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  بسمه تعالي 

  

  پيشگفتار 

به كارگيري مناسب و مستمر آنها در پيشرفت جوامع،   اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي ازامروزه نقش و
نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهان امروز، تهيه ضوابط، معيارهـا و               . تهيه و كاربرد آنها را ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است          

  . تخصصي واگذار شده است-جامع فني استانداردها در هر زمينه به م
با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه اسـتاندارد در بخـش آب از اهميـت                            

 و  ريـزي   مهبرناويژه اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه ضوابط ومعيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيرو با همكاري معاونت                      
   :مين اهداف زير اقدام به تهيه استانداردهاي صنعت آب نموده است تامنظور به  جمهوريسنظارت راهبردي ري

 ها  برداري و ارزشيابي طرح ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره

  ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  كاري پرهيز از دوباره
   :گيرد آب با در نظر داشتن موارد زير صورت ميتدوين استانداردهاي صنعت 

 نظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي  استفاده از تخصص ها و تجارب كارشناسان و صاحب

 استفاده از منابع و مĤخذ معتبر و استانداردهاي بين المللي 

 ي مطالعه، طراحي و ساخت ها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحدها ي اجرايي، سازمانها دستگاهگيري از تجارب  بهره

 تهيه كننده استاندارد ت معتبر توجه به اصول و موازين مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ساير مؤسسا

كننده و گروه نظـارت       نويس براي نظرخواهي منتشر شده و نظرات دريافتي پس از بررسي تيم تهيه              استانداردها ابتدا به صورت پيش    
  .ه نهايي منظور خواهد شددر نسخ

فرماينـد    ، با توجهي كه مبذول مي     باشد  مينظراني كه فعاليت آنها با اين رشته از صنعت آب مرتبط              اميد است كارشناسان و صاحب    
م و  نويس را مورد بررسي دقيق قرار داده و با ارائه نظرات و راهنمايي هاي ارزنده خود به دفتر طـرح، ايـن دفتـر را در تنظـي                             اين پيش 

  .تدوين متن نهايي ياري و راهنمايي فرمايند



 

 ب 

  كننده، كميته و ناظران تخصصي تركيب اعضاي تهيه
 و همكاري افـراد زيـر تهيـه         انستيتو آب دانشگاه تهران با مسووليت آقاي دكتر عليرضا اردالن آزموده          نويس در     اين پيش 

  : به ترتيب حروف الفبا عبارت است ازاسامي اين افراد. شده است
  دكتراي ژئودزي  دانشگاه تهران   آقاي عليرضا اردالن آزموده

   هيدروگرافيليسانس فوق  مشاور دريا ترسيم مهندسين شركت  آقاي بهمن تاج فيروز
   ژئودزيليسانس فوق  برداري كشور سازمان نقشه  آقاي محمود شاكري

 ي هيدروگرافليسانس فوق  برداري كشور  سازمان نقشه  آقاي محمدحسين مشيري

  :اند، به ترتيب حروف الفبا عبارتند از عهده داشته نويس را به بر تدوين اين پيشتخصصي  كه مسئوليت نظارت گروه نظارت
 برداري ليسانس مهندسي نقشه  پردازان پارس شركت نقشه  آقاي عليرضا تكاور

  ليسانس رياضي  برداري كشور سازمان نقشه آقاي محمدحسن خدام محمدي
  ليسانس مهندسي منابع آب فوق  موسسه تحقيقات آب   اميرحسينيآقاي يوسف خلج

  هاي هيدروليكي سازهمهندسي ليسانس  فوق  وزارت نيرو  آقاي عليرضا دائمي
 كـه بررسـي و      هاي انتقال طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور            اسامي اعضاي كميته تخصصي سد و تونل      

  : به ترتيب حروف الفبا عبارتند ازاند تاييد متن حاضر را برعهده داشته
 وزارت -دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و آبفا  خانم دالي بندار

  نيرو
  دكتراي مهندسي عمران

  ليسانس مهندسي مكانيك فوق  شركت مهندسي مشاور مهاب قدس  مود آقاي مسعود حديدي
  انعمردكتراي مهندسي   دانشكده صنعت آب و برق  تي اردكانيراسآقاي رضا 

 ليسانس مكانيك سنگ و فوق مهندسي ليسانس  فوق  شركت مهندسين مشاور كاوشگران  آقاي فرزان رفيعا
  معدنمهندسي 

  كشورطرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب  رواندوست خانم نوشين
  وزارت نيرو -

  ليسانس مهندسي سازه

  )هيدروليك(  منابع آبليسانس مهندسي فوق  آب شركت مهندسين مشاور توان آقاي محمدطاهر طاهري بهبهاني
  عمرانمهندسي دكتراي   شركت مهندسين مشاور بندآب  آقاي محمدرضا عسكري

  دكتراي مهندسي عمران  دانشگاه علم و صنعت ايران  آقاي مجتبي غروي
  كارشناسي ارشد منابع آب  شركت مديريت منابع آب ايران  آقاي محمدرضا فرشباف رحيمي

شركت مهندسين مشاور خدمات مهندسي مكانيك   يتكوهيآقاي سياوش ل
  خاك

   ژئوتكنيك-راه و ساختمان مهندسي دكتراي 

شناسي  ليسانس مهندسي معدن و زمين فوق  )مشانير(شركت خدمات مهندسي برق ايران   آقاي علي يوسفي
  مهندسي
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 1  مقدمه

 
 

  مقدمه

  مقدمه
 بدون انجام عمليات     اصوال .باشد  مي سدها از   داريبر  بهره اهميت زيادي در امور مربوط به ساخت و          داراي) هيدروگرافي (نگاري  آب

قابـل   نگـاري   آب در انجام بهينه امور    استانداردها و   معيارهانقش و اهميت    . باشد  ميي آبي داراي توجيه فني ن     ها  سازه ساخت   نگاري  آب
مختلـف   ه در انجام امـور     كه اين راهنما به عنوان يك مرجع موثق و روشن جهت ايجاد وحدت روي              رود  مي انتظار   .چشم پوشي نيست  

  . مورد استفاده قرار گيردسدها در نگاري آب

   هدف-

همچنـين ارائـه يـك      وسـدها  در نگاري  آب مورد استفاده در انجام امور       هاي  روشتهيه اين راهنما رفع ابهامات در زمينه         هدف از 
  .باشد مينترل عمليات  و بررسي و كها روشناظرين عمليات در طراحي  روشن براي مشاوران و مرجع موثق و

   دامنه كاربرد-

 تعيـين توپـوگرافي     : است كه جهت انجام مقاصد مختلـف نظييـر         سدها اين راهنما شامل تمامي امور هيدروگرافي در          كاربرد دامنه
  .گيرد ميوبررسي و كنترل عمليات مورد استفاده قرار  ...كاري و حجم آب مخزن و تعيين رسوب بستر منطقه
  
  





 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  1 فصل1

  كليات





 5  كليات – اول فصل

 
 

  كليات –فصل اول 

  تعاريف - 1- 1

  عمق - 1-1- 1
 ]10. [باشد ميآب  ري در زاي نقطه مرجع و يك سطح مبناين يفاصله ما ب

 مقياس - 1-2- 1

 .باشد مين ي زمير آنها در روي به فاصله نقاط نظ)يابي عمقت يش( نقشه ين در روينسبت فاصله دو نقطه مع

 كسيف - 3- 1- 1

 ]10. [شود مين ييور تعت شنايست كه موقع ااي لحظه

 يابي عمق - 1-4- 1

   ين توپوگرافي بستر منبع آبيي عمق آب براي تعگيري اندازه

 نگيساند - 1-5- 1

 ]1-3. [باشد مي زمان هم طور به  شدهيابي عمقت نقطه يموقع  عمق آب وگيري اندازهن و ييتع

  چارت ديتوم - 1-6- 1
 ]4. [شوند مي ارجاع داده  به آنNavigational Chart)( ي چارت ناوبريش داده شده بر روي نمايها ساندينگ است كه يسطح

  يابي عمقخطوط  - 1-7- 1
 ]5[ن يبا فواصل مع ن شده وييش تعي از پي در امتداد خطوطها ساندينگ است از اي مجموعه

 يابي عمق يسطح مبنا - 1-8- 1

  ).سطح معرف عمق صفر( .شوند مي به آن ارجاع داده ها ساندينگ است كه يسطح

 نقاط قيت دقين موقعييتع - 1-9- 1

  .افي استدروگريت هين موقعيي مطابق استاندارد تعيابي عمقت افقي نقاط يقعن موييتع

 ياني ميابي عمقخطوط  -1-10- 1

  :شوند ميدر موارد زير طراحي و اجرا ن خطوط يا
  .يابي عمق يش از اندازه استاندارد خطوط مجاور اصليب) گپ( فاصله  پركردن-الف



 يابي مخازن سدها راهنماي عمق  6

 

  .يابي عمق براي افزايش اطمينان از درستي عمليات -ب
  .يابي عمق مشخص كردن عوارض ديده نشده احتمالي ما بين خطوط اصلي -ج

  خطوط كنترل -1-11- 1
 طراحـي شـده و جهـت كنتـرل درسـتي            يـابي   عمـق  يبـر خطـوط اصـل     )  درجـه  90 حايترج (،نيه مع ي كه با زاو   يابي  عمقخطوط  
  .روند ميكار  ه شده بگيري اندازه يها ساندينگ

  تينگ شيساند -1-12- 1
و ..) .، و ترازهـا  ي، منحنـ  ي، خط و عـوارض سـاحل      ها  ساندينگ( يدروگرافيات ه يعمل داشت شده در   بر هاي  دادهه  ي كه كل  اي  صفحه

  .شوند ميم ي آن ترسياز، بر روير اطالعات مورد نيسا ن ويعناو

  تيدقت در موقع - 13- 1- 1
  .باشد مي) كيژئودت(ني يك سامانه مرجع زمي نسبت به )...نگ،يساند(ا موضوع يك عارضه يت يدقت در موقع

  ژئودزي -1-14- 1
 ترين  مناسبتعيين شكل فيزيكي و     . شود  ميعلم تعيين شكل و ابعاد زمين و تعيين موقعيت نقاط روي سطح زمين ژئودزي ناميده                

اربرد ايـن  كـ . باشـد  ميين وظايف اين علم     تر  عمدهشكل رياضي براي انجام محاسبات و ايجاد ارتباط بين فضاي فيزيكي و رياضي از               
 نقـشه محـسوب     ي  تهيـه  و   بـرداري   نقـشه هـاي     فعاليـت  ي  كليهصات دقيق نقاطي است كه زيربناي       ، تعيين مخت  برداري  نقشهعلم در   

  . قابل انجام استاي ماهواره كالسيك و يا هاي روش ها با ي مورد نياز براي اين فعاليتها گيري اندازه. شوند مي

   زميني برداري نقشه -1-15- 1
منظور  همحاسبه و پردازش ب    ، مشاهدات و گردآوري اطالعات    ،اسايي طراحي، شن  : زميني عبارتست از مجموعه عمليات     برداري  نقشه
  .ي توپوگرافي و اطالعات مكانيها نقشهپياده سازي  تهيه يا

  نقشه توپوگرافي زميني -1-16- 1
 صورت  به و شامل عوارض مسطحاتي دقيقي است كه ارتفاع عوارض و زمين را              شود  مي كه به روش مستقيم زميني تهيه        اي  نقشه

  : فايل رقومي با مشخصات زير استصورت بهاين نقشه . دهد ميتراز نشان رقوم و منحني 
  . آماده شوددتوان ميبه هر دو صورت دو بعدي يا سه بعدي  -الف
  . استپذير امكان درك اطالعات نقشه براي كاربر عمومي نيز كه طوري بههاي كارتوگرافي روي آن انجام شده   پردازش -ب
  .باشد مي ها مكانو اسامي  )Legend( راهنما ،اي حاشيه حاوي اطالعات -ج
  .اند   آورده شده 5-1-3بند عوارض مطابق  -د
  .باشد مي) متر سانتي 80 × 60( قطع آن به ابعاد شيت نقشه - ه
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   عوارضبندي طبقهي اصلي و ها كالستعريف  -1-17- 1
 . ارائـه شـده اسـت   1-1ل شـماره  جـدو به شرح ) كالس ده(عوارض قابل ارائه در نقشه در نه كالس اصلي و يك كالس كمكي       

 ارائه  1 عوارض در پيوست شماره      بندي  طبقه نيز تقسيم شده است كه فهرست        مربوط به زير كالس و عوارض       ها  كالسهريك از اين    
  .شده است

  بندي عوارض قابل ارائه در نقشه  كالس-1-1 جدول
 تعريف كد كالس رديف

  A پوشش گياهي 1
 يا عدم رويش گياهان در سطح زمين است و عالوه بر نوع پوشش              اين كالس نمايانگر وضعيت رويش    

ي است  كه به علت وضعيت خاص خاك آنها يـا عوامـل طبيعـي و غيـر               يها  زمين "گياهي در برگيرنده  
 .طبيعي ديگر فاقد پوشش گياهي اند

 B  سازه  2
ر و سقف ماننـد      كه فاقد ديوا   شود  ميموارد خاصي ازساختارهاي ايجاد شده توسط دست بشر اطالق          به  

  .يك ساختمان باشند

 C  راه و راه آهن  3
 انسان و چهارپايان    ، قطار :مسير يا خطوط ارتباط زميني يا زير زميني كه براي عبور و مرور وسايط نقليه              

  شود مياستفاده 

 D  عوارض آبي  4

دايم يـا    طور  بهمنظور از عوارض آبي تمام سطوح زمين است كه به طور طبيعي يا مصنوعي توسط آب                 
يي كه در آنها آب بر پوشش گياهي و خاك غالب باشد       ها  زمين. از آب پوشيده شده باشد    ) موقت(فصلي  

  .شوند مي كشاورزي نيز نداشته باشند جزو اين كالس اصلي تلقي برداري بهرهو 
  .شند كه داراي ديوار و سقف باشود ميبه كليه ساختارهاي ايجاد شده به دست بشر اطالق   E  ساختمان  5

 F  محدوده  6
 ممكن است و. باشندخاصي اهميت   داراي حد مناطقي كه داراي كاربري خاص بوده يا از نظر سياسي 

  .به صورت فيزيكي يا مجازي وجود داشته باشد

 G  خدمات عمومي  7
 ، تلفـن  ، آب ، انتقال و  ارائه خدمات پشتيباني است و درامور مربوط به برق            ،سازي  ذخيرهي براي   تاسيسات

  .نفت و گاز و غيره مورد استفاده قرار ميگيرد
  . مصنوعي يا قرار دادي كه نشان دهنده شكل يا پستي و بلندي هاي زمين هستند،عوارض طبيعي H  ارتفاعات  8

 I  نقاط كنترل  9
قل يكي از ويزگي هاي موقعيتي يـا        انقاطي با ماهيت فيزيكي يا غير فيزيكي برروي سطح زمين كه ال           

  ) ترازيابي دقيق و نقاط كنترل فتوگرامتري،ئودزيژاز قبيل نقاط (مشخص باشد ارتفاعي آن 

عاليم و نمادهايي است كه هنگام نمايش برگ نقشه از آنها براي بهتر نمايش دادن عـوارض اصـلي و            J  تكميلي نمايشي موارد  10
  .شود ميسهولت كاربرد استفاده 

  سيستم مختصات و سيستم تصوير -1-18- 1
بنابراين تعريف و ايجـاد يـك   . گيرد مي دريا و فضا براساس مختصات صورت       ، نقطه و يا عارضه در روي زمين       تعيين موقعيت يك  

 انتقال منظور بههمچنين، وجود يك سيستم تصوير . سيستم مختصات كشوري نقش موثري در ايجاد يكپارچگي هندسي خواهد داشت
  .ستبه فضاي نقشه امري ضروري و الزم ا) جهان واقع( از زمين
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 سيستم مختصات مسطحات -1-1-18-1

  سيستم مختصات جهاني - 1-18-1-1- 1
 بـا   WGS-84سيستم مختصات و بيضوي جهاني مورد استفاده براي تعيين موقعيت عوارض به طور مطلق و نسبي عبارتـست از                    

  :زيرمشخصات 
  مركز جرم زمين :مبدا

  a( :6378137 m(اندازه نصف قطر بزرگ 
  b( :6356752.3142 m(اندازه نصف قطر كوچك

بر اساس مختصات اختيار شده بـراي       ) BIH(اين امتداد توسط    . براي حركات قطبي  ) CTP(امتداد قطب زميني قراردادي   : Zمحور  
  . تعريف شده استBIH يها ايستگاه

النهار صفر است كه توسط   مرجع يا نصفالنهار نصف ،CTPصفحه استواي  وWGS-84 مرجع النهار نصفتقاطع صفحه : Xمحور 
BIH يها ايستگاهاس مختصات اختيار شده براي  بر اس BIHتعريف شده است   

  :كند ميي زيرايجاد ها ويژگياين محور يك سيستم مختصات با  :Yمحور
  راست گرد

  )ECEF( مبدا در مركز زمين و متصل به زمين
  .راردارد قX درجه شرق محور 90 و با زاويه شود مي گيري اندازه CTPزاويه در صفحه استواي (قائم الزاويه 

  سيستم مختصات محلي -1-1-18-1-2

 كيلـومتر باشـد بـه علـت     18 از تـر  كـم  مستقيم زميني براي مناطقي كه فاصله بين دونقطـه آن  روش به تهيه نقشه  هاي  روشدر  
  و شبكه نقاط مورد نياز را در سيستم محلي         كرد سطح زمين را مستوي فرض       توان  مي ،اين مقياس  نامحسوس بودن ميزان اعوجاج در    

 .كرد انتخاب UTMحاسبه كرد ولي مبدا و توجيه شبكه را بايد از سيستم تصوير م) صفحه(

   سيستم مختصات ارتفاعي -1-1-18-2
  .باشد ميمختصات ارتفاعي بر اساس سطح مبناي ارتفاعات ارتومتريك بوده و بر سطح مبناي ارتفاعي مرسوم كشور منطبق 

  سيستم تصوير -1-1-18-3

  سيستم تصوير جهاني -1-1-18-3-1

 قـسمت   60در اين سيستم كـره زمـين بـه           باشد  مي زير با مشخصات    UTM سيستم تصوير    ،ادهسيستم تصوير جهاني مورد استف    
  :شود مي تقسيم )Zone(مساوي 

 كـه در نيمكـره شـمالي داراي مختـصات     باشـد  مـي  مركـزي آن  النهـار  نـصف مبدا مختصات هر قاچ، تقـاطع خـط اسـتوا و             
X=500,000 m  و Y= 0 m باشد مي.  
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  .باشد مي  0.9996كزي عدد مرالنهار نصفضريب مقياس 
 .شود مي پوشش داده  UTM  سيستم تصوير Zone چهار وسيله بهكشور ايران 

  سيستم تصوير محلي -1-1-18-3-2

 .مورد استفاده قرار خواهد گرفت) اي صفحه(سيستم تصوير محلي  ،شود ميدر مواردي كه از سيستم مختصات محلي استفاده 

  افزار نرمسيستم مختصات نقشه در  -1-19- 1
  . سيستم مختصات نياز به تنظيم خاصي ندارداتوكدرافزا نرمدر 
براي تعريف ابعاد فايل و حد تفكيك مختصات ثبت شده به   working units ماكرواستيشن واحدهاي كاريافزار نرمي ها فايلدر 

  .شوند ميصورت زير تنظيم 
Master Unit = m 
Sub Unit = cm 
Master Unit /Sub Unit = 100 
Position Unit/Sub Unit = 10 

براي امكان نمـايش  . شود مي ناميده Global Originمختصات  و مبدا قرار داردشيت نقشه مبدا سيستم مختصات در وسط فايل 
 ) 1000،3000000،50000(صات منسوب بـه ايـن مبـدا    ت، مخ شيت نقشه با توجه به ابعاد فايل،UTMاطالعات در سيستم تصوير 

 .شود ميمعرفي 

  گذاري شماره و بندي قطعاستاندارد  -1-20- 1
 بنـدي    قطع .باشد  مي) بندي  شبكهفاصه بين خطوط    (برگ نقشه داراي مختصات صحيح و مضربي از عدد مخرج مقياس             گوشه هر 

  : زير استصورت به نيز ها نقشه
  متر سانتي 60 × 80 ):متن نقشه(ابعاد داخلي 
  متر يسانت 75 × 100 :)با توجه به كادر دور نقشه و لژاند( ابعاد خارجي
  .شود مي بندي شبكهي مشخص ها ضخامت با خطوط ممتد با ها برگهر يك از 

فاصله لبه كاغذ با كادر ضخيم از باال        . باشد  مي از اطراف و ضخامت مشخص       متر  سانتي 2ي نقشه بفاصله    ها  برگكادر خارجي   
  .باشد مي ترم سانتي 15 و سمت راست كاغذ متر سانتي 9 پايين متر سانتي 4 سمت چپ متر سانتي 3

ي آن از چپ به راسـت بـا حـروف الفبـاي التـين و      ها ستون كه طوري بهشود  ها به صورت ماتريسي انجام مي  نامگذاري نقشه 
  :شود مانند مثال زير  ميگذاري نام پايينسطرهاي آن با عدد از با ال به 

D C B  A  
        1

    B2  2

        3
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، در هر برگ بـه جـاي يـك انـدكس دو انـدكس               كند را ايجاب    بندي  بلوكياد باشد كه    ي نقشه آنقدر ز   ها  برگ تعداد   كه  درصورتي
  . حاوي آن برگ استبندي شيت و ديگري اندكس بندي بلوكترسيم خواهد شد، كه يكي اندكس 

  اي حاشيهاطالعات  -1-21- 1
  .نقشه و متناسب با مقياس  در سمت راست برگ نقشه و باتوجه به ليست عوارض موجود در منطقه:لژاند نقشه
  . در باالي  نقشه در سمت راست به فارسي و در سمت چپ به التين:نام منطقه

  . در دو گوش باالي نقشه پس از نام منطقه در سمت چپ به التين و در سمت راست به فارسي:مقياس نقشه
مناسـب بـه فارسـي و     سمت چپ بـا حـروف   در پايين نقشه و در گوشه:  تاريخ تهيه نقشه   ، نام سفارش دهنده   ،نام تهيه كننده  

  .التين
  .فارسيدر دو گوش باالي نقشه و در جلوي مقياس نقشه در سمت چپ به التين و در سمت راست به : شماره برگ  نقشه

  . در قسمت پايين و وسط برگ  نقشه:مقياس خطي
  . در قسمت پايين و وسط برگ نقشه و در زير مقياس خطي:مقياس عددي

   .)لژاند( در سمت راست برگ نقشه و زير راهنما :)ي نقشهها برگراهنماي اتصال (اندكس 
. شود  مي در قسمت پايين كادر نقشه و در سمت راست ترسيم            ،دهنده شمال شبكه    نشان ، عالمت شمال  :راهنماي شمال نقشه  

  . استN يا Yشمال شبكه همان امتداد محور 

  فرمت انتقال اطالعات گرافيكي -1-22- 1
ل ـــ را تسهيها فايل عمليات تغيير فرمت توان مي ،ي نشان داده كه با طراحي يك ساختار ساده توليدات رقومي ساله چند ي تجربه

 لـذا  )ي معـروف افزارها نرم import , exportي ها قابليتبا توجه به ( به دشواري گذشته نيست ها فايلرمت ــات تغيير فــ عملي.كرد
   .كندي ديگر را تسهيل ها فرمت طوري باشد كه امكان ارائه در ها دهدا سازي آمادهدر اين دستورالعمل سعي شده تا حد امكان 

در حال حاضر و تا زماني كه فرمت استاندارد انتقال اطالعات گرافيكي و غيرگرافيكي ملي به صورت رسمي تهيه و منتـشر نـشده           
  .باشد مي DGN(Intergraph) و يا ،DXF، DWG(Autodesk)ي ها فرماست، فرمت اطالعات گرافيكي به يكي از 

همچنـين از دسـت رفـتن    و  الزم صورت پذيرد تا تبـديل فرمـت اطالعـات       ريزي  برنامهالزم است در اين مورد از ابتدا توافقات و          
 .، به حداقل برسدباشد مي تبديل كه جزء الينفك اين عمليات واسطه بهاطالعات 

  دقت هندسي -1-23- 1

   مسطحاتي و ارتفاعيهاي نشانه -1-1-23-1

 بـرداري   نقشه اجرا و ارائه خدمات      منظور  به اصلي و فرعي     ، اوليه هاي  شبكه هاي  نشانه عنوان  بهي زمين   بررومكان نقاطي است كه     
  .آيد مي وجود به



 11  كليات – اول فصل

 
 

   موقعيت و نوع عوارض -1-1-23-2

   )Well Defined Point(مشخص  موقعيت كامال -الف

به عنوان مثـال    .  باال مشخص كرد    با دقت هندسي    را ..). و زمين، نقشه ( روي منبع اصلي اطالعات      توان  ميمكان نقاطي است كه     
  . را نام بردها ساختمان و گوشه ها آهن راه، ها جاده نقاط تقاطع توان مي

 مـشخص  كـامال  آنهـا  ي محـدوده  عوارضي هستند كـه شناسـايي موقعيـت    )(Well Defined feature مشخصكامالعوارض 
  .باشد مي

   مشخص ي تقريباها موقعيت -ب 

   .كرد مشخص )الف(ها را روي زمين با دقت هندسي بند  آنتوان ميمكان نقاطي كه ن
  .  نيستپذير امكان آنها با دقت باال ي محدوده عوارضي كه شناسايي موقعيت : مشخصتقريباعوارض 

  . نام بردتوان مي حدود جنگل يا مرتع را ، و از عوارض گروه دومها راه و ها ساختمان ،از عوارض گروه اول
قبيـل    بـشر را از آن  دست ي گياهي ايجاد شده بهها پوشش حدود گيرند مي دقت بين اين دو طبقه قرار بعضي عوارض نيز از نظر  

  . تلقي كردتوان مي

   خطاها -1-1-23-3

  ):- RMSEp Root Mean Square Error (خطاي متوسط مربعي مسطحاتي -الف

  : به شعاعاي دايرهعبارتست از 
2 2

P x y x yRMSE S S S S   
  .گيرند مي درصد در داخل آن قرار 21/63 شده با احتمال گيري اندازهكه نقاط 

  - CMAS) (Circular Map Accuracy Standard خطاي نقشه اي دايرهاستاندارد  -ب

PCMAS: به شعاعاي دايرهعبارتست از  1.517 RMSE  
  .گيرند مي درصد در داخل آن قرار 90 شده با احتمال گيري اندازهكه نقاط 

درصـد در داخـل آن قـرار    99 شده بـا احتمـال   گيري اندازه كه نقاط RMSEP 2.14 به شعاع اي دايرهخطا عبارتست از  مرز -ج 
  .گيرند مي

  دقت اطالعات توصيفي -1-24- 1
   .است  )زمين(منظور ميزان تطبيق و صحت مشخصات المانهاي آورده شده روي نقشه در مقايسه با واقعيت 
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  دقت كامل بودن نقشه -1-25- 1
  )  1 پبوست شماره مطابق(داد عوارض آورده شده روي نقشه با عوارض موجود روي زمين است عيق تمنظور ميزان تطب

  



 

 
 

  2 فصل2

  عمليات آبي
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    عمليات آبي–فصل دوم 

  استانداردها وها دقت - 1- 2

   عمقگيري اندازهدقت  - 1-1- 2
  :كند تجاوز 1-2 ذكر شده در جدول ريد از مقادي عمق آب نباگيري اندازهمجموع خطاها در 

  .)شوند  حاصل  درصد95نان ي مخازن محسوب شده و الزم است با اطميدروگرافير استاندارد دقت در هين مقاديا(

  گيري عمق آب  مجموع خطاها در اندازه-1-2جدول 

  دقت عمق  عمق  سيستم

 d<5m  5 cm  مكانيكي

 d<5m 5 cm  اكوستيكي

 d<15m 15 cm  اكوستيكي

 d<30m 30 cm  اكوستيكي

  عمقd>30m  %1  اكوستيكي
  
  :تذكر

ـ گر ترك يكدين منابع با    يا. كرد توجه   خطاهاجاد كننده   يد به منابع مستقل ا    ي با گيري  اندازه مورد   يها  عمقن دقت   يي در تع  -الف ب ي
  :ن منابع عبارتند ازين ايتر مهم .دي آدست به ي كلي تا خطاشوند مي

  رات سطح آبيي تغگيري اندازه از ي ناشيخطاها
  ر عمق و سرعت صوت در آبي از سامانه اندازه گي ناشيهاخطا

  ها داده از پردازش ي ناشيخطاها
ت ي دقت موقع  ،)نگيساند (يابي  عمقت نقطه مورد    ي دقت موقع  شود  مي استفاده   ي تك شعاع  ياب  عمق در مواقعي كه از دستگاه       -ب
   .باشد ميمرجع ) كيژئودت(ني يك سامانه زمي نسبت به ياب عمقسامانه ) وسريترانس د(سونار 

   در مقاطعيابي عمق نقاط يت مسطحاتي موقعگيري اندازهدقت  - 1-2- 2
  .كند تجاوز برداري نقشهاس يليمتر در مقي م3/0د از ي نبايابي عمقت نقاط ين موقعيي در تعخطاهامجموع 

  .كند متر تجاوز 6/0د از ي نبا، پس از پالتيابي عمقت نقاط ي حداكثر خطاي مجاز در موقع1:2000اس ي در مق،به عنوان مثال
  . رعايت شوندبايد )QA  و QC( تيفي كنترل كيارهاي مع:تذكر

  بآرات قائم سطح يي تغگيري اندازهدقت  - 1-3- 2
   .كند تجاوز متر سانتي 5د از ي سطح آب نباگيري اندازه ي مشاهداتيخطا
 ي ناشـ  ي خطـا  ياتيـ در طـول منطقـه عمل      متعـدد    يها  اشل با نصب    بايداد باشد،   ي ز يات آب ي طول منطقه عمل   كه  درصورتي :تذكر

  .  را به حداقل رساند)اختالف سطح تراز آب در محل ورود يا خروج آب با ديگر مناطق درياچه( سطح آب يب احتماليازش
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   سرعت صوت در آبگيري اندازهدقت  - 1-4- 2
  . شودگيري اندازهه ي متر در ثان1 با دقت بايدات يسرعت صوت در آب منطقه عمل

  برداري نمونه نقاط يتموقع) نييتع (گيري اندازهد قت  - 1-5- 2
  .كند تجاوز برداري نقشهاس ي در مقمتر ميلي 5/0د از ي شده از بستر نبابرداري نمونهنقاط ) خطاهامجموع ( تييخطاي موقع

  ها پروفيل در ي متواليها فيكس ابينفاصله م - 1-6- 2

   .كنداس عمليات تجاوز ي در مقمتر سانتي 5/1د از ينگ نباي خطوط ساندي بر رويكس متوالين دو فيفاصله ماب

  يابي عمقن خطوط بيفاصله ما - 1-7- 2
  ]1-3 [.كند تجاوز نبرداري نقشهاس ي درمقمتر سانتي5/0-1گر الزم است از يكدي مجاور يابي عمق ين دو خط اصليفاصله ب
 ي و بلند  يه نظر پست  ات از نقط  ي منطقه عمل  ي توپوگراف يدگيچي به پ  يبستگ گريكدي از   يابي  عمق ين فاصله خطوط اصل   ييتع :تذكر

  . در نظر گرفته شود و بلعكستر بيش دتوان مين فاصله ي دارند ا) كمي و بلنديپست(  هنجاري كه توپوگرافي مناطق.دارد

  گريكدي از ها ساندينگ ي وعرضيفاصله طول - 1-8- 2
  .وز كند تجايابي عمق  برابر فاصله مابين خطوط مجاور5/1ر نبايد از گ از يكديها ساندينگ فاصله عرضي -الف
 .شـود  در نظر گرفته     برداري  نقشه در مقياس    متر  سانتي 5/2 عدد در    7 حداقل   بايد يابي  عمق بر روي خطوط     ها  ساندينگ تعداد   -ب

]3-1[ 

ـ  توپوگرافيهـا  برداشت و   )ها  ساندينگ (يابي  عمق نقاط   يت افق يين موقع يي كه جهت تع   ينقاط كنترل افق   :تذكر نـي مـورد   يك زمي
 از  چـه   چنـان  .شـوند جـاد   يني ا ي زم برداري  نقشه هاي  روش با استفاده از     100000 بخش به    1 ي با دقت نسب   بايد ،رندگي  مياستفاده قرار   

تجـاوز   95/0 نـان يب اطم ي با ضر  متر  سانتي 10د از   ي خطا نبا  ، شود  ن نقاط استفاده  يجاد ا ي ا ي برا اي  ماهوارهت  يين موقع يي تع هاي  روش
  .كند

  ريبردا نمونهن دو نقطه يفاصله ماب - 1-9- 2
  .اس نظر گرفته شوديدرمقمتر سانتي 5 حداقل برداري نمونهن دو نقطه مورد نظر جهت يفاصله ماب

  .شوداد يا زيد با نظر كارفرما كم توان مين فاصله ي در موارد خاص ا:تذكر
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  ها واسنجيزات و ياستاندارد تجه - 2- 2

  اتيزن تجهيي تعيراهنما - 2-1- 2

  )اكوساندر( ها ياب عمق -2-2-1-1

 زمان رفت و    گيري  اندازه در آب و     ي كه با كمك ارسال امواج صوت      باشد  ميكي  ي الكترواكوست يها  تگاهدس ياب  عمقمنظورازدستگاه  
  .كند يبرگشت صوت عمق آب را محاسبه م

  .باشدي دروگرافي اكوساندر هبايدات ي مورد استفاده در عملياب عمقدستگاه  :1تذكر
  :باشد زير مشخصات ي دارابايد يدروگرافي هياب عمقدستگاه : 2تذكر
  . تجاوز كنداي  درجه360  درجه5نبايد از  )(Beam Angle  زاويه تابش امواج-الف
 . باشدمتر سانتي 1 به مقدار )قدرت تفكيك( داراي رزوليشن -ب

  . داراي قابليت دريافت مقدار سرعت صوت باشد-ج
 . بـه اهـداف پـروژه دارد       ي بـستگ  ،اتيـ ا در عمل   استفاده ازآنه  .شوند  مي بندي  طبقه آنها   ي بنا به فركانس ها    ديوسرها ترانس   :تذكر

 در يكه قدرت نفوذ كم  ) تر  بيش  و KHZ 100( با فركانس باال     هاييديوسر باشد، بهتر است از ترانس       يابي  عمق مقصود انجام    چه  چنان
از تـرانس   بهتـر اسـت   ، مختلـف بـستر باشـد   يهـا  اليهن ضخامت و جنس رسوب و يي هدف تع  كه  درصورتي .بستر دارند استفاده شود   

  .شود استفاده )KHZ 33 از تر كم حايترج( پايين با فركانس هاييوسريد

  ب صوت در آسنج سرعت -2-2-1-2

  .ه باشندي متر بر ثان1 سرعت صوت با دقت حداقل )محاسبه( گيري اندازه قادر به بايد كه باشند ي از هر نوعها سنج سرعت
  :تذكر
 واحـد كنتـرل و   گر نمايش ، متصل به يك كابل)Probe( گر سنجش  شامل يكمعموال )Velocity Meter( ها سنج سرعت -الف

   .باشند ميمنبع تغذيه 
آب  فيزيكي   پارامترهاي گيري  اندازهكار را با      و اين  كنند  نمي گيري  اندازه مستقيماي كه سرعت صوت را      يها  دستگاه استفاده از    -ب  
   .ز مرسوم استي ندهند مي انجام ياضيي رها مدل و فشار و محاسبه سرعت با استفاده از يي رسانا، دما:رينظ
  .باشد مي عمق بسيار مهم گيري اندازه تاثير سرعت صوت در دقت -ج 

  ييايفاصله سنج در -2-2-1-3
ـ  ا .استفاده كرد  )Rang-Rang( فاصله   –كي به صورت فاصله     يي الكترون ها  ياب فاصله از   توان  ميت  ين موقع ييبراي تع  ن دسـتگاه   ي

 با مختصات يرنده در نقاطي حداقل دو دستگاه فرستنده گ  .باشد  ميش فواصل   يرنده و واحد كنترل و نما     يمركب از چند واحد فرستنده گ     
 فواصل شـناور از آنهـا توسـط واحـد كنتـرل بـه               ، گيرنده داخل شناور   - با فرستنده  يوئي ارتباط راد  يمعلوم مستقر شده و ضمن برقرار     

  .آيد ميش در ينما
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 در محـل    هـا   شـعاع ه تقاطع   ي زاو كه  اينگر  ي د .باشد  ميات  ي آن قبل از استفاده در عمل      واسنجي ،هن سامان ينكته مهم در استفاده از ا     
  . باشدي قسمت360 درجه 30از تر كمد يشناور نبا

2-2-1-4- GNSS  
ــروزه  ــداول از يكــيام ــر مت ــي تعهــاي روشن يت ــدازهت يــن موقعي ــري ان ــا گي ــده ب ــا گيرن ــاهواره يه ــه اي م  GNSS مرســوم ب

)System Navigation Satellite Global( باشد  مي متفاوت در بازار در دسترس كاربران        يها  دقت با   ي مختلف يها  گيرنده .باشد  مي .
GNSS در . برخوردارنـد اي مـاهواره  يهـا  گيرنـده گر ي نسبت به دي باالتريها دقت از  نگاري  آب و   برداري  نقشه مورد استفاده در     ي ها 

ت به  يحات موقع ي تصح ي در روش تفاضل   .كرداستفاده  ) Differential( ي تفاضل ايه  روش از   بايد حتمااس بزرگ   يات با مق  يانجام عمل 
  :دو صورت
   ، پردازش بعدي-الف
ك بـه تـراتس     يات نزد ي آنتن دستگاه مورد استفاده در عمل      بايداالمكان   تي ح .شوند  ميتي اعمال   ي موقع يها  گيري  اندازه به   ي آن -ب
  .شود شده اعمال گيري اندازه يها ت عمقين دو به موقعين ايماب به فاصله ح مربوطي و تصحشود نصب ياب عمقوسر دستگاه يد

  ت يتئودول -2-2-1-5

 جهـت اسـتفاده در      ي قسمت 360قه  يك دق ي دقت حداقل    ي دارا بايد نگاري  آبات  يعمل  مورد استفاده در   يها  سنج  زاويها  يت  يتئودول
ـ ل افقي بـا اسـتفاده از زوا       جاد نقاط كنتر  يجهت ا (. كس باشند يت نقاط ف  ين موقع ييتع برداشت عوارض و    شـده توسـط     گيـري   انـدازه ا  ي

. ات دارد يـ اس عمل ي به مق  ي دقت دستگاه مورد استفاده بستگ     ).شوده استفاده   ي ثان 1 با دقت    ييها  ياب زاويه بهتر است كه از      ،ها  تئودوليت
 .كـرد  اسـتفاده    بايـد  ي قسمت 360سامانه  ه در   ي ثان 15 با دقت حداقل     ييها  ياب زاويهاز  ) تر  بزرگ و1000:1( بزرگ   يلي خ يها  مقياسدر  

   .بره شونديات كالي قبل از استفاده در عملبايد ها ياب زاويه

  رات سطح آبيي تغ)قرائت( گيري اندازه اشل مرتبط با  -2-2-1-6

  : باشدزير يها ويژگي ي دارابايد سطح آب گيري اندازهاشل مورد استفاده در 
   . مستقيم باشدكامال -الف
 تغييرات سطح آب در مـدت زمـان         بيني  پيش نمايش تغييرات سطح آب با توجه به حداكثر دامنه قابل            رايب داراي طول كافي     -ب

 .انجام پروژه باشد

 . از موادي ساخته شده باشد كه داراي حداقل تغييرات اندازه در آب باشد-ج

 . سادگي صورت گيرد قرائت بر روي آن بهكه طوري به گويا مدرج شده باشد طور بهو  متر سانتي 1 با دقت -د

  رات سطح آبيي تغگيري اندازهانتخاب محل نصب اشل مربوط به  -2-2-1-6-1

  : در نظر گرفته شودبايد زير نصب اشل نكات برايدر انتخاب محل 
  .ك به آن باشديا  نزدي برداري نقشه در داخل منطقه مورد بايد محل نصب اشل :برداري نقشه مجاورت با منطقه -الف
  .باشد مي بهترين انتخاب براي نصب اشل ،ي در داخل آبدايمه جامد و  يك ساز: آساني نصب-ب
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  .باشد مي ياديت زي اهمي داراها قرائت بر روي دقت تاثيرگذاري قرائت آسان اشل به علت : آساني قرائت-ج
رات يتـاث   از نتاحـدامكا  كه   شود نصب   ي به صورت  بايد اشل   ،مني آن ين ا ي قرائت آسان اشل و همچن     براي : در پناه بودن اشل    -د

  .ها به دور باشد از باد و حركت شناوريامواج ناش
 برداري نقشهن آب محل نصب و آب منطقه       يواسطه ماب  يب  و يدايم كه ارتباط    شود نصب   ي در محل  بايداشل   :هاي بسته  آب - ه

  .وجود داشته باشد
 ،باشـد   مـي  موجـود    يا شبكه محل  ي يابياز تر ي مل ي كه شبكه سراسر   يدر مناطق  :هاي شبكه ترازيابي    مجاورت بابنچ مارك   -و

  .شود ذكر شده نصب يها  شبكهيها ك به بنچ ماركي نزدحاي ترجبايداشل 

  شناور -2-2-1-7

   :ر باشدي زيها ويژگي ي دارابايد نگاري آبات يشناور مورد استفاده در عمل
  . باشدياتي منطقه عملي عرض وآبخور مناسب با توجه به توپوگراف،داراي طول -الف
  . باشدنگاري آبزات ي ومناسب جهت استقرار افراد و نصب تجهي كافي فضايدارا -ب
  . عمق نشودگيري اندازهجاد اختالل و اغتشاش در يستم موتور آن باعث ايس -ج

  يروگرافيد هافزار نرم -2-2-1-8

 ،يآور  جمـع يقـي بـرا  يروش مناسـب و دق  (Automatic Data Logging)  خودكـار صـورت  بـه  نگاري آب هاي داده آوري جمع
 از  هـا   داده آوري  جمـع  حـداقل قـادر بـه        بايـد  يدروگرافي ه افزار  نرم .باشد  مي برداري  نقشه و   نگاري  آبو اطالعات   ي ارائه و آرش   ،پردازش
 شـده و  آوري جمـع افزار نـرم  توسـط   On Lineصورت به ها دادهه ي كل.1 باشداي ماهوارهت ين موقعيي تعيها گيرنده و ياب عمقدستگاه 

ر اطالعـات   يش سـا  ينمـا  افـت و  ي و در  يـابي   عمـق  خطوط   ي  طراح  .شود  ميره  يسك حافظه ذخ  ي د ي بر رو  يت بعد جهت انجام اقداما  
نه به همراه اطالعات ي پس زمصورت به مجاور ساحل يك نواحي توپوگرافيها نقشه  ونگاري آبم  عالي،ي خط ساحل:ير نظبرداري  نقشه
ـ ي ا هـا   قابليـت  از جملـه     هـا   دادهپـردازش     و )هـا   سنجندهو اتصال به     ريستم تصو ي س ،ضوي مورد استفاده  يب(كي  يمات ژئودت يو تنظ  ن ي
  .باشد ميافزار نرم

  )ينجواس( ها واسنجياستاندارد  - 2-2- 2
 ي راهنمـا . آن دارد  )واسـنجي ( ي از نحوه انجام واسـنج     يله منوط به داشتن دانش و اطالع كاف       يوس ق هر ي درست و دق   يريكارگ به

ري ي در بكـارگ ي نقـش مهمـ  دتوان ميزات ي تجهكارگيري به داشتن تجربه وتداوم    .باشد  ميان  زات در دسترس استفاده كنندگ    ي تجه يفن
  . داشته باشدها دادهش دقت برداشت يزات و افزايق  تجهيصحيح و دق
   .باشد مي يات ضروري قبل از شروع عملبرداري نقشه وسايل يواسنج :تذكر
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  ن روش يي و تعي نحوه انجام واسنجيراهنما - 2-3- 2
 . آنهـا دارد واسـنجي  و چگـونگي انجـام   ها دستگاه از كاربردها و امكانات    يزات به مهارت و تجربه وآ گاه      يلوب از تجه  استفاده مط 

ح ي صـح  كـارگيري   بـه  در مـورد     ي عـدم داشـتن آگـاه      .  دارد  عهده  بهنه  ين زم ي را در ا   يده نقش اساس  ي ماهر و آموزش د    ي انسان يروين
ــتجه ــيزات ي ــ م ــ عملدتوان ــات هي ــار ز را ديدروگرافي ــچ ــاحش ي ــدان و اشــتباهات ف ــا.كن ــي اســتفاده از راهنم ــتورالعمل فن  ي دس

)Technical Manual(   ـ  مـورد اسـتفاده در عمل      يهـا   دسـتگاه ن  يتـر   مهم .باشد  مي يح ضرور ي صح برداري  بهره ي هر دستگاه برا ات ي
  :رند عبارتند ازي قرار گي مورد واسنجحتما بايد كه نگاري آب

م يـا   ي مـستق  گيـري   انـدازه ن سرعت صوت با     ييا دستگاه تع  ي با روش بارچك     بايدن دستگاه   ي ا ،)اندراكو س ( ياب  عمقدستگاه   -الف
  .شودبره يكي آب كاليزي فپارامترهاي گيري اندازه
 ي رو يداني و م  يشگاهي مستلزم انجام كنترل آزما    ها  ياب فاصله  و ها  استيشن استفاده از توتال     ،ها  ياب  فاصله و   ها  استيشنتوتال   -ب

  .ل معلوم استفواص

افـت  ي آنتن به ماهواره جهـت در )LOS(م يد مستق ي د ي مشكالت مربوط به برقرار    علت  به GPS يها  دستگاه استفاده از    GPS -ج
انجام  د در هنگاميي در افق دها ماهواره تعداد .ردياط صورت گيار با احتيد بسيسدها با   و ي كوهستان ينواح  ماهواره در  يها  سيگنال

   .كند تجاور 4د از اي نبDOP موسوم به ها ماهواره ي هندسشرايط بوده و4 از تر مكد يات نبايعمل

  ي انسانينيرو - 3- 2

  يابي عمقتيم  - 3-1- 2
  :باشد مي اين تركيب بدو صورت زير . بستگي به روش انجام عمليات دارديابي عمقتركيب اعضاي تيم 

 پـس از برداشـت      )... ، موقعيـت  ،عمـق ( ها  دادهروش   در اين    :گيرد  مي خودكار صورت    صورت  به يابي  عمق هاي  دادهبرداشت   -الف
. آينـد   مي به رايانه ارسا ل و در آن ضبط گرديده و به نمايش در               ي هيدروگراف افزار  نرم با هدايت و فرمان      مستقيما ها  دستگاهتوسط  

 گرديـده   ي سيستم راه انداز    توسط عامل هيدروگراف حاضر در شناورآماده و       بايد افزار  نرمالزم به ذكر است قبل از شروع عمليا ت،          
  .نظارت قرار گيرد وضمن انجام عمليات تحت كنترل و

 تعيـين   احتمـاال ( ... و  عمق آب  گيري  اندازه در اين روش بخشي از امور مانند         :باشد  مي نيمه خودكار    صورت  به ها  داده برداشت   -ب
بخش ديگـر ممكـن       و .شوند  ميرداشت شده و ثبت      حاضر در شناور ب    ي با كنترل عوامل انسان    مربوط يها  دستگاه توسط   )موقعيت

  . صورت گيردياست توسط تيم ساحل

   افرادي تخصصي فنيها ويژگي -2-3-1-1

 و سكاندار مجرب جهـت هـدايت   يابي عمقي ها سيستم يانداز كارشناس هيدروگراف جهت راه    يك نفر  : برداشت خودكار  -الف
  .يياب  خطوط عمقيشناور بر رو

 عمق و موقعيت و يك نفر تكنسين        هاي  داده جهت ثبت    بردار  نقشهفر تكنسين هيدروگراف يا     يك ن  : برداشت نيمه خودكار   -ب
  .يك سكاندار مجرب ياب و يدروگراف براي كار با دستگاه عمقه
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  قرائت كننده تغييرات قائم سطح آب - 3-2- 2
 از روي اشـل نـصب    مبادرت به ثبت تراز سـطح آب    ي است كه با انجام مشاهدات بصر      يمنظور از قرائت كننده سطح آب، شخص      

  .كند ميشده در منطقه عمليات 

  ها گيري اندازه - 4- 2

   عمقگيري اندازه - 4-1- 2
 ي الكترونيكـ  يـاب   عمقبه عنوان مثال     (مربوطل  ي با استفاده از وسا    ين عمق آب در منطقه عمليات     يي تع ، عمق گيري  اندازهمنظور از   

)Echo Sounder (مورد توجه قرار گيردبايد زير موارد ي الكترونيكياب قعم عمق با استفاده ازدستگاه گيري اندازه در .باشد مي :  
 معرفـي و    سنج  عمق در آب منطقه عمليات به دستگاه        )صورت معلوم بودن   در(آبخور ترانس ديوسر و سرعت متوسط صوت         -الف
 .شودل ااعم

  )1-2-2بند( .ي استاندارد هيدروگرافي باشدها ويژگي داراي بايددستگاه  –ب
 گيري اندازه( مختلف آب منطقه عمليات     يها  اليه عمق در صورت امكان سرعت صوت در         گيري  اندازهش دقت    افزاي براي :1تذكر
 از  تـر   كـم  عمق آب    كه  درصورتي .شوند ثبت   ي بعد يها  پردازشجهت    و گيري  اندازه) ي متر 5 به فواصل حداكثر     ييها  عمق سرعت در 

   .باشد ميچك   براي سرعت صوت روشي موسوم به بارياب عمق دستگاه واسنجي متر باشد مرسوم ترين روش جهت 20
  . انجام شودبايد )اتي عمليك به انتهايابتدا و نزد( سرعت صوت حداقل دو بار در روز واسنجي :2تذكر
 يـابي   عمـق  در صورت وجود تالطم زياد عمليـات         . داراي حداقل تالطم قائم باشد     بايددر زمان انجام عمليات آب منطقه        :3تذكر

  .شودوقف  متبايد
با توجه به بروز احتمال خطر براي شناور و تـرانس  )  متر1 از تر كم(ار كم عمق ي در مناطق بسيابي عمقات يدر انجام عمل  :4تذكر

آب بـر   سـطح    بايدن صورت   ي در ا  .كرداستفاده    مدرج يها  اشلكي از   ني الكترو ياب  عمق يها  دستگاه استفاده از    جاي  به توان  ميوسر  يد
  .شود برداشت و ثبت دقيقا مناسب وسايلت آن با استفاده از ي قرائت شده و موقعادقيق اشل يرو

 ياب  عمق توسط دستگاه    يافتي كاذب در  يها  پژواكز  يتم ص و يدروگراف با تجربه قادر به تشخ     يك ه ي : كاذب يها  پژواك :5تذكر
   :شود يم اشاره ها پژواك گونه اين از ي به تعدادزير در .باشد مي ي واقعيها پژواكاز 

 دو مقـدار    يـاب   عمـق  دسـتگاه    معمـوال هاي ناشي از انعكاس مجدد امواج صوتي توسط سطح آب كه در اين حالـت                 پژواك -الف
  .ستي اگريكي دو برابر اندازه دي كه مقدار دهد ميش ي عمق آب نمايمتفاوت برا

الوارهـاي چـوبي،     ماننـد ماهيـان،  ،آبي كاذب ناشي از انعكاس امواج صـوتي توسـط اجـسام مغـروق و شـناور در         ها  پژواك -ب
  .... مغروق وشناورهاي

   نقاط فيكسيموقعيت مسطحات) تعيين (گيري اندازه - 4-2- 2
 لزومـا   وتـر  بـيش  به دقت  باشد نيازتر بزرگ هر چه مقياس . به مقياس عمليات دارديكس بستگي نقاط فيدقت موقعيت مسطحات  

  )ستانداردهاابخش ( .باشد مي يتر دقيقن موقعيت يي تعيها دستگاه
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 هـاي   روش بـا    يـابي   عمـق  در انجام عمليـات      .باشد  مي تعيين موقعيت و عمق      يزمان  همنكته مهم در تعيين موقعيت تقاط فيكس        
ما بين دو فيكس پـالت شـده مجـاور       ) انترپوله (يابي  درون انها را از طريق      توان  مي ي ميان يها  ساندينگدر صورت نياز به      ،غيرخودكار

  . آورددست به
  . شودواسنجي بايدكبار در هر پروژه ي حداقل ي مسطحاتييتن موقعيي دستگاه تع:رتذك

   تغييرات قائم سطح آبگيري اندازه - 4-3- 2
 شده بـراي انتقـال آنهـا بـه سـطح            گيري  اندازه يها  عمق يورر ه اعمال تصحيحات ب   منظور  بهرات قائم سطح آب     يي تغ گيري  اندازه

 افـزايش  ي برا.باشد مي ي حجم مخزن ضرورگيري اندازه  بستر و يهت تعيين توپوگراف   ج )ي ديگر ييا هر سطح مبنا   ( يابي  عمق يمبنا
 تراز سطح آب بـر  ي مورد نظر بهتر است كه فاصله زماني مابين دو قرائت متوال       ي در انتقال آنها به سطح مبنا      ها  عمقدقت در محاسبه    

  ).شود مي دقيقه پيشنهاد 60 الي 15 يانرات قائم سطح آب فاصله زمييبا توجه به شدت تغ( .روي اشل كوچك باشد

   سرعت صوت در آبگيري اندازه - 4-4- 2
 در ي از طريق ارسال امواج صـوت )Echo Sounder( سنجي   عمق ي الكترونيك اكوستيكييها دستگاه توسط  )d( محاسبه عمق آب  

dرابطه با استفاده از) t(موج   زمان رفت و برگشت گيري اندازهآب و  v.t / 2 )v = گيـرد  مـي صورت  )سرعت متوسط صوت در آب. 
 بايـد  كـسب نتيجـه مطلـوب        بـراي . باشـد   مي وجود رابطه مستقيم بين دقت محاسبه عمق و دقت سرعت صوت در آب               گويايرابطه  

 و  فـشار ،درجـه حـرارت    ازيبايد توجه داشت كه سرعت صـوت در آب تـابع  . شودن ييسرعت صوت در آب منطقه عمليات به دقت تع  
 بنـابراين پيـشنهاد    كنـد   مـي  مختلف آب تغييـر      يها  اليه شده در    ياد ي تغيير عوامل فيزيك   علت  به است و مقدار آن      )Salinity( يشور
 گيـري   انـدازه  صوت   سنج  سرعت يها  دستگاه وسيله  به ي مختلف آب منطقه عمليات در هر روز كار        يها  اليه سرعت صوت در     شود  مي
 نـسبت بـه     تـوان   مـي  متر باشد با انجام بار چك        20 از تر  كم عمق آب    چه  چنان سنج  سرعت دستگاه    در صورت در دسترس نبودن     .شود

ار تغييـرات سـرعت بـه تغييـر     كرد متر باشد با ترسيم   20 عمق آب بيش از    كه  درصورتي . شده اقدام كرد   گيري  اندازه يها  عمقتصحيح  
 يبراي خطا ها عمق نسبت به تصحيح ) متر50حداكثر تا (متر 20ز بيش اهاي  عمقادامه آن براي   از انجام روش بارچك و     يعمق ناش 

  .سرعت صوت اقدام كرد

   الكترونيكيسنج عمق دستگاه 1 آبخور ترانس ديوسرگيري اندازه - 4-5- 2
 در  . ترانس ديوسر را دارند    ) سطح آب تا زير دستگاه     يفاصله عمود (  قابليت دريافت آبخور   ي هيدروگراف سنج  عمق يها  دستگاه اكثر
در ايـن صـورت     .  و اعمال شود   ي شده و به دستگاه معرف     گيري  اندازهبه دقت     آبخور ترانس ديوسر   بايد يابي  عمقنجام عمليات   هنگام ا 
 دستگاه قابليـت دريافـت آبخـور را         كه  درصورتي .كند  مي شده اضافه    گيري  اندازه يها  عمق خودكار اندازه آبخور را به       طور  به سنج  عمق

  .شود اضافه ها عمق درهنگام پردازش به  اندازه آنبايدنداشته باشد 
  .د آرام باشگيري اندازهآب در منطقه انجام   بوده وي در حال سكون وافقكامال شناور بايد آبخور گيري اندازههنگام   در:تذكر

                                                       
سنج الكترونيكي است كه با دريافت انرژي الكتريكي از بخش توليد كننده سيگنال دسـتگاه،                 ترانس ديوسر بخشي از دستگاه عمق      -1

  ]1-3. [آيند امواج صوتي توسط رفلكتور متراكم شده و به شكل پرتوي از صوت درمي. كند آنها را به انرژي صوتي تبديل مي



 23  آبي عمليات – دوم فصل

 

  )Soundings Between( ي ميانيها ساندينگ گيري اندازه - 4-6- 2
 پيوسـته و در     صـورت   بـه  هـا   داده چـون برداشـت      ،دكار استفاده شود   خو هاي  روش از   سنجي      عمق هاي  داده برداشت   ي برا چه  چنان

 برداشـت شـده در   )... ، موقعيـت ،عمق( يها  كليه دادهي فاصله زمان اين درگيرد مي صورت ) ثانيه3/0 مثال( بسيار كوتاه  يفواصل زمان 
 و  تر  بيش ي فاصله بين دو فيكس متوال     عموالم اينكه   علت  به شود  مي استفاده   غيرخودكار هاي  روشكه از     در هنگامي  .باشند  ميدسترس  

 . تهيه كردي سانديگ اضافي تعدادبايد )استانداردهابخش ( باشد مياز مقدار استاندارد تر  كمفاصله  اين   در   ها  ساندينگي  لدر نتيجه چگا  
 دسـتگاه  يبر روي چارت كاغـذ ار و اثر پروفيل بستر      كرد ي از رو  ها  داده در هنگام پردازش     معموال ي اضاف يها  ساندينگخراج اين   تاس

  .گيرد ميسنج صورت  عمق
 بنـابراين پيـشنهاد    .باشـد   ميي مشخص بودن مسير شناور مابين دو فيكس متوالي          ي ميا يها  ساندينگنكته مهم در افزايش دقت      

  . تغيير مسير شناور پس از انجام فيكس صورت گيردسنجي   عمق كه در هنگام انجام عمليات شود مي
 هـاي   دادهثبت  ( غيرخودكار به روش    ي در انجام عمليات هيدروگراف    باشند  مي ي كه فاقد چارت كاغذ    ييها  دستگاهه از    استفاد :تذكر

  .شود مي توصيه ن) به صورت دستييابي عمق

  (Sounding Datum) يابي عمق ي سطح مبنا)نييتع (گيري اندازه  - 4-7- 2
   .باشد مي متفاوت سدهاابه آن در  در دريا با مشيابي عمق ي متفاوت،  سطح مبناي كاربردهاعلت به

 ]1-4. [ در نظر گرفته شودبايد زير در ايجاد سطح مبنا در دريا نكات : در دريايابي عمق ايجاد سطح مبناي -الف 

 حـداقل عمـق آب      هواييط نرمال آب و     دريانورد اطمينان دهد كه تحت شراي      باشد كه به     پايين ي به اندازه كاف   بايدسطح مبنا   
  .باشد مي ي چارت ناوبرينشان داده رو مقداربه اندازه 

  . دهددست به از حداقل عمق آب ي باشد كه ارائه نادرستپايينسطح مبنا نبايد بيش ازاندازه 
  . هماهنگ باشدي مناطق مجاورمنطقه عملياتي با سطوح مبنابايدسطح مبنا 

ه صورت موقت به عنـوان سـطح مبنـا اختيـاركرد             را ب  ي ساعت سطح  13مدي به مدت حداقل       با انجام مشاهدات جزر و     توان  مي
حـداقل بـه   ( تـر  طـوالني  مبادرت به انجام مشاهدات سنجي      عمقات  ي و ضمن پيشرفت عمل    ) ساعت 13ين سطح آب در مدت      تر  پايين(

  .كردئني را ايجاد م مطيابي عمق آمده سطح مبناي دست به يها تحليل داده  كرده و با تجزيه ويمد  جزر و) روز15مدت 
 تعيين توپوگرافي بستر سد و      سدها در   سنجي      عمق هدف از انجام عمليات      معموال :سدها در   يابي  عمق ايجاد سطح مبناي     -ب

 يبهتر است كه يك سـطح مبنـا       ( . را به عنوان سطح مبنا اختيار كرد       ي هر سطح  توان  مي .باشد  ميسطح مخزن    همچنين حجم و  
 بايد توجه داشت كه تغييـرات  .) انتخاب شودسنجي   عمقبه عنوان سطح مبناي  را .M.S.L به عنوان مثال سطح متوسط دريا   يمل

 بايـد  مورد نظر    يبه سطح مبنا    شده گيري  اندازه هاي    عمق جهت ارجاع    سنجي      عمق تراز سطح آب در زمان انجام عمليات         ياحتمال
   .ثبت شوند مشاهده و

   حجم و سطح مخزن )نييتع( گيري اندازه  - 4-8- 2
ـ ها نقشه و ترسيم  يحجم مخزن درياچه سدها معموال بعد از عمليات هيدروگراف         محاسبات سطح و    مربـوط  هـاي  ميـزان  ي و منحن

  . و اتوماتيك متصور استي گوناگون دستهاي روش براي محاسبه حجم و سطح .قابل انجام است
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 حجـم   زيـر  طبق رابطه    ي دست هايمتر  پالني توسط   يميزان متوال ي   از محاسبه سطح دو منحن     توان  مي معموال   ي دست هاي  روشاز  
  . محاسبه كردا ري تراز متواليبين دو منحن

1/ 2V h((S1 S2) (S1.S2) ) / 3    
 حجـم محـصور بـين دو سـطح          V و   ياد شـده   ي سطوح دو منحن   اندازه S1 و S2 و   يميزان متوال  ي دو منحن  ي فاصله ارتفاع  hكه  

 و در نتيجـه     كـرد  را محاسـبه     ها  ميزان ي احجام محصور بين منحن    وانت  مي) از حداقل تا حداكثر   ( پس از محاسبه كليه سطوح       باشد  مي
  .  سطح و حجم ترسيم كردي منحنصورت به را در رابطه با سطوح ارتفاعات مختلف ياحجام تجمع

موجود   و غيره را با توجه به وضعيت       يآب كشاورز ، برق يمين نيرو ا ت منظور  به ، از سد  برداري  بهرهحجم جهت     سطح و  ياين منحن 
  . كردخزن تسهيل خواهد م

ايـن روش معمـوال از       . است ي مواز يها  پروفيلروش   ،رود  مي كار  به ته نشست    ي رسوب ها   حجم  محاسبه ي كه برا  يروش ديگر 
 و محاسبه سـطح هـر       ها  پروفيلدر اين روش با رسم      . كار رود  ه ب دتوان  مي ي برخوردار است و جهت كنترل محاسبات اصل       يتر  كمدقت  

 :ي را از طريـق رابطـه رياضـ        ي بـا اسـتفاده از رابطـه منـشور نـاقص حجـم محـصور بـين پروفيـل عرضـ                     توان  مي يابي  عمقپروفيل  
V h ((S1 S2) S1 S2) / 3     كه كرد پيدا S1 , S2 سطح پروفيل و hدر اين .  استي اختالف فاصله متوسط دو پروفيل متوال

 ي و در رابطه رياض)S1 , S2( كرد در هر پروفيل را محاسبه گذاري وبرس با مقايسه پروفيل اوليه و ثانويه سطح وحجم توان ميروش 
  .قرار دارد و مقدار رسوب را محاسبه كرد ناقص منشور

   خودكارروش
 از عمليـات  (DTM) يمعموال يك مدل رقوم  . رود  مي كار  به حجم مخازن سدها    محاسبه سطح و   ي برا ي متنوع خودكار هاي  روش
 در فاصله هر نيم متـر رسـم و          ها  ميزان ي منحن و ديتول (TIN) غيرمنظم بندي  مثلث توليد مدل شبكه     ي برا ي هيدروگراف - يتوپوگراف

  . محاسبه شودمربوط افزار نرم در دتوان مي يحجم محصور در هر منحن. شود مي محاسبه ها منحنيمساحت هريك از 
  :نام برد زير روش  ازتوان ميجم ح  اتوماتيك و نيمه اتوماتيك محاسبه سطح وهاي روشين تر متداول جمله از

 هـرم  ي اطالعـات و محاسـبه احجـام از رابطـه رياضـ         DTM رسـم شـده از       ي ترازهـا  ي محاسبه اتوماتيك سطح منحن    براي
/1ناقص 2V h((S1 S2) (S1.S2) / 3   كه  .شود مياستفادهS1 , S2 و ي تراز متوالي سطوح دو منحناندازه h فاصله 

 :ماننـد   Computer Aided Designيافزارهـا  نـرم  از تـوان  مي يمحاسبه سطح هر منحن ي برا.باشد مي  ترازيدو منحن
)Microstation - Bently , SDRMAP Autocad , Auto Desk , Techplot (نتـايج  معمـوال  .و غيره استفاده كرد 
، Micro station يهـا افزار  نـرم براي محاسبه احجام مخزن در ارتفاعـات مختلـف           باشند  مي تقريبا يكسان    دست آمده   به

SDR MAP     با توجه به DTM    از اسـت   كنتـرل محاسـبات بهتـر    يبـرا . مورد استفاده قرار گيرند  ند  توان  مي تشكيل شده
 و يـابي  عمـق خطـوط   حجم مخزن سدها در درجه اول به فاصله دقت محاسبات سطح و.  مختلف استفاده شودهاي روش

 و شـوند  مـي  اسـتاندارد آن رسـم   يهـا  فـرم  در   يحجم تجمعـ   ح و  سط هاي  منحني.  دارد ي بستگ (DTM) ها  نقشهترسيم  
  .آيند مي مربوطاطالعات آنها در جداول 
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  جستجو - 4-9- 2
ـ ف  ير آب از جمله وظا    زي كشف عوارض كم عمق و مخاطرات        يات جستجو برا  يانجام عمل  زمـان قابـل     دروگراف بـوده و   يـ ك ه ي

ـ كي كـم عمـق      يزيك عارضه ف  يافتن  ي يا هنگامي كه مقصود جستجو بر     .دهد  مي را به خود اختصاص      اي  مالحظه ا اجـسام مغـروق     ي
ـ  چون بدون آن قادر به انجام جستجو به صـورت دق           ، آورد دست  بهه را   ي از گزارش اول   يك كپ ي بايددروگراف  ي ه ،گزارش شده باشد   ق ي

ـ ن در   يهمچنـ  ه و كـرد  صحت وجـود عارضـه       يابيرا قادر به ارز     اغلب او  ين گزارش يك چن ي مطالعه   .باشد  مين ق آن  يـ ن محـل دق   افتي
 ]1-4 [.باشد ميرسان  اريي

  ات جستجوي عمليطراح -2-4-9-1

   انواع جستجو  -2-4-9-1-1

ـ  )Beacon(ك نشانه شـناور  ي .باشد  مين نوع جستجو    ي ا گر  نمايش 1-2شكل   :اي  ستاره جستجوي   –الف  هـاي  نـشانه ر يا سـا ي
 در اطـراف آن مبـادرت بـه انجـام           اي  ستاره صورت  به و شناور    شود  مي در سطح آب قرار داده       ،مرجع در محل عارضه گزارش شده     

ـ  ايرادهـا ي از جملـه ا .باشـد  مي ال ايدهار ي قطب نما است، بس   يله ناوبر ي تنها وس  كه  زمانين روش   ي ا .كند  مي يابي  عمقات  يعمل ن ي
ر ي سـا كه درصورتي ،گيرد مي قرار ي مورد بررسيادي به علت بازگشت مكرر شناور به آن با دقت ز  ين است كه نقطه مركز    يروش ا 

  .باشد ميات جستجو ني انجام عملي برايلي كارآمديجه روش خي در نت،رنديش قرار نگي مورد آزماينقاط ممكن است به اندازه كاف

 

  
  اي  جستجوي ستاره-1-2شكل 

 اجبار  علت  به هر چند كه انجام آن       .دهد  مي منظم پوشش    طور  به بستر را    اي  جعبه يجيجستجوي مارپ  : جستجوي مارپيچي  –ب  
ل جهت  يله مطمئن از قب   ي توسط هر نوع وس    دتوان  ميات  ي كنترل عمل  )2-2شكل  ( .باشد  مي آسان ن  يك چهار ضلع  ي ي رو حركت بر 

 يكه بـه علـت اينكـه بعـض         ست ا نين روش ا  ي از جمله نواقص ا    .رديي از نشانه شناور صورت گ     ياب  فاصله و )Gyro Bearing(نما  
   .شود مي مشخص ن شوند، عارضه مورد نظردقيقاي موازترازها يحننست با م ا ممكنيابي عمقازخطوط 
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   جستجوي مارپيچي-2-2شكل

ـ ن عمل ي ا .باشد  مي ي معمول يابي  عمق از   صورتي )3-2شكل  (ن نوع جستجو    يا : جستجوي چند ضلعي   –ج ـ  ات در اطـراف   ي ك  ي
  .شود مي انجام ياب فاصلهك ي  و)Gyro Bearing(اب يك جهت ي با استفاده از )Beacon(نشانه شناور 

 

  
   جستجوي چندضلعي-3-2شكل 

  مقياس عمليات - 5- 2

ممكـن   مقياس عمليـات     .باشد  مي ) زميني ،آبي( هيدروگرافي   هاي  دادهبرداشت     مقياس مورد استفاده در     ،منظور از مقياس عمليات   
  . تفاوت داشته باشديابي عمق با مقياس شيت است

  ي مقياس راهنما - 5-1- 2
  در يتـر   بـيش  باشد نياز به دقـت       تر  بزرگ هرچه مقياس    . ارتباط مستقيم با مقياس عمليات دارد      نگاري  آب هاي  دادهدقت برداشت   

 مطابق اسـتانداردها باشـند و همچنـين بـه برداشـت             ها  گيري  اندازهي كه قادر به انجام      تر  دقيق يها  دستگاهنتيجه   در انجام عمليات و  
 )تـر   بـزرگ  و   1:5000( بـزرگ    يي خيل ها  مقياس عمليات هيدروگرافي در سدها در       معموال .باشد  مي در واحد سطح     يتر  بيش هاي  داده

  و همچنين  يپستي بلند   پس از بررسي وضعيت و طبيعت بستر از لحاظ وجود عوارض و            بايد انتخاب مقياس عمليات     .گيرد  ميصورت  
 حـداكثر   استانداردها در بخش    ]4 [.كه احتمال كشف نشدن عارضه به حداقل برسد        باشد   اي  اندازهو بايد به    . اهداف پروژه صورت گيرد   

 از تـر  كـم  در هنگام عمليات ها  داده برداشت   يخطا شده است ولي بايد دقت شود كه حداكثر       بيان   مجاز پس از پالت اطالعات       يخطا
   . باشد1-2مقدار ذكر شده در بخش 
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  زات يواسنجي تجه - 6- 2

 خطاهـا ح  ي تـصح  منظـور   به استانداردهاج با   يسه نتا يك دستگاه و مقا   يق با   يدق يها  گيري  اندازه انجام   زات  ي تجه واسنجيمنظور از   
 ]5 [.باشد مي

   واسنجي انجام يچگونگ - 6-1- 2
 در انجـام    )EchoSounder( سـنج   عمـق ت دسـتگاه    يـ  به لحـاظ اهم    . شد بحث 3-2-2 در بخش    ها  دستگاه واسنجيدر ارتباط با    

 ي معلوم نبودن مقدار واقععلت به ها سنج عمق واسنجي جهت غيرمستقيموش انجام بار چك كه روشي  به شرح ر ،سنجي      عمقات  يعمل
 .]10[پردازيم    مي،  ) شده براي تغييرات سرعت صوت در آب       گيري  اندازه يها  عمقح  يتصح( است   ياتيسرعت صوت در آب منطقه عمل     

 يابي دسـت سـنجي      عمق هدف از    كه  جايي آن از   .باشد  مي آب   ي واقع  عمق ، شده گيري  اندازه عمق   ، شده باشد  واسنجي كامال ياب  عمقاگر
ـ   فلـز  اي  ميلـه  .رد كه همان بار چك است     ي مورد استفاده قرار گ    بايد ي مستقل و واقع   ي مرجع ، آب است  يبه عمق واقع    اي  صـفحه ا  ي ي

 در ي افقـ كـامال به صورت  وسرينس دن حاضر در شناور در زير ترا  ي توسط عامل  اند  گرديده مدرج   دقيقاسمان كه   يمسطح متصل به دو ر    
ني از سـطح آب نـشان   يوسر در فاصله معير ترانس ديله بار چك را در زي قرار گرفتن م  ي چگونگ 4-2 شكل   .گيرد  ميني قرار   يعمق مع 
  .مي دهد

ه توسط   شد گيري  اندازه يها  عمقح  ي تصح ي برا ياب  عمق شده توسط دستگاه     داده  نشانله و عمق    ين عمق م  يي ب ها  اختالفمقدار  
 كـه   ييها  عمق تمام   يح برا ي مقدار تصح  ،ردي صورت گ  يك متر يله در فواصل    ي بردن م  پايين اگر   .گيرند  ميدستگاه مورد استفاده قرار     

  .آيد مي دست به گيرند ميدر آن فاصله قرار 

 

ريسمان مدرج

  ميله معلق
   چگونگي قرار گرفتن ميله-4-2شكل
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ك يستماتيـ  سي خطاهـا ي موثرطور به بارچك .ز استفاده كردي ني آبسنج سرعت دستگاه  اسنجيو ي برا توان  ميله ساده   ين وس ياز ا 
ـ  از تغي سـرعت صـوت ناشـ   ي و خطـا   ،يكـ روني و الكت  يكي مكان :ندكسي ا ي خطا :ري نظ سنج  عمق يها  دستگاهموجود در    رات درجـه  يي

  .كند مي گيري اندازهمحلول در آب را  گر ذرات معلق وي و دي شور،حرارت

   انجام بارچك يچگونگ -2-6-1-1

. رديـ وسر قرار گير ترانس د  يد كه در عمق مورد نظرز     ي قرار ده  ي در داخل آب طور    ي افق طور  بهسمان مدرج   يله را به كمك ر    يم
 عمـود بـر   .كنـد  و اعالن گيري اندازهبره را  يركالي عمق غ  زمان  هم طور  به دستگاه روشن بوده و      بايدن كار   يدر زمان انجام ا   

د و وجـود    ي شـد  يبادهـا  در هنگـام وزش      روسـ ير تـرانس د   يله در ز  ي و قراردادن م   ها  ريسمانتداد  سطح آب نگاهداشتن ام   
ـ  تجربه و مهارت سكاندار شناور در انجام مانور در اطراف ر           ين مواقع ي در چن  .باشد  ميار مشكل   ي بس ي آب هاي  جريان سمان ي
ات بار چـك ممكـن      يق در زمان انجام عمل    ي نفرات داخل قا   يجاي  بهجا كوچك   شناورهاي در   .باشد  ميت  ي اهم دارايمدرج  

   .ق اثر بگذاردياست بر سكون قا
 يحيله عدد صحي بردن و باال آوردن مپايينسمان در هنگام يش طول ري بهتر است كه افزا:سمان مدرجيش طول ريمقدار افزا

  . باشد) متر1 مثال(از واحد طول 
زديك بـه انتهـاي عمليـات مبـادرت بـه      ن  در دو نوبت در ابتدا وبايد سدها در يابي عمق در انجام عمليات  :زمان انجام بارچك  
  .كردانجام بار چك 

 هـر روزه در هنگـام       بايـد  بار چك    ، فيزيكي آب در مناطق مختلف     پارامترهاي به علت وجود اختالف در       :محل انجام بار چك   
  .انجام عمليات صورت گيرد

  واسنجي ارائه مستندات و گواهي -2-6-2
ه شـده توسـط   ي توصـ ي در فواصـل زمـان  بايـد دروگرافي يات هي مورد استفاده در عمليدروگرافي و ه  برداري  نقشه ياه  دستگاهه  يكل

  . در دسترس باشدمربوط يشگاه فرستاده شده و گواهي به آزماواسنجيبراي  سازندگان

  برنامه عمليات - 7- 2

 به شـرح    كارهايي قرار گرفته و     شناساييرد بازديد و     مو برداري  نقشه  قبل يا در زمان ورود تيم         بايد منطقه   ،پيش از شروع عمليات   
  : صورت گيردزير

 ينيرو نقليه زميني و استخدام وسايل، كرايه شناور مورد نياز عمليات آبي و     دفتر كار و انبار، تهيه امكانات اسكان پرسنل تيم-الف
  . مورد نيازيكارگر

 بايـد  هـا  دسـتگاه  .شـود  مي ها هزينهمدت زمان انجام عمليات و   در زياديجويي صرفه دقيق منطقه عملياتي موجب      شناسايي -ب
 تاييـد  مورد باز بينـي قـرار گرفتـه و           ،اند  شدهبه عنوان نقاط كنترل انتخاب       قبال كه   ي و نقاط  شوند و در محل خود نصب       واسنجي

  ]12. [شوند
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پرسـنل و    قرار دادن و آرايش صحيح       . كند گيري  متصميي مورد استفاده    ها  تاكتيك و   ها  روش در ارتباط با     بايد سرپرست پروژه    -ج
 همچنـين   .باشد مي )Senior Hydrographer( از ديگر وظايف سرپرست پروژه ، از آنهاگيري بهرهتجهيزات جهت كسب حداكثر 

  .كند بي كنترل پروژه در تمام مراحل كاري مبادرت به تهيه چارت پيشرفت عمليات برابايدسرپرست پروژه 

  ت عمليايطراح - 7-1- 2
  ]1-3. [رند بايد مورد توجه قرار گيزير نكات ) Sounding( يابي عمق عمليات يدر طراح

   گيردهزينه ممكن بدون از دست دادن كيفيت كار صورت  ين زمان وتر كم به صورتي انجام شود كه عمليات در بايد طراحي -الف
  .شوند منطقه عملياتي برداشت )پستي و بلندي( حداكثر عوارض -ب

  )Sounding Lines( يابي عمق خطوط يطراح -2-7-1-1

  :شوند رعايت بايد زير موارد يابي عمق خطوط يدر طراح
   .شونداجرا  ي منطقه عمليات آبي طراحي وترازها عمود بر منحني تاحدامكان سنجي   عمق سعي شود كه خطوط اصلي -الف

   درجه باشد30 از تر كم نبايد ترازها يزاويه تقاطع خطوط و منحن :تذكر
  .شوندبا فواصل يكسان از يكديگر طراحي   خطوط مستقيم وصورت به بايد خطوط اصلي -ب
  .شوند طراحي و اجرا سنجي   عمق عمود بر خطوط اصلي تا آنجا كه ممكن است )Check Lines(خطوط كنترل  -ج
  . كليه منطقه عمليات آبي را بپوشانديابي عمق خطوط اصلي -د

  شناسايي - 7-2- 2
 بـا انجـام عمليـات       بايـد  بعـد از طراحـي مقـدماتي         . عمليـات دارد   بندي  زمان اهميت بسيار در طراحي و        منطقه عملياتي  شناسايي

در صورت لـزوم نـسبت بـه انجـام تغييـرات              فيزيكي منطقه بررسي كرده و     شرايط هماهنگي و سازگاري طراحي اوليه را با         ،شناسايي
مـواردي كـه     . قبل از انجام طراحي صورت گيـرد       شناسايي ،ت امكان  در صور  شود  مي پيشنهاد   .ضروري در طراحي مقدماتي اقدام كرد     

  : مورد توجه قرار گيرد عبارتند ازشناسايي در انجام عمليات بايد
  )بررسي عمومي عوارض مهم و مشخص منطقه( . وضعيت توپوگرافيك منطقه عمليات-الف
 . وروديهاي آب تراز سطح آب و  وضعيت مخزن سد از نظر حجم آب موجود و-ب

 .به اين امكاناتتجهيزاتي و اقامتي موجود منطقه و چگونگي دستيايي   بررسي امكانات انساني و-ج

  بندي زمان - 7-3- 2
 صـورت   ي صورت گرفته به صورت واقع     ي با توجه به امكانات و وضعيت توپوگرافيك منطقه و طراح          بايد انجام عمليات    بندي  زمان

  . كند مي و استفاده مطلوب از حداكثر توان پرسنل و تجهيزات ها ههزين به تقليل ي دقيق كمك شايانبندي زمان .گيرد
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  ها كنترل ، پردازش،محاسبات - 8- 2

  محاسبات - 8-1- 2
  .باشد مي يابي عمق نهايي تهيه شيت براي برداشت شده آبي هاي داده ي انجام محاسبات بر رو،منظوراز محاسبات

  ياب عمق از چارت كاغذي دستگاه ها عمقاستخراج  -2-8-1-1

در زمان    باشد و  تر  بيش هر مقدار عرض چارت      . دارد ي چارت كاغذ  )Resolution( تفكيك   توانايي به   يستگدقت استخراج عمق ب   
 عمـق محـل تقـاطع       .باشند  مي يتر  بيش استخراج شده داراي دقت      هاي    عمق ،شود انتخاب   يتر  كوچك )Rang(انجام عمليات دامنه    

  .باشد ميق مربوط به نقطه فيكس  عم، بر روي چارت)Echo trace(خط فيكس و اثر پروفيل بستر 
ي خيلـي بـزرگ     هـا   مقياس از روي چارت در      ) آنالوگ ياب  عمق يها  دستگاهاستفاده از   ( استخراج شده    هاي    عمق استفاده از    :تذكر
   .شود ميتوصيه ن

  ي ميانيها ساندينگاستخراج  -2-8-1-2

 چـارت را    ي در رو  يمابين دوخط فيكس متوال    فاصله   بايد ،سنج  عمق دستگاه   ي از چارت كاغذ   ي ميان يها  ساندينگبراي استخراج   
م را بـه عنـوان   عمق استخراج شـده هـر نقطـه تقـسي         ه و  تقسيم كرد  ي مساو يها  قسمت مورد نياز به     يها  ساندينگبا توجه به تعداد     

  . مورد استفاده قرار داديساندينگ ميان
 بـه   ي نيـاز  ،گيـرد   مـي  بسيار كوتـاه  صـورت        يمان خودكار در فواصل ز    هاي  روشدر   ها  ساندينگ با توجه به اينكه برداشت       :تذكر
  .باشد مي مربوط منطبق بر استاندارد ها پروفيل ي در روها ساندينگ )يچگال(  نبوده و تعدادي اضافيها ساندينگ

  استخراج مقدار نوسانات قائم سطح آب  -2-8-1-3

 شـده بـه     گيري  اندازه يها  عمقنتقال   ا برايثبت شده سطح آب منطقه عمليات         ذكر شد، از تراز    ي قبل يها  بخش در   طور كه   همان
 گيـرد   مـي  معينـي صـورت      ي تراز سطح آب در فواصل زمـان       )قرائت( با توجه به اينكه برداشت       .شود  مي مورد نظر استقاده     يسطح مبنا 

طح آب در ايـن      به سطح مبنا نياز به مقدار تراز سـ         ها  عمق انتقال دقيق    براي ،يرات قائم باشد  ي در اين فاصله تراز آب داراي تغ       چه  چنان
 يابي  درون نسبت به محاسبه تراز آب با انجام         بايد ،ار تغييرات قائم سطح آب نسبت به زمان       كرددر اين صورت با رسم      . باشد  ميفاصله  

  .مابين دو برداشت متوالي اقدام كرد) انترپوله(

  پردازش  - 8-2- 2
  :باشد مي زير انجام امورسنجي   عمق هاي دادههدف از پردازش 

  سته  غلط و ناخواهاي هداد حذف -الف
  ...) جزرومد،سرعت صوت، آبخور ترانس ديوسر( ها داده اعمال تصحيحات ضروري بر روي -ب
  ظر در آوردن اطالعات پردازش شده  مورد ن)فرمت( به شكل -ج
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  يابي عمق شده به سطح مبناي گيري اندازه هاي  عمقانتقال  -2-8-2-1

 يـابي   عمـق  مقدار اختالف فاصله قائم تراز سطح آب از سـطح مبنـا ي               )فريقجمع يا ت  ( به سطح مبنا توسط اعمال       ها  عمقانتقال  
  .گيرد ميصورت 

   شده براي تغييرات سرعت صوت در آب گيري اندازه يها عمقتصحيح  -2-8-2-2

 با اسـتفاده از     سنج  عمق يها  دستگاه مختلف آب متفاوت است و محاسبه عمق توسط          يها  اليهبا توجه به اينكه سرعت صوت در        
dرابطه v.t )v         سـنج   سـرعت  يها  دستگاه با استفاده از     بايد ،گيرد  مي صورت   )باشد  مي سرعت متوسط صوت در آب منطقه عمليات 

ي مختلـف آب و  هـا  اليـه  يا روش بارچك نسبت به تعيين سـرعت صـوت در   )CTD1يا   (Sound Velocity Meterصوت در آب 
  .دام كرد اقها عمق بر مربوطاعمال تصحيحات 

   نوسانات شناور در آبي شده براگيري اندازه يها عمقتصحيح  -2-8-2-3

 كـه شـناور     شـوند   مـي  اين نوسانات باعث     .گيرد  مي در ضمن حركت در آب تحت تاثير نوسانات سطح آب قرار             يشناور هيدروگراف 
 شـده  گيـري  انـدازه  يهـا  عمـق   در مقـدار خطـايي  كه باعث ايجاد شود (Heave, pitch, Roll) ي وعرضي طول، نوسانات قائميدارا
  .ح شوندين ارتباط تصحي در اها عمق بايد كه در صورت امكان شود مي

 شـناورهاي  ي قابـل نـصب بـر رو       معمـوال ي پيشرفته و گران قيمت دارد كـه         ها  دستگاه نوسانات شناور نياز به      گيري  اندازه :تذكر
 ي صـورت گيـرد كـه آب دارا        ي عمليات هنگام  ،ها  دستگاهگونه   كه در صورت عدم دسترسي به اين         شود  مي توصيه   .باشند  ميكوچك ن 

  .حداقل نوسانات باشد

   نادرست هاي  عمقحذف  -2-8-2-4

 شده عمـق واقعـي    گيري  اندازهي  ها  عمق... و و بستر   مختلف نظير قرار گرفتن اجسامي مابين ترانس ديوسر        داليلممكن است به    
 يهـا   عمق با بررسي    توان  مي معموال . دارد سنجي      عمق مدارك   ياز به بررس   مشكل بوده و ني    معموالقضاوت در اين مورد     . بستر نباشند 

 بايـد ن مـورد،    يترديد در ا    در صورت رفع نشدن شك و      . بستر پي به نادرست بودن مقدار عمق برد        يو توپوگراف  مجاور نقطه مورد نظر   
   . مجدد در نقطه مورد نظر كردسنجي   عمقمبادرت به انجام 

  ها ساندينگل  درتبديخطاهامنابع  -2-8-2-5

 ]4 [.د رخ دهدتوان مي به صورتي دقيق انجام شده باشد يابي عمق كه درصورتي يخطا حت

   :شود ميخطا به علت هاي زيرايجاد 
  . ناشي از تغييرات قائم سطح آب در زمان انجام عملياتها عمق رخ دادن خطا در هنگام اعمال تصحيحات بر روي -الف

                                                       
1-  CTD  مخفف كلمه Conductivity ,Temperature ,Depth منظور از آن دستگاهي الكترونيكي اسـت كـه از دو    باشد و  مي

شوري، :  تشكيل شده و نسبت به ارائه اطالعات از پارامترهاي فيزيكي آب نظير             )probe(آوري كننده     جمع -2 واحد كنترل  -1: بخش
  .كند  ميمحاسبه و نمايش سرعت صوت اقدام و...  درجه حرارت، هدايت الكتريكي و
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  . اشل)مدرج بودن(نادرست تغييرات قائم تراز سطح آب يا نادرست بودن مقياس  )قرائت( خطاي ناشي از ثبت -ب
 يناش يا خطاي . تغييرات تراز سطح آب از منطقه عمليات    گيري  اندازه خطاي ناشي از دور بودن بيش از اندازه توصيه شده اشل             -ج
 ي در منـاطق   ده مخصوصا ين پد ي ا . قائم سطح آب   راتيي تغ گيري  اندازه و محل    ياتيكسان نبودن ارتفاع سطح آب در منطقه عمل       ي از

   .)ب آبيش (دهد مي رخ شود مياچه سد وارد يكه آب رودخانه به در

  ها كنترل - 8-3- 2
 ياسـتانداردها ترسيم آنها در انطباق با      پالت و  ، دقت برداشت  يبررس  شده و  گيري  اندازه هاي  داده ي درست ي بررس ،منظور از كنترل  

 كليـه   ،تغييـرات آن بـر حـسب زمـان         اركـرد  ثبت تراز سـطح آب و        ،ها  ساندينگ : شامل ي اطالعات آب   و ها  داده .باشد  مي يهيدروگراف
 انجام و اعمـال     .باشند  مي مربوط به سرعت صوت در آب        هاي  داده ،يابي  عمق نهايي )يها(اطالعات مستند ترسيم شده بر روي شيت        

 و اطالعات پردازش شده و پالت ها داده ضبط يها فايلات و كليه  اطالعي و اسناد و مدارك ثبت و نگهدارها داده يتصحيحات بر رو
 توسط سرپرست پروژه يا افـراد مـورد اطمينـان وي            ي و كنترل در حين انجام و پايان عمليات آب         ي مورد بررس  بايد نيز   يفايل كامپيوتر 

   .قرار گيرند

  ارائه نتايج و اطالعات و مدارك - 9- 2

 به اشكال مختلف هستند كه نياز به ارائه آنها بـا           )آبي( صحراييگرافي تعدادي مدارك    عمليات هيدرو   هر مرحله از   نهاييمحصول  
 نهـايي ارائـه اطالعـات       در تهيـه و    بايد شود  مي برده   كار  به همان توجه و دقتي كه در انجام عمليات          . دارد )methodic(روشي مرتب   

 تهيه شده توسط پرسنل مشتق از عملياتي است كـه  هاي دادهينكه سرپرست پروژه مسئوليت اصلي را در اطمينان دادن به ا      .  رود كار  به
 ]4. [ دارد، عمليات آشنا هستند چك و كنترل شدهگونه اين با كامالبه صورت استاندارد انجام شده و به طور مستقل توسط افرادي كه 

   يابي عمق نهاييراهنماي تهيه شيت  - 9-1- 2
 شده پـس از     آوري  جمع هاي  داده .شود  مي استفاده   يختلف عمليات هيدروگراف   نتايج م  نهايي نمايش   ي برا يابي  عمق نهاييشيت   از

 الزم شود كه به علت حجم زيـاد اطالعـات           ممكن است  .شوند  مي منتقل   يابي  عمق نهاييويرايش توسط سرپرست عمليات، به شيت       
  :است زيرار  به قر)يغيركامپيوتر( يابي عمق نهاييمراحل تهيه شيت . شود تهيه نهاييبيش از يك شيت 

  . از جنس كاغذ كالك يا توپاتكس به اندازه استانداردترجيحا شيت كاغذي يا سازي آماده تهيه و -الف
  . و خطوط شبكه با توجه به مقياس)(Grid Points ،نقاط راهنماي مختصات(نقاط شبكه   محاسبه و ترسيم كادر و-ب
 . ي كارتوگرافي و هيدروگرافياستانداردها بر طبق عاليمارض و عو  خط ساحلي و ساير، پالت و ترسيم نقاط كنترل افقي-ج

  . با استفاده ار ارقام يك شكل و يك اندازه و با فاصله يكسان از يكديگرها عمق ترسيم -د

ابتـدا ايـن     در ترسيم دسـتي بهتـر اسـت كـه در          ( .شوند  مي ترسيم   ترازها منحني   ها  عمق پس از ترسيم     : ترسيم منحني ترازها   - ه
 .)شوند ي ترسيم، جوهريط با استفاده از مداد ترسيم شده و فقط پس از اطمينان از درستخطو

 : باشدزير شامل اطالعات بايد راهنماي نقشه :)يابي عمقشيت ( Legend نگارش راهنماي نقشه -و

  نام منطقه عمليات
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  مقياس تهيه نقشه
  گيري اندازه )واحد(سيستم 

   عملياتينام شركت مجر
  ي مسطحاتيمبنامشخصات سطح 

  ي ارتفاعيمشخصات سطح مبنا
  مشخصات سيستم تصوير در صورت استفاده از آن

  تاريخ انجام عمليات

   ي عرضيها پروفيل تهيه يراهنما - 9-2- 2
توسـعه ترسـيم     با توجه به رشد و     .شود  مي استفاده   ي و كامپيوتر  ي مختلف دست  هاي  روش معموال از    ي عرض يها  پروفيلدر ترسيم   

 DTM و تـشكيل     ي و توپـوگراف   ي هيدروگراف هاي  داده پس از تهيه     .پردازيم  مي ي كامپيوتر هاي  روش فقط به ذكر     جا اين اتوماتيك در 
 و غيـره   SDR MAP, Site Work - Inroad , Microstation (Bently)،Terra : نظيـر مربـوط  يهـا افزار نرمروژه مورد نظر در پ

 بـه   ه بـست هـا  پروفيـل  معمـوال مقيـاس   كرد خواسته شده را رسم     يها  فرمتر   دلخواه د  ي مورد نظر پروفيل عرض    هاي  برش با   توان  مي
  .ارتفاع و فاصله دو سر پروفيل متفاوت است

   كف مخزن ي طوليها پروفيل تهيه يراهنما - 9-3- 2
ي لپروفيـل طـو   . شـود   مـي  رسوب و ساير مطالعات مورد نظر اسـتفاده          ي مطالعه پيشان  ي كف معموال برا   ي مخزن ي طول يها  پروفيل

ي هـا  پروفيـل  تهيه اين نوع پروفيل همانند تهيه يبرا .شود مي تهيه  ي عرض يها  پروفيلين ناحيه   تر  عميقسد معموال از اتصال     مخزن  
 DTM با استفاده از     توان  مي مخزن سد    ي ترسيم پروفيل طول   يبرا. شود  مي استفاده   ي و كامپيوتر  ي گوناگون دست  هاي  روش از   يعرض

 و با توجـه بـه  ه كرد سد تا  تاج سد را رسم ابتداي درياچهين ناحيه از تر  عميق، خط   ي و توپوگراف  يتشكيل شده از اطالعات هيدروگراف    
DTM و طول مخزن دارد)عمق( به ارتفاع ي كف مخزن بستگي مقياس طول. كردميرست را ظر مورد ني پروفيل طولمربوط .   

  ها پالن تهيه يراهنما - 9-4- 2
 و ظرفيـت   گـذاري   رسـوب  محاسـبه حجـم      منظور  به مخازن سدها    ي توپوگراف -يگراف هيدرو برداري  نقشهبا توجه به اينكه عمليات      

 جهـت  ي و هيدروگرافي آمده از عمليات توپوگرافدست بهي ها نقشه مجموعه    از توان  مي ،شود  ميها انجام     آب در پشت آن    سازي  ذخيره
 كوچـك مقيـاس نظيـر       يهـا   نقـشه  كه   ي در نواح  . مخازن سدها استفاده كرد    ي و طول  ي عرض يها  پروفيلپالن راهنما در كنار ترسيم      

ين باالتر باال دست ي در قسمت خشك.ي موردنظر دست يافتها پالن با تبديل اين نقشه به توان مي و غيره تهيه شده است     1:25000
  . مورد توجه قرار گيرد بايد و تبديل آن به نقشه و در نهايت تهيه پالن راهنماي هوايهاي عكسحد آب، استفاده از 
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  نگاري آب عمليات ي و بهداشتي ايمندستورالعمل - 10- 2

 در .ضروري اسـت  ي و ايمنيت نكات بهداشتيرعابنابراين  ،باشد  مي درياچه سدها    ي عمليات هيدروگراف  ي محيط كار  كه  جايي آناز  
 يواكـ ( سـيم  بيلوازم ارتباط   ووسايل ،)بدنه و موتور( سالم ي نظير قايق و شناورهانقص بياين رابطه استفاده از تجهيزات استاندارد و     

 نيـاز بـه رعايـت       )هاسرريز( سد   ي در محدوده خروج   برداري  نقشه و   يهيدروگراف .باشد  مي ي نجات در شناور ضرور    يها  جليقه و )يتاك
 لحاظ   به ي عمليات هيدروگراف  ، شديد امكان مواج شدن درياچه وجود دارد       ياينكه هنگام برخاستن بادها     هبا توجه ب  . دارداحتياط كامل   

 ،ي در آب و خـشك     بـرداري   نقـشه  هنگـام    در مناسب   يها  كفش لباس كار راحت و       و استفاده از پوشش  . شود متوقف   بايد و دقت    يايمن
 لـوازم  .صـورت گيـرد   كامل اطياحت با بايد ي در اطراف تاج سد تردد نفرات فن   ها  پرتگاهبا توجه به وجود      .باشد  مي ي ضرور يجهت ايمن 

 .ن لوازم در صورت لـزوم وجـود داشـته باشـد    ي اكارگيري به جهت ي كافآشناييدر دسترس بوده و    بايده  يول ا يها  كمكبراي   يضرور
  .مقررات مورد نظر مسئولين نيز بايد رعايت شود

  ي مجموعه اطالعات آبمستندسازينحوه تنظيم گزارشات و  - 11- 2

  يگزارش عمليات هيدروگراف -11-1- 2
 ي شـامل چگـونگ    بايـد  اين گزارش    .شودوب از نحوه انجام عمليات تهيه و ارائه          گزارشي مكت  بايد ،يدر پايان هر پروژه هيدروگراف    

 بنابراين اين گـزارش يـك سـند مهـم بـوده و              . باشد ديگر اطالعات مرتبط  ظات مربوط به هر بخش عمليات و        حانجام عمليات و مال   
  . بردكار به تهيه مطلوب آن ي حداكثر تالش و سعي خود را برابايدسرپرست پروژه 

 ]4 [:در تهيه گزارش گنجانده شود بايد زيروعات موض

مشخـصات    نـام منطقـه عمليـات و       ، تـاريخ  : شرحي مختصر در ارتباط با چگونگي انجـام عمليـات شـامل            : شرح عمومي  -الف
ي اروزهـ  تعـداد    ، آبـي  هاي  داده برداشت   هاي  روش ،ي آنها  كمبودها ي مورد استفاده و   ها  دستگاه ، امكانات پشتيباني  ،ي آن يجغرافيا
  .باشد مي...  ي از دست رفته و روزهاكاري و

  .باشد مي ها فعاليت و تاثير آن بر برداري نقشهزمان انجام   شامل شرح مختصري از وضعيت هوا در: وضعيت هوا-ب
 مراجـع   ،)Grid(و شـبكه مختـصاتي        سيـستم تـصوير    ،فادهت بيضوي مورد اس   ، شامل مشخصات سطح مبناي افقي     :ها  كنترل -ج

پـروژه فعلـي همـراه بـا      ي قبلي و چگونگي ايجـاد نقـاط كنتـرل ايجـاد شـده در     ها برداري نقشهكنترل ژئودتيك استفاده شده در    
  .باشد مي ژئودتيك هاي دادهتوضيحاتي در ارتباط با 

ات و مشكالت پيش رو      مورد استفاده در عملي    هاي  داده  آوري  جمعي خودكار   ها  سيستم شامل شرحي از     :ها  داده ثبت خودكار    -د
  .باشد مي
قائم  سطح مبناي    ، شامل شرحي از محل انجام مشاهدات و مدت زمان انجام آن           : اطالعات مربوط به مشاهدات سطح آب      - ه

ـ هـا  اسـتفاده  جهت )Bench marks( مربوط ي بتونهاي نشانهمورد استفاده و مشخصات   مـشكالت پـيش رو و چگـونگي    ،يي آت
  .باشد مي ها اندينگساعمال تصحيحات بر روي 
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مـشكالت    آن بـراي سـرعت صـوت و        واسـنجي  شامل شرحي در ارتباط با نوع دستگاه مورد استفاده و چگـونگي              :ياب  عمق -و
  .رو است پيش

 ومشخص كـردن مقـدار اخـتالف          با نتايج عمليات انجام شده در گذشته و        سنجي      عمق آمده از عمليات     دست  به مقايسه نتايج    -ز
  .باشد مي توجيهي اين تغييرات داليلن آنها و بيان بي تغييرات ما

   مستندسازي -11-2- 2
 دستوري به صـورت  قواعدبا حروف معمولي با رعايت   با اندازه استاندارد و   ي در اوراق   ترجيحا بايد ي هيدروگراف برداري  نقشهگزارش  

  . عنوان باشديخوانا تهيه گرديده و دارا

  





 

  3 فصل3

  عمليات زميني
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   عمليات زميني –صل سوم ف

  ها دقتاستانداردها،  - 1- 3

   مسطحاتيهاي شبكهطراحي  - 1-1- 3
 هـاي   شـبكه  ، اوليـه  هـاي   شـبكه تهيه نقشه به روش مستقيم زميني بسته به وسعت منطقه تحت عنوان               مسطحاتي در  هاي  شبكه
ـ   مـي  وسايل و تجهيزات موجود       با توجه به   ها  شبكه هريك از اين     گيري  اندازهطراحي و   . شوند  مي فرعي ايجاد    هاي  شبكهاصلي و    د توان

 در سـطح كـشور در حـال حاضـر           GPSكـه بـا توجـه بـه گـسترش نقـاط              انجام شود    اي  ماهوارهيشي و يا     پيما هاي  روشبه يكي از    
 ولـيكن   شـوند   مـي  اصلي و فرعي به روش پيمايشي تعيين موقعيـت           هاي  شبكه و   اي  ماهواره هاي  روش اوليه با    هاي  شبكه گيري  اندازه
 اصـلي و فرعـي بـا توجـه بـه نـوع وسـيله        هاي  شبكهعالوه بر    . نيز ميسر است   اي  ماهواره به روش    هاي  شبكه اين   گيري  اندازه امكان
باتوجه به توضيحات فـوق  . باشد مي برداشت نيز در مرحله تهيه نقشه ضروري         يها  ايستگاه، نياز به ايجاد نقاطي موسوم به        گيري  اندازه
  . كه در ادامه توضيحات آن ارائه خواهد شدشوند مي تقسيم اي ماهواره پيمايشي و هاي شبكهه دست  مسطحاتي به دوهاي شبكه

   پيمايشيهاي شبكه -3-1-1-1

. شـوند   مـي  گيري  اندازه متوالي   صورت  به و زوايا    ها  طول كه در آنها     باشند  مي داراي ساختار چند ضلعي بسته يا باز         ها  شبكهاين نوع   
  كيلومتر 3 تا   1  صورت است كه ابتدا يك شبكه اصلي و بسته در پيرامون منطقه با رعايت فواصل                به اين  ها  شبكهنحوه ايجاد اين نوع     

 به دليل وسعت منطقه بيش از يك پيمايش اصـلي مـورد نيـاز باشـد،                 چه  چنان. شود  مي ضلع در نظر گرفته      15و تعداد اضالع حداكثر     
 سطح منطقه خيلي بزرگ يـا خيلـي كـشيده           كه  درصورتي. باشندالزم است هر دو پيمايش مجاور حداقل در يك ضلع با هم مشترك              

 كيلومتر و با    5  تا 4به فواصل    ابتدا يك شبكه اوليه      الزم است باشد و براي پوشاندن آن به بيش از دو پيمايش در يك امتداد نياز باشد                
ي هـا  پيمـايش شـود و  جاد اي منطقهدر سطح  )GPS (اي ماهواره تعيين موقعيت يها  دستگاه ضلع با استفاده از      12تعداد اضالع حداكثر    

  :گيرند مي پيمايشي روابط زير مورد استفاده قرار هاي شبكه آن ايجاد شوند جهت اطمينان از حصول دقت مورد نياز در يمذكور به اتكا
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  :كه در آن
 : نراديا( زاويه گيري اندازهدقت(  
id : متر( طول گيري اندازهدقت(  

ied : و) متر(فاصله بين آخرين نقطه پيمايش با ساير نقاط  
L : است) متر(طول كل پيمايش.  

 با توجه به نوع شبكه مقايسه كرده و در صورت نـامطلوب بـودن شـبكه        4-1-3د  نرا با معيارهاي مندرج در بن     آ trپس از محاسبه  
 تا به دقت مورد كرد و طولي يا تعداد اضالع يا محل نقاط و يا تركيبي از آنها تجديد نظر               اي  زاويه گيري  اندازه در مورد دقت     الزم است 

  .دست يافت نياز
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  اي ماهواره هاي شبكه  -3-1-1-2

 هـا   شـبكه بـراي طراحـي ايـن نـوع         .  بوده و نيازي به محاسبات و آناليز اوليه نـدارد          تر  سادهواع قبلي    از ان  ها  شبكهطراحي اين نوع    
 چهـار   ،بندي  مثلثو شبكه را با هر شكل و تركيبي مانند           كرد توجه   1-1-1-3كافيست به تراكم نقاط بر اساس فواصل مندرج در بند           

توجه به وجـود حـداقل دو نقطـه معلـوم            GPS هاي  شبكهنكته مهم در ايجاد      .ي باز و بسته در نظر گرفت      ها  پيمايش ويژه  بهضلعي و   
  .باشد مي شبكه  بهجهت اتصال

   ارتفاعيهاي شبكهطراحي  - 1-2- 3
 نيازي به آناليز اوليـه  باشند مي مسطحاتي هاي شبكه يك بعدي بوده و نقاط آن عموما منطبق بر نقاط  ها  شبكهاز آنجا كه اين نوع      

 موقعيت نقاط شبكه اصلي به هر دليل براي چه چنان بديهي است .شود ميپذيرفته ده در طرح مسطحاتي نيست و همان نقاط تعيين ش
 در برخـي مـوارد   . ارتفاعي در نظر گرفـت شبكه منظور به و يا يك نقطه ديگر كرداستفاده ارتفاعي مناسب نباشد يا بايد نقطه را جابجا        
 هـاي   روش ( مـستقيم  ترازيـابي  ارتفاعي به صـورت      هاي  شبكهكه امكان ايجاد    .. . مانند مناطق كوهستاني سخت يا مناطق باتالقي و       

اين حالت طراحي     بهره گرفت در   GPS يها  گيري  اندازه از   توان  مي با توافق و هماهنگي قبلي دستگاه نظارت         ، ميسر نيست  )كالسيك
   . نيستنيازي  مستقل طراحي شبكه ارتفاعيبه  ارتفاعي و مسطحاتي كامال يكسان شده وهاي شبكه

  شناسايي - 1-3- 3
، در اين مرحله امكان تثبيت موقعيت قطعي نقاط طرح بـراي            باشد  مياز آنجا كه يك طرح دفتري بدون شناسايي صحرايي ناقص           

  :مواردي كه در شناسايي صحرايي بايد مد نظر قرار داد عبارتند از. گيرد ميهر دو منظور مسطحاتي و ارتفاعي يكجا مورد بررسي قرار 
 .بررسي امكان برقراري ديد مستقيم بين نقاط مجاور -الف

 . قابل استقرار بوده و نسبت به اطراف تسلط كافي از نظر ديد وجود داشته باشدكه جايينتخاب نقطه در  ا-ب

  .ري الزممنظور برخورداري از استحكام و پايدا هها ب  و كنار رودخانهباتالقي ،نرم  سست ويها زميناجتناب از انتخاب نقطه در  -ج
 .از فاصله دور آنها به نقاط و قابل رويت بودن آسانامكان دسترسي  -د

   .شود نقطه ثبت شناسايي كامل در برگ طور بهنحوه دسترسي به نقطه بررسي و  - ه
  : نيز الزامي استزيرعالوه بر موارد فوق رعايت موارد  GPS هاي شبكه شناساييبراي 

 زيـر پوشـش     ، و ساير ابنيه   ها  ساختمان مجاورت   ،ي باريك ها  درهو از انتخاب نقاط در       باز بوده    بايستي در مناطق  نقاط انتخابي    -و
  .شودپرهيز .. . درختان و

  .اجتناب از انتخاب نقطه در نزديكي يا زير دكل و خطوط برق فشار قوي -ز

 . متري50جتناب از انتخاب نقطه در نزديكي سطوح صاف و منعكس كننده تا شعاع  ا-ح

 برقراري ديد مـستقيم بـين       باشد  مي GPS اوليه با روش     هاي  شبكهدر مواردي كه با توجه به وسعت منطقه نياز به ايجاد             :رهتبص
  .نقاط الزامي نيست
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  ها نشانهمعيار دقت هندسي  - 1-4- 3

   اوليه و اصليهاي شبكهدقت هندسي  -3-1-4-1

اكثر خطـاي مجـاز دو نقطـه مجـاور در            ديگـر حـد    عبـارت   بـه  باشد  مي 1:20000 اوليه و اصلي     هاي  شبكهدقت نسبي مسطحاتي    
بـه عبـارت    . باشـد   مـي  3 ترازيابي درجه    هاي  شبكه در حد    ها  شبكهدقت ارتفاعي اين    .  باشد 1:20000 از تر  كوچك بايد اوليه   هاي  شبكه

  :باشد مي اوليه و اصلي مطابق با رابطه زير هاي شبكه ارتفاعي در هاي نشانه مستقل ما بين هاي ترازيابيديگر اختالف بين 
0.5r e[K]  

)r ،12 مقداري خطاي مجازe= و متر ميلي K باشد مي فاصله ترازيابي برحسب كيلومتر(  

   فرعيهاي شبكهدقت هندسي  -3-1-4-2

 اوليه  هاي  شبكهبه عبارت ديگر حداكثر خطاي مجاز دو نقطه مجاور در            .باشد  مي 1:5000 فرعي هاي  شبكه نسبي مسطحاتي دقت  
عبـارت ديگـر اخـتالف بـين        ه   ب باشد  مي 4 ترازيابي درجه    هاي  شبكه در حد    ها  شبكهدقت ارتفاعي اين    .  باشد 1:5000 از تر  كوچك بايد

  :باشد مي فرعي مطابق با رابطه زير هاي شبكه مستقل بين دو نشانه ارتفاعي در هاي ترازيابي
 0.5

r e K  
)r ،مقداري خطاي مجاز e=20  و متر ميلي Kفاصله ترازيابي برحسب كيلومتر است (  

  . باشد مي فرعي هاي شبكه در صورت نياز به تعيين موقعيت رپرهاي دو طرف مقاطع دقت هندسي اين نقاط مطابق :تبصره

  ها نقشهمعيار دقت هندسي  - 1-5- 3

  عوارض مسطحاتي -3-1-5-1

  :شود مي بزرگ مقياس به صورت زير تعريف هاي نقشهدقت هندسي عوارض مسطحاتي 
0.02 ديجيتال منجر به انحـراف معيـار       هاي  نقشهوع خطاهاي مربوط به منابع مختلف در         مجم -الف n       برحـسب متـر در روي 

  .شود ميزمين براي نقاط مشخص 
 n 2 ،2000:1براي ( عدد مقياس است =n 1 ،1000:1  براي =n 0 /5 ،500:1 و براي= n  باشد مي(  

  : زير نيز انجام گيردهاي تصور به دتوان مياين تعريف 
0.05 درصد نقاط مشخص نقـشه داراي دقـت بهتـر از           90 بيش از    :(CMAS) خطاي نقشه    اي  دايره  استاندارد    -ب n    متـر در 

  .باشند ميروي زمين 
0.6 ازتر كم از يك درصد نقاط مشخص نقشه داراي دقت تر كم: مرز خطا -ج n باشند مي متر روي زمين.  

  عوارض ارتفاعي -3-1-5-2

  :شود مي به صورت زير تعريف  بزرگ مقياسهاي نقشهدقت هندسي عوارض ارتفاعي 
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 هـاي   منحنيو نه   ( ميزان اصلي    هاي  منحني ي  فاصلهر از يك سوم     ــاط ارتفاعي نقشه داراي دقتي بهت     ــ درصد نق  90بايد بيش از    
  .ندنقشه باش) واسطه

  ات توصيفيمعيار دقت اطالع -3-1-5-3

منظـور از سـطح     .  صـحيح باشـد    3S درصد اطالعات توصيفي مربوط به عـوارض مـشخص در سـطح اطمينـان                95بايد بيش از    
  . درصد است99 آماري در سطح اطمينان هاي تست انجام ،3Sاطمينان

  معيار كامل بودن نقشه -3-1-5-4

در ايـن رابطـه    . آورده شـده باشـد  هـا  نقـشه  روي مربـوط  درصد عوارض مشخص طبق ليست عـوارض مقيـاس      95بايد بيش از    
  .گيرند مي درصد انجام 99 آماري در سطح اطمينان هاي تست

   مسطحاتي و ارتفاعيهاي نشانهمشخصات فني  - 1-6- 3

   اوليههاي شبكه هاي نشانهتمان ساخ -3-1-6-1

قيد شده  1-3 لابعاد آنها در شك شود مي ساختمان استفاده جهت » درجابتن« شبكه اوليه از هاي نشانه براي : شكل و ابعاد-الف
  .حك شده است+ كه روي آن عالمت  باشد مي متر سانتي 20و طول متر ميلي 16 نشانه از جنس استيل و به قطر ي نقطه.  است

منطقـه  حرف مربوط به نام التين       حرف التين و يك عدد كه        يك نام هر ايستگاه متشكل است از        : نقاط شبكه  گذاري  نام -ب
 است كـه    اي  منطقه از   12 ي  شمارهبه معني نشانه     ،G12 گذاري  نام مثال   عنوان  به. خواهد بود نشانه   دد مذكور شماره اين   بوده و ع  

   .شود توسط شابلن روي ايستگاه حك بايد ها نشانهنام اين  .شود مي آغاز G نامش با حرف
مـصالح  تالط هـر يـك از        ميـزان اخـ    بايـد  براي بتن مورد استفاده      300جهت حصول عيار    ( 300 بتن با عيار     :جنس مصالح  -ج

  ).باشد 1-3مطابق جدول 
 2-6-1-3  در بنـد . شـبكه اوليـه الزامـي اسـت    يها ايستگاه مرجع براي هاي نشانه ايجاد  :)Reference(  مرجع هاي  نشانه -د

  . اشاره شده استها نشانهاستاندارد به نحوه ايجاد و ساختمان اين 
  . الزامي استمربوطي ها فرما توجه به ب شناسنامه و كروكي ي تهيه : نشانه شناسنامه- ه
 معمـوال . شـود  حفـر  متـر   سانتي 60 و به ارتفاع     متر  سانتي 50×50 مكعب شكل با ابعاد تقريبي       اي  حفره بايدابتدا   : روش تهيه  -و

اري ي حفـ  تر  بيش در صورت لزوم تا عمق       بايد كه با توجه به جنس خاك زمين متفاوت باشد بدين معني            دتوان  مي اين حفره    عمق
 آنكه پس از    .شود متر  سانتي 55 نيز انجام شود تا عمق باقي مانده حدود          زيرسازي بايدكرد تا به خاك سفت برسيم در اين صورت          

 3حدود  .  قالب را پر كرد    300 بتن با عيار     با مستقر كرد و     زيرسازي قالب را روي     توان  مي به حد كافي مستحكم شد       زيرسازيبتن  
 ساعت كه   24پس از گذشت حدود     . شود اسم ايستگاه روي آن حك       شابلن با مخلوط نرمه پر شود و با         ايدب باالي قالب    متر  سانتي

 بايـد  سـاعت آينـده   36سطح بتن پـس از ايجـاد تـا حـدود     . كرد بتن جدا از  قالب راتوان مي برخوردار شد كافيبتن از استحكام 
  .كرد پر با ماسه نرم شودي كه با زمين اطراف هم ارتفاع سپس بايد اطراف بتن را تا حد. شود متناوب آب داده صورت به
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  شبكه اوليههاي نشانه  مقطع -1 -3شكل 

   ميزان اختالط هريك از مصالح-1-3 جدول
  شن بادامي

  متر  سانتي 1 قطر متر   سانتي3
  شن نخودي

  متر  سانتي 5/0 قطر متر   سانتي1
  ماسه

   قطرمتر   سانتي5/0
  سيمان

    واحد حجم1    واحد حجم1   واحد حجم1   واحد حجم2
 

   اصلي و فرعيهاي شبكه هاي نشانهاختمان س -3-1-6-2

 يـا   و » سـاخته  پـيش «ند به دو صـورت      توان  مي و اين نقاط     بوده اصلي و فرعي يكسان      هاي  نشانه ساختمان : شكل و ابعاد   -الف
حالت بتن در جا در شـكل شـماره      و در  2-3ره  شكل شما در ابعاد آنها در حالت پيش ساخته         كه شوند ايجاد » درجا بتن«اصطالحا  

كـه روي آن     باشـد   مـي  متـر   سـانتي  15و طول  متر  ميلي 14به قطر ميله آهني    نشانه از جنس     ي  نقطه.  نمايش داده شده است    3-3
 .حك شده است+ عالمت 

ـ     نام هر ايستگاه متشكل است از دو حرف التين و يك عدد كه               : نقاط شبكه  گذاري  نام -ب وط بـه نـام التـين       حـرف اول مرب
نـشانه  دد مذكور شـماره ايـن      بوده و ع   B فرعي حرف    هاي  شبكه و براي    A اصلي حرف    هاي  شبكهمنطقه بوده و حرف دوم براي       

 آغاز  G  است كه نامش با حرف     اي  منطقه از   32 ي  شمارهبه معني نشانه شبكه اصلي       ،GA 32 گذاري  نامبه عنوان مثال    . باشد  مي
  .شود توسط شابلن روي ايستگاه حك بايد ها نشانهنام اين  .شود مي
 استفادهبراي ميزان اختالط مصالح مختلف  1-3  بايد از جدول300 بتن با معيار تهيهجهت ( 300 بتن با عيار :جنس مصالح -ج

  ).كرد
 .وگرامتري الزامي است فتروش به شبكه اصلي درانجام عمليات زميني تهيه نقشه   هاي  نشانه تهيه شناسنامه براي     : شناسنامه نشانه  -د

  .مي در تهيه شناسنامه وجود نداردروي نقشه الزا  برها نشانه تهيه نقشه و محصوالت تعريف شده با توجه به ارائه اين هاي روشدر بقيه 
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 50×50 مكعب شكل با ابعـاد تقريبـي   اي حفره بايدابتدا  شود مي پيش ساخته استفاده هاي نشانه از  چه  چنان : روش ساختمان  - ه
 با توجه به جنس خاك زمين متفاوت باشد بدين معنـي            دتوان  مي اين حفره    عمق معموال. شود حفر متر  سانتي 50 و به ارتفاع     متر  سانتي

 نيز انجام شـود تـا عمـق         زيرسازي بايدي حفاري كرد تا به خاك سفت برسيم در اين صورت            تر  بيش در صورت لزوم تا عمق       بايد كه
 روپـر پـيش سـاخته را در محـل كـار             تـوان   مـي  به حد كافي مستحكم شد       زيرسازي بتن   آنكه پس از    .شود متر  سانتي 45باقي حدود   

  .شود روپر در هنگام ساخت مشخص شده و با شابلون روي روپر ثبت نامالزم است . گذاشت
 40×40بـا ابعـاد تقريبـي        مكعـب شـكل      اي  حفره بايد ابتدا استفاده كنيم    نشانه ساختمان   جهت » درجا بتن« بخواهيم از    كه  درصورتي

 توجه به جنس خاك زمين متفاوت باشد بدين معنـي كـه            باد  توان  مي اين حفره    عمق معموال. شود حفر   متر  سانتي 50 و به ارتفاع     متر  سانتي
ي مانده   عمق باق  تا نيز انجام شود     زيرسازي بايد حفاري كرد تا به خاك سفت برسيم در اين صورت            يتر  بيش در صورت لزوم تا عمق       بايد

 مستقر كرد و با بـتن تهيـه   زيرسازي قالب را روي توان مي شدحكم  ست به حد كافي م    زيرسازي پس از آنكه بتن      .شود متر  سانتي 45حدود  
سپس بايـد قالـب را      . شوند لوطخ آنها را به حد كافي هم زد تا خوب م          بايد از آنكه مصالح مختلف مخلوط شدند        پس .شده قالب را پر كرد    

 تقريبـا  خلل فرج احتمالي خوب پر شوند و     وي قالب   ها  گوشه تا همه    كرد و تا ثلث ارتفاع آن بتن ريخت و با كوبه خوب ويبره              هكردمستقر  
 قـرار  قالـب ه و آنگـاه ميلـه آهنـي را در وسـط             كردي بعدي ارتفاع قالب تكرار      ها  ثلث را براي    عملاين  .  هوايي درون بتن باقي نماند     هيچ
 24پس از گذشت حـدود  . شود اسم ايستگاه روي آن حك شابلن با مخلوط نرمه پر شود و با         بايد باالي قالب    متر  سانتي 3 حدود   .دهيم  مي

 بايـد  سـاعت آينـده   36سطح بتن پس از ايجاد تـا حـدود   . كرد بتن جدا از  قالب راتوان مي برخوردار شد كافيساعت كه بتن از استحكام 
  .كرد پر با ماسه نرم شودطراف بتن را تا حدي كه با زمين اطراف هم ارتفاع سپس بايد ا. شود متناوب آب داده صورت به

-3 مرجع شـكل   هاي  نشانه (2-6-1-3براي دو طرف مقاطع ابعاد رپرها مطابق با بند          ) رپر( در صورت نياز به تعبيه نشانه        :تبصره
  . باشد مي) 2

  
  »بتن درجا« اصلي و فرعي هاي شبكه هاي نشانهمقطع -2-3شكل 
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  »بتن پيش ساخته« اصلي و فرعي هاي شبكه هاي نشانه مقطع -3- 3كل ش

  )Reference(  مرجعهاي نشانه  -3-1-6-3

 بـه هـر علـت كـه در مراحـل بعــدي            ، شبكه اوليـه   يها  ايستگاهاين است كه در صورت تخريب بتن         ها  نشانههدف از ايجاد اين     
 بـه جهـت سـهولت عمـل         شـود   ميپيشنهاد  . كرد محل آنرا احيا     دستيابـي به محل ايسـتگاه مسير نباشد، بتوان به كمـك اين نـقاط          

 پيمـايش بـه     ي  مرحلهاين امر در    .  مجاور باشد  يها  ايستگاه در امتداد    تا آنجا كه ممكن است    قراولروي به نقاط مجاور، محل اين نقاط        
 سـاختمان  مشابه كلي طور بهمرجع  هاي هنشان ساختمان ي نحوه.  مجاور را به سهولت پيدا كنديها ايستگاه تا   كند  مي كمك   بردار  نقشه
. )4-3شكل شـماره   ( ايجاد شده براي محل نقطه استي حفرهو تفاوت، تنها در ابعاد قالب و    باشد  مي و فرعي    شبكه اصلي  هاي  نشانه

  . مرجع استفاده از مخلوط نرمه ضروري نيستي نقطهبراي حك كردن نام 

  
   مرجعهاي نشانه مقطع -4-3شكل 
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  شبكه ارتفاعي هاي نشانه -3-1-6-4

 هاي  شبكه از اين روش منطبق بر       دست آمده   به تهيه نقشه به روش مستقيم زميني و محصوالت          هاي  روش ارتفاعي در    هاي  شبكه
 روش  بـه  شبكه ارتفاعي ضـروري نيـست ولـيكن در اجـراي عمليـات زمينـي تهيـه نقـشه                     هاي  نشانه و لذا ايجاد     باشد  ميمسطحاتي  

 اجـراي عمليـات زمينـي ايجـاد     هـاي   روشت نقاط كنترل عكـسي آلتيمتـري و پالنيمتـري و همچنـين              فتوگرامتري با توجه به ماهي    
 و  شـبكه اصـلي    هـاي   نشانه ساختمان   مشابه كلي   طور  به  شبكه ارتفاعي  هاي  نشانه ساختمان   ي  نحوه . ارتفاعي ضرورت دارد   هاي  شبكه

 هـاي   شـبكه  گـذاري   نـام روش  . )5-3شـكل    (راي محل نقطه است    ايجاد شده ب   ي  حفرهو تفاوت، تنها در ابعاد قالب و         باشد  ميفرعي  
 B و A جايگزين حروف  H حرف ها شبكه با اين تفاوت كه در اين باشد مي اصلي و فرعي هاي شبكه گذاري نامارتفاعي مشابه روش 

  .باشد ميو بيانگر ارتفاعي بودن نشانه  شود مي اصلي و فرعي هاي شبكه

  
   شبكه ارتفاعيهاي نشانه مقطع -5 -3شكل 

  :باشد مي مسطحاتي و ارتفاعي رعايت نكات زير داراي اهميت هاي شبكه هاي نشانهساختمان  در :تبصره
 .ي پيش ساخته استفاده شودها بتن از استدر مناطق پر تردد كه احتمال تخريب بتن قبل از سفت شدن زياد است بهتر  -الف

 .شودته استفاده  از سيمان ضد سولفابايد زار نمك مناطق در -ب

 .شود استفاده شسته از شن بايد مصالح سنگي براي -ج

 پايين كه احتمال يخ زدن بتن وجود دارد انجام نشود و در صورت ضـرورت بـتن را بـه                     دماي ساختمان نقاط در     كار است   بهتر -د
   .كرد حفظ زدگي يخ مقتضي از نحو
 با ايـن  كرد استفاده دار ريشهروي سنگ + ن عالمت كرد از حك مرجعطه   يا نق  ايستگاه براي ايجاد    توان  مي مناطق سنگي    در - ه

  نباشدتر كم بتن قابل استقرار باشد و وزن سنگ در هر مورد از دو برابر وزن راحتي به كه ايستگاه شرط
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ايـستگاه   اطـراف آن و يـا رنـگ محـل            در سنگ چـين     ، با ايجاد كپه خاك    نحوي  به اصلي و فرعي را      يها  ايستگاه است   الزم -و
   . قابل تشخيص باشندراحتي به روي زمين ها ايستگاه محل برداري نقشهمشخص كرد تا در ادامه عمليات 

  ها نشانه  شناسنامههتهي -3-1-6-5

در .  ترسيم كرد   را  شامل عوارض مهم اطراف آن     ، بايد كروكي محل ايستگاه    ، مسطحاتي و ارتفاعي   هاي  نشانه  شناسنامه هبراي تهي 
، امتدادهاي قراولروي، وضعيت هندسـي      »كروكي«در قسمت   . ات ايستگاه و راه دسترسي به آن قيد شود         بايد مشخص  »شرح«قسمت  

محاسبات با توجـه بـه       ي  مرحلهي شناسنامه بايد پس از اتمام       ها  قسمتساير  . شوند  مي مجاور ترسيم    يها  ايستگاهايستگاه و همچنين    
   .تكميل شود  تنظيم و2-3جدول شماره 

  )STATION DESCRIPTION(ها  نشانهاسايي برگ شن -2-3جدول 
  :نام ايستگاه :طول جغرافيائي  :)H(ارتفاع بيضوي 

  :عرض جغرافيائي ):h(ارتفاع ارتومتري 

 :X(E) :سيستم تصوير ::منطقه

Y(N):  
  :قاچ  :بيضوي مرجع  :تاريخ

 

                             :ها ها و رفرانس كروكي نشانه

  مرجع  فاصله مايل  آزيموت
    BM-R1 

    BM-R2 

    BM-R3 

    R1-R2 

    R1-R3 

  :آدرس و مشخصات ايستگاه

    R2-R3 

                                                                                                                                   :هاي دسترسي  كروكي منطقه و راه
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  يل و تجهيزاتوسا - 2- 3

  تجهيزات فني - 2-1- 3
  :باشد مي زير شرح به زميني برداري نقشهتجهيزاتي فني مورد استفاده در اجراي عمليات 

  .پايه و ژالن تئودوليتي كه در آن امكان قرائت زاويه تا ثانيه وجود دارد به همراه سه : و ملحقاتاي ثانيهتئودوليت  -الف
ئت زاويه تا كـسري از دقيقـه وجـود دارد و بـراي برداشـت                ايتي كه در آن امكان قر     تئودول : و ملحقات  اي  دقيقهتئودوليت   -ب

  .پايه و ميرهاي الزم سه  ت به همراهس مناسب اجزييات
  . و منشورمربوط به همراه باطري و شارژر  كيلومتر2تا الكترونيكي با برد حداكثر ياب طول : برد كوتاه و ملحقاتياب طول -ج
  . و منشورمربوطارژر ش به همراه باطري و  كيلومتر5  الكترونيكي با برد حداكثر تاياب طول :و ملحقات بلند برد ياب طول -د
 طول و زاويه را داشته و بـا توجـه بـه دقـت               زمان  هم گيري  اندازهامكان  دستگاهي كه    :دستگاه توتال استيشن و ملحقات     - ه

  . و باطري)Field book(حافظه صحرايي  رفلكتور، ،سه پايه راه ژالن،به هم شودد  جايگزين آنها توان مي الذكر فوق يها دستگاه
يـا  )  كيلومتر10براي فواصل زير   (  ژئودتيك  تك فركانسه  GPS ي  گيرنده : با ملحقات  اي  ماهوارهدستگاه تعيين موقعيت     -و

 . مربوطافزار نرم به همراه سه پايه، آنتن، متر، باطري و) كيلومتر 10براي فواصل بيش از (دوفركانسه ژئودتيك 

 ميـسر   متر  ميلي  7/0 از تر  كمتعيين ارتفاع براي هر كيلومتر با خطاي        ترازيابي كه با آن امكان       :ترازياب معمولي با ملحقات    -ز
  . و سكلتراز نبشي دو عدد مير و  به همراه سه پايه،باشد 

  .تفاعي با قابليت سرشكني و تبديل مختصاتهاي مسطحاتي و ار افزار محاسبات شبكه نرم :افزار محاسبات زميني نرم -ح
ي كه قابليت ترسيم منحني ميزان و عوارض مسطحاتي و ارتفاعي برداشت  افزار  نرم :كارتوگرافي و ترسيم نقشه   افزار    نرم -ط

  . در آن ميسر باشدها نقشهو امكان ارائه  شده را دارا بوده
  .برداري  عمليات نقشهاتومبيل دو ديفرانسيل كمك دار مناسب براي :اتومبيل -ي
  . كيلومتر10بيسيم دستي در فركانس مجاز با برد حداقل  :بيسيم -ك

  تنظيمات و كاليبراسون تجهيزات فني - 2-2- 3
 الزم جهت هاي روش كه شوند واسنجي تنظيم و بايد قبل از استفاده 1-2-3 مورد اشاره در بند    برداري  نقشهتمامي تجهيزات فني    
 :دباش مياين موضوع به شرح زير 

 از نظر كليماسيون افقي و قائم مورد تست و بايد قبل از استفاده اي دقيقه و اي ثانيهي با تقسيمات ها تئودوليت :ها تئودوليت -الف
ـ  صـورت  بـه  امتـدادي را  ،آزمايش قرارگيرند كه روش تست كليماسيون بدين صورت است كـه     اسـت   چـپ و دايـره بـر   ه  دايـره ب

و براي زاوايـاي قـائم       . گراد باشد  200 درجه يا    180 از   تر  كم يا   تر  بيش بايدئت افقي اين دو امتداد ن     ه و اختالف قرا   كرد گيري  اندازه
  .  باشدتر كميا تر بيش گراد 400 درجه يا 360مجموع قرائت قائم دو امتداد نبايد از 

 دقيـق بـا متـر    صـورت  بـه تـدا   متـري اب 30 تا 20 الزم است يك فاصله كوتاه ها ياب طول براي تست و كنترل :ها  ياب  طول -ب
 قـدر   كـه   درصـورتي  شود شده و نتيجه آن با متركشي مقايسه         گيري  اندازه مورد استفاده    ياب  طول و همان طول با      شود گيري  اندازه

غيـر    بالمانع است در   برداري  نقشه باشد استفاده از دستگاه جهت اجراي عمليات         متر  ميلي 2 از   تر  كم گيري  اندازهمطلق اختالف دو    
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 گيـري   انـدازه  كـه قبـل از هرگونـه         توجه كنيـد   ،شود ارجاع   مربوط براي تظيبم و كاليبراسون به نمايندگي        بايد دستگاه   صورت  اين
 شـده   گيـري   انـدازه ي  ها  طول و يا به     مربوطبه دستگاه   ) PC(  و تصحيح منشور   )PPM(تصحيحات اتمسفريك شامل فشار و دما       

  .شوداعمال 
 الزم اسـت    باشـند   مي ياب  طولي توتال استيشن تركيبي از تئودليت و        ها  دستگاه توجه به اينكه      با :دستگاه توتال استيشن   -ج

 اجرا شده و صحت و سالمت   ها  دستگاهروي اين     بر ها  ياب طول و   ها  تئودليتفبل از استفاده تمامي موارد تست و كنترل مربوط به           
  . مورد كنترل قرار گيردها دستگاه

 و  واسـنجي سـالمت،     اطمينـان الزم از    بايـد  قبل از اسـتفاده      ها  دستگاه در رابطه با اين      :اي  اهوارهمدستگاه تعيين موقعيت    -د
  .شود حاصل مربوطتنظيم بودن گيرنده، آنتن و ساير ملحقات توسط شركت سازنده و يا نمايندگي 

د تـست و كنتـرل قـرار گيرنـد كـه روش              از نظر كليماسيون مـور     بايدي مورد استفاده در اجراي پروژه       ها  ترازياب :ها  ترازياب - ه
 متر از همديگر قرار گرفتـه مـستقر كـرده و            100ابتدا ترازياب را در فاصله بين دو مير به فاصله حدود            : باشد  ميكنترل بدين شرح    

اره تكرار  ي الزم دوب  ها  قرائت متري يكي از ميرها منتقل شده و         10، سپس ترازياب به فاصله حدود       گيرد  ميي الزم انجام    ها  قرائت
 باشد دستگاه فاقد كليماسيون بـوده و اسـتفاده از آن   متر ميلي از يك تر كم برابر وياگيري اندازه اختالف ارتفاع دو    چه  چنان،  شود  مي

 .شودگيري   كليماسيونبايد دستگاه صورت اينغير بالمانع است در

  نيروي انساني - 3- 3

  عوامل انساني - 3-1- 3
  :باشد مي زير شرح به زميني برداري نقشهيات عوامل انساني مورد استفاده در اجراي عمل

و يـا فـوق      كار عملياتي    با چهار سال سابقه    برداري  نقشهمهندسي  ر رشته   دكارشناس   :بردار  نقشه كارشناس يا مهندس     -لفا
  .  زمينيبرداري نقشهزمينه ديپلم در رشته مرتبط با ده سال تجربه عملياتي در 

 كار در زمينـه محاسـبات       با چهار سال سابقه    برداري  نقشهمهندسي  ر رشته   دارشناس  ك :بردار  نقشه كارشناس يا مهندس     -ب
  . مربوطزمينه و يا فوق ديپلم در رشته مرتبط با ده سال تجربه عملياتي در  و يا كارتوگرافي برداري نقشه
 بـرداري   نقـشه زمينـه   در  يـاتي    كـار عمل    سال سـابقه   دوبا   برداري  نقشه فوق ديپلم در رشته      : زميني بردار  نقشه كاردان فني    -ج

  . زميني
 كار در زمينـه      سال سابقه  دوبا   و يا كارتوگرافي     برداري  نقشه فوق ديپلم در رشته      : يا كارتوگرافي  برداري  نقشه كاردان فني    -د

  .  و يا كارتوگرافيبرداري نقشهمحاسبات 

  ها اكيپتركيب  - 3-2- 3
  :باشند مي زير شرح بهتوجه به عوامل انساني   با برداري نقشهي مورد استفاده در اجراي عمليات ها اكيپ
 .  زمينيبرداري نقشه زميني و يك كاردان فني برداري نقشه اكيپ طراحي شامل حداقل يك مهندس -الف
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 زميني و تعدادي كارگر بـا توجـه بـه    برداري نقشه اصلي شامل حداقل يك كاردان فني هاي نشانه اكيپ شناسايي و ساختمان     -ب
 .شرايط منطقه

 بـرداري   نقشهشامل حداقل يك كارشناس     )GPSمسطحاتي و ارتفاعي و يا      (  اوليه، اصلي و فرعي    هاي  شبكه گيري  اندازه اكيپ   -ج
  منطقه زميني و تعدادي كارگر با توجه  به شرايطبرداري نقشهزميني و دو كاردان فني 

 با توجه به شرايط منطقه كاري ي كارگر زميني و تعدادبرداري نقشه شامل حداقل دو كاردان جزييات اكيپ برداشت -د

  گرافي يا كارتوبرداري نقشه و دو كاردان فني بردار نقشه كارتوگرافي و ترسيم شامل حداقل يك كارشناس ، اكيپ محاسبات- ه

  )زميني( و مشاهدات ها گيري اندازه - 4- 3

  ي مسطحاتيها گيري اندازه - 4-1- 3

   پيمايشيهاي شبكه -3-4-1-1

 شده و هر طول چهار گيري اندازهي الكترونيكي   ها  ياب فاصله اضالع با    ،شود  ميشي طراحي    پيماي صورت  به اصلي كه    هاي  شبكهدر  
 از سـه برابـر انحـراف معيـار        تر  كم از متوسط آنها     گيري  اندازه آمده در هر     دست  به اختالف اندازه طول     كه  طوري  به شود   گيري  اندازهبار  

 اطالعـات مربـوط بـه مـشاهدات          به نتيجه مطلوب تكرار شود ضـمنا        رسيدن  تا گيري  اندازه صورت  ايندر غير   .  باشد ياب  طولدستگاه  
و در صـورت بـروز اشـتباه در         . شـود ي الكترونيكـي ثبـت      ها  حافظه اطالعات خام در     صورت  به يا   مربوطي  ها  فرماضالع با خودكار در     

  .شود از اصالح نوشته خودداري شده و در مكان مناسب قرائت صحيح يادداشت گيري اندازه
 هـستند   اي  ثانيهيي كه داراي تقسيمات     ها  ياب زاويه شده زواياي قائم در يك كوپل با         گيري  اندازهي  ها  طول تبديل به افق     منظور  هب
  .شود در جاي مناسب و با خودكار درج ) طولگيري اندازهفرم  (مربوط و در فرم گيري اندازه

  : مورد توجه قرار گيردبايد نكات زير نيز ،ه قائم طول و زاويگيري اندازهعالوه بر رعايت كامل موارد فوق در 
 قبل از عزيمت به منطقه كار و حداكثر در فواصـل زمـاني شـش ماهـه در                   )از هر نوع  ( مورد استفاده    ياب  فاصله يها  دستگاه -الف

 .شودآزمايشگاه كنترل و تنظيم 

 و  مقدار درجه حرارت و فشار مستقيما     يي كه   ها  ياب  لطو در   . شود گيري  اندازهفشار هوا و درجه حرارت در هر ايستگاه يك بار            -ب
 مطابق روش ارائـه شـده از طـرف كارخانـه سـازنده       الزم است اين كار دقيقا،باشند ميقابل معرفي  PPM يا از طريق تعيين عدد

  .شود الكترونيكي انجام ياب طول
 .ل قطعي آن ضلع در نظر گرفته شود طوعنوان به دو طرفه انجام شود و متوسط آن صورت به طول گيري اندازه -ج

 و ارتفـاع نـشانه      يـاب   زاويـه  دوطرفه انجـام شـود و بـراي هـر امتـداد ارتفـاع                صورت  به زواياي قائم كليه امتدادها      گيري  اندازه -د
 .شود و ثبت گيري اندازه

 .ود در مناطق گرمسير و براي جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب استفاده شاز چتر صحرايي مخصوصا - ه
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 در سه كوپـل مفيـد بـا حـداكثر           ، باشند اي  ثانيهيي كه داراي تقسيمات     ها  ياب زاويه اصلي با    هاي  شبكه زواياي افقي در     گيري  اندازه
 درج شود و    مربوطي  ها  فرم زوايا با خودكار و در       گيري  اندازهاطالعات مربوط به    . ردي انجام گ  )از متوسط ( ثانيه صد قسمتي     20اختالف  

  .شود صحيح يادداشت گيري اندازه اشتباه در قرائت از اصالح نوشته خودداري و در مكان مناسب در صورت بروز
   : مورد توجه قرار گيردبايد زواياي تمام رئوس پيمايش عالوه بر موارد فوق نكات زير نيز گيري اندازهدر 

 . انجام گيرد قبل از عزيمت به منطقه كار)از هر نوع( ياب زاويه يها دستگاهكنترل و تنظيم 

 زاويه افقـي مـورد   گيري اندازهي لمب افقي در ها بخش انتخاب شود كه تمام  اي  گونهمبدا قرائت لمب افقي براي هر امتداد به         
ــرد ــابراين در .اســتفاده قــرار گي ــه بن 120 مقــاديراي درجــه يــاب زاوي , 60 , ...        ــهو در  گــرادي يــاب زاوي

140مقادير , 70 , ...      استفاده شود .  
 بـا ايـن تفـاوت كـه         . شـود  گيري  اندازه مربوط اصلي و با رعايت تمامي نكات        هاي  شبكه و زوايا مثل     ها  طول فرعي   هاي  شبكهدر  

 .شود گيري اندازه )از متوسط( ثانيه صد قسمتي 40زواياي افقي در دو كوپل مفيد با اختالف 

  اي ماهواره هاي شبكه -3-4-1-2

 در هـر  كـه  طـوري  بـه  ديگر بـسته شـود   دار مختصات آغاز و به يك نقطه دار مختصات بايد از يك نقطه   يريگ  اندازه ،در اين روش  
 هـاي   شـبكه ي  هـا   طولمدت زمان مشاهده براي     .  يك نقطه مشترك با مشاهدات مرحله قبلي باقي بماند         )پرش( ها  گيرندهي  جاي  بهجا

 اي ثانيـه 15  (RATE) دقيقه بـا نـرخ ثبـت   20 فرعي هاي شبكهي ها لطو و براي اي ثانيه 15  (RATE) دقيقه با نرخ ثبت30اصلي 
 دقيقـه و بـراي   20 اصـلي زمـان مـورد نيـاز بـه      هـاي  شبكهي دو فركانسه براي ها گيرنده در  باشد  ميي تك فركانسه    ها  گيرندهبراي  
  . دقيقه تقليل يابد15 فرعي زمان به هاي شبكه

  : مورد توجه قرار گيرددقيقا بايدنكات زير نيز  GPS يها گيرنده با استفاده از  و تعيين مختصات مسطحاتي نقاطگيري اندازهدر 
   . متري وسيله نقليه پارك نشود30در نزديكي ايستگاه تا شعاع  -الف
   . رو به شمال توجيه شوندحتما ها آنتنسانتراژ و تراز روي نقطه دقيق باشد و در صورت وجود عالمت مخصوص  -ب
  .ز آنتنهاي يكسان استفاده شودحتي اال مكان ا -ج

  .شود شده و به دستگاه معرفي گيري اندازهبه هنگام شروع و خاتمه كار ارتفاع آنتن  -د
 .ودش كنترل ترابراگ از لحاظ شاغول اپتيكي و تراز كروي انجام ، ايستگاهگيري اندازه وسط و خاتمه ،هنگام شروع - ه

 يـا  تـر  كوچـك  PDOP  و8 يـا مـساوي   تـر  كوچك GDOP  نباشد و مقاديرتر كم 5ز ي رديابي شده اها ماهوارهحداقل تعداد  -و
   .دش با5مساوي 

  .دش درجه با15 از تر بزرگ ها ماهوارهاويه ارتفاعي  -ز

   .دش با40 از تر بيشروي هر كانال  S/N عدد استحكام سيگنال ماهواره يا -ح
 .يل شود تكمدقيقا (SIDE LOG) اطالعات مربوط به فرم صحرايي -ط

 ، استفاده شود عالوه بر رعايـت مـوارد فـوق   برداري نقشه انتقال مختصات به محدوده مورد منظور به GPS يها گيرنده از چه چنان
   :رعايت نكات زير نيز الزامي است
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  .ودش پيمايش بسته انجام صورت بهنتقال مختصات  ا-ي
ي هـا  گيرنده براي هر دو نوع اي ثانيه 15  (RATE)بتثه با نرخ  دقيق45 ،كيلومتر 10ي تا ها طولمدت زمان مشاهده براي  -ك

ي دو فركانسه استفاده شود كـه در  ها  گيرنده كيلومتر فقط از     40 تا   10ي بين   ها  طولبراي  . باشد  ميتك فركانسه و يا دو فركانسه       
 .باشد مي اي ثانيه 15ساعت با نرخ ثبت 1اين حالت مدت زمان مشاهده 

 تفاعيي ارها گيري اندازه - 4-2- 3

  روش ترازيابي مستقيم -3-4-2-1

 از   شـده و خطـاي بـست ترازيـابي         گيـري   اندازه رفت و برگشت با ترازيابي مستقيم        صورت  به اصلي و فرعي     هاي  شبكهتمام نقاط   
طـول مـسير    k  فرعـي و هـاي  شـبكه  بـراي  متر ميلي 20 اصلي و هاي شبكه براي متر ميلي 12برابر  e در اين رابطه. شود ميمحاسبه 
  .باشد مي بر حسب كيلومتر ترازيابي
 اصلي از طريق انجام ترازيابي ارتفاع داده شود و سپس ترازيابي نقاط هاي شبكهي ارتفاعي الزم است ابتدا رئوس ها گيري اندازهدر 
  .شود رفت و برگشت انجام صورت به فرعي در بين آنها هاي شبكه

اشد، يا اتصال به شبكه ارتفاعي سراسري مورد نيـاز باشـد شـبكه    سراسري وجود داشته ب (BM)  در منطقه نقاط ارتفاعيچه چنان
  .شوداصلي ارتفاعي حداقل به دو نقطه از آنها متصل 

  : رعايت موارد زير نيز الزامي است،ي ارتفاعيها گيري اندازهعالوه بر رعايت موارد فوق در 
 .شودكنترل و در صورت لزوم اصالح  گيري اندازه معمول قبل از هاي روشكليماسيون ترازياب با توجه به -الف

 . اطمينان الزم حاصل شودگيري اندازه در هنگام ها شاخصز تراز بودن  ا-ب

 در صورت اشتباه در قرائـت  ،ي الكترونيكي ثبت شودها حافظه با خودكار در فرم استاندارد ترازيابي نوشته و يا در   ها  گيري  اندازه -ج
   .شود در جاي مناسب ثبت و قرائت صحيح مجددا شوداز اصالح نوشته در فرم خودداري 

مورد توجه قرار گيرد و سعي شود اختالف فاصله ترازياب      )  متر 90 (ها  شاخص حداكثر فاصله ترازياب با      گيري  اندازهدر هر دهنه     -د
  .فاصله نباشد% 10تا شاخص عقب و جلو بيش از 

 . بررسي شوددقيقا انجام شود و صحت و سقم نتايج حاصله ،شاهدات روزانه با توجه به مصورت بهمحاسبات اوليه ترازيابي  - ه

 دور ريختـه نـشود و بـه همـان ترتيـب كـه       ) آن قابـل قبـول نبـوده   هاي ترازيابيحتي اوراقي كه ( از اوراق ترازيابي يك هيچ -و
 .شود شده براي استفاده در مرحله محاسبات نگهداري گيري اندازه

ي انجام شده روي آن مـشخص  ها گيري اندازه رفت و برگشت با قيد هاي ترازيابيرسيم و مسير كروكي كامل شبكه ارتفاعي ت -ز
 .شود

  روش ترازيابي مثلثاتي -3-4-2-2

مـشاهدات زوايـاي قـائم بهتـر اسـت          .  و دوطرفه قرائت شوند    زمان  هم طور  به زواياي قائم در دو كوپل       بايدبراي ترازيابي مثلثاتي    
ي الكترواپتيك بـا اعمـال تـصحيحات الزم انجـام           ها  ياب  طول با   بايد فاصله بين نقاط     گيري  ندازهاهمچنين  .  ظهر انجام گيرد   هنگام  به

  .شود
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  اي ماهواره تعيين ارتفاعروش  -3-4-2-3

 به نقاط ارتفاعي و مسطحاتي      GPS بايد مشاهدات    2-1-4-3 عالوه بر توجه به نكات بند        GPS يها  گيرنده با   تعيين ارتفاع  براي
  .ين بنچ مارك ارتفاعي به منطقه باشدتر نزديكمورد استفاده بسته شود و نقطه ارتفاعي 

 ترازيابي  صورت  به ارتفاعي   هاي  شبكهكه امكان ايجاد    .. .  در برخي موارد مانند مناطق كوهستاني سخت، مناطق باتالقي و          :تبصره
 اصلي و فرعـي بـا رعايـت اصـول           هاي  شبكه با توافق و هماهنگي قبلي با دستگاه نظارت براي ترازيابي            توان  ميمستقيم وجود ندارد    

  . بهره گرفتGPSمندرج در بند مربوط به ترازيابي مثلثاتي يا ترازيابي با 

  جزيياتبرداشت  - 4-3- 3
 برداشـت شـود و كروكـي        هـا   شيب و كليه تغيير     تعاريفكليه عوارض مسطحاتي و ارتفاعي طبق ليست عوارض مندرج در بخش            

  كد در صورت استفاده از توتال استيشن در حافظه صحراييصورت به و يا شود ترسيم وطمربي ها فرم دستي در صورت بهموقعيت آنها 

  .شودي مشابه ديگر ثبت ها حافظهو يا 
 و در نهايـت     ده خط القعرها و عوارض ارتفاعي و مسطحاتي برداشت ش         ها  الراس  خط اعم از    ها  شيب كه تمام تغيير     شود توجه   ضمنا

 نقطـه و  10 نقطـه كوهـستان سـخت    8 نقطه كوهستان    6 نقطه تپه ماهور     5طقه براي دشت از     تراكم نقاط برداشت شده در سطح من      
 دور  اي  صـخره  نفـوذ ماننـد منـاطق بـاتالقي و           غيرقابلالعبور و    مناطق صعب .  نباشد تر  كم نقطه در هكتار     12كوهستان خيلي سخت    

 در روش   مربـوط فاصـله نقـاط برداشـت تـا ايـستگاه           . گيـرد   مـي منطقه در طول خطوط يا مناطقي كه قابل نفوذ باشد برداشت انجام             
 اسـتفاده  جزييـات  از تاكئومتر الكترونيك و يا توتال استيشن بـراي برداشـت             كه  درصورتي متر تجاوز كند ولي      170تاكئومتري نبايد از    

دستگاه  سيله ارتباطي بين عاملمحدوديت فاصله در اين مورد به دليل نداشتن و  .  متر نيز افزايش يابد    300 به   دتوان  ميشود اين فاصله    
ـ   مـي  اين فاصله    متر  سانتي با دقت    ياب  طول داشتن   شرط  به و   سيم  بي و در صورت وجود      باشد  ميو ترسيم كننده كروكي       500 بـه   دتوان

  .متر نيز افزايش يابد

   برداشتهاي روش -3-4-3-1

  :كه عبارتند از شود مي گوناگون انجام هاي روشبرداشت عوارض مختلف برحسب ماهيت هندسي عوارض به 
. شوند مي محسوب اي نقطه عارضه 1:2000 از دو متر داشته باشند براي برداشت تر كمعوارضي كه ابعاد  :اي نقطه عوارض -الف

  .ين محل ممكن به مركز عارضه مورد نظر قرار گيردتر نزديكدر برداشت اين عوارض بايد شاخص يا منشور در 
 1:2000 از دو متـر باشـند بـراي برداشـت          تـر   كـم د كشيده بوده ولي بعد ديگر آنها        وارضي كه در يك بع     ع : عوارض خطي  -ب  

  .شوند ميعارضه خطي محسوب 
با توجـه بـه محـور     ها شيب و تغيير ها شكستگيمحل  تمام بايددر برداشت اين عوارض  :عوارض خطي با محور مشخص

 كه شكل هندسـي عارضـه كـامال نمـايش داده     شودب  انتخااي گونهتعداد و محل اين نقاط بايد به . شودبرداشت عارضه  
  . متر تجاوز نمايد40الزم به ذكر است كه فاصله نقاط برداشت از همديگر نبايد از . شود
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بـا   ها  شيب و تغيير    ها  شكستگي محل تمام   بايد در برداشت اين عوارض      :با محور مشخص و عرض مسير     عوارض خطي   
تعـداد و   . شودبرداشت   عرض عارضه    گيري  اندازهجه به شرايط موجود به همراه       توجه به محور و يا يك طرف عارضه با تو         

الزم بـه ذكـر اسـت كـه         .  كه شكل هندسي عارضه كامال نمايش داده شـود         شود انتخاب   اي  گونهمحل اين نقاط بايد به      
  . متر تجاوز نمايد40ديگر نبايد از يكفاصله نقاط برداشت از 

بـا توجـه بـه دو طـرف          ها  شيب و تغيير    ها  شكستگي  محل  تمام بايدشت اين عوارض     بردا  در :با عرض زياد  عوارض خطي   
 كه شكل هندسي عارضـه كـامال نمـايش داده      شود انتخاب   اي  گونهتعداد و محل اين نقاط بايد به        . شوندبرداشت  عارضه  

  . متر تجاوز نمايد40ديگر نبايد از يكالزم به ذكر است كه فاصله نقاط برداشت از . شود
 محـسوب   سـطحي  وارض عـ  1:2000 بيش از دو متر داشـته باشـند بـراي برداشـت              يعوارضي كه ابعاد   : عوارض سطحي  -ج
 و تعداد و محل نقاط برداشت بايد طـوري انتخـاب   شود محدوده عارضه كامال برداشت      بايددر برداشت عوارض سطحي     . شوند  مي
الزم به ذكر است كه فاصله نقاط برداشت از . مايش داده شود كه شكل عارضه از نظر مسطحاتي و ارتفاعي به صورت كامل نشود
  . متر تجاوز نمايد40ديگر نبايد از يك

  برداشت خط داغي آب و سطح آب -3-4-3-2

خط داغي آب با توجه به ماهيت آن و روش شناسايي آن در منطقه مورد عمليات از نوع عوارض خطي بوده و در طول خط مـورد                           
از آنجا كه در بعضي از مناطق داغـي آب خـط ثـابتي              . شود برداشت و ثبت     بايد متر   40 فواصل  بهثر   حداك ها  شيبنظر در تمامي تغيير     
 كه بـا  شود مي و نيز در مناطق غيرسنگي، ممكن است تشخيص صحيح داغي آب ميسر نباشد، لذا  توصيه     باشد  مينبوده و داراي پهنا     

و با ذكر رقوم مـشخص بـر   ) انترپوالسيون( يابي درونن خط عمال به روش برداشت نقاط ارتفاعي باالتر از داغي آب در اين مناطق، اي   
  . شودروي نقشه تعيين 

  مدي و برداشت ناحيه جزر -3-4-3-3

، دراين صورت با توجه بـه       باشد  ميه مورد نظر عارضه سطحي      د با توجه به ماهيت آن و همچنين عرض محدو         1مدي و ناحيه جزر 
 همچنـين . شـوند  مي تمامي عوارض و نقاط تغيير شيب در اين ناحيه برداشت و ثبت     ين سطح آب،  تر   پايين برداشت خطوط داغي آب و    

  ،  متر باشد40 از تر بيشنبايد ) با توجه به مقياس( فواصل نقاط

  ي آبي در خشكيها پروفيلبرداشت امتداد  -3-4-3-4

قسمت خشكي شناسايي شده  مين وروي ز ي آبي  امتداد مورد نظر بر    ها  پروفيل نصب شده در ابتدا و انتهاي        هاي  نشانهبا توجه به    
  .شود مي متر برداشت و ثبت 40 در تمامي نقاط تغيير شيب و با رعايت حداكثر فاصله ها پروفيل يك عارضه خطي امتداد عنوان بهو 

                                                       
  .كند ين سطح آب در ساحل ايجاد ميتر پايينخطي است كه  مدي منطقه مابين خط داغي آب و و ناحيه جزر -1
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  مقياس كار - 5- 3

تهيـه  ي مختلـف آبـي و زمينـي مقيـاس معمـول      هـا  بخش آنها در كارگيري بهي مخازن سدها و نحوه ها نقشهبا توجه به ماهيت   
 شناسـايي و  ، كه با لحاظ اين موضوع تمـامي مراحـل طراحـي          باشد  مي 1:2000ي سدها   ها  درياچه توپوگرافي زميني اطراف     هاي  نقشه
 و همچنـين    هـا   شـبكه  شده بـراي ايـن       بيني  پيش مسطحاتي و ارتفاعي     گيري  اندازه هاي  روش اصلي و فرعي و      ، اوليه هاي  شبكهدقت  
 اهداف ديگري عـالوه بـر       كه  درصورتي. شوند تنظيم و ارائه     1:2000 هاي  نقشه براي نيل به دقت       برداشت و ثبت اطالعات    هاي  روش

گيرند كه در ايـن    مورد استفاده قراردتوان مي نيز تر كوچك و يا تر بزرگي ها مقياس در تهيه نقشه از اين مناطق مدنظر باشد موارد باال 
  . ضروري صورت گيردي نظرهامراحل تجديد اين صورت الزم است دراجراي 

   زمينيبرداري نقشهبرنامه عمليات  - 6- 3

 بـرداري   نقـشه  اجراي عمليـات     هاي  روش  توپوگرافي زميني و   هاي  نقشهبا توجه به مقياس مورد نظر و همچنين تعاريف مربوط به            
اقليمـي و خـاص منطقـه        ،في بر اساس شرايط توپـوگرا     مربوط زمانبندي   بايددر اين برنامه    . باشد  مي زير   شرح  بهزميني برنامه عمليات    

  . شودتوسط مجري براي مراحل مختلف تنظيم 
  در منطقهبرداري نقشهي ها اكيپتجهيز كارگاه و استقرار 

 احي نقاط و شناسايي منطقه عملياتطر

  اوليه، اصلي و فرعيهاي شبكهساختمان 

 رمذكو هاي شبكهي مسطحاتي و ارتفاعي ها گيري اندازه

 )ي آبيها پروفيل، ارتفاعي، داغي آب، سطح آب، ناحيه مابين اين دوخط و امتداد مسطحاتي (جزيياتبرداشت 

 جزييات اوليه، اصلي و فرعي و همچنين نقاط برداشت هاي شبكهمحاسبات مسطحاتي و ارتفاعي 

 ها نقشهترسيم و كارتوگرافي 

  و اطالعات مورد نياز به كارفرماها نقشهپالت و ارائه 

  پردازش و محاسبات - 7- 3

  مسطحاتي هاي شبكهبات محاس - 7-1- 3

   پيمايشيهاي شبكهمحاسبات  -3-7-1-1

 بايـد  براي تعيـين مختـصات نقـاط شـبكه           ،شود پيمايشي استفاده    هاي  شبكه اصلي و فرعي از      هاي  شبكه ايجاد   منظور  به چه  چنان
  .شود رعايت دقيقامراحل زير 

 ي مورد نياز و تشكيل بردار مـشاهدات محاسبه متوسط تمامي مشاهدات انجام شده و اعمال تصحيحات اتمسفريك و هندس      -الف
)L) .( گيرند مي انجام گيري اندازه در مرحله معموالتصحيحات اتمسفريك(  
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E  پيمايش و مقايسه آن با مقدار مجاز       اي  زاويهمحاسبه خطاي بست     -ب ~ 2.5d n      روي زوايـاي    و اعمال تصحيحات بـر
  مشاهده شده

ي پيمايش و محاسبه مقـدار خطـاي بـست مـسطحاتي و             ها  فرمقاط با استفاده از روابط مربوط در        محاسبه مقادير مختصات ن    -ج
  .1-1-1-3قدار مجاز ارائه شده در بند مقايسه آن با م

 روي مقادير مختصات در صورت مجاز بودن مقدار خطا اعمال تصحيحات الزم بر -د

   اي ماهواره هاي شبكهمحاسبات  -3-7-1-2

 بـرده  كـار  بهاستفاده شود با توجه به نوع گيرنده  GPS يها گيرنده اصلي و فرعي از مشاهدات هاي بكهش ايجاد منظور به چه چنان
ها انجام گرفته و سپس با اسـتفاده از ايـن نتـايج در     Baseline حلمنظور بهي الزم ها پردازش ، مربوط به آن دستگاهافزار نرمشده و 

 مسطحاتي در سيـستم  هاي شبكه محاسبات چه چنان. شود ميت آنها تعيين و ارائه مختصات نقاط به همراه دق ،هاي سرشكنيافزار نرم
روي   مشاهدات بـا اسـتفاده از روابـط الزم بـر    بايد 3-2-4-3 و 2-1-4-3انجام گيرد عالوه بر رعايت موارد بندهاي  UTM تصوير

  .منتقل شوند UTM بيضوي و متعاقب آن بر روي سيستم تصوير

  فاعي ارتهاي شبكهمحاسبات  - 7-2- 3

  )هندسي(محاسبات ترازيابي مستقيم  -3-7-2-1

 . از اختالف ارتفاع رفت و برگشت بين رئوس شبكه و تعيين ارتفاع نقاطگيري متوسط -الف

 و شـوند  مـي  كه بـه دو نقطـه معلـوم بـسته     ييها شبكه بسته ترازيابي و يا هاي شبكهمحاسبه مقدار خطاي بست ارتفاعي در       -ب
0.5rمقايسه آن با مقدار خطاي مجاز e[K] كه در آن K  فاصله بين نقاط برحسب كيلومتر بوده و مقدارeبه صورت e 12 mm 

e اصلي وهاي شبكهبراي  20 mm  شود مي فرعي اختيار هاي شبكهبراي .  
  اصل بين نقاطسرشكني مقدار خطا برروي ارتفاعات و رئوس شبكه به نسبت فو -ج

  )مثلثاتي(محاسبات ترازيابي غيرمستقيم  -3-7-2-2

   محاسبه متوسط اختالف ارتفاع رفت و برگشت رئوس شبكه و تعيين ارتفاع-الف
41.5K مجاز  مثلثاتي و مقايسه آن با مقدار خطاي       هاي  شبكهبست در    محاسبه مقدار خطاي   -ب 10     كه در آنK     فاصـله بـين 

 .و واحد آن با واحد مقدار مجاز يكسان خواهد بوددو نقطه بوده 

   خطيصورت بهسرشكني مقدار خطا بين رئوس شبكه  -ج

  GPS محاسبات ترازيابي با  -3-7-2-3

 به صورت محاسبه اختالف ارتفاع انجام گيرد كه در مرحلـه اول اخـتالف ارتفـاع بـين دو نقطـه                      بايد GPS استفاده از    ترازيابي با 
رتفاع ژئوئيد در دو نقطه محاسبه و بر روي اختالف ارتفاع از بيضوي اعمال شود تا اختالف ارتفـاع دو                    محاسبه شده و سپس اختالف ا     



 57  زميني عمليات – سوم فصل

 

 
 

 استفاده  ،دستگاه نظارت و با تاييد    ي جهاني يا ملي ژئوئيد      ها  مدل از   بايدبراي محاسبه اختالف ژئوئيد نقاط      .  آيد دست  بهنقطه از ژئوئيد    
  .شود

  جزيياتبرداشت محاسبات  - 7-3- 3
ه ايستگاه محل استقرار و امتداد صفر صفر دوربين و همچنين مشاهدات انجام گرفته براي نقـاط برداشـت شـده مقـادير      با توجه ب  

  .شود ميمختصات اين نقاط محاسبه و طبق فرمت زير ثبت 
   شماره نقطه و  ZYXكد

  ئه نتايجكارتوگرافي و ارا - 8- 3

 ايـن   ،ي هيـدروگرافي  هـا   برداشـت نگي با اطالعات مربوط بـه        با توجه و هماه    جزيياتپس از انجام محاسبات مربوط به برداشت        
 ترسيم عوارض مسطحاتي و تشكيل مدل رقومي زمين منطقه شده و پـس              منظور  بهي و كارتوگرافي    بردار  نقشه افزار  نرماطالعات وارد   

ي هـا   محـيط  وارد   3-1بند   يف مطابق تعار  بندي  شيت ترسيم نهايي و     براي مربوط فايل   ،ي ميزان ها  منحنياز ترسيم مقدماتي نقشه و      
 صـورت گرفتـه و يـك سـري از فايـل      ها نقشه و ترسيم نهايي بندي قطعگرافيكي از قبيل اتوكد يا ماكرواستيشن شده و كارتوگرافي،         

اصلي و فرعي به همراه گـزارش فنـي نحـوه اجـراي               وليست مختصات شبكه هاي اوليه،     مربوطي تهيه شده به همراه پالت       ها  نقشه
  .شود ميي به كارفرما ارائه بردار قشهنعمليات 





 

 

  1 پيوست 4
  بندي عوارض فهرست طبقه





 61  عوارض بندي طبقه فهرست -1 پيوست

 

 
 

  عوارضبندي  فهرست طبقه -1 پيوست

   تعاريف همراه به زير كالس و عارضه ،ي اصليها كالس عوارض شامل بندي طبقه -1-1.جدول پ
 تعريف عارضه زير كالس كالس

  . درختان ميوه يا گل كاشته باشندقطعه زميني كه در آن  باغ  پوشش درختي  پوشش گياهي
  .ي منظم درختان مو وجود داردها رديفقطعه زميني كه در آن   تاكستان  

 ي عارضهدرختي كه به صورت منفرد در يك منطقه قرار گرفته باشد و به عنوان يك   تك درخت    
  .مشخص مورد اهميت باشد

تراكم كم كه معموال به صورت مصنوعي اي پوشيده شده از درختان با وسعت و  منطقه  درختكاري    
  .دارد اند و آرايش منظم درخت كاري كاشته شده

صورت متوالي در كنار يكديگر قرار گرفته باشند و معموال در امتداد  تعدادي درخت كه به  رديف درخت    
  .شوند عوارض مانند نهر، رودخانه يا جاده ديده مي

  .نخل وجود داردقطعه زميني كه در آن درختان   نخلستان    
      ي زراعيها زمين  
  .ي چايها بوتهقطعه زميني در نظر گرفته شده براي كاشت   چايكاري    
غير از چاي و برنج و  قطعه زميني در نظر گرفته شده براي كاشت محصوالت كشاورزي،  زراعت    

  .صيفي
ي تحقيقات ها زمين    

  كشاورزي
  .يقطعه زميني اختصاص يافته به تحقيقات كشاورز

  .قطعه زميني در نظر گرفته شده براي كاشت برنج  شاليزار  
  .قطعه زميني كه براي كاشت صيفي جات در نظر گرفته شده باشد  صيفي كاري  
    ي غيررستنيها زمين 

ي هرز با تراكم باال كه آماده و مناسب كشاورزي ها علف و ها بوتهاي پوشيده از  منطقه  زار بوته    
  .نيست

 ها تپهاين . برآمدگي حاصل از تجمع توده شن كه معموال در اثر وزش باد ايجاد شده باشد  اي ماسهي ها تپه    
  .كنند با توجه به نوع شن و ميزان وزش باد، الگو يا رشته مرتفع خاصي را ايجاد مي

  .سطحي از زمين كه با شن پوشيده شده باشد  شنزار    
  . از  امالح نمك پوشيده شده استاي كه بر اثر تبخير آب  منطقه  زار شوره    

    ي سرسبزها زمين 

ي خودرو پوشيده ها بوته و ها درختچهطور عمده از  اراضي مشجر فاقد گياهان زراعي كه به  زار بيشه    
  .شده باشد

  .قطعه زميني كه در آن چمن روييده يا كاشته شده باشد  زار چمنچمن يا     
 و يا زمين مسطح كه حداقل مدتي از سال پوشش نباتات زميني اعم از كوه، دامنة كوه  مرتع    

ي خودروي جنگلي ها درختچه خودرو دارد و در بعضي موارد، در آن درخت يا اي علوفه
  .پراكنده است و معموال چراگاه دام  است

   جنگل 

د اي پوشيده از درخت با وسعت و تراكم باال، كه به صورت طبيعي يا مصنوعي ايجا منطقه  جنگل    
  .شده باشد

اي از جنگل هاي طبيعي يا مصنوعي كه به سبب  آفت زدگي، شرايط بد جوي يا  منطقه  جنگل تخريب شده    
  . درختان، تخريب شده يا رو به نابودي استي رويه بيقطع 

     سازه
  . فرودگاهي محوطه براي تعمير و نگهداري هواپيما در اي سازه  آشيانه هواپيما حمل و نقل 

براي نشست و برخاست هواپيما بدون در نظر ) معموال آسفالته(سازي  شده  سطحي آماده  د فرودگاهبان    
باندهاي . مسير باند فرودگاه معموال مستقيم و عريض است . فرودگاهيتاسيساتگرفتن 

  .  شوند بندي مي رابط نيز به عنوان باند طبقه
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   تعاريف همراه بهي اصلي، زير كالس و عارضه ها بندي عوارض شامل كالس طبقه -1-1.ادامه جدول پ
  تعريف  عارضه  زير كالس كالس

 سرپوشيده كه براي جلوگيري از ريزش برف و سنگ بر روي مسيرهاي حمل و اي سازه  بهمن گير    
  .شود مينقل احداث 

از  منظور. شود ميجاد اي نقطه كه در طول يك مسير حمل و نقل اتصال دو اي سازه  پل    
 دره يا يك مسير ديگر است ، گذر از مانعي طبيعي يا مصنوعي مانند رودخانه،ناحداث آ
در .  به دو صورت زيزگذر و يا رو گذر وجود داردها راهمعموال در تقاطع . شود مياحداث 

  .رود ميي غير هم سطح نيز اين عارضه به كار ها تقاطعمورد 
اين گونه . ت شناور بر روي آب قرار گرفته باشداز روي آب كه به صور  براي عبوراي سازه  پل شناور    

  .شوند مي معموال با كابل به ساحل وصل ها پل
 رودخانه يا يك ، براي عبور عابر از روي يك مانع طبيعي يا مصنوعي مانند درهاي سازه  )روگذر( پل عابر هوايي    

  .مسير حمل و نقل
  .يك مسير حمل و نقل براي عبور عابر از زير اي سازه  )زيرگذر( پل عابر    
 كه براي اتصال دو نقطه و عبور و از زيرزمين يا درون موانع طبيعي يا اي سازهگذرگاه يا   تونل    

  .شود ميتقاطع راه با كوه ديده  تونل معموال در. شود ميمصنوعي احداث 
  . تغيير مسير قطارمنظور به در مسير خطوط راه آهن اي سازه  سوزن راه آهن    
  . شده استبيني پيشبراي دور زدن لوكوموتيو معموال راه آهن كه يها ايستگاهدر  اي سازه  عوارضي    

  .ها ايستگاه در انتهاي ريل در معموال طول خطوط راه آهن كردن براي محدود اي سازه  وار لكوموتيو دصفحه  
  . فرودگاهي محوطه براي تعمير و نگهداري هواپيما در اي سازه  مانع انتهايي ريل  

محافظ .  در حاشيه راه براي جلوگيري از خروج و يا سقوط وسايط نقليه به درهاي عارضه  محافظ ريل    
  .شود ميي كوهستاني قرارداده ها راه و ها اتوبان در حاشيه معموالريل 

  .، براي دريافت عوارض راهها بزرگراه يا ها راه در مدخل ورودي برخي از آزاد اي سازه  محل اخذ عوارض    
  . شده استسازي آمادهسطحي غالب مدور است كه براي نشست و برخاست هلي كوپتر   محل فرود هلي كوپتر    
محافظ  .حاشيه راه براي جلو گيري ازخروج و يا سقوط وسايط نقليه به دره  دراي عارضه  نرده محافظ راه    

  .شود ميي كوهستاني گذاشته ها راهو  ها اتوبان ي حاشيه ريل معموال در
  . ورود مسافران به ايستگاه مترو و خروج ار آنمنظور بهي ساخته شده ها دهانه  ورودي مترو    

    خاص 

 هاي پاسگاه را معموال در محل ها باسكول. ها كاميون براي توزين وسايط نقليه و اي سازه  باسكول    
  .سازند ميانتظامي بين راه مستقر 

  .نرژي الكتريكي خورشيد براي توليد ااي سازه  سنسور خورشيدي    
  . سيماني ذخيره شكل براي نگهداري و اي استوانه فلزي و معموال اي سازه  سيلوي سيمان    
يي از ها رديف به صورت معموال غالت سيلوها سازي ذخيرهي براي دايم بسته و اي محفظه  سيلوي غالت    

  .شوند مي شكل دركنار هم ديده اي استوانهي ها ساختمان
سازي   براي خارجها محدوده يا در برخي از ها ساختمان عمودي بر روي برخي اي سازه  دودكش    

  . دود يا گاز ناشي از احتراق،بخار آب
  . آجري تهيه مورد نياز تاسيسات شامل اي  محوطه  كوره آجرپزي    
آهن ي راه مسيرها كه معموال به صورت عمودي در  متروي تهويه بتني براي اي سازه  هواكش مترو    

 ها خيابانها و داخل جداول وسط رو پياده در غالبا ها هواكشزيرزميني ساخته شده است 
  .شوند ميديده 

   حصار  

ويژه  به( نوك تيز، ني و علف كه اطراف زمين هاي چوبي خار، ها بوتهمانندي از  ديوار  پرچين    
  .سازند مي) باغ

 ، گچ،وال با برآمدگي مصنوعي يا خاك دو ناحيه يا مكان كه معمي كنندهمرز تفكيك   حد    
  .آورند ميوجود  بهسنگ چين و غيره 

 منظور بهساختاري عمودي با سطحي كمابيش مسطح، ساخته شده با مصالح ساختماني   ديوار    
  . قطعه زمينجداسازي يا كردنمحصور 

 فظت كه از جداسازي يا محامنظور بهي مختلف ها محوطهمانعي مصنوعي در اطراف   سيم خاردار    
  .سازند ميي خارداربراي جلوگيري از عبور بر پا ها سيمي عمودي و ها ميله

 و جداسازي  حصار، منظور بهي فلزي يا چوبي كه ها ميلهمانعي مصنوعي ساخته شده از   نرده    
  .رود ميكار  يا محافظت به
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   تعاريف همراه بهرضه هاي اصلي، زير كالس و عا بندي عوارض شامل كالس طبقه -1-1.ادامه جدول پ
  تعريف  عارضه  زير كالس كالس

     برج  

  . يا نگهباني مناطق اطراف ايجاد شده استباني ديده منظور به نسبتا بلند كه اي سازه  باني ديدهبرج     
شد هوايي   ذيربط براي هدايت و كنترل آمد وماموران فرودگاه كه ي محوطه در اي سازه  برج مراقبت پرواز    

  .كنند ميستفاده از آن ا
تيربرق يا تلفن يا     

  تلگراف
يا تلفن، يا ) فشار ضعيف يا متوسط( ي چوبي يا سيماني بلند و باريك كه سيم برقها ميله

  .گيرد ميتلگراف روي آن قرار 
  ).فشار قوي( نتقال دهنده نيروي برق ايا ها كابل بلند و فلزي نگهدارنده اي سازه  دكل فشار قوي    
ي مخابراتي و دريافت و ارسال و ها آنتنو معموال فلزي براي نگهداري   بلنداي سازه  راتيدكل مخاب    

  . تلويزيوني و غيره،مخابره امواج راديويي
     آبي  

  . امتداد يافته در آب براي پهلو گرفتن انواع شناورها يا محل تفريحاي سازه  اسكله    
 ، كه به داليلي از قبيل متوقف ساختنها هرودخان يا ها كانال كوچك در مسير اي سازه  بند    

  .تنظيم جريان يا تغيير جهت آب تعبيه شده باشد
 نوري كه به عنوان راهنما و شاخص در ناوبري دريايي به كار عاليم مجهز به اي سازه  چراغ دريايي    

  .رود مي
  .ترل شدت جريان آب كنمنظور به ساخته شده عمود بر مسيرهاي انتقال آب اي سازه  دريچه تنظيم آب    
 كه با هدف تجمع و استحصال آب در پشت ، عمود بر جهت جريان آب رودخانهاي ديواره  سد بتني    

  .شود ميآن احداث 
 با هدف تجمع و ،ساخته شده در جهت عمود بر جريان آب رودخانه) خاكريز(مانع   سد خاكي    

  .استحصال يا انحراف جهت جريان آب
براي پيشگيري از فشار ضربه هاي موج  ،ساخته شده از سنگ يا بتون در ساحل اي ديواره  موج شكن    

  .يا حفاظت بند يا ساحل
     ي ديگرها سازه  

  . باران و برف در فضايي باز،خورشيد حفاظت از نور سقفي معموال سبك براي  سايبان    
 براياده متعدد و موارداستف. سازند ميسطحي بر آمده و هموار كه با مصالح ساختماني   سكو    

  .ي خاص داردمنظورها
بنايي عمومي براي عبور و مرور عابر براي رفتن از يك سطح ارتفاعي به سطح ارتفاعي   پله    

  .شود مي را شامل نها ساختمانپله هاي داخل حياط . ديگر
        راه و راه آهن

اين نوع مسير . ي مشخص  اتصال دو نقطهمنظور به موتوري ي نقليه وسايلمسير عبور   آزاد راه  راه  
ي رفت و برگشت، با مانع مسيرها متر دارد، 12 بوده، عرض بيش از سطح همفاقد تقاطع 

  .باشد از يكديگر جدا شده داراي روسازي آسفالت مي
  .آوري اطالعات تحت عمليات ساختماني قرار دارد آزاد راه يا بزرگراهي كه در زمان جمع  آزاد راه در دست احداث    
.  وسط داردي جزيره فني و ي ابنيه موتوري كه زيرسازي، ي نقليه وسايلمسير عبور   رگراهبز    

 سطح هممشخصات اين نوع مسير مانند آزاد راه است با اين تفاوت كه ممكن است تقاطع 
  .هم داشته باشد

فني در مناطق  ي ابنيه موتوري داراي زيرسازي، بستر آسفالت و ي نقليه وسايلمسير عبور   راه آسفالته    
 باشند، دو قسمت رفت و سطح هماين مسيرها ممكن است داراي تقاطع . خارج از شهر

  . متردارد12شود و عرض بيش از  مي برگشت با خط كشي از يكديگر تفكيك
راه آسفالته در دست     

  احداث
  . داراي زيرسازي و ابنيه فنيي نقليه وسايلمسير دردست احداث عبور 

 فني و زيرسازي كه در اثر عبور و مرور وسايل ي ابنيه بدون ي نقليهسير عبور وسايل م  رو راه جيپ    
  . متر دارد3تر از  نقليه ايجاد شده است و عرض كم

  



  يابي مخازن سدها راهنماي عمق  64

 

   تعاريف همراه بههاي اصلي، زير كالس و عارضه  بندي عوارض شامل كالس طبقه -1-1.ادامه جدول پ
  تعريف  عارضه    زير كالس كالس

 و ابنيه فني بدون رويه آسفالت و داراي زيرسازي داراي ي نقليه وسايلير عبور مس  راه شوسه    
  .روسازي شني

  .زيرسازي فني و ي ابنيهمسير عبور بدون   راه مالرو    
ي راه مسيرها و ها جاده اسفالت در حاشيه كناري ي رويه شده بدون زيرسازيسطحي   شانه خاكي    

  .آهن
     خيابان 

  .ها پارك يا اماكن عمومي مانند ها خيابان ي حاشيهعابر پياده در  براي عبورمسيري   رو پياده    
 تا دو مسير شوند ميي سيماني ساخته شده كه به صورت خطي كنار هم قرار داده ها بلوك  جدول    

  ).شوند ميمعموال در معابر استفاده ( يا محدوده را از هم جدا نمايند
وسايل نقليه استفاده   اسفالت كه براي عبوري رويه طق شهري بامنا خيابان اصلي در  خيابان اصلي    

  . داردرو سوارههايي در دو سوي رو پياده و معموالشود مي
 ويژه بندي جدول كه معموال ها خياباني اصلي و ديگر ها خيابانمسيري منشعب از   )كوچه( خيابان فرعي    

  .ندارد رو پياده و رو سواره
 بخشي از خيابان را معموالي برقي در خيابان، كه ها اتوبوسراختصاصي براي عبور مسي  مسير اتوبوس برقي    

  .براي اين منظور اختصاص داده باشند
      ميدان  
  .مسير برگشتز جداسازي مسير رفت امنظور به در وسط خيابان اي عارضه  جزيره وسط خيابان    
 لوساييجاد سهولت در تغيير مسير  امنظور به در محل تقاطع چندين خيابان اي  محوطه  ميدان    

  .نقليه
     راه آهن  

اين مسير به . شود ميي فلزي كه براي عبور قطار استفاده ها ريلمسيري خطي داراي   راه آهن    
 .صورت يك خطه يا دوخطه است

راه آهن در دست     
 .مسير خطي در حال ساخت كه براي عبور قطار استفاده خواهد شد  احداث

        عوارض آبي
      ي آبيها پهنه  
 بزرگ از آب كه در اثر پيش رفتگي آب به داخل خشكي به وجود آمده و از سه اي پهنه  خليج    

  .باشد ميقسمت توسط خشكي محصور 
  . آزاد متصل استهاي آب بزرگ از آب در داخل خشكي، كه به اي پهنه  دريا    
درياچه . با خشكي احاطه شده باشد  بزرگ آبي حاوي آب شيرين يا شور كه كامالي پهنه  درياچه    

ممكن است در برخي از فصول داراي آب باشد و در برخي فصول كم آب يا حتي خشك 
  .باشد

 بين آب و خشكي را ي فاصله از آب يا رودخانه كه اي پهنهسطحي از زمين در مجاورت   ساحل    
  .دهد ميتشكيل 

     ي آبيمسيرها  

 به صورت شياري در خط القعر زمين امتداد يافته و محل عبور و  طبيعي كهاي عارضه  )آبريز(آبرو     
. ي مهم نمايش ارتفاعي توپوگرافي استها مشخصه سطحي و يكي از هاي آبهدايت 

  ).ي قبليها نقشهدر (آبريز نيز همان آبرو است 
  .د دارند وجوها رودخانهي بيرون زده از آب كه به صورت دايمي در وسط ها خشكي  وسط رودخانه جزيره    
 جاري در سطح زمين كه در امتداد طوالني جريان دارند و به صورت دايمي يا هاي آب  رود    

  .شوند ميفصلي ديده 
 زير زميني باال است هاي آبدر مناطقي كه سطح  شياري مصنوعي در روي زمين كه  زهكش    

  .شود ميجاد اي منطقه هدايت آب به بيرون از منظور به
 مصنوعي براي آبرساني كه ديواره و كف آن اغلب از مصالح ساختماني نظير اي عارضه  كانال    

  .بتن يا مصالح مقاوم ساخته شده و ممكن است رو باز يا رو بسته باشد



 65  عوارض بندي طبقه فهرست -1 پيوست

 

 
 

   تعاريف همراه بههاي اصلي، زير كالس و عارضه  بندي عوارض شامل كالس طبقه -1-1.ادامه جدول پ
  تعريف  عارضه    زير كالس كالس

حل عبور سيالب در فصول بارندگي كه  بستري از شن و ماسه دارد و شكل منظم م  مسيل    
  .هندسي ندارد

ي ح سطهاي آب آوري جمع آبي طبيعي يا مصنوعي كه براي آبرساني، انتقال آب يا مسير  نهر و جوي    
بديهي است . جهت شيب جريان پيدا كرده باشد ايجاد گرديده يا به صورت طبيعي در

  .شوند مي با عنوان جوي و جدول شناخته ها خيابان  داخلهاي جوب
      اي نقطهعوارض آبي   
 .ريزد ميمحل ريزش توده آبي كه از بلندي به صورت قائم يا با شيب تند فرو   آبشار    
يا شنا مورد استفاده قرار   آب، پرورش ماهي،ي ذخيره منظور بهآبگير مصنوعي كه   استخر    

  .گيرد مي
هاي زيرزميني ايجاد شده   استخراج آبمنظور به مصنوعي در سطح زمين كه يا حفره  چاه آب    

  .باشد
محل خارج شدن و جريان يافتن آب از زمين به طور طبيعي، كه گاهي به صورت منشاء   چشمه    

  .شود ميجريان آب در ابتداي نهرها مشاهده 
ر شده و اين مجرا آب زير  ايجاد مجرايي در زيرزمين حفمنظور به متعددي كه هاي چاه  قنات    

  . تا به مصرف كشاورزي و غيره برسدسازد مي روان ها دشت را به ها كوهپايهزميني 
      ي غيرخشكها پهنه  
پهنه زميني كه به علت نداشتن راه زه كشي، رطوبت در آن اشباع شده، به حالت سست و   باطالق    

  .هاني بر آن روييده استاسفنجي در آمده، گاه آب تمام آن را فرا گرفته يا گيا
 قرار ها رودخانه يا ها چشمه در كنار معموالكه كُند سطحي پوشيده از آب داراي جريان   بركه    

  .دارد
با   كم عمق از آب محصور در خشكي، كه معموال از آب شيرين اشباع شده، راكدي پهنه  تاالب    

ي ساحلي از دريا و يا درياچه ها ماسه با معموال اين منطقه ،پوششي از گياهان خودرو است
  .شود ميجدا 

  .گنديده است وسيع كه در زميني پست مانده و نسبتاتوده آب   مانداب    
 معموالنيزار . باشد ميگياهي است كه اكثريت عناصر تشكيل دهنده آن انواع مختلف ني   نيزار    

  .شود مي مشاهده ها درياچه و ها رودخانهدر حاشيه 
        ساختمان

تمان و بلوك ساخ  
  ساختمان

 و ديوارهاي اطراف كه محدوده كلي آن را معابر مشخص ها ساختماناي از  مجموعه  بلوك ساختمان
  .كنند مي

  خنك كنندهتاسيسات    
  )چيلر(

ي بزرگ قرار ها ساختمان ي محوطه خنك كننده كه معموال بر روي بام يا در تاسيسات
  .دارد

بالكن يا بهار ( تراس    
  )خواب

نيز )  بهارخواب-مهتابي (دگي مسطح جلوي ساختمان به داخل حياط است كه ايوان برآم
  .شود ناميده مي

توان آن   اطراف و سقف، كه احداث شده و نميدر  دايمي، داراي ديوارنسبتا است اي سازه  ساختمان    
  .ي ديگر ترسيم كردها ساختمانرا به صورت بلوكي با 

ساختمان در دست     
  احداث

  .ني كه هنوز عمليات ساختماني سفت كاري آن به پايان نرسيده باشدساختما

برآمدگي و راه ارتباطي به بام ساختمان، كه در انتهاي راه پله طبقات، باالي پشت بام   خرپشته    
  .سازند مي

ي كشاورزي كه در آن تجهيزات پمپ كردن آب براي بيرون ها زمينساختماني در كنار   موتورخانه آب    
  .شود  آب از چاه استفاده ميكشيدن

 منظور به كه ها ساختمان بر روي بام يا در محوطه اي شيشه معموال با سقف اي سازه  نورگير يا گلخانه    
  .شود  نگهداري و پرورش گل و گياه ايجاد مينوردهي

  



  يابي مخازن سدها راهنماي عمق  66

 

  يف  تعارهمراه بههاي اصلي، زير كالس و عارضه  بندي عوارض شامل كالس طبقه -1-1.ادامه جدول پ
  تعريف  عارضه  زير كالس كالس

   ساختمان خدمات عمومي 

  . براي نگهداري آب در زير زمين، در نواحي خشكمعموالساختماني   آب آنبار    
  . خدمات ايمنيي ارائهي آتش نشاني براي اطفاي حريق و ها ايستگاه  آتش نشاني    
 برق و غيره استفاده ، آب،بادساختماني براي آرد كردن غالت، كه در آن  از نيروي   آسياب    

  .شود مي
ايستگاه خدمات     

  عمومي
  . خدمات شهريي ارائه مختلف براي انجام امور و تاسيساتساختمان و 

  .براي توقف وسايل نقليه ساختماني  پاركينگ مسقف    
  . اطاق يا اطاقكي كه به انجام امور پستي اختصاص دارد،ساختمان  پست    
ي انتظامي داخل يا خارج از ها ناحيهساختمان محل استقرار نيروهاي انتظامي، اعم از   ي نيروي انتظام-پليس    

  .شهر
  .) دادگاه،دادسرا( اختصاص يافته به دادرسي و رسيدگي به دعاوي و اختالفات ساختمان  دادگاه    
  .ساختماني براي نگهداري و پرورش دام  دامداري    
  .نجام امور اداريساختمان دولتي مختص ا  ساختمان اداري    
  .  بازارچه و غيره،مانند پاساژ. ساختماني كه به انجام امور تجاري اختصاص يافته باشد  ساختمان تجاري    
 ،مانند استخرهاي سرپوشيده. ي ورزشي در آن انجام شودها فعاليتساختماني كه   ساختمان ورزشي    

  . بسكتبال و غيره،ي واليبالها سالن
ي ها ساختمان مناطق يا ،، اعم از نواحي شهريشهرها ي ادارهمختص كارهاي ساختمان   شهرداري    

  .ها شهرداريبراي انجام امور مربوط به  ديگر،
 شيرواني و  باييها ساختمان داراي معموال نگهداري و پرورش طيور، كه    ساختمان مختص  مرغداري    

  .ي منظم هواكش در سقف استها رديف
 - مهمانسرا( هتل  

  )ر خانهمساف
مكاني كه در آن امكان اقامت موقت، صرف غذا و خدمات رفاهي ديگر براي مسافران 

  .شود ميتامين 
و  ساختمان فرهنگي  

  مذهبي
مكاني كه در آن يكي از فرزندان و يا نوادگان امامان دوازده گانه به خاك سپرده شده   امامزاده

  .ند معموال داراي سقفي گنبدي هستها ساختماناين . باشد
  . كه به عنوان ياد بود اشخاص و يا وقايع احداث شده باشداي سازهساختمان يا   بناي ياد بود    
  . هنري-ساختماني براي برپايي مراسم فرهنگي   تاالر فرهنگي    
  . هنري-ساختماني براي برپايي مراسم فرهنگي   تئاتر    
  . نمايش فيلمي ويژهساختماني   سينما    
  .آوري، نگهداري و استفاده عموم از كتاب اختصاص يافته است ني كه به جمعساختما  كتابخانه    
  .عبادتگاه پيروان دين مسيح كه معموال بر روي سقف آن صليب نصب شده است  كليسا    
  .عبادتگاه پيروان دين زرتشت  كنشت    
  .عبادتگاه پيروان دين يهود  كنيسه    
  .عموال سقف گنبدي شكل و مناره دارندمساجد م. عبادتگاه پيروان دين اسالم  مسجد    
  .ساختماني كه محل دفن اشخاص است  مقبره    
  .هنري و با ارزش-ساختماني براي نگهداري و نمايش اشياي تاريخي، فرهنگي  موزه    
ساختمان آموزشي و   

  بهداشتي
  .ساختماني مختص انجام امور درماني و بستري شدن بيماران  بيمارستان

  .ان آموزشي مربوط به مراكز آموزش عاليساختم  دانشگاه    
  .ساختماني براي انجام امور درماني به صورت سرپايي  درمانگاه    
، دبيرستان راهنمايي ابتداييساختمان آموزشي براي تحصيل دانش آموزان اعم از مدارس   مدرسه    

  .يا هنرستان
  



 67  عوارض بندي طبقه فهرست -1 پيوست

 

 
 

   تعاريف همراه به كالس و عارضه هاي اصلي، زير بندي عوارض شامل كالس طبقه -1-1.ادامه جدول پ
  تعريف  عارضه  زير كالس كالس
        محدوده

  . حبس كردن محكومانمنظور به مختلف تاسيسات شامل ساختمان و اي محدوده  زندان  منطقه نظامي  
هر محدوده متعلق و تحت نظر يا مربوط به نيروهاي مسلح كشور به غير از پاسگاه نيروي   منطقه نظامي    

  انتظامي
      ايستگاه و پايانه  
  . مسافرانكردنپياده يا سوار منظور به خيابان ي حاشيه در اي محدوده  ايستگاه اتوبوس    
 )به مسافر( خدمات عمومي ي ارائه سكو، مراكز ،ي مختلفها ساختمان شامل اي محدوده  ايستگاه راه آهن    

  .شود مي ايستگاه مترو نيز تحت همين عارضه آورده .ترن و غيره
  .شامل هر دو نوع كنار جاده اي و روباز.  نقليهوسايل مورد استفاده براي توقف ي محدوده  پاركينگ روباز    
به مسافر و ( خدمات عمومي ي ارائه مراكز ، سكو،هاي مختلف انم شامل ساختاي محدوده  )ترمينال(پايانه     

  .ها اتوبوس و محل توقف )اتوبوس
      اقامتگاه موقت  
  .گيرد ميچادري كه براي اطراق و اسكان عشاير كوچ رو مورد استفاده قرار   ريچادر عشاي    
 منطقه كمپينگ    

  )اردوگاه(
  .گيرد مي كه براي اطراق و اسكان موقت، مورد استفاده قرار اي منطقه

      منطقه صنعتي  
ن آب يا ساير سياالت كه براي تنظيم فشار و راند  شامل تجهيزات مكانيكي،اي محدوده  ايستگاه تنظيم فشار    

  .گيرد ميي انتقال مورد استفاده قرار ها لوله در طول )مانند گاز(
ايستگاه تغيير     

  )پست فشار قوي(ولتاژ
 تغيير ولتاژ و توزيع برق منظور به يا ساختماني شامل تجهيزات مختلف كه اي محدوده

  .گيرد ميمورد استفاده قرار 
آب يا  ي تصفيه منظور به و تجهيزات مختلف كه ها حوضچه ،مان شامل ساختاي محدوده  خانه تصفيه    

  .گيرد ميفاضالب مورد استفاده قرار 
  . سوختي عرضه وسايل نقليه و گيري سوخت براي ، مختلفتاسيسات شامل اي محدوده  جايگاه سوخت رساني    
 مورد استفاده  و تجهيزات مختلف كه براي توليد محصوليها ساختمان شامل اي محدوده  كارخانه    

  .گيرند ميقرار 
 مواد معدني مانند سنگ، شن، داراي مختلف تاسيسات در سطح زمين شامل اي محدوده  معدن    

  .شود ميدهانة آنها آورده ،در مورد معادن زيرزميني. ماسه و غيره
       منطقه باستاني  
  . استمحلي كه براي به خاكسپاري افراد فوت شده اختصاص داده شده  قبرستان    
  . آرامگاه و اماكن مختلف باستاني، شامل ساختماناي محدوده  منطقه باستاني    
 مقبره، مسجد و حرم كه براي ، شامل ساختمان و اماكن مذهبي مانند امامزادهاي محدوده  منطقه مذهبي    

  .زيارت در نظر گرفته شده است
     منطقه تجاري و اداري  

امل سكو و سايبان كه براي انبار و نگهداري كاالهاي مختلف مورد استفاده   شاي محدوده  محوطه انبار روباز    
  .گيرد ميقرار 

 كه براي انبار و نگهداري كاالهاي مختلف مورد استفاده ها ساختمان شامل اي محدوده  محوطه انبار مسقف    
  .شود ميواقع 

ي مختلف تجاري ها يتفعال مختلف كه به تاسيسات شامل ساختمان و اي محدوده  مركز تجاري    
  .اختصاص يافته است

 محلي دايمي براي برگزاري عنوان به مختلف كه تاسيسات شامل ساختمان و اي محدوده  منطقه نمايشگاه    
  .گيرد مينمايشگاه مورد استفاده قرار 
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   تعاريف همراه بههاي اصلي، زير كالس و عارضه  بندي عوارض شامل كالس طبقه -1-1.ادامه جدول پ
  تعريف  عارضه  زير كالس كالس

      منطقه تفريحي  
 رود مي و امكانات مختلف كه براي نگهداري حيوانات به كار تاسيسات شامل اي محدوده  باغ وحش    

  .تا در معرض تماشاي عموم قرار گيرند
گردشگاه عمومي به صورت باغ بزرگ پر گل و گياه و درخت و وسايل بازي كودكان و   پارك    

  .خدماتي تاسيسات
 ، مانند پيست اسكي. مختلف ورزشي باشدتاسيساتي اختصاصي كه شامل ها زمين  زمين ورزشي روباز    

  .ي ورزشي و استخرهاي شناها استاديوم
      ي كشوريها محدوده  
  . براساس تقسيمات كشوريها استانخطوط فرضي و قراردادي براي تفكيك   مرز استان    
  .ها براساس تقسيمات كشوري ادي براي تفكيك بخشخطوط فرضي و قرارد  مرز بخش    
  .خطوط فرضي و قراردادي براي تفكيك كشورها براساس تقسيمات بين المللي  بين المللي مرز    
  . و اراضي زراعي اطراف روستاها ساختمان ي محدوده  مرز روستا    
  .ها شهرستانخطوط فرضي و قراردادي براي تعيين حدود   مرز شهرستان    
  .ها شهردارينهايي شهرها و يا تقسيمات داخلي شهرها براساس تقسيمات  حد  رز ناحيه شهريم    
       منطقه اسقاطي  
 رو به زوال رفته يا تخريب شدة يك سازه يا يك محوطه كه در حال حاضر ي باقيمانده  خرابه    

  . استفاده باشدغيرقابل
 اجناس آوري جمعمحل     

  اسقاطي
، نگهداري، تخريب يا فروش مجدد اجناس فرسوده مورد آوري عجم كه براي اي محدوده

  .مانند قبرستان ماشين. گيرد مياستفاده قرار 
تبديل يا سوزاندن آنها، در نظر گرفته ، دفنمنظور به زباله، آوري جمع كه براي اي محدوده   زبالهآوري جمعمحل     

  .شده است
        خدمات عمومي

  .اند ي فشار قوي برق كه بر روي دكلهاي انتقال نيرو نصب شدهها كابلير مس  خط انتقال نيرو  خط انتقال  
، كه معموال در خصوص بهتلفن و تلگراف نصب شده روي تيرهاي  ي شبكهي ها سيم  خط تلفن و تلگراف    

  .ها و خطوط راه آهن قرار دارند  در امتداد جادهخصوصامناطق خارج از شهر 
 مورد خصوص بهي ها كابينتله كابين كه براي حمل و نقل باريا مسافر با ي ها كابلمسير   خط تله كابين    

  .شود استفاده واقع مي
      مخزن  
  . از جنس بتن ساخته شده استمعموالكه ، جهت ذخيره آباي محفظه  مخزن آب    
  . به شكل استوانه يا كره و از جنس فلزمعموال ، گازي ذخيره براي اي محفظه  مخزن گاز    
  .ل استوانه و از جنس  فلزشك به معموال ، براي ذخيره كردن نفتاي محفظه  فتمخزن ن    
      خط لوله  
  . ديگري نقطه به اي نقطه زمين،براي انتقال آب از سطحي واقع بر ها لوله  خط لوله آب    
 آن  بر رويمعموالي انتقال گاز، كه در مناطق خارج از شهر روي زمين خوابيده و ها لوله  خط لوله گاز    

  . از خاك قرار گرفته استاي اليه
  .اند كه داراي شكل منظم هندسي انتقال نفت، يها لوله  خط لوله نفت    
     چاه نفت و گاز  

 استخراج گاز با منظور به ) دريا،خشكي( شكل در زمين اي استوانه مصنوعي و اي حفره  چاه نفت    
  . مربوطتاسيسات

، نفت  وكه تلمبه روي سطح زمين يا درآب ايجاد شده ...  وتتاسيسا مصنوعي با اي حفره  چاه گاز    
  .كنند ميستخراج ااز آن 

      تابلو  
 قرار ها بزرگراه و ها جاده در كناره معموالات طراحي شده و غ بزرگ كه براي تبلياي صفحه  تابلو تبليغاتي    

  .دارد
  .ها تقاطعل مح ازچرا غ هاي خاص هدايت رانندگان هنگام گذر   چراغ راهنمايي    
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   تعاريف همراه بههاي اصلي، زير كالس و عارضه  بندي عوارض شامل كالس طبقه -1-1.ادامه جدول پ
  تعريف  عارضه  زير كالس كالس

     خدمات شهري  

  .ي عموميها مكان عموم در معابر و ي استفادهدستشويي و توالت قابل   توالت عمومي    
 معابر و اماكن ،ها خيابانب چراغ روشنايي در صي يا فلزي خاص ني چوبي و سيمانتيرها  چراغ روشنايي    

  .عمومي مانند پارك و غيره
 ديگر در تاسيسات فاضالب، مخابرات و ، و آبتاسيساتي خاص دسترسي به ها دريچه  )منهول(دريچه     

  . و اماكن عموميها خيابان
  . زبالهآوري جمعي حمل به محل  نگهداري موقت زباله و آشغال براي محفظهسطل يا   سطل زباله    
ي اصلي يا فرعي سطح ها خياباني خاص واقع در ها محل شيرهاي آب اطفاي حريق در  شير آتش نشاني    

  .شهر
        ارتفاعات

 بر آمدگي مصنوعي واقع بر سطح زمين كه از انباشته شدن خاك يا شن خارج شده از  دپو و گودبرداري  دپو و گود برداري  
اي كه خاك يا شن  بالعكس حفره و. اف يا مناطق ديگر به وجود آمده باشدي اطرها زمين

  .ي مختلف خارج شده باشدها استفادهآن براي 
      غار  
 طبيعي به وجود آمده و با فضاي خارج زير پوسته زمين طور بهفضاي خالي داخل زمين كه   غار    

ي دريايي و همچنين در ها هصخراين عارضه در .  اتصال داشته باشداي دهانهبا روزنه يا 
 .شود مي ديده تر بيشي آهكي ها زمين

      نقطه ارتفاعي  
اين نقاط در حد فاصل  . بر روي زمين وجود نداشته و ارتفاع معين داردضرورتا كه اي نقطه  نقطه ارتفاعي    

  .گردند مي ترسيم ها راهيا نقاط مشخص مانند تقاطع  خطوط تراز
 براي نمايش ارتفاعي زمين و براي ،راي ارتفاع به صورت منظم يا نامنظمشبكه نقاط دا  DEMنقطه     

  .مقاصد مهندسي و مدلسازي رقومي
      ترانشه  
براي نمايش عوارض انتهاي ترانشه يا گودبرداري و دپو، كه محل پايان تغيير شيب   پاي ترانشه    

  شود ميحاصل است از اين تعريف استفاده 
ا مصنوعي با شيب زياد كه با توجه به مقياس خطوط تراز ناشي از شيب ديواره طبيعي ي  ترانشه    

  .تند آن قابل ترسيم نباشد
      خاكريز  
ي ها زمين جلوگيري از پيشرفت آب يا كنترل سيل در منظور به مصنوعي كه اي ديواره  سيل بند    

  .شود ميپست و سيل گير احداث 
هاي مختلف ايجاد شده و به صورت طولي منظور هب از خاك كه به طور مصنوعي اي توده  خاكريز    

  . خطوط ترازاستي فاصلهبيش از نصف معموالارتفاع اين عارضه . امتداد يافته باشد
      منحني ميزان  
گر مكان هندسي نقاط هم  و هر يك نمايش شود ميخطوطي كه بر روي نقشه ترسيم   منحني ميزان اصلي    

اين  .شود مي ارتفاعي زمين ترسيم و قابل تجسم  نمايش شكل،با اين روش. ارتفاع است
  .گردند ميخطوط مذكور با توجه به مقياس و مشخصات نقشه در فواصل معين ترسيم 

. اند گر مكان هندسي نقاط هم ارتفاع  و نمايششوند ميخطوطي كه بر روي نقشه ترسيم   منحني ميزان تقريبي    
. سازند ميين ترسيم را و قابل تجسم منظور نمايش شكل ارتفاعي زم هاين خطوط كه ب

منحني مذكور در مناطقي كه به علت وجود موانعي از قبيل سايه، جنگل و غيره سطح 
 تقريبي براي نمايش شكل ارتفاعي زمين طور بهزمين به طور كامل قابل رويت نباشد، 

  .شود ميترسيم 
مايش گر مكان هندسي نقاط هم ارتفاع خطوطي ترسيم شده بر روي نقشه كه هر يك ن  منحني ميزان شاخص    

منحني ميزان شاخص . گردند مي نمايش شكل ارتفاعي زمين ترسيم منظور بهاست و 
 خطوط ي فاصلهي اصلي است و به فواصل ارتفاعي پنج برابر ها منحنيراهنمايي براي 

  .شوند ميتراز اصلي بر روي نقشه نمايش داده 
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   تعاريف همراه بههاي اصلي، زير كالس و عارضه   شامل كالسبندي عوارض طبقه -1-1.ادامه جدول پ
  تعريف  عارضه  زير كالس كالس

 منظور به اند و گر مكان هندسي نقاط هم ارتفاع خطوطي بر روي نقشه كه هر يك نمايش  منحني ميزان واسطه    
ي واسطه در مناطقي ترسيم ها منحني. گردند مينمايش شكل ارتفاعي زمين ترسيم 

  . باشدمتر سانتي 5 بين خطوط تراز بيش از ي فاصله كه شود مي
      خط الراس  
 .خطوط تغيير شيب در مناطق كوهستاني و تپه ماهور در باالترين ارتفاع  خط الراس    

      صخره  
اين  . ازسنگ كه به شكل راست و بلند با شيب بسيار زيادقرار گرفته باشداي تودهپرتگاه يا   صخره    

 .اند ر مناطق كوهستاني و مشرف به دريا واقع دمعموالارض وع

        نقاط كنترل
      نقطه ژئودزي  
  . داراي مختصات معلوم باشدعين با موجوديت فيزيكي كه در سيستم مختصات ماي نقطه  نقطه ژئودزي    
      نقطه ترازيابي  
 . با موجوديت فيزيكي كه داراي ارتفاع معلوم استاي نقطه  نقطه ترازيابي    

د تكميلي موار
  نمايشي

      
      خطوط شبكه  
    خطوط اصلي شبكه    
    خطوط فرعي شبكه    
    كادر دور نقشه    
      كمكيعاليم  
   عالمت شمال نقشه    
   عالمت مقياس خطي    
   جهت جريان آب    
     اسامي  
   اسامي عوارض آبي    
   اسامي عوارض ارتفاعي    
اسامي عوارض     

   مسطحاتي

     اندكس  
   بندي شيت    
   ها هاي شيت شماره    
   حدكار    
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