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 پيشگفتار

و برنامه و ارتقـاي كيفيـت34و23ريزي كشور، طبق مواد سازمان مديريت و بودجه، بـه منظـور ايجـاد همـاهنگي  قانون برنامه
مي هاي فني، داراي مسئوليت فعاليت :باشد هاي زير

و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرح• و استانداردها، همچنين اصول كلي .هاي عمراني تعيين معيارها
و طرح نظارت بر اجراي فعاليت• ميهاآنهاي عمراني كه هزينة ها و عمراني دولت تامين . شود از محل اعتبارات جاري

و نظارت قراردادهاي نقشه منظ به و مورد توافق براي اجرا هـاي بـرداري، مجموعـه دسـتورالعمل ور ايجاد معيارهاي فني مشخص
به) 119نشريه شماره(برداري همسان نقشه  و و بودجه تدوين، عنوان مـالك عمـل در اختيـار توسط معاونت امور فني سازمان برنامه

و پيمانكاران نقشه   به چاپ 1371اين مجموعه، كه اولين نگارش آن در سال. هاي عمراني قرار گرفت ري در طرح بردا تمامي مشاوران
و پيشرفت و فـن رسيد، با گذشت زمان . بـرداري، ديگـر پاسـخگوي نيازهـاي فنـي روز نبـود آوري نقشـه هاي قابـل توجـه در دانـش

و همچنين مطرح شدن مقوله پيشرفت مكـاني هـاي اطالعـات برداري، از قبيل سيسـتمههاي جديد در رشتة مهندسي نقش هاي علمي
(GIS)و تعيين موقعيت جهاني، نقشه، سيستم مي... هاي رقومي و توسعه داده كرد كه دستورالعمل ايجاب . شوند هاي مزبور بازنگري

به سازمان نقشه،1380در سال و اطالع عنوان سازمان مادر تخصصي در زمينه نقشه برداري كشور ات مكاني، با همـاهنگي برداري

و برنامه  هـاي موجـود اقـدام ريزي كشور، مأموريت يافت تا نسبت به بازنگري مجموعه دستورالعمل معاونت امور فني سازمان مديريت

و معاونت فني سازمان نقشه منظور، گروه بدين. نمايد و راهبردي زير نظر كميتة استاندارد برداري كشور تشـكيل گرديـد تـا هاي كاري

و بازنگري دستورالعمل  اي شـامل برداري، مجموعه هاي همسان نقشه سري جديد دستورالعمل. هاي مزبور اقدام نمايند نسبت به تدوين

مي11 مي فهرست جلد. باشد كه جلد حاضر بخشي از اين مجموعه است جلد :باشد هاي سري مزبور به شرح زير

و ترازيابي): 119-1(جلد اول•  ژئودزي

)كليات(برداري هوائي نقشه): 119-2(جلد دوم•

)كليات(سيستم اطالعات مكاني ): 119-3(جلد سوم•

)كليات(كارتوگرافي ): 119-4(جلد چهارم•

 ميكروژئودزي): 119-5(جلد پنجم•

و تصويري هاي شبكه داده): 119-6(جلد ششم•  اي

 آبنگاري): 119-7(جلد هفتم•

و دستورالعم): 119-8(جلد هشتم•  1:500و پايگاه داده توپوگرافي مقياسل تهيه نقشهاستاندارد

و دستورالعمل تهيه نقشه): 119-9(جلد نهم•  1:1000و پايگاه داده توپوگرافي مقياس استاندارد

و دستورالعمل تهيه نقشه): 119-10(جلد دهم•  1:2000و پايگاه داده توپوگرافي مقياس استاندارد

 1:10000و 1:5000 مقياسو دستورالعمل تهيه نقشهاستاندارد): 119-11(جلد يازدهم•



viii

و همگامي با پيشرفت  و دستورالعمل براي حفظ هماهنگي و جهاني، استانداردها هاي تدوين شده در مواقـع لـزوم مـورد هاي ملي
و پيشنهادات  مي تجديد نظر قرار خواهند گرفت هـاي مراجعه به اين مجموعـه بنابراين برا. گيرد در هنگام تجديد نظر مورد توجه قرار

. استفاده نمودهاآنبايد همواره از آخرين نگارش 

: به شرح زير استبرداري كشور در سازمان نقشهاسامي اعضاي گروه راهبري

 معاون فني مهندس محمد سرپولكي-
 رئيس كميتة استاندارد مهندس شاهين قواميان-
و مهندس مرتضي صديقي-  ريزي برنامهمدير پژوهش
 برداري هوايي نقشهكل مدير مهندس علي اسالمي راد-
و كنترل فني زاده مهندس محسن رجب-  مدير امور نظارت

.توسط اعضاي گروه كاري زير تدوين شده است) كليات(مجلد حاضر، تحت عنوان كارتوگرافي

: اعضاي گروه كاري
 مهندس مهرداد جعفري سليم-
ك شمعي مهندس باب-
)مسئول گروه كاري( مهندس بهداد غضنفري-
 مهندس غالمرضا فالحي-

رضا يكاني وخانم مهندس صغري درزي كـه در تهيـه ايـن زاده، آقاي مهندس محمد جا دارد كه از آقاي مهندس غالمرضا كريم
و آقـاي مهنـدازهمچنين،. اند تشكر شود مجموعه همكاري داشته خـوش كـه زحمـتس مجيـد خاكسـاران آقاي محمد باقر تقـوي

. گرددمياند، تشكر ويراستاري مجموعه را تقبل نموده



ix

 مقدمه

و كاربر نقشه ايفا كارتوگرافي به و ارائة اطالعات مكاني، نقش مهمي در برقراري ارتباط بين توليد كننده عنوان علم نمايش
و ژئوماتيك نيز، مانند ساير گرايشب هاي اخير، اين گرايش از رشتة مهندسي نقشه در سال. كند مي هاي ها، تحت تأثير پيشرفت رداري

و فن و مباني كارتوگرافي نگرديده ولي در روش اين پيشرفت. آوري قرار گرفته است علم و ها اگر چه سبب تغيير در اصول هاي اجرايي
. هاي ارائة اطالعات تأثيرات بسزايي داشته است مكانيزم

و دستورالعمل وجود در اين ميان، هاي توليد، سبب افزايش توان هاي مناسب، عالوه بر هماهنگ كردن روش استانداردها
مي بهره به برداري از نقشه و محيطي قابل فهم براي كاربران مي شود و. آورد وجود مجلد حاضر به مبحث كليات استانداردها

مي دستورالعمل و هاي كارتوگرافي شم قطعاتيكلپردازد و ترسيم اطالعات حاشيه ارهبندي، اي، سيستم تصوير، مباني گذاري، تهيه
و نحوه رقومي نمودن نقشه مي نوشتاري، رنگ و الزم به ذكر است كه دستورالعمل. كند ها را مطرح هاي مربوط به عوارض

. هاي خاص در مجلدهاي مربوط به همان مقياس آورده شده است مقياس





و شماره دستورالعمل قطع-1فصل 1 هاي نقشه گذاري برگ بندي

و شما دستورالعمل قطع-1  هاي نقشه گذاري برگرهبندي

با بندي برگ قطع مييخاصتوجه به مقياس آن از دستورالعمل هاي نقشه هار مسيرهاي نقشهبندي قطعنيهمچن. كند پيروي
كل.دستورالعمل خاص خود را خواهند داشت مي در هاي نقشه يك مسير يا يك منطقه ضمن رعايت ساير گردد تعداد برگ سعي

تا حدا،ها دستورالعمل از قل باشد نيزو در مصرف مواد باشدتر آسانهاآن هاي كاغذي نسخه بايگاني در صورت لزوم،وهاآناستفاده
ش صرفه .دوجويي

 مسيرهاي گذاري نقشه شمارهوبندي قطع-1-1

مينظر طراح توجه به مسير موردبا نيزهاآنبندي قطع،چون غالب مسيرها از پهناي محدودي برخوردارند بر.شودي آن عالوه
مي ها در پرونده اين نوع نقشهيك نسخه از چون منظور طول اين نوعيندب. صورت استاندارد باشدبههاآن قطع بايد،گردد ها بايگاني
در129ها نقشه مي نظر سانتيمتر كهبه،شود گرفته آن سانتيمتر108و بگيرد سانتيمتر آن در قسمت چپ پرونده قرارسهطوري

هر به شش18صورت تا سانتيمتر جمعاً بهوشودال  به اين ترتيب تعداد.شودميقرار داده نقشه برگهر سانتيمتر كنار18عرض لژاند
كلشدهتاهاي قسمت  آن مربوط به سانتيمتر28 كه است درنظر گرفته شدهسانتيمتر30ها عرض اين برگ. رسدميعدد7به در

و باق مي حاشينقشه .باشديه

 مسيريها بندي نقشه قطع شكل

از در صورتي مي80×60هاي استاندارد از برگ، ميليمتر در مقياس نقشه باشد280كه عرض مسير بيش .گردد سانتيمتر استفاده
ايمانند اسام(نوشته ها ويد موازيبا)يمانند اعداد نقاط ارتفاع(و اعداد موجود در متن نقشه)يو سطحي عوارض نقطه  طول نقشه

ش ميبندتيش. باشديت كاغذيرو به شمال مير طوريس با توجه به حدي انتخاب .كاغذ استفاده شوداكثر سطح گردد كه از
ميشودمي شروع1از قسمت چپ به راست با شمارهو هاي مسير از كيلومتر صفر گذاري برگ شماره .يابدو ادامه

 مسيرهاي گذاري برگ شماره شكل



ـ جلد هاي همسان نقشه دستورالعمل 2 چهارمبرداري

٢

مي اندكس، مسيرهاي براي نقشه ب موردة اتصال نقشةد كه در هر برگ نحوشو طوري ترسيم و بعدي همراههنظر با برگ قبلي
سه بدين.دشوزاويه تقريبي دوران آن مشخص  و برگ آخرهب،برگ نقشه را نشان خواهد داد ترتيب هر اندكس جز اندكس برگ اول

مي دو برگ نقشه فقطمنطقه كه  .دهند را نشان

)1:5000ازتر مقياس بزرگ(مقياس بزرگ هاي گذاري نقشهو شماره بندي قطع-1-2

 بنابراين،واقع شده است،)41و38،39،40هاي قاچ( UTMقاچ سيستم تصوير ايران در چهار با توجه به اينكه كشور
مف قاچ را براي يك گذاري نامتمسيس و سپس شد مورد نظر براي ساير قاچ هوم تعريف كرده و. ها نيز استفاده خواهد محدوده طول

از) UTM مطابق سيستم تصوير(گذاري براي آن تعريف شده است كه اين سيستم نامعرض جغرافيائي  :عبارتست

41403938 شماره قاچ
 درجه40عرض درجه40عرض درجه40عرض درجه40عرض:شمال
 درجه25 عرض درجه25 عرض درجه25 عرض درجه25 عرض:جنوب

 درجه42 طول درجه48 طول درجه54 طول درجه60 طول:شرق
 درجه48 طول درجه54 طول درجه60 طول درجه66 طول:غرب

ميهاي روي كادرزير با مشخصات،UTMمختصات شبكه :شود جغرافيائي فوق قرار داده

X:ت گوشه چپ باالمختصا = 164000
Y = 4432800

X:مختصات گوشه راست باال = 836000
Y = 4432800

X:مختصات گوشه راست پائين = 836000
Y = 2752800

X: مختصات گوشه چپ پائين = 164000
Y = 2752800

 X:32000در امتداد محور)بر حسب متر روي زمين(1:2000اندازه هر بلوك
 Y:24000 در امتداد محور

 X:1600در امتداد محور)بر حسب متر روي زمين( درون بلوك 1:2000اندازه هر نقشه
 Y:1200 در امتداد محور



و شماره گذاري برگ دستورالعمل قطع-1فصل 3 هاي نقشه بندي

٣

 39UTM براي قاچ 1:2000هاي بندي نقشه بلوك

ق- جهت شرقيدربدين طريق، شبكه ايجاد شده دو اين. اچ خواهد بودغربي، فراتر از محدوده ميهدف كار به :گيرد صورت
.هائي با ابعاد ناقصو نقشه جلوگيري از ايجاد بلوك�
. قرار دارنددو قاچ مجاورنمايش يكپارچه مناطقي كه بين امكان�

مي در نواحي مرزي قاچشده، مناطق واقع UTMعلت ماهيت سيستم تصويربه: توضيح گذاري نامتوان از دو سمت مختلف ها را
و آينده گسترش منطقه.كرد و در هنگام تنظيم اندكس، بايد به موقعيت، وسعت را مورد نظر توجه كرد منظور بدين بهترين قاچ

. انتخاب نمود



ـ جلد هاي همسان نقشه دستورالعمل 4 چهارمبرداري

٤

 1:2000بلوك يك در شده واقع 1:2000هاي گذاري نقشه نام

TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 1:500و 1:1000هاي به نقشه1:2000نحوه تقسيم نقشه

14

23
4

23

 مثال گذاري نحوه نام مقياس
 UTM 39B01D04 شماره قاچ+ 1:2000 بلوك نام+ 1:2000 نقشه نام 1:2000

 UTM 39B01D041 شماره قاچ+ 1:2000 بلوك نام+ 1:2000 نقشه نام+ 1:1000 نقشه شماره 1:1000

1:500 
 1:2000 بلـوك نام+ 1:2000 نقشه نام+ 1:1000 نقشه شماره+ 1:500 نقشه شماره

 UTM شماره قاچ+
39B01D0413 

ب در صورتي كه سيستم: توضيح از كار رفته، قادر به ثبت نامهعامل  كوتاه گردد كاراكتر نباشد، الزم است كه نام نقشه8هاي بزرگتر
فو براي نگه . ها از روش دايركتوري استفاده شود ايلداري



و شماره گذاري برگ دستورالعمل قطع-1فصل 5 هاي نقشه بندي

٥

و شماره قطع-1-3 ترو كوچك مقياس 1:5000هاي گذاري نقشه بندي

مورد بررسي قرار 1:5000و 1:10000، 1:25000، 1:50000، 1:250000،1:100000هاي نقشهيگذار نحوه شماره،بخش در اين
هردنگير مي ايو اندكس مقيك از مقيها رالعملها در دستواسين .ح داده شده استياس توضي مربوط به آن

 كليات-1-3-1

ميها مختصات روند جغرافيايي گوشه كليه اين نقشه هاي مختلف اي كه هر برگ نقشه در مقياس وسعت منطقهوگيرد قرار
مي مي :باشد پوشاند به شرح زير

و 1 برگهر، 1:250000هاي نقشه-الف جغ30 درجه در دقيقه طول .عرض جغرافياييدرجه  1 رافيايي
در30 برگهر، 1:100000هاي نقشه-ب . دقيقه عرض جغرافيايي30 دقيقه طول جغرافيايي
در15 برگهر،1:50000هاي نقشه-ج . دقيقه عرض جغرافيايي15 دقيقه طول جغرافيايي
در5/7 برگهر،1:25000هاي نقشه-د .ه عرض جغرافيايي دقيق5/7 دقيقه طول جغرافيايي
در5 برگهر،1:10000هاي نقشه-ه . دقيقه عرض جغرافيايي3 دقيقه طول جغرافيايي
در5/2 برگهر، 1:5000هاي نقشه-و . دقيقه عرض جغرافيايي5/1 دقيقه طول جغرافيايي

ب شماره به نقشهة بزرگ مقياس، شمارة كه با داشتن هر برگ نقشگرفتهترتيبي انجامهگذاري  سادگي هاي كوچك مقياس آن نيز
ا1:250000يها البته نقشه.قابل تشخيص باشد مي از گذاري براي تمام در حال حاضر آلبوم كلي اين شماره. باشدين موضوع استثنا

.برداري كشور در دسترس استو در سازمان نقشهشده سطح كشور تهيه 
ب روش شماره :صورت زير استهگذاري

 1:250000هاي نقشه-1-3-2

مي1:25000در مقياس) يك بلوك( برگ نقشه96 از تعداد 1:250000هر برگ نقشه در مقياس در اندكس. گردد تشكيل
 عددي چهار-يا يك عبارت حرف)1-132( هر بلوك با يك شماره حداكثر سه رقمي 1:25000هاي رقومي بندي نقشه بلوك

دي. گردد كاراكتري مشخص مي مي گر اين بلوكاز طرف بر اساس نام معموالً اين اسامي،. باشند ها عالوه بر شماره داراي نام نيز
.اند بزرگترين شهر موجود در هر بلوك انتخاب شده

و شماره در استاندارد شيت و نام بلوك1:250000گذاري بندي و نام هر برگ نقشه همان شماره هاي مربوط به مقياس، شماره
و شماره شناخته 1:250000 باشند، شيت اقليد89هاي اوليه متعلق به بلوك مثالً اگر برگ نقشه. باشدمي 1:25000  نيز با همين نام

. شود مي

ميهاآنو شماره ايران 1:250000هاي بندي كلي نقشه قطع،صفحه بعدةنقش .دهد را نشان
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با در نتيجه. خواهد بود1:100000ةو هر قسمت يك برگ نقششودمي قسمت تقسيمشش ايران به 1:250000ةهر برگ نقش
هر توجه به آن در30، 1:100000ةبرگ نقشكه را30 دقيقه مي دقيقه سي1:250000، هر برگ نقشه دهد پوشش و دقيقه يك درجه

.در يك درجه را پوشش خواهد داد

89 اقليد با شماره بلوك 1:250000نقشه

6751 6651 6551

6750 6650 6550

 تشكيل دهنده آن را نمايش 1:100000و شش برگ نقشه 1:250000 در مقياس اقليد89 برگ نقشه فوق در شكلمثالً
.دهد مي

 1:100000هاي نقشه-1-3-3

مي گذاري بين از شمارهها گذاري اين نقشه شماره د خاورميانه از غربية منطق.نمايد المللي تبعيت ر خاك تركيه به ترين قسمت آن
و جنوبي اي تقسيم دقيقه30هاي قاچ بندي شده اي تقسيم دقيقه30هاي عربستان نيز به قاچةجزير ترين قسمت آن شبه بندي شده

.است



و شماره گذاري برگ دستورالعمل قطع-1فصل 7 هاي نقشه بندي

٧

ـ غربيةشمار و در جهت شمالي هر قاچ در جهت شرقي مي- با دو رقم  هر برگ بنابر اين. شود جنوبي نيز با دو رقم مشخص
ـ غربي نمودار شمارهآن داراي چهار رقم خواهد بود كه دو رقم سمت چپ 1:100000ةنقش آن دو رقم سمت راستو هاي شرقي

مي نمودار شماره و جنوبي .باشد هاي شمالي
ـ غربي داراي شماره ترين جنوبي عالوهبه. در سمت شرق خواهد بود86تا در سمت غرب48هاي كوژ ايران در جهت شرقي

مي69ةو در حد شمالي به شماراست40ة ايران داراي شمار1:100000نقشه  .گردد ختم

 ايران1:100000هاي ندي كلي نقشهب قطع

مي اي از اين شماره نمونهدر زير .شود گذاري ديده
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 1:50000هاي نقشه-1-3-4

برشودمي ايران به چهار قسمت تقسيم 1:100000ةهر برگ نقش  در نتيجه. خواهد بود1:50000ةگ نقشو هر قسمت يك
در15، 1:50000ةطور كه ذكر شد هر برگ نقش همان را15 دقيقه مي دقيقه .دهد پوشش

ةچهار نقشاز 1:100000، منتهي چون هر برگ نقشهاست 1:100000هاي نقشهةها از نظر مبناء همان شمار اين نوع نقشهةشمار
مي 1:50000 ةها از گوش ترتيب اين شماره. از يكديگر تفكيك خواهند شدIV تاIهاي قشه با شمارهن اين چهارشود، تشكيل

و به گوشوشمي ساعت شروعةشرقي در جهت عقرب شمال شد شمالةد گذاري ديده اي از اين شماره نمونهدر زير. غربي ختم خواهد
.شود مي

 1:25000هاي نقشه-1-3-5

در دقيق5/7، 1:25000 هر نقشه مي5/7ه  داخل يك برگ نقشه 1:25000ة در نتيجه هر چهار برگ نقش.پوشاند دقيقه را
 1:25000هايو محل هر يك از نقشهاست 1:50000هاي نقشهةها همان شمار اين نوع نقشهةشمار. جاي خواهد گرفت1:50000

و) غربي جنوب(SW،)شرقي جنوب(SE،)شرقي مالش(NE با دو حرف،1:50000 در داخل نقشههاآنبرحسب موقعيت قرارگرفتن
NW)مي) غربي شمال .گردد مشخص

كه نقشه5261ISWةاي به شمار نقشه: براي مثال قرار 5261Iة به شمار1:50000 اصليةغربي نقش جنوبة گوشاي است
.شودمي آن نيز مشخص 1:100000و 1:50000هاي برگة شمار،1:25000 هر برگ نقشهة به اين ترتيب با داشتن شمار.گيرد مي

مي اين شمارهنحوه در زير .شود گذاري ديده



و شماره گذاري برگ دستورالعمل قطع-1فصل 9 هاي نقشه بندي

٩

 1:10000هاي نقشه-1-3-6

در5ها اين سري نقشهابعاد و با اين ابعاد نمي3 دقيقه طول جغرافيايي از دقيقه عرض جغرافيايي است راهاآنتوان تعداد دقيقي
.است 1:50000هاي نقشهةشمارهمان ها، گذاري اين نوع نقشه مبناي شمارهبنابراين. داد جاي 1:25000ةدر داخل يك برگ نقش

مي 1:50000ة داخل يك برگ نقش1:10000ةدر اين مقياس نيز پانزده برگ نقش ب.گيرد جاي است، صورت ماتريسيه شماره آن
گذاري اين شمارهنحوه در زير. باشدمي5تا1هايرهو سطرهاي آن داراي شماشودمي مشخصMوK،L هاي آن با حروف ستون

.شود ديده مي

 1:5000هاي نقشه-1-3-7

در5/2ها ابعاد اين سري نقشه  1:5000ة در نتيجه پانزده برگ نقش. دقيقه عرض جغرافيايي است5/1 دقيقه طول جغرافيايي
(گيردمي جاي 1:25000داخل يك برگ نقشه آن شماره)و پنج رديف در عرضسه رديف در طول. صورت ماتريسيبهنيز گذاري

زير شكل.باشدمي5تا1هايو سطرهاي آن داراي شمارهشودمي مشخصCوA،B هاي آن با حروف ستونگيرد،مي انجام
:گوياي اين وضعيت است

كه با حروف استCوA،B حروف تفاوت يكي.شندبامي1:10000هاي داراي دو تفاوت با شماره نقشه 1:5000 هاي نقشهةشمار
K،LوMو ديگر اين ب(NW. . . SW) 1:25000هاي نقشهةشماردارايكه فرق دارد و مي سادگي از روي شمارهه است توان ها

.مقياس نقشه را تشخيص داد
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ميبه1:5000 هر برگ نقشهةشماربنابراين با دسترسي به   آن را 1:100000و 1:50000، 1:25000هاي نقشهةتوان شمار سادگي
.دست آوردهبنيز



و ترسيم اطالعات حاشيه-2فصل 11اي دستورالعمل تهيه
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و ترسيم اطالعات حاشيه-2 اي دستورالعمل تهيه

ب و ترسيم اطالعات حاشيه،منظور طراحيهاين دستورالعمل و هنگام ترسيم نقشهتدويناي تهيه ها بايد در نظر گرفته گرديده
.شود

اي اطالعات حاشيه-2-1
:اي شامل موارد زير استهاطالعات حاشي

 لژاند•
و مقياس نقشه•  شمال
 نام منطقه•
 برگ نقشهةشمار•
ويمق،تاريخ تهيه•  يا برداشت زميني برداري تاريخ عكساس
و سفارش نام تهيه•  دهنده كننده
 اندكس نقشه•
)متر(گيريو واحد اندازه مبناي ارتفاعي، مبنايضويب،ريستم تصويس•

از توصيه مي ز كارتوگرافي، نهايي هاي ازشپردگردد قبل :ر درنظر گرفته شوديموارد
و عوارض موجود در منطقه انتخاب� .و در سمت راست برگ نقشه قرار داده شودگردد لژاند نقشه بايد با توجه به مقياس
مي شمال نقشه� : باشد ها بر دو نوع
.كه شمال شبكه خواهد بود 1:5000ازتر هاي بزرگ مقياس نقشه:نوع اول�
عبارتند از اين سه شمال. تر كه در اين مورد سه شمال بايد ترسيم شودو كوچك مقياس1:5000 هاي نقشه:نوع دوم�

و شمال مغناطيسي كه در قسمت پا ميةين گوشيشمال شبكه، شمال جغرافيايي : گردد سمت راست به شرح زير ترسيم
كهكهشمال شبكه مي تقارب نصفة زاويه آن را شمال شبك همان امتداد محورهاست، شمال جغرافيايي  گويند النهارات نيز

و انحراف شودميگيري اندازه، در محلكهشمال مغناطيسيو گردد،مي براي مركز هر برگ نقشه جداگانه محاسبهو
و دور آنةساليانه مي حتينيز تناوب و مقدار انح،شده هاي ياد پس از ترسيم شمال. گردد المقدور ثبت ازهاآنراف جهت

شدوشمال شبكه روي شكل ترسيم . نوشته خواهد
پاحتي االمكان مقياس خطي� .شودقرار دادهآنوسطو در قسمت ين نقشهيدر
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 سيستم تصوير-3

مي،بعدي انتقال رياضي عوارض سطح زمين روي يك سطح مسطح دو يك،براي انجام اين انتقال. شود سيستم تصوير ناميده  از
بسطح واس ميه طه مي. شود نام صفحة گسترده استفاده ،تواند به يك سطح مسطح تبديل شود اين صفحة گسترده كه پس از برش

.استمخروط يا استوانه ه، يكي از اشكال فضايي صفح

به سيستم تصويرها مي هم قطبي، استوايي-ي يا مخروطيهاآنصورت مسطح، استو توانند و يا و مشابه، هم مساحت  يا مايل
 سيستم تصويرهاي مختلفي مانند سيستم تصوير قطبي آزيموتي مشابه،هاي مختلف بندي از تركيب دسته.بندي شوند طبقهمسافت

مي مي و يا سيستم تصوير استو تواند ايجاد گردد كه استريوگرافيك ناميده يهاآنشود يا سيستم تصوير مخروطي متشابه المبرت
.شودمي ناميده UTMاستوايي مركاتور كه

ا ايبا توجه به سينكه در هاير برايستم تصويران عموماً دو نوع مي توپوگرافي نقشه اي استفاده كليگردد، در بين طور خالصههات
ا سيبه ميستم تصوين دو نوع .شودير اشاره

 UTM سيستم تصوير-3-1

در ناتو پس از جنگ جهاني دوم تصميم گرفت همة نقشهسازمان  يك سيستم واحد قرار دهد كه سيستم شبكة هاي نظامي را
يكي از داليلي كه سيستم تصوير معكوس. شود، ناميده ميUTMطور مختصر معكوس جهاني يا مركاتور معكوس بيضوي يا به

هاي توپوگرافي كه براي نقشهاست)Conformal( اين بود كه اين سيستم يك سيستم تصوير متشابه،مركاتور انتخاب گرديد
ميمنا .باشد سب

ب. پوشاند ولي تمامي كرة زمين را نمياستاگرچه اين سيستم تصوير يك سيستم تصوير جهاني وسيلة اين سيستمه سطحي كه
و80 هاي جغرافيايي بين عرض،شود تصوير پوشش داده مي . درجة شمالي قرار دارد84 درجة جنوبي

ب پوهنواحي قطبين ميوسيلة سيستم تصوير استريوگرافيك يا شش داده  ناميده UPSشود كه سيستم استريوگرافيك قطبي جهاني
.شود مي

روي صفحةبر) درجه6( نوارهايي از سطح زمين با پهناي طول جغرافيايي باريك،اج در محدودة قابل قبولج اعونگهداريبراي
از. شود تصوير نگاشته مي تا80كه مي. اد دارند امتد درجة شمالي از سطح زمين84 درجة جنوبي بنابراين.شوند اين نوارها زون ناميده

تا80بينرا سطح كامل زمين درجه،6قاچ 60 مي84 درجة جنوبي  180،اولين زون از طول جغرافيايي. دهد درجة شمالي پوشش
تاةدرج ب است درجة غربي174 غربي مي هاي بعدي شماره قاچترتيب همينهو .دنگرد گذاري

براينكه براي به بتوان به هر نقطه و يكه مراجعه نمود، در سيستم تصوير روي سطح زمين  سطح زمين به UTMصورت مشخص
اين حروف.ندا گذاري شده هركدام از اين كمربندها با يك حرف انگليسي نام.بندي شده است كمربند عرض جغرافيايي تقسيم20

و به حرفCانگليسي از حرف  مي0و1 با اعدادOوIبراي اينكه معموالً حروفو.شود ختم ميX شروع شود از اين حروف اشتباه
. استفاده نگرديده است

كه جز شماليهب، درجه عرض جغرافيايي پهنا دارد8ر كمربنده اختصاص به كمربنديCحرف. درجه پهنا دارد12ترين كمربند
تا80كه از شود داده مي و همين ترتيب حروف بعدي به كمربندهاي بعديبه.رجه جنوبي امتداد داردد72 درجه جنوبي شروع شده
و در نهايت حرف تعلق مي از به كمربندي داده ميXگيرد به72شود كه و مي84 درجه شمالي شروع شده .گردد درجه شمالي ختم
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 در جهان UTMمنطقه بندي
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 در ايران UTMمنطقه بندي 

به،اين شكلطبق و يك حرف. بندي شده است منطقه تقسيم1200 سيستم تصوير هرمنطقه با يك عدد براي طول جغرافيايي
.شود براي عرض جغرافيايي نمايش داده مي
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مي) قاچ(هر نوار طول جغرافيايي  نوبه. شود روي صفحة تصوير معكوس مركاتور تصوير ار طول عبارت ديگر صفحة تصوير هر
به. برسطح زمين مماس است،النهار مركزي نوار جغرافيايي دقيقاً در محل نصف ،صورت مسطح درآيد در اين حالت اگر صفحة تصوير

به. النهار مركزي يك خط راست خواهد بود نصف  يك خط راستازصورت يك قطعه همچنين قسمتي از استوا كه در نوار وجود دارد
و نشان داده مي مي بنابراين يك شبكة قائم. استالنهار مركزي عمود نصفبر شود .بگيردتواند در اين نوار قرار الزاويه

و براي نيمكرة) 500000و0(الزاويه براي نيمكرة شمالي مختصات شبكة مختصات قائمأبراي اجتناب از مختصات منفي، مبد
.در نظر گرفته شده است) 500000و 10000000(جنوبي

مي يل مختصات جغرافيايي به مختصات دكارتي از معادالت مستقيم سيستم تصويربراي تبد و براي تبديل مختصات استفاده گردد
و معكوس سيستم تصوير،دكارتي به جغرافيايي از معادالت معكوس سيستم تصوير  براي كره UTM بنابراين معادالت مستقيم

:استشرح زيرهب

X= ( ) ( )[ ]BBRk −+ 1/1ln02

1

 يا
X= 0Rk arctanh B
Y= ( )[ ][ ]000 cos/tanarctan ϕλλϕ −−Rk

( )2
1

2
0 1/ Bkk −=

( )0sincos λλϕ −=B
و

)]/cosh(/arcsin[sin 0RkxD=ϕ
]cos/)/h(arctan[sin 00 DRkx+= λλ

00 )/( ϕ+= RkYD

بهترين شكل معادال براي فرم بيضوي، عملي مي صورت مجموعهت هاي ديگري نيز همچنين فرمول. باشد اي از تقريبات سري
به براي فرم بيضوي وجود دارد كه براي اطالع از آن مي  كتاب توان

Map Projections Used by the United States Geological Survey, John P. Snyder 
.مراجعه نمود

 المبرت سيستم تصوير-3-2

ميهاع سيستماين نو و در امتداد محوريمعموال محور مخروط عمود. شوندي تصوير، از تماس يا تقاطع مخروط با كره حاصل
و كره، دايره عرض جغرافياي. كره زمين است چنانچه مخروط، كره. خواهد بود كه به مدار استاندارد معروف استيخط تماس مخروط

ميي را تصوير مخروطيچنين تصوير. آيند را قطع نمايد، دو دايره تقاطع بوجود مي  مداريمقياس در راستا. نامند با دو مدار استاندارد
و استوا نزديك شويم، اغراق مقياس رو و هر قدر از مدار استاندارد به طرف قطب مياستاندارد صحيح است با. يابدي مدارات افزايش

م با اختيار كردن دو مدار. با يك مدار استاندارد را كاهش دادي تصوير مخروط از عيوبيتوان بعضياستفاده از دو مدار استاندارد،
و مدارات واقع بين دو مدار استاندارد داراياستاندارد، اغراق مقياس رو در. خواهند بودي اغراق كمتري دو مدار استاندارد از بين رفته

مدارات بر نصف النهارات. باشنديمي مركز دواير مدارهاآن هستند كه محل تقاطعي مستقيميها النهارات اشعه اين تصوير، نصف
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و نصفي مقياس صحيحياز بين مدارات مختلف، فقط دو مدار استاندارد دارا. عمودند شان نمايش دادهيالنهارات با طول واقع هستند
.شونديم

ميبستگانتخاب مدارات استاندارد. باشدياين تصوير با وجود حفظ زوايا، هم مساحت نم و هاآنيتوان طوري به نوع منطقه دارد
.را انتخاب نمود كه تغييرات مقياس حداقل باشد
و معكوس سيستم تصوير :استشرح زيرهبكره براي المبرتمعادالت مستقيم

θρ sin=x
θρρ cos0 −=y

)2/4/(tan/ ϕπρ += nRF  
)( 0λλθ −= n

nRF n /)2/4/(tan/ 00 ϕπρ +=

nF n /)2/4/(tancos 11 ϕπϕ +=
)]2/4/tan(/)2/4/ln[tan(/)cos/ln(cos 1221 ϕπϕπϕϕ ++=n

0λو0ϕ=ت مبدايموقع
1ϕو2ϕ=ت مدارات قطع شوندهيموقع

و
2/)/arctan(2 /1 πρϕ −= nRF  

0/ λθλ += n

2/12
0

2 ])([ yx −+±= ρρ
)]/(arctan[ 0 yx −= ρθ

 رانياي مناسب براي با پارامترها المبرتسيستم تصوير-3-2-1

؛2ϕ=˚36و1ϕ=˚30 دو مدار استانداردي آن در نظر گرفته شده يعني كه برايسيستم تصوير المبرت متشابه با خصوصيات
و با انتخاب پارامترهايسيستم تصوير بي است كه مختص ايران بوده ميه مذكور حداقل تغييرات را در نمايش عوارض . آورد وجود

ويايبرا كشوريبردار سازمان نقشهي اولين بار توسط كارشناسان مديريت كارتوگرافيين سيستم تصوير براامشخصات ران محاسبه
به.يه گرديده استته و همچنين عدمهب˚24و مدار˚54ذكر است كه با انتخاب نصف النهار الزم عنوان مبدأ مختصات اين سيستم

. خواهند بودXي مختصات منفياند دارا كه در سمت چپ مبدأ مختصات واقع شدهي، نقاط False Eastingازيگير بهره





و ارقام اطالعات مبنايي در بارة نوشته-4فصل و بزرگ مقياس(ها، اسامي، اعداد 19)توپوگرافي

و ها، اسا اطالعات مبنايي دربارة نوشته-4 و بزرگ مقياس( ارقاممي، اعداد )توپوگرافي

)ها در نقشه(ها اهميت نوشته-4-1

و رقوم در نقشه باره اهميت نوشته در و اعالم كه ها نياز زيادي به توضيح نيست، زيرا با كمك همين نوشته ها و رقوم است ها
مي هاي گنگ، نقشه بر گويا و كّ شوند و هندسي، هويت ميمي اطالعات خطي اتمام نقشه توجه در مرحلة نهايي. گرددو كيفي افزوده

و اهميتي كمترهتجرنگ، به شكل، استيل، نوع هر نوشته، ابعاد آن،  و خوانا بودن آن، ارزش  قرارگرفتن آن، صحت، ظرافت، زيبايي
و عوارض نقشه ندارد به چه بسيار نقشه. از خطوط اصلي هندسي ل عدم توجه كافي به اطالعات علت عدم توجه يا حداق هايي كه

و توپونيمي، نوشته و نوشته اي و اسامي كيفيت چاپ رقوم بيدرو گاه اند خود را از دست داده ارزش واقعي،ها استفاده شدن تنزل حد
كه ها، تعداد نقشه بسيار وسيع نقشهةدر مجموع. اند كرده ميبهايي و اسامي تحويل يا دون اعالم و و اسامي از نوشتهبا حداقلي شوند

و منحصراً تهيه مي و اندك است بشود به مقاصدميشوند بسيار محدود و يا جزيي از يك نقشه استاندارد ميهخاص كه شمار روند
و اعالم مي و ارقام بپوشانيم كه هر نقشه را با انبوهي از نوشتهشود نمياهميت دليل از اين درجه. باشند واحد اسامي و اسامي و ها

و اعداد عوارض مهم نقشه را تحت و فضا.قرار بدهيمالشعاع اسامي . هاي بسيار خاصي ضروري است دقت، از نظر اشغال مساحت
دري را با ابعاد نوشته نسبتاً كوچكي كه محدودة مستطيل شكل،براي روشن شدن مطلب مي15 يك ميليمتر  را در نظر پوشاند ميليمتر

مي4 حدود 1:500ة اين نوشته در نقش.بگيريد در60 حدود2000:1 در مقياس،كند متر مربع زمين را در طبيعت اشغال  مترمربع،
، در 1500 حدود 1:10000 مترمربع، در 400 حدود 1:5000 و1:25000 مترمربع  هكتار4 حدود 1:50000 در مقياس يك هكتار

و نوشته. كند زمين را تصرف مي در حال اگر تعداد اسامي و در اين اريمشمهب 1:50000 يا 1:25000 يك برگ نقشة پرعارضه ها را
اي از هر نقشه اختصاص بينيم كه فضاي قابل مالحظهمي،ها كه در نوع خود مربوط به كوچكترين نوشته است ضرب كنيم مساحت
و اعداد دارد،ها به نوشته جهمثال ايندر. رقوم ووت اهميت توجه به انتخاب صحيح حجم، نوع،  ساير خصوصيات مربوط به اسامي

مي ها را روشن نوشته و محتوا غنيهب. سازد تر و فشرده خصوص كه هرچه نقشه از نظر عارضه و تعداد اسامي، نوشته تر ها تر باشد، حجم
ميو رقوم نيز در نقشه افزون و مراعات دستورالعمل تر و لزوم توجه .هاي كارتوگرافي در اين مورد بيشتر شود

و جديدي تحت عنواند و پيشرفت قابل مالحظه ها پيش از سالTypographyر كارتوگرافي مبحث مهم .اي داشته است رونق
و ريشه گذاري در اين مبحث جديد نحوة نام و ساخت بشر يابي نام ها و اعالم جغرافيايي، توپوگرافي، ارتباط اسامي عوارض فرهنگي ها

و رابطة اين اع و مسائلي با اسامي طبيعي و هر منطقه و فرهنگ هر قوم  مورد بررسي قرار در اين زمينهديگر الم با تاريخ، زبان
و سياق نوشته. گيرد مي و مبحث مهم ديگر همان موضوع سبك و اعداد است موضوع خط. ها و اسم مسائل هاي نويسي نويسي

و كاليگرافي و جاسازي نوشته)(Caligraphyعكاسي او جايگزيني و  در محدودة اين Name-Placementها عداد در نقشهها
.گيرند بررسي قرار مي

و خطوط التين-4-2  خط فارسي

خطهاآندر كشورهايي كه خط و ساير كشورهايي كه و چاپ از حروف منفصل تشكيل شدههاآن التيني است  اغلب در كتابت
و قواعد مربوط به نوشته د است، تعدادي از اصول و اعداد جار نقشهها و تا حد زيادي نيز از. افتاده است ها معمول گرديده بخشي مهم

و استفاده است و حروفو هم داريم فارسي هم حروف پيوسته كتابت ما در البته. اين قواعد در خط فارسي نيز قابل اعمال منفصل
و التين تفاوتنيز همچنين از بسياري ديگر  كه بين فارسي و طرف بررسيها را در مورد نقشههاآنبايد هاي اساسي وجود دارد  كنيم

و اسم. قرار دهيمةاندركاران تهيه نقش توجه دست و خطوط نويسي بنابراين اشتباه خواهد بود اگر تمام قواعد كاليگرافي هاي التيني
در نوشتهدر مشابه را عيناً  ب نقشهونهاي فارسي هرحالهباماايم فني انجام داده غيرصورت يك عمل كامالً در اين. بريمبكارهها
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و دستورالعمل و قراردادها در كلي تعدادي از قوانين، زبةها و ميهاآن مشترك است كه در اين مقولههاĤن خطوط  در پايان.گردد مطرح
شداشاراتي خاص به زبان فارسي نيز .هايي پيش خواهد آمد هرچند ضمن بحث مقايسه.خواهد

خط نوشتار-4-3  شناسي در كارتوگرافي رقوميو

خط-4-3-1  اصول

و استفاده از قلم ميStyle تعيين، قراردادن متن كه شامل طراحيرجايگذاري نوشتارها عبارت است از هن .دوش، نمايش، چاپ
و انتقال اطالعات روي نقشهؤم نوشتار ابزار بسيار،(Media)نظر از وسيلة نمايش صرف اين هنر در محيط. است ثري در ايجاد ارتباط

و اينترنت داراي وسعت بيشتري  باستكامپيوتر مي مورداي ميزان قابل توجههو دوهرهب. گيرد استفاده قرار شكل اهميت آن در هر
و قرارگيري آن اغلب متفاوت است و طراحي نوع نوشتار، جايگذاري و غيرديجيتال يكي است اما قواعد انتخاب .شيوة ديجيتال

و اينترنت بايد از طريق نرمچون و قلم در محيط كامپيوتر و كاربرد سيستم استفاده از نوشتار  ابتدا،گيرد هاي ديجيتال انجام افزار
خط هاي مورد اي به واژه الزم است اشاره و  Terminology of) داشته باشيمشناسي در محيط كامپيوتر استفاده در نوشتار

Typsetting).

1-Point :و فاصلة خطوط گيري اندازه اصلي اندازهواحد يك 1/72 كمي كوچكتر از (Point)يك نقطه. استهاي يك قلم
.باشد اينچ مي0.013837اينچ يا 

ازاعبارت: (em Space)و (em) معناي-2  نقطه12 در قلم سايز.مربع مستطيل اشغال شده توسط متنمساحت ست
(Twelve Point Type ) فضاي emازا عبارت و در قلم سايز 12*12ست  em فضاي (Ten Point Type) نقطه10نقطه

ازاعبارت و 10*10ست  در (Lower Case)ترين حرف كوچك التين اقتباس شده كه پهنmاين واژه از حرف ... نقطه
.الفباي انگليسي است

باامدارد emست از فضايي كه عرضي به اندازة نصف فضاياعبارت: (en)فضاي-3 . برابر استemا ارتفاع آن
 با تمام،ست از يك مجموعه يا خانواده از كاراكترهاي الزم براي تشكيل كامل الفباا عبارت:يك فونت در سيستم قراردادي-4

و تكميلي آن يك.كاراكترهاي اضافي از كاراكترها يا اطالعاتاي مجموعهاز است نوع فونت عبارت در دنياي ديجيتال
كدهب رقومي .صورت

5-Hinting :عبارت است از يك نوع عملكرد فونت رقومي(True Type Postscript) كه در آن چگونگي روشن شدن 
ب پيكسل مي وجودهها را براي  عبارت است از يك دستورالعمل رياضي Hintيك. كند آوردن بهترين شكل كاراكتر تعريف

 شكل كلي ظاهري يك Hinting. كاراكترها در يك اندازة مخصوصاضافه شده به فونت براي تغييرشكل خطوط بيروني
پاكه با حرف را و قدرت تفكيك ميئاندازة كوچك مي ين نمايش داده .بخشد شود بهبود

6-Kerning :ف حد2با كم كردن فاصلة بين كاراكترها، اصلةعبارت است از تنظيم ب حرف نزديكتر از . يكديگرهمعمول
Kerningميي تركيب مشخص بو بهترتا VAو WA،MW مثل،كند از حروف ايجاد هاي فقط برنامه. بيايدنظرهزيباتر

و سيستم .هستند Kerning قابليت انجام دارايهاي چاپ روميزي پردازشگر متن بسيار پيشرفته
7-Leading :كردن فضاي قائم يا فاصلة بين خطوط متن ست از اجراي اضافهاعبارت .Leading2با اضافه كردنارد استاند

ميونتفنقطه بزرگتر از سايز نقطه در  عبارت Leading، نقطه12 قلم سايزبابراي مثال براي يك بلوك متن. شود انجام
.تواند مقداري مثبت يا منفي باشد ميLeading. نقطه14است از
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 براي افزايش فضاي،حروف يك كلمهعبارت است از جايگذاري فضاي اضافي بين: Letter Spaceingفضاي بين حروف-8
.شكل حروف يا ايجاد فضاي سفيد بين حروف براي نمايش، اشغال شده توسط لغت

9-Pica :از گيري چاپگر براي بيان اندازه اندازه دقتست از واحداعبارت  نقطه12طور تقريبيبه. متنهاي يك صفحه
(Points) در يك Pica 6وPicaدر هر اينچ وجود دارد .

10-Point Systemو ست از يك سيستم اندازها عبارت:اي يا سيستم نقطه فواصل بين تعيين گيري براي طراحي اندازة قلم
به سيستم نقطه. خطوط در اي و بريتانيا مورداطور مبنايي مي مريكاي شمالي .گيرد استفاده قرار

باتاهاآن كه حروف منفرد در يي هستندها قلم: Serifهاي نوع قلم-11 و خطواند طراحي شدهانحناحدي تزئين شده  در انتهاي
و تيكSerif(باشند ميSerifهرحرف داراي  Times Roman ،Centuryهاي قلم) عبارت است از خطوط شكستگي
Schoolbook وPalatinoهستند هايي از اين نوع قلم مثال .

كه قلم: San Serifهاي نوع قلم-12 و به شكل هندسي ساده تزيين بدونيا Serif بدونهايي هستند اي نمايش داده هستند
. مثالهايي از اين نوع هستندFuturaو Helvetica ،Triumvirate New Gothicهاي قلم. شوند مي

13-Truetype وPostscript :دو بهستند هاي ديجيتال از قلمانواعيهر ميهكه در صنعت چاپ روميزي . روند كار
Postscript توسط Adobe وTruetype توسط MicrosoftوAppleرا قلمهاآندويهر.ستاه ابداع شد با ترسيم ها

ميتغيير مقياس ها داراي قابليت اين قلم. اند طراحي كردههاآنخطوط خارجي  و عالوه بر آن  در امتدادي خاص توانند هستند
دسهاآنهمچنين هر دو نوع. تغيير بعد دهند و سخت از نوع در يعني مي(MultiPlatform)مستقل هستند افزار تگاه توانند

.گيرندباستفاده قرار هاي متنوعي مورد سيستم
14-Typeface : قل در روش و سنتي تعيين از بارت است از سطح برآمدهع Typefaceم،هاي قديمي  فلز كه تصوير جنسايي

به. كند كاراكترهاي آن قلم خاص را در خود نگهداري مي استفاده قرار عنوان نوع قلم مورد امروزه اين واژه با همان مفهوم
.گيرد مي

 نمايش متن در محيط كامپيوتر-4-3-2

مي، متن روي كاغذمطالعةهنگام  مطالعة همان با قدرت تفكيك باال باشد ولي هنگام Serifدهد كه متن از نوع قلم چشم ترجيح
ب. توجه است بيشتر موردScan Serifاي نوعه گر كامپيوتر قلم متن روي نمايش رب Serifهايي از نوعن خاطر است كه قلمدياين

ب روي نمايش پا نمايش. آيندميننظرهگر كامپيوتر واضح درينيگرهاي كامپيوتر قدرت تفكيك و  (Aliasing)نتيجه باعث ايجاد دارند
ميوها لبه اAliasing. شوند شكستگي مرز در حروف مي يا و شكستگي مرزها باعث به گردد كه قلم يجاد لبه و حروف صورت ها

ب .نظر آيندهناواضح

ب  با تشخيص انسان.)در متون انگليسي(تر است سختهاآن بپرهيزيد چون خواندنهاآنكارگيري حروف درشت در عنوهاز
مي شكل و شده از حروف بزرگتر مستطيليللغات تشك. خواند نه با تفسير هر يك از حروف كلي يك كلمه متن را هاي يكسان

مي براي چشمودنده مشابهي را تشكيل مي .ندكن خواننده اشكال متمايز كمتري را براي تشخيص ارائه
شد قلم درهاي نمايش داده ها با سايز يكسان بزرگتر از همان قلم(Points) نقطه3تاPC،2كامپيوترهاي روي Windowsه

ميهبMacintoshهايتمدر محيط سيس بر. آيند نظر ة استفاد افزار مورد روي نرم بنابراين مفيد است كه نحوة نمايش متن خود را
.تحت آزمايش قرار دادكاربر كاربردو سيستم موردكاربر
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 روي نقشهها كاربرد قلم-4-3-3

و برچسب تشدرها نقش مهمي در كارتوگرافي اسامي جغرافيايي و و توجيه موقعيت كاربر نقشه بازي تعيين هويت خيص عوارض
و قلم.دنكن مي وها نوع قلم: از جمله،روي نقشه به عوامل مختلفي بستگي دارد خوانايي متن  نسبتهاآنآرايش، ابعاد، رنگ، موقعيت

.به ديگر اسامي

 قواعد كارتوگرافيكي-4-4

ميباغلب استانداردهاي مشخصي،ها با توجه به كاربرد قلم ها سنتي انواع خاصي از قلم طوربه. شود راي استفاده در نقشه برگزيده
ب ميهبراي استفاده در شناسايي بعضي عوارض روي نقشه مي. رود كار  براي عوارض (Italic)مايل هاي توان از كاربرد قلم براي مثال

و جاده مثل رودخانه خطي منحني ميها اين نوع از شكل قلم. ها نام برد ها و  Serifتواند به دو صورت اينگونه عوارض را كامل نموده
مي انواع قلم. باشدSans Serifو در درون نقشه.د براي نمايش كالسهاي مختلفي از عوارض بكارگرفته شوندنتوان هاي مختلف

و يكساني از نوع قلم و نوع عوارض بايد حفظ گردد رابطة مشابه و تشخيص انواع عوارض اين رابطه كاربر نقشه. ها را در تعيين هويت
.كمك خواهد كرد

خط-4-5 و )التين( تنوع حروف

و نامزبان تنوع حروف چاپي در و نزديك به هم دارند گذاري التين بسيار زياد است ها در كشورهاي مختلف كه حروف واحد
و شمار و حتي در داخل يك كشور حروف اختصاصي با نام خاص و در بين چاپخانهمتفاوت نيز هست هاي آن كشوره خاص ساخته

ت رايج مي و كتابت ثير جالب توجهيأشوند هرچند اختالفات بسيار جزيي است ليكن همين اختالفات جزيي در مجموعه نوشته
و مورد. گذارد مي و بررسي كنيم نياز به تفصيل فراوان داريم نياز ما نيز حال اگر بخواهيم تمام حروف التين متداول را بشناسيم

بي. نيست و انواع ماشينهاي كافي است چند نمونه نسبتاً معروف را مثال بياوريم؛ ضمناً مورد نيست اشاره كنيم كه در صنعت چاپ
و الكترونيكي كه هر روزه به بازار عرضه مي به رشته. شود دائماً در حال تحول است الكتريكي  كه Letter Pressاي از چاپ معروف

مياغلب نشري و با اين روش چاپ مي هاي چاپ افست كه مخصوص نقشه شوند، با روش ات جهان در اين سيستم و رشتة ها نيز باشد
و نقشه، بسيار وسيع. متفاوت است،باشدميي از صنعت چاپهاĤنجداگ تر نقش حروف در صنعت چاپ نسبت به نيازهاي كارتوگرافي

و با همة وسعت تنوع حروف هاي خود سختن كارتوگرافي براي نقشهاي متخصصها است، منته نياز در نقشه از ابعاد مورد گير بوده
و حتي تعدادي از سازم تعداد محدودي را برمي،چاپي و،برداريي بزرگ نقشههاĤنگزينند و نوع حروف خود را تهيه كرده  سيستم

كرتعداد زياد ديگرو اند توسعه داده  گاه به يك نوع حروف در كشورهاي مختلف از طرفي،. انددهبراي خود تقسيمات داخلي اختيار
و شماره خاص ميياسامي . است داخليقراردادكه اين يك شود داده



و ارقام اطالعات مبنايي در بارة نوشته-4فصل و بزرگ مقياس(ها، اسامي، اعداد 23)توپوگرافي

 مثال از يك سري حروف

ت عالوه) انواع حروف(ها بندي طبقه اين در و بيشتر در اندازه حروف و صفاتي كه قبالً ذكر شده ميأبر خواص د، گذاشتن ثير
و يا از نظر كارتوگراف، جديد،بندي به سه گروه قديمي مثالً گروه.لحاظ گرديدهنظرهاي ديگري نيز نقطه  دسته تركيب،هاو زينتي

و تقسيم) مانند نوبل(سادة هندسي و وزن خط در طول يك حرف متغير است جز بنديو آن گروه كه تغييرات قطر .ي ديگرئهاي
شناسايي، ابعاد عارضه مقياس نقشه، كالس عوارض مورد: قلم بايد براساس تعدادي از عوامل از جملهانتخاب سايز از طرفي،

و كشيدگي عوارض متناسب باشد. باشدو تركيب عوارض  يك روش. ابعاد قلم بايد با مقياس نقشه، ابعاد هاي ايجاد فاصله بين حروف
اپوشش مناسب اسم كمك به و باعث مي جتناب از استفادة قلميك عارضه بزرگ كرده .گردد هاي بزرگ

و ابعاد نوشته-4-6 ها اندازه حروف
و نوشتهةانداز و درجهاز پيشم در هر نقشهارقاها و ابعاد عارضه مناسب با اهميت مياي بندي و نوشته به شود تعيين كه اسم

: زير صادق استة براي سه نوع عارضروشاين. آن تعلق دارد
و ارتفاعي نقشه،هاي كوچك مانند آبادي:ايهعوارض نقط-1 آن برداري، رئوس نقاط مسطحاتي و نظاير . قلل
و نظايرآن،ها ها، محدوده ها، مرزها، جاده مانند رودخانه:عوارض خطي-2 . خطوط ساحلي
درهاĤنو ساختمهاه، محدودهاي گسترده آبادي،ها جنگلها،، مردابها مانند مزارع، درياچه:طحيسعوارض-3 ي مهم

.مقياس بزرگ

و استيل گيري حروف در چاپخانه، فار واحد اندازه ياآنغ از نوع ميوفارسي پنط گفته( است (Point) نقطه و نوشته شود
يكنقطهو هر سه است ميليمتر35/0 معادل نقطههر ). اصطالحي متداول است  براي سپردن اين رقم به ذهن كافي.ميليمتر حدود

3:معادلة زير به خاطر سپرده شود، است Point=1 mm   

مي در كتاب و نشريات معموالً همين مقدار براي ريزترين حروف انتخاب مسلح در فاصله شود كه براي چشم معمولي غير ها
ميانت (Point)6و حتي4 اندازههاي ريزتر نوشتهاغلب برايها در نقشهاما. اپتيمم فيزيكي، ديد راحت نام دارد اين. شود خاب
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و (Point)بر اندازة عالوه.و معيار سنجش، ارتفاع حروف استدر نظر گرفته شدهمقادير براي حروف التين   در داخل هر گروه
را خانواده از حروف مي : انتخاب كنيمتوانيم يكي از انواع زير

 Extra Fine خيلي نازك-
 Fine نازك-
 Medium متوسط-
 Bold ضخيم-

 Bold Extra خيلي ضخيم-

ر تؤكه در بي. واحد باشدهاآن (Point) تعدادوهاآنثير دارند، هر چند شمارةأيت مورد نيست قبل از بحث در اطراف حال
و نوع حروف يادآور و كشيدگي حروف نيز وجود دارد نيزشويم كه تغييرات ديگري استيل از اين تقسيم. در امتداد :بندي عبارت است

 فشرده-1
 استاندارد-2
 كشيده-3

.اين تغييرات ناظر بر تغييرات طول حروف در امتداد نوشته است نه ارتفاع يا ضخامت آن
تمتغير ديگري و نوشتهأ كه ازاي دسته. زاوية حروف نسبت به خط افقي است،گذاردميها ثير كمتري در ابعاد ظاهري حروف

و زاويه گذاري نام“ ايتاليك“يا“ كورسيف“اي نسبت به خط افقي بسازند، اصطالحاً حروف از هر خانواده كه از حالت قائم خارج شده
سه مي و اين صفت بر صفات تةگان شوند و نوشتهع قبلي در مي يين حروف . گردد ها افزوده

مي ابزار مفيد در طراحي متن در نقشهنيزها نگ قلمر تهب گاهيرنگ. باشد ها ب كيد يا تضعيف قلمأمنظور ميهها . رود كار
ك ها بيشتر باشد باعث در رنگ (contrast) نتراستهمچنين رنگ زمينه نيز اهميت زيادي دارد كه بايد در نظرگرفته شود هرچه

ميبرا. گردد افزايش خوانايي متن مي مكي مثال نام عوارض آبي با رنگ آبي نمايش داده بههاناشود درحاليكه ي جمعيتي اغلب
.باشد رنگ مشكي مي

و اهميت بااليي است مكان قرارگيري متن بر و زيبايي. روي نقشه نيازمند توجه  نقشهمتن با مكان قرارگيري مناسب خوانايي
و رنگ زمينه استهرحال طراحي قلم در نقشههب. دهد را بهبود مي متن در يك نقشه. همواره در ارتباط مستقيم با اطالعات گرافيكي

ميندرتبه  و عرض جغرافيايي وجود داشته باشد. گيرد به حالت افقي قرار  قواعد كارتوگرافيكي،اگر در يك نقشه خطوط شبكة طول
به كند كه حتي حكم مي و عرض جغرافيايي طور موازي با خطوط عرض جغرافيايي االمكان متن و اگر خطوط شبكة طول  قرار گيرد

حد. وجود ندارند متن بايد با خطوط كادر نقشه موازي باشد به متن در نقشه بايد تا حالت ترينخوانادر تا قرار گيردصورت افقي ممكن
شو. باشد به از راست به چپ براي نقشه،دنلغات بايد در جهت استاندارد نوشته و چپ . هاي انگليسي راست براي نقشههاي فارسي

و قرارگيري اسامي هنگامي كه عوارض زيادي در يك محدودة كوچك نيازمند توضيحات باشند توجه زيادي بايد به نحوة آرايش
ب و اسامي بايد شو گونههمعطوف گردد و زيبا قرار داده و واضحي با عارضه مربوطد در حاليناي خوانا اشتهد به خودكه ارتباط مشخص

هم.دنباش ،درصورت لزوم به قطع عوارض خطي توسط اسامي با رنگ مشابه. ورزيد ها اجتناب پوشاني لغات با يكديگر يا سمبل بايد از
و باالخره اسامي بايد به و يا سطح خشكي قرار گيرد الزم است عوارض خطي در نقطة تقاطع شكسته شود .طور كامل در سطح آب

مي هاي حروف برحسب درجههاشاره كرديم كه انداز و اهميت عوارض در هر نقشه انتخاب يكبه. شود بندي عنوان مثال در
از نقشه توپوگرافي يك رودخانه بزرگ مي و در اين. باشدتشكيل شده نوع خط ترسيمي4و حتي2،3تواند صورت ريزترين

و سرشاخه ترين خطوط متعلق به شعبه نازك و تدري ها مياًجهاي كوچك و به بستر اصلي و مسلم است كه اسامي شعب رسيم
و بستر نهايي در اندازه رودخانه مي هاي اصلي و سياق خط، نوشته كه در نقشه. شوند هاي مختلف ولي در يك خانواده از حروف هايي



و ارقام اطالعات مبنايي در بارة نوشته-4فصل و بزرگ مقياس(ها، اسامي، اعداد 25)توپوگرافي

و وسيع تا كوچه پس كوچههاĤن بزرگ است از اسامي خيابهاآنمقياس  درگ ها ممكن است نامي بسيار پهن و يا ذاري شده باشند
تا نقشه و گاهي و نوع(ه گروهنهاي كوچك مقياس كه ممكن است پنج و نام مكان داشته باشيم) آبادي بسته به كد بديهي. آبادي

از گونه موارد به اندازه است كه در اين مي. حروف نياز داريم“ ميليمتر پنج“تا“ ميليمتريك”هايي مثالً ب كه ر تواند مشتمل
(Point)هاي زير باشد:

. . )طور نادربه4،2(،16،14،12،10،8،6و36،30،24،20،.

و اما مجاز است، دانيم كه در هر گروه از عوارض مشترك تغيير اندازهمي.اينكه خانواده حروف تغيير كند بدونالبته  تغيير نوع
عها رين شهرها بزرگترين آبادياستيل معمول نيست مگر اينكه حروف بزرگت در خطوط.ر نقشه را استثناء كنيمدرضواو يا مهمترين

و متعارف است، (Point) اصطالح،اند دستكاري شده» نسخ«از نوع هاي ماشيني حروف در سيستممعموالًكه نيز،فارسي   رايج
و التينليكن و التين در از نظر اشغال سطح (Point)ذا واحدلمتفاوت است) چنانكه خواهيم ديد(چون ماهيت خط فارسي فارسي
وبرابردقيقاً  و انتخاب حروف براي نوشته بايد نيست هاي مربوط به حروف شماره.ت شوديهاي نقشه اين نكته رعا در موقع تعيين

و التين در نقش گردد تا تعادل بين نوشتهو بزرگتر از فارسي انتخاب2/0التين حدود  اههاي فارسي خطزهايي كه استفاده هر دو
و بيشتر برقرار گرددكنند مي . بهتر





27 اده از رنگ نحوة استف-5فصل

 استفاده از رنگة نحو-5

 اصول اوليه استفاده از رنگ-5-1

و توصيف رنگ از مو و برداشت افراد ضوعاتتشريح رنگ. داردهاآن سيستم بينايي براساسي است كه بستگي به درك
از ساطع احساسي است كه توسط نور ميشده و انسان آنرا تشخيص جسم يا از بازتاب برخورد آن به جسم ديگري به چشم رسد

و مادون قرمز بين ماوراء(تنها باند كوتاهي از امواج الكترومانيتيك. دهد مي مي) بنفش سفيد شامل تمامي نور.دنباش حاوي نورمرئي
راهاي نور مرئي طول موج و اين در حاليم رنگيت است كه تماؤست، اين نور زماني قابل ت كه رنگ سياهاس ها با هم منعكس شوند

به نتيجه فقدان تمامي رنگ ر. علت جذب تمامي نور است ها  طيف رنگي از بقيهةيت است كه محدودؤپديده رنگ فقط زماني قابل
و قزحبه. الكترومانتيك مجزا گردد امواج مباعنوان مثال در پديده قوس مي استفاده از فيلتر يا و نشور توان رنگ سفيد را تجزيه
و بنفش را مشاهده كرد رنگ مي با توجه به اين توضيحات اصول رنگ. هاي قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي توان هاي اصلي را

.تشريح كرد

 هاي اصلي رنگ-5-2

بي رنگ ب هاي اصلي با تركيبات مختلف خود، تعداد ميهشماري رنگ و اين وجود هاي تجمعي ها به دو گروه رنگ رنگآورند
(Additve Primaries) هاي تفريقيو رنگ(Subtractive Primaries)شوند تقسيم مي.

و آبي رنگ و اگرهاي تجمعي شامل قرمز، سبز هاي با شدتهاآنصورت پرتوي نوري با هم تابانده شوند از تركيببههستند
ب مختلف، رنگ ميههاي گوناگون ب (Monitors)گر نمايشةهاي صفح رنگ.دآين وجود وجودهو صفحه تلويزيون از اين طريق

.آيند مي
درةها براي پديد اين رنگ.دونشو زرد مي(Magenta)، ماژنتا (Cyan)هاي تفريقي شامل سايان رنگ  تفكيك رنگ

و چاپ مورد استفاده قرار مي را كه مركب چاپ يا رنگ نقاشي است، تمام رنگهاي تفريقي، رنگدانه در تركيب رنگ. گيرند عكاسي ها
ميهب ب جز رنگي كه از مركب به چشم ميهرسد جذب يا مي(كند عبارت ديگر از طيف نوري كسر و رنگ). كند تفريق هاي تجمعي

ب مي آمدن تمامي مدل وجودهتفريقي مبناي .گيرند هاي رنگي هستند كه در علم رنگ مورد استفاده قرار
 (Color Order System) رنگـي يا سيستم ترتيب(Color Spaces) رنگي، فضاهاي(Color Models) رنگييها مدل
مي همگي واژه و روش اين واژه. گيرند هاي مترادفي هستند كه در علم رنگ مورد استفاده قرار هاي مربوطه براي طبقه بندي ها

مي هايي بوجود آمده سيستماتيك رنگ و توصيف هر يك با شماره ها، رنگ اين روش. واند مشاهده كندت اند كه انسان ع ها ددو
تواند از يك مدل رنگي بخصوصميوستاها بعدي از رنگ نمايش سه(Color Space)فضاي رنگي. شوند مشخصي تعريف مي

از به دو گروه عمده تقسيم مي(Color Models)هاي رنگي مدل.يدآوجودهب هاي تشخيصي توسط انسان مدل:شوند كه عبارتند
(Perceptaully-based)گر صفحات نمايش هايو مدل(Display-based).

 (Perceptaully-based)هاي تشخيصي توسط انسان مدل-5-2-1

به اين مدل و)(HLS Hue, Lightness, Saturation يا)(HSB Hue, Saturation, Brightnessها  موسوم هستند
رن گونههب ميگاي و تعريف مي كنند كه چشم انسان رنگ ها را مشخص و به (Hue)هييو. كند ها را درك  در واقع نام رنگ است

مييگو آنچه كه ما به آن رنگ مي و. شود يم اطالق . مثالً نارنجي، سبز .  خلوص رنگ را در مقياس خاكستري (Saturation)اشباع.
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ميران خاكستريعبارت ديگر اشباع، ميزابه. كند بيان مي مي بيان  (Lightness روشني. رسد كند كه در يك رنگ به چشم
مي ميزان انرژي رنگ مورد Brightness)يا  با درصدهاي مختلف هر يك HLSيا HSBهاي كامپيوتري در محيط. كند نظر را بيان
مي ايناز .شود سه عنصر تعريف

و چاپگر صفحات نمايش رنگيهاي مدل-5-2-2

اين سه رنگ براي خلق ).R=و قرمزG=و سبزB=آبي(هستند موسوم RGB به هاي رنگي صفحات نمايشگرلمد
بر ميليون ب ها رنگ ميهروي صفحات مانيتور يا تلويزيون ميو تنظيم با تركيب. شوند كار برده توان شدت هر يك از اين سه رنگ

ب هربا توج. وجود آوردهتعداد بسيار زيادي رنگ هاي مشخصي از سه رنگ قرمز، مانيتور، رنگي كه از تركيب شدت صفحهه به تنظيم
و آبي به چشم انسان مي مي سبز  در RGBلذا چشم انسان ممكن است يك رنگ خاص را در مدل. تواند متفاوت باشد رسد

سهب 255 با اعداد صفر تا هاي صفحات مانيتور اين مدل در پيكسل. هاي متفاوتي ببيند مانيتورهاي مختلف به رنگ راي هر يك از
مي مدل در اسكنر اين. شود رنگ مشخص مي درو عكاسي نيز مورد استفاده قرار . چاپ كاربردي نداردفرآيندگيرد اگر چه

به مدل  كه مكمل استهاي تفريقي مدلي از گروه رنگ) Cyan=و سايانM=و ماژنتاY= زرد(CMY هاي رنگي موسوم
ت مي RGBجمعي مدل مي. شود ناميده ةالزم در چاپ، استفاده از پديدة گيرد زيرا پروس اين مدل براي تفكيك رنگ مورد استفاده قرار

و زرد. استبازتاب نور و در نتيجه رنگ مشكي خالص بوجود نمي،از طرف ديگر تركيب سايان، ماژنتا  هاي فيلمة تهي برايآورد
چ رنگتفكيك بهرنگ,اپ مورد استفاده در و مدل عنوان يكي از فيلم مشكي بايد . كامل كند راCMYهاي تفكيك رنگ اضافه گردد

و چا كه CMYKپ اين مدل به نام مدل به همين خاطر در ليتوگرافي و به منظورKشناخته ميشود  معرف رنگ مشكي است
.دهند است نمايش ميKeylineفف كه مخK آنرا با Blue)(شدن آن با رنگ آبي جلوگيري از اشتباه گرفته

 مديريت رنگ-5-3

و منتشركردن آن چه بهب مديريت رنگ از اهميت بسزايي در توليد نقشه چهة منظور ارائهمنظور چاپ، چه و  ديجيتال نقشه
برهب .روي اينترنت برخوردار است منظور ارائه

و ساييدر امور گرافيكي مشكالت صحت رنگ بخوبي شنا و روشهاآني رفع برا شده هاي استانداردهاي مرجع، ابزارها
ب1931 سالدر) با مبناي خاصيت فيزيكي نور(CIEمدل رنگي. استابداع گرديده تست  وه در فرانسه مبنايي براي امروزه وجود آمد
مي سيستم ، پيدا كرده استكاربرد وسيعي در زمينه هنرهاي گرافيكيCIEكاربرد. باشد هاي مديريت رنگ در صنعت چاپ

.خصوص با متداول شدن اخير چاپ مستقيم از صفحه كامپيوترهب
با از اندازهCIEمدل رنگي و تطبيق آن ميقدرت ادراك رنگ در چشم انسانگيري دقيق طيف نور با. نمايد استفاده اين مدل

درمدل  ةمدل مستقل است كه بستگي به مانيتور يا وسيل يك CIEعبارت ديگر،هب. تفاوت داردهامانيتورو اسكنرهاتفسير رنگ
از. نمايش رنگ ندارد مانيتورها،. بين اسكنرهاي مختلفقادر است كند كار ميCIEيك سيستم مديريت رنگي كه با استفاده

و چاپگرهاي چاپخانه چاپگرها، ايمج و هماهنگي الزم را ايجاد كند سترها بارتباط رنگي در رنگ موردآمدن وجودهو ما را از نظر
.يند چاپ مطمئن سازدآسرتاسر فر
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 انتخاب رنگ-5-4
مي امروزه، براي انتخاب رنگ به در چارت همة رنگ. شود هاي مورد لزوم از چارت رنگ استفاده هاي مختلف؛ يعني، صورت ها

تك به و يا رنگ طور  مشخصات هر رنگ در طول دو محوروهاي تركيبي از دو يا سه رنگ اصلي افزايشي يا كاهشي وجود دارد رنگ

XوYگردد هر قسمت از چارت مشخص مي.
و همچنينيو فيزيك، شيمي، فيزةكننده نكاتي دربار الزم است كه انتخاب لوژي، اثرات مختلف رنگ از لحاظ رواني، هنري

و ميزان پرس استوانه نكاتي دربارة نوع جوهر، نوع كاغذ، دستگاه و هاي چاپ، نوع چاپ، تأثير . هاي دستگاه چاپ . بداند تا انتخاب.
بظاهراًانتخاب رنگ از روي چارت. رنگ با درايت بيشتري انجام پذيرد ميه ساده و علت در واقع به اين سادگي نيست رسد، ولي نظر
و حتي اثرات رواني رنگ نيز صادق است.استآن وجود همين عوامل جانبي كار يكبه. اين نكته در مورد فيزيولوژي طور مثال،

و تست مي كه چشم انسان رنگ قرمز را بهتر از ساير رنگدهدميها نشان سلسله آزمايشات البته كلية داليل مربوط. كند ها مشاهده
مي اينبه بي تست مشخص نشده، ولي دانستن اين نكته به انتخاب كننده كمك جهت در استفاده از اين رنگ خاص كند كه

براي همين منظور، كاربرد رنگ در اكثر. ها محتاط باشد در انتخاب اين رنگ در مقايسه با ساير رنگكند يا سعي روي ننمايد زياده
و يا زمين نقشه به هاي توپوگرافي يا برگزيده صورت از پيش شناسي از طور مثال، در نقشهبه. درآمده استاختياري شده هاي توپوگرافي
م هاي آبي، قرمز، قهوه رنگ واي، . شكي، زرد، سبـز . ميبه. و يا تركيبي استفاده هاي اشاره شده در زير رنگ. نمايند طور مستقل

ب و اطالعات ميهمعموالً براي اين دسته از عوارض :روند كار
و نوشته براي عوارض انساني، صخره:رنگ سياه- .هاي نقشه ها، مناطق مسكوني، شبكة ارتباطات، اسامي
.روشن مربوط به ارتفاعات، منحني ميزان، عاليم خطي عنوان رنگ تكميلي، سايهبه:رنگ خاكستري-
. براي نمايش ارتفاعات، منحني ميزان:اي قهوه-
. براي پوشش گياهي:سبز-
و ساير عوارض آبي:تند آبي- . براي شبكة آب، كانال
كم:آبي كمرنگ- و اقيانوس عمق، درياچه براي مناطق .اه ها، درياها
. براي منحني ميزان:اي يا نارنجي قرمز متمايل به قهوه-
.آهنو راهها راه براي عاليم ويژه، شبكة:قرمز تند-
. براي مناطق مرتفع:قرمزكمرنگ-
و دامنه:زرد- ).روشن نمايش ارتفاعات در روش سايه(اي از ارتفاعات كه در معرض تابش مستقيم نور قرار دارد براي زراعت

ميچنا .شان مطابقت داشته باشد هاي طبيعي ها سعي شده كه رنگ عوارض با نمونه شود در انتخاب اين رنگن كه مالحظه

 كاربرد عملي رنگ-5-5

گذاري، كنتراست، گيري از رنگ در فرق بهرهبهرنگ موارد استعمال متعددي در نقشه دارد كه دراين قسمت منحصراً
ميدريو خصوصيات عوارض، اثرات  .شود افت در نقشه پرداخته

كه،هاي قابل درك استفاده از تفاوت از به خصوص در مورد عاليم سطح  روش مناسبي است،خواص رنگ استفادة مطلوب
و خواص چون ساير ويژگياست، يا رنگ موجود در طول موج طيف نور Hueمهمترين خاصيت رنگ،. است رنگ تابعي از آن ها
و. است برقابليت تشخيص و صريح براي بيننده راحتهاآناساس طول موج تفكيك رنگ يا ظاهراً، فرق. تر است تر گذاري ميان دو

بو كافي است كه اين تفاوتردداهاآنچند عالمت بستگي به تفاوت  راحتي مشاهده گردد؛ ولي بايد توجه داشت كه دركهها
تر از شرايط انتزاعي يا شرايط موجود در لژاند يا جدول راهنماي نقشه مشكلها در قالب عاليم ترسيمي موجود در نقشه بسيار تفاوت
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و خطي از لحاظ بعد بسياري از عاليم نقطه:چون اوالً. است  نقشه: آسان نيست، ثانياًهاآنو شناسايي هستندكوچك) اندازه(اي
ع تركيبي از رنگ و تغييرات رنگ در نقاط مختلف نقشه بر .گذاردمياليم اثر هاي گوناگون است

و بدون هيچ ابهاميةهدف اصلي، وضوح كلي  عاليم موجود در نقشه است؛ يعني تمام عاليم به راحتي قابل تشخيص بوده
شو بنابراين، تفاوت. نمودار خصوصيات بارز خود باشند .دنهاي قابل درك ميان عاليم بايد در رابطه با پراكندگي شان به دقت كنترل

بةت، دو عالمت يكسان در دو نقطصور اين درغير بربنظره جدا از هم ممكن است متفاوت و يا دو رسند عكس، دو عالمت متفاوت در
. دور از هم يكسان جلوه كنندةنقط

و نقطه معموالً سعي بر و كوچك، مانند عاليم خطي و عاليم سطح با رنگ اي با رنگ آن است كه عاليم ريز هاي هاي تند
مي گاه عاليم سطح ريز نيز با رنگ. شوندتر مشخص ماليم هاي ها درياچه اي از نقشه طور مثال، در پارهبه. شوند هاي تندتر مشخص

هاي سفيد عموماً از رنگ. تا در مقابل ساير عوارض، مشخص باشندكنند كوچك را با آبي تندتر يا با درصد رنگ باالتري مشخص مي
، به يعهاآنويژه از تركيبو سياه به؛ مي ني، رنگ خاكستري و رنگ خنثي ياد گاه از رنگ خاكستري در رابطه. شود عنوان رنگ زمينه

مي يعني خاكستري را با ساير رنگ،شودمي ها نيز استفاده با ساير رنگ كه پيشتر هم اشاره شد، افزودن طوري كنند، همان ها مخلوط
و افزايش تيرگي مي و افزايش روشنيبرشود، خاكستري موجب كاهش شدت رنگ عكس رنگ سفيد كه موجب كاهش شدت رنگ

.گردد مي
مي. هاي رنگي از يك رنگ خاص امري متداول است در كار تهية نقشه، ايجاد پله توان بايد توجه داشت كه درست است كه

به اين پله و و خاكس صورت مربعات كوچك در كنار هم بر زمينه ها را با فواصل كم بههاي سفيد، سياه  ولي،راحتي تشخيص داد تري
ازمي قوياً توصيهبنابراين،. مطلقاً امكان پذير نيستاين روش و پرجلوه، مانند قرمز رنگي آن هم براي رنگةپل4يا3شود هاي قوي

از در مورد رنگ.و آبي بيشتر استفاده نشود و. پله ابداً جايز نيست3 يا احتماال2ًهاي ضعيف، همانند زرد بيش هارموني يا تعادل
و پيچيده توازن رنگ روي نقشه به مراتب مشكل بر تر .استروي چارت تر از ظاهر سادة آن

بهكم هاي توپوگرافي، زرد در نقشه مي رنگ يا زرد مايل به سبز به. گيرد عنوان رنگ زمينه مورد استفاده قرار دليل گاه، بنا
و يا كنتراست، بي به شتر از قهوههمانندي با واقعيت طبيعي مي اي كمرنگ چون رنگ زرد، كنتراست، شود عنوان رنگ زمينه استفاده

ب و و بنفش دارد عكس؛ رنگ زرد كنتراست خوبي با رنگهخوبي با رنگ سفيد ندارد هاي مناسبي براي نمايش رنگبنابراين.هاي آبي
.باشندمي) زرد(و خشكي) آبي(مناطق آب 

بياگر زمينه روشن باشد، موضوع حالت طبيع. گذاردميرضه بر آن عارضه اثرزمينه يا رنگ اطراف يك عا ميهتري ،گيرد خود
مي ولي اگر زمينه تيره باشد، موضوع روشن و كوچكتر جلوه ب تر  چون رنگ زمينه،ويژه، اگر وسعت زمينه بيش از موضوع باشدهكند،

مي موضوع را تحت مي. دهد الشعاع قرار زم پيشنهاد تر باشد، چون نه تنها از تيرگي عمومي سطح تصوير كاسته ينة تصوير روشنشود
ب هاي روشن، واضح شود، بلكه اطالعات در نقشه مي ميهتر و استفاده نظر ر كننده آن را راحت رسد و مورد مطالعه قرارؤتر يت كرده
مي عبارت ديگر، در نقشههب. دهد مي نش هاي روشن و استخراج يا دريافت اطالعات توان اطالعات بيشتري را  استفادهبرايان داد

ببه.تر خواهد بود كننده راحت و در انتخابههمين دليل، در دو دهة اخير، خاصيت روشني رنگ در نقشه زياد كار گرفته شده است
مي رنگ و متوازني ايجاد ها سعي و توازن باي. نمايند گردد از روشني، كنتراست متعادل االمكاند در تمام سطح نقشه حتياين تعادل

با. حفظ شود مي تفاوت فاحش ميان روشني رنگ الزم به اشاره است كه كنتراست هميشه نبايد در هاي نقشه همراه باشد، بلكه تواند
.ها نيز صورت پذيرد روشني متعادل رنگ

:هاي طور مثال، رنگبه. هاي مقابل هم در دايرة رنگ نام برد توان از رنگ از موارد كنتراست مشخص مي

و بنفش-  زرد
و آبي بنفش- و نارنجي  زرد
و آبي-  نارنجي
و آبي سبز-  قرمز نارنجي
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و سبز-  قرمز
و زرد سبز در كنتراست ميان دو رنگ از آن جمله� .اند ارغواني

: زير نام بردهاي از رنگتوانميدر مورد كنتراست ميان سه رنگ

، قرمز، آبي-  زرد
، آبي سبززرد-  نارنجي، ارغواني
 نارنجي، بنفش، سبز-
 قرمز نارنجي، آبي بنفش، زرد سبز-

ميبراينكات عمومي كه بي كاربرد رنگ در اينجا مطرح و تجربيات شمار كارتوگراف شود، از مالحظات  طي ساليانهاآنها
و انتخاب رنگ براي تازهعنوان كردن اين نكات، صرفاً دليل موفقيت ولي،طوالني گرفته شده است  بلكه،كاران نخواهد بود در انجام

و جداگانه كاربرد اين نكات را بايد در هر نقشه. كند اين نكات صرفاً امكان موفقيت را بيشتر مي و مورد ارزيابي قرار داد مالحظه كرد
رن. را برطرف نمودهاآندر صورت مالحظه ايرادات  و كاربرد هر كارتوگراف يا انتخاب كنندة گ نقشه با استفاده از اطالعات تئوريك

ميها آن .كند در هر موردي، مشخصاً اين نكات را تجربه
ب بسياري از قواعد در كارتوگرافي از طريق تجربي بدست آمده و در طي سالها استفاده، . اند عنوان قواعد كاري تلقي شدههاند

و عمق به و سرما در نقشه)اي توپوگرافيه در نقشه(طور مثال، بيشترين ارتفاع و بيشترين، بيشترين ميزان گرما هاي هواشناسي،
و پراكندگي سرمايه را با رنگ تيره مي ميزان سرمايه در نقشه توزيع بايد توجه داشت اين نكته در تمام موارد. دهند تر نقشه نشان

به. ممكن است صادق نباشد ت درست است كه اين فرض يا تئوري در،ها وجود دارد جربة موفق در بسياري از نقشهعنوان يك  ولي
مي مورد اين بهبه. باشد تواند حالت ديگري داشته خاص، استثنائاً علت تراكم اطالعات در منطقة بيشترين ميزان، طور مثال، اين رنگ

ن مييسترنگ متناسبي ميداليلي ديگرهبو يا بناكندو با ساير اطالعات منطقه برخورد ايجاد .كاهد، از زيبايي ظاهر نقشه
مقياس رنگي. توان از مقياس رنگي در حاشية نقشه استفاده نمودميليتوگرافي،براي پي بردن به ايرادات مربوط به عمليات

 هاي اضافي كاغذ كه بتوان بعد از بريدن قسمتاستمتشكلة نقشه در قسمتي از حاشيه نقشه اصلي هاي خطوط يا نوارهايي از رنگ
ميهب.كرد را حذفهاآن،نقشه .توان ميزان رنگ را در سطح نقشه كنترل نمود كمك اين نوارها

ب ترين بخش نقشه مشكل اين مناطق ضمن اينكه بايد از لحاظ. وسيلة مناطق رنگي استههاي توپوگرافي، نمايش ارتفاعات
ب بندي ارتفاعي مشخص باشند، بايد ناهمواري طبقه گونه كه در سطح زمين وجود اي پيوسته، بدان صورت عارضهههاي سطح زمين را

مي رنگتغييرمنظور، براي اين. دارند، نمايش دهند . كننده القا نمايد پذيرد تا بتواند خصوصيات عارضه را به استفاده ها به آرامي صورت
و برقراري ارتتاثيرگذاريعاليترين حد و هنري نقشه رساندن مفهوم اطالعات ب علمي و مناسب ممكن. كننده است استفادهاباط الزم
بر است رنگ و ثقيل در مبناي قوانين تئوريك صحيح انتخاب شده باشد، ولي كاربرد عملي آن موفق نباشد، هاي نقشه نكتة مبهم

مينقشه اين است  و هنري الزم به تأكيد است كه كلية نكات.دند توصيف نماينخواه كه عناصر تشكيل دهنده چه چيزي را  علمي
و ارائ و وضوح نقشه بة صحيحبايد براي درستي، رواني نه صورت، چنين نقشه اين در غير. كار گرفته شوده اطالعات تنها واضح اي را

مي نمي و هنري نقشه نيز مورد ترديد قرار و درستي نقشه نمي. گيرد دانند، بلكه كيفيت علمي . تواند جدا باشد زيبايي نقشه از وضوح
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 هاي موجود دستورالعمل رقومي نمودن نقشه-6

و سخت هاي موجود روش سازي نقشه براي رقومي و نرم ها به اين روش.افزارهاي مختلفي وجود دارند افزارها طور عمده ها
:عبارتند از

 (Digitizer)گر كردن با استفاده از ميز رقوم رقومي•
 (On Screen)گر كردن روي صفحه نمايش رقومي•
 (Raster to Vector) گر نيمه اتوماتيك افزارهاي رقوم كردن با استفاده از نرميرقوم•

مي تمام اين روش و آن ايجاد يك نقشه در محيط رايانه ها هدف واحدي را دنبال از مذكورةنقش. است كنند  روش گذشته
.نظر باشد داراي مشخصات فني تعريف شده در مقياس موردآن بايد كردن رقومي

مي اينجا فقط به ذكر نكاتيدر .شود كه در هر روش يا سيستم مورد استفاده بايد رعايت شوند پرداخته

و مختصات فايل راية ايجاد ارتباط بين مختصات نقش-6-1 يهاĤن موجود

ميةو فقط نحواستها مشترك اين مرحله در تمام روش گ5منظور بايد براي اين.باشد انجام آن متفاوت . رفته شود نقطه
و يك نقطه حدوداً، مثالً تقاطع شبكههستنداين نقاط در روي نقشه داراي مختصات مشخصي هاي نقشه، چهارنقطه در چهارگوشه

. در وسط
به منطقه قرار داشته باشةدر چهارگوشبايد چهارگوشه تا حدامكانةچهارنقط  وصلهم ند تا خطي كه اين چهارنقطه را

.دشو خارج از اين چهارنقطه توصيه نميةكردن محدود رقومي. كردن باشد نظر براي رقومي تمام منطقه مورد در برگيرندة،كند مي
مي،استفاده هاي مورد تمام سيستم اين. است عدد دلتا، مبناي كنترل دقتهاآنكنند كه در تمام از منطق مشتركي پيروي

از در تمام مقياس.ها است ندهدلتا در واقع واريانس يا جزر ميانگين مربعات باقيما . باشد1/0ها اين عدد بايد كوچكتر

 سازي بايد حتماً اعمال شوند رقوميبرايسازي كه در آماده مواردي-6-2

حد نقشه مورد،ها عموماً كاغذي هستند اينكه نقشه با توجه به• و امكان به دور از تغيير شكل نظر بايد تا هاي عمده
بهب سازي از اين بهتر است براي رقومي، نقشه روي فيلم يا بيس پالستيكي موجود باشدة اگر نمون.اشدخصوص تاخوردگي

.بيس استفاده گردد
ب ها كارتوگرافي شده در بسياري از موارد نقشه• و در نتيجه و روابطهاند خاطر هدف كارتوگرافي كه نمايش صحيح اطالعات

مح محل سمبلاست،اجزا نقشه  مي براي مثال راه.ل واقعي عوارض استها متفاوت از از هيچ،شوند ها وقتي دوخطي كدام
و عامل رقوم سازي مبناي درستي براي رقوميتوانند نميدو خط  .گر بايد به اين مسئله دقت كند باشند

د يا حتي وقتي گر جدا نشو نقشه از ميز رقومها در اين فاصله حتي اگر،ي مختلفهانازمدركردن نقشه در صورت رقومي•
و فايلة تجديد قرائت نقاط رابطالزم است عمليات هربار،گردد سازي انجام نمي رقوميOn-Screenصورت كه به  ميز
.انجام شود (Reference Points)رقومي

و ايجاد فايل(Folder)ةايجاد پوش• و نحو نياز برمبناي دستورالعمل هاي مورد جداگانه براي هر نقشه وب شيتةها ندي
.ها گذاري نقشه شماره
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 سازي عوارض بايد رعايت گردند مواردي كه در هنگام رقومي-6-3

ب� ميهتمام عوارض خطي كه  ها عوارض Nodeاين. هم متصل شوندهب(Node)دار مختصاتة در نقط، بايدرسند هم
ميپيوسته را به قطعات جدا و بهNode كه از كند متصل ميهاآن ها شروع .شوند ختم

بمختصات دو عارضه� بر از نظردباي،يكديگرهدر محل اتصال .(Snap) هم منطبق باشند رياضي
و ايجاد عارضهةنظر محل بستن عارض موردةمگر اينكه نقطگردد، نمياي تكرار نقطه عوارض خطي هيچروي�  خطي

.سطحي باشد
دا غير از رديف درختان هيچ نقطه به� .شته باشداي نبايد جابجايي
يا از سمبلهاآنعوارض خطي كه براي مورد در� .هاي دو خطي . براي محور عارضه مذكور، استفاده گرديده است.

و ها، راه لوله، راه: مانندگيرد، رقومي سازي اصل قرار مي .آهن . .
و عارضه خطيةنبايد از عارضقرار دارند، كردن عوارض سطحي كه مجاور عوارض خطي براي رقومي�  استفاده نمود

و مانند ساختماني كه كنار جاده،سطحي جداگانه بايد رقومي گردد به قرار دارد به بايد و و طور تنهايي كامل رقومي مستطيل
.گردد

باشند واحد اي اتصال داراي مختصات در نقطهبايددهنده يك سطح براي ايجاد سطوح بسته تمام عوارض خطي تشكيل�
(Snap)ا مي(نياز نباشند گر در فايل نهايي مورد حتي خط مثالً سطوحي كه پترن و ميهاآن محيطيشوند ).رود از بين

سمت راست جهت حركت بايد صورت كه عارضه اينبه،االمكان از قانون دست راست استفاده گردد سازي حتي در رقومي�
.قرارگيرد (Cursor)گر رقومةنشان

د عوارضي كه در قسمت اتصا� مي شيتول  مشترك بين دو شيت مجاور موجود باشدة حتي اگر محدودگيرند قرار
(OverLap) ،بر و نبايد بضروري است روي يكديگر تكرار گردند هم يك مختصات مشتركادر محل اتصال وصل به

.(Snap)گردند 
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جدید نظر کلی از نظر محتوی و جزئیات، مجـدداً بـه چـاپ رسـیده                شده و پس از ت    
های کارتوگرافی    کلیات استاندارد و دستورالعمل     مربوط به  حثا به مب  این جلد . است
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 و رنـگ     مبانی نوشتاری  .نماید  ارائه می  را   ی توپوگرافی رقومی  ها رقومی نمودن نقشه  

  . گردند نیز از مباحثی هستند که مطرح می
هـای خـاص تکـرار        های مربوط به مقیـاس       در جلد  ،مطالب ذکر شده در جلد کلیات     
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  : خالصه به زبان انگلیسی •
This is the fourth volume in a series of specifications titled, "Unified Specifications 
for Surveying and Mapping" which were first published in 1993 as Specification No. 
119. These specifications are being published after major revisions in content and 
details. 
Volume 4 covers the general aspects of cartographic standards and specifications, 
defining sheet size, numbering, lineage, map projection and map digitizing. 
Fundamentals of lettering and color are also covered. 
Therefore, these topics will not be repeated in the volumes related to specific scales.  
This document is based on the latest domestic and foreign standards. 
Conformance to the contents of this publication is mandatory for executive 
organizations, consulting engineers, and others, working on development projects. 

  




