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  پيشگفتار

مكاني واقف هاي هاي مختلف برهمه كساني كه به كاربردهاي اطالعات ودادهضرورت تهيه و بكارگيري نقشه درمقياس     
ختيارهاي مطالعاتي، عمراني و غيره بدون دراتوان گفت كه اجراي صحيح و اصولي طرحهستند، روشن است و بدون ترديد مي

 اي را در بر خواهد داشت.هايي با مقياس مناسب يا ميسر نخواهد بود و يا مشكالت عمدهداشتن نقشه

هاي خصوص تهيه نقشههاي مكاني، بهبرداري كشور با توجه به مسئوليت خود در امر تهيه و ارائه اطالعات و دادهسازمان نقشه
هاي پوششي برداشته است. در همين راستا پروژهي بزرگي را در امر تهيه نقشهمبنايي درجهت پاسخگويي به نياز كاربران، گامها

را به انجام رسانده است كه خوشبختانه روند توليد رقومي  1:25000طريق رقومي در مقياس هاي پوششي بههايي مانند تهيه نقشه
مقياس را از هاي كوچكتوان با سهولت بيشتري نقشهاتوماتيك بهاي كارتوگرافي نيمهگيري از تكنيكآن موجب گرديده تا با بهره

، 1:500000با مقياس يياستخراج نمود. اين نقشه هاي كوچك مقياس مبنايي شامل نقشه ها 1:25000هاي مبنايي نقشه
باشند كه داراي پوشش سراسري كل ايران هستد.از كاربردهاي نقشه هاي مبنايي مي توان در مي 1:250000و 1:100000

عات زيربنايي به منظور تدوين برنامه هاي آمايش سرزمين ،تقسيمات سياسي اجتماعي كشور،تعيين حدود تقسيمات مطال
  كشوري،كشف منابع بالقوه نظير مخازن،معادن،اجراي طرحهاي عمراني، آبياري،موارد نظامي،موارد امنيتي و... نام برد.

هاي افزارهاي تهيه نقشهانات، قابليتها و ابزارهاي موجود در نرمدر نگارش جديد سعي بر اين است تا با استفاده از امك 
  ها، از سرعت و دقت باالتري نيز برخوردار گرديم.كارتوگرافي، عالوه بر ايجاد يكپارچگي در توليد اين نقشه

اني كه در تهيه ضمن قدرداني و سپاسگزاري از همه همكاران فعال در تهيه نگارش قبلي دستورالعمل جاري، از تمامي همكار
  گردد؛ اند قدرداني ميدستورالعمل نگارش جديد فعاليت داشته

  دستورالعمل حاضر توسط گروه كاري متشكل از اعضاي زير تدوين گرديده است :
، در دستورالعمل حاضر از ابزارهاي كاربردي توسعه يافته توسط آقاي ايمان پرور، سركار خانم ليال هاشميسركار خانم ليال 

  گردد.كه بدين وسيله از زحمات ايشان تشكر و قدرداني مي، اند، استفاده گرديده استتهيه شدهو دس حسن واعظي مهن
هاي توپوگرافي آقاي درپايان ضمن تشكر از مدير محترم كارتوگرافي آقاي مهندس بابك شمعي، رئيس محترم اداره پروژه

رود تا در صورت وجود هرگونه اشكال و كمبودي، ما را در جهت ميد آن مينژاد و همه همكاران اداره مذكور، امهندس سعيد علي
  بهبود اين نگارش مساعدت نمائيد.

                
                                                                             

  هاي مبنايي و توپوگرافي اداره نقشه     

 

 

  هاي مليمديريت كارتوگرافي و اطلس                                                                           
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 مقدمه-1

 مقدمه اي بر جنراليزاسيون -1- 1

هاي جغرافيايي را مشاهده كنيم كه نهايت اطالعات شامل عوارض وپديدهتوانيم بيما در دنياي پيرامون خودمي

ها مستقيماً قابل مشاهده قابل رويت بوده، وبخشي ديگر ازعوارض و پديده ها مستقيماًبخشي از اين عوارض و پديده

صورت غيرمستقيم و با استفاده از روشهايي، قابل درك هستند. چنانچه بخواهيم تمامي اين اطالعات و نبوده بلكه به

عات با موانعي روبرو يا قسمتي از آنها را روي نقشه نمايش دهيم، براي آوردن تمامي جزئيات مربوط به اين اطال

باشيم كه مهمترين آنها خوانا و گويا بودن سري شروط وقيود درتهيه نقشه ميخواهيم شد. زيرا ما محدود به يك

نقشه است. بنابراين بايد تصميم گرفت چه چيزي را الزم است نمايش دهيم و چه چيزي بايد حذف شود. اين 

 ود.شانتخاب به عبارت ساده جنراليزه ناميده مي

  : ) ٣٨.p ,١٩٨٩ Keates( توان عمل جنراليزه را بصورت زير تعريف نمود عبارت ديگر ميبه

جنراليزه عبارت از تحديد و انتخاب عوارض و اطالعات نقشة مبنا، براي حفظ گويايي و خوانايي نقشه مشتقه مي"

  "باشد.

باشد. هرچه فضايي كه براي نمايش راليزه ميدرفرايند جنراليزه، خوانايي و گويايي نقشه، عامل اصلي كنترل جن

وضوح گفت توان بهآيد. بنابراين مياطالعات درروي نقشه وجود دارد بيشتر باشد، اين عامل كنترل، كمتر بنظر مي

كه جنراليزه كردن اطالعات مستقيماً با مقياس نقشه ارتباط دارد. هرچه مقياس نقشه كوچكتر باشد، جهت حفظ 

باشيم. براي اينكه عمل جنراليزه به ايي نقشه مجبور به جنراليزه بيشترجزئيات عوارض واطالعات ميخوانايي و گوي

اي كه خوانايي وگويايي نقشه حفظ شود، عالوه بر رعايت قواعد و اصول كارتوگرافي، نحو احسن انجام گيرد، بگونه

  باشد.دانش و تجربه كارتوگراف نيز الزم و ضروري مي

دانند، در صورتيكه جنراليزه اد بدليل عدم اطالع از علم كارتوگرافي، جنراليزه را تنها حذف اطالعات ميبسياري از افر

  باشد :تنها شامل حذف اطالعات نبوده و خود دربرگيرنده موارد ذيل مي

ضاي نبودن فباشد، لذا بدليل كافياي از سطح زمين در مقياس كوچكتر ميازآنجائيكه نقشه تصوير خالصه شده

بايست عوارض مناسب با هدف و خالي، امكان نمايش همة عوارض موجود در روي سطح زمين وجود ندارد، لذا مي
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موضوع نقشه را انتخاب نمود ( انتخاب ) . بالطبع با انتخاب اين عوارض، تعدادي از عوارض جهت جلوگيري از شلوغي 

  گردند ( حذف). نقشه و خوانا و گويا نمودن نقشه حذف مي

توان تمامي جزئيات عوارض را نمايش داد، لذا الزم است تا همچنين بدليل اينكه با توجه به مقياس نقشه نمي

اي كه اوالً خصوصيت و شكل اصلي عارضه و ثانياً تعادل عوارض بر روي نقشه بصورت ساده نمايش داده شوند، بگونه

  و هماهنگي بين عوارض مجاور حفظ شود (ساده كردن ).

كردن ها رابا يكيتوان اين فاصلهاي از عوارض مشابه با فاصلة كمي دركنار هم قرار گرفته باشند، ميكه دستهيهنگام

  تر نمايش داد(تركيب).عوارض بصورت ساده

دهند. براي اينكه اين عوارض اهميت شدن مقياس وضوح و اهميت خود را از دست ميبرخي از عوارض در اثر كوچك

ند، الزم است تا اين عوارض بزرگتر از اندازة واقعي خود نمايش داده شوند(بزرگنمايي). اين عمل بر خود را بدست آور

روي عوارض مجاور نيز اثر گذاشته و بنابراين جهت جلوگيري از تداخل عوارض، حفظ ارتباط عوارض و خصوصيات 

  ايي).شكل منطقه، الزم است عوارض مجاور از موقعيت اصلي خود جابجا گردند(جابج

توان با ابعاد واقعي آنها نمايش داد. براي برخي ازعوارض كه اهميت شدن مقياس، تمامي عوارض را نميدراثر كوچك

توان عمل بزرگنمايي را انجام داد. ليكن براي برخي از عوارض بدليل عدم وجود فضاي كافي آنها زياد است، مي

يي را براي نمايش اين نقشه، الزم است عالئم و نمادهاوجهت جلوگيري از تداخل عوارض و حصول خوانا بودن 

  اي كه اين نماد به شكل واقعي عارضه نزديك باشد.عوارض انتخاب نمود (انتخاب عالئم و نمادها)، بگونه

توان باشد. زيرا كه هر نمايشي از خطوط و سطوح را ميمفهوم اصلي نماد يا عالمت، يك مفهوم كلي و پيچيده مي

ر نظر گرفت اما در اين مورد منظور زماني است كه نمايش عارضه واقعي در روي سطح زمين به صورت يك نماد د

  شود.اي در نقشه نمايش داده مينقطه

همچنين با كوچك شدن مقياس نقشه، امكان نمايش تمامي تقسيمات و طبقات داخل عوارض در روي نقشه وجود 

رض را با توجه به طبيعت و خصوصيات عوارض تغيير داد (طبقه بندي بندي و تقسيمات عواندارد و الزم است طبقه

  عوارض).

تنها كسي كه تسلط كافي بر موضوع دارد وتوانسته باشدآنچه را كه در مغزش بصورت  "گويد: كي از صاحبنظران ميي

ال مهم است كه به هر ح "آل خلق كند، توان ارائه يك جنراليزه خوب را دارد.آل نقش بسته به صورت ايدهايده
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سري شرايط براي نقشه بدانيم چه وقت، كجا وچگونه جنراليزه كنيم. براي حصول يك جنراليزه مطلوب، رعايت يك

  باشد كه عبارتند از :ضروري مي

 حفظ خصوصيات نقشه ، حفظ اطالعات ( اهميت عوارض)، تعادل و هماهنگي بين اطالعات در نقشه مشتقه

گردد تا در اكثر موارد فوق عمليات جنراليزاسيون ها باعث ميف در جنراليزاسيون نقشههاي مختلوجود پيچيدگي   

هاي هنگي و رعايت قواعد مشترك جهت توليد نقشهبا تشخيص عامل كارتوگراف انجام شود. اما به دليل ايجاد هما

گردد. به همين منظور با توجه به ها تعيين اي به عنوان فاصله مجاز براي ويرايش نقشهبايست اندازهتوپوگرافي مي

برابر  1:250000هاي با مقياس هاي توپوگرافي ميزان مجاز براي ويرايش نقشهتجربيات بدست آمده در تهيه نقشه

 شود.متر در مقياس، در نظر گرفته ميميلي 5/0متر، معادل  125با

 راهنما - 2- 1

-براي تاليف نقشه1:100000هاي ر روي هر يك از فايلاين مجموعه حاوي مراحل اجرايي عمليات جنراليزاسيون ب 

مطابق با آخرين نسخه استاندارد اطالعات توپوگرافي رقومي موجود در سازمان است. اين عمليات  1:250000هاي 

هاي كارتوگرافي مورد نياز، با توجه به مشخصات تعريف شده براي عوارض هر شامل ادغام، جنراليزاسيون و پردازش

اي و مشكي)، يك فايل كادر و شبكه شامل چهار فايل رنگي ( آبي، سبز، قهوه 1:250000هاي باشد. نقشهفايل مي

ها براي هر فايل رنگي به باشدكه عمليات جنراليزاسيون و ديگر ويرايشاي ميفايل اطالعات حاشيه كيمختصات و

گيرد. كتابخانه نماد ) مربوطه، انجام ميCell Libraryطورمجزا و با توجه به نمادهاي طراحي شده در كتابخانه نماد (

  باشد:هاي رنگي بشرح زير ميطراحي شده براي هريك از فايل

  

  

  

  

  

  

 باشند.مامي نمادها ازنوع نمادهاي گرافيكي ميالزم به توضيح است كه ت 

(Cell Library)  نام فايل رنگي  نام كتابخانه نماد 

 Blue250.cel آبي

 Green250.cel سبز

 Brown250.cel قهوه اي

 Black250.cel مشكي
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  براي ترسيم برخي از عوارض مانند راهها از المانهاي چندخطه(Multi-line)  استفاده شده كه در فايل

250.stg اند.ذخيره گرديده  

 از  "ايليست مشخصات عوارض كارتوگرافي و اطالعات حاشيه"در معرفي نوع المانهاي مربوط به عوارض در

  تصارات زير استفاده شده است:اخ

Symbol Type of Element No. 

L Line String, Line Stream, Complex Chain 1 

AP Area Pattern 2 

LP Linear Pattern 3 

T Text 4 

C Cell 5 

S Shape , Complex Shape 6 

F Fill 7 

E Ellipse 8 
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  1:250000هاي مراحل مقدماتي تهيه نقشه  - 2

  1:100000ادغام نقشه هاي  - 1- 2

در اين  گردد. آغاز مي 1:100000هاي كارتوگرافي رقومي در مقياس از ادغام فايل 1:250000هاي كار تهيه فايل

ها نيز ممكن است فاقد دقت هاي موجود در اين فايلاند و محدودهها برخي از حدود مناطق حذف يا جابجا شدهفايل

هاي رقومي اوليه هاي موجود در فايلهاي اين دستورالعمل از محدودهاين در اغلب بخشمكاني الزم باشند، بنابر

  گردد.) استفاده ميGISنهايي اداره كل  Shapefileو يا  DGN(فايل  1:25000

و در داخل اين زير شاخه سه زير  نمودهايجاد  1:250000در دايركتوري خود يك زير شاخه با نام شماره برگ نقشه 

  دهيد.تشكيل  NTDBو  Carto100kو  Carto25kشاخه 

باشد، را در داخل شاخه نقشه مي 96شامل  1:250000،كه براي هر نقشه  1:25000كارتوگرافي  فايل هاي  

Carto25k  تشكيل دهنده برگ نقشه مذكور را در داخل شاخه كارتوگرافي  1:10000كارتوگرافي  فايل هاي و

Carto100k  و فايلهاي شدهMerge   شدهNTDB  متناظر با آنها را در شاخهNTDB .كپي كنيد  

هاي موجود در ، فايلMicroStationدر محيط  CartoToolsموجود در مجموعه ابزار  Mergeسپس با استفاده از ابزار 

و محتويات آن به طور اتوماتيك توسط ابزار فوق ايجاد  Carto250Kكنيم. شاخه مي Mergeرا  Carto100Kشاخه 

مي كنيم.چهار فايل  Mergeراباهم  1:100000فايل هاي هم رنگ مربوط به شش شيت كارتوگرافي اهد شد. خو

 جهت انجام مراحل جنراليزاسيون به دست  خواهد آمد. 1:250000رنگي درمقياس 
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  شيت بندي و شماره گذاري -2- 2

تشكيل مي گردد.در  1:25000اس يبرگ نقشه (بلوك)در مق 96از تعداد  1:250000هر برگ نقشه در مقياس 

يك عبارت  يا)132- 1هر بلوك با يك شماره حد اكثر سه رقمي ( 1:25000اندكس  بلوك بندي نقشه هاي  رقومي 

 عددي چهار كاراكتري مشخص مي گردد.از طرف ديگر اين بلوك ها عالوه برشماره داراي نام نيز مي–حرف 

  ر موجود در ھر بلوک انتخاب شده اند.نام بزرگترين شھ ، بر اساس.اين اساميباشند

ھر برگ نقشه ھمان شماره ونام بلوک ھای  شماره و نام ١:٢٥٠٠٠٠در استاندارد شيت بندی وشماره گذاری 

تھران باشند،  ٣٦متعلق به بلوک  ٢٥٠٠٠می باشد.مثال اگر  برگ نقشه ھای  ١:٢٥٠٠٠مربوط به مقياس 

ه می شود. ھر برگ نقشه رقومی  شامل چھار  فايل رنگی به نيز با ھمين نام و شماره شناخت ١:٢٥٠٠٠٠

است. شيوه نامگذاری اين فايلھا به  و يک فايل زمينه عالوه يک فايل اطالعات حاشيه ای وشبکه مختصات

   باشد. تھران به شرح زير می ٣٦عنوان مثال برای شيت 
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 دنبال آن يك حرفهو ب يك تا سه رقمبا  250000در زير شاخه  1:250000نامگذاري فايل هاي رقومي  تبصره :

   شود :شرح زير انجام ميه ، ب ( a – b – g – m – s)انگليسي 

      =####S.dgn     فرمت نام نقشه 

و حرف انگليسي انتهاي آن معرف رنگ  1:250000معرف شماره نقشه در اندكس  دو رقم اولدر فرمت نام نقشه، 

  نقشه مي باشد. 

  : است در جدول زير نمايش داده شده 1:250000هاي رقومي ايلنحوه نامگذاري ف

 مثال  نام گذاري فايل نام فايل رنگي رديف

 A + (.dgn) 36A.dgn+ شماره نقشه  آبي 1

 S + (.dgn) 36S.dgn+ شماره نقشه  سبز 2

 G + (.dgn) 36G.dgn+ شماره نقشه  ايقهوه 3

 M + (.dgn) 36M.dgn+ شماره نقشه  مشكي 4

شبكه مختصات  5
 واطالعات حاشيه اي

 B+ (.dgn)+ شماره نقشه 
36B.dgn 

 base+ (.dgn) Base.dgn زمينه 6

  

  شبكه مختصات و اطالعات حاشيه ايايجاد  -3- 2

و توسط ابزار جانبي  Microstation5 در محيط نرم افزار 1:250000هاي اي نقشهشبكه مختصات و اطالعات حاشيه

"BRD250K.MA" گرددجاد مياي.  

محتويات داخل آن را  را انتخاب كرده و 1:250000براي استفاده از اين ابزار كافي است،  ابتدا يك فايل رقومي 

گردد، با ) نامگذاري ميb.dgn####حذف كنيد. سپس آن را با نام فايل كادر و شبكه كه با فرمت (

   ذخيره كنيد.1:250000در مسير نقشه  Microstation V7ورژن
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را انتخاب  MDL Applicationsزير منوي  Userباز كرده ودر ادامه از منوي  Microstation5اين فايل را در محيط 

  نماييد.  Loadانتخاب و   BRD250Kكنيد. سپس در پنجره باز شده گزينه 

  

ويه انحراف مغناطيسي در پنجره باز شده اطالعات مربوط به شماره شيت و شماره بلوك نقشه مورد نظر و پارامتر زا

مربوط به آن را به عنوان ورودي براي ابزار معرفي نماييم.(نحوه محاسبه زاويه انحراف مغناطيسي در ادامه شرح داده 

  شده است.)

  
  

 پس از اجراي اين مرحله ،  نام فايل لژاند را به نام شماره بلوك نقشه مورد نظر وارد كنيد.
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داراي شبكه هاي قائم الزاويه مي باشند.شبكه قائم الزاويه از دو  1:250000ياس نقشه هاي توپوگرافي رقومي در مق

سانتي متراز يكديگر قرار داشته و با اعدادي  4خطوط اصلي وفرعي تشكيل مي گردد.خطوط فرعي به فاصله سري 

متر از  سانتي 20كيلومتر مي باشند،مشخص مي شوند.خطوط اصلي ضخيم تر بوده وبه فاصله 10كه مضربي از 

  كيلومترهستند، مشخص مي شوند. 50اين خطوط با اعدادي كه مضرب  يكديگر قرار مي گيرند.

، نشان داده مي شوند. شبكه جغرافيايي با تيك هاي جغرافيايي واعدادي كه بيانگر طول وعرض جغرافيايي هستند

نازكي است كه بر اساس مختصات به را احاطه ميكند.كادر داخلي يا كادر اصلي كادر سه كادر،اطالعات متن نقشه 

ترسيم مي گردد.اين كادر به وسيله خطوط شبكه UTMودر سيستم تصوير WGS84دست آمده روي بيضوي 

  مختصات قائم الزاويه قطع مي شود.درمحل برخورد خطوط شبكه با كادر، اعداد شبكه درج مي گردند.

دقيقه روي آن قرار مي گيرند.در وسط هر يك   30اصله كادر مياني كادر واسطي است كه كادر هاي جغرافيايي به ف

  از اضالع اين كادر،شماره نقشه مجاور درج مي گردد.

اطالعات متن نقشه را از اطالعات حاشيه نقشه جدا مي سازد.مختصات كادر  بيروني كادر ضخيمي است كه 

ط اند،بين اين كادر و كادر مياني قرار مي جغرافيايي و شماره  نقشه هايي كه در جهات فرعي  با نقشه مورد نظر مرتب

  گيرند. 

  ، شامل موارد ذيل  مي باشد: 1:250000اطالعات حاشيه اي نقشه هاي توپوگرافي  رقومي در مقياس 

  لژاند -

  نام و عنوان نقشه -

  اندكس شيت بندي -

  ه كننده نقشه ، سال تهيه،سيستم تصوير، سطح مبناي مسطحاتي و ارتفاعي ،اداره تهي Zoneتوضيحاتي در باره  -

  عالمت انحراف شمالها -

  قياس خطي و عدديم  -

  سايراطالعات (نظير فاصله ارتفاعي بين منحني هاي ميزان و غيره) -
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 ها از يكديگرمحاسبه ميزان انحراف شمال -3-1- 2

بق نباشند. هاي كوچك مقياس شمال شبكه، شمال مغناطيسي و شمال حقيقي ممكن است بر يكديگر منطدر نقشه

  شوند.ها نمايش داده ميها از جمله مواردي هستند كه به طور گرافيكي در حاشيه نقشهزواياي بين شمال

براي بدست آوردن زاويه انحراف مغناطيسي براي هر برگ نقشه، ابتدا مختصات مركز هر برگ نقشه را محاسبه نموده 

  كنيم.به روش زير استفاده مي http://www.ngdc.noaa.gov  و از ابزار موجود در آدرس اينترنتي

كنيم تا وارد صفحه مربوط به را انتخاب مي Declinationگزينه  Geomagnetic Data & Modelsابتدا در بخش 

 Longitudeو   Latitudeمحاسبه زاويه انحراف مغناطيسي شويم. سپس اطالعات مركز برگ نقشه را در بخشهاي 

اي حاوي نقشه منطقه مورد نظر باز شده كه كنيم. به اين ترتيب پنجرهرا انتخاب مي Calculateوارد كرده و گزينه 

  اين زاويه در يك سال نشان داده شده است. در آن زاويه انحراف مغناطيسي مختصات داده شده و تغييرات

  

  ويرايش فايل كادر و شبكه مختصات -2 -3- 2



   

      18 

 

  در فايل كادر و شبكه ، براي اولين شبكه كامل مختصات در دو جهتY  ،X  بايد مختصات به صورت كامل

نوشته شود. چنانچه اولين شبكه ناقص باشد، مختصات نوشته شده براي اين شبكه بعنوان شبكه فرعي يا اصلي 

كامل، نوشته مي ي  بكهمطابق جدول مشخصات اطالعات حاشيه اي ، تصحيح مي گردد و مختصات اولين ش

  شود. در صورت تداخل اعداد شبكه كامل و ناقص ، جابجايي الزم انجام مي پذيرد.

  نوشته مي شوند. 2اگر اولين شبكه كامل ، شبكه اصلي باشد، ارقام خطوط شبكه اصلي با ضخامت 

 مي گردد. شماره نقشه هاي همجوار و اليه بندي عوارض مربوط به كادر نقشه به طور كامل كنترل  

  مختصات كارتزين بروي محورX ها دو رقم سمت راست و بروي محورYبه فاصله  ها سه رقم سمت راست و

2mm .از كادر نقشه نوشته مي شود 

 

 ويرايش فايل اطالعات حاشيه اي  - 4- 2

 در باالي اندكس بلوك بندي ايران، شماره منطقه  آنشماره  و نام نقشهUTM هيه نقشه، در بخش توضيحات، تاريخ ت

اي بررسي و در صورت لزوم تكميل يا نمودار انحراف مغناطيسي و شبكه، مطابق جدول مشخصات اطالعات حاشيه

  اصالح مي شوند.

 بلوك مورد نظر در اندكس بلوك بندي ايران با مشخصات رنگ مربوطه پر مي شود . 

  ورت به صد باي بندي بلوكاندكس بلوك مورد نظر در  رنگ مربوط به مشخصاتOpaque  و باFill Color=9  تنظيم
 گردد.
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  از لحاظ جابجايي و ثبات در مرحله جنراليزاسيون ترتيب تقدم و تاخر عوارض -3

درجه ثبات عوارض در داخل هر فايل رنگي از باال به پايين كاهش مي يابد. به عبارت ديگر عوارض پايين تر در هر 

  .باشند فايل رنگي داراي تقدم جابجايي بيشتري مي

  

  فايل مشكي :-3  فايل آبي : -1
 بلوك ساختماني  - عوارض خطي مانند رودخانه ، كانال ، قنات ، نهر و جوي -

 نقطه ارتفاعي - عوارض سطحي  -

 حد - آبريز -

 عوارض سطحي  - نماد هاي نقطه اي -

 نماد هاي نقطه اي - فايل قهوه اي : -2

                         راه آهن                                        -

  فايل سبز : -4 آزاد راه  -

  عوارض سطحي - بزرگراه -

   جاده آسفالته درجه يك -

   2جاده آسفالته درجه -

   3جاده آسفالته درجه  -

   عوارض سطحي  -

   جاده شوسه  -

   ترانشه  -

   ساير راهها -
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   1:250000هاي نقشهدر عمليات جنراليزاسيون و پردازش كلي نكات  -4

   بايد پنجره  1:250000در هنگام پترن كردن عوارض در فايل هاي ĤحتمSnapabls .فعال باشد  

 كارتوگرافي حتما بايد عوارض به يكديگر هايدر هنگام انجام پردازشSnap   گردند و در محل اتصاالت هيچگونه از

 هم رد شدگي يا بهم نرسيدگي وجود نداشته باشد.

 بايد در جنراليزه كردن عوارضZoom  5به اندازه  1:250000به طوري كه يك شبكه  ،مناسب انجام گيرد5 

 سانتيمتر مربع ظاهر گردد. 

 جنراليزه شوندو با توجه به وسعت و تراكم عوارض مناسب  شكلاز لحاظ تعداد و اندازه به  اسامي عوارض مي بايست. 

 ارض، اتصال و ارتباط عوارض حفظ گردد.مانند اتصال به هنگام انجام عمليات جنراليزه، پس از حذف و ادغام عو

اتصال حدود سبز پس از هاي كوچك وها پس از حذف محدودهها و اتصال منحني ميزانها پس از حذف چشمهآبريز

  ...  حذف جاده ها

 ) اكم و كم بافتهاي پر تر در خصوص جنراليزه اسامي و نمادها با توجه به تراكم عوارض در بافتهاي مختلف نقشه

 شهري و غير شهري و ... در يك نقشه ) بصورت مجزا تصميم گيري مي گردد. تراكم ،

 .در عمليات جنراليزاسيون حفظ بافت منطقه از اهميت بااليي برخوردار مي باشد 

 .هماهنگي سايز  براي تمامي اسامي موجود در نقشه رعايت گردد 

 لي ،آزاد راهها، بزرگراهها، اسامي راه آهن وجزاير در فايل مشكي مربوط به پاركهاي جنگ اسامي موجود در متن نقشه

 آورده شوند.

 هاي نقشه اي كه داراي بافت تراكمي يكسان ويكنواختي در  سطح كل نقشه  در خصوص جنراليزه اسامي و نماد

نوان مثال با هماهنگي وتصميم كارشناس ويا مسئول مربوطه مي توان بصورت يكدست تصميم گيري نمود.( بع باشد

تصميم گيري  در خصوص حذف كليه نمادهاي مسجد، منطقه آموزشيومنطقه درماني در سطح كل نقشه براي 

 آباديها)

 .اگر نماد و يا اسمي خاص از اهميت ويزه اي  برخوردار باشد نمي بايست حذف گردد 

 شته شده اند مي باشد.اهميت نمادهاي منطقه درماني، منطقه آموزشي و مسجد بترتيبي كه نو ترتيب الويت 

  مربوطه به خانه بهداشت باشد حذف گردد. 1:25000در صورتيكه نماد منطقه درماني با توجه به نقشه 
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 مربوطه مد نظر قرار گيرد. 1:25000توپوگرافي  جابجايي وجنراليزه اسامي وعوارض، نقشه هاي در خصوص 

 طقي اسم وعارضه انجام گردد.در هنگام جايگذاري اسامي دقت الزم در حهت حفظ ارتباط من 

 نقشه ها دقت گردد كه جنراليزه مناسب صورت گيرد و در صورت موجود نبودن  در خصوص عوارض موجود در لبه

 نقشه هاي كناري يا توجه به تراكم عارضه در نقشه و بافت منطقه جنراليزه مناسب انجام گردد. 

  به عنوان مبنا مد نظر قرار گيرد تا خطا و جابجايي  1:25000در حين ويرايش همه فايل ها همواره بايد فايل هاي

 عوارض به حداقل كاهش يابد.

  پس از اتمام پردازش فايل مشكي، ممكن است نمادها و نوشته هاي موجود در اين در زير رنگ ساختمانها پنهان

را انتخاب كرده ، سپس دستور  هاي موجود در اين فايلباشند. جهت اصالح اين خطا ابتدا تمام نمادها و نوشته شده

"WSET ADD" .را در پنجره  فرمان نرم افزار تايپ و اجرا نماييد 

  موارد خاص كه ممكن است در جنراليزه هر نقشه مد نظر قرار گرفته شده باشد، در گزارش نقشه (متاديتا) آورده

 شود.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

                   عمليات جنراليزاسيون و ويرايش فايل قهوه اي           -5

 عوارض خطي- 1- 5
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 هاراه -1- 1- 5

  راه آهن 

    محور راه آهـن از فايـلNTDB   و پـس از حـذف پتـرن قبلـي و تضـاريس اضـافي خـط پايـه         آورده مـي شـود

  گردد.توجه به مشخصات مندرج در ليست عوارض پترن ميآنها با 

 تداخل نمايد، عارضه مربوطه را تا حد امكان عارضه اي نقطه اي با آن  ،در صورتيكه بعد از پترن كردن راه آهن

 جابجا مي كنيم تا از حالت تداخل با راه آهن خارج شود.

 هايي كه تا كادر نقشه ادامه دارند بايستي به كادر رسانده شوند.امتداد راه آهن 

 ،آنها  ازتوان تعدادي با رعايت اصول و قواعد جنراليزاسيون مي در صورت تراكم خطوط راه آهن در منطقه

  .حفظ گردند. شوندخطوط اصلي و خطوطي كه منتهي به ايستگاه مي  وراحذف نمود.

  هاجاده

  هاي از اليه  كليه راههامحورShapefile  مربوطه استخراج شده و در محيط نرم افزار ArcGIS  طبق پيوست

 بايست به صورتجاده هاييكه مي گردند. سپسدستورالعمل حاضر تضاريس اضافه آن حذف مي 6شماره 

Multiline از ابزار تبديل اورده شوند با استفادهLine   بهMultiline  موجود در مجموعه ابزارCartoTools  در

 گردند.) ترسيم ميMultilineبه صورت المان چندخطه ( Microstationمحيط نرم افزار 

بايست محدوده شيت وگراف ميگيرد و عامل كارتبراي هر بلوك به صورت يكپارچه صورت مي تضاريسحذف 

  را براي شيت مورد نظر خود انجام دهد. Multilineخود را از فايل مربوطه جداسازي نموده و مرحله تبديل به 

  به صورتتقاطع جاده هايي كه Multi Line  به كمك ابزار  نمايش داده مي شوندMulti Line Joints  اصالح

  گردند.مي

  د، ولي در مناطق بياباني ،كويري و جنگلي نحذف مي شو سه حتي االمكانشودر مناطق شلوغ شهري جاده

 لذا در اين شرايط بايد حفظ گردد. وجود جاده مالرو جهت شناسايي منطقه مهم مي باشد،

 در صورتي كه به عارضه اي ختم شوند و در اين مقياس نيز از  1:100000در مقياس  جاده هاي جيپ رو ومالرو

  ، با نماد ساير راھھا حفظ شده و نمايش داده می شوند.دار باشنداهميت زيادي برخور

 پس از ترسيم ، با اين عوارض تداخل پيدا كنند،  رودخانه و...) هاي مجاور عوارض آبي (كانال،جادهكه در صورتي

  گردند.ميجابجا جابجايي  اقلحدسازگاري منطقي و  با رعايت
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 مگر در موارد خاص با ند حذف مي گرد متر 400كمتر از  طول ص باهاي خاها و مكانراههاي منتهي به آبادي)

  .هماهنگي كارشناس مربوطه)

  جابجايي  اقلحد با رعايتعارضه مربوط  ،داشته باشند ها تداخلراهبا  ها،هعوارض نقطه اي كنار رادر صورتي كه

 شوند.ممكن، از راه خارج مي

  رند، بايستي با هايي كه تا كادر نقشه ادامه داامتداد راهSnap .به كادر رسانده شوند 

 1هاي در دست احداث چنانچه بين دو راه ساخته شده و يا در امتداد آن واقع باشند و طولي كمتر از راهcm  در

  ابند.يبه همان نوع جاده ساخته شده تغيير مي مقياس نقشه داشته باشند

  شود مگر در مناطق بسيار پر تراكم وهمچنين راههاي براي كليه شهرها ومراكز دهستان، راه دسترسي آورده

 متر روي زمين داشته باشند  اين جاده ها حذف مي گردند. 1250منتهي به آباديها كه طول كمتر از 

  در صورتي كه جاده ها به عارضه طبيعي يا مصنوعي مهم ختم شوند ويا در مجاورت مناطق مسكوني آبادي

 باشند آورده مي شوند.

  نحني ميزان هام -2- 1- 5

  الف) منحني ميزان هاي شاخص

  مترانتخاب شده است. بنابراين منحني  100فاصله منحني ميزان هاي اصلي  1:250000در نقشه هاي

با مشخصات مربوطه نمايش داده  و...)1500و 1000و 500و0 متر ( 500هاي شاخص با ضرايب صحيح 

 مي شوند.

 توجه به ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي با فواصل حدود  هاي ميزان شاخص بااعداد ارتفاعي منحني

از يكديگر در طول منحني در جهت  1:250000شبكه  5) يا  1:250000سانتيمتر ( در مقياس  20

افزايش ارتفاع و در صورت امكان رو به شمال نوشته مي شوند. منحني هاي شاخص در محل قرارگيري 

 از اعداد پاك مي شوند.ميليمتر  1هاعداد ارتفاعي ، به فاصل
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  ب) منحني ميزان هاي اصلي 

  
 با مشخصات مربوطه  و...)400و300وو200و100متر (100هاي اصلي با ضرايب صحيح منحني ميزان

 نمايش داده مي شوند.

  

  ج)منحني ميزان هاي تقريبي

 شاخص يا هاي چنانچه در محدوده منحني ميزان 1:25000هاي تقريبي موجود در فايل منحني ميزان

هاي تقريبي آورده مشخصات منحني ميزان طبققرار گيرند ،الزم است  1:250000اصلي مربوط به مقياس 

  شوند.

  آورده مي شوند. 2منحني ميزان هاي تقريبي شاخص با ضخامت 

 نمي  تمام منحني ميزان هايي كه ارتفاع آنها در مجموعه ارتفاعات در نظر گرفته شده در تعاريف باال 

 . حذف مي شوندمتري)  10هاي (مانند منحني ميزان ندگنج
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 با توجه به ارتفاع و سطح منحني هاقله باشد، متر 250هاي دو يا چند قله كمتر از اگر فاصله منحني ميزان 

بلندترين قله را نگه داشته و قله هاي  در صورت بيشتر بودن فاصله از يك ميليمتر، شوند.باهم تركيب مي

 ورت تراكم زياد حذف و در فايل مشكي نيز تنها باالترين نقطه ارتفاعي را نگه مي داريم.ديگر را در ص

   .عارضه قله با منحني هاي ميزان مجاور از نظر ارتفاع سازگاري داشته باشد 

  در نتيجه نقطه قله مربوطه  در مقياس نقشه حذف مي شوند. مربع متر 1000×1000از قله هاي كوچكتر

ا بزرگ كردن در شرايطي كه فضاي كافي وجود داشته باشد ميتوان ب م حذف خواهد شد.در فايل مشكي ه

 .را نمايش دادقله آن

 هاي اصلي بين ، تمام منحني ميزاناشدمتر ب 500بين دو منحني ميزان شاخص باالتر از يچنانچه فاصله

  آنها بايد به صورت پيوسته آورده شوند.

  اعداد منحني ها با رعايت قواعد فوق بر روي باشدوجود نداشته در صورتيكه منحني شاخص در نقشه ،

منحني در اليه  مشخصات اعداد منحني ميزان شاخص وبا ( منحني هاي ميزان اصلي نوشته مي شوند

  .)ميزان اصلي

 .حتي االمكان شماره منحني ميزان روي خطوط شبكه و حدود سبز قرار نگيرد  

 ترانشه عبور  و ، باتالق ، استخردو خطه ختمان، خيابان، رودخانه، كانالمنحني ميزانها از عوارضي مانند سا

   .، قنات ، حد و خرابه عبور خواهند كردد چشمه كند ولي از برخي عوارض ديگر مانننمي

  المان چند خطهنيازي به حذف بخشي از منحني ميزان به هنگام برخورد با جاده هايي كه به صورت 

) بوده و روي منحني  (Fillاين جاده ها داراي سطحي رنگ شدهدارد چرا كه شوند، وجود ن ترسيم مي

  ميزان را خواهند پوشاند.

 كنند و يك منحني نبايد جوي يا آبريز را در بيش از ها در هيچ حالتي يكديگر را قطع نميمنحني ميزان

 .يك نقطه قطع نمايد

 متري با استفاده از ابزارهاي موجود 100ي هاي اصلمتري و منحني ميزان  500هاي شاخصميزانمنحني

دستورالعمل حاضر  5و با توجه به پيوست شماره  ArcGISمحيط در  CartoToolsدر مجموعه ابزار 

 گردند. اين عمل بصورت يكپارچه و براي كل بلوك انجام شده و براي استفاده از آن كافيستاستخراج مي

 نماييم Clipنس نموده و آن را با توجه به محدوده هر شيت هاي مربوطه را رفرفايل حاوي منحني ميزان
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  ترانشه-3- 1- 5

  اين عارضه از فايلمحورNTDB اضافي، خط پايه آن با  تضاريس و آورده شده ، پس از حذف پترن قبلي

  گردد. پترن ميتوجه به ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي 

 گردد. در صورت وده و داراي اهميت نباشد، حذف ميب متر 1000كه طول عارضه مذكور كمتر از در صورتي

توان تعدادي از آنها را حذف نمود. ولي چنانچه تراكم عارضه فوق در منطقه، با رعايت قواعد جنراليزه مي

  شوند .ميداراي اهميت خاصي در منطقه باشند، با هم تركيب

  پترن آنها بايد به سمت اين عوارض باشد.چنانچه ترانشه در كنار رودخانه يا نهر قرار گرفته باشد، جهت  

 . منحني هاي ميزان در تقاطع با ترانشه قطع مي گردند  

 حذف مي گردند.  مربع متر 1000×1000ازكمتر  بسته ترانشه هاي  

 عارضه ديگري با آن تداخل نمايد، خطوط پترن را اصالح كرده تا هدرصورتيكه بعد از پترن كردن اين عارض ،

 ا عارضه خارج شوند.از حالت تداخل ب

 .در محل عبور عوارض آبي از ترانشه ها ( مانند آبريز) عارضه ترانشه قطع نمي گردد 

 .ترانشه  بعنوان حد براي پوشش گياهي محسوب مي شود 

  

 دره - 4- 1- 5

 .نوشته در جهت عارضه نمايش داده مي شود به صورتاين عارضه مطابق ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي، 

  

  

  وارض سطحيع -2- 5

  ، شنزار تپه هاي شني  -1- 2- 5

  از فايل را محدوده اين عوارضNTDB  آورده مي شود. پترن هاي سطحي در مقياس قبلي را پاك نموده و

  .كنيم، با استفاده از نماد مربوطه پترن ميه جديد را طبق ليست مشخصات عوارضمحدود
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 مشخص شده،  1:25000هت وزش باد كه در بلوك جهاي شني با توجه به زاويه مربوط به پترن سطحي تپه

 گردد.تعيين مي

 .نمادهايي از پترن كه در كنار محدوده به صورت كامل نيامده اند، حذف مي گردند 

 .محدوده اين عوارض بعد از پترن شدن حذف خواهند شد 

 گردند متر روي زمين باشد ادغام مي 350از  كليه سطوح همگن در صورتيكه فاصله بين آنها كمتر . 

  (ميلي متر مربع در نقشه ) باشد در صورت عدم امكان ادغام، حذف مي گردند4×4كمتر از  سطوحي كه .

 وسپس منحني ها در آن  منطقه به طور صحيح وصل مي شوند.

  و در صورت حذف آنها  (ميلي متر مربع در نقشه ) باشد4×4شامل سطوحي كمتر از ابعاد اگر منطقه اي

بين برود در جهت حفظ بافت منطقه با بكار گيري  از تكنيك اغراق در جنراليزاسيون بافت منطقه  از 

 تعدادي از آنها آورده شوند.

  كوه ،كوير - 2 - 2- 5

  .شونده نمايش داده مينوشت به صورت، بق ليست مشخصات عوارض كارتوگرافيعوارض مطااين 

 

  اسامي -3- 5

 وارض كارتوگرافي آورده مي شوند.اسامي عوارض خطي و سطحي، مطابق ليست مشخصات ع 

  در داخل پرانتز آورده مي و داشتن فضاي كافي اسامي مصطلح و اسامي قديمي عوارض ( در صورت وجود (

 شوند .

 شوند.در جهت كشيدگي عوارض نوشته ميها اسامي كوه 

 در امتداد خط القعر و آبريزها نوشته مي شوند .ها هاسامي در 

 ي نوشته خواهند شد. در صورت بزرگ بودن منطقه مثال در ابعاد يك شيت اين اسم به اسم كوير به صورت افق

 تكرار در باال ، وسط و پايين نقشه و به يك اندازه نوشته خواهد شد .

  ميليمتر از  2مربوط به راه و راه آهن، در اليه عوارض مربوطه، در امتداد اين عوارض و به فاصله  "بطرف"نوشته

واگر دو جاده ويا يك جاده و راه آهن نزديك  هم باشند وبطرفشان يكي باشد يك  ر مي گيرد.كادر نقشه قرا

 بطرف كافي است.
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  اندازه تعدادي از اسامي عوارض در فايل قهوه اي بصورت حداكثر و حداقل قيد شده است، اندازه مناسب با توجه

  عارضه از اين بازه انتخاب خواهد شد.و اهميت و تراكم  وسعتبه 

 ها و ... كه ها، درهاسامي اين عوارض مي بايست از لحاظ تعداد و اندازه به طور مناسب جنراليزه شوند. اسامي كوه

 به صورت تكراري در كنار هم واقع باشند ، حذف شده و فقط يك اسم آورده مي شود

 كوه (بلندترين كوه) و يك نام يك  1:250000ها زياد باشد، در هر شبكه ها و درهكه تعداد نام كوهدر صورتي

 شود. دره آورده مي

 

        

 عمليات جنراليزاسيون و ويرايش فايل مشكي -6

  عوارض سطحي و ساختمانها -1- 6

  هاساختمان - 6-1-1

 باشند، با در نظر گرفتن   ميليمتر در مقياس 5/0 راه ها وخيابانهاي بين ساختمانهاكه داراي عرض كمتر از

بافت شهري حذف يا تعريض مي گردند.در اين حالت ساختمان هاي مجاور به صورت قواعد جنراليزه وحفظ 

 بلوك ساختماني نمايش داده مي شوند.

 يا كمتر باشد،ضمن رعايت حفظ شكل،گرفته مي  ميليمتر 5/0ساختمانها درصورتي كه برابر حدود تضاريس

 شود.

 اده مي شوند . يعني عرض خيابان ها بايد و خيابان هاي اصلي بين ساختمان ها در مقياس نمايش د هابلوار

تا در روي پالت چسبندگي و  در مقياس باشد(حداقل به اندازه عرض جاده شوسه)، ميليمتر  5/0 بيشتر از

در مناطقي كه حدود گيرد.تيرگي بوجود نياورد. لذا در مورد خيابان ها اغراق و بزرگنمايي صورت مي

مقياس نقشه از راه ها وخيابان ها قرار دارند و هيچ عارضه اي  متر درميلي 5/0ساختمانها به فاصله كمتر از

  نيز  بين آنها وجود ندارد،اين فاصله از بين مي رود.

 ساختماني عارضه اي منفرد بوده ودر كنار بلوك  در مناطق شهري و شلوغ، در صورتيكه تك ساختمان ها

فرد در كنار بلوك ساختماني باشد ويا چند حذف مي شوند. درصورتيكه اين عارضه به صورت منباشند،ن
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با در نظر گرفتن قواعد جنراليزاسيون با يكديگر و با بلوك  ساختمان منفرد در كنار يكديگر باشند،

 گردند .ساختماني ادغام مي

 هاي ساختماني و بافت منظم شهري نشان دهنده راه (خيابان) باشد، نيازي فواصل مابين بلوك در صورتيكه

دن خطوط خيابان در ميان بافت شهري نمي باشد ، ولي در مناطقي كه بين بلوك هاي ساختماني به آور

 فاصله زيادي وجود دارد خطوط خيابان مي بايست آورده شود .

  در مناطق بياباني و كويري وجود تك ساختمان از اهميت بااليي برخوردار بوده لذا اين عارضه در مناطق

 گردد .بياباني و كويري حذف نمي

 قهيرتمام بلوك هاي ساختماني مي بايست به طShape   ترسيم شده و به صورتOpaque   و با رنگ شماره

  گردند.رپ 29

 بلوكهاي ساختماني مجاور راه ها دقيقا به راه هاSNAP  شده و ضمن حفظ شكل كلي بلوك هاي ساختماني

،Shape .مي گردند 

 اني،خيابان هاي بين بلوك هاي ساختماني باز مي گردند.پس از جنراليزه و ويرايش بلوك هاي ساختم 

  ، داخل بلوك ساختماني به جز سمبلهاي نقطه اي نشان دهنده كاربري ساختمان نظير مسجد، كليسا

 .گيردامامزاده و ... عارضه ديگري قرار نمي

 ماني پنهان درحين انجام ويرايش ها دقت شودسمبل ها ونمادها در زير سطح رنگ شده بلوك هاي ساخت

 نگردند.  

 آهن يا خيابان قرار داشته باشد و با اين عوارض تداخل داشته ، راهكه ساختمان منفرد در كنار راهدر صورتي

 گردد.باشد، با رعايت كمترين جابجايي ،در حد رفع تداخل، جابجا مي

 

 عوارض سطحي - 6-1-2

  

 6-1 -2-1- زارشوره  

 زار از فايل محدوده شورهNTDB راج گرديده و با نماد معرفي شده در ليست مشخصات عوارض استخ

  شود.كارتوگرافي پترن مي
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 گردد.محدوده پس از پترن كردن حذف مي 

 گردد.ها حذف ميها ، پترن از از داخل رازار با راهدر صورت تداخل شوره 

 ه محدوده رسيده باشند، زاركه به شكل منحني يا كمان بوده و بهايي از پترن شورهپس از پترن كردن نماد

 حذف خواهند شد.

  گردند متر روي زمين باشد ادغام مي 350كليه سطوح همگن در صورتيكه فاصله بين آنها كمتر از . 

  (ميلي متر مربع در نقشه ) باشد در صورت عدم امكان ادغام، حذف مي گردند. 4×4سطوحي كه  كمتر از

 ل مي شوند.وسپس منحني ها در آن  منطقه به طور صحيح وص

  (ميلي متر مربع در نقشه ) باشد و در صورت حذف آنها 4×4اگر منطقه اي شامل سطوحي كمتر از ابعاد

بافت منطقه  از بين برود در جهت حفظ بافت منطقه با بكار گيري  از تكنيك اغراق در جنراليزاسيون 

 تعدادي از آنها آورده شوند.

-  

  ستگاه راه آهنيا-2-2- 6-1

 گردد. يزه ميجنرال يساختمان يهازاسيون بلوكيارضه طبق قواعد جنرالن عيمحدوده ا  

(ممنوعه) و مجتمع  ي، منطقه نظامي، منطقه باستاني، منطقه درمانيمنطقه آموزش -2-3- 6-1
  يصنعت

 گردد.يزه ميجنرال يساختمان يهازاسيون بلوكين عوارض طبق قواعد جنراليمحدوده ا  

 شوند.يگذاري ميمناسب جا يدر جا وجود، مربوطه در صورت يو اسام هانماد  

 شوند، يزه ميعموماٌ جنرال 1:100000اسيو ... مربوط به مق ي، باستاني، آموزشيعوارضي مثل مركز درمان

  شوند.يد آورده ميجد يدر منطقه برخوردار باشند، با نمادها ييت بااليكه از اهميدر صورت يول

  بندرگاه، انبار نفت و گازشگاه،يروگاه، فرودگاه، پاالين -2-4- 6-1

 گردد. يزه ميجنرال يساختمان يزاسيون بلوك هاين عوارض طبق قواعد جنراليمحدوده ا  

 ي، تعدادزهينماد مربوط به انبار نفت و گاز در داخل محدوده، با در نظر گرفتن قواعد جنرال ،در صورت تراكم 

  .شوند ين نمادها حذف مياز ا

  رد.يگ يمناسب قرار م يفوق و در جا رودگاه در داخل محدودهفنماد  
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  يعوارض خط - 2- 6

  بلوارو  ابانيخ - 6-2-1

 شود. ميباشد، ترسيم  يكه در امتداد آن م يباتوجه به عرض جاده ا يابان داخل بلوك ساختمانيعرض خ 

 متر(نيم ميليمتر در مقياس نقشه 50ها بايد حداقل هاي ساختماني يعني عرض خيابانفواصل بين بلوك (

  باشد تا روي پالت چسبندگي و تيرگي بوجود نيايد.

 با خيابان، تداخل داشته باشد، آن قسمت از ساختمان را با  ياز بلوك ساختمان يچنانچه قسمتModify  

  م.يكنيدجابجا ميجد خيابانرا به اندازه عرض  يساختمان يم و بلوك هايكن يم Snapبلوار  ينمودن رو

  د به كادر رسانده شوند.يبا ،كادر نقشه ادامه دارند كه تا يهايخيابانامتداد  

 گردند. يحذف م ير بلوك ساختمانيها از زابانيخ 

  باند فرودگاه - 6-2-2

 د فرودگاه از فايلن محور با NTDB شود و پس از حذف پترن قبلي و تضاريس اضافي، خط پايه آورده مي

نيازي به قرار دادن سمبل روي باند گردد.يعوارض كارتوگرافي، پترن م آن با توجه به ليست مشخصات

  فرودگاه هاي شمپاشي نيست وآوردن نوشته كفايت مي كند.

  ،خط تله كابينرويخط انتقال ن - 6-2-3

 محور خط انتقال نيرو از فايل NTDB شود و پس از حذف پترن قبلي و تضاريس اضافي، خط پايه آورده مي

  گردد.رافي، پترن ميعوارض كارتوگ آن با توجه به ليست مشخصات

 شوند. يآورده نم يرو در داخل مناطق شهريخط انتقال ن  

 گردد. يروگاه قطع ميرو به نيامتداد خط انتقال ن  

 د.نكن ياين عارضه از همه راهها عبور م  

 قرار گرفته و به موازات هم   از دو ميليمتركمتر  يرو با فاصله اياز خطوط انتقال ن يكه تعداد درصورتي

  د.نشو ياز آنها حذف م يتعدادباشند، 
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  سد، موج شكن، اسكله -6-2-4

 شوند. يش داده ميست مشخصات نماياين عوارض مطابق ل 

 

  يعوارض نقطه ا - 3- 6

  ينقطه ارتفاع - 1- 6-3

 برابر بزرگ  10زان يبه م 1:250000 يش در نقشه هاينما ي، برا1:25000 ينقشه ها ياندازه نقاط ارتفاع

خود در نقشه  يت اصلينسبت به موقع 1:100000موجود در نقشه  ينقطه ارتفاعشود.( توجه شود كه  يم

 جابجا نشده باشد) 1:25000

محيط در  CartoToolsموجود در مجموعه ابزار  Text Size Change""از ابزار بهره گيري ازبا 

Microsattion  را مي توان بر  ي، سايز نقاط ارتفاعدستورالعمل حاضر "3-2-8پيوست شماره "و با توجه به

  كنيد.بطور خودكار تنظيم ،اساس استانداردهاي موجود 

 ن نقطه بسته به يشوند. ا يحذف م ينقاط اضاف يشود و مابق يدر هر شبكه آورده م يك نقطه ارتفاعي

مگر در موارد خاص با توجه به عوارض موجود ن ارتفاع را خواهد داشت.ين ترييا پاين يت منطقه باالتريوضع

  منطقه كه نياز به آوردن نقاط ارتفاعي بيشتري باشد.درشيب 

 يدهد، همخوان ين سطح ارتفاع را نشان ميزاني كه باالتريم يست با منحنيبا يمورد نظر م ينقطه ارتفاع 

  داشته باشد.

  مي كند. تيش ارتفاع آن كفاينما يترانشه برا يرو يك نقطه ارتفاعيوجود  

 يا سطح نقشه فاقد منحني ميزان به تعداد كافي  كم باشد،  درصورتي كه تراكم عوارض در سطح نقشه

(قله ها،ترانشه ها،تقاطع راه ها،گردنه باشد،با توجه به اهميت والويت عوارض نقاط ارتفاعي آورده مي شوند

  هاو...)

  ر از يدر نقشه تداخل داشته باشد و ناگزابا ك ي،عدد نقطه ارتفاعيبرابر شدن نقطه ارتفاع 2درصورتيكه بعد از

  م نه نقطه مربوطه.يهست درحد مجاز)( يم، فقط مجاز به جابجا كردن عدد ارتفاعيآوردن نقطه باش
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  سه، آتشكدهيسا، كنيمسجد، امامزاده، مقبره، كل - 2- 6-3

 گردد. يگزين ميد جايبا نماد جد يست مشخصات عوارض كارتوگرافينماد عوارض فوق الذكر با توجه به ل 

 د به نحوي كه نبافت منطقه و تراكم عوارض با جنراليزاسيون مناسب آورده مي شو كليه نمادها با توجه به

 نقشه خوانا بوده و از گويايي الزم برخوردار باشد.

  اگر در آبادي هاي نزديك و كنار هم تراكم عوارض وجود داشته باشد و هر سه نماد نيز در هر آبادي قابل

رت گيرد كه بافت منطقه حفظ و هر سه نماد در مجموعه مشاهده باشد مي بايست جنراليزه به نحوي صو

 آبادي ها مشاهده گردد.

  يا حذف صورت مي  ييت اصل تقدم و تاخر، عمل جابجايرعوارض با رعايسا ن نمادها بايتداخل ادر صورت 

  رد.يگ

 اختماني هاي سداخل بلوك ساختماني قرار گيرند و ابعاد هندسي بلوك چنانچه هر كدام از نمادهاي فوق در

  گيرد.روي آن قرار مينماد ماند و ساختمان به همان صورت باقي ميكوچكتر از نماد باشد، 

  تونل- 3- 6-3

 گردد.، با توجه به مشخصات مندرج در ليست عوارض كارتوگرافي، جايگزين نماد قبلي ميارضهنماد اين ع 

 گيرد كه خطوط كناري اين نماد حتي ر مينماد مربوط به تونل در ابتدا و انتهاي بريدگي جاده به نحوي قرا

 بايست به طرف راه باشد.هاي نماد فوق مياالمكان عمود بر مسير واقع شوند. جهت شاخه

  در صورت تراكم نماد تونل و معدن در يك منطقه با در نظر گرفتن قواعد جنراليزاسيون تعدادي از اين

 شوند.نمادها حذف مي

 نمايش داده  1:250000كيلومتر بيشتر باشد،در مقياس 1,5يا طول آنها از دتونل هايي كه اسم داشته باشن

 مي شوند.

  نكات مهم در مورد جنراليزه نمادها -4- 6

 د به نحوي كه نقشه نكليه نمادها با توجه به بافت منطقه و تراكم عوارض با جنراليزاسيون مناسب آورده مي شو

 خوانا بوده و از گويايي الزم برخوردار باشد.

  ،در خصوص جنراليزه اسامي و نمادها با توجه به تراكم عوارض در بافت هاي مختلف نقشه (بافت هاي پر تراكم

 كم تراكم، شهري و غير شهري و ... در يك نقشه ) بصورت مجزا تصميم گيري مي شود.
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 .در عمليات جنراليزاسيون حفظ بافت منطقه از اهميت بااليي برخوردار است 

  موجود در لبه نقشه ها دقت گردد كه جنراليزه مناسب صورت گيرد ودر صورت موجود عوارض در خصوص

 نبودن نقشه هاي كناري با توجه به تراكم عارضه در نقشه وبافت منطقه جنراليزه مناسب انجام گردد.

  برخوردار باشد نمي بايست حذف گردد.در منطقه اگر نماد خاصي از اهميت ويژه اي 

  نمادهاي منطقه درماني، منطقه آموزشي و مسجد به ترتيبي كه نوشته شده اند مي باشدترتيب الويت اهميت. 

  مربوطه به خانه بهداشت باشد حذف گردد. 1:25000در صورتيكه نماد منطقه درماني با توجه به نقشه 

 ي قابل اگر در آبادي هاي نزديك و كنار هم تراكم عوارض وجود داشته باشد و هر سه نماد نيز در هر آباد

مشاهده باشد مي بايست جنراليزه به نحوي صورت گيرد كه بافت منطقه حفظ و هر سه نماد در مجموعه آبادي 

 ها مشاهده گردد.

 .نكاتي كه در جنراليزه هر نقشه مد نظر قرار گرفته حتمادر متاديتاي نقشه مربوطه آورده شود 

  اسامي  - 5- 6

  از فايلهايShahr.shp  وDehestan.shp فتي از اداره نظارت كارتوگرافي بعنوان فايل كمكي جهت شناسايي دريا

 اسامي شهرها و مراكز دهستان استفاده گردد.

  در صورتيكه اسامي مربوط به فايلهايShape )Shahr.shp  وDehestan.shp با اسامي موجود در نقشه هاي (

 taghsimat-eسيمات كشوري(تق PDFهمخواني نداشته باشند پس از بررسي فايل  1:25000توپوگرافي 

keshvari.pdf درصورت عدم وصول نتيجه با كارشناس گويا سازي(مديريت نظارت و كنترل فني) هماهنگ (

 گردد.

  مي توان با جنراليزه اسامي آباديها، مزارع و اسامي مكان(با توجه به  غير شهري پرتراكمدر صورت تراكم اسامي در مناطق

 .انايي بيشتر در نقشه دست يافتوسعت و اهميت آنها)  به خو

  و با جنراليزه مناسب اسامي مربوط به فايل مشكي با توجه به مشخصات مندرج در ليست عوارض كارتوگرافي

گويا و خوانا اسامي به نحوي آورده مي شود كه نقشه  در مناطق شهري و پر تراكم آورده مي شود. بدين منظور

 با حذف اسامي غير ضروري همچنين مي توان ،وجود نداشته باشدعوارض ديگر و هانمادتداخل دراسامي وبوده و

به آوردن اسامي شاخص و مهم از جمله شهركها و محله هاي مهم، راه ها و ميادين اصلي و شاخص و ... (با 

به صورتي جايگذاري گردد كه نماد  Textدر ضمن ترجيحاً توجه به وسعت منطقه و بافت موجود) اكتفا نمود.

 محسوب نشود. Textمان منفرد به عنوان نقطه ساخت
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  اسامي كارخانه، پست برق  و ...  در مناطق پر تراكم جهت افزايش خوانايي نقشه  حذف گردند مگر در شرايط

  . خاص كه اين اسامي از اهميت ويژه اي در منطقه برخوردار باشند

 ه شوند مگر اينكه تداخل و تراكم اسامي و عوارض اسامي مجتمعهاي بزرگ صنعتي و نيروگاههاي برق حتي المكان آورد

به شكلي باشد كه آورده شدن آنها باعث مخدوش شدن اطالعات و يا حذف عوارض مهمتر گردد كه در اينصورت مي توان 

  حذف نمود.

  شوند.جنراليزه ميمنطقه، اسامي كم اهميت در صورت شلوغي يك 

  شوند.فضاي كافي) در داخل پرانتز آورده مي داشتناسامي مصطلح و قديمي عوارض (در صورت وجود و 

  اندازه تعدادي از اسامي عوارض در فايل مشكي  بصورت حداكثر و حداقل قيد شده است، اندازه مناسب با توجه

 تراكم عارضه از اين بازه انتخاب خواهد شد.، وسعت و به مقياس

 د.نشوه ميبطور كلي اسامي فايل مشكي بصورت افقي و رو به شمال آورد 

  بايست متناسب با عوارض و مقياس نقشه باشد. از آوردن اسامي تكراري نقشه ميعوارض موجود در اسامي

 پرهيز گردد.

 شوند.تمامي اسامي در فايل مشكي با رنگ شماره صفر (مشكي) آورده مي 

 واعد جنراليزاسيون هاي در دست احداث و همچنين اسامي كه داللت بر نام مكان دارند مطابق قاسامي شهرك

 شوند.آورده مي

 تواند حذف گردد.اسامي داخل پرانتز در صورت تراكم زياد مي 

  در صورتي كه با فشردگي زياد اسامي مواجه شويم، با حذف و يا كوچك كردن اندازه اسامي مطابق بازه تعريف

 شده در جداول اصالحات الزم صورت پذيرد.

  باشد.نمياختصاص يك نام به چند آبادي مجاز 

  اسامي مناطق عشاير نشين، در صورتي كه با عبارت روستاي عشايري، منطقه عشايري و غيره همراه باشد، سايز

 .ابديكاهش مطابق بازه تعريف شده در دستورالعمل 

  و فايل تقسيمات كشوري مد نظر قرار گيرد. 1:25000در خصوص جابجايي و جنراليزه اسامي حتما نقشه هاي 

 اكز دهستان حتما آورده شوند.رها و ماسامي شهر 

  سايز اسامي شهر، مركز دهستان، آبادي و .. با توجه به اهميت عارضه و وسعت و تراكم عوارض در نقشه با در

 نظر گرفتن فايل تقسيمات كشوري آورده شود.
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  در يك ديگرسايز اسامي مربوط به اسامي شهرها، مراكز دهستان و آبادي ها نسبت به يك اختالفدقت گردد

 در نظر گرفته شود. 200جز در شرايط خاص (با توجه به وجود تراكم و تداخل) حداقل نقشه، 

 .هماهنگي سايز براي تمامي اسامي موجود در نقشه رعايت گردد 

  حفظ گردد.ارتباط منطقي اسم و عارضه  ،جايگذاري اساميبه هنگام 

 نام نقشه  -6- 6

 اندازه آن به ترتيب عبارتند از:نقشه همان نام بلوك  مي باشد و نام 

  1500،داخل لژاند 1200يك كلمه اي داخل نقشه 

  1200، داخل لژاند  1000دوكلمه اي داخل نقشه 

  1000، داخل لژاند  800سه كلمه اي  داخل نقشه 

 داخل نقشه با فونت  نام نقشه درBzar   فونت با   لژاندودر  19در اليهNazanin  شود.آورده مي 7و در اليه  

  
 

  عمليات جنراليزاسيون و ويراش فايل آبي -7

 عوارض خطي  - 7-1

 رودخانه دائمي و رودخانه فصلي  -1- 7-1

 شوندك خطه به همان صورت و با مشخصات زير نمايش داده مييهاي تك خطه دائمي و فصلي رودخانه . 

 

 Color  Weight Style 

  0  1 1 رودخانه دايمي يك خطه

  2  1 1 خطهرودخانه فصلي يك
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  ميلي متر وباالتر در مقياس) يك بوده وداراي سطح رنگي  2ضخامت خط دور  رودخانه هاي عريض (با عرض

)FILL.مي باشد ( 

  براي رودخانه هاي عريض ، سطح رودخانه به صورتComplex Shape    تعريف شده وطبق نقشه هاي كار شده

مي نماييم. رنگ  (Fill)رنگ  Outlineروش  ،سطح را بهخالي و بايدخشكي هاي داخل آنها 100000در مقياس

  مي باشد. 7ورنگ سطح آن  1محدوده رودخانه 

 كه در منطقه داراي اهميت خاصي نمي 1:250000يك سانتي متر در مقياس كمتر از با طول  هايرودخانه-

 گردند.باشند، حذف مي

  به موازات يكديگر قرار داشته  1:250000قياس ميلي متردر م 2از چنانچه انشعابات رودخانه به فاصله كمتر

 گردند.باشند تعدادي از آنها حذف مي

  بين دو آبريز قرار گرفته باشد، به آبريز سانتي متر در مقياس نقشه  2 اي با طول كمتر از در صورتي كه رودخانه

اي با طول بيشتر از در صورت تراكم رودخانه هشود. بديهي است كه نام آن نيز حذف خواهد شد.تبديل مي

 مقدار قيد شده نيز جنراليزه خواهند شد.

  سانتي متر در مقياس نقشه مطابق  قاعده جنراليزه حذف مي شود. 5انشعابات رودخانه با طول كمتر از 

  آبريز، نهر -2- 7-1

 ذف ميي اصلي آبريزها حفظ شده و ساير انشعابات آن با حفظ بافت منطقه حدر مرحله جنراليزاسيون، شاخه -

 شوند. 

 .يكنواختي در جنراليزه آبريزها در سطح نقشه (ضمن توجه به حفظ بافت منطقه) در نظر گرفته شود 

 گردد.رسد انتهاي آبريز به محدوده مسيل وصل ميدر جاييكه آبريز به مسيل مي 

 ر صورت نياز دقت گردد تراكم آبريزها با توجه به مقياس نقشه و بافت منطقه در حد قابل قبولي باشد و د

 جنراليزه بيشتري صورت گيرد.

  جنراليزه آبريزها در لبه نقشه ها حتما انجام گيرد و در صورت عدم وجود نقشه هاي كناري، جنراليزه با توجه به

 تراكم عارضه و بافت منطقه انجام داده شود.

 گردند.ند حذف ميباشكه داراي اهميت خاصي نمي 1:250000يك سانتي متر در مقياس كمتر از هاي نهر 

 گردد.نمايد ولي آبريز به مسيل قطع مينهر از مسيل عبور مي 
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 ا كمتر و به ي1:250000دو ميلي متر در مقياس  چنانچه تعدادي از اين عوارض (از يك نوع عارضه) به فاصله

 شوند.قرار داشته باشند، با رعايت قوانين جنراليزه حذف مي ديگرموازات يك

 ها در شوند، البته با توجه به بافت و تراكم آبريزگيري جنراليزه نميورلپ تا قبل از مرحله اورلپهاي كنار اآبريز

متر كوچكتر باشند،  400هاي كه طولشان از  ها را حذف نمود، همچنينن شاخهدادي از آبريزعمنطقه ميتوان ت

متر باشد، جهت حفظ  400ر از ها كمتكه در يك منطقه طول همه شاخهگردند.دقت گردد در صورتيحذف مي

 گردند. ذف ميح تعدادي از آبريزهاشكل و بافت منطقه، 

  كانال -3- 7-1

آورده 100000كانال ها با توجه به ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي به صورت يك خطه طبق نقشه هاي مقياس 

  مي شود.

 كه ابتدا و انتهاي البته در صورتي( .گردندحذف مي 250000در مقياس متريك سانتي هاي كوچكتر ازكانال

 كانال عارضه خاصي وجود نداشته باشد).

 .درصورت بروز تراكم وفشردگي عارضه كانال،تعدادي كانال، با در نظر گرفتن شكل منطقه،حذف مي گردند 

   خط لوله، رشته قنات داير - 4- 7-1

  محور اين عوارض از فايلNTDB و تضاريس اضافي، خط پايه آن با شود و پس از حذف پترن قبلي آورده مي

 . گرددعوارض كارتوگرافي، پترن مي توجه به ليست مشخصات

  كوچكتر باشد و عدم وجود آنها به شناسايي منطقه لطمه  سانتيمتردر مقياس1چنانچه طول عوارض فوق از

 نزند، حذف مي گردند.

 كان نمايش آنها نيز وجود نداشته باشد، با چنانچه تعدادي خطوط لوله به موازات يكديگر آورده شده باشند و ام

 نماييم.توجه به قواعد جنراليزه تعدادي از آنها را حذف مي

 كندخط لوله از داخل جاده عبور مي. 

 مي شوند.گيرند حذف پس از پترن كردن خط لوله، دوايري از نماد مربوطه كه روي جاده جيپ رو قرار مي 

 در صورت وجود پل بر روي رودخانه،خط لوله از روي پل عبور . مايد.نخط لوله از داخل رودخانه عبور مي)

 كرد.) خواهد



   

      39 

 

  در صورتي كه چند رشته قنات به موازات يك ديگر آورده شده باشند و امكان نمايش آنها به صورت مجزا وجود

 نمائيم.نداشته باشد با توجه به قواعد جنراليزه تعدادي از آنها را حذف مي

 شوند.اده عبور مي كند ولي در صورتي كه دواير آن روي جاده قرار گرفته باشند،حذف ميرشته قنات از ج 

 گردند.رشته قنات از مسيل عبور مي نمايد اما دانه هاي مسيل از داخل دواير قنات حذف مي 

 .منحني ميزان از داخل دواير قنات عبور مي كند 

 .آبريز از داخل دواير قنات عبور نمي كند 

  

  

  

  

  

 

 عوارض سطحي -7-2

                                                                                           دريا، درياچه، درياچه فصلي، خور، خليج -1- 7-2

 .محدوده ي عوارض فوق بدون تغيير و با ابعاد واقعي نمايش داده مي شوند 

 شوند.از يكديگر قرار گرفته باشند، با هم ادغام مي متر150 كه چند خشكي در فاصله كمتر از در صورتي 

  سطح اين عوارض به صورتComplex Shape  100000تعريف شده وطبق نقشه هاي كار شده در مقياس 

مي نماييم. رنگ محدوده اين  (Fill)رنگ  Outlineروش  اي داخل آنهاخالي و ،سطح را بهبايدخشكي ه

 مي باشد. 7ورنگ سطح آن  1عوارض 

  متر روي زمين باشد ادغام مي گردند. 350كليه سطوح همگن در صورتيكه فاصله بين آنهاكمتر از 

  م امكان ادغام ،حذف مي گردند.(ميلي متر مربع در نقشه) باشد در صورت عد 4×4سطوحي كه كمتر از 
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  (ميلي متر مربع در نقشه ) باشد ودر صورت حذف آنها 4×4اگر منطقه اي شامل سطوحي كمتر از ابعاد

بافت منطقه از يبن برود در جهت حفظ بافت منطقه با بكار گيري از تكنيك اغراق در جنراليزاسيون 

 د.نتعدادي از آنها آورده شو

 اي داخل عوارض آبي مذكور متمايز شده و با رنگ پر نگردد، الزم است با هكه سطح خشكي نبراي اي

 نمود. Groupها را به محدوده آبي اطراف محدوده خشكي Group Holeاستفاده از آيكون 

  دقت گردد در ويرايش فايل آبي سطوحي مانند :رودخانه ،دريا و درياچه و ...كه در شيتهاي مجاور قرار مي

  جزيره -2-2-7(يك عارضه )آورده شوند.  Complex Shape گيرند بصورت

 شوند.حدود جزيره مطابق با ليست مشخصات كارتوگرافي نمايش داده مي 

  مانداب، مرداب، تاالب -3 - 7-2

  محدوده اين عوارض از فايلNTDB  با توجه به ليست مشخصات پترن پس از حذف پترن قبلي آورده شده و

  گردند.مي

 گردند.حدوده اين عوارض حذف ميپس از انجام پترن م 

  كمتر باشد، عارضه حذف خواهد شد. رمربعمت 400×400چنانچه مساحت هر يك از عوارض فوق از 

  ، شن زار ساحليمسيل - 4- 7-2

  محدوده اين عوارض از فايلNTDB  با توجه به ليست مشخصات پترن پس از حذف پترن قبلي آورده شده و

  گردند.مي

 گردند.پس از انجام پترن محدوده اين عوارض حذف مي 

  كمتر باشد، عارضه حذف خواهد شد. مترمربع 400×400چنانچه مساحت هر يك از عوارض فوق از 

 ها از سطح مسيل يا شن هاي داخلي باشند، براي اينكه سطح خشكيدر صورتي كه اين عوارض داراي خشكي

ها را به محدوده خشكي Group Holeگردد، الزم است با استفاده از آيكون نزار ساحلي متمايز شده و با پترن پر

 نمود. Groupمحدوده مسيل يا شن زار ساحلي 

 كند، پس از پترن كردن، دانه هاي پترن از داخل در مواردي كه راه از داخل مسيل يا شن زار ساحلي عبور مي

 گردند.راه حذف مي

 ن كه به صورت ناقص به محدوده سطح رسيده باشند، حذف خواهند شد.پس از انجام پترن، نمادهايي از پتر 
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 بودن عارضه، نمادهاي پترن به خوبي در داخل محدوده قرار نگيرند، نمادهاي پترن را با  عرض اگر به دليل كم

 دهيم.ويرايش دستي و با فواصل مناسب در داخل محدوده قرار مي

 شوند.ت، به مسيل يك خطه تبديل مياس متر150هايي كه عرض آنها كمتر از مسيل 

 خطه نمايش داده شده باشند، با توجه به ليست مشخصات  كبه صورت ي1:50000هايي كه در مقياس مسيل

 شود.خطه تبديل مي كشوند. شن زار ساحلي يك خطه به رودخانه فصلي يآورده مي

 ادامه آبريز قرار دارند به مسيل يك  در مقياس نقشه است ودرسانتي متر  1مسيل هايي كه طول آنها كمتر از

 خطه تبديل مي شوند.

 شده باشد، به آبريز  عدر مقياس نقشه بين دو آبريز واق متر 400خطه با طول كمتر از  كدر صورتي كه مسيل ي

 گردد.تبديل مي

 حذف  د،در مقياس باش متر 150ها وجود دارند، اگر عرض آنها كمتر از ساحلي كه در حاشيه رودخانهزارشن

 .شوندمي

  گردند.، حذف مي مترمربع 400×400محدوده هاي داخل مسيل با ابعاد كوچكتر از 

  از يكديگر قرارگرفته باشند، آنها را با هم  دو ميليمتردر صورتي كه چند محدوده از يك مسيل در فاصله كمتر از

 كنيم.ادغام مي

 هاي گياهي در نظر گرفت.ه عنوان حد براي پوششتوان بتوجه : محدوده هاي مسيل و شن زار ساحلي را مي  

 

  اسامي - 7-3

 اسامي مربوط به فايل آبي با توجه به مشخصات مندرج در ليست عوارض كارتوگرافي به نحوي قرار مي -

 اي روي آن واقع نگردد.گيرند كه روي پالت، گويا و خوانا بوده و هيچ نماد يا عارضه نقطه

 شوند.باشند، در صورت تراكم جنراليزه مير منطقه مياسامي كه داراي اهميت كمتر د 

 شوند.اسامي مصطلح و قديمي عوارض (در صورت وجود)در داخل پرانتز آورده مي 

 اندازه مناسب به  ،اندازه تعدادي از اسامي عوارض در فايل آبي به صورت حداكثر و حداقل قيد شده است

 ه انتخاب خواهد شد.از اين باز عارضهتراكم مقياس وسعت و توجه به 

  شوند.مانند رودخانه ها، حتي االمكان در امتداد كشيدگي عارضه و در باالي آن آورده مي عوارضياسامي 
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 هاي ساعت و اسامي عوارضي مانند خور، خليج و دماغه در امتداد كشيدگي عارضه و در جهت حركت عقربه

منطقه در اندازه هاي متفاوت ومناسب درج مي  اين اسامي با توجه به وسعتشوند.به سمت شمال آورده مي

 گردند.

 شوند.اسامي بقيه عوارض به صورت افقي، به سمت شمال و در محل مناسب نوشته مي 

 االمكان تداخلي با ساير عوارض نداشته باشند.گيرند كه حتيهايي قرار مياسامي عوارض آبي در محل 

  مي شود.اسامي جزاير با رنگ مشكي در فايل آبي آورده 
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عمليات جنراليزاسيون و ويرايش فابل سبز -  

8  

  عوارض سطحي-1- 8

  ، جنگل و بيشه، بوته زارمرتع و چمن، زمينهاي زراعي، باغ و درختكاري -1- 1- 8

  محدوده اين عوارض با استفاده از ابزارGeneralize Green Layers  دستورالعمل حاضر و با  5پيوست مطابق

 گردد. سپس بايد نتيجهبه عنوان فايل ورودي جنراليزه مي 1:25000كارتوگرافي هاي فايل معرفي محدوده

با بزرگنمايي مناسب مورد بازبيني قرار گرفته و اشتباهات احتمالي بصورت دستي تصحيح جنراليزه  اتوماتيك 

 گردد.مي

 هاي اين عوارض نيز با استفاده از ابزار پترن سطحي موجود (پترن كردن محدودهCreate Area Pattern در (

 گردد.انجام مي MicroStationدر محيط  Carto Toolsمجموعه ابزار 

  در ابزار  و بوته زار مرتع و چمن، زمينهاي زراعي، باغ و درختكاريجهت پترن كردن عوارضCreate Area 

Pattern  پارامترهايRow Spacing  وColumn Spacing  قرار داده و در قسمت  1250را برابرPattern Type 

 كنيم.گزينه لوزي را انتخاب مي

 در ابزار و بيشه،  جهت پترن كردن جنگلCreate Area Pattern  پارامترهايRow Spacing  وColumn 

Spacing  قرار داده و در قسمت  2500را برابرPattern Type كنيم.گزينه لوزي را انتخاب مي 

 گردد.زار پس از انجام پترن حذف ميمحدوده بوته 

  0,5چنانچه مساحت هر يك از عوارض فوق0,5و امكان ادغام آنها وجود نداشته  كمتر باشد،متر مربع  سانتي

 عارضه حذف خواهد شد. باشد،

  شوند.متر باشند، حدود با هم تركيب ميميلي 2چنانچه دو حد سبز با يك نوع پوشش گياهي به فاصله كمتر از 

   اي توانند به عنوان حد سبز قرار گيرند فاصلهنظيز راه، رودخانه، و ... كه مياگر حدود عوارض سبز با عوارضي

 گردند.داشته باشند، حدود به اين عوارض منتهي مي يك ميلي متركمتر از 

  در موارديكه محدوده عوارض سبز كوچكتر از نماد مربوطه باشد ولي حفظ عارضه براي شناسايي منطقه الزم

 گيرد.يزاسيون در نمايش حدود فوق اغراق صورت ميباشد، طبق قواعد جنرال

  حدود سبز را هنگام پردازش به عوارض مجاور آنSnap نمائيم.مي 
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  در صورتيكه پوششهاي گياهي با عوارضي كه مي توانند به عنوان حد قرار گيرند داراي مرز مشترك باشند مرز

 گردد.مشترك از پوشش گياهي حذف مي

 شش گياهي داراي مرز مشترك باشند، مرز مشترك از محدوده داراي مساحت بيشتر در حالتي كه دو سطح پو

 حذف خواهد شد

  ،از حذف، دقت  سپهنگام جنراليزه ،آبريز يا راه يا هر عارضه ديگري كه حد سبز محسوب شده بود

  گرددتامحدوه سبز بسته شود.

 نكته:

 (فايل اوليه) در  1:25000ن و درختكاري در مقياس عوارض موجود در اليه هاي مربوط به باغ، نخلستان، تاكستا

 شده اند.ادغام  1:50000در مقياس  )Level 5اليه باغ و درختكاري (

  (فايل اوليه) در  1:25000عوارض موجود در اليه هاي مربوط به چايكاري، شاليزار و زمين زراعي در مقياس

 .ده اندشادغام   1:50000در مقياس  )Level 15اليه زمين زراعي (

  اسامي - 2- 8

  نوشته مي شود. 146فايل مشكي وبا رنگ  7اسم پارك جنگلي به اليه ي  

 مطابق با وسعت و اهميت آن ها ضمن در نظر گرفتن سايز   مر بوط به جنگل و پارك جنگلي اندازه اسامي

 آورده مي شود. 146اسامي عوارض ديگر وبا توجه به دستورالعمل موجود به رنگ 

 

  كنترل - 9

  كنترل اوليه - 1- 9

  كنترل متن نقشه-1-1- 9

  تكميل و تصحيح فايلهاي كادر زاسيون و ويرايش چهار فايل رنگيياز اتمام مراحل جنرالپس ،  

)Border و اطالعات حاشيه اي ( نوشتن شماره و نام نقشه ، تصحيح (fill  كنترل  000اندكس بلوك بندي و، (

، عدم قرارگرفتن اسامي و اور با يكديگر ( عدم تداخل عوارضعوارض مجهماهنگي عوارض موجود در نقشه و ارتباط 
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عدم تداخل اسامي هر  ،ها سمبل ها زير ساير عوارض و سطوح رنگي ، عدم قرار گرفتن جاده ها زير منحني ميزان

 ) انجام گرفته و ايرادات احتمالي تصحيح مي گردند . 000يك از فايل ها با يكديگر و 

 ) Edge Matchطباق لبه هاي نقشه (كنترل ان -1-2- 9

  كليه عوارض موجود در نقشه با نقشه هاي مجاور آن ، عارضه به عارضه كنترل شده و در محل كادر نقشه به يكديگر
Snap . مي گردند 

  در صورتي كه عوارض در محل اتصال شيت با شيت هاي مجاور ايراداتي از قبيل به هم نرسيدگي يا از هم رد شدگي
 باشند اصالح مي شوند .داشته 

 . مختصات شبكه هاي قائم الزاويه و مختصات جغرافيايي بايد در شيت هاي مجاور همخواني داشته باشند 

 

  تهيه پالت نهايي -2- 9

 ، از آن پالت تهيه مي1:250000هاي رقومي در غالب يك شيت ) كردن فايلReferenceبا ضميمه كردن ( -
ا به ترتيبي كه رهافايل گرفته و بقيهراي رنگ زمينه را به عنوان فايل فعال در نظر شود. براي اين منظور فايل دا

 :مي نماييم رفرنس آندر جدول زير آمده به 

  مثال فايل رنگي وضعيت فايل رديف
 Base.dgn فايل زمينه فايل فعال  1

 98s.dgn سبز 1فايل رفرنس  2

  98a.dgn آبي 2فايل رفرنس  3
  98g.dgn  قهوه اي  3فايل رفرنس   4
  98m.dgn مشكي 4فايل رفرنس  5
  98b.dgnكادروشبكه   5فايل رفرنس   6

 

 فايل فعال داراي زمينه رنگي مي باشد . -

) ، رنگ  254 – 254 – 254با اعداد (  8رنگ شماره   Color Tableبايست در جعبه در زمان تهيه پالت مي -
 29) و رنگ شماره  240 – 192 – 89با اعداد (  22) ، رنگ شماره  255 – 255 – 245با اعداد (  13شماره 

( ترتيب خواندن اعداد داخل پرانتز از سمت چپ به راست  ) تنظيم شده باشند 240 – 144 – 229با اعداد ( 
 مي باشد)

 را فعال كنيد .  View Attributeدر جعبه   Fill، گزينه قبل از ساختن پالت فايل -
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 ه هاي فايل فعال و فايل هاي رفرنس اطمينان حاصل نمائيد .از روشن بودن الي -

 
 با بهره گيري از از ابزار Setting Color Table  موجود در مجموعه ابزارCartoTools  در محيطMicrosattion  و

ها را مي توان بر اساس دستورالعمل حاضر، نقشه "2-2-8پيوست شماره " با توجه به پيوست شماره

  .موجود جهت تهيه پالت،  بطور خودكار تنظيم نمود استانداردهاي

  پس از انجام تنظيمات الزم محدوه نقشه را با استفاده از ابزارFence  انتخاب كنيد و سپس گزينهPrint  را از
و Area  ،Printer And Paper Sise  ، Paperانتخاب كنيد.در اين پنجره پارامترهاي  مربوط به  Fileمنوي 
Scale وUnit .را طبق شكل زير تنظيم نموده و پالت فايل بسازيد  
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  نظارت كارتوگرافي بهارسال مدارك  -10

هاي رقومي و تهيه و به همراه فايل 1:250000هاي الزم، پالت نهايي نقشه پس از اتمام ويرايش و انجام كنترل -

الزم به ذكر است كه فايل ها در گردد.گزارشات مربوطه (متاديتا) به مديريت نظارت و كنترل فني ارسال مي

 ذخيره گردند. ’’مربوطه 1:250000نقشه  ’’شاخه اي  با نام

 

 مثال فايل رديف
 Base.dgn  فايل زمينه  1

 98s.dgn سبز 2

  98a.dgn آبي 3
  98g.dgn  قهوه اي  4
  98m.dgn مشكي 5
  98b.dgnكادر و شبكه مختصات   6

 

 از ابزار با بهره گيري از Setting Color Table  موجود در مجموعه ابزارCartoTools  محيط درMicrosattion  و

را مي توان بر اساس استانداردهاي موجود  هافايل ، دستورالعمل حاضر "2-2-8پيوست شماره " با توجه به

  كنيد.بطور خودكار تنظيم جهت ارسال به نظارت كارتوگرافي ،  
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  هاپيوست
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 1:250000ات عوارض كارتوگرافي در مقياس ليست مشخص

  صفحه:يك                   CEL BLACK250.نام فايل حاوي نماد :             مشكيرنگ فايل گرافيكي: 

  نوشته  نام نماد  نوع المان LV CO WT LC  نام عارضه رديف
  فونت             اندازه    

  مالحظات

    T  -  Nazanin 800-500 0 0 0 5  نيروگاه ١
    L  -  Nazanin  800-500 2 0 0 6 منطقه ممنوعه ٢

    L,T  -  B Compset  500 0 3 0 6  موج شكن ٣
    C,T TOMB  Nazanin  500 0 0 0 7  مقبره ٤
    L,T  -  B Compset  500 0 2 0 8  اسكله ٥
    C,T SHRINE Nazanin  500 0 0 0 9  امامزاده ٦
    C,T 2GEO  WORKING  500 0 0 0 9 2نقطه ژئودزي درجه ٧
    C,T TANK  Nazanin  500 0 0 0 10 مجموعه انبار نفت و گاز ٨
    T,L  -  Nazanin  1000-500 0 0 0 13 ايستگاه راه آهن ٩
    E,T  -  WORKING  350 0 0 0 13 نقطه ارتفاعي ١٠
    LP,T AIRSTR Nazanin 1000-500 0 1 0 15 باند فرودگاه  ١١
    C,T 1LEVEL WORKING  500 0 0 0 16 1نقطه ترازيابي درجه ١٢
    L,S,T   -  B Compset  500 2 0 0 17  بندرگاه ١٣
    C,T 3GEO  WORKING  500 0 0 0 18 3نقطه ژئودزي درجه ١٤
    S,F,T  -  B Zar  2000-500 0 1 29 19 و آبادي شهر ١٥
    S,F,T  -  B Traffic  2000-500 0 1 29 19 و محله شهرك ١٦
    T,C AIRPRT Nazanin  1000-500 0 0 0 21  فرودگاه ١٧
    L,S,T   -  Nazanin  1000-500 2 0 0 25  اهپااليشگ ١٨
    C,T 3LEVEL WORKING  500 0 0 0 26 3نقطه ترازيابي درجه ١٩
    C,T TUNNEL Nazanin  1000-500 0 0 0 33  تونل ٢٠
    -   -   -  L,S 5 0  152 33  حد ٢١
    -   -  C MOSQUE 0 0 0 36  مسجد ٢٢
    -   -  LP POWER 0 1  152 39 خط انتقال نيرو ٢٣
    -   -  LP CA-WAY 0 1  152 41 خط تله كابين ٢٤
    L,T  -  Nazanin  1000-500 0 0 0 43 خيابان و بلوار ٢٥
    C,T 0GEO  WORKING  500 0 0 0 43 نقطه ژئودزي درجه صفر ٢٦
    C,T 1GEO  WORKING  500 0 0 0 47 1نقطه ژئودزي درجه ٢٧
    L,S,C,T  EDUCAT Nazanin 1000-500 2 0 0 48 منطقه آموزشي ٢٨
    L,S,C,T  HIST  Nazanin  1000-500 2 0 0 50 منطقه باستاني ٢٩
    L,S,C,T  MEDIC Nazanin  1000-500 2 0 0 53 منطقه درماني ٣٠
    -   -   C BLD - - - 56 ساختمان منفرد ٣١
    L,T  -  B Compset  500 0 3 0 57  سد ٣٢
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    C,T 2LEVEL WORKING  500 0 0 0 57 2نقطه ترازيابي درجه ٣٣
    L,S,C,T  INDUST Nazanin  1000-500 0 0 0 58 مجتمع صنعتي ٣٤
    AP,T SALT  B Traffic  1000-500 - - 0 60  شوره زار ٣٥
              الملليمرز بين ٣٦
               استان ٣٧
               شهرستان ٣٨
               بخش ٣٩
               دهستان ٤٠
               روستا  ٤١
         S,F,T 0 1 29 19 بلوك ساختماني ٤٢
    T  -  B Traffic 1000-500 0 0 0 63 منطقه و اسم مكان ٤٣
    L,S, T  -  B Traffic  800-500 5 0 152 63 منطقه زير سايه ٤٤

  
 

  
  

 شوند.آورده مي )شماره صفر مشكي ( هاي اين فايل به رنگكليه نوشته  
 آهن و در صورت وجود هر گونه حدي براي عوارض مشكي نيروگاه، مجموعه انبار نفت و گاز، ايستگاه راه

  شود.و با سمبولوژي مربوطه نمايش داده مي 33در اليه فرودگاه حد مذكور 
  نوع خط(Style) باشد.ها نميها بوده و شامل سمبلهاي معرفي شده مربوط به محدوده  
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  صفحه:يك                   CEL BLUE250.نام فايل حاوي نماد :             آبيرنگ فايل گرافيكي: 
  نوشته  نام نماد  نوع المان LV CO WT LC  نام عارضه رديف

  فونت             اندازه    
  مالحظات

    -   -   -  L 2 0 7 6  آبريز ١
    AP,T LAGOON B Ferdosi  2000-500 0 0 7و1 11  تاالب ٢
 S,T -  B 0 1و0 1 12  جزيره ٣

Compset  
2000-500    

    S,F,T  -  B Ferdosi  2500-700 0 1 1و7 17  خور ٤
    S,F,T  -  B Ferdosi  2500-700 0 1 1و7 17  خليج ٥
    S,F,T  -  B Ferdosi  2500-700 0 1 1و7 17  دريا ٦
    S,F,T  -  B Ferdosi  2500-700 0 1 1و7 18  درياچه ٧
    S,F,T  -  B Ferdosi  2500-700 2 1 1و7 19 درياچه فصلي ٨
    L,S,F,T   -  B Ferdosi  2000-500 0 1و2 1و7 22 رودخانه دائمي ٩
    L,S,F,T   -  B Ferdosi  2000-500 2 1و2 1و7 23 رودخانه فصلي ١٠
    -   -  AP SHORE - - 7 24 زار ساحليشن ١١
    -   -  LP QANAT - - 7 26 رشته قنات داير ١٢
    -   -   - L 0 2 7 27  كانال ١٣
    AP,T POND  B Ferdosi  2000-500 0 0 7 28 ومانداب باتالق ١٤
    AP,T MARSH B Ferdosi  2000-500 0 0 7 30  مرداب ١٥
    -   -  L,AP FLOOD 5 0 7 31  مسيل ١٦
    -   -   -  L 0 0 7 33  نهر ١٧
    -   -   LP PIPE - - 0 42  خط لوله ١٨

  
 شوند.آورده مي )شماره يك آبي ( هاي اين فايل به رنگكليه نوشته  
  آورده  1و محدوده رودخانه سطحي با ضخامت  2عالمت رودخانه دائمي و فصلي يك خطه، با ضخامت

  شود.مي
  

  

  

  

  

  



   

      52 

 

  1:250000عوارض كارتوگرافي در مقياس  اتليست مشخص
  

  صفحه:يك                   CEL BROWN250.نام فايل حاوي نماد :             ايقهوهرنگ فايل گرافيكي: 
  نوشته  نام نماد  نوع المان LV CO WT LC  نام عارضه رديف

  فونت             اندازه    
  مالحظات

    ML,T  FREE  Nazanin 500 - - 0و3 5  آزاد راه ١
    ML,T  FREE-C Nazanin  500 - - 0و3 6 آزاد راه در دست احداث ٢
    ML,T  HIGH  Nazanin  500 - - 0و6 7  بزرگراه ٣
    ML,T  HIGH - C Nazanin  500 - - 0و6 8 بزرگراه در دست احداث ٤
    -  - AP DUNES - - 6 9 تپه هاي شني ٥
    -  - LP TRENCH - - 6 10  ترانشه ٦
    ML,T  RD1  Nazanin 500 - - 3و4 13 ته درجه يكراه آسفال ٧
    ML,T  RD1-C  Nazanin  500 - - 3و4 14 در دست احداث 1راه آسفالته درجه  ٨
    ML,T  RD2  Nazanin  500 - - 3و4 15 راه آسفالته درجه دو ٩
    ML,T  RD2-C  Nazanin  500 - - 3و4 16 در دست احداث 2راه آسفالته درجه  ١٠
    -  -  AP SAND - - 6 18  زارشن ١١
    -  -  - L 0 0 22 20 منحني ميزان اصلي ١٢
    -  -  - L 5 0 22 22 منحني ميزان تقريبي ١٣
    L,T -  WORKING  500 0 2 22 23 منحني ميزان شاخص ١٤
    ML,T  RD3  Nazanin 500 - -  152 48 راه آسفالته درجه سه ١٥
    LP,T RAIL- C Nazanin  500 - - 0 50 راه آهن در دست احداث ١٦
    LP,T RAIL- 2 Nazanin  500 - - 0 51 ه آهن دو خطه را ١٧
    LP,T RAIL- 1 Nazanin 500 - - 0 52 راه آهن يك خطه ١٨
    ML,T  GRAVEL Nazanin  500 - -  152 54  راه شوسه ١٩
    L  - Nazanin  500 3 2  152 55  ساير راهها ٢٠
    T -  B Traffic 1500-700 0 0 3 63  دره ٢١
    T -  B Traffic  1500-700 0 0 3 63  كوه  ٢٢
    T  -  B Traffic 1500-700 0 0 3 63  دشت ٢٣
    T  -  B Traffic  1500-700 0 0 3 63  كوير ٢٤

  
 مشكي به رنگ  “بطرف  “هاي و  نوشته )شماره سه قرمز( هاي فارسي اين فايل در داخل نقشه به رنگنوشته
 شوند.آورده مي )شماره صفر(
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  صفحه:يك                   CEL GREEN250.نام فايل حاوي نماد :             سبزرنگ فايل گرافيكي: 
  نوشته نام نماد  نوع المان LV CO WT LC  نام عارضه رديف

  فونت             اندازه    
  مالحظات

    L,S,C,T  ORCHRD  B Zar  1000-500 5 0 2 5 باغ و درختكاري ١
    L,S,C,T  FOREST B Zar  2500-700 5 0 2 10 جنگل و بيشه ٢
    -   -  L,S,C  GRASS 5 0 2 12 مرتع و چمن ٣
    -   -  L,S,C  CULTIV 5 0 2 15 هاي زراعيزمين ٤
    -   -  C BUSH - 0 2 22  بوته زار ٥

  

    شود.آورده مي 146*رنگ اسامي در فايل سبز با شماره 

  فقط با محدوده و نوشته آورده شود. 7پارك در اليه 
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  1:250000اي، كادر و شبكه مختصات  در مقياس عات حاشيهليست مشخصات اطال
    

  نوشته  نام نماد  نوع المان LV CO WT LC  نام عارضه رديف
  فونت             اندازه    

  مالحظات

    T   Nazanin 1500 0 0 0 1 1:250000ايران  ١
    T   Nazanin  1500 0 0 0 1  شيت ........ ٢
    T   Nazanin  1100 0 0 0 1  جمهوري اسالمي ايران ٣
 اين برگ نقشه  ........ ٤

 ( نوشته فارسي)
1 0 0 0 T   

Nazanin 
600    

 اين برگ نقشه  ........ ٥
  (نوشته التين)

1 0 0 0 T   BlockOu
t-line  

350    

    T   Italics  600 0 0 0 2  مختصات جغرافيايي ٦
    T   Nazanin  600 0 0 0 1  متون زير مقياس ٧
 اعداد انحراف شبكه و ٨

  مغناطيسي

1 0 0 0 T   Engineering  350    

٩ MN-TN-GN 1 0 0 0 T   Engineering  270    
    T   Engineering  450 0 0 0 5  اعداد شبكه هاي فرعي ١٠
    -   -    T - - - -  اعداد انحراف مغناطيسي ١١
خطوط انحراف  ١٢

  مغناطيسيشبكه
2 0 0 0 L    -   -    

   T   Nazanin  2000 -1500 0 0 0 1  نام نقشه ١٣
    T   Engineering  450 0 2 0 8  اعداد شبكه هاي اصلي ١٤
    T   23  600 0 2 0 8  شماره نقشه هاي اورلپ ١٥
    T   Engineering  1500 0 2 0 1  شماره نقشه ١٦
    -   -    S 0 0 0 55 شماره نقشه هاي اورلپكادر  ١٧
    -   -    S 0 0 0 58  كادر داخلي ١٨
    -   -    S 0 0و4 0 58  كادر خارجي ١٩
    -   -   S 0 2 0 58  كادر دور شبكه ٢٠
    -   -    L 0 0 0 2  خطوط تيك ٢١
    -   -    L 0 0 152 59 شبكه فرعي ٢٢
    -   -    L 0 2 152 60  شبكه اصلي ٢٣
      L,T   Engineering  250 0 0 0 1  مقياس خطي ٢٤
    T   Nazanin  1100 0 0 0 1  مقياس عددي ٢٥

  
  به اليه عارضه مربوطه در مـتن نقشـه انتقـال    اي هر كدام از عالئم لژاند (عالنم راهنما) از فايل اطالعات حاشيه

  كند.يافته  و از مشخصات آن پيروي مي

  1:100000: ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس  1پيوست 

  صفحه يك از  دو                                      BlACK100.CELفايل حاوي نماد :     عوارض فايل مشكي  
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  اندازه  فونت  مالحظات  نوشته  نام نماد  نوع المان LV CO WT LC  نام عارضه  رديف
    T, L, C TEMPLE Nazanin 190 0 0 0 5 آتشكده 1
    L,T -  Nazanin  260-190  0  0  0  5  نيروگاه  2
    L,T -  Nazanin  290-190  2  0  0  6  منطقه ممنوعه(اردوگاه)  3
    T, L -  B Compset  160 0 3 0 6  موج شكن 4
    T, C TOMB Nazanin  190  0  0  0  7  بقعه  - مقبره  5
    T, L -  B Compset  160  0  2  0  8  اسكله  6
    T, C SHRINE  Nazanin  190 0 0 0 9 امامزاده 7
    T, C 2GEO working 200  0  0  0  9  2نقطه ژئودزي درجه  8
    -  - L, C TANK 0 0 0 10  انبار نفت و گاز 9
    T, L -  Nazanin  345-190  0  0  0  13  ايستگاه راه آهن  10
   T, E -  working 140  0  0  0  13  نقطه ارتفاعي  11

    LP AIRSTR Nazanin  190 - - 0 15  باند فرودگاه 12
    T, C 1LEVEL working 200  0  0  0  16  1نقطه ترازيابي درجه   13
    T, L -  B Compset  320-160  2  0  0  17  بندرگاه  14
    T, C 3GEO  working 200  0  0  0  18  3نقطه ژئودزي درجه   15
 S,T,F -  B Zar 245-220  fill=29  0  1  29  19  شهروآبادي  16
   T -  B Traffic  255-170  0 1 0 19  شهرك و محله 17

    T, L,C AIRPRT Nazanin 345-190  2  0  0  21  فرودگاه  18
    T, L -  Nazanin  345-190  2  0  0  25  پااليشگاه  19
    T, C 3LEVEL working 200 0 0 0 26  3نقطه ترازيابي درجه  20
    -  - - L  5  0 152  33  حد  21
    C,T TUNNEL Nazanin  345-190 - - - 33 تونل 22
    L,C,T MINE B Yagut  140  2  0  0  33  معدن  23
    -  - C MOSQUE  0  0  0  36  مسجد  24
    -  - LP POWER 0 1 152 39  خط انتقال نيرو 25
    T,C CHURCH Nazanin  190  0  0  0  39  كليسا  26
    -  - LP CA_WAY  0  1 152  41  خط تله كابين  27
    T, L -  Nazanin  215-170 0 0 0 43  خيابانوميدان 28
    T,C 0GEO working 200  0  0  0  43  نقطه ژئودزي درجه صفر  29

  صفحه دو  از  دو                                      BlACK100.CELفايل حاوي نماد :     عوارض فايل مشكي  
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 LVCO WT LC  نام عارضه  فردي
نوع 
  اندازه  فونت  مالحظات  نوشته  نام نماد  المان

    T,C SYNGOG Nazanin  190  0  0  0  46  كنيسه  30
    T,C 1GEO working 200 0 0 0 47  1نقطه ژئودزي درجه  31
    T, L,C EDUCAT  Nazanin  345-190  2  0  0  48  منطقه آموزشي  32
    T, L,C HIST Nazanin  345-190 2 0 0 50  منطقه باستاني 33
    T, L,C MEDIC  Nazanin  345-190  2  0  0  53  منطقه درماني  34
    T, L - Nazanin  345-190  2  0  0  54  منطقه نمايشگاه  35
    T, L -  Nazanin  345-190 2 0 0 55 استاديوم 36
    -  - C BLD   -  -  -  56  ساختمان منفرد  37
    T, L -  B Compset  180  0  2  0  57  سد  38
    T, C 2LEVEL working 200 0 0 0 57  2نقطه ترازيابي درجه  39
    T, L, C INDUST Nazanin  345-190  0  0  0  58  مجتمع صنعتي  40
    - - AP SALT 0 0 0 60 شوره زار 41
    T, L, C CEMTRY Nazanin  345-190  2  0  0  61  گورستان  42
    T, L - B Traffic  210-170  5  0 152و0  63  منطقه زير سايه  43
    T -  B Traffic  295-210 0 0 0 63  منطقه واسم مكان 44
   T -  B Zar 445  0  0  0  19  نا م نقشه 45

  

  است.0كليه اسامي اين فايل به رنگ مشكي (شماره ( 

  : عوارض فايل آبي                                         حاوي نمادBlACK100.CEL                                     صفحه يك از
  يك

   

 LVCO WT LC  نام عارضه  رديف
نوع 
  اندازه  فونت  مالحظات  نوشته  نام نماد  المان

    -  -  - L 2 0 7 6 آبريز 1
    S,T,F - B Compset 240  0  0  1و0و7  8  استخر  2
    T, AP LAGOON B Ferdosi  745-280  0  0  1و7  11  تاالب  3
    T, L -  B Compset  400-240 0 1 0و1 12 جزيره 4
    T, C SPRING B Ferdosi 280  0  0  1و7  14  چشمه(داراي نام)  5
    S,T,F - B Ferdosi  745-280 0 1 1و7 17 خليج 6
    S,T,F - B Ferdosi  745-280  0  1  1و7  17  خور  7
    S,T,F - B Ferdosi  745-280  0  1  1و7  17  دريا  8
    L,T -  B Compset  745-280 0 1 1 17 دماغه 9
    S,T,F -  B Ferdosi 745-280  0  1  1و7  18  درياچه  10
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    S,T,F - B Ferdosi  745-280 2 1 1و7 19  درياچه فصلي 11
    S,T,F - B Ferdosi  375-240  0  2و1  1و7  22  رودخانه دايمي  12
   S,T,F - B Ferdosi  745-280  2  2و1  1و7  23  رودخانه فصلي  13

   -  - AP SHORE - - 1 21  شنزار ساحلي 14

    - - LP QANAT  -  -  7  26  رشته قنات داير  15
    -  -  L CANAL 0 2 7 27 كانال 16
    T,AP POND B Ferdosi  745-280  -  -  1و7  28  مانداب و باتالق   17
    T,AP MARSH B Ferdosi  745-280  0  0  1و7  30  مرداب   18
    -  - L,AP FLOOD 5 0 7 31 مسيل 19
    -  -  - L   0  0  7  33  نهروجوي  20
    -  - LP PIPE  -  -  0  42  خط لوله  21

   

  شوند.) آورده مي1*كليه اسامي اين فايل با رنگ آبي( شماره  
  شود.) آورده مي0*نام جزيره با رنگ مشكي (شماره 

  
  

  صفحه يك از  يك BROWN100.CELL                                   فايل حاوي نماد :     عوارض فايل قهوه اي  
  

  اندازه  فونت  مالحظات  نوشته  نام نماد  نوع المان LV CO WT LC  رضهنام عا رديف
    ML,T FREE Nazanin  170 - - 0و3 5 آزادراه 1
    ML,T FREE-C  Nazanin  170  -  -  0و3  6  آزاد راه در دست احداث  2
    ML,T HIGH Nazanin  170  -  -  0و6  7  بزرگراه  3
    ML,T HIGH-C  Nazanin  170 - - 0و6 8  بزرگراه در دست احداث 4
    -  -  AP DUNES  -  -  6  9  تپه هاي شني  5
    -  - LP TRENCH  -  -  6  10  ترانشه  6
    ML,T RD1  Nazanin  170 - - 3و4 13  1راه آسفالته درجه  7

  1راه آسفالته درجه   8
    ML,T RD1-C Nazanin  170  -  -  3و4  14  در دست احداث

    ML,T RD2 Nazanin  170 - - 3و4 15  2راه آسفالته درجه  9

  2راه آسفالته درجه   10
    ML,T RD2-C Nazanin  170  -  -  3و4  16  در دست احداث

    -  - AP SAND - - 6 18 شن زار 11
    -  -  - L  0  0 22  20  منحني ميزان اصلي  12
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    -  - - L 5 0 22 22  منحني ميزان تقريبي  13
   T, L -  working  200  0  2 22  23  منحني ميزان شاخص  14

    -  - AP ROCK  -  - 6  24  صخره  15
    ML,T RD3 Nazanin  170 - - 152 48  3راه آسفالته درجه  16
    LP,T RAIL-C Nazanin  170  -  -  0  50  راه آهن در دست احداث  17
    LP,T RAIL-2 Nazanin  170 - - 0 51  راه آهن دوخطه 18
    LP,T RAIL-1 Nazanin  170  -  -  0  52  راه آهن يك خطه  19
    ML,T GRAVEL  Nazanin  170  -  - 152  54  ه شوسهرا  20
    LP,T TRACK  Nazanin  170 0 - 152 53  راه جيپ رو 21
    - - - L   3  - 152  55  راه مالرو  22
    T - B Traffic  295-255  0  0  3  63  دره  -كوه  23
    T - B Traffic  295-255 0 0 3 63  كفه-كوير-دشت 24

  

 شوند.)آورده مي3داخل متن نقشه با رنگ قرمز(شماره همه نوشته هاي فارسي اين فايل در  

  شوند.)آورده مي0با رنگ مشكي(شماره "بطرف...."نوشته هاي  

   فايل حاوي نماد :     عوارض فايل سبزGREEN100.CELL                               صفحه يك از  يك  
  

  اندازه  فونت  اتمالحظ  نوشته  نام نماد  نوع المان LV CO WT LC  نام عارضه  رديف
    -  - L, C ORCHRD  5  0  2  5  باغ و درختكاري  1
    L, T -  B Zar  220-180 - - 2 7 پارك 2
    L, C, T FOREST  B Zar  355-220  5  0  2  10  جنگل و بيشه  3
    -  -  L, C GRASS  5  0  2  12  چمن ومرتع  4
    -  - L, C CULTIV 5 0 2 15  زمين زراعي 5
    -  - C BUSH  -  -  2  22  بوته زار  6

   

  شود.آورده مي 146*رنگ اسامي در فايل سبز با شماره  

 صفحه يك از  يك                                   ايعوارض فايل بردر و اطالعات حاشيه  
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  1:50000: ليست مشخصات عوارض كارتوگرافي در مقياس 2پيوست 

  صفحه يك از  دو                                      BlACK50.CELفايل حاوي نماد :     عوارض فايل مشكي  

  اندازه  فونت  مالحظات  نوشته  نام نماد  نوع المان LV CO WT LC  نام عارضه  رديف
    T, L, C TEMPLE Nazanin 105  0  0  0  5  آتشكده  1
    L -  Nazanin  105 0 0 0 5 نيروگاه 2
   - - C SHEEP  0  0  0  6  آغل  3
    L,T -  Nazanin  105  2  0  0  6  ه(اردوگاه)منطقه ممنوع  4
    T, L -  B Compset  95  0  3  0  6  موج شكن  5
    T, C TOMB Nazanin  105  0  0  0  7  مقبره  6
    T, L -  B Compset  95 0 2 0 8 اسكله 7
    T, C SHRINE  Nazanin  105  0  0  0  9  امامزاده  8
    T, C 2GEO working 120  0  0  0  9  2نقطه ژئودزي درجه  9
    -  - L, C TANK 0 0 0 10  انبار نفت و گاز 10
    -  - L, C FIRE  2  0  0  11  ايستگاه آتش نشاني  11
    T, L -  Nazanin  105 0 0 0 12  ايستگاه خدمات عمومي 12
    T, L, C HOTEL Nazanin  105  0  0  0  12  هتل  13
    T, L -  Nazanin  105  0  0  0  13  ايستگاه راه آهن  14
   T, E -  working 70 0 0 0 13  نقطه ارتفاعي 15

    -  - LP FENCE  -  -  0  14  نرده  16
    T, L -  Nazanin  105  0  0  0  14  ايستگاه هواشناسي  17
    -  - LP AIRSTR - - 0 15  باند فرودگاه 18
    T,L,C MONUM Nazanin  105  2  0  0  15  بناي يادبود  19
  9بند  -  -C WCH_TW - - - 16  برج(ديده باني و مراقبت  پرواز) 20
    T, C 1LEVEL working 130  0  0  0  16  1نقطه ترازيابي درجه   21
    T, L -  B Compset  95  2  0  0  17  بندرگاه  22
    T, C 3GEO  working 110 0 0 0 18  3نقطه ژئودزي درجه  23

و 12بند   S,T,F -  B Zar 160  0  1  29  19  شهروآبادي  24
fill=9  

 12بند  T -  B Traffic  135  0 1 0 19  شهرك و محله 25

    T, C HYDRO B Compset  95  0  0  0  20  بند  26
    T, L -  Nazanin  105  2  0  0  20  محوطه انبار  27
   -  -  - S,T,F 2 0 0 21  حوضچه مواد زائد نفتي 28

    T, L,C AIRPRT Nazanin 105  2  0  0  21  فرودگاه  29
    -  - C AVLNCH  - - - 23  بهمن گير 30



   

      60 

 

  چهارصفحه دو  از                                        BlACK50.CELوي نماد : فايل حا    عوارض فايل مشكي  
  

 LVCO WT LC  نام عارضه  رديف
نوع 
  اندازه  فونت  مالحظات  نوشته  نام نماد  المان

مركز پست و تلگراف و   31
    T, L, C PTT Nazanin  105  0  0  0  23  تلفن

    T, L, C POLICE Nazanin  105 2 0 0 24  پاسگاه نيروي انتظامي 32
    T, L -  Nazanin  105  2  0  0  25  پااليشگاه  3
    -  - LP HEDGE - - 0 26  پرچين(چپر) 34
    T, C 3LEVEL working 110  0  0  0  26  3نقطه ترازيابي درجه   35

محل جمع آوري اجناس   36
    T, L  -  Nazanin  105  2  0  0  27  اسقاطي

    T, L -  Nazanin  105 2 0 0 28  محل جمع آوري زباله 37
    -  - C PDSTRN  -  -  -  28  پل عابر پياده  38
    -  - C BRIDGE - - - 29  پل وسايط نقليه 39
    -   L, C LVSTCK  0  0  0  29  مركز پرورش دام وطيور  40
    -  -   L, C GAS_ST  2  0  0  30  پمپ بنزين  41
    L,C,T MINE_A B Yagut  75 2 0 0 30  معدن متروكه 42
    T, L -  Nazanin  105  2  0  0  31  انه مسافربريپاي  43
    T, L -  Nazanin  105  2  0  0  32  تصفيه خانه  44
    C,T TOLL Nazanin  105  -  -  -  32  عوارضي  45
    C,T TUNNEL Nazanin  105  -  -  -  33  تونل  46
    L,C,T MINE B Yagut   75  2  0  0  33  معدن فعال  47
  11بند  L,C,T TRIBE  Nazanin  105  2 0 0 34  چادر (كمپينگ) 48
    T, L -  Nazanin  105  0  0  0  34  واحد بهره برداري  49
    -  - C OILWEL  -  -  -  35  چاه نفت وگاز  50
    -  - C MOSQUE  0  0  0  36  مسجد  51
    -  - C LIGHT  -  -  -  37  چراغ دريايي  52
    T, L -  Nazanin  105 0 0 0 37 گمرك 53
    -  - L, C MUSEUM   0  0  0  38  موزه  54
    -  -  - L   7  0  0  38  خرابه  55
    -  - LP POWER - - 0 39  خط انتقال نيرو 56
    T,C CHURCH Nazanin  105  0  0  0  39  كليسا  57
    -  - LP TELEPH  -  -  0  40  خط تلفن  58
    -  - L, C PRKING  2  0  0  41  پاركينگ  59
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 چهاراز    سهصفحه                                       BlACK50.CELفايل حاوي نماد :     عوارض فايل مشكي  

  

 LVCO WT LC  نام عارضه  رديف
نوع 
  اندازه  فونت  مالحظات  نوشته  نام نماد  المان

 يا تله خط تله كابين  60

    -  - LP CA_WAY      0  41  سي يز

  8بند   T, L -  Nazanin  105  0  0  0  43  ميدان  و خيابان  61
    T,C 0GEO working 140 0 0 0 43 صفر نقطه ژئودزي درجه 62
    T, L,C LBRARY Nazanin 105  0  0  0  44  كتابخانه  63
    - - C COM_TW  -  -  -  45  آنتن مخابراتي  64
  7بند   - - LP PIT  -  -  0  45  گودبرداري  65
    T,C SYNGOG Nazanin  105  0  0  0  46  كنيسه  66
    - - C SMOKE - - - 46 دود كش 67
    -  - - L  0  2  0  47  ديوار  68
    T,C 1GEO working 130  0  0  0  47  1نقطه ژئودزي درجه   69
  1بند   T, L,C EDUCAT  Nazanin  105 2 0 0 48  منطقه آموزشي 70
    C CAVE Nazanin 105  -  -  -  48  غار  71
    T, L - Nazanin 105 2 0 0 49  منطقه اداري 72
  2بند   T, L,C HIST Nazanin  105  2  0  0  50  منطقه باستاني  73
  3بند   T, L - Nazanin  105  2  0  0  51  منطقه تجاري  74
    T, L - Nazanin  105 2 0 0 52  منطقه خدماتي 75
  4بند   T, L,C MEDIC  Nazanin  105  2  0  0  53  منطقه درماني  76
    T, L - Nazanin  105  2  0  0  54  منطقه نمايشگاه  77
  5بند   T, L -  Nazanin  105 2 0 0 55  منطقه ورزشي 78
    -  - C BLD   -  -  -  56  ان منفردساختم  79
 T, L  -  B  0  2  0  57  سد  80

Compset  95    
    T, L, C SILO Nazanin 105  0  2  0  57  سيلو  81
    T, C 2LEVEL working 120 0 0 0 57  2نقطه ترازيابي درجه  82
  6بند   T, L, C INDUST Nazanin  105  0  0  0  58  مجتمع صنعتي  83
    - - LP B_WIRE  -  -  0  59  سيم خاردار 84
    T, C PHOTO working 100  -  -  0  59   مركز عكس 85
    - - AP SALT  0  0  0  60  شوره زار  86
    T, LAP CEMTRY Nazanin  105 2 0 0 61 گورستان 87
    T, L - Nazanin 105  2  0  0  62  منطقه مذهبي 88
    T -  B Traffic 340-170  0  0  0  63  آتشفشان 89
    T, L - B Traffic  170-100 5 0 152و0 63  منطقه زير سايه 90



   

      62 

 

 چهاراز    چهارصفحه                                       BlACK50.CELفايل حاوي نماد :     عوارض فايل مشكي  

  

 LVCO WT LC  نام عارضه  رديف
نوع 
  اندازه  فونت  مالحظات  نوشته  نام نماد  المان

    T -  B Traffic  135  0  0  0  63  منطقه واسم مكان  91

 T -  B Zar  0  0  0  19  نقشه نا م 92
و300و250

350 
  

 

  است.0كليه اسامي اين فايل به رنگ مشكي (شماره (    
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  صفحه يك از  يك                                   BlACK50.CELعوارض فايل آبي                                         حاوي نماد : 
  

 LVCO WT LC  نام عارضه  رديف
نوع 
  اندازه  فونت  مالحظات  نوشته  نام نماد  المان

    -  -  - L  2  0  7  6  آبريز  1
    S,T,F - B Compset 240 0 0 1و0و7 8 استخر 2
    T, AP LAGOON B Ferdosi  745-280  0  0  1و7  11  تاالب  3
    T, L -  B Compset  400-240  0  1  0و1  12  جزيره  4
    T, C SPRING B Ferdosi 280 0 0 1و7 14  چشمه(داراي نام) 5
    S,T,F - B Ferdosi  745-280  0  1  1و7  17  خليج  6
    S,T,F - B Ferdosi  745-280  0  1  1و7  17  خور  7
    S,T,F - B Ferdosi  745-280  0  1  1و7  17  دريا  8
    L,T -  B Compset  745-280  0  1  1  17  دماغه  9
    S,T,F -  B Ferdosi 745-280 0 1 1و7 18 درياچه 10
    S,T,F - B Ferdosi  745-280  2  1  1و7  19  درياچه فصلي  11
    S,T,F - B Ferdosi  375-240  0  2و1  1و7  22  رودخانه دايمي  12
   S,T,F - B Ferdosi  745-280 2 2و1 1و7 23  رودخانه فصلي 13

   -  - AP SHORE  -  -  1  21  شنزار ساحلي  14

    - - LP QANAT - - 7 26  رشته قنات داير 15
    -  -  L CANAL  0  2  7  27  كانال  16
    T,AP POND B Ferdosi  745-280  -  -  1و7  28  مانداب و باتالق   17
    T,AP MARSH B Ferdosi  745-280 0 0 1و7 30 مرداب 18
    -  - L,AP FLOOD  5  0  7  31  مسيل  19
    -  -  - L   0  0  7  33  نهروجوي  20
    -  - LP PIPE - - 0 42 خط لوله 21

  

  شوند.) آورده مي1سامي اين فايل با رنگ آبي( شماره *كليه ا
  شود.) آورده مي0*نام جزيره با رنگ مشكي (شماره 
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  دوصفحه يك از  BROWN50.CELL                                   فايل حاوي نماد :     عوارض فايل قهوه اي  

  

  اندازه  فونت  مالحظات  نوشته  نام نماد  نوع المان LV CO WT LC  نام عارضه رديف
    ML,T FREE Nazanin  85  -  -  0و6  5  آزادراه  1
    ML,T FREE-C  Nazanin  85 - - 0و6 6  آزاد راه در دست احداث 2
    ML,T HIGH Nazanin  85  -  -  0و6  7  بزرگراه  3
    ML,T HIGH-C  Nazanin  85 - - 0و6 8  بزرگراه در دست احداث 4
    -  -  AP DUNES  -  -  6  9  تپه هاي شني  5
    -  - LP TRENCH  -  -  6  10  ترانشه  6
    -  -LP EMBANK - - 6 11 خاكريز 7
    -  - LP AR-CUT  -  -  0  12  بريدگي مصنوعي  8
    ML,T RD1  Nazanin  85  -  -  0و6  13  1راه آسفالته درجه   9

  1راه آسفالته درجه   10
    ML,T RD1-C Nazanin  85  -  -  0و6  14  در دست احداث

    ML,T RD2 Nazanin  85  -  -  0و6  15  2سفالته درجه راه آ  11

  2راه آسفالته درجه   12
    ML,T RD2-C Nazanin  85  -  -  0و6  16  در دست احداث

    -  - LP DRAIN  -  -  6  17  زهكش  13
    -  - AP SAND - - 6 18 شن زار 14
    -  -  - L  0  0 6  20  منحني ميزان اصلي  15
  1بند   -  - - L  2  0 6  21  واسطهمنحني ميزان   16

 تقريبي منحني ميزان  17
   L -  working  100  5  0و2 6  22  و اصلي) شاخص(

   T,L -  working 100  0  2  6  23  منحني ميزان شاخص  18

    -  - AP ROCK - - 6 24 صخره 19
    ML,T RD3 Nazanin  85  -  -  0  48  3راه آسفالته درجه   20
    LP,T N-RAIL Nazanin 85  -  -  0  49  راه آهن با عرض كم  21
    LP,T RAIL-C Nazanin  85 - - 0 50  راه آهن در دست احداث 22
    LP,T RAIL-2 Nazanin  85  -  -  0  51  راه آهن دوخطه  23
    LP,T RAIL-1 Nazanin  85 - - 0 52  راه آهن يك خطه 24
    ML,T GRAVEL  Nazanin  85  -  -  0  54  راه شوسه  25
    LP,T TRACK  Nazanin  85  0  -  0  53  راه جيپ رو  26
    - - LP PATH  - - 0 55 راه مالرو 27
    T - B Traffic  135  0  0  6  63  دره  -كوه  28
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    T - B Traffic  135 0 0 6 63  كفه-كوير-دشت 29
  دواز   دوصفحه  BROWN50.CELL                                   فايل حاوي نماد :     عوارض فايل قهوه اي  

  

  شوند.آورده مي )3(شماره فايل در داخل متن نقشه با رنگ قرمزهمه نوشته هاي فارسي اين  

  شوند.آورده مي )0(شماره  با رنگ مشكي "بطرف...."نوشته هاي  
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  صفحه يك از  يك                               GREEN50.CELLفايل حاوي نماد :     عوارض فايل سبز  
 

  اندازه  فونت  مالحظات  نوشته  ادنام نم  نوع المان LV CO WT LC  نام عارضه  رديف
    -  - L, AP ORCHRD 5 0 0 5 باغ 1
    -  - L, AP GROVE  5  0 2  6  بيشه  2
    L, T -  B Zar  105  2  0  0و2  7  وتفريحگاه  پارك  3
    -  - L, AP VINE  5  0  0  8  تاكستان  4
    -  -  C TREE  -  -  -  9  تك درخت  5
    L, T,AP FOREST  B Zar  105 5 0 2 10 جنگل 6
    -  - L, AP TEA  5  0  0  11  چايكاري  7
  1بند   -  -  L, C GRASS  5  0  0  12  )مرتع(چمن   8
    -  - L, AP WOODS 5 0 0 13  درختكاري 9
    -  - LP TREES  -  - 2  14  رديف درخت  10
    -  - L,Ap CULTIV 5 0 0 15 زراعت 11
    -  - L,Ap RICE  5  0  0  16  شاليزار  12
    -  - L,Ap PALM  5  0  0  18  نخلستان  13
    -  - AP BUSH - - 2 22 بوته زار 14
                    
                    

  

  شود.آورده مي 146*رنگ اسامي در فايل سبز با شماره 
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  صفحه يك از  يك                                                                ايبردر و اطالعات حاشيهعوارض فايل 
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  اندازه  فونت  مالحظات  نوشته  نام نماد  نوع المان LV CO WT LC  ضهنام عار  رديف
  لژاند مشكي  T - Nazanin  220  0  0  0  1  1:50000ايران  1
  لژاند مشكي  T -  Nazanin  220 0 0 0 1 بلوك 2
  لژاند مشكي  T - Nazanin  220  0  0  0  1  برگ شماره ......  3
  لژاند مشكي  T -  Nazanin  220  0  0  0  1  جمهوري اسالمي ايران  4
  لژاند مشكي  T -  Nazanin  120 0 0 0 1 اين برگ نقشه .....(فارسي) 5
-T -  BlockOut  0  0  0  1  اين برگ نقشه .....(التين)  6

Line  70  لژاند مشكي  
  فايل بردر  T -  Italics 100  0  0  0  2  مختصات جغرافيايي  7
  شكيلژاند م  T  Nazanin 120  0  0  0  1  متون زير مقياس  8

اعداد انحراف شبكه و   9
  لژاند مشكي  T -  Engineering  74  0  0  0  1  مغناطيسي

10  MN- TN- GN 1  0  0  0  T - working  54  لژاند مشكي  
  فايل بردر  T - Engineering  90 0 0 0 5  اعدا شبكه هاي فرعي 11

شده در اندكس  Fillكادر  12
  لژاند مشكي  -  - - F  0  0  0  1  بلوك بندي و شيت بندي

خطوط انحراف شبكه   13
  لژاند مشكي  -  - - L  0  0  0  2  مغناطيسي 

  لژاند مشكي  T -  Nazanin  260-345  0  0  0  7  نام نقشه   14
  فايل بردر  T -  Engineering 90  0  2  0  8  اعداد شبكه هاي اصلي  15
  فايل بردر  T - Engineering  100 0 2 0 8  شماره نقشه هاي اورلپ 16
  لژاند مشكي  T -  Engineering  150  0  2  0  5  شماره نقشه  17

كادرشماره نقشه هاي   18
  -  - - S  0  5  0  55  اورلپ

فايل بردر 
 20-4ابعاد 

mm 
  فايل بردر  -  -  S  0  0  0  56  كادر داخلي  19
  فايل بردر  -  -  S 0 6 0 57  كادر خارجي 20
  فايل بردر  -  - - S  0     2  0  58  كادر دور نقشه  21
  فايل بردر  -  - - L  0  0  2  59  خطوط تيك  22
  فايل بردر  -  -  - L 0 0 152 59  شبكه فرعي 23
  فايل بردر  -  -  - L  0  2 152  60  شبكه اصلي  24
  لژاند مشكي  L -   Engineering  50 0 0 0 1  مقياس خطي 25
  لژاند مشكي  T -  Nazanin  220  0  0  0  1  مقياس عددي  26
 رفايل برد  -  -  - L  0  0  0  2  خط مختصات جغرافيايي  27

28 Digital Top.  1 0 0 0 T -  working  100  لژاند مشكي  
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  MicroStationدر محيط  Carto Tools: مجموعه ابزار  3پيوست 

توسعه يافته  mvbaبوده و به زبان  MicroStationXMشامل ابزارهاي كاربردي در محيط  Carto Toolsمجموعه ابزار 
هاي مختلف آن ، بخشArcGISاشد كه با توجه به لزوم تغيير محيط به بهاي زير مياست. اين مجموعه ابزار حاوي بخش

  اند.نيز در حد لزوم تكميل شده
 شيت كارتوگرافي SeedFileتصحيح  )١

٢( Merge هاي فايلDGN  براي ساختن فايل ورودي كوچك
 مقياس

 پترن سطحي براي عوارض سطحي )٣

  Multilineبه  Lineتبديل  )٤

 تبديل ساختار هندسي عوارض )٥

  
  
 

  

 

 

 

 افزارنحوه نصب نرم - 3-1
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نماييم تا فايلرا اجرا مي  \\CartoToolsDGN\Programs\vaeziموجود در شاخه  CartoTools_Setup.exeابتدا فايل 

 كپي شوند. C:\Cartographyنياز برنامه در شاخه هاي مورد

اي كنيم تا پنجرهرا انتخاب مي …Configurationگزينه  Workspaceدر منوي  MicroStation XMسپس در محيط 

  مطابق شكل زير اجرا شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  را كه در بخش DGN Library Listمحتواي پارامتر  Editسپس با استفاده از گزينه 

Primary Search Paths  قرار دارد تغيير داده و عبارتC://Cartography/UCF/*.dgnlib كنيم.را به آن اضافه مي 
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گزينه  Toolsرا بسته و مجدداً آن را باز نماييم. سپس از منوي  MicroStation XMافزار حال كافيست نرم

Toolboxes…  را انتخاب كرده، در پنجره حاصل، گزينهCarto Tools (Custom)  را فعال نموده و گزينهOK  را انتخاب

  كنيم. مي

  

  

  

  

  
رسد. بايد در نظر داشت افزار به پايان ميشود و نصب نرمافزار مشاهده ميدر محيط نرم CartoToolsبدين ترتيب ابزار 

 توسعه يافته و صرفا در همين نسخه تاييد شده است. MicroStation XMافزار در محيط كه اين نرم

  شيت كارتوگرافي SeedFileتصحيح  -3-2

ده از فايل پيش فرضي كه قبال صحت آن تاييدشده، اقدام به تغيير اين ابزار با استفا

SeedFile نمايد.مي  

اگر مراحل انجام كار با موفقيت طي شود، پيغامي از سوي برنامه دريافت نخواهد شد. اما در صورت بروز خطا پيغام زير 

  ل پشتيبان استفاده شود.شود تا براي بازيابي فايل اوليه از فايگردد و در آن توصيه ميمشاهده مي
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وجود خواهد داشت (مانند  _BKفايل پشتيبان همنام با فايل اصلي بوده و فقط ابتداي اسم آن عبارت 

BK_36B.DGN براي بازيابي فايل اوليه كافيست فايل اوليه را پاك كرده و فايل پشتيبان را به نام فايل اوليه تغيير نام .(

  دهيم.

  

3-3 - Merge هاي فايلDGN براي ساختن فايل ورودي كوچك مقياس  

هاي كوچك مقياس هاي مرتبط با يك شيت،هنگامي كه قصد داريم نقشهفايل (Merge)سازي اين ابزار جهت يكپارچه

شود. براي مثال براي توليد يك هاي سازمان را شامل مياستانداردهاي موجود در نقشهصرفا  توليد نماييم، توسعه يافته و

 ,6260 ,6261هاي با نام 100Kشيت  6سازي نياز به يكپارچه 36و با نام  250Kكارتوگرافي با مقياس شيت نقشه 

  باشد.مي 6461 ,6460 ,6360 ,6361

باشد و متناسب با و ... مي Carto50K, Carto25K, Ntdb25Kهاي مختلفي از قبيل اين ابزار قادر به شناسايي مقياس

اين ابزار هم بصورت تك  ضمنارا انجام دهد.  ColorTableسازي و تنظيم عمليات يكپارچه تواندهاي ورودي مينوع نقشه

  كند.هاي ورودي را نيز گزارش ميباشد و نقائص موجود در فايلقادر به انجام عمليات خود مي Batchشيت و هم بصورت 



   

      73 

 

  

  

  پترن سطحي براي عوارض سطحي - 4 -3

، براي عوارض سطحي پترن توليد MicroStationشابه ابزار پترن سطحي در نرم افزار توان مبا استفاده از اين ابزار مي

اند. بايد توجه داشت كه هاي يكسان است كه درون يك سطح مشخص قرار گرفتهCellاي از نمود. پترن در واقع مجموعه

 Cell گيرد، در قالب يكميهاي متفاوت ديگري كه مورد استفاده قرار Cellبه همراه  Cellاطالعات مربوط به اين 

Library .متناسب با مقياس مورد نظر معرفي گردد و سپس تنظيمات مربوط به پترن انجام شود  

است و عملكرد آن نيز به همان نسبت يكسان  MicroStationاكثر تنظيمات ابزار توسعه يافته مشابه ابزار پترن موجود در 

هاي پترن Cellشدن  Dropها با خطوط شبكه، از بر تصحيح تداخل پترناست، با اين تفاوت كه ابزار مذكور عالوه 

- گذاري كمتر ميگيرد و تعداد خطاهاي پترنتر انجام مينمايد. بدين ترتيب تصحيحات بعدي پترن راحتجلوگيري مي

  شود.

 Selectشده و در صورت شوند، انجام نشده باشد، ابزار بر روي عوارضي كه ديده مي Selectاي در صورتي كه هيچ عارضه

هاي بودن يك يا چند عارضه، ابزار صرفا بر روي آنها اجرا خواهد شد، چه قابل ديده شدن باشند و چه ديده نشوند.بخش

  باشد:مختلف اين ابزار در شكل زير قابل مشاهده مي

  



   

      74 
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   Multilineبه  Lineتبديل  -3-5

صورت كند. نحوه كار اين بخش بدين تبديل مي Multilineدارد تعريف شده، به اين ابزار عوارض خطي را مطابق استان

  كند. (استاندارد است كه ابتدا با توجه به اليه و مشخصات ظاهري هر عارضه خطي، نوع عوارض خطي را شناسايي مي

ارض متناسب با آن قرار دارد شناخت عو C:\Cartography\REQدر آدرس  MlinesInfo.mdbعوارض در فايلي با نام 

  گردد).انجام مي

با مشخصات ذكر شده در  Multilineسپس با توجه به عوارض تعريف شده در استاندارد، در صورت لزوم اقدام به ترسيم 

  نمايد.استاندارد نموده و آن را جايگزين عارضه خطي اوليه مي

پيش  Multilineو خطايي در هنگام ترسيم  همچنين در صورتي كه عارضه خطي مذكور به هردليل قابل تبديل نباشد

توان افزار، ميترتيب پس از اتمام كار نرمدهد. بديننموده و كار خود را ادامه مي Selectافزار عارضه خطي را آيد، نرم

  شده همان خطاها هستند). Selectموارد خطا را بررسي نمود (عوارض 

  

 

 

 

  تانداردعوارض مطابق با اس Attributeتصحيح  - 3-6
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  باشد.باشد و در حال حاضر قابل استفاده نمياين بخش در دست تكميل مي

  تبديل ساختار هندسي عوارض - 3-7

 MicroStationهاي مختلف موجود در نرم افزار تواند هندسهاين ابزار مي

را كه قابل تبديل باشند به يكديگر تبديل نمايد. توسعه اين ابزار هنوز به 

  : باشددر حال حاضر داراي بخش زير مي اتمام نرسيده و

  LineString به Shape ليتبد - ١

  

   ArcGISدر محيط  Carto Tools: مجموعه ابزار  4پيوست 

و  Toolboxدر اين محيط به دو صورت  CartoToolsابزار ، مجموعه ArcGIS10افزار با توجه به قابليتهاي فراوان نرم

Add-In است.يافتهتوسعه 

 افزار، درنرم  با استفاده از ابزارهاي موجود Toolboxدر بخش 

 

 

 هايي توسعه يافته و درقالب چندمدل Model Builderمحيط 

 Toolsetاند. بندي شده، با توجه به كاربرد، طبقه  

 برArcToolbox براي استفاده از اين بخش كافيست در محيط   

 داردركه در بخش داخلي پنجره قرا يArcToolboxروي عبارت 

 را انتخاب كنيم و در Add Toolboxكليك نموده و گزينه راست 

 افزار معرفي نماييم.را به نرم CartoTools.tbxپنجره حاصل فايل 

 صورت شكلبه ArcToolboxپس از انجام اين مراحل پنجره  

  روبرو تغيير خواهد كرد. 
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ها و انجام حاوي ابزارهايي براي مديريت اليه حاضره و درحاليافتتوسعه Add-Inبصورت  CartoToolsافزار بخش دوم نرم

  باشد.هاي كنترلي بر روي آنها ميفعاليت

 افزار را قرار هاي نصب نرمخارج شده و در آدرسي كه فايل ArcGIS10براي نصب اين بخش كافيست ابتدا از محيط 

 را اجرا نماييم.  CartoTools.esriAddInايم  فايل  داده

را  CartoToolsگزينه  Toolbarsو در بخش  Customizeشده و در منوي  ArcGIS10افزار س وارد نرمسپ 
  كنيم. انتخاب مي

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

 توضيحات عنوان ابزاررديف

1 Real Full Extent 
  را شناسايي كرده و بدون توجه به آنها TOCاليه هاي خالي 

FullExtent دهد.را انجام مي 

2 Remove Empty 
Layers  اليه هاي خالي را ازTOC كند.حذف مي 

3 Arrange Layers هاي موجود در اليهTOC كند.را مطابق استاندارد مرتب مي 

4 Labels On/Off Label كند.ها را مطابق استاندارد روشن و خاموش مياليه 
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5 Check Carto 
Rules دهد.كند و عدم تطابق را گزارش ميها اعمال مياي را بر روي اليهقواعد تعريف شده

6 Layers Info هاي موجود در اطالعات كلي از اليهTOC كند.را در قالب يك جدول ارائه مي 
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  متري 500و  100هاي : نحوه استخراج منحني 5پيوست 

براي  1:25000مقياس  DGNهاي متري) از فايل 500و 100هاي شاخص و اصلي (هدف از اين بخش استخراج منحني

افزار در محيط رغم امكان توسعه نرماست. الزم به ذكر است كه علي 1:250000هاي كارتوگرافي استفاده در تهيه نقشه

MicroStationافزار هاي آتي به نرم، به دليل گرايش انجام فعاليتArcGIS المقدور روند سعي بر اين بوده است تا حتي

  كار در اين محيط طراحي گردد.

  تهيه ملزومات كار - 1- 5

 Shapefileهاي بلوك مورد نظر به فرمت فايل حاوي منحني ميزان -١

شود. از خدمات فني دريافت مي 1:25000در مقياس  Contour_lineو با نام  Shapefileاين فايل در قالب فرمت 

  كار با مشكل مواجه نشويد. تغيير نام دهيد تا در ادامه Contour_lineبايست نام آن را به پس از دريافت فايل مي

  Shapefileبه فرمت  250Kهاي فايل حاوي مجموعه شيت -٢

  باشد.قابل دسترس مي Index_250Kو با نام  Personal Geodatabaseاين فايل در غالب فرمت 

  ArcGIS10در محيط  Carto Toolsنصب مجموعه ابزار  -٣

  را در شاخه زير كپي كنيد: (Carto Tools.tbx)ه هاي مربوطبراي نصب اين مجموعه ابزار كافيست تا فايل

[]:\Program Files\ ArcGIS\ Desktop 250 \ ArcToolbox\ Toolboxes  

مشاهده نمائيد. در صورت  ArcToolboxرا در قسمت  Carto Toolsتوانيد مجموعه ابزار پس از كپي فايل مذكور مي

 ArcToolboxبر روي سر فصل  ArcToolboxو در بخش  ArcGISبروز اشكال و يا اضافه نشدن ابزار در محيط 

 را به نرم افزار اضافه كنيد. Carto Tools.tbxفايل   … Add Toolboxراست كليك نموده و با انتخاب گزينه 

  

 هاكنترل ارتفاع منحني ميزان -2- 5
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كنيم كه حتما در جدول اضافه كرده و كنترل مي ArcGISابتدا اليه منحني ميزان و نقاط ارتفاعي را در محيط 

  .ذخيره شده باشد ORTHO_HEIGها در ستوني با نام اطالعات توصيفي آن، ارتفاع منحني ميزان

  كنيم.ها را بطور كلي كنترل مي) ارتفاع منحني ميزانSpot_Heightسپس با توجه به نقاط ارتفاعي منطقه (اليه 

باشد (در  Mvalueو  Zvalueبايست فاقد ه بعدي بوده و ميمورد استفاده در اين بخش نبايد س اليه منحني ميزان

  باشد)." polyline"صرفا حاوي متن " shape "جدول اطالعات توصيفي آن مقادير ستون 

  

   UTMهاي بلوك به تغيير سيستم تصوير فايل منحني ميزان و فايل شيت -3- 5

كنيم.سپس با استفاده از ابزار اضافه مي ArcGISرا در نرم افزار  index_250Kابتدا اليه منحني ميزان و اليه 

Project  و با توجه بهZone ها را به مورد نظر، سيستم صوير اليه حاوي منحني ميزانUTM دهيم.تغيير مي  

  

  

  

دهيم، با اين تفاوت كه قبل از تغيير سيستم تصوير ابتدا را نيز تغيير سيستم تصوير مي index_250Kدر ادامه اليه 

  ها انجام شود.بر روي آنصرفا  كنيم تا عملياتدهند انتخاب ميايي كه محدوده مورد نظر را پوشش ميهبخش

        متري 500و  100هاي هاي منحني ميزانايجاد فايل - 4- 5

اليه  منحني ميزاني را كه از مرحله قبل  "Build Contours 100m , 500m " در اين مرحله با استفاده از ابزار

 كنيم.تبديل مي 500m و 100mه است  به دو اليه بدست آمد
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  ها و محدوده شيت از منحني ميزان DXFايجاد فايل - 5- 5

 Convert toحاصل از   مراحل قبل را به ابزار  250Kهاي و اليه شيت 500mو  100mهاي در اين مرحله اليه  

DXF  معرفي كرده و با استفاده از اين ابزار،   يك فايلDXF نمائيم.به عنوان خروجي تهيه مي        

  

  

  

اضافه  ArcGISهاي مربوطه را در محيط توان هر كدام از اليهاگر مدت زمان اجراي اين ابزار به طول انجامد، مي

تبديل  DXFها را به فرمت ، هر كدام از اليهExport to CADنموده و سپس با راست كليك كردن و انتخاب گزينه 

  نمود.

   MicroStation 8,5به محيط  DXFتقال فايل ان - 6- 5

باز   MicroStation آن قبال درست شده است در محيط seed fileرا كه  DGNدر اين مرحله كافيست يك فايل خالي 
حاصل از مرحله قبل را به آن رفرنس نمائيم. بايد توجه شود كه حتما هنگام رفرنس نمودن گزينه  DXFكرده و فايل 

Attachment Method  در حالتCoincident World  قرار داشته باشد. سپس توسط دستورMerge Into Master  فايل
  .كنيممي Mergeرفرنس شده را با فايل پايه 

  1:250000استخراج منحني ميزان ها در محدوده نقشه  -7- 5

 

شود، قبل از تبديل ام ميانج1:250000ها روي كل بلوك كه عمليات نرم كردن و حذف تضاريس راهباتوجه به اين

حاصل  DGNالزم است، داده هاي موجود در محدوده شيت مورد نظر را از فايل  MultiLineهاي نرم شده به راه

  شده از مرحله قبل، استخراج ميكنيم. 

را به عنوان فايل فعال  1:250000هاي اصالح شده بلوك راه DGNفايل  MicroStationبدين منظور ، در محيط 

مورد نظر را به  1:250000نقشه  Borderخاب كرده سپس به منظور شناسايي شيت مورد نظر در كل بلوك، فايل انت

 نماييد. Referenceآن 
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  و با تنظيمات زير محدوده نقشه مورد نظر را انتخاب و باقي داده ها را حذف نماييد. Fenceبا استفاده از ابزار  

  

  

  

   LineStringبه  Shapeتبديل عوارض  -7- 5

ها به شكل ، امكان دارد تعدادي از منحني ميزانDGNالزم به ذكر است كه در مرحله تبديل عوارض به فرمت 

Shape بايست پس از انجام اين تبديل با استفاده از ابزار (عارضه پليگوني) تبديل گردند. به همين دليل ميShape 

to LineString  موجود در مجموعه ابزارCartoTools  در محيطMicroStation  عوارض مذكور را بهLineString 

  تبديل نماييم.

  انجام تنظيمات نهايي - 8- 5

خواهيم داشت كه عوارض موجود در آن با توجه به اليه تعريف شده براي هر عارضه به  DGNدر نهايت يك فايل 

رساني دارند. بنابراين با روزها نياز به بهآن Styleو  Color ،Weightاند، اما اطالعات مربوط به طور صحيح قرار گرفته

 ها اعمال كنيم:هاي آنتنظيمات زير را در مورد اليه MicroStationاستفاده از ابزارهاي موجود در 

  

 
 LevelColorWeightStyle 

 0 0 22 20 متري) 100منحني ميزان اصلي (

 0 2 22 23 متري) 500منحني ميزان شاخص (

Border 1 0 0 0 

 

 

   MultiLineها به ها و تبديل آن: نحوه جنراليزه راه 6پيوست 

  هانرم كردن و حذف تضاريس راه -1- 6
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و با استفاده از مدل طراحي شده جنراليزه شده و پس از تغيير فرمت به  ArcGISعوارض مربوط به راه در محيط 

DGNها در مدل طراحي شده با نام نراليزه راهشوند. عمده روند جاي) رفرنس مي، به فايل اصلي (فايل قهوهRoads 

گردد. جزئيات اين عمليات براي آشنايي بيشتر انجام مي ArcToolboxدر محيط  Carto Toolsكه در مجموعه ابزار 

  با اين مدل و نحوه عملكرد آن در نمودار زير نشان داده شده است.

  
  ساير راهها تركيب مالرو وجيپ رو

  

  

 DXFهاي جنراليزه شده با فرمت ، به اليهShapeهاي مربوط به راه را با فرمت توان اليهمي Roadمدل با استفاده از 

- درون مدل تعريف شده است و كافيست اليه 250Kها براي مقياس تبديل نمود. پارامترهاي مربوط به جنراليزه راه
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در اين مرحله اندكس مربوط به بلوك مورد نظر هاي مربوط به راه را به عنوان ورودي مدل براي آن فراهم نماييم. 

 شود.شود. جزئيات اين فرآيند در ادامه توضيح داده مينيز جداسازي مي

  دهيم:ها مراحل زير را انجام ميبراي انجام نرم كردن راه     

 كنترل اسامي مطابق استاندارد -١

اينصورت توسط مدل قابل شناسايي نبوده و در فايل  بايست مطابق استاندارد زير باشند، در غيرها مياسامي اين اليه

     شوند. اسامي بررسي مي Arc Catalogبدين منظور در ابتدا در محيط   آيند.خروجي نمي

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 هاي مربوطه     اضافه كردن اليه -٢

  د.شونمي (add)اضافه  Arc Mapتمام اليه هاي مربوط به راه و اندكس كلي ايران را در محيط 

  

  

 برداريهاي حاوي اطالعات بهرهبررسي اليه -٣
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 داراي ستونميبايست حتما  ، باشندميها راه (OPERATION)برداري حاوي اطالعات بهرهكه هايي اليه 

OPERATION"  نيز نشان دهنده اطالعات صحيحي باشد. مقادير داخل آن ستون" بوده و  

 

٤- Merge اليه هاي راه  

 ميشوند. Mergeهاي راه با يك ديگر تمام  اليه" Merge Layers With Attributes" با استفاده از ابزار 

  
  
  
  

 تغيير سيستم تصوير فايل راه ها  - 5

 سيستم مرحله قبل را به  Mergeسيستم تصوير اليه مربوطه به نقشه،   Zoneو با توجه به  Projectبا استفاده از ابزار 

  دهيم.تغيير مي UTMتصوير 

  

  

 هاي راه يهتفكيك ال -٦

  شود. هاي راه از يكديگر تفكيك ميتمام اليه  Create Layers Based on Attributes""با استفاده از ابزار

داراي شده  Mergeهاي راهمرحله ورودي اليه در اين

  .باشدميحاصل از مرحله قبل تم تصوير سسي

  

  ذخيره گردد. "Layers"نكته:  خروجي اين ابزار حتما بايد در يك پوشه به نام   

  

 ها نرم كردن و حذف تضاريس راه -٧
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  گردند.مي Generalizeهاي راه تفكيك شده در مرحله قبل تمام اليه Generalize Roads 250Kبا استفاده از ابزار 

  هاي نرم شده مي باشد) جاده DXF(خروجي فايل  

  

از  1:250000ندكس شيت بندي بلوك يجداسازي ا -8
ندي كلي ايران و معرفي سيستم ايندكس شيت ب

 بلوك مورد نظر   UTMتصوير 

سيستم تصوير  سپس مي گردد.و استخراج از اندكس كلي ايران انتخاب مورد نظر  1:250000ابتدا محدوده بلوك 

  شود.تغيير داده مي UTMسيستم تصوير  به 1:250000هاي بلوك شيتشامل فايل 

  

  

  

  

  ايجاد شدهشيت بندي بلوك ندكس يااليه  Convert to DXFستفاده از ابزار با اپس از معرفي سيستم تصوير ، 

  گردد.تبديل مي DXFفرمت در مرحله قبل به  

  آن Mergeو  MicroStation 8,5به محيط  DXFانتقال فايل  - 2- 6

 MicroStationآن قبال درست شده است در محيط  seed fileرا كه  DGNدر اين مرحله كافيست يك فايل خالي 

ها و اندكس بلوك) را به آن رفرنس نمائيم. بايد توجه شود كه حاصل از مرحله قبل (فايل راه DXFباز كرده و فايل 

قرار داشته باشد. سپس  Coincident Worldدر حالت  Attachment Methodحتما هنگام رفرنس نمودن گزينه 

، 3هاي اليه Attributeكنيم. در ادامه مي Mergeپايه فايل رفرنس شده را با فايل  Merge Into Masterتوسط دستور

  گردد. طبق استاندارد تصحيح مي 10و  9
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 LevelColorWeightStyle 
Street 20 22 0 0 

Track 3 2 152 55 ساير راهها 
Path

 

  

  

   1:250000هاي اصالح شده در محدوده نقشه استخراج راه - 3- 6

شود، قبل از تبديل انجام مي1:250000ها روي كل بلوك نرم كردن و حذف تضاريس راه كه عملياتباتوجه به اين

حاصل  DGNالزم است، داده هاي موجود در محدوده شيت مورد نظر را از فايل  MultiLineهاي نرم شده به راه

  شده از مرحله قبل، استخراج كنيد. 

را به عنوان فايل فعال  1:250000ي اصالح شده بلوك هاراه DGNفايل  MicroStationبدين منظور ، در محيط 

مورد نظر را به  1:250000نقشه  Borderانتخاب كرده سپس به منظور شناسايي شيت مورد نظر در كل بلوك، فايل 

  نماييد. Referenceآن 

  ا را حذف نماييدو با تنظيمات زير محدوده نقشه مورد نظر را انتخاب و باقي داده ه Fenceبا استفاده از ابزار  

  

  

  

  

  

   MultiLineهاي نرم شده به تبديل راه - 3- 6

ها بندي آنبا اين تفاوت كه اليه ، باشندحاصل از مرحله قبل حاوي عوارض خطي مربوط به راه مي DGNفايل 

عيت  ها با توجه به وضباشد. اين امر نيز به دليل تفكيك برخي از اليهنمي 250Kهاي مطابق استاندارد نقشه
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OPERATION باشد. ستون ها محقق شده است. استاندارد اين عوارض در اين مرحله مطابق جدول زير ميآن

Home_Level_Number  شماره اليه هر كدام از عوارض را قبل از تبديل بهMultiLine دهد.نشان مي  

  

تبديل  MultiLineبايست به كه ميبا توجه به اطالعاتي كه از مراحل قبل به دست آمده، در اين مرحله عوارضي 

در محيط  Carto Toolsموجود در مجموعه ابزار  MultiLineبه  Lineگردند با استفاده از ابزار تبديل 

MicroStation متناسب با نوع اليه، به ،MultiLine گردند.تبديل مي 
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  نرم كردن و حذف تضاريس پوشش گياهي - 7- 1

و با استفاده از مدل طراحي شده جنراليزه شده و پس از تغيير  ArcGISحيط عوارض مربوط به پوشش گياهي در م

شوند. عمده روند جنراليزه پوشش گياهي در مدل طراحي ، به فايل اصلي (فايل سبز) رفرنس ميDGNفرمت به 

ت اين گردد. جزئياانجام مي ArcToolboxدر محيط  CartoToolsكه در مجموعه ابزار  Green Layersشده با نام 

  عمليات براي آشنايي بيشتر با اين مدل و نحوه عملكرد آن در نمودار زير نشان داده شده است.
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هايي ، به اليهDGNهاي مربوط به پوشش گياهي (فايل سبز) را با فرمت توان اليهمي Green Layersبا استفاده از مدل 
  تبديل نمود. DXFجنراليزه شده با فرمت 

 Polylineدرون مدل تعريف شده است و كافيست  250Kپارامترهاي مربوط به جنراليزه پوشش گياهي براي مقياس  
خروجي را براي آن معرفي نماييم. اين  DXFحاوي پوشش گياهي (سبز) را به عنوان ورودي مدل و نام فايل  DGNفايل 

قدام به تفكيك عوارض نموده و پردازش متناسب با هركدام را سبز ا ابزار با توجه به اليه بندي استاندارد عوارض در فايل
  دهد.انجام مي

  

  

  

صورت خروجي ابزار اشتباه خواهد بايست به درستي در اليه مربوط به خود قرار گيرند، در غير ايناز اين رو عوارض مي 
  بود. اليه بندي اين عوارض در جدول زير نشان داده شده است.
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  در جدول زير به تفصيل بيان شده است. Generalize GREEN Layerابزار  اطالعات مربوط به

    
  

  آن Mergeو  MicroStation 8,5به محيط  DXFانتقال فايل  -7- 2

باز كرده و  MicroStationآن قبال درست شده است در محيط  seed fileرا كه  DGNدر اين مرحله يك فايل خالي 

   ه آن رفرنس نمائيم. بايد توجه شود كه حتما هنگام رفرنس نمودن گزينهحاصل از مرحله قبل راب DXFفايل  

Attachment Method  در حالتCoincident World  قرار داشته باشد. سپس توسط دستورMerge Into Master 

  كنيم.مي Mergeفايل رفرنس شده را با فايل پايه 
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   Microstationدر محيط  Carto Tools: مجموعه ابزار  8پيوست 

هاي كاربردي جهت انجام بعضي از ويرايشهاي خودكار كارتوگرافي شامل برنامه CartoToolsمجموعه نرم افزاري 

 Microstationمحيط نرم افزاري  در1:250000و 1:100000و 1:50000و  1:25000ها خصوصا در مقياسهاي نقش

   باشد.مي *.8

  نصب و اجراي برنامه-1- 8

به همان نام اجرا مي گردد به اطالعات و داده هايي مورد نياز مي باشد  exeكه توسط يك فايل   CartoToolsبرنامه 

  كه در مسير ذيل قرارگيرند:

  

  

  

  

  

مي باشد كه كليه داده هاي مورد نياز برنامه  Setupضمنا جهت نصب خودكار اين مجموعه نرم افزار داراي يك فايل 

  نصب آن داده هاي مورد نياز برنامه در مسير مذكور قرار مي گيرند.در آن گنجانيده شده است كه با 
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  گردد. Removeبايد  Remove Programs  Add or: قبل از نصب برنامه نسخه قبلي برنامه توسط نكته

 CartoTools Getting Started  
  گردد.اصلي برنامه بارگذاري ميو قبل از دسترسي به امكانات  CartoTools.exeاين فرم پس از اجراي نرم افزار 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Design file is open  : جهت اجراي صحيح و بدون خطاي برنامه الزم است قبل اجراي برنامه محيط نرم
افزاري مايكرواستيشن بارگذاري گردد لذا درصورتيكه مايكرواستيشن بارگذاري شده باشد جهت دسترسي به 

 جرايي برنامه گزينه مربوطه را تيك بزنيد. ابزار مورد نياز و ادامه روند ا

  

  

 Select Tools   ابزار جهت اجرا توسط براي دسترسي به ابزار مورد نياز با توجه به مقياس مورد نظرQuick 

Lunch گردد.  انتخاباز ليست ، گزينه دلخواه  
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 Quick Launch  :                فرم مربوط به دسترسي آسان به ابزاري كه استفاده بيشتري  با كليك بر روي دكمه
 از آنها خواهد گرديد بارگذاري مي گردد.
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  امكانات برنامه- 2- 8
 

  از جمله امكاناتي كه در اين نرم افزار تعبيه گرديده است مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

 eplaceCells R، ها  Cellجايگذاري خودكار  -1- 2- 8

جايگذاري نمادهاي كارتوگرافي بصورت خودكار و براساس مقياس مورد نظر جايگذاري با بهره گيري از اين برنامه 

  مي گردند.

 در برنامه مذكور سه روش، جهت جايگذاري نمادها طراحي گرديده است. 

 Active Cell  :دگذاري بطور خودكار انجام مي با انتخاب اين گزينه براساس نوع فايل و نماد موردنظر عمليات نما

  گردد.

نام نماد مورد نظر انتخاب  Cell Nameنوع فايل با توجه به فايل بارگذاري شده و در بخش  File Typeدر بخش 

 گردد. 

 All Cell : .با انتخاب اين گزينه براساس نوع فايل كليه نمادهاي تعريف شده بطور خودكار جايگذاري مي گردند 

 Color Clear Cell Fill  : با انتخاب گزينه مذكور براساس نوع فايل، كليه نمادهاي تعريف شده كه دارايFill 

 زمينه مي باشند بطور خودكار جايگذاري مي گردند.

با  )8(رنگ شماره زمينه Fillاز نظر رنگ  خصوصا مشخصات گرافيكي نمادهاي مذكور با توجه به وجود عدم انطباق

جهت سهولت در اصالح نمادهاي مشكلدار  اين  ،د و مشكالت بوجود آمده دراين زمينهاستاندارد تعريف شده موجو

 بخش از برنامه طراحي گرديده است. 

 

بر روي آيكون                   Cells Replaceجهت بارگذاري برنامه  - كليك نماييد.

 كليك نماييد. RUNر روي گزينه جهت اجرا پس از بارگذاري فايل كارتوگرافي موردنظر و انجام تنظيمات الزم ب -

تهيه  1:100000و  1:50000 هايمقياس نقشه اي  فايلهاي نمادگذاري خودكار در برنامه جهت هم اكنون اين  -

  .گرديده است
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 هاي نقشه ) فايلColor Tableتنظيم خودكار جدول رنگ(-2- 2- 8

 خودكار جدول رنگ به دو روش زير مي توان عمل كرد:به منظور تنظيم 

 Setting Color Table 

نقشه ها را مي توان بر اساس استانداردهاي موجود بطور خودكار تنظيم  Color Tableبا بهره گيري از اين برنامه 

الزم به ذكر است برنامه مذكور با توجه به وجود اشكاالت در فايلهاي نهايي كارتوگرافي و مشكالت موجود در نمود.

دردست تهيه و طراحي قرارگرفته  با استانداردهاي موجود، نقشه هاي ارسال شده عدم تطابقپالتهاي تهيه شده و 

  است.

 ) يك نقشه ميسر مي باشد.All Files) و يا كليه فايلهاي(Active Fileامكان تنظيم خودكار فايل فعال( -

 

               آيكونبر روي   Setting Color Tableجهت بارگذاري برنامه  - كليك نماييد.
  

 All Filesو يا  Active Fileاجرا پس از بارگذاري يكي از فايلهاي اصلي نقشه مورد نظر بر روي گزينه  جهت -

  كليك نماييد.

 را انتخاب نماييد. …For Plotبراي پالت نقشه ها قبل از اجرا گزينه  Color Tableجهت تنظيم  -
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لها با استاندارد اوليه تنظيم مي ) فاي Color Tableجدول رنگ ( …For Plotدر صورت عدم انتخاب گزينه  -

  گردند.

 تهيه گرديده است. 1:100000و  1:50000، 1:25000در مقياسهاي اجرا برنامه مذكور جهت  -

فايلها جهت  Color Table،1:25000با توجه به استاندارد موجود و شيوه ارسال فعلي در نقشه هاي مقياس  -

) مي باشد و  لذا Defaultاوليه (Color Table و مطابق با  فايلها جهت پالت متفاوت  Color Tableارسال با 

  بدون تيك باقي مي ماند.For Plot گزينه  براي ارسال با توجه به برنامه مربوطه

  
 Setting All   

بر روي آيكون                                  AllSettingجهت بارگذاري برنامه  كليك نماييد.

باشد با توجه به اينكه، هاي ديگر نقشه به آن رفرنس ميري فايل لژاند نقشه كه تمام اليهجهت اجرا پس از بارگذا

 Color Table 4يا   Color Table 4 Plotگردد يكي از دو گزينه پالت يا  ارسال تهيه مي  شيت مربوطه به منظور

Send  گردد.در پنجره زير انتخاب مي  
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 Text Size Change شته ها ، تغيير سايز اسامي و نو -3- 2- 8

 بصورت خودكار بصورت بزرگ نمايي شده اسامي و نوشته هاي مورد نظر در سطح نقشه جايگذارياين برنامه جهت 

 تهيه گرديده است. )كه بخشي از عمليات جنراليزاسيون مي باشد(با توجه به مقياس و استاندارد موجود 

 

آيكون                 برروي Text Size Changeجهت بارگذاري برنامه  - كليك نماييد.
  

ل كارتوگرافي مربوطه (فايل مشكي براي نقاط ارتفاعي) و انجام تنظيمات مورد جهت اجرا پس از بارگذاري فاي -

 كليك نماييد. RUNبر روي گزينه نياز
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