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بسمه تعالی
مقدمه
نقشههای آماری بخشی از ملزومات اجرای سرشماریها و طرحهاای آمااری مایباشاد .ایان
نقشهها به منظور اجرای بهینه سرشماریها مورد استفاده قرار میگیرند ،بنابراین هر چاه کامالتار و
گویاتر باشند کنترل پوشش جغرافیایی بهتر انجام میشود و نتایج دقیقتری حاصل میشود.
نقشه های مورد استفاده مرکز آمار ایران به دو گروه عمده شهری (به صورت بلوکی با مقیاس
 )1 : 2111و نقشههای روستایی با مقیاس  1 : 51111تقسیم میشوند .هاد از ایان دساتورالعمل
اصالح و بهنگام رسانی نقشه های آماری شهری می باشد.
با توجه به ماهیت پویای شهرها هر ساله تغییرات گوناگونی در این مناطق مشاهده میشاود
که می تواند در آمارگیریها و سرشماری ها تأثیرگذار باشد .از این رو بهنگام سازی نقشههای آمااری
اهمیت ویژهای دارد .برای انجام این کار الزم است از روش های استاندارد و یكسان اساتفاده کارد تاا
مشخصات فنی نقشهها حفظ گردد .در مورد آبادیهاای دارای نقشاه بلاوکی کلیاه عملیاات بهنگاام
سازی مانند نقشههای شهری انجام میشود.
هد از ارائه این مجموعه ،یكسان سازی فعالیت اصالح و بهنگام سازی نقشههای آماری با استفاده از
روشهای استاندارد نقشهبرداری میباشد .در این راهنما ابتدا مفاهیم پایه نقشه آمااری تویاید داده
می شود و سپس استاندارد این نقشه ها در دو فرمات  Shapefileو  Dwgارائاه مای گاردد ساپس
مراحل و روشهای بهنگام رسانی نقشه ها بررسی می گردد.
 -3تعاريف
نقشه آماري(شهري)
نقشههای آماری شهری و آبادی بلوکه یک نقشه مویوعی به مقیاس  1:2111می باشد که به منظور
راهنمایی مامورین سرشماری و آمارگیری در سطد شهرها و آبادیها مورد استفاده قرار میگیرد.
در این نقشه ها بلوکهای ساختمانی و مراکز مسكونی که بصورت دقیقتر تحت عناوان بلاوك آمااری
تعریف خواهد شد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و عوارض دیگر از اهمیت کمتری برخوردار هستند.
دقت مسطحاتی نقشههای آماری مطابق نقشههای استاندارد  1:2111میباشد.
بلوك آماري (:)Block_amar
به مجموعهای از ساختمانهای به هم پیوسته(یا ساختمانها و زماینهاای باه هام پیوساته) اطاال
می شود که از همه طر به معابرعمومی (کوچه ،میدان ،خیابان و  )...یا عاوارض طيیعای (رودخاناه،
کوه ،ترانشه و  )...محدود شده باشد .ایالع پیرامون بلوك آمار میتواند از ناوع دیاوار ،حصاار ،نارده،
پرچین  ،ردیف درخت ،حد و  ...باشد.
این عاریه مهمترین عاریهی موجود در نقشه آماری شهری مایباشاد و هار بلاوك دارای یاک کاد
منحصر بفرد برای آمارگیری خواهد بود( .آدرس آماری) این عاریه یاک عاریاه ساطحی مای باشاد
بنابر این باید محدودهی آن کامال مشخص و بسته باشد.
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ایالعی از بلوك که از جنس نرده ،سیم خاردار ،پرچین ،ردیف درخات ،حاد و  ...هساتند در جریاان
عملیات کارتوگرافی با نوع خط مربوطه نمایش داده می شوند .اما باید توجاه داشات کاه باه منظاور
پیوستگی خطوط تشكیل دهنده بلوك ،در الیه بلوك آمار ترسیم میشوند .ارایی حواشی بلوکها کاه
متصل به ساختمانها هستند و به همراه آنها تشكیل یک بلوك آماری میدهند بصورت حد بلوك در
این الیه قرار می گیرد و با خط چین نمایش داده میشوند.
برجها و آپارتمانهای داخل مجتمع های مسكونی و همچنین ساختمانهای منفرد حاشیه شهرها که
امكان تشخیص معابر در اطرا آن میسر نياشد نیز در این الیه قرار میگیرند.

مجددا تاکید میگردد مالك تشخیص بلوك ،معابر و گذرگاهها میباشند و در حاشیه شهرها در
صورت وجود معابری مانند جاده آسفالت و جاده خاکی ،از این معابر برای تشخیص بلوك استفاده
میشود و در صورتی که معابر قابل تشخیص نياشد بلوكهای ساختمانی به عنوان بلوك آماری در
نظر گرفته میشود .ساختمانهای در حال احداث ،فونداسیونها و نیز مخروبهها نیز در این الیه قرار
میگیرند.
نكته  :1در مورد مجتمعهای مسكونی که بلوکهای داخلی به عنوان بلوك آمار در نظرگرفته شود،
محدوده بیرونی مجتمع در الیه  Wallقرار میگیرد.
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نكته  :2بلوكهایی که از یک گوشه با دیوار یا سایر عوارض به هم متصل شده اند بطور مستقل در
نظر گرفته میشوند و دیوار یا سایر عوارض متصل کننده در الیه  Wallیا  Limitقرار میگیرد.

ساختمان(:)Building
ساختمانهای پراکنده داخل محدوده ادارات ،سازمانها ،پاركها و بطور کلی ساختمانهایی که در
داخل محدوده بلوك آمار قرار میگیرند و صرفا برای نمایش ویعیت موجود در طيیعت نمایش داده
می شوند ،در این الیه قرار می گیرند.
با توجه به اینكه این ساختمانها بلوك مستقل نمی باشند نیازی به کد آماری ندارند .ایان سااختمانها
بصورت خطی ترسیم می شوند و در صورت داشتن یلع مشترك با بلوك آمار نیازی به ترسیم یالع
مشترك نمی باشد.
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ساختمان های منفصل در یک بلوك باید به شكلی که در طيیعت قابل مشاهده هستند به طور مجازا
در این الیه ترسیم شوند.
کیوسکها ،دکهها و  ...نیز در این الیه قرار میگیرد.

حد(: )Limit
محدوده هایی که دارای بلوك آماری ،بلوك ساختمانی و دیوار نیستند اما با استفاده از معاابری چاون
بزرگراه ،خیابان ،ردیف درخت و  ...و یا به صورت قطعه زمین های عالمتگذاری شده قابل شناساایی
میباشند به همراه میادین ،بلوارها و مواردی از این دست در این الیه قرار میگیرند .همچنین مكاان
یا محدوده ای که پیرامون آن فقط با نرده و سیم خاردار احاطاه شاده اسات و عاریاهای مساقف در
داخل آن نیست ،در این الیه قرار میگیرند .این الیه بصورت خطی ترسیم می گردد.

بطور کلی عواریی مانند سیم خاردار ،پرچین ،نرده ،حد . . . ،در صورتی کاه تشاكیل دهناده بلاوك
باشند ،در الیه  block_amarو در غیر این صورت با حفظ  LineTypeمربوطه در الیاه  Limitقارار
میگیرند.
ديوار(:)Wall
کلیه دیوارهایی که در تشكیل بلوك آماری بصورت پلیگون دخالت ندارند در این الیه قرار می گیارد.
این الیه بصورت خطی ترسیم می گردد.
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گذرگاه ،بازار سرپوشيده(Bazar):
محدودهی بازارهای سرپوشیده در معابر شهرها ،با ترسیم هاشور در این الیه نماایش داده مای شاود.
این الیه بصورت سطحی و با پترن مربوطه نمایش داده می شود.
راه )Path( :
راهها و جادههای آسفالته و معابری که از قسمتهای بلوکه جدا میباشند و نیز مسیرهای کم عارض
که قابل تردد با اتوميیل نياشند و راههای مالرو در این الیه قرار میگیرند .ایان الیاه بصاورت خطای
ترسیم می گردد.
راهآهن)Railway( :
خطوط راه آهن در این الیه قرار میگیرند .این الیه بصورت خطی ترسیم می گردد.
پل)bridge( :
پل های احداث شده بر روی رودخانه ها؛ مسیل ها و کانال ها با نمااد مخصاود در ایان الیاه قارار
میگیرند .این الیه بصورت خطی ترسیم می گردد.
بريدگی ،گودال)Cut( :
پرتگاه ها ،بریدگی ها و گودال ،با نماد مخصود در این الیه قرار میگیرند .این الیاه بصاورت خطای
ترسیم می گردد.
رودخانه)River( :
آب های جاری سطد زمین اعم از دایمی و فصلی در این الیه قرار میگیرند .این الیه بصورت خطای
ترسیم می گردد.
مسيل)Floodway( :
محل عيور سیالب در فصول بارندگی که بستری از شن و ماسه دارد و شكل منظم هندسی ندارد .این
الیه بصورت خطی ترسیم می گردد.
کانال)Channel( :
عاریه ای مصنوعی برای آبرسانی و یا هدایت آب هاای ساطحی کاه دیاواره ی آن اغلا از مصاالد
ساختمانی نظیر بتن ساخته شده و ممكن است رو باز یا بسته باشد .این الیه بصاورت خطای ترسایم
می گردد.
رشته قنات)Qanat_chah( :
چاه های متعددی که به منظور ایجاد مجرایی در زیارزمین حفار شاده و ایان مجارا ،آب زیرزمینای
کوهپایه ها را به برای مصار کشاورزی و غیره به دشت ها روان می سازد .این عاریه بصورت خطی
ترسیم می گردد و بر روی خطوط سميل چاه درج میشود.
چاه آب)Qanat_chah( :
حفرهای مصنوعی در زمین که به منظور استخراج آب های زیرزمینای ایجااد شاده باشاد .ایان الیاه
بصورت نقطه ای ترسیم می گردد.
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محدوده فضاي سبز ،پارك)Park( :
محدودههای فضای سيز،پارك ها (جنگل طيیعی یا مصنوعی) و عاوارض مشاابه در صاورت نداشاتن
مكان یا ساختمان در این الیه قرار میگیرد( .در صورتی که داخل پارك مكاان یاا سااختمان وجاود
داشته باشد محدوده پارك با رنگ سيز در الیه بلوك آمار قرار میگیرد).
دريا)Sea( :
پهنه ی بزرگ از آب در داخل خشكی ها که به آب های آزاد متصل است.
درياچه)Lake( :
پهنه ی بزرگ آب حاوی آب شیرین یا شور که کامال با خشكی احاطه شده باشد .دریاچه ممكن است
در بعضی از فصول دارای آب باشد و در بعضی فصول کم آب یا حتی خشک باشد .این الیاه بصاورت
سطحی ترسیم می گردد.
استخر)Pool-Dyke( :
آبگیر مصنوعی که به منظور ذخیره آب ،پرورش ماهی و یا شنا مورد استفاده قرار میگیرد .این الیاه
بصورت سطحی ترسیم می گردد.
اسامی معابر و اماکن)Text( :
کلیه اسامی معابر اعم از بزرگراهها ،خیابان ها ،کوچه هاا و امااکن عماومی و عاوارض طيیعای نظیار
رودخانه  ،مسیل و  ...در این الیه ()TEXTقرار میگیرند.
اليه سمبل)Symbol( :
سميل عوارض و مكانها در این الیه قرار میگیرد .ایان ساميلهاا مطاابق ساميل هاای اساتاندارد
 1:2111سازمان نقشهبرداری کشور میباشد(.فایل )Rmt2000
محدوده و شماره حوزههاي )Hozeh81( 3113
محدوده و شماره حوزههای سرشماری عمومی کارگاهی( 11شماره حوزه به صورت  3رقمی با فونات
انگلیسی) در این الیه قرار میگیرند.
شماره بلوك هاي )Block_no81( 3113
شماره بلوك های سرشماری عمومی کارگاهی 11به صورت کدهای  19رقمی باا فونات انگلیسای در
این الیه قرار میگیرند.
محدوده و شماره حوزههاي )Hozeh85( :18
محدوده و شماره حوزههای سرشماری عمومی نفوس و مسكن ( 15شماره حوزه به صورت  3رقمی با
فونت انگلیسی) در این الیه قرار میگیرند.
شماره بلوك هاي )Block_no85( :18
شماره بلوك های سرشماری عمومی عمومی نفوس و مسكن  15به صورت آدرس  19رقمای در ایان
الیه قرار میگیرند.
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محدوده و شماره حوزههاي )Hozeh90( :99
محدوده و شماره حوزههای سرشماری عمومی نفوس و مسكن ( 91شماره حوزه به صورت  3رقمی با
فونت انگلیسی) در این الیه قرار میگیرند.
شماره بلوك هاي)Block_no90( : 99
شماره بلوك های سرشماری عمومی نفوس و مسكن  91به صورت آدرس  19رقمی در این الیه قرار
می گیرند.
اليه تصوير)Image( :
تصاویر ماهواره ای و یا تصاویر اسكن شده نقشه ها در این الیه قرار میگیرند.
محدوده نواحی شهرداري)Nahiyeh92( :
محدوده نواحی شهرداری در این الیه قرار می گیرد (با ذکر سال مورد نظر در ادامه نام الیه).
محدوده مناطق شهرداري)Mantagheh92) :
محدوده مناطق شهرداری در این الیه قرار می گیرد (با ذکر سال مورد نظر در ادامه نام الیه).
محدوده شهر يا آبادي)City_limit92) :
محدودهی مورد نظر برای شهر و آبادی دارای نقشه بلوکه جهت انجام سرشماری با ترسیم پلیگون به
دور بلوك ها تعیین شده و در این الیه قرار میگیرد.
نكته :در مورد آبادیهای دارای نقشه بلوکی کاه دارای مكاانهاایی باا فاصاله زیااد از بافات آباادی
میباشند (نقاط فرعی) این نقاط در محدوده آبادی قرار میگیرناد و بایاد در مرحلاه بهنگاام رساانی
موقعیت دقیق آنها تعیین شود و بطور کامل بصورت بلوکی برداشت گردند .در صورتی که فاصله آنهاا
از بافت موجود زیاد باشد در مرحله پالت ،از تكنیاکهاای کاارتوگرافی بارای نماایش آنهاا اساتفاده
میگردد.
 -2مشخصات نقشه ها در محيط AutoCAD

فایل های نقشه در محیط اتوکد به صورت دو بعدی باشد .تمامی عوارض میبایست طيق الیهبنادی ارائاه
شده ترسیم شوند .عوارض خطی بصورت  Plineترسیم شده و فایل نهایی با فرمت  DWG 2007عااری
از خطاهای هندسی و توپولوژیک باشد.
عوارض سطحی تعریف شده باید بصورت  Plineبسته باشند کلیاه اساامی کاه در محایط اتوکاد2111
ترسیم می شاوند بایاد باا فونتهاای فارسای اساتاندارد  Windowsباا یكای از فونتهاای  B_Lotusیاا
 B_Trafficنوشته شوند .ارتفاع نوشتههاا (  Elevationیاا  ) Z_ positionصافر باشاد و از نارم افازار
 microstationمنتقل نگردد .همچنین  UCSتمامی عوارض  worldباشد.
تيدیل فونتهای قدیمی (کات ) به فونتهای ویندوزی با روشهای زیر قابل انجام میباشد:
الف) بازنویسی اسامی و نوشتهها
ب) تهیه و استفاده از برنامههای جانيی  AutoLISPو  VBAدر محیط اتوکد

9

92 جدول اسامی الیههای شهری و آبادی های دارای نقشه بلوکه در سال
یخامت

نوع خط

رنگ

نام الیه

نام عاریه

ردیف

1225

Continuous

1

Block_Amar

بلوك ساختمانی

.1

1225

Wire

153

Block_Amar

سیم خاردار

.2

1225

Fence

243

Block_Amar

نرده

.3

1225

Hedge

91

Block_Amar

پرچین

.4

1225

Continuous

1

Block_Amar

1225

Limit

1

122

Continuous

1

122

Limit

122

 ساختمان های منفرد.5
ارایی حواشی
بلوك

.1

Building

ساختمان های
داخل بلوك ها

.1

41

Limit

حد

.1

Continuous

212

Wall

دیوار

.9

122

Continuous

4

Bazar

، بازار،گذرگاه
سرپوشیده

.11

122

Malro
Gipro, Continuous

45

Path

122

Rail-1

35

Railway

راهآهن

.12

122

Continuous

1

Bridge

پل

.13

122

Cut-R
Cut-L
Continuous

31

Cut

 گودال،بریدگی

.14

Blue

River

رودخانه

.15

122

Flood

Blue

Flood Way

مسیل

.11

122

Continuous

Cyan

Channel

کانال

.11

122

Continuous

Cyan

Qanat_Chah

 چاه و، رشته قنات.11
چشمه

122

Limit

Green

Park

، محدوده فضای سيز.19
پارك

122

Continuous

Blue

Sea

دریا

.21

122

Continuous

Blue

Lake

دریاچه

.21

122

Continuous

Cyan

Pool-Dyke

استخر

.22

122

1

Text

122

1

Symbol

122

Block_Amar

11

، جاده آسفالت، راه.11
معير

 اسامی معابر و اماکن.23
سميل عوارض

.24

Hozeh81

111

Block_No81

111
Red

Block_No85

Red

122

.29

الیه تصویر

Image

1

122

.25

محدوده و شماره
حوزه های 11

 .21شماره بلوکهای 11
.21

محدوده و شماره
حوزه های 15

 .21شماره بلوکهای 15

Hozeh85

Wire

122
122

Wire

123

.31

محدوده نواحی
شهرداری

Nahiyeh92

135

ACAD_ISO11W100

122

.31

محدوده مناطق
شهرداری

Mantagheh92

95

Kerb

122

.32

محدوده شهر یا
آبادی بلوکه

City_Limit92یا
Abadi_Limit92

4

Continuous

122

.33

محدوده و شماره
حوزه های 91

Hozeh90

Red

Wire

123

Block_No90

Red

 .34شماره بلوکهای 91

122

 -3-2شيت بندي نقشه ها
نقشه های آماری بصورت یكپارچه( )seamlessبرای شهرها و آبادیهای بلوکی تهیه میشوند.
در صورتیكه نیاز به شیت بندی نقشه ها باشد حتما" باید ازشیت بندی استاندارد نقشه های
 1:2111که توسط سازمان نقشه برداری کشور تهیه گردیده است استفاده نمود .در این استاندارد
یک اندکس کلی و استاندارد برای کل کشور تهیه شده است که می توان با قرار دادن این فایل بر
روی نقشه شهر محدوده شیتها را بر روی نقشه مشخص نمود .برای این کار از برش شیتها باید
اجتناب کرد و در صورت نیاز فایل یكپارچه اصلی را با استفاده از دستورات  Xrefو  XClipبصورت
شیت بندی استاندارد نمایش داد.
 -1مشخصات نقشه ها در فرمت Shapefile

از فایلهای  Dwgتهیه شده  Shapefileتولید می شود  Shapefileها باید دارای مشخصات زیر باشد
و در انتهای کار تحویل کارفرما گردد:
 .1یک  shapefileسطحی به نام ****_ Blk92حاوی بلوکهای آماری که دارای آدرس
آماری کد آماری سالهای  )Address85( 1315 ، 1311و  )Address90( 1391از نوع
 stringباشد( .بجای **** کد  4رقمی شهر درج شود)
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دقت شود که در  shapefileشهری نام فیلد توصیفی  Address90مطابق استاندارد و
محتوای آن  19رقمی باشد .همچنین یک فیلد با نام  Address92ایجاد شود و با استفاده
از فیلد  Address90کامل شود و تغییرات بلوكها در آن اعمال گردد.
در جدول اطالعات توصیفی  Shapefileفو به صورت زیر عمل نمایید:
الف) برای بلوك های تجزیه شده کد آماری ( )Address92در بلوك ها تكرار میشود و
در فیلد جدیدی با عنوان ( Taghir92از نوع  stringبه طول  )41برای این بلوكها کد S
درج میشود.
ب) برای بلوك های ادغام شده کوچكترین شماره بلوك حفظ میشود و در فیلد
 Taghir92یمن درج کد  ، Iشماره بلوکهای ادغام شده ،ثيت و با خط فاصله از هم
تفكیک میشوند.
ج) برای بلوك هایی که حذ شدهاند در یک فایل اکسل جداگانه شماره بلوكها (آدرس
 19رقمی  )91به همراه کد  Dدرج میشود.
د) برای بلوك های جدید در فیلد  Taghir92کد  Aدرج شده و آدرس بلوك بصورت 19
رقمی از شماره  111111در هر شهر شروع شده و به طور مسلسل ادامه مییابد و برای
شماره حوزه  111درج میگردد.
ه) برای بلوك های تغییر شكل یافته کد  Tدر فیلد  Taghir92درج می شود.
 .2یک  Shapefileخطی به نام ****_ Lmt92از کليه عوارض اعم از سميحی و
خيممی کااه دارای دو فیلااد باشااد کااه نااوع عاریااه (فیلااد  F_classاز نااوع )string
مانند ...... Wall, River, Block_amar, Buildingو نوع خاط (فیلاد  L_typeاز ناوع
 )stringرا مشخص نماید.
 .3یک  Shapefileنقطه ای به نام ****_ Txt92که اسامی در یاک فیلاد اطالعاات
توصاایفی (فیلااد  Nameاز نااوع  )stringبصااورت فارساای و خوانااا موجااود باشااد و
درصورتیكه بر روی نقشه  Labelشود اسامی فارسی بر روی نقشه قرار گیرد و در یک
فیلد دیگر نوع اسم (فیلد  Name_classاز نوع  )stringمشخص شاود(.مانند خیاباان،
مدرسه ،بیمارستان ) . . .
همچنين الزم است تمامی نام ها تبمديل بمه  Annotationشمود و پما از
عمليات کارتوگرافی با چرخش و تغيير اندازه بصورت خوانا و گويما در نقشمه
قرار گيرند و در صورت نياز در جاهاي مختلف تكرار گردد.
 .4یک  Shapefileسطحی به نام****_ Hozeh90که دارای محادوده وشاماره حاوزه
سال  91باشد( .فیلد  Hozeh90از نوع )string
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 .5یک  Shapefileسطحی به نام****_ City_Limit92کاه شاامل پلیگاون محادوده
شااهر یااا مناااطق شااهرداری باشااد و آدرس  11رقماای شااهر در فیلااد  Address90و
 Address92از نوع  stringدرج شده باشد .و نیز دارای فیلد  Nameباشد.
توجه :در مورد شهرها و آبادي بلوکه هايی که در نزديكی ه قرار دارنمد الزم اسمت
نقشهها به صورت يكپارچه مورد بررسی قرار گيرد تا محدودهها و بلموكهما بما هم
تداخل نداشته باشند و همچنين بلوکی خارج از محدوده قرار نگيرد.
 .1یک  Shapefileسطحی به ناام ****_ Nahiyeh92کاه شاامل پلیگاون ناواحی
شهرداری باشد و شماره ناحیه شهر در فیلد  nahiyeh_codeاز نوع  stringدرج شاده
باشد(.در صورت وجود)
 -4مراحل بهنگام رسانی
 -3-4بررسی و تعيين کيفيت نقشه هاي آماري
نقشه های آماری که در حال حایر مورد استفاده طرحهای آماری قرار می گیرند بصاورت بلاوکی
تهیه شده اند .با توجه به تنوع این نقشه ها و تولید آنها که در طول سالیان متعدد انجام شده اسات ایان
نقشه ها دارای کیفیت مختلف می باشند .برخی از نقشه های آماری از روی نقشه هاای ساازمان نقشاه
برداری و برخی توسط نقشه برداری زمینی و یا ابزار غیر دقیق تهیه شده اند ،بنابر این اولاین قادم بارای
اصالح و بهنگام رسانی این نقشه ها بررسی و تعیین کیفیت آنها می باشد.
با توجه به موارد ذکر شده در مورد نقشه های آماری  ،برای بررسی کیفیت این نقشه ها باید آنها
را با نقشه ها و یا تصاویر ماهواره ای استاندارد مقایسه نماود .نقشاه هاا یاا تصااویر ماورد اساتفاده بایاد
مقیاس(نقشه) یا قدرت تفكیک مكانی(تصویر) ،سال تهیاه ،روش تهیاه ،سیساتم تصاویر ماورد اساتفاده،
سازمان یا ارگان تهیه کننده و سایر مشخصات کیفی آن مشخص باشد .برخی از مناابعی کاه مای تواناد
بدین منظور مورد استفاده قرار گیرد به شرح ذیل می باشد:
 .1نقشه های  1:2111سازمان نقشه برداری کشور با مختصات UTM
این نقشه ها معموال" به روش فتو گرامتری و از روی عكس های هوایی تهیه شده اند .عوارض موجود
در این نقشه ها هم از لحاظ دقت هندسی و موقعیت عوارض مطابق با اساتانداردهای ملای باوده و دارای
دقت مناس برای نقشه های آماری می باشند .در صورتیكه مقیاس این نقشه ها بزرگتر از  1:2111بوده
و یا به روش زمینی تهیه شده باشد نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد .این نقشه ها دارای الیاه هاای
متعددی می باشند که برخی از آنها از قيیل نقاط ارتفاعی و منحنی هاای میازان در نقشاه هاای آمااری
استفاده ای ندارند .در هنگام استفاده از این نقشه ها باید به زمان عكسيرداری این نقشه ها توجه نمود.
 .2نقشه های سازمان نقشه برداری کشور با مختصات Local
این نقشه ها همان خصوصیات نقشه های  UTMرا دارند با این تفااوت کاه در سیساتم مختصاات
محلی تهیه شده اند .سیستم تصویر این نقشه ها باید قيل از استفاده اصالح گردد.
 .3تصاویر ماهواره ای با قدرت تفكیک باال و عكسهای هوایی
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تصاویر ماهواره ای با قدرت تفكیک بهتر از  1متر می توانند مورد استفاده قرار گیرند .تصااویر مااهوارهی
 World viewو عكسهای هوایی ارتوفتو نمونهای از تصاویر مناس برای استفاده مای باشاد .در ایان
مورد حتما" باید تصحیحات رادیومتریک و هندسای بار روی تصااویر مااهوارهای مطاابق اساتانداردهای
سازمان نقشهبرداری کشور انجام گرفته باشد.
پس از مقایسه موارد زیر ممكن است اتفا بیفتد:
الف) نقشه آماری با نقشه های سازمان نقشه برداری یا عكاس هاای مااهواره ای مطابقات دارد( :نقشاه
آماری بر مينای نقشه  1:2111سازمان نقشهبرداری تهیه شده است)
در این حالت نقشه آماری از لحاظ پایه هندسی و سیستم تصاویر ماورد تاییاد باوده و بایاد باه یكای از
روشهایی که ذکر خواهد شد بهنگام گردد.
ب) نقشه آماری در برخی مناطق با نقشه های سازمان نقشه بارداری کشاور و عكاس هاای مااهواره ای
مطابقت و در مواردی مغایرت دارد :
در بعضی موارد مناطق مرکزی شهر با اصول نقشه برداری تهیه گردیده ولی مناطق حاشیه شاهر توساط
ابزار غیر دقیق ترسیم شده است .در این مواقع قسمت هایی که با نقشاه ساازمان نقشاه بارداری کشاور
مطابقت دارد حفظ شده و مابقی نقشه را پاك کرده و این نقشه به عنوان نقشه پایه باید بهنگام گردد.
ج) نقشه های آماری با نقشه های سازمان نقشه برداری کشور و عكس های ماهواره ای مطابقت ندارد :
در این مورد از نقشه های آماری تنها می توان به عنوان کروکی و راهنما استفاده نمود و برای تهیه نقشه
پایه می بایستی از روی نقشه های سازمان نقشه برداری کشاور و یاا تصااویر مااهواره ای نقشاه آمااری
مجددا تولید و ترسیم گردد.
پس از آنكه از کیفیت نقشه آماری اطمینان حاصل شاد باا توجاه باه ماوارد ذیال بایاد نسايت باه
بهنگامرسانی نقشه های آماری اقدام نمود.
 -2-4اصالحات مورد نياز در بهنگام رسانی نقشه هاي شهري
مهمترین موارد اصالح نقشههای شهری به قرار ذیل است:
 ایجاد بلوك ( به وجود آمدن بلوك جدید در اثر ایجاد ساختمانهای جدید)در این حالت عاریه یا بلوك جدیدی احداث گردیده است و یا در نقشه قيلی ترسیم نشده است .
 حذ بلوك (از بین رفتن بلوك در اثر تخری ساختمانها)در این حالت بلوك یا عاریه موجود در نقشه بنا به دالیلی تخری شده و یاا اشاتيا هاا در نقشاه
قيلی ترسیم شده است .
 -ادغام بلوكها (یكی شدن چند بلوك در اثر ایجاد ساختمانهای جدید)
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 -تجزیه بلوك (تقسیم شدن بلوك به دو یا چند بلوك در اثر ایجاد معابر جدید)

 -تغییر شكل بلوك

 اصالح نام معابر و مكانهای عمومیدر تمامی موارد اسامی عوارض ،معابر( با توجه به تابلو شاهرداری) ،مكاانهاا و  ...در صاورت بوجاود
آمدن تغییر ،میبایست بهنگام شوند.
 اصالح و بهنگام رسانی سایر عواریی که در جدول الیهها ذکر شده اناد ازجملاه میاادین ،بلوارهاا،راهها و .........
توجه :محدودهي مورد نظر براي بهنگام سازي بايمد از طمرك کارفرمما بمر روي نقشمههما
مشخص و طی صورتجلسهاي (به عنوان پيوست قرار داد)تحويل مشاور گردد.

15

 -8روش هاي بهنگام سازي نقشههاي شهري
 -3-8استفاده از تصاوير ماهوارهاي ،عكسهاي هوايی و ارتوفتو
در این روش ابتدا باید تصحیحات رادیومتریک و هندسی بر روی تصاویر ماهوارهای (و یا عكسهای
هوایی و ارتوفتو) مطابق استانداردهای سازمان نقشهبرداری کشور انجام گیرد و تصاویرماهوارهای یا
عكسهای هوایی ژئورفرنس شوند .سپس تصاویر ماهوارهای یا عكسهای هوایی در پس زمینه نقشهها
قرار گرفته ،تمامی قسمتهای نقشه مورد بررسی قرار گیرد و عوارض دارای تغییر شناسایی و بهنگام
شوند .در صورت نیاز با عملیات زمینی تكمیل شوند و نیز مورد گویا سازی قرار گیرند( .رعایت مفاد
نشریه  119معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری الزامی میباشد)
توجه :تحويل تصاوير ماهوارهاي ،عكسهاي هوايی و ارتوفتو به کارفرما الزامی میباشد.
 -2-8نقشهبرداري زمينی
در این روش پس از بررسی میدانی ،عوارض دارای تغییرات شناسایی شده و سپس طيق
استانداردهای 1:2111سازمان نقشهبرداری کشور یمن ایجاد شيكههای پیمایش با استفاده از
دوربینهای نقشهبرداری (نظیر  )Total Stationاین عوارض برداشت میشوند و پس از برداشت،
اطالعات بر روی رایانه منتقل میشود و فایل نقشهها مورد بهنگام سازی قرار میگیرد( .رعایت مفاد
نشریه  119معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری الزامی میباشد)
برای بهنگام سازی عوارض شهرها باید از نقاط پیمایش محلی که ایجاد و اندازهگیری میشوند،
استفاده شود( .مطابق استانداردهای سازمان نقشهبرداری کشور و نشریه  )119ایستگاههای پیمایش
میبایست با رپر بتونی یا میخ فوالدی ایجاد شوند و با رنگ مشخص گردد و برای آنها نقاط رفرنس
در نظر گرفته شود .این نقاط به همراه مختصاتشان میبایست تحویل کارفرما گردد.
 -1-8استفاده از گيرندههاي GPS
در این روش پس از شناسایی تغییرات ،شيكهای از نقاط مينا با اتكا به نقاط مسطحاتی سازمان
نقشهبرداری کشور ایجاد میشود و با استفاده از روشهای تفایلی (نظیر  ) STOP&GOعوارض مورد
نظر با رعایت دقتهای مورد نیاز نقشههای  1:2111برداشت میشود( .نشریه  119معاونت برنامه
ریزی)
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آن دسته از نقشههای آماری که بر اساس نقشههای  1:2111و 1:51111سازمان نقشه برداری کشور
تهیه شدهاند دارای سیستم مختصات ) UTM(WGS 84بوده و قابلیت بهنگام سازی با هر سه روش
فو را دارند .در صورتی که نقشهای با استفاده از روشهای استاندارد نقشهبرداری تهیه شده باشد
ولی دارای سیستم مختصات محلی باشد ابتدا الزم است نقشه مذکور با استفاده از گیرندههای GPS
و برداشت تعداد مناسيی نقاط کنترل زمینی ژئورفرنس شده و سپس مورد بهنگام سازی قرار گیرد.
توجه :در موارد فو الزم است تمامی مستندات مانند کارت شناسایی نقاط مينایی مسطحاتی
سازمان نقشه برداری ،فایل اطالعات دوربین یا گیرنده  GPSو کروکیهای برداشت در اختیار
کارفرما قرار گیرد.
 -6استفاده از نقشه هاي 3:39999
با توجه به وسعت کشور و تعداد زیاد شهرهای کشور از تعدادی از شهرها هنوز نقشه بزرگ مقیاس تولیاد
نشده است و برای طرحهای آماری از نقشههای تهیه شده توسط ابزارهای غیر دقیق استفاده می شود.
در صورتیكه از این شهرها نقشه  1:11111موجود باشد می توان از این نقشه ها باه عناوان نقشاه هاای
آماری استفاده نمود .بدین منظور باید نقشه  1:11111اصالح و بهنگام رسانی شود.
نكاتی که هنگام استفاده از این نقشه ها باید مد نظر قرار گیرد به شرح ذیل می باشد:
 دقت نقشه های تولید شده در حد دقت نقشه های  1:11111خواهد باود .دقات تقریيای ایان
نقشه ها در حدود  2الی  5متر می باشد.
 این نقشه ها تا زمان تولید نقشه های بزرگ مقیاس مورد استفاده قرار خواهد گرفت .در صورت
تهیه نقشه  1:2111از شهر ،نقشه های جدید جایگزین این نقشه ها خواهد گردید.
 مزیت نقشه های  1:11111نسيت به کروکی ها در این است که دقت نسيی و مطلق این نقشه
ها در کل سطد نقشه یكسان می باشد.
 -3-6روش اصالح و بهنگام رسانی نقشه 3:39999
روش بهنگام رسانی این نقشه ها مانند نقشه های  1:2111می باشد با این تویید که در ایان نقشاه هاا
برداشت اطالعات و اصالح آنها با دقت کمتر قابل قيول می باشاد .ولای در هار صاورت خطاای تجمعای
برداشت و اصالح نياید از  2متر تجاوز نماید.
در نقشه های  1:11111جزئیات کمتری نسيت به نقشه های  1:2111موجود است و بلوکهای ساختمانی
در این نقشه ها جنرالیزه شده است .بنا بر این الزم است تمامی جزئیات معابر و بلوکها را در نقشه ها با
شرایط ذکر شده پیاده نماید.
 -1آبادیهای دارای نقشه بلوکه
در مورد آبادیهای دارای نقشه بلوکه ،مطابق نقشههای شهری اقدام میشود .آن دسته از آبادی
بلوکههایی که برآورد تغییرات آنها بیش از  51درصد میباشد قيل از انعقاد قرارداد با هماهنگی مسئول
نقشه استان مشخص شده و در صورت نیاز برای کل آبادی نقشه بلوکه جدید تهیه گردد.
در صورتیكه برای یک آبادی نقشه بلوکی تهیه شود باید برای تمام نقاط فرعی آن آبادی نقشه بلوکی
تهیه شود .نقاط فرعی در نقشه روستایی ،فایل جغرافیایی و  Shapefileها باقی میماند.
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 -1تعرفه
تعرفه بهنگام رسانی نقشه های شهری مطابق شرایط زیر تعیین خواهد شد:
 -1-1نقشه های آماری سال  1319موجود و قابل استفاده است .سیستم تصویر  UTMدارد و فقط نیاز
به بهنگام رسانی تغییرات از سال  1391به بعد دارد.
در این صورت تعرفه پایه هكتاری  55111ریال برای شهرها و آبادی دارای نقشه بلوکه خواهد بود .اليتاه
در صورت وجود شرایط ذیل این بند یری منطقه ای و یری کوچكی شهر مد نظر قرار گیرد.
 -2-1نقشه های آماری قابل قيول موجود نیست ،در اینصورت ابتدا باید از نقشاههاای  1:2111ساازمان
نقشه برداری ابتدا نقشه آماری تولید شود سپس بهنگام رسانی انجام شود.
در صورتیكه سال عكسيرداری نقشه قيل از سال  1319باشد مطابق جدول زیر افزایش تعرفه انجام شود:
سال عكسيرداری

یری افزایش

سال  1319تا 1311

 11درصد

ازسال  1312تا 1315

 15درصد

ازسال  1311تا 1312

 21درصد

قيل ازسال 1311

 25درصد

در صورتیكه سال تولید نقشه ها قيل از سال  1311باشد باید بصورت موردی تصمیم گیری شود.
-3-1یری منطقهای  :با توجه به شرایط جغرافیایی و میزان پراکندگی شهرها و سایر پارامتر ها برای هر
استان می بایست یک یری بین  1تا  125بر اساس جدول زیر در نظر گرفت:
جدول یرای استانی
نام استان

یری

ردیف
1

مرکزی

1215

2

گیالن

1215

3

مازندران

1215

4

آذربایجان شرقی

1215

5

آذربایجان غربی

122

1

کرمانشاه

1215

1

خوزستان

123

1

فارس

1225

9

کرمان

1235

11

خراسان ریوی

1215

11

اصفهان

1215
18

12

سیستان و بلوچستان

125

13

کردستان

1225

14

همدان

121

15

چهارمحال و بختیاری

1225

11

لرستان

1215

11

ایالم

1225

11

کهكیلویه و بویر احمد

123

19

بوشهر

122

21

زنجان

1215

21

سمنان

122

22

یزد

122

23

هرمزگان

1225

24

تهران

1

25

اردبیل

121

21

قم

1

21

قزوین

1215

21

گلستان

1215

29

خراسان شمالی

121

31

خراسان جنوبی

122

31

اليرز

1215

-4-1یری کوچكی  :در مورد بهنگام رسانی شهرها که مسااحت آنهاا کمتار از  211هكتاار مای باشاد
حداقل مساحت شهر  211هكتار در نظر گرفته می شود.
در مورد شهرکهایی که با فاصله از بافت موجود ،احداث شده باشد و هیچ نقشه ای از آنها موجود نياشد و
یا شهرهایی که نقشه آنها بصورت کروکی میباشد ،در صورتیكه به روش نقشهبرداری زمینای اساتاندارد،
نقشه تهیه شود تعرفه هر هكتار  411111ریال (چهارصد هزار ریال) برآورد می گردد.
در صورتیكه نقشه ها باا روشاهای دقیاق تولیاد شاده اماا سیساتم تصاویر آنهاا  Localباشاد ،و بارای
 Projectionنقاط کنترل (حداقل چهار نقطه با استاندارد سازمان نقشه برداری) باا اساتفاده از گیرناده
 GPSتهیه شود برای هر شهر (4111111چهار میلیون ریال) ریال در نظر گرفته میشود.
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پيوست 3
تعاريف و مفاهي (شهر و عوارض شهري)
شهر :3محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت
ساختمانی ،اشتغال و سایر عوامل ،دارای سیمایی با ویژگیهای خاد خود بوده به طوری که اکثریت
ساکنان دائمی آن در مشاغل کس  ،تجارت ،صنعت ،کشاورزی ،خدمات ،و فعالیت های اداری اشتغال
داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسيی برخوردار و کانون ميادالت اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.
بر اساس ماده  1قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روساتا و شاهرك مصاوب  14/11/14مجلاس
شورای اسالمی به شماره  239/211111که در تاریخ  1314/11/11به شماره نامه  11915از طار
ریاست محترم جمهور به وزارت مسكن و شهرسازی ابالغ گردید "محدوده شهر" عيارت است از حاد
کاليدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هاادی شاهرکه
یوابط و مقررات شهرسازی در آن الزم االجراء میباشد.
شهرداری ها عالوه بر اجرای طرح های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات
شهری وتأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه
ساختمان وتأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده
دارند.
همچنین سایر مواد قانونی مربوطه عيارتند از:
ماده  -5محدوده شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی شهر و
تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطيا بر عوارض طيیعی یا ساخته شده ثابت ،همراه با مختصات
جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصوی مراجع قانونی تصوی کننده طرحهای مذکور میرسد .این
محدوده حداکثر ظر سه ماه از ابالغ طرحهای مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و
پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع
تصوی کننده و تأیید شدن به مهر دبیرخانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و
دستگاههای اجرایی ذیربط ابالغ میگردد.
تيصره  -1چنانچه اقدامات الزم ظر مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد استاندار دستور تدقیق
محدوده را به سایر مراجع ذیصالح صادر خواهد کرد.
تيصره  -2پیگیری اجرای این ماده در قال مهلت تعیین شده تا مرحله ابالغ محدوده شهرها ،به
عهده دبیرخانه مرجع تصوی کننده طرحها خواهد بود.
تيصره  -3در تهیه طرح های جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصوی شورای اسالمی
شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعكس میشود.

 . 1ماخذ :وزارت کشور
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ماده  – 1حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصوی
میگردد.
ماده  – 9محدوده مجموعههای شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصوی میشود.
ماده  – 11هیچ یک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم مویوع مواد  1و 2
این قانون و هیچ یک از روستاها و شهرکها ،محدوده دیگری به جز محدوده مویوع مواد  3و  4این
قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده جایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله «محدوده
قانونی»« ،حریم قانونی»« ،حوزه شهرداری»« ،حدود مصوب شهر» و نظایر آنها در مورد محدوده
شهر« ،محدوده استحفاظی»« ،حوزه استحفاظی»« ،حریم استحفاظی»« ،محدوده نهایی»« ،محدوده
نفوذی» و نظایر آنها در مورد حریم شهر« ،محدوده مسكونی روستا» یا «حدود روستا» در مورد
«محدوده روستا» و «محدوده قانونی شهرك» میگردد و هر ترتی دیگری که در مورد تعاریف
محدوده و حریم شهر ،محدوده شهرك و روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و
مقررات قيلی مقرر شده باشد ،با تصوی این قانون ملغی خواهد بود.
تيصره :تعاریف و مراجع تصمیمگیر مربوط به محدودهها و حریمهای مورد اشاره در این قانون
جایگزین تعاریف و مراجع تصمیمگیر مربوط در تمام قوانین مویوعه از جمله قانون تعاریف و یوابط
تقسیمات کشوری – مصوب  – 1312/4/15میشود.
ماده -11محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسكونی شهری و روستایی و
شهركهای مسكونی است شامل سایر محدودهها و حریمهای خاد که حس قوانین خاد تعیین
شده اند (مثل حریم راهها و راهآهن ،محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست ،حریم
میراث فرهنگی و نظایر آن ) نخواهدشد.
توجه  :در مراحل بهنگام رسانی نقشه هاي آماري ،براي تشخيص شهرها ،وجود داشتن
تصويب نامه هيات وزيران الزامی می باشد.
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