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 خدا نام به

 ايران استاندارد ازمان مليس با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تکدوی   تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

 .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29 مورخ ادار  عالی شورا  جلسه دومی  و پنجاه و یکصد موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه نام

 جهت اجرا ابحغ شده است. 33333/996ایران تغییر و طی نامه شماره  سازمان ملی استاندارد

مؤسسکات   و مراکک   نظران صاحب *کارشناسان مؤسسه از مرکب نیف اا کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شکرایط  توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

ننکدگان،  کمصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی   پکی   .شکود  می حاص  دولتی غیر و دولتی اا سازمان نهاداا، تخصصی، و  علمی مراک  کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط یمل کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   مکی  تهیکه  شکده  تعیکی   ضکوابط  رعایت با نی  ذیصح  و مندعحقه اا سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پی 

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  دارداسکتان  عنکوان  بکه  تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملکی  اسکتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی  استاندارد سازمان که مربو  استاندارد

المللی الکتروتکنی   بی  کمیسیون (ISO) 1استاندارد المللی بی  سازمان اصلی عضا ا از ایران سازمان ملی استاندارد
9

(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و(OIML) 4رابط تنها به عنوان و است
کدک   کمیسیون 

3غذایی
(CAC) اا  نیازمند  و لیک شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در

 .شودمی گیر بهره المللیبی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، اا پیشرفت آخری  از کشور، خاص

 سحمت کنندگان، حفظمصر  از حمایت برا  قانون، در شده بینیپی  موازی  رعایت با تواند می ایران سازمان ملی استاندارد

 از اجکرا  بعضکی   اقتصکاد ،  و محیطکی  زیسکت  مححظکات  و محصکوتت  کیفیت از طمینانا حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و

 استاندارد، اجبکار   عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/ و کشور داخ  تولید  محصوتت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاتاکا   اسکتاندارد  اجکرا   شکور، ک محصکوتت  بکرا   المللی بی  بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان . نماید

 فعکا   مؤسسات و ااسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

و  اکا  گاهآزمون محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا سامانه صدورگواای و ممی   بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

تأییکد   نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ااسازمان گونه ای  استاندارد مؤسسۀ ،سنج  وسای  کالیبراسیون )واسنجی( مراک 

 اکا آن عملککرد  بکر  و اعطکا  اکا  آن به صححیت تأیید گوااینامۀ تزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران صححیت

 انجکام  و گرانبهکا  فلک ات  عیکار  تعیی  سنج ، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی  بی دستگاه ترویج .کند نظارت می

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

 

                                                 
 

1-International organization for Standardization 

2-International Electro technical Commission 

3-International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal)  

4-Contact point 

5-Codex Alimentarius Commission 
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 کمیسیون فني تدوين استاندارد

 

 :3قسمت  -گیريندازهپیاده کردن نقشه و ا – ساز و ساخت براي گیري اندازه يها روش» 

 «گیري اندازه و برداري نقشه انجام خدمات براي لیست چک
 

 سمت و/ يا نمايندگي رئیس : 
 سید آرش         ، موسو  قاسمی

 )دکتر  مهندسی عمران ک سازه(

 دانشگاه آزاد اسحمی ک واحد تبری 

                                                             

  بیر :د

 نیا، حمیدر ضاکاظم

 عمران(مهندسی )کارشناس 

 شرکت صدرسازه رسام

 

  ) اسامی به ترتیب حرو  الفبا: )اعضاء 

 

                       ارشد، بهم 

 مهندسی عمران(  ارشد  )کارشناس

 

 زاده، حسی اسداله

 )کارشناس مهندسی مکانی  ک تعمیرات(

 

 شرقیبایجانآذر اداره ک  استاندارد استان

 

 

مرک  آموزش علمی و کاربرد  استاندارد 

 تبری 

 جااد، رسو                                                  زادهتقی

 مکانی  ک تبدی  انرژ (  مهندسی )کارشناس ارشد

 

 کار، سهرابزیرک

 عمران ک سازه(ارشد  )کارشناس

 

 شکور  پرتو ، مهد 

 ازه(س -ارشد عمران )کارشناس
 

 الدی  عدالت، کما 

 (مکانی  خاک و پی -عمرانمهندسی )کارشناس ارشد 

 

 رو، ساسانح فرشی

 اا  ایدرولیکی(سازه -)کارشناس ارشد مهندسی عمران

 

 

 شرکت آزالییا تبری 

 

 

 سازمان عمران شهردار  تبری 

 

 

 شرکت صدر سازه رسام

 

 

 امکار(زمایشگاهآجهاد تحقیقات سهند )

 

 

 شرقیآذربایجان اداره ک  استاندارد استان
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 موسو ، محمد

 عمران(مهندسی )کارشناس 

 

 وحید ، زادهولی

 عمران(مهندسی  )کارشناس

 

 

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امکار( آزمایشگاهجهاد تحقیقات سهند )

 

 

 شرقیاداره ک  استاندارد استان آذربایجان
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

 ج کمیسیون فنی تدوی  استاندارد

 ه گفتارپی 

 1 اد  و دامنه کاربرد 1

 1 ساختمان ی  تدارک مراح  9

 1 مرتبط گیر  اندازهاا  روش 3

 3 شده توصیه نقشه  اا مقیاس 4

 6  بردار نقشه  اا نقشه اندازه دقت 3

 6 مستندات 6

(ثانویه مشابه تنظیم خطو  با توجه به تنظیم گذار  واندازه -حعاتیپیوست الف )اط  

 

3 
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 گفتارپیش

 لیست چ  :3قسمت -گیر کردن نقشه و اندازهپیاده – ساز و ساخت برا  گیر  اندازه  اا روش »داستاندار

 و تهیهتوسط شرکت صدر سازه رسام  آن نوی پی  که «گیر  اندازه و بردار  نقشه انجام خدمات ا بر

-مهندسی ساختمان و مصالح و فراوردهاستاندارد  ملی کمیتۀ جلسهپانصد و سی و سومی   در و تدوی  شده

 قانون 3 ماد   ی بند استناد به این  است، گرفته قرار تصویب مورد 39/96/23  مورخ  اا  ساختمانی

 ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، استانداردسازمان ملی مقررات  و قوانی  اصح 

  شود.می منتشر

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا پیشرفت و تحوتت با اماانگی و امگامی حفظ برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظرتجدید ل وم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

 باید بنابرای گرفت.  خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در تجدیدنظر انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد داستاندار ای  تهیۀ برا  که خذ أمنبع و م
ISO 4463-3: 1995, Measurement methods for building - Setting-out and measurement : Part 3 

Check-lists for the procurement of surveys and measurement services 
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 مقدمه

 تهیه برا گیر  اا  اندازهصحت شیوهساز  اا  آمادهنقشهمربو  به  اا یکی از مجموعه ای  استاندارد

 داد.را تشکی  می گیر  خدمات اندازه و بردار  نقشه

اا  مراح  و نشانگاهمربو  به   3 قسمت و ساخت و سازگیر  برا  اا  اندازهشیوه مربو  به1 قسمت

 باشدمی گیر اندازه
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 خدمات  براي لیست چک: 3قسمت -و سازساخت براي  گیري اندازهي ها روش

 گیري اندازهبرداري و  نقشه

 هدف  و دامنه کاربرد           1

-پیاده و بردار  نقشهانجام خدمات  برا  لیست چ در قالب  راانماییتعیی  استاندارد  ای  اد  از تدوی 

مورد نیاز باشد شناسایی و جانبی  کاراا و  ساخت و سازااکه ممک  است در توسعه و باشد می کردن نقشه

 کند. میفراام 

با  ساخت و سازمورد نیاز در تهیه  پیاده کردن نقشهو خدمات  بردار  نقشهکسانی که در تعیی  به چنی  ام

توان  میکه و موارد بیشتر را  وجود آیدهبتواند  میانتخاب  ،از ال امات مورد نیاز که در آن لیست چ ارائه ی  

 کند. میا  خاص پروژه اضافه کرد، کم  با توجه به نیازا

 راانما برا  ار دو مورد ساخت پروژه جدید و بازساز  کاربرد دارد.ای   

  ساخت و سازمراحل تدارک يک        2

 گیر   و خدمات اندازه کردن نقشهپیاده، بردار  نقشه، ی  از مراح  زیر در ار پروژه توسعه و ساخت ی  در

 اشد.مورد نیاز بممک  است 

  .موجود ساخت و سازیا  ساخت و سازیا : استفاده از طر  1مرحله 

 .: برنامه ری   پروژه9مرحله 

 .پروژه  : قب  از ساخت3مرحله 

 .پروژه  : ساخت4مرحله 

 .: اتمام پروژه3مرحله 

 مرتبط گیري اندازه يها روش            3

  موجود خت و سازهايسا يا ساخت و سازيا  طرح استفاده از: 1 مرحله     3-1

 محلی سامانهبردار  نقشه ی  و یا زمینی بردار  نقشهار کدام از توسط  باید طر  ی  از قانونی مرزاا 

 .باشد شده تعریف

 مناسب تخصصي خدمات تهیه يها دستورالعمل از يلیست چک      3-1-1

 :باید بردار نقشه که کنید مشخص

 را مشخص کند یمحل نقشه رو آن بر گیر  جهت م شا ، ساخت و ساز و نقشهشناسایی  -الف

 اا، جاده مثا  عنوان به) مح  احداث نقشه بر رو  مح  مجاور یا و اصلی اا  ویژگی دادننشان  -ب

 به اقحم حذ  کردن یا و اضافه ؛(..... و ،اا نرده ب رگ، درختان تلف  اوایی، یا برق خطو  زیرزمینی، خدمات

 را نشان داد خاص پروژه برا  ال امعنوان 
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 را تهیه کند. محلی یا ملی نقا  نشانه به مربو  1موضعی سطو  -پ

 اا سامانه یا ااشبکه دیگر یا ملی مرجع اا شبکه به نقشه مح  احداث ارتبا نیاز  صورت در -ت

 ایجاد کند. مختصات

 نقشه 1 مرحله در اطالعات ارائه        3-1-2

 :باید بردار نقشه که کنید مشخص  

 مورد اطحعات دادن نشان برا ( را ببینید4 بند) خاص نیاز با متناسب ،بردار  نقشه برا  مقیاس ی  -الف

 کند. نیاز انتخاب

 .داد نشان را موضعی  وسط یا/و ارتفاع در نیاز اختحفات مورد در ،منحنی تراز را به صورت مناسب -ب

 پروژه ريزي برنامه: 2 مرحله           3-2

 جانبی آثار و موجود ساخت و سازاا  یا طر  در ج ئی و اطحعات کلی پروژه، ی  ری   برنامه همرحل در

 مورد نیاز است.

 مناسب تخصصي خدمات تهیه براي ها دستورالعمل از يلیست چک         3-2-1

 :باید بردار نقشه که کنید مشخص

 و زمی  رو  بر مصنوعی و طبیعی اصلی عوارض مح  یی تع برا  )ارتفاعی(9نگار عارضه بردار  نقشه -الف

 مقررات یا و قانون توسط شناسایی عوارض زمی  که ،ضرورتو در صورت  نیاز صورت در سطح منحنی تراز

 شده را انجام داد. محافظت دیگر

 یا و مح  احداثدر تزم است  کهجود مو عوارض از دسته آن موقعیت ایجاد برا  ج ئیات بردار  نقشه -ب

 اا، جاده درختان، اا، پست اا، دک  دیواراا، ، ااساخت و ساز مثا  عنوان به)مشخص شود آن ورت مجا

 .انجام داد سطو  و ارتفاع( روی  گیاای و ..... مثا  عنوان به)  عوام  طبیعی  و( ..... و حصاراا، اا، جدو 

 .کند جداگانه تهیه 3مختصات خدمات خارجیی  نقشه  -پ

 در بحفاصله که موجود خدمات( ارتفاع یا عم  و موقعیت) مح  و نوع تعیی  وجود برا م خدمات  نقشه -ت

 .تهیه کندرا  4جاده وسای  و اا جاده ،مح  قاب  اجرا گیرند، شام   میقرار  مح  احداث سراسر در و مجاورت

 عوارض ئه ابعادارا و ج ئیات تعیی  برا را موجود  ساخت و سازاا   نقشه بازساز ، اا  پروژه برا  -ث

 .تهیه کند (ارتفاع و نقشه افقی در)موجود ساخت و سازاا  خارجی و داخلی

 برا  مرجع خطو  یا و مختصات سامانه ی  یا و مشترک شبکه بصورت ی  ری  برنامه شبکه ی  -ج

 و عارضه نگار  ،تفکی  اراضی) زمی  بردار  مختصات نقشهرتبه کردن ام برا  و نقشه توسعه به کم 

 .ایجاد نماید پروژه مسطح نقشه اا  با( ج ئیات

 

                                                 
1- 

Provide spot levels  
Topographical-2 

3-external services 

4-Road furniture 
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 ها نقشه 2 مرحله در اطالعات ارائه      3-2-2

 :باید بردار نقشه که کنید مشخص

 مورد اطحعات دادن نشان برا ( را ببینید 4 بند) خاص نیاز با متناسب بردار  نقشه برا  مقیاس ی  -الف

 .کند انتخاب نیاز

 خاص تغییرات دادن نشان برا  موضعی سطو  یا و ارتفاع در نیاز مورد  اا تح اخ دراا  تراز منحنی -ب

 .داد مناسب نشان شک  سطح را به در

 

 :شام  است ممک  اا نقشه

 .بلوک طر  -الف

عوارض  از ی  ار برا  مختصات جدو  وطر  کلی ساخت پیشنهاد شده  احداث مح  و اویت -ب

 .شده گیر  اندازه

 شااد. نقا  و اصلی بردار  نقشه  اا ایستگاه جمله از اصلی شبکه بردار  نقشه به مربو  ج ئیات -پ

 (شما  نقطه) تعیی  موقعیت -ت

 مرجع دیگر. یا ملی مرجع شبکه با ارتبا  -ث

 عوارض حصاراا، اا، نرده اا، پست موجود، اا ساخت وساز مرزاا، مانند موجود عوارض مح  و اویت -ج

 ..... و طر  مجاور

 خاک. تحقیقات درآمده در اجرا به یآزمون اا چاله و ااگمانه مح  -چ

  ،و  و منحنی اا  ترازسط از شبکه ی  -ح

 .آن از مشخصی بخ  یا مح  احداث مساحت -خ

 پروژه ساز  و ساخت از قبل: 3 مرحله     3-3

مورد  پروژه پیشنهاد شده ساز  و ساخت و طر  مورد در دقی  اطحعات ، آماده کردنپروژه ساز  و ساخت از قب 

 . نیاز است

  مناسب خدمات تهیه براي اقدامات از يلیست چک       3-3-1

ساخت  و است شده تعریف ری  برنامه شبکه و موجود اا  ویژگی و قانونی تثبیت گردیده مرزاا  -الف

 . است شده یابیشده مکان پیشنهاد وساز

متناسب با مح   که بطور  نقشه در شده داده پیشنهاد ا اساخت و ساز -ساخت وسازاندازه  بررسی -ب

 . باشند

 . تواف  موقعیت و ابعاد مورد در محلی مقامات یا معمار نهایی تایید اخذ -پ

 مناسب تخصصي خدمات تهیه براي را ها دستورالعمل از يلیست چک       3-3-2

 : باید بردار نقشه کهکنید مشخص
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 کردن نقشهپیاده نقا  متناسب با پیشنهاد شده  ساخت موقعیت دادن ارقر برا احداث  مح  نقشه -الف

 . ایجاد کند

 و اادا  ،ااایستگاه ثانویه، کلید  خطو  و اصلی نقا  ایجاد برا  سایت کردن نقشهپیاده ی  طر  -ب

 . ایجاد کند نقا  نشانه

 برا  مرجع مح  احداث انهسامنسبت به مختصات  محاسبه آنها توسط پروژه شده داده ابعاد تمام -پ

 . بررسی کند احداث مح  سراسر در پیاده کردن نقشه مداوم دقت به دستیابی

 واقعی اجرا  طر  را تایید کند. درستی مح  -ت

 و موجود اا ساخت وساز حرکت و زمی  حرکت بررسی برا  نظارت اا  ایستگاه ل وم ایجاد صورت در -ث

 دیگر محافظت مقررات یا و توسط قانون که آن عوارضی مثا  عنوان به) مح  اطرا  در مهم عوارض دیگر

 (.اند شده

 هانقشه 3  مرحله در اطالعات ارائه       3-3-3

 : باید بردار نقشه که کنید مشخص

 اطحعات دادن نشان برا ( را ببینید 4 بند) خاص نیاز با متناسب بردار  نقشه  اا طر  برا  یمقیاس  -الف

 . نتخاب نمایدا نیاز مورد

 . را نشان داد و سطو  مح   ساخت  اا طر  در شده داده نشان سطو  ارتبا  امکان، صورت در -ب

  گیري اندازه دقت قرارداد       3-3-4

 و استاندارد انحرا  بی  رابطه نیاز، صورت در و مجاز انحرا  ، ساخت کاراا  و کردن نقشهپیاده برا  تحق 

 . داد قرارداد را نشان تمشخصا در مجاز انحرا 

  پروژه ساز  و ساخت: 4 مرحله      3-4

 اطمینان برا  انگام پیشرفت،  ساخت گیر  اندازه و کردن نقشهپیاده بررسی و انجام پروژه،  ساخت طو  در

 .است از انطباق آن با مشخصات مورد نیاز

 مناسب تخصصي خدمات تهیه براي ها دستورالعمل از يلیست چک       3-4-1

 :باید بردار نقشه که کنید مشخص

 ابعاد با درستی به مح  اا  نقشهرتبه کردن مختصات ام تایید برا اولیه  کردن نقشهبررسی پیاده -الف

 ؛سواب  و مح  احداث واقعی

 و اادا  شبکه، تقاطع اولیه، شبکه فرعی و اصلی خطو  دانده نشان که پیاده کردن نقشه طر  ایجاد -ب

 ؛باشد  ساخت مدت طو  در نهنقا  نشا

 تمام صحیح موقعیت از اطمینان برا  ارتفاعی شام  کنتر  دقی  ثانویه کردن نقشهپیاده طر  ایجاد -پ

 اادا ، شام  شبکه تقاطع یا انحرا  و شبکه تقاطع شام  باید طر  ؛ ارساخت وساز ار برا   ساخت عناصر

 ؛اادا  باشد و کشی لوله  اا ایستگاه و سطح مبنا خطو  و موقت نقا  نشانه
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 اا، جاده صحیح موقعیت از اطمینان جهت ی برا  آثار خارجیج ئ کردن نقشهپیادهطر   ی  ایجاد -ت 

 غیره؛ و ساز  محوطه و زاکشی حائ ، دیواراا 

دامنه  ال امات با واقعی  ساخت انطباق بررسی منظور به پروژه ساخت طو  در پیشرفته نظارت انجام -ث

 کشی،  زه آسانسور، چاا  ،ااکف ،ا سازه قاب برا  انطباق بررسی خاص، طور به شده، مشخص تتغییرا

 .است نیاز مورد سایر موارد مرتبط و اا جاده

 

 هاشکل تغییر يا حرکت نظارت       3-4-2

-ساخت وساز برا  جدید، و موجود اا  ساخت  دو ار برا  است ممک  ااشک  تغییر یا و حرکت نظارت

 نیاز باشد. مورد (آب سفره) زیرزمینی آب سطح یا زمی  حرکات برا  مجاور، ا ا

 :موارد زیر است در بردار نقشه با تواف  به نیاز است، نیاز مورداا شک  تغییر یا و حرکات بر نظارت کهجائی

 یا حرکات ثبت برا  استفاده مورد تجهی ات و اا روش -الف

 یا ااگیر  ندازها دقت و (توالی) فاصله زمانی -ب

 یا  اا داده ارائه روش -پ

 یا (ارتفاع و مسطحنقشه  در) مناسب مشااده اا  ایستگاه -ت

 .شود بررسی  ساختدر طو   باید اادا  و اا ایستگاه از اطمینان آن، که با فاصله زمانی -ث

  هانقشه 4 مرحله در اطالعات ارائه      3-4-3

 : باید بردار نقشه که کنید مشخص

 دادن نشان برا ( را ببینید 4 بند) خاص با نیاز مناسببردار  اا  نقشهطر  برا  مقیاس ی  -الف

  .انتخاب نماید نیاز مورد اطحعات

احداث را نشان  مح  سطو  با  ساخت اا بر رو  طر  شده داده نشان سطو  ارتبا  در صورت امکان، -ب

 . داد

  پروژه اتمام : 5 مرحله      3-5

 . دارد وجوداز ساخت   اا نقشه شام  ،حی  ساخت مدارک ارائه به نیاز پروژه اتمام از پ 

  مناسب تخصصي خدمات تهیه براي را ها دستورالعمل از يلیست چک      3-5-1

 : باید بردار نقشه که کنید مشخص

 ،ااساخت وساز ارتفاع و مسطحنقشه  در موقعیت نهاییگ ارشات  ثبت برا  حی  ساخت بردار  نقشه -الف

  ؛را انجام داد امور مرتبط خدمات وسایر

 داد. خارجی را نشان خدمات تمام عم  و مح  که جداگانه اماانگ حیتهیه طر-ب
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 هانقشه 5 مرحله در اطالعات ارائه      3-5-2

 نشان برا  را خاص نیاز با متناسب بردار  نقشه اا طر  برا  مقیاسی باید بردار نقشه که کنید مشخص

 (.را ببینید 4 بند) کند انتخاب نیاز مورد اطحعات دادن

 شده توصیه نقشه يها مقیاس            4

شده را  تعریف اا  طر  و اا بردار  نقشه انواع از ی  ار استفاده برا  شده توصیه اا  اصلی مقیاس 1 جدو 

 .داد میارائه 

 

 ها نقشه ختلفم انواع شده براي توصیه نقشه يها مقیاس - 1 جدول

 کاربرد مقیاس

1:9999 

1:1999 

1:399 

 اا بند  طر  و اا بردار  نقشه

1:1999 

1:399 

1:999 

 کلید   اا برنامه و احداث مح 

1:999 

1:199 

1:39 

 چیدمان طر  اولیه و بلوک اا  طر  ،وقعیتم نقشه

1:99 

1:19 

1:3 

1:1 

 )مونتاژ(بند امنقشه اا  اج ا و 

 

  يبردار نقشه طرح هاي ها از روياندازه دقت           5

 که اشیائی و اصلی بردار  نقشه خطو  ،(مرزاا ،ساخت وساز اا  گوشه مثا  عنوان به) اولیه قاصدم عوارض

 شود گیر  سنج  اندازه اا  پرونده از یا و بردار  نقشه از باید امیشهشود،  شناخته دقت به بایدآنها  ابعاد

 .خودشان مقیاس گرفت  نظر در بدون اا نقشه بند مقیاس با نه

 باید شود، طر  گرفته از باید ابعاد  اطحعات و نیستند دسترس در عدد  مقادیر آن در که موارد  در

 . شود مدنظر گرفته شده رسم  اا مکان دقت محدودیت
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 با ا ارتب در، عوارض رو  نقشه یا بدون اندازه خط ار توسط کهدقت  انتظار اا  مورد محدودیت 

 .باشد می زیر شر  به نشان داده شده است شده رسم اا  نقشه اصلی  اا مقیاس
 

 گیريهاي دقت اندازهمحدوديت – 2 جدول

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 از معی  دوره در محیطی شرایط در معرض دنتوان میکه نظر به این استند اایی نمونه تنها بات اا  محدودیت -1 يادآوري

 .شود مین شام  را مدهآ دست به گیر  اندازه دقت مقادیرشان و دننمای نوسان (رطوبت مانند) زمان

  مستندات            6

 .شود  دار نگه دبای  مهم  اا تاریخ سواب  تمام آن در که محلی ثبت و شناسایی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدودیت دقت مقیاس

1:9999 m 3 ,9    ± 

1:1999 m 9,9    ± 

1:399 m    1,9    ± 

1:999 mm 39    ± 

1:199 mm  93    ± 

1:39 mm 19    ± 
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 پیوست الف

 )اطّالعاتي(

 سازي نقشه ثانويه يکساناز خطوط پیاده کردن نقشهپیاده گذاري وازهاند

 خطو  از باید گیر اندازه و گذار اندازه در درگیر اا قسمت مها نیاز، مورد اماانگی به رسیدن برا 

 مح  در و( داد می نقشه را نشان ی  در موقعیت و ابعاد که زمانی) نقشه مراح  یکسان ار دو مرجع 

 شروع شود. (تطاب  اا گیر اندازه انجام و پیاده کردن نقشه انگام در)  ساخت

 شده داده 1شک  الف دردن نقشه از خطو  پیاده ساز  نقشه ثانویه یکسان گذار  و پیاده کرمثالی از اندازه

 .است

 
 ابعاد بر حسب میلیمتر

 
 گذاري و پیاده کردن نقشهاندازه -1شکل الف


