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 چكيده
اگر كليه پرسنل مديريتي ، فني و اجرايي در باالترين سطح كار خود را انجام دهنـد بـاز   

همه آنها مي باشد و در صورت بروز خطـا و زيـاد    ابزار اندازه گيري ينقشه بردارعلم هم 
كار را از زاويه چشم نقشه بردار مي بيننـد ،  صحت عدم  شدن آن در حد اشتباه همه آنها

بـا محاسـبه ميـزان     لذا هميشه بايد آن را در باالترين درجه صحت و سالمت حفظ كـرد. 
ات نقشه بـرداري باعـث   تأثير گذاري عواملي كه در اثر عدم رعايت مسائل ايمني در عملي

باوجود رعايـت كليـه ضـوابط و شـرايط      تاثيرشان،خطا مي شوند و با تجمع اين عوامل و 
در اين  مجاز شده و نهايتا اشتباه مي شود كهفني ، بازهم كار دچار خطايي بيشتر از حد 

در نهايت با كشـف  مطالعه بعنوان نمونه به چند مورد در پروژه هاي مختلف اشاره شده و 
عوامل خطر ساز و مصاديق آنها و ارائه راه كارهاي مناسب در كاهش يا از بين بردن آنهـا  
سعي در جلوگيري از بروز اشتباه و وارد شدن خسارت هاي مالي و جاني در پـروژه هـاي   

 عمراني مي شويم.
 

 برداري، خطا، اشتباه، ايمنينقشه  :هاي كليدي واژه
 

 مقدمه -1
 بواسطه دقت و يا وسعت كـار معمـوال بـه نقشـه بـرداري احتيـاج دارنـد. از       طرحهاي مهندسي و عمراني 

ساختمانهاي كوچك مسكوني كه بگذريم طرح كليه كارهاي ساختماني بدون نقشه توپوگرافي امكـان نـدارد و   
بدون عمليات نقشه برداري نمي توان اين طرحها را روي زمين پياده كرد، يا از درستي عمليات مطمـئن شـد.   

گرفتـه تـا   كاربرد نقشه برداري در طرحها و مسائل عمراني بسيار وسيع است. از نصب عالئـم راهنمـايي    دامنه
تونل ، فرودگاه مسائل مختلف شهرسازي و آماده كردن زمين از نظر زهكشي  ،پل ساختمان كارخانجات بزرگ،

ه آن نقشه برداري صـنعتي را نيـز   و آبياري زراعي ؛ همه زمينه هايي از كاربرد آنرا تشكيل مي دهند ؛ و بايد ب
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اضافه نمود كه در پياده كردن و نصب ماشين آالت بزرگ صنعتي و صـنايعي مثـل كشـتي سـازي و هواپيمـا      
سازي بكار مي رود. در كارهاي ساختماني كـه از قطعـات پـيش سـاخته اسـتفاده مـي شـود و نيـز در بنـاي          

رورت نقشـه بـرداري بخـوبي روشـن اسـت زيـرا       ساختمانهاي فلزي مثل پل هاي هوايي فلزي ، اهميـت و ضـ  
 [8]كوچكترين انحرافي در موقعيت قطعات يا محل پايه ها كار را متوقف خواهد كرد.

تهيه نقشه دقيق و استفاده صحيح از آن در طرح و اجراي هر پروژه اي يكي از عوامل مهـم موفقيـت آن   
نقشه برداري همواره كوشش مي نمايند تـا بـا   پروژه بشمار مي آيد و براي تحقق اين امر است كه متخصصين 

 4Fi[1]دستيابي به روش ها و وسايل جديد ، رشته نقشه برداري را همپاي ساير علوم به پيش ببرند.
 

 نقشه برداري كارگاهي و ساختماني -2
برداري كارگاهي برانتقال ابعاد و اندازه گيري هاي طراحي شده روي نقشه هـاي مهندسـي بـرروي     نقشه

زمين داللت مي كند طوري كه موقعيت صحيح يك پروژه رابطه اجزاي مختلف آن را به نحو صـحيح بـه هـم    
هـا،خطوط  اتصال مي دهد. كاربردهاي مختلف نقشه برداري كارگاهي شامل پياده كردن شيب هـا ،سـاختمان   

لوله هاي فاضالب يا نفت گــاز ،بزرگــراه ها،ريل آهن هاي شـهري و برون شـهري ،پلها ، تونلهـا ،شــهركها و 
5Fغيــره مي باشد.

ii[2] :در ابتدا به دوتعريف ذيل مي پردازيم 
 

عبارت است از تخريب خاكبرداري ،خاكريزي ،گـود بـرداري ،حفاظـت گـود      عمليات ساختماني: -2-1
و پي سازي ، احداث بناهاي موقت و دائم ، توسعه ، تعمير اساسي و تقويت بنا ، نمـا سـازي ، محوطـه     برداري

سازي و ساخت قطعات پيش ساخته در محل كارگاه ساختماني، حفر چاه ها و مجاري آب و فاضـالب و سـاير   
 6Fiii[3]تاسيسات زير بنايي

 
عمليات ساختماني در آن انجام مي شود. در محلي است كه يك يا تعدادي از كارگاه ساختماني:  -2-2

صورت اخذ مجوز براي استفاده از معابر مجاور كارگاه جهت انبار كردن مصالح ؛ يا استقرار تجهيزات و ماشـين  
 [3]آالت ، اين محلها نيز جزء كارگاه ساختماني محسوب مي شوند.

 است و آن اينكه :در خصوص نقشه برداي در كارگاه هاي ساختماني ذكر يك نكته الزم 
براي اجتناب از تخريب نقاط عالمت گذاري شده بر اثر احداث ابنيـه جديـد و يـا عبـور و مـرور ماشـين آالت       
ساختماني ، غالبا نقاط نقشه برداري را درپروژه هاي نه چندان بزرگ ساختماني در خـارج از محوطـه كارگـاه    

 7Fii[4]طرح از بيرون كارگاه ميسر باشد. انتخاب مي كنند، طوري كه اندازه گيري كليه نقاط مهم
 

 خطاها و دقتها -3
مقـداري   هر اندازه گيري در اثر عوامل مختلف نظير نقص دستگاه هاي اندازه گيري و يا حواس انساني به

اختالف دارد. اندازه گيريها در عمليات نقشه بـرداري هـم از ايـن قاعـده مسـتثني      » اندازه حقيقي« نامعين با 
نيست. نكته مهمي كه بايد در نظر داشت اين است كه آيا مقدار حاصل براي يك كميت دقت مناسب (كافي و 

بردار بايد علل بروز خطا ها و تأثير آنها را بر مقادير الزم) را براي هدف مورد نظر دارد يا ندارد. از اين رو نقشه 
عمليات انجام شده را كنترل كند.براي رسيدن به دقـت الزم بايـد در   » دقت«اندازه گيري شده بداند تا بتواند 

 حد ممكن سعي كرد كه خطا ها به حداقل برسند، چرا كه حذف مطلق خطاها امكان پذير نيست.
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ات نقشه برداري بايد هدف عمليـات را تشـخيص داد و دقـت الزم را مشـخص     هميشه قبل از انجام عملي
 كرد. بطور كلي بايد قبل از شروع عمليات به پرسشهاي زير پاسخ روشن داد:

 مي شود؟» برداشت«هدف از نقشه برداري چيست و منطقه مورد نظر به چه منظوري  -
 دقت الزم براي هدف فوق چه اندازه است؟ -
 اضافي مي توان باالترين دقت را بدست آورد؟آيا بدون هزينه  -
 اعمال چه روشهايي براي رسيدن به حد خطاي قابل قبول الزم است؟ -
 منابع خطاها چيست؟ -
 وسايل الزم براي انجام عمليات چيست؟ -
 سازمان دادن كارهاي نقشه برداري بايد چگونه باشد؟ -
 چگونه مي توان صحت عمليات را كنترل كرد؟ -

 ها به عوامل زير بستگي دارد:دقت اندازه گيري 
 مكان اندازه گيري ، مثأل اينكه زمين مسطح باشد يا كوهستاني. -
 تأثير وضعيت جوي، مثأل رطوبت يا دما برروي دستگاه ها و وسايل اندازه گيري. -
 ميزان دقت و حساسيت دستگاهها و وسايل اندازه گيري -
 ر مستقيم در اندازه گيري طول.روش اندازه گيري ، مثال استفاده از روش مستقيم يا غي -
 ميزان توجه ، دقت ، حساسيت چشم و استعداد يا افراد اندازه گير. -

 
0Fصحت(درستي) -3-1

واقعـي اسـت. ايـن تعريـف بـر دو مولفـه        : صحت يا درستي گوياي نزديكي به مقدار1
نده نسـبتي از  مختلف صحت تكيه دارد. اولين مفهوم كه معمولتر مي باشد اين است كه صحت، پيش بيني كن

كه انتظار مي رود صحيح باشند؛ يا به عبارت ديگر ميزان خطايي است كه انتظار مي رود حاصل  اطالعات است
 شود. دومين مفهوم صحت كه معموأل در نظر گرفته نمي شود احتمال مي باشد.

در تعيين سطح صحت چيزي كه مهم است تعيين سطح ميزان دقتي است كه برروي صـحت تصـميمات   
8Fاتخاذ شده، هنگام استفاده از اطالعات تأثير مي گذارد.

i[5] 
 

صحت اندازه گيري      =
خطا

مقدار اندازه گيري شده
 

 

اندازه به دست آمده از اندازه گيريها ، با مقدار واقعي آن اختالف خواهد داشت و اين اختالف را تا مادامي 
نامندكه بر دو نوع كـامال متفـاوت مـي باشـد: يكـي      كه از حد قابل قبول تجاوز نكند، خطاي اندازه گيري مي 

9Fخطاي دستگاهي و ديگري خطاي اتفاقي ناشي از نارسايي حواس انساني

ii[6] 
كليه سنجشها و اندازه گيريهايي كه در نقشه برداري صورت مي گيرد، به سبب آنكه در ساختمان وسايل 

ي از نارسايي نمي باشد، واقعيت كميت را معـين  و ابزار كار عيوب و نواقصي وجود دارد و حواس انسان نيز عار
1Fنمي كند و با مقدار حقيقي آن اختالف دارد،اگر اين اختالف از مقدار مشخصي تجاوز نكنـد آن را خطـا  

و در  2
2Fغير اينصورت نام اشتباه

10Fبرآن مي گذاريم. 3

iii[7] 

                                                 
1 accuracy 
2 Error 
3 Mistake 
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و بدرستي عمليات اطمينان براي آنكه حدود كاربرد وسيله ها و روشهاي مختلف را دراندازه گيريها بدانيم 
داشته باشيم و يا با كمترين ميزان كوشش و وقت به دقت الزم برسيم بايد طرز توزيع خطاها و قـوانين آهـا را   
شناخت ، بهمين جهت شناسايي خطاها يكي از بخشهاي مهم و اساسي عمليات نقشه برداري بوده و تنهـا بـه   

11Fاده و دقت را باال برد و مقدار آنرا تعيين نمود.اين ترتيب مي توان خطاهاي عمليات را كاهش د

iiii[8] 
گرچه مقدار خطا بتنهايي كوچك است ولي اثر مجموعه اي از آنها ممكنست بسـيار قابـل توجـه باشـد و     
عمليات نقشه برداري از اندازه گيريهاي مختلفي تشكيل شده كه نمي تواننـد جـدا از مسـئله خطاهـا در نظـر      

خوب كسي است كه ضمن تسلط بر كار و نظم و سرعت عمـل ، خطـاي عمليـات را     گرفته شوند و نقشه بردار
 [8]نيز به خوبي درنظر دارد و راه پيشگيري از بعضي خطاها و كاهش بعضي ديگر را مي داند.

 
براساس مطالعات انجام شده بخشي از عوامل تأثير : عوامل تأثير گذار ايمني در بروز خطا و اشتباه -3-2

 مورد بررسي قرار مي دهيم: 1به عنوان نمونه در جدول شماره را گذار بر ايمني در نقشه برداري 
 

 .بخشي از عوامل تأثير گذار1جدول 
 مصاديق عوامل خطر ساز رديف

 عوامل صوتي 1
 ماشين آالت كارگاهي

 كار انسانيشلوغي و تراكم زياد نيروهاي 

 نور هاي مزاحم 2
 نور جوشكاري در حين كار

 پروژكتورها
 نور مستقيم خورشيد

 سرما و يخ بندان 3
 سر خوردن و افتادن شخص بهمراه وسايل

 پايين آوردن كارايي بدن و كاهش سطح هوشياري

 گرما و داغي هوا 4
 تشنگي و كم آبي بدن

 داغ شدن تجهيزات نقشه برداري

 راه دسترسي نامناسب 5
 نقاط مورد نظر در ارتفاعات و يا دور از دسترس

 پله ها و راهروهاي موقت

 فشار عصبي و عدم تمركز كافي 6
 اشتباه در قرائت اعداد و نقشه خواني

 عدم مديريت صحيح نيروها

 حيوانات و موجودات خطرناك 7
 سگ ، گرگ و ...

 مار ، عقرب و حشرات سمي

 مواد سوختي ، شيميايي و راديو اكتيو 8
 محل هاي انبار مواد سوختي ، اسيدها ،بازها و شوينده ها و ...

 راديوگرافي خطوط لوله و تاسيسات

 زمانهاي نامناسب 9
 تاريكي و شب

 زمان طلوع و غروب خورشيد

 مسير هاي انتقال انرژي 10
 كابلهاي فشار قوي و ضعيف برق

 سوخت و يا فاضالب لولهاي انتقال
 

همراه ديگر عوامـل مسـتقيما در عمليـات نقشـه بـرداري دخيـل بـوده و             ه تنهايي يا به هركدام از عوامل باال ب
مي تواند باعث بوجود آمدن خطايي تاثير گذار شودكه براي هركدام با توجه به كـار در حـال انجـام و اهـداف     
 نهايي پروژه، مي توان بعنوان ريسك آنرا ارزيابي كرد و مجموع چند عامل بنظر كم اهميت خطاي كار را بيش
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از حد انتظار باال برده و آنرا تبديل به اشتباه مي نمايد. بايد يادآور شد بعضي از اشتباهات قابل جبران نيسـت،  
 هرچند در صورت تصحيح نيز بايد هزينه باال و زمان زيادي را صرف آن كرد.

 
پيامدهاي بالقوه يك روش منطقي براي تعيين اندازه كمي و كيفي خطرات و بررسي : ارزيابي ريسك -3-3

ناشي از حوادث احتمالي برروي افراد ، مواد ، تجهيزات و محيط است. در حقيقت از اين طريق ميزان كارآمدي 
روشهاي كنترلي موجود مشخص شده و داده هاي بار ارزشي براي تصـميم گيـري در زمينـه كـاهش ريسـك      

 [8]آنها فراهم مي شود. خطرات بهسازي سيستم هاي كنترلي و برنامه ريزي براي واكنش به
 

 نمونه عملي تأثير ايمني در بروز خطا و اشتباه: -4
آسـتان قـدس   -بـرج مينيـاتور  -در سه پروژه بزرگ در مشهد ( مشهد مـال براي محاسبه تأثير عوامل باال 

 مورد بررسي قرار مي دهيم: 3و1،2ول شماره ابه عنوان نمونه در جداز آنها را  مورد 3رضوي) 
 

 1پروژه . 2جدول 

 مصاديق عامل خطر ساز رديف
 وزن تاثيرگذاري

 در صحت انجام كار

 راه دسترسي نامناسب 1
 80 پله ها و راهروهاي موقت

 50 كار در ارتفاعات و عدم دسترسي امن

 عوامل صوتي 2

 20 دستگاه هاي موتور برق
 95 ماشين آالت

 50 دستگاه هاي حفار
 20 نيروهاي كار انسانيشلوغي و تراكم زياد 

 نور هاي مزاحم 3
 30 نور جوشكاري در حين كار

 60 پروژكتورها
 80 نور مستقيم خورشيد

 

 2پروژه . 3جدول 

 مصاديق عامل خطر ساز رديف
 وزن تاثيرگذاري

 در صحت انجام كار

 راه دسترسي نامناسب 1
 50 پله ها و راهروهاي موقت
 60 دسترسي امنكار در ارتفاعات و عدم 

 عوامل صوتي 2

 30 دستگاه هاي موتور برق
 20 ماشين آالت

 35 دستگاه هاي حفار
 30 شلوغي و تراكم زياد نيروهاي كار انساني

 نور هاي مزاحم 3
 70 نور جوشكاري در حين كار

 60 پروژكتورها
 50 نور مستقيم خورشيد

 

 3پروژه . 4جدول 

 مصاديق عامل خطر ساز رديف
 وزن تاثيرگذاري

 در صحت انجام كار
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 راه دسترسي نامناسب 1
 50 پله ها و راهروهاي موقت

 75 كار در ارتفاعات و عدم دسترسي امن

 عوامل صوتي 2

 5 دستگاه هاي موتور برق
 5 ماشين آالت

 5 دستگاه هاي حفار
 10 شلوغي و تراكم زياد نيروهاي كار انساني

 مزاحمنور هاي  3
 90 نور مستقيم جوشكاري در حين كار

 25 پروژكتورها
 50 نور مستقيم خورشيد

 

 حال با محاسبه شاخص ها در ارتباط با عوامل خطرساز نتايج را در جداول زير مي آوريم:
 

 ساختماندر صنعت  عوامل خطر سازشاخص ها در ارتباط با  .5 جدول
پله ها و  شاخص

راهروهاي 
 موقت

ارتفاعات  كار در
و عدم دسترسي 

 امن

دستگاه هاي 
 موتور برق

ماشين 
 آالت

دستگاه هاي 
 حفار

شلوغي و تراكم 
زياد نيروهاي كار 

 انساني

نور مستقيم 
جوشكاري در 

 حين كار
 پروژكتورها

نور 
مستقيم 
 خورشيد

A1 
 )1(پروژه

80 50 20 95 50 20 30 60 80 

A2 
 )2(پروژه

50 60 30 20 35 30 70 60 50 

A3 
 )3(پروژه

50 75 5 5 5 10 90 25 50 

 

 ماتريس بي مقياس شده خطي جدول 
 
 
𝑁𝑖𝑗  

 
 

پله ها و 
راهروهاي 

 موقت

كار در ارتفاعات 
و عدم دسترسي 

 امن

دستگاه هاي 
 موتور برق

ماشين 
 آالت

دستگاه 
 هاي حفار

شلوغي و تراكم 
زياد نيروهاي كار 

 انساني

نور مستقيم 
جوشكاري در 

 حين كار
 پروژكتورها

نور 
مستقيم 
 خورشيد

A1 
 )1(پروژه

0.62 1 0.25 0.05 0.1 0.5 1 0.41 0.62 

A2 
 )2(پروژه

1 0.83 0.16 0.25 0.14 0.33 0.42 0.41 1 

A3 
 )3(پروژه

1 0.66 1 1 1 1 0.33 1 1 

 

 تعيين ماتريس احتمال شاخص هاجدول 
 
 
𝑃𝑖𝑗 
 

پله ها و 
راهروهاي 

 موقت

كار در ارتفاعات 
عدم دسترسي و 

 امن

دستگاه هاي 
 موتور برق

ماشين 
 آالت

دستگاه 
 هاي حفار

شلوغي و تراكم 
زياد نيروهاي كار 

 انساني

نور مستقيم 
جوشكاري در 

 حين كار
 پروژكتورها

نور 
مستقيم 
 خورشيد

A1 
 )1(پروژه

0.24 0.40 0.18 0.04 0.08 0.27 0.57 0.22 0.24 
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A2 
 )2(پروژه

0.38 0.33 0.11 0.19 0.11 0.18 0.24 0.22 0.38 

A3 
 )3(پروژه

0.38 0.27 0.71 0.77 0.81 0.55 0.19 0.56 0.38 

 
 

saw3Fروش  -4-1

اسـت. بـه    يساز ادهيقابل اجرا و پ يبه سادگ زين saw مدل: ساده) يتجمع ي(وزن ده 4
 نيـ . ارديـ گ يتعلق م يو ارزش ازيگروه امت ايفرد  اتيبر اساس تجرب شانيها نهيو گز ارهايصورت كه به مع نيا

 ازهاياست. كه امت ارهيچند مع يريگ ميتصم كيتكن كيروش به عنوان  نيو اغلب پركاربردتر نيمدل ساده تر
اسـتفاده   ريوزن شاخص ها از روابط ز نييتع يشود برا يزده م نيتخم رندهيگ ميتوسط تصم ميقبه طور مست
 شده است. 

Nijتشكيل ماتريس بي مقياس خطي با استفاده از روش =  Aij / Max aij    براي شاخص هاي مثبت و
Nij =  Min aij / Aij  براي شاخص هاي منفي، همچنين تعيين ماتريسP  با استفاده از رابطه

 Pij = Aij
∑ aijm
i=1  

Ejباتوجه به رابطه  Ejاست. در مرحله بعد ماتريس   =  −k� [Pij ∗ ln pij]m
i=1  به

Kنحوي كه  = 1
Ln m

باشد محاسبه شده ودر مرحله بعد از تحليل ميزان انحراف هر يك از شاخص ها با  
djاستفاده از رابطه   = 1 − Ej ) استفاده شده است.در نهايت براي تعيين وزن شاخص هاW از رابطه (

Wj = dj
∑ dn
j=1 j

استفاده شده است. ضرب ماتريسي بي مقياس شده در اوزان شاخص ها را انجام داده و   

Aهترين گزينه با استفاده از معيار انتخاب ب = Ai ⎢ max∑ nij wijn
j=1 .تعيين مي گردد 

 

 براي داده هاي مربوط به شاخص ها Ejمحاسبه جدول 
نور 

مستقيم 
 خورشيد

نور مستقيم  پروژكتورها
جوشكاري 
 در حين كار

شلوغي و تراكم 
زياد نيروهاي 

 كار انساني

دستگاه هاي 
 حفار

ماشين 
 آالت

دستگاه هاي 
 برق موتور

كار در 
ارتفاعات و عدم 

 دسترسي امن

پله ها و 
راهروهاي 

 موقت

 شاخص

0,96 0,88 0,87 0,88 0,55 0,57 0,70 0,97 0,96 Ej 
 

 وزن شاخص هاي مورد مطالعهجدول 
نور 

مستقيم 
 خورشيد

نور مستقيم  پروژكتورها
جوشكاري در 

 حين كار

شلوغي و تراكم 
زياد نيروهاي كار 

 انساني

دستگاه 
 حفارهاي 

ماشين 
 آالت

دستگاه هاي 
 موتور برق

كار در ارتفاعات 
و عدم دسترسي 

 امن

پله ها و 
راهروهاي 

 موقت

 شاخص

0.03 0.07 0.08 0.07 0.27 0.26 0.18 0.01 0,03 𝑤𝑗 
 

𝐴1 =0.2759  ]در اين رو ش ارزيابي از حاصل ضرب ماتريس شاخص ها و اوزان سه عدد 
𝐴2 =0.2853
𝐴3 = 0.943

بدست مي آيد كه  [  

)، نسبت به دو پروژه ديگر  (A2 2در نهايت با توجه به بزرگتر بودن اين اعداد نشان دهنده اين است كه پروژه
و به  مي باشد. از دقت كمتري برخورداردر صنعت ساختمان  A3)( 3)و در نهايت پروژه  (1A1و سپس پروژه

مي تواند خيلي بيشتر از عوامل دستگاهي و يا انساني خارج از بحث  در برخي مواردتأثيري كه  اين ترتيب 
 مي شود. مشخص باشد ايمني

                                                 
4 Simple Additive – Weighting method   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1393ارديبهشت  -همايش ملي ژئوماتيك و يكمين  بيست

 
   نتايج و پيشنهادات -5

را كه مـي توانـد در ميـزان    خطر ساز  عوامل بخشي ازنتيجه گيري از مطالب باال با بررسي تأثير خطاها و 
تامين ايمنـي در پـروژه    پيشگيري و  براينموده و در ادامه هركدام، اقدامات الزم  ذكر خطا تأثير گذار باشد را

 گردد: مي پيشنهادژه هاي نقشه برداري هاي عمراني بخصوص پرو
 
 آموزش و كار آموزي پرسنل قبل از عمليات نقشه برداري -5-1

از شـروع عمليـات نقشـه    مسئول پروژه تيم نقشه برداري بايستي آموزش و كار آموزي هـاي الزم را قبـل   
برداري ببيند .برنامه ريزي عالي در يك پروژه ، وضعيتهاي خطرناك را براي اكيپ نقشـه بـرداري بـه حـداقل     
خواهد رساند و تاخير انجام پروژه را نيز حداقل خواهد كـرد . جـدا از فـاز برنامـه ريـزي پـروژه ، سرويسـهاي        

به  در نظر بگيرد تا در مواقع ضروري براحتي را پروژه هماهنگي محل انجام  اضطراري مشخص در مجاورت  و
 آن دسترسي داشته باشد .

 
 شناسايي حوادث و وقايع احتمالي در حين عمليات نقشه برداري -5-2

 آموزش نحوه كار در مناطق خاص -5-2-1
 نحوه كار در مجاورت راه آهن ها  .أ 

 مهندسين نقشه بردار الزامي است .رعايت موارد زير در هنگام كار در نزديكي راه آهن براي 
ابتدا بايستي مجوز الزم براي ورود به محوطه راه آهن را از مسئولين ذيربط اخذ نمـود . اخـذ مجـوز     •

 معموال بر عهده كارفرماست 
  آگاهي از زمان حركت قطار از روي ريل ها در منطقه عملياتي ضروري است و بـه مـا ايـن امكـان را      •

 بيشتري كار را انجام داده و از بروز حوادث ناگوار جلوگيري كنيم  . مي دهد كه با هوشياري
هميشه بايستي در اطراف راه آهن در موقع كار هوشيار بود و از زمان تردد قطارها خبردار شـد بـراي    •

اينكار بهتر است يك نفر به عنوان ديده بان از تردد قطارها و لوكوموتيوها اكيپ نقشه بردار را خبردار 
اين ديده بان در فاصله اي از محل عمليات قرار گيرد و با بي سيم و يا وسيله ارتباطي ديگري  كند و

 اكيپ را باخبر كند .
 هرگز موقع عبور از ريل از زير واگن هايي كه ايستاده اند در حالت خزش و سينه مال عبور نكنند . •
كاركنان راه آهن اين منطقه را براي  متري راه آهن پارك كنيد زيرا 10هرگز نبايد وسايل نقليه را تا  •

 فعاليت خود نياز دارند.
 نحوه كار در مناطق داراي حيوانات خطرناك  .ب 

از آنجا كه اغلب پروژه هاي نقشه برداري در فواصل دورتري از منـاطق مسـكوني بـه خصـوص در اطـراف      
اقب سگ هاي نگهبان چوپان ها ، روستاها و بيابان ها انجام مي گيرد لذا اكيپ نقشه برداري بايستي همواره مر

مارها و عقرب در بيابان ها ، حيوانات وحشي در مناطق جنگلي و غيره باشند . لـذا بايسـتي در موقـع كـار در     
 چنين مناطقي موارد ذيل را رعايت كرد :

 فرض كنيد همه حيوانات بالقوه خطرناكند . •
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مالك باشند بايستي از مالكين آنها براي قبل از نزديك شدن به چنين حيواناتي در صورتي كه داراي  •
 كنترل اين حيوانات كمك خواست

 وارد نشويد . هرگز در داخل محوطه اي كه حيوانات خطرناك نگهداري مي شوند، •
مواظب مارها و عقرب هاي خطرناك در بيابان ها باشيد و داروهاي اضطراري مناسب به همراه داشته  •

 باشيد .
 انتقال برق فشار قويورت خطوط نحوه كار در مجا .ج 

 در چنين مناطقي رعايت موارد زير الزامي است :
 اطمينان داشته باشيد كه همه خطوط انتقال نيرو خطرناك هستند . •
از تماس مستقيم با اين خطوط بپرهيزيد و از اتصال الكترونيكي از اين خطـوط بـا تجهيـزات نقشـه      •

 ا دو برابر كنيد . برداري خودداري كنيد در شرايط نمناك احتياط تان ر
     هرگز در عرض خطوط انتقـال نيـرو متركشـي انجـام ندهيـد و از دسـتگاه هـاي الكترونيكـي بـراي           •

 اندازه گيري استفاده كنيد .
 از اندازه گيري مستقيم ارتفاع خطوط انتقال نيرو بپرهيزيد . •
 بپرهيزيد . در موقع اندازه گيري با شاخص ها از برخورد شاخص ها با خطوط انتقال نيرو •

 
 نحوه كار درتغييرات ناگهاني شرايط محيطي آب و هوا -5-2-2

در موقع بروز شرايط اضطراري در حين كار نظير شيوع بيماري هاي واگيردار ، زلزله شديد ، اعتصاب هاي 
كـار   عمومي اهالي محل عمليات ، ممانعت افراد حقيقي و حقوقي از ادامه كار و ... بايستي اكيپ نقشه برداري

را تعطيل و براي حل مشكل به كارفرما مراجعه كنند . همچنين در شرايط بد آب و هوايي در حين كار نظيـر  
بارش هاي شديد ، سيل ، طوفان هاي شن و باد و ... براي سالمتي خود و تجهيزات نقشه برداري سريعا كار را 

 [2] تعطيل كنيد .
 

 نتيجه گيري -6
پيچيده مي باشد. استفاده از اصول نظري قادر به پرورش يك نقشه بردار خـوب  حرفه نقشه برداري امري 

نخواهد بود مگر اينكه مهارتهاي الزم در هنر و علم اندازه گيري از طريـق عمليـات هـاي صـحرايي و دفتـري      
12Fكسب گردند. لذا طي كردن دوره هاي دوره هاي عملي از اهميت به سزايي برخـوردار مـي باشـند.   

ii[9]  و در
ين دوره ها بايد كليه افراد با مسئل ايمني و خطاهايي منتشره از آنها آشنا شوند تا بتوانند با بـاالبردن ايمنـي   ا

 در انجام عمليات خود از خطاهاي ناشي از آنها را از بين برده و يا حداقل تا حد امكان از تاثيرشان بكاهند.
در مباحث مقررات ملي سـاختمان بايـد خطاهـاي     مجازبه منظور انجام اندازه گيري هايي با دقت در حد 

ناشي از عدم رعايت مسائل ايمني را شناخت ، تا حد امكان از وقوع حوادث و يا تاثير عوامل خطر ساز در انجام 
عمليات نقشه برداري جلوگيري كرد؛ براي انجام اين مهم قبل از شروع هرگونه عملياتي بايد در برنامـه ريـزي   

و مباحث ايمني و راه هاي انجام ايمن كار شناسايي و سپس بـا شـناخت كـافي از ميـزان      انجام كار مخاطرات
تأثير پذيري اين عوامل اقدام بكار نمود تا تكرار و يا تجمع اين عوامل مقـادير خطـا را از ميـزان مجـاز خـارج      

 نكرده و ناخواسته دچار اشتباه در عمليات اجرايي نشويم.
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1393ارديبهشت  -همايش ملي ژئوماتيك و يكمين  بيست

 مراجع
                                                 

 ، پيشگفتارنقشه برداری،  ١٣٨٦. دکتر شمس نوبخت، ١
 ٨١تا  ٧۴و  ٣٩، صفحه نقشه برداری کارگاهی و زيرزمينی، ١٣٨۶رستمی، سيد قاسم، –. امامی، حسن  ٢
، جراايمنی و حفاظت کار در حين ا-مقررات ملی ساختمان-،مبحث دوازدهم١٣٩٢. دفتر تدوين و ترويج مقررات ملی ساختمان،٣

 ٢و  ١صفحه 
 ١٨٣صفحه  ، برای مهندسان عمران و معمارینقشه برداری ، ١٣٨١ترجمه دکتر ايرانی، حسين، –گلهاوس وکولوش . ٤
 ٢٨و٢٧، صفحه نقشه برداری عمومی،١٣٨٤عاصی، محمد رضا،  . مهندس٥
 ٦٠صفحه  ،نقشه برداری کاربردی ،١٣٨٦احمد ،محبوب فر ، . ٦
 ٤٣، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ، صفحه  نقشه برداری ،١٣٨٥مهرداد ،ناصری،  –بهرامآزاد بخت، . ٧
 ٣٧و  ٣۶و  ٣۵و   ٣٣،  صفحه  نقشه برداری، ١٣٧٦محمود ، ذوالفقاری، دکتر. ٨
 ،نقشه برداری تئوری و عملی ،١٣٨٧،و حسنلو، حميدرضاغالمرضا جودکی، ادوارد ترجمه ام. ميخائيل،  –جيمزام. اندرسون، . ٩

 ٢١صفحه 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

