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شکل ۱ــ نقشۀ تهيه شده از تصوير باال

به تصوير روبه رو، با دّقت نگاه کنيد. 
آيا مى توانيد از آن نقشه اى تهيه کنيد؟

            ۱۰۰۰مقياس  _____                 ١

٣٣ فـصلفـصل
درس چهارم : نقشه و فرايند تهية آن
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تاريخچۀ نقشه
به طور يقين، مردمان نخستين نقشه هايى در ذهن داشته اند و براساس آنها، محدودٔه محل زندگى 

خود را تصور مى کرده اند. اين گونه نقشه ها نوعى «نقشٔه ذهنى» بوده اند.
هيچ کس به درستى نمى داند که نخستين نقشه چه زمانى و توسط چه کسى تهيه شده است. 
بنابر نتايج تحقيقات باستان شناسى که از حفارى هاى مختلف در مناطق گوناگون به دست آمده است، 
اين احتمال وجود دارد که قديمى ترين نقشٔه معتبر، باقى ماندٔه لوحى از گل رس است که در باِبل 

کشف شده است (شکل ۲).
 اين لوح حدود ۴۰۰۰ سال قدمت دارد. همچنين نقشٔه درٔه نيل در مصر که در آن حدود 

امالک کشاورزان مشخص شده است، از اولين نقشه هاى مورد استفادٔه بشر محسوب مى شود.

شکل ۲ــ قديمى ترين نقشۀ به جا مانده از تمدن بابل
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شکل ۳ــ بطلميوس، از بنيان گذاران نقشه کشى 
جغرافيايى (قرن دوم ميالدى)

از  يـکــى  را  يــونــانــى  دانشمند  بطلميوس، 
بنيان گذاران علم تهئه نقشه مى دانند (شکل ۳). بعدها 
تازه  سرزمين هاى  نقشٔه  تهئه  و  جغرافيايى  اکتشافات 
کشف شده بر عالقٔه مردم به نقشه هاى جغرافيايى افزود. 
در قرن بيستم يکى از علل رشد استفاده از نقشه، وقوع 
دو جنگ جهانى اول و دوم بود. کشورهاى درگير در 
اين جنگ ها براى نيل به اهداف نظامى خود مجبور به 
استفاده از نقشه بودند. اختراع دوربين عکاسى و نصب 
آن در هواپيما و عکس بردارى هوايى، نقشه بردارى را 

بيش از هر زمان ديگر تکامل بخشيد.

امروزه استفاده از تصاوير ماهواره اى و رايانه در تهيه و توليد نقشه هاى دقيق رواج يافته است. 
پيشرفت و تکامل علم تهئه نقشه (کارتوگرافى) در توسعه و فراگيرى علم جغرافيا مؤثر بوده است. عالوه بر 
فضاهاى  نياز  مورد  برنامه ريزى هاى  براى  وسيله  بهترين  به عنوان  نقشه  مختلف،  کشورهاى  در  اين، 

جغرافيايى در مقياس هاى متفاوت مورد استفاده قرار مى گيرد. 

نقشه چيست؟
شايد اغلب مردم در پاسخ به اين پرسش که «نقشه چيست» بتوانند تعريفى ارائه دهند، اّما احتماالً 
عدٔه کمى از آنها جواب يکسان و دقيقى به اين سؤال خواهند داد. يکى از داليل اين امر، آن است که 

نقشه انواع مختلفى دارد.
نقشه ها در شکل، اندازه و هدف با هم متفاوت اند و هر دسته از مردم براى مقاصد خاصى از آنها 

استفاده مى کنند. به هر حال، همٔه نقشه ها دو خصوصيت مشترک دارند:
 ۱ــ منظرٔه قائم منطقٔه مورد نظر را نشان مى دهند؛ نظير آنچه يک پرندٔه در حال پرواز مى بيند. 

در اين حالت، زاوئه ديد، عمود بر سطح زمين است؛ 
۲ــ مقياس خاصى دارند؛ بدين معنا که در نقشه، اندازهٔ همه چيز به يک نسبت کوچک شده است.
بنابراين، مى توان گفت نقشه، تصويرى از پديده هاى طبيعى يا انسانى سطح زمين است که 

روى يک ورق کاغذ يا هر سطح ديگر با مقياس مشخص ترسيم مى شود.
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شکل ۴ــ نقشه بردارى زمينى

روش های تهيۀ نقشه
براى تهئه نقشه ابتدا داده هاى جغرافيايى مورد نياز، جمع آورى مى شود. اين داده ها مشتمل 
بر شکل و موقعيت پديده هاى طبيعى سطح زمين همچون رود، درياچه، جنگل، ناهموارى ها يا پديدٔه 
انسانى همچون ساختمان ها، جاده ها، معادن و نظاير آن است. بعد از جمع آورى داده ها مى توان تصوير 

کوچک شدهٔ آنها را در موقعيت دقيقى نسبت به يکديگر روى کاغذ نشان داد.
اطالعات اّوليه براى همگان قابل درک نيست. اين اطالعات به فرد متخصصى به نام  معموالً 
نقشه کش (رسام نقشه ها) سپرده مى شود و او با استفاده از اصول و مبانى طراحى نقشه، به کارگيرى عالئم 
قراردادى، رنگ هاى گوناگون و انتخاب مقياس مناسب، اين اطالعات را روى صفحه اى به صورت 
يک نقشه گويا مى کند؛ بنابراين، حاصل تالش علمى و هنرى نقشه کش ها، نقشه هاى مختلف جغرافيايى 

بسيار دقيق، زيبا و در عين حال کاربردى است.
امروزه گردآورى اطالعات جغرافيايى براى تهئه نقشه به يکى از چهار روش زير انجام مى گيرد:

۱ــ نقشه بردارى زمينى،
۲ــ نقشه بردارى هوايى و سنجش از دور،

۳ــ نقشه بردارى دريايى،
۴ــ با استفاده از ساير نقشه ها و مدارک موجود.

در اينجا هريک از روش هاى ياد شده را به طور مختصر توضيح مى دهيم.
۱ــ نقشه بردارى زمينى

براى گردآورى داده ها از منطقٔه مورد نظر با دوربين نقشه بردارى (تئودوليت)، موقعيت و ابعاد 
پديده ها را به طور مستقيم در روى زمين اندازه گيرى مى کنند (برداشت) (شکل ۴).
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دقيق  به طور  پديده،  هر  ابعاد  نيز  و  يک ديگر  به  نسبت  پديده ها  موقعيت  و  مکان  روش،  اين  در 
اندازه گيرى مى شود. سپس همٔه پديده ها را به يک نسبت مشخص (مقياس)، کوچک کرده و به روى 

کاغذ منتقل مى کنند.
مثالً براى نقشه بردارى از يک زمين فوتبال يا هر پديدٔه ديگر، ابتدا دوربين نقشه بردارى در يک 
نقطٔه مشخص استقرار مى يابد (ايستگاه) و سپس، چهار گوشه هاى پديده اندازه گيرى مى شود(شکل۵). 
اعداد قرائت شده در اين اندازه گيرى عبارت اند از: فاصلٔه گوشه ها از ايستگاه و انحراف زاوئه هريک 

از گوشه هاى C، B، A و D نسبت به يکى از نقطه هاى گوشٔه زمين مانند A (مثل جدول زير).
سپس، نقشه بردار با توجه به مقياس مورد نظر، اين فاصله ها را کوچک مى کند. آن گاه محل دقيق 

نقاط برداشت شده را روى کاغذ مشخص مى کند و شکل نهايى پديده را ترسيم مى کند.

شکل ۵  ــ اندازه گيرى زمينى و جدول تنظيم شده

A

B
C

D

S ايستگاه

زاويۀ انحرافزاويهفاصله از ايستگاهطول

SA ۲۰ مترASA ۰درجه

 SB ۳۵ متر ASB ۱۲ درجه

 SC ۱۹ متر ASC ۷۳ درجه

 SD ۸ متر ASD ۸۵ درجه

^
^
^
^

۲ــ نقشه بردارى هوايى و سنجش از دور (دور کاوى)
در اين روش، نقشه بردار به علت وجود محدوديت هاى جغرافيايى مانند گستردگى منطقٔه مورد 
دوربين  که  ترتيب  اين  به  مى کند.  استفاده  هوايى  نقشه بردارى  روش  از  دسترسى،  دشوارى هاى  يا  نظر 
مخصوصى در هواپيما مستقر مى شود و هواپيما با پرواز در ارتفاع معين از سطح زمين به طور متوالى از 
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شکل ۷ــ ترسيم نقشه از روى عکس ها ى هوايى به کمک رايانه

شکل ۶  ــ عکس بردارى هوايى براى تهيۀ نقشه

منطقٔه مورد نظر و همٔه پديده هاى طبيعى و انسانى عکس هاى افقى تهيه مى کند (شکل ۶). اين عکس هاى 
متوالى که هريک حدود ۶۰ درصد پوشش مشترک دارد، بعدها در دستگاه ويژه اى به نام دستگاه تبديل 

قرار مى گيرند.

در اين دستگـاه بــه دليل پوشش مشترک عکس ها، پديده هـا بـه صورت برجسته ديده مـى شوند 
(شکل ۷). شخصى که با اين دستگاه آشناست، مى تواند از پديده هاى گوناگونى که در عکس مى بيند، در 
صفحه اى جداگانه به طور مستقيم نقشه اى ترسيم کند (شکل ۸). به مجموعٔه اين فرايند، فتوگرامترى 

مى گويند.



ـيـا٣٩٣٩
راف
ـغـ
ج

ـيـا
راف
ـغـ
ج

شکل ۸   ــ تهيۀ نقشه از روى عکس هوايى

تبديل عکس هوايى به نقشه به کمک دستگاه هاى فتوگرامترى از سال ها پيش در کشورهاى 
مختلف آغاز شده است. در ايران، سازمان نقشه بردارى کشور١ از سال ۱۳۳۵ عمليات نقشه بردارى 

هوايى و تبديل عکس به نقشه را در مقياس هاى گوناگون بر عهده گرفته است. 

www.ncc.org.irــ١

در دهه هاى اخير، عالوه بر عکس هاى هوايى، از تصاوير ماهواره اى نيز براى تهئه نقشه استفاده مى شود. 
امروزه ماهواره هاى متعددى در ارتفاعات متفاوت به طور مداوم از سطح زمين تصويربردارى 
کرده و داده هاى خود را به ايستگاه هاى زمينى مخابره مى کنند. اين اطالعات به پردازش نياز دارد. پس 

از پردازش، تصاوير به نقشه هاى جالب و متنوعى تبديل مى شوند (شکل ۹).
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۳ــ نقشه بردارى دريايى (آب نگارى)
تهئه نقشه هاى دقيق از وضعيت ناهموارى هاى کف درياها و اقيانوس ها و نيز نقشه هايى که خطر 
برخورد کشتى ها را با صخره ها و  پديده هاى بستر دريا کاهش مى دهد، از مدت ها قبل مورد توجه قرار 
گرفته است. براى اين کار، ابتدا عمق آب با ارسال امواج و اندازه گيرى مدت زمان رفت و برگشت 
آنها مشخص مى شود. ترسيم شکل سواحل، مشخص نمودن مرزهاى دريايى و نيز چگونگى هدايت 
کشتى ها براى نزديک شدن به بنادر، اسکله ها، خليج ها و تنگه ها از ديگر کاربردهاى نقشه بردارى دريايى 
است. عالوه بر اين، اندازه گيرى ابعاد پنهان آيسبرگ ها (کوه هاى يخى) نيز به کمک نقشه بردارى دريايى 

امکان پذير شده است (شکل ۱۰).

شکل ۱۰ــ نقشه بردارى دريايى (آب نگارى) 

از  يکى  زمين  کرٔه  شمالى  آب هاى  آينده،  در  دارند.  بسيار  کارايى  دريايى  نقشه هاى  امروزه 
بيشترى  اهميت  مناطق  اين  دريايى  نقشه هاى  و  شد  خواهند  جهان  تجارى  خطوط  پر رفت و آمدترين 

خواهند يافت.
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به شکل زير نگاه کنيد؛ در اين نقشه، بستر درياى سياه و درياى آزوف، سواحل کم عمق، نواحى 
عميق و پرشيب و رسوبات رود دانوب به وسيلٔه نقشه بردارى دريايى مشخص و پس از پردازش به کمک 

رنگ آميزى، بسيار گويا شده است. 

شکل ۱۱ــ تهيۀ نقشۀ بستر درياها با استفاده از روش آب نگارى

  ترکيه

اوکراين

رومانى

درياى آزوف

روسيه

 دانوب
سوبات رود

ر يــــــــاه
ــــــــاى ســــــ

دريــــــــ

تنگه بسفر

درياى مرمره

خليج اودسا

استانبول

۴ــ تهيۀ نقشه هاى تلفيقى
نقشه هاى تلفيقى حاصل ترکيب اطالعات ساير نقشه ها و مدارک موجود است.معموالً اطالعاتى 
که از طريق نقشه بردارى زمينى يا هوايى از يک منطقه به دست مى آيد، با اطالعات موجود در نقشه هاى 
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ديگر آن منطقه ترکيب شده و يک نقشٔه جديد با اهداف مشخص تهيه مى شود. از ميان چهار نوع نقشٔه 
معرفى شده، فقط نقشه هاى تلفيقى در زمرٔه فّعاليت هاى نقشه کشى قرار مى گيرند. 

در گذشته، فرايند تهئه نقشه به شکل دستى انجام مى شد، اّما امروزه کلئه اين فّعاليت ها به وسيلٔه 
نرم افزارهاى رايانه اى انجام مى پذيرد (شکل ۱۳). 

شکل ۱۲ــ يک نقشۀ تلفيقى 

عالئم قراردادى
مرکز شهرستان

مرکز بخش
مرکز دهستان

آبادى
فرودگاه (بين المللى ـ داخلى)

رود (دائمى ـ فصلى)
بزرگراه 

بزرگراه در دست احداث
راه آسفالت اصلى
راه آسفالت فرعى

ساير راه ها
راه آهن

-۱۰
-۲۰
-۵۰

-۲۰۰
-۴۰۰
-۶۰۰

دريـــاى خـــزر 

کيلومتر
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مقياس نقشه
پديده هاى سطح زمين را به علت وسعت و بزرگى ابعاد آنها نمى توان در اندازٔه حقيقى روى کاغذ 
نمايش داد؛ از اين رو، آنها را به نسبت معينى کوچک و سپس روى کاغذ منتقل مى کنند. اين عمل را 
در علم نقشه کشى، «تعيين مقياس» مى گويند. مقياس نقشه، نسبت بين فاصلٔه دو نقطه روى نقشه و 
فاصلٔه حقيقى همان دو نقطه روى زمين است. در گذشته، مقياس نقشه را کنار نقشه به شکل يک جمله 
مى نوشتند و به آن مقياس بيانى مى گفتند؛ مانند «يک سانتى متر روى نقشه، معادل با دو هزار و پانصد 

متر بر روى زمين است».
گاهى در کنار نقشه اين جمله را به شکل ترسيمى نشان مى دهند که به آن «مقياس ترسيمى» مى گويند.

شکل ۱۴
۷۵۰متر ۱۰۰۰۵۰۰۲۵۰۰

شکل ۱۳ــ دستگاه نقشه کشى رايانه اى 

به شکل ۱۴ توجه کنيد. اين شکل نشان مى دهد که هر سانتى متر (يک واحد) روى نقشه معادل 
۲۵۰ متر بر روى زمين است. از مزاياى مقياس ترسيمى اين است که چنانچه نقشه در مراحل چاپ يا 
کپى بردارى کوچک يا بزرگ شود، با استفاده از اين مقياس مى توان فاصله هاى واقعى را روى زمين 

محاسبه کرد.
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فعالیت )    1    (

صفحه  ترسىمى  مقىاس  کمک  با  را  زىر  مسئلهٔ 
قبل حل کنىد.

 2 ب ، تا  الف  شهر  فاصلهٔ  اگر   ،15 شکل  در 
داده  ترسىمى  مقىاس  به  توجه  با  باشد،  سانتى متر 

شده، فاصلهٔ حقىقى اىن دو شهر را محاسبه کنىد.
شکل 15 

الف 
ب 

پ

برای رفتن از شهر الف به شهر پ کدام مسىر کوتاه تر است؟ از اىن مقىاس ترسىمى کمک بگىرىد. 

عالوه بر مقىاس بىانى و مقىاس ترسىمى، نوع سومى از نماىش مقىاس وجود دارد که به شکل 
کسرى )عددى( در پاىىن نقشه نوشته مى شود.

 ، 1

1000
مـانند  است؛  نقشه  مقىاس  نماىش  روش  متداول ترىن  و  ساده ترىن  کسرى  مقىاس 

. در اىن مقىاس، صورت کسر، عدد ىک است که مربوط به نقشه بوده ) 1 واحد(  1

50000
 ، 1

150000
1 نشان مى دهد که 

1000
و مخرج کسر، نشانگر مىزان کوچک شدگى نقشه است؛ براى مثال، مقىاس 

1 نشان دهندٔه آن است 

10000
هر واحد از روى نقشه، معادل 1000 واحد بر روى زمىن است ىا مقىاس 

که در اىن نقشه، ابعاد پدىده ها 10 هزاربار کوچک شده اند.

الف( طبقه بندی نقشه ها براساس مقىاس 
نقشه ها براساس اهداف و کاربردهاى گوناگونى که دارند، طبقه بندى مى شوند؛ زىرا عواملى که 
بتوان نقشه ها را برحسب آنها دسته بندى کرد، بسىار متنوع اند. استفاده از نقشه ها بسىار فراگىر است؛ 

به طورى که امروزه متخصصان بسىارى از رشته ها در مطالعات خود آنها را به کار مى برند.

1 هستند که عمدتاً 

2000
1 تا 

100
1ــ نقشه هاى با مقىاس بسىار بزرگ، اىن نقشه ها از مقىاس 

براى اجراى عملىات عمرانى تهىه مى شوند و به دقت باالىى نىاز دارند؛ مانند نقشه هاى ساختمانى )پالن ها(. 
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1 . اين نقشه ها از دقت کافى برخوردارند و 

10000
1  تا 

2000
۲ــ نقشه هاى بزرگ مقياس از 

در پروژه هاى عمرانى سازمان هاى مختلف به کار گرفته مى شوند؛ مانند نقشه هاى شهرسازى، شبکه هاى 
انتقال نيرو، نقشٔه مسير لوله هاى آب و نفت و گاز.

1 مانند نقشه  هايى که سراسر کشور 

100000
1 تا 

10000
۳ــ نقشه هاى متوسط مقياس از 

را پوشش مى دهد.                                                               
را در بر می گيرند؛مانند نقشه های 

چند ميليونيم 
1  تا 

100000
۴ــ نقشه هاى کوچک مقياس که از 

قاره ها و کشورهای بزرگ، در منابع مختلف،تقسيم بندی مقياس ها ممکن است اندکی متفاوت باشد. 

١

شکل ۱۶ــ نقشه قاره ها، نقشه هاى کوچک مقياس هستند. 
مقياس ١:٧,٥٠٠,٠٠٠مرز بين المللى
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شکل 17 ــ نقشۀ پراکندگى معادن اىران
)نقطه هاى رنگى معادن مختلف را نشان مى دهند.(

درىـــاى خزر

خــــــلىج فــــارس
درىاى عمان  

شکل 18 ــ بخشى از ىک نقشۀ شهرى 

ب( طبقه بندى نقشه ها براساس موضوع
1ــ نقشه ها ى طبىعى که نشان دهندٔه پدىده هـاى طبىعى همچون آب و هوا، پوشش گىاهـى و 

توپوگرافى است )شکل 16(.
2ــ نقشه ها ى انسانى که پدىده هاى انسانى همچون شهرها، معادن، فرودگاه ها، سدها، پل ها و 

مکان هاى دىدنى باشد را نشان مى دهند )شکل هاى 17و 18(.
3ــ نقشه هاى تلفىقى که از تلفىق دو ىا چندىن نقشه حاصل مى شود؛ مانند نقشٔه کاربرى اراضى 

و گردشگری که از تلفىق اطالعات گوناگون حاصل شده است )شکل12(.
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شکل ۱۹ــ کروکى يک محلۀ فرضى

رودخانه
فضاى سبز

مدرسه

راه آهن

منزل مورد نظر

پارک

پل صلى
جادۀ ا

مال
ش

پل

استخر
استخر

مغازه ها

نقشه های ذهنى (کروکى)
براى مشخص کردن مکان مورد نظر در  کروکى ها نقشه هاى بزرگ مقياسى هستند که معموالً 
يک محله ترسيم مى شوند. آنها مقياس چندان دقيقى ندارند، ولى براى دادن نشانى بسيار کاربردى 

و مفيدند. کوهنوردان براى عبور از ارتفاعات و جنگل ها نيز از کروکى هاى ساده استفاده مى کنند.

  براى رسم کردن کروکى نکات زير بايد مورد توجه قرار گيرد.
٭ شمال منطقٔه موردنظر در کروکى مشخص شود.

٭ زاويه بندى مسيرهاى اصلى و راه هاى فرعى نسبتاً دقيق رسم شود.
٭ مسيرهايى که موردنظر نيستند، به طور ناقص رسم شوند.

٭ نسبت عرض مسيرهاى اصلى به عرض مسيرهاى فرعى تا حدودى رعايت شود.
٭ مکان مهم و موردنظر با عالمت  يا هاشور مشخص شود و زير کروکى نام محل موردنظر 

ثبت گردد.
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فّعاليت (2  )

۱ـ کروکى محلهٔ خود را بکشيد و آن را با کروکى يکى از هم محله ای خود مقايسه کنيد.
۲ـ به کروکى باال دقّت کنيد و نشانى منزل موردنظر را    از پارک در دو سطر بنويسيد.

۳ـ کروکى مسير خانه تا مدرسهٔ خود را در يک صفحه رسم کنيد.

۱ـ دو ويژگى مهم نقشه چيست؟
۲ـ وظيفهٔ نقشه کش چيست؟

۳ـ يک نقشهٔ گردشگری چگونه نقشه ای است؟

فّعاليت (3 )


