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد نماد مربوطه

  

  :روش گویا سازي 

  "نام +  تونل ": شیوة نام نگاري 

  0مراجع رسمی     مراجعه به ادارات دولتی و R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  سازه هاي حمل و نقل/ سازه  :طبقه بندي عارضه  ر یبهمن گ : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .سازه اي سر پوشیده که براي  جلوگیري از ریزش برف و سنگ بر روي مسیر هاي حمل و نقل احداث می گردد 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . آن جایگزین می شود 1:25000ت عوارض در محل نماد  طبق لیست مشخصانماد مربوطه

  

  :روش گویا سازي 

  "ر ی بهمن گ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  

  سازه هاي حمل و نقل/ سازه  :بندي عارضهطبقه    محل فرود هلی کوپتر :نام عارضه

   :تعریف عارضه

   .سطحی که معموالً مدور است و براي نشست و بر خاست هلی کوپتر آماده سازي شده است

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . آن جایگزین می شود 1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد نماد مربوطه

  

  :زي روش گویا سا

  "محل فرود هلی کوپتر ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  سازه هاي حمل و نقل/ سازه  :طبقه بندي عارضه  باند فرودگاه : نام عارضه

   :تعریف عارضه

 و عریض ستقیمسیسات فرودگاه معموالً ماآسفالته براي نشست و بر خاست هواپیما بدون در نظر گرفتن ت ًاده سازي شده و معموالسطحی آم

  .باندهاي رابط به عنوان باند طبقه بندي می شوند. است 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .ند و باندهاي رابط مربوط به آن تبدیل و به فایل اضافه می گردد مربوطه ، محدوده خود با1:25000پس از بررسی مجدد مدل 

  

  :روش گویا سازي 

  " باند فرودگاه ": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .فرودگاه نظامی با ذکر منطقه نظامی گویا می شود.  هواپیماي سمپاش و باند فرود اضطراري نیز با دکرنام باند گویا می شودباند خاکی ، باند: توضیح

  

  

   سازه هاي خاص /سازه :طبقه بندي عارضه  لوي غالتیس : نام عارضه

   :تعریف عارضه

   ردیفهایی از ساختمانهاي استوانه اي شکل در کنار هم دیده محفظه اي بسته و دائمی براي ذخیره سازي غالت سیلوها معموال به صورت

  .می شوند

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . آن جایگزین می شود 1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد نماد مربوطه

  

  :روش گویا سازي 

  "لوي غالت ی س": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوبRاز اهالی بومی مطلعپرسش : شیوة جمع آوري اطالعات 
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   سازه هاي خاص /سازه  :طبقه بندي عارضه  مانیلوي سیس : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .سازه اي معموالً فلزي و استوانه اي شکل براي نگهداري و ذخیره سیمان 

  

  :1:25000ز نقشه هايروش ایجاد عارضه ا

  . آن جایگزین می شود 1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد نماد مربوطه

  

  :روش گویا سازي 

  "مان یلوي سی س": شیوة نام نگاري 

  0 رسمی     مراجعه به ادارات دولتی و مراجع0      رویتR      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

    سازه هاي خاص / سازه :طبقه بندي عارضه   کوره آجر پزي : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .محوطه اي شامل تاسیسات مورد نیاز تهیه آجر 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . آن جایگزین می شود 1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد نماد مربوطه

  

  :ا سازي روش گوی

  "کوره آجر پزي  ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  سازه هاي خاص /سازه  :طبقه بندي عارضه  دودکش : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  . یا در برخی از محدوده ها براي خارج سازي بخار آب ، دود یا گاز ناشی از احتراق ي خاصي برخی ساختمانهاسازه اي عمودي بر رو

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . آن جایگزین می شود 1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد نماد مربوطه

  

  :روش گویا سازي 

  " دودکش ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

   سازه هاي خاص / سازه :طبقه بندي عارضه  ديیسنسور خورش : نام عارضه

   :تعریف عارضه

   .سازه اي براي تولید انرژي الکتریکی خورشید

  

  :1:25000د عارضه از نقشه هايروش ایجا

  . آن جایگزین می شود 1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد نماد مربوطه

  

  :روش گویا سازي 

  ") فتوسل خورشیدي ( دي ی سنسور خورش": شیوة نام نگاري 

  0راجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی     مR      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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   حدود / سازه :طبقه بندي عارضه  نیپرچ : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .می سازند ) به ویژه باغ(چوبهاي نوك تیز ، نی و علف که اطراف زمین  دیوار مانندي از بوته هاي خار،

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .  مربوطه نمایش داده می شود LINE STYLE  کپی شده و با 1:25000از نقشه هاي  

  

  :روش گویا سازي 

  "ن ی پرچ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

    حدود / سازه :طبقه بندي عارضه  نرده : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .مانعی مصنو عی ساخته شده از میله هاي فلزي  یا چوبی که به منظور حصار ،جدا سازي و یا حافظت به کار می رود 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .  مربوطه نمایش داده می شود LINE STYLE  کپی شده و با 1:25000از نقشه هاي  

  

  : سازي روش گویا

  " نرده": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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   حدود / سازه :طبقه بندي عارضه  وارید : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .ساخته شده با مصالح ساختمانی به منظور محصور کردن یا جدا سازي قطعه زمین ساختاري عمودي با سطحی کما بیش مسطح، 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . کپی شده و دیوارهایی که به دلیل تفکیک ساختمانها نیاز به تبدیل پیدا کرده اند نیز اضافه می گردد 1:25000دیوارهاي موجود در نقشه هاي 

  

  :روش گویا سازي 

  " دیوار ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

   حدود / سازه :طبقه بندي عارضه  م خارداریس : نام عارضه

   :تعریف عارضه

 مختلف به منظور جدا سازي یا محافظت که از میله هاي عمودي و سیمهاي خاردار برا ي ه هايمانعی مصنوعی ساخته شده در اطراف محوط

   .جلوگیري از عبور بر پا می سازند

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .  مربوطه نمایش داده می شود LINE STYLE  کپی شده و با 1:25000از نقشه هاي  

  

  :روش گویا سازي 

  "م خاردار ی س": گاري شیوة نام ن

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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   حدود / سازه :طبقه بندي عارضه  جدول : نام عارضه

   :تعریف عارضه

   .)معموالًدر معابر(قرار داده می شوند، براي جدا سازي دو مسیر  بلوکهاي سیمانی ساخته شده که به صورت خطی کنار هم 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  مناسب نمایش داده LINE STYLEبا  یده ودر صورت گویا سازي مجدد عکسها تبدیل گرد.  موجود نمی باشد 25000/1 در نقشه هاي 

  .می شوند  

  :روش گویا سازي 

  " جدول" : شیوة نام نگاري

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  حدود /سازه  :طبقه بندي عارضه  حد : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .به وجود می آورند ...   گچ، سنگ چین و مرز تفکیک کننده دو ناحیه که معموالً با خاك یا برآمدگی مصنوعی ،

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .ضه خاصی تخصیص داده نشده باشند ،با این عارضه نمایش داده  می شود رکلیه محدوده هاي تبدیل شده که فاقد گویاسازي بوده یا به عا

  

  :روش گویا سازي 

  " حد ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : طالعات شیوة جمع آوري ا
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  برج /سازه  :طبقه بندي عارضه  برج مراقبت پرواز : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  . از آن استفاده می کنند شد هوائی سازه اي د رمحوطه فرود گاه که ماموران ذیربط براي هدایت و کنترل آمد و

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . آن جایگزین می شود 1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد نماد مربوطه

  

  :روش گویا سازي 

  " برج مراقبت پرواز ": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0صوب      تابلو من0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

   برج / سازه :طبقه بندي عارضه  ه بانییدبرج د:  نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .سازه اي نسبتاً بلند که به منظور دیده بانی یا نگهبانی مناطق اطراف ایجاد شده است 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . آن جایگزین می شود 1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد ربوطهنماد م

  

  :روش گویا سازي 

  "ه بانی ید برج د": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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   برج / سازه :طبقه بندي عارضه  دکل مخابراتی : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  ... .سازه اي بلند و معموالً فلزي براي نگهداري آنتن هاي مخابراتی و دریافت و ارسال و مخابره امواج رادیویی،تلویزیونی و 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

کلیه آنتن هاي مخابراتی موجود در نقشه هاي ( آن جایگزین می شود 1:25000د  طبق لیست مشخصات عوارض در محل نمانماد مربوطه

  ). با این عارضه نمایش داده می شوند25000/1

  

  :روش گویا سازي 

   "دکل مخابراتی": شیوة نام نگاري 

  0دارات دولتی و مراجع رسمی     مراجعه به اR      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

   برج / سازه :طبقه بندي عارضه  دکل برق : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .سازه اي بلند وفلزي ، نگهدارنده کابلها یا انتقال دهنده نیروي برق 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 طبق لیست مشخصات عوارض در نماد مربوطه.یده تبدیل گرد،دد عکسها در صورت گویا سازي مج.  موجود نمی باشد 1:25000در نقشه هاي 

  . آن جایگزین می شود 1:25000محل نماد 

  

  :روش گویا سازي 

  " دکل برق ": شیوة نام نگاري 

  0ع رسمی     مراجعه به ادارات دولتی و مراجR      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  سازه هاي آبی /سازه  :طبقه بندي عارضه  سد بتنی : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .استحصال آب در پشت آن احداث می گردد  دیواره اي عمود بر جهت جریان آب رودخانه ، که با هدف تجمع و

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .کپی می گردد ارض ،مطابق مشخصات لیست عو 25000/1از نقشه هاي 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام +  سد بتنی ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  سازه هاي آبی /سازه  :طبقه بندي عارضه  سد خاکی : نام عارضه

   :ریف عارضهتع

  .ساخته شده در جهت عمود بر جریان آب رود خانه، با هدف  تجمع واستحصال یا انحراف جهت جریان آب  خاکی مانع

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .کپی می گردد مطابق مشخصات لیست عوارض ، 25000/1از نقشه هاي 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام +  سد خاکی": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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   سازه هاي آبی / سازه :طبقه بندي عارضه  بند  :نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .شده باشد  از قبیل متوقف ساختن ،تنظیم جریان یا تغییرجهت آب تعبیهسازه اي کوچک در مسیر کانالها یا رود خانه ها که به دالیلی 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  نماد مناسب  در محل نماد  متر باشد تبدیل شده و بصورت عارضه خطی آورده می شود ، در غیر اینصورت20ر صورتیکه طول آن بیش از د

  .. آن  جایگزین می گردد1:25000

  

  :وش گویا سازي ر

  " بند": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

            

  سازه هاي آبی /سازه  :طبقه بندي عارضه  موج شکن : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  . یا ساحل ندشده از سنگ یا بتون در ساحل ، براي پیشگیري از فشار ضربه هاي موج یا حفاظت بدیواره اي ساخته 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 کپی می 25000/1 متر باشد ،حد دور آن تبدیل شده در غیر این صورت محور آن از نقشه هاي 10در صورتیکه عرض آن بیش از 
  .گردد 

  

  :روش گویا سازي 

  " موج شکن ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  سازه هاي آبی /سازه  :طبقه بندي عارضه  اسکله : نام عارضه

   :تعریف عارضه

   .پهلو گرفتن انواع شناورها یا محل تفریحسازه اي امتداد یافته در آب براي 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . کپی می گردد 25000/1 از نقشه هاي محور آنصورت   متر باشد ،حد دور آن تبدیل شده در غیر این10در صورتیکه عرض آن بیش از 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + اسکله": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : ي اطالعات شیوة جمع آور

  

  

   سازه هاي آبی / سازه :طبقه بندي عارضه  ییایچراغ در : نام عارضه

   :تعریف عارضه

  .ی به کار می رود سازه اي مجهز به عالئم نوري که به عنوان راهنما و شاخص در ناوبري دریای

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . آن جایگزین می شود 1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد نماد مربوطه

  

  :روش گویا سازي 

  "ی یای چراغ در": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی Rیت      رو0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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   جاده/حمل و نقل :طبقه بندي عارضه  آزاد راه                           : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .طح میباشد این نوع مسیر فاقد تقاطع هم س) داراي روسازي اسفالت میباشد .( مسیرعبوروسایل نقلیه موتوري به منظوز اتصال دو نقطه مشخص

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 کپی شده و 25000/1متر باشد به صورت دو خطه تبدیل شده ،در غیر اینصورت  محور راه از نقشه هاي 10چنانچه با عرض بیش از 
  .   مربوطه نمایش داده می شودMLبا 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + آزاد راه " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : مع آوري اطالعات شیوة ج

  

  

  

    جاده/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه                            بزرگراه :  نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .ابنیه فنی و جزیره وسط دارد و داراي تقاطع هم سطح میباشد مسیر عبور وسایل نقلیه موتوري که زیرسازي ، 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  MLشده و با  کپی 25000/1متر باشد به صورت دو خطه تبدیل شده ،در غیر اینصورت  محور راه از نقشه هاي 10چنانچه با عرض بیش از 

  .مربوطه نمایش داده می شود

  

   :روش گویا سازي

  "نام + بزرگراه " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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   جاده /حمل و نقل :طبقه بندي عارضه                          ا بزرگراه دردست احداثیآزاد راه  : نام عارضه

  :تعریف عارضه
   .آزادراه یا بزرگراهی که تحت عملیات ساختمانی قراردارد

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  MLشده و با  کپی 25000/1متر باشد به صورت دو خطه تبدیل شده ،در غیر اینصورت  محور راه از نقشه هاي 10چنانچه با عرض بیش از 

  .ودمربوطه نمایش داده می ش

  

  :روش گویا سازي 

  "ا بزراگراه دردست احداثیآزادراه " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

    جاده/ حمل و نقل : عارضهطبقه بندي                            جاده آسفالته : نام عارضه

  :تعریف عارضه
   .داراي تقاطع هم سطح نیز میباشد. مسیر عبور وسایل نقلیه موتوري داراي زیرسازي ، بستر آسفالت و ابنیه فنی در مناطق خارج از شهر

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  MLشده و با  کپی 25000/1ه ،در غیر اینصورت  محور راه از نقشه هاي متر باشد به صورت دو خطه تبدیل شد10چنانچه با عرض بیش از 

  .مربوطه نمایش داده می شود

  

  :روش گویا سازي 

  "جاده آسفالته" :شیوة نام نگاري 

  0می     مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رس0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    جاده/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه                         جاده شوسه : نام عارضه

  :تعریف عارضه

   .مسیر عبور وسایل نقلیه داراي زیرسازي و ابنیه فنی بدون رویه آسفالت و داراي روسازي شنی

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  MLشده و با  کپی 25000/1 به صورت دو خطه تبدیل شده ،در غیر اینصورت  محور راه از نقشه هاي متر باشد10چنانچه با عرض بیش از 

  .مربوطه نمایش داده می شود

  

  :روش گویا سازي 

  "جاده شوسه" :شیوة نام نگاري 

  0ارات دولتی و مراجع رسمی     مراجعه به ادR      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

   جاده/حمل و نقل  :طبقه بندي عارضه                            پ رویجادة  ج : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .مسیر عبور وسایل نقلیه بدون ابنیه فنی و زیرسازي که در اثر عبور و مرور وسایل نقلیه ایجاد شده است 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 LPشده و با  کپی 25000/1متر باشد به صورت دو خطه تبدیل شده ،در غیر اینصورت  محور راه از نقشه هاي 10چنانچه با عرض بیش از 

  .مربوطه نمایش داده می شود

  

  :روش گویا سازي 

  "پ رویجاده ج" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0تابلو منصوب      0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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    جاده/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه                            جاده مالرو :نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .مسیر عبوربدون ابنیه فنی و زیرسازي که معموالً محل عبور دام میباشد  

  

  :1:25000ه هايروش ایجاد عارضه از نقش

  . و مطابق لیست  مشخصات عوارض کپی می شود 1:25000از نقشه هاي  

  

  :روش گویا سازي 

  "جاده مالرو": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

    جاده/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه                            جاده آسفالته دردست احداث:  نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .مسیر در دست احداث وسایل نقلیه داراي زیرسازي و ابنیه فنی 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  MLشده و با  کپی 25000/1در غیر اینصورت  محور راه از نقشه هاي متر باشد به صورت دو خطه تبدیل شده ،10چنانچه با عرض بیش از 

  .مربوطه نمایش داده می شود

  

  :روش گویا سازي 

  "جاده آسفالته دردست احداث " :شیوة نام نگاري 

  0 مراجع رسمی     مراجعه به ادارات دولتی وR      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 
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  رهاي شهريی  مس/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه                                         ابانیخ : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .خیابان در مناطق شهري با رویه آسفالت که براي عبور وسایل نقلیه استفاده میشود و معموالً پیاده روهایی در دو سوي سواره رو دارد 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .ود شمی متر باشد به صورت دو خطه تبدیل 10چنانچه با عرض بیش از 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + ابانیخ": شیوة نام نگاري 

  0 و مراجع رسمی     مراجعه به ادارات دولتی0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  رهاي شهريی  مس/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه                            دانیم : نام عارضه

  :تعریف عارضه
متر باشد تبدیل گردیده و در غیر اینصورت با نماد 200 متر بوده ویا مساحت  آن بیش از 10در صورتی که حداقل داراي یک قطر بزرگتر از 

  .ی شودنمایش داده م

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

متر باشد تبدیل گردیده و در غیر اینصورت با نماد 200 متر بوده ویا مساحت  آن بیش از 20در صورتی که حداقل داراي یک قطر بزرگتر از  

  .نمایش داده می شود

  

  :روش گویا سازي 

  " نام + دان یم " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : طالعات شیوة جمع آوري ا
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  ریلیرهاي ی  مس/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه                                          راه آهن : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .به صورت یک خطه یا دو خطه است براي عبور قطار مسیري خطی داراي ریلهاي فلزي که 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .  مربوطه نمایش داده می شود LINE STYLE  کپی شده و با 1:25000از نقشه هاي 

    

  :روش گویا سازي 

  "نام  + راه آهن" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0لع پرسش از اهالی بومی مط: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  ریلیرهاي ی  مس/حمل و نقل  :طبقه بندي عارضه                                       دردست احداثراه آهن  : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .هد شد مسیر خطی در حال ساخت که براي عبور قطار استفاده خوا

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .  مربوطه نمایش داده می شود LINE STYLE  کپی شده و با 1:25000از نقشه هاي 

    

  :روش گویا سازي 

  "راه آهن در دست احداث " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی Rت      روی0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  ریلیرهاي ی  مس/حمل و نقل  :طبقه بندي عارضه                                          مترو : نام عارضه

  :تعریف عارضه
از روي زمین عبور کرده و قابل مسیري خطی داراي ریلی فلزي که براي عبور قطارهاي مترو از آن استفاده میشود و در بخشهایی ممکن است 

   .رویت باشد

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .  مربوطه نمایش داده می شود LINE STYLE  کپی شده و با 1:25000از نقشه هاي 

    

  :روش گویا سازي 

  " نام + مترو " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0   تابلو منصوب   0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  ریلیرهاي ی  مس/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه                                           فرودگاه :نام عارضه

  :تعریف عارضه
یما، باند و برج مراقبت پرواز بوده و براي ترابري هوایی مورد بزرگی که شامل تاسیسات مختلفی مثل ساختمانها ،آشیانه هواپ محوطه نسبتاً

   .استفاده قرار می گیرد

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

،محدوده خارجی کپی شده و با این عارضه نمایش داده می شود  در صورت  نیاز،  تفکیک بیشتر عوارض 25000/1بعد از بررسی مجدد مدلهاي 

  .و نماد مربوطه در مکان مناسب قرار می گیرد  گرفتهت داخل محوطه صور

    

  :روش گویا سازي 

  "نام   + فرودگاه " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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     تاسیسات حمل و نقل/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه                                          ترمینال: نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .محدوده اي شامل ساختمانهاي مختلف ، سکو، مراکز ارائه خدمات عمومی به مسافر و اتوبوس و محل توقف اتوبوسها  

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

،محدوده خارجی کپی شده و با این عارضه نمایش داده می شود  در صورت  نیاز،  تفکیک بیشتر عوارض 25000/1دلهاي بعد از بررسی مجدد م

  .و نماد مربوطه در مکان مناسب قرار می گیرد  گرفتهداخل محوطه صورت 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  +  ترمینال " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0الی بومی مطلع پرسش از اه: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

     تاسیسات حمل و نقل/ حمل و نقل :طبقه بندي عارضه   ایستگاه راه آهن:   نام عارضه

  :تعریف عارضه
   .... ترن ومحدوده اي شامل ساختمانهاي مختلف ، سکو، مراکز ارائه خدمات عمومی به مسافر ،

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

،محدوده خارجی کپی شده و با این عارضه نمایش داده می شود  در صورت  نیاز،  تفکیک بیشتر عوارض 25000/1بعد از بررسی مجدد مدلهاي 

  .و نماد مربوطه در مکان مناسب قرار می گیرد  گرفتهداخل محوطه صورت 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  +  ایستگاه راه آهن " :یوة نام نگاري ش

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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    تاسیسات حمل و نقل /حمل و نقل :طبقه بندي عارضه                                          ایستگاه مترو : نام عارضه

  :تعریف عارضه
   .محدوده اي شامل ساختمانهاي مختلف ، سکو، مراکز ارائه خدمات عمومی به مسافر و قطارهاي مترو

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

رت  نیاز،  تفکیک بیشتر عوارض ،محدوده خارجی کپی شده و با این عارضه نمایش داده می شود  در صو25000/1بعد از بررسی مجدد مدلهاي 

  .و نماد مربوطه در مکان مناسب قرار می گیرد  گرفتهداخل محوطه صورت 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  +  ایستگاه مترو " :شیوة نام نگاري 

  0ی و مراجع رسمی     مراجعه به ادارات دولت0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  پهنه هاي آبی/ عوارض آبی :طبقه بندي عارضه                           ا یدر :نام عارضه

  :تعریف عارضه
  . آزاد متصل است  پهنه اي بزرگ از آب در داخل خشکی ، که به آبهاي

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

و با  شدهست مشخصات عوارض  آورده ی طبق ل بازبینی قرار می گیرد وپس از اعمال تغییرات الزم ، توسط عامل تبدیل موردن عارضهیوده ادمح

  .هاشور نمایش داده می شود 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + ا یدر" :شیوة نام نگاري 

  Rدارات دولتی و مراجع رسمی     مراجعه به اR      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  پهنه هاي آبی/ عوارض آبی  :طبقه بندي عارضه                            اچهیدر :نام عارضه

  :تعریف عارضه
  . با خشکی احاطه شده باشد و میتواند به صورت فصلی خشک یا داراي آب باشد الًپهنه بزرگ آبی حاوي آب شیرین یا شور که کام

  

  :1:25000ارضه از نقشه هايروش ایجاد ع

و با  شدهست مشخصات عوارض  آورده ی طبق ل توسط عامل تبدیل مورد بازبینی قرار می گیرد وپس از اعمال تغییرات الزم ،ن عارضهیوده ادمح

  ).این عارضه کلیه دریاچه هاي فصلی و دائمی را در بر می گیرد(هاشور نمایش داده می شود 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + اچه یدر" :نام نگاري شیوة 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  پهنه هاي آبی/ عوارض آبی  :طبقه بندي عارضه                            جیخل : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .ي بزرگ از آب که در اثر پیشرفتگی آب به داخل خشکی بوجود آمده و از سه طرف توسط خشکی محصور باشد پهنه ا

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 و با شدهست مشخصات عوارض  آورده ی طبق ل توسط عامل تبدیل مورد بازبینی قرار می گیرد وپس از اعمال تغییرات الزم ،ن عارضهیوده ادمح

  .هاشور نمایش داده می شود 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + ج یخل" :شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 
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  پهنه هاي آبی/ عوارض آبی  :طبقه بندي عارضه                            ساحل :نام عارضه

  :تعریف عارضه

   .سطحی از زمین در مجاورت پهنه اي از آب یا رودخانه که فاصله بین آب و خشکی را تشکیل میدهد

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

و با  شدهست مشخصات عوارض  آورده ی ل طبق توسط عامل تبدیل مورد بازبینی قرار می گیرد وپس از اعمال تغییرات الزم ،ن عارضهیوده ادمح

  .این عارضه شنزار ساحلی در کنار رودخانه  و ساحل دریا را شامل می شود .پترن مربوطه نمایش داده می شود 

  

  :روش گویا سازي 

  "ساحل" :شیوة نام نگاري 

  0  مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی   R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  پهنه هاي آبی/ عوارض آبی  :طبقه بندي عارضه                             استخر :نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .آبگیر مصنوعی که به منظور ذخیره آب ، پرورش ماهی یا شنا مورد استفاده قرار میگیرد 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 متر باشد  بصورت عارضه سطحی تبدیل شده و با هاشور نمایش داده می شود ، در غیر اینصورت 20در صورتیکه تمامی اضالع آن بزرگتر از 
  .نماد مناسب جایگزین می شود 

  
  

  :روش گویا سازي 

  "استخر" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتRتابلو منصوب      0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .نوع استخر آبیاري یا پرورش ماهی مشخص می شود: توضیح 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  رهاي آبیی مس/  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه                            نهر و جوي :نام عارضه

  :تعریف عارضه
  . رسانی یا انتقال آب در جهت شیب جریان پیدا کرده باشد مسیر آبی طبیعی یا مصنوعی که براي آب

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 بعد از بازبینی توسط عامل تبدیل وبا اعمال تغییرات با این عارضه نمایش داده می و نهر با درختکاري) طبیعی و مصنوعی(عوارض نهر و جوي 

  .ند  متر باشد ، الزم است بصورت جداگانه تبدیل گرد20نانچه فاصله آنها بیش از  در مورد عارضه نهر با درختکاري چ.شود 

  

  :روش گویا سازي 

  "نهر و جوي" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  رهاي آبیی مس/ عوارض آبی  :طبقه بندي عارضه   آبریز :نام عارضه

  :تعریف عارضه
عارضه طبیعی که به صورت شیاري در خط القعر زمین امتداد یافته و محل عبور و هدایت آبهاي سطحی و یکی از مشخصه هاي مهم نمایش 

   .ارتفاعی توپوگرافی است

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

ست مشخصات ی طبق ل ، متر100 تا 40اضافه کردن  آبریزهاي با طول بین امل تبدیل مورد بازبینی قرار می گیرد وپس از  توسط ع عارضه

  .می شود ده نمایش داعوارض 

  

  :روش گویا سازي 

  "ز یآبر" :شیوة نام نگاري 

  0   مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی  0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  رهاي آبیی مس/ عوارض آبی  :طبقه بندي عارضه                            رود خانه :نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .آبهاي جاري در سطح زمین که در امتداد طوالنی جریان دارند و به صورت فصلی یا دائمی دیده میشوند 

  

  :1:25000از نقشه هايروش ایجاد عارضه 

 متر باشد ،دو طرف آن تبدیل شده و در غیراینصورت تنها 10در صورتیکه عرض آن بیش از  عارضه توسط عامل تبدیل بازبینی می گردد و 

  .و با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود  کپی می گردد 25000/1محور آن  از نقشه هاي 

  

  :روش گویا سازي 

  ")فصلی / دائمی + (نام  + رودخانه " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  رهاي آبیی مس/ عوارض آبی :  طبقه بندي عارضه                            جزیره وسط رودخانه : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .خشکی هاي بیرون زده از آب که به صورت دائمی در وسط رودخانه ها وجود دارند 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 و با مشخصات  متر داشته باشد تبدیل می گردد250 متر باشد یا مساحت بیش از 10 در صورتی که حد اقل یک ضلع آن بزرگتر از این عارضه

  .ایش داده می شود مربوطه نم

  

  :روش گویا سازي 

  "جزیره وسط رودخانه  " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  رهاي آبیی مس/ عوارض آبی  :طبقه بندي عارضه                           لیمس :نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .محل عبور سیالب در فصل بارندگی که بستري از شن و ماسه دارد

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 متر باشد ،دو طرف آن تبدیل شده و در غیراینصورت تنها 10در صورتیکه عرض آن بیش از  عارضه توسط عامل تبدیل بازبینی می گردد و 

  . و با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود  کپی می گردد25000/1حور آن  از نقشه هاي م

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + مسیل ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  . ودخانه هاي اتفاقی بعنوان مسیل گویا می شوندر: توضیح 

  

  رهاي آبیی مس/  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه                            کانال :نام عارضه

  :تعریف عارضه
   .وشیده باشدعارضه مصنوعی براي آب رسانی که دیواره و کف آن اغلب از مصالح ساختمانی نظیر بتن ساخته شده و ممکن است روباز یا سرپ

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 متر باشد ،دو طرف آن تبدیل شده و در غیراینصورت تنها محور 10در صورتیکه عرض آن بیش از عارضه توسط عامل تبدیل بازبینی می گردد و 

  . و با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود  کپی می گردد25000/1آن  از نقشه هاي 

  

  :گویا سازي روش 

  "کانال" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  رهاي آبیی مس/ عوارض آبی  :طبقه بندي عارضه                            زهکش :نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .شیاري مصنوعی در روي زمین که به منظور هدایت آب به بیرون ازمنطقه ایجاد میشود 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 متر باشد ،دو طرف آن تبدیل شده و در غیراینصورت تنها محور 10در صورتیکه عرض آن بیش از عارضه توسط عامل تبدیل بازبینی می گردد و 

  . و با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود  کپی می گردد25000/1 آن  از نقشه هاي

  

  :روش گویا سازي 

  "زهکش" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  مسیر هاي آبی /  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه                     قنات :نام عارضه

  :تعریف عارضه
چاههاي متعددي که به منظور ایجاد مجرایی در زیر زمین حفر شده و این مجرا آب زیر زمینی کوهپایه ها را به دشتها روان میسازد تا به مصرف 

   .کشاورزي و غیره برسد

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .بازبینی مدل و تبدیل چاههاي قنات به صورت رشته اي طبق لیست مشخصات عوارض نمایش داده می شود پس از 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + قنات " :شیوة نام نگاري 

  0     مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمیR      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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   عوارض نقطه اي/ عوارض آبی  :طبقه بندي عارضه                            چاه آب : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .حفره اي مصنوعی در سطح زمین که به منظور استخراج آبهاي زیرزمینی ایجاد شده باشد 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . آن جایگزین می شود 1:25000رض در محل نماد  طبق لیست مشخصات عوانماد مربوطه

  

  :روش گویا سازي 

  "چاه آب" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  

   عوارض نقطه اي/ عوارض آبی  :بندي عارضهطبقه                          چشمه : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .باشد  محل خارج شدن و جریان یافتن آب از زمین به طور طبیعی که گاهی منشا جریان آب در ابتداي نهر می

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .شود  آن جایگزین می 1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد نماد مربوطه

  

  :روش گویا سازي 

  ")فصلی / دائمی + (نام + چشمه": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 
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   عوارض نقطه اي/ ارض آبی عو : طبقه بندي عارضه  آبشار                           :نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .محل ریزش توده آبی که از بلندي به صورت قائم یا با شیب تند فرو میریزد 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . آن جایگزین می شود 1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد نماد مربوطه

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  +  آبشار " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  ر خشکی پهنه هاي غ/  عوارض آبی :طبقه بندي عارضه  تاالب                           : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  . راکد با پوششی از گیاهان خودرو است  و به صورتق از آب محصور در خشکی که معموالً از آب شیرین اشباع شدهپهنه کم عم

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

و با  دهشست مشخصات عوارض  آورده ی طبق ل توسط عامل تبدیل مورد بازبینی قرار می گیرد وپس از اعمال تغییرات الزم ،ن عارضهیوده ادمح

  .پترن مربوطه نمایش داده می شود

  

  :روش گویا سازي 

  ") دائمی / فصلی + (نام + تاالب " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0     تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  ر خشکی پهنه هاي غ/ عوارض آبی  :طبقه بندي عارضه                             باطالق :نام عارضه

  :تعریف عارضه
پهنه زمینی که به علت نداشتن راه زهکشی رطوبت در آن اشباع شده به حالت سست و اسفنجی درآمده میتواند تمام آن آب باشد یا در قسمتی 

  .گیاه روییده باشد 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

و با  شدهست مشخصات عوارض  آورده ی طبق ل توسط عامل تبدیل مورد بازبینی قرار می گیرد وپس از اعمال تغییرات الزم ،ن عارضهیوده ادمح

  .پترن مربوطه نمایش داده می شود

  

  :روش گویا سازي 

  " نام+باطالق" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبR پرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  ر خشکی پهنه هاي غ/ عوارض آبی  :طبقه بندي عارضه                     مانداب :نام عارضه

  :تعریف عارضه
   .توده آب نسبتاً وسیع که در زمینی پست مانده و گندیده است

  

  :1:25000 هايروش ایجاد عارضه از نقشه

و با  شدهست مشخصات عوارض  آورده ی طبق ل توسط عامل تبدیل مورد بازبینی قرار می گیرد وپس از اعمال تغییرات الزم ،ن عارضهیوده ادمح

  .پترن مربوطه نمایش داده می شود

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + مانداب " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRی بومی مطلعپرسش از اهال: شیوة جمع آوري اطالعات 
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  ر خشکی پهنه هاي غ/ عوارض آبی  :طبقه بندي عارضه  برکه                     : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .ردارد سطحی پوشیده از آب داراي جریان آرام که معموالً در کنار چشمه یا رودخانه قرا

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

و با  شدهست مشخصات عوارض  آورده ی طبق ل توسط عامل تبدیل مورد بازبینی قرار می گیرد وپس از اعمال تغییرات الزم ،ن عارضهیوده ادمح

  .پترن مربوطه نمایش داده می شود

  

  :روش گویا سازي 

  "برکه": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : ي اطالعات شیوة جمع آور

  

  

  

  ر خشکی پهنه هاي غ/ عوارض آبی  :طبقه بندي عارضه                     زارین : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .معموالً در حاشیه رودخانه یا دریاچه مشاهده میشود .  نی میباشد گیاهی است که اکثریت عناصر تشکیل دهنده آن انواع

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

و با  شدهست مشخصات عوارض  آورده ی طبق ل توسط عامل تبدیل مورد بازبینی قرار می گیرد وپس از اعمال تغییرات الزم ،ن عارضهیوده ادمح

  .پترن مربوطه نمایش داده می شود

  

  :روش گویا سازي 

  "زارین" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  خدماتی/ خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه   هتل : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .قامت موقت، صرف غذا و خدمات رفاهی دیگر براي مسافران تامین می شود مکانی که درآن امکان ا

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد با توجه به گویا سازي ، 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + هتل ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0ی بومی مطلع پرسش از اهال: شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

   خدماتی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه                              سیپل : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .خارج از شهر ساختمان محل استقرار نیروهاي انتظامی ،اعم از ناحیه هاي انتظامی داخل یا 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد با توجه به گویا سازي ، 

  

  :روش گویا سازي 

  "س  یپل": شیوة نام نگاري 

  0دارات دولتی و مراجع رسمی     مراجعه به ا0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .شامل نیروي انتظامی و کالنتري نیز می شود: توضیح 
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   خدماتی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه                              آتش نشانی : نام عارضه

  :تعریف عارضه
   .یق و ارائه خدمات ایمنیرایستگاه هاي آتش نشانی براي اطفاي ح

  

  :1:25000ارضه از نقشه هايروش ایجاد ع

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد با توجه به گویا سازي ، 

  

  :روش گویا سازي 

  "آتش نشانی ": شیوة نام نگاري 

  0ی     مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمR      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

    

   خدماتی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه                              مرکز تجاري : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  ... .مانند پاساژ ،بازارچه و.مرکزي که به انجام امور و فعالیت هاي  تجاري اختصاص یافته باشد 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد  سازي ، با توجه به گویا

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + مرکز تجاري  ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  . پاساژها و فروشگاههاي بزرگ گویا می شوندبازارهاي سرپوشیده ، : توضیح 
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  خدماتی/ خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه                              مرکز اداري : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .ساختمان دولتی مختص امور اداري 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .کان مناسب جایگزین می گردد نماد مربوطه در مبا توجه به گویا سازي ، 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + مرکز اداري ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

   خدماتی/  خدمات عمومی :ه بندي عارضهطبق                           انبار    : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .منطقه اي روباز یا سرپوشیده که براي انبار و نگهداري کاالهاي مختلف مورد استفاده قرار می گیرد 

   

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .رات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود دوده پس از اعمال تغییدر صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .توجه به گویا سازي  در هر دو مورد انبارهاي رو باز و سر پوشیده نماد در محل مناسب قرار می گیرد 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام   + انبار ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتRنصوب      تابلو مRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  .انبارهاي وسیع با ذکر نام خاص گویا می شوند: توضیح 
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  خدماتی/ خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه                              نگیپارک : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .که میتواند  کنار جاده اي ،روباز یا سر پوشیده باشد محدوده اي  مورد استفاده براي توقف اتومبیل ها 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .ي رو باز و سر پوشیده نماد در محل مناسب قرار می گیرد ها توجه به گویا سازي  در هر دو مورد پارکینگ

  

  :روش گویا سازي 

  "نگ  یپارک": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .دپارکینک هاي عمومی گویا می شو: توضیح

  

  

   خدماتی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه                              ییمرکز قضا : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  ... .دادگستري ، دادگاه انقالب ، دادگاه عمومی و  دادسرا و: ات مثلفمرکزي اختصاص یافته به دادرسی و رسیدگی به دعاوي و اختال

  

  :1:25000هايروش ایجاد عارضه از نقشه 

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد با توجه به گویا سازي ، 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + ی  یمرکز قضا": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  خدماتی  /  خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه                            موتورخانه آ ب :نام عارضه

  :تعریف عارضه
  .ساختمانی در کنار زمین هاي کشاورزي که در آن تجهیزات پمپ کردن آب براي بیرون کشیدن آب از چاه استفاده می شود 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد توجه به گویا سازي ، با 

  

  :روش گویا سازي 

  "موتورخانه " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

   خدماتی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه                              آب انبار : نام عارضه

  :تعریف عارضه
   .ساختمانی معموال در نواحی خشک ، براي نگهداري آب در زمین

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد با توجه به گویا سازي ، 

  

  :ازي روش گویا س

  "آب انبار  ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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   خدماتی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه                              ابیآس : نام عارضه

  :هتعریف عارض
  .استفاده می شود ... ساختمانی براي آرد کردن غالت ، که در آن از نیروي باد ،آب ، برق و 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد با توجه به گویا سازي ، 

  

  :روش گویا سازي 

  "اب  یآس": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : عات شیوة جمع آوري اطال

  

  

  

  خدماتی/ خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه                            گاه سوخت رسانی  یجا : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  . گیري وسائل نقلیه و عرضه سوخت محدوده اي شامل تاسیسات  مختلف ،براي سوخت

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد  ،توجه به گویا سازي 

  

  :روش گویا سازي 

  "گاه سوخت رسانی  یجا": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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   بهداشتی– آموزشی / مات عمومی  خد:طبقه بندي عارضه                              مرکز آموزش عالی : نام عارضه

  :تعریف عارضه
  ... . و دانشگاه ، دانشکده ، مرکز تربیت معلم و مراکز غیر انتفاعی آموزشی یا جامع علمی کاربردي:مراکز آموزشی مربوط به آموزش عالی مثل

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .اسب جایگزین می گردد نماد مربوطه در مکان منبا توجه به گویا سازي ، 

  

  :روش گویا سازي 

  "مرکز آموزش عالی  ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

   بهداشتی– آموزشی /  خدمات عمومی :ه بندي عارضهطبق  مرکز آموزشی                             : نام عارضه

  :تعریف عارضه
   .)دبستان ، راهنمایی ، دبیرستان  ، هنرستان و آموزشگاه (مدرسه : محلی براي آموزشهاي مختلف مثل 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد با توجه به گویا سازي ، 

  

  :روش گویا سازي 

  "مرکز آموزشی  ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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                              مرکز درمانی  : نام عارضه   بهداشتی- آموزشی /  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  ... . و ، خانه بهداشتمحلی براي نجام امور درمانی و بهداشتی شامل بیمارستانها ، درمانگاه ها ، مراکز بهداشتی

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد با توجه به گویا سازي ، 

  

  :یا سازي روش گو

  "مرکز درمانی  ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                             ورزشگاه  : نام عارضه  حیی فرهنگی و تفر/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .محلی که  براي انجام فعالیت هاي مختلف ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد  ،ه به گویا سازي توج

  

  :روش گویا سازي 

  "ورزشگاه ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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                          مرکز فرهنگی : نام عارضه  حیی تفر- فرهنگی / ومی  خدمات عم:طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  ... . ، تئاتر و  کتابخانه ،موزه ،سینما:محلی است که به انواع مختلف فعالیتهاي فرهنگی  و هنري اختصاص دارد ،شامل

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .ماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد نبا توجه به گویا سازي ، 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + مرکز فرهنگی  ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

                         حی یمرکز تفر : نام عارضه  حیی تفر-هنگی  فر/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
   ....شهر بازي و  باغ وحش ،:  مکانی براي تفریح و سرگرمی مثل

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود دوده پس از اعمال تغییرات الزم در صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد  ،توجه به گویا سازي 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + حی یمرکز تفر": شیوة نام نگاري 

  0ات دولتی و مراجع رسمی     مراجعه به ادار0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                             پارك  : نام عارضه  حیی تفر– فرهنگی /  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  . بازي کودکان و تاسیسات خدماتی یلگردشگاه عمومی به صورت فضاهاي سبز و وسا

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،  بازبینی مجدد عامل تبدیلعارضه پس از 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + پارك ": شیوة نام نگاري 

  0 دولتی و مراجع رسمی     مراجعه به ادارات0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .شامل بوستان نیز می شود: توضیح 

  

                              شگاهینما : نام عارضه  حیی  تفر-فرهنگی /   خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .ستفاده قرار می گیردمحدوده اي شامل ساختمان وتاسیسات مختلف که به عنوان محل دائمی براي برگزاري نمایشگاه مورد ا

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد  ،توجه به گویا سازي 

  

  : سازي روش گویا

  "نام   + نوع + + شگاهینما": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .نمایشگاههاي دائمی گویا می شوند: توضیح 
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                          ادبودیبناي  : نام عارضه  حییفر ت- فرهنگی /  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .ساختمان یا سازه اي که به عنوان یاد بود اشخاص و یا وقایع خاص احداث شده باشد 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد با توجه به گویا سازي ، 

  

  :گویا سازي روش 

  "نام + ادبود یبناي ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب 0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                     منطقه باستانی         : نام عارضه  حیی تفر- فرهنگی /  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
   .محدوده اي شامل ساختمان ،آرامگاه و اماکن مختلف باستانی

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد  ،به گویا سازي توجه 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + منطقه باستانی ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .تاریخی نیز می شودشامل آثار : توضیح 
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                             اردوگاه : نام عارضه  حیی تفر- فرهنگی /  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .شامل چادر عشایري هم می شود .منطقه اي که براي اطراق و اسکان موقت، مورد استفاده قرار می گیرد 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد  ،توجه به گویا سازي 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام   +  اردوگاه ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : آوري اطالعات شیوة جمع 

  

  

                           مسجد :نام عارضه   مذهبی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه

   .)رهمعموال داراي گنبدو منا(عبادتگاه پیروان دین اسالم 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد با توجه به گویا سازي ، 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + مسجد ": شیوة نام نگاري 

  0ات دولتی و مراجع رسمی     مراجعه به ادار0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  و بقیه مساجد با سمبل نمایش داده می شود.در مناطق پرتراکم شهري فقط نام مساجد بزرگ آورده می شود: توضیح 
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                          سایکل : نام عارضه   مذهبی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
   .) صلیبی روي سقفمعموال با(عبادتگاه پیروان دین مسیح 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد با توجه به گویا سازي ، 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + سا یکل": شیوة نام نگاري 

  0مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی     0      رویتR      تابلو منصوب 0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                     کنشت : نام عارضه   مذهبی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .عبادتگاه پیروان دین زرتشت 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .ردد نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گبا توجه به گویا سازي ، 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام+ کنشت": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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   سه                       یکن : نام عارضه   مذهبی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
   .عبادتگاه پیروان دین یهود

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد با توجه به گویا سازي ، 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + سهیکن": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتRو منصوب      تابل0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                   ارتگاهیز : نام عارضه   مذهبی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .افراد براي زیارت به آنجا می روند که حالت مقدس داشته و محلی 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد  توجه به گویا سازي ، با

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + ارتگاه یز": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 

  .ده و قدمگاه نیز می شودشامل امامزا: توضیح 
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                             منطقه مذهبی : نام عارضه   مذهبی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .محدوده اي شامل ساختمان و اماکن مذهبی مانند امامزاده ،مقبره ،مسجد و حرم که براي زیارت در نظر گرفته شده است 

  

  :1:25000 از نقشه هايروش ایجاد عارضه

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد  ،توجه به گویا سازي 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام   + منطقه مذهبی ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                            قبرستان  : نام عارضه   مذهبی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .ده شراد فوت محلی براي به خاکسپاري اف

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

با  .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  . پترن مربوطه نمایش داده  می شود 

  

  :روش گویا سازي 

  "ام  ن+ قبرستان ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  منطقه ممنوعه : نام عارضه   نظامی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .ح کشور به غیر از پاسگاه نیروي انتظامی محدوده اي متعلق و تحت نظر یا مربوط به نیرو هاي مسل

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .ر داده می شود متن توصیفی مربوطه در مکان مناسب قرا ،توجه به گویا سازي 

  

  :روش گویا سازي 

  " منطقه ممنوعه": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  زندان  : نام عارضه   نظامی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

   :ارضهتعریف ع

  .محدوده اي شامل ساختمان و تاسیسات مختلف به منظور حبس کردن محکومان 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .ماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد ن ،توجه به گویا سازي 

  

  :روش گویا سازي 

  " ندامتگاه- زندان": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  وریمرکزپرورش دام و ط : نام عارضه   صنعتی– ديیتول/ خدمات عمومی  :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .ساختمانی براي نگهداري و پرورش دام و طیور 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد  ،توجه به گویا سازي 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام ) + مرغداري ، دامداري و گاوداري (نوع+  مرکز پرورش دام و طیور ": شیوة نام نگاري 

  0اجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی     مر0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  کارخانه : نام عارضه   صنعتی–دي ی تول/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .محدوده اي شامل ساختمانها و تجهیزات مختلف که براي تولید محصولی مورد استفاده قرار می گیرند 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،   پس از بازبینی مجدد عامل تبدیلعارضه

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد  ،توجه به گویا سازي 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام +  کارخانه ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع :  شیوة جمع آوري اطالعات

   .ران خودرویشرکت ا: بعضی از کارخانه ها تحت عنوان شرکت تابلو منصوب دارند مانند: شمول
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  معدن : نام عارضه   صنعتی-دي یتول/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

   :رضهتعریف عا

  ... .محدوده اي در سطح زمین شامل تاسیسات مختلف مواد معدنی مانند سنگ،شن،ماسه و 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد  ،ا سازي توجه به گوی

  

  :روش گویا سازي 

  "نام + نوع +  معدن ": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

 

  

  خرابه : نام عارضه   اسقاطی/ عمومی  خدمات :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .باقیمانده رو به زوال رفته یا تخریب شده یک سازه یا یک محوطه که درحال حاضر غیر قابل استفاده باشد 
  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .ییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود دوده پس از اعمال تغدر صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .متن تو صیفی مربوطه در مکان مناسب قرار می گیرد   ،توجه به گویا سازي 

  

  :روش گویا سازي 

  "خرابه ": شیوة نام نگاري 

  0ادارات دولتی و مراجع رسمی     مراجعه به R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  محل جمع آوري زباله : نام عارضه   اسقاطی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .محدوده اي که براي جمع آوري زباله ،به منظور دفن ،تبدیل یا سوزاندن  آنها ،در نظر گرفته شده است 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،   از بازبینی مجدد عامل تبدیلعارضه پس

  .متن تو صیفی مربوطه در مکان مناسب قرار می گیرد  ،توجه به گویا سازي 

  

  :روش گویا سازي 

  "محل جمع آوري زباله ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : العات شیوة جمع آوري اط

  

  

  

  محل جمع آوري اجناس اسقاطی : نام عارضه   اسقاطی/  خدمات عمومی :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  مانند قبرستان ماشین. اجناس فرسوده مورد استفاده قرار می گیرد محدوده اي که براي جمع آوري ،نگهداري ،تخریب یا فروش مجدد 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .بوطه در مکان مناسب قرار می گیرد متن تو صیفی مر ،توجه به گویا سازي 

  

  :روش گویا سازي 

  "محل جمع آوري اجناس اسقاطی ": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  رویخط انتقال ن : نام عارضه  خطوط انتقال/  تاًسیسات زیر بنایی  :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .مسیر کابلهاي فشار قوي برق که بر روي دکلهاي انتقال نیرو  نصب شده اند 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .  مربوطه نمایش داده می شود LINE STYLE  کپی شده و با 1:25000از نقشه هاي 

  

  :روش گویا سازي 

  "رو ی خط انتقال ن": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  خط تلفن و تلگراف : نام عارضه  خطوط انتقال /  تاًسیسات زیر بنایی  :طبقه بندي عارضه

  تعریف عارضه

قرار راه آهن خطوط و ها در امتداد جاده که در مناطق خارج از شهر خصوصاً م هاي شبکه تلفن و تلگراف نصب شده روي تیر هاي بخصوص سی

  .دارند 

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .  مربوطه نمایش داده می شود LINE STYLE  کپی شده و با 1:25000از نقشه هاي 

  

  :روش گویا سازي 

  " خط تلفن و تلگراف ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  خط لوله آب : نام عارضه   خطوط انتقال /  تاًسیسات زیر بنایی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
   .ایی واقع بر روي زمین ،براي انتقال آب از نقطه اي به نقطه دیگرلوله ه

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .  مربوطه نمایش داده می شود LINE STYLE  کپی شده و با 1:25000از نقشه هاي 

  

  :روش گویا سازي 

  " خط لوله آب ": شیوة نام نگاري 

  R  مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی  0      رویت  0      تابلو منصوبRاهالی بومی مطلع پرسش از : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  خط لوله نفت : نام عارضه   خطوط انتقال /  تاًسیسات زیر بنایی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .لوله هاي انتقال نفت ،که داراي شکل منظم هندسی اند 

  

  :1:25000قشه هايروش ایجاد عارضه از ن

  .  مربوطه نمایش داده می شود LINE STYLE  کپی شده و با 1:25000از نقشه هاي 

  

  :روش گویا سازي 

  " خط لوله نفت ": شیوة نام نگاري 

   Rی    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسم0      رویت R      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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   خط لوله گاز :نام عارضه   خطوط انتقال /  تاًسیسات زیر بنایی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .لوله هاي انتقال گاز ،که در مناطق خارج از شهر روي زمین خوابیده و معموال بر روي آن الیه اي از خاك قرار گرفته است 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .  مربوطه نمایش داده می شود LINE STYLE  کپی شده و با 1:25000ه هاي از نقش

  

  :روش گویا سازي 

  " خط لوله گاز ": شیوة نام نگاري 

   R   مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی0      رویت R      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  نیخط تله کاب : نام عارضه   خطوط انتقال /  تاًسیسات زیر بنایی :هطبقه بندي عارض

  :تعریف عارضه
  .مسیر کابلهاي تله کابین که براي حمل و نقل بار یا مسافر با کابین هاي به خصوص مورد استفاده واقع می گردد 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .  مربوطه نمایش داده می شود LINE STYLE  کپی شده و با 1:25000از نقشه هاي 

  

  :روش گویا سازي 

  "نی خط تله کاب": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  .دنریر می گن کالس قرایز با ذکر نام درایژ و تله اسکن نیتله سی 
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   مخزن آب:  نام عارضه   مخزن/  تاًسیسات زیر بنایی :طبقه بندي عارضه

   :تعریف عارضه

  .محفظه اي جهت ذخیره آب ،که معموال از جنس بتن ساخته شده است  

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

نماذ مربوطه در مکان مناسب طبق لیست مشخصات در غیر اینصورت  متر باشد ، عارضه تبدیل شده ، 20چنانچه بزرگترین قطر آن بیش از 

  .می گردد جایگزین  عوارض

   

  :روش گویا سازي 

  " مخزن آب ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوبRپرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  مخزن نفت : نام عارضه  مخزن/ تاًسیسات زیر بنایی  : بندي عارضهطبقه

   :تعریف عارضه

  .محفظه اي جهت ذخیره نفت ،که معموال به شکل استوانه واز جنس فلز ساخته شده است  

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

نماذ مربوطه در مکان مناسب طبق لیست مشخصات غیر اینصورت  متر باشد ، عارضه تبدیل شده ، در 20چنانچه بزرگترین قطر آن بیش از 

  .می گردد جایگزین  عوارض

  

  :روش گویا سازي 

  " مخزن نفت": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  مخزن گاز : نام عارضه   مخزن/  تاًسیسات زیر بنایی :ي عارضهطبقه بند

  :تعریف عارضه
  .به منظور استخراج گاز یل تاسیسات مربوطه ) خشکی، دریا ( و استوانه اي شکل در زمین حفره اي مصنوعی 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

نماذ مربوطه در مکان مناسب طبق لیست مشخصات بدیل شده ، در غیر اینصورت  متر باشد ، عارضه ت20چنانچه بزرگترین قطر آن بیش از 

  .می گردد جایگزین  عوارض

  

  :روش گویا سازي 

  "مخزن گاز ": شیوة نام نگاري 

  Rی    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسم0      رویتR      تابلو منصوب 0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  چاه نفت  : نام عارضه   چاه/  تاًسیسات زیر بنایی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .که تلمبه روي سطح زمین یا در آب ایجاد شده ،نفت از آن استخراج می کنند ... حفره اي مصنوعی با تاسیسات و

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . آن جایگزین می شود 1:25000ض در محل نماد  طبق لیست مشخصات عوارنماد مربوطه

  

  :روش گویا سازي 

  "چاه نفت ": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  چاه گاز  : م عارضهنا   چاه/  تاًسیسات زیر بنایی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .که تلمبه روي سطح زمین یا در آب ایجاد شده ،نفت از آن استخراج می کنند ... حفره اي مصنوعی با تاسیسات و

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . آن جایگزین می شود 1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد نماد مربوطه

  

  : سازي روش گویا

  "چاه گاز  ": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

  روگاهین : نام عارضه  ساتیستاً/ تاًسیسات زیر بنایی  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .تاسیسات مختلف که برا ي تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد منطقه اي شامل 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  . مکان مناسب جایگزین می گردد نماد مربوطه در ،توجه به گویا سازي 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + روگاه ین": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  شگاهیپاال : م عارضهنا  ساتیستاً/ تاًسیسات زیر بنایی  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه

  .منطقه اي شامل تاسیسات مختلف که براي پاالیش مواد نفتی مورد استفاده قرار می گیرد 
  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .یش داده می شود دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمادر صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .نماد مربوطه در مکان مناسب جایگزین می گردد  ،توجه به گویا سازي 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + شگاه  یپاال": شیوة نام نگاري 

  0ی     مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسم0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  ه خانهیتصف : نام عارضه  ساتیستاً/ تاًسیسات زیر بنایی  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
   .محدوده اي شامل ساختمان ،حوضچه ها و تجهیزات مخنلف که به منظور تصفیه آب یا فاضالب مورد استفاده قرار می گیرد

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،   مجدد عامل تبدیلعارضه پس از بازبینی

  .متن توصیفی مربوطه قرار داده می شود  ،توجه به گویا سازي 

  

  :روش گویا سازي 

  "فاضالب / آب + ه خانه یتصف": شیوة نام نگاري 

  R    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0اهالی بومی مطلع پرسش از : شیوة جمع آوري اطالعات 
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                           )پست برق(ر ولتاژییستگاه تغیا:  نام عارضه  ساتیستاً/ تاًسیسات زیر بنایی : طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .لف که به منظور تغییر ولتاژو توزیع برق  مورد استفاده قرار می گیرد محدوده یا ساختمانی شامل  تجهیزات مخن

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،  عارضه پس از بازبینی مجدد عامل تبدیل

  .فی مربوطه قرار داده می شود متن توصی ،توجه به گویا سازي 

  

  :روش گویا سازي 

  "نام خاص+ لو وات یک...پست برق " :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  م فشار                           یستگاه تنظیا : نام عارضه  ساتیستاً/  تاًسیسات زیر بنایی :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .محدوده اي شامل  تجهیزات مکانیکی که براي تنظیم فشار و راندن آب یا سایر سیاالت در طول لوله هاي انتقال  مورد استفاده قرار می گیرد 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 با .دوده پس از اعمال تغییرات الزم با مشخصات مربوطه نمایش داده می شود در صورت وجود مح،   از بازبینی مجدد عامل تبدیلعارضه پس

  .متن توصیفی مربوطه قرار داده می شود  ،توجه به گویا سازي 

  

  

  :روش گویا سازي 

  "االتیر سیسا/ گاز/ آب +م فشار یستگاه تنظیا": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتR      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع :  جمع آوري اطالعات شیوة
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                             نقطه ژئودزي :نام عارضه   نقاط کنترل / نقاط کنترل:طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .یستم مختصات مشخص داراي مختصات معلوم باشدنقطه اي با موجودیت فیزیکی که در س

  

    :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .آورده می شود  طبق لیست مشخصات عوارض در صورت وجود 

  

  :روش گویا سازي 

  "نقطه ژئودزي" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0ویت      ر0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                            بنچ مارك ارتفاعی  : نام عارضه   نقاط کنترل / نقاط کنترل:طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .نقطه اي با موجودیت فیزیکی، که داراي ارتفاع معلوم است 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .آورده می شود  طبق لیست مشخصات عوارضصورت وجود در 

  

  :روش گویا سازي 

  "بنج مارك ارتفاعی" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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                             نقطه کنترل مسطحاتی :نام عارضه  نقاط کنترل  / نقاط کنترل:طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .نقطه اي با موجودیت فیزیکی یا غیرفیزیکی که براي مثلث بندي هوایی یا تبدیل مختصات آن معین گردیده است 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .ورده می شود آ طبق لیست مشخصات عوارضدر صورت وجود 

  

  :روش گویا سازي 

  "نقطه کنترل مسطحاتی" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                              ارتفاعینقطه کنترل :نام عارضه   نقاط کنترل / نقاط کنترل:طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .نقطه اي با موجودیت فیزیکی یا غیرفیزیکی که براي مثلث بندي هوایی یا تبدیل ارتفاع آن معین گردیده است 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .آورده می شود  طبق لیست مشخصات عوارضدر صورت وجود 

  

  :روش گویا سازي 

  " نقطه کنترل ارتفاعی" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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                        نقطه کنترل مسطحاتی و ارتفاعی   :نام عارضه   نقاط کنترل / نقاط کنترل:طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
   . مختصات می شودن تعیی ،نقطه اي با موجودیت فیزیکی یا غیرفیزیکی که براي مثلث بندي هوایی یا تبدیل

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .آورده می شود  طبق لیست مشخصات عوارضدر صورت وجود 

  

  :روش گویا سازي 

  "رل مسطحاتی و ارتفاعینقطه کنت": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                            مرکز عکس :نام عارضه   نقاط کنترل / نقاط کنترل:طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
 .هوایی براي تطبیق نقشه با عکس و منطقه مرکز عکس 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .آورده می شود  طبق لیست مشخصات عوارضدر صورت وجود 

  

  :روش گویا سازي 

  "مرکز عکس": شیوة نام نگاري 

  0راجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی     م0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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                           نقطه مثلث بندي : نام عارضه   نقاط کنترل / نقاط کنترل:طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
ات سرشکنی  مختصات آن در محاسب و  روي عکس هوایی مشخص بوده  برPrick  نقطه اي با موجودیت غیر فیزیکی که محل آن با کروکی یا

  .مثلث بندي تعیین گردیده است 

   

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .آورده می شود  طبق لیست مشخصات عوارضدر صورت وجود 

  

  :روش گویا سازي 

  "نقطه مثلث بندي": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0ت      روی0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                           گودبرداري و دپو   : نام عارضه  عوارض ارتفاعی/ ارتفاعات  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
 مناطق دیگر به وجود آمده اشته شدن خاك یا شن خارج شده از زمینهاي اطراف یاب که از ان استبرآمدگی مصنوعی واقع بر سطح زمین: دپو 

  .باشد 
  .که خاك یا شن آن براي استفاده هاي مختلف خارج شده باشد است حفره اي : گودبرداري 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 متر باشند نیز 3 تا 5/1ن  متر و ارتفاع یا عمقی بی100 تا 40بین با طول که داراي حداقل یک ضلع موجود ، آنهایی دپو و گودبرداریهاي  بعالوه

  . مربوطه نماش داده شوند  LINE STYLEو طبق لیست مشخصات عوارض با باید تبدیل شده و به فایل اضافه گردند 

  

  :روش گویا سازي 

  ") دائمی/ موقت+ (نوع+ گودبرداري و دپو": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0بلو منصوب      تا0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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                             ترانشه : ام عارضهن   عوارض ارتفاعی/  ارتفاعات :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  . ترسیم نباشد دیواره طبیعی یا مصنوعی با شیب زیاد که با توجه به مقیاس خطوط تراز ناشی از شیب تند آن قابل

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . مربوطه نمایش داده می شوند   LINE STYLEه ، با دیردگ کپی 25000/1بوده و از نقشه هاي ) مصنوعی و طبیعی(شامل عوارض بریدگی

  

  :روش گویا سازي 

  ") دائمی / موقت + ( نوع + ترانشه ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : طالعات شیوة جمع آوري ا

  

  

                             زیخاکر : نام عارضه   عوارض ارتفاعی/  ارتفاعات :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
ارتفاع این عارضه معموال بیش از نصف . لف ایجاد شده و به صورت طولی امتداد یافته باشد توده اي از خاك که بطور مصنوعی به منظورهاي مخت

  .فاصله خطوط تراز است 
  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

و طبق لیست   متر باشند نیز باید تبدیل شده و به فایل اضافه گردند3 تا 5/1 بین یکه داراي ارتفاعموجود ، آنهایی ي بعالوه خاکریز ها

  . مربوطه نماش داده شوند  LINE STYLEمشخصات عوارض با 

  

  :روش گویا سازي 

  ")دائمی/ موقت+ (نوع+ ز یخاکر": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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                            صخره :  نام عارضه   عوارض ارتفاعی/  ارتفاعات : بندي عارضهطبقه

  :تعریف عارضه
این عارضه معموال در مناطق کوهستانی و مشرف به دریا .پرتگاه یاتوده اي از سنگ که به شکل راست و بلند با شیب بسیار زیاد قرار گرفته باشد 

  .واقع اند 

  

  :1:25000 از نقشه هايروش ایجاد عارضه

   .ه و با پترن مناسب نمایش داده می شوددیردگ کپی 25000/1از نقشه هاي 

  

  :روش گویا سازي 

  "صخره ": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی R      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

  

                             غار : نام عارضه   عوارض ارتفاعی/  ارتفاعات :بقه بندي عارضهط

  :تعریف عارضه
این عارضه در . فضاي خالی داخل زمین که بطور طبیعی به وجود آمده و با فضاي خارج زیر پوسته زمین با روزنه یا دهانه اي اتصال داشته باشد 

  . زمینهاي آهکی بیشتردیده می شودصخره هاي دریایی و همچنین در

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . آن جایگزین می شود 1:25000 طبق لیست مشخصات عوارض در محل نماد نماد مربوطه

  

  :روش گویا سازي 

  "نام  + غار": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویتRب      تابلو منصوRپرسش از اهالی بومی مطلع: شیوة جمع آوري اطالعات 
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                         خط الراس     : نام عارضه   عوارض ارتفاعی/  ارتفاعات :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
  .خطوط تغییر شیب در مناطق کوهستانی و تپه ماهور در باالترین ارتفاع 

  

  :1:25000يروش ایجاد عارضه از نقشه ها

   .ه و طبق لیست مشخات عوارض نمایش داده می شوددیردگ کپی 25000/1از نقشه هاي 

  :روش گویا سازي 

  "خط الراس ":شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                             نقطه ارتفاعی : نام عارضه  عوارض ارتفاعی/  ارتفاعات  : بندي عارضهطبقه

  :تعریف عارضه

این نقاط در حد فاصل خطوط تراز یا نقاط مشخص مانند . نقطه اي که ضرورتا بر روي زمین وجود نداشته و ارتفاع معین دارد 
  .تقاطع راهها ترسیم می گردد 

  

  :1:25000 عارضه از نقشه هايروش ایجاد

  .نقطه قرائت می گردد )  متر300( سانتیمتر در مقیاس نقشه 3عالوه بر نقاط اجباري ، با تراکم 
  

  :روش گویا سازي 

  "نقطه ارتفا عی ": شیوة نام نگاري 

  0به ادارات دولتی و مراجع رسمی     مراجعه 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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                             زان اصلییمنحنی م : نام عارضه  زانیمنحنی م /  ارتفاعات :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
رسیم می خطوطی ترسیم شده بر روي نقشه که هر یک نمایشگر مکان هندسی نقاط هم ارتفاع است و به منظور نمایش شکل ارتفاعی زمین ت

منحنی میزان اصلی راهنمایی براي منحنی هاي فرعی است و به فواصل ارتفاعی پنج برابر فاصله خطوط تراز فرعی بر روي نقشه نمایش . گردند 
  .داده می شوند 

  

 :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

   . مي باشد۵٠شامل منحني میزانھاي مضارب 

  :روش گویا سازي 

  "زان اصلییمنحنی م": ي شیوة نام نگار

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                             زانهاي فرعیی منحنی م :نام عارضه  زانیمنحنی م /  ارتفاعات :طبقه بندي عارضه

  :ضهتعریف عار
خطوطی ترسیم شده بر روي نقشه که هر یک نمایشگر مکان هندسی نقاط هم ارتفاع است و به منظور نمایش شکل ارتفاعی زمین ترسیم می 

  .این خطوط با توجه به مقیاس و مشخصات نقشه در فواصل معین ترسیم می گردند . گردند 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

 متري ترسیم نگردیده ، الزم است که 10 که منحنی هاي 25000/1در مناطقی از نقشه هاي .  می باشد10زان مضارب شامل منحنی هاي می

  .عمل تبدیل این منحنی ها مجدداً صورت گیرد 

  

  :روش گویا سازي 

  "زان فرعییمنحنی م" :شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0و منصوب      تابل0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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                             بییزانهاي تقریمنحنی م :نام عارضه  زانیمنحنی م / ارتفاعات  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
منحنی . ه منظور نمایش شکل ارتفاعی زمین ترسیم می گردند خطوطی ترسیم شده بر روي نقشه که هر یک نمایشگر مکان هندسی نقاط هم ارتفاع است و ب

مذکور در مناطقی که به علت وجود موانعی از قبیل سایه ،جنگل و غیره سطح زمین بطور کامل قابل رویت نباشد ، بطور تقریبی براي نمایش شکل ارتفاعی 

  .زمین ترسیم می گردد 

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  .یف عارضه ، در مناطقی که بهر دلیل امکان دید زمین وجود نداشته باشد ، جایگزین منحنی هاي دیگر می گردد طبق تعر

  

  :روش گویا سازي 

  "منحنی  میزان تقریبی": شیوة نام نگاري 

  0دولتی و مراجع رسمی     مراجعه به ادارات 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 

  

  

                             زان واسطهیمنحنی م :نام عارضه  زانیمنحنی م / ارتفاعات  :طبقه بندي عارضه

  :تعریف عارضه
خطوطی ترسیم شده بر روي نقشه که هر یک نمایشگر مکان هندسی نقاط هم ارتفاع است و به منظور نمایش شکل ارتفاعی زمین ترسیم می 

  . سانتیمتر باشد 5منحنی مذکور در مناطقی ترسیم می گردد که فاصله بین خطوط تراز بیش از . ند گرد

  

  :1:25000روش ایجاد عارضه از نقشه هاي

  . تبدیل می گردند 5در مناطقی که فاصله بین دو منحنی میزان فرعی زیاد باشد و بمنظور تکمیل نقشه با اندازه مضارب عدد 
  

  :روش گویا سازي 

  "زان واسطهیمنحنی م": شیوة نام نگاري 

  0    مراجعه به ادارات دولتی و مراجع رسمی 0      رویت0      تابلو منصوب0پرسش از اهالی بومی مطلع : شیوة جمع آوري اطالعات 
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  کارتوگرافی عوارضلیست مشخصات 
  1:10000نقشه هاي 

   تهیه شده از 
  1:25000نقشه هاي 
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  پوشش گیاهی-1: نام کالس 
  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  یهال  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

GM=100,GR=1 2  80-30  246  T ,ORCHRD(MP)       0  5        0        5 S,LG  1  باغ  
GM=100,GR=1       PALM(MP) 0  5  0  18  S,LG  2  نخلستان  
GM=100,GR=1    VINE(MP) 0  5  0  8  S,LG 3  تاکستان  
GM=100,GR=1       WOODS(MP) 0  5  0  13  S,LG  4  درختکاري  

       TREE(P)       9  C 5  تک درخت  
        0  TREE10 2  14  LG 6  ردیف درخت  

گیاهی
ش 

پوش

  

  
  
  
1  

GM=100,GR=1       CULTIV(MP) 0        5         0  15  S,LG  1  زراعت  
GM=100,GR=1       RICE(MP) 0  5  0  16  S,LG  2  شالیزار  
GM=100,GR=1       TEA(MP) 0  5  0  11  S,LG  3  چایکاري  
GM=100,GR=1       ESTIVE(MP) 0       5  0  4  S,LG   4  صیفی کاري  
GM=100,GR=1 2  80-30  246  T,AGRIC(MP) 0       2        0  15  S,LG   5  زمینهاي تحقیقات کشاوري  

زراعی
زمینهاي 

  

  
  
2  

GM=100,GR=1       GROVE (MP) 0  5  2  6  S,LG  1   ر زابیشه  
GM=100,GR=1 2  80-30  246   T,RANGE(MP) 0  5  0  17  S,LG  2  مرتع  
GM=100,GR=1       GRASS(MP) 0  5  0  12  S,LG   3  چمنزار  

زمینهاي 
سرسبز

    
3  

 2  80-30  246  T,SALT(AP) 0  0  0  60  S,LG هاینزم  1  شوره زار   
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  پوشش گیاهی-1: نام کالس 
  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  یهال  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

GM=100,GR=1       BUSH(MP) 0  0  68  62  S,LG  2  ربوته زا  
 2  80-30  246  T ,DUNES(AP) 0  0  6  9  S,LG 3  تپه هاي شنی  

    SAND(AP) 0 0 6 18 S,LG 4 شنزار 

4  

GM=100,GR=1 2  80-30  246  T,FOREST(MP) 0  5  2  10  S,LG  1  جنگل  
GM=100,GR=1 2  80-30  246  T ,DEFORE(MP)  0  6  2  10  S,LG  2  جنگل تخریب شده  

جنگل
   

5 
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  سازه-2: نام کالس 

  مالحظات نوشته
 فونت اندازه رنگ

زیر  ردیف عارضه نوع المان الیه رنگ طرح ضخامت نمایش
 کالس

 ردیف

 0 150 -50 246 T , FILLCO=9 1  0  0  19 S 1  بلوك ساختمانی 

 0 40 246  T ,BLD(P) , FILLCO=9 0  0  0  56  S,C 2  ساختمان منفرد 

SPACE=15 
ANGLE=45 

0 40 246  T , AH 0  2=محدوده  
  2=هاشور

0  19 S 3  ساختمان دردست احداث 

ساختمان
  

 
 
1  

  
 

    CULVRT(P)       34  C 1  پل آبرو  
 0 40-30 246  T, BRIDG (P) 2  0  0  29  LG , C 2  پل وسائط نقلیه 

    PDSTRN(P) 2  0  0  28  LG , C 3  پل عابر پیاده 

 0 40-30 246  T,TOLL(P)       32  C 4  محل اخذ عوارض 

 0 40-30 246  T,TUNNEL(P)       33  C 5  تونل 

    AVLNCH(P) 0  0  112  23  LG,C 6  بهمن گیر 

    HELI(P)       8  C 7  محل فرود هلی کوپتر 

 0 40-30 246  T 0  0  0  15  LG 8  باند فرودگاه 

نقل
و  حمل 
هاي 
سازه 

 

2 

    GSILO(P)       57  C 1 سیلوي غالت 

    CSILO(P)       58           C 2  سیلوي سیمان 

هاي 
خاسازه 
ص

 

3 
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  سازه-2: نام کالس 

  مالحظات نوشته
 فونت اندازه رنگ

زیر  ردیف عارضه نوع المان الیه رنگ طرح ضخامت نمایش
 کالس

 ردیف

    BRKLIN(P) 1  0  0  9  S, C 3  کوره آجرپزي 

    SMOKE(P)       46  C 4  دودکش 

    SENSOR(P)       9  C 5  سنسور خورشیدي 

     0  HEDGE10 0  26  LG 1  پرچین  
     0  FENCE10 0  14  LG 2  نرده  
     0  0 0  47  LG 3  دیوار  
     0  BARB10 0  59  LG 4  سیم خاردار  
     0  CURB10 0  15  LG 5  جدول 

     0  2  0  14  LG 6  حد 

 حدود

4 
 
 

    ATC_TW(P)       17  C 1  برج مراقبت پرواز  
    WCH_TW(P)       16  C 2  برج دیده بانی 

    ANTENA(P)       11  C 3  دکل مخابراتی 

    TOWERE(P)       11  C 4  دکل برق 

برج
  

5 

 0 40-30 246 T 2  0  0  57  LG 1  سد بتنی  
 0 40-30 246  T 0  0  0  57  LG 2  سد خاکی 

 0 40-30 246  T , HYDRO(P) 0  0  0  20  LG,C 3  بند 

آبی
هاي 
سازه 

 

6 
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  سازه-2: نام کالس 

  مالحظات نوشته
 فونت اندازه رنگ

زیر  ردیف عارضه نوع المان الیه رنگ طرح ضخامت نمایش
 کالس

 ردیف

     3  0  0  6  LG 4  موج شکن 

 0 80-30  246  T 2  0  0  8  LG 5  اسکله 

    LIGHT(P)       37  C 6  چراغ دریایی 
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   حمل و نقل-3: نام کالس 

  مالحظات  نوشته
  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

30=اندازه عبارت بطرف  0 40  246  T, FREE 3  0  3  5 LG , ML 1  آزادراه  
30=اندازه عبارت بطرف  0 40  246  T, HIGH 1  0  3  7  LG, ML  2  بزرگراه  
30=اندازه عبارت بطرف  0 40-30  246  T, RD 0  0  3  13  LG, ML 3  جاده آسفالته  
30=اندازه عبارت بطرف  0 30  246  T, GRAVEL 1  0  0  54  LG, ML 4  جاده شوسه  

       T, TRACK 0  0  0  53  LG, LP 5  جاده جیپ رو  
        0  3  0  55  LG 6  جاده مالرو  

30=اندازه عبارت بطرف   40    T, FREE_C 0  3  3  6  LG,ML 7  بزرگراه دردست احداث آزادراه یا  
  8  جاده آسفالته دردست احداث T, RD_C 0  3 3  14  LG,ML  246  30 0 30=اندازه عبارت بطرف

جاده
  

1  

  1  خیابان T 0  0  0  43  LG  246  30-40 0 30=اندازه عبارت بطرف
 0 40-30  246  T , SQUARE(P) 1  0  0  63  S,LG,C 2  میدان  

مسیرهاي 
شهري

  2  

  1  راه آهن T 0  RAIL10 0  52  LG  246  30-40 0 30=اندازه عبارت بطرف
  2  راه آهن دردست احداث T 0  URAIL10 0  50  LG  246  30 0 30=اندازه عبارت بطرف
  3  مترو T 0  METRO10 0  51  LG  246  30 0 30=اندازه عبارت بطرف

ریلی
مسیرهاي 

    
3  

 0 80-30  246  T, AIR(P) 0  0  0  21  S,LG 1  فرودگاه  
 0 50-30  246  T , TERM(P) 0  0  0  31  S,LG 2  ترمینال  
 0 50-30  246  T , S_RAIL(P) 0  0  0  13  S,LG 3  ایستگاه راه آهن  

تاسیسات  
نقل
و  حمل 

    
  
4  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   حمل و نقل-3: نام کالس 

  مالحظات  نوشته
  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

 0 50-30  246  T , M_ST(P) 0  0  0  13  S,LG 4  ایستگاه مترو  
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  عوارض آبی -4: کالس نام      

 مالحظات نوشته

 فونت اندازه رنگ

 ردیف زیرکالس ردیف عارضه  الماننوع الیه رنگ طرح ضخامت نمایش

SPACE=20 
ANGLE=45 

1 150 -40 246 T,  AH 1=محدوده  
  0=هاشور

  0=محدوده
  0=هاشور

7 18 S,LG   1  دریا 

SPACE=20 
ANGLE=45 

1 150 -40 246 T,  AH 0=محدوده  
  0=هاشور

  0=محدوده
  0=هاشور

7 18 S,LG  2 دریاچه 

SPACE=20 
ANGLE=45 

1 150 -40 246 T,  AH 1=محدوده  
  0=هاشور

  1=محدوده
  0=هاشور

7 18 S,LG  3 خلیج 

    T , BEACH(AP) 0 1 7 18 S,LG  4 ساحل 

SPACE=20 
ANGLE=45 

1 60 -40  246 T , POOL(P) , AH 0 0 1 18 S , C  5 استخر 

پهنه
آبی
هاي 
  

 
  
  
1  

 

 1 60 -40  246 T 0 5 1 19 S,LG   1  و جوينهر 

     0 2 7 19 LG 2 آبریز 

 1 100 -40  246 T , FILLCO=7 2 0 1 19 S, LG 3 رودخانه 

     2 0 1 19 S, LG  4 رودخانهجزیره وسط 

 1 80-40  246 T , FLOODW(AP) 0 5 1 19 S,LG  5 مسیل 

 1 80-40  246 T , FLOODW(AP) 2 0 7 19 S,LG  6 کانال 

     1 0 7 19 LG 7 زهکش 

 1 40  246 T  0  0  7  20  LG 8  قنات  

مسیرهاي
آبی
  

  
  

  
2  

 

 1 40  246 T , WELLW(P) 0 0 1 20 C  ضارعو 1  آبچاه   
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  عوارض آبی -4: کالس نام      

 مالحظات نوشته

 فونت اندازه رنگ

 ردیف زیرکالس ردیف عارضه  الماننوع الیه رنگ طرح ضخامت نمایش

 1 40  246 T , SPRING(P) 0 0 7 20 C 2 چشمه 

 1 40  246 T , FALL(P) 0 0 1 20 LG, C 3 آبشار 

  
3 

 1 100 -40  246 T , LAGOON(AP) 0 0 7 21 S, LG 1 تاالب 

 1 100 -40  246 T , SWAMP(AP) 0 0 140 21 S, LG 2 باتالق 

 1 100 -40  246 T , MARSH(AP) 0 5 7 21 S, LG 3 مانداب 

 1 100 -40  246 T , POND(AP) 0 0 7 21 S, LG 4 برکه 

 1 100 -40  246 T , RUSHY(AP) 0 0 92 21 S, LG 5 نیزار 

پهنه
ک

غیرخش

هاي 
    

  
  
4 
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    خدمات عمومی-5: نام کالس 

  مالحظات  نوشته
  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

 0 40-30  246  T,HOTEL(P)       12  C 1  لهت  
 0 40-30  246  T,POLICE(P)       24  C 2  پلیس  

 0 40-30  246  T,FIRE (P)       23      C   3  آتش نشانی  
 0 40-30  246  T,COMER(P)       23  C  4  مرکزتجاري  
 0 40-30  246  T,ADMIN(P)       23  C  5  مرکز اداري  
 0 40-30  246  T,STORE(P) 2  0  0  20  S,LG,C    6  انبار  
 0 40-30  246  T,PRKING(P) 0  0  0  41  S,LG,C 7  پارکینگ  
 0 40-30  246  T,COURT(P)       23   C 8  مرکز قضایی  
 0 30  246  T,PUMP(P)       10  C 9  موتورخانه آب  
 0 30  246  T,W_STRG(P)       5  C 10  آب انبار  
 0 30  246  T,MILL(P)       23    C 11  آسیاب  
 0 30  246  T, GAS_ST(P) 0  2  0  30  S,LG,C 12  جایگاه سوخت رسانی  

خدماتی
  

  
1  

 0 40-30  246  T,UNIVER(P)       25  C 1  مرکز آموزش عالی  
 0 40-30  246  T,EDUCAT(P)       22  C 2  مرکز آموزشی  
 0 40-30  246  T,MEDIC(P)       60  C 3  مرکز درمانی  

آموزشی
بهداشتی  -

    
2  
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    خدمات عمومی-5: نام کالس 

  مالحظات  نوشته
  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

 0 60 -30  246  T,SPORT(P) 0  0  0  32  S,LG,C 1  ورزشگاه  
 0 40-30  246  T, CULTUR(P)       47  C 2  مرکز فرهنگی  
 0 60 -30  246  T,FUNNY(P)       47  C 3  مرکز تفریحی  
 0 80-30  246  T 0  2  0  7  S,LG 4  پارك  
 0 60 -30  246  T,EXHIBT(P) 0  2  0  54  S,LG 5  نمایشگاه  
 0 40-30  246  T,MONUM(P)       15  C 6  اي یادبودبن  
 0 60 -30  246  T,HIST(P) 0  2  0  15  S,LG,C 7  منطقه باستانی  
 0 60 -30  246  T,CAMP(P) 0  2  0  40  S,LG,C 8  اردوگاه  

فرهنگی 
-

تفریحی

    

  
3  

 0 30  246  T,MOSQUE(P)       36  C 1  مسجد  
 0 30  246  T,CHURCH(P)       39  C 2  کلیسا  
 0 30  246  T,TEMPLE(P)       5  C 3  کنشت  
 0 30  246  T,SYNGOG (P)       46  C 4  کنیسه  
 0 30  246  T,SHRINE(P)       9  C 5  زیارتگاه  
 0 30  246  T,RELIGS(P) 0  2  0  62  S,LG,C 6  منطقه مذهبی  
 0 60 -3-  246  T,CEMTRY(MP) 0  2  0  61  S,LG 7  قبرستان  

مذهبی 
  

  

  
  
  
4  

 0 80-30  246 T 0  2  0  6  S,LG 5  نظامی  1  منطقه ممنوعه  
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    خدمات عمومی-5: نام کالس 

  مالحظات  نوشته
  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

 0 80-30  246 T 0  2  0  6  S,LG 2  زندان  
 0 30  246  T,LVSTCK(P) 0  0  0  29  S,LG,C 1  مرکزپرورش دام و طیور  
 0 30  246  T,FACTOR(P) 0  0  0  42  S,LG,C 2  کارخانه  
 0 30  246  T,MINE(P) 0  2  0  33  S,LG,C 3  معدن  

  
تولیدي 
  صنعتی

  
6  

  
  

 0 40-30 246  T 0  7  0  38  S,LG 1  خرابه  
 0 40-30 246  T 0  2  0  28  S,LG 2  محل جمع آوري زباله  
 0 40-30 246  T 0  2  0  27  S,LG 3  محل جمع آوري اجناس اسقاطی  

  
  
  یاسقاط

  
  
7  
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   تاسیسات زیربنایی-6: نام کالس 

  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

        0  POWER10 0  39  LG 1  خط انتقال نیرو  
        0  TEL10 0  40  LG 2  خط تلفن و تلگراف  

      0  WPIPE10 7  42  LG 3  خط لوله آب  
        0  OPIPE10 0  42  LG  4  نفتخط لوله  
        0  GPIPE10 3  42  LG  5  گازخط لوله  
        0  CABIN10 0  41  LG 6  خط تله کابین  

انتقال
خطوط 

  

  
  
 
1  

      W_RESR (P) 0  0  7  29  S,C  1  مخزن آب  
      O_RESR(P) 0  0  0  29  S,C 2  مخزن نفت  
       G_RESR(P) 0  0  3  29  S,C 3  مخزن گاز  

مخزن
    

2  

 0 60 -30  246  T,OILWEL(P)       36  C 1  چاه نفت  
 0 60 -30  246  T,GASWEL(P)       35  C 2  چاه گاز  

چاه
  3  

 0 100 -40  246  T,POWER (P) 0  0  0  5  S,LG 1  نیروگاه  
 0 100 -40  246  T,RFNERY(P) 0  2  0  25  S,LG 2  پاالیشگاه  
 0 80-40  246  T 0  2  0  32  S,LG 3  تصفیه خانه  
 0 40-30  246  T 0  3  0  32  S,LG 4  ایستگاه تغییر ولتاژ  
 0 40-30  246  T 0  4  0  32  S,LG 5  ایستگاه تنظیم فشار  

تاسیسات
  

  
  
  
4  
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  نقاط کنترل-7: نام کالس 

  مالحظات  نوشته
  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

 0  15 3 T,GCT(P)       62 C 1  نقطه ژئودزي  
 0  15 3 T, B.M(P)       62  C 2  بنچ مارك ارتفاعی  

 0  15 3 T, PCT(P)       62  C 3  ل مسطحاتینقطه کنتر  
 0  15 3 T, ACT(P)       62  C 4  نقطه کنترل ارتفاعی  
 0  15 3 T, FCT(P)       62  C 5  نقطه کنترل مسطحاتی و ارتفاعی  
 0  20 3 T, PHT(P)       62  C 6  مرکزعکس  
 0  15 3 T, TCT(P)       62  C 7  نقطه مثلث بندي  

کنترل
نقاط 

  

  
1  
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     ارتفاعات -8: نام کالس   

  مالحظات  شتهنو
  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

        0 ACUT10 0  45  LG  1  دپووگودبرداري  
        0 TRENCH10 6  10  LG 2  ترانشه  

     0 EMBAN10 6  11  LG 3  خاکریز  
       ROCK (AP) 0 0  6  24  S,LG 4  صخره  
 0 40  246  T, CAVE(P)      48  C 5  غار  
        0 2  6  43  LG 6  خط الراس  

ارتفاعی

ض 
عوار

  

  
  
  
1  

 0 15  3  T 0  0  0  13  PNT نقطه   1  نقطه ارتفاعی
ارتفاعی

    
2  

 6  20  3  T 2=منحنی  
  2=شماره

0  6  23  LG 1  منحنی میزان اصلی  

 6  20  3  T 0=منحنی  
  2=شماره

0  6  20  LG 2  منحنی میزان فرعی  

 6  20  3  T 0=منحنی  
  2=شماره

5  6  22  LG 2  منحنی میزان تقریبی  

        0  2  6  21  LG 4  منحنی میزان واسطه  

میزان
منحنی 

  

  
  
3  
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   عوارض کمکی نقشه -9:  نام کالس     
  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

  1  اسامی عوارض T  53  0و1و2 0  0        
        0  0 0  62  T 2  اسامی توصیفی تبدیل  

اسامی
    

1  

        0  3 3  60  LG 1  حد کار  
        0  0 0  62  LG 2  حد مدل  

حدود
    

2  

        1  IB 0  33  LG 1  مرز بین المللی  
        0  IB 0  33  LG 2  مرز استان  
        0  TL 0  33  LG 3  مرز شهرستان  
        1  TL 0  33  LG 4  مرز ناحیه شهري  
        1  VL 0  33  LG 5  مرز بخش  
        0  VL 0  33  LG 6  مرز روستا  

کشوري

هاي 
محدوده 

  

  
  
  
3  
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   عوارض کمکی نقشه-9:  نام کالس   
  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

 0 70  246   2 0  0 53 T 1  عبارت باالنویس فارسی  
 0  50  3   2 0 0 53 T 2  عبارت باالنویس التین  

 0 30 246  1 0 0 53 T 3  عبارات زیر نویس فارسی  
 0  15  2   1 0 0 53  T 4  عبارات زیرنویس التین  
  5  مقیاس خطی T, L  53 0 0 1   مطابق فایل لژاند نمونه 
  6  شمال نقشه T, L  53 0 0 1   مطابق فایل لژاند نمونه 
 0       3 0 0 53  S, L 7  کادر خارجی نقشه  
 0  *27  246   1  0 0 53  T 8  اسامی فارسی  عوارض  
 0  *13  2   1 0 0 53  T 9  اسامی التین عوارض  

  10  عوارض مطابق فایل لژاندنمونه و عوارض داخل نقشه

  11  آرم سازمان مطابق فایل لژاند نمونه
 0  *47  246   1 0 0 53  T   12  " عالئم "عبارت  
 0  *25  2   1 0 0 53  T   عبارت" LEGEND "  13  
       2  0  0  51  L  14  خطوط اصلی شبکه  
       0  0  0  51  L 15  خطوط فرعی شبکه  
 0 20  3   1  0  0  51  T  16  مختصات قائم الزاویه  

اي حاشیه 

اطالعات 

مشخصات 

جدول 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4  
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   عوارض کمکی نقشه-9:  نام کالس   
  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

 0 20  23   1  0  0  51  T 17  مختصات جغرافیایی  
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  .متغیر باشد  ± 5  اندازه هاي معرفی شده می تواند متناسب با تعداد برگ هاي پروژه به اندازة *

 
 
 
 

   عوارض کمکی نقشه-9:  نام کالس   
  مالحظات  نوشته

  فونت  اندازه  رنگ

  ردیف  زیرکالس  ردیف  عارضه نوع المان  الیه  رنگ  طرح  ضخامت  نمایش

 0  *30 246   1 0 0 53 T  راهنماي اتصال نقشه "عبارت
  "هاي

1  

 0  *45  246   1 0 0  53 T  2  "1:100000 "عبارت  
 0 *14 23  1 0 0 53 T 3  شماره مختصات جغرافیایی  
 0  *18  3   1 0 0  53 T  4 1:10000شماره بلوکهاي  
        0 0 0 53 S 5  خطوط اندکس  

SPACE=15  
ANGLE=45 

       0 0 0  53 L 6  هاشور اندکس  

هاي
نقشه 
اتصال 
س 

اندک

1:10000
   

  
  
5  

 0  *30  246   1 0 0 53 T  راهنماي اتصال نقشه "عبارت
  "هاي

1  

 0  *45  246   1 0 0  53 T  2  "1:10000 "عبارت  
 0  *16  2   1 0 0 53 T 3  شماره و حروف التین اندکس  
        0 0 0  53 S 4  خطوط اندکس  
        0  3 3 53 S , LG 5  حد کار  
SPACE=10  
ANGLE=45        0 0 0  53 L 6  هاشور اندکس  
 0  *22  3   1 0 0  53 T 7  1:100000شماره شیت  

هاي 
نقشه 
اتصال 
س 

اندک

1:10000
 

  
  
  
6  
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  لیست مشخصات نمادهاي
  1:10000نقشه هاي 

   تهیه شده از 
  1:25000نقشه هاي 
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Weight Style Color Level   عارضھنام نام نماد   

0 0 2 5 ORCHRD  باغ  

1 0 2 18 PALM  نخلستان  

1 0 2 8 VINE  تاکستان  

0 0 2 13 WOODS  درختکاري  

0 0 2 9 TREE  تک درخت  

0 0 2 15 CULTIV  زراعت  

1 0 2 16 RICE  شالیزار  

1 0 2 11 TEA  چایکاري  

0 0 2 2 ESTIVE  صیفی کاري  

0 0 2 2 AGRIC  زمینهاي تحقیقات کشاوري  

0 0 138 4 GROVE  بیشه زار  

0 0 2 17  RANGE  مرتع  

0 0 2 12 GRASS  چمنزار  

0 0 0 60 SALT  شوره زار  

0 0 68 22 BUSH  بوته زار  

1 0 6 9 DUNES  تپه هاي شنی  

0 0 6 18 SAND شنزار 

0 0 138 7 FOREST  جنگل  

0 0 138 7 DEFORE  جنگل تخریب شده  

0 0 0 56 BLD ساختمان منفرد 

2 0 0 34 CULVRT  پل آبرو  

2 0 0 29 BRIDG  پل وسائط نقلیه  
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1 0 0 28 PDSTRN  پل عابر پیاده  

0 0 0 32 TOLL  محل اخذ عوارض  

1 0 0 33 TUNNEL  تونل  

0 0 0 23 AVLNCH بهمن گیر  

0 0 51 8 HELI  محل فرود هلی کوپتر  

1 0 0 57 GSILO  سیلوي غالت 

1 0 0 58 CSILO  سیلوي سیمان  

0 0 0 9 BRKLIN  کوره آجرپزي  

0 0 0 46 SMOKE  دودکش  

0 0 0 9 SENSOR  سنسور خورشیدي  

1 0 0 17 ATC_TW  برج مراقبت پرواز  

1 0 0 16 WCH_TW برج دیده بانی  

0 0 0 11 ANTENA  دکل مخابراتی  

0 0 0 11 TOWERE  دکل برق  

3 0 0 20 HYDRO  بند  

0 0 0 37 LIGHT  چراغ دریایی  

0 0 0 63 SQUARE انمید 

0 0 0 21 AIR  فرودگاه  

0 0 0 31 TERM  ترمینال  

1 0 0 13 S_RAIL  ایستگاه راه آهن  

0 0 0 13 M_ST  ایستگاه مترو  

0 0 1 19 BEACH ساحل 

2 0 0 8 POOL استخر 

0 0 1 19 FLOODW  مسیل  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


0 0 1 19 FLOODW کانال  

0 0 1 20 WELLW آبچاه  

0 0 7 20 QANAT قنات 

0 0 7 20 SPRING چشمه 

2 0 1 20 FALL آبشار 

1 0 1 11 LAGOON تاالب 

0 0 1 9 SWAMP باتالق 

1 0 1 30 MARSH مانداب 

0 0 1 28 POND برکه 

0 0 92 21 RUSHY نیزار 

1 0 0 12 HOTEL  هتل  

0 0 0 24 POLICE پلیس  

0 0 0 23 FIRE آتش نشانی  

0 0 0 23 COMER مرکزتجاري  

0 0 0 23 ADMIN مرکز اداري  

0 0 0 20 STORE انبار  

1 0 0 41 PRKING پارکینگ  

0 0 0 23 COURT  مرکز قضایی  

0 0 0 10 PUMP  موتورخانه آب  

2 0 0 5 W_STRG  آب انبار  

0 0 0 23 MILL  آسیاب  

0 0 0 30 GAS_ST  جایگاه سوخت رسانی  

0 0 0 25 UNIVER  مرکز آموزش عالی  

0 0 0 22 EDUCAT  مرکز آموزشی  
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1 0 0 60 MEDIC  مرکز درمانی  

0 0 0 32 SPORT  ورزشگاه  

0 0 0 38 CULTUR  مرکز فرهنگی  

0 0 0 47 FUNNY  مرکز تفریحی  

0 0 0 54 EXHIBT نمایشگاه  

0 0 0 15 MONUM  بناي یادبود  

1 0 0 15 HIST  منطقه باستانی  

1 0 0 40 CAMP  اردوگاه  

1 0 0 36 MOSQUE  مسجد  

1 0 0 39 CHURCH  کلیسا  

3 0 0 5 TEMPLE  کنشت  

1 0 0 46 SYNGOG  کنیسه  

0 0 0 9 SHRINE  زیارتگاه  

0 0 0 62 RELIGS  منطقه مذهبی  

3 0 0 61 CEMTRY  قبرستان  

1 0 0 29 LVSTCK مرکزپرورش دام و طیور  

0 0 0 29 FACTOR کارخانه  

1 0 0 33 MINE معدن  

1 0 0 29 W_RESR  مخزن آب  

0 0 0 36 O_RESR  مخزن نفت  

0 0 3 36 G_RESR  مخزن گاز  

1 0 0 36 OILWEL  چاه نفت  

1 0 0 35 GASWEL  چاه گاز  

0 0 0 5 POWER نیروگاه  
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0 0 7 25 RFNERY  پاالیشگاه  

0 0 3 62 GCT نقطه ژئودزي  

0 0 3 62 B.M  بنچ مارك ارتفاعی  

0 0 3 62 PCT  نقطه کنترل مسطحاتی  

0 0 3 62 ACT نقطه کنترل ارتفاعی  

0 0 3 62 FCT  نقطه کنترل مسطحاتی و ارتفاعی  

1 0 0 62 PHT  مرکزعکس  

0 0 0 62 TCT  نقطه مثلث بندي  

0 3 6 24 ROCK صخره  

2 0 0 48 CAVE  غار  
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Weight Style Color Level   نام عارضھ نام نماد  

0 0 2 5 ORCHRD  باغ  

1 0 2 18 PALM  نخلستان  

1 0 2 8 VINE  تانتاکس  

0 0 2 13 WOODS  درختکاري  

0 0 2 9 TREE  تک درخت  

0 0 2 15 CULTIV  زراعت  

1 0 2 16 RICE  شالیزار  

1 0 2 11 TEA  چایکاري  

0 0 2 2 ESTIVE  صیفی کاري  

0 0 2 2 AGRIC  زمینهاي تحقیقات کشاوري  

0 0 138 4 GROVE  بیشه زار  

0 0 2 17  RANGE  مرتع  

0 0 2 12 GRASS  چمنزار  

0 0 0 60 SALT  شوره زار  

0 0 68 22 BUSH  بوته زار  

1 0 6 9 DUNES  تپه هاي شنی  

0 0 6 18 SAND شنزار 

0 0 138 7 FOREST  جنگل  

0 0 138 7 DEFORE  جنگل تخریب شده  

0 0 0 56 BLD ساختمان منفرد 

2 0 0 34 CULVRT  پل آبرو  

2 0 0 29 BRIDG  پل وسائط نقلیه  
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1 0 0 28 PDSTRN  ابر پیادهپل ع  

0 0 0 32 TOLL  محل اخذ عوارض  

1 0 0 33 TUNNEL  تونل  

0 0 0 23 AVLNCH بهمن گیر  

0 0 51 8 HELI  محل فرود هلی کوپتر  

1 0 0 57 GSILO  سیلوي غالت 

1 0 0 58 CSILO  سیلوي سیمان  

0 0 0 9 BRKLIN  کوره آجرپزي  

0 0 0 46 SMOKE  دودکش  

0 0 0 9 SENSOR  سنسور خورشیدي  

1 0 0 17 ATC_TW  برج مراقبت پرواز  

1 0 0 16 WCH_TW برج دیده بانی  

0 0 0 11 ANTENA  دکل مخابراتی  

0 0 0 11 TOWERE  دکل برق  

3 0 0 20 HYDRO  بند  

0 0 0 37 LIGHT  چراغ دریایی  

0 0 0 63 SQUARE میدان 

0 0 0 21 AIR  فرودگاه  

0 0 0 31 TERM  ترمینال  

1 0 0 13 S_RAIL  تگاه راه آهنایس  

0 0 0 13 M_ST  ایستگاه مترو  

0 0 1 19 BEACH ساحل 

2 0 0 8 POOL استخر 

0 0 1 19 FLOODW  مسیل  
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0 0 1 19 FLOODW کانال  

0 0 1 20 WELLW آبچاه  

0 0 7 20 QANAT قنات 

0 0 7 20 SPRING چشمه 

2 0 1 20 FALL آبشار 

1 0 1 11 LAGOON تاالب 

0 0 1 9 SWAMP قباتال 

1 0 1 30 MARSH مانداب 

0 0 1 28 POND برکه 

0 0 92 21 RUSHY نیزار 

1 0 0 12 HOTEL  هتل  

0 0 0 24 POLICE پلیس  

0 0 0 23 FIRE آتش نشانی  

0 0 0 23 COMER مرکزتجاري  

0 0 0 23 ADMIN مرکز اداري  

0 0 0 20 STORE انبار  

1 0 0 41 PRKING پارکینگ  

0 0 0 23 COURT  قضاییمرکز   

0 0 0 10 PUMP  موتورخانه آب  

2 0 0 5 W_STRG  آب انبار  

0 0 0 23 MILL  آسیاب  

0 0 0 30 GAS_ST  جایگاه سوخت رسانی  

0 0 0 25 UNIVER  مرکز آموزش عالی  

0 0 0 22 EDUCAT  مرکز آموزشی  
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1 0 0 60 MEDIC  مرکز درمانی  

0 0 0 32 SPORT  ورزشگاه  

0 0 0 38 CULTUR  گیمرکز فرهن  

0 0 0 47 FUNNY  مرکز تفریحی  

0 0 0 54 EXHIBT نمایشگاه  

0 0 0 15 MONUM  بناي یادبود  

1 0 0 15 HIST  منطقه باستانی  

1 0 0 40 CAMP  اردوگاه  

1 0 0 36 MOSQUE  مسجد  

1 0 0 39 CHURCH  کلیسا  

3 0 0 5 TEMPLE  کنشت  

1 0 0 46 SYNGOG  کنیسه  

0 0 0 9 SHRINE  زیارتگاه  

0 0 0 62 RELIGS  منطقه مذهبی  

3 0 0 61 CEMTRY  قبرستان  

1 0 0 29 LVSTCK مرکزپرورش دام و طیور  

0 0 0 29 FACTOR کارخانه  

1 0 0 33 MINE معدن  

1 0 0 29 W_RESR  مخزن آب  

0 0 0 36 O_RESR  مخزن نفت  

0 0 3 36 G_RESR  مخزن گاز  

1 0 0 36 OILWEL  چاه نفت  

1 0 0 35 GASWEL  ازچاه گ  

0 0 0 5 POWER نیروگاه  
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0 0 7 25 RFNERY  پاالیشگاه  

0 0 3 62 GCT نقطه ژئودزي  

0 0 3 62 B.M  بنچ مارك ارتفاعی  

0 0 3 62 PCT  نقطه کنترل مسطحاتی  

0 0 3 62 ACT نقطه کنترل ارتفاعی  

0 0 3 62 FCT  نقطه کنترل مسطحاتی و ارتفاعی  

1 0 0 62 PHT  مرکزعکس  

0 0 0 62 TCT  قطه مثلث بندين  

0 3 6 24 ROCK صخره  

2 0 0 48 CAVE  غار  
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  تبدیل شده عوارض لیست مشخصات
  1:10000نقشه هاي 

   تهیه شده از 
  1:2000نقشه هاي 
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  پوشش گیاهی-1:نام کالس

 
 WT نماد

    
STYLE   CO LV شماره   عارضه  نمایش  

  0  2  98  29  S,LG  1  باغ  
  0  2  74  35  S,LG  2  درختکاري 

TRE_PD 0  0  106  35  C 3  تک درخت  
  0  0  106  35  S,LG  4  ردیف درخت  
  0  2  84  30  S,LG  5  زراعت  
  0  2  2  36  S,LG  6  مرتع و چمنزار  
  0  2  56  32  S,LG  7  شوره زار  
  0  7  132  32  S,LG  8  بوته زار  
  0  1  132  33  S,LG  9  شنزار  
  0  0  98  28  S,LG  10  جنگل  

  
                                                                                                                                  

  سازه -2:نام کالس
  

  شماره   عارضه  نمایش WT STYLE  CO  LV  نماد

 0 0 0 14 S 1   بلوك ساختمان  
 0 0 0 18 S 2  )مقیاس(ساختمان  

BLD_P 0 0 0 19 C  3  )نماد( ساختمان  
  0  0  0  41  LG 4  )مقیاس(ل   پ  

BRG_P  0  0  0  41  C 5  )نماد(   پل  
  0  2  56  44  LG 6      عوارضی  

TUN_P  0  0  0  44  C 7  تونل  
  2  0  30  48  LG 8  باند فرودگاه  

SMK_PD  0  0  0  42  C 9  دود کش  
  0  3  0  43  LG 10  حصار  
  0  0  104  46  LG 11  دیوار  
  2  0  26  56  LG 12  محدوده  

TOW_P  0  0  0  42  C 13  برج  
  2  0  0  45  LG 14  سد  

HYD_PD  0  0  0  45  C 15  بند  
  0  0  0  45  LG 16  موج شکن و اسکله  
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  حمل و نقل-3:نام کالس
  

  شماره   عارضه  نمایش WT STYLE  CO LV  نماد

  4  0  19  5  LG  1   1راه نوع  
  2  1  19  8  LG  2  2راه نوع  
  0  0  0  3  LG 3  )مقیاس(میدان  

CIR_PD  0  0  0  3  C 4  )نماد(میدان  
  2  0  120  1  LG 5  راه آهن  

  
 

 عوارض آبی-4:نام کالس
  

 عارضه  نمایش WT STYLE CO  LV  نماد
  

  شماره 

  2  0  1  32  LG 1  پهنه هاي بزرگ آبی  
POL_PD  0  0  7  31  C 2  )نماد(استخر  

  0  0  7  31  LG 3  )مقیاس(استخر  
  0  2  108  47  LG 4  زمینهاي غیر خشک  
  0  4  103  38  LG 5   نهر با درختکاري  
  0  4  23  38  LG 6  نهر و جوي  
  0  2  7  35  LG 7  آبریز  
  4  0  1  40  LG 8  رودخانه  
  0  2  1  41  LG 9  مسیل  
  0  0  1  37  LG 10  کانال  

WAT_PD  0  0  1  33  C 11  چاه آب  
  0  0  39  36  LG 12  قنات  

SPR_PD  0  0  7  34  C 13  چشمه  
FAL_PD  0  0  7  43  C 14  آبشار  

 
    خدمات عمومی-5:نام کالس

  
  شماره  عارضه  نمایش WT STYLE CO LV  نماد

GAS_PD 0  0  0  23  C 1  جایگاه سوخت رسانی  
  2  0  0  47  LG 2  ورزشگاه  

MIN_PD  0  0  59  44  C 3  دهانه معدن  
  2  5  188  58  LG 4  منطقه خرابه  
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   تاسیسات زیر بنایی-6:نام کالس
  

  شماره  عارضه  نمایش WT STYLE CO  LV  نماد

  0  0  0  50  LG 1  خطوط انتقال  
PHT_PD  0  0  0  49  C 2  مخزن  
WEL_P  0  0  0  49  C 3  چاه نفت و گاز  

  
  

  نقاط کنترل-7:نام کالس
  

  شماره  عارضه  نمایش WT STYLE CO LV  نماد

PCT_PD  0  0  3  8  C 1  نقطه کنترل مسطحاتی  
ACT_PD  0  0  3  9  C 2  نقطه کنترل ارتفاعی  
FCT_PD  0  0  3  10  C 3  نقطه کنترل مسطحاطی و ارتفاعی  
PHT_PD  0  0  0  11  C 4  مرکز عکس  

  
 
  

  ارتفاعات-8:نام کالس
  

  شماره  عارضه  نمایش WT STYLE CO LV  نماد

  0  4  139  20  LG 1  گود برداري ودپو  
  0  2  38  15  LG  3  بریدگی  
  0  0  86  22  LG  4  خاکریز  
  0  1  158  12  LG  5  صخره  

CAV_PD  0  0  0  18  C  6  غار  
  2  0  166  21  LG  7  خط الراس  

ALT_PD  0  0  0  17  C  1  نقطه ارتفاعی  
  1  0  46  14  LG  1  منحنی میزان شاخص  
  0  0  150  13  LG  2  منحنی میزان اصلی  
  0  1  150  28  LG  3  منحنی میزان تقریبی  
  0  0  150  27  LG  4  منحنی میزان فرعی  
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  1:10000شه هاي اطالعات کمکی نق
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  1:10000 شیت بندي نقشه هاي -1
مبناي شماره گذاري این .  دقیقه عرض جغرافیایی است3 دقیقه طول جغرافیایی در 5ا ابعاد این نقشه ه

 شیت 60 شامل 1:100000به این ترتیب که هر نقشه. می باشد1:100000نقشه ها بر اساس نقشه هاي 
  : است و روش شماره گذاري و شیت بندي آن به ترتیب ذیل می باشد 1:10000

 می 1:10000 مربوط به نقشه هاي 1:100000، در مرکز آن شماره نقشه  را که 1:100000 شیت 9ابتدا 
  :باشد را مشخص می کنیم

  

                                                        
  : که محدوده کاري در آن مشخص شده است ،آورده می شود 1:10000و سپس شیتهاي 
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  متا دیتا -2
  

این اطالعات در یـک  . باشد ) اطالعاتی در باره داده ها ( باید شامل متادیتا    1:10000     هر پروژة تهیه نقشه     
 ثبـت شـده و بـه همـراه فایلهـاي      mdt و بصورت متن التین ، با نام منطقه پروژه و بـا پـسوند      ASCIIفایل  

  :ن فایل باید شامل موارد زیر باشدای. گرافیکی ذخیره می گردد
  

  عنوان فارسی  توضیحات  عنوان التین
AREA   نام منطقه  

SCALE   مقیاس  

No. OF SHEETS   تعداد برگ نقشه  

GEOGRAPHICAL LIMITS   محدوده جغرافیایی  

PROJECTION SYSTEM   سیستم تصویر  

HEIGHT DATUM   سطح مبناي ارتفاعی  

REFERENCE ELLIPSOID   ضوي مرجعبی  

DATE OF PHOTOGRAPHY   تاریخ عکسبرداري  

DATE OF PRODUCTION OR 

REVISION 
  تایخ تهیه یا بازنگري  

FORMAT OF GRAPHIC DATA   فرمت داده هاي گرافیکی  

CLIENT   کارفرما(سفارش دهنده(  

PRODUCER    شرکت تهیه کننده/ سازمان  

VERSION OF STANDARD USED   رش استانداردنام و شماره نگا  

METADATADATE   آخرین تکمیل متادیتا  

LAST PROCESSING PHASE   آخرین مرحله پردازش  

1;100000 BLOCKS NAME    1:100000نام بلوکهاي  

SOURCE INFORMATION    منابع استخراج اطالعات  
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  10000:1  فهرست الفبایی عوارض نقشه هاي -3
 شماره صفحه                                                                                                    نام عارضه                 

  دستورالعمل
  آب انبار
  آبریز
  آبشار

  آتش نشانی
  آزادراه

  آزادراه و بزرگراه د ردست احداث
 آسیاب 
  اردوگاه
 استخر
  اسکله
  انبار

  ایستگاه تغییر ولتاژ
  یم فشارایستگاه تنظ

  ایستگاه راه آهن
  ایستگاه مترو

  باتالق
  باغ

  باند فرود گاه
  برج دیده بانی

  برج مراقبت پرواز
  برکه
  بزرگراه

  بلوك ساختمانی
  بناي یاد بود

  بنچ مارك ارتفاعی
  بند

  بهمن گیر
  بوته  زار
  بیشه زار
  پارك

  پارکینگ
  پاالیشگاه
  پرچین
  پل آبرو

  پل عابر پیاده
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       شماره صفحه                                                                                                 نام عارضه              
  دستورالعمل

 پل وسائط نقلیه
  پلیس
  تاکستان
  تاالب

  تپه هاي شنی
  ترانشه
  ترمینال

  تصفیه خانه
  تک درخت

  تونل
  جاده آسفالته

  جاده آسفالته در دست احداث
  پ روجاده جی

  جاده شوسه
  جاده مالرو

  جایگاه سوخت رسانی
  جدول

  جزیره وسط رودخانه
  جنگل

  جنگل تخریب شده
  چاه آب
  چاه نفت
  چاه گاز
  چایکاري

  چراغ دریایی
  چشمه
  چمن زار
  حد

  خاکریز
  خرابه

  خط الراس
  خط انتقال نیرو

  خط تلفن و تلگراف
  خط تله کابین
  خط لوله آب
  خط لوله گاز
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                شماره صفحه                                                                                            نام عارضه           
  دستورالعمل
  خط لوله نفت

 خلیج
  خیابان

  درختکاري
  دریا 
  دریاچه

  دکل برق 
  دکل مخابراتی
  دود کش
  دیوار
  راه آهن

  راه آهن در دست احداث
  ردیف درخت
  رودخانه
  زراعت

  زمین هاي تحقیقات کشاورزي
  زندان
  زهکش
  زیارتگاه
  ساحل

  ساختمان در دست احداث
  ساختمان منفرد

  سد بتنی
  سد خاکی

  سنسور خورشیدي
  سیلوي سیمان
  سیلوي غالت 
  سیم خاردار
  شالیزار
  شنزار

  شوره زار
  صخره

  صیفی کاري
  غار

  فرودگاه 
  قبرستان
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        شماره صفحه                                                                                نام عارضه                               
  دستورالعمل

  قنات
  کارخانه
  کانال
  کلیسا
  کنشت
  کنیسه

  کوره آجرپزي
  گود برداري و دپو

  مانداب
  مترو

  محل اخذ عوارض
  محل جمع اوري اجناس اسقاطی

  محل جمع آوري زباله
  ی کوپترمحل فرود هل
  مخزن آب
  مخزن گاز
  مخزن نفت

  مرتع
  مرز استان
  مرز بخش

  مرزبین المللی
  مرز روستا

  مرز شهرستان
  مرز ناحیه شهري

  مرکز آموزش عالی 
  مرکز آموزشی
  مرکز اداري

  مرکز پرورش دام و طیور
  مرکز تجاري
  مرکز تفریحی
  مرکز درمانی
  مرکز عکس
  مرکز فرهنگی
  مرکز قضائی

  مسجد 
  مسیل
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    شماره صفحه                           ه                                                                                         نام عارض
  دستورالعمل

  معدن
  منحنی میزان اصلی
  منحنی میزان تقریبی
  منحنی میزان فرعی
  منحنی میزان واسطه

  منطقه باستانی
  منطقه مذهبی
  منطقه ممنوعه
  موتور خانه آب
  موج شکن
  میدان
  نخلستان
  نرده

  نقطه ارتفاعی
  نقطه ژئودزي

  نقطه کنترل ارتفاعی
  نقطه کنترل مسطحاتی

  نقطه کنترل  مسطحاتی و ارتفاعی
  نقطه مثلث بندي

  نمایشگاه
  نهر وجوي
  نیرو گاه
  نیزار

  ورزشگاه
  هتل
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  : فهرست منابع
  

 به روش فتوگرامتري ، نگارش 1:2000 ، 1:1000 ، 1:500شه هاي رقومی مقیاس استاندارد و دستورالعمل تهیه نق -1
/.2.   

  .1:5000استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه هاي رقومی مقیاس  -2
  .1:25000استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه هاي رقومی مقیاس  -3
  .1:50000دستور العمل تهیه نقشه هاي رقومی مقیاس  -4
 . نوشته مجید همراه ، سید جعفر مقیمی کتاب کارتوگرافی  -5
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