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مقدمه
امروزه، انجام هرگونه فعالیتی در زمینه های عمرانی، اقتصادی و کشاورزی در یک منطقه 

از زمین مستلزم تهیه نقشه دقیق مناطق مربوطه است. 
تهیه نقشه دقیق و استفاده صحیح از آن در طرح و اجرای هر پروژه، یکی از عوامل مهم 
موفقیت آن پروژه به شمار می آید و برای تحقق این امر است که متخصصین نقشه برداری همواره 
پیش  به  نقشه برداری را همپای سایر علوم  به روش ها و وسایل جدید،  با دست یابی  تا  می کوشند 

ببرند.
نتیجه ی عملیات مختلف نقشه برداری از یک منطقه معمواًل به صورت نقشه بر روی یک 
صفحه نمایش داده می شود، ولی ممکن است این نتایج به صورت نقشه های عددی در حافظه کامپیوتر 

روی دیسک یا نوار مغناطیسی حفظ شده و در موارد الزم مورد استفاده قرار گیرد. 
هدف از تألیف این کتاب آشنایی فراگیران به مسائل اولیه نقشه برداری و وسایلی است که 
در نقشه برداری برای اجرای پروژه هایی از قبیل تسطیح اراضی، ایجاد سدها، راه ها، کانال های 
آبیاری، زهکش ها، مخازن آب و غیره مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال، احداث کانال های 
آبیاری که نقش اساسی را در آبرسانی مزارع و جلوگیری از اتالف آب بر عهده دارند فقط با کمک 
نقشه برداری انجام پذیر است. برای نیل به این هدف سعی شده مطالب کتاب به  زبانی ساده بیان شود 
تا یکباره فراگیران عزیز را با مسائل پیچیده نقشه برداری روبه رو نکرده و مطالب را به تدریج و به 
صورت جدی تر مطرح کنیم. در این راه همواره برنامه ی درسی ریاضی فراگیران در چهارچوب 

طرح مسائل بوده است. 
بدیهی است برای درک بیش تر مفاهیم نقشه برداری انجام تمرینات پایان هر فصل،   تمریناتی 
توصیه  دفعات  به  نقشه برداری،  مختلف  وسایل  کاربرد  و  می نمایند  ارائه  شما  گرامی  اساتید  کـه 

می شود.
در پایان از اساتید گرامی و اهل فن انتظار می رود با نظرات اصالحی خود ما را ارشاد 
فرمایند. در خاتمه وظیفه خود می دانیم از تمامی افرادی که ما را در این مهم یاری فرمودند تشکر 

و قدردانی نماییم.
مؤلفان 
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آشنایی با مفاهیم، اصطالحات و اصول مساحی، نقشه برداری و کاربرد ادوات آن.

 


