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زمينهٴ  کشاورزی،  تحصيلی  گروه  طبيعی  منابع  ــ  باغی  و  زراعی  امور  رشته های  درسی  متون 

کشاورزی. 
درسی  کتاب های  تأليف  و  برنامه ريزی  کميسيون  محتوا:  تصويب  و  بررسی  نظارت،  و  برنامه ريزی 
وزارت  کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  تأليف  و  برنامه ريزی  دفتر  باغی  و  زراعی  امور  رشتهٴ 

آموزش و پرورش. 
برنامه ريزی و  دفتر  پرورش.  آموزش و  ١. نقشه برداری. الف.مقيمی، نبی الّله. ب.ايران. وزارت 

تأليف آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش. ج.عنوان. د.فروست.
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تهرانـ  صندوق پستی شمارهٴ  ۴۸۷۴/۱۵ دفتر برنامه ريزی  و تأليف آموزش های 

فنی و حرفه ای و کاردانش، ارسال فرمايند.
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تجديدنظر  و  بررسی  مورد  تكوينی  ارزشيابی  نتايج  براساس  باغی  و  زراعی  امور  رشتهٴ  درسی 

قرار گرفته است.
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مقدمه
امروزه، انجام هرگونه فعاليتی در زمينه های عمرانی، اقتصادی و کشاورزی در يک منطقه 

از زمين مستلزم تهيه نقشه دقيق مناطق مربوطه است. 
تهيه نقشه دقيق و استفاده صحيح از آن در طرح و اجرای هر پروژه، يکی از عوامل مهم 
موفقيت آن پروژه به شمار می آيد و برای تحقق اين امر است که متخصصين نقشه برداری همواره 
پيش  به  علوم  ساير  همپای  را  نقشه برداری  جديد،  وسايل  و  روش ها  به  دست يابی  با  تا  می کوشند 

ببرند.
نتيجه ی عمليات مختلف نقشه برداری از يک منطقه معموًال به صورت نقشه بر روی يک 
صفحه نمايش داده می شود، ولی ممکن است اين نتايج به صورت نقشه های عددی در حافظه کامپيوتر 

روی ديسک يا نوار مغناطيسی حفظ شده و در موارد الزم مورد استفاده قرار گيرد. 
هدف از تأليف اين کتاب آشنايی فراگيران به مسائل اوليه نقشه برداری و وسايلی است که 
در نقشه برداری برای اجرای پروژه هايی از قبيل تسطيح اراضی، ايجاد سدها، راه ها، کانال های 
آبياری، زهکش ها، مخازن آب و غيره مورد استفاده قرار می گيرند. به عنوان مثال، احداث کانال های 
آبياری که نقش اساسی را در آبرسانی مزارع و جلوگيری از اتالف آب بر عهده دارند فقط با کمک 
نقشه برداری انجام پذير است. برای نيل به اين هدف سعی شده مطالب کتاب به  زبانی ساده بيان شود 
تا يکباره فراگيران عزيز را با مسائل پيچيده نقشه برداری روبه رو نکرده و مطالب را به تدريج و به 
صورت جدی تر مطرح کنيم. در اين راه همواره برنامه ی درسی رياضی فراگيران در چهارچوب 

طرح مسائل بوده است. 
بديهی است برای درک بيش تر مفاهيم نقشه برداری انجام تمرينات پايان هر فصل،   تمريناتی 
توصيه  دفعات  به  نقشه برداری،  مختلف  وسايل  کاربرد  و  می نمايند  ارائه  شما  گرامی  اساتيد  کـه 

می شود.
ارشاد  ما را  اصالحی خود  نظرات  با  انتظار می رود  گرامی و اهل فن  اساتيد  پايان از  در 
فرمايند. در خاتمه وظيفه خود می دانيم از تمامی افرادی که ما را در اين مهم ياری فرمودند تشکر 

و قدردانی نماييم.
مؤلفان 



هدف کلی کتاب
آشنايی با مفاهيم، اصطالحات و اصول مساحی، نقشه برداری و کاربرد ادوات آن.

 


