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فصل نخست
سازمان نقشهبرداری
تاریخچه نقشهبرداری در ایران

در دوره قاجاریه با اهتمام عباس میرزا فرزند و ولیعهد فتحعلیشان افرادی برای فراگیری دانششهشای جدیشد بشه
اروپا اعزام گردیدند .در زمان صدارت میرزا تقیخان امیركبیر صدراعظم نامی دوران قاجاریه بهمنظور گسشترش و
بهرهگیری از علوم و فنون جدید مدرسه دارالفنون تأسیس گردید .در این مدرسه نوبنیاد ،اساتید اتریشی تدریس
میكردند و ایرانیانی كه در اروپا تحصیل نموده بودند آنها را همراهشی مشینمودنشد .یکشی از درسهشایی كشه در
دارالفنون تدریس میشد نقشهبرداری بود .دانشجویان نقشهبرداری دارالفنون بشهمشوازات تحصشیل ،نقششههشایی از
روستاهای اطشراف تهشران تهیشه مشیكردنشد و برخشی از آنهشا بعشدها در دارالفنشون بشه تشدریس نیشز پرداختنشد.
دانشآموختگانی نظیر مرحوم عبدالرزاق بغایری در پایهگذاری رشته نقشهبرداری و تهیه نقشهها بشهویشژه تعیشین
حدود مرزی كشور خدمات شایانی نمودهاند .ازآنجاییكه نقشهبرداری پیشنیاز اقدامات عمرانی و دفشاع و توسشعه
محسوب میگردد ،براثر آشنایی حاصل شده با كاربرد نقشهبرداری بهتشدریج در تششکیالت نظشامی و وزارتخانشه و
دستگاه هایی كه نیاز به خدمات نقشه برداری و نقشه داشتند واحدهایی جهت رفع نیاز موردی دایر گردید كه این
واحدها بهصورت پراكنده نقشه هایی با روش برداشت زمینی تهیه مینمودند .با تأسیس دانشگاه تهشران برخشی از
دانشکده ها نظیر دانشکده فنی ،دانشکده كشاورزی ،دانشکده علشوم و ...درس نقششهبشرداری را جشزو دروس خشود
منظور نمودند.
تاریخچه سازمان نقشهبرداری کشور

طی دوران برنامه  7ساله اول ( 1327تا  )1334دایرهای به نام بنگاه مهندسی در سشازمان برنامشه وقشت تششکیل
گردید كه انجام امور نقشهبرداری نیز بخشی از فعالیتهای این بنگاه بود .از سال  1330به بعد مهندسان مششاور
خارجی برای اجرا و مشاوره پروژه های مختلف در كشور حضور داشتند كه بابت هزینه عملیات نقشهبرداری مبالغ
زیادی دریافت مینمودند .طی این سالها گروهی از كارشناسان سازمان برنامه (ازجمله مهندس حامی ،مهنشدس
خان بابا ایروانی و ...با همکاری سرهنگ نوتاش) به فکر تأسیس سازمانی افتادند كشه بتوانشد پاسشخگوی نیازهشای
نقشهبرداری در سطح كشور باشد .با پیگیریهای انجامگرفته در تاریخ هفتم خرداد  1332بهمنظشور تهیشه نقششه
كل كشور و تطبیق عملیات نقشهبششرداری كششه بهوسیله كلیه مؤسسات و دوایر دولتشی در تمشام كششور صشورت
میگرفت دولت وقت اقدام به تصویب قانون سازمان نقشه بشرداری كششور زیشر نظشر سشازمان برنامشه وقشت نمشود.
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پسازاین تصم یم مرحوم مهندس ابراهیمی كه تحصیالت تکمیلی خود را در رشته فتشوگرامتری در كششور هلنشد
گذرانیده بود مأموریت یافت تا نسبت به تأسیس سازمان نقشهبرداری كشور اقشدام نمایشد .ایششان پشس از فشراهم
آوردن مقدمات بهعنوان اولین رئیس سازمان منصوب گردید.

با تأسیس سازمان نقشهبرداری و بهرهگیری از فنآوری نشوین بشر اسشاس آمشوزشهشا و تجهیشز ایشن سشازمان بشه
تجهیزات پیشرفته نظیشر هواپیمشا ،دسشتگاههشای تبشدیل ،دسشتگاههشای چششا ،،فاصلششهیشابهشا ،دوربشینهششای
نقشهبرداری ،تجهیزات كارتوگرافی ... ،قدمهشای مشؤثری در اجشرای برنامشههشای عمرانشی برداششته ششد .سشازمان
نقشهبرداری كشور با نقشهبرداری ،عکسبرداری هوایی ،تهیه نقشههشای مختلشف در كلیشه برنامشههشای عمرانشی از
قبیل شهرسازی ،سدسازی ،آبیاری ،راهسازی ،انتقال نیروی برق ،استخراج معشادن ،تهیشه نقششههشای حشدنگاری
(كاداستر) نقش مؤثری ایفا نموده است.

در حال حاضر با استفاده از نقشه و اطالعات مکانی تهیه شده توسط سشازمان نقششهبشرداری كششور ،پایگشاههشای
اطالعاتی مختلف با كاربردهای متعدد در كشور ایجاد گردیده و با توجه به فعالیتها و خدمات ارائهشده ،سشازمان
نقشهبرداری كشور از حمایت طیف گسترده كاربران برخوردار بوده و بهعنشوان حشامی بخشش خصوصشی ،وظشایف
حاكمیتی دولت را درزمینه نقشهبرداری انجام میدهد.
این سازمان به لحاظ حقوقی دارای شخصیت مستقل و وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور میباشد.
اهداف

 تقویت شبکههای ژئودزی ،ترازیابی و ثقل سنجی (گراویمتری) و اهتمام برای اتصال آنها به شبکههشای
متناظر در كشورهای همجوار
 ارتقای دانش كارشناسان ذیربط داخل و خارج سازمان و تالش برای ایجاد دانشگاه ژئوماتیك
 تهیه استانداردهای علوم مهندسی ژئوماتیك و ارتقای كیفیت محصوالت و خدمات نقشهبرداری
 اصالح قوانین حاكم بر سازمان بهمنظور تحکیم جایگاه قانونی آن
 بهنگام سازی نقشههای تهیه شده پوششی
 استفاده از روشها و تجهیزات پیشرفته برای باالبردن كیفیت تولیدات
 گسترش پایگاه دادههای توپوگرافی ملی
 اهتمام برای تقویت شورای عالی نقشهبرداری بهمنظور هماهنگی فعالیشتهشای نقششهبشرداری در سشطح
كشور
 بهرهبرداری از تصاویر ماهوارهای برای تهیه و بهنگام نمودن نقشهها و اطالعات مکانی
e_rastgou@yahoo.com
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 تهیه و بازنگری نقشههای 1:50،000
 تهیه نقشههای  1:2،000شهرهای مهم كشور.
 گسترش پایگاه دادههای توپوگرافی بهمنظور تهیه  GISملی بر اساس نقشههای 1:25،000
 تهیه نقشههای پوششی رقومی  1:50،000بر مبنای نقشههای 1:25،000
 اندازهگیری مجدد ترازیابی درجه 1
 ترازیابی درجه  2و درجه 3
 تهیه نقشه ژئودینامیك جمهوری اسالمی ایران
 تعیین ژئویید دقیق جمهوری اسالمی ایران
 انجام عملیات آبنگاری و تهیه چارتهای دریایی در مقیاس  1:25،000و 1:100،000
 تهیه و بازنگری اطلسهای ملی و موضوعی و ایجاد اطلس الکترونیك
وظایف

 طراحی و اجرای عملیات نقشهبرداری بنیادی از قبیل ایجاد شبکههای سراسری ژئودزی ،ترازیابی دقیق،
ثقل سنجی و ژئودینامیك
 تهیه نقشههای مبنایی كشور در مقیاس  1:25،000و مقیاسهای دیگر در راسشتای برنامشههشای توسشعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی كشور
 تعیین سطوح مبنای نقشهبرداری از قبیل :ژئویید ملی و محلی ،بیضشویهشای مقایسشه ،سشطوح مبنشای
ارتفاعات و سیستمهای تصویر مناسب
 ایجاد ایستگاههای دائمی تعیین موقعیت ماهوارهای ،فضایی و ارائه خدمات مربوط
 تهیه نقشههای مورد نیاز طرحهای عمرانی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و بخش خصوصی
 انجام عکسبرداریهای هوایی و تهیة فیلم ،تصویر رقومی و پردازشهای مربشوط موردنیشاز دسشتگاههشای
دولتی و بخش خصوصی
 طراحی و ایجاد سیستمهای اطالعات مکانی ( ،)GISسیسشتمهشای اطالعشات زمینشی ( )LISو تششکیل
پایگاه دادههای توپوگرافی ملی ()NTDB
 تشکیل شورای ملی كاربران )NCGISU) GIS
 عملیات آبنگاری (هیدروگرافی) شامل تهیة چارتهای مبنایی و موردی ،جمعآوری و پردازش اطالعات
جزر و مدی ،پیشبینی و تهیة جداول جزر و مدی
 طرح و اجرای پروژة اطلس ملی ایران و اطلسهای موضوعی
 گردآوری و بایگانی اطالعات جغرافیایی و نسخة اصلی نقشهها بهمنظور ایجاد بانك اطالعاتی
e_rastgou@yahoo.com
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 اعمال ممیزیهای كیفی فعالیتهای نقشهبرداری
 تهیه و تدوین استانداردها ،قوانین و دستورالعملهای الزم برای ایجاد یکپارچگی و انسجام در مراحل كار
فنی و اجرایی سازمان و سایر مؤسسات و نهادهای فعال در عرصههای مرتبط
 نظارت و كنترل كیفی بر تمام فعالیتهای تهیة نقشه انجام ششده در مؤسسشات و بخششهشای دولتشی و
خصوصی طبق استانداردهای بینالمللی
 عضویت در انجمنهای علمی و فنی بینالمللی و منطقهای در زمینههای علشوم مهندسی نقشهبرداری بشا
رعایت قوانین و مقررات مربوط
 همکاری با مجامع علمی ،فنی داخل و خارج و تبادل اطالعات با این مجامع
 برگزاری دورههای آموزشی در زمینههای مهندسی نقشهبرداری در حیطة مقررات مربوط
 برگزاری كنگرهها ،اجالسها و سمینارهای مرتبط بشششا مهندسی نقشهبرداری در سطح ملی ،منطقهای و
بینالمللی و شركت در گردهماییهای داخلی و خارجی ذیربط
 همکاری الزم برای تحقق وظایف شورای عالی نقشهبرداری

سازمان نظاممهندسی ساختمان
سازمان نظاممهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است كشه در جهشت تحقشق قشانون نظشاممهندسشی و كنتشرل
ساختمان مصوب سال  1374بهصورت رسمی تأسیس گردید .این سازمان برای مرتفع كردن موارد خواستهششده
در قانون نظاممهندسی و كنترل ساختمان سال  1374تأسیس شد تا اهداف كلی زیر را برآورده كند.
 )1مهندس فنی و متخصص ساختمان در رأس هرم سازندگی قرا گیرند و صاحبان مهارتهشای فنشی در سشطوح
میانی و كارگران فنی بدنه هرم فنی ساختوساز ساختمانسازی در ایران را تشکیل دهند.
 )2ایجاد یك جامعه حرفهای مولد ثروت ،رفاه ،دانش و هنر برای اعضای آن
 )3مراقبت از ایمنی ،بهداشت و آسایش محیطهای مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعه سالم فضشاهای زیسشتی
به كمك مهندسان طراح و نظارت كلی سازمان نظاممهندسی ساختمان
 )4ارتقای توان سشازندگی و نشوآوری در صشنعت سشاختمان در سشطح ملشی و منطقشهای و ایجشاد بسشتری بشرای
رقابتهای بینالمللی
این سازمان دارای واحدهای استانی است و سازمان هر استان ازنظر حقوقی دارای شخصیت مستقل است .اركان
سازمان عبارت است از سازمان استانها ،هیات عمومی ،شورای مركز ،رئیس سازمان و شورای انتظامی.
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رأی تشکیل سازمان استان وجود حداقل  50نفر داوطلب عضویت از بین مهندسشان حشوزه آن اسشتان كشه دارای
مدرک مهندسی در رشتههای اصلی مهندسی ششامل نقشههبهراار  ،معمشاری ،عمشران ،تأسیسشات مکشانیکی،
تأسیسات برقی ،شهرسازی و ترافیك باشند ،ضروری است .در حال حاضر كلیه استانهای كششور دارای سشازمان
هستند .اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان استان كه درواقع مهمترین بخشش وظشایف سشازمان اسشتان
محسوب میشود به شرح زیر است:

 )1برنامهریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسالمی در معماری و شهرسازی.
 )2برنامهریزی بهمنظور رشد و اعتالی حرفههای مهندسی ساختمان و مشاغل مربوط به آن.
 )3ارتقای دانش فنی و كیفیت كار شاغالن در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاههای علمی،
فنی ،آموزش و انتشارات.
 )4همکاری با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقشررات ملشی سشاختمان و
ضوابط طرحهای جامع تفصیلی و هادی در شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
 )5نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتشی
در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصالح.
 )6مشاركت در امر ارزشیابی و تعیین صالحیت و ظرفیشت اششتغال بشه كشار ششاغالن در امشور فنشی مربشوط بشه
فعالیتهای حوزههای مشمول این قانون.
 )7دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفهای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای باارزش و برگزاری مسابقات
حرفهای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند
 )8تنظیم روابط بین صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و كارفرمایان و كمك بشه مراجشع مسشئول در بخشش
ساختمان و شهرسازی درزمینهٔ ارجاع مناسب كارها به صاحبان صالحیت و جلشوگیری از مداخلشه اششخاص
فاقد صالحیت در امور فنی.
 )9كمك به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت راه و شهرسازی درزمینهٔ تدوین ،اجشرا
و كنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
 )10كمك به ارتقای كیفیت طرحهای ساختمانی ،عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش برحسشب
درخواست ،شركت در كمیسیونها و شوراهای تصمیمگیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری بشا وزارت راه
و شهرسازی و شهرداریها در زمینه كنترل ساختمان و اجرای طرحهای یادشده ،با استفاده از خدمات اعضای
سازمان استان.
 )11ارائه خدمات كارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختالفاتی كه دارای ماهیت فنی است.
 )12همکاری با مراجعه استان در هنگام بروز انواع سوانح و بالیای طبیعی.
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 )13تائید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
 )14معرفی نماینده هیات مدیره سازمان استان برای عضویت در كمیسیونهای حل اختالف مالیاتی در رسشیدگی
و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای سازمان.
 )15تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی.
 )16سایر مواردی كه در آییننامه اجرایی قانون نظاممهندسی و كنترل ساختمان تعیین شده است.
پروانه اشتغال به کار مهندسی

بر اساس فصل دوم قانون نظاممهندسی و كنترل ساختمان
ماده  )4دارندگان مدرک تحصیلی كارشناس و باالتر ،در هر یك از «رشتههای اصلی» یشا «رششتههشای مشرتبط»
میتوانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق كار و تجربه
در یك یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی ،محاسبه ،نظارت ،اجرا ،بهرهبرداری ،نگهشداری ،كنتشرل و
بازرسی امور آزمایشگاهی ،مدیریت ساخت و تولید ،نصب ،آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صالحیت نمایند.
ماده  )5برای صدور «پروانه اشتغال» عالوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی ،گواهی اشتغال بشه كشارآموزی و گشواهی
قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه كار حرفهای در رشتههای تخصصی و فنی مربوط ،بعد از تاریخ اخشذ مشدرک
به شرح زیر ضروری است:
الف ش دارندگان مدرک علمی دكتری با حداقل  1سال كارآموزی یا سابقه كار.
ب ش دارندگان مدرک كارشناسی ارشد با حداقل  2سال كارآموزی یا سابقه كار.
 ،ش دارندگان مدرک كارشناسی با حداقل  3سال كارآموزی یا سابقه كار.
ماده  )6گواهی اشتغال به كار و تجربه عملی و سابقه كار متقاضی در صشورتی معتبشر ششناخته خواهشد ششد كشه
توسط واحدهای فنی وزارتخانهها ،سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت ،ششهرداریهشا ،شخصشیتهشای حقشوقی
شاغل در رشتههای موضوع «قانون» ،شركتهای ساختمانی یا مهندسان مشاور كه دارای پروانه اششتغال بشه كشار
مهندسی «شخص حقوقی» میباشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه كار و دارای پروانشه
اشتغال به كار مهندسی و یا توسط «نظاممهندسی استان» تائید و صادر شده باششد .در گشواهی اششتغال مشذكور
موارد زیر باید درج شود:
الف ) نام ،محل و مشخصات پروژهای كه متقاضی در آن اشتغال داشته است.
ب ) مدت اشتغال متقاضی با ذكر تاریخ شروع و خاتمه كار.
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 ) ،نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.
ت ) نام ،مشخصات ،سمت و شماره «پروانه اشتغال» شخص حقیقی یا حقوقی صادركننده گواهی.
ماده  )7متقاضی «پروانه اشتغال» بایشد تقاضشای كتبشی خشود را طبشق فشرم مخصوصشی كشه توسشط وزارت راه و
شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری كه متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز مشیباششد ،تکمیشل نمشوده،
همراه با مدارک زیر تسلیم نماید.
الف ) فتوكپی مصدق مدرک تحصیلی كشه ارزش دانششگاهی و رششته و درجشه علمشی آن صشریحاً توسشط وزارت
فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تائید قرار گرفته باشد ،به كیفیتی كه اطمینان به صحت آن بشرای مرجشع
صادركننده «پروانه اشتغال» محرز شود.
ب ) گواهی اشتغال به كار به ترتیبی كه در ماده  6این آئیننامه مقرر شده است.
 ) ،گواهی قبولی در آزمون
ت ) فتوكپی كارت كد اقتصادی متقاضی.
ث ) فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور «پروانه اشتغال».
ج ) مدارک عضویت «نظاممهندسی استان» مربوط.
چ ) مدارک هویت به ترتیبی كه در فرم تقاضای «پروانه اشتغال» تعیین و مقرر شده است.
ح ) سایر مداركی كه ارائه آنها بهموجب مقررات این آئیننامه و یا قوانین حاكم بر صدور اینگونه مدارک الزامشی
باشد.
ماده  )8وزارت راه و شهرسازی پس از بررسی تقاضای «پروانه اشتغال» و مشدارک ضشمیمه آن در صشورت كامشل
بودن ،حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ وصول« ،پروانه اشتغال» مورد درخواست را صادر خواهند نمود و در صشورت
كافی نبودن مدارک ،مراتب را ظرف  15روز با ذكر نواقص بهطور كتبی به متقاضی اعالم خواهد نمود.
تبصره ) وزارت راه و شهرسازی در استانهایی كه ششرایط را مقتضشی تششخیص دهشد ،وصشول تقاضشای «پروانشه
اشتغال» و مدارک مربوط را به عهده «نظاممهندسی استان» محول خواهد كرد« .نظاممهندسی اسشتان» در ایشن
حالت پس از بررسی و تائید و تنظیم پرونده ،آن را برای صدور «پروانه اشتغال» به وزارت راه و شهرسازی ارسشال
خواهد كرد.
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ماده  )9اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته و تخصصی كه تشخیص صالحیت شدهاند
بهطور فردی یا بهطور مشترک با مسئولیت مشترک میتوانند اقدام به تأسشیس دفتشر مهندسشی بنماینشد .دفشاتر
مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای «پروانه اشتغال» میباششد و امتیشاز آن قابشلواگشذاری نیسشت.
اشخاص مذكور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده  96قانون مالیاتهای مستقیم میباشند.
دفاتر مهندسی مذكور میتوانند با توجه به حدود صالحیت افراد دارنده «پروانه اشتغال» كه عضو دفتر میباششند
از وزارت راه و شهرسازی درخواست صالحیت بنمایند.
ماده  )10اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح زیر ،میتوانند در یك یا چند رشته مشروط
بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به كشار مهندسشی یشا كشاردانی باششند تقاضشای صشدور
«پروانه اشتغال» شخص حقوقی بنمایند.
الف ) فتوكپی پروانه اشتغال به كار مهندسی یا كاردانی اشخاص حقیقی فوقالذكر.
ب ) یك نسخه فتوكپی اساسنامه و روزنامه رسمی حشاوی آگهشی تأسشیس و آخشرین تغییشرات و یشك نسشخه از
صورتجلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و كسانی كه دارای حشق
امضاء میباشند.
 ) ،مدارک مربوط به احراز صالحیت از سازمان برنامهوبودجه و سایر مراجع ذیربط در صورت وجود
ت ) فتوكپی كارت كد اقتصادی متقاضی.
ث ) فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج ) ارائه مدارک عضویت در «نظاممهندسی استان»
چ ) هر نوع مدارک دیگری كه در فرم تقاضای «پروانه اشتغال» اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.
تبصره ) تغییرات اساسنامه یا تركیب مدیران باید ظرف حداكثر یك ماه به مرجع صشادركننده «پروانشه اششتغال»
اطالع داده شود و درصورتیكه تغییرات مذكور بهموقع اطالع داده نشود و یا مدیرانی كه دارای «پروانه اششتغال»
شخص حقیقی میباشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند ،وزارت راه و شهرسازی مشیتوانشد حسشب مشورد
«پروانه اشتغال» مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو كند.
حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال

ماده  )11پروانه اشتغال به كار مهندسی در چهار درجه« ،پایه « ،»3پایه « ،»2پایه  »1و «ارشد» صادر میششود.
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برای متقاضیان «پروانه اشتغال» با داشتن سشوابق تجربشی یشا كشارآموزی بشه میشزان منشدرج در مشاده « 5پروانشه
اشتغال» «پایه  »3صادر میگردد .جهت ارتقاء از «پایه  »3به «پایه  »2داشتن  4سال و از «پایه  »2به «پایه »1
 5سال و از «پایه  »1به «ارشد»  6سال سابقه كار حرفهای در پایه قبلی و موفقیشت در آزمشون مربشوط ضشروری
است.
تبصره  )1اشخاصی كه در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی در «رشتههای اصلی» میباششند و یشا
با داشتن سوابق كار بیشتر از میزان مندرج در ماده  5این آئیننامه ،متقاضی دریافت «پروانشه اششتغال» هسشتند،
چنانچه ظرف یکسال از تاریخ ابالغ این آئیننامه جهت تعویض یا دریافت «پروانشه اششتغال» مراجعشه نماینشد ،بشا
احتساب سنوات تجربه حرفهای طبقشهبنشدی و بشدون آزمشون در یشك درجشه پشایینتشر قشرار خواهنشد گرفشت و
درصورتیكه بعد از ضرباالجل مذكور مراجعه نمایند درجه «پروانه اشتغال» با توجه به سنوات تجربه حرفشهای و
موفقیت در آزمون هر یك از درجات مذكور تعیین خواهد شد.
تبصره  )2در ظرف یك سال موضوع تبصره ( )1این مشاده جهشت انطبشاق اششخاص بشه درجشه مهندسشی ارششد،
«شورای مركزی» سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از تائیشد صشالحیت حرفشهای ،آنهشا را جهشت اخشذ
درجه «مهندسی ارشد» به وزارت راه و شهرسازی معرفی میكند .اشخاص مذكور مشیتواننشد تشا سشیر تششریفات
مذكور ،با اخذ «پروانه اشتغال»« ،پایه  »1به كار خود ادامه دهند.
پس از پایان مهلت مذكور ،انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یا احراز درجه مذكور نیز تابع شرایط عمشومی
مندرج در این آئیننامه خواهد بود.
تبصره  )3وزارت راه و شهرسازی موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجشه و رعایشت تناسشب موردنیشاز
جامعه به آن بهطور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمونهای مربوط اقدام كند.
تبصره  )4تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اششخاص حقشوقی كشه بشهوسشیله سشازمان برنامشهوبودجشه تششخیص
صالحیت و تعیین ظرفیت شده یا میشوند مطابق دستورالعملی خواهد بود كه بهطور مشترک توسشط وزارت راه
و شهرسازی و سازمان برنامهوبودجه تهیه و ابالغ میشود.
ماده  )12بهمنظور تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان «پروانه اشتغال» ،در «مهندسی ساختمان»
فعالیتهای مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم كار به چهشار گشروه« ،الشف»« ،ب»« ،ج» و «د» تقسشیم
میشود.
تبصره  )1برای تعیین فعالیتهای مهندسی در بخش ساختمان ،ساختمانها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسشیم
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میشوند.
گروه «الف» با مقیاس كاربری محله  1تا  2طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای  600مترمربع.
گروه «ب» با مقیاس كاربری ناحیه  3تا  5طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای  2000مترمربع.
گروه «ج» با مقیاس كاربری منطقه  6تا  10طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای  5000مترمربع.
گروه «د» با مقیاس كاربری شهر بیش از  10طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از  5000مترمربع.
تبصره  )2تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنشین نظشارت معمشاری و نظشارت سشازه بشرای تمشام
گروههای ساختمانی مندرج در تبصره  1این ماده الزامی و به شرح جدول موضوع این ماده میباشد:
طبقهبند صالحیت برا هر یك از گروهها ساختمان
طبقهبندی صالحیت برای هر یك از گروههای ساختمان

صالحیت گروه
ساختمانها
گروه «الف»
گروه «ب»
گروه «ج»
گروه «ا»

تهیه طرح معمار
توسط :

انجام محاسبات سازه نظارت بر طرح معمار
توسط:

توسط:

نظارت بر اجرا سازه
توسط:

مهندس معمار پایه  3یا مهندس عمران پایه  3تا مهندس معمار یا عمران مهندس عمران یا معمار
باالتر

باالتر

پایه  3یا باالتر

پایه  3یا باالتر

مهندس معمار پایه  2یا مهندس عمران پایه  2یا مهندس معمار پایه  3یا مهندس عمران پایه  3یا
باالتر

باالتر

باالتر

باالتر

مهندس معمار پایه  1تا مهندس عمران پایه  1یا مهندس معمار پایه  2یا مهندس عمران پایه  2یا
باالتر

باالتر

مهندس معمار ارشد

مهندس عمران ارشد

باالتر

باالتر

مهندس معمار پایه  1یا مهندس عمران پایه  1یا
باالتر

باالتر

در محلهایی كه مهندس معمار یا عمران به تعداد كافی نباشد طبق نظر وزارت راه و شهرسازی حسشب مشورد از
خدمات مهندسی «رشته مرتبط» یا رشتههای دیگر یا كاردانهای دارای صالحیت استفاده میشود.
تبصره  )3گروهبندی سایر فعالیتهای مهندسشی موضشوع «قشانون» و همچنشین تعیشین حشدود صشالحیت سشایر
دارندگان «پروانه اشتغال» بهموجب دستورالعملی كه بهوسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابالغ میشود تعیین
میگردد.
ماده  )13ظرفیشت اششتغال دارنشدگان «پروانشه اششتغال» در رششتههشای مختلشف و در هشر اسشتان بشه پیششنهاد
«نظاممهندسی استان» و تصویب وزارت راه و شهرسازی تعیین میشود.
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تبصره ) دارندگان «پروانه اشتغال» و كلیه مراجع صادركننده پروانه ساختمان و سایر مجوزهای مربوط موظفاند
حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در «پروانه اشتغال» را رعایت نمایند.
ماده  )14حدود صالحیتدارندگان «پروانه اشتغال» ششخص حقشوقی در رششته و تخصشص موردتقاضشا از طریشق
بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادرشده توسط وزارت راه و شهرسازی صورت خواهشد
گرفت و در مواردی كه نقشههای تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و تفکیك اراضشی
توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت میشود باید برحسب الزامی بودن هشر یشك از مشوارد تهیشه طشرح
معماری و نظارت بر اجرای آن ،انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن ،تهیه طرحهای تأسیسات مکشانیکی و
برقی و نظارت بر اجرای آنها و نظایر آن و نقشهها و محاسبات فنی توسشط مهندسشان دارای «پروانشه اششتغال»
تهیه ،امضاء و یا تعهد نظارت شود.
ماده  )15در مواردی كه شركتهای دولتی وابسته به دولت ،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بشهاسشتثنای
شهرداریها كه بهطور قانونی وظیفه تهیه و یا تائید نقشه و انجشام كارهشای اجرایشی سشاختمانی بشه عهشده آنهشا
میباشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص ،چه در مركز و چه در هر یك از نقشاط مختلشف كششور
برای انجام این قبیل امور نموده باشند ،مشروط بر اینکه تشکیالت سازمانی آنها به تصویب مراجع صشالحیتدار
رسیده و مسئول واحد فنی آنها دارای «پروانه اششتغال» ششخص حقیقشی باششد ،بشا ارائشه مشدارک و مجوزهشا و
مصوبات مراجع صالحیتدار ،برای هر یك از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در ایشن آئشیننامشه
«پروانه اشتغال» شخص حقوقی صادر خواهد شد.
ماده  )16مسئولیت صحت طراحی و محاسبه ،اجرا ،نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسشه و در
مورد اشخاص موضوع ماده  15این آئیننامه به عهده مسئوالن واحدهای فنی مربوط ،كه دارای «پروانه اششتغال»
شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضاء كننده بوده و
با تغییر سمت وی ،ساقط نخواهد شد .همچنین امضای وی رافع مسئولیت مهندس طراح ،محاسب و ناظر كه در
رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت كردهاند ،نخواهد بود.
ماده  )17با توجه به اصالحیه تبصره  1ماده  1نظام صنفی مصوب  1368پاسخ به استعالمات مراجع ذیصالح در
خصوص اشخاص حقوقی شامل ششركتهشای سشاختمانی ،ششركتهشای تأسیسشاتی و تجهیزاتشی و ششركتهشای
مهندسان مشاور و شركتهای خدمات مهندسی و سایر مؤسساتی كشه ارائشه خشدمات و فعالیشت آنهشا مسشتلزم
داشتن «پروانه اشتغال» میباشد و همچنین پاسخگویی به مسائل صنفی آنها با «نظاممهندسشی اسشتان» اسشت
كه وفق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد نمود.
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ماده  )18كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضشوع «قشانون» ضشمن رعایشت سشایر
قوانین و مقررات مربوط به احراز كلیه شرایط مقشرر در مشورد اششخاص حقیقشی و حقشوقی ایرانشی بایشد «پروانشه
اشتغال» موقت از وزارت راه و شهرسازی دریافشت دارنشد .در «پروانشه اششتغال» موقشت مشدت اعتبشار ،صشالحیت
متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.
ماده  )19امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشهها و اسناد تعهدآور همراه با مهری خواهد بود كشه در
آن نام كامل و شماره «پروانه اشتغال» و شماره عضویت نظاممهندسی ،رشته و كد اقتصادی درجشده باشد.
ماده  )20برای متقاضیانی كه در بیش از یكرشته دارای شرایط اخذ «پروانه اشتغال» میباشند یا بعداً صالحیت
جدید كسب نماینشد فقشط یشك «پروانشه اششتغال» صشادر مشیششود و در «پروانشه اششتغال» مشذكور رششتههشا و
تخصصهایی كه دارند« ،پروانه اشتغال» در آن تعیین صالحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیشت اششتغال
آنها درج خواهد شد.
ماده  )21وزارت راه و شهرسازی میتواند ،در مورد تمام یا بعضی از رشتهها و تخصصهشا ،صشدور یشا تجدیشد یشا
تمدید پروانه و همچنین ارتقاء پایه مهندسی را موكول به گذراندن آزمونهای عمومی و تخصصی نماید.
ماده « )22پروانه اشتغال» برای مدت سه سال در سراسر كشور ،در رشته و تخصص تعیشین ششده معتبشر اسشت.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط الزم ظرف یك ماه نسبت به
تجدید یا تمدید «پروانه اشتغال» اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را بهطور كتبی با ذكر دالیشل
به متقاضی اعالم نماید .تاریخ تجدید یا تمدید «پروانه اشتغال» باید در محل مخصوصی از متن «پروانه اشتغال»
درج شود.
تبصره  )1درصورتیكه اعتبار یك یا بعضی از مدارک الزم جهت صدور یشا تجدیشد یشا تمدیشد «پروانشه اششتغال»
محدود به مدت معینشی كمتشر از  3سشال باششد ،در ایشن صشورت مشدت اعتبشار «پروانشه اششتغال» بشا توجشه بشه
محدودیتهای زمانی مدارک مذكور تعیین و درج خواهد شد.
تبصره  )2درصورتیكه دارنده «پروانه اشتغال» بخواهد در خارج از محدوده استانی كه در «نظاممهندسی استان»
آن عضشو اسششت ،از «پروانشه اشششتغال» خششود اسشتفاده نمایششد ،مکلشف اسششت مراتششب را بشهطششور كتبشی بششه اطشالع
«نظاممهندسی استان» هر دو استان برساند.
ماده  )23در موارد زیر «پروانه اشتغال» حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال
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خواهد شد:
الف ) فوت دارنده «پروانه اشتغال»
ب ) حجر دارنده «پروانه اشتغال» تا زمانی كه رفع حجر نشده باشد.
 ) ،عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یك ماه از تاریخ انقضای مهلت.
ت ) محکومیت قطعی ،دارنده «پروانه اشتغال» به مجازاتی كه كیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باششد
تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.
ث ) درصورتیكه دارنده «پروانه اشتغال» بهموجشب رأی قطعشی ششورای انتظشامی اسشتان یشا «ششورای انتظشامی
نظاممهندسی» محکوم به محرومیت از كار شود ،در مدت محرومیت از كار.
ج ) تصمیم وزیر راه و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابالغیهها و اطالعیههای قانونی وزارت راه و شهرسازی.
چ ) قطع عضویت از «نظاممهندسی استان» یا اخراج از آن.
ح ) انحالل یا فقدان شرایط الزم در خصوص اشخاص حقوقی.
تبصره ) دارنده «پروانه اشتغال» در مدتی كه «پروانه اشتغال» او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق ششده اسشت،
حق استفاده از «پروانه اشتغال» را جز برای ادامه كارها و مسئولیتهایی كه قبشل از آن بشه عهشده گرفتشه اسشت
(آنهم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.
ماده  )24چنانچه «پروانه اشتغال» مفقود شود ،صاحب «پروانه اشتغال» میتواند تقاضای صدور المثنی بنماید ،و
مرجع صادركننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا ،درصشورتیكشه یابنشده آن را بشه
مرجع مذكور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.
ماده  )25با توجه به ماده  1287قانون مدنی «پروانه اشتغال» یك سند رسمی دولتی است و كلیه آثار و تبعشات
اسناد رسمی را داراست.
پروانه اشتغال به کار کاراانی و تجربی

بر اساس فصل سوم
ماده  ) 26برای دارندگان مدرک تحصیلی كاردانی فنی ،دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صشورت قبشول
شدن در آزمون علمی و عملی مربوط ،دریکی از رشتههای موضوع (قانون) حسب مورد (پروانشه اششتغال) در سشه
درجه پایه ( ،)3پایه ( )2و پایه ( )1به شرح زیر صادر میشود:
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الف ) برای دارندگان مدرک كاردانی فنی مورد تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی دریکی از رشتههشای موضشوع
(قانون) با:
 داشتن ( )5سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک كاردانی در رشته مربوط ،پروانه اشتغال به كشاركاردانی پایه ()3
 جهت ارتقا از پایه ( )3به پایه ( )2داشتن ( )4سال و از پایه ( )2به پایه ( )1داشتن ( )6سال سابقه كار در پایهقبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.
ب ) برای دارندگان مدرک كاردانی فنی سایر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی دریکی از رشتههای موضوع (قشانون)
با:
 داشتن ( )6سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک كاردانی در رشته مربوط ،پروانه اشتغال به كشاركاردانی پایه ()3
 جهت ارتقا از پایه ( )3به پایه ( )2داشتن ( )4سال و از پایه ( )2به پایه ( )1داشتن  6سال سابقه كشار در پایشهقبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.
 ) ،برای دارندگان مدرک دیپلم فنی دریکی از رشتههای موضوع (قانون) با:
 داشتن ( )7سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط ،پروانه اشتغال بشه كشار تجربشیپایه ()3
 جهت ارتقا از پایه ( )3به پایه ( )2داشتن ( )5سال و از پایه ( )2به پایه ( )1داشتن ( )6سال سابقه كار در پایهقبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.
ت ) برای دارندگان سایر مدارک تحصیلی و معماران تجربی دریکی از رشتههای موضوع قانون با:
 داشتن ( )8سال سابقه كار و تجربه مفید بر اساس مدارک تحصیلی و تجربی در رشته مربوط ،پروانه اشتغال بهكار تجربی پایه ()3
 جهت ارتقا از پایه ( )3به پایه ( )2داشتن ( )5سال و از پایه ( )2به پایه ( )1داشتن ( )6سال سابقه كار در پایهقبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.
تبصره ) سابقه و تجربه مفید حسب گواهیها و مدارک منشدرج در مشاده ( )6ایشن آیشیننامشه و سشایر مسشتندات
موردقبول وزارت مسکن و شهرسازی احراز میشود.
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ماده  ) 27متقاضیان موضوع این فصل از آییننامه باید تقاضای كتبی خود را همراه با مدارک زیشر در تهشران بشه
وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم نمایند.
الف ) تصویر مصدق مدرک تحصیلی كه به تائید مراجع ذیصالح رسیده است و در مشورد كشاردانهشا بشا تعیشین و
تصریح رشته و گرایش آن.
ب ) گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذكور در ماده  6این آییننامه.
 ) ،ارائه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی.
ت ) فتوكپی كارت كد اقتصادی متقاضی.
ث ) فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور (پروانه اشتغال).
ج ) مدارک عضویت در تشکل حرفهای مربوط ،در صورت تأسیس تشکیالت مذكور.
چ ) ارائه مدرک هویت به ترتیبی كه در فرم تقاضا قید شده است.
ح ) سایر مداركی كه ارائه آنها بهموجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است.
ماده  ) 28نحوه برگزاری آزمون و سؤاالت علمی و تجربی و عنداللزوم مصاحبه حضوری در سراسر كشور یکسشان
و متحدالشکل میباشد.
سؤاالت بهصورت كتبی و بهوسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمانهای مسشکن و شهرسشازی
استان قرار میگیرد تا با نظارت مستقیم و همکاری (نظاممهندسی استان) آزمون برگشزار ششود .تصشحیح اوراق و
اعالم اسامی پذیرفتهشدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضشوری در تهشران بشا وزارت مسشکن و شهرسشازی و در
استانها با سازمان مسکن و شهرسازی استان است.
پس از تأسیس تشکیالت حرفهای ،در برگزاری آزمونها از همکاری تشکیالت مذكور استفاده خواهد شد.
ماده  ) 29بهمنظور تعیین حدود صالحیت حرفهای و ظرفیت اشتغال كاردانها و معمشاران تجربشی فعالیشتهشای
فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم كشار و موقعیشت جغرافیشایی بشه سشه
گروه (الف) و (ب) و (ج) تقسیم می شود .سپس با توجه به پایه (پروانه اشتغال) و مدرک تحصیلی و سشوابق كشار
حرفهای و توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر ،حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال دارنده (پروانشه اششتغال) طبشق
دستورالعملی كه بهوسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابشالغ مشیششود تعیشین و در (پروانشه اششتغال) درج
میشود.
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ماده  ) 30مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كاردانی یا كار تجربی  3سال اسشت و در انقضشای مشدت ،در صشورت
وجود شرایط الزم قابل تمدید است.
ماده  ) 31كلیه امور مربوط به (پروانه اشتغال) اعم از فقدان اعتبار ،یا معلق شدن اعتبشار و سشایر مشوارد ازجملشه
تفویض اختیار در مورد صدور و غیر اینها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسی
است.
ماده  ) 32مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفهای و انضشباطی دارنشدگان پروانشه اششتغال بشه كشار كشاردانی و
تجربی نیز ،مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسی است لکن پس از تأسیس تششکیالت حرفشهای مربشوط،
شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همکاری و هماهنگی تشکیالت مذكور اقدام خواهنشد كشرد و مشوارد
خاصی كه در مورد این گروه باید موردتوجه مراجع رسیدگیكننده قرار گیرد و یا باید از آن استثنا شود با توجشه
به پیشنهادهای تشکیالت حرفهای مربوط طی دسشتورالعملی بشهوسشیله وزارت مسشکن و شهرسشازی بشه ششورای
انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر ابالغ خواهد شد.

گروههای درگیر در اجرای یک پروژه عمرانی
در اجرای هر پروژه عمرانی سه گروه اصلی از اشخاص ،شركتها و سازمانهای خصوصی و دولتی وجشود دارنشد
كه عبارتاند از:
 )1كارفرما  )2مهندسین مشاور  )3مهندسین پیمانکار
 )1کارفرما

كارفرما شخصی حقوقی است كه پیمان یا قرارداد را امضاء كرده و انجشام خشدمات موضشوع قشرارداد را بشر اسشاس
اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار مینماید.
كارفرما معموالً شخص ،شركت و یا یك دستگاه دولتی است كه نیازمند یك طرح مهندسی بوده و هزینشه انجشام
این پروژه را متقبل میشود .كارفرما معموالً اشخاصی بدون تخصص درروند انجام پروژه و بسیار بیسواد هسشتند
و بدین لحاظ یك مهندس یا یك گروه مهندسین (مهندسین مشاور) را از یك دستگاه محلی یا دولتی بهمنظشور
تشکیل یك هیئت كارشناس فنی جهشت انجشام آن پشروژه اسشتخدام مشینمایشد .معمشوالً بشین ایشن دو دسشتگاه
(مهندسین مشاور و كارفرما) قراردادی رسمی تنظیم میگردد.
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نماینده کارفرما:

پس از بسته شدن قرارداد ،كارفرما نماینده یا نمایندگانش را بشا مششخص كشردن محشدوده اختیشارات آنهشا ،بشه
مهندسین مشاور معرفی و ابالغ میكند .جانشینهای قانونی و نمایندگان مجاز كارفرما در حکم كارفرما هستند.
 )2مشاور

مهندسین مشاور شخصی حقوقی است كه برای نظارت بر كار در چارچوب اختیشارات تعیشین ششده در اسشناد و
مدارک پیمان (قرارداد) از سوی كارفرما به پیمانکار معرفی میشود .معموالً یك قرارداد با عنوان قرارداد نظشارت،
بین كارفرما و مشاور عقد میشود .در اصل مشاور یك گروه متخصص از مهندسشین مشیباششند كشه رابطشی بشین
كارفرما و پیمانکار هستند( .رابطی بین بیسوادها و باسوادها)
وظایف مهندسین مشاور

 بررسی راه های گوناگون محل انجام كار انجام محاسبات آماده نمودن نقشه بررسی خصوصشیات و حجشم انجشامكار از وظایف گروه مشاور است.
 محاسبات طراحیها این امکان را میدهد كه شکل و فرم اصلی فعالیت درک شود؛ و میتوان وسایل موردنیاز وتعداد افراد متخصص را تعیین كرد و بهاینترتیب برآورد مالی از هزینه انجام پروژه صورت میپذیرد.
 مهندسین مشاور باید خدمات موضوع قرارداد را منطبق با اصول فنی و مهندسی و بر اسشاس اسشتانداردها و بشارعایت مالحظات مالی و اقتصادی ،بر اساس دستورالعملهای مربوطه و با بشهكشارگیری حشداكثر مهشارت و دقشت
بهوسیله كاركنانی واجد صالحیت تخصصی و حرفهای باتجربهای الزم هستند ،انجام دهند.
 مهندسین مشاور موظف هستند در انجام خشدمات خشود گزینشههشا و راهحشل هشای ممکشن را بررسشی كننشد ومناسبترین آنها را اخذ كنند و همچنین باید مدرکها و گزارشها را به ترتیبی تهیه كنند كه در ادامه خدمات
در حد امکان نیاز به مراجعه به آنها و یا پروژههای مربوط نباشد.
 م هندسین مشاور باید عملیات اجرایی را به نحوی كنترل و نظارت نمایند كه از اصول كیفیت مناسشب نقششه وخدمات انجام شده توسط عوامل اجرایی بر اساس مشخصات فنی پیوسشت قشرارداد اطمینشان حاصشل كننشد؛ و از
تکرار عملیات جلوگیری نماید.
 مهندسین مشاور باید در هر یك از كارگاه های خود یك نفر مهندس ذیصالح بهعنوان نماینده و مسئول تعیینكرده و بهصورت نوشتاری به كارفرما دستگاه نظارت و دیگر طرفهای كارفرما كتباً معرفی نماید.
 مهندسین مشاور موظف هستند در غیاب نماینده خود ،جایگزین آن را به كارفرما و طشرفهشای كارفرمشا كتبشاًe_rastgou@yahoo.com
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معرفی نماید كه به آن مهندسین ناظر گفته میشود.
نمایندگان مهندسین مشاور

پس از تنظیم قرارداد ،مهندسین مشاور ،نماینده یا نمایندگان خشود را بشا ذكشر حشدود اختیاراتششان بشه كارفرمشا
معرفی میكنند این نماینده باید بهصورت تمام وقت در كارگاه حضور داشته باشد و در زمانهای غیبت (مرخصی
و  )...باید فرد دومی كه از قبل به كارفرما و طرفین قرارداد معرفی شده ،جایگزین او گردد.
 )3پیمانکار

سومین گروه پیمانکارها هستند كه شخصی حقیقی یا حقوقی كه طرف دیگر امضاء كننده پیمان بوده و بر اساس
اسناد و مدارک پیمان ،اجرای موضوعهای پیمان را بر عهده دارند ،یکی از مراحل یك طرح عمرانی واگشذار انجشام
پروژه بهصورت مناقصه به پیمانکاران است و از بین پیشنهادهای پیمانکار و همفکری مهندسین مشاور شخص یشا
شركتی بهعنوان پیمانکار انجام پروژه انتخاب میگردد .سپس بین پیمانکار و كارفرما قراردادی بسشته مشیششود و
پیمانکار نیز بایستی همانند دستگاههای مشاور برای خود ،نمایندگان و جانشین هایی تعیشین كنشد كشه در حکشم
پیمانکار است.
نماینده پیمانکار

پیمانکار نیز باید همانند دو گروه دیگر ،برای خود نمایندهای اختیار كند .این نماینده پس از بسته ششدن قشرارداد
مابین پیمانکار و كارفرما با مشخص كردن حدود اختیارات خود به مشاور كارفرما معرفی میگردد (رئیس كارگاه)
این شخص جانشین قانونی پیمانکار خواهد بود.
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مهندسین نقشهبردار
مهندسین نقشهبرداری عوامل فنی درزمینهی نقشهبرداری هستند كه میتوانند در هر دو گروه پیمانکار و مششاور
قرار داشته باشند .چنانچه در گروه پیمانکار قرار داشته باشند وظیفهی آن شامل :اجرا و پیشادهسشازی نقششههشا و
محاسبات مربوطه است؛ و چنانچه در گروه مشاور باشد وظیفهی آن شامل :كنترل دقیشق اجرائیشات و محاسشبات
مهندسین نقشهبردار پیمانکار (اجرایی) است.
الزم به ذكر است كه ممکن است در یك پروژه چندین مهندس نظارت نقشهبرداری در زمینههای مختلف وجشود
داشته باشد؛ مانند مهندسین ناظر نقشهبرداری  ،Base Platمهندسین ناظر  ،Pipingمهندس ناظر  Civilو . ...
در پایان اجرای هر قسمت ازلحاظ موقعیتی در ابتشدا بایشد مهنشدس نقششهبشردار اجرایشی (مهنشدس نقششهبشردار
پیمانکار) صحت آن را تائید نماید (امضا اول) پسازآن مهندس نقشه بشردار نظشارت بشر اسشاس نقششه بشه بررسشی
صحت موقعیتی كار می پردازد و در صورت صحت ،آن را مورد تائید قرار میدهد (امضا دوم) پسازآن مهندسشین
اجرایی دیگر خواهند توانست با هماهنگی مهندسین نظارت مربوطه در آن زمینه به بررسی و اجشرای آن قسشمت
دستور فرمایند (امضاهای دیگر)
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شایان به ذكر است كه مهندسین مشاور به علت آنکه باید صحت كارهای مهندسین پیمانکار را مورد تائیشد قشرار
دهند دارای مسئولیتی خطیر و سنگین هستند .مهندسین مشاور با كارفرما در ارتباط مستقیم هستند؛ و معموالً
مهندسین این دستگاه از تجربه بیشتری نسبت به مهندسین پیمانکار برخوردار هستند یا حداقل بایشد ایشنگونشه
باشد.
سمتها

تکنسین نقشهبرداری :فردی با مدرک دیپلم و بدون سابقه كار
كمك نقشهبردار :فردی با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم نقشهبرداری و چنانچه دارای مدرک فوقدیپلم باشد ،سه
سال به سوابق كاری او اضافه میگردد.
كاردان فنی :فردی با حداقل مدرک تحصیلی فوقدیپلم با حداقل سه سال سابقه كار.
كمك ناظر :فردی با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس (كارشناسی) و باسابقه كار كمتر از سه سشال و اگشر مشدرک
آن فوقدیپلم باشد باید هفت سال سابقه كار داشته باشد.
مهندس ناظر :فردی با حداقل مدرک تحصیلی كارشناسی با حداقل سه سال سابقه كار.
سر ناظر :فردی با حداقل مدرک تحصیلی كارشناسی با حداقل ده سال سابقه كار.
نکته :در صورت داشتن مدرک باالتر به تعداد سال های مازاد بر مدرک لیسانس ،به سابقه كار اضافه خواهد ششد.
بهعنوانمثال فردی با مدرک فوقلیسانس برای سر ناظر شدن نیاز به هشت سال سابقه كار خواهد داشت.
نکته :سوابق كاری از زمان اتمام تحصیل محاسبه میشود و سوابق كار در حین تحصیل بهاندازه نصشف محاسشبه
میشود

فراینده اجرایی یک طرح عمرانی و ارتباط گروههای مختلف کاری
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تصمیم به اجرا یك طرح

انجام اطالعات اولیه

تصویب طرح و تأمین اعتبار

عمرانی (توسط کارفرما)

(توسط مشاور و افتر فنی کارفرما)

(توسط کارفرما)

پیشپرااخت ار قبال ضمانت

تأیید صالحیت پیمانکار و عقد

انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار

(کارفرما به پیمانکار)

قرارااا بین کارفرما و پیمانکار

(توسط کارفرما)

معرفی رئیس کارگاه
(توسط پیمانکار)

تحویل کارگاه و زمین
(بین کارفرما و پیمانکار)

معرفی استگاه نظارت و ناظر مقیم

شروع اجرا پروژه
(توسط پیمانکار و نظارت مشاور)

(توسط کارفرما)

صورتوضعیت
عبارتاند از گزارش كاركرد پیمانکار بهصورت ریالی در یك بازه زمانی مشخص.
بهطوركلی ما سه نوع صورتوضعیت داریم:
 -1صورتوضعیت ماهیانه
 -2صورتوضعیتهای ماقبل آخر
 -3صورتوضعیت پایانی یا قطعی
 -1صورتوضعیتهای ماهیانه

در هنگام اجرای عملیات یك پروژه ،معموالً در آخر هرماه شمسی پیمانکار وضعیت كلیه كارهشایی كشه از ششروع
پروژه تا آن تاریخ انجام داده و همچنین وضعیت مصالح و تداركات الزم كشه در پشایكشار موجشود اسشت (مصشالح
پای كار) تعیین كرده و بر اساس نرخ های منظم به پیمشان تقشویم مشینمایشد .صشورتوضشعیتهشای ماهیانشه كشه
بهاینترتیب تنظیم میگردد دارای امضاء نماینده پیمانکار و مهندسین مشاور اسشت پشس از بررسشی بشه كارفرمشا
تسلیمشده و كارفرما پس از رسیدگی و كسر كلیه كسورات قانونی ،بشاقیمانشده را بشهصشورت چشك بشه پیمانکشار
میدهد معموالً مدت الزم برای رسیدگی به صورتوضعیت توسط مهندسین مششاور  10روز و مشدتزمشان بشرای
بررسی كارفرما نیز  10روز است؛ بنابراین كارفرما باید حداكثر  20روز پس از تاریخ ابالغ صورتوضعیت مبلغ آن
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را به پیمانکار پرداخت كند.
معموالً كسورات قانونی عبارتاند از:
 -1جمع مبلغهایی كه بابت صورتوضعیتهای موقت ماهیانهی پیشین پرداختشده است.
 -2ده درصد بابت كسر وجه ضمانت (حسن انجام كار)
 -3اقساط پیشپرداخت
 -4علیالحساب بیمه مالیات و عوارض شهرداری و غیره
 -5اقساط بهاء مصالح و لوازم و تجهیزات تحویلی از سوی كارفرما
 -6هرگونه جرائم احتمالی بر اساس مفاد شرایط عمومی قرارداد
 -7كسورات متفرقه دیگر كه بر اساس مفاد شرایط عمومی پیمان بر عهده پیمانکار است.
بنابراین صورت وضعیت موقت شامل برآورد كارهای انجامشده تا آن تاریخ بهعالوه مصالح پایكشار اسشت( .مصشالح
پایكار مربوط به رشته نقشهبرداری نیست) مقادیر گفتهشده در صورتوضعیت موقت جنبه علل حساب داشته و
مقدار واقعی آن در صورتوضعیت قطعی مشخص میشود.
 -2صورتوضعیت ماقبل آخر

چون تهیه صورت وضعیت قطعی و رسیدگی به آن مدتزمان زیادی به طول میانجامد ،بنشابراین بشرای دریافشت
هزینهی عملیات باقی مانده باید پیش از صورتوضعیت قطعی یك صورتوضعیت تشا حشدی واقعشی یشا دقیشق در
اواخر كار شامل كاركرد كلی عملیات از ابتدا تا انتهای پروژه تهیه گردد .مبلغ این صورتوضعیت نزدیك به مبلشغ
صورتوضعیت قطعی خواهد بود.
 -3صورتوضعیت قطعی

به محض تحویل موقت كلیه كارهای انجامشده و تائید كارفرما ،پیمانکار اقشدام بشه انشدازهگیشری محاسشبه و تهیشه
صورتوضعیت قطعی كارهای انجامشده خواهد نمود .موارد و مقشادیر محاسشبه ششده در صشورتوضشعیت قطعشی
بهتنهایی قاطع خواهد بود و یکی از مأخذ تسویهحساب قطعی پیمانکار خواهشد بشود .اگرچشه نبایشد بشین آنهشا و
مقادیر یا ارقام صورتوضعیت ماقبل آخر تفاوتهای فاحشی داشته باشد .در این صورتوضعیت اگر اششتباهی رخ
دهد غیرقابل برگشت خواهد بود بنابراین باید دقت كافی در تنظیم این صورتوضعیت به كار گرفته ششود و كلیشه
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مستندات دستور كارها ،صورتجلسهها ،اسناد ضمیمه مترها و غیره در آن لحاظ شود.

تعدیل
تعدیل ضریبی است كه برای بروز كردن نرخ هر یك از ردیفهای فهرستبهای هشر یشك از رششتههشا بشه دسشت
میآید و در مبلغ تجمعی همان ردیف ضرب میگردد.
1  /95

شاخص دوره كاركرد
شاخص مبنا

  ضریب تعدیل

شاخص اوره کارکرا

شاخص دوره انجام كار ،شاخصی است كه از سارمان برنامهوبودجه اعالم خواهد شد و بهصورت فصلی هر سه مشاه
یكبار با توجه به نرخ تورم اعالم میگردد مدت كاركرد ممکن است در دو دوره سهماهه باشد كه در ایشن مشوارد
برای محاسبه ضریب تعدیل به نسبت هر مقدار روز از هر دوره سهماهه به كل مدت كاركرد از هر دو شاخصهای
سهماهه استفاده میكنیم.
شاخص اوره مبنا

شاخص زمان عقد قرارداد بوده كه توسط سازمان برنامه بودجه اعالم شده است و در قراردادها فهرستبهای ملزم
به قرارداد و شاخصها ذكر میگردند.
صورتوضعیت تعدیل بهصورت جداگانه و مستقل نوشته میشود و معموالً به علت تأخیر در اعالم ششاخصهشا از
طرف سازمان برنامه بودجه دیرتر از صورتوضعیت موقت نوشته میشود.

دستور کار و صورتجلسه
دستور كار عبارت اند از ابالغی برای شروع عملیات اجرای یا ابالغ كار جدید از طرف كارفرما یا مهندسین مششاور
معموالً دستور كار در دو تا چهار نسخه تهیه و تنظیم میشود و به امضاء پیمانکار و مهندسین مششاور و كارفرمشا
می رسد .در دستور كار باید موضوع ،شماره ،تاریخ (تاریخ شروع كار جدید یا اجرای عملیشات) و امضشاء كننشدگان
دستور كار مشخص باشند.
صورتجلسه عبارتاند از تأییدیه صحت و مقدار كارهای انجامشده بر اسشاس دسشتور كشار ابالغشی یشا بشر اسشاس
نقشه ها و مشخصات ابالغی از سوی دستگاه مشاور بهصورت ممهور شده ،معموالً در عملیات خاكی ازنظشر جشنس
و مقدار عملیات انجام شده بایستی صورتجلسه تنظیم گردد .در صورتجلسه ماننشد دسشتور كشار بایشد موضشوع،
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شماره ،تاریخ و امضاء كنندگان صورتجلسه دقیقاً مشخص باشد؛ و همچنین در دو تا چهار نسخه تهیه و تنظشیم
و به تائید مهندسان مشاور ،كارفرما و پیمانکار برسد.

شرایط پیمان
شرایط عمومی پیمان

دفترچه شرایط عمومی پیمان شامل :مجموعه قوانینی هست كه به صورت تیپ توسشط سشازمان برنامشهوبودجشه
تهیه و منظم به اسناد پیمان است .در این قوانین تعاریف اولیه ،اصطالحات عمرانی ،تعهدات پیمانکار ،تعهشدات و
اختیارات كارفرما ،امور مالی ،حوادث قهری ،فسشخ ،خشتم و غیشره پیمشانهشا را بشهطشوركلی مششخص و در كلیشه
طرحهای عمرانی و ملی حاكم بر قراردادها است.
شرایط خصوصی پیمان

در هر پیمان عالوه بر شرایط عمومی ،دفترچهای به نام شرایط خصوصی پیمان تهیه میشود كه برای هر پیمشان
مختص به همان پیمان بوده و در آن شرایط خاص آن پروژه ازجمله چگونگی اجرای كار (شرح خدمات) نحشوهی
پرداختها ،پیشپرداخت ،مبلغ تعلیق و ...مشخص میشود .معموالً این شرایط با توافشق طشرفین قشرارداد تهیشه و
تنظیم میگردد.

فهرستبها
كتابچهای است كه قیمتهای واحد پایه رشتههای مختلف با توجه به واحد موردنیاز از سوی دفتر فنشی سشازمان
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری معموالً هرساله تهیهشده و در اختیشار اسشتفادهكننشدگان
قرار میگیرد.

روشهای محاسبه هزینه اجرای یک پروژه
الف) استفاده از تعرفه های قانونی

الف )1-برآورا هزینه با استفااه از تعرفهها سازمان مدیریت و برنامهریز

هرساله تعرفه خدمات نقشهبرداری توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور تعیین و ابالغ میشود.
فهرستبهای نقشهبرداری شامل بخشهای زیر میشود (فهرستبهای سال :)1394
 -1تهیه نقشه مسطحاتی یا ارتفاعی از عکسهای هوایی با مقیاسهای مختلف.
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 -2تهیه نقشه مسطحاتی یا ارتفاعی به روش زمینی با مقیاسهای گوناگون.
 -3تهیه نقشه حدنگاری (كاداستر) به شهری یا غیرشهری به روش زمینی
 -4تهیه پروفیل طولی با مقیاس طولی  1:2،000و ارتفاعی  1:200و پالن  50متری در عرض مسیر
 -5ترازیابی درجه سه یا ترازیابی دقیق درجه 1
 -6تعیین موقعیت نقاط با استفاده از گیرندههای ماهوارهای (جیپیاس)
 -7پیاده كردن مختصات نقاط (مانند گمانهها) با فواصل متوسط مشخص
 -8ش ناسایی محشل و سشاخت نقشاط ششبکه مسشطحاتی و ارتفشاعی بشر اسشاس جلشد اول دسشتورالعمل همسشان
نقشهبرداری (نشریه )1-119
 -9رقومی كردن نقشه در مقیاسهای مختلف (دیجیتایز)
 -10تهیه نقشه  1:10،000از نقشههای رقومی (1:2،000خالصهسازی)
 -11تهیه نقشه از تصاویر قائم از تصاویر ماهوارهای یا عکسهای هوایی
 -12تهیه مدل ارتفاعی زمین ( )DEMبا استفاده از نقشههای سهبعدی یا رقومی
 -13تهیه نقشههای بستر دریا یا رودخانه و تهیه مقاطع آنها

الف )2-فهرستبها عمران خدمات شهر (نقشهبراار )

با توجه به پیچیدگی شهر و موارد خدماتی كه درزمینهی عمران (نقششهبشرداری) وجشود دارد ،بشدیهی اسشت كشه
فهرستبهای سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور هرساله انتشار میدهد نمیتوانشد تمشامی ایشن مشوارد را تحشت
پوشش خود قرار دهد ،ازاینرو سازمان نظاممهندسی استان هرسشاله اقشدام بشا تنظشیم فهرسشتبهشایی بشا عنشوان
فهرستبهای خدمات عمران شهری مینماید ،این فهرستبها تقریباً شامل كلیه خدمات شهری كشه هفشت گشروه
مهندسین (نقشه برداری ،عمران ،ترافیك ،معماری ،برق ،شهرسازی ،تأسیسات) ارائه میدهند مشیششود و مرجشع
رسیدگی به آن سازمان نظاممهندسی استان است.
مواردی كه در فهرستبهای خدمات نقشهبرداری در عمران شهری دیده می شود شامل موارد زیر است (بر اساس
خدمات عمران شهری سال  1393سازمان نظاممهندسی استان فارس)
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 -1مساحی و برداشت مسطحاتی
 -2پیاده كردن طرح پارکها و طرحهای مسطحاتی
 -3كنترل و اجرایی قائم نمودن ستونها در ساختمانهای فلزی
 -4مساحی ساختمان و تهیه نقشه بهصورت رقومی
 -5آكسبندی و تراز كردن بیسپلیتها
 -6تهیه نقشه توپوگرافی بزرگمقیاس حداكثر از مقیاس  1:200تا 1:2000
 -7تهیه نقشه مسطحاتی از امالک و مستحدثات (عوارض ساختهشده) شهری بهصورت بلشوكی و تطبیشق اسشناد
مالکیت و انعکاس اطالعات وضع موجود بر روی نقشه
 -8ت هیه پروفیل طول و عرضی از روی نقشه توپوگرافی و انعکاس خط پشروژه بشا توجشه بشه طشرح دفشع آبهشای
سطحی و با رعایت ضوابط و معیارهای فنی و محاسبات احجام عملیات خاكی
 -9تهیه مقطع طولی از گذرگاههای شهری
 -10محاسبه و برآورد حجم ،جهت تصحیح بلوکهای قطعات طرح
 -11تهیه نقشههای پالن وضعیت موجود از مناطق خاص مانند گرههای ترافیکی ،تقاطعهای پرازدحام و غیره
 -12تهیه نقشه تفکیکی آپارتمانها با نرمافزار واسشط " "UP-Buildو خروجشی فایشل رمشزدار  UPOدر سیسشتم
تصویر UTM

نکته :تعرفه خدمات نقشهبرداری كه از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور ابالغ مشیششود بشدون در نظشر
گرفتن ضرایب شرایط پروژه (ضریب منطقه ،ضریب حق نظارت و كنترل سازمان نقشهبرداری ،ضشریب سشختی و
صعوبت ،ضریب باالسری و ضریب افزایشی1یا كاهشی) 2است و برای بهشایی نمشایی بایشد ضشرایب بشا آنهشا اعمشال
شود ولی در تعرفه خدمات عمران شهری (نقشهبرداری) ضرایب در نظر گرفته شده است و باید بدون اعمال هیچ
ضریبی در محاسبات بکار رود.
ب) برآورد هزینه بدون استفاده از تعرفههای قانونی

1

Plus
Minus

2
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این روش بهصورت جزءبهجزء میباشد ،هر آیتم را جداگانه محاسبه كرده و سپس مجموع آن را بهعنشوان قیمشت
پیشنهادی ارائه میدهیم ،این موارد عبارتاند از:
 هزینه كاركنان (مهندسین ،تکنسینها و كاردانها)
 تعیین هزینه اجاره وسایل (تجهیزات نقشهبرداری)
 تعیین هزینه حملونقل
 تعیین هزینه وسایل و امکانات مصرفی (میخ چوبی ،میخ فلزی ،كاغذ ،اسپری و )...
 تعیین هزینه سرمایهگذاری (كامپیوتر ،امکانات منزل ،دوربین و )...
 تعیین هزینههای باالسری و مدیریت پروژه (هزینههای دفتری واداری (بیمه ،مالیات و عوارض) )
 تعیین هزینههای سکونت و غذا
 تعیین سود پروژه
هزینه کارکنان

حقالزحمه ماهانه عوامل نظارت كارگاهی بدون اعمال ضرایب است كه برحسب طبقه شغلی و سابقه كار هر یشك
از عوامل ،مقادیر آن تعیین میشود .جدول حق الزحمه مبنا برای سال  ، 1394در پیوست ( )1ارائه شده است.
برای برآورد هزینههای مربوط به دستمزد عوامل اجرایی در تهیه پشروژههشای گونشاگون نقششهبشرداری بشر اسشاس
تعاریفی كه پیشتر در خصوص سمتها گفته شده حقوق آنها توسط اداره كار تعیین میگردد .ولی بشا در نظشر
گرفتن ضرایب زیر:
ضریب منطقها

با توجه به محل اجرای كار (بسته به محرومیت منطقه و دوری از مركز شهر و وضعیت امکانات و خدمات رفشاهی
شهری) ضریب منطقهای برای هر منطقه توسط سازمان برنامهوبودجه تهیه و تدوین گردیده اسشت كشه بایشد بشه
مبلغ پروژه اعمال گردد؛ و چنانچه بحث حقوق بهصورت جداگانه باشد باید به حقوق پایه كه توسط وزارت كشار و
امور اجتماعی تعیین گردیده اعمال گردد .ظرایب منطقه ای استان فارس در پیوست ( )2آورده شده است.
نکته  )1تغییر نام بخشها مقدار ضرایب را تغییر نمیدهد .چنانچه تغییشری در تقسشیمات كششوری ایجشاد ششود
ضریب منطقهای قبل از تغییر ،مالک عمل است.

نکته  )2برای اعمال ضریب منطقهای به حقالزحمه عوامل نظارت كارگاهی در پروژههشایی كشه در بشیش از یشك
بخش واقعشدهاند ،این ضریب بهتناسب طول مسیر واقع شده در هر بخش محاسبه میشود.
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ضریب ویژگی

این ضریب مربوط به پروژههای خاص نقشهبرداری است؛ و بر اساس ماهیت پروژه اعمال مشیگشردد بشا توجشه بشه
موضوعات اشارهشده در جدول زیر ،ضریب ویژگی كار تعیین و به حقالزحمه مبنای عوامل اعمال میگردد.
درصورتیكه در یك قرارداد یا در یك پروژه ،چند موضوع كاری وجود داشته باشد ،ضشریب هشر موضشوع بشهطشور
جداگانه و فقط یكبار اعمال میشود .در صورت نیاز و برای كارهایی كه در موارد زیر به آنها اشاره نشده اسشت،
با ارائه ضریب پیشنهادی مشخص و گزارش توجیهی الزم ،موضوع از طریق كارفرما به شورای عالی فنی مشنعکس
میشود تا چنانچه مورد تائید قرار گرفت ،مالک عمل قرار گیرد.
كد

ضریب ویژگی

موضوع كار
راه و راهآهن ،سدهای بزرگ ،خطوط انتقال (آب ،نفت ،گشاز ،بشرق و مخشابرات)،
شبکه (گاز ،آب ،برق و مخابرات) ،شبکه جمشعآوری و انتقشال فاضشالب ،ششبکه

 4 -2 -1جمعآوری آبهای سطحی ،شبکههای آبیاری و زهکشی ،معادن زیرزمینی ،پل،
تونل و تأسیسات مربوط ،تأسیسات پاالیشگاهی و پتروششیمی ،سشاحل سشازی،

1/25

مهندسی و ساماندهی رودخانه و موجشکن ،سازههای زیرزمینی و ایستگاههشای
زیرزمینی مترو با تأسیسات مربوط
2-2-4
2-4 -3

معادن روباز ،سیلوها ،برجهای مخابراتی و اسکله

1/2

نیروگاه ها ،باند فرودگاه و ساختمان های با ارتفاع باالی  30متر از سشطح زمشین
(درصورتیكه پروژه بنا به تشخیص كارفرما دارای طراحی و اجرای پیچیده بوده

11
/

و مبلغ سالیانه پیمان آنها پنجاه میلیارد ریال و باالتر باشد).
تذکر :در كارهای خطوط انتقال (آب ،نفت ،گاز ،برق و مخابرات) و شبکه (گاز ،آب ،برق و مخابرات) ،این ضشریب
فقط به حقالزحمه عواملی كه بهصورت خطی در بخش انتقال و شبکه ارائه خدمات مینمایند ،تعلشق مشیگیشرد.
چنانچه عوامل ناظر بر بخشهای غیرخطی كامالً از عواملی كه بر بخشهای خطی پروژه نظارت میكنند ،منفشك
باشند ،این ضریب به حقالزحمه عوامل بخش غیرخطی ،مانند بخش ایستگاههشای تقویشت فششار و پسشتهشا و...
پروژه تعلق نمیگیرد.
ضریب خدمات توأم

این ضریب در مورد مهندسینی كه در بیش از یك رشته تحصیلی تجربه دارند و یا در كارهای گوناگون بهصورت
توأم ارائه خدمات میكنند و لزوم ارائه خدمات آن باید توسط دستگاه نظارت تائید شود ،تعلق میگیشرد و میشران
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آن  1/10است.
ضریب تخصص ویژه

در مواردی كه برای اجرای پروژه به تخصصهای ویژه با تجربیات خاص نیاز است .بهشرط ارائه گواهی مهشارت یشا
سابقه كار مربوط ،بنا به درخواست كتبی مشاور و تائید كارفرما ،ضریب  1/20اعمال میشود.
ضریب سرپرستی

به حقوق مهندسینی كه مسئولیت سرپرستی تا  5نفر را به عهده دارند ضریب  1/10و بین  5تا  10نفشر ضشریب
 1/15و بیش از  10نفر ضریب  1/20اعمال میگردد.
ضریب توانایی کار با رایانه

برای توانایی كار با رایانه و نرمافزارهای مهندسی ضریب  1/1با تائید مهندسین مشاور قابلاعمال است.
ضریب ماندگار

در صورت حضور مستمر ،ضریب ماندگاری از ابتدای سال دوم متناسب با زمان مانشدگاری بشه ششرح زیشر اعمشال
میگردد:
 ضریب ماندگاری از ابتدای سال دوم 1/05
 ضریب ماندگاری از ابتدای سال سوم 1/1
 ضریب ماندگاری از ابتدای سال چهارم به بعد 1/15
هزینه اجارهی وسایل کرایه

شركت مهندسین مشاور نقشهبرداری الزم است حداقل امکانشات الزم را بشرای رتبشه كشاری از سشازمان بودجشه و
برنامهریزی تهیه نمایند ،ازجمله این وسایل میتوان به دستگاه توتال یك عدد ،ترازیاب دو عدد ،جیپشیاس تشك
فركانس یك جفت جهت دریافت رتبه پایه سه اشاره كرد.
هزینه حملونقل

با توجه به نوع و منطقه انجام پروژه بیشك نیاز به وسایل حملونقل جهت نقشل و انتقشاالت نیروهشای انسشانی و
تجهیزات آنها میباشد .این وسایل با توجه به تعداد اكیشپ و تجهیشزات موردنیشاز مشیتشوان از وسشایلی مختلشف
انتخاب شود (وانت یا سواری) و همچنین با توجه به وضعیت مسیر حمل نقل قدرت وسیله نیز تعیین مشیگشردد
ازجمله وسایلی كه (حملونقل) در پروژههای نقشهبرداری مورداستفاده قرار میگیرد وسایل دو دیفرانسیله چهشار
سیلندر یا شش سیلندر میباشد؛ مانند جیپ ،پاترول ،لندكروز و پاژن در كارگشاههشایی كشه پیمانکشار موظشف بشه
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تأمین خودرو جهت عوامل نظارتی میباشد نوع وسیله با توافق كارفرما و دستگاه مشاور تعیین میگردد .معمشوالً
این نوع وسایل ازلحاظ استهالک و امکانات در سشطح بشاالتری از خودروهشای مورداسشتفاده از دسشتگاه پیمانکشار
میباشد.
هزینه وسایل و امکانات مصرفی

در هر پروژه یکسری وسایل بهصورت مصرفی و غیرقابلبازگشت هزینه میشود .بشرای یشك پشروژه نقششهبشرداری
وسایل و امکانات مصرفی را میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
كاغذ -پالت نقشه (رنگی و سیاهسفید) – كفش و لباس -وسایل ایمنی – وسایل كمكهای اولیه – تشونر پرینتشر
– كپی و زیراكس  -سی دی  -دیویدی  -باطری  -میخ چوبی و فلزی – نوشتافزار – هزینه تلفن
هزینه سرمایهگذاری

در هر پروژه وسایلی مورداستفاده قرار میگیرد كه مصرفی نیستند و جزء سرمایه شركت میباشد .ازایشنرو بایشد
هزینه استهالک و بهرهبرداری از آن وسیله محاسبه شود و بهعنوان هزینه سرمایهگذاری لحاظ گردد.
از انواع وسایل سرمایهگذاری میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
دوربین ،جیپیاس ،وسایل حملونقل ،كامپیوتر ،وسایل پالت ،امکانات منزل
هزینه باالسری پروژه

منظور از هزینه باالسری هزینههای مربوط به حقوق و ایابوذهاب ،عوامل نظارتی و هزینشههشای دفتشری واداری
عوامل مدیریت پروژه میباشند .برای محاسبه این هزینهها تا  130درصد حقوق مبنشای عوامشل اجرایشی نظشارت
(پس از اعمال ضرایب آن) در هر پروژه لحاظ میگردد.
درصورتیكه مشاور نسبت به هزینههای باالسری كاستی به وجود آورد كارفرما میتواند این هزینههشا را تشا 105
درصد از حقوق مبنای عوامل نظارت كاهش دهد.
از هزینههای وابسته به حقوق عوامل نظارت میتوان به پاداش ساالنه (عیدی) مزایای نقدی و غیشر نقشدی قشانون
كار نظیر بنها اشاره نمود.
از هزینهها افتر وااار میتوان به موارا زیر اشاره کرا:

هزینه عوامل دستگاه نظارت مانند كامپیوتر ،تلفشن ،فکشس ،اینترنشت و نشرمافشزار ،وسشایل رفشاهی ،محاسشباتی و
ترسیمی و غیره
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هزینه عوامل اداری و مدیریتی مالی پروژه :منشی ،حسابدار ،مدیر مالی ،تنخواهگردان
هزینه اجاره دفتر مركزی ،امکانات روشنایی ،گرمایشی ،سرمایشی ،ارتباطی
هزینه احتمالی كارآموزان معرفیشده از سوی كارفرما
هزینه بیمه ،مالیات و عوارض و قرارداد
هزینه ریسك سود شركت
هزینه سکونت و خوراک

در هر پروژه باید دستگاه اجرایی دفتر كار محل سکونت و خوراک عوامل نظارت كارگاهی در آن كارگاه یا خشارج
از آن تأمین نماید.
در هر پروژه هزینه محل اقامت نیروها و هزینه هر وعده خوراكی آنها را بایستی تأمین نماید مسکن را بشا توجشه
به شرایط كارگاه میتوان در نزدیكترین منطقه مسکونی قابل سکونت و در شهرها در هتلها در نظر گرفت .باید
در انتخاب مسکن عالوه بر امکانات رفاهی آن میزان مسافتی كه از آن محل تا جبههای كشاری بایشد روزانشه طشی
شود را مالک انتخاب قرار داد.
مبلغ
وعدههای روزانه

كمترین حد ( )aكمترین باال ( )aكمترین متوسط )2a+b(/3

صبحانه

9000

20000

12600

نهار

30000

70000

43300

شام

20000

50000

30000

جمع

59000

140000

85900

سود پروژه

یکی از بخشهای مهم برای برآورد هزینه انجام پروژه سود پروژه میباشد .علت برگزاری مناقصشه نیشز در تفشاوت
میزان سود پروژه موردنظر شركتهای مختلف میباشد .برخی از شركتهشا بشا صشرفهجشویی و كشم كشردن سشود
موردنظر قیمتهای پایین ارائه میدهند ،احتماالً برنده میشوند ،اما الزاماً قیمت پایین منجر بشه انجشام یشك كشار
خوب نمیگردد ،لذا همواره در مناقصات یك قیمت مبنا مدنظر است كه نسبت به آن باید از سشود كاسشت تشا در
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پروژه برنده شد ،این میزان كاهش از قیمت مبنا را اصطالحاً مینوس1میگویند .میزان مینوس بر اساس درصشد از
كل مبلغ موردنظر به استراتژی ،امکانات و تصحیالت شركت بستگی دارد .ولی معموالً درصدی كه بهعنوان سشود
شركت در نظر گرفته میشود  20الی  30درصد از مبلغ پروژه است چنانچه درصدی بیش از مبلغ مبنای در نظر
گرفته شده ارائه گردد به آن پلوس2گفته میشود.
شركتهای مبتدی و كمتجربه معموالً با سود كمتر پروژه را انجام مشیدهنشد امشا ششركتهشای بشزرگ و باتجربشه
پروژههایی كه سود كمی دارند را انجام نمیدهند و معیار آنها پروژههایی است كه سود بیشتری برایشان دارد.

حدود صالحیت مهندسان نقشهبردار در امر ساختمانسازی
حدود صالحیت مهندسان نقشهبردار در امر ساختمانسازی به شرح زیر است:
 -1تعیین موقعیت ملك بر روی نقشه مورد درخواست
 -2پیاده كردن محل دقیق ملك به روی زمین
 -3ت عیین مساحت ابعاد ،تعیین موقعیت ملك و تطبیق آنها با مشخصات اسنادی مالکیت (سند)
 -4تهیه نقشه توپوگرافی بزرگمقیاس موردنیاز از زمین موردنظر
 -5تعیین مقاطع طولی و عرضی از معابر مجاور
 -6تعیین بر و كف و عالمتگذاری تراز صفر ساختمان و محل نصب آن در محل مناسب
 -7ك نترل استقرار درست ساختمان در سطوح قائم و افقی (ستونها ،بیسپلیتها)
 -8كنترل شیببندی محوطهها و پاركینگها
 -9كنترل جابجای نسبت و تغییر شکل ساختمان و امالک مجاور در حین ساخت و پس از پایان ساخت

مناقصه
مناقصه عبارت است از روشی برای خرید كاال یا خدمات كه تمامی پیشنهادهای رسیده در یكزمان و در حضشور
پیشنهاددهندگان بررسیشده و پایینترین قیمت قبول میگردد« .مناقصه» فرآیندی است رقشابتی بشرای تشأمین
كیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری كه كمتشرین قیمشت را
1

Minus
Polus

2
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پیشنهاد كرده باشد ،واگذار میشود و مناقصه برای دسترسی به دو مؤلفه اساسی در خرید كاال و خدمات ،به اجرا
گذارده میشود.
تفاوت مناقصه با مزایده در این است كه جای خریدار و فروشنده عوض میشود :در اینجا خریدار تقاضای خشود را
برای كاال یا خدماتی اعالم میكند و فروشندگان پیشنهاد قیمت فروش را اعشالم مشیكننشد و ایشن قیمشت بشرای
بدست آوردن معامله مرتباً كاهش مییابد .در پایان پایینترین قیمت برنده مناقصه خواهد بود.
انواع مناقصه

الف -مناقصات ازنظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقهبند میشوند
مناقصه یك مرحلها

مناقصهای است كه در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد ،در این مناقصه پاكشتهشای پیششنهاد
مناقصه گران در یك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین میشود.
مناقصه او مرحلها

مناقصهای است كه به تشخیص مناقصه گزار ،الزم به بررسی فنی بازرگشانی پیششنهادها باششد .در ایشن مناقصشه،
كمیته فنی بازرگانی تشکیل میشود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را بشه كمیسشیون مناقصشه گشزارش
میكند كه پس از بررسی كمیته فنی بازرگانی ،پاكتهای قیمت پیشنهاددهندگانی كه امتیاز فنی بازرگشانی الزم
را احراز كردهاند ،مشهود میشود و پس از ارزیابی مالی برنده مناقصه تعیین میگردد.
ب -مناقصات ازنظر روش اعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقهبند میشوند
مناقصه عمومی

مناقصهای است كه در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطالع مناقصه گران میرسد.
مناقصه محدوا

مناقصهای است كه در آن به تشخیص و مسئولیت بشاالترین مقشام دسشتگاه مناقصشه گشزار ،محشدودیت برگشزاری
مناقصه عمومی با ذكر ادلشه تأییشد ششود .فراخشوان مناقصشه از طریشق ارسشال دعشوتنامشه بشرای مناقصشه گشران
صالحیتدار به اطالع مناقصه گران میرسد.
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فصل دوم
روشهای پیادهسازی و برداشت زاویه با متر
الف) برداشت زاویهها

معموالً در كارهای نقشهبرداری در برخی مواقع نیاز به برداشت زاویهای از ملك با متر پیدا میششود حشال اینکشه
دسترسی به داخل ملك وجود داشته باشد (برداشت زاویه داخلی) روش برداشت به زمانی كه دسترسی به داخل
ملك وجود ندارد (برداشت زاویه بیرونی) متفاوت است.
ابتدا روش را بیان خواهیم كرد كه در این روش زاویهی داخلی زمین قابلاندازهگیری به كمك متر باشد؛ در ایشن
روش همانند شکل دو طول  Aو  Bدر امتداد اضالع زاویهی مجهول انتخاب میشود.
نکته :هرچه این دو طول بلندتر انتخاب شود زاویهی برآورد شده دقیقتر خواهد بود ،سپس ضلع  Cاندازهگیری
میشود و از رابطهی كسینوسها مقدار زاویهی  αبه دست میآید.
b

A

C



c 2  a 2  b 2  2ab  cos 
a2  b 2  c 2
2ab
 a2  b 2 c 2 
   cos 1 

2ab



c

 cos  

a
B

روش دیگر زمانی است كه بخواهیم زاویه بیرونی را اندازهگیری كنیم یا با استفاده از اندازهگیشری زاویشه بیرونشی،
مقدار زاویه درونی را به دست آوریم.
برای اندازهگیری اینگونه زاویهها به دو روش میتوان عمل كرد:
 -1استفااه از مثلث قائمالزاویه

در این روش یکی از اضالع ساختمان (یکی از اضالع زاویه) را انتخاب كرده و آن را امتداد میدهیم همانند شکل،
مقدار این امتداد (  ) ABبه اختالف زاویهی  با  90درجه بسشتگی دارد ،هرچقشدر ایشن اخشتالف بیششتر بشوده
میتوان این طول را بزرگتر در نظر گرفت و هرچقدر این اختالف كمتر باشد ایشن طشول را كمتشر بایشد در نظشر
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گرفت .سپس از نقطهی  Aعمودی از امتداد اخراج نموده ،محل تقاطع این امتداد عمود با ضلع دیگر ساختمان را
عالمتگذاری میكنیم (نقطهی  )Cبا توجه به شکل درمییابیم كشه بشا انشدازهگیشری طشولهشای  ABو  ACو
استفاده از رابطه تانژانتها میتوان به مقدار زاویه بیرونی یا داخلی دستیافت.



B

A



 AC 

 AB 

  tan 1 

 AC 

 AB 

  180  tan 1 
C

-2استفااه از مثلث غیر قائمالزاویه

در این روش كه كاربردیتر نیز است همانند روش پیشین عمل كرده و یکی از اضالع را امتداد میدهیم ،سشپس
نقطهی  Aو  Cرا بهصورت دلخواه بر روی امتداد یك ضلع و ضلع دیگر زاویه انتخاب كشرده (بهتشر اسشت طشوری
انتخاب شود كه فاصلهی آنها از رأس  Aمقدار صحیحی باشد و همچنین با توجه به زاویشهی تقریبشی  αمثلثشی
تشکیل شود كه استحکام هندسی مناسبی داشته باشد) .حال با داششتن طشول سشه ضشلع مثلشث ایجشاد ششده و
استفاده از روابط كسینوسها میتوان مقدار زاویه  را محاسبه نمود.



b 2  a 2  c 2  2ac  cos 
a2  c 2  b 2
 cos  
2ac
 a2  c 2  b 2 
   180  cos 1 

2ac



c

B

A


b

a
C

ب) پیادهسازی زاویه به کمک متر
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روش اول :استفااه از مثلث قائمالزاویه

پیش از توضیح این روش ابتدا به روش پیادهسازی زاویهی قائمالزاویه از طریق روش معشروف سشه ،چهشار و پشنج
خواهیم پرداخت؛ در این روش یك ضشلع از زاویشه را مضشربی از

C

چهار (  ) 4xانتخاب كرده ،سپس در سشمتی كشه مشیخشواهیم
امتداد قائم را اخراج كنیم قرار گرفته (ابتدا یا انتهای خط چهشار

5x
3x

 Xمتر) و طولی با همان مضرب انتخابششده بشرای چهشار ،ایشن
سری برای عدد سه (  ) 3xانتخاب كشرده و كمشانی در راسشتای
تقریبی امتداد عمود ایجاد میكنیم سشپس در سشر دیگشر ضشلع

4x

A

B

چهششار  Xمتششری قششرار گرفتششه و ایششن سششری كمششانی بششا مضششرب
انتخابشده برای چهار و سه برای پنج (  ) 5xانتخاب كرده و كمانی در راستای كمان پیششین ایجشاد مشیكنشیم،
محل تقاطع این دو كمان را بهپای عمود وصل كرده و زاویهی قائم ایجاد میشود.
نکته :مانند تمامی روشهای پیشین در صورت فراهم بودن ششرایط هرچقشدر ضشریب سشه ،چهشار و پشنج ( ) x
بزرگتر باشد دقت پیادهسازی زاویهی قائمه بیشتر خواهد بود.
برای پیادهسازی زاویهای همانند  ابتدا مانند روش سه چهار و پنج ،طولی دلخواه بهعنوان یکی از اضالع مثلث
 ABCانتخاب میگردد ،سپس با استفاده از رابطهی تانژانتهشا

C

ضششلع مقابششل زاویششهی  )BC( را محاسششبه كششرده ،سششپس از
رابطهی سینوس ها و كسینوسها یا فیثشاغورث ضشلع  ACنیشز
محاسبه می شود و همانند روش سه چهار و پنج دو كمان AC



و  BCایجاد شده كه اگر محل تقاطع ایشن دو كمشان (نقطشهی
 )Cبه نقطهی  Aوصل شود زاویهی حاصله  درجشه خواهشد

A

B

بود.
روش اوم :استفااه از مثلث غیر قائمالزاویه

در این روش نیز مانند روش پیشین ابتدا طول  ABبهصورت دلخواه انتخاب و پیاده ششده ،سشپس طشول دلخشواه
( )ACرا نیز انتخاب كرده و در نقطهی  Aقرار گرفته و كمانی ایجشاد
میكنیم (این طول بهتر است كمتر از طول دلخواه اول و باید بیشتر

C

از نصف آن باشد) ،سپس از رابطهی كسینوس ها ضلع  CBمحاسشبه
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شده و از نقطهی  Bكمان آن را ترسیم كرده تا كمان  ACرا قطع كند ،محل تقاطع این دو كمان (نقطشهی  )Cرا
به نقطهی  Aوصل كرده ،حاصل ضلع  ACو  BCزاویهی  خواهد بود.
2

2

BC  AB  AC  2  AB  AC  cos 
تقسیم زاویه به دو قسمت مساوی

روش  )1در این روش برای تقسیم یك زاویه به دو قسمت مساوی ،ابتدا ریسمان یا متری را انتخاب كرده و یشك
سر آن در نقطه رأس زاویه (نقطه  )Sثابت نگهداشته و با استفاده از سر دیگر آن كمانی ایجشاد مشیكنشیم كشه دو
ضلع را قطع كند و نقاط '  Aو '  Bرا ایجاد كند؛ مانند شکل
نکته :هرچقدر فاصلهی ' SAكه برابر فاصله ' SBبیشتر انتخاب شود ،دقت تقسیم زاویه باالتر خواهد رفت.
سپس یکسشر ریسشمان را در نقطشهی ' Aقشرار داده و
1
طول ریسمان را بهانشدازهی بشیش از
2

A

فاصشله 'A'B

'A

انتخاب كرده و كمانی مانند ششکل ایجشاد مشیكنشیم،
بعدازآن همین كار را به كمك نقطهی ' Bانجشام داده،


2

2

C

حاصل این عملیات دو كمان بشوده كشه یکشدیگر را در
نقطهی  Cقطع میكنند ،اگشر نقطشهی  Cرا بشه رأس

'B

B

زاویه (نقطشه  )Sوصشل كنشیم ایشن زاویشه را  αبشه دو



S

قسمت مساوی تقسیم میكند.
روش  )2در این روش برای تقسیم یك زاویه به دو قسمت مساوی ،مانند روش  1ابتشدا دو نقطشه '  Aو '  Bرا
ایجاد كرده و سپس از این نقاط عمودی اخراج میكنیم كه اگر محل تقاطع این دو عمود را به رأس زاویه (نقطشه
 )Sوصشل كنشیم زاویشه  αبشه دو قسشمت مسشاوی تقسششیم

A
'A

میشود.
برای اخراج عمود می توان از گونیای مساحی یشا متشر (بشه

C

روش  )3،4،5استفاده كرد.
B
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محاسبهی مساحت به روش گوس
در این روش مختصات گوشههای اضالع زمین در دسترس است و طبق رابطشهی گشوس بشه ششرح زیشر مسشاحت
قطعه زمین محاسبه میشود:
D

C

xA
yA

E

xD
yD

xE
yE

xC
yC

xB
yB

xA
yA

1
) A  ((x A  y B  x B  y C  x C  y D  x D  y E  x E  y A
2
)) (x B  y A  x C  y B  x D  y C  x E  y D  x A  y E
A

B

مساحت قطعه زمینی را با استفاده از مختصات زیر بدست آورید؟
مثال :مساحت زمینی كه مختصات چهار گوشه آن به قرار زیر میباشد چند مترمربع است؟
) , 81m

m

,9

m

 D : (7و ) , 65m , 89m

m

 C : (9و ) ,11 m
1
1

3

 9 ))  837 /5m

 9 8 7 65  1

m

 B : (115m , 8و )

115 9 7
8
65 9

m

,1

m

xA
1
 A
yA
1

m

A : (1

xD
yD

xC
yC

,1

 8 115  65  9 9 7 1 )  (115 1

xB
yB

xA
yA

1
A  ((1
2

تفکیک دستی قطعه زمین با استفاده از رابطهی گوس
چنانچه مختصات گوشههای زمین در دسترس باشد و بخواهیم قطعه زمین را به قطعات كوچکتر تقسشیم كنشیم،
میتوان از رابطهی گوس بهره گرفت .با یك مثال شرح داده میشود:
مثال :با توجه به شکل و مختصاتهای قطعه زمین زیر مطلوب است تفکیك قطعه زمین بشهنحشویكشه مسشاحت
قطعهی غربی دو برابر قطعهی شرقی باشد ،بهنحویكه بَرِ قطعه زمین (ضشلع جنشوبی) بشه نسشبت مسشاحتهشای
قطعات اختصاص داده شود؟
2 3
98

B

1
1

M

C

A

S1
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B

N

خیابان

A

C

198

D

13

99
131

S  S 1  S 2  S  2S 1  3S 1
2
2
N     AB  100  103  168.67 m X
3
3
2
2
N Y   Y AB  100   2   98.67 mY
3
3

xA
yA

xB
yB

xC
yC

xD
yD

xA
1
S 
yA
1

2 3 198 99 1
98 13 131 1

1
S    100  98  203 130  198 131  99 100    203 100  198  98  99 130  100  131 
2
 3177 m

S1 

xA
yA

2

2
S
 1059m
3

xN
yN

xM
yM

S 2  2S 1  1059  2  2118m

xD
yD

xA
1
 S2 
yA
1

168/ 67
98/ 67

xM
yM

2

99 1
131 1

2
1
S 2  S  2118   4236  (100  98.67  168.67 Y M   M  131  99  100 
3
2
168.67 100   M  98.67  99 Y M  100 131)  4236

 4236  10200  69.67Y M  32.33  32.33  69.67Y M  14436
xM
yM

xN
yN

xM
yM

xD
yD

168/ 67 2 3 198
xA
 S1 
98/ 67 98 13
yA

xM
yM

168/ 67
98/ 67

S
 2118  ( 203  98.67  198  98    130  168 Y M  
3
168.67  98  203 130  198 Y M    98.67 )  2118

S1 

 2118  3486  31.33  29.33Y M  1368  31.33  29.33Y M
16636  32.33  69.67Y M

1368  31.33  29.33Y M

13989.526  31.33  67.5127Y M
 
1368  31.33  29.33Y M

 12621  96845Y M Y M  130.326
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14436   69.67 130.326
 165.667
32.33

14436  32.33  69.67 130.326   

تمرین :مطلوب است با توجه به شکل و معلومات زیر ،تفکیك قطعه زمین به دو قسمت مساوی بهطوریكه ضلع
 ABبه دو قسمت مساوی تقسیم گردد.
D
656.76
S 84 52 '18.55 " E

501.21
N 40 18 ' 22.94 "W

Y

E
492.67
S 28 23 ' 39.59 "W

C

F
432.03
N 15 30 ' 22.2 " E

B

مقیاس

574.13
S 48 21' E

672.35
N 83 35 ' 5.71" E

X

500.000

500.000

A

881.551

71.003

B

1314.947

305.283

C

1373.651

959.416

D

991.430

1283.636

E

575.121

1168.135

F

A

1

تعریف مقیاس

فاصله دو نقطه روی نقشه
فاصله افقی همان دو نقطه روی زمین

= مقیاس

انواع مقیاس
الف) مقیاس کسر (عدا )
ب) مقیاس خطی (ترسیمی)

البته مقیاسهای دیگری نیز وجود دارد ولی معمول آنها همین دو نوع مقیاس است.
الف) مقیاس كسری )1 :مقیاس كسری ساده  )2مقیاس كسری مركب
1

Scale
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1
مثال :فاصلهی افقی دو روستا بر روی نقشه
50000

برابر  4.5cmاست .فاصشلهی ایشن دو روسشتا چنشد كیلشومتر

است؟
4.5
 0.000045km
100000
Dh  50000  0.000045  2.25km

انواع کاغذ استاندارد
استاندارد بین المللی ابعاد كاغذ یا ایزو 1216بر پایه استاندارد  DINكشور آلمان اسشت .ویژگشی منحصشر بشه فشرد
این سیستم مقیاس پذیر بودن آن است .بر این اساس كه در همه ابعاد كاغذ های استاندارد ایزو  ،نسشبت طشول
به عرض تقریبا برابر با  ( 1/4142جذر عدد  )2است.
در این استاندارد سه خانواده كاغذ با ابعاد مشخص وجود دارند  :گروه  ، Aگروه  Bو گروه C.

بر اساس استاندارد ایزو نحوه بیان ابعاد یك ورق كاغذ باید بصورت عرض در طول باشد .بشرای مثشال هنگشام نشام
بردن سایز  A4اونرو بصورت  21 297میلی متر بیان می كنند ،و واحد اندازه گیشری اسشتاندارد «میلشی متشر»
است.
گروه A

این گروه پر كاربردترین گروه كاغذ در بین گروه های استاندارد كاغذ است و در این گروه نسبت طول بشه عشرض
كاغذ عدد مطلق  1/4142می باشد.
اندازه مساحت كاغذ  A0در این گروه  1189  841میلی متر و تقریبا برابر با یك متر مربع است .
در این گروه اندازه های بعدی با نصف كردن طول كاغذ بزرگتر به دو قسمت بدست می آید .مابقی گروهشا بشه
وسیله تصویر در زیر آمده است.
استاندارا اندازه کاغذ

1

The international standard: ISO 216
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ابعاد این كاغذها در پیوست  3نیز آمده است.
مثال :برای كاغذی با ابعاد  25  25سانتیمتر بزرگترین مقیاسی را كه میتوان برای ترسیم نقششهی زمینشی بشه
e_rastgou@yahoo.com
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ابعاد  / 6در  / 3كیلومتر در نظر گرفت كدام است؟
با توجه به ابعاد كاغذ و زمین ،بزرگ ترین مقیاس در صورتی تأمین خواهد شد كه طول زمین در طول كاغذ فیت
شود .پس داریم:
d max
25
1
 / 
Dmax 6
24

 : d maxطول كاغذ نقشه (بزرگترین بُعد كاغذ نقشه)

S

 : Dmaxطول زمین (بزرگترین بُعد زمین)

البته صرفنظر از فاصلههای موردنیاز از لبهی كاغذ جهت كادر حاشیه و راهنمای نقشه.
مثال :اگر فاصلهی بین دو روستایی كه در حدود  10mاختالف ارتفاع دارند  5kmباشد ،فاصلهی این دو روستا بشر
روی نقشه

1
50000

برابر چند سانتیمتر است؟
10cm

4999 100
 9.998cm
50000

نکته :تعیین مساحت زمین از روی نقشه:

Dh  50002 -102  4999m 

مساحت روی زمین
مساحت روی نقشه

مثال :مساحت قطع زمینی بر روی نقشه

1
1000

= (2عدد مقیاس)

برابر  3.5cm 2است .مساحت این قطعه زمین روی زمشین چنشد

مترمربع است؟
2

2

A  3.5 10002  3500000cm  350m

1
مثال :درروی نقشهی یك منطقه شهری كه با مقیاس
500

ترسیمشده ،مساحت یشك میشدان بشه ششکل دایشره

 8.0384سانتیمتر مربع است .قطر این میدان بر روی زمین چند متر است؟
2

2

2
2009600cm
 1  8.0384
2
S 


A

500

8.0384

 200.96m

A
10000
 500 

2

 8  D  16

مثال :سطح نقشهای به مقیاس

200.96



A   R 2  200.96  R 

 1: 5برابر  48سانتیمترمربع است .اگر این نقشه را با پانتوگراف  2/ 5برابشر

بزرگتر نماییم مساحت نقشه چقدر میشود؟
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51

WWW.GeoGIS.ir

2

cm2

 : S2مقیاس نقشه دوم

 : S1مقیاس نقشه اول

 1 
2


S1 aS1
48
5




 aS2  3
2
2
aS2
S2 aS2  1

 2/ 5 

5


 : aS1مساحت روی نقشه اول

 : aS2مساحت روی نقشه دوم

مثال :طول و عرض شهری مستطیل شکل  3كیلومتر شرقی-غربی در  4كیلومتر شمالی-جنوبی است چنانچه
بخواهیم نقشه این شهر را در مقیاس
استاندارد نقشه

cm

8

cm

1
2

تهیه نماییم تعداد برگههای نقشه این شهر چند شیت اسشت؟ ابعشاد

 6است.
 nsheet  n  m  19  4  76sheet

 18/ 75  19
 3 / 33  4

8
6

3
2

n

4
m
2

ولی اگر شیتها را عرض قرار دهیم تعداد شیت موردنیاز  75عدد خواهد بود.
 nsheet  n  m  25  3  75sheet

 : mتعداد شیت نقشه در طول زمین

 25
 2/ 5  3

6
8

3
2
4
m
2
n

 : nتعداد شیت نقشه در عرض زمین

نکته :خطای ترسیم را معموالً برابر با ضخامت نوک قلم در نظر میگیرند كه معموالً برابر  0.2mmمیباششد؛ یعنشی
كوچكترین ضخامت یك عارضه ترسیم شده كه با چشم غیر مسلح قابل دیدن است .وقتی گفته میشود كه قرار
است نقشهای با مقیاس

1
1000

تهیه شود ،میتشوان بشا اسشتفاده از همشین نکتشه بشه دقشت مسشطحاتی موردنیشاز

دستیافت.
خطای ترسیم ()0.2mm
حداقل دقت موردنیاز (حداكثر خطای زمین)
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مثال :میخواهیم یك برداشت مسطحاتی انجام دهیم و نقشه آن را با مقیشاس

1
700

تهیشه كنشیم .ایشن برداششت

میتواند با چه حداكثر خطایی انجام شود.
1
0.2mm
0.2

 e xy max 
 700  0.14m
حداكثر خطای مسطحاتی مجاز 700
1000
نکته :در اكثر منابع حد تشخیص چشم یك انسان سالم  0.2میلیمتر بیان ششده ولشی در برخشی منشابع بشه 0.1

میلیمتر نیز اشاره شده است .چنانچه در بیان مطلب حد تشخیص چشم گفته نشده باششد  0.2میلیمتشر لحشاظ
میگردد.
1
1
و
مثال :جهت برداشت نقشه مسطحاتی با مقیاس
500 1000

حداكثر خطای موقعیتی قابل صرفنظشر كشردن

چند متر خواهد بود؟
1
1
0.2mm
0.2mm


 L  0.1m
 L  0.2m ,
1000
500
L
L

دقت

معیار بیان كنندهی دقت میزان انحراف استاندارد (انحراف معیار) از مقدار واقعی كمیت میباشد.
مثال :چنانچه یك طول پنج بار اندازهگیری شده باشد و مقدار زیر بدست آمده باشد ،مطلوب است محتملتشرین
طول و دقت آن؟
, 10.15 , 10.17 , 10.00 , 10.14

10.13

n

2

 0.0676

)  (l  L
i

5 1

i n



L  10.118

دقت نسبی و مطلق

دقت مطلق یك كمیت همان تعریف باال در مورد دقت است ،دقت نسبی كه معموالً بهصورت كسری كه صشورت
آن عدد یك است ،نمایش داده میشود و نسبت دقت مطلق به مقدار كل كمیت است.
قانون انتشار خطا

طبق این قانون مجهوالتی كه از مدل ریاضی با كمشك گشرفتن از مششاهدات بشرآورد مشیششوند دارای خطاهشایی
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هستند كه (پس از حذف خطای سیستماتیك و اشتباه) تنها شامل خطای تصادفی بوده و این خطا از مششاهدات
به مجهوالت انتشار مییابد ،این قانون به بررسی نحوهی انتشار این خطا بر روی مجهوالت برآورد شده میپشردازد
و چنانچه مجهول یك متغیر باشد میتوان از رابطهی ساده زیر استفاده نمود.
F  u  a, b , c 
2

u

2

u

u

2

 f2     a2     b2     c2
 a 
 b 
 c 

نکته :اگر مجهول یك متغیر باشد از رابطه باال محاسبه میشود.
رابطه اصلی:
Q xx  AQ ll A T

ll  Qll

xx  Q XX

,

مثال :طولهای قطعه زمینی به ابعاد  1  5متر با دقت  5cmاندازهگیری شده است ،مطلوب اسشت خطشای
نسبی اندازهگیری محیط این زمین؟
3

cm
2

m

5  3
2

P1  a  b  c  d  1

 5 1

2

2

 p 
 p 
 p 
 p  2
2
2
2
2
    a2     b2     c2  
 d   a  b  c  d
 a 
 b 
 c 
 d 
cm

 p1

 a b c  d  L

  p1  4 L2  2 L  2  5cm  1

1
3



1
3



 p1
p1

er 

حل با استفاده از روابط كامل كوادراتیك:
P1  a  b  c  d  A  1 1 1 1
 a2
 1

 
 b2

 1
2
t
  xˆ  (AwA )  1 1 1 1 
 1
 c2

 
2 1

d   
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 a b c  d  L
 x2ˆ   a2   b2   c2   d2   xˆ   a2   b2   c2   d2  
  xˆ  4 L2
cm

 xˆ  2 L  2  5cm  1

1
3



1
3



ˆ x
p1

er 

با توجه به اینكه در طراحی سؤال بیان نشده كه زمین مستطیل شکل است مدل ریاضشی كشه بشرای حشل پاسشخ
سؤال مناسب است ،مدل  p1است حال چنانچه گفته شود زمین مستطیل شکل است میتوان برای محیط یشك
مدل ریاضی دیگر (  ) p2نیز نوشت .پس خواهیم داشت:
cm

3

m

5 )  3
2

P2  2  (a  b )  2  (1
2

 p 
 p 
 a b  L
    a2     b2  22 a2  22 b2  2  a2   b2 
 2 2 L2  2 2 L

a

b
 
 

 P2

 P2  2  2  5  14/1421cm
14/1421
1
1


3
2121/ 32 21



 P2
P2

er 

نکته :محیط تكبعدی است و برای به دست آوردن آن بایستی طول كل اضالع را باهم جمشع نمشود و بشا ضشرب
كردن عدد  2در جمع دو ضلع در اصل به آن بُعد داده میشود و یا بهبیاندیگر ،قید ثابت عمود بشودن اضشالع بشر
هم را داریم (كانسترینت) در مسئله شركت میدهیم.
مثههال :نقششاط )

/

,

/

( ) ، A:

/

,1

/

( B:و )

/

,

/

 C : (1در پیرامششون یششك مخششزن

دایرهای شکل قرائت شده ،شعاع این مخزن چقدر است؟
روش اول :میتوان از رابطهای كه بین شعاع و زاویهی محاطی و ضلع مقابل آن میتوان نوشت ،استفاده نمود.
نکته :با توجه به مختصاتهای سه نقطه میتوان دریافت كه زاویه رأس  Aیك زاویه قائمه (  ) 9است.
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A
b

C

c

a

a
b
c


sin A sin B sin C
B

AC  1
 141/ 42m

C

711m
B

2R 

/

2

1

2

AB  1

,

a  BC  x 2BC  y2BC  1

141 42
BC 141/ 42

 141 / 42  R  /  7
sin A sin 9
2

2R 

A

روش دوم :استفاده از رابطه زیر با داشتن مختصات سه نقطه بر روی یك دایره ،به دست آوردن شعاع دایره:
R  ( x  x o )2  ( y  y o )2
) ( x C2  y C2  x B2  y B2 )(2 y B  2 y A )  ( x A2  y A2  x B2  y B2 )(2 y B  2 y C
) (2x B  2x A )(2 y B  2 y C )  (2x B  2x C )(2 y B  2 y A
m

m

5

   1 2 )(2 1  2  )  (    1 2 )(2 1  ) 2

) (2   2  )(2 1  2  )  (2   2 1 )(2 1  2 
4
2

)  )  5 (2   2 1
5
2 1  2 

2

1

2

712m

/

(1

xo 

 xo 

) ( x B2  y B2  x C2  y C2 )  x o  (2x B  2x C
1
yo 

2  y B  2y C
R  ( x  x o )2  ( y  y o )2  (  5 ) 2  (  5 ) 2  7

نکته :البته با توجه به زاویه محاطی  Aكه قائمه است و همچنین برابری طول  ACو  ABمیتشوان دریافشت كشه
تنها در صورتی  ABو  ACباهم برابر خواهند بود كه  BCقطر دایره باشد .پس میتوان در همان ابتدا كار طول
 BCرا محاسبه نمود و بر دو تقسیم كرد تا به شعاع دایره دستیابیم.
مثال :شعاع دایرهای به طول

m
/

 ds 
 1با دقت  2سانتیمتر اندازهگیری شده است ،خطای نسبی مساحت  
 s 

دایره مذكور چقدر است؟
دقت نسبی (  ) erیا خطای نسبی عبارت است از :نسبت مقدار دقت مطلق یك كمیت به مقدار كل آن كمیت.
مقدار دقت نسبی از رابطهی زیر بدست میآید:
dS
S
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ابتدا باید مقدار خطای مطلق تعیین مساحت (  ) d Sرا بدست آورد.
2  4

/

S
  R  d S  2 R   R  2   1 
R

S   R2  d S   S 

1
ds

25
s

مثال :مطابق شکل زیر درصورتیكه

m



4
4

2
R 1

er 

 DS  2و  h  5mدر نظر گرفته شود ،مقدار ( hارتفاع نقطه  )Cرا بشا

چه دقتی باید اندازه گرفت تا دقت نسبی  D H  ABبرابر

1
1

باشد.

C
DS

h

افق

B

A

DH

صورت سؤال درواقع این است كه در مثلث  ABCطول  ACیا همان  DSثابت بوده و میخواهیم با اندازهگیشری
1

طول  CBیا همان  ،hمقدار طول  ABیا همان  DHبا دقت نسبی

1

بدست آید .دقشت موردنیشاز بشرای

اندازهگیری طول  hرا تعیین كنید.
  DH  /2mm
1
2



D

H

199937mm

B

1

H

DH

2

h  DS  DH  2

2

 DH )   DH
C
h



1



D

 52  199/937m  er 

2

DH  DS 2  h2  2

2

2

 h

1
 h  
  DH   (2DH )  (2
2
 DH


DS
DH

mm

8

mm

 7/995

A

 :  DHدقت طول افقی

 :  hدقت اختالف ارتفاع

1
مثال :چنانچه محیط قطعه زمین به شکل مربع با دقت
1000

2

 DH

2

  DH  39/987  /2

mm

2

 DH
 DH 2

2

2

h 

 : erدقت نسبی طول افقی

اندازهگیشری ششده باششد ،دقشت نسشبی محاسشبه

مساحت آن چقدر است؟


1
4a
1000
 P  P  P 
a 
 P  250 P
1000 P
4a
1000
4
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S
a2

S



2
P

250  
2

P
1
1
1 4a
a
  a  (   P )2    P  
 a 
4
4
4
4 1000
1000

S



er 

S

P  4a  a 

a
4a
a
2a 2
a2
S  a   S  (2a   a )  2a a  500 P 
 500 



1000
1000 1000 1000 500
2

2

4a
a
a2

1000 1000  500  1
a2
a2
500

1
مثال :اندازهگیری طولها در یك منطقه با دقت نسبی
800

500 



S
a2

S



er 

S

انجام شده اسشت ،تشا چشه درصشد ششیبی در ایشن

منطقه میتوان از تصحیح شیب صرفنظر كرد؟
e

h


1
h 2
 L
 0.2mm e r 
, L  e  
800 L
2L

L

L
 L   L  800  L  160mm
800

A
D

L 

h  0.2  2  160  8mm
D  L2  h 2  1602  82  159.8mm

h
8
 100 
 100  5.0063%
D
160

1

مثال :در اصالح تبدیل به افق برای حفظ دقت نسشبی

3

در مشورد طشول

km

e% 

 AB 1اخشتالف ارتفشاع

دوسر طول  ABباید از چه میزانی كمتر باشد؟
رابطه مقدار تصحیح تبدیل به افق (:)C

 h2
C
2L

اگر مقدار تصحیح تبدیل به افق كمتر از دقت طول افق باشد ،میتوان از آن صرفنظر كرد.

C  L

 : Lطول افقی

 h 2  h  25/ 82m

 :  Lدقت طول افق

 : hاختالف ارتفاع

333  2 1
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/

 : Cتصحیح تبدیل به افق

1

3

 L 

L
1



1
3
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مثال :چنانچه مختصات دو نقطه  Aو  Bبه شرح زیر باشد در چه مقیاسی میتشوان از تصشحیح فاصشله مایشل بشه
فاصله افقی صرفه نظر كرد؟
A 100 ,100 ,100 

B  327.11 , 421.77 ,110.53

DHAB = ZB – ZA = 110.53 – 100 = 10.53
m

  393.846

2
AB

 Y

2

  2 AB   393.987m

AB

 

2
AB

 

D  AB 
DS AB 

C = DHAB – Ds AB = - 0.14074 m
0.2mm
0.2
1
S 
 0.14074m  X 
 703.7  S 
X
140.74
703.7

1
700

مثال :محاسبه مصالح مورد نیاز برای اجرای لبه گذاری یك میدان دایره ای شکل كه شعاع میدان بادقت 1متر
بدست امده است .مطلوبست:
دقت براورد كل طول لبه گذاری؟
P=2ᴨR
er= ds/S
ds=2ᴨ*ϬR=2ᴨ*1=2ᴨ
er=2ᴨ/2ᴨR ===< 1/R
مثال :جهت بدست اوردن زاویه ی داخلی گوشه ی یك ملك قرائت سه ضلع ان انجام شده است .مطلوبست:
و دقت ان؟Aبدست اوردن مقدار زاویه راس
انجام شده است)(3+3ppmاندازه گیری طول ها با استفاده از متر لیزری با دقت
نشان می دهند كه نشان دهنده ی یك بخش از یك میلیون PPMمعموال بخش نسبی خطای طولیاب را با
واحد است.

A

AB=10.235m
C

AC=12.738m

B
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BC=16.311m
بدست می اوریمppm:ابتدا خطای نسبی را با توجه به
Ϭab=3 + (3/1000000 = X/10.235) = 3.000030705mm
Ϭac=3 + (3/1000000 = X/12.738) = 3.000038214mm
Ϭbc=3 + (3/1000000 = X/16.311) = 3.000048933mm
BC ² =AB ² + BC ² -2AB AC cos A
(16.311) ² = (10.235) ² + (12.738) ² - (2)*(10.235)*(12.738)*cos A
266.048721=267.011869-260.74686 cos A
260.74686 cos A=0.963148
ʺ A =89˚ 47 ʹ 18.1
حال باید انتشار خطای را بنویسیم:
)A=cos ¯¹ (c ² + b ² -a ²/2 c b)= cos ¯¹ (c ² / 2cb + b ²/2cb + c ²/2cb
Sa=√( (a/b) ² /1-( c ² + b ² -a ²/2 c b) )*(Ϭa)²+ (1 / c (1-(c ² + b ² -a ²/2 c b))*(Ϭb)²
=+(1 / b (1-(c ² + b ² -a ²/2 c b))*(Ϭc)²
Er=Ϭs/S

مثال :قرار است از یك ایستگاه نقشهبرداری نسبت به امتشداد معلشوم ،نقطشهای را بشه فاصشله افقشی

m

 2تحشت

زاویهای روی زمین پیاده كنیم چنانچه دقت مربعی متوسط انشدازهگیشری زاویشه ( 15ثانیشه صدقسشمتی) باششد
حداكثر خطای جابجایی چقدر است؟
اگر نام امتدادی كه قصد پیادهسازی آن را داریم ،امتداد  ABبگذاریم ،داریم:
2

 xAB 
2
  x AB  
   GAB
 GAB 

xAB  LAB  sin GAB

 y AB 
2
  x AB  
   GAB
 GAB 

y AB  LAB  cos GAB

2
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با توجه به این نکته كه در مسئله بیان شده كه تنها در قرائت زاویه خطا وجود دارد پس از رابطه  x, yتنهشا از
پارامترهای ژیزمان مشتق خواهیم گرفت.


)2  4/ 7mm  cos GAB
)2  4/ 7mm  sin GAB

2


2

15 

15 

y AB



(  cos G AB )2 

 (2

(  ( sin GAB ))2 

 (2

/

/

X AB



باید به این نکته توجه داشت كه دقت قرائت زاویه باید از ثانیه گرادی به رادیان تبدیل شود تا واحشد آن متریشك
گردد.
LAB  xAB2  y AB2
2

2

 LA B
  LA B

 LAB  
  x AB   
  y AB   LA B   x AB 2   y AB 2
 x A B
  y A B


4/72  (cosG AB )2  4/ 72  (sin G AB )2  4/72  (cosG AB 2  sinG AB 2 )  LAB  4/7mm

LAB 



مثال :برای پیاده كردن زمینی مستطیل شکل از دو متر  3متری ،یکی فلزی با انحراف معیار  ±2سانتیمتشر و
دیگری پارچهای با انحراف معیار  ±3سانتیمتر استفاده شده است .اگر طول زمین  22متر و با متر پارچشهای و
عرض آن  13متر و با متر فلزی سنجش شده باشد ،مساحت زمین حدوداً با چه دقتی نسبی بدست میآید؟
m2

A  a  b  22 13  286

b 13
a 22


 7/ 333 , nb 
 4/ 333
3
3
3
3

2

422  13/9797m

/

812m

/

3  7/ 333 

/

 a   3 m  na 

42m

/

2  4/ 333 

/

 b   3 m  nb 

8122  22 2 

/

 A  b 2   a2  a2   b2  13 2 
13 /9797
1
1


286
2 45 2

 : aطول زمین

 : bعرض زمین

 : nbتعداد دهنه اندازهگیری عرض زمین

na 

 : Aمساحت زمین
 :  aدقت اندازهگیری طول زمین

er 

 : naتعداد دهنه اندازهگیری طول زمین
 :  bدقت اندازهگیری عرض زمین

 : erدقت نسبی مساحت زمین
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مثال :چنانچه دقت نسبی اندازهگیری مربعی

1
1

باشد دقت اندازهگیری مساحت چقدر خواهشد بشود (دقشت

نسبی مساحت)
2
1
 a
1000 4a



p
p

er 

P  4a   p  4 a2  2 a


1
2a
 a  a 
1000 2a
1000



S  a2

 S  (2a   a )2  2a a
2a
(2
)
(2a   a ) 2 a
1000 )  4a  4  1
er 


(
a2
a
a
1000a 1000 250

تمرین :چنانچه مساحت مخزن آبی به شکل دایره  31415/93مترمکعب باشد و مساحت همین مخشزن بشر روی
نقشهای  2827433388سانتیمترمربع مطلوب است مقیاس نقشه؟

مثال :اگر برای بدست آوردن مساحت یك قطعه زمین به شکل مستطیل و به ابعاد  3  48و ماكزیمم خطشا
m2

 1موردنظر باشد و خطای نسبی در اندازهگیری طول و عرض مساوی فرض شود .طول با چه دقشت نسشبی

باید اندازهگیری شود؟
2

 s  10m

S  a b  300  480  144000

 s  (300)2  b 2  (480)2  a 2  b 2 a 2  a 2 b 2
 s max  2.5   s  2.5 10  320400   a
 a  22.642m

انتخاب فاصله منحنی تراز
با توجه به وجود چندین روش برای بیان فاصله میان منحنی تراز در نقشههای توپوگرافی ،بشرای درک بهتشر ایشن
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مطلب با مثال زیر موضوع را شرح خواهیم داد.
در شکل زیر كه قسمتی از یك شبکهبندی برای ترسیم نقشهی توپوگرافی مشیباششد اگشر مقیشاس نقششه

1/2

باشد چه خطوطی منحنی ترازی از اضالع  ABو  DCعبور میكنند( .اعداد درجشده در زیشر نقشاط  Aو  Bو  Cو
 Dارتفاع آنهاست)
 )1ضلع 1 2 / 8 ,1 2 / 6 ,1 2 / 4 :AB

A

B

1 2 / 8 ,1 21/ 6 ,1 21/ 4 ,1 212
ضلع ,1 2 / 1 :DC
/

1 2 / 41

1 2 /9

 )2ضلع 1 2 / 6 :AB

ضلع :DC

1 21/ 8 ,1 21/ 6 ,1 21/ 4 ,1 2 / 2 ,1 21/
C

 )3ضلع 1 2 / 8 ,1 2 / 6 :AB

ضلع :DC

1 21/ 79

1 21/ 6 ,1 21/ 4 ,1 212
/

 )4ضلع :AB

D

1 21/ 5

1 2 /8

ضلع 1 21/ 6 ,1 21/ 4 :DC

 -1فاصله منحنیهای تراز را میتوان از رابطه زیر بدست آورد:
S  tan 
2

 : C.Iفاصله منحنی تراز برحسب متر

 : Sعدد مقیاس

C.I 

 : زاویه بزرگترین شیب منطقه

 -2رابطه باال یك رابطه تقریبی است و با توجه به معلومات مسئله از این رابطه نمیتوان به پاسخ آن دست یافت.
زیرا در این رابطه نیاز به زاویه بزرگترین شیب منطقه است كشه در مسشئله بیشان نششده اسشت .در اصشل فاصشله
منحنی تراز به نوع منطقه و دقت ارتفاعی موردنیاز از نقشه (كه به مقیاس نقشه نیز وابسته است) بستگی دارد .با
توجه با مطالب گفتهشده در هر مقیاسی میتواند فاصله منحنیهای تشراز متفشاوت باششد .بشهطورمعمشول فاصشله
منحنیهای تراز

1
1

یا

1
2

عدد مقیاس نقشه انتخاب میشود .با توجه به این مطلب ،برای پاسخ این سؤال

دو گزینه خواهیم داشت:
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1
 -3از سوی دیگر ،بر اساس تعریفی دیگر دقت ارتفاعی نقشه برابر با
3

فاصله منحنیهای تشراز اسشت .پشس اگشر

دقت نقشه در دسترس باشد ،میتوان به فاصله منحنیهای تراز دستیافت.
دقت مسطحاتی نقشه :دقت مسطحاتی یك نقشه برای یك عارضه مششخص یشا یشك نقطشه بایسشتی بهتشر از 1

/

  eM maxخطا مسطحاتی بر روی نقشه (حد تشخیص بر روی نقشه) S 
EG max

میلیمتر در مقیاس نقشه باشد.

دقت ارتفاعی نقشه :دقت ارتفاعی یك نقشه با توجه به نوع منطقه ازلحاظ طبقهبندی ،باید بهتشر از  2تشا  3برابشر
دقت مسطحاتی همان نقشه باشد.
در دشت

mm

4

 H  2  /1mm  2

در كوهستان

mm

6

 H  3  /1mm  2

حال با توجه به اینکه فاصله منحنی تراز باید  3برابر (كمتر از  3برابر) دقت ارتفاعی نقشه باشد ،داریم:
در دشت

cm

1

mm

3  12

mm

C.I   H  3  4

در كوهستان

cm

2

mm

3  18

mm

C.I   H  3  6

پس با توجه به موردهای باال فاصله منحنیتراز باید  1تا  2سانتیمتر انتخابشده باششد پشس مسشئله را بشرای
این دو حالت و برای دو امتداد  ABو  DCبررسی خواهیم كرد.
حالت منحنی تراز  1سانتیمتر:




AB 1 2 / 5 ,1 2 / 6 ,1 2 / 7 ,1 2 / 8 ,1 2 / 9

DC 1 211
,1 21/2 ,1 21/ 3 ,1 21/ 4 ,1 21/ 5 ,1 21/ 6 ,1 21/ 7
/

حالت منحنی تراز  2سانتیمتر:




AB  1 2 / 6 ,1 2 / 8

DC 1 21/2 ,1 21/ 4 ,1 21/ 6

با توجه به گزینهها ،تنها گزینه درست ،گزینه  3است.
مثال :برای تهیه نقشه توپوگرافی درصورتیكه دقتهای مسشطحاتی و ارتفشاعی معشادل  2سشانتیمتر مشوردنظر
باشند مقیاس و منحنی تراز نقشه موردنظر با توجه به استانداردهای موجود چقدر باید باشد؟
اگر خطای ترسیم را  /2mmدر نظر بگیریم ،مقیاس از رابطه زیر به دست خواهد آمد.
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خطا مسطحاتی بر روی زمین

2mm
1
S 
S 
2 1
1
/

 : Sمقیاس

 : EG maxمقدار حداكثر خطای مسطحاتی بر روی زمین

 : eM maxمقدار حداكثر خطای مسطحاتی بر روی نقشه یا همان خطای ترسیم

تعیین زاویه قائم

در دوربینهای زاویهیاب مبدأ اندازهگیری امتدادهای قائم ،امتداد زنیت است ازاینرو ،صفر لمب زاویهیشابهشا بشه
كمك یك سیستم نوری ،در این راستا قرار میگیرد .اگر این سیستم دچار مشکل شود و امتداد شروع لمب قشائم
(صفر لمب قائم) از امتداد زنیت شروع نشود ،انحراف صفر لمب قائم یا همان خطای كلیماسیون قائم در دسشتگاه
وجود دارد .روش محاسباتی برای رفع این خطا در مشاهده ها ،انجام قرائت امتدادهای قشائم بشهصشورت دایشره بشه
راست و دایره به چپ (كوپل) است .در این صورت میتوان به كمك رابطه زیر مقدار ایشن خطشا را بدسشت آورد و
اثر آن را از روی مشاهدهها حذف كرد:
) 36 (V R V L
2

 : VRقرائت امتداد قائم در حالت دایره به راست

eV 

 : VLقرائت امتداد قائم در حالت دایره به چپ

 : eVخطای كلیماسیون قائم
نکته :چنانچه دستگاه زاویهیابی كه از آن جهت اندازهگیری زاویه قائمه استفاده میشود دارای خطشای تقسشیمات
لمب قائم و یا خطای كلیماسیون قائم باشد .بهترین روش جهت بدست آوردن زاویه قائم مشاهده زاویشه قشائم در
دو حالت دایره به چپ و دایره به راست و متوسط گیری از  2حالت یا همان كوپل میباشد.
مثال :در یك روش مضاعف (كوپل) قراولروی به نقطه  Aبا یك زاویهیاب ،قرائتهای لمب قائم زیر بهدستآمشده
است .انحراف صفر لمب قائم را تعیین كنید؟
( LL 1 1152 دایره به چپ) ( LR  258 443 دایره به راست)
)36 (V R V L ) 36 (258 44 3   1 1 15 2 

 5
2
2
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اثر ثابت منشوری

همانطوری كه گفته شد دستگاههای طولیاب الکترواپتیکال برای اندازهگیری فاصله نیاز بشه منششور دارنشد .ایشن
منشور باید دارای خصوصیات زیر باشد:
 انعکاس خوبی داشته باشد.
 بازتاب كامل امواج مرئی ارسال شده از دستگاه
 عدم تغییر جهت پرتو در اثر حركات كوچك منشور
 محیطی كه امواج وارد آن میشود (منشور ،شیشه) مانند هشوا نبشوده و تغییشر سشرعت نشور (مشوج) را در آن
خواهیم داشت (به علت تغییر در ضریب شکست نور (موج)) به همشین فاصشله كمشی كشه مسشیر در محشیط
منشوری طی میكند و دارای سرعت متفاوتی میباشد و باعث خطایی در طول یابی میگردد ثابت منشوری
گفته میشود این ثابت میتواند بهصورت نسبی یا مطلق باشد.
پارامترهای  aو  bدر برخی از منشورها

b

a

مدل

شركت سازنده

75

50

Single set

نیکون

39.5
35.35
75.35
32.8

39.5
50
50
38

MPU – 53
APO
APO–S2
Prism 3

پنتاكس
سوكیشا
تاپکون
الیکا
تریمبل

نکته:
بخشی از این خطا متأثر از عدم انطباق محور قائم (ژالن) و محل انعکاس موج در منشور میباشد.
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توضیح:
میزان عمق یا گودی منشور )(a
فاصله سطح منشور از محور قائم (محل استقرار منشور) )(b
NG
N 2  N A2
N
)  a  ( A )  a]  ( G
)a
NA
NG
NG N A

 : RCثابت منشوری

 : N Gضریب شکست شیشه منشور برای طول موج طولیاب

 : aمیزان عمق گودی منشور

 : N Aضریب شکست هوا برای طول موج طولیاب

([RC  

مثال :چنانچه ضریب شکست هوا برای طول مشوج  900نشانومتر و ضشریب شکسشت شیششه منششور در دسشتگاه
طولیاب شركت الیکا برابر با  1.436و عمق این منشور  30میلیمتشر باششد مطلشوب اسشت ثابشت منششوری ایشن
دستگاه؟
1.436
900
([RC  
( )  30 
)  30]  22.17
900
1.436

نکته :رابطه ثابت منشوری با این رابطه زمانی صادق است كه مركز هندسی منشور و مركز نوری منششور بشر هشم
منطبق باشد.
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دقت در طولیابها الکترونیکی
دقت اندازهگیری طول در طولیابها از رابطه زیر بدست میآید:
e   a  b  L 

 :bمیزان خطای نسبی طولیابی برحسب میلیمتر

 : aمیزان خطای مطلق طولیابی برحسب میلیمتر

معموالً بخش نسبی خطای طولیاب ( )bرا با  PPMنشان میدهد كه نشان دهنده كه یك بخش از یشك میلیشون
واحد است .ضریب 1PPMبه عوامل زیر بستگی دارد:
 دامنه افت فركانس اصلی بدست آمد از اسیالتور دستگاه در محدوده تغییرات دمای مشخص
 ماكزیمم خطایی كه ممکن است از محدود شدن صفحه مدرج پی پی ام ناشی
 خطای ناشی از دقت مدوالسیون دستگاه
 تعیین ضریب شکست مورداستفاده در طولیاب
 شرایط محیطی
دستگاههای طولیاب در نقشهبرداری بر اساس دقتشان قیمتشان تعیین میگردد.

مثال :چنانچه از یك دستگاه طولیاب جهت اندازهگیری فاصله مایل بین دو نقطه و از یك دستگاه ترازیاب جهت
تعیین اختالف ارتفاع ابتدا و انتهای این امتداد استفاده شده باشد مطلوب است مقدار و دقت محاسبه طول افقی
این دو نقطه.
DS  400m   3  3 ppm 

hB  130m  1cm

h  100m  1cm

  h  h  130  100  30m
1

Part Per Million
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(   h )2 
  hA )2  (11cm )2  (11cm ) 2  2cm
h
hA

(   


3
bL
1200000

)  bL 
 1.2mm   DS  3  1.2  4.2mm
1000000 400000
1000000

( D  3

1
2 2

S

D   (DS   )  (400  30 )  398.87m
2

2

2

DH
D 
(( )   DS )2 
)   h ) 2
DS


((  D 


1
1


1
1
2
2 2
2
2
2 2
 (( 2 Ds  ( Ds  h )   Ds )  ( 2h  ( Ds  h ) ) h ) 2 
2
2
1
1


1
4.2 2 1
1 2
(  2  400  (4002  302 ) 2 
( )   2  30  (4002  302 ) 2 
)  4.278 10 3m
2
1000
2
100

خطای کلیماسیون
تعریف

چنانچه در دستگاه ترازیاب در حالت تراز و سالم بودن تراز بودن و كمپانساتور محور نشانهروی با محشور ششاغولی
دوربین زاویهی غیر از زاویه  90درجه ایجاد كند اصطالحاً دوربین ترازیاب دارای خطای كلیماسیون است.
در ترازیابی الزم است محور قراولروی دستگاه در موقع قرائت شاخص كامالً افقی باشد؛ بنابراین بایستی قبل از
شروع به كار ،دستگاه كنترل شود .بهطوركلی دستگاه ترازیاب را وقتی تنظیم میگویند كه خط ترازی كه به
دستگاه معرفی می شود با محور دیدگانی دستگاه موازی باشد .چنانچه این حالت وجود نداشته باشد محور
دیدگانی دستگاه با افق زاویهای مثل ( αزاویه كلیماسیون دستگاه) میسازد و قرائت روی شاخصها بهطور
صحیح انجام نمیگیرد .به مقدار خطای حاصل خطای كلیماسیون میگویند.
در دستگاههای ترازیاب به دلیل مایلشدن محور دیدگانی از محور سطح تراز دستگاه ،خطای كلیماسشیون پدیشد
میآید؛ لذا ،با توجه به زاویهی محور كلیماسیون میتوان قرائتهای روی شاخص را تصحیح كرد در دستگاههشای
ترازیاب دیجیتال این عمل به كمك محاسبه و برآورد زاویهی كلیماسیون و اعمال روی قرائتها صورت میگیرد.
علت بروز خطا
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این خطا بدلیل عدم توازی محور صفحه تارهای رتیکول و محور شاقولی دستگاه میباشد.
روشهای بررسی و بدست آوردن مقدار خطای کلیماسیون

با خطای كلیماسیون میتوان به دو صورت برخورد كرد:
 -1روشهای كارگاهی  -2روش محاسباتی
 -1روش کارگاهی

چنانچه از وجود یا عدم وجود خطای كلیماسیون در دستگاه اطمینان نداشته باشید یا داشته باششیم و بخشواهیم
ترازیابی را به شکل صحیح انجام دهیم بهترین كار با توجه به رابطه محاسبه اختالف ارتفاع كه بهصورت تفاضشلی
میباشد.
) (hAB   B .S   F .S

روشی است كه مقدار خطای كلیماسیون در قرائتهای عقب و جلو به یك اندازه ظاهر شود در ایشن صشورت ایشن
مقدار خطا یکدیگر را خنثی كرده و اختالف ارتفاع بهدرستی محاسبه میشود با توجه به شکل زیر

F2

e

e

F1

B2
B1

B

S2

A

1  B1  F1
 2  B 2  F2  B1  e  (F1  e )  B 1  e  F  e  B 1  F1
1   2

درنتیجه با توجه به شکل و رابطه فوق میتوان نتیجه گرفت كه چنانچه دوربین ترازیاب در وسشط ششاخص قشرار
گیرد خطای كلیماسیون از روی مشاهدات حذف خواهد شد.
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 روش محاسباتی-2

: روش زیر وجود دارد5 جهت محاسبه مقدار خطای كلیماسیون
 اوربین نزایك هر او شاخص-1

F1
α

B1
B2

F’1

α

F2

B’2

A

B

S1

S2
D

h 'AB  B 1  f 1
h "AB  B 2  f 2
hAB  B 1  f

'
1

 B1  f 1  e

hAB  B 2  e  f 2  B 1  f 1  e  e 
H 

hAB  h
2

"
AB



 B 2 f 2    B1  f 1 

 B1  f 1    B 2  f 2 

2

2

 'AB  B '1  F '1  B 1  e  (F1  e )  B 1  F1
 "AB  B '2  F '2  B "2  (F2  2e )  B 2  F2  2e
 'AB   "AB  B 1  F1  B 2  F2  2e
2e  (B 1  F1 )  (B 2  F2 )
(B 1  F1 )  (B 2  F2 )
2
 AB  B 1  F1

e

 خواهشد بشود و چنانچشه زاویشه خطشایD  بدست آمده برحسب واحد قرائت شاخص به ازای طولe  مقدار:نکته
:كلیماسیون مدنظر باشد از رابطه
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e
)
D

( a  tg 1

 -2سه فاصله مساو

در این روش یك فاصلهی معین كه به پیشنهاد كارخانه  51متر است ،انتخشاب و بشه سشه بخشش  17متشری
تقسیم كنید .دوربین در اولین نقطه تراز شده و دو شاخصی كه در دو نقطهی وسط قرار داده ششده اسشت را
مطابق شکل زیر قرائت كنید.

F1
2e
F’1
F2
F’2

S2

e

B’1
B2 2e
B’2

e

B
D/3

B1

A
D/3

D/3

S1

D
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h 'AB  B 1  F1
h "AB  B 2  F2
H AB  B 2  2e  f 2  e  B 1  e  f 1  2e  0
e

 B 2  f 2    B1  f 1 
2

H AB 

h 'AB   H"AB  B 1  f 1   e   B 2  e  f 2 

2
2

خواهد بشود و چنانچشه زاویشه خطشای

D
 بدست آمده برحسب واحد قرائت شاخص به ازای طولe  مقدار:نکته
3

:كلیماسیون مدنظر باشد از رابطه
a  tg 1 (

3e
)
D
 وسط و نزایك-3

B2

e

e

F’2

B’2

F1

2e

F’1

B1

A

F2

S1

S2

B

D/2
D

h 'AB  B1 (F1  2e )  B 1  F1  2e
h ''AB  (B2  e)  (F2  e)  B 2  F2
hAB  B1  F1  2e  B 2  F2  e  (

(B2  F2 )  (B1  F1 )
)
2

H AB  h ''AB  B 2  F2
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D
نکته :مقدار  eبدست آمده برحسب واحد قرائت شاخص به ازای طول
2

خواهد بشود و چنانچشه زاویشه خطشای

كلیماسیون مدنظر باشد از رابطه:
2e
)
D

( a  tg 1

 – 4فاصله  4قسمت مساو

در این روش یك فاصلهی  30تا  40متری مشخص و دو شاخص روی آنها مستقر میشود .بشرای نخسشتین بشار
دوربین در وسط قرار گرفته و قرائتها روی شاخص اول و دوم انجام میشود .سپس زاویه كلیماسیون با اسشتفاده
از رابطهی زیر بدست آورده میشود.

B2
2
e

F2
F’2
F1

e

F’1

S2

4e
e

S1

B
D/2

D/4

’B
2
B1
B’1

A
D/4

D

h 'AB  B 1  e  F1  e  B 1  F1
h ''AB  B 2  4e  F  2e  B 2  F2  2e
hAB  B 1  F1  B 2  F2  2e  (B2  F2 )  2 e (B1  F1 )  0
) (B2  F2 )  (B1  F1
2
 h 'AB  B 1  F1
D
نکته :مقدار  eبدست آمده برحسب واحد قرائت شاخص به ازای طول
4
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كلیماسیون مدنظر باشد از رابطه:
4e
)
D

( a  tg 1

 -4فواصل الخواه

B

A

مقدار  eبه ازای یك متر است
مثال :چنانچه از ترازیابی جهت بدست آوردن اخشتالف ارتفشاع دو سشطح اسشتفاده كشرده باششیم و تنهشا خطشای
تأثیرگذار بر روی قرائت شاخص به میزان حساسیت دستگاه بوده باشد كه میزان حساسیت تشراز یشك میلشیمتشر
است مطلوب است دقت برآورد اختالف ارتفاع؟
H S  100m

B .S  120m

) ”ΔH / D1 === ΔR1 = D1 × tg ( 1” ) = 120 × 1000 × tg ( 1

∂BS = tg

) ”= ( ΔH2 ) / ( D 2 ) ==== ΔH 2 D2 × tg ( 1 “) = 100 × 1000 × tg ( 1

∂F.S = tg

ΔHAB = B.S – F.S
∂ΔHAB = √ ((( ∂ΔH / ∂B.S)×∂B.S)2 + ( ∂ΔH / ∂F.S )2 ) = √(∂B.S 2 + ∂F.S2) = 0.76 m
ΔH = 2.436 m ± 0.8 mm

تمرین :در یك عملیات ترازیابی كه بین دو نقطه  Aو  Bصورت گرفته مشاهدات زیر بدست آمده است چنانچشه
پس از عملیات متوجه شویم كه دستگاه ترازیاب دارای خطای كلیماسیونی به انشدازه '  15بشوده اسشت و میشران
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حساسیت تراز دستگاه "  20باشد مطلوب است بدست آوردن اختالف ارتفاع تصحیح شده و دقت آن.

مثال :اگر زاویه كلیماسیون یك دستگاه ترازیاب 3

مجموع فواصل دهانههای جلو

/

رادیشان و مجمشوع فواصشل دهانشههشای

 32متشر و

 15متر باشد .مطلوب است محاسبه اثر خطای كلیماسیون؟
3  /21m

/



15

eK    LB.S   LF .S   e Rad  22

 :  LB.Sمجموع طولهای قرائتهای عقب

 :  LF .Sمجموع طولهای قرائتهای جلو

 : e Radزاویهی خطای كلیماسیون برحسب رادیان.

 : eKمقدار تأثیر خطای كلیماسیون بر روی كل مشاهدهها

مثال :در عملیات ترازیابی به علت قائم نبودن شاخص برروی تکیهگاه ،قرائت تار وسط بشه میشزان یشك درجشه از
حالت قائم منحرفشده ،برابر  211میلیمتر میباشد .میزان خطای قرائت برابر است با:
hˆm  hm  cos   211  cos1  21 9/ 7mm
eR  hm  hˆm  211 21 9/ 7   / 32mm

 : hmقرائت شاخص مایل

 : hˆmقرائت شاخص در حالت قائم
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فصل سوم
نقاط مبنا
نقاط رفرنس در نقشهبرداری كه معموالً با پیشوند  )RF ،RP ،RM( Rنامگذاری میشوند ،نقشاطی هسشتند كشه از
درجه اهمیت كمتری نسبت به نقاط مبنای اصلی یا بنچ مارک ( )BMمشخص میشوند .این نقاط معمشوالً بشرای
احیای نقاطی كه جهت كار نقشهبرداری از اهمیت باالیی برخوردار هستند و احتمال تخریب آنها وجود دارد بشه
روشهایی ایجاد میگردد .گفتنی است كه حداقل درجهی آزادی این نقاط بایستی یك باشد ،انواع نقاط رفشرنس
به شرح زیر است:
 )1نقاط رفرنس مثلثی

در رفرنس گذاری بسته به اینکه سیستم مختصات پروژه در دستگاه قائمالزاویه یشا قطبشی اسشت نشوع مششاهدات
نقاط رفرنس متفاوت است چنانچه سیستم مختصات پروژه در دستگاه قطبی باشد مشاهدات طول و زاویه خواهد
بود ،چنانچه در دستگاه قائمالزاویه باشد مشاهدات نقاط رفرنس مختصات خواهد بود .اولین قشدم در ایجشاد نقشاط
رفرنس انتخاب محل ایجاد این نقاط است.
مکان این نقاط به عوامل زیر بستگی اارا:
الف) دید مناسب نسبت به نقطهای كه میخواهد رفرنس گذاری شود و نقطه رفرنس دیگر.
ب) استحکام نقطه رفرنس.
ج) استحکام هندسه مثلثات مشاهدات نقطهی بنچ مارک.
د) مقیاس انجام پروژه (دقت موردنیاز).
در مورد مکان نقاط رفرنس نکتهی دیگر وضعیت نقطشه مبنشا در

MB

طی انجام پروژه است ،بهعنوانمثال در كشار نقششهبشرداری مسشیر
ازجمله نقاطی كه رفرنس گذاری میشوند نقشاط هندسشی محشور

D2

D1

مسیر (ابتدا ،انتها ،رأس قوس) است .بشا توجشه بشه خاصشیت ایشن
پروژه در مراحل مختلف آن ممکن است ارتفاع نقاطی كه رفرنس
گذاری شده افزایش یا كاهش یابد ،پس در هنگام انتخشاب نقشاط
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رفرنس باید به این نکته توجه شود كه در ادامه پروژه نقاط رفرنس قابلیت دید خود را حفظ نماید و از دید خوبی
برخوردار باشد ،معموالً در پروژههای نقششهبشرداری دفترچشهای بنشام دفترچشهی رفشرنس وجشود دارد كشه ششامل
ستونهای زیر میباشد:
شماره
شماره نقاط
نقاط نشانه
رفرنس

طول

زاویه

25

42

25

43

توضیحات

كروكی
MB

R₁
B.M
R₂

D2

R2

نمونه مکان نقاط رفرنس مثلثی

2
z
z
z

D1

1
z
z
z

R1

دفترچه نقاط رفرنس

 )2نقاط رفرنس خطی

در این روش نیز مانند روش پیشین باید موارد موردنیاز برای انتخاب محل نقاط رفشرنس تشا حشد امکشان در نظشر
گرفته شود .این روش نسبت به روش پیشین به علت اینکه سه نقطه ( )R₁ ،R₂ ،BMدر یك راستا قرار دارنشد از
درجه آزادی كمتری برخوردار است.
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در این نوع رفرنس گذاری معموالً از سیستم قطبی جهت ثبت مشاهدات استفاده میگردد؛ و بیشتر بشرای نقشاط
مبنایی استفاده میشود كه ازلحاظ ارتفاعی با ارتفاع نقاط رفرنس اختالف كمی داشته باشند.
MB

D2
R1
D1

R4

D4

D3
R3

R2

نکته :محلهای مناسب برای ایجاد نقاط رفرنس در پشروژههشای ششهری معمشوالً در پشای سشتونهشای بشرق ،لبشه
جدول ها ،لبه ساختمان هایی كه از دقت مناسب برخوردار هستند ،سر منحولهای ثابت و از ایشن قبیشل عشوارض
شهری .در پروژههای مسیر راه برونشهری ،پای ستونها ،سنگهای ریشهدار ،لبه قرنیز پشلهشا و كشالورتهشا و از
این قبیل عوارض استفاده میگردد.

روش برداشت در سیستم مختصات UTM
همانگونه كه اطالع دارید سیستم مختصات  UTMیك سیستم مختصات جهشانی بشوده و دسشتگاههشای تعیشین
موقعیت جهانی ( )GPSدر حالت پیشفرض بر اساس سطحمبنای ایشن سیسشتم ( )WGS84اقشدام بشه برداششت
میكنند .ایران بر اساس این سیستم تصویر در پنج قاچ به شمارههای  38تا  41قشرار دارد ،بشا توجشه بشه وسشعت
كشور جهت ایجاد نقشه یکپارچه اعمال سیستم تصویر امری ضروری است ،از طرفی به همین دلیل در برخشی از
مناطق كه بین دو زون قرار میگیرند مشکالتی جهت تهیه ،پیادهسازی و نمایش نقشه وجود دارد.
میتوان گفت كه تمامی سازمانها و نهادهای كشوری با توجه به موارد باال تهیه نقشه در این سیسشتم تصشویر را
الزامی كرده ،پس آگاهی از این سیستم مختصات بر اساس سیستم تصویر برای مهندسین نقشهبردار امری الزامی
است.
روشهای تهیه نقشه UTM

الف) استفاده از دستگاه  GPSجهت برداشت.
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ب) استفاده از نقاط مبنا  UTMو برداشت بهوسیلهی دوربینهای نقشهبرداری.

الف) در این روش با توجه به اینكه سطحمبنا و سیستم مختصشات  ،GPSبیضشوی  WGS84و سیسشتم تصشویر
 UTMاست ،مشاهداتی كه انجام میشود بهصورت خودكار در سیستم  UTMبوده و معنا و مفهوم واقعی نقشهی
 UTMرا دارد.
الزم به ذكر است با توجه به نوع دستگاه كه تك فركانسه یا دوفركانسه باشد و همچنین روش انجشام مششاهدات،
دادههای كمکی و پسپردازشهای بعد از مشاهدات ،دقت نتایج نیز متفاوت خواهد بود.
ب) در این روش از دستگاه  GPSجهت ایجاد نقاط مبنای  UTMاستفاده میشود و سپس با مبنا قرار دادن این
نقاط دوربین نقشهبرداری توجیه شده و مشاهدات بهوسیله این دستگاه صورت میگیشرد .چنانچشه در ایشن روش
دقت مطلق باالیی مدنظر باشد بایستی جهت ایجاد نقاط مبنا از GPSهای دقیق ( 2الی  3فركانسه) و روشهشای
ا ستاتیك استفاده شود و چنانچه دقت مطلق از اهمیشت چنشدانی برخشوردار نباششد مشیتشوان از GPSهشای تشك
فركانسه یا دستی نیز استفاده نمود.
توجیه اوربین

در ایجاد نقاط مبنا با دقت باال برای توجیه دوربین نقشهبرداری میتوان به دو صورت زیر عمل كرد.
 )1ضریب مقیاس1دو نقطه ایستگاه و نشانه را بدست آورد و دوربینی كه قابلیت ورود ضشریب مقیشاس را داششته
باشد انتخاب و برای توجیه دوربین ،میانگین دو ضریب مقیاس ایستگاه و نشانه را به دوربین وارد كشرد و سشپس
عمل توجیه انجام شود.
 )2روش دیگر این است كه با استفاده از نرمافزارهای تبدیل و سرشکنی مشاهدات  GPSاقشدام بشه عکشس عمشل
تصویر كردن نمود ،به عبارتی مختصاتها را محلی2كرد.
الزم به ذكر است كه این روش بههیچعنوان منجر به تهیه نقشه  UTMصحیح نمیششوند و تنهشا یشك انتقشال را
انجام داده و بهظاهر نقشه در سیستم مختصات  UTMتعیین شده ولی درواقعیت تنها دو یا چندین نقطهای كشه
با دستگاه  GPSبرداشت شده در این سیستم مختصات بوده و مشاهدات دیگر كه با دوربین نقششهبشرداری انجشام
میشود به دلیل اینكه تبدیالت تصویر (تبدیل مشاهدات طول و زاویه بروی بیضشوی مبنشا) بشروی آنهشا انجشام
1

Scale Factor
Local

2
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نمیگیرد بههیچعنوان منجر به ایجاد مختصاتهایی در این سیستم نمیشود.
چنانچه منطقهای مورد برداشت از وسعت زیادی برخوردار باشد و منطقه تقریباً در مركز یا كناره قاچ قرار داششته
باشد (شهرستان استهبان) بهخوبی تفاوت برداشت با  GPSو روش دوم خود را نشان میدهد.
نکته  :1روش دوم در برداشت مناطق با ابعاد كوچك و مناطق نزدیك نصف النهارات اسشتاندارد بسشیار اختالفشات
كمی داشته تا حدی كه میتوان روش دوم را جایگزین روش اول دانست.
نکته  :2اگر قرار باشد از روش دوم جهت برداشت استفاده شود بهتر است تا حد امکان فاصله حداقل نقشاط مبنشا
(نقطه ایستگاه و نشانهروی) حداكثر انتخاب شود.
نکته  :3به هر صورت برداشت اگر قرار باشد محلی صورت گیرد بهتر است از روش دوم استفاده ششود تشا حشداقل
نقشه تهیه شده در محدوده مختصات  UTMواقعی خود قرار گیرد.

پیادهسازی نقشههای UTM
پیادهسازی نقشههای  UTMنیز مانند روش برداشت نقشههای  UTMمیتواند با دو روش اشارهشده انجام شود و
همانگونه كه اشاره شد استفاده از روش اول (اسشتفاده از گیرنشدهی دو یشا سشه فركانسشه) روش دقیقشی بشوده و
مشکلی جز در گذر از دو قاچ متوالی ایجاد نمیكند.
پیادهسازی نقشههای  UTMبه روش دوم مشکالت بسیار و خاص خود را دارد ولشی روش معمشولتری نسشبت بشه
روش اول است ،در پروژههای كوچك كه محدوده نقشه ازلحاظ طولی و عرضی تقریبشاً یشك بعشد دارنشد (وسشعت
یکسان) مشکل چندانی وجود ندارد و برای پیادهسازی باید میانگین كل مختصاتهای شبکه موجود یا نقاطی كه
نیاز به پیادهسازی دارد بدست آید ،سپس ضریب مقیاس این نقطه كه در اصل مركز ثقل پروژه است را محاسشبه
نمود و برای پیادهسازی از این ضریب مقیاس متوسط استفاده كرد .روش دیگری كه معمولتر است نیز اینگونشه
است كه در نرمافزارهای تبدیل ،ابتشدا اقشدام بشه محلشی كشردن

BM3

مختصات ها نموده و درواقع تصحیحات طولی و زاویهای (كه بشا
اعمال  Scale Factorانجام میششود) انجشام مشیششود ،صشورت

BM4

BM2
BMG

میگیرد و مانند یك پروژه با سیستم مختصات محلی اقدام بشه
پیادهسازی میكنیم.
BM5
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موارد باال مربوط به محدودههای كوچك و با طول و عرض نسبتاً برابر كاربرد دارد.
در مواردی كه منطقه در راستای طول جغرافیایی كشیده ششده باششد ،بیششتر تصشحیحات تصشویری را خشواهیم
داشت .ازاینرو در اینگونه مناطق (در اینگونه پروژهها) جهت پیادهسازی پروژه دچار مشکل میگردیم ،ازجملشه
پروژههایی كه میتوانند این خصوصیات را داشته باشند .میتوان به پروژههای مسیر شرقی غربی ،خطشوط گشاز و
نفت ،برداشت خطوط ساحلی و نظیر اینها اشاره كرد .در این نوع پروژهها میتوان از دو روش استفاده كرد:
الف) تبدیل پروژه به قطعاتی همگن ازلحاظ وسعت و محاسبه مختصات نقطه مركز ثقل و ضشریب مقیشاس آن ،و
استفاده از هر ضریب مقیاس برای قطعه خود.
BM3
BM4

BM4

BM4
BM4

BM2
BMG1

BM4

BMG2

BMG3

BM5

BM4

BM1

BM4

ب) زمانی كه پیادهسازی در مرز دو زون بخواهد انجام شود مشکالت بیشتری ایجاد میشود ،ازاینرو در اینگونه
پروژه ها روشی كه پیشنهاد میشود تبدیل مختصاتها از سیستم مختصات  UTMبه ژئودتیك و سپس بشه TM

میباشد.

روش پیادهسازی محلی
در پروژههایی كه بهصورت ملی نبوده یا نقشهی آن از یك نقشهی جامع استخراج نشده (نقشههشایی كشه توسشط
طراحان طراحی میشود ،مانند نقشه امالک ،سایتها و غیره) معموالً به روش محلی اقدام به پیادهسازی میشود.
در اینگونه پیادهسازی نقشهها بهصورت محلی مانند تمامی پروژههای محلی بایشد ابتشدا ششبکهای از نقشاط مبنشا
بهصورت صحیح در پروژه ایجاد گردد ،از خصوصیات این نقاط میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
-1قابل ایستگاه گذاری بودن.
-2استحکام.
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-3عدم تردد متفرقه كه باعث بروز مشکل برای نقاط گردد.
-4دید به نقاط دیگر شبکه (حداقل دو نقطهی دیگر).
-5موقعیت مناسب نقطه نسبت به عوارض مورد پیادهسازی.
-6استحکام هندسهی نقاط شبکه نسبت به یکدیگر.
بعد از ایجاد نقاط مبنا باید بهگونهای این نقاط و نقشه در یك سیستم مختصات آورده شود ،پس از آن میتوان با
توجیه دوربین مختصاتهای موردنظر را پیادهسازی نمود.
بدست آوردن مختصات نقاط با توجه به مختصات نقشهی مورد پیادهسازی

روندی كه باید انجام شود ،انتقال مختصات نقاط شبکه به نقشهی مورد پیادهسازی یا برعکس آن میباشد .بشرای
این كار باید از عوارض موجود در نقشه و واقعیت (وضعیت موجود) استفاده ششود ،در غیشر ایشن صشورت بایشد بشه
مرجعی كه مسئول تهیه نقشه بوده رجوع كرد و مکان نقاط مبنای آنها را اخذ نمود.
جهت این امر باید از بین عوارض موجود مشترک ،یکسری عوارض كشه از دقشت بشاالتری بشه لحشاظ مشوقعیتی در
برداشت و ترسیم هستند ،انتخاب شوند و چنانچه این عوارض تعداد و پراكندگی بیشتری داشته باششند مطمئنشاً
عمل انتقال مختصات با دقت باالتری صورت میگیرد .در اجرا پشس از انتخشاب عشوارض مششترک بشر روی نقشاط
مبنای ایجاد شده قرار گرفته ،دوربین را به كمك این نقاط توجیه كرده و اقشدام بشه برداششت نقشاط مششترک در
سیستم مختصات محلی شبکه نموده و سپس آنها را ترسیم میكنیم.
پس از ترسیم در نرمافزار گرافیکی كه معمول آن نرمافزارهای شركت  AutoDeskاست به كمك دو انتقال و یك
چرخش موقعیت شبکه با ترسیم یا ترسیم با شبکه را یکی كرده ،گفتنی است كه دستوری بنام  ALیا  Alignدو
عمل فوق را یکجا انجام میدهد .معموالً شبکه را با نقشه ترسیم شده مچ میكنند سپس مختصات نقشاط ششبکه
استخراج شده و از آنها در پروژه جهت پیادهسازی و برداشت استفاده میشود.
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مثال :اگر بخواهیم چهار گوشه یك ساختمان كوچك را روی نقشه توپوگرافی طراحی و مختصشات چهشار گوششه
آن روی نقشه معلوم پیاده نماییم حداقل به چند نقطه مختصاتدار ثابشت روی زمشین نیشاز اسشت؟ (از خطاهشای
احتمالی صرفنظر شده است)
پاسخ :جهت انجام توجیه مسطحاتی دوربین نیاز به حداقل دو نقطشه دارای مختصشهی  yو  ،xیشا یشك نقطشه بشا
مختصهی  yو  xو یك جهت است .یا بهبیاندیگر ،جهت توجیه مسطحاتی نیاز به پارامترهای ثابشتكننشده مبشدأ
مختصات و جهت محور مختصات است .جهت توجیه ارتفاعی تنها نیاز به یك نقطه ارتفاعی است.

قائم کردن ستون
یکی از وظایف نقشهبرداران ،كنترل اجرای صحیح سازههایی است كه باید در راستای قائم ساخته و اجشرا ششوند.
ازجمله این سازهها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
-1ستونهای اسکلت فلزی یا قالبهای ستونهای بتونی ساختمان.
-2تیرهای انتقال نیرو درونشهری و دكلهای برونشهری.
-3تاورها (جرثقیلهای بلندمرتبه).
-4انواع محفظه پاندولها.
-5دكلهای مخابراتی.
 -6فیلرهای گاز.
 -7دكلهای پلهای بزرگ
با توجه به سطح مقطع ستونها میتوان برای اجرا یا كنترل قائم بودن ستونها آنها را به دو دسته زیشر تقسشیم
نمود:
الف) ستون با سطح مقطع یکسان
ب) ستون با سطح مقطع متفاوت

همچنین با توجه به دستگاهها و تجهیزات دردسترس بهطورمعمول میتوان هر دو حالت باال را (حالت الشف و ب)
به دو روش زیر اجرا نمود:
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 )1بدون قابلیت دستیابی به طول تا رأس ستون (تاج ستون).
 )2باقابلیت طول یابی تا رأس ستون.
حالت الف)1-

در این حالت با توجه به اینکه سطح مقطع شروع و پایان ستون یکسان بوده (به عبارتی ابعاد پای سشتون و رأس
ستون یکسان است) ونیز با توجه به اینکه ابزار مورداستفاده (دوربین) قابلیت اندازهگیری طول تشا راس سشتون را
ندارد به شکل زیر عمل میكنیم
ابتدا نقطهی  S1را طوری انتخاب میكنیم كه تا حد امکان عمود بر یك ضلع از ستون باشد (در مورد ستونهشای
 nضلعی) و همچنین به میزان مناسبی از ستون فاصله داشته باشد بهنحشویكشه راس سشتون قابشلرؤیشت باششد،
سپس نقطهی دیگری مانند  S₂بهگونهای انتخاب میشود كه عمود بر راستای  S1تا  Pباششد و تمشام خصوصشیات
نقطه  S1را نیز داشته باشد .بعد زاویهیاب را در نقطهی  S1مستقر كرده و تار قائم رتیکول را مانند شکل دقیقشاً بشا
یکی از لبههشای سشتون در پشای سشتون ممشاس
كرده ،حال تلسشکو ،را در همشین راسشتا بشدون

P

حركت افقی بشه سشمت رأس سشتون (نقطشه )P
چرخانده ،چنانچه سشتون در راسشتای عمشود بشر
امتداد دوربین تا پای ستون ( )S1Pعمشود باششد
همچنان تار قائم مماس بر همشان لبشهی سشتون
خواهد بود در غیر ایشن صشورت میشزان انحشراف

P
S1

ستون را باید رفع كشرده تشا سشتون بشا تشار قشائم
مماس گردد ،سپس همین كار كه در نقطهی S1

انجام شده با استقرار در نقطه  S2انجام میدهیم

S2

و این كار را در دو نقطه آنقدر انجام میدهیم تشا
در هر دو نقطه امتداد لبه پای ستون و رأس ستون یکی باشد.

چنانچه در این دو روش از دو دستگاه زاویهیاب استفاده شود دقت و سرعت عملیات بسیار باال خواهد رفت.
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حالت الف)2-

در این حالت با توجه به اینکه سطح مقطع ستون یکسان بوده و ابزار قابلیت اندازهگیری طشول تشا رأس سشتون را
داریم (استفاده از دوربین لیزر دار یا نصب بازتابدهنده در رأس ستون) روش اجرا و بررسی قائم بودن بشهمراتشب
راحتتر از روش پیشین است .به این صورت كه در روش پیشین برای بررسی حركت ستون در راستای عمود بشر
امتداد  S1Pاز تار قائم دوربین بهر میگرفتیم و برای حركت در راستای امتداد  S1Pباز از تار قائم دوربین ولشی از
ایستگاه  S2استفاده می كردیم .حال با توجه به قابلیشت

P

طولیابی دستگاه بخش كنترل جابجشای سشتون (كجشی
ستون) در راستای عمود بر امتداد  S1Pرا بشا تشار قشائم
دوربین كنترل كرده و بخش جابجایی در راستای خشود
امتداد  S1Pرا با طولیابی بررسی كرده به عبارتی فاصله
افقی از ایستگاه  S1تا پای ستون  P و از ایستگاه  S1تا

P
LSP

رأس ستون  Pباید مقشدار یکسشانی باششد و بشه كمشك

S1

طولیابی این بخش را بررسی میكنیم.
نکته :گفتنی است كه همین كار را میتوان با مقایسه مختصات پای ستون و رأس ستون نیز انجشام داد كشه بایشد
مقدار یکسانی باشد .چنانچه این دو مختصات یکسان نباشد به میزان اختالف آنهشا بایسشتی سشتون در راسشتای
محورهای مختصات جابجا شود تا یکسان گردد.
حالت ب)1-

در این حالت روشها دقیقاً روشهای اجرایی در حالت الف بوده و تنها باید ایشن نکتشه را در بررسشی قشائم بشودن
ستون در نظر گرفت كه سطح مقطع پای ستون و رأس ستون یکسان نیست.
در این روش مانند روش الف 1-دو ایستگاه  S₁و

P

 S₂بششه همششان شششیوه گفتششه شششده قبششل انتخششاب
می شود وبر روی آنها مستقرششده ولشی امتشداد
نشانهروی وسط پای و رأس ستون خواهد بشود و
برای كنترل صحت انتخاب وسط ستون ،ابتدا بشر
روی ستون عالمت گذاری انجام می شود و مابقی

P

مراحل همانند روش الف 1-میباشد.
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حالت ب)2-

این حالت نیز مانند حالت الف 2-بوده و تنها تفاوت آن در یکسان نبودن سطح مقطع ستون میباشد .ولشی بهتشر
است در این حالت از روش محاسبه مختصات پای ستون و رأس ستون استفاده كرد به این صورت بایشد اخشتالف
مختصات در دو راستای محور مختصات برای یکی از گوشههای ستون در پای سشتون و رأس سشتون را محاسشبه
كرد و جهت این كار باید تفاوت مقطع پشای سشتون و رأس سشتون ( )∆Dرا بدسشت آورد ،سشپس هماننشد روش
پیشین (الف )2-عمل میشود با این تفاوت كه برای نقطهی ( Pرأس ستون) مختصات باید برابر بشا رابطشهی زیشر
باشد:
Y

P

D
2

D
P

X

S1

d
2

نمایش از باال

XP  XP   X  X  D  sin(G S1P ) 
D d D d


  D   
Y P Y P   Y  Y  D  cos(G S1P ) 
2 2
2


نکته :اگر امتداد  S₁Pدر راستای محور xها قرار گیرند ،در عبارت شرط قائم بودن ستون جای  ∆Xمیتوان مقدار
 ∆Dقرار داد و درصورتیكه در راستای محور yها قرار داشته باشد جای  ∆Yمیتوان مقدار  ∆Dقرار داد.
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پیادهسازی بیسپلیت
بیسپلیت صفحهای است فلزی كه متصلكنندهی سازه فلزی به فونداسیون میباشد .در پشروژههشای سشاختمانی
ستونهای یك ساختمان اسکلت فلزی ،نقش انتقالدهنده بارهای واردشده را به فونداسشیون (بشهصشورت نیشروی
فشاری ،كششی ،برشی یا لنگر خمشی) به عهده دارند .در این میان ،ستون فلزی با صفحهای فلزی كه از یك سو
با ستون و از سوی دیگر با بتن درگیر شده است روی فونداسیون قرار میگیرد .توجه به اینکشه سشتون فلشزی بشه
علت مقاومت بسیار زیاد تنشهای بزرگی را تحمل میكند و بتن قابلیت تحمل این تشنشهشا را نشدارد؛ بنشابراین
صفحهستون واسطهای است كه ضمن افزایش سطح تماس ستون با پی ،سبب میگردد توزیع نیروهای ستون در
حد قابلتحمل برای بتن باشد .ابعاد ،ضخامت ،شکل و تعداد بولت1بشیسپلیشتهشا بشه میشزان بشار وارده از طریشق
سازهای كه روی آن قرار میگیرد بستگی دارد .كار اتصال صفحه زیر ستونی با بتن بهوسیله میله مهشار یشا بولشت
صورت می گیرد و برای ایجاد اتصال ،انتهای آن را خم میكنیم و مقشدار طشول ،ضشخامت و تعشداد بولشت توسشط
محاسب تعیین میشود.

معموالً بیسپلیت در فونداسیونهای افقی یا قائم یا كنسولها جهت ارتباط سازه قرار میگیرد ،برای پیادهسشازی
بیسپلیت در سطوح افقی (فونداسیونهای افقی) قبل از اجرای بتنریزی باید اقدام به پیادهسشازی نمشود .زمشانی
كه نقشهبردار اقدام به پیادهسازی بیسپلیت میكند باید از سه بعد ( )x,y,zاین كار را انجام دهد كه معموالً بعشد
از بتنریزی بعد  Zتا حد كمی قابل تنظیم و تغییر است( .زیشرا بشیسپلیشت بشه كمشك پشیچهشای بولشت قابلیشت
جابجایی در ارتفاع را دارد).
1

Bolt
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با توجه به اینکه مکان  x,yبیسپلیت باید بر روی شبکه آرماتور با دقت پیاده شود باید از ابزار دقیق نقشهبرداری
استفاده كرد( .دوربین توتال استیشن ،تیپ یا تارگت ،مینی منشور) سشپس در فضشا مکشان تقریبشی دو گوششهی
بیس پلیت چهارضلعی (پیشاده مشی ششود بهتشر اسشت دو گوششه قطبشی یشا
سهگوشه بیسپلیت پیاده شود).
سپس اگر مکان تقریبی بر روی آرماتورهشای فونداسشیون قشرار مشیگرفشت
اقدام به پیادهسازی دقیق نموده و با ماركر (الک غلطگیر) مکان را با دقشت
عالمتگذاری میكنیم ،در غیر این صورت مکانی كه مکشان تقریبشی نقشاط
است را به كمك آرماتور یا تخته قابل عالمتگذاری میكنیم ،سپس مکان
دقیق نقاط را عالمتگذاری میكنیم.
در پروژهها با توجه به دقت كار جهت ثابت كردن (فیکس كردن) بیسپلیت میتوان به شکلهای زیر نیشز اقشدام
نمود ،چنانچه ردیفی از بیسپلیتها در یك راستا طراحی شده باشند میتوان با توجه به فاصلهی بین آنها چند
در میان اقدام به پیادهسازی نمود و سپس با ریسمان كشی بیسپلیتهای میانی را فیکس نمود یا اینکه از برنامه
خط مبنا1در دوربین استفاده كرد و بیسپلیت ابتدا و انتها را بهعنوان مبنشا معرفشی و بشیسپلیشتهشای میشانی را
پیاده نمود.
نکته :باید پس از پیاده كردن موقعیت  x,yبیسپلیتها در پایان به كمك ترازیاب موقعیت ارتفاعی آنهشا را نیشز
پیادهسازی یا چك نمود.
مثال :مختصات نقاط  Aو  Bو  Cو  Dبه شرح زیر:
m

X  134/2376
D
m

/
Y  2111239

m
m


X  117/1185
X  126 / 69 9
B
C
m
m


Y  2 5/ 5 2
Y  2 8/ 4617

m
m


X  1 9/ 51
A

Y  2 3 / 9

وسط كف ستونها و در یك استقامت روی فونداسیون مستقر شدهاند و فواصل آنها روی كروكی زیر ثبشتششده
است:
D

8m

C

10m

B

8m

A

برای كنترل محل هندسی ستونها ،با روش نقشهبرداری دقیق مشخص گردید كه یکی از ستونهشای چهارگانشه
1

Reference Line

e_rastgou@yahoo.com

89

WWW.GeoGIS.ir

مذكور در راستای  ADنمیباشد میزان جابجایی نقطه موردنظر چقدر است.
این سؤال یك سؤال كاربردی است و در اصل این همان برنامه خط مبنا ) (Reference lineاست ولی بشهصشورت
 X,Yبیانشده است .این سؤال را به روشهای مختلفی میتوان حل كرد:
 .1محاسبهی ژیزمانهای هر یك از امتدادها و مقایسهی آنها با یکدیگر.
 .2بدست آوردن معادلهی خط و محاسبهی فاصلهی نقاط از خط مبنا.
بهتر است برای حل اینگونه مسائل از برنامهنویسی ماشین حساب استفاده شود زیرا در غیشر ایشن صشورت ،زمشان
زیادی را برای حل طلب میكند و امکان اشتباه محاسبات نیز وجود دارد .برای دسترسی به برنامه ماشینحسشاب
خط مبنا به پیوست ( )2رجوع كنید.
ابتدا معادله خط  ADرا بدست آورید:
Y 1 9/ 51 2111239
 2 3/ 9
Y  YA
Y Y
/
 D A 

  x  3 / 779 y  515/ 58 
X  X A X D  X A X  2 3 / 9 134/2376 1 9/ 51

حال از رابطهی فاصله نقطه تا خط ،میتوان بهره گرفت پس خواهیم داشت:
57m

/

 /2m



1117/1185  3 / 779  2 5/ 5 2  515/ 58
) (3 / 779  1
2

2

1126 / 69 9  3 / 779  2 8/4617  515/58
) (3 / 779  1
2

2





axB  byB  c
a b

2

2

ax C  by C  c
2

a b
2

dB 

dC 

 : a , b , cضرایب معادله خط  : d B , dCبه ترتیب فاصله نقاط  Cو  Bتا خط
همان طور كه از نتیجه محاسبات مشخص است ،هیچكدام از  2ستون  Bو  Cدر امتداد  ADقرار ندارند ولی بایشد
مقدار جابهجایی در جهت  xو  yرا بدست آوریم جهت این كار ابتدا مختصات اصلی نقاط  Cو  Bدر امتشداد خشط
 ADبدست آورده و با مختصاتهای دادهشده مقایسه خواهیم كرد.
134/2376  1 9/51
 72  4/41
2111239
 2 3/ 9
/

G A D  tan 1

x C  1 9/51  18  sin(72  4/41)  126 /629

x B  1 9/51  8  sin(72  4/41)  117 /1185

y C  2 3 / 9  18  cos(72  4/41)  2 8 /652

y B  2 3 / 9  8  cos(72  4/41)  2 5/562
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62m

/

X C  126/ 629  126/ 691  

YC  2 8/ 652  2 8/ 4617  /19m

/

X B  1117/1185  117/1185 

6m

YB  2 5/ 562  2 5/ 5 2 

/

مثال :پس از فیکس كردن بیسپلیتها فونداسیون یك ساختمان نقشهبردار ناظر اقدام بر برداشت یك امتشداد از
بیسپلیتها نموده و مختصاتهای آكس آنها در زیر آمده بررسی كنید كه كدام یك از ایشن بشیسپلیشتهشا در
امتداد قرار ندارد.
B 118, 247  C 145.59,120.47 

D 178,175

A 100,100

حد مجاز انحراف  5 ±میلیمتر
 Y D  Y D Y   35
M D  

 0.44872

  A D   D    78
  20.47 
 0.449002

45.59




 Y C
M C  
  A C

  8.188
 0.44873
 
 18.247 

 Y
M B  
 

B

G  M A D  M A C  2.84  104
)  40.736

2
AC

A C  (  A C 2  Y

OFF  D A C  tgG  0.01157 m  1.2cm

مثال :در هنگام كنترل ساختمان متوجه شدیم كه یکی از صفحهستونها  A,B,C,Dكه مختصشات مركشز آنهشا
دادهشده است در یك راستا نمیباشد .كدام صفحهستون از محور خارج است؟
110.998
261.298

A

101.895
246.900

107.922
258.222

BM 2

B

114.623
259.628

104.393
254.593

BM1

C

100.250
250.550

118.866
255.385

D

BM 3

این سؤال مشابه سؤال پیشین است .برای حل این مسئله اگر شیب هر یك از امتدادها را محاسبه كنیم ،میتوان

e_rastgou@yahoo.com

91

WWW.GeoGIS.ir

به پاسخ دستیافت و نیازی به راهحلهای  1و  2نیست.
254/593  261/298
 1/ 15
1 4/ 393 11 / 998



Y
X

AC
AC

M AC 

,

258/222  261/298
1
1 7/922 11 / 998

25 / 55 261/298
1
1 /25 11 / 998



Y
X

AB
AB



Y
X

AD
AD

M AB 

M AD 

با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان دریافت كه بیسپلیت  Cدر راستای دیگر بیسپلیتها نیست.

ترازیابی جهت گودبرداری یا خاکریزی
در پروژههای ساختمانی معموالً عملیات بنام كد دهی (ارتفاع دهی) وجود دارد .این بدین معناست كه نقشهبردار
بایستی یك بخش از سازه را به یك ارتفشاع مششخص برسشانیم (كنتشرل یشا آن را اجشرا كنشد) بشا چنشد مثشال در
حالتهای مختلف این عملیات شرح داده خواهد شد.
گوشه های زمینی به شکل مربع

1

 1متر ترازیابی و ارتفاع آنها در گوشه كروكشی نوششته ششده اسشت حجشم

خاکبرداری تا سطح  6متری چند مترمکعب است؟
3
6/ 3  6  6 / 5  6  6 /2  6  6  6
 1 1   25m
4

6/ 5

V  H AVG  A 

6/ 3

 :Vحجم خاکبرداری
 : H AVGمتوسط عمق خاکبرداری

6/

6/2

 : Aمساحت زمین
مثال :قطعه زمینی به شکل مستطیل با ابعاد  10در  40متر مطابق شکل زیر موجود است و ارتفاع چهشار گوششه
آن اندازهگیری شده است برای انجام عملیات تسطیح و رسیدن به ارتفاع  ،-6چند مترمکعب بایشد خشاکبشرداری
شود؟
-6.24

-7.23

6.24  6  7.23  6  4  6  5.87  6
 0.165m
4

V  

10
-5.78

 

3

40
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مثال :جهت گودبرداری یك ساختمان ،مستطیل شکل ارتفاع گوشه های آن را بدست آوریشم چنانچشه بخشواهیم
تراز كف گودبرداری را به ارتفاع  2.26mبرسانیم .اگر ترازیاب را در محل مناسب مستقر كشرده باششیم و قرائشت
شاخص بر روی نقطهی مبدأ با ارتفاع صفر ،عدد  1567میلیمتر قرائت شده باشد مطلوب اسشت عشدد قرائشت بشر
روی شاخص به ترتیب در گوشههای ساختمان.
Hi=bm-b.s=0+1.567
Hp= hi-f.s=> FSp = HI-HP=1.567-(2.26)=3.827

مثال :جهت بررسی الینینگ كف تونلی از دستگاه ترازیاب استفاده شده و شاخص بر روی  BMسقفی با ارتفشاع
 323/17متر بهصورت معکوس قرار گرفته چنانچه قرائت بر روی شاخص  3127میلشیمتشر باششد و ارتفشاع خشط
الینینگ  318/167باشد مطلوب است قرائت شاخص بر روی خط الینینگ؟
BM = 323.17
BS = 3.127
Hp = 318.167

Hp = BM – BS – FS => FS = BM – BS – hp
FS = 323.17 – 3.127 – 318.167 = 1.84

حالت خاص
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 با توجه به كروكی بدون مقیاس زیر جمع عملیات خاكی چقدر است؟:مثال
2

2

2/ 6m

2

4m

3 / 5m
25m

25m

VC1 

C1  L1 C1 2/ 6  25 2/ 6
 

 12/ 8
C1  F1 2
2/ 6  4 2

VF1 

F1  L1 F1 4  25 4
 
 3
F1  C1 2 4  2/ 6 2

/

2/ 6
m3

3

VF2 

3
F1  L2 F1 4  25 4
 
  26/ 67m
F1  C2 2 4  3 / 5 2

VC2 

3
C2  L2 C2 3 / 5  25 3 / 5



 2 / 417m
C2  F1 2
3/5  4 2

VF  VF1  VF2  3

C1

m3

4
L1  25m

3

/

C2

F1
m2

m2

2

3 / 5m

L2  25m

3

3 26/ 67  56/97m  VC  VC1  VC2  12/ 8 2 / 417  33 /22m
3

Vn  VF  VC  56/97  33 /22  23 / 75m

 حجم عملیات خاكی بین پروفیلهای عرضی زیر كدام گزینه است؟:مثال
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3

m3

 )1خاکبرداری  1421/ 4mو خاکریزی
3

3

1 5

3

 )3خاکبرداری  996/ 3mو خاکریزی 16 6/1m

 )4خاکبرداری

S1

m3

A2

5

A1

3

 )2خاکبرداری  16 6/1mو خاکریزی 996/ 3m

5

3

 1 5و خاکریزی 1421/ 4m
A1

4

S2

S1

3
A1
A
52
52
 LS1S 2  1 
 4   587/ 83 m
A1  A2
2 52  4
2

C s1s2 

3
A2
A
4
4
 LS1S 2  2 
 4   347/ 83 m
A2  A1
2 52  4
2

FS1S 2 

m3

A2
4
 A4
 22
2
2

 LS 2S 3 
5 1 5
2
2
A2
2

A2
4
2  5  4  2 8 33 m 3

 LS 2S 3  2 
/
A2
4
2
4
 28
 A3
2
2
m3
A3
A
28
28

 LS 2S 3  3 
 5   4 8 / 33
A
2 28  4
2
A3  2
2
2
3

F2s2s 3

C S 2S 3

V fill  Fs1s2  F1s2s 3  F2s2s 3  347/ 83  1 5 2 8/ 33  16 6/16m
3

 : C s1s2حجم خاکبرداری بین مقطع  1و 2

F1s2s 3

V cut  C S1S 2  C S 2S 3  587/ 83  4 8/ 33  996/159m

 : Fs1s2حجم خاکریزی بین مقطع  1و 2

 : F1s2s 3حجم خاکریزی قسمت سمت راست بین مقطع  2و  : F2s2s 3 3حجم خاکریزی قسمت سمت چپ بین مقطع  2و 3
 : C s2s 3حجم خاکبرداری بین مقطع  2و 3
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روشهای انتقال ارتفاع در ساختمان
 -1انتقال ارتفاع به روش مستقیم

جهت انتقال ارتفاع در پروژههای ساختمانی از همشان روش ترازیشابی مسشتقیم و اسشتفاده از ترازیشاب و ششاخص
استفاده میشود .به شکل زیر:

0

مثال :جهشت انتقشال ارتفشاع بشه سشقف دوم یشك
3150

ساختمان برای بدست آوردن ارتفشاع سشقف سشوم

185
0

مشاهداتی به شکل فوق انجامشده .مطلشوب اسشت

TP₃

ارتفاع سقف سوم؟ (قرائت شاخص در سقف سشوم

327

بهصورت معکوس انجام شده است)

2210
P₂

1    .S 1  0  1.327  1327
1  1  F .S 1  1.327  0.520  0.807

TP₂

 2  1  .S 2  0.807  2.210  3.017

520

 2   2  F .S 2  3.017  0.327  2.690

1327

P1

 3   2  .S 3  2.690  3.150  5.840
3   3  F .S 3  5.840  1.850  7.690

TP₁

0.00
BM

مثال BM :سقفی موجود در كارگاه ساختمانی ،دارای ارتفاع  475متر میباشد .ارتفاع پروژه كف تمامشده یکشی
از فونداسیونها  469/ 35متر است ،با اسشتقرار یشك نیشوو در محشل مناسشب و قرائشت ششاخص كشه بشرروی بشنچ
ماركی( )BMكه بهطور معکوس نگهداشته شده عدد  2515mmقرائتشده ،روی میر فونداسیون چه عددی بایستی
قرائت شود؟
BM
m

RF

Foundation

 : H iارتفاع دستگاه

Hi  H BM  R BM  475  2/ 514  472/ 486
H F  Hi  R F  R F  Hi  H F

RBM

 R F  472/ 486  469/ 35  3 /136m  3136mm

S

 : H Fارتفاع تمامشده فونداسیون

 : H BMارتفاع BM

 : RFقرائت شاخص مستقر بر روی فونداسیون
e_rastgou@yahoo.com
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 -2انتقال ارتفاع به روش غیرمستقیم (استفاده از زاویهیاب)

این روش نسبت به روش پیشین از دقت كمتری برخوردار بوده ،بخصوص زمانی كه زاویه قائم نسبت به خط افق
مقدار زیادی باشد .جهت انتقال در این روش از دستگاههای زاویهیاب یا دستگاه زاویهیشاب و طشول یشاب (توتشال
استیشن) بهره گرفته میشود .به این طریق كه دستگاه را در محلی از سازه (فاصلهای از سازه) قرار میدهیم كشه
مکانی از سازه كه قرار است تعیین ارتفاع گردد بهراحتی توسط زاویهیاب قابلمشاهده باششد .سشپس بشا مششاهده
زاویه قائم و قرائت سه تار یا اگر دستگاه دارای طول یاب است ،قرائت طول ،ارتفاع را با توجه بشه ارتفشاع دسشتگاه
میتوان تعیین نمود.
L

V2

9

2

V1

1

9

Hi

L

مثال :چنانچه جهت انتقال ارتفاع به سقف پنجم یك ساختمانی به روش هندسی از یك دستگاه زاویهیاب مجهز
به طول یاب ( )EDMاستفاده و مشاهدات زیر انجام شده باشد ،ارتفاع سقف طبقه ششم را با توجه به مششاهدات
بدست آورید؟
ارتفاع دوربین   1523.16m

طول مایل قرائت شده در طبقه پنجم L1  48.23m

زاویه زنیتی سقف طبقه ششم "V 1  57 15 '11

زاویه زنیتی سقف طبقه پنجم "V 2  59 11' 53

ارتفاع ژالن th  1.30m
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F5  1523.16  cos  59 11' 53"   48.23  1.30   1546.61m
1 D  L1  sinV 1  48.23  sin  59 11' 53"  41.39m
f 5  ht  sin  2
sin 1
sin  2

 f 6   
 1532.16
f 5  ht f 6
sin 1

D
41.39
 1523.16 
 1549.88m
tanV 2
tan  57 15 '11"
1549.88

2

F6   

1545.31 sin  90  57 15 '11"
sin  90  59 11' 53"



بدست آوردن ارتفاع برج غیرقابلدسترس
الف) بدست آوردن ارتفاع برج زمانی که دسترسی به پای برج ممکن باشد

زمانی كه امکان رسیدن به پای برج وجود داشته باشد میتوان به ارتفاع برج دستیافت این روش بیشتر برای
بدست آوردن ارتفاع پلها و ساختمانها و تیرها بکار میرود .در این روش منشوری دقیقاً در زیر محلی كه قرار
است ارتفاع آن را بدست آوریم قرار میگیرد و فاصلهی منشور تا دوربین ) (Dو همچنین زاویهی قائم بین منشور
تا نوک برج )  (را نیز اندازهگیری میشود؛ و به كمك رابطههای زیر به ارتفاع برج میرسیم.

H  pq  hi  DH

D  cos(  )  L
) DH  D  tan(
H q  Hs  hi  DH

مثال :جهت بدست آوردن ارتفاع یك پل مانند شکل زیر
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مشاهدههای زیر انجامشده ،مطلوب است ارتفاع پل از سطحمبنا.
  20 15 43

L  48.45m

  5 0313

hi  1.57 m
H S  100m

D  L  cos   48.45  cos 5 313  48.26m
)DH  D  tan(   )  48.26  tan(20 15 43  5 313
 DH  22.83m
H q  H s  hi  DH  100  1.57  22.83  124.40m

مثال :برای اندازه گیری دقیق ارتفاع ستونی از یك ساختمان در حال ساخت ،از یك دستگاه تئودولیت مجهز بشه
طول سنج الکترونیکی مستقر روی بنچمارک سطح صفر ساختمان استفاده و مقادیر زیر قرائت گردید:
ارتفاع دوربین زاویه قائم رأس ستون زاویه قائم كف ستون طول افقی ستون تا تئودولیت
m

'' 58G 26 '14

1/ 5

'' 15 '14

G

921m

1

/

3

ارتفاع ستون از كف تا رأس ( )hچقدر است؟
با توجه به شکل خواهیم داشت:
 58/2614)  23/ 782m

921 tan(1

/

h1  AB  tan(1)  3

h2  AB  tan(2 )  3 / 921 tan(1 4/1514 1 )  2/ 19m

h  h1  h2  23/ 782  2/ 19  25/ 8 1m

h1

1
2

h2

hi

A

B

تمرین :جهت بدست آوردن ارتفاع یك ساختمان مانند شکل زیر مشاهدههای زیر با دستگاه تئودولیت انجامشده،
مطلوب است ارتفاع ساختمان از سطحمبنا.
قرائت تار باال 3254mm :قرائت تار میانی:
قرائت تار پایین:

2354mm

1454mm

زاویهی قائم خط افق تا امتداد تار میانی )3 42 36 (V
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زاویهی قائم امتداد تار میانی تا نوک ساختمان
) 15 12 46 : (
hi  1.53m hA  893.25

ب) بدست آوردن ارتفاع برج زمانی که دسترسی به پای برج ممکن نباشد

 )1با استفااه از مثلث افقی (او ایستگاه و برج ار یك امتداا نباشند)

در این روش جهت بدست آوردن ارتفاع برج ) )Hqدو ایستگاه  Aو  Bرا بهگونهای انتخاب میكنشیم كشه مقشادیر
زاویهی   , تقریباً باهم برابر باشد و هر یك در حدود  45oباشد (جهت افزایش دقت) .حال قرائتهشای زیشر را
انجام میدهیم دو زاویهی افقی   , و دو زاویهی قشائم  ZA, BBو طشول  ABو ارتفشاع دسشتگاه بشر روی دو
نقطهی  A,Bو اختالف ارتفاع دو نقطهی A,B

Aq
D
sin   D

 Aq 
) sin  sin(  
) sin(  
Bq
D
sin   D

 Bq 
) sin  sin(  
) sin(  
Hq1  H B  hiB  cot( Z B )  Bq 

Hq1  Hq2
 Hq 
2

Hq2  H A  hiA  cot( Z A )  Aq 

مثال :ارتفاع برج را بدست آورید با توجه به معلومات و مشاهدههای زیر:
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HiB=1.50

HiA=1.50

ZA=76.843g

HB=98.703

HA=100

ZB=76.551g

  35.577 g

D=249.987m   35.995g

157.444  157.514
 157.4791m
2

 Hq 

sin()  D sin(35.577)  249.987

 146.954 m
)sin(  ) sin(35.995  35.577

Aq 

sin()  D sin(35.995)  249.987

 148.494 m
)sin(  ) sin(35.995  35.577

Bq 

Hq1  100  1.50  146.954  tan(100  76.843)  157.444 m
m

Hq2  98.703  1.50  148.494  tan(100  76.551)  157.514

 )2با استفااه از مثلث قائم (او ایستگاه و برج ار یك امتداا)

در این روش پس از استقرار تئودولیت در نقطهی  Aو
نشانهروی به نقطهی  qو سپس نقطهی  Bرا در امتداد
 Aqایجاد كرده ،فاصلهی بین دو نقطهی  Aو  Bرا
بهصورت افقی با متر اندازهگیری میكنیم و
مشاهدههای زیر را نیز انجام میدهیم :دو زاویهی قائم
 VB, VAارتفاع دستگاه دو ایستگاه  HiB, HiAاختالف
ارتفاع دو ایستگاه حال داریم:

H
H 3) d 
H  H
2) tan (VB ) 
)tan (VB
Dd
d

H  H
tan(VA)  H
 H  H   tan(VA)  D 
H
)tan(VB
D
)tan(VB
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1) tan(VA) 

1) , 2)  tan(VA) 
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)tan (VA
 tan(VA)  D  H 
)tan (VB
)tan (VA
D  tan(VA)  H 
 H (1 
)  D  tan (VA)  H   H 
)tan (VA
)tan (VB
1
)tan (VB
) H   H B  HiB  ( H A  HiA
,
Hq  H A  HiA  H   H

H H

مثال :مطلوب است محاسبه ارتفاع قله كوهی كه اندازهگیری زوایای شیب آن در دو نقطهی  B,Aبا ارتفاعهشای
به ترتیب  154.30m, 151.60mانجامشده و نتایج زیر را حاصل كرده است:
Hi A  1.53 m
ˆ  27 30 12
V

Hi B  1.47 m
D  180 m
ˆ  40 22 11
V
B

A

H   H B  HiB  ( H A  HiA )  154.30  1.47  (151.6  1.53)  2.64m
D  tan (VA )  H  180  tan (27 30 12)  2.64

 234.977m
) tan(VA
) 12
tan
(27
30
1
1
) tan (VB
)tan (40 22 11

H

Hq  234.977  2.64  1.53  151.60  390.746 m

مثال :برای تعیین ارتفاع رأس یك برج تلویزیونی ( )Sاندازهگیریهایی از دو ایسشتگاه  Aو  Bكشه بشا نقطشه  Sدر
یك صفحه قائم قرار دارند به شرح جدول ذیل انجامشده است ،اگر طول افقشی  ABو برابشر

/

 1متشر بشوده و

همچنین ایستگاه  Bمابین ایستگاه  Aو برج قرارگرفته باشد ارتفاع برج نسبت به نقطه  Aچقدر است؟
هدف قراولروی

زاویه شیب

ایستگاه ارتفاع دوربین
A

m

1/ 5

رأس برج تلویزیونی ()S

' 34 5

B

m

1/ 3

رأس برج تلویزیونی ()S

' 52 12

برای حل این مسئله از روش ارتفاع برج غیرقابلدسترس و به روش مثلث قائم میتوان بهره برد.
H S  H  H   HiA
H   HiB  HiA  1/ 3 1/ 5   / 2m
) tan 34 5  ( / 2
 151/ 641m
tan 34 5 
1
tan 52 12
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DAB  tan  A  H  1

tan  A
1
tan  B

H
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H S  H  H   HiA  151/ 641 ( / 2)  1/ 5  152/941m

 : H Sارتفاع نقطه S

 : Hارتفاع برج تا خط افق ایستگاه B

 : H اختالف ارتفاع دو ایستگاه

 : HiAارتفاع دستگاه ایستگاه A

 : HiBارتفاع دستگاه ایستگاه B

 : DABفاصله افق بین دو ایستگاه

 )3بدست آوران ارتفاع برج با مشخص بوان ارتفاع قسمتی از آن

چنانچه همانند شکل هدف بدست آوردن ارتفاع برجی باشد
كه دسترسی به پای آن امکان پذیر نباشد و ارتفشاع قسشمتی
از آن مشششخص باشششد بششا قرائششت
زاویششهی قششائم بششاال و پششایین آن
بخششش از ارتفششاع مشششخص بششرج،
میتوان به فاصلهی دوربین تا پای برج دستیافت و درنهایت
به راحتی از رابطه تانژانتهشا بشه ارتفشاع بشرج دسشتیافشت از
مزایای این روش استفاده از تنها یك دوربین و یك ایسشتگاه
مشاهداتی میباشد.

1)BB  H  H  D  cot(v B ) 
) 1)  2)  H  D  cot(v B )  D  cot(v B
) 2)BB  H  D  cot(v B

H
))  H  (tan(v B )  D  tan(v B
) cot(v B )  D  cot(v B

 H  D(cot(v B )  D  cot(v B ))  D 

HB  H  H  HiA  HA

مثال :مطلوب است محاسبه ارتفاع تانکر آبی كه بر روی یك
تپه واقع شده است از سطحمبنا درصورتیكه ارتفاع این تانکر
از روی زمین  8متر باشد؛ و مشاهدههای زیر با یك دسشتگاه
زاویهیاب از روی نقطهی مبنای Aانجامشده باشد.
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H A  125.23 m
ˆ  84 22 11
V
B

Hi A  1.63 m
ˆ   81 30 32
V
B

D  8  (tan(84 22 11 )  tan(81 30 32))  27.56m
H  27.56  tan(81 30 32)  184.62m
H B  125.23  1.63  184.62  8  319.48m

مثال :برای تعیین ارتفاع یك ساختمان از كف پیادهرو نقطهای بشه فاصشله

6

متشر از پشای دیشوار كشف پیشادهرو

انتخاب شده است .اگر زاویه لمب قائم محل استقرار زاویهیاب با پایین ساختمان  95درجه و باالی ساختمان 85
درجه باشد ارتفاع ساختمان برابر است با:
1

HUp

H Dow

2  V2  9

V1

2
Hi

,

1  9 V1

HUp  L  tan 1  6  tan(9 85)  5 /249

m

V2

H Dow  L  tan 2  6  tan(95  9 )  5/249m
m

L

H  HUp  H Dow  5/ 249  5/249  1 / 5

روش سرشکنی خطای موضعی در پیمایش بسته
جهت سرشکنی مختصات در پیمایش بسته در صورت مجاز بودن میتوان به دو روش عمل كرد:
 -1تغییر مقدار خطا در جهت ( Xو  )Yبر روی نقاط به نسبت فاصلهی افقی و قائم آنهشا از نقشاط ثابشت( .روش
ترانزیت)
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B
Y C
Y B

X C

C

e xy
X B

X A 

Y D

Y A 

A

e x

A
e x
C i 
  x i
 x e
y
e y
C Y i 
  y i
 y

A

Y A 

X D

D

 -2تغییر مقدار خطا در جهت ( Xو  )Yبر روی نقاط به نسبت فاصلهی افقی از نقطه ثابت( .بودیج(

e 
  li
L

C i 

e y
  li
L

CY i 

مثال :در محاسبه مختصات یك پلیگون ،خطای قابلقبول  ∆xو  ∆yوجود دارد .برای تعشدیل خطاهشای مشذكور
كدامیك از روشهای زیر صحیح است؟
 )1مقدار خطا را نسبت به طولها زوایا روی مختصات اثر میدهند.
 )2مقدار خطاها را بهطور مساوی روی مختصات اعمال مینمایند.
 )3مقدار خطاها را روی نقطه شروع و نقطه وسط و نقطه آخر اعمال مینمایند.
 )4مقدار خطاها را به نسبت فاصله از نقطه شروع روی مختصات نقاط اثر میدهند.
از روشهای سنتی و معروف سرشکنی مختصات پیمایش دو روش بودیچ و ترانزیت را میتوان نام برد كشه معیشار
روش بودیچ برای سرشکنی مختصات نقاط پیمایش ،متناسب با مجموع طولهای پیموده شده از نقطه ششروع تشا
نقطهی موردنظر است و درروش ترانزیت معیار سرشکنی مختصات نقاط پیمایش ،قدر مطلق مجموع  xو y

نقطهی موردنظر ،نسبت به نقطهی شروع پیمایش است.
مثال :طول جغرافیایی نقطه  Aبرابر  A  31 15و طول جغرافیایی نقطه  ،B
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در نقطه  Aدقیقاً روی قائم محل باشد در همان لحظه زمان در نقطه  Bچقدر است؟
چون طول جغرافیایی نقطه  Aبیشتر از نقطه  Bاست .پس میتوان نتیجه گرفت كه نقطه  Bنسبت بشه نقطشه A

یك نقطه غربی بوده و درنتیجه ،ساعت در نقطه  Bهمیشه كمتر از نقطه  Aخواهد بود و با توجه به ایشنكشه اگشر
آفتاب در نقطه  Aدقیقاً روی امتداد قائم محل باشد ،ساعت در نقطه  Aبرابشر  12خواهشد بشود پشس جشواب بایشد
ساعتی كمتر از  12باشد.
4m

s

ساعت در نقطه

s

h

666h 

/

24

36

 هر درجه چند ساعت

666  (31 15  3 ))  11h 55m

/

( B  12 

مثال :اختالف طول جغرافیایی دو نقطه روی خط استوا  2 11میباشد اگر زمین را كامالً كشروی و ششعاع آن را
 6كیلومتر و عدد  را مساوی با  3 /14در نظر بگیریم فاصله مابین دو نقطه مذكور چند كیلومتر است؟
پاسخ این سؤال از رابطهی طول كمان مقابل زاویه مركزی بدست خواهد آمد.
3 /14
 228/ 52km
18

L  R  Rad  6

2 11 

R



R

L

مثال :مطابق شکل زیر ،نمای ساختمان قسمتی از یك سهمی درجهدو است كه مشخصات آن بدین قرار است:
g1  2/ 5%

, g 2  3%

اگر طول قوسی قائم برابر

m

B

 L  3باشد درصورتیكشه

نقطه  Aشروع قوس در نظر گرفته شود ارتفاع نقطشهای

+1.9
0

كه بیشترین برآمدگی را در نمای ساختمان دارد چقشدر

0.00
A

است؟
می دانیم كه نقاط ماكسیمم و مینیمم درجایی رخ میدهند كه شیبخط مماس صفر باشد (مششتق در آن نقطشه
برابر صفر باشد) پس با مشتقگیری از معادله سهمی درجهدو میتوان محل نقطه اكسترمم را بدست آورد .داریم:
 3  13 / 64 m
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/

g1
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g1  g2
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 : Lطول قوس سهمی

: g1

 : g2شیب خروجی

شیب ورودی

 : D1فاصلهی نقطهی اكسترمم از شروع قوسی سهمی
H  D1  19
/  13 / 64  19
/  15 / 54

مثال :مساحت زمینی كه در ضلع غربی یك میدان واقع شده است با اطالعات ارائهشده روی كروكی كدام گزینه
است؟

با توجه به شکل میتوان دریافت كه دو ضلع  ABو  ADبه ترتیب با دو ضلع  DCو  BCموازی بشوده و درنتیجشه
 ABCDیك مستطیل و  BCOیك مثلث متساویاالضالع است .پس كافی است برای بشه دسشت آوردن قسشمت
هاشور خورده مساحت مستطیل  ABCDو مثلث  BCDو قطاع دایره  BOCرا محاسبه كشرد و سشپس مسشاحت
قطاع دایره را از مجموع مساحت مثلث و مستطیل كسر نمود.
m2
2

2

BC
ˆ  3  3  sin 6
) BO  sin(CBO
2
2
2


6

 Rad  R 2  Rad  BO  
3
2
2
2 18

STri 

 389/ 711m
 471/ 239m

2

2

 389/ 711 471/ 239  1118/ 473m

 : SRe cمساحت مستطیل

SRe c  AB  AD  4 3  12

 : STriمساحت مثلث

Ssec

SHatch  SRe c  STri  Ssec  12

 : Ssecمساحت قطاع دایره

 : S Hatchمساحت قسمت هاشور خورده

مثال :در زمینی یك پیست دوچرخهسواری (كروكی زیر) طراحی شده ،اگر جهت پیادهسازی در اختیار شما قرار
داده شود با توجه به اطالعات دادهشده ،محیط پیست چقدر است؟
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/

AB  36

, 2  86 ,  3  1 4 56 , 4  89 4

1  8

, CD  4 2/96m , DA  124/97m

m
/

2

, BC  2

m

B
1

T
R1

A

R2

O

O

R1

R2

4
D

3
C

برای به دست آوردن محیط این پیست ابتدا باید طول چهار قوس پیست را به دست آورد و بعد طول تانژانشتهشا
را از طول دو ضلع شمالی و جنوبی كم كرد و در انتها طول قوس را با آنها جمع نمود.
طول  ADدر اصل جمع دو طول مماس قوس اول و قوس چهارم است و طشول  BCنیشز جمشع دو طشول ممشاس
قوس دوم و سوم است پس خواهیم داشت:

2

B

T2
1

T2

T1

R1
R1
T3

T1

R2

O

O

R1

R2

R2

3

 68/ 554m
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T3

1

AD
)  R 2  tan( 4 )  R 2 


2
2
) tan 1  tan( 4
2
2

108

T4
4
T4

C

A

(AD  T1 T 4  R 2  tan
124/97

8
)tan( )  tan(89 4
2

 R2 
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BC  T 2 T 3  R1  tan(
 R1 

2

BC
)  R1  tan( 3 )  R1 


2
3
tan( 2 )  tan( 3 )
2
3

2

 89/ 52m

86
1 4 56
tan( )  tan(
)
2
2

T1  R 2  tan(

1
8
)  68 / 554  tan(
)  57 / 524m
2
2

L1  R 2  1Rad  68 / 554  8 



 95/ 72m
18

86
T 2  R1  tan( 2 )  89/ 52  tan( )  83 / 478m
2
2
L2  R1  2Rad  89/ 52  86 



 134/ 366m
18

1 4 56
T 3  R1  tan( 3 )  89/ 52  tan(
)  116 / 523 m
2
2
L 3  R1   3 Rad  89/ 52 1 4 56 



 163 /95m
18

89 4
T 4  R 2  tan( 4 )  68/ 554  tan(
)  67 / 45m
2
2
L4  R 2  4Rad  68/ 554  89 4 



18

 1 6 / 57m

P  L1  L2  L3  L4  (AB T1 T 2 )  (CD T 3 T 4 )
P  95/ 72  134/ 366  163 /95  1 6 /57  (36 57 /524  83 /478)  (4 2/96 116 /523  67/ 45)  938/ 591m
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پیوست 1
جدول حقالزحمه مبنا ار سال 1394
* واحد ارقام حقالزحمه هزار ریال و واحد سابقه ،سال است.
طبقه شغلی
سابقه

سر ناظر مهندس ناظر کمك ناظر کاراان فنی نقشهبراار

تکنسین

 0تا 1

12272

10383

9883

 1تا 2

12358

10469

9969

 2تا 3

12485

10554

10040

 3تا 4

14076

12586

11356

10640

10140

 4تا 5

14233

12686

11456

10726

10226

 5تا 6

14420

12843

11557

10841

10327

 6تا 7

14591

12973

11714

10957

10439

 7تا 8

14804

13145

11844

11098

10569

 8تا 9

14990

13287

11986

11214

10670

 9تا 10

15206

13432

12101

11356

10812

 10تا 11

18140

15449

13674

12314

11527

10983

 11تا 12

18397

15706

13917

12530

11728

11169

 12تا 13

18639

15978

14118

12716

11915

11356

 13تا 14

18870

16250

14360

12929

12101

11527

 14تا 15

19142

16522

14591

13160

12314

11714

 15تا 16

19471

16865

14848

13387

12515

11915

 16تا 17

19814

17223

15091

13588

12701

12101

 17تا 18

20171

17581

15348

13804

12929

12287

 18تا 19

20544

17968

15579

14032

13145

12500

 19تا 20

20902

18341

15836

14289

13361

12686

 20تا 21

21446

18841

16093

14520

13574

12902

 21تا 22

22046

19329

16380

14763

13790

13115

 22تا 23

22605

19828

16637

14990

14017

13346

 23تا 24

23220

20358

16924

15236

14233

13532

 24تا 25

23850

20887

17208

15493

14490

13760

بیشتر از 25

24480

21446

17495

15736

14692

13980

تذکر  :1محدودههای ذكرشده برای سوابق كار شامل حد باالیی محدوده موردنظر نمیشود( .بهعنوانمثال سابقه
صفرتا یك معادل با سابقه مساوی و یا بزرگتر از صفر و كوچکتر از یك است).
تذکر  :2تعاریف مربوط به هر یك از طبقههای شغلی جدول فوق ،در متن اصلی دستورالعمل ارائه شده است.
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پیوست 4
مشتق تابع
مشتق تابعهای مثلثاتی و وارون آنها

مشتق تابع وارون

مشتق

تابع وارون

تابع

مشتق تابعهای جبری

مشتق

تابع

مشتق

تابع

cu 

(cu )

0

c

u  v 

(u  v )

mu m 1u 

(u m )

u

v

u vt  v ut  t uv

(uvt )

u v  v u
v2
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مشتق برخی از رابطههای خاص در نقشهبرداری

برخی از رابطهها بهصورت زیاد در مدلهای ریاضی نقشهبرداری ظاهر میشود كه در اینجا به مشتق آنها اششاره
.میشود كه دیگر برای ایجاد ماتریسهای ژاكوبین نیاز به محاسبههای طوالنی نباشد
:رابطه محاسبه ژیزمان
 x xi 
G ij  tan 1  j
 y  y 
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 j
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x i

G ij
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G ij
x j







y
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 x xi 
1  j
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 j
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 xi  y j  yi 
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j
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yi  y j
l ij2

l 2ji

yi  y j

G ij

l ij2

y i

y j  yi

G ij

l ij2

y j




x j xi
l ij2
xi x j
l ij2

:رابطه محاسبه طول
Dij 

x

 xi  y j  yi 
2

j
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منابع
كتاب نقشهبرداری كارگاهی و زیرزمینی تألیف مهندس حسن امامی
كتاب متره و برآورد و اصول پیمانکاری تألیف مهندس محمدعلی ارجمند
سؤاالت آزمونهای نظاممهندسی
تجربههای شخصی
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