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فصل 2

یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات
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زبان و اصطالحات 

اصطالحات معنای انگلیسی معنای فارسی

Adit a horizental shaft that provides an entrance to a mine تونل افقی دسترسی به ماده معدنی 
در معدن زیر زمینی

Agitator a device for make circular movements in liquid هم زن
alloys mixture of metals آلیاژ

analysis detailed examination of the elements or structure of 
something آنالیز، آزمایش

Apex discharge down valve in hydrocyclon دریچه پایین هیدروسیکلون
Assembly gathering; act of putting together parts سرهم کردن، مونتاژ کردن

Bench a working level in open pit mine پله معدن

Benchmark a surveyor's mark that used as a reference point in 
measuring altitudes. ایستگاه نقشه برداری

Bit the cutting edge of a drill سرمته

Blastfurnace tall cylindrical furnace used for melting metal and iron 
from ore by way of heat intensified by a blast of air کوره بلند

Borehole hole drilled in the Earth گمانه
Brem small safty bench in the open pit mine بغل پله ایمنی

Bubble a thin sphere of liquid enclosing air or another gas حباب

Burden the destance between first row of hole from the free 
space

فاصله اولین ردیف چال ها تا فضای 
آزاد

Chisel tool with a sharp metal edge that is used to shape and 
cut wood and stone قلم تیز بر

Chromate metallic chemical element (Cr) کروم
Coal a natural carbon compound that use for fuel. زغال

Coal bricket the small block of coal بلوکه زغالی
Coal  ـ  Rich concentration of coal زغال خالص
Collapse fall apart فرو ریختن، فرو رفتن

Concentration a process that separating mineral from gangue in an ore محصول پرعیار شده

Contour Line a line on a map joining points of equal height above 
or below sea level. خطوط تراز

Conveyer mechanical apparatus for carrying material نوار نقاله
Copper metallic chemical element (Cu) مس

Copper belt a large continious stretch area with similar Geological 
properties that have  potential for copper mineralisation کمربند مس زایی

Core the column of rock that take out with drilling from 
the earth مغزه حفاری
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Crest The top of something, especially a mountain or hill. خط الرأس
Crosscut a tunnel connecting  drifts تونل ارتباطی
Crusher the machine that use for brocking rockes سنگ شکن

Deposits A natural occuring of a useful mineral or ore in sufficient 
extent and degree of cioncentration to invite exploitation. ذخیره معدنی

Detonator device for setting off an explosive چاشنی
Detonator device for setting off an explosive چاشنی

Discharger A device that do all things is required to  allow (a 
liquid, gas, or other substance) to flow out. خالی کننده از بار

Discovered a ore body that find with exploration method کشف شده
Distributor a tools that feed equally توزیع کننده

Dragline the big excavator machin that used a cable for pull 
and discharge material نوعی ماشین استخراج

Drift a horizontal shaft at an under ground working level تونل افقی
Drilling act of boring a hole حفاری

Drilling rig drilling machin ماشین حفاری
Duct a channel or tube for conveying something like fresh Air کانال

Dump drop somting together انباشتن، انبار کردن

Exploitation the process of mining and removal of mineral from 
a mine بهره برداری، استخراج

Exploration examination, checking; searching to unknown regions 
with geological method for ore  اکتشاف

Explosive chemical compound that when ignited produces a 
strong blast of energy ماده منفجره

Extraction taking out ore from mine استخراج
Face front part of the working area پیشانی جبهه کار

Feed an act of giving ore to mineral processing instrument 
like Jaw crusher تغذیه، باردهی

Feed Frame a strong pieces that give feed, force or Ore to the another 
part محفظه باردهی

Field a large area containing valuable ore صحرا، عملیات معدنی
Floor flat surface at the bottom of the bench کف پله

Flowsheet a diagram which show all part of a process فلوشیت (نموداری که مراحل و نحوه 
فراوری مواد را نشان می دهد.)

 Fluid inclusion
analysis a  method of mineralogy study آنالیز  (نوعی  درگیر  سیاالت  آنالیز 

کانی شناسی)

Foot wall The block of rock that lies on the underside of an 
inclined fault or of a mineral deposit. کمر  پایین

Frame a  structure that surrounds something such as a door 
or window قاب
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Froth a mass of small bubbles in liquid caused by agitation کف

Furnace A device which generates heat (for heating homes, 
melting metals, etc.) کوره

Gangue The commercially valueless material in which ore is 
found. گانگ

Geochemical an exploration method for taking sample and do 
processing the analysis chemical result ژئوشیمی

Geology science of the history and development of the Earth زمین شناسی
Gold malleable precious yellow metal (Au) طال

Grade assey of element in an ore that measurd with Chemical 
Analysis عیار

Gravity earth attractive force جاذبه زمین
Hammer tool with a hard solid head چکش

Hanging wall The block of rock that lies above an inclined fault 
or an ore body. کمر باال

Haul track the very big truck that used in mine کامیون بزرگ معدنی
Helmet a hard or padded protective hat کاله ایمنی

Impurities quality of being unclean or contaminated ناخالصی

Indications sign of a ore body
دارای  که  (محلی  معدنی  اندیس 
نشانه هایی از یک توده معدنی است و 
نیاز به عملیات اکتشافی بیشتر دارد.)

Iron metallic chemical element (Fe) آهن
Landscape all the visible features of an area of  land پهنه، سرزمین پهناور

Lead metallic chemical element (Pb) سرب
Level device used to determine if a surface is horizontal تراز

Leveling changing the ground level to a flat or softly sloping 
surface تراز کردن

Libration the process of setting somethings free from attached 
matterials آزادسازی

Limestone sedimentary rock which contains mainly calcium 
carbonate سنگ آهک

Manganese metallic chemical element (Mn) منگنز
Mast long pole above the drilling rig دکل

Metal
any of several solid mineral elements (such as gold, 
silver, copper, etc.) that are malleable under heat or 
pressure and can conduct heat and electricity

فلز

Metallic similar to metal فلزی

Mill A machin for grinding the product of crusher to the 
finer particels آسیا
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Mine excavation in the earth for the purpose of digging out 
minerals معدن

Miner one who works in a mine معدن کار

Mineral A homogeneous, inorganic, often crystalline, naturally 
compounds which are found in the earth. کانی

Mineral Deposits

Mineralization a location that making  into naturaly minerals کانی سازی
Mining process of working mines معدن کاری

Mining Industries صنایع معدنی
Molten iron liquefied iron by heat آهن مذاب

Mud soft, sticky matter resulting from the mixing of earth 
and water گل

Open Pit a surface mine in which working levels like traces نوعی معدن روباز

Ore A mixture of minerals and gangue from which at 
least one of the matals can be extracted. ماده معدنی

Orepass an incline tunnel that use for fall down ore  by gravity تونل مورب جهت انتقال مواد معدنی
Outcrop part of a large rock which exposed to the surface رخنمون
Overflow an cvercurrent of air or slurry سر ریز

Peak reach the highest point قله

Pillar narrow vertical structure used as a support in 
underground mining پایه، ستون

Porphyry a texture of rock that have a disseminated mineral on 
nonـgranolar background

پورفیری (نوعی بافت سنگ که دارای 
زمینه شیشه ای و دانه های ژراکنده از 

کانی ها است.)
 Possible
Reserves

the reserve that meatured with exploration method 
with certainly %60 ذخیره ممکن

Power Plant an installation where electrical power is generated 
for distribution نیروگاه

 Probable
Reserves

the reserve that meatured with exploration method 
with certainly %75 ذخیره احتمالی

Process Perform a series of mechanical or chemical operations 
on something in order to product. فرایند

Prospect search an area for valuable mineral پی جویی اکتشافی
 Proven
Reserves

the reserve that meatured with exploration method 
with certainly %95 ذخیره قطعی

Pump machine used to move liquids by suction پمپ
Purity Freedom from contamination. خلوص
Raise a shaft driven upward from a drift چال باال رو

Ramp a slope or inclined plane for joining two different 
levels مسیر شیب دار
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Region Especially part of a country or the world having definable 
characteristics but not always fixed boundaries. ناحیه

Reserves ore bodies that may be worked at some future time ذخیره (اندازه گیری نشده)
Resources an ore body which can be used for mining منابع معدنی

Rock hard material on the outer crust of the earth سنگ
Rod a type of pipe that use in drilling لوله حفاری

Run Of Mine 
(ROM) excavated material from mine محصول خروجی معدن

Sample take a small part of something for determine the quality 
by expermintal methodes نمونه

Sample take a small part of something for determine the quality 
by expermintal methodes نمونه

Screen a instrument consisting of a wire or plastic mesh held in 
a frame, used for separating coarser from finer particles سرند

Screws metal fastener with a spiral grooved shaft پیچ

Shaft any vertical passage way on underground mining 
method چاه قائم

Shaking move (an object) up and down or from side to side 
with rapid تکان دادن

Shearer a coal cutter machin that use in long wall  mining 
method ماشین برش زغال

Shell hard outer cover پوسته

Shovel tool with a handle and a broad scoop used for digging 
or lifting and removing material بیلچه

Sieve a instrument consisting of a wire or plastic mesh held in 
a frame, used for separating coarser from finer particles سرند

Silver precious metal that used to make jewelry (Ag) نقره
Slab flat thick piece of material تخته فلزی، سنگی با چوبی

Slag Waste matter separated from metals during the smelting 
of ore. سرباره

Slurry insoluble particles combined with a liquid پالپ، دوغاب

Soil uppermost part of the earth's crust which consists of 
humus mixed with rocks and minerals خاک

Soil uppermost part of the earth's crust which consists of 
humus mixed with rocks and minerals خاک

Spiral curve that twists around a fixed center point مارپیچ
Splitter a tools that divide things تقسیم کننده

Steamming to fill in the end of explosive hole with mud گل گذاری
Steel Mill factory that processes prouduct of steel کارخانه نورد

Stockpile materials that have been accumulated and set aside 
for future use دپو موادمعدنی
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Stope the area from wich ore is being or has been removed جبهه کار
Stream Sediment matter that settles to the bottom of a river رسوبات آبراهه ای

Sump a pit where water collects at bottem of a shaft چال انتهای شفت معدن که آب را 
در خود جمع می کند.

 Surface
Mining

Excavating mineral deposits by methods that do not 
involve shaft or tunnels into the earth معدن روباز

Surveying measure and record the characteristics of a plot of land نقشه برداری
Surveying measure and record the characteristics of a plot of land نقشه برداری

Tailing The residue of something, especially ore. باطله
Tickener atools that settle  particels from water تیکنر، رسوب دهنده

Toe the lowest part of the bench پاشنه پله
Truck large vehicle used to carry loads کامیون

Underflow an undercurrent of air or slurry ته ریز
 Underground

Mining
Excavating mineral deposits by methods that  involve 
shaft or tunnels into the earth معدن کاری زیرزمینی

Valley low area of land located between hills or mountains دره
Valve device that controls the flow of a liquid through a pipe شیر
Valve device that controls the flow of a liquid through a pipe شیر
Vein band of ore between rock layers رگه

Ventilation the provide of fresh air to aunderground mine تهویه
Ventilation the provide of fresh air to aunderground mine تهویه

Vortex discharge overflow in hydrocyclon دریچه باالیی هیدروسیکلون
Winze a shaft driven downward from a drift چال پایین رو

Wireless a communications without wires بی سیم

Wireline a kind of drilling method وایرالین (یک نوع سیستم حفاری، 
تلسکوپی) سیستم حفاری 

Zinc metallic chemical element (Zn) روی
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نقشه کشی و نقشه برداری
دستورالعمل های تهیه نقشه 

نمودار مراحل تهیه نقشه زمین شناسی اکتشافی با مقیاس 1:25000 و 1:20000

آماده سازی نمونه ها   

  
مطالعات آزمایشگاهی 

تهیه نقشه های پایه نظیر نقشه توپوگرافی، عکس های هوایی و یا ماهواره ای 

مطالعه اولیه عکس های هوایی یا ماهواره ای 

 GPS برداشت صحرایی عوارض زمین شناسی به کمک نقشه های پایه و با استفاده از

تفکیک واحدهای سنگی تشخیص افق های معدنی و نمونه برداری از این واحدها 

تکمیل نقشه های پایه و انتقال عوارض زمین شناسی معدنی بر روی آنها 

بر  ماهواره ای  یا  اطالعات عکس های هوایی  انتقال  و  زمین شناسی  تحلیل وضعیت   
توپوگرافی نقشه  روی 

و  صحرایی  برداشت  نتایج  از  استفاده  با  معدنی  و  زمین شناسی  واحدهای  تعریف 
راهنما  تهیه  و  آزمایشگاه  مطالعات 

 GIS رنگ آمیزی نقشه به صورت نسخه کاغذی و یا در محیط

تهیه نیمرخ های زمین شناسی 

تکمیل نقشه زمین شناسی ـ اکتشافی 

کنترل نهایی صحرایی 

 GIS رقومی سازی و یا سامان دهی اطالعات در محیط

ارایه نقشه و گزارش به صورت رقومی و یا کاغذی و تهیه گزارش 

تهیه گزارش پایانی     



39

جدول عوارض موجود در نقشه های توپوگرافی که به هنگام رقومی کردن باید در الیه های مربوط به 
خود سامان دهی شوند.

عوارض نقطه ایعوارض خطیعوارض چندضلعی

نام الیه )نوع عارضه(عوارضنام الیه )نوع عارضه(عوارضنام الیه )نوع عارضه(عوارض

1ـ هیپسوگرافی

تلمبار و گودبرداری

1ـ هیپسوگرافی

منحنی میزان اصلی
نقطه ارتفاعی1ـ هیپسوگرافی

غار
منحنی میزان فرعی

خاک ریز

2ـ آبی

چشمه

بریدگیکوه
قنات

خط الرأسپهنه های آبی2ـ آبی

3ـ محدوده ها

بندرها و ترمینال ها

2ـ راه

راه بین شهری

3ـ تأسیسات 
زیربنایی

چاه نفت

چاه گازراه شهریمنطقه کمپینگ

اتوبانمنطقه صنعتی
چاه آب

راه اصلیمنطقه باستانی و مذهبی

خیابانمنطقه تجاری و اداری

4ـ نقاط کنترل

نقاط ژنودزی

نقاط ترازیابیراه فرعیمنطقه تفریحی و ورزشی

منطقه آموزشی و بهداشتی
نقاط فتوگرامتریراه آهن

منطقه نظامی

منطقه حفاظت شده

3ـ آبی

مسیرهای آبی (نهر و
دهانه تونل

آبراهه اصلیمنطقه خدماتی

آبراهه فرعیچراگاه
گمانه اکتشافی

4ـ تأسیسات 
زیربنایی

مخازن
زهکشی های مصنوعی

نیروگاه ها
چاهک اکتشافی

رودخانهمحل انباشت زباله

5  ـ پوشش 
گیاهی

جنگل
4ـ تأسیسات 

زیربنایی

خط انتقال برق

خط انتقال تلفنباغ

مسیر خط لوله هازمین های زراعی

مرتع و چمن
5  ـ سازه

تونل

زمین های غیرزراعی مانند بوته زار، 
پلشوره زار و شنی

6  ـ ساختمان

مذهبی، فرهنگی و تاریخی

6  ـ ترانشه 
ترانشهاکتشافی

خدماتی

آموزشی

ورزشی

مجتمع مسکونی

سایر
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جدول نمادهای الزم برای نمایش آثار معدنی بر روی نقشه های زمین شناسی ـ اکتشافی بزرگ مقیاس

عالمت اختصاریماده معدنیعالمت اختصاریماده معدنیعالمت اختصاریماده معدنی

SnقلعAaپنبه نسوز (آمفیبولی)Clرس

WتنگستنAcپنبه نسوز (کریزوتیلی)Cbبنتونیت

UاورانیمAdپنبه نسوز (کروسیدولیت)Ckکائولن

VeورمیکولیتAzآزوریتCزعال سنگ

ZnرویBaباریتCoکبالت

ZrزیرکنBxبوکسیتCuمس

ImایلمنیتBeبریلCnکرندوم

JژاروسیتBiبیسموتDiالماس

KپتاسBoبوراکسDtدیاتومیت

KyسیلیمانیتBnبورنیتDoدولومیت

PbسربCcکالکوسیتEیاقوت

Lsسنگ آهکChکالکوپیریتFeآهن

MsمنیزیتCrکرومFsفلدسپات

MtمنیتیتPtپالتینFlفلورین

MlماالکیتPzپوزوالنGگالن

MnمنگنزPyپیریتGlگلوکونیت

MaمرمرQzکوارتزAuطال

MiمیکاRaمواد رادیواکتیوGtگرافیت

MoمولیبدنیمReعناصر کمیابGpگچ

NaنمکSfماسه ریخته گریHeهماتیت

NeنفلینSgماسه شیشه گریHgجیوه

NiنیکلSdماسه ساختمانیAeآگات

Ocخاک رسSsسنگ ماسهAgنقره

PeپرلیتShشیلAtآلونیت

PhفسفاتSiسیلیسAnانیدریت

SlgسربارهSlاسلیتSbآنتیموان

SگوگردApآپاتیت

TتالکAsآرسنیک
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جدول رنگ های رایج نمادهای معدنی برای برخی از فلزات مختلف در نقشه های زمین شناسیـ  اکتشافی 
بزرگ مقیاس

رنگ رایجنوع فلزرنگ رایجنوع فلزرنگ رایجنوع فلز

قهوه ای پررنگرویخاکستری کم رنگنقرهسبزمس

خاکستریآنتیموانقرمزآهنزرد پررنگطال

سیاهمنگنزآبی کم رنگتنگستنزرد کم رنگآرسنیک

نوک مدادیمولیبدنیمخاکستری پررنگسربقهوه ای کم رنگقلع

جدول نمادهای نمایش آثار دگرسانی

عالمت اختصاری بر نوع دگرسانیردیف
عالمت اختصاری بر نوع دگرسانیردیفروی نقشه

روی نقشه

.SkاسکارنیPo.10پتاسیک1

.Epاپیدوتی شدنPhyl.11فیلیک2

.Serسریسیتی شدنA.Arg12آرژیلیک پیشرفته3

.Albآلبیتی شدنArg13آرژیلیک4

.Zeoزئولیتی شدنPr.14پروپیلیتیک5

.TalتالکSi.15سیلیسی شدن6

.Serpسرپانتیتی شدنCar.16کربناتی شدن7

.Oxاکسیده شدنAlo.17آلونیتی شدن8

.Chlکلریتی شدن9
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دستورالعمل انتخاب مسیرهای پیمایش و چگالی برداشت

چگالی برداشت معیاری از میزان دقت نقشه و در نهایت تعداد نقاط برداشت در هر مقیاس است. 
چگالی برداشت (میزان یا حجم برداشت ها) در شبکه هایی از چهارضلعی ها تعیین می شود. این 
چهارضلعی ها می توانند ابعاد و مساحت های مختلفی داشته باشند، اما مناسب ترین آنها شبکه ای 
با ابعاد 2×2 سانتی متر مربع بر روی نقشه است. به این ترتیب میزان چگالی برداشت در نقشه های 
زمین شناسی باید به نحوی باشد که تا حد ممکن در هر 4 سانتی متر مربع بر روی نقشه یک نقطه 

برداشت اطالعات وجود داشته باشد. 
حداکثر فاصله گذرهای پیمایش مجاز در نقشه هایی با مقیاس 1:25000 در برونزدهای سنگی 

حدود 250 متر و در آبرفت ها
حدود 500 متر است. هرجا که به علت پیچیدگی ساختاری، کانی سازی، دگرسانی و ریخت شناسی 

برونزدها به بررسی های بیشتری نیاز باشد، الزم است فاصله گذرها را کم کرد.
افزون بر فاصله باید نکات زیر در انتخاب مسیرهای پیمایش در نظر گرفته شود:

 مسیرهای پیمایش تا حد ممکن عمود بر امتداد عوارض زمین شناسی انتخاب شود. 
عوارض  سنگی،  واحدهای  تنوع  بیشترین  آن  در  که  شود  انتخاب  پیمایش  برای  مسیرهایی   

باشد.  داشته  وجود  دگرسانی  و  کانی سازی  زمین شناسی، 
 مسیرهای پیمایش بر روی تصاویر ماهوارهای و عکس های هوایی مشخص و قابل کنترل باشد.

مناسب ترین  و  ارتفاعی  تغییرات  کمترین  شده،  انتخاب  مسیرهای  بهینه،  بازدهی  به منظور   
باشد. داشته  را  رخنمون ها 

جدول مشخصات چگالی برداشت در مقیاس های 1:25،000 و 1:20،000

روش 
برداشت 

زمینی

حداکثر 
فواصل 

پیمایش )متر(

تعداد نقاط* برداشت 
صحرایی در 100 هکتار

درصد 
کنترل** دقیق 

چندضلعی ها

مساحت 
چندضلعی 

)هکتار(

مقیاس 
برداشت

75251:25،000  ـ250450پیاده

80161:20،000  ـ200660پیاده

8541:10،000  ـ1002580پیاده

9011:5،000ـ  5010085پیاده

950/161:2،000ـ2062590پیاده

1000/041:1،000ـ  10250095پیاده

* تعداد نقاط برداشت بر پایه مساحت منطقه ای با ابعاد 2×2 سانتی متر بر روی نقشه در مقیاس های مختلف برآورده 
شده است.

* * درصد کنترل تابعی از مقیاس برداشت است.
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دستورالعمل تهیه نقشه 1/1000 از معادن 
الف( عملیات برداشت زمینی

1  حداقل دو ایستگاه (بنچ مارک) از ایستگاه های نقشه برداری تعبیه شده در محل توسط نقشه بردار، 
باید یه گونه احداث یا عالمت گذاری گردد که امکان تخریب و با از بین رفتن آن وجود نداشته 
باشد. در این مورد در مناطق سنگی می توان عالمت ایستگاه را بر روی سنگ ریشه دار یا صخره 
حک نمود. در مناطق غیرسنگی می توان از میلگرد های 30 تا40 سانتی متری همراه با دو نشان 

(رفرنس) برای هرکدام استفاده نمود.
2  مختصات ایستگاه اول شامل طول، عرض و ارتفاع باید با استفاده از GPS دستی به دوربین معرفی 
گردد و جهت شمال (ژیزمان) تا حد ممکن با دقت تعیین و در اندازه گیری ها مورد استفاده قرار گیرد.

3  کلیه عوارض مسطحاتی و ارتفاعی مصنوعی و طبیعی موجود در محل از قبیل سینه کار، ترانشه ها 
و دیواره ها، ساختمان، رودخانه، نهر، جوی، آبریز، جاده های دسترسی، خطوط انتقال نیرو، چاه و 
کلیه تغییر شیب و شگستگی ها و... برداشت گردد. تراکم نقاط برداشت شده برای مناطق دشت 
از 16 نقطه در هکتار، برای تپه ماهور از 25 نقطه برای کوهستان از 45 نقطه و برای کوهستان 
سخت از 100 نقطه در هکتار کمتر نباشد، در محل شکستگی ها، آبریزها، ترانشه ها و... (مناطق 

دو عارضه) ممکن است نیاز به برداشت تعداد بیشتری از نقاط ارتفاعی باشد.

ب( عملیات ترسیم
1  ایستگاه ها و بنچ مارک ها با درج سمبل مخصوص به خود همراه با نام و ارتفاع آنها در نقشه 

آورده شوند و جدول مختصات آنها در قسمتی از جای خالی نقشه آورده شود.
2  کلیه عوارض مسطحاتی برداشت شده اعم از جاده ها، ساختمان و کانکس، محدوده باغ، درختکاری، 
زمین زراعی، خطوط انتقال نیرو، رودخانه، نحر و جوی، کانال، تک درخت با استفاده از سمبل و یا 

الین تایپ مخصوص خود و با ضخامت 0/2 میلی متری در نقشه ترسیم شود.
3  منحنی ترازهای فرعی یک متری با ضخامت 0/1 میلی متری و منحنی میزان اصلی که مضارب 
باید  لژاند) خطوط منحنی میزان ها  با نوک 0/3 میلی متری ترسیم شود (طبق  5 می باشد 

یکپارچه باشد و منحنی های قطعه قطعه قابل پذیرش نیست.
4  نقاط ارتفاعی به صورت هر 2 سانتی متر به 2 سانتی متر با ارتفاع 1/8 میلی متر در سطح نقشه آورده 

می شود و در مناطق دو عارضه و در شکستگی های ارتفاعی ممکن است تراکم نقاط بیشتر گردد.
5  در محل و موقعیت ترانشه ها و دیواره ها که به علت شیب زیاد، منحنی تراز به هم چسبیده 
می شوند و امکان ترسیم و نمایش آنها وجود ندارد، منحنی میزان حذف وبه جای آن عالمت 
هریک  فاصله  با  باید  ترانشه ها  پایین  و  باال  در  می شود.  آورده  نقشه،  لژاند  با  مطابق  ترانشه 

سانتی متر (در طول ترانشه) نقطه ارتفاعی درج گردد.
6  رقوم مربوط به نقاط ارتفاعی باید به گونه ای در نقشه درج گردد که محل ممیز ارتفاع نقاط، نشان دهنده 
موقعیت دقیق نقطه ارتفاعی می باشد و از درج هرگونه عالمت اضافه دیگر در کنار ارتفاع نقاط پرهیز 

گردد. جهت رقوم نقاط ارتفاع باید در هر حال روبه شمال (سمت باالی نقشه) باشد.
7  اورلپ (هم پوشانی) بین شیت های نقشه در نقشه چند برگی باید کاماًلً رعایت گردد.

8  در صورت وجود اسامی خاص برای عوارض طولی، این اسامی باید در جهت قرارگیری عوارض 
درج گردد (مثل نام برای رودخانه)

9 کلیه منحنی تراز بسته باید دارای نقطه ارتفاع در مرکز خود باشند.
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10  نقشه باید داری شبکه قائم الزاویه باشد و مختصات UTM با ارتفاع 4 میلی متر در سمت چپ 
و پایین شبکه ها مطابق با لژاند آورده شود.

11  مساحت کل طبقه برداشت شده باید در قسمت پایین لژاندر به متر مربع آورده شود. 
12  کلیه عوارض در نقشه های رقومی باید دارای الیه های اطالعاتی جداگانه باشد.

باید صحیح و مطابق مختصات UTM درج شده در  13  در نقشه رقومی، موقیعت کلیت نقشه 
باشد. لژاند 

14  عوارض خطی در نقشه های رقومی مانند جاده، نهر، جوی، رودخانه و عوارض سطحی که دارای 
هاشور و پترن می باشند باید به صورت پیوسته باشند (explode شده نباشد)

15  درصورت وجود عارضه جدیدی که در لژاند نقشه، دارای سمبل و الگوی به خصوص نباشند 
آنکه در  به شرط  نمایش دهد  را  نقشه مربوط  با درج سمبل دلخواه در  نقشه بردار می تواند 

قسمت پایین لژاندر نقشه، عارضه را معرفی نمایند.
16  در ترسیم عوارض نکات زیر رعایت گردد: 

الف) در صورت قرار گرفتن عارضه خطی روی حدود عارضه سطحی، عارضه خطی ترجیح دارد. 
ب) محدوده عارضه سطحی جزئی به عارضه سطحی کلی ترجیح دارد

ج) عارضه نقطه ای بر عارضه خطی و سطحی ترجیح دارد
17  منحنی میزان های اصلی در هر 15 سانتی متر باید دارای text با ارتفاع 2/5 میلی متر باشند

18  آبریز، نهرها، کانال ها و رودخانه ها باید دارای جهت باشند.
19  جاده ها در انتهای خود »به طرف« به نزدیک ترین روستا و یا شهر را داشته باشند.

20  منحنی میزان از داخل عوارض مصنوعی (به جز جاده جیپ رو) عبور نمی کند.
21  اندازه، سمبل، ضخامت فونت، الین تایپ و رنگ عوارض باید کاماًلً از مشخصات مندرج در 

لژاندر نقشه پیروی کند.
22  در وسط عارضه هایی چون رودخانه ها و یا دره های عمیق با ترسیم break line از انتر پوله 

شدن نقاط برداشتی در دو سری عارضه با یکدیگر پرهیز گردد.
در  نمونه موجود  مربوطه طبق  با مختصات  میل گذاری همراه  ایستگاه های  تقریبی  23  موقعیت 
پایین لژاند ارسالی درج گردد. همچنین مطابق فایل نمونه، موقعیت تقریبی معدن و جاده های 

اصلی نزدیک به آن در محدوده استان، نشان داده شود.

فرمول محاسبه فواصل مایل و افقی

L = 100 × (تار پایین - تار باال)فاصله مایل

D.H = L × Cos2αفاصله افقی

α = 90 - فاصله افقی، زاویه قائم دوربین = D.  H ،فاصله مایل = L
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ضرایب تبدیل واحدهای سطح

mile2yd2ft2in2m2Unit

3/861 × 10-71/19610/76415501m2

2/491 × 10-107/716 × 10-46/944 × 10-316/452 × 10-4in2

3/587 × 10-80/11111449/290 × 10-2ft2

3/228 × 10-71912968/361 × 10-1yd2

13/097 × 10627/8784 × 1064/01448 × 1092/58999 × 106mile2

طول

ضریب تبدیل به مترعالمت اختصاریکد یکایکادستگاه

SI

MmMm1/000/000مگامتر

1/000کیلومترkmکیلومتر

1مترmمتر

cmcm0/01سانتی متر

mmmm0/001میلی متر

μm (um)µm0/000001میکرون

nmnm0/000000001نانومتر

تبدیل واحدهای متریک
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ضریب تبدیل به مترعالمت اختصاریکد یکایکادستگاه

Å (angstrom)Å0/0000000001آنگسترومغیر اس آی متریک

استاندارد آمریکا

1609/344مایلmiمایل

furlong201/168فورالنگ

chain20/1168زنجیر (یکا)

rdrd5/0292راد

fathom1/8288فاتوم

ydyd0/9144یارد

0/3048پاft (foot)پا

inin0/0254اینچ

pcpc30856775814672پارسک

lyly94607304725808سال نوری

AUAU149597870700یکای کیهانی

مساحت

یکای سیستم
ضریب تبدیل بر اساس مترمربعاختصارکلید واژهاندازه گیری

SI

1/000/000کیلومترمربعkm2کیلومتر مربع

m2m21متر مربع

cm2cm20/0001سانتی متر مربع

mm2mm20/000001میلی متر مربع

non  ـ  SI metricهکتارha10,000هکتار

Imperial
&

US customary

2589988/110336مایل مربعsqmiمایل مربع

acre0/000645164046/856جریب

0/83612736یارد مربعsqydیارد مربع

sqftفوت مربع
(sqfoot)sq ft0/09290304

sqinsq in0/00064516اینچ مربع
dunamdunam1000
tsubotsubo121/400
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حجم

ضریب تبدیل بر اختصارکلید واژهیکای اندازه گیریسیستم
اساس مترمکعب

SI

1متر مکعبm3متر مکعب

cm3cm3سانتی متر مکعب

0/000001
cccc

mm3mm30/000000001میلی متر مکعب

non ـ SI metric

kilolitre
klkL

1 kLkl

لیتر
ll

0/001 LL

centilitre
clcL

0/00001 cLcL

millilitre
mlml

0/000001 mLmL

Imperial
&

US customary

cubic yardcuydcu yd0/764554857984
cuft (cufoot)cu ft0/028316846592فوت مکعب
cubic inchcuincu in0/000016387064

Imperial

barrelimpbblimp bbl0/16365924

bushel
impbshimp bsh

0/03636872
impbuimp bu

gallonimpgalimp gal0/00454609
quartimpqtimp qt0/0011365225
pintimpptimp pt0/00056826125

fluid ounceimpoz (impfloz)imp fl oz0/0000284130625
U.S.bblU.S. bbl

0/158987294928بشکه نفتoilbblبشکه نفت
SImetre per secondm/sm/s1

non ـ SI metricکیلومتر در ساعتkm/hkm/h18/5

Imperial
&

US customary

mile per hourmphmph0/44704

foot per secondft/s (foot/s)ft/s0/3048

Maritime unitsگرهkn (knot)kn9/463
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جدول انواع عالئم نقشه



49



50


