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   پىشنهاد مؤلفان

در محوطه ی هنرستان با کمک دانش آموزان چند نقطه ی نقشه  بردارى اىجاد نماىىد تا جهت تمرىنات عملى که
در کتاب منظور شده از آن ها استفاده شود  .
با تشکر ــ مؤلفان

مقدمه

امروز انسان با مدد تکنولوژى مواد اولىه را از دل خاک بىرون کشىده انواع دستگاه ها و ابزار مدرن صنعتى و وساىل و کاالهاى
مصرفى را در جهت آساىش زندگى فراهم ساخته و با بناکردن سدهاى عظىم و کانال هاى طوالنى آب مصرفى منازل و امور کشاورزى را
فراهم کرده است و با کشاورزى و دامپرورى مکانىزه موادغذاىى مىلىاردها انسان را مهىّا مى سازد.
آنچه مسلم است در بناى اىن تمدن عظىم همه ی شاخه هاى علوم و فنون سهىم هستند؛ مهندسین معمار و مهندسىن راه و ساختمان،
سازه ها و ساختمان هاى الزم را به کمک مهندسىن نقشه بردار طراحى ،اجرا و کنترل مى کنند و ساىر متخصصىن،دستگاه ها ،تجهىزات
و  ملزومات سازه ها و ساختمان ها را نصب ،راه اندازى و نگهدارى مى نماىند.
موضوع بحث اىن کتاب نقشه بردارى است .علمى که در گذشته از مجموعه ی هندسه ،نجوم و جغرافىا تشکىل شده بود و کشفىات
و اختراعات چند سده ی اخىر ،بخصوص قرن نوزدهم و بىستم ،سبب تکامل آن شد ؛ براى مثال اندازه گىرى ىک طول ده کىلومترى که در
گذشته با مشقت بسىار زىاد و صرف وقت طوالنى و با دقت کم انجام مى شد ،نقشه بردارى جدىد با کمک ابزار الکترونىکى در مدت چند
ثانىه با دقت بسىار زىاد آن را اندازه گىرى مى نماىد .همچنىن به کمک عکس هاى هواىى که به وسىله ی هواپىما تهىه مى شود  ،تهىه ی نقشه هاى
دقىق از مناطق وسىعى از سطح کره ی زمىن به راحتى انجام مى گىرد.
در چند دهه ی اخىر با ورود کامپىوتر و ماهواره به عرصه ی نقشه بردارى ،اىن علم دوباره متولد شده و در آستانه ی رشد و تحولى
عظىم قرارگرفته و احتمال آن مى رود که روش هاى کالسىک نقشه بردارى به کلّى منسوخ گردد که در صورت تحقّق اىن امر باىد روش هاى
نوىن نقشه بردارى آموزش داده شوند ،اما در هر صورت ،دانستن اصول اساسى و رىاضى پاىه و نىز روش هاى ساده و ابتداىى همواره به
قوت خود باقى خواهند ماند ،و در کارهاى معمولى ساختمانى که نىازى به وجود ماهواره و کامپىوتر نىست ىا استفاده از آن ها پرهزىنه و
غىرمعقول به نظر مى رسد ،نقشه بردارى با وساىل ساده و دوربىن هاى کالسىک هنوز کاربرد فراوانى خواهد    داشت.
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