راهنماي اصالح و بهنگام رسانی
اطالعات مكانی طرح هاي آماري
(شهري و آبادي بلوکه)
3196
ويرايش 96/2

مرکز آمار ايران
معاونت اقتصادي و محاسبات ملی
دفتر نقشه و اطالعات مكانی

راهنماي بهنگام رساني نقشه هاي آماري

صفحه

فهرست

مقدمه 3 ....................................... ................................ ................................ ................................ ................................
 -1تعاريف مفاهيم نقشه هاي آماري 5 ................ ................................ ................................ ................................
-1-1نقشه آماري شهري 5 ................................. ................................ ................................ ................................
-2بهنگام رساني نقشه هاي آماري 11 ................. ................................ ................................ ................................
-1-2بررسي و تعيين کيفيت نقشه هاي آماري 11 ...................... ................................ ................................
-2-2تغييرات بلوك هاي شهري 11 ................ ................................ ................................ ................................
-3روش هاي بهنگام رساني نقشههاي شهري 21 .............................. ................................ ................................
-1-3نقشهبرداري زميني 21 .............................. ................................ ................................ ................................
 -2-3تصاوير ماهوارهاي ،عكسهاي هوايي و ارتوفتو 21 ................ ................................ ................................
-3-3گيرندههاي 21 ................................ ................................ ................................ ................................ GPS
-4مشخصات فني نقشه هاي شهري آماري 23 ................................. ................................ ................................
-1-4مشخصات نقشه ها در محيط 23 .................... ................................ ................................ AutoCad
 -1-1-4اعمال تغييرات بلوك در محيط 23 ....................................... ................................ AutoCad
 -2-1-4جدول اليه هاي شهري 22 ............................................ ................................ ................................
 -3-1-4شيت بندي نقشه ها 21 .................. ................................ ................................ ................................
-2-4مشخصات نقشه ها در فرمت 21 ................... ................................ ................................ Shapefile
 -1-2-4جدول توصيفي  Shapefileها 22 .............................. ................................ ................................
-5تحويل مدارك 34 ................ ................................ ................................ ................................ ................................
-2پيوست ها 35 ........................ ................................ ................................ ................................ ................................
-1-2پيوست (1نكات مهم در بهنگام رساني نقشه هاي بلوکه) 35 ............................ ................................
 -2-2پيوست (2تعاريف و مفاهيم شهر و عوارض شهري) 31 .................................... ................................

2

دفتر نقشه و اطالعات مكاني

راهنماي بهنگام رساني نقشه هاي آماري

نقشههاي آماري بخشي از ملزومات اجراي سرشماريها و طرحهاي آماري ميباشد .اين
نقشهها به منظور اجراي بهينه سرشماريها مورد استفاده قرار ميگيرند ،بنابراين هر چه کاملتر و
گوياتر باشند کنترل پوشش جغرافيايي بهتر انجام شده و نتايج دقيقتري براي سرشماري حاصل
ميشود.
نقشههاي مورد استفاده در طرح هاي آماري و سرشماري ها به دو گروه زير تقسيم مي
شوند:
 - 1نقشه هاي شهري
 - 2نقشههاي روستايي
نقشه شهري :اين نقشه ها در مقياس  102111و بصورت بلوکي مي باشد .از مهمترين اليه هاي
نقشه هاي آماري مي توان به بلوك آماري ،حد  ،ساختمان هاي داخل بلوك و ...اشاره نمود مرکز
آمار ايران از نظر اليه هاي تقسيمات سياسي تابع وزارت کشور مي باشد و تا جايي که امكان داشته
باشد نقشه هاي پايه شهري را از سازمان هاي مختلفي از جمله سازمان نقشه برداري  ،بنياد مسكن ،
شهرداري و ...تهيه مي کند و در صورتيكه از شهر يا آبادي بلوکه اي نقشه وجود نداشته باشد مرکز
آمار ايران با کمك دفاتر آمار و اطالعات و  GISاستان ها مبادرت به تهيه اين نقشه ها مي کند.
الزم به ذکر است تعدادي از آبادي ها با توجه به وسعت و جمعيت داراي نقشه با مقياس 102111
مي باشند که به اصطالح به آنها آبادي هاي داراي نقشه بلوکه مي گويند اين گونه آبادي ها همانند
نقشه هاي شهري بهنگام رساني مي شوند.
نقشه روستايی :اين نقشه ها در مقياس  1051111مي باشد .از مهمترين اليه هاي نقشه هاي
روستايي مي توان به نقاط آبادي  ،اليه تقسيمات سياسي و راهها اشاره نمود .نقشه هاي روستايي بر
مبناي نقشه هاي پوششي  1051111سازمان نقشه برداري و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح تهيه
شده است.
تفاوت نقشه هاي آماري با نقشه هاي سازمان نقشه برداري به شرح زير می باشد:
 - 1نقشه هاي آماري بصورت بلوکي مي باشد ولي نقشه هاي سازمان نقشه برداري بصورت
پارسل مي باشد.
 - 2نقشه هاي آماري فقط مسطحاتي بوده و داراي مولفه ارتفاعي نمي باشد.
 - 3تعداد اليه هاي نقشه آماري کمتر از اليه هاي سازمان نقشه برداري مي باشد.
نقشه هاي آماري داراي شناسه يا آدرس آماري بوده که اين آدرس ها براي عناصر تقسيماتي(استان
 ،شهرستان و )...تا سطح آبادي و بلوك منحصر بفرد و يكتا مي باشد.
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هدف از اين دستورالعمل اصالح و بهنگام رساني نقشه هاي آماري شهري و آبادي بلوکه مي باشد.
با توجه به ماهيت پوياي شهرها هر ساله تغييرات گوناگوني در اين مناطق مشاهده ميشود که مي
تواند در آمارگيريها و سرشماريها تأثيرگذار باشد .از اين رو بهنگام رساني نقشههاي آماري اهميت
ويژهاي دارد .براي انجام اين کار الزم است از روش هاي استاندارد و يكسان استفاده کرد تا
مشخصات فني نقشهها حفظ گردد .در مورد آباديهاي داراي نقشه بلوکه عمليات بهنگام رساني
مانند نقشههاي شهري انجام ميشود.
هدف از ارائه اين دستورالعمل  ،يكسان سازي فعاليت بهنگام رساني نقشههاي آماري با استفاده از
روشهاي استاندارد نقشهبرداري ميباشد .در اين راهنما ابتدا مفاهيم پايه نقشه آماري توضيح داده
مي شود و سپس استاندارد اين نقشه ها در دو فرمت  Shapefileو  Dwgارائه مي گردد سپس
روشهاي بهنگام رساني و نحوه تحويل مدارك و نقشه ها بررسي مي گردد.
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- -3 3نقشه آماري شهري
نقشههاي آماري شهري و آبادي بلوکه يك نقشه موضوعي به مقياس  102111مي باشد که به منظور
راهنمايي مامورين سرشماري و آمارگيري در سطح شهرها و آباديهاي داراي نقشه بلوکه مورد
استفاده قرار ميگيرد.
در اين نقشه ها بلوکهاي ساختماني و اماکن مسكوني که بصورت دقيقتر تحت عنوان بلوك آماري
تعريف خواهد شد از اهميت زيادي برخوردار بوده و ساير عوارض از اهميت کمتري برخوردار هستند.
دقت مسطحاتي نقشههاي آماري مطابق نقشههاي استاندارد  102111ميباشد که داراي سه نوع
عارضه پليگوني يا سطحي ،خطي و نقطه اي مي باشند که در زير هر سه دسته را با توجه به نوع اليه
شرح مي دهيم0
-3-3-3اليه هاي پليگونی(سطحی)
عوارضي که در اين اليه قرار در فايل اتوکد مي گيرند شامل بلوك آمار ،ساختمان ،بازار ،درياچه،
استخر ،محدوده شهر و محدوده حوزه ها که در زير هر کدام از اين اليه ها شرح داده شده است
بلوك آمار:
به مجموعهاي از ساختمانهاي به هم پيوسته(يا ساختمانها و زمينهاي به هم پيوسته) اطالق
ميشود که از همه طرف به معابرعمومي (کوچه ،ميدان ،خيابان و  )...يا عوارض طبيعي (رودخانه،
کوه ،ترانشه و  )...محدود شده باشد.
نكته  :3اضالع پيرامون بلوك آمار ميتواند از نوع ديوار ،حصار ،نرده ،پرچين  ،رديف درخت ،حد و ...
باشد.
اين عارضه مهمترين عارضهي موجود در نقشه آماري شهري ميباشد و هر بلوك داراي يك کد
(آدرس آماري) منحصر بفرد براي آمارگيري خواهد بود .اين عارضه يك عارضه سطحي مي باشد
بنابر اين بايد محدودهي آن کامال مشخص و بسته باشد.
اضالعي از بلوك که از جنس نرده ،سيم خاردار ،پرچين ،رديف درخت ،حد و  ...هستند در جريان
عمليات کارتوگرافي با نوع خط مربوطه نمايش داده مي شوند .اما بايد توجه داشت که به منظور
پيوستگي خطوط تشكيل دهنده بلوك ،در اليه بلوك آمار ترسيم ميشوند .اراضي(زمين هاي خالي)
حواشي بلوکها که متصل به ساختمانها هستند و به همراه آنها تشكيل يك بلوك آماري ميدهند
بصورت حد بلوك در اين اليه قرار مي گيرد و با خط چين نمايش داده ميشوند.
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نكته  :2برجها و آپارتمانهاي داخل مجتمع هاي مسكوني و همچنين ساختمانهاي منفرد حاشيه
شهرها که امكان تشخيص معابر در اطراف آن ميسر نباشد نيز در اين اليه قرار ميگيرند.
اين اليه با نام  Block_Amarدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
نمونه اي از بلوك آماري در شكل زير آمده است که با خطوط پيوسته و خط چين ،يك بلوك را
تشكيل داده است.

شكل()1
مجددا تاکيد ميگردد مالك تشخيص بلوك ،معابر و گذرگاهها ميباشند و در حاشيه شهرها در
صورت وجود معابري مانند جاده آسفالت و جاده خاکي ،از اين معابر براي تشخيص بلوك استفاده
ميشود و در صورتي که معابر قابل تشخيص نباشد بلوكهاي ساختماني به عنوان بلوك آماري در
نظر گرفته ميشود.
نكته  :1ساختمانهاي منفرد که بيشتر در حاشيه شهر ها مشاهده مي شوند در صورتيكه داراي
ديوار باشد خطوط بلوك آمار بصورت  Continuousمي آيد اما اگر داراي حصار در اطراف تك
ساختمان مسكوني باشد با نوع خط مربوطه (پرچين ،نرده ،سيم خاردار يا حد)در اليه بلوك آمار قرار
مي گيرد.
نكته  :4فونداسيون ها و ساختمان هاي در حال احداث در اليه  Wallقرار مي گيرند.
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نكته  :5در مورد مجتمعهاي مسكوني که بلوکهاي داخلي به عنوان بلوك آمار در نظرگرفته شود،
محدوده بيروني مجتمع در اليه  Wallقرار ميگيرد.

wall
wall

block amar
block amar

شكل()2
نكته  :6بلوكهايي که از يك گوشه با ديوار يا ساير عوارض به هم متصل شده اند بطور مستقل در
نظر گرفته ميشوند و ديوار يا ساير عوارض متصل کننده در اليه  Wallيا  Limitقرار ميگيرد.

شكل()3
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نكته  :7بلوكهايي که در يك نقطه(بصورت ضربدري) با هم اشتراك دارند بايد اصالح گردند و شكل
بلوك بايد به صورت يك چهارضلعي درآيد .در شكل شماره  4بلوك هاي شماره  132و  131داراي
ايراد بوده و شكل شماره  5صحيح مي باشد.

شكل()4

شكل()5
نكته  :8استثنائا در استان هاي جنوبي که کپر وجود دارد کپر يا مجموعه اي از کپرها به عنوان
بلوك در نظر گرفته مي شود و حتما کلمه "کپر" يا"مجموعه کپر" هم بايد قيد گردد.
بازار سرپوشيده(گذرگاه)0
محدودهي بازارهاي سرپوشيده در معابر شهرها ،با ترسيم هاشور در اين اليه نمايش داده مي شود.
اين اليه بصورت سطحي و با پترن مربوطه نمايش داده مي شود.
اين اليه با نام  Bazarدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
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درياچه0
پهنه ي بزرگ آب حاوي آب شيرين يا شور که کامال با خشكي احاطه شده باشد .درياچه ممكن است
در بعضي از فصول داراي آب باشد و در بعضي فصول کم آب يا حتي خشك باشد.
اين اليه با نام  Lakeدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
استخر0
آبگير مصنوعي که به منظور ذخيره آب ،پرورش ماهي و يا شنا مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين اليه با نام  Pool-Dykeدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
محدوده شهر(آبادي بلوکه)0
محدودهي مورد نظر براي شهر و آبادي داراي نقشه بلوکه جهت انجام سرشماري با ترسيم پليگون به
دور بلوك ها تعيين شده و در اين اليه قرار ميگيرد.
اين اليه با نام  City_limitبراي شهر و با نام  Abadi_limitبراي محدوده آبادي بلوکه در فايل هاي
اتوکد شناخته مي شوند.
نكته  :9اين محدوده صرفا براي انجام سرشماري مي باشد و هيچگونه وجاهت قانوني ندارد.
نكته  :30براي ترسيم محدوده شهر و آبادي بلوکه نظر رييس گروه نقشه و اطالعات مكاني استان
مالك عمل مي باشد.
نكته  :33در صورت داشتن طرح جامع يا طرح هادي بايد از اين محدوده ها استفاده نمود.
محدوده مناطق شهرداري0
محدوده مناطق شهرداري در اين اليه قرار مي گيرد.
اين اليه با نام ** Mantaghehدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود **(.سال بهنگام رساني مي
باشد)
نكته  :32معموال براي کالنشهر ها اين محدوده وجود دارد و ترسيم اين اليه در صورتيكه کل آن
شهر در يك فايل ترسيم شود الزام مي باشد .بعنوان مثال اگر شهر تهران ،که داراي  22منطقه
شهرداري است (هر کدام از اين مناطق بعنوان يك شهر شناخته مي شوند) در يك فايل اتوکد ترسيم
گردد محدوده مناطق شهرداري بايد روي نقشه مشخص باشد.
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محدوده نواحی شهرداري0
محدوده نواحي شهرداري در اين اليه قرار مي گيرد.
اين اليه با نام ** Nahiyehدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود **(.سال بهنگام رساني مي باشد)
نكته  :31معموال براي کالنشهر ها اين محدوده وجود دارد و ترسيم اين اليه ضروري نمي باشد.
 -2-3-3اليه هاي خطی
اين اليه ها شامل حد ،ديوار ،راه ،راه آهن ،پل ،گودال(بريدگي) ،رودخانه ،مسيل ،کانال ،رشته قنات،
پارك ،دريا بوده که در زير هر کدام از اين اليه ها شرح داده شده است
ساختمان0
ساختمانهاي پراکنده داخل محدوده ادارات ،سازمانها ،پاركها و بطور کلي ساختمانهايي که در
داخل محدوده بلوك آمار قرار ميگيرند و صرفا براي نمايش وضعيت موجود در طبيعت نمايش داده
مي شوند ،در اين اليه قرار مي گيرند.
با توجه به اينكه اين ساختمانها بلوك مستقل نمي باشند نيازي به کد آماري ندارند .اين ساختمانها
بصورت پليگون ترسيم مي شوند و در صورت داشتن ضلع مشترك با بلوك آمار نيازي به ترسيم ضلع
مشترك نمي باشد ولي بايد بصورت يك سطح بسته باشد.
نكته  :34اليه ساختمان ،معموال از عكس هاي هوايي که تهيه نقشه شده است بر روي نقشه بوجود
آمده است .در صورتيكه بهنگام رساني با روش هاي زميني انجام مي شود بهنگام نمودن اين گونه
ساختمان ها در مراکز دولتي و مكان هايي که دسترسي به آن مقدور نمي باشد ضرورتي ندارد.
نكته  :35در صورتيكه در داخل بلوك آمار عوارض خطي همانند ديوار ،سيم خاردار و ...وجود داشته
باشد اين گونه عوارض خطي در اليه  Wallقرار مي گيرند.
نكته  :36کيوسكها ،دکهها ،ايستگاه سيار پليس ،ورودي ايستگاه مترو ،سرويس بهداشتي ،پست
برق ،انباري ،پمپ آب ،موتورخانه ،منبع آب ،دکل مخابرات ،طويله ،آغل و  ...چه در بيرون يا داخل
بلوك باشند در اين اليه قرار ميگيرد.
اين اليه با نام  Buildingدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
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شكل()2
حد:
محدودههايي که داراي بلوك آماري ،بلوك ساختماني و ديوار نيستند اما با استفاده از معابري چون
بزرگراه ،خيابان ،رديف درخت و  ...و يا به صورت قطعه زمين هاي عالمتگذاري شده قابل شناسايي
ميباشند به همراه ميادين ،بلوارها و مواردي از اين دست در اين اليه قرار ميگيرند.
اين اليه با نام  Limitدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
نكته  :37در صورتيكه در نقشه راه پله (پله هايي که دو خيابان يا کوچه با اختالف ارتفاع متفاوت را
بهم متصل مي کند) وجود داشته باشد مي توان راه پله را در اليه  Limitقرار داد.
نكته  :38مكان يا محدودهاي که پيرامون آن فقط با نرده و سيم خاردار احاطه شده است و عارضهاي
مسقف در داخل آن نيست ،در اين اليه قرار ميگيرند.

شكل()1
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بطور کلي عوارضي مانند سيم خاردار ،پرچين ،نرده ،حد . . . ،در صورتي که تشكيل دهنده بلوك
باشند ،در اليه  Block_Amarو در غير اين صورت با حفظ  LineTypeمربوطه در اليه  Limitقرار
ميگيرند.
ديوار0
کليه ديوارهايي که در تشكيل بلوك آماري بصورت پليگون دخالت ندارند در اين اليه قرار مي گيرد.
اين اليه با نام  Wallدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
نكته  :39ساختمان هايي که بصورت مخروبه مي باشند در اين اليه قرار مي گيرد .البته
متن"مخروبه" هم بايد ذکر گردد.
راه 0
راهها و جادههاي آسفالته و معابري که از قسمتهاي بلوکه جدا ميباشند و نيز مسيرهاي کم عرض
که قابل تردد با اتومبيل نباشند و راههاي مالرو در اين اليه قرار ميگيرند.
اين اليه با نام  Pathدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
راهآهن0
خطوط ريلي راه آهن در اين اليه قرار ميگيرند .اين اليه با نام  Railwayدر فايل هاي اتوکد شناخته
مي شود.
پل:
پل هاي احداث شده بر روي رودخانه ها ،مسيل ها و کانال ها با نماد مخصوص در اين اليه قرار
ميگيرند .اين اليه با نام  Bridgeدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
بريدگی ،گودال0
پرتگاه ها ،بريدگي ها و گودال ،با نماد مخصوص در اين اليه قرار ميگيرند.
اين اليه با نام  Cutدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
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رودخانه0
آب هاي جاري سطح زمين اعم از دايمي و فصلي در اين اليه قرار ميگيرند.
اين اليه با نام  Riverدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
مسيل0
محل عبور سيالب در فصول بارندگي که بستري از شن و ماسه دارد و شكل منظم هندسي ندارد.
اين اليه با نام  Floodwayدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
کانال0
عارضه اي مصنوعي براي آبرساني و يا هدايت آب هاي سطحي که ديواره ي آن اغلب از مصالح
ساختماني نظير بتن ساخته شده و ممكن است رو باز يا بسته باشد.
اين اليه با نام  Channelدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
رشته قنات:
چاه هاي متعددي که به منظور ايجاد مجرايي در زيرزمين حفر شده و اين مجرا ،آب زيرزميني
کوهپايه ها را به براي مصارف کشاورزي و غيره به دشت ها روان مي سازد .بر روي خطوط سمبل چاه
درج ميشود.
اين اليه با نام  Qanat_chahدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
محدوده فضاي سبز ،پارك0
محدودههاي فضاي سبز ،پارك ها (جنگل طبيعي يا مصنوعي) و عوارض مشابه در صورت نداشتن
مكان يا ساختمان در اين اليه قرار ميگيرد.
اين اليه با نام  Parkدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
نكته  :20در صورتي که داخل پارك مكان يا ساختمان وجود داشته باشد محدوده پارك با رنگ سبز
در اليه بلوك آمار قرار ميگيرد.
دريا0
پهنه ي بزرگ از آب در داخل خشكي ها که به آب هاي آزاد متصل است.
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اين اليه با نام  Seaدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
 -1-3-3اليه هاي نقطه اي
اين اليه شامل اسامي معابر و چاه آب مي باشد
اسامی معابر و اماکن0
کليه اسامي معابر اعم از بزرگراهها ،خيابان ها ،کوچه ها و اماکن عمومي و عوارض طبيعي نظير
رودخانه  ،مسيل و  ...در اليه  Textقرار ميگيرند.
چاه آب:
حفرهاي مصنوعي در زمين که به منظور استخراج آب هاي زيرزميني ايجاد شده باشد.
اين اليه با نام  Qanat_chahدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
 -4-3-3سايراليه ها
اليه سمبل:
سمبل عوارض و مكانها در اين اليه قرار ميگيرد .اين سمبلها مطابق سمبل هاي استاندارد
 102111سازمان نقشهبرداري کشور ميباشد(.فايل )Rmt2111
اين اليه با نام  Symbolدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
نكته  :23براي استفاده بهتر از فايل  RMT2111نوع خطوط و اليه بندي آن بصورت آماري خالصه
شده است.
شيت بندي :
شيت نقشه ها به همراه نام استاندارد شيت در اين اليه قرار مي گيرد.
اين اليه با نام  Sheetدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
محدوده و شماره حوزههاي : 3183
محدوده و شماره حوزههاي سرشماري عمومي کارگاهي( 11شماره حوزه به صورت  3رقمي) در اين
اليه قرار ميگيرند.
اين اليه با نام  Hozeh11در فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
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شماره بلوك هاي : 3183
شماره بلوك هاي مربوط به سرشماري عمومي کارگاهي( 11يا به صورت آدرس  12رقمي با) در اين
اليه قرار ميگيرند.
اين اليه با نام  Block_no11در فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
محدوده و شماره حوزههاي 085
محدوده و شماره حوزههاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ( 15شماره حوزه به صورت  3رقمي)
در اين اليه قرار ميگيرند.
اين اليه با نام  Hozeh15در فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
شماره بلوك هاي 085
شماره بلوك هاي مربوط به سرشماري عمومي عمومي نفوس و مسكن ( 15يا به صورت آدرس 12
رقمي) در اين اليه قرار ميگيرند.
اين اليه با نام  Block_no15در فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
نكته : 22وجود محدوده و شماره حوزه هاي سرشماري  1311و  1315بر روي نقشه الزامي
نمي باشد.
محدوده و شماره حوزههاي 090
محدوده و شماره حوزههاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ( 21شماره حوزه به صورت  3رقمي)
در اين اليه قرار ميگيرند.
اين اليه با نام  Hozeh21در فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
شماره بلوك هاي0 90
شماره بلوك هاي مربوط به سرشماري عمومي نفوس و مسكن ( 21يا به صورت آدرس 12رقمي) در
اين اليه قرار مي گيرند.
اين اليه با نام  Block_no21در فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
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محدوده و شماره حوزههاي 095
محدوده و شماره حوزههاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن (25شماره حوزه به صورت  3رقمي)
در اين اليه قرار ميگيرند.
اين اليه با نام  Hozeh25در فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
شماره بلوك هاي0 95
شماره بلوك هاي مربوط به سرشماري عمومي نفوس و مسكن  25در اين اليه قرار مي گيرند.
اين اليه با نام  Block_no25در فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
اليه تصوير0
تصاوير ماهواره اي و يا تصاوير اسكن شده نقشه ها در اين اليه قرار ميگيرند.
اين اليه با نام  Imageدر فايل هاي اتوکد شناخته مي شود.
نكته  :21در مورد آباديهاي داراي نقشه بلوکی که داراي مكانهايی با فاصله زياد از بافت
آبادي میباشند (نقاط فرعی) اين نقاط در محدوده آبادي قرار میگيرند و بايد در مرحله
بهنگام رسانی موقعيت دقيق آنها تعيين شود و بايد بصورت بلوکی برداشت گردند( .بلوك
يا بلوك هاي مورد نظر حتما بايد در داخل اليه محدوده آن آبادي بلوکه قرار گيرد) در
صورتی که فاصله آنها از بافت موجود زياد باشد در مرحله پالت ،از تكنيكهاي کارتوگرافی
براي نمايش آنها استفاده میگردد.
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- 2بهنگام رسانی نقشه هاي آماري
- -3 2بررسی و تعيين کيفيت نقشه هاي آماري
نقشه هاي آماري که در حال حاضر مورد استفاده طرحهاي آماري قرار مي گيرند بصورت بلوکي
تهيه شده اند .با توجه به تنوع اين نقشه ها و بهنگام رساني آنها که در طول ساليان متعدد انجام شده
است اين نقشه ها در قسمت هاي مختلف نقشه داراي دقت مسطحاتي متفاوتي مي باشند .برخي از نقشه
هاي آماري از روي نقشه هاي سازمان نقشه برداري و برخي توسط نقشه برداري زميني و يا ابزار غير
دقيق تهيه شده اند ،بنابراين اولين قدم براي اصالح و بهنگام رساني اين نقشه ها بررسي و تعيين کيفيت
آنها مي باشد.
با توجه به موارد ذکر شده در مورد نقشه هاي آماري  ،براي بررسي کيفيت اين نقشه ها بايد آنها
را با نقشه ها و يا تصاوير ماهواره اي استاندارد مقايسه نمود .نقشه ها يا تصاوير مورد استفاده بايد
مقياس(نقشه) يا قدرت تفكيك مكاني(تصوير) ،سال تهيه ،روش تهيه ،سيستم تصوير مورد استفاده،
سازمان يا ارگان تهيه کننده و ساير مشخصات کيفي آن مشخص باشد .برخي از منابعي که مي تواند
بدين منظور مورد استفاده قرار گيرد به شرح ذيل مي باشد0
 .3نقشه هاي  3:2000سازمان نقشه برداري کشور با مختصات UTM

اين نقشه ها معموال" به روش فتوگرامتري و از روي عكس هاي هوايي تهيه شده اند .عوارض موجود
در اين نقشه ها هم از لحاظ دقت هندسي و موقعيت عوارض مطابق با استانداردهاي ملي بوده و داراي
دقت مناسب براي نقشه هاي آماري مي باشند .در صورتيكه مقياس اين نقشه ها بزرگتر از  102111بوده
و يا به روش زميني تهيه شده باشد نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد .اين نقشه ها داراي اليه هاي
متعددي مي باشند که برخي از آنها از قبيل نقاط ارتفاعي و منحني هاي ميزان در نقشه هاي آماري
استفاده اي ندارند .در هنگام استفاده از اين نقشه ها بايد به زمان عكسبرداري اين نقشه ها توجه نمود.
 .2نقشه هاي سازمان نقشه برداري کشور با مختصات Local

اين نقشه ها همان خصوصيات نقشه هاي  UTMرا دارند با اين تفاوت که در سيستم مختصات
محلي تهيه شده اند .سيستم تصوير اين نقشه ها بايد قبل از استفاده اصالح گردد.
 .1تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك باال و عكسهاي هوايی

تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بهتر از  1متر مي توانند مورد استفاده قرار گيرند .تصاوير ماهوارهي
 World viewو عكسهاي هوايي ارتوفتو نمونهاي از تصاوير مناسب براي استفاده مي باشد .در اين
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مورد حتما" بايد تصحيحات راديومتريك و هندسي بر روي تصاوير ماهوارهاي مطابق استانداردهاي
سازمان نقشهبرداري کشور انجام گرفته باشد.
پس از مقايسه موارد زير ممكن است اتفاق بيفتد0
الف) نقشه آماري با نقشه هاي سازمان نقشه برداري يا عكس هاي ماهواره اي مطابقت دارد( 0نقشه
آماري بر مبناي نقشه  102111سازمان نقشهبرداري تهيه شده است)
در اين حالت نقشه آماري از لحاظ پايه هندسي و سيستم تصوير مورد تاييد بوده و بايد به يكي از
روشهايي که ذکر خواهد شد بهنگام گردد.
ب) نقشه آماري در برخي مناطق با نقشه هاي سازمان نقشه برداري کشور و عكس هاي ماهواره اي
مطابقت و در مواردي مغايرت دارد 0
در بعضي موارد مناطق مرکزي شهر با اصول نقشه برداري تهيه گرديده ولي مناطق حاشيه شهر توسط
ابزار غير دقيق ترسيم شده است .در اين مواقع قسمت هايي که با نقشه سازمان نقشه برداري کشور
مطابقت دارد حفظ شده و مابقي نقشه را پاك کرده و اين نقشه به عنوان نقشه پايه بايد بهنگام گردد.
ج) نقشه هاي آماري با نقشه هاي سازمان نقشه برداري کشور و عكس هاي ماهواره اي مطابقت ندارد 0
در اين مورد از نقشه هاي آماري تنها مي توان به عنوان کروکي و راهنما استفاده نمود و براي تهيه نقشه
پايه مي بايستي از روي نقشه هاي سازمان نقشه برداري کشور و يا تصاوير ماهواره اي و يا بصورت زميني
نقشه آماري تهيه گردد.
پس از آنكه از کيفيت نقشه آماري اطمينان حاصل شد با توجه به موارد ذيل بايد نسبت به
بهنگامرساني نقشه هاي آماري اقدام نمود.

- -2 2تغييرات بلوك هاي شهري
تغييراتي که ممكن است بر روي نقشه هاي آماري صورت گيرد شامل موارد زير مي باشد0
 .1تغيير در شكل بلوك
 .2اصالح نام معابر و اماکن عمومي
 .3اصالح و برداشت ساير عوارض همانند بلوار ،ميادين ،راه ،مسيل ،رودخانه ،پل و...
از مهمترين موارد تغيير که بر روي نقشه انجام مي شود تغيير روي بلوك نقشه هاي آماري بوده که
به صورت زير مي باشد0
 - 3ايجاد بلوك
 - 2حذف بلوك
- 1ادغام بلوك
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- 4تجزيه بلوك
- 5تغيير شكل بلوك
 - 3ايجاد بلوك (به وجود آمدن بلوك جديد):

در اين حالت عارضه يا بلوك جديدي احداث گرديده است و يا در نقشه قبلي ترسيم نشده است .
 - 2حذف بلوك (از بين رفتن بلوك در اثر تخريب ساختمانها):

در اين حالت بلوك يا عارضه موجود در نقشه بنا به داليلي تخريب شده و يا اشتباها در نقشه قبلي
ترسيم شده است.
- 1ادغام بلوكها (يكی شدن دو يا چند بلوك):

(شكل )1

- 4تجزيه بلوك (تقسيم شدن بلوك به دو يا چند بلوك در اثر ايجاد معابر جديد)

(شكل )2
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- 5تغيير شكل بلوك

(شكل )11
اصالح نام معابر و مكانهاي عمومی:
در تمامي موارد اسامي عوارض ،معابر( با توجه به تابلو شهرداري) ،مكانها و  ...در صورت بوجود
آمدن تغيير ،ميبايست بهنگام شوند.
ساير عوارضي که در جدول اليهها ذکر شده اند ازجمله ميادين ،بلوارها ،راهها و نيز بايد اصالح گردند.
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- 1روش هاي بهنگام رسانی نقشههاي شهري

 -3 1ن-قشهبرداري زمينی
در اين روش پس از بررسي ميداني ،عوارض داراي تغييرات شناسايي شده و سپس طبق
استانداردهاي 102111سازمان نقشهبرداري کشور ضمن ايجاد شبكههاي پيمايش با استفاده از
دوربينهاي نقشهبرداري (نظير  )Total Stationاين عوارض برداشت ميشوند و پس از برداشت،
اطالعات بر روي رايانه منتقل و تغييرات بر روي نقشهها انجام ميگيرد(.مطابق فايل پيوست ،نحوه
اجراي پروژه هاي نقشه برداري)

براي بهنگام رساني شهرها(آبادي بلوکه) بايد از نقاط پيمايش محلي که ايجاد و اندازهگيري ميشوند،
استفاده شود( .مطابق بند 1-3-1-2جلد اول نشريه  :339ژئودزي و ترازيابی) ايستگاههاي پيمايش
ميبايست با رپر بتوني يا ميخ فوالدي ايجاد شوند و با رنگ مشخص گردد و براي آنها نقاط رفرنس
در نظر گرفته شود .اين نقاط به همراه مختصاتشان ميبايست تحويل کارفرما گردد.

 -2-1تصاوير ماهوارهاي ،عكسهاي هوايی و ارتوفتو
در اين روش ابتدا بايد تصحيحات راديومتريك و هندسي بر روي تصاوير ماهوارهاي (و يا عكسهاي
هوايي و ارتوفتو) مطابق استانداردهاي سازمان نقشهبرداري کشور انجام گيرد و تصاويرماهوارهاي يا
عكسهاي هوايي ژئورفرنس شوند .سپس تصاوير ماهوارهاي يا عكسهاي هوايي در پس زمينه نقشهها
قرار گرفته ،تمامي قسمتهاي نقشه مورد بررسي قرار گيرد و عوارض داراي تغيير شناسايي و بهنگام
شوند .در صورت نياز با عمليات زميني تكميل شوند و نيز گويا سازي بر روي آن انجام گيرد( .مطابق
فصل 7جلد دوم نشريه  :339نقشه برداري هوائی)

نكته  :24تحويل تصاوير ماهوارهاي ،عكسهاي هوايي و ارتوفتو از طرف مشاور به کارفرما الزامي

ميباشد.
-1-1گيرندههاي GPS
در اين روش پس از شناسايي تغييرات ،شبكهاي از نقاط مبنا با اتكا به نقاط مسطحاتي سازمان
نقشهبرداري کشور ايجاد ميشود و با استفاده از روشهاي تفاضلي (نظير  ) STOP&GOعوارض مورد
نظر با رعايت دقتهاي مورد نياز نقشههاي  102111برداشت ميشود (.مطابق فايل پيوست ،نحوه

اجراي پروژه هاي نقشه برداري)
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(شكل )11
آن دسته از نقشههاي آماري که بر اساس نقشههاي شهري  102111و نقشه هاي روستايي
1051111سازمان نقشه برداري کشور تهيه شدهاند داراي سيستم مختصات ) UTM(WGS 14بوده و
قابليت بهنگام سازي با هر سه روش فوق را دارند .در صورتي که نقشهاي با استفاده از روشهاي
استاندارد نقشهبرداري تهيه شده باشد ولي داراي سيستم مختصات محلي باشد ابتدا الزم است نقشه
مذکور با استفاده از گيرندههاي  GPSو برداشت تعداد مناسبي نقاط کنترل زميني ،ژئورفرنس شده و
سپس مورد بهنگام سازي قرار گيرد.
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- 4مشخصات فنی نقشه هاي شهري آماري
فايل نهايي نقشه هاي آماري بايد در دو فرمت  DWGو  SHAPEفايل تهيه گردند که در ادامه
مشخصاتي را که هر کدام از اين فرمت ها بايد داشته باشند آمده است.
- -3 4مشخصات نقشه ها در محيط AutoCad
فايلهاي نقشه با فرمت  Dwgدر محيط اتوکد بايد داراي شرايط زير باشند0
 - 1به صورت دو بعدي بوده و نبايد داراي مولفه ارتفاعي باشد.
 - 2تمامي عوارض ميبايست طبق اليهبندي ارائه شده ترسيم شوند.
 - 3عوارض خطي بصورت  Plineترسيم شده و فايل نهايي با فرمت  DWG 2111ذخيره گردد.
 - 4نقشه عاري از هرگونه خطاهاي هندسي و توپولوژيك باشد.
 - 5عوارض سطحي تعريف شده بايد بصورت  Plineبسته باشند.
 - 2کليه اسامي معابر و اماکن عمومي که در محيط اتوکد نوشته مي شوند بايد با فونتهاي فارسي
استاندارد  Windowsو يكي از فونتهاي  B_Lotusيا  B_Trafficنوشته شده و داراي ارتفاع
(  Elevationيا  ) Z_ positionصفر باشد.
 - 1همچنين  UCSتمامي عوارض  worldباشد.
 -3-3-4اعمال تغييرات بلوك در محيط AutoCad
در بهنگام رساني نقشه هاي آماري شهري و آبادي بلوکه دو حالت ممكن است براي بلوك رخ دهد که
در زير به نحوه اعمال آنها بر روي نقشه هاي آماري اشاره شده است0
 - 1بلوك بدون تغيير باشد.
 - 2بلوك تغيير کرده باشد.
اگر بلوکي بدون تغيير نسبت به سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  1325باشد همان شماره
بلوك هاي سرشماري  1325بدون تغيير مي ماند.
نكته  :25در صورتيكه بر روي نقشه  Dwgشماره بلوك سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1325
وجود نداشته باشد مشاور بايد بر روي نقشه شماره بلوك و شماره حوزه را از  Shapefileبه فايل
اتوکد منتقل کند.
اگر بلوکي تغييري کرده باشد و يكي از حالت هاي تجزيه ،ادغام ،ايجاد ،حذف يا تغيير شكل رخ داده
باشد در فايل  Dwgبايد براي هر کدام از اين حالت ها بصورت زير عمل نمود0
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بلوك ايجاد شده باشد:
بلوك در نقشه سرشماري  1325وجود نداشته و بعد از آن بوجود آمده است براي اين گونه از بلوك
ها پس از بهنگام رساني و برداشت و ترسيم اين بلوك هاي جديد بر روي نقشه ،از شماره 111111
شروع به شماره گذاري نموده و تا آخرين بلوکي که در آن شهر(آبادي بلوکه) ايجاد شده است
(شماره حوزه براي اينگونه بلوك ها  111سه تا صفر در نظر گرفته شود) شماره گذاري نماييد.
بلوك تجزيه شده باشد:
بلوکي که در نقشه سرشماري  1325وجود داشته ولي اکنون به داليلي به دو يا چند بلوك تقسيم
شده است پس از بهنگام رساني و برداشت و ترسيم بلوك بر روي نقشه براي اين گونه از تغييرات
بلوك در فايل اتوکد همان شماره بلوکي که در نقشه سرشماري  1325وجود دارد را براي بقيه بلوك
ها هم تكرار نمايد
بلوك ادغام شده باشد:
بلوکي که در نقشه سرشماري  1325وجود داشته ولي اکنون با دو يا چند بلوك ديگر تشكيل يك
بلوك را داده اند پس از بهنگام رساني و برداشت و ترسيم بلوك بر روي نقشه در اين گونه موارد
شماره بلوك کوچكتر بر روي نقشه حفظ شده و بقيه شماره بلوك ها از روي نقشه حذف مي شوند
بلوك حذف شده باشد:
بلوکي که در نقشه سرشماري  1325وجود داشته ولي اکنون بنا به داليلي تخريب و حذف شده است
در اينگونه موارد بلوك به همراه شماره بلوك از روي نقشه اتوکد حذف مي شود و در يك فايل اکسل
شماره حوزه و شماره بلوك آن ثبت مي گردد
نكته  :26کليه بلوك هاي حذف شده بايد در يك فايل اکسل ذخيره گردند بطوريكه در يك ستون
آدرس  12رقمي آن بلوك بايد ذکر گردد.
بلوك تغيير شكل داده باشد:
بلوکي که در نقشه سرشماري  1325وجود داشته ولي اکنون بنا به داليلي تغيير شكل داده است در
اين گونه موارد فقط شكل جديد بلوك برداشت و بر روي نقشه ترسيم مي شود.
در صورتيكه اسامي که بر روي نقشه وجود دارد فونت ويندوزي نباشد براي تبديل فونتهاي قديمي
(کاتب) به فونتهاي ويندوزي با روشهاي زير قابل انجام ميباشد0
الف) بازنويسي اسامي و نوشتهها
ب) تهيه و استفاده از برنامههاي جانبي  AutoLISPو  VBAدر محيط اتوکد
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نكته  :27نياز است بعضي از اسامي همانند خيابان ها ،بلوار  ،باغ و ...در قسمت هاي مختلف نقشه
تكرار شوند.
نكته  :28در صورتيكه از فايل اوليه نقشه سازمان نقشه برداري با فرمت  DGNاستفاده مي کنيد در
هنگام تبديل به فرمت DWGدقت داشته باشيد که بعد سوم(ارتفاع) انتقال داده نشود.
نكته  029مجددا تاکيد مي شود که فايل نقشه در محيط اتوکد به هيچ عنوان هيچ عارضه اي از آن(اعم
از خطوط و اسامي) نبايد داراي مولفه ارتفاعي باشد.
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 -2-3-4جدول اليه هاي شهري
نقشه هاي شهري و آبادي بلوکه در محيط اتوکد داراي خصوصياتي از جمله نام اليه  ،رنگ ،نوع خط و
ضخامت مي باشد که به شرح جدول زير مي باشد.
جدول اسامي اليههاي شهري و آبادي هاي داراي نقشه بلوکه در سال 22
نام عارضه

نام اليه

رنگ

نوع خط

ضخامت

رديف
.1

بلوك ساختماني

Block_Amar

1

Continuous

1225

.2

سيم خاردار

Block_Amar

153

Wire

1225

.3

نرده(فنس)

Block_Amar

243

Fence

1225

.4

پرچين

Block_Amar

21

Hedge

1225

.5

اراضي حواشي
بلوك

Block_Amar

1

Limit

1225

.2

ساختمان هاي
داخل بلوك

Building

2

Continuous

122

.1

حد

Limit

41

Limit,Wire,Fence,Hedge

122

.1

ديوار

Wall

212

Continuous

122

.2

گذرگاه ،بازار،
سرپوشيده

Bazar

4

Continuous

122

Path

45

Malro
Jipro, Continuous

122

.11

راهآهن

Railway

35

Rail-1

122

.12

پل

Bridge

1

.13

بريدگي ،گودال

Cut

31

.14

رودخانه

River

Blue

Continuous
Cut-R
Cut-L
Continuous

122
122

.15

مسيل

Flood Way

Blue

Flood

122

.12

کانال

Channel

Cyan

Continuous

122

رشته قنات ،چاه و
.11
چشمه

Qanat_Chah

Cyan

Continuous

122

محدوده فضاي سبز،
.11
پارك

Park

Green

Limit

122

.12

دريا

Sea

Blue

Continuous

122

.21

درياچه

Lake

Blue

Continuous

122

.21

استخر

Pool-Dyke

Cyan

Continuous

122

راه ،جاده آسفالت،
.11
معبر
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Text

1

122

 .22اسامي معابر و اماکن
.23

سمبل عوارض

Symbol

1

122

.24

شيت بندي

Sheet

1

122

محدوده و شماره
.25
حوزه هاي 11

Hozeh11

111

 .22شماره بلوکهاي 11

Block_No11

111

محدوده و شماره
.21
حوزه هاي 15

Hozeh15

Red

 .21شماره بلوکهاي 15

Block_No15

.22

اليه تصوير

Image

Red
1

Wire

122
122

Wire

123
122
122

.31

محدوده نواحي
شهرداري

Nahiyeh

135

ACAD_ISO11W111

122

.31

محدوده مناطق
شهرداري

Mantagheh

22

Kerb

122

.32

محدوده شهر يا
آبادي بلوکه

City_Limitيا
Abadi_Limit

4

Continuous

122

محدوده و شماره
.33
حوزه هاي 21

Hozeh21

Red

Wire

123

 .34شماره بلوکهاي 21

Block_No21

Red

محدوده و شماره
.35
حوزه هاي 25

Hozeh25

Red

 .32شماره بلوکهاي 25

Block_No25

Red
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 -1-3-4شيت بندي نقشه ها
نقشه هاي آماري بصورت يكپارچه براي شهرها و آباديهاي بلوکي تهيه ميشوند .در
صورتيكه نياز به شيت بندي نقشه ها باشد حتما" بايد از شيت بندي استاندارد نقشه هاي 102111
که توسط سازمان نقشه برداري کشور تهيه گرديده است استفاده نمود .در اين استاندارد يك اندکس
کلي و استاندارد براي کل کشور تهيه شده است که مي توان با قرار دادن اين فايل بر روي نقشه شهر
محدوده شيتها را بر روي نقشه مشخص نمود .براي اين کار از برش شيتها اجتناب کنيد.
نكته  :10نامگذاري شيت نقشه هايي که داراي سيستم مختصات  UTMمي باشند بايد مطابق
استاندارد سازمان نقشه برداري نام کامل شيت در کنار هر شيت درج گردد.
نكته  :13در صورت نياز فايل يكپارچه اصلي را مي توان با استفاده از دستورات  Xrefو XClip

بصورت شيت به شيت نمايش داد.
نكته  :12شيت بندي براي نقشه هايي بايد انجام گردد که در سيستم مختصات  UTMتهيه شده
باشد
 -مشخصات نقشه ها در فرمت Shapefile2 4
پس از انجام عمليات بهنگام رساني و تكميل و اعمال تغييرات بر روي نقشه اتوکد ،از فايلهاي Dwg

تكميل شده  Shapefileهاي زير بايد توليد شود 0
 - 1يك  shapefileسطحي به نام ****_Blk1322
 - 2يك  Shapefileخطي به نام ****_Lmt1322
 - 3يك  Shapefileنقطه اي به نام ****_Txt1322
 - 4يك  Shapefileسطحي به نام****_Hozeh1325
 - 5يك  Shapefileسطحي به نام****_City_Limit1322

 - 2يك  Shapefileسطحي به نام ****_( Nahiyeh1322در صورت وجود)
توجه :به جاي **** کد  4رقمي آن شهر درج شود.
 Shapefileهاي توليد شده بايد داراي مشخصات زير باشند0
 Shape - 1فايل نهايي نبايد بصورت  Polygon ZMباشد.
 - 2عاري از هرگونه خطاي توپولوژيكي باشد.
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 -3-2-4جدول توصيفی  Shapefileها
هر کدام از  Shapefileهايي که در باال به آن اشاره شد داراي جداول توصيفي به شرح زير مي
باشند0
 Shapefile )1خطي ****_ Lmt1322داراي دو فيلد ) F_classاز نوع  stringو  51کاراکتر) و
( L_typeاز نوع  stringو  51کاراکتر) بايد باشد.
اين فايل از کليه عوارض اعم از سطحی و خطی ساخته مي شود که فيلد  F_classهمان اليه ي
فايل در اتوکد مي باشد مانند  ..... Wall, River, Block_amar, Buildingو فيلد  L_typeهمان
نوع خط مي باشد مانند  Fence ، Wire ، Continuous ، Limitو  ......مي باشد.
نكته  :11کليه اليه هايي که اتوکد قرار دارند غير از اليه هاي شيت ،سمبل عوارض ،محدوده شهر،
محدوده حوزه ها ،محدوده مناطق و نواحي شهرداري و عوارض نقطه اي همانند چاه آب ،بقيه اليه
هاي سطحي و خطي بايد در  Shapeفايل  Lmtآورده شود.
 Shapefile )2نقطه اي ****_ Txt1322داراي چهار فيلد توصيفي ( Nameاز نوع  stringو
 111کاراکتر)  ،فيلد ( Name_classاز نوع  stringو  111کاراکتر)  ،فيلد
( Text_Sizeاز نوع  )Short Integerو فيلد ( Text_Angleاز نوع  Duobleو  1رقمي با  4رقم
اعشار)
اسامي معابر و اماکن عمومي در فيلد توصيفي  Nameبايد بصورت فارسي و خوانا وجود داشته باشد و
درصورتيكه بر روي نقشه  Labelشود اسامي فارسي بر روي نقشه قرار گيرد .در فيلد Name_class

بايد نوع کالس عارضه مشخص شود .مانند راه و رآهن ،ساختمان ،پوشش گياهي  . . .و در دو فيلد
Text_Sizeو  Text_Angleکه به ترتيب اندازه و زاويه متن در آن آمده است.
نكته  :14براي تكميل فيلد  Name_Classاز راهنماي مربوط به استاندارد و طبقه بندي اسامي
عوارض بر روي نقشه استفاده شود.
 Shapefile )3سطحي ****_ Hozeh1325داراي دو فيلد ( Adres1325از نوع  stringو 13
رقم) و ( Hozeh1325از نوع  stringو  3رقم) بايد باشد.
نكته  :15اين فايل بايد از طرف کارفرما تحويل مشاور گردد و محدوده حوزه هاي سرشماري
عمومي نفوس و مسكن سال  1325مي باشد.
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نكته  :16اگر مختصات يك شهر يا آبادي بلوکه تغيير نيابد نيازي به اصالح اين فايل نمي باشد .اما
در صورتيكه مختصات شهر يا آبادي بلوکه تغيير يابد محدوده حوزه آن شهر يا آبادي بلوکه بايد
توسط مشاور اصالح گردد.
)4

 Shapefileسطحي ****_ City_Limit1322بايد داراي چهار فيلد ، Address21
 Adres1325و ( Adres1322از نوع  11 stringرقم) و نيز داراي فيلد ( Nameاز نوع string

 111رقم) باشد.
اين فايل شامل پليگون محدوده شهر يا مناطق شهرداري مي باشد و آدرس  11رقمي شهر در
فيلدهاي  Address21و  Adres1325و  Adres1322و نام شهر به فارسي در فيلد  Nameدرج شده
باشد.
نكته  :17آدرس هاي آماري شهر يا آبادي بلوکه (کد  11رقمي) بايد از طرف کارفرما به مشاور
اعالم گردد.
نكته  :18در  Shapefileمحدوده آبادي بلوکه به جاي ، Cityکلمه

Abadi

(****_ )Abadi_Limit1322بكار مي رود.
 Shapefile )5سطحي ****_ Nahiyeh1322داراي يك فيلد  ( nahiye_codاز نوع  stringو
 2رقم) مي باشد.
اين فايل شامل پليگون نواحي شهرداري(محدوده اي کوچكتر از منطقه شهرداري) مي باشد و شماره
ناحيه شهر در فيلد  nahiye_codدرج مي شود.
نكته  019اين محدوده معموال براي برخي از کالنشهر ها وجود دارد و در صورت وجود اين محدوده
در شهر اين محدوده هم بايد تبديل به  Shapefileگردد.
 shapefile )2سطحي ****_ Blk1322حاوي بلوك هاي آماري است که آدرس آماري سالهاي
 )Address15( 1315 ، )Address11( 1311و  )Address21( 1321و (Adres1325) 1325

مي باشد که نوع اين فيلدها بايد  stringو  12رقمي باشد.
نكته  :40دقت داشته باشيد که براي سال هاي  21 ،15 ،11فيلد آدرس بايد بصورت  Addressبوده
و براي سال  1325به بعد ،بايد بصورت  Adresذکر گردد.
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نكته  :43وجود فيلدهاي  Address11و  Address15بر روي نقشه الزامي نمي باشد.
 -2-2-4جدول اليه هاي شهري
فيلدهاي مورد نياز در  Shapefileنقشه هاي شهري به طور خالصه به شرح جدول زير بوده و ساير
فيلدها مورد نياز نمي باشد.
نام فايل

فيلدهاي استاندارد

****_Blk3196
****_Lmt3196
****_Txt3196
****_Hozeh3195
****_City_limit3196
****_Nahiyeh3196

Address11

Address15

Address21

Adres1325

Adres1322

Taghir22

12رقم

12رقم

12رقم

12رقم

12رقم

211رقم

F_class

L_type

51رقم

51رقم

Name

Name_class

Text_Angle

111رقم

111رقم

1رقم

Address25

Hozeh25

13رقم

3رقم

Text_Size

Address21

Adres1325

Adres1322

Name

11رقم

11رقم

11رقم

111رقم

Nahiyeh_code
2رقم

 -1-2-4اعمال تغييرات بلوك در محيط Arc GIS
تغييراتي که بر روي بلوك انجام مي شود در جدول توصيفي  Shapefileبلوك بايد بصورت زير عمل
نمود 0
ابتدا عالوه بر فيلد هايي که در جدول توصيفي  Shapefileبلوك وجود دارد دو فيلد ديگر با نام
( Adres1322از نوع  stringو  12رقم) و ( Taghir22از نوع  stringو  211رقم) ايجاد نموده که در
ادامه چگونگي تكميل اين فيلدها آمده است
بلوك تغيير نيابد:
اگر بر روي بلوك تغييري ايجاد نشده باشد همان آدرس(کد آماري) سال  1325در فيلد
 Adres1322تكميل مي شود و در فيلد  Taghir22اين بلوك چيزي درج نمي شود.
اما اگر بلوکي تغييري کرده باشد و يكي از حالت هاي تجزيه ،ادغام ،ايجاد ،حذف يا تغيير شكل براي
بلوك اتفاق افتاده باشد بايد بصورت زير عمل نمود0
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بلوك ايجاد شده باشد:
براي بلوك هاي جديد در فيلد  Taghir22حرف ( Aحرف ابتدايي کلمه )Addدرج شده
و براي تكميل آدرس آماري بلوك از شماره  111111شروع و تا آخرين شماره بلوك
جديد در آن شهر بطور متوالي ادامه پيدا مي کند و براي شماره حوزه هم بايد  111درج
گردد.
نكته  :42شماره بلوك هاي جديد در  Shapefileبلوك بايد همان شماره بلوك هايي باشند که در
فايل اتوکد آن شهر آمده و بايد يكسان باشد.
نكته  :41تعداد کاراکتر هاي فيلد  Adres1322بايد  12رقمي باشند 11(.رقم آدرس شهر بهمراه 3
رقم حوزه و  2رقم آدرس بلوك)
بلوك تجزيه شده باشد:
براي بلوك هاي تجزيه شده در فيلد  Adres1322همان آدرس آماري  Adres1325در
بلوك ها تكرار ميشود و در فيلد  Taghir22براي اين بلوكها حرف ( Sحرف ابتدايي

کلمه  )Separateدرج ميشود.
نكته  :44يك بلوك به هر تعدادي که تجزيه شده باشد در فيلد  Adres1322همان تعداد آدرس
تكرار مي شود و همچنين در فيلد  Taghir22به تعداد بلوك هاي تجزيه شده حرف  Sدرج مي
گردد.
بلوك ادغام شده باشد:
براي بلوك هاي ادغام شده براي تكميل آدرس  Adres1322آدرس آماري شماره بلوکي
که در فيلد  Adres1325از همه کوچكتر است در  Adres1322مي آيد و در روبروي اين
بلوك در فيلد  Taghir22حرف ( Iحرف ابتدايي کلمه  )Integrateبهمراه بلوك هايي که
در اين بلوك ادغام شده است ،ثبت و با خط فاصله از هم تفكيك ميشوند.
بلوك حذف شده باشد:
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بلوك هايي که از روي نقشه حذف مي شوند در يك فايل اکسل(مطابق فرم پيوست)
آدرس  12رقمي سرشماري سال  1325به همراه کد ( Dحرف اول کلمه  ) Deleteبايد
ذخيره گردد.
بلوك تغيير شكل داده باشد:
براي بلوك هاي تغيير شكل يافته در فيلد  Adres1322همان ادرس آماري Adres1325

درج شده و در فيلد  Taghir22حرف  Tدرج مي شود.
نكته  :45در مورد شهرها و آبادي بلوکههايی که در نزديكی هم قرار دارند الزم است
نقشهها به صورت يكپارچه مورد بررسی قرار گيرد تا محدودهها و بلوكها با هم تداخل
نداشته باشند و همچنين بلوکی خارج از محدوده قرار نگيرد.
نكته  :46هنگام تحويل نهايي کار به کارفرما ،مشاور موظف است فايل فراداده(اطالعاتي درباره نقشه
ها) را هم تكميل نمايد .اين فايل مطابق استاندارد به نام **** _ MDبراي هر شهر يا آبادي
بلوکه توسط مشاور تكميل و به همراه ساير فايل ها بايد به کارفرما تحويل داده شود(**** کد شهر
يا آبادي بلوکه مي باشد)
نكته  :47در مورد آباديهاي داراي نقشه بلوکه ،مطابق نقشههاي شهري اقدام ميشود .آن دسته از
آبادي بلوکههايي که برآورد تغييرات آنها بيش از  51درصد ميباشد قبل از انعقاد قرارداد با هماهنگي
مسئول نقشه استان مشخص شده و در صورت نياز براي کل آبادي نقشه بلوکه جديد تهيه گردد.
در صورتيكه براي يك آبادي نقشه بلوکي تهيه شود بايد براي تمام نقاط فرعي آن آبادي ،نقشه بلوکي
تهيه شود.
نكته  :48نقاط فرعي آبادي هاي داراي نقشه بلوکه هم بايد در نقشه بلوکه بصورت بلوك مشخص وجود
داشته باشد و هم در نقشه روستايي ،فايل جغرافيايي و  Shapefileهاي روستايي باقي بماند.
نكته  :49نقاط فرعي آبادي بلوکه هايي که بصورت بلوك نمي باشند(همانند مزرعه  ،چاه) بايد در نقشه
آبادي بلوکه بصورت يك بلوك دايره اي کوچك بر روي نقشه مشخص گردد.
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- 5تحويل مدارك
در پايان بهنگام رساني نقشه هاي آماري مدارکي که مشاور بايد تحويل کارفرما دهد به شرح زير مي
باشد0
 - 1گزارش فني
 - 2کارت شناسايي نقاط مبنايي مسطحاتي سازمان نقشه برداري
 - 3فايل خام اطالعات دوربين يا گيرنده GPS
 - 4کروکيهاي و رفع نواقصي که بر روي پالت هاي کاغذي انجام شده است
 - 5فايل تصاوير هوايي(ماهواره اي) بر روي لوح فشرده
 - 2فايل نهايي نقشه ها در دو فرمت Dwgو Shape
 - 1فايل تكميل شده فراداده (متا ديتا) در فرمت اکسل
 - 1ليست مختصات ايستگاه هاي ماندگار و اصلي
 - 2تحويل زميني ايستگاه هاي اصلي
نكته  :50غير از بندهاي  2و 4و  2ساير بندهاي تحويل مدارك بايد بر روي لوح فشرده(CDيا )DVD
تحويل کارفرما گردد.
نكته  :53گزارش فني شامل خالصه اي از روند اجراي پروژه مي باشد که به پيوست بندهايي که بايد
تكميل شوند در غالب فرمت  Worldآمده است.
نكته  :52مشاور موظف مي باشد شروع بهنگام رساني هر شهر يا آبادي بلوکه را(مطابق فرم پيوست) به
کارفرما اعالم نمايد.
نكته  : 51در مراحل بهنگام رسانی نقشه هاي آماري ،براي تشخيص شهرها ،وجود داشتن
تصويب نامه هيات وزيران الزامی می باشد.
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- 6پيوست ها

-3-6پيوست (3نكات مهم در بهنگام رسانی نقشه هاي بلوکه)
 - 1مبناي اعمال تغييرات بايد بر اساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن باشد.
بدين صورت که اگر در سال  1322نقشه بهنگام شده است و در سال  1321هم در
حال بهنگام رساني مي باشد تغييرات بلوك بايد بر اساس سرشماري  1325انجام
گردد.
 - 2در آبادي بلوکه هايي که نقشه آنها کروکي مي باشد و نقشه بهنگام شده آن هيچگونه
شباهتي با نقشه کروکي ندارد و در صورتيكه هيچگونه شباهتي بين بلوك هاي
کروکي و بلوك هاي بهنگام شده وجود ندارد و همچنين جمعيت خانواري آن در
حدود يك حوزه آماري(در حدود 451خانوار) باشد نيازي به يك به يك کردن بلوك
ها نمي باشد بعنوان مثال نقشه اي کروکي بوده و در سال جديد از آن نقشه دقيق
تهيه شده است براي انتقال داده هايي مثل شماره بلوك و حوزه بر روي نقشه يافتن
بلوك هاي مشابه بسيار سخت مي باشد براي اين کار بلوك ها را از يك الي آخرين
بلوك شماره گذاري نماييد.
 - 3آبادي يا آبادي بلوکه هايي که جذب شهر مي شوند براي تكميل آدرس  ،آدرس سال
 1325آن همان آدرس آبادي و ادرس  1322آن بايد آدرس  11رقمي شهر بهمراه
شماره حوزه  111و شماره بلوك ها هم بايد از يك شروع شوند.
 - 4در صورتيكه تعداد فيلد کاراکتر ها در فيلدهاي  Taghir22و  Nameکافي نبود مي
توان تعداد کاراکترها را اضافه نمود.
 - 5در قسمت حذف بلوك براي تكميل آدرس ،مي توان شماره بلوك را شش رقمي ،در
يك ستون و شماره حوزه سه رقمي را در ستون ديگر قرار داد البته نام شهر بايد در
قسمت شيت نوشته شود.
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 - 2در نوشتن اسامي خيابان و يا کوچه کلمه خيابان و کوچه آورده شود و يا اگر نام
خيابان طوالني است مي توان با حرف خ در اول آن و براي کوچه يا حرف ابتدايي
کوچه ك آورده شود .همانندك.شانزدهم و يا خ .شهيد احمد ياسيني
 - 1اسامي و نام ها بصورت يكپارچه بوده و در دو سطر در فايل اتوکد تايپ نگردد( .به
دليل اينكه در جدول توصيف  Shapefileدر دو سطر جداگانه مي آيد).
 - 1در صورتيكه شهر يا آبادي بلوکه اي کامال بصورت کروکي باشد ،به هيچ عنوان يك
قسمت از آن شهر يا آبادي بلوکه ،براي بهنگام رساني دقيق يا نقشه برداري دقيق به
مشاور واگذار نگردد.
 - 2اگر شهري از يك شهرستان جدا شود و به شهرستان ديگري ملحق شود آدرس سال
 25آن به قوت خودش باقي مي ماند و براي آدرس سال  1322فقط آدرس شهرستان
و بخش آن تغيير مي بابد.
 - 11در صورتيكه به  UTMبودن نقشه اطمينان نداريد براي آن سيستم تصوير تعريف
نكنيد.
 - 11اگر کد شهري تغيير يابد و يا اينكه در شهري محدوده مناطق شهرداري تغيير يابد
بعضي از بلوك ها کد شهرشان تغيير مي يابد براي اينگونه از بلوك ها آدرس سال
 1325به قوت خودش باقي مي ماند .براي آدرس سال  1322آدرس  11رقمي شهر
بهمراه حوزه ( 111سه تا صفر) و شماره گذاري بلوك از يك شروع مي شود در فيلد
 Taghir22براي بلوك هايي که از قبل وجود داشته است حرف  Aدرج نمي شود ولي
براي بلوك هايي که در سال جديد ايجاد شده اند حرف  Aبايد درج گردد.
 - 12سمبل گذاري در فايل اتوکد بهتر است با زاويه صفر و در جايي که در ورودي آن
مكان در آنجا واقع است قرار گيرد.
 - 13کارفرما موظف است  shapeفايل هاي بلوك و حوزه و فايل رقومي  Dwgرا در
اختيار مشاور قرار دهد.
 - 14براي نظارت اوليه نقشه ها ،مشاور بايد از نقشه پالت تهيه نمايد و در اختيار کارفرما
قرار دهد.
 - 15بهنگام رساني با استفاده از متر و قطب نما مورد تاييد اين مرکز نمي باشد.
 - 12در صورتيكه آبادي جذب شهر شده باشد بايد در فايل شهري بصورت بلوك به آن
شهر اضافه گردد.
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 - 11پيشنهاد مي شود که قبل از انجام بهنگام رساني نقشه ،کارفرما در خصوص نقشه
هاي آماري ( تعريف بلوك و تغييرات آن) آموزش هاي الزم را براي مجري شرح دهد.
 - 11رييس گروه نقشه و اطالعات مكاني استان با توجه به مسئوليتش مي تواند بر حسب
شرايط استان تغييراتي را در راهنماي بهنگام رساني شهري و آبادي بلوکه با
هماهنگي دفتر نقشه و اطالعات مكاني مرکز آمار اعمال کند(غير از اسامي فايل ها و
برخي از فيدهاي ضروري مي تواند در خصوص تعريف خاص بلوك در برخي مناطق،
فرم هاي نظارتي و نحوه نظارت بر کار مشاور تصميم گيري نمايد)
 - 12محدودهي مورد نظر براي بهنگام رساني بايد از طرف کارفرما بر روي نقشهها
مشخص و طي صورتجلسهاي (به عنوان پيوست قرار داد)تحويل مشاور گردد.

37

دفتر نقشه و اطالعات مكاني

راهنماي بهنگام رساني نقشه هاي آماري

 -2-6پيوست (2تعاريف و مفاهيم شهر و عوارض شهري)
شهر :3محلي است با حدود قانوني که در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت
ساختماني ،اشتغال و ساير عوامل ،داراي سيمايي با ويژگيهاي خاص خود بوده به طوري که اکثريت
ساکنان دائمي آن در مشاغل کسب ،تجارت ،صنعت ،کشاورزي ،خدمات ،و فعاليت هاي اداري اشتغال
داشته و در زمينه خدمات شهري از خودکفايي نسبي برخوردار و کانون مبادالت اجتماعي ،اقتصادي،
فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد.
بر اساس ماده  1قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ،روستا و شهرك مصوب  14/11/14مجلس
شوراي اسالمي به شماره  232/212111که در تاريخ  1314/11/11به شماره نامه  11225از طرف
رياست محترم جمهور به وزارت مسكن و شهرسازي ابالغ گرديد
ماده 3
"محدوده شهر" عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه
طرح مذکور در طرح هادي شهرکه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم االجراء ميباشد.
شهرداري ها عالوه بر اجراي طرح هاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات
شهري وتأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه
ساختمان وتأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده
دارند.
همچنين ساير مواد قانوني مربوطه عبارتند از0
ماده 5
محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري و تا تهيه طرحهاي مذکور در طرحهاي هادي شهر و تغييرات
بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت ،همراه با مختصات
جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب کننده طرحهاي مذکور ميرسد .اين
محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابالغ طرحهاي مذکور به صورتي که کليه نقاط آن قابل شناسايي و
 .ماخذ :وزارت کشور
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پياده کردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از کنترل و امضاي دبير مرجع
تصويب کننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و
دستگاههاي اجرايي ذيربط ابالغ ميگردد.
تبصره  -1چنانچه اقدامات الزم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد استاندار دستور تدقيق
محدوده را به ساير مراجع ذيصالح صادر خواهد کرد.
تبصره  -2پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابالغ محدوده شهرها ،به
عهده دبيرخانه مرجع تصويب کننده طرحها خواهد بود.
تبصره  -3در تهيه طرح هاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري که به تصويب شوراي اسالمي
شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعكس ميشود.
ماده 6
حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذکور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب ميگردد.
ماده 9
محدوده مجموعههاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب ميشود.
ماده 30
هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد  1و  2اين قانون و
هيچ يك از روستاها و شهرکها ،محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد  3و  4اين قانون
نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين کليه عناوين متناظر آنها از جمله «محدوده قانوني»،
«حريم قانوني»« ،حوزه شهرداري»« ،حدود مصوب شهر» و نظاير آنها در مورد محدوده شهر،
«محدوده استحفاظي»« ،حوزه استحفاظي»« ،حريم استحفاظي»« ،محدوده نهايي»« ،محدوده
نفوذي» و نظاير آنها در مورد حريم شهر« ،محدوده مسكوني روستا» يا «حدود روستا» در مورد
«محدوده روستا» و «محدوده قانوني شهرك» ميگردد و هر ترتيب ديگري که در مورد تعاريف
محدوده و حريم شهر ،محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و
مقررات قبلي مقرر شده باشد ،با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود.
تبصره 0تعاريف و مراجع تصميمگير مربوط به محدودهها و حريمهاي مورد اشاره در اين قانون
جايگزين تعاريف و مراجع تصميمگير مربوط در تمام قوانين موضوعه از جمله قانون تعاريف و ضوابط
تقسيمات کشوري – مصوب  – 1322/4/15ميشود.
ماده33
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محدوده و حريم تعريف شده که در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهركهاي
مسكوني است شامل ساير محدودهها و حريمهاي خاص که حسب قوانين خاص تعيين شده اند (مثل
حريم راهها و راهآهن ،محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست ،حريم ميراث فرهنگي و
نظاير آن) نخواهدشد.
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