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 1صفحه  

 

 تعاریف و مقدماتبخش اول: 

 ماکیس

امالک  وزه اماکن ور در حیفراگ یکینولتِ الکتروانِ استقرارِ دینبتِ دانشخرسایان زوه عنبماک(، یت امالک )سیریکپارچه مدیسامانه 

نده وپر ویر ربزه امالک ود را در حخودمات خدهد تا یردار امکان مبهرهب یهاه دستگاهباحد ملک، وت شناسنامه یروا محبر وکش

ارائه  وه یردار تهبسط نقشهوکه ت-ده عرصه ملک ومحد ر اساس نقشهباحد ملک وه مردم ارائه دهند. شناسنامه بکتا، ی (یکینو)الکتر

 د.وشیجاد میا -شده است

 احد ملکوشناسنامه 

 یکینوک شناسنامه الکتریاز  الزم استانجام دهند،  یا کاریارائه  یدمتخا ملک، بطه بماک در رایانند در سوتبها که دستگاهنیا یراب

، استفاده کنند که 1جاد شده استیمدارِک ملک ا و ییایجغراف و یفیصواز اطالعات ت یاعهومجم یریکارگهبا ب وکتا یرت وه صبکه 

 نامند.یم« احد ملکوشناسنامه »آن را 

د. وشیتلف ملک استفاده مخصات مخ، از مشیجادیا ۀشناسنامدنِ بو کتاینان از یل اطموحص یراباحد ملک، وجاد شناسنامه یهنگام ا

ت، یقعوکه در آن م یان اساس درج نقشهیر همبآن است.  نقشه وت یقعوملک، م ییکتای کنندۀنییتع یهاصهخن مشیاز مهمتر یکی

 است. یروماک ضریاحد ملک در سوجاد شناسنامه یا یراباشد بص شده خعاد ملک مشبا وشکل 

 احد آلفا(و) اقتضایی یردارباحد نقشهو

پنجم کیتا  یرت اتفاقوه صبردار، بر کنترل عملکرد هر نقشهوه منظباست که  یاحدو(، 2SC) اقتضایی یردارباحد نقشهو

 دهینام« احد آلفاو»تصار خه ابن پس یاز ا وکند یم ییآزمایمجدد، راست یرداربا نقشهب دار را،برهر نقشه پرخطر یهایرداربنقشه

 .دوشیم

 رداربنقشه

ت در نظام ویعض و یرداربدر رشته نقشه یدانشگاه یلیاسطه داشتن مدرک تحصوه باست که  یقیص حقخردار، شبر از نقشهومنظ

 بطلوان، داخوق فرایرداران سامانه، از طربهرهباز یرد نوه نقشه میته یراب(، یلیا مدرک تحصب بتمان )متناسخسا یا مهندسی یکاردان

ماک، یس یرداربنامه نقشهتعهد یا امضاب وت گذرانده یفقوا مبره را وان دین پاوطه شرکت کرده، آزمبومر یزشوآم ۀروشده، در د

 وها، اظهارنامه قشهنل یذ باید ویص داده شده است. یصخت ویه به کرده، یکه ته ییهام نقشهیترس یرابقت وم یسطح دسترس

 .دیرا درج نما یا کاردانی یت نظام مهندسویشماره عض ونام  ویمهر حا یرداربر نقشهوفاکت

 یهانامههیوش وط بریذ ینهادهاسط وکه ت یاط حرفهباوض ول وته، اصوخکه در دانشگاه آم یردار مکلف است تمام دانشبنقشه

 جه کند.وز تین راهنما نیه مفاد ابز ین وت کند یعرف محل، رعا ورد خت منطق، عقل، یا رعابف شده را یط تکلبمرت

                                                   
  .بخش دوم: کارکردهای اصلی، 1397، چاپ هشتم به بعد، «الکبنیان دولت الکترونیکی امنشافزاری دازیرساخت نرم»ر.ک. کتاب  1
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 2صفحه  

 

 یرداربنقشه یمتقاض

 د.وشیده مینام« یرداربنقشه یمتقاض»دهد، یده عرصه ملک را موه نقشه محدیردار، سفارش تهبه نقشهبکه  یقوا حقی یقیص حقخش

 ماک یده عرصه ملک از نظر سونقشه درست محد

 :ندوت شیرعا ریه شرح زب یاعدوق بایده آن یته یراباست که  یانقشهده عرصه ملک، ونقشه درست محد

 ه یته یهانقشه ،ملک یرداربنقشه ۀزوماک در حیرداران سبهرهب یازهایه اتفاق نب یباکثر قرردن ورآب یراب :بدقت مناس

ر ادامه همین بخش د« ه نقشهیط دقت تهباوض»ل واشند که در جدب یکافدقت  یدارا الزم است ماک،یم شده در سیترس و

 .ان شده استوعن

 عرصه  ۀدودس محورئ ضروری است ،کپارچهیرت وه صبر وه امالک کشیت کلیقعون مییتع یراب ر:یشش فراگوپ و یکپارچگی

 د.وم شیستر یک نقشه سراسریدر ، اشدبد شده یلوتصات استاندارد تخستم میک سیکه در  یتصاتخر اساس مبملک، 

 رومجاک مل یچندضلع وید ریابرد نظر نوم ملکِ ۀده عرصومحد یچندضلع ر:ونقشه امالک مجا یهم افتادگ ویعدم ر 

 رد.یگبقرار 

 ردار بنقشه د.وجاد شیا یافاصلهد یابر نوملک مجا ود یمیترس ین چندضلعبی ر:ون نقشه امالک مجابیجاد فاصله یعدم ا

اصل ورت مشاهده فودر ص ود ینما یریگشیپ یمیترس یهان نقشهبیاصل وجاد فیماک، از ایها در سنقشه ینبیازبا ب باید

 ع اطالع دهد.بومت یاحد آلفاوه برا  بها مراتن نقشهبی یرعادیغ

نقشه  یهم افتادگ ویا رید فاصله وجود، وشید میلوص تخمش یهاا دقتبامالک  یهانکه نقشهیه ابجه وا تب صره:بت

 .استتلف ملک، مجاز خاع موان یرابشده نییزان تعیر، کمتر از موامالک مجا

 ملکاع وده عرصه انورد انتظار از نقشه محدودقت مر بثر وامل موع

ر هستند یز یبه ترتبمل اون عیاز ا خیربگذارند.  ریتأث یامل متعددو، عماکیسم شده در یترسعرصه ملک ن دقت نقشه ییتع یراب

 ند:وشیح داده میضوادامه تکه در 

 ملک ییجانما 

 ده عرصه ملکوص محدخیتش 

 ها(یس )شکستگورئ ییشناسا 

 س ملکورئ یرداربنقشه 

 ماکیم در سیترس 

 ملک ییجانما

 تیملکباید بتوان گر ید تاربه عب. ص کردخمشن یک عارضه در سطح زمیان وه عنبرا  آنان وتبد یابتدا با ملکک ی ه نقشهیته یراب

 اشد. بقت داشته بمالک مطا ا اظهارب الزم استد که وشیه ملک استفاده مبط بومدارک مر ون کار از اسناد یا یراب ص داد.خیرا تش آن

ا بد که شناسه جام وترل شکن باید ،اشدباشد که در آن شناسه جام درج شده ب رگ(ب)تک یسند کاداستر یان مثال اگر ملک داراوه عنب

 اشد.ب قت داشتهبت ملک مطایقعوا مبت، یدر سند مالک ینشاند وجورت وا در صی واشد بقت داشته بت ملک مطایقعوم
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 ده عرصه ملکوص محدخیتش

ا استفاده بن کار یا د شده است کهومحد یسط چه مرزوت ونه وچگ ور از هر سود که ملک مذکوص شخد مشیابملک  ییپس از جانما

ن، یار، پرچیوانند دم یکیزیارض فود عوجوص وصخن یدر اد. وشیا اظهار مالک انجام مبقت آن بمطا ومدارک ملک  واسناد  از

 .دینما ییده عرصه راهنماوص محدخیتش یرابردار را بنقشه اندوتیهم م ... و یندبکرت

 ها(یس )شکستگورئ ییشناسا

آن هستند  یدهنده شکل هندسلیس ملک که تشکورئ وها یتمام شکستگ بایده نقشه، یر تهوه منظبده ملک وص محدخیپس از تش

م ینقشه ترس و دوم حفظ شیعد از ترسبن یاشد که شکل زمب یانهوگه بد یاب یص نقاط شکستگخید. تشوش یگذارعالمت وص خمش

 ییجاباعث جابکه  ییهاینکه شکستگیشتر ابیح یضوت ش دهد.ینما رد نظروا دقت مب بمتناس ات عرصه ملک رایجزئ خوبیه بشده 

 د.ودر نظر گرفته ش باید ،دوشبن شده ییش از دقت تعبیر شکل اضالع امالک ییتغ و

الزم  ،اشدبمتر در نظر گرفته شده یسانت 5آن  نقشه یرابرد انتظار ودقت م ور وار قائم محصیوا دب یان مثال، چنانچه ملکوه عنب

ن یص زموصخا در ی ود ودر نظر گرفته شرأس ان وه عنب ،اریور ضلع دومتر از محیسانت 5ش از بیا انحراف ب یهایشکستگ است

انحرافات کمتر از  وها یرداشت شکستگبمتر در نظر گرفته شده،  1شده  یندباسطه مرز کرتوه بآن  یرداربکه دقت نقشه یزراع

 ندارد. یمولز یندبر کرتومتر از مح 1

 س ملکورئ یرداربنقشه

ن مرحله یا یجورخرد. یپذیرت موص یرداربل نقشهومتدا یهاشوا رب ،هاآن یرداربس ملک، نقشهوص کردن تمام رئخپس از مش

 اشد. بت شده یه آن رعایرد نظر در تهوط میشرا وط باومرجع شده است که تمام ضنینقشه عرصه ملک زم

 ر هستند:یز یبه ترتبط یشرا وط باواز ض خیرب

 ت قائمیضعوار از یوانحراف د ور، نشست یگارانبچکان، بر حذف آیمرز نظص خیتشط باوت ضیرعا 

 یتصاصخا یارهایومشترک از د یارهایوص دخیتش 

 د.وشام ن آن انجوربیاز سمت  یتصاصخا یارهایودر د وسط آن ومشترک از  یارهایوس در دورئ یرداربنقشه

 رد نظرودقت م وع مرز وا نب بس متناسومحل رئ یگذارعالمت 

 ک یاربرت وه صب یا اسپریک یا ماژب یزیآمرنگ و یالدوف یخار قائم، میود یرابان مثال، وه عنب

 اشد.برفته  ون فریدر زم خوبیه بکه  یتنبه یا پای وبیچ یخشده، م یندبکرت یهانیزم یراب

 است یرداربط زمان نقشهیهنده شرادشده که نشان یرداربس نقشهواز رئ یرداربعکس. 

 ط ملکیشرا واز یرد نوا دقت مب بمتناس یرداربنقشه یراب بش مناسور وزات یاستفاده از تجه 

 ... 

 ماکیم در سیترس

 (1شکل ) د.وم شیماک ترسیه مرجع در سیدر ال وردار بسط نقشهوت بایده شده از ملک ینقشه ته
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 با ن مراحلیتمام ا الزم استملک است که  یم چندضلعیمستندات، ترس یارگذارب، یفیصوم شامل درج اطالعات تیمرحله ترس

 انجام شود. یدقت کاف

 
 )مرجع( برای ترسیم به صورت پیشفرض G: انتخاب الیه 1شکل 

 

 ه نقشهیط دقت تهباوضل وجد

ل بتاً دقت قاینها و یرداربند نقشهیده، فرآوص محدخیع، در تشوقومحل  وع مرز وع ملک، نون نوچ ییرهایرات متغیه تأثبجه وا تب

ص خینکه اگر تشیشتر ابیح یضوت است.در نظر گرفته شده  یتومتفا یهادقتتلف، خامالک م یرداربنقشه یرابماک ی، در سبیایدست

 ییش دقت نقشه نهایفزااعث اباال با دقت بس آن ورئ وها یشکستگ یردارباشد نقشهبر یپذن امکانییا دقت پابک ملک یمرز 

 ت.اسس ورئ یرداربدقت نقشه وها یشکستگ وس وص مرز، رئخیدقت تش یبند ترکیرآب ییدقت نها واهد شد خون

 ست:ار فهرست شده یل زوعرصه ملک در جد یدهومحد یرداربرد انتظار از نقشهودقت م وصات خاع ملک، مشوان
 

 هر رأس یرداربمجاز نقشه یطاخ

 ع ملکون فیرد
ت یضعو

 حصار
 عوقومحل  ع مرزون

 مجاز یطاخ

رد و)حداکثر م

 ل(بوق

 لبول قبقا یهاشور

 ل(بورد قوه حداقل دقت مب بیایدست یراب)

 ریابن یزم 1

یغ
ص

مح
ر 

 رو

 ندارد
ا یستا وشهر، ر

 دهوارج از محدخ
- 

اید ت بیقعون مییتع یراباست.  یرداربل نقشهبر قایغ

 یرداربدر رشته نقشه یدادگستر رسمی ه کارشناسب

 د.ومراجعه ش

2 

 اغب، ین زراعیزم
، وی، جب، کانال آیندبکرت

 تخف دریرد

ده وارج از محدخ

افت ب وشهر 

 ستاور

1 m 
ا ب ییجانما ون بیروا دبده ملک ومحد یرداربنقشه

GPS ک(ی)استات هتک فرکانس 

3 

ده ول محدخدا

افت ب وشهر 

 ستاور

1 m ن ییتع ون بیروا دبده ملک ومحد یرداربنقشه

 فرکانسه ود GPSا بت یقعوم

 cm 40 ستاوشهر، ر یکنی، پوبیکیخم نیزم 4

5 

 یتمانخ)سا ریا دایر یابن، یزم

 رومحص اغ(ب و یا زراعی

 نیپرچ

ارج از خا یل خدا

 ستاور وشهر 

50 cm 

ه باز یرت نوفرکانسه در ص ود GPSا ب یرداربنقشه

 Total Station یرت کمکوص

 cm 5 یار کشیود 6

 cm 5 نرده 7

 cm 5 یامالک شهر 8

 cm 5 ییالویانه خ 9

 cm 5 آپارتمان 10

 cm 50 ... ون یچ، سنگیگلکاه دهوافت فرسب 11
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 هر رأس یرداربمجاز نقشه یطاخ

 ع ملکون فیرد
ت یضعو

 حصار
 عوقومحل  ع مرزون

 مجاز یطاخ

رد و)حداکثر م

 ل(بوق

 لبول قبقا یهاشور

 ل(بورد قوه حداقل دقت مب بیایدست یراب)

12 

 ینومجتمع مسک

 رومحص

ن یا چندب ینومجتمع مسک

ا شهرک ی یتمانخک ساولب

 کیل تفکبر قایغ ییالوی

 cm 50 ل شهرخدا
ه باز یرت نوفرکانسه در ص ود GPSا ب یرداربنقشه

 Total Station یرت کمکوص

 cm 50 ارج از شهرخ 13
ا ب ییجانما ون بیرود ابده ملک ومحد یرداربنقشه

GPS تک فرکانسه 

 رور محصیغ 14
ر با معابده شده وندارد )محد

 ر(ومجا

ارج خا یل خدا

 شهر
1 m 

ا ب ییجانما ون بیروا دبده ملک ومحد یرداربنقشه

GPS تک فرکانسه 
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 رداربنقشه یاقدامات مقدماتبخش دوم: 
 م دهد:ر را انجایاقدامات ز بایدتدا ب، ام کندیترسماک یس دررا  یانقشهاند وتبکه نیا یراب رداربنقشه

 ماکیدر س یرداربجهت نقشه بیطلواعالم دا 

 ده عرصه امالکوه نقشه محدیته یزشوره آمور در دوحض 

 یزشوره آموان دیپان ودر آزم یلبونمره ق بکس 

 تمانخسا یکاردان/ینام در نظام مهندستبث 

 رداربارائه تعهدنامه نقشه 

 احد آلفاوه برد استفاده وزات میتجه صاتخارائه مش 

 طهبود مریارائه رس و یص دسترسیصخاست تخوت دربث 

 ماکیدر س یرداربجهت نقشه بیطلواعالم دا

ان خوکه در فرا یه نشانب لیمیا ارسال ابان بطلودا ،دوشر نمدر سطح شهر/شهرستان منترا  طهبومران خواحد آلفا فراوپس از آنکه 

 کنند.یاک اعالم ممیس یراب یرداربد را جهت نقشهخو ی، آمادگیلیتحص و یق کارباو، سیتویها ذکر اطالعات باعالم شده 

 ماکیس یراب ده عرصه امالکومحد یرداربنقشه یزشوآم رهود

الزم توسط  هایهای تهیه و ارائه نقشه درست از نظر سیماک به واحد آلفا آشنا شود، تحت آموزشبردار با روشبرای این که نقشه

ها ممکن است بنا شود. این آموزشبرداری آشنا میگیرد و با اهمیت و چگونگی ارائه اظهارنامه نقشهکارشناسان این واحد قرار می

ها برای تمدید اجازه تهیه نقشه برای سیماک و ارجاع کار های مختلف تجدید شود. شرکت در این دورهبه مالحظات پروژه در دوره

 دار الزامی است.بربه نقشه

 یزشوره آموان دین پاوآزم

ط باوت ضیرعا وماک یا سبار کمهارت در  بیایر ارزوه منظبکه  یعمل و یرون تئودر آزمان بطلوداالزم است ، یزشوره آموان دیدر پا

 کنند. برا کس یلبوحداقل نمره ق وند یشرکت نما، استطراحی شده  یرداربماک در نقشهیرد نظر سوم

 تمانخسا یکاردان/یدر نظام مهندس نامتبث

محل شهرستان  تمانخسا یکاردان/یدر نظام مهندس باید ،انددهونم بکس یزشوره آموان دین پاورا در آزم یلبوکه نمره ق یانبطلودا

 ل دهد.ویاحد آلفا تحوه بت نام بد را پس از ثخود شده ییمدارک تأ وند یت نام نمابد ثخودمت خ

 رداربارائه تعهدنامه نقشه

ت به ثباحد آلفا وسط وشده ت یمعرف یطه را در دفاتر اسناد رسمبومر ۀن مکلف است تعهدناموشده در آزم هرفتیردار پذبنقشه بطلودا

 ل دهد.ویتح ورسانده 
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 احد آلفاوه برد استفاده وزات میصات تجهخارائه مش

رد وزات میکه تجه یرتوص د. دریاحد آلفا ارائه نماوه بت بد را جهت ثخورد استفاده وزات میصات تجهخردار مکلف است مشبنقشه

ص( خک کار مشی یراب یحتد )خوزات یصات تجهخفهرست مش یرسانزورهب ورات ییه اعالم تغبردار مکلف بنقشه ،کندر ییاستفاده تغ

 است. یرون ضریوراسیبکال یاهوگ یارهون هستند ارائه دیوراسیبکال وازمند کنترل یکه ن یزاتیص تجهوصخاحد آلفا است. در وه ب

 طهبود مریارائه رس و یص دسترسیصخاست تخوت دربث

ص یصخت یرابطه بوق فرم مربرا ط یاستخودر بایدماک یس یراب یرداربت جهت نقشهید صالحییردار پس از تأبنقشه بطلودا

ل ویتحاحد آلفا وه ب و کند ضاطه را امبود مریرس یذ دسترسخپس از ا ود یاحد آلفا ارائه نماوه بماک یم نقشه در سیه ترسب یدسترس

 دهد.
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 ده عرصه ملکومحد یرداربنقشهبخش سوم: 
ر اساس باحد ملک وناسنامه اشد. شبجاد شده ین سامانه ایاحد آن در اوشناسنامه  الزم استماک، یر ملک در سوه امب یدگیرس یراب

 د. وشیل میده عرصه ملک تشکونقشه محد

« یرداربنقشه یمتقاض»عد به بن یز امالک( را که ا ینونده قانیا نمایع )مالک ورجبابردار، اربهرهب ییاجرا یهار دستگاهون منظیدب

 دهند.یان ارجاع مخوشیه دفاتر پبه نقشه یته یرابم، ینامیم

، کار را «یرداربنقشه یدهتوبن کاروساز»ر اساس باز، یرد نوصات مخافت مشیدر و یرداربنقشه یِ متقاض ۀا مراجعبان خوشیدفاتر پ

ظف است پس از وردار مبکنند. نقشهیاعالم م یه متقاضبرا  خبردار منتبا نقشهبصات تماس خمش ودهند یردار ارجاع مبه نقشهب

 د.یشده اقدام نماارجاع یرداربه نقشهبت بز نسور 2الزم، ظرف مدت حداکثر  یهایانجام هماهنگ و یتماس متقاض

 د:وشیر فهرست میه شرح زبردار بمراحل کار نقشه

 ه پس از ارجاع کاریلوانجام اقدامات ا 

 ده عرصهوه نقشه محدیته 

o دوجوم یهاا استفاده از نقشهبنقشه امالک  هیته 

o یدانیم یرداربا انجام نقشهبنقشه امالک  هیته 

 یرداربمستندات نقشه یسازآماده و یرداربل اظهارنامه نقشهیتکم 

 ه یملک در الم نقشه عرصه یترسGیرداربمستندات نقشه یارگذارب واز یرد نوم یفیصول اطالعات تی، تکم  

 یرداربنقشه یه متقاضبردار( بسط نقشهوامضا شده ت واظهارنامه )مهر  یه اصلخل نسویتح  

 د.وشیح میالذکر در ادامه تشرقوک از مراحل فیات هریجزئ

 ه پس از ارجاع کاریلواقدامات ا

 باید، یرداربانجام نقشه و ر در محل ملکوش از حضیردار پب، نقشهگرفتردار تماس با نقشهب یرداربنقشه یمتقاض ن کهیپس از ا

 ر را انجام دهد:ی، اقدامات زیبه ترتب

 یرداربنقشه یمتقاض وصات ملک خافت مشیدر 

 ماکید نقشه ملک در سوجو یررسب 

 یرداربنقشه یمتقاض وصات ملک خافت مشیدر

ت یقعواند از موتیم ورد وآیدست مباز ملک  یت کافخشناپیش از حضور در موقعیت ملک، ردار بصات ملک، نقشهخمش یررسبا ب

  د.یماک استفاده نماید نقشه در سوجو یررسب یرابآن 

 :کنددرخواست میر را یاطالعات ز یرداربنقشه یِردار از متقاضبر نقشهون منظیدب

 یرداربنقشه یصات متقاضخمش 

o یادگوانخنام  وم نا 

o شماره تلفن همراه 



 9صفحه  

 

 

 ن(یصات مالک)خمش 

o  یادگوانخنام  ونام 

o (یقوا حقی یقی)حق یشناسه مل 

 نقشه مطلع شد. وماک ید شناسنامه ملک در سوجوان از وتیمالک، م یا شناسه ملینام  ویا جستجب

 صات ملکخافت مشیدر 

o ینشان 

o یکد پست 

o (یتمانخچند سا ینوا مجتمع مسکی ییالوی، آپارتمان، ین شهری، زمیرزون کشایع ملک )زمون 

o ( وت، نرده خف دریار، چپر، ردیون حصار، دودبع مرز ملک )ون... 

 نقشه مطلع شد. وماک ید شناسنامه ملک در سوجوان از وتیملک، م یا کد پستی ینشان ویا جستجب

 ص ملکوصخنه سند در وهر گ یررسب وافت یدر 

o شناسه جام  وت ملک یقعوعاد، مب، مساحت، ایتبصات پالک ثخمش ( دارد:یرگبتک) یسند کاداستر ،اگر ملک

 د.وشیکنترل م

ا امکان یماک یسد نقشه در وجوان از وتیت ملک، میقعومشاهده م وماک یا درج آن در سبد شناسه جام وجورت ودر ص

 مطلع شد. یتبافت نقشه ثیدر

o د.وشیت ملک کنترل میقعوم وعاد بمساحت، ا، یتبصات پالک ثخمش دارد: یااگر سند دفترچه 

ا امکان یماک یا شناسنامه ملک در سید نقشه وجوان از وتیماک میآن در س ویا جستجب یتبد پالک ثوجورت ودر ص

  مطلع شد. یتبافت نقشه ثیدر

o  وعاد بمساحت، ادار، یرخ وشنده ونچاق شامل فربلنامه/وصات قخمش نچاق دارد:با یلنامه وا قی یاگذارواگر سند 

 دوشیت ملک کنترل میقعوم

 .مطلع شد ینقشه احتمال ود شناسنامه ملک وجوان از وتیدار میرخ وشنده ونام فر ویا جستجب

o هیاستشهاد 

  شد. مطلع ،ینقشه احتمال ود شناسنامه ملک وجوان از وتیه مینام مالک مندرج در استشهاد ویا جستجب

 مدارک ملک  ودر اسناد  یاحتمالنه نقشه وهر گ یررسب وافت یدر 

o ان از آن وتیاشد، مبد داشته وجو( 3تخن ساو)چ یینقشه اجرا و ییاجرا یهاسط دستگاهوه شده تیته که نقشۀ یرتودر ص

 د.وت ملک استفاده نمیقعوم وده وص محدخیتش یراب بیمناس یان راهنماوه عنب

 مطلع شد. ماکید نقشه در سوجوان از وتیمتصات ملک خم ینبیازبا ب

 

 

 رخیا ی احد داشتهوماک شناسنامه ین در سیش از ایرد نظر پوا ملک میپرسد که آب یاز متقاض رردابنقشه 

                                                   
3 As-Built 
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o  دوافت شیکتا دریاگر دارد: از مالک شناسه. 

o یاحتمال یکتایناسه د از شخوگان یا پرسش از همساباشد، مالک با مجتمع ی و یع آپارتمانواگر ندارد: اگر ملک از ن 

ماک، یر آن عرصه در سداقع وگر از امالک ید یکیاحد ود شناسنامه وجورت ودا کند. در صیپ یآن آپارتمان آگاه یاحدهاو

 گذارد.بردار بار نقشهیتخاحد را در اوآن  یکتایشناسه 
 

 ماکید نقشه ملک در سوجو یررسب

ا ب و یاز متقاض یافتیت درا کمک اطالعابردار بنقشه الزم است ن گام،یلوردار، در ابا نقشهب بردارینقشه یپس از تماس متقاض

 د. ینما یررسبماک را یده عرصه ملک در سود نقشه محدوجو، «ینبیازب»رنامه باستفاده از 

د، وجوم ۀارِ نقشبدم اعترت عودر ص ور خیا یر است بز معتوا نقشه هنید که آوشیم یررسبتدا بماک، اید نقشه در سوجورت ودر ص

 د.وشید میاز ملک تجد یرداربد در مستندات، نقشهوجوراد نقشه میاضمن اعالم 

آن آپارتمان  یاحدهاوگر از ید یکی واشد ب یع آپارتمانوا اگر ملک از نیاشد بماک شناسنامه داشته یالً در سبکه ملک ق یرتودر ص

ت نقشه یضعو وت یقعوص موصخز در ین یتماناحد آپاروآن  یکتایا استفاده از شناسه بان وتیاشد، مبماک شناسنامه داشته یدر س

 د.وماک اطالع حاصل نمیملک در س

 :ر استیارد زوشامل م یفیصوا اطالعات تباحد ملک ود شناسنامه وجوص خیمراحل تش

 یرقم 11ک کد یل وعمر موه طبن شناسه یاشد. ابد وجوملک م یکتایشناسه  ونده داشته وماک پرین در سیش از ایاگر ملک پ .1

 است. 

نقشه آن را  واطالعات ملک  و وملک را جستج یکینونده الکتروپر ،کتایا شناسه بان وتیماک میملک در س ینبیازبرنامه بدر 

 (2شکل ) .کرد ینبیازب

اطالعات  ویش جستجبخن کار در یافت. ای احد ملک دستوه شناسنامه بان وتیماک میاطالعات ملک در س ویا جستجب .2

 یفیصور است. اقالم تیپذماک امکانید در سوجواطالعات م وق نقشه با تطاب یانقشه ینبیازبا یملک  ینبیازبرنامه ب یفیصوت

 ر هستند:یارد زوشامل م

 ملک یکد پست 

 یتبپالک ث 

 ملک ینشان 

   مالک یشناسه مل و یادگوانخنام، نام 

 ِج یمدارکِ نتا یوا آرشی ییایاطالعات شناسنامه، نقشه جغراف ینبیازبا ب

 (3شکل )نان حاصل کرد. یر اطمبواحد ملک مزود شناسنامه وجوان از وتی، موجستج

 :برنامه بازبینی ملک2شکل 
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 : برنامه بازبینی ملک3شکل 

 

o اشدبد وجوماک میکه شناسنامه ملک در س یرتودر ص. 

o ص خیتش لبقا یقاضسط متوراساس مدارک ارائه شده تب)اگر  در محل ملک یلودا نشد یپ یکه شناسنامه ملک یرتودر ص

 بازبینی شوند. ،انده آن نقشه متصل شدهبکه  ییهاندهواز است تا پرید، نبوم شده یترس یانقشه اشد(ب

 .نظر است ردوه ملک مبط بوها مرندهواز پر یکید که وص شخها مشندهوپر ینبیازبپس از  -الف

 .آپارتمان( هستند یدهااحوگر یرد نظر )دوگان ملک میه همسابط بود که آنها مروص شخها مشندهوپر ینبیازبپس از  -ب

 .ستیرد نظر متصل نوه نقشه مب ینده اوپر -پ

o ماک یا نقشه در سیملک  یکینوالکتر ه شناسنامهبردار را بالذکر، نقشهقوف یهاوجستج و یررسبکه انجام  یرتودر ص

 ندارد.  یکینوماک شناسنامه الکتریاست که ملک در س ین معنیدبنرساند، 

 

 وقرار دهد  یررسبرد ود را موجودقت نقشه م وصحت  بایدردار بنقشه رتوص نیدر ا اشد:بم شده یترس Gه ینقشه ملک در الاگر 

  کند.اعالم  یه متقاضب)کد نقشه( را  عرصه یکتایدن نقشه، شناسه بو برت مناسودر ص

 .دکنز درج ین یرداربنقشه آن را در اظهارنامه رداربنقشهالزم است ملک،  یکتاید شناسه وجورت ودر ص

 د.یه اصالح آن اقدام نمابت بنامه اصالح نقشه، نسهیوق شبمطا باید بردارنقشه، Gه یدن نقشه در البو برت نامناسودر ص
 

م یپس از ترس و کند یرداربعرصه ملک را نقشه بایدردار برت نقشهون صیدر ا اشد:بم شده یترس یگریه دیاگر نقشه ملک در ال

 بایدردار بلک، نقشهم یکتاید شناسه وجورت و. در صکنداعالم  یه متقاضب)کد نقشه( را  عرصه یکتایماک، شناسه یدر س عرصه

 .کندز درج ین یرداربآن را در اظهارنامه نقشه

 ده عرصه ملکومحد ه نقشهیته

 :ردیگیمکار هبر را یز یارهااز راهک یکیده عرصه ملک وه نقشه محدیته یراب ،طیه شرابسته ب ،د نقشهوجو یررسبپس از  رداربنقشه

 دوجوم یهاها استفاده از نقشبه نقشه امالک یته 

 یدانیم یرداربنقشها انجام به نقشه امالک یته 

  :دوشیمح یر ادامه تشرق دوف یک از راهکارهایهر. دینمایمه یرا ته یرداربنقشهه نقشه، اظهارنامه ی، پس از تهرداربنقشه
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 دوجوم یهاهاستفاده از نقش

در صورتی که  قابل مطالعه است. «های تهیه محدوده عرصه ملکروش»با عنوان  3های موجود در پیوست شرایط استفاده از نقشه

 د در نقشهوجوت میضعوا بک را شکل مل وعاد با باید رداربقشهنقشه موجود با توجه به شرایط مندرج در پیوست، قابل استفاده بود ن

  کند.درج  Gه یدر ال و باخانتاز نقشه را آن ، اشدب وب، مطلبیکه دقت نس یرتودر ص ود یسه نمایمقا

 اهد شد.خونقشه در نظر گرفته  یه دقت اسمبجه وا تبت یقعون مییدقت تع رت،ون صیدر ا

 رداربنقشهاشد، بت شده یقعون مییماک تعیاز آن آپارتمان در س یگریاحد دون یش از ایپ واشد ب «یآپارتمان»که ملک  یرتودر ص

اشد. بد در حد مجاز وجونقشه م ورداشت بتالف خکه ا یرتود. در صید را کنترل نماوجوم ۀنقش بیعاد، دقت نسبا یریگاندازها ب باید

 .دوشیمدر نظر گرفته  زین یاحد متقاضو یراب ،دوجوهمان نقشه م

ا ب رداربنقشهرت، ون صیا د. درود شیتجد از ملک یرداربنقشهالزم است د، وجودن دقت نقشه مبون یکاف وعاد بتالف اخرت اودر ص

 ییست اصالح نقشه راهنمااخوت دربث برایرا  یرداربنقشه یِمتقاض ،یرداربنقشهدر اظهارنامه  یرداربنقشهد یل تجدیذکر دال

  کند.یم

احدها )چه وگر ین دیه مالکب یق متقاضیاز طر باید رداربنقشه، دوشیمد یتجد یآپارتمان ک ملکِ ی یرداربنقشهکه  یاردودر م :1صره بت

عرصه  یرداربنقشهد یتجد لیدال صوصخالزم را در  ییراهنما و کند یرسان( اطالعآنن ودب چه وماک یاحد ملک در سوشناسنامه  یدارا

 جام دهد.احدها انون تمام بی ود یاساس اظهارنامه جد رب احدهاو یهاهشناسنامت مجدد یقعون مییم تعولز وملک 

ا ب یق تعامل متقاضیاز طر و رداربنقشهسط وت ییا راهنماب، یک ملک آپارتمانیعرصه  یرداربنقشههنگام  دوشیمه یصوت :2صره بت

  د.وم شیاحدها تقسون تمام بید نقشه یلونه تیگر، هزید یاحدهاون یمالک

 یدانیم یرداربنقشه

مختصات رئوس را محاسبه نموده و در  ،4های مرسومبا استفاده از روش ،ملک، بسته به موردبردار پس از حضور در محل نقشه

 کند.برداری، ثبت میاظهارنامه نقشه

 د:یمراجعه کن ند حاضرسدر انتهای  ریز یهاستیوپه بده ملک وص محدخیتش و یرداربنقشهتلف خم یهاشورا ب ییآشنا برای

 عرصه ملکده ومحد صیختش یراهنما :2 ستویپ 

 ده عرصه ملکومحد هیته یهاشور :3 ستویپ 

 با دقت مناسب بایدرد یگبر قرا یه درستبر ودر سطح کشامالک  یهاهنقش یقبمادر کنار  الزم استکه نیه جهت ابه شده ینقشه ته

 د.وم شیتصات استاندارد، ترسخستم میدر س و

ل است را فراهم وران متدایر ادر که یتصات استاندارد زخم یهاستمیسامالک، امکان استفاده از  یهاهم نقشیل ترسیتسه یرابماک یس

 ده است:ونم

 41 و 40، 39، 38 یهانوز WGS84 ویضبی UTMر ویستم تصیس .1

                                                   
 .یا ترکیبی از هر دو GNSS-GPS  ،Total Stationکارگیری  برداری با بهنقشه 4
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 41 و 40، 39، 38 یهانوز Hayford ویضبی UTMر ویستم تصیس .2

 84WGS 5 ویضبی Web Mercatorر ویستم تصیس .3

  1984WGS  7GCS 6کیدتوتصات ژئخستم میس .4

 ED77 8 ویضبی Rassadiran Nakhl e Taqiر ویستم تصیس .5

گر یر استاندارد دویتص یهاستمیساز، یرت نوران است. در صیرد در ابتصات پرکارخم یهاستمیس، شامل الذکرقوففهرست  :نکته

 .دوشیمده وق افزوه فهرست فب

 ل زمانودر ط یملکرات قطعه ییتغدر اثر  یرداربنقشهم ولز

از آن  یرداربنقشه و یازنگرب مجّدداً یپس از مدت ،م شده استیماک ترسیکه در س یده عرصه ملکوالزم است تا نقشه محد یگاه

 ر است:یه شرح زبمجدد ملک  یرداربنقشهل یاز دال خیربد. ود شیتجد

 دور شییش تغخودست ربض معیل تعریه دلب ،ینینشبده عرصه ملک در اثر عقوکه محد یرتودر ص. 

 دوک شیکه ملک تفک یرتودر ص. 

 ندوع شیکه چند ملک تجم یرتودر ص. 

 ده وند که محدوجه شومت رداربنقشها ی ی، مالک، متقاضرداربهرهب، دستگاه احد آلفاونفعان شامل یذک از یکه هر یرتودر ص

 .اشدبم شده یترس و یرداربنقشهنادرست ا یرا نداشته  یدقت کاف ،یلبق یرداربنقشهملک در 

 . الزم را انجام دهد یهایرسرب ،ماکین ملک در سیا یِلبد نقشه قوجوص وصخظف است در وم رداربنقشه ،الذکرقوفارد وک از میدر هر

ده عرصه وتصات محدخم و نقشه بایدردار باشد، نقشهبد داشته وجو ین قطعه ملکیا یلبه نقشه قبط بوکه اطالعات مر یرتودر ص

ضمن  رداربنقشه اشد،بزان مجاز یش از مبیتالف خکه ا یرتودر صقت، بپس از مطا. دهدقت بمطا ،دوجوت میضعوا برا  ملک

د یل تجدیا ذکر دالبردار بهرت، نقشون صیدر ا .دینمایممجدد اقدام  یرداربنقشهه بت ب، نسیرداربنقشه یِه متقاضب یرساناطالع

 کند.یم ییمااست اصالح نقشه راهنخوت دربرا جهت ث یرداربنقشه یمتقاض یرداربدر اظهارنامه نقشه یرداربنقشه
 

 امالک یرداربنقشهدر  یل مستندسازبقا یهاشور یریکارگبم ولز

ه نقشه یرد انتظار در تهوند دقت مانوتیم، یسرشکن وات بمحاس ول اجرا وت اصیا رعابق، یت دقیقعون مییتع یهاشورهرچند اکثر 

د نقشه در یلوند تیکه فرآ ییهاشور ،یآت یهایرسربه باز ینامکان  دوجوه بجه وا تب ولی ند،ین نمایعرصه امالک را تأمده ومحد

 ییهاشورل، بدر مقا و هستند یشتربیدارای اعتبار ، اشدبل کنترل بات، قابمحاس یهالیا فای وام خ یهاهد دادوجول یه دلبها آن

 دارند. یار کمتربست، اعتیر نیپذامکانها ند در آنیکه کنترل فرآ

                                                   
5 World Geodetic System 1984 
6 Geodetic 
7 Geographic coordinate system 
8 ED50(ED77) European Datum 1950 
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طادار خمجدد، نقشه درست را از  یرداربنقشهم ورت لزودر ص ومستندات  یررسبا ب احد آلفاوتعارض،  ول خز تداوربرت ودر ص

لحاظ  یمنفطاکار، نمره خ رداربنقشه یقه کاربرت در ساون صی. در اکندیمرفعال یاه را غبا اشتی وطادار خنقشه  و دهدیمص خیتش

ر یماک، ناگزیطه در سبوص ملک مروصخدر  یگریل از انجام هر کار دبق رداربهرهبع آن دستگاه به تب ومالک  ،جهیدر نت و دوشیم

 د.بواهد خومجدد ملک  یرداربنقشهاز 

 د.بواهد خوه شده ینقشه ته یاز درست بینساطمینان ل وحصاعث بر یل زوت اصیرعا

 ؛یزراع و ییستاو، ریده عرصه امالک شهروم محدیترس یراب یاارهوماهر ویعدم استفاده از تصا 

 ؛اشدبد شده ییتأ الًبکه صحت آن ق یدوجواستفاده از نقشه م 

 ؛دناشبداشته  یشتریبار برد انتظار، اعتوه دقت مب بیایات دستبجاد امکان اثیکه ضمن ا ییهاشورا ب یرداربنقشه 

 یاستخوم نقشه دریترسهنگام  یریگ رد و یررسبل به مستندات قایارائه کل. 

 ه امکان کنترلبجه وا تبت یقعون مییتع یهاشور یارسنجباعت

 ردارند. خورب یشتربیار باعت از ،اشندبداشته  ل دفاعبات قابمحاس ول کنترل بکه مستندات قا ییهاهنقش ،ز تعارضاتوربرت ودر ص

 یرداربنقشها ی وات بر کنترل محاسینظ یگرید یهاشوراز  احد آلفاواشند، بکسان یار بارائه شده از لحاظ اعت یهاهکه نقش یرتودر ص

  اهد کرد.خوطادار استفاده خ ون نقشه درست ییتع یرابمجدد 

 ل کنترلبرقایغ یشوا ربنقشه که  یرتودر ص امالک،ده عرصه ومحد یهاهن نقشبیتعارضات  یررسبهنگام  که نیشتر ابیح یضوت

 د. شاهد خوادار لحاظ طخان نقشه وه عنب، (بدون ارائه فایل خام مشاهدات در مستندات RTKش وه ربت یقعون میی)مانند تع اشدبه شده یته

 یرداربنقشهات در بمحاس وهدات ات مشایجزئمانند  ییهایجورخ د که در آنواستفاده ش ییهاشورتا حد امکان از  دوشیمه یصولذا ت

ل ارائه بقا یعدب یهایررسب یراب GPSا ب یرداربنقشه هنگام Rinexتار خام در ساخل مشاهدات یفاا ی (Total Station) کیکالس

 .اشدب

 بردارتوسط نقشه اقالم تحویلی به متقاضی

حاوی شناسه یکتای عرصه به وی  بردار، پیامکیپس از ترسیم نقشه در سیماک با ورود شماره تلفن همراه متقاضی توسط نقشه

 شود:بردار به وی تحویل داده مییر توسط نقشهشود. همچنین اقالم زارسال می

  یبردارنقشهاظهارنامه 

برداری انجام اس مشاهدات و نقشهاس آخرین نگارش اظهارنامه را از صفحه اول سیماک استان دانلود و برالزم است بردار نقشه

  و به متقاضی تحویل دهد. چاپ، مهر و امضاء نمایدشده تکمیل و پس از 

 ریح شده است.شت« یبرداراظهارنامه نقشه لیتکم یچگونگ»با عنوان  سند حاضر 5نحوه تکمیل این سند در پیوست 

 برداریخدمات نقشههزینه  صورتحساب 

 باید شودقرار داده میبرداران در اختیار نقشه سط واحد آلفاتو برداری در قالب فرم استانداردی کهصورت هزینه خدمات نقشه

 پس از مهر و امضاء به متقاضی تحویل داده شود. بردار تکمیل شود وتوسط نقشه



 15صفحه  

 

 یرداربنقشهمستندات 

برای بارگذاری است اقالم اطالعاتی به شرح زیر نیاز  باشد، استفاده شده ملکت یقعون مییتع یراب یشواز چه ر کهنیر اساس اب

 :دوارائه ش یاستخوا نقشه دربهمراه  9ل فشردهیک فایدر  ،رداربنقشهسط وت

 رنده یاگر از گGPS شوره ب یا هدیم یر شمینظ ییهاسامانهه با اتصال ب وا سه فرکانسه ی ود RTK  اشدباستفاده شده،             

 :دور ارائه شیاقالم ز

o ده عرصه ملکوس محدوتصات رئخفهرست م 

o  رد استفادهوسامانه مصات خمش ونام 

o های دستگاه گیرنده()در صورت وجود در خروجی ستگاهیتصات اخم ورد استفاده و( میستگاه)هاینام ا 

o هر رأس یرداربنقشهزمان  و یختار 

o 10نکسیا فرمت رابشده  یرداربنقشهرأس هر  یرابانجام گرفته  یهاقرائتل یفا  

o اشدبص شده خآن مش ویر ربرأس شده که شماره  یرداربنقشهس واز رئ یموعکس رق 

o  اشدبملک  یت کلیضعوکه نشان دهنده  یموک عکس رقیحداقل 

 رنده یاگر از گGPS رت وه صبا سه فرکانسه ی ودDGPS ه ب 11ک نقطه مرجعی ویر ربستگاه مستقر یک ایا حداقل ب و

 :دوارائه ش 12فشردهل یک فایر در یاقالم زالزم است ، استفاده شود )Rover(رنده متحرک یگ و BASEرت وص

o عرصه ملکده ومحدس وتصات رئخفهرست م 

o یرد استفاده احتمالو( میستگاه)هایا یلومتصات دستگاه خمش وتصات خنام، م 

o رد استفادهوستگاه مرجع میاز ا یموعکس رق 

o نکسیا فرمت رابستگاه یهر ا یرابانجام گرفته  یهاقرائتل یفا 

o نکسیا فرمت رابشده  یرداربنقشهرأس هر  یرابانجام گرفته  یهاقرائتل یفا 

o اشدبص شده خآن مش ویر ربرأس شده که شماره  یرداربنقشهس واز رئ یموعکس رق 

o  اشدباز ملک  یت کلیضعوکه نشان دهنده  یموک عکس رقیحداقل 

 رنده یا گبس ورئاز  خیربا ی یتمام یرداربنقشهکه  یرتودر صGPS ا یتان خدر یاندازهیه علت سابمثال  یراب)اشد بر نومقد

اشد، ب نبیروده استفاده از باز یاز عرصه ن یا قسمتیتمام  یرداربنقشه یرابه ناچار ب وارد( وگر میا دیر ولند مجاب یهانتماخسا

ا یستگاه یا یلوسط دستگاه متوت ییاالبا دقت ب آن تصاتخد که موانجام ش یصخمش ینقطه ویرداشت از رب الزم است

                                                   
9 Compressed File, Zip File 
10 RINEX: Receiver Independent Exchange Format 

. است یااندارد اطالعات ماهوارهفرمت است ینوع نکسیو توسعه داده شد. را جادیا GPS یآسان داده ها لیتبد یبرا Berneتوسط موسسه نجوم دانشگاه  ی است کهساختارراینکس 
افزارهای مختلف کند و برای انجام محاسبات در نرمشود را در ساختاری بدون وابستگی به نوع گیرنده ارائه میها قرائت میرا که توسط گیرنده GPSاین فرمت اطالعات ماهوارهای 

 گیرد.مورد استفاده قرار می
ها( برپا و تعیین موقعیت جغرافیایی نیروهای مسلح یا شهرداری برداری، سازمانهای مسئول )سازمان نقشهنقاطی با مختصات معلوم که توسط دستگاه )arkBench M(مارک بنچ 11

 اند.شده
12 Compressed File, Zip File 
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ه وعال یلویاقالم تح نیاز است رتون صیاشد. در ابن شده ییتع 13ستهب شیمایپش وه ربا ی GPSسط وتتصات خا انتقال مب

 اشد:بز یر نیارد زونکس شامل میفرمت را در GPS ی( احتمالیر قرائت)هاب

o ده عرصه ملکوس محدوتصات رئخفهرست م 

o یرد استفاده احتمالو( میستگاه)هایا یلوصات دستگاه متخمش وتصات خنام، م 

o رد استفادهوستگاه مرجع میاز ا یموعکس رق 

o استقرار  یراب 14مرجع وستگاه یت نقطه ایقعون مییتع یرابش انجام شده یمایپ یهاقرائت وات بات، محاسیشرح عمل

 نشیاستتالون تبیرود

o رد استفادهو( مین)هاوژال و ر(و)رفلکت رومنش و نشیاستتالوتصات خمش 

o ا برداشت شده برأس هر  یرابن وژال و 15رومنشصات خا ذکر مشبشن یاستالتوسط توانجام گرفته ت یفهرست قرائت ها

 هر رأس یرابرد استفاده وش مور یریکارگهب لیدلح یشرت و نشیاستتالوت

o اشدبص شده خآن مش ویر ربرأس شده که شماره  یرداربنقشهس واز رئ یموعکس رق 

o  اشدبملک  یت کلیضعوکه نشان دهنده  یموک عکس رقیحداقل 

o آن مراجع و نشیاستتالوتن بیرو( استقرار دیاز محل)ها یموعکس رق 

 
  

                                                   
13 Closed-loop Traverse 
14 Reference Point 
15 Prism, Target 
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 صاتخمش بقال انوعن فیرد

1 
ات یعمل و یسرشکن وش یمایات پبگزارش محاس ول شرح یفا

 --- pdf یرداربنقشه

 pdf رد استفادهوم یهافهرست دستگاه 2

ص ش یرتودر  ستگاهخکه م ا آنچه ب یاعالم یهاصات د
شدهتبکه در زمان ث شته یمغا نام ارائه  شد، برت دا  بایدا

 د.وز ارائه شیرد استفاده نوزات میصات تجهخمش

 کسلیپ 800X600عاد عکس: با JPG ملک Geotagged ترجیحاً عکس 3

 GPSام قرائت خل یفا 4
RINEX 
 فشرده شده

 Zip)باید فشررررده  RINEXپس از تبدیل به قالب 

file )شود 

 Total Stationهای خام طول و زوایای قرائت 5
txt, dat, 

csv, 

dxf, … 
--- 

6 
های محدوده عرصه ملک که عالمت گذاری عکس از رئوس و گوشه

 شده است
JPG  :800ابعاد عکسX600 پیکسل 

 JPG (Referenceو  stationهای کمکی )عکس از ایستگاه 7

 پیکسل 800X600ابعاد عکس: 

روی آن مستقر شده  GPSدر حالی که دوربین یا  -1
 .است

گذاری به صورت خوانا و کوبی یا عالمتبتن، میخ -2
 .مشخص در آن وجود داشته باشد

 لزوم تهیه عکس از وضعیت کلی و رئوس ملک

ود. طی این مراحل، موقعیت تهیه نقشه از عرصه ملک ممکن است در یکی از مراحل ساخت و ساز انجام ش دانیمهمانطور که می

شود از سوی خوش تغییر میدقیق رئوس ملک، بنا به تغییراتی مانند میخ کوبی، پی کنی، چینش دیوار آجری، احداث نما، ... دست

هی تشخیص رئوس ظیر معرفی مالک یا مرزهای توافقی است )گاتشخیص رئوس ملک گاهی وابسته به متغیرهایی ندیگر نحوه 

الذکر الزم است بدانیم هنگام تهیه نقشه، وضعیت رغم رعایت ضوابط فنی، غیردقیق خواهد بود(.  با توجه به موارد فوقملک علی

یدی در خصوص تغییرات فماطالعات تواند ملک دقیقاً به چه صورت بوده است. تهیه عکس از وضعیت کلی ملک و رئوس آن می

انع ترسیم شود به وجود تداخلی که م ،هنگام ترسیم ملک مجاوراگر . به عنوان مثال ملک و نحوه تشخیص رئوس آن ارائه نماید

شود کجا برداری شده است یا مشخص میتوان فهمید که ملک موجود در سیماک در چه شرایطی نقشهبا مشاهده عکس می بیاید

 صه انتخاب شده است.به عنوان گوشه عر

شود عکس واضح از . لذا توصیه میدمفید خواهد بو برداربه عنوان مدرکی برای دفاع از درستی کار نقشه ،در آینده این عکسوجود 

 رئوس و وضعیت ملک در مستندات نقشه برداری ارائه شود.

 عکس از رئوس ملک باید دارای شرایط زیر باشد:

 وضوح کافی داشته باشد 

  در آن درج شودرأس شماره 

 ا تشخیص داد و هم عکس برداری با فاصله مناسب از رئوس ملک انجام شود به صورتی که هم بتوان به راحتی عارضه ر

 نسبت به کل ملک مشخص باشد. )نه خیلی نزدیک و نه خیلی دور(رأس وضعیت 
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 جم مستندات کمک حد. این کار به کم شدن گاهی ممکن است بتوان تمام یا تعدادی از رئوس را در یک عکس نمایش دا

 میکند.

 می( توان برای کاهش حجم عکس، آن را برشCrop.داد ) 

 (4شکل ) گذاری رئوس باید در عکس مشخص باشد.عالمت 

 

 
 

 تهیه عکس از وضعیت کلی ملک و رئوس ملک :4شکل 
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 رداربسط نقشهوعرصه ملک ت یاستخودرم نقشه یترسبخش چهارم: 
ه شده را در ینقشه ته بایدردار بد، نقشهیان رسیه پابعرصه ملک  یرداربه نقشهبط بوات مربمحاس و ینیات زمیپس از آن که عمل

است خودر»ه نام ب یارنامهبردار از بر نقشهون منظیدبد. ینما یارگذاربطه را بومستندات مر وم یعرصه ملک ترس یاستخودره نقشه یال

 ر است:یز یهازارکبکند که شامل ایاستفاده م «م نقشهیترس

 میترس 

 نقشه یساز رفعالیغ 

 تصاتخراج مخاست 

 هابازبینی نقشه 

 ندهوپر ویجستج 

 تیقعوم باخانت 

 شرفتهیپ ویجستج 

 یده مجاز سازمانومحد 

 ندهوالصه پرخ 

 امکیارسال پ 

 میترسزارک با

 ده عرصه ملکوم نقشه محدیترس

 :ارتند ازبعر یز یبه ترتبها شون ریانجام داد. ا یعومتن یهاشوا ربم نقشه را یان ترسوتیزارک مبن ایا یریکارگبا ب

 تصاتخا مبم یترس 

اند وتیرارداده شده مار قیتخر در اون منظیه ابکه  یلوس در جدوک از رئیتصات هرخردار ضمن درج مبش نقشهون ریا اب

 .دیم نمایده عرصه ملک را ترسومحد

 دوجوه میک عارضه از الی یا کپبم یترس 

م یترس یراب وکرده  باخآن را انت دانوتیم بردارنقشهاشد، بد وجول مبه از قیک الیکه نقشه پارسل ملک در  یرتودر ص

 د:یابیش یر پیز یهااز حالت یکیت ممکن است در یضعون یکند. ا یکپ

o ع ول از نیک فاید را در خوردار نقشه بنقشهkml ا یshp اند آن وتیردار مبرت نقشهون صیاشد. در ابه کرده یته

 کند. باخنقشه را انت وش دهد یدر نقشه نما( زار کنار نقشهباار ون ا زدن دکمهب)قت ورت موه صبرا 

o ع ول از نیک فایس عرصه را در وتصات رئخردار مبنقشهxls ،xlsx ،txt ،csv ترون صیدر ااشد. بره کرده خیذ 

 د.وم نمیترس یقتوه میک الیآن را در ( زار کنار نقشهبار اون ل ) یافت فایا زدن دکمه دربان وتیم

o شده  بمجزا نص یاهین در الیش از اید دارد که پوجو بت مناسیفیک وا دقت ب یاقشهع ملک نوقوده ومحد در

د، پس ینماینان حاصل مینقشه اطم یزآمدور وآن از دقت  ویر ربملک  ییردار پس از جانماباست. نقشه

 د.یم نمایترس یشنهادیان نقشه پوه عنب و باخاند نقشه ملک را از آن انتوتیم
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o ه ین عرصه ملک در الیش از ایاز آن آپارتمان، پ یگریاحد دو یراب واست  یملک آپارتمانG م شده است. یترس

ه بامک یق پیعرصه را از طر یکتایشناسه اند وتید، موجونقشه م یزآمدور وردار پس از کنترل صحت بنقشه

 .کنداعالم  یرداربنقشه یمتقاض

 یفیصودرج اطالعات ت

ن یه همبکه  یلودر جدرا م شده یص نقشه ترسوصخاز در یرد نوم یفیصواطالعات تار باید ردبنقشه ملک، نقشهم یپس از ترس

 (6شکل و  5شکل ). دیل نمایالذکر تکملیه شرح ذبشده است  ینبیشیپ ،تصاتخل مول جدیذ ،رومنظ

 مرز غالب نوع 

مرز ملک در یک یا  چه نوعبردار نوع مرز محدود کننده ملک را از فهرست نوع مرز غالب، انتخاب می کند. ) چناننقشه

ک را به خود اختصاص داده چند ضلع با دیگر نوع مرزها متفاوت باشد، مرز محدود کننده ای که بیشترین تعداد ضلع مل

 است انتخاب می شود( 

o بدون حد 

o کرت بندی زراعی 

o میخ کوبی 

o محدود شده با پی کنی 

o سیم خاردار 

o توری سیمی 

o دیوار قائم 

o بافت فرسوده وارید 

o ،حصار قائم نرده 

o پرچین 

o ردیف درخت 

o ردیف شمشاد و بوته کاری 

 ه نقشهیش تهور 

 ارتند از:بع ،باخل انتبکند. اقالم قایم باخل انتورا در جد یرداربش نقشهوردار ربنقشه

o ا ب یرداربنقشهGPS  یدست 

o ا ب یرداربنقشهGPS یمهندس (DGPS) 

o شامل  یبیترک یبردارنقشه(DGPS) 

o ن ودب یبردارنقشهGPS ک(یکالس یردارب)نقشه 

o شامل الید در سوجوه میاز ال باخانت( ه یماکG) 

o استخراج از نقشه ثبتی 

 دقت نقشه 
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 ن قسمت درج کند.یا ه شده را دریدقت نقشه ته بایدردار بنقشه

 یرداربنقشه یختار 

 .ملک انجام شده است یرداربات نقشهیکه عمل یخیتار

 ع ملکون 

رد دقت نقشه ورآبع ملک در ون نیین کند. تعییرده تعوه عمل آبکه از آن  یدیازدبر اساس بع ملک را ون بایدردار بنقشه

 ر است:یز یبه ترتب باخل انتبارد قاور گذار است. میه شده تأثیته

o رور محصیر غیاب 

o رور محصیاب 

o ساز وت خدرحال سا 

o یمستغالت/ییالوی 

 

o یتمانخمجتمع تک سا 

o یتمانخمجتمع چند سا 

o یرزوکشا 

o اغب 

 

 

 

 

 

 

 ت ملکیضعو 

 :اندر فهرست شدهیت ملک در زیضعواع واز ان خیرب .شوددر این قسمت انتخاب می یرداربت ملک در زمان نقشهیضعو

o ینومسک 

o یتجار-ینومسک 

o یتجار 

o یفرهنگ 

o یزشوآم 

o یحیتفر یرزشو 

o ییرایپذ و یگردشگر 

o یدرمان و یپزشک 

o  نقل وحمل 

o یلتود-یادار 

o نوکان-راوش-انجمن 

o بیمذه 

o یراث فرهنگیم میحر 

o نمایس 

o انکب 

o هبگرما 

o نگیپارک 

o اربان 

o کارگاه 

o انهخکار 

o  نینزبپمپ 
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 کردن اطالعات توصیفی: وارد 5شکل 

 

 
 : وارد کردن اطالعات توصیفی6شکل 
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 یرداربل مستندات نقشهیفا 

ه بط بوکار مستندات مر نیا یراباست.  یالزام یرداربات نقشهیه عملب یدگیرس یراب یرداربالصاق مستندات نقشه

اع وم. انیکنیم یارگذارب و باخانتره شده است، خیذ (Zip file)رت فشرده شده وه صبل یک فایرا که در  یبردارنقشه

 (7شکل ) ح شده است.یل تشریه تفصب« برداریمستندات نقشه»بخش ه آن در یته ینگوچگ واز یرد نومستندات م

 
 : بارگذاری فایل مستندات نقشه برداری7شکل 

 یره سازخیذ

 یسازره خیا زدن دکمه ذبد، وانجام ش یه درستبطه بومر یردار در اقالم اطالعاتبسط نقشهواز تیرد نوه اطالعات میکه کل یرتودر ص

اشد، باقع نشده ون شده ییده تعوا در محدی واشد بارد شده وکه اطالعات ناقص  یرتواهد شد. در صخوطه درج بوه مریاطالعات در ال

رسال پیامک به صورت خودکار اپنجره عرصه موفق سازی ذخیره پس ازد. وشیردار اعالم مبه نقشهبطا خع وا نب بطا متناسخغام یپ

 شود.باز می

 در ابزارک ترسیم ارسال پیامکپنجره 

عرصه ترسیم مساحت شود. پس از ذخیره سازی عرصه ترسیم شده، پنجره ارسال پیامک به متقاضی به صورت خودکار نمایش داده می

نماید. سپس در  درجبردار باید شماره تلفن همراه متقاضی را در دو قسمت مربوطه نقشه شود.نمایش داده میشده در این پنجره 

برداری که ارائه کرده است را انتخاب نماید. این فهرست ، نوع خدمات نقشهبا عنوان خدمت ارائه شده هرست آبشاری پایین پنجرهف

 شامل دو انتخاب زیر است: 

 ینقشه بردار 

 .شودیانتخاب م نهیگز نیبردار انجام شده باشد او اعالم شناسه نقشه توسط نقشه میملک، ترس یبردارنقشه چنانچه،

 میترس 
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نقشه، مختصات عرصه ملک  میترس ینکرده و برا یبرداربردار، ملک مورد نظر را نقشهکه نقشه شودیانتخاب م یمواقع در

 به دست آورده باشد. یثبت یهارا از نقشه

قسمت مربوطه دو را در  دریافتی از متقاضی بابت خدمت ارائه شده کل حق الزحمه برداری،بردار پس از انتخاب نوع خدمات نقشهنقشه

  کند.درج می

برداری به متقاضی پیامکی حاوی شناسه عرصه، مساحت ملک و مبلغ دریافتی از متقاضی بابت خدمات نقشه« ارسال»با زدن دکمه 

شود( و برداران ابالغ میشود. لذا درج صحیح شماره تلفن همراه متقاضی، مبلغ دریافتی )مطابق با ضوابطی که به نقشهارسال می

 (8شکل ) بسیار حائز اهمیت است.برداری انتخاب درست خدمات نقشه

 

 
 میدر ابزارک ترس امکیپنجره ارسال پ: 8شکل 

 ابزارک ارسال پیامک

 :شوداستفاده میاین ابزارک از  ،به یکی از دالیل زیر نیاز باشدارسال شناسه عرصه به متقاضی، چنانچه 
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 های تلفن همراه وی حذف شده باشد.یا از پیامک ،پیامکِ حاوی شناسه عرصه به متقاضی نرسیده -1

 ترسیم شده باشد. بردار دیگریبردار یا نقشهدر گذشته توسط همین نقشهملک آپارتمانی باشد و عرصه  -2

شود و پنجره ارسال پیامک مشابه با پنجره ای به همین نام در انتخاب می ،موجود در این ابزارک، عرصه با استفاده از ابزار انتخاب

 شود.نمایش داده میبه متقاضی ابزارک ترسیم )که پیش از این توضیح داده شد( 

 مربوطه درج شود.های قسمتمساحت عرصه در پنجره قابل مشاهده است. همچنین شماره تلفن همراه متقاضی باید در 

 حالت زیر باید در فهرست آبشاری ابزارک با توضیحات زیر انتخاب شود: سهیکی از 

 یبردارنقشه 

نقشه،  رهیو ذخ میپس از ترس یاشد، ولبردار انجام شده بآن توسط نقشه ۀمحدود میملک و ترس یبردارنقشه چنانچه،

 انتخاب شود.« یبردارنقشه» نهیگز دیبا، ارسال نشده باشد پیامک ،یمتقاض

برداری و ترسیم عرصه نقشه ،انهنگامی است که پیش از این برای واحد دیگری از آپارتم برداریگزینه نقشهکاربرد دیگر 

بردار صحت و دقت نقشه قبلی را بررسی می کند و پس آپارتمان، نقشهدر آن  جدیدانجام شده و با تقاضای متقاضی واحد 

 کند.از تایید نقشه قبلی، برای متقاضی واحد جدید، شناسه عرصه را ارسال می

 میترس 

نقشه، مختصاِت  میترس ینکرده و برا یبردارملک مورد نظر نقشه یبردار، براکه نقشه شودیانتخاب م یمواقع نهیگز نیا

 نشده باشد. ارسال یتقاضبه م پیامکنقشه،  رهیو ذخ میپس از ترس یول باشد،به دست آمده  یثبت یهاصه ملک، از نقشهعر

 امکیارسال مجدد پ 

 الزم باشد یول باشدده ش زده یمتقاض یعرصه برا ۀشناس امکیپدکمه ارسال  ،نایاز  شیکه پ شودیانتخاب م یمواقع در

 ارسال شود. وی یبرا امکیمجدداً پکه 

 تهیه نقشه امالک آپارتمانی

 یامالک آپارتمان

 نییاز آپارتمان قبال تع یگرید دواح یبرا ایکند آ یبررس دبای بردارباشد، نقشه یکه ملک ارجاع شده به نقشه بردار آپارتمان یصورت در

 :فتدیدو حالت ممکن است اتفاق ب نی. بنابراریخ ایپرونده انجام شده است  لیتشک ای تیموقع
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 نشده باشد. می، عرصه ترسG هیدر ال نیاز ا شیدر محل ملک، پ -1

 شده باشد. می، عرصه ترسG هیدر ال نیاز ا شیدر محل ملک، پ -2

 .شودیداده م حیتوض ریز بیدو حالت به ترت هر

 نشده باشد. می، عرصه ترسG هیدر ال نیاز ا شیمحل ملک، پ در

 .دنماییم میو در سامانه ترس هیته گر،دی امالک مانند را ملک عرصه نقشه بردارصورت نقشه نیا در

 یبردارهنگام نقشه شودیم هیشناسنامه واحد ملک را داشته باشند، توص لیآپارتمان قصد تشک یتمام واحدها نیکه مالک یصورت در

تمام واحدها  نینقشه ب دیتول نهیهز گر،ید یواحدها نیبا مالک یتعامل متقاض قیبردار و از طرتوسط نقشه ییعرصه آن ملک، با راهنما

اعالم کد نقشه انتخاب  م،یترس ،یبردارنقشه نهیواحد، گز نیبه اول امکیو هنگام ارسال پ میپس از ترس الت،ح نیشود. در ا میتقس

 ازمندی}نامکیارسال مجدد پ ایاعالم کد نقشه  نهیگز مک،ایواقع در آن آپارتمان، از ابزارک ارسال پ یواحدها گرید یو برا شودیم

 . شودی{ انتخاب میفن تهیدر کم یرگیمیتصم

 .شده باشد می، عرصه ترسG هیدر ال نیاز ا شیمحل ملک، پ در

از  گرید یکی یکتایشناسه  ،بردارینقشه یمتقاض ایوجود داشته باشد  ایدر محل ملک، نقشه Gهیدر ال ماکیکه در س یصورت در

نقشه  تیو وضع تیدر خصوص موقع زین یآن واحد آپارتمان یکتایبا استفاده از شناسه  توانیآن آپارتمان را ارائه کند، م یواحدها

. در دنمای کنترل را موجودابعاد، دقت نقشه  یریگبا اندازه الزم استبردار حالت،  نقشه نی. در اموداطالع حاصل ن ماکیملک در س

. در شودیدر نظر گرفته م زین یواحد متقاض یکه اختالف برداشت و نقشه موجود در حد مجاز باشد، همان نقشه موجود، برا یصورت

ارسال  امکیپ قیمالک از طر یبردار تنها شناسه عرصه موجود را برا نقشهو  ستیمجدد عرصه ملک ن میبه ترس یازیحالت ن نیا

را کنترل  ماکیابعاد آن، نقشه موجود در س یرگیاندازه و ملک محل به مراجعه با بردارنقشه نکهیا لیصورت، به دل نی. در اکندیم

 یرا به متقاض بردارینقشه خدمات الزحمهمبلغ حق ،«اعالم شناسه نقشه» نهیو انتخاب گز «امکیارسال پ»ابزار  قیکرده است، از طر

 (9شکل ) .کندیاعالم م
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 : ابزارک ارسال پیامک9شکل 

بردار با نقشه صورت، نیدر ا شود. دیتجد از ملک یبردارنقشهالزم است نبودن دقت نقشه موجود،  یاختالف ابعاد و کاف صورت در

 ییراهنما برداریثبت درخواست بازنقشه یرا برا یبردارنقشه یِمتقاض ،یبرداردر اظهارنامه نقشه یبردارنقشه دیتجد لیذکر دال

 . کندیم

 یواحدها )چه دارا گرید نیبه مالک یتقاضم قیاز طر بایدبردار نقشه شود،یم دیتجد یملکِ آپارتمان کی یبردارکه نقشه یموارد در

عرصه  یبردارنقشه دیتجد لیالزم را در خصوص دال ییکند و راهنما یرسانو چه بدون آن( اطالع ماکیشناسنامه واحد ملک در س

درخواست  دینجام دهد. بااتمام واحدها  نیو ب دیبر اساس اظهارنامه جد واحدها یهامجدد شناسنامه تیقعمو نییملک و لزوم تع

 .ثبت شود شخوان،یدفتر پ قیمربوط به آن آپارتمان از طر یهاتمام پرونده یبرا یبرداربازنقشه
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 روعرصه امالک مجا یهم افتادگ ویا ریل ختدا

 ماکیدر س یقطعه ملک ول دخص تداخیه تشونح

 رد. یگیرت موص یمیعارضه ترس ویر ییهاکنترل ،سط سامانهوماک تیم عرصه ملک در سیهنگام ترس

که سامانه مجموع  بیترت نیدب ،ر استومجا یقطعه ملک ود زان مجازیش از مبیل خاز تدا یریگوه جلبط بوها مرن کنترلیاز ا یکی

 صیکمتر را مجاز تشخ اخل. تدردیگ یتداخل مجاز در نظر م زانیرا به عنوان حداکثر مدو ملک مجاور  یمقدار دقت درج شده به ازا

 .ردیگیرا م شتریتداخل ب زانینقشه متداخل با م میترس یو جلو دهدیم

ن بیل خن تداومتر است. چیسانت 10نفش ب یچهار ضلع ومتر یسانت 5رنگ  بیآ یر سمت چپ دقت چندضلعویان مثال، در تصوه عنب

 یلوداند. یرا مجاز م یم چندضلعیمتر( سامانه ترسیسانت 15است ) یچندضلع وع دقت دوکمتر از مجم ومتر یسانت 8 یچند ضلع ون دیا

 دهد.یم نمیاست سامانه اجازه ترس یچندضلع وع دقت دوش از مجمبی ومتر یسانت 24ل خزان تداین مور سمت راست چویدر تص

 (10شکل ) ش داده شده است.یع نماوضوهتر مبدرک  یراب ودهد یش میها را نمامیده دقت ترسون محدیچطخط وطخ نکته:

 
 ماکیدر س یتداخل دو قطعه ملک صینحوه تشخ: 10شکل 

 لخز تداورباز هنگام یرد نواقدامات م

اهد خو یریگوم نقشه جلیز ترسدهد اص خیش از مقدار مجاز تشبید را وجو( می)هانقشه ود ین نقشه جدبیل خزان تدایهرگاه سامانه م

 ر را انجام دهد:یاقدامات ز بایدردار برت نقشهون صیکرد. در ا

از دقت  وه شده یته یته درسبم کند یاهد ترسخویرا که م یاد که نقشهینان حاصل نمایاطم رداربنقشه الزم است تدابا .1

 یسط متقاضوائه شده تمدارک ار وا اسناد بد را خو یرداربعاد نقشهبگر ایار دبک یر ون منظیدبردار است. خورب بمناس

از تکرار یرت نودر ص وکنترل  مجدّداًطه را بوات مربمحاس و یرداربات نقشهیعمل بایددهد. سپس یق مبیتط یرداربنقشه

 د.ینما

 ویه ب یه درستب یمتقاض ایکرده باشد  باخانت یه درستبملک را  یمرزها وس ود که رئینان حاصل نمایاطم بایدردار بنقشه .2

 اشد.بکرده  یمعرف
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م ینقشه ترس واد ملک عباطالعات ا و دینما ینبیازبل را خر متداوملک مجا یکینونده الکتروپر ومدارک نقشه  وصات خمش .3

ل، خر متداوملک مجا نقشه ینان از نادرستیل اطموا حصین اطالعات یرت در ایرت مشاهده مغاوقت دهد. در صبشده را مطا

 د. یراج نماخا نقشه استیردار را از مدارک بصات نقشهخمش

رطرف بد را خواه نقشه باهد که اشتبخو ویاز  وح کند یتشرمشکل را  و ردیگبرت امکان تماس وطه در صبوردار مربا نقشهب .4

اه بل اشتخمتدار وملک مجا رداربکه نقشه یرتود. در صیه اصالح نقشه اقدام نمابت بطه نسبوق مالک ملک مریاز طر وکرده 

 یا نظام مهندسیاحد آلفا وق یاز طر بایدرا  بمرات ،ه اصالح نقشه اقدام نکردبت بنس بیدر زمان مناس ایل نداشته بورا ق

 د.ینما یریگیر پیز یبه ترتبطه بوتمان شهرستان مرخسا

 د.وش یاحد آلفا معرفوه باشد بماک یر سبرداران کاربن از نقشهول اکنخر متداوردار ملک مجابکه نقشه یرتودر ص -الف

 یا متقاضب یضمن هماهنگ ،شدابماک نیر سبردار کاربل در حال حاضر نقشهخر متداوردار ملک مجابکه نقشه یرتودر ص -ب

تعارض  یررسبه بت به شده نسیصات نقشه تهخمش وتمان شهرستان خسا یه نظام مهندسب وی یا معرفب یرداربنقشه

ه بط بومر هبمکات یسر، نظام مهندوردار ملک مجابنقشه یطاخص خیرت تشود تا در صینما ردار اقدامبنقشه یطاخ و

 د.یرد نظر ارسال نماومان خوشیه دفتر پباست اصالح نقشه را خوت دربث

است اصالح خوک دریل خر متداوشناسنامه ملک مجا یرابد یل احراز گردخر متداونقشه ملک مجا یطاخکه  یرتودر ص .5

 یرفعال سازیس از غپ وطه فراهم شده بوعرصه ملک مر یسازرفعالیاست امکان غخون دریر اساس ابد. وشیت مبنقشه ث

 د.یم نمایماک ترسید را در سخواند نقشه وتیردار مبنقشه
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 های ثبتی برای ترسیم محدوده عرصه ملک در سیماککارگیری نقشهبخش پنجم: به
 

برداری موردی توسط هصلی تهیه نقشه عرصه امالک برای استفاده در سیماک، نقشروش اهمانطور که پیش از این توضیح داده شد 

برداری است. اما چنانچه ملکی دارای سند ثبتی تک برگ باشد، متقاضی مختار صالح براساس درخواست متقاضی نقشهبردار ذینقشه

ند. در صورتی که متقاضی امکان دریافت را انتخاب ک صالح و استفاده از نقشه ثبتی یکیبردار ذیبرداری توسط نقشهاست بین نقشه

ممهور به مهر اداره ثبت  رئوس( ملک که UTMو تهیه نقشه از اداره ثبت محل ملک را داشته باشد، باید نقشه ثبتی )حاوی مختصات 

ده از نقشه ثبتی در سیماک بردار موظف است محدوده عرصه ملک را با استفاباشد را به نقشه بردار تحویل دهد. در این صورت نقشه

 شود.برداران ابالغ میترسیم و شناسه عرصه را به متقاضی اعالم کند. تعرفه این خدمت از سوی واحد آلفای استانی به نقشه

 تداخل عرصه استخراج شده از نقشه ثبتی با امالک مجاور

اند، تداخل داشته باشد یا نادرستی نقشه ثبتی برای نقشه شدههایی که از قبل بارگذاری در صورتی که به هر ترتیب نقشه ثبتی با نقشه

برداری مجدد، بردار باید ضمن تشریح وضعیت و ارائه گزارش کامل بررسی های انجام شده و اعالم علت نقشهبردار محرز باشد، نقشه

نگی با واحد آلفا نسبت به رفع تداخل)از باید با هماه برداری تداخل وجود داشتبرداری ملک را انجام دهد و اگر پس از نقشهنقشه

برداری مجدد امالک بردار مربوطه با نقشهبرداران مربوط به امالک مجاور و در صورت عدم دسترسی به نقشهطریق پی گیری از نقشه

برداری ت، متقاضی نقشهین صورا( اقدام کند. در همین سندو  بردارانمجاور( بر اساس دستورالعملهای اعالم شده)مطابق تعهدنامه نقشه

برای  برداری، ترسیم نقشه و ارسال پیامک به نقشه برداربرداری را براساس تعرفه هزینه خدمات شامل نقشهموظف است هزینه نقشه

 پرداخت کند. ملک خود

 تکمیل اطالعات توصیفی در ترسیم عرصه استخراج شده از نقشه ثبتی

 دقت

 به مقیاس نقشه، محاسبه و در فیلد مورد نظر درج کند. ا، باید پارامتر دقت را با توجههبردار هنگام ترسیم این نقشهنقشه

 روش تهیه نقشه

 .انتخاب شود« استخراج از نقشه ثبتی»برای تکمیل فیلد روش تهیه نقشه باید حالت 

 برداریتاریخ نقشه

 در این فیلد، تاریخ مندرج در نقشه ثبتی درج شود.

 بقیه اطالعات توصیفی

. در صورت مشخص وندشنیز در صورت وجود از نقشه استخراج  شامل نوع مرز غالب، وضعیت ملک و نوع ملک قیه اطالعات توصیفیب

 نبودن برخی از این اطالعات، به اظهارات متقاضی استناد شود.
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 های ثبتیمستندات مورد نیاز هنگام استفاده از نقشه

o فهرست مختصات رئوس محدوده عرصه ملک 

o تصویر باکیفیت از نقشه ثبتی 
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 هاستیوپ
 

 و مطلق یخطا، دقت و دقت نسب -1 وستیپ

 محدوده عرصه ملک صیتشخ یراهنما -2 وستیپ

 محدوده عرصه ملک هیته یهاروش -3 وستیپ

 Rinex لیفا -4 وستیپ

 یبرداراظهارنامه نقشه لیتکم یچگونگ -5 وستیپ

 عرصه بردارینکات در نقشه بررسی برخی -6پیوست 
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 مطلق و بینس دقت و دقتطا، خ :1ست یوپ
مطلق  و بیم دقت نسومفه یرسرب یراباست.  همراهدقت  وطا خ میهاا مفب همواره یریگاندازه واست  یریگاندازهعلم  یرداربنقشه

 .میکنیمح یساده تشر یانبه زبرا  یرداربنقشهرد در بپرکار اصطالحچند 

 طاخ

تالف مقدار خ، امینامب 𝑥1م را یادهروآ دست هب یریگاندازه از که مقداری و xرا  هویزا ایل و، مانند طکمیتیک  یاقعو یاندازهاگر 

 :دوشیمه بر محاسیز یطهبران مقدار از ی. امیدهیمش ینما« e»ا حرف بآن را  و مینامیم« طاخ»را  یاقعومقدار  وشده  یریگاندازه

e = x − x1 

 طاخاع وان

 است:شده یندبدستهر یع زوه سه نب یرداربنقشهطا در خاع وان

 اهباشت 

 (ی)دستگاه کیستماتیس یطاهاخ 

 یاتفاق یطاهاخ 

 .دوشیم یالصه در ادامه معرفخر وه طبق وف یطاهاخاع وک از انیهر

 اهبشتا

 کنترل ابکه  یانهوگ هب ؛ستا زرگباًل ومعم اهباشت مقدار ند.ویگ« اهباشت»ه آن ب، اشدب شتربی ن شدهیین تعیطا از حد معخهرگاه  

 اردوم بسیاریدر  وذف کرد ح راحتی هب انوتیمنگر را ید یطاهاخ که حالی م. دریکن حذف ودا یآن را پ میانوتیم راحتی هب مشاهدات

 م.یآنها را کاهش ده میانوتیمفقط 

 آمده است. ه دستبر یاعداد ز و میاکرده یریگاندازه اربن آن را پنج یک قطعه زمیل ودا کردن طیپ یراب: مثال

 38/45 و 39/45 و 36/54 و 37/45 و 38/45

اه باشت خوبی هب واست  فاحش 45 و 54تالف خند. ا45 دوحد یهمگ گرید عدد ن چهارو، چاستاه باشت 36/54است که عدد  آشکار

را جا  5 و 4 رقم ود اهبه اشتب؛ 45شتن ون جایه بسنده ویم که نوییگب میانوتیم ادیز اریسبه احتمال ب حتی. دهدیمدن آن را نشان بو

 شته است .ون 54 وه جا ب

 .میکنیم بن آنها را حسایانگیم ،نیقطعه زمضلع  لوط یراباندازه  نیتربمناس داکردنیپ یراب اهباشت حذف از پس
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 (ی)دستگاه 16کیستماتیس یطاهاخ

. دهندیمش یا افزایهش ر منظم کاوه طبل را وا طیه ویمانند زا یتیکم یعنی ندوشیمک جهت ظاهر یاره در وهستند که هم ییطاهاخ

در درجه  یفلز نه متروان نموه عنب. نامندیمز ین یدستگاه یطاهاخاست، آنها را  یریگاندازه یهاهطاها اکثراً دستگاخن یا آن منشوچ

 .دهدیمش ینما یاقعو یاندازهاصل را کمتر از وف ،جهیدر نت .د داشتاهخول وش طیزاحد استاندارد اف یاالبحرارت 

 17یاتفاق یطاهاخ

طاها که خن یم. ایآن ندار أمنش ونا باز م یاًل ما اطالعومعم وست ید نوجوک در آن میستماتیس یطاخ واه بگر اشتیاست که د ییطاخ

ح یضو. تندوشیماهر ظ یرت اتفاقوه صب وده بوص نخطاها مشخن ی. رفتار انامندیم یاتفاق یطاخرا  ندوشیمظاهر ن یاصخدر جهت 

 اشد.ب یا منفیت بر آنها مثیممکن است تأث وستند یک جهت نیدر  یاتفاق یطاهاخن که یشتر ابی

 18صحت

عه ومجم کیحالت،  نیدتربکه در  دهدیمنشان  گریارت دبه عباست.  یاقعوه مقدار ب یریگاندازه کی یکینزد زانِیم یه معنابصحت 

 است. کینزد یاقعوه مقدار ب یافاصلها چه ب یریگاندازه

 (بینس و)مطلق  19دقت

ه ب یریگاندازه یریص تکرار پذوصخدر  یدقت، اطالعات ،گریارت دبه عبر است. گیکدیه ب هایریگاندازهاز  یاعهومجم یکیزان نزدیم

 (11شکل ) است. یآمار یپراکندگ یدامنه دهندهنشاناست که  یتصادف یطاهاخاز  یفیصوت یاریدقت مع .دهدیمما 

                                                   
16 Systematic errors 
17 Random errors 
18 Accuracy 
19 Precision 
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 دقت و صحت سهیمقا:11شکل 

 :کنندیمم یر تقسیع زون وه دبدقت را  یرداربنقشهدر 

 ر وارض دوع یبنس تیقعود دقت مبوهب بجوآن م شیکه مرجع است که افزابش کیه بت بارض نسوع تیقعوم :دقت مطلق

ن ییتع یه چندضلعویازنکه یا ایاقع شده ود خوتصات( درست خت )میقعوک ملک در نقشه در مین که یاد. مثالً وشیاز هم م

قت بن مطایزم ویه شمال در ربت بآن نس یریا جهت قرارگبه شمال نقشه چقدر بت بده عرصه ملک نسومحدجهت کننده 

 دارد.

 یا چه دقتبملک  یهاهشوگ یایاوزمثالً  .گرددیمربه هم ب کینزد و هیهمساارض وع یبنس تیقعوه مب :یبدقت نس 

  .اندشده یریگاندازهق یعاد اضالع ملک چقدر دقبا ای اندشده یریگاندازه

ن ور آسفالت مدفیر زدکه  یراتباخل موا منهی بچه فاضالیک دری مکان یابیان مثال وه عنب ؛کارها دقت مطلق مهم است خیربدر 

 ت دارد.یهمار ایسب یتبث یکه در کارها یک قطعه ملکیعاد بمهم است مثل ا بیز دقت نسیکارها ن خیرباشد. در بشده 

در هنگام  و بیه دقت نسبل نقشه خم شده دایعات ترسوضواصل موف وا یاوز یریگاندازها ب ،میکنیمک نقشه اشاره یه دقت ب یقتو

 .میکنیمه دقت مطلق آن اشاره ب یاقعوت یقعوه مبت بارض در نقشه نسوع ییجانما

 اشد. بت ومتفا دانوتیم یبنس ومطلق  یطاخ زانینقشه، م هیش تهوه ربسته ب

 یندبه مثلث بمطلق  یطاخ ،20یگرامترو. در فتگرددمیربرداشت به ب یبنس یطاخ و شیمایه پبمطلق  یطاخ ،ینیزم یرداربنقشهدر 

 . گرددمیرب میترس و لیدبه تب یبنس یطاخ و ییاوه

                                                   
20 Photogrammetry 
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 یبنس یطاخ وق کم مطل یطاخ یگرامترواست اما در فت نییپا یبنس یطاخ واال بمطلق  یطاخ ینیزم یرداربنقشه در یکل روطب

عاد با یریگاندازه یلود دارد وجواز نقشه  هاییقسمت ییجابامکان جا اندشدهه یته ینیش زموه ربکه  ییهاهن در نقشیرابناب است. ادیز

 یلو اندشده ییجانما خوبیتاً با دقت نسبارض در تمام منطقه والً عومعم ،یگرامترودر فت و دوشیمانجام  ییاالبا دقت بال وامالک معم

 ندارد. ییاالبعاد امالک دقت چندان با یریگاندازه

در  زیاعث شده است تا دقت مطلق نب 21CORS یهاهکبش و GPSن وشرفته همچیپ یهایژولوتکن یریکارگب، ینیزم یرداربنقشهدر 

 .دبایش یافزا بیدقت نس رکنا

                                                   
21 Continuously Operating Reference Station 

 رنتنتیاتصال به ا قیمعموالً از طر را RTKهای مختصات به روش گیریمورد استفاده در اندازهاست که اصالحات مبنایی  یهاستگاهیاز ا یاشبکه (CORS) دائمیمرجع  ستگاهیکه اشب
 بهتر است. (Single Base) ایستگاهینیز گویند نسبت به مدل تک RTNیا  Network RTKکه به آن  CORS شبکه کیکنند. دقت در یپخش م
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 ده عرصه ملکوص محدخیتش یراهنما :2 ستیوپ

اشد بنداشته  یردواال چندان مبا دقت به نقشه یاز ته ید نگرانید دارد شاوجونقشه  یرابزه وکه امر یعومتن یهایژولود تکنوجوا ب

ده وم محدیانواگر نت یعنید دارد. وجوده ملک وص محدخیاست که در تش یدقت نقشه، یینهامهم در دقت  یاز پارامترها یکی یلو

ل ین دلیه همباهد کرد. خورا حل ن یمشکل زین قیدق یریگاندازهم یص دهخیا دقت تشبن یزم ویر رب یکیزیر فوه طبملک را 

 یادهوس محدوگر رئید وی. از سکندنان حاصل یاطم کندیم یرداربنقشهکه  یادهواز صحت محد باید یرداربنقشههنگام  رداربنقشه

ل ین دلیه همب اشد.ب یریگاندازهد یه جهت تجدبمجدد  ییل شناسابد که قاوش باخانت یروه طب الزم است دوشیم یرداربنقشهکه 

 (12شکل ) .کند یگذارس ملک را عالمتو، محل رئرداربنقشههتر است ب

 
 محل رئوس ملک یگذارعالمت:12شکل 

 یدگیرس وست یت آن نیلکا میت ید مالکییتأ یه معنابماک یت آن در سبا ثی یمتقاض ویشده از س یده ملک معرفوه نقشه از محدیته

 ع مطلع سازد.وضون میرا از ا یمتقاض یرداربنقشهات یش از انجام عملیپ باید رداربنقشهن یاربناباست.  طبریذر عهده مراجع به آن ب

 دهیم.میشرح  نهوا ذکر نمبم را ویاجه شوا آنها مبممکن است  یرداربنقشهکه در زمان  ییهاحالتاع ودر ادامه ان

 رومحص ریغ یهانیزم

 صخا مرز نامشبر ور محصیغ نیزم

 یکارشناس رسمتواند توسط برداری آن تنها مینقشه ،اشدب یکیا نقشه تفکی یتبسند ث یدارا رور محصیغ که ملک یرتودر ص

 یانهوگه بن یزم ویر رب را ملک یهاهشوگ بردار باید. همچنین نقشهبرداری انجام شودی رشته امور ثبتی با صالحیت نقشهدادگستر

رت یرفع مغا و یرداربنقشهات یکنترل عمل یراب) یرداربنقشهات یپس از انجام عمل ماه ودحداقل  س ملک تاوکه رئ 22نمایدص خمش

 ماند.ب یاقبرده خون دست نیزم ویر رباز( یرت نودر ص یاحتمال

ترسیم  توانندبرداران دیگر نیز میدر صورت وجود نقشه ثبتی از ملک که امکان تهیه آن از سازمان ثبت امالک وجود داشته باشد، نقشه

 بردار انجام شود.کوبی عرصه باید توسط نقشههمچنین میخ در سامانه را با توجه به مختصات درج شده در آن انجام دهند. 

                                                   
 گویند.کوبی نیز میبه این عملیات میخ 22
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ه ب یرداربنقشهش از یهفته پ وحاً حداقل دیاشد، ترجبداشته  یا سند عادیاشد ب یکیا نقشه تفکی یتبد ثکه ملک فاقد سن یرتودر ص

ص شده، خر مشویکه در تص یروه طب میل گرد با نصب یتنب یاسازه وبیکیخممحل  ویر رب، ین احتمالیمعارض ییجهت شناسا

 (13شکل ) .اشدب( شده یکنی)پیار کنیش و یزیرسط مالک گچوعه آن تبد اروحد ود وته شخسا

 
 یکوبخیاز م یهانمونه:13شکل 

 یبیص تقرخا مرز مشب یر زراعور محصین غیزم

شده  یکارتخدرر آن وتا د روکه د یرزون کشایان مثال زموه عنب –اشد بص شده خمش یبیر تقروه طبن یده زموکه محد یرتودر ص

که  یا دقتبده ملک را حداکثر ومحد دانوتیم رداربنقشه - اشدبر مجزا شده ومجا یهانیزماز  یاربیص آوصخنهر م و ویا جبا یاشد ب

زان عرض امتداد یه مب یحداکثر دقترأس ه شده در هر یته ۀاست که نقش یدان معنبن یکند. ا یرداربنقشهدهد بن شده اجازه ییمرز تع

 (14شکل ) اهد داشت.خومتر (  2تا  1د وحددر  یزیکانال )چ وا نهر ی ریت کاخدر

  
 یبیبا مرز مشخص تقر یزراع رمحصوریغ نینمونه زم:14شکل 
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 رومحص یهانیزم

 یار کشیود

ش بخ هانیزمن یا یدهومحد یرداربنقشه یرابد. ونم یرداربنقشهاال با دقت ب انوتیمرا  اندشدهر ومحص شیکاریودا بکه  ییهانیزم

 .ندوشیم یرداربنقشه هانیزمن یا ینوربی

 .است یتنبا ی یار آجریواشد مالک دبار نرده گذاشته شده یود ویکه ر یرتودر ص

گیرد. مین مالک قرار یزم ویر ربار یود یپا ورتن صیاشند در ابه حالت قائم کج شده بت بنس یمیقد یارهایواز د خیربممکن است 

 (15شکل )

 
 اند.هایی که با دیوارکشی محصور شده: نمونه زمین15شکل 
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 اریوچکان دبحذف آ وص خیتش

ه بجه داشت که متعلقات اضافه شده وت یستیاب دوشیمانجام  پشت بام بهاز ل یرداربنقشهده عرصه ملک، ون محدییتع یرابچنانچه 

 (16شکل ) .ندوشیمن وبار، جزء عرصه ملک محسیوچکان دبا آیدان وام مانند نابا سطح یار یود

 
 دیوار : تشخیص و حذف آبچکان16شکل 

 

 

 23نرده

اال با دقت ب یرداربنقشهدن مرز ملک، بوص خه مشبجه وا تب ردیومن یاشد در چنب یل آهنیفوا پری وبنرده ممکن است از جنس چ

 (17شکل ). دوشیمانجام 

 
 : نمونه مرز ملک با نرده چوبی17شکل 

 24حصار

 ،اندشدهرپا بر ملک ود هب یفلز هلوا لی لیفوپرکه از جنس  ییهاهیپاسط وکه ت یفلز یروتا استفاده از باست که  یر از حصار مرزومنظ

 یرداربنقشه ین امالکیده چنوه نقشه محدیته یراب. ندوشیممحکم  وت بین تثیدر زم یزیر تنب باها هیال پاوجاد شده است. معمیا

 (18شکل ). دوشیمن انجام یزم ویر ربها هیاز محل اتصال پا

                                                   
23 Handrail 
24 Fence 
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 : نمونه مرز ملک با حصار18شکل 
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 25نیپرچ

 یار کردن منطقهومحص یراب اهانیار گخ ورگ ب و خاست که از شا مانند اروید یاسازهشده،  دهیکپر هم نام و، که چپر  نیپرچ

 ییابیاطر زخه برا  نی. گاه پرچدوشیمرپا ب یحشو و یاهل اناتویمرتع از مزاحمت ح و نیمحافظت زم یراب هانیپرچ یخرب. سازندیم

 .ندکن یرپا مبآن  یعیبط

 (19شکل )م. یریگیسط آن را در نظر مون، یپرچ ویص مرز ملک از رخیتش یراب یرداربنقشههنگام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شکل  : نمونه مرز ملک با پرچین19

 

                                                   
25 Hedge 
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 یامالک شهر

نقشه  یاالتربا دقت ب انوتیمن یرابنابص دارند. خده مشومحد وا نرده هستند ی یار کشیود یدارا ور ومحص یت امالک شهریاکثر

 د.وص نمخرا مش اهآنده ومحد

 ییالویانه خ

اشند ب، نرده داشته شیار کیودع واز ن یصخکه مرز مش یرتو. در صندوشیمته خقه سابط وا دیک یال در وع امالک معمون نیا

 .دوشیمانجام  دقت باالا ب یرداربنقشه

س ین ملک تأسیدر عرصه هم یاحد تجاروس شده است. از آنجا که یتأس یاحد تجاروع امالک ون نیاز ا یاشهوقات در گوا یگاه

 یاحد تجارون یملک شامل ا یدهومحد، دوشیم وبدر مساحت عرصه آن ملک محس یسازون و یبرخال در زمان تومعم وشده است 

 (20شکل )د. بواهد خوز ین

 

 

 

 

 

 

 

 
 : خانه ویالیی20شکل 

 آپارتمان

که  یبن ترتیه اب. دوشیم ید داشت آپارتمان سازوجو ییالوی یهاهانخن یش از ایکه پ ییهاهران در عرصیا یزه در اکثر شهرهاوامر

ه شده است. بیتع یاحد آپارتمانون یاست که در آن چند ته شدهخقه سابچند ط یتمانخآن سا یه جاب وشده  یبرخت ییالویمنزل 

ا دقت بده عرصه ملک ومحد ردیومن یارد نرده هستند. در چنوم خیربدر  یار کشیود یدارا ور ورت محصوه صبن امالک یالً اومعم

 .ندوشیمت یقعون مییک عرصه تعیها در آپارتمان یهمه زیماک نی. در سدوشیم یرداربنقشهمتر یسانت 5

 تمانخک ساولبن یا چندب ینومجتمع مسک

 ینیکه در عرصه زم ندوشیم یرت طراحون صیدب یتمانخسا یهاهژوقات پروا یگاه

احد و یکدام شامل تعداد که هر ندوشیمته خقه سابتمان چند طخسا یع تعدادیسو

 هاتمانخسان بی باغل ود ندارد وجوص خمرز مش هاتمانخسان ین ابی هستند. در

 (21شکل )د دارد. وجو یدسترس جادیا یرابر با معیز بس یفضا
 نی با چندین بلوک ساختمان: مجتمع مسکو21شکل                                                                                                                                                        
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 :ندوشیم یرداربنقشهر یز یبه ترتب ردیومن یچن

 ک متر( ی یال انتیمترس 50ا دقت ب) یبیرت تقروه صباند وت یم اندشدهاقع ودر آن  هاتمانخساکه  یاده عرصهومحد

 .ندوشیمت یقعون مییه تعدون محدیدر ا هاتمانخسااقع در تمام واحد امالک و یهاهشناسنام ید. تماموش یرداربنقشه

م عرصه، امکان قدرالسه ور مساحت یمقاد و مالکیتصات مندرج در سند خمشر اساس بن امالک یاعرصه ده ومحدص خیتش

 ر است.یپذ

 احد امالک و یهاهد. شناسناموش یرداربنقشهمتر( یسانت 30د واال)حدبتاً با دقت نسبن یزم ویر رب هاتمانخساط اثر خده ومحد

ده ون محدیم ایترس وه نقشه یند. )تهوت شیقعون مییتع اندشدهاقع وکه در آن  یادهومحددر  هاتمانخساک از یدر هراقع و

 ( .ستیماک نیر کار سودر حال حاضر در دست

  ییالوی یشهرک ها

 :از نظر محدوده بر دو نوعند (22شکل )یی الهای وی امالک واقع در شهرک

رت عرصه ون صیر اص شده است که دخن مشیپرچ وا حصار، نرده ی یار کشیوا دبده عرصه آنها ومحد ورند وکه محص ییآنها .1

ا ی، نرده شیار کیود یکه دارا ییهاهدومحد یرداربنقشه. دوشیم یرداربنقشه یشهر یهاهانخر مستقل همانند وه طبک یهر

 شود.هیه نقشه انجام میطبق جدول ضوابط دقت تاند ر شدهوا شمشاد محصین یا پرچبآنها که  یراب و با دقت باالحصار هستند 

 یعرصه شهرک یمحدودهرت ون صیست. در ایص نخیل تشبقا یه سادگبنها آعرصه  یمحدودها یستند یر نوکه محص ییآنها .2

تمان خا چند ساب یآپارتمان یا مجتمع های ین امالک آپارتمانوا آن امالک همچب و شودمی بردارینقشه اندشدهاقع وکه در آن 

 . شوندمیت یقعون مییالها در همان عرصه شهرک تعوی یهمه و شودمیرفتار 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

برداری محدوده ساختمان در حال حاضر نقشه نکته:

قرر ویالها در دستور کار سیماک نیست ولی در زمان م

محدوده خط اثر ساختمان ویال بر روی زمین 

برداری شده و برای تعیین موقعیت شناسنامه واحد نقشه

 ملک در سیماک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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 های ویالیی: شهرک22شکل 

 دهوافت فرسب

عرصه امالک ممکن  یدهومحدص خیت که تشون تفایا اباست  یده همانند امالک شهروافت فرسبدر  اقعوامالک  یرداربنقشه

 (23شکل اشد. )بار ودش وده یچیپ یارد کاروم خیرباست در 

 : بافت فرسوده23شکل                                                                                                  

ص خیتش یه درستبد که مرز را یدقت نما باید رداربنقشه

 اشد. بدار شده جوا می ار آن کجیوکه د یدر امالکبه ویژه  ،هدد

ده یچیدر هم پ یروه طبامالک  یدهومحدارد وم خیربرد. در یگبرت ون صیا زمبار یودر محل اتصال د یرداربنقشه دوشیمه یصوت

سط وط خارد ون میاشد. در ابرد استفاده قرار گرفته ور مون امالک مجابیر مشترک وه طبارها ممکن است یواز د یشده اند که قسمت

 .دوشیم یرداربنقشهملک  وان مرز دوه عنبار یود
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 یدهومحداست،  یهستانوا کیدار یبن شیاز مناطق که زم خیربدر  یگاه

عرصه ملک را  یه سادگب انوتیمده است که نیچیدر هم پ یروامالک ط

له در وماس یستاور در انوتیمارد را ون میاز ا یانهوص داد نمخیتش

 (24شکل ) د.والن مشاهده نمیمن استان گوشهرستان ف

  
 

و کوهستانی که محدوده امالک در آنها به  دارهای شیبای از زمین: نمونه24شکل 
 سادگی قابل تشخیص نیست. 

 ربتمان در معخسا یمدگآشیپ یرداربنقشهه یوش ور یگارانبحذف  وص خیشت

 وص خیتش یعرصه امالک آپارتمان یرداربنقشه یهایدگیچیاز پ یکی

 ر است.بتمان در معاخسا یآمدگشیع پوقوعرصه هنگام  یرداربنقشه

از عرصه  یجزئ یآمدگشیپر ین کند که سطح زییتع بایدتدا با رداربنقشه

 (26شکل و  25شکل )ر. خیا یملک است 

 تیمالکا اسناد بشده را  یرداربنقشهعاد با رداربنقشه الزم است ن کاریا یراب

سط وشده ترداشتبت یقعوم یاندازهیسال یه دلبگر ید وید. از سیسه نمایمقا

GPS د ممکن ینظر شارد وه دقت مب بیایتمان، دستخسا یآمدگشیر پیز

ر ینظ ،مکمل یهاشورد از یاب رداربنقشهر ون منظیا یراباشد. بن

ا ی شیکمترا ین بیروا دبحات یاعمال تصح وام ب ویاز ر یرداربنقشه

 را انجام دهد. یرداربنقشه 26لوشاق یریکارگهب
 آمدگی ساختمان در معبر: نمونه پیش25شکل                                                                                                                                                      

                                                   
 د.منحرف نگرد میمال یباشد که در اثر وزش بادها نیسنگ یقدر دیبا یبردارامتداد خط قائم در هر نقطه است. شاقول نقشه نییتع لهیشاقول وس 26
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شکل 

 آمدگی ساختمان در معبر: نمونه پیش26
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 ده عرصه ملکوه محدیته یهاشور :3ست یوپ
 د:ده عرصه ملک استفاده کروه محدیته یرابر یز یهاشوراز  انوتیم الذکرفوقاعد وه قبجه وا تب

 دوجوم یهاهاستفاده از نقش 

 یاارهوماهر ویا استفاده از تصبده وم محدیترس 

 یردوم یرداربنقشه 

 :دوشیمالصه شرح داده خر وه طبق وف یهاشورک از یدر ادامه، هر

 دوجوم یهاهاستفاده از نقش

توان مختصات رئوس محدوده ملک را از آن حاوی محدوده عرصه امالک وجود دارد که می هاییهای مختلف، نقشهدر دستگاه

 سازمان ثبت امالک کشور اشاره نمود. 27کاداستر های قطعاتِ ملکیتوان به نقشهاستخراج و استفاده نمود. به عنوان نمونه می

ده وه محدیته یراب یگرید یهاشور کارگیریبهند ازمین یعیسوشده در مناطق  بجوکاداستر م 28پارسل یهاهنقش کاملناشش وپ

 م.یاشبعرصه ملک، 

 هیهتمختصات استاندارد هنگام  ستمیکارنگرفتن سبه ،یمتول یهاها در دستگاهنقشه یروزرسانبه یبه علت فقدان سازوکار کارآمد برا

موجود  یهااز نقشه یاریبس -شده است تیفیکیب یهانقشه دیه باعث تولک- یناکارآمد و نقص نظارت کاف یهاها، دستورالعملنقشه

 استفاده نموده است. رقابلیرا غ

 دینما یو بررس یینقشه، جانما یملک را بر رو تیبردار، موقعالزم است که نقشه زیمناسب ن یهادر صورت وجود نقشه گرید یاز سو

 باشد.درست و روزآمد  -شده میکه در نقشه ترس-که محدوده عرصه ملک مورد نظر 

 1:500، 1:1000قشه )ن ماکیمطلوب س اسیعرصه امالک با مق هیال یحاو یمحدوده وقوع ملک مورد نظر، نقشه پوشش یچنانچه برا

 یبارگذار یرا برا یقشه پوششنآن،  قیامکان استفاده و در صورت لزوم تدق ی( موجود باشد، واحد آلفا پس از بررستراسیبزرگ مق ای

و  هیال نیبرداران فعال در منطقه را در خصوص نقشه موجود در او نقشه دینمایارسال م ماکیس یزمشخص، به دفتر مرک هیدر ال

 ( مطلع خواهد نمود.یو دقت اسم هیسال ته ه،یاطالعات مربوط به آن )روش ته

 بود.ابل انتخاب خواهد ق ت،یموقع نییبردار قابل مشاهده و به منظور تعنقشه ینقشه برا نیا

 یردوم یرداربنقشه

عرصه  نقشه محدوده نیوط به تأممرب یازهایبه تمام ن ییگو قادر به پاسخ ییموجود به تنها یهااستفاده از نقشه نکهیبه ا تیبا عنا

 . میبرداران هستتوسط نقشه ،یبه صورت مورد نقشه هیاز ته ریمختصات رئوس محدوده عرصه امالک، ناگز هیته یبرا ست،یامالک ن

                                                   
27  Cadastral Land Parcel Maps 
28 Parcel 
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  یهمچون فتوگرامتر صرفهمقرون به یهااز روش توانیم ردیاز امالک صورت گ یشتریتعداد ب ینقشه برا هیته اتیکه عمل یدر صورت

صورت  نیا ریستفاده نمود. در غمناطق کم وسعت مثل روستاها( ا یبا پهپاد  )برا یبردارنقشه ایمثل شهرها(  عیمناطق وس ی)برا

 است. ینیزم میمستق یرداربشهروش، نق نیترمناسب

است، ولی با توجه  مرجعای زمینهای استخراج مختصات محدوده عرصه امالک، استفاده از تصاویر ماهوارهیکی دیگر از روش نکته:

ای روزآمد اختصاصی، کاهش پیدا کرده، در حال حاضر اکثرًا به اینکه به واسطه شرایط موجود، امکان دسترسی به تصاویر ماهواره

 گیرد. مورد استفاده قرار می Googleای تصاویر ماهواره

 ست:غیر قابل پذیرش ا Gالیه لذا به دالیل زیر استفاده از این تصاویر برای ترسیم محدوده عرصه ملک در 

 روزرسانی این تصاویر، ممکن نیست.مدیریت زمان و مکان به 

 هایی در تصاویر کننده، اغلب شاهد جابجاییروزرسانی تصویر، به علت عدم اعمال تصحیحات مورد نیاز توسط تهیهبا به

 .سازدهستیم و امکان تعیین دقت محدودۀ ترسیم شده را تقریباً غیر ممکن می

 های عرصه ملک در الیه دقت تشخیص عوارض در این تصاویر بسیار کمتر از دقت مورد نیاز برای تهیه نقشهG .است 

 بردار، موقعیت ملک را بر روی تصویر جانمایی و پس از بررسی ای مناسب نیز الزم است تا نقشهبا وجود تصاویر ماهواره

 ص داده و ترسیم نماید.روزآمد بودن تصویر، محدوده ملک را روی آن تشخی

29ا بت یقعون مییتع
 GPS 

 ر مجاز است:یش زوه چند ربه نقشه عرصه ملک یماک تهیدر س

 ایتعیین موقعیت نقطه (SPP) 30 

 31تعیین موقعیت استاتیک  

 32عیسر کیاستات تیقعوم نییتع کیتکن 

 33ور-ستیا شور 

 34 یتفاضل تیقعوم نییتع کیتکنDGPS 

 یآن کینماتیک تیقعوم نییتع کیتکن (RTK)35 

 ب کینماتیرت کوه صب تیقعوم نییتع کیتکن( ا پس پردازشPPK)36 

                                                   
29 Global Positioning System 
30 Single Point Positioning 
31 Static 
32 Rapid Static Fix 
33 Stop & Go 
34 Differential GPS 
35 Real-Time Kinematic 
36 Post-Processed Kinematic 
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 کیت استاتیقعون مییتع

تصات خم یاز نقاط دارا یکیل در آن حداق و شودمیانجام  ستگاهیا وحداقل د نیب زمانهممشاهدات  کیاستات تیقعوم نییش تعودر ر

 ند.وشیحاصل م گریتصات نقاط دخم اص,خ یهاتمیروالگ وم وتصات معلخم نیا استفاده از ابم است. در مرحله پردازش ومعل

ل بمستقل قا ینابم لوط n-1تعداد  یجلسه مشاهدات کینقطه در  n یرابست. نهاآحل  ونا بم یل هاوط لیساس پردازش تشکا

 است. یبایل دستبقا مترولیمتر در چند صد کیدقت چند سانت واست  GPS تیقعوم نییش تعور نیترقیش دقور نیاست. ا لیتشک

ه دقت ب بیایدست یرابستقرار د. زمان اوا سه فرکانسه استفاده نمی وتک فرکانسه، د GPS یهارندهیگاع واز ان انوتیمش ون ریدر ا

کشد. دقت بل وط دانوتیمقه یقد 30تا  یحت 15،  10ن بیفرکانسه رنده تک یگ یراب یلوده بوت ومتفا هارندهیگاع وان یرابرد نظر وم

استقرار  ومرجع  ستگاهیتصات اخم یطاخکه از  یرتوان مثال در صوه عنباست.  5mm + 1ppmق یدق یهاهدستگا یرابش ون ریا

تصات خه مب بیایقه، دستیدق 30د وحد زمانهما قرائت بستگاه مرجع یاز ا یمترولیک 100م، در فاصله یآن صرف نظر کن ویر ربرنده یگ

 ر است.یمتر امکان پذیسانت 15ا دقت ب

 عیسر کیاستات تیقعوم نییتع کیتکن

که  دوشیمرنده استفاده یگ 2از  همزمان شون ریاشد. در ابرد داشته بکار دانوتیمستگاه مرجع یاز ا یمترولیک 15اصل وش تا فون ریا

اره در وا ماهبقه( یدق 15تا  5تاه )وک یدر مدت و کندیمنقاط حرکت  ویر ربم ورنده دیگ وستگاه مرجع مستقر شده یا ویر رب یلوا

دست  mm + 1ppm 10~5معادل  یه دقتب انوتیمش ون ریا وبط مطلی. در شراکندیمافت یاره درواطالعات را از ماه وتماس است 

 افت.ی

 ور-ستیا شور

. کندیمل حرکت ونقاط مجه ویر زمانهمگر یرنده دیگ و ردیگیمستگاه مرجع قرار یا ویرنده ریک گیع است که در آن یسر یشور

ا حداقل چهار ب بایدرنده یدستگاه گ یشوامخن ودبدر تمام مدت  وقه( یک دقی)حداکثر  تاه استوک 37رنده متحرکیزمان استقرار گ

 (27شکل )اشد. باط بستگاه مرجع( در ارتیرنده ایا گباره )مشترک وماه

 دومحد یهایرداربنقشه یرابش ون ریاست. ا 39هیلوه ایجوت و 38یزمانهمقه یدق 10تا  5ازمند یرنده متحرک نیل گوا ینقطهضمناً در 

 است. 10mm+1ppmق یدق یهاهدستگا یرابش ون ریاست. دقت ا بتاه مناسواصل کوف و

                                                   
37 Rover 

 گویند. « گیریزمان مفید اندازه»گیری روی نقاط معلوم و مجهول به مدت زمان مشترک اندازه 38
39 Rapid Static Fix 
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 رو -روش ایست :27شکل 

ک نقطه یکه از  یقتوع یک سریش استاتون است که در ریه جز مدت زمان استقرار در اب ور-ستیا وع یک سریاستات یهاشورت وتفا

 اشد.بشن واره دستگاه روالزم است هم ور-ستیش اوکه در ر یش است در حالوامخن راه بی، دستگاه میکنیم حرکتگر یه نقطه دب

در  و دوشیمافت یدر زمانهمر وه طبرنده یگ وسط دوت GPS یهاهارون شرح داده شده اطالعات ماهیش از ایکه پ ییهاشودر ر

تصات خم وست ین ریپذها امکانارهول زمان قرائت اطالعات ماهودر ط یریگاندازهج یقت نتای. در حقدوشیمره خیرنده ذیحافظه هر گ

قرائت رنده در زمان یگ ود که هر دودقت نم بایدها د. در هنگام انجام قرائتوه نمبمحاس« 40پردازشپس»رت وه صب بایدنقاط را 

 یاتیرنده متحرک حیگ وستگاه مرجع یا یرابافق  یدن فضابواز بلذا  ،ندیگر مشاهده نمایکدیرا در افق  یمشترک یهاهاروماه زمانهم

 م.ویشبه تکرار قرائت بر بورت ممکن است مجونصیر ایاست در غ

 DGPS یتفاضل تیقعوم نییتع کیتکن

رت وه صب ور-ستیا وع یک سریک، استاتیاستات یهاشورتصات نقاط در خه مبح داده شد محاسیضون تیش از ایر که پوهمانط

اتفاق  به در زمان مناسبمشا یهاهاروقرائت ماه یزمانهمستگاه مرجع ممکن است یاز ا یروه علت دب و دوشیمانجام « پردازشپس»

ش وکه ر دوشیمفاده ه استبمحاس یراب یگریش دوزه از رواهد شد. لذا امرخوص نخمش ین امر تا زمان پردازش دفتریا وافتد ین

 نام دارد. یتفاضل

( مترولیه شعاع چند کب یادهوان مثال در محدوه عنبه هم )ب کینزد رندهیگ ونا شده است که هر دبفرض  نیر اب یکار تفاضلوساز

 کند. یفاده ماست رندهیگ واز حداقل د یتفاضل GNSS ای GPS ل،یدل نیه ابند. وش یرا متحمل م یکسانی یاتمسفر یطاهاخ

 ود، وش یدر نظر گرفته م 41مرجع ستگاهیان اوه عنب رندهیگ نیا رد؛یقرار گ قیدق وم وا نقطه( معلی) تیعقوم کیدر  دیاب رندهیگ کی

م را ومعل و یاقعومقدار  و GNSSاره وحاصل از ماه تیقعوم نیبتالف خا مرجع رندهی. گ42متحرک رندهیان گوه عنب گرید رندهیگ

 حیر تصحوه منظب( متحرک رندهیچند گ ای) متحرک رندهیه گبطا خ حیتصح روتفاک کیان وه عنبتالف خا نیکند. ایه مبمحاس

                                                   
40 Post Processing 
41 Base or Reference Station 
42 Rover 
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 ییویراد یهاگنالیا استفاده از سب یدانیم اتیدر عمل 43یرت آنوه صبان وتیشده را م حیاطالعات تصح نید. اوشیمشاهدات ارسال م

ش دقت ون ریدر ا ص استفاده کرد.وصخافزار پردازش ماز نرم تفادها اسب تاید یروآعد از جمعبپس پردازش  قیاز طر ایه کار گرفت، ب

 افت.یان دست وتیهتر از آن مب یهادقته بقه یدق ود یکیا قرائت ب ورسد یمتر میسانت 10د وه حدب یالحظه

 (RTK) یآن کینماتیک تیقعوم نییتع کیتکن

RTK ه بکه  هاستگاهیا نید. اومن فیم تعرومعل ستگاهیچند ا ای کیا استفاده از ب یاارهوماه قیدق تیقعوم نییتع کیان تکنوتیرا م

 است بآنها نص یور رب یرت دائموه صبطه بومر زاتیتجه وند وشیه کار گرفته مب یارهاومشاهدات ماه ینیزم یهاستگاهیاان وعن

شده هبمحاس حاتیتصح ینترنتیا و میسیباتصاالت  ای وتاه وک امیپ سیوسر ،ییویاطات رادبارت قیاز طر یتاهوک یزمان هازب در ندانوتیم

 تیقعوم بیترت نیدب. ندیمان( ارسال Roverل )ور نقاط مجهبمستقر  ومتحرک  یاارهوماه یهارندهیگ یرابد را خواساس مشاهدات  رب

 اهد آمد.خودست ب ییاالبا دقت بل ومجه ستگاهیا

شده  بنقطه نص کی یور رب زاتیتجه ،یستگاهیا RTK. در است یاکهبش و یستگاهیحالت ا وشامل د RTK تیقعوم نییتع کیتکن

 یمتریه دقت سانتب یتاهون کدر مدت زما دانوتیمر بکار مترولیک 20( حداکثر یاصل ستگاهیتا ا رندهی)فاصله گ یازهابل ودر ط واست 

 قتیاشت. در حقداهد خوت عکس بآن نس تیقعوم نییا دقت تعب یمیدا ستگاهیل از اوش فاصله نقطه مجهور نی. در ادبایدست 

 یاصل ستگاهین از ار شدوا دب گریارت دبه عباست.  ستگاه مرجعیااز  متحرک رندهیگفاصله  ،یستگاهیش اور تیدومحد نیمهمتر

 د.بوهد اخو قیدق ریغ مترولیک 20از مرز  نا گذشتب تیدر نها و افتهیکاهش  جیه تدرب تیقعوم نییصحت تع ودقت 

م جهت کاهش ومرس یهاحلاز راه یکیه ب قیدق یاهاروماه تیقعوم نییمرجع جهت تع ستگاهیا نیزه استفاده از چندوامر

 شده است. لیدبت یستگاهیش اور یهاتیدومحد

. از دوشیمفراهم  متریدر حد سانت تیقعوم نییصحت تع شیکد امکان افزا گنالیفاز در کنار س گنالیس یریکارگهبا بش ور نیا در

ا ب یمیدا یهاستگاهیااز  یاکهبش جادیمنطقه، ا یگرافوپوت راتییتغ و یمیاقل طیشرا وسعت وه بجه وا تب زیدر کالنشهرها ن ور نیا

 دیآیم به حسابده وشش کل محدوپ و یستگاهیا RTKاستفاده از  یهاتیدومحدر به بجهت غل یراهکار ،بپراکنش مناس و عیزوت

د. وشیه مبمحاس هاستگاهیا ریسا زمانهممشاهدات  قیاز طر حاتیتصح ،هاستگاهیااز  یکیدر  یبراخ ای و ید قطعوجورت وکه در ص

 (28شکل ) م است.وسوم یاکهبش RTKه ب تیقعوم نییش تعور نیا

                                                   
43 Real-time 
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 (RTK) یآن کینماتیک تیموقع نییتع کیتکن: 28شکل 

 :RTK یایمزا

 :لیباز ق یاردوه مبان وتیم ،یاکهبش RTKاستفاده از  یایمزا از

 شش کامل منطقهوپ 

 در حداقل زمان ممکن یمتریسانته دقت ب یدسترس 

 یاصل ستگاهیاز ا رندهیه فاصله گب حاتیدقت تصح یستگباوه حداقل رساندن ب 

 کهبل شخدر نقاط دا تخاوکنیه دقت ب یبایدست 

 نهیکاهش هز جهینت در وکمتر  یاصل یهاستگاهیاه ب ازین 

 اهش تعداد کshort line یرداربنقشه یهاکهبسته شدن شبد صحت بوهب و 

 رسدیه نظر مبممکن  ریغ یعاد طیر ،که در شراود اریسبه نقاط کنترل باتصال  ییاناوت 

 قیدق اریسب یکنترل اتیعمل کیان وه عنبنامنظم  یعیبط یرداشت آسان مرزهاب ییاناوت 

 انرداربنقشهسط وت یریکارگهبآسان جهت  و عیسر 

 هاستگاهیا ریا ساب یراتباخم یهاتخرسایز قیاز طر وشده  باخانت یمرکز ستگاهیان اوه عنب هاستگاهیااز  یکیش ور نیکرد. در ا اشاره

 است.اط بدر ارت

 (PPKپردازش )ا پسبک ینماتیرت کوه صبت یقعون مییک تعیتکن

ار قرار یتخم در اوستگاه معلیه ابه اتصال باز ین نودبرا  RTKه بمشا یکمتر، دقت یکیجستوامکانات ل وزات یه تجهباز یا نبش ون ریا

ن یاعمال اصالحات است. ا وه بمحاس یرابنترنت یط ایرداشت در محبپردازش اطالعات  ود وازمند دانلیش نون ریض، او. در عدهدیم

د یار است مفوستگاه در دسترس دشیافتن ایا ی ود ندارد وجو یرت آنوه صبل اطالعات اصالح شده وحص یراب یموکه لز یش زمانور
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دستگاه  و -دوشیم... استفاده  وم، سمت یشم یهاهران از سامانیکه در ا- 44نابستگاه میک ایش شامل ون ریدر ازات ید. تجهبواهد خو

 (29شکل )رنده هستند. یگ وه آنتن باست که هرکدام مجهز  45متحرک

م ورت مداوه صبت بستگاه ثایها در اگنالید اطالعات است. اطالعات سورو و یروآجمع یراب یکنترلر یالً داراودستگاه متحرک معم

 . دوشیمرداشت ب یاهین ثانیچند یا استقرارهابدر دستگاه متحرک  و

سپس  و دوشیمقه مستقر یدق 10د وه مدت حدب 46نابل موه اندازه طبسته بل وه در نقطه ایلوهام فاز ابحل ا یرابدستگاه متحرک 

ن نقاط بی ییجابجا ول مشاهده وش در طون ریه ذکر است، در اب. الزم کندیمقف وه تیثان 10د وحد یعدبهر کدام از نقاط  ویر

د از یابرداشت نبل وفتد. لذا در طبیاتفاق  Cycle Sleepد یاباصطالحاً ن ودهد  خرنده ریگ وها ارهوماهن بیاط بد قطع ارتیابل نومجه

 ر کرد. بومسقف ع یهاطیا محی وتان خر دریز

 یهاهداد یطاهاخ وت، پردازش بثا یهاستگاهیاا یستگاه یا اطالعات ابسه یا مقاب ود ورنده، دانلیرداشت، اطالعات گبات یپس از عمل

 .دوشیمح یام تصحخ

 ر اشاره کرد:یارد زوه مب انوتیمش ون ریا یایاز مزا

 تبستگاه ثایا ابم یاط مستقبه ارتباز ینبی 

 زاتینه کم تجهیهز 

 رندهیدر گ هاه انجام پردازشباز ینبی 

 رداشتبات یاره عملبامکان کنترل چند 

 رد:بر را نام یارد زوم انوتیمش ون ریا یهاتیدومحدن از یهمچن

 یرت آنوه صبق یت دقیقعوه مب بیایعدم دست 

 رداشتبند یل فرآواره در طوا ماهباط بقطع ارت زیاد امکانبا  یر از مناطقبوز از عیم پرهولز 

 مانند  ییطاهاخع وقورت ودر ص ینیات زمیه تکرار عملباز یاحتمال نCycle Sleep 

                                                   
44 Base Station 
45 Rover 
46 Base Line 
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 (PPKپردازش )با پس کینماتیبه صورت ک تیموقع نییتع کیتکن: 29شکل 

 Total Stationا استفاده از به نقشه امالک یته

 وسر یمناطق م در تمام GPS یریکارگبممکن است  RTKا ی DGPS یهاکیتکن و GPSرد از بلت کاروسه ومتعدد  یاید مزاوجوا ب

 یهاتمانخساا یتان خه دریاسر یتمان زخا سایعرصه ملک  یهاهشوا چند تا از گی یکیکه  یص در زمانوصخه بن امر یاشد. ابن بمناس

ن مناطق از یمالک در ااه نقشه یته یرابممکن است  دلیلن یه همباهد شد. خو GPS یریکارگهبمانع  حوضوه بد واقع شوه بلندمرتب

 د. واستفاده نم GPSدر کنار  Total Stationمثل  یرداربنقشهک یکالس یهاشور

ه بکه بهت شمال شردن جودست آب وتصات خم ینابم یرابگر یکدیاز  باصل مناسوستگاه را در فیا وحداقل د بایدش ون ریدر ا

رد وانند موتید در منطقه موجوکار نقاط مرجع م نیا یرابم. یاشبار داشته یتخم در ایاشبه آنها داشته ب بید مناسیان دوتبکه  یشکل

د. سپس ون نقاط استفاده شیجاد ایا یرابشد  ین معرفیش از ایکه پ ییاز متدها یکی یریکارگهب و GPSا از یرند یگباستفاده قرار 

 ند.وش یرداربنقشه( GPS)از نظر  ر ملکوا نقاط کین یزم یهاهشون نقاط گیا اب Total stationه دستگاه یجوپس از ت

شمال نقشه از  بیایتجه یطاخاشد که ب یااندازهه بگر یکدیرفرانس از  ود که فاصله نقطه مرجع ودقت ش الزم استش ون ریدر ا

 متر است. 20رد انتظار از نقشه حداقل وه دقت مبجه وا تبزان ین مید. ابایش نیه افزایثان 3زان یم
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 47شیمایش پوا رب مرجعجاد نقاط یا

 یاهویزا و یلوط یهایریگدازهانا باست که  یالومت یهاستگاهیاا یاز نقاط  یاعهومجم یت مسطحاتیقعون مییش، تعیماید از پومقص

 .دهندیمل یرا تشک یمسطحات مرجعکه از نقاط بک شیعاً ومجم و دوشیمن ییتصاتشان تعخ، میدرپیپ

 ندوشیمرداشت ب یعدبحل را که در مرا یلیان نقاط تفصوتبها ه کمک آنباست که  یصخت نقاط مشبیش، تثیمایاز انجام پ یهدف اصل

م ومعل یااز نقطه بایدش یمایاشد. پب یلیرداشت نقاط تفصباالتر از دقت ب به مراتب الزم استن نقاط یرداشت ابط داد. دقت به هم رب

که نقاط  یرتودر ص وسته بش یمایاشند پب یکیش یمایپ یانتها وتدا بکه نقاط ا یرتود. در صبایان یپا یگریم دوه نقطه معلب وع وشر

 .مینامیم یارهیا زنجیاز باشند آن را بت وانتها متفا وتدا با

ه بت است که وا متفایاون زیع اومجم یروتئ و یمقدار عمل وار است وش استیماین اضالع پبی یایاوه زبمحاس ینابر مبش ون ریا

پ یرالعمل توشده در دستنییطا از مقدار مجاز تعخن یکه ا یرتو. در صدوشیمگفته  یاهویست زاب یطاخمقدار،  ون دیتفاضل ا

 .دوشیمل یا تعدیاوز یدر تمام یات سرشکنبا محاسبز نکند، وتجا یرداربنقشه

ردار بُل اضالع در عمل، وط یریگاندازه وش یمایپ یانتها وتدا بدر نقاط ا Y و X یروتالف مقدار تئخدن ابوم وه معلبجه وا تبن یهمچن

طا از خن یکه ا یرتودر ص .مینامیم یست ضلعب یطاخاهد آمد که آن را خوه دست ب یدوعم و یر افقومح یل در راستاوتالف طخا

 .دوشیمل یع تعداضال یدر تمام یات سرشکنبا محاسبز نکند، وتجا یرداربنقشهپ یرالعمل تون شده در دستییمقدار مجاز تع

مراحل  وات به محاسیت کل، الزم اسیملکنا در اطراف قطعه باز نقاط م سرفرانگسترش نقاط  یرابش یمایش پورت استفاده از رودر ص

 یرداربنقشهر بمعت یهالرالعموات، استفاده از دستیصحت عمل یررسبد. مالک وارائه ش احد آلفاوه بست نقشه، یوطا، در پخل یتعد

 است.

 49ا تقاطعی و 48عیا ترفبت نقاط یقعون مییتع

ه آن بدار است که تصاتخم مومعل ا چند نقطهی وه دب ویرنشانه ول ودر نقطه مجه یگذارستگاهیت، ایقعون مییتع یهاشوراز  یکی

 دارند. Free Stationان وتحت عن یارنامهبش، ون ریات ابمحاس یراب Total Station یهاه. اکثر دستگادوشیمع گفته یترف

ا بل را وتصات نقاط مجهخم انوتیمه، ویزا ول وط یریگاندازه وگر یم دوه نقطه معلب ویرنشانه وم ور نقطه معلبرت استقرار ودر ص

 . دوشیمش تقاطع گفته ون ریه ابرد که وه دست آبه دستگاه، یجوه تبجه وت

ش، یمایحاصل از پ دانوتیمد )که وارائه ش رداربنقشهسط وم، توت نقاط معلیقعون مییه تعونح یستیابها، شون ریرت استفاده از اودر ص

 اشد(.ب...  و GPSا برداشت ب
 

                                                   
47 Traverse 
48 Resection 
49 Intersection 
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 Rinexل یفا :4ست یوپ

 عنو هر یگرد رتعبا شوند. بهمى تعریف تارخسا ینا سساا بردر آن  اتمشاهد ورا دارد  دخو صخا لیتار فاخسا GPS هگیرند هر

 دازشپر و تخلیه قابل دشخو صخا ارفزامنر با تنهارنده یگآن  با هشدرى وآجمع ىهاداده  و سترا دارا دخو صخا ارفزامنر هگیرند

 بایدند وافزار پردازش شک نرمیدر  واند در کنار هم وتبکه نیا یرابها هگیرند مختلف اعنواز ا هشدرى وآجمع ىهاداده نیاربناب ست.ا

  ند.ول شیدبل استاندارد تیتار فاخک سایه ب

تار خک سای Rinex واقعدارد .در  دجوو Rinexتار خسا به هگیرند صخا یلختار داخسااز  تبدیلافزار نرم هاهگیرند بیشتر یراب زهومرا

 است. GPSتلف پردازش اطالعات خم یافزارهانرم و هارندهیگن بیانتقل اطالعات  ول یدبت یرابل یفا

  ر است:یل زیفا 3تار شامل خسا ینا

 50اتمشاهد فایل 

 51یىاهو و بآ یطاشر فایل 

 52ىبرونا ىهامپیغا فایل 

رت ودر ص رداربنقشههستند.  یسازرهخیل ذبقا یروبنا ول مشاهدات یفا ورداشت دبش ومات ریتنظ ورنده یع گوه نبسته بالً ومعم

ارائه  احد آلفاوه ب Rinexتار خا سابرا  GPSاطالعات  بایداشد، ب یررسب ول کنترل بن که اطالعاتش قایا یراب GPSرنده یاستفاده از گ

 .دینما

 

                                                   
50 Observation File 
51 Meteorological File 
52 Navigation File 
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 برداریاظهارنامه نقشهچگونگی تکمیل  :5پیوست 
برداری را از سامانه دریافت و پس شود، آخرین نسخه اظهارنامه نقشهبردار باید به ازای هر سفارش نقشه که به او ارجاع داده مینقشه

 تهیه نقشه تحویل دهد. از تکمیل اقالم اطالعاتی در نسخه الکترونیکی، آن را چاپ و مهر و امضاء نماید و سپس به متقاضیِ

 (30شکل ) قرار داده شده است.« برداریاظهارنامه نقشه»برداری در صفحه اصلی سیماک با عنوان نقشه پیوند فایل اظهارنامه

 
 در صفحه اصلی سیماک برداری: پیوند فایل اظهارنامه نقشه30شکل 

 داده خواهد شد. حیاظهارنامه در ادامه توض لیتکم یچگونگ
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 یمشخصات متقاض

و شماره تلفن  یشناسه مل ،یاطالعات شامل نام، نام خانوادگ نی. اشودینقشه درج م هیته یمتقاض یتیاطالعات هو یبخش متقاض در

 (31شکل ) مشاهده است.قابل  ریبخش در شکل ز نیشده ا لیهمراه است. نمونه تکم

 
 برداری: مشخصات متقاضی در اظهارنامه نقشه31شکل 

 مشخصات ملک/ مکان

نوع )در صورت وجود(،  یملک )در صورت وجود(، شناسه عرصه، پالک ثبت یکتایکامل ملک، شناسه  یدر بخش ملک/ مکان نشان

 (32شکل ) .شودیسلول در نظر گرفته شده است( درج م نیکه در ا ییهاملک )مطابق با انتخاب

 برداری: مشخصات ملک/مکان در اظهارنامه نقشه32شکل 

 ملکمختصات 

و  Y و X مربوط به یهامرکز ملک در سلول ی، درج مختصات حدودUTM ملک در سلول شماره زون یریبا انتخاب زون قرارگ

  د.شویداده م شینما کیدور و نزد یدر دو نما Google یاماهواره ریملک در تصو تیموقع ریتصو ،یدکمه واکش یرو کیسپس کل

به طول  هیثان 40ممکن است حدود  نترنتیاست و با توجه به سرعت ا نترنتیمتصل بودن به ا ازمندین یاماهواره ریتصو یواکش

 (33شکل )کرد.  کیصفحه کل یرو دینبا و شودیمدت صفحه ورود اطالعات، قفل و از دسترس خارج م نی. در ابیانجامد

  .دنصب شده باش Microsoft Office Word افزاربه باال از نرم 2016نسخه  دیبا تیقابل نیاستفاده از ا یدر ضمن برا
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 برداری: مختصات ملک در اظهارنامه نقشه33شکل 

 بردار و روش کار مشخصات نقشه

بردار شامل عنوان نوع شخص )حقیقی یا حقوقی(، نام و نام خانوادگی، شناسه ملی و شماره پروانه نقشهدر این قسمت اطالعات هویتی 

 (34شکل ) شود.نظام مهندسی/ کاردانی )در صورت وجود( درج می

 
 برداریبردار و روش کار در اظهارنامه نقشه: مشخصات نقشه34شکل 
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 جدول نقاط پایه

برای برای انتقال مختصات و تهیه نقشه استفاده کرده است، باید های مرجع، مانند شبکه مبنایی سازمان نقشهبردار از شبکهاگر نقشه

 (35شکل ) ماید.مشخصات نقاط مورد استفاده را در جدول نقاط پایه درج ن

 
 برداری: جدول نقاط پایه در اظهارنامه نقشه35شکل 

 CORSمشخصات ایستگاه جدول  

مانند شمیم، سمت و یا CORS های های تعیین موقعیت آنی با اتصال به شبکهو روش GPSهای برداری از گیرندهچنانچه برای نقشه

  های مورد استفاده در این جدول، درج شود.هدی استفاده شده باشد، باید مشخصات شبکه و در صورت امکان، ایستگاه یا ایستگاه

 (36شکل )

 
 برداریدر اظهارنامه نقشه CORS: جدول مشخصات ایستگاه 36شکل 

 های سیماکجدول استفاده از الیه

ی در ابه صورت الیه تهیه شده توسط دستگاهی برای تعیین موقعیت امالک، فرآهم شود، این نقشه چنانچه امکان استفاده از نقشه

های موجود در سیماک برای ترسیم نقشه باید نام الیه و سیماک نصب خواهد شد و در دسترس خواهد بود. در صورت استفاده از الیه

 (37شکل ) کننده آن درج شود.تأمین

 
 برداریهای سیماک در اظهارنامه نقشه: جدول استفاده از الیه37شکل 
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جدول مشخصات ایستگاه ، گانه )جدول نقاط پایهیکی از جداول سه فقط و فقط بردار بایدروش تهیه نقشه، نقشهبا توجه به نکته: 

CORS ،و دو جدول دیگر خالی باقی خواهند ماند را تکمیل نماید های سیماک(جدول استفاده از الیه. 

 های قطعه زمین مالکیتیمختصات گوشه

های قطعه زمین مالکیتی اقالم اطالعاتی مورد نیاز شامل شماره زون، تعداد رئوس، دقت تهیه بردار در جدول مختصات گوشهنقشه

 نماید.ات ذیل درج میاز رئوس را با توجه به نکنقشه، نوع مرز غالب، مختصات تمام رئوس، طول اضالع و نحوه برداشت هر یک 

 هایبهدر جهت عقر صورت متوالی و گردشه (، بشمال غربیاز گوشه  ترجیحاً) مختصات چندضلعی نقشه ملک از نقطه اول 

  شود.تا دو رقم بعد از اعشار وارد  UTMمختصات  Yو  Xهای . در ستونشودوارد  ساعت

  ه در عرصه آنها عرصه حتماً دقیق ترسیم شود. در خصوص امالک آپارتمانی مجتمع کالزم است اگر ملک ویالیی است

 بایدتواند به صورت غیر دقیق انجام شود ولی ترسیم محیط ساختمان بیش از یک ساختمان وجود دارد، ترسیم عرصه می

 دقیق باشد. بایدهای تک ساختمانی، برداشت عرصه دقیق باشد. در مورد مجتمع

 ن مختصات هر نقطه با ذکر این موارد تشریح شود:نحوه تعیی 

 )تشریح شود( ، توتال استیشن، مترکشی، ترکیبی یا سایرGPSدستگاه:  .1

 )تشریح شود( و سایر PPK ،RTK ،STATIC ،COGO ،Free Station: برداریروش نقشه .2

 ملک روش تشخیص نقطه: عارضه مشخص، عالمت موجود روی زمین، معرفی توسط متقاضی، اسناد و مدارک  .3

 )تشریح شود(

 .های مربوط و روش محاسبات تشریح شودگیریمختصات و اندازهباید در صورت استفاده از نقطه کمکی،  همچنین

 (38شکل ) نمونه تکمیل شده این جدول در ادامه قابل مشاهده است.
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 برداریهای قطعه زمین مالکیتی در اظهارنامه نقشه: مختصات گوشه38شکل 

 کروکی عرصه ملک

 ترسیمی را در قسمت کروکی عرصه ملک وارد نماید. هایبردار باید تصویر نقشه ترسیم شده در یکی از محیطنقشه

سازی تصویر ، آدرس محل ذخیرهWork offlineکنیم و پس از انتخاب حالت ( کلیک میبرای این کار روی دکمه ورود تصویر)  

 را میزنیم. Insertکنیم و دکمه کروکی را انتخاب می

 (39شکل ) و ... باشد. PNG ،JPGی ذخیره تصویر مانند هاالزم به ذکر است، فایل کروکی باید در یکی از قالب
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 برداری: کروکی عرصه ملک در اظهارنامه نقشه39شکل 

 

 نمایش موارد ذیل در کروکی الزامی است:

 جهت شمال 

 شماره رئوس ملک 

  د(رفرنس )در صورت وجونام یا شماره نقاط کمکی یا 

 اضالع عرصه 

 نوع محدوده مجاور 

 نوع و مالکیت مرز 

  ملک )در صورت وجود(رأس جدول فاصله نقاط کمکی از 

  محل استقرار دوربین )در صورت استفاده ازTotal 

Station ) 
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 نمایش داده شده است. 40شکل نمونه تکمیل شده کروکی عرصه ملک در 

 
 برداری: نمونه تکمیل شده کروکی عرصه ملک در اظهارنامه نقشه40شکل 
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 عرصه نقشه برداری بررسی برخی نکات در: 6پیوست 

 تاثیر دقت تهیه نقشه در مساحت عرصه

به  .53استرأس نسبت به مختصات واقعی  ترسیم شده اختالف مختصاتاحتمالی میزان حداکثر نشان دهنده  ،ار دقت تهیه نقشهمقد

محل احتمالی قرارگیری رأس ترسیم کرد.  اعالم شده، شعاع مقدار دقت با ترسیم شدهرأس ای به مرکز هر توان دایرهعبارت دیگر می

 .واقع شده استاین دایره  سطح روی اینقطهدر واقعیت در 

توضیح بیشتر این که  گیرد.قرار می مساحت واقعی قطعه ملکی نیز در یک بازهمتناسب با دقت تعیین شده، جه به این موضوع، وبا ت

 نقشه ترسیمی به اندازهسمت  در دوکردن محدوده )یا آفست( که از بافرگیرد قرار میدو چندضلعی  مساحت بینواقعی عرصه مساحت 

 آید.دست میه دقت تعیین شده ب

خود را بر روی  مورد استفاده برداریروش نقشهدقت برداری، تأثیر بردار موظف است پیش از نقشهنقشه

ن دلیل مالکیت )به عنوابا مساحت مندرج در  ،آن یاحتمالیل اختالف دالو مساحت محاسباتی از روی نقشه 

 ،زم باشدال در صورتی که برای متقاضی دستیابی به دقت باالتری تشریح کند.را برای متقاضی ( سند رسمی ثبتیمثال 

برداری مجدد بردار ممکن است ناچار به نقشههنقشنقشه بردار باید از وی بخواهد تا رئوس ملک را با دقت بیشتر و مناسب معرفی کند. 

 باشد.مناسب و بکارگیری روش و تجهیزات مناسب برای دستیابی به دقت 

 برداری بر مساحت عرصه نمایش داده شده است. ثیر عامل دقت نقشهأشکل زیر نمونه ای از ت در

با در نظر  سانتیمتر نقشه برداری شده است. 50متر مربع( با دقت  200متر )با مساحت واقعی  10X20با ابعاد  مستطیل شکلی عرصه

 قرار می گیرد.متر مربع  231تا  171مساحت این عرصه در بازه  ،برای هر رأس 54سانتیمتر رواداری 50گرفتن 

 گیرد.متر مربع قرار می 203,01تا  197,01برداری شده باشد، مساحت آن در بازه سانتیمتر نقشه 5همچنین اگر این عرصه، با دقت 

                                                   
عوامل »برداری رئوس ملک و ترسیم است که پیش از این در قسمت ها(، نقشهعوامل موثر بر این اختالف شامل جانمایی ملک، تشخیص محدوده عرصه ملک، شناسایی رئوس)شکستگی 53

 تشریح شده است.  « شهموثر بر دقت مورد انتظار از نق
54 Tolerance 
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 : تاثیر فاکتور دقت تهیه نقشه بر مساحت عرصه41شکل 

 ها برای نمایش قوسانتخاب صحیح شکستگی

کاری نادرست است؛  ،ادهسجایگزینی قوس با یک پخ  از سوی دیگر، از آنجا که در سیماک امکان ترسیم قوس یا کمان وجود ندارد و

آن را به یماک باید سرسیم قوس در برای ت ،دباشقوس تعیین شده  بادو یا چند ضلع از عرصه به جای خطوط صاف  محل اتصال اگر

ی روی قوس به پاره خط های کوچکی متناسب با دقت مندرج در جدول ضوابط دقت تقسیم کرد. به این صورت که نقاط شکستگ

کمتر  ه قوس با وسط وتر()در حداکثر اختالف فاصلترسیمی با قوس واقعی خطوط فاصلهدر نظر گرفته شوند که  طوریو مناسب تعداد 

 شد.با مورد انتظار از میزان دقت

 Dبرقرار شده باشد برای ترسیم قوس با دقت  Rقوس ساده با شعاع  ای با استفاده ازبه عنوان مثال چنانچه اتصال دو ضلع از عرصه

 خواهد بود. Lحداکثر طول بین دو نقطه روی قوس مقدار 
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 : قوس ساده42شکل 

 

𝐹 = 𝑅 − 𝐷 

𝐹2 + (
𝐿

2
)2 = 𝑅2 

𝐿 = 2√𝑅2 − 𝐹2 = 2√𝑅2 − (𝑅 − 𝐷)2 = 2√𝑅2 − 𝑅2 − 𝐷2 + 2𝑅𝐷 

 

𝐿 = 2√2𝑅𝐷 − 𝐷2 
یش دهنده قوس و انتخاب درست و اشتباه شکستگی ها در قوس در تصویر زیر نمایش داده شده است. خط مشکی رنگ نمانمونه 

ایجاد  ،با توجه به دقت تهیه نقشهت آفست و یا بافر در خارج و داخل قوس است که هایی فرضی به صورقوس ،خط چینخطوط 

  قوس خارج شود. چندخطی ترسیمی نباید از محدوده مابین این دوکنند که ای را تعیین میبازه اند وشده

 متر در نظر گرفته شده است. 2متر و شعاع قوس  0,1دقت مورد انتظار نقشه 

𝐿 = 2√2 × 2 × 0.1 − 0.12 ≅ 1.2 
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 در قوس : نحوه درست و اشتباه انتخاب رئوس43شکل 

 

 نقشه عرصه هنگام تهیه درز انقطاعبررسی 

و ساختمان در هنگام زلزله و داز برخورد  تا شده است مجاور پیشبینیهای رز انقطاع فضایی است که به منظور جدا کردن ساختماند

 .کند ها به هم جلوگیریایجاد آسیب مضاعف توسط ضربه ساختمان

بردار باید ده باشد( ، نقشهملک در حال ساخت و ساز باشد و مرحله نمای ساختمان هنوز اجرا نشدر صورت وجود درز انقطاع )چنانچه 

چه مقدار، مربوط به عرصه  وبا بررسی ابعاد مندرج در دلیل مالکیت، تشخیص دهد که چه مقدار از این فاصله مربوط به عرصه مجاور 

 ن را لحاظ نماید.از درز انقطاع است، باید در ترسیم نقشه، آ مورد نظر است. در صورتی که عرصه مورد نظر، دارای سهمی

شود و تشخیص حدود ساختمان معموال با نمای آن آسانتر های مجاور، درز انقطاع پوشانده میپس از اجرای نمای ساختمانمعموالً 

 خواهد بود.
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 : درز انقطاع ساختمان های مجاور44شکل 

 


