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 برداریهای مصوب کارگروه نقشهواژه

 (8931تا پایان دفتر شانزدهم ) 

 

ردفت تعریف کارگروه واژة بیگانه برابرنهاد فارسی ردیف  

 scale , échelle 2 (fr.) مقیاس  1
]عمومی، مهندسی 

 برداری[نقشه

 ]عمومی[ رابطۀ میان اندازۀ واقعی چیزی با اندازۀ نقشه و نمودار آن

داری[ نسبت یک فاصله مشخص بر روی عکس یا نقشه به فاصله متناظر بر]مهندسی نقشه

 آن بر روی زمین
1 

2   
échelle 2 (fr.) → 

scale 

]عمومی، مهندسی 

 برداری[نقشه
 1 

 2 توجهی افراد یا معیوب بودن دستگاه ناشی شودخطایی که از بی برداری[]مهندسی نقشه blunder اشتباه  3

 برداری[مهندسی نقشه] reflector 1 بازتابگر  4

یابی الکترونیکی، سطح یا ترکیبی از سطوح که پرتوِ رسیده را در همان جهت به در فاصله
 فرستنده بازگرداند

 متـ . بازتابنده
2 

 بازتابنده  5
 

 2 گربازتاب ← برداری[]مهندسی نقشه

 2 ون از حد آستانۀ معینی قرار گیردمقداری از کمیت اتفاقی که بیر برداری[]مهندسی نقشه outlier 1 نهادبرون  6

 2 برداریهای نقشهای از ایستگاهها در زنجیرهتعیین مختصات ایستگاه برداری[]مهندسی نقشه traverse 1 2پیمایش   7

 2 ای ساده برای مشخص کردن امتداد افقی در یک نقطهوسیله برداری[]مهندسی نقشه level 1, spirit level 2تراز   8

 2 عمل قرار دادن یک امتداد، صفحه یا مدل تصویرسنجی در وضعیت افقی برداری[]مهندسی نقشه levelling 1 2کردن تراز   9

 برداری[]مهندسی نقشه level 2 ترازیاب  11
کمک تراز در حالت افقی تواند بهای برای تعیین اختلاف ارتفاع، شامل دوربینی که میوسیله

 بچرخدقرار گیرد و در حول محور قائم 
2 

 2 های عمودی نسبت به یک سطح مبنا یا تعیین اختلاف ارتفاعفرایندی برای تعیین فاصله برداری[]مهندسی نقشه levelling 2 ترازیابی  11

 برداری[]مهندسی نقشه correction تصحیح  12
های مشخص و افزودن یک مقدار به یک کمیت یا کاستن از آن برای جبران انحراف

 گیریظر در اندازهنصرفغیرقابل
2 

 2 مربوط به تصحیح برداری[]مهندسی نقشه corrective تصحیحی  13

 برداری[]مهندسی نقشه image 1 2تصویر   14
شود، نمایشی از یک جسم که با استفاده از پرتوهای الکترومغناطیسی یا نور هندسی ایجاد می

 یک وجود داردبهتناظر یک که معمولاً میان نقاط نمایش و نقاط منابع پرتوایگونهبه
2 

 2 فرایند ساخت تصویر برداری[]مهندسی نقشه imagery تصویرسازی  15

 ,tacheometer تُندیاب  16

tachymeter 
 2 برداری برای تعیین سریع راستا و فاصلهنوعی دستگاه نقشه برداری[]مهندسی نقشه

 electronic تُندیاب الکترونیکی  17

tacheometer 
 2 کندیابی استفاده مییابی و زاویهتُندیابی که از ابزار الکترونیکی برای فاصله برداری[]مهندسی نقشه

 ,tacheometry تُندیابی  18

tachymetry 
 برداری[]مهندسی نقشه

زمان سمت و فاصله و اختلاف ارتفاع توسط برداری برای تعیین سریع و همروشی در نقشه
 تُندیاب

2 

 2چوبه   19
 

 2 چوبۀ ترازیابی ← رداری[ب]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه staff 1 چوبۀ ترازیابی  21
 گیری اختلاف ارتفاع و فاصلهای مدرج برای اندازهمیله

 2متـ . چوبه 
2 
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ردفت تعریف کارگروه واژة بیگانه برابرنهاد فارسی ردیف  

 برداری[]مهندسی نقشه error 1خطا   21
شدۀ یک کـمیت با مقدار واقـعی یا شده یا محـاسبهاختـلاف میـان مقدار مشـاهده

 دۀ آنشپذیرفته
2 

 2 کمیت یا پارامتری که دارای خطا باشد برداری[]مهندسی نقشه erroneous خطادار  22

 ,random error خطای تصادفی  23

accidental error 
 برداری[]مهندسی نقشه

ها تابع قانون خاصی گیریتک اندازهخطایی که منشأ نامشخص داشته باشد و تأثیر آن بر تک
 نباشد

2 

 2 ای از شرایط بستگی داشته باشدخطایی که علامت جبری و تا حدودی اندازۀ آن به مجموعه برداری[]مهندسی نقشه systematic error دمنخطای نظام  24

 2 گیری یا کمیتی که به مقدار واقعی خود نزدیک باشدویژگی اندازه برداری[]مهندسی نقشه accurate درست  25

 2 دهدمعیاری که نزدیکی برایند مشاهدات یک کمیت را به اندازۀ واقعی آن نشان می ی[بردار]مهندسی نقشه accuracy درستی  26

 2 معیاری برای نشان دادن میزان نزدیکی مشاهدات یک کمیت به کمیت دیگر برداری[]مهندسی نقشه precision دقت  27

 برداری[]مهندسی نقشه precise دقیق  28
ارائه دهد که در صورت تکرارِ عمل، تغییر اندکی ویژگی روش یا دستگاهی که بتواند نتایجی 

 داشته باشد
2 

 برداری[]مهندسی نقشه remote sensing دورکاوی  29

آوری و پردازش و به کارگیری اطلاعات کمّی و کیفی از جسم بدون تماس با آن از راه جمع
 دور

 متـ . سنجش از دور
2 

 2 ویژگی اطلاعاتی که به روش دورکاوی به دست آمده باشد [برداری]مهندسی نقشه remotely sensed دورکاویده  31

 برداری[]مهندسی نقشه theodolite یابزاویه  31
گیری زوایای افقی و قائم که اجزای اصلی آن را یک دوربین و دو دایرۀ ای برای اندازهوسیله

 دهدمدرج افقی و قائم تشکیل می
2 

 2 هاها و سایر آبگیری ژرفا در اقیانوسدستگاهی برای انجام عملیات اندازه [برداری]مهندسی نقشه bathymeter ژرفاسنج  32

 2 هاها و سایر آبگیری ژرفا در اقیانوسعملیات اندازه برداری[]مهندسی نقشه bathymetry ژرفاسنجی  33

 2 ای برای ثبت دما برحسب عمق آبوسیله برداری[]مهندسی نقشه bathymetrograph ژرفانگار  34

 برداری[]مهندسی نقشه adjust 1 سرشکن کردن  35
ای از مشاهدات ازطریق انجام عملیات ریاضی یا عمل به حداقل رساندن خطاهای دسته

 فیزیکی یا آماری
2 

 برداری[]مهندسی نقشه adjustment 2 سرشکنی  36
 ای ازمجموعۀ عملیات ریاضی یا فیزیکی یا آماری که برای به حداقل رساندن خطای دسته

 مشاهدات یک یا چند کمیت مرتبط به کار رود
2 

 2 توان به روش سرشکنی خطای آنها را به حداقل رساندویژگی مشاهداتی که می برداری[]مهندسی نقشه adjustable 1 پذیرسرشکنی  37

 2 سطحی که در هر نقطه بر امتداد گرانی عمود باشد برداری[]مهندسی نقشه level surface 1 سطح تراز  38

 سنجش از دور  39
 

 2 دورکاوی ← برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه correctness صحت  41
نظر در صرفهای مشخص و غیرقابلویژگی وضعیت یک کمیت پس از جبران انحراف

 گیری آناندازه
2 

 برداری[]مهندسی نقشه correct صحیح  41
های آن کاسته شده است تا انحراف ویژگی کمیتی که یک مقدار مشخص به آن افزوده یا از

 آن جبران شود
2 

 2 درجه باشد 111تا  75ای آن بین عدسی دوربینی که میدان دید زاویه برداری[]مهندسی نقشه wide-angle lens بازعدسی زاویه  42
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ردفت تعریف کارگروه واژة بیگانه برابرنهاد فارسی ردیف  

 2 درجه باشد 61آن کمتر از  ایعدسی دوربینی که میدان دید زاویه برداری[]مهندسی نقشه narrow-angle lens بستهعدسی زاویه  43

 2 درجه باشد 111ای آن بیش از عدسی دوربینی که میدان دید زاویه برداری[]مهندسی نقشه superwide-angle lens بسیاربازعدسی زاویه  44

 2 درجه باشد 75تا  61ای آن بین عدسی دوربینی که میدان دید زاویه برداری[]مهندسی نقشه normal-angle lens معمولیعدسی زاویه  45

 برداری[]مهندسی نقشه photograph, photo 2عکس   46
نمایشی از اشیا که براثر تابش امواج الکترومغناطیسی بر لایۀ حساسی مثل برومور نقره حاصل 

 شود
2 

 برداری[]مهندسی نقشه photography برداریعکس  47
مانند برومور نقره انجام  تهیۀ عکس که با تابش امواج الکترومغناطیسی بر لایۀ حساسی

 شودمی
2 

48  
برداری عکس

 نوارپیوسته
continuous-strip 

photography 
 2 های مخصوصثبت عکس بر روی نوار پیوسته، با دوربین برداری[]مهندسی نقشه

 convergent گرابرداری همعکس  49

photography 
 2 گرا باشدها همکه محور دوربینطورید ایستگاه بهبرداری از یک صحنه، از دو یا چنعکس برداری[]مهندسی نقشه

 panoramic عکس سراسرنما  51

photograph 
 2 پیوستههمهای بهای از عکسزنجیره برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه vertical photograph عکس قائم  51
متداد قائم انحراف درجه از ا 5تا  3عکسی که در هنگام تهیۀ آن، محور دوربین بیش از 

 نداشته باشد
2 

 2 درجه از امتداد قائم انحراف داشته باشد 5عکسی که در هنگام تهیۀ آن، محور دوربین بیش از  برداری[]مهندسی نقشه oblique photograph عکس مایل  52

 2 مربوط به عکس برداری[]مهندسی نقشه photographic عکسی  53

 یابعمق  54
 

 2 یاب پژواکیعمق ← [برداری]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه echo sounder یاب پژواکیعمق  55

وبرگشت تَپ/ پالس صوتی یا فراصوتی اندازه دستگاهی که عمق آب را ازطریق زمان رفت
 گیردمی

 یابمتـ . عمق
2 

 electronic distance یاب الکترونیکیفاصله  56

measurement, EDM 
 برداری[]مهندسی نقشه

گیری فاصله براساس خواص امواج الکترومغناطیسی عمل ای الکترونیکی که برای اندازهیلهوس
 کندمی

2 

 2 شودنوعی مقیاس که با خط یا نوار مدرج در حاشیۀ نقشه نمایش داده می برداری[]مهندسی نقشه graphic scale مقیاس ترسیمی  57

 2 ند تعیین یا تغییر مقیاس یک عکس یا نقشهفرای برداری[]مهندسی نقشه scaling 6 گذاریمقیاس  58

 2میله   59
 

 2 برداریمیلۀ نقشه ← برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه pole 2, ranging pole برداریمیلۀ نقشه  61
 کنندای ساده، معمولاً به طول دو متر، که از آن برای تعیین امتداد استفاده میمیله

 2متـ . میله 
2 

 2 وبیش ماندگار که ارتفاع آن با دقت کافی مشخص شودای کمنشانه برداری[]مهندسی نقشه bench mark 2 ارتفاعی نشانۀ  61

 2 هایی که کاربرد ویژه دارندهای ناوبری دریانوردی و هوانوردی و برخی از نقشهنقشه برداری[]مهندسی نقشه chart 1نقشه   62

 برداری[]مهندسی نقشه map 1 2نقشه   63
نمایشی قراردادی از عوارض فیزیکی طبیعی یا مصنوعی سطح زمین معمولاً بر روی سطح 

 مسطح با مقیاس و سمت مشخص
2 

 2 ای که برای نمایش نیازهای ناوبری تهیه شودنقشه برداری[]مهندسی نقشه nautical chart نقشۀ دریانوردی  64

 2 های کف دریا به تصویر کشیده شودوبلندیای که در آن پستیقشهن برداری[]مهندسی نقشه bathymetric map نقشۀ ژرفایی  65

 2 کنندۀ نقشهطراح و تهیه برداری[]مهندسی نقشه mapper سازنقشه  66

 2 های مورد نیاز در ناوبریفرایند طراحی و تولید نقشه برداری[]مهندسی نقشه charting 1سازی نقشه  67
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ردفت تعریف کارگروه واژة بیگانه برابرنهاد فارسی ردیف  

 2 فرایند طراحی و ساخت نقشه برداری[ه]مهندسی نقش mapping 1 2سازی نقشه  68

 2 نقشی از یک جسم که با ترسیم یا نقاشی یا عکاسی بر یک رویۀ معمولاً مسطح حاصل شود برداری[]مهندسی نقشه picture 3نگاره   69

 2 مربوط به نگاره برداری[]مهندسی نقشه pictorial اینگاره  71

71  
 

accidental error → 

random error 
 برداری[ی نقشه]مهندس

 
2 

72  
 

EDM → electronic 

distance 

measurement 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

2 

73  
 

photo → photograph برداری[]مهندسی نقشه 
 

2 

74  
 

ranging pole → pole 

2 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
2 

75  
 

spirit level → level 1 برداری[]مهندسی نقشه 
 

2 

76  
 

tachymeter → 

tacheometer 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
2 

77  
 

tachymetry → 

tacheometry 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
2 

 echo sounding یابی پژواکیعمق  78
شناسی، ]باستان

 برداری[مهندسی نقشه

وبرگشت تَپ/ پالس صوتی یا گیری زمان رفتگیری عمق آب ازطریق اندازهفرایند اندازه

 فراصوتی
2 

 sounding 2 یابیعمق  79
ئوفیزیک، مهندسی ]ژ

 برداری[نقشه
 2 ها با وسایل مختلفها و رودخانهگیری عمق دریاها و دریاچهاندازه

81  
ایستگاه کاریِ 

 تصویرسنجی رقمی

digital 

photogrammetric 

workstation, DPW, 
soft copy workstation 

 برداری[]مهندسی نقشه
ای دستی و خودکار برای استخراج هکمک روشافزاری که بهافزاری و نرممجموعۀ سخت

 رودمحصولات تصویرسنجی از تصاویر رقمی به کار می
4 

 4 تصویریبعدی و تشخیص عمق با استفاده از هندسۀ جفتقابلیت درک فضای سه برداری[]مهندسی نقشه stereoscopic vision 1 بینیبرجسته  81

 4 رودبینی تصاویر به کار میای که برای برجستهوسیله برداری[]مهندسی نقشه stereoscope نمابرجسته  82

 برداری[]مهندسی نقشه stereoscopy نماییبرجسته  83
گیری ء یا بهرهپوش از شیهای همبعدی بر پایۀ عکسدانش و فنّاوری ایجاد تصویر ذهنی سه

 از قابلیت دستگاه بینایی انسان
4 

 4 شودها تولید میعکسچینی که از کنار هم چیدن راستپاره برداری[نقشه ]مهندسی orthophoto mosaic عکسچین راستپاره  84

 4 چین عکسیفرایند تولید پاره برداری[]مهندسی نقشه mosaicking سازیچینپاره  85

 چین عکسیپاره  86
photomosaic, 

photographic mosaic, 
mosaic 2 

 4 آیدهای یک منطقه به دست میچیدن عکستصویری یکپارچه که از کنار هم  برداری[]مهندسی نقشه

87  
چین عکسیِ پاره

 شدهواپایش
controlled 

photomosaic 
 4 آیدشده به دست میهای واپایشچیدن عکس چینی که از کنار همپاره برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه aerial mosaic چین عکسی هواییپاره  88
 شودهای هوایی تولید میچیدن عکسچینی که از کنار هم پاره

 چین هواییمتـ . پاره
4 

 4 شودشده تولید میهای واپایشچینی که از کنار هم چیدن عکسپاره برداری[]مهندسی نقشه controlled mosaic شدهچین واپایشپاره  89

 برداری[]مهندسی نقشه uncontrolled mosaic نشدهچین واپایشپاره  91
ها یا ازنظر توجیه یا ازنظر مقیاس نسبت به نقاط های هوایی که در آن عکسچین عکسپاره

 اندواپایش زمینی تعدیل و تنظیم نشده
4 

 4چین چینی که تنها دربردارندۀ یک ردیف عکس است یا از کنار هم گذاشتن نوارهای پارهپاره برداری[]مهندسی نقشه strip mosaic چین نواریپاره  91
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ردفت تعریف کارگروه واژة بیگانه برابرنهاد فارسی ردیف  

 تولید شود

92  
چین ارهپ

 شدهواپایشنیمه
semi-controlled 

mosaic 
 برداری[]مهندسی نقشه

هایی که به جای نقاط واپایش زمینی نسبت به های هوایی متشکل از عکسچین عکسپاره
 اندیک مرجع مختصات دیگر توجیه شده

4 

 چین هواییپاره  93
 

 4 چین عکسی هواییپاره ← برداری[]مهندسی نقشه

 ,stereoplotting 6تبدیل   94

restitution 
 4 شودبینی انجام میکمک دستگاه تبدیل بر پایۀ برجستهعملیات تصویرسنجی که به برداری[]مهندسی نقشه

 4 کارشناس و متخصص امور تصویرسنجی برداری[]مهندسی نقشه photogrammetrist تصویرسنج  95

 برداری[]مهندسی نقشه photogrammetry تصویرسنجی  96
شده و فنّاوری استخراج اطلاعات مربوط به زمین و محیط پیرامون آن از تصاویر گرفته دانش

 گیری و پردازش و تحلیل و نمایش آنهایا حسگرهای دیگر ازطریق اندازه
4 

 close range تصویرسنجی بُرد کوتاه  97

photogrammetry 
 برداری[]مهندسی نقشه

متری تا ی با دوربینی که در فاصلۀ چندمیلیبردارای از تصویرسنجی که در آن عکسشاخه
 شودء قرار دارد، انجام میچندصدمتری شی

4 

 medical تصویرسنجی پزشکی  98

photogrammetry 
 برداری[]مهندسی نقشه

های انسان و عوارض مربوط به آنها گیری و ارزیابی اندامای از تصویرسنجی که به اندازهشاخه
 پردازدمی

4 

 analytical حلیلیتصویرسنجی ت  99

photogrammetry 
 4 شودهای تحلیلی استفاده میهای تصویرسنجی که در آن از شیوهاز روش برداری[]مهندسی نقشه

 تصویرسنجی رقمی  111

digital 

photogrammetry, soft 

copy 

photogrammetry, soft 
copy 

 برداری[]مهندسی نقشه
ها رقمی های خروجی و پردازشدی و دادهای از تصویرسنجی که در آن تصویر وروشاخه

 هستند
4 

 terrestrial تصویرسنجی زمینی  111

photogrammetry 
 4 شودهای تصویرسنجی که در آن تصویربرداری از روی زمین انجام میاز روش برداری[]مهندسی نقشه

 industrial تصویرسنجی صنعتی  112

photogrammetry 
 4 پردازدها میگیری دقیق و ارزیابی قطعات و سازهتصویرسنجی که به اندازهای از شاخه برداری[]مهندسی نقشه

 تصویرسنجی فضایی  113

space 

photogrammetry, 

satellite 
photogrammetry 

 4 شودبرداری استفاده میای از تصویرسنجی که در آن از سکوهای فضایی برای عکسشاخه برداری[]مهندسی نقشه

 analogue تصویرسنجی قیاسی  114

photogrammetry 
 4 شودهای قیاسی استفاده میهای تصویرسنجی که در آن از دستگاهاز روش برداری[]مهندسی نقشه

 architectural تصویرسنجی معماری  115

photogrammetry 
 4 پردازدیگیری و ارزیابی آثار معماری و میراث فرهنگی مای از تصویرسنجی که به اندازهشاخه برداری[]مهندسی نقشه

116  
تصویرسنجی 

 تحلیلینیمه
semi-analytical 

photogrammetry 
 برداری[]مهندسی نقشه

های قیاسی ارتقایافته و مجهز به ابزارهای روشی در تصویرسنجی که در آن از دستگاه
 شودای استفاده میرایانه

4 

 aerial تصویرسنجی هوایی  117

photogrammetry 
 برداری[]مهندسی نقشه

برداری از زمین استفاده ای از تصویرسنجی که در آن از ماهواره یا هواگَرد برای عکسشاخه
 شودمی

4 

 دستگاه تبدیل  118

stereoplotter, 

stereoplotting 

instrument, 

restitutive 

instrument, 

stereoscopic plotter, 

stereoscopic plotting 

instrument, 

photogrammetric 

plotter, photo-

grammetric plotting 
instrument 

 برداری[]مهندسی نقشه
کند و با ابزار نوری گیری بر روی مدل برجسته را فراهم میدستگاه ترسیمی که امکان اندازه

 کندها را به نقشه تبدیل میگیرییا مکانیکی یا رقمی این اندازه
4 
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ردفت تعریف کارگروه واژة بیگانه برابرنهاد فارسی ردیف  

 analytical دستگاه تبدیل تحلیلی  119

stereoplotter 
 برداری[نقشه ]مهندسی

های تحلیلی برای توجیه و ترسیم عوارض و تولید خطوط تراز دستگاه تبدیلی که از روش
 کنداستفاده می

4 

 automatic دستگاه تبدیل خودکار  111

stereoplotter 
 برداری[]مهندسی نقشه

های خودکار برای توجیه و ترسیم عوارض و تولید خطوط دستگاه تبدیلی که در آن از روش
 کنندراز استفاده میت

4 

 برداری[]مهندسی نقشه digital stereoplotter دستگاه تبدیل رقمی  111
های رقمی برای توجیه و ترسیم عوارض و تولید خطوط تراز دستگاه تبدیلی که در آن از روش

 کننداستفاده می
4 

 analogue دستگاه تبدیل قیاسی  112

stereoplotter 
 برداری[]مهندسی نقشه

تبدیلی که در آن از ابزارهای مکانیکی و نوری برای توجیه و ترسیم عوارض و تولید  دستگاه
 کنندخطوط تراز استفاده می

4 

 4 گیری فاصله از راه دورای برای اندازهوسیله برداری[]مهندسی نقشه telemeter سنجدوری  113

 4 ها به مکان دیگر برای استفاده یا تحلیلهر مکان و ارسال دادهگیری فاصله در اندازه برداری[]مهندسی نقشه telemetry سنجیدوری  114

 4 های افقیگیری زاویهای برای اندازهوسیله برداری[]مهندسی نقشه goniometer سنجزاویه  115

 4 گیری زاویهروشی مکانیکی برای اندازه برداری[]مهندسی نقشه goniometry سنجیزاویه  116

 4 سامانۀ اطلاعات زمین ← برداری[]مهندسی نقشه LIS 2ساز   117

 4 سامانۀ اطلاعات مکانی ← برداری[]مهندسی نقشه GIS سام  118

 land information سامانۀ اطلاعات زمین  119

system 
 برداری[]مهندسی نقشه

برداری کارگیری و بازیابی اطلاعات مربوط به نقشهسازی و بهای اطلاعاتی برای ذخیرهسامانه
 زمینثبتی و کاربری 

 LIS  2اختـ . ساز 
4 

 سامانۀ اطلاعات مکانی  121

geospatial 

information system, 

spatial information 

system, geographic 

information system, 

geobased information 
system 

 برداری[]مهندسی نقشه

فی مرتبط و های مکانی و اطلاعات توصیای برای ایجاد و مدیریت دادهای رایانهسامانه
 مبناسازی و ویرایش و تلفیق و تحلیل و ارائۀ اطلاعات مکانذخیره

 GISاختـ . سام 
4 

121  
یابی سامانۀ موقعیت

 جهانی
global positioning 

system, GPS 1 
 4 ای از نوع غیرفعالسامانۀ تعیین موقعیت و ناوبری ماهواره برداری[]مهندسی نقشه

 ,control network شبکۀ واپایش  122

control net 
 4 برداری که همۀ نقاط آن نقاط واپایش هستندشبکۀ نقشه برداری[]مهندسی نقشه

 vertical control شبکۀ واپایش ارتفاعی  123

network 
 برداری[]مهندسی نقشه

برداری به کار ای از نقاط با مختصات ارتفاعیِ معلوم که برای واپایش عملیات نقشهمجموعه
 رودمی

4 

124  
واپایش شبکۀ 

 مسطحاتی
horizontal control 

network 
 برداری[]مهندسی نقشه

برداری ای از نقاط با مختصات طولی و عرضی معلوم که برای واپایش عملیات نقشهمجموعه
 رودبه کار می

4 

125  
برداری عکس
 رنگکاذب

false colour 

photography 
 4 شودرنگ تولید مییر کاذببرداری که در آن تصاونوعی عکس برداری[]مهندسی نقشه

 high-oblique عکس بسیار مایل  126

photograph 
 4 شودعکس مایلی که افق در آن دیده می برداری[]مهندسی نقشه

 low-oblique عکس کمی مایل  127

photograph 
 برداری[]مهندسی نقشه

رجه د 11عکسی که انحراف مرکز آن در جهت طولی و عرضی نسبت به نقطۀ پاسو حداکثر 
 باشد

4 

 برداری[]مهندسی نقشه false colour رنگکاذب  128
رنگی که با افزودن آن به تصویر بازۀ بسامدهایی که به چشم انسان نامرئی هستند، مرئی 

 گرددشود یا تباین نوریشان تشدید میمی
4 
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ردفت تعریف کارگروه واژة بیگانه برابرنهاد فارسی ردیف  

 برداری[]مهندسی نقشه pass point گذرنقطه  129
های تصویرسنجی تعیین شده است و برای روشای که موقعیت افقی یا عمودی آن با نقطه

 رودها به کار میتوجیه مطلق عکس
4 

 4 شودها که ارتفاع آن معلوم میای در ناحیۀ پوشش مشترک عکسنقطه برداری[]مهندسی نقشه vertical pass point گذرنقطۀ ارتفاعی  131

 4 شودها که طول و عرض آن معلوم میای در ناحیۀ پوشش مشترک عکسنقطه برداری[]مهندسی نقشه horizontal pass point گذرنقطۀ مسطحاتی  131

 4 دهدبرداری یا عکسی را به هم پیوند میای که دو یا چند واحد نقشهنقطه برداری[]مهندسی نقشه tie point نقطهگره  132

 2یاب موقعیت  133
 

 4 یاب جهانیموقعیت ← برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه GPS receiver یاب جهانیموقعیت  134

های متعدد برای تعیین موقعیت آن گیری فاصلۀ گیرنده از ماهوارهدستگاهی برای اندازه
 ازطریق محاسبۀ محل تلاقی بُردارهای فواصل مذکور

 2یاب متـ . موقعیت
4 

 برداریمهندسی نقشه  135

surveying 

engineering, 

geomatics 
engineering 

 برداری[شه]مهندسی نق

های سازی، تحلیل، ارائه و مدیریت دادهگیری، گردآوری، پردازش، مدلدانش و فنّاوری اندازه
های ژئودزی، های اطلاعات مکانی بر پایۀ شاخهمکانی با هدف تولید نقشه و ایجاد سامانه

 نگاری، دورکاوی و سامانۀ اطلاعات مکانینگاری، آببرداری، تصویرسنجی، نقشهنقشه
4 

 برداری[]مهندسی نقشه check plot 2 نسخۀ وارسی  136
های رقمی و نقشه به نسخۀ ترسیمی که برای بررسی و تصحیح محتوا یا دقت موقعیت داده

 رودکار می
4 

 4 برداریکارشناس و متخصص نقشه برداری[]مهندسی نقشه surveyor بردارنقشه  137

 [برداری]مهندسی نقشه surveying بردارینقشه  138
های نسبی نقاط و عوارض در سطح زمین سازی از موقعیتگیری و نقشهدانش و فنّاوری اندازه

 یا بالا و زیر آن یا پیاده کردن این عوارض بر پایۀ مدارک قانونی و فنی
4 

139  
برداری نقشه

 نگاشتیآب
hydrographic 

surveying 
 4 هاستسازی بستر و کنارۀ آبگیری و نقشهن اندازهبرداری که موضوع آای از نقشهشاخه برداری[]مهندسی نقشه

 4 سازی قسمتی از زمین استگیری و نقشهبرداری که موضوع آن اندازهای از نقشهشاخه برداری[]مهندسی نقشه land surveying برداری زمینینقشه  141

 underground برداری زیرِزمینینقشه  141

surveying 
 برداری[]مهندسی نقشه

سازی عوارض درون یا زیرِ زمین گیری و نقشهبرداری که موضوع آن اندازهای از نقشهشاخه
 است

4 

 برداری[]مهندسی نقشه industrial surveying برداری صنعتینقشه  142
های محدود زمین سازی از بخشگیری و نقشهبرداری که موضوع آن اندازهای از نقشهشاخه
 است

4 

 برداری[]مهندسی نقشه satellite surveying یابرداری ماهوارهنقشه  143
ای کمک اطلاعات ماهوارهسازی بهگیری و نقشهبرداری که موضوع آن اندازهای از نقشهشاخه
 است

4 

 4 هاستسازی مسیر راهسازی و پیادهگیری و نقشهبرداری که موضوع آن اندازهای از نقشهشاخه برداری[]مهندسی نقشه route surveying برداری مسیرنقشه  144

 4 سازی از معادن استگیری و نقشهبرداری که موضوع آن اندازهبخشی از نقشه برداری[]مهندسی نقشه mine surveying برداری معدننقشه  145

 engineering برداری مهندسینقشه  146

surveying 
 4 پردازدهای مهندسی میهایی از طرحبخش برداری که به کار تدارک اجرایای از نقشهشاخه برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه aerial surveying برداری هوایینقشه  147
کمک تصویربرداری هوایی سازی بهگیری و نقشهبرداری که موضوع آن اندازهبخشی از نقشه

 است
4 

 4 آیدهای دیگری به دست میبه آن، نقشهای که با افزودن اطلاعات نقشه برداری[]مهندسی نقشه base map نقشۀ پایه  148

 4 رودنگاری به کار میای که برای تهیۀ نقشۀ عارضهنقشه برداری[]مهندسی نقشه planimetric base map نقشۀ پایۀ مسطحاتی  149

 4 کندای که نواحی فاقد امکان دید مستقیم را مشخص مینقشه برداری[]مهندسی نقشه visibility map نقشۀ دید  151
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ردفت تعریف کارگروه واژة بیگانه برابرنهاد فارسی ردیف  

 برداری[]مهندسی نقشه orthophotomap عکسنقشۀ راست  151
صورت تصویر مرکب واحد تهیه عکس بهای که از کنار هم قرار دادن تعدادی راستنقشه

 شودمی
4 

 ,Thematic Mapper ساز موضوعینقشه  152

TM 
 4 (Landsatنام یکی از حسگرهای ماهوارۀ لندَست ) برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه photomap نقشۀ عکسی  153
ها، اسامی های ترمیمی که شبکۀ مرجع، مقیاسشده از عکسچین واپایشعکس هوایی یا پاره

 ای و سایر اطلاعات و علائم لازم به آن اضافه شده استها، اطلاعات حاشیهمکان
4 

 thematic map, topical نقشۀ موضوعی  154

map 
 برداری[]مهندسی نقشه

ه هدف اصلی آن نمایش اطلاعاتی علاوه بر اطلاعات مربوط به عوارض فیزیکی ای کنقشه
 سطح زمین است

4 

 4 نگاریکارشناس و متخصص نقشه برداری[]مهندسی نقشه cartographer نگارنقشه  155

 4 دانش و فنّاوری تهیه و بررسی نقشه برداری[]مهندسی نقشه cartography نگارینقشه  156

 نگاری رقمینقشه  157
digital cartography, 

automated 

cartography 

 4 ایفرایند تولید نقشه با سامانۀ رایانه برداری[]مهندسی نقشه

 نگاری سنتینقشه  158

traditional 

cartography, 

conventional 
cartography 

 4 شودنگاری که با دست انجام مینوعی نقشه برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه control point نقطۀ واپایش  159

عنوان مرجع ثابت در تعیین ها با موقعیت افقی یا عمودی معلوم که بهای از نقطهمجموعه
های هوایی یا تصاویر دورکاوی به کار ای یا عکسموقعیت و مرتبط کردن عوارض نقشه

 رودمی
4 

 4 رودای با مختصات ارتفاعی معلوم که برای کنترل عملیات به کار مینقطه اری[برد]مهندسی نقشه vertical control point نقطۀ واپایش ارتفاعی  161

 ,ground control point نقطۀ واپایش زمینی  161

control station 
 4 گیردبرداری مرتبط مورد استفاده قرار میای با مختصات مشخص که در عملیات نقشهنقطه برداری[]مهندسی نقشه

 نقطۀ واپایش عکسی  162
photo control point, 

photogrammetric 

control point 

 برداری[]مهندسی نقشه
تشخیص با مختصات معلوم که برای تعیین مقیاس و توجیه مطلق عکس به کار نقطۀ قابل

 رودمی
4 

163  
نقطۀ واپایش 

 مسطحاتی
horizontal control 
point 

 4 رودوم که برای واپایش عملیات به کار میای با مختصات طولی و عرضی معلنقطه برداری[]مهندسی نقشه

 4 جایی و سرشکنی و موقعیتای بر روی زمین با موقعیت معلوم برای واپایش جابهنقطه برداری[]مهندسی نقشه check point 2 نقطۀ وارسی  164

 4 چین عکسی استنواری که شامل پاره برداری[]مهندسی نقشه mosaic strip چیننوار پاره  165

166  
 

automated 

cartography → 

digital cartography 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

4 

167  
 

control net → control 

network 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
4 

168  
 

control station → 

ground control point 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
4 

169  
 

conventional 

cartography → 

traditional 
cartography 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

4 

171  
 

DPW → digital 

photogrammetric 
workstation 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

4 

171  
 

geobased information 

system → geospital 
information system 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

4 
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ردفت تعریف کارگروه واژة بیگانه برابرنهاد فارسی ردیف  

172  
 

geographic 

information system 

→ geospital 

information system 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

4 

173  
 

geomatics 

engineering → 

surveying 
engineering 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

4 

174  
 

GIS → geospatial 

information system 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
4 

175  
 

GPS 1 → global 

positioning system 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
4 

176  
 

mosaic 2 → 

photomosaic 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
4 

177  
 

photogrammetric 

control point → 
photo control point 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

4 

178  
 

photogrammetric 

plotter → 
stereoplotter 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

4 

179  
 

photogrammetric 

plotting instrument 
→ srereoplotter 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

4 

181  
 

photographic mosaic 

→ photomosaic 
 برداری[سی نقشه]مهند

 
4 

181  
 

restitution → 

stereoplotting 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
4 

182  
 

restitutive instrument 

→ stereoplotter 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
4 

183  
 

satellite 

photogrammetry → 

space 
photogrammetry 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

4 

184  
 

soft copy → digital 

photogrammetry 
 برداری[هندسی نقشه]م

 
4 

185  
 

soft copy 

photogrammetry → 

digital 
photogrammetry 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

4 

186  
 

soft copy workstation 

→ digital 

photogrammetric 
workstation 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

4 

187  
 

soft copy workstation 

→ digital 

photogrammetric 
workstation 

 برداری[نقشه ]مهندسی
 

4 

188  
 

spatial information 

system → geospatial 

information system 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

4 

189  
 

stereoplotting 

instrument → 
stereoplotter 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

4 

191  
 

stereoscopic plotter 

→ stereoplotter 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
4 



11 

 

ردفت تعریف کارگروه واژة بیگانه برابرنهاد فارسی ردیف  

191  
 

stereoscopic plotting 

instrument → 
stereoplotter 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

4 

192  
 

TM → thematic 

mapper 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
4 

193  
 

topical map → 

thematic map 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
4 

 5 خاکستری دارندناگهانی در درجۀ  عملگری برای مشخص کردن آن نواحی از تصویر که تغییر برداری[]مهندسی نقشه edge detector آشکارساز لبه  194

 5 تعیین وجود و آشکارسازی شکل و موقعیت لبۀ عارضه در یک تصویر برداری[]مهندسی نقشه edge detection آشکارسازی لبه  195

 ,dynamic elevation ارتفاع دینامیکی  196

dynamic height 
 5 آیدمقدار ثابتی از گرانیِ مرجع به دست می ارتفاعی که از تقسیم عدد ژئوپتانسیل بر برداری[]مهندسی نقشه

 ارتفاع قائم  197

orthometric 

elevation, 

orthometric height, 
normal height 

 5 گذردای در امتداد خط شاقولی که از آن نقطه میفاصلۀ هندسی بین زمینوار و نقطه برداری[]مهندسی نقشه

 5 شودای که دستگاه بر روی آن مستقر است و مشاهدات در آنجا انجام مینقطه برداری[ی نقشه]مهندس traverse station 1 ایستگاه پیمایش  198

 5 فرایند ایجاد تغییراتی در نقشۀ موجود برای افزایش درستی آن برداری[]مهندسی نقشه map revision بازنگری نقشه  199

 5 های تصویر به مناطقی بامعناصحنه تجزیۀ برداری[]مهندسی نقشه image segmentation بندی تصویربخش  211

 /vectorisation سازیبُرداری  211

vectorization 
 5 های بُرداریهای شطرنجی به دادهفرایند تبدیل داده برداری[]مهندسی نقشه

 ,open-end traverse پیمایش باز  212
open traverse 

 5 شودنمی د، ولی به همان نقطه ختمشوپیمایشی که از یک نقطۀ معلوم شروع می برداری[]مهندسی نقشه

 loop traverse, closed پیمایش بسته  213
traverse 

 برداری[]مهندسی نقشه
موقعیت نسبی آنها  هایی کهپیمایشی که از یک ایستگاه شروع و به همان ایستگاه یا ایستگاه

 شودها تعیین شده است ختم میبرداریدر دیگر نقشه
5 

 5 یک مطابقت داردپیمایشی بسته که با معیارهای جهانی نقاط واپایش درجه برداری[]مهندسی نقشه first-order traverse یکپیمایش درجه  214

 three dimensional بعدیپیمایش سه  215

traverse 
 5 شودپیمایشی که در آن هر سه مختصات یک نقطه تعیین می برداری[]مهندسی نقشه

 trigonometric پیمایش مثلثاتی  216

traverse, trig traverse 
 برداری[]مهندسی نقشه

کمک روابط مثلثاتی، شود، بلکه بهگیری نمیپیمایشی که در آن طول پهلوها مستقیم اندازه
 شودشده، محاسبه میگیریبراساس زوایای اندازه

5 

 5 شودجغرافیایی نقاط با استفاده از مشاهدات نجومی محاسبه می پیمایشی که در آن مختصات برداری[]مهندسی نقشه astronomical traverse پیمایش نجومی  217

218  
تبدیل بُرداری به 

 شطرنجی

vector to raster 

conversion, V2R, 
VtoR 

 برداری[]مهندسی نقشه
های داده ها بههای بُرداری شامل نقاط و خطوط و چندضلعیفرایندی که در آن داده

 شوندیر گسسته تبدیل میهای کوچک با مقادشطرنجی یعنی خانه
5 

219  
تبدیل شطرنجی به 

 بُرداری

raster to vector 

conversion, R2V, 
RtoV 

 5 های بُرداریهای شطرنجی به تصویری با دادهفرایند تبدیل تصویری متشکل از خانه برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه tilting level پذیرترازیاب انحراف  211

کمک پیچی که در زیر آن توان دوربین آن را به، برخلاف ترازیاب یکپارچه، میای کهوسیله
محوری افقی بر روی صفحۀ ترازشونده به دُوران درآورد تا خط دید آن افقی  قرار دارد، حول

 شود
5 

 برداری[]مهندسی نقشه relief displacement جایی ارتفاعیجابه  211
ر هنگامی که نقطۀ شیئی به موازات محور اپتیکی انحراف نقطۀ تصویری از نقطۀ اصلی د

 شودحرکت داده می
5 

 5 جایی نقاط تصویری ناشی از کجی عکسجابه برداری[]مهندسی نقشه tilt displacement جایی کجیجابه  212
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 5 شودقمی استفاده مینگاری رخط که معمولاً از آن در نقشهخطی متشکل از چندین پاره برداری[]مهندسی نقشه polyline چندخطی  213

 خطای بست پیمایش  214

error of closure of 

traverse, misclosure 

of traverse, closure of 

traverse 

 برداری[]مهندسی نقشه
شدۀ نقطۀ واپایش شده از پیمایش با مختصات دادهعددی که تفاوت مختصات محاسبه

 دهدپیمایش را نشان می
5 

 5 شدهزاویۀ انحراف بین محور دیدگانی موجود و محور دیدگانی کاملاً تنظیم برداری[]مهندسی نقشه collimation error راستاییخطای هم  215

 برداری[]مهندسی نقشه vector data دادۀ بُرداری  216
شود و نوعی انتزاع از جهان واقعی که در آن موقعیت داده به شکل مختصات بیان می

 نقطه و خط و چندضلعی اند ازواحدهای پایه در آن عبارت
5 

 5 های سطری و ستونیای خانکی مرکب از شبکههایی با ساختار شبکهداده برداری[]مهندسی نقشه raster data دادۀ شطرنجی  217

 برداری[]مهندسی نقشه tilt cycle دایرۀ کجی  218
( که قطر آن در isocentre pointبار )ای در یک عکس کج به مرکز نقطۀ همدایره
 تای خط اصلیِ عکس استراس

5 

219  
دستگاه مختصات 

 خورشیدمرکز

helio centric 

coordinate system, 

sun-centred 
coordinate system 

 5 شوددستگاه مختصاتی که مبدأ آن در مرکز خورشید فرض می برداری[]مهندسی نقشه

221  
دستگاه مختصات 

 مرکززمین

geocentric coordinate 

system/ geo-centred 
coordinate system 

 5 شوددستگاه مختصاتی که مبدأ آن در مرکز زمین فرض می برداری[]مهندسی نقشه

 5 روزتکمیل نقشه با استفاده از اطلاعات مفید و به برداری[]مهندسی نقشه map updating روزآمدسازی نقشه  221

 5 ن دو ایستگاه پیمایش مجاورزاویۀ افقی بی برداری[]مهندسی نقشه traverse angle زاویۀ پیمایش  222

 5 دهندۀ خط با حفظ شکل اساسی آنکاستن از نقاط تشکیل برداری[]مهندسی نقشه line simplification سازی خطساده  223

 برداری[]مهندسی نقشه trilateration پهلوبندیسه  224
شده تشکیلهای پهلوی مثلثگیری سهبندی که در آن موقعیت نقاط را با اندازهنوعی مثلث

 کنندبین نقاط تعیین می
5 

 برداری[]مهندسی نقشه triangulation 1 بندیزاویهسه  225
شده بین های تشکیلگیری زوایای مثلثبندی که در آن موقعیت نقاط را با اندازهنوعی مثلث

 کنندنقاط تعیین می
5 

 برداری[]مهندسی نقشه optical plummet شاقول نوری  226
کمک آن کاربر برداری که بهبا خم نود درجه در ساختمان دستگاه نقشهدوربینی کوچک 

 تواند محور اصلی دستگاه را در امتداد قائم نقطۀ ایستگاه قرار دهدمی
5 

 5 اندها با پیمایش تعیین شده( که در آن ایستگاهgeodesyشبکۀ ژئودزی ) برداری[]مهندسی نقشه traverse network شبکۀ پیمایش  227

 برداری[]مهندسی نقشه trilateration network پهلوبندیکۀ سهشب  228
پهلوبندی تعیین موقعیت برداری با روش سهبرداری که در آن نقاط نقشهنوعی شبکۀ نقشه

 اندشده
5 

 بندیشبکۀ مثلث  229
triangulation 

network, 
triangulation net 

 برداری[]مهندسی نقشه
ها یا بندی و اضلاع از فاصلهبرداری از رئوس مثلثنقشههای ای که در آن ایستگاهشبکه

 اندشده تشکیل شدهامتدادهای سرشکن
5 

 /rasterization سازیشطرنجی  231

rasterisation 
 5 های شطرنجیهای بُرداری به دادهفرایند تبدیل داده برداری[]مهندسی نقشه

 5 ه توانایی عملکرد مستقل بدون نیاز به یک محرک خارجی را داردشیئی ک برداری[]مهندسی نقشه active object شیء فعال  231

 برداری[]مهندسی نقشه passive object شیء منفعل  232
تواند عملکردی را آغاز تنهایی نمیدهد و بهشیئی که فقط به محرک خارجی واکنش نشان می

 کند
5 

 5 ارض زمین در یک منطقهبرداری عونقشه برداری[]مهندسی نقشه topography نگاریعارضه  233

234  
نگاری سطح عارضه

 دریا
sea surface 

topography 
 5 برداری عوارض سطح اقیانوس در یک منطقهنقشه برداری[]مهندسی نقشه
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 5 رودینوعی عدسی که برای موازی ساختن پرتوهای ورودی به سامانۀ نوری به کار م برداری[]مهندسی نقشه collimating lens سازعدسی موازی  235

236  
عملیات 

 درچندضلعیخط
line-in-polygon 

operation 
 برداری[]مهندسی نقشه

داده در داخل شود که چه مقدار از خطوط یک مجموعهفرایندی که در آن مشخص می
 دادۀ دیگر قرار دارندهای یک مجموعهچندضلعی

5 

237  
عملیات 

 درچندضلعینقطه
point-in-polygon 

operation 
 برداری[ه]مهندسی نقش

داده در داخل شود چه نقاطی از یک مجموعهنهی که در آن مشخص میعملیات برهم
 دادۀ دیگر قرار داردهای مجموعهچندضلعی

5 

 5 برداری که دارای کجی هستندهای نقشهویژگی عکس یا محور دستگاه برداری[]مهندسی نقشه tilted کج  238

 5 برداریۀ بین محور اصلی دوربین و امتداد شاقولی در هنگام عکسزاوی برداری[]مهندسی نقشه tilt 2 کجی  239

 5 های کوچک محور مرجع یک وسیلهگیری و ثبت انحرافابزاری برای اندازه برداری[]مهندسی نقشه tilt meter سنجکجی  241

 5 رودگیری فاصله به کار میای اندازهبرداری برنوار مدرجی که در نقشه برداری[]مهندسی نقشه surveyor's tape برداریمتر نقشه  241

 برداری[]مهندسی نقشه triangulation 2 بندیمثلث  242
ای از نقاط از مثلثهای برداری که در آن برای تعیین مختصات مجموعهروشی در نقشه

 کنندشدۀ بین آنها استفاده میتشکیل
5 

 ,aerial triangulation بندی هواییمثلث  243

aerotriangulation 
 برداری[]مهندسی نقشه

کمک پوشان و بههای همگیری بر روی عکستعیین مختصات نقاط زمینی ازطریق اندازه
 معلوممختصات نقاط زمینیِ ازپیش

5 

 5 خط گذرنده از عدسی شیئی و عمود بر محور چرخش دوربین برداری[]مهندسی نقشه collimation axis راستاییمحور هم  244

 5 جلوی فیلم دارددارد و سازوکاری برای حرکت روبهبخشی از دوربین هوایی که فیلم را نگه می برداری[]مهندسی نقشه magazine 1مخزن   245

 5 شودها با مختصات آنها ارائه میبیان انتزاعی از جهان واقع که در آن موقعیت داده برداری[]مهندسی نقشه vector data model مدل دادۀ بُرداری  246

 5 شودصورت خانک ارائه میها بهبیان انتزاعی از جهان واقع که در آن موقعیت داده برداری[]مهندسی نقشه raster data model ۀ شطرنجیمدل داد  247

 5 راستا کردن با یک خط یا در یک جهتهم برداری[]مهندسی نقشه collimation 1 سازیموازی  248

 1نشانگر   249

index mark, 

measuring mark, half 

mark, measuring 
point, index point 

 برداری[]مهندسی نقشه

عنوان نقطۀ مرجع برای ای واقعی بر روی صحنۀ عکسی یا در فضای شیئی آن که بهنقطه
صورت جفت در تشکیل نقطۀ شناور به کار صورت تکی در بعضی وسایل یا بهگیری بهاندازه

 رودمی
5 

 5 دهدای که اطلاعات مربوط به یک زمان مشخص را ارائه مینقشه برداری[شه]مهندسی نق static map نقشۀ ایستا  251

 5 شودای که در آن رویدادهای دربردارندۀ حرکت یا عمل یا تغییر نمایش داده مینقشه برداری[]مهندسی نقشه dynamic map نقشۀ پویا  251

 5 شودنمایش عوارض از خطوط استفاده می ای که در آن براینقشه برداری[]مهندسی نقشه line map نقشۀ خطی  252

 برداری[]مهندسی نقشه topographic map نگاشتینقشۀ عارضه  253
بشر را ارائه ای که موقعیت مسطحاتی و ارتفاعی عوارض طبیعی و عوارض ساخت نقشه

 دهدمی
5 

 5 شودعیت مسطحاتی عوارض نمایش داده میای که در آن تنها موقنقشه برداری[]مهندسی نقشه planimetric map نقشۀ مسطحاتی  254

 برداری[]مهندسی نقشه sketch map نمانقشه  255
نقشۀ دستی ساده که بدون رعایت مقیاس و توجیه شکل، روابط اساسی مکانی را نمایش 

 دهدمی
5 

 5 کنندین میای که مختصات آن را با پیمایش تعینقطه برداری[]مهندسی نقشه traverse station 2 نقطۀ پیمایش  256

 ,floating mark نقطۀ شناور  257

floating point 
 برداری[]مهندسی نقشه

شود و در بُعدی یک جفت عکس تشکیل میبُعدی که از ترکیب سهای در فضای سهنشانه
 رودعنوان نشانۀ مرجع به کار میبُعدی بهگیری مدل سهاندازه

5 

 5راستاسازی محورهای نوری اجزای مختلف یک سامانۀ نوری مورد ای که برای هموسیله داری[بر]مهندسی نقشه collimator 2 راستاساز�هم  258
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 گیرداستفاده قرار می

 5 فرایند قرار دادن اجزای نوری یک دوربین دقیقاً در یک امتداد برداری[]مهندسی نقشه collimation 2 2راستاسازی هم  259

261  
 

aerotriangulation → 

aerial triangulation 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
5 

261  
 

closed traverse → 

loop traverse 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
5 

262  
 

closure of traverse → 

error of closure of 

traverse 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

5 

263  
 

dynamic height → 

dynamic elevation 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
5 

264  
 

échappée (fr.) → 

escape note 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
5 

265  
 

floating point → 

floating mark 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
5 

266  
 

geo-centred 

coordinate system → 

geocentric coordinate 

system 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

5 

267  
 

half mark → index 

mark 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
5 

268  
 

height displacement 

→ relief 
displacement 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

5 

269  
 

index point → index 

mark 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
5 

271  
 

measuring mark → 

index mark 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
5 

271  
 

measuring point → 

index mark 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
5 

272  
 

misclosure of 

traverse → error of 
closure of traverse 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

5 

273  
 

normal height → 

orthometric elevation 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
5 

274  
 

open traverse → 

open-end traverse 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
5 

275  
 

orthometric height → 

orthometric elevation 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
5 

276  
 

rasterisation → 

rasterization 
 برداری[هندسی نقشه]م

 
5 

277  
 

R2V → raster to 

vector conversion 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
5 

278  
 

RtoV → raster to 

vector conversion 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
5 

279  
 

sun-centred 

coordinate system → 

helio centric 

coordinate system 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

5 
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281  
 

triangulation net → 

triangulation network 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
5 

281  
 

trig traverse → 

trigonometric 
traverse 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

5 

282  
 

vectorization → 

vectorisation 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
5 

283  
 

V2R → vector to 
raster conversion 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

5 

284  
 

VtoR → vector to 
raster conversion 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

5 

 location based مبناخدمات مکان  285

services 

]رایانه و فنّاوری 

اطلاعات، مهندسی 

 برداری[نقشه

سیم و همراه برپایۀ موقعیت جغرافیایی که با درنظر گرفتن های بینوعی خدمات در شبکه

 شودمکان کاربر به او ارائه می
5 

 time difference of یدزمان رساختلاف  286

arrival, TDOA 
 برداری[]مهندسی نقشه

های زمان نشانکیابی هذلولوی با مشاهدۀ اختلافیابی بر مبنای موقعیتنوعی روش موقعیت
 دریافتی از دو ایستگاه مبنا

7 

 برداری[]مهندسی نقشه feature relationship ارتباط عارضه  287
با سایر مصادیق همان نوع عارضه یا با مصادیق سایر رابطۀ میان مصادیق یک نوع عارضه 

 انواع عارضه
7 

 7 آیددست میارتفاعی که از افزودن تصحیح سرشکنی به ارتفاع قائم به  برداری[]مهندسی نقشه adjusted elevation شدهارتفاع سرشکن  288

 برداری[]مهندسی نقشه barometric elevation ارتفاع فشارسنجشی  289
 آیدگیری فشار جوّی با فشارسنج به دست میکه از اندازه ارتفاعی

 متـ . ارتفاع فشارسنجی
7 

 ارتفاع فشارسنجی  291
 

 7 ارتفاع فشارسنجشی ← برداری[]مهندسی نقشه

 یابی مثلثاتیارتفاع  291
 

 7 ترازیابی مثلثاتی ← برداری[]مهندسی نقشه

 7 عنوان راهنمای همتایابی تصویر و بازشناسی الگوهای مهم یک تصویر رقومی بهگزینش جنبه اری[برد]مهندسی نقشه feature extraction استخراج عارضه  292

 7 مشخصه یا خصیصه یا کیفیت یک عارضۀ مکانی برداری[]مهندسی نقشه attribute 1 اطلاعات توصیفی  293

 7 شودآن مشاهدات لازم برای برداشت انجام میای که در آن یا از نقطه برداری[]مهندسی نقشه survey station ایستگاه برداشت  294

 برداری[]مهندسی نقشه resurvey 1بازبرداشت   295
شوند و شدۀ پیشین تثبیت که همۀ نقاط یافتهنحویردیابی خطوط آخرین برداشت در محل به

 گیرنداستفاده قرار عنوان نقاط واپایش مورد به
7 

 ی[بردار]مهندسی نقشه survey 1 1برداشت   296
فرایند تعیین موقعیت و وسعت و منحنی تراز یک منطقه که معمولاً برای تهیۀ نقشه انجام 

 شودمی
7 

 7 هاستی که هدف اصلی آن تعیین اطلاعات مربوط به آببرداشت برداری[]مهندسی نقشه hydrographic survey نگاشتیبرداشت آب  297

 7 شودی که در یک امتداد مشخص انجام میبرداشت داری[بر]مهندسی نقشه lineal survey برداشت امتدادی  298

 7 روز کردن نقشه استی که هدف از آن بازنگری و بهبرداشت برداری[]مهندسی نقشه revisory survey برداشت بازنگری  299

 7 نگاشتی در مقیاس بزرگبرداشت آب برداری[]مهندسی نقشه large scale survey مقیاسبرداشت بزرگ  311

 7 شودپایه و راستایاب استفاده میسهنگاشتی که در آن از تختهنوعی برداشت عارضه برداری[]مهندسی نقشه planetable survey ایپایهسهرداشت تختهب  311
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312  
برداشت 

 تصویرسنجشی
photogrammetric 

survey 
 برداری[]مهندسی نقشه

 شودی که ازطریق تصویرسنجی انجام میبرداشت
 ت تصویرسنجیمتـ . برداش

7 

 برداشت تصویرسنجی  313
 

 7 برداشت تصویرسنجشی ← برداری[]مهندسی نقشه

 7 شودی که در آن عوارض کوچک موجود در منطقه نیز در نظر گرفته میبرداشت برداری[]مهندسی نقشه detailed survey برداشت تفصیلی  314

 برداشت تکمیلی  315

field-completion 

survey, field 

completion, 

completion survey 

 برداری[]مهندسی نقشه
های ای که بخشی از اطلاعات آن براساس عکسبرداشت یا بازبینی میدانی برای تکمیل نقشه

 شودهوایی تهیه می
7 

 ,first-order survey یکبرداشت درجه  316

primary survey 
 7 شودانجام میی که با بیشترین دقت و درستی ممکن برداشت برداری[]مهندسی نقشه

 7 شودهای غیرمسکونی، مانند مزارع و اراضی خارج از شهر انجام میبرداشتی که از زمین برداری[]مهندسی نقشه rural survey برداشت روستایی  317

 برداری[]مهندسی نقشه as-built survey هابرداشت ساخته  318
ایش مسطحاتی و ارتفاعی و نیز ی که پس از تکمیل ساخت، برای یافتن نقاط جدید واپبرداشت

 شودتعیین موقعیت و پیشرفت سازه انجام می
7 

 reconnaissance برداشت شناسایی  319

survey 
 7 برداشت مقدماتی ← برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه town-site survey برداشت شهرساختی  311

هایی از شهر انجام ا بخشهای بخش یها و تقاطعی که برای مشخص کردن راهبرداشت
 شودشود و با استفاده از آن هر بخش به بلوک و خیابان و کوچه تقسیم میمی

 متـ . برداشت شهرسازی
7 

 برداشت شهرسازی  311
 

 7 برداشت شهرساختی ← برداری[]مهندسی نقشه

 urban survey, city برداشت شهری  312

survey 
 7 شهر و حومۀ آنبرداشت مربوط به یک  برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه topographic survey نگاشتیبرداشت عارضه  313
بلندی و تعیین موقعیت عوارض طبیعی و غیرطبیعی زمین ی که برای تعیین پستی و برداشت

 شودانجام می
7 

 7 شودهای هوایی یا زمینی انجام میسی که با استفاده از عکبرداشت برداری[]مهندسی نقشه photographic survey برداشت عکسی  314

 7 شودی که به حکم دادگاه برای رفع اختلاف ملکی انجام میبرداشت برداری[]مهندسی نقشه judicial survey برداشت قضایی  315

 برداری[]مهندسی نقشه exploratory survey برداشت کاوشی  316
ای که سوابقی از آن موجود منطقه دست آوردن اطلاعات عمومی دربارۀی که برای به برداشت

 شودنیست انجام می
7 

 7 شدۀ مقیاس و درستی و محتواتعریفپیشهای ازبرداشت براساس ملاک برداری[]مهندسی نقشه standard survey برداشت معیار  317

 برداری[]مهندسی نقشه magnetic survey برداشت مغناطیسی  318
میدان مغناطیسی زمین در نقاط مشخصی از سطح ی که برای تعیین شدت و جهت برداشت

 شودزمین انجام می
7 

 برداری[]مهندسی نقشه preliminary survey برداشت مقدماتی  319
 های لازم برای شناسایی طرح پیشنهادی استآوری دادهی که هدف از آن جمعبرداشت

 reconnaissance surveyمتـ . برداشت شناسایی 
7 

 areal survey, area ایبرداشت ناحیه  321

survey 
 7 گیردهای یک منطقه را در بر میی که تمام ایستگاهبرداشت برداری[]مهندسی نقشه

 7 شودتراکم انجام میبرداشتی که از اراضی واقع در خارج شهر و مناطق کم برداری[]مهندسی نقشه suburban survey شهریبرداشت نیمه  321

 7های موجود ی که در آن مختصات برخی نقاط، بدون هیچ تغییر، عیناً از برداشتبرداشت برداری[]مهندسی نقشه dependent survey برداشت وابسته  322
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 شوداستخراج می

 برداشت هوایی  323
aerial survey 1, 

aerosurvey, air 
survey 

 7 شودبرداری هوایی انجام میکمک عکسی که با هواَگرد و بهبرداشت برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه crab پَرتی  324
شدۀ تعیینهای عکس هوایی موازی با یا عمود بر مسیر از پیشحالتی که در آن امتداد لبه

 ماندپرواز باقی نمی
7 

 /plane table پایهسهتخته  325

planetable 
 برداری[]مهندسی نقشه

پایه استوار برداری بر یک سهقشههای نرسمی که همراه با یک راستایاب برای برداشتتخته
 شودمی

7 

 striding level, stride تراز آزاد  326

level 
 برداری[]مهندسی نقشه

شود و از آن برداری بر روی آن قرار داده میترازی که موازی با محور افقی دستگاه نقشه
 کنندگیری انحراف محور افقی نسبت به صفحۀ افق استفاده میبرای اندازه

7 

 7 دار به شکل استوانهترازی حباب برداری[]مهندسی نقشه cylindrical level ایتراز استوانه  327

 برداری[]مهندسی نقشه plate level ایتراز صفحه  328
شود و برای تراز کردن برداری نصب میگاه دستگاه نقشهترازی که بر روی صفحۀ تکیه

 ودردستگاه یا قائم قرار دادن محور آن به کار می
7 

 تراز کروی  329
circular level, 

universal level, 
spherical level 

 7 ترازی که سطح زبرین آن کروی است و حباب داخل آن دایره است برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه coincidence level تراز لوبیایی  331
فاده از یک سامانۀ منشوری در ای که در آن تصویرهای دو لبۀ حباب با استنوعی تراز استوانه

 شوندمقابل هم دیده می
7 

 ,self-adjusting level ترازیاب خودتنظیم  331

self-aligning level 
 7 ترازیاب خودکار ← برداری[]مهندسی نقشه

 ترازیاب خودکار  332
automatic level, 

automatic levelling 

instrument 

 برداری[]مهندسی نقشه

کننده که وقتی دستگاه تا حدی از تنظیم تراز خارج شده یک سامانۀ تصحیحترازیابی مجهز به 
 طور خودکار افقی باقی بماندشود خط دید بهباشد، سبب می

 self-adjusting level, self-aligning leveمتـ . ترازیاب خودتنظیم 
7 

 7 ابی دقیقترازی ← برداری[]مهندسی نقشه first-order levelling یکترازیابی درجه  333

 ترازیابی دقیق  334
precise levelling, 

levelling of high 
precision 

 برداری[]مهندسی نقشه
 شودنوعی ترازیابی که با دقت و سرشکنی مکرر و واسنجی تجهیزات انجام می

 first-order levellingیک متـ . ترازیابی درجه
7 

 7 تعیین اختلاف ارتفاع با استفاده از هر روشی غیر از روش ترازیابی مستقیم برداری[ی نقشه]مهندس indirect levelling ترازیابی غیرمستقیم  335

 dumpy level, dumpy ترازیاب یکپارچه  336

levelling instrument 
 7 طور ثابت به صفحۀ پایۀ دستگاه متصل استترازیابی که دوربین آن به برداری[]مهندسی نقشه

 ترازیابی مثلثاتی  337
trigonometric 

levelling, trig 
levelling 

 برداری[]مهندسی نقشه

 گیری زوایای قائم بین نقاطتعیین اختلاف ارتفاع با اندازه
 trigonometric heightingیابی مثلثاتی متـ . ارتفاع

 vertical angulationیابی قائم زاویه      
7 

 7 تعیین اختلاف ارتفاع با استفاده از ترازیاب و مشاهدۀ مستقیم درجات روی چوبۀ ترازیابی ری[بردا]مهندسی نقشه direct levelling ترازیابی مستقیم  338

 برداری[]مهندسی نقشه orientation 2 3توجیه   339
که همۀ امتدادها با امتدادهای نظیر شیء یا موضع صورتیقرار دادن عکس یا نقشه یا مدل به

 مورد نظر موازی باشد
7 

 ,outer orientation توجیه بیرونی  341

exterior orientation 
 7 برداریبازیابی موقعیت و جهت دوربین در لحظۀ عکس برداری[]مهندسی نقشه

 ,inner orientation توجیه درونی  341

interior orientation 
 برداری[]مهندسی نقشه

شعاعی و های بازیابی دقیق فاصلۀ کانونی و مختصات نقطۀ اصلی دوربین و مقادیر تابیدگی
 مماسی عدسی

7 
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 7 گذاری و تراز کردن و توجیه یک یا چند مدل برجسته متناسب با نقاط واپایش زمینیمقیاس برداری[]مهندسی نقشه absolute orientation توجیه مطلق  342

 7 ضعیت صحیح نسبت به یکدیگرپوش در موقعیت و وعکس همقرار دادن یک جفت  برداری[]مهندسی نقشه relative orientation توجیه نسبی  343

 برداری[]مهندسی نقشه feature displacement جایی عارضهجابه  344
تغییر دادن جای عوارض نقشه برای جلوگیری از تداخل با سایر عوارض یا روی هم چاپ 

 شدن آنها
7 

 برداری[]مهندسی نقشه map algebra جبر نقشه  345

گیری ها با بهرهجمع و تفریق و ضرب و تقسیم نقشهسازی با استفاده از فرایندهای نوعی مدل
 از عملگرهای ریاضی برای ترکیب دو یا چند نقشه

 cartographic modellingنگاشتی سازی نقشهمتـ . مدل
7 

346  
جدول اطلاعات 
 توصیفی عارضه

feature attribute table 7 ۀ مشخصجدولی حاوی اطلاعات مربوط به یک طبقه عارض برداری[]مهندسی نقشه 

 7 شودشدن آن با انطباق تصاویر دو لبۀ آن بر هم مشخص می حبابی که مرکزی برداری[]مهندسی نقشه coincidence bubble حباب انطباقی  347

 حساسیت تراز  348
sensibility of spirit 

level, sensitivity of 
spirit level 

 7 ای تراز بستگی داردای استوانۀ شیشهمیزان دقت تراز که به شعاع انحن برداری[]مهندسی نقشه

 7 کند( آن عبور میnadir pointخطی که از نقطۀ اصلی عکس و نقطۀ پاسوی ) برداری[]مهندسی نقشه principal line 2خط اصلی   349

 برداری[]مهندسی نقشه base line/ baseline خط پایه  351
 شودگیری محسوب میزهکند و مبنای انداخطی فرضی که دو نقطه را به هم وصل می

 متـ . خط مبنا
7 

 خط مبنا  351
 

 7 خط پایه ← برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه horizontal circle دایرۀ مدرج افقی  352
برداری نظیر های نقشهگیری زاویۀ افقی در بعضی از دستگاهدایرۀ مدرجی که برای اندازه

 قرار داردیاب، عمود بر محور اصلی دستگاه زاویه
7 

 برداری[]مهندسی نقشه vertical circle دایرۀ مدرج قائم  353
برداری نظیر های نقشهگیری زاویۀ قائم در بعضی از دستگاهدایرۀ مدرجی که برای اندازه

 یاب، عمود بر محور افقی دستگاه قرار داردزاویه
7 

 7 سیم و تجهیزات هواییهای انتقال دادۀ بینگاشتی ازطریق رابطنماهای نقشهتوزیع  برداری[]مهندسی نقشه telecartography نگاریدورنقشه  354

 7 نگاریمربوط به فنّاوری و تجهیزات دورنقشه برداری[]مهندسی نقشه telecartographic نگاشتیدورنقشه  355

 7 ای که قرار است ارتفاع آن تعیین شودنقطهقرائت چوبۀ ترازیابی بر روی نقطۀ بعدی، یعنی  برداری[]مهندسی نقشه foresight 2 دید جلو  356

 7 ای که قبلاً قرائت شده استقرائت چوبۀ ترازیابی بر روی نقطه برداری[]مهندسی نقشه backsight/ back sight دید عقب  357

 برداری[]مهندسی نقشه alidade راستایاب  358
ربوط به قرائت و ثبت روی و ضمایم مبرداری که شامل افزارۀ نشانهبخشی از دوربین نقشه

 هاستداده
7 

 7 روند محاسباتی یا الگوریتم/ خوارزمی تعیین مقدار ابهام برداری[]مهندسی نقشه ambiguity resolution رفع ابهام  359

 crab angle, angle of زاویۀ پَرتی  361

crab 
 7 تر استراستای خط پرواز نزدیکای از عکس که به ترین زاویۀ میان خط پرواز و کنارهکوچک برداری[]مهندسی نقشه

 7 ترازیابی مثلثاتی ← برداری[]مهندسی نقشه vertical angulation یابی قائمزاویه  361

 survey navigation سامانۀ ناوبری برداشت  362

system 
 7 نوعی سامانۀ ناوبری برای ناوبری و برداشت هوایی برداری[]مهندسی نقشه

 ,bearing of line 1سویه   363

bearing 1 
 7 النهار مرجع در ربعی که در آن قرار داردزاویۀ افقی یک امتداد با نصف برداری[]مهندسی نقشه
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 برداری[]مهندسی نقشه magnetic bearing سویۀ مغناطیسی  364
شود و با قید شرقی یا غربی ای که نسبت به شمال و جنوب مغناطیسی سنجیده میزاویه

 شودالنهار بیان مینسبت به نصف
7 

 ,survey network شبکۀ برداشت  365

survey net 
 7 های برداشت استای که رئوس آن ایستگاهشبکه برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه pseudorange فاصلهشبه  366
سنجی علاوه یا منهای مقدار اندکی فاصلۀ جبرانی برای اصلاح خطای زمانفاصلۀ واقعی به

 گیرنده
7 

 7 فاصلهگیری شبهاندازه برداری[]مهندسی نقشه pseudoranging یابیلهفاصشبه  367

 7 ای یکتا برای بازشناسی هر عارضهشناسه برداری[]مهندسی نقشه feature identifier شناسۀ عارضه  368

 7 گروه مشخصی از اطلاعات توصیفی برداری[]مهندسی نقشه attribute class طبقۀ اطلاعات توصیفی  369

 7 ها که در برخی معیارهای مشخص دارای اشتراکاتی باشندای از برداشتدسته برداری[]مهندسی نقشه survey class برداشت طبقۀ  371

 برداری[]مهندسی نقشه feature 2 عارضه  371
های مکانی که بیانگر یک شیء در ها در پایگاه دادهای از نقاط و خطوط و چندضلعیمجموعه

 جهان واقعی است
7 

 7 هایی از آن در زیر آب باشدکه بخشنحویعارضۀ واقع در کرانه به برداری[]مهندسی نقشه hydrographic feature نگاشتیرضۀ آبعا  372

 linear feature, line عارضۀ خطی  373

feature 
 7 شودای از خطوط نمایش داده میصورت یک خط یا مجموعهای مکانی که بهعارضه برداری[]مهندسی نقشه

 areal feature, area عارضۀ سطحی  374

feature 
 7 شکلی بسته که محدودۀ داخل آن سطحی همگن دارد برداری[]مهندسی نقشه

 7 ای که ساختۀ دست انسان نیستعارضه برداری[]مهندسی نقشه natural feature عارضۀ طبیعی  375

 عارضۀ مصنوعی  376
man-made feature, 

culture 1, cultural 
feature 

 7 ای بر روی زمین که به دست انسان ساخته شده استعارضه برداری[دسی نقشه]مهن

 7 نگاشتیعارضۀ نقشه ← برداری[]مهندسی نقشه map feature عارضۀ نقشه  377

 7 شودشتی نشان داده مینگاعارضۀ بارز یا بخش مهمی از سطح زمین که در نقشۀ عارضه برداری[]مهندسی نقشه topographic feature برداشتیعارضۀ نقشه  378

 برداری[]مهندسی نقشه cartographic feature نگاشتیعارضۀ نقشه  379
 هر عارضۀ طبیعی یا مصنوعی که بر روی نقشه نمایش داده شده است

 map featureمتـ . عارضۀ نقشه 
7 

 7 یت منفرد استدهندۀ یک موقعای که نشانعارضه برداری[]مهندسی نقشه point feature ایعارضۀ نقطه  381

 7 ابهام ← برداری[]مهندسی نقشه integer ambiguit عدد صحیح ابهام  381

 ,survey marker علامت برداشت  382

marker 1, mark 1 
 7 شودای که برای مشخص کردن ایستگاه برداشت در محل مورد نظر نصب مینشانه برداری[]مهندسی نقشه

 7 ای یک جِرم سماویفرازای زاویه برداری[دسی نقشه]مهن apparent altitude فرازای ظاهری  383

 7 فرازای متوسط یک ماهواره از سطح زمین برداری[]مهندسی نقشه orbital altitude فرازای مداری  384

 7 فرازای یک سیاره یا قمر از زمین برداری[]مهندسی نقشه absolute altitude فرازای مطلق  385
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 7 فضای نظری چندبُعدی شامل چند شیء شطرنجی برداری[ندسی نقشه]مه feature space فضای عارضه  386

 7 عددی اطلاعات توصیفیشناسۀ حرفی برداری[]مهندسی نقشه attribute code کد اطلاعات توصیفی  387

 7 نیبندی عارضۀ جغرافیایی یا مکاعددی برای توصیف یا طبقهشناسۀ حرفی برداری[]مهندسی نقشه feature code کُد عارضه  388

 7 شودگیری ارتفاع استفاده میعنوان مرجع اندازهنقطه یا سطح ترازی که از آن به برداری[]مهندسی نقشه elevation datum مبنای ارتفاعی  389

391  
سازی مدل
 نگاشتینقشه

cartographic 

modelling 
 7 جبر نقشه ← برداری[]مهندسی نقشه

 7 ناوبَری هوایی که بخشی از فرایند برداشت هوایی است برداری[ی نقشه]مهندس survey navigation ناوبَری برداشت  391

 برداری[]مهندسی نقشه survey signal نشانک برداشت  392
وضوح و با سهولت قابل یک شیء یا عارضۀ طبیعی یا سازۀ مصنوع با موقعیت معلوم که به

 مشاهده باشد
7 

393  
 

aerosurvey → aerial 

survey 
 ری[بردا]مهندسی نقشه

 
7 

394  
 

air survey → aerial 

survey 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

395  
 

angle of crab → crab 

angle 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

396  
 

area feature → areal 

feature 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

397  
 

area survey → areal 

survey 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

398  
 

automatic levelling 

instrument → 
automatic level 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

7 

399  
 

back sight → 

backsight 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

411  
 

baseline → base line برداری[]مهندسی نقشه 
 

7 

411  
 

bearing 1 → bearing 

of line 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

412  
 

city survey → urban 

survey 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

413  
 

completion survey → 

field-completion 
survey 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

7 

414  
 

cultural feature → 

man-made feature 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

415  
 

culture 1 → man-

made feature 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

416  
 

dumpy levelling 

instrument → dumpy 

level 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

7 

417  
 

exterior orientation 

→ outer orientation 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

418  
 

field completion → 

field-completion 

survey 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

7 

419  
 

interior orientation 

→ inner orientation 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 
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411  
 

levelling of high 

precision → precise 
levelling 

 برداری[مهندسی نقشه]
 

7 

411  
 

line feature → linear 

feature 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

412  
 

mark 1 → survey 

marker 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

413  
 

marker 1 → survey 

marker 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

414  
 

planetable → plane 

table 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

415  
 

planetable → plane 

table 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

416  
 

plane-table survey → 

planetable survey 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

417  
 

primary survey → 

first-order survey 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

418  
 

self-aligning level → 

self-adjusting level 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

419  
 

sensitivity of spirit 

level → sensibility of 
spirit level 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

7 

421  
 

spherical level → 
circular level 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

7 

421  
 

stride level → 

striding level 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

422  
 

survey net → survey 

network 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

423  
 

TDOA → time 

difference of arrival 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

424  
 

trig levelling → 

trigonometric 
levelling 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

7 

425  
 

universal level → 

circular level 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
7 

 ambiguity ابهام  426
شناسی، مهندسی ]زبان

 برداری[نقشه

 که بیش از یک معنی دارد ایشناسی[ وضعیت ناظر بر واژه یا جمله]زبان

 موج در فاصلۀ بین فرستنده و گیرندهبرداری[ عدد صحیح طولِ]مهندسی نقشه

 integer ambiguityمتـ . عدد صحیح ابهام 
7 

 line of sight, LOS خط دید  427

]علوم جَّو، مهندسی 

برداری، نجوم نقشه

 رصدی و آشکارسازها[

 ی فرضی نشانگر سیر پرتوِ نور از هدف به چشم ]علوم جَّو، نجوم رصدی و آشکارسازها[ خط

برداری[ خطی فرضی بین نشانۀ واقع بر تارک عدسی و نقطۀ گرهی عقبی ]مهندسی نقشه

 عدسی شیئی دوربین
7 

 multipurpose حدنگاری چندمنظوره  428

cadastre 

]عمومی، مهندسی 

 برداری[نقشه

( شامل چهار مؤلفه geodeticسنجشی )نوعی حدنگاری که دربردارندۀ یک شبکۀ زمین

مقیاس؛ ب( نقشۀ حاصل از تطبیق های روزآمد و درست و بزرگای از نقشهاست: الف( رشته

های مربوط به ای از پروندهای یگانه برای هر قطعه؛ د( مجموعههمۀ قطعات ملکی؛ ج( شناسه

 های زمینداده

7 

 8 ی که برای آزمودن یا بازبینی درستی نقشه به کار روداهر شیوه برداری[]مهندسی نقشه map test آزمون نقشه  429

 8 (map seriesیک ورق نقشه از یک رشته نقشه ) برداری[]مهندسی نقشه map sheet برگ نقشه  431
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 برداری[]مهندسی نقشه map transformation تبدیل نقشه  431
اه مختصات روشی محاسباتی برای تبدیل دستگاه مختصات یک تصویر یا نقشه به یک دستگ

 دیگر
8 

 8 اپیچش نقشهو ← برداری[]مهندسی نقشه map deformation دگرشکلی نقشه  432

 photogrammetric دوربین تصویرسنجی  433

camera 
 8 رود�دوربینی که برای تصویرسنجی به کار می برداری[]مهندسی نقشه

 8 برداری از روی زمین طراحی شده استبرای عکس دوربینی که برداری[]مهندسی نقشه terrestrial camera دوربین زمینی  434

 8 سازیدوربین نقشه ← برداری[]مهندسی نقشه surveying camera برداریدوربین نقشه  435

 برداری[]مهندسی نقشه mapping camera سازیدوربین نقشه  436
 رود�سازی به کار میبرداری در نقشهدوربینی که برای عکس

 surveying camera ریبردانقشه دوربین.  متـ
8 

 8 برداری در هواَگرد طراحی شده استدوربینی که برای عکس برداری[]مهندسی نقشه aerial camera دوربین هوایی  437

 8 سویی از برگ نقشه که نقشه بر روی آن چاپ شده است برداری[]مهندسی نقشه map face روی نقشه  438

 برداری[ه]مهندسی نقش map adjustment سرشکنی نقشه  439
کردن آن با نقاط واپایش معین یا انتقال  هر تغییر در موقعیت افقی عوارض نقشه برای منطبق

 ای با مقیاس مشخصآن به شبکه
8 

 8 شود�ای که برای فراهم کردن یک دستگاه مختصات مناسب بر روی نقشه افکنده میشبکه برداری[]مهندسی نقشه map grid بندی نقشهشبکه  441

 8 مخرج یک مقیاس کسری برداری[]مهندسی نقشه scale number مقیاسعدد   441

442  
برداری عکس
 سازینقشه

mapping 

photography, 

cartographic 

photography 

 8 سازیمنظور نقشه برداری بهعکس برداری[]مهندسی نقشه

 8 مقیاس اصلی ← برداری[]مهندسی نقشه nominal scale مقیاس اسمی  443

 برداری[]مهندسی نقشه principal scale صلیمقیاس ا  444

های آن دو به ای برای توصیف بیضوی زمین که معادل نسبت شعاعشدهمقیاس کرۀ ساده
 یکدیگر است

 nominal scaleمتـ . مقیاس اسمی 
8 

 برداری[]مهندسی نقشه verbal map scale مقیاس توصیفی  445
صله بر روی بیضوی زمین که با یک جمله نسبت یک فاصلۀ کوتاه بر روی نقشه به همان فا

 شود�بیان می
8 

 برداری[]مهندسی نقشه speed scale مقیاس سرعت  446
 را مسافتی یا برداشت کشتی سرعت آهنگ توان�نوعی مقیاس ترسیمی که با استفاده از آن می

 کرد تعیین راحتیبه است کرده طی مشخص زمان یک در که
8 

 8 مقیاس عددی ← برداری[]مهندسی نقشه natural scale مقیاس طبیعی  447

 برداری[]مهندسی نقشه numerical scale مقیاس عددی  448

 شدهنسبت ابعاد خطی نقشه به ابعاد خطی واقعی بیان
 natural scaleمتـ . مقیاس طبیعی 

 fractional scaleمقیاس کسری       
8 

 برداری[]مهندسی نقشه latitude scale مقیاس عرضی  449
های شرقی و غربی نقشه برحسب درجه و دقیقه مقیاس ترسیمی که در آن کناره نوعی

 شود�بندی میتقسیم
8 

 8 مقیاس عددی ← برداری[]مهندسی نقشه fractional scale مقیاس کسری  451

 8 شود�مقیاسی که در امتداد لبۀ نقشه رسم می برداری[]مهندسی نقشه border scale مقیاس کناری  451

 8 فاصلۀ پیاپی مدرج شده باشدمقیاسی که براساس لگاریتم اعداد هم برداری[]مهندسی نقشه logarithmic scale ریتمیمقیاس لگا  452
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 8 نسبت فاصلۀ کوتاهی بر روی نقشه به فاصلۀ نظیر آن بر روی زمین برداری[]مهندسی نقشه equivalent scale مقیاس معادل  453

 8 مقیاس ویژه ← برداری[نقشه]مهندسی  relative scale مقیاس نسبی  454

 8 نسبت فاصلۀ میان دو نقطه بر روی نقشه به فاصلۀ همان دو نقطه بر روی زمین برداری[]مهندسی نقشه map scale مقیاس نقشه  455

 برداری[]مهندسی نقشه particular scale مقیاس ویژه  456

به طول بیضوی که در نسبت یک فاصلۀ بسیار کوتاه بر روی نقشه در هر نقطه و در هر جهت 
 تهیۀ نقشه از آن استفاده شده است

 relative scaleمتـ . مقیاس نسبی 
8 

 8 شود�ای که به سفارش یک شرکت یا سازمان خاص برای مقاصد خاص تهیه مینقشه برداری[]مهندسی نقشه arbitrary map نقشۀ اختصاصی  457

 برداری[]مهندسی نقشه relief map نقشۀ برجسته  458
های یک ناحیه را با برآمدگی و فرورفتگی نسبی سطح نقشه بلندیوای که پستینقشه

 کندمنعکس می
8 

 8 تهیه شده باشد 1:  511تا  1:  11111ای که در مقیاس عموماً، نقشه برداری[]مهندسی نقشه large-scale map مقیاسنقشۀ بزرگ  459

 8 کندکه کشوری دیگر ازطریق نهادهای دولتی یا خصوصی خود تهیه می یک منطقهنقشۀ  برداری[]مهندسی نقشه native map نقشۀ بومی  461

 برداری[]مهندسی نقشه manuscript map نگاشتنقشۀ پیش  461
طرح اولیۀ نقشه که از منابع مختلف مانند برداشت زمینی یا عکس هوایی تألیف و تهیه 

 شود�می
8 

 اری[برد]مهندسی نقشه composite map نقشۀ ترکیبی  462
ای که از ترکیب دو یا چند نقشه با محدودۀ جغرافیایی و دستگاه مختصات مرجع واحد به نقشه

 آیددست می
8 

 photogrammetric نقشۀ تصویرسنجشی  463

map 
 برداری[]مهندسی نقشه

های هوایی و نقاط واپایش زمینی نگاشتی که با تصویرسنجی و استفاده از عکسنقشۀ عارضه
 شود�تهیه می

 . نقشۀ تصویرسنجی ـمت
8 

 نقشۀ تصویرسنجی  464
 

 8 نقشۀ تصویرسنجشی ← برداری[]مهندسی نقشه

 ,polyhedric map نقشۀ چندوجهی  465

polyhedral map 
 8 نقشۀ زمین یا یک جسم کروی بر سطح یک چندوجهی بسته برداری[]مهندسی نقشه

 8 شود�ای که برای یک منظور ویژه طراحی مینقشه برداری[]مهندسی نقشه special-purpose map منظورهنقشۀ خاص  466

 برداری[]مهندسی نقشه index map, key map نقشۀ راهنما  467
های مختلف و دهد مجموعۀ اطلاعات مرتبط با هم مانند نقشهای که نشان مینقشه

 شود�های آماری و اطلاعات توصیفی زمین در کجا یافت میهای هوایی و دادهعکس
8 

 نمای عکسینقشۀ راه  468
photographic index 

map, photo index 
map, photo index 

 برداری[]مهندسی نقشه
عکس از آن منطقه شده در هر عکس را با یک مجموعهدادهنقشۀ راهنمایی که سطح پوشش

 دهدنشان می
8 

 برداری[]مهندسی نقشه official map نقشۀ رسمی  469
دهد و مراجع های شهری را در حال و آینده نشان میای که حریم معابر یا دیگر زمیننقشه

 شناسنددولتی و قضایی آن را به رسمیت می
8 

 8 ای داردای از ارقام است و کاربرد رایانهصورت مجموعهای که در واقع بهنقشه برداری[]مهندسی نقشه digital map نقشۀ رقمی  471

 8 دهدای که ارتفاع زمینوار را نسبت به بیضوی مرجع با استفاده از منحنی میزان نشان مینقشه برداری[]مهندسی نقشه geoidal map نقشۀ زمینوار  471

472  
سازی نقشه

 تصویرسنجشی
photogrammetric 

mapping 
 برداری[]مهندسی نقشه

 ها عکس استسازی که در آن منبع اصلی دادهنوعی نقشه
 سازی تصویرسنجیمتـ . نقشه

8 

473  
سازی نقشه

  تصویرسنجی
 8 سازی تصویرسنجشینقشه ← برداری[]مهندسی نقشه

 8 تهیۀ نقشه از ناحیۀ ساحلی برداری[]مهندسی نقشه coastal mapping سازی ساحلینقشه  474

 مقدارسازی همنقشه  475
isoplethic mapping, 

isopleth mapping, 

isarithmic mapping 

 8 شود�ارز در نقشه نشان داده مییت با مقادیر همای که در آن یک کمتهیۀ نقشه برداری[]مهندسی نقشه
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 8 های هواییتهیۀ نقشه با استفاده از عکس برداری[]مهندسی نقشه aerial mapping سازی هوایینقشه  476

 traffic-circulation نقشۀ شدآمد  477
map,circulation map 

 برداری[]مهندسی نقشه
انشین برای تنظیم شدآمد نشان داده ای که در آن مسیرهای اصلی و مسیرهای جنقشه

 شود�می
8 

 برداری[]مهندسی نقشه reconnaissance map نقشۀ شناسایی  478
آمده از دیگر دستهای بهآمده از برداشت شناسایی و دادهدستای که در آن اطلاعات بهنقشه

 شود�منابع یکجا عرضه می
8 

 8 نقشۀ یک شهر یا منطقۀ شهری برداری[نقشه]مهندسی  urban map, city map نقشۀ شهری  479

 land-classification بندی زمیننقشۀ طبقه  481

map 
 8 شود�ای که در آن انواع خاک و سنگ با سایه یا رنگ خاص نشان داده مینقشه برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه physical map 1 نقشۀ طبیعی  481
های طبیعی مانند ها، و نیز پدیدهها و برجستگیکف اقیانوس ای که در آن سطح زمین ونقشه

 شود�ها و کویرها نشان داده میهای اقیانوسی و باتلاقجریان
8 

 physiographic مصور�نقشۀ طبیعی  482

pictorial map 
 برداری[]مهندسی نقشه

ائم و ای استاندارد شامل علمند از مجموعهای که در آن عوارض با استفادۀ نظامنقشه
 شود�شدۀ آن عوارض نشان داده میهای قراردادی و براساس تصویر سادهنگاره

8 

 8 کندای که گسترۀ وسیعی از اطلاعات مورد نیاز کاربران مختلف را ارائه مینقشه برداری[]مهندسی نقشه general-purpose map منظورهنقشۀ عام  483

 8 های تصویرسنجشی بازنگری شده استنگاشتی یا مسطحاتی که با روشنقشۀ عارضه برداری[دسی نقشه]مهن photo-revised map بازنگریستهنقشۀ عکس  484

 8 دهدهای جغرافیایی را نشان میای که انواع عارضهنقشه برداری[]مهندسی نقشه general map نقشۀ عمومی  485

 8 تهیه شده باشد 1:  251111تا  1:  51111ای که در مقیاس عموماً، نقشه برداری[]مهندسی نقشه small-scale map مقیاس�نقشۀ کوچک  486

 ,magnetic map نقشۀ مغناطیسی  487

magnetic chart 
 8 دهدسده نشان میبهمنظوره که پراکندگی یکی از عناصر مغناطیسی را سدهنوعی نقشۀ خاص برداری[]مهندسی نقشه

 مقیاسنقشۀ میان  488
medium-scale map, 

intermediate-scale 

map 

 8 تهیه شده باشد 1:  51111تا  1:  11111ای که در مقیاس عموماً، نقشه برداری[]مهندسی نقشه

 8 شود�ای که برای اهداف نظامی تهیه مینقشه برداری[]مهندسی نقشه military map نقشۀ نظامی  489

 8 النهاری زمینهای نصفیا نیمه نقشۀ نیمۀ استوایی برداری[]مهندسی نقشه hemispherical map کره�نقشۀ نیم  491

 8 ای که در امتداد خطوط آن انحراف مغناطیسی در یک تاریخ مشخص ثابت استنقشه برداری[]مهندسی نقشه isogonic map انحرافنقشۀ هم  491

 ,isoplethic map مقدارنقشۀ هم  492

isarithmic map 
 8 اندهم وصل شده کمیت بهای که در آن نقاط همنقشه برداری[]مهندسی نقشه

 8 شود�ای که برای ناوبری هوایی طراحی مینقشه برداری[]مهندسی نقشه aeronautical chart نقشۀ هوانوردی  493

 برداری[]مهندسی نقشه map distortion واپیچش نقشه  494
 شود�تغییر شکل عوارض بر روی بیضوی که براثر ترسیم آنها بر روی سطح دوبعدی ایجاد می

 map deformationگرشکلی نقشه د.  متـ
8 

 برداری[]مهندسی نقشه map editing, map edit ویرایش نقشه  495
ها و حروف و ارقام و بازنگری کلی در محتوا کردن نمادها و داده اصلاح یا اضافه کردن یا کم
 و شکل نقشه پیش از چاپ

8 

496  
 

cartographic 

photography → 

mapping 
photography 

 برداری[نقشه]مهندسی 
 

8 

497  
 

circulation map → 

traffic-circulation 
map 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

8 
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498  
 

city map → urban 

map 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
8 

499  
 

intermediate-scale 

map → medium-
scale map 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

8 

511  
 

isarithmic map → 

isoplethic map 
 [برداری]مهندسی نقشه

 
8 

511  
 

isarithmic mapping 

→ isoplethic 

mapping 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

8 

512  
 

isopleth mapping → 

isoplethic mapping 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
8 

513  
 

key map → index 

map 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
8 

514  
 

magnetic chart → 

magnetic map 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
8 

515  
 

photo index → 

photographic index 
map 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

8 

516  
 

photo index map → 

photographic index 
map 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

8 

517  
 

polyhedral map → 

polyhedric map 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
8 

 solar tide خورکِشَند  518

شناسی، ]اقیانوس

شناسی، زمین

ژئوفیزیک، علوم جَّو، 

 برداری[قشهمهندسی ن

 8 شود�جزئی از کِشَند که فقط براثر گرانش خورشید ایجاد می

 tidal basin حوضۀ کِشَندی  519

شناسی، ]اقیانوس

شناسی، زمین

ژئوفیزیک، مهندسی 

 برداری[نقشه

 8 تأثیر فعالیت کِشَندی قرار داردحوضۀ طبیعی یا مصنوعی که تحت 

 shoreline خط کرانه  511

شناسی، ]اقیانوس

شناسی، زمین

ژئوفیزیک، مهندسی 

 برداری[نقشه

 8 کنداثر سطح آب بر ساحل که با کِشَند تغییر می

 coastline خط کناره  511

شناسی، ]اقیانوس

شناسی، زمین

ژئوفیزیک، مهندسی 

 برداری[نقشه

 8 دهدخطی که حداکثر پیشروی امواج توفانی بر روی ساحل/ کرانه را نشان می

 height of tide ارتفاع کِشَند  512

شناسی، ]اقیانوس

ژئوفیزیک، علوم جَّو، 

 برداری[مهندسی نقشه

 8 ( در هر زمانchart datumفاصلۀ عمودی سطح آب از سطح مبنای کَِشندی )

 lunar day روز قمری  513

شناسی، ]اقیانوس

ژئوفیزیک، مهندسی 

 برداری[نقشه

 8 روز کِشَندی ←
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 tidal day روز کِشَندی  514

شناسی، ]اقیانوس

ژئوفیزیک، مهندسی 

 برداری[نقشه

 النهارفاصلۀ زمانی میان دو عبور متوالی ماه از یک نصف

 lunar dayمتـ . روز قمری 
8 

 astronomical tide کِشَند نجومی  515

شناسی، ]اقیانوس

ژئوفیزیک، مهندسی 

 برداری[نقشه

 8 کِشَند حاصل از گرانش ماه و خورشید

 semidiurnal tide روزانهکِشَند نیم  516

شناسی، ]اقیانوس

ژئوفیزیک، مهندسی 

 برداری[نقشه

کِشَندی که در آن در یک روز قمری دو فراِکشَند و دو فروکِشَند با ارتفاع تقریباً برابر رخ 

 دهدمی
8 

 lunar tide کِشَندماه  517

شناسی، ]اقیانوس

ژئوفیزیک، مهندسی 

 برداری[نقشه

 8 شود�ایجاد میجزئی از کِشَند که فقط براثر گرانش ماه 

 mean rise of tide میانگین خیز کِشَند  518

شناسی، ]اقیانوس

ژئوفیزیک، مهندسی 

 برداری[نقشه

 8 ارتفاع میانگین فراکِشَند بالای سطح مبنا

 ,tide-generating force نیروی کِشَندزا  519

tide-producing force 

شناسی، ]اقیانوس

ژئوفیزیک، مهندسی 

 برداری[نقشه

 8 رانشی ایجادکنندۀ کِشَندنیروی گ

521   
tidal cycle → tide 

cycle 

شناسی، ]اقیانوس

ژئوفیزیک، مهندسی 

 برداری[نقشه

 8 

521   
tide-producing force 

→ tide-generating 

force 

شناسی، ]اقیانوس

ژئوفیزیک، مهندسی 

 برداری[نقشه

 8 

 tide cycle, tidal cycle چرخۀ کِشَند  522

شناسی، ]اقیانوس

وفیزیک، مهندسی ژئ

 برداری[نقشه

 8 های کِشَندی مانند روز کِشَندی یا ماه قمریدورۀ ظهور کامل پدیده

 rise of tide, tidal rise خیز کِشَند  523

شناسی، علوم ]اقیانوس

جَوّ، ژئوفیزیک، 

 برداری[مهندسی نقشه

 8 فاصلۀ عمودی از سطح مبنای کِشَندی تا سطح بالاتر آب

 diurnal tide کِشَند روزانه  524

شناسی، علوم ]اقیانوس

جَوّ، ژئوفیزیک، 

 برداری[مهندسی نقشه

 8 دهدکِشَندی که در آن در یک روز قمری یک فراکِشَند و یک فروکِشَند رخ می

 meteorological tide کِشَند هواشناختی  525

شناسی، علوم ]اقیانوس

جَوّ، ژئوفیزیک، 

 برداری[مهندسی نقشه

 8 عوامل هواشناختی مانند فشار جوّ و باد تغییر سطح آب براثر

526   
tidal rise → rise of 

tide 

شناسی، علوم ]اقیانوس

جَوّ، ژئوفیزیک، 

 برداری[مهندسی نقشه

 8 

527   
astronomic tide → 

astronomical tide 

شناسی، ]اقیانوس

 برداری[مهندسی نقشه
 8 
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 magnetic azimuth سمت مغناطیسی  528
 ]ژئوفیزیک، مهندسی

 برداری[نقشه

 ]ژئوفیزیک[ سمت نسبت به شمال مغناطیسی

شده و صفحۀ قائم برداری[ زاویۀ میان صفحۀ قائم گذرنده از شیء مشاهده]مهندسی نقشه

 گذرنده از عقربۀ مغناطیسی آزاد معلق
8 

 9 حد زمانشده در واگیریمیزان تغییر فاصلۀ اندازه برداری[]مهندسی نقشه range rate آهنگ تغییرفاصله  529

531  
اطلاعات مکانی 

 جاگاههمه

ubiquitous 

geographical 
information, UBGI 

 برداری[]مهندسی نقشه
ها در هر زمان و در هر مکان اطلاعات مکانی که با تجهیزات مخابراتی به کاربران یا سامانه

 شودارائه می
9 

 9 اُفت افق ← برداری[]مهندسی نقشه dip 1 اُفت  531

 اُفت افق  532
depression of the 

horizon, dip of the 
horizon 

 برداری[]مهندسی نقشه

 زاویۀ قائم در نقطۀ مشاهده بین افق حقیقی و خط دیدی که تا افق ظاهری امتداد دارد
 dip angle 2زاویۀ اُفت  متـ .

 dip 1اُفت        
9 

 افق حقیقی  533
true horizon, 

geometric horizon/ 
geometrical horizon 

 برداری[]مهندسی نقشه
( perspective centreای افقی که از نقطۀ دید یا مرکز تصویر )در تصویرسنجی، صفحه

 گذردمی
9 

 برداری[]مهندسی نقشه apparent horizon افق ظاهری  534

شده از نقطۀ مشاهده مماس بر سطح زمین خط نامنظمی که در امتداد آن پرتوهای گسیل
 باشد
 local horizonلی افق مح متـ .

 visible horizonافق مرئی        

9 

 9 افق ظاهری ← برداری[]مهندسی نقشه local horizon افق محلی  535

 9 افق ظاهری ← برداری[]مهندسی نقشه visible horizon افق مرئی  536

537  
انحراف مغناطیسی 

 شبکه

grid magnetic angle, 

grivation, grid 
variation 

 9 های ساعتزاویۀ بین شمال شبکه و شمال مغناطیسی در جهت عقربه برداری[]مهندسی نقشه

 9 جاگاههای همهفنّاوری توانمندساز سامانه برداری[]مهندسی نقشه context awareness آگاهیبافت  538

 آگاهی مکانیبافت  539

spatial context 

awareness/ spatial 

contextual 

awareness, 

geographical 
awareness 

 برداری[]مهندسی نقشه
آگاهی که در آن از اطلاعات بافتی از قبیل موقعیت مکانی و زمان در سامانۀ نوعی بافت

 شوداطلاعاتی استفاده می
9 

541  
پیمایش 

 ایپایهسهتخته
planetable traverse 9 شوده استفاده میپایسهپیمایشی که در آن برای تعیین زوایا و راستاها از تخته برداری[]مهندسی نقشه 

 پیمایش تندیافتی  541
tacheometric 

traverse/ tachymetric 
traverse 

 برداری[]مهندسی نقشه
زمان فاصله و ارتفاع یا بلندا انجام گیری همپیمایشی که با استفاده از تندیاب یعنی با اندازه

 شودمی
9 

 اری[برد]مهندسی نقشه angle-to-left traverse گردپیمایش چپ  542
یاب ازطریق دیدِ عقب نسبت به ایستگاه ها پس از توجیه زاویهپیمایشی که در آن تمام زاویه

 شودگیری میهای ساعت اندازهقبلی در خلاف جهت عقربه
9 

 angle-to-right گردپیمایش راست  543

traverse 
 برداری[]مهندسی نقشه

اب ازطریق دیدِ عقب نسبت به ایستگاه یها پس از توجیه زاویهپیمایشی که در آن تمام زاویه
 شودگیری میهای ساعت اندازهقبلی در جهت عقربه

9 

 برداری[]مهندسی نقشه double-run traverse وبرگشتیپیمایش رفت  544
شود و در هر دو مرحله پیمایشی که با رفت و برگشت بین نقطۀ شروع و نقطۀ پایان انجام می

 شود( میvisiting stationsگذاری )اهبر روی همۀ نقاط پیمایش ایستگ
9 

 برداری[]مهندسی نقشه altimetric traverse پیمایش فرازیافتی  545
گیری فشار هوا و تبدیل آن به پیمایشی که در آن، معمولاً با یک فرازیاب، ارتفاع نقاط با اندازه

 آیدفرازا به دست می
9 

 برداری[]مهندسی نقشه distance reduction تحویل فاصله  546
پتانسیل خاص که متناظر با فاصلۀ فرایند یافتن فاصلۀ واقع بر بیضوی مرجع یا یک سطح هم

 شده بر روی زمین استگیریاندازه
9 
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 9 داردنما قرار ای از آن قطبپایه که در گوشهچرخش بر روی سهرسمی قابلتخته برداری[]مهندسی نقشه traverse planetable پایۀ پیمایشسهتخته  547

 9 جدولی که در آن فهرست طول اضلاع پیمایش در مقابل زوایا درج شده است برداری[]مهندسی نقشه traverse table جدول پیمایش  548

 9 شده که متناسب با فاصله استبرداریمند در فاصلۀ نقشهخطای نظام برداری[]مهندسی نقشه scale error خطای مقیاس  549

 9 ای که چشم انسان قادر به دیدن استدورترین فاصله برداری[]مهندسی نقشه range of visibility 1دیدرَس   551

 برداری[]مهندسی نقشه geographic range دیدرس جغرافیایی  551
توان شیئی ای که در آن با توجه به انحنای زمین و ارتفاع شیء و نقطۀ دید میحداکثر فاصله

 را دید
9 

 9 ها بر روی همۀ اشیاای با قرار دادن ریزپردازندههای رایانهاستفادۀ گسترده از فنّاوری برداری[]مهندسی نقشه pervasive computing سازی فراگیرایرایانه  552

 9 اُفت افق ← برداری[]مهندسی نقشه dip angle 2زاویۀ اُفت   553

 برداری[]مهندسی نقشه deflection angle زاویۀ انحراف  554
گیری ادامه دادن خط قبلی در سمت چپ یا راست خط بعدی اندازهای افقی که با زاویه
 شودمی

9 

 ,external angle زاویۀ خارجی  555

exterior angle 
 9 زاویۀ بین یک ضلع و امتداد ضلع مجاورش در خارج از چندضلعی برداری[]مهندسی نقشه

 ,internal angle زاویۀ داخلی  556

interior angle 
 9 زاویۀ بین اضلاع مجاور در درون یک شکل بسته برداری[]مهندسی نقشه

 9 آیدیافته در نقطۀ تقاطع به دست میخط پایانشکلی که از تقاطع دو نیم برداری[]مهندسی نقشه plane angle زاویۀ مسطح  557

 9 دهدفت اطلاعات یا خدمات مناسب به کاربر ارائه میای که با توجه به موقعیت یا باسامانه برداری[]مهندسی نقشه context-aware system آگاهسامانۀ بافت  558

 9 کردن پیمایش اعمال روش کمترین مربعات برای سرشکن برداری[]مهندسی نقشه traverse adjustment سرشکنی پیمایش  559

 برداری[]مهندسی نقشه true azimuth سمت حقیقی  561

قطب سماوی و صفحۀ قائم ای که در صفحۀ افقی نسبت به صفحۀ قائم گذرنده از زاویه
 گیری شودشده اندازهگذرنده از شیء مشاهده

 astronomical azimuthسمت نجومی  متـ .
9 

 9 سمت حقیقی ← برداری[]مهندسی نقشه astronomical azimuth سمت نجومی  561

 ,reverse azimuth سمت وارون  562

back azimuth 
 برداری[]مهندسی نقشه

النهاری درجه به علاوۀ میزان همگرایی نصف 181به اندازۀ سمتی که با یک سمت معین 
 تفاوت دارد

9 

 9 النهار و یک خط بر روی زمینزاویۀ افقی بین خط نصف برداری[]مهندسی نقشه true bearing سویۀ حقیقی  563

 9 شده با رادارگیریسویۀ اندازه برداری[]مهندسی نقشه radar bearing سویۀ راداری  564

 9 شده بین امتداد ظاهری مرجع ارسال موج الکترومغناطیسی و امتداد مرجعگیریزاویۀ اندازه برداری[]مهندسی نقشه radio bearing یوییسویۀ راد  565

 9 درجه با یک سویۀ معین تفاوت دارد 181ای که سویه برداری[]مهندسی نقشه reciprocal bearing سویۀ متقابل  566

 برداری[]مهندسی نقشه reverse bearing سویۀ وارون  567
نمای مغناطیسی که در جهت عکس سویۀ نقطۀ مورد نظر قرار شده با قطبگیریسویۀ اندازه

 دارد
9 

 spur traverse, stub پیمایششاخه  568

traverse 
 9 شود تا به نقطه یا محل خاصی برسدهر پیمایش کوتاهی که از پیمایش اصلی جدا  برداری[]مهندسی نقشه

 9نما همراه با اعوجاج یا شده با برجستههای هوایی مشاهدهشیب بخشی از زمین که در عکس برداری[]مهندسی نقشه apparent slope ریشیب ظاه  569
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 رسد( به نظر میvertical exaggerationاغراق ارتفاعی )

 برداری[]مهندسی نقشه scale factor ضریب مقیاس  571
گیری یا محاسبه ضرب شود، نقشه ازطریق اندازه آمده ازدستعددی که اگر در فاصلۀ به

 آیدفاصلۀ واقعی بر روی سطح مبنای نقشه به دست می
9 

 بندی پیمایشطبقه  571
classification of 

traverses, traverse 
classification 

 9 ها براساس میزان دقت واپایش در آنهابندی پیمایشدسته برداری[]مهندسی نقشه

 ,ground distance فاصلۀ زمینی  572

ground range 
 9 فاصلۀ بین دو نقطه بر روی زمین در امتداد دایرۀ عظیمۀ گذرنده از آن دو نقطه برداری[]مهندسی نقشه

-polar distance, co فاصلۀ قطبی  573

declination 
 9 ای از قطب آسمان که متمم زاویۀ میل استفاصلۀ زاویه برداری[]مهندسی نقشه

 فاصلۀ معیار  574
standard distance, 

standard distance 

deviation 

 9 ای برای بیان فشردگی توزیع مکانی عوارض پیرامون مرکز میانگین آناندازه برداری[]مهندسی نقشه

 9 النهار بر روی بیضویشده در امتداد نصفگیریفاصلۀ اندازه برداری[]مهندسی نقشه meridional distance النهاریفاصلۀ نصف  575

 برداری[]مهندسی نقشه scale parallel مدار مقیاس  576
( مربوط map projectionشده برای آن در سامانۀ تصویر )مداری که مقیاس تعریف

 صحیح است
9 

 مشخصات پیمایش  577
specifications for a 

traverse, taverse 
specifications 

 9 برداریمعیارهای یک پیمایش نقشهها و جزئیات ضروری مربوط به روش برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه compilation scale مقیاس تألیف  578
شده در نقشه تفاوت شود و ممکن است با مقیاس بیانمقیاسی که نقشه در آن تألیف می

 داشته باشد
9 

 scale of a مقیاس مدل برجسته  579

stereoscopic model 
 9 شده بر روی مدل برجسته به فاصلۀ نظیرش بر روی شیء واقعیگیریصلۀ اندازهنسبت یک فا برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه scale indicator نشانگر مقیاس  581
های دستگاهی دارای مقیاس مدرج لگاریتمی برای تعیین مقیاس طبیعی نقشه بر پایۀ نشانه

 های عرض جغرافیایی روی نقشهمقیاس ترسیمی یا بازه
9 

 ubiquitous جاگاهنگاری همهنقشه  581

cartography 
 برداری[]مهندسی نقشه

ها و استفاده از آنها در هر مکان و در هر زمان برای امکانی برای کاربران در ایجاد نقشه
 یابی و راهیابی و انتخاب مسیرمکان

9 

 برداری[]مهندسی نقشه scale checking وارسی مقیاس  582
برداری از سطح دریا تر تعیین ارتفاع عکسیا به عبارت دقیق تعیین مقیاس عکس هوایی

 ( را با عکس داشته باشدfitکه بهترین برازش )نحویبه
9 

583  
 

back azimuth → 

reverse azimuth 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
9 

584  
 

co-declination → 

polar distance 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
9 

585  
 

dip of the horizon → 

depression of the 

horizon 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

9 

586  
 

exterior angle → 

external angle 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
9 

587  
 

geographical 

awareness → spatial 
context awareness 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

9 

588  
 

geometrical horizon 

→ geometric horizon 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
9 

589  
 

geometric horizon/ 

geometrical horizon 

→ true horizon 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

9 

591  
 

grid variation → grid 

magnetic angle 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
9 
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591  
 

grivation → grid 

magnetic angle 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
9 

592  
 

ground range → 

ground distance 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
9 

593  
 

interior angle → 

internal angle 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
9 

594  
 

standard distance 

deviation → standard 
distance 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

9 

595  
 

stub traverse → spur 

traverse 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
9 

596  
 

traverse classification 

→ classification of 
traverses 

 برداری[قشه]مهندسی ن
 

9 

597  
 

traverse 

specifications → 

specifications for a 
traverse 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

9 

598  
 

UBGI → ubiquitous 

geographical 

information 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

9 

599  
 

fiducial marker → 

fiducial mark 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
10 

611  
 

FMC → image-

motion compensation 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
10 

611  
 

forward-motion 

compensation → 

image-motion 
compensation 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

10 

612  
 

IMC → image-

motion compensation 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
10 

613  
 

interocular distance 

→ eye base 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
10 

614  
 

interpupilary distance 

→ eye base 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
10 

615  
 

panelling → 

targeting 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
10 

616  
 

perspective ray → 

image ray 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
10 

617  
 

photographic base 

length → photo base 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
10 

618  
 

stereo image → 

stereoscopic image 
 برداری[سی نقشه]مهند

 
10 

 10 شناسایی نشانه ← برداری[]مهندسی نقشه target recognition بازشناسی نشانه  619

611  
برداشت 

 سنجشیچندضلعی
polygonometric 

survey 
 10 ایپیمایش زاویه ← برداری[]مهندسی نقشه

 10 اییهپیمایش زاو ← برداری[]مهندسی نقشه goniometric survey سنجشیبرداشت زاویه  611

 10 های آنسازی یا تأکید بر ویژگیکاری تصویر برای برجستهدست برداری[]مهندسی نقشه image enhancement بهسازی تصویر  612
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 ,image ray پرتو تصویر  613

perspective ray 
 10 کندای در فضای شیء یا فضای تصویر را به مرکز تصویر وصل میخط مستقیمی که نقطه برداری[]مهندسی نقشه

 10 توان بر روی عکس یا تصویر انجام دادمجموع عملیاتی که می برداری[]مهندسی نقشه image processing پردازش تصویر  614

 10 بندیچندضلعی ← برداری[]مهندسی نقشه traversing 3پیمایش   615

 10 ایپیمایش زاویه ← برداری[]مهندسی نقشه survey traverse پیمایش برداشت  616

 10 ای کاملپیمایشی با واپایش موقعیتی و سویه برداری[]مهندسی نقشه framed traverse داریمایش چارچوبپ  617

 برداری[]مهندسی نقشه precise traverse پیمایش دقیق  618

ای از برداری ایالات متحده برای ردهدر برخی نهادهای نقشه 1925اصطلاحی که پیش از مه 
مطابق  IIهای درجۀ دو از طبقۀ که تقریباً برابر است با ردۀ پیمایشرفت کار میها بهپیمایش
 1974بندی با طبقه

10 

 برداری[]مهندسی نقشه goniometric teraverse ایپیمایش زاویه  619

گیری فاصلۀ میان نقاط و زاویۀ ای از نقاط با اندازهنوعی پیمایش که در آن موقعیت زنجیره
 شودبین پهلوها تعیین می

 survey traverseسنجشی متـ . پیمایش برداشت تـ . پیمایش زاویهم
 polygonometric surveyسنجشی برداشت چندضلعی      
 goniometric surveyسنجشی برداشت زاویه      

10 

 سنجشیپیمایش زاویه  621
 

 10 ایپیمایش زاویه ← برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[نقشه ]مهندسی image analysis تحلیل تصویر  621
سازی یا شمارش یا پایش آنچه گیری یا نقشهفرایند بررسی یک تصویر برای تشریح یا اندازه

 بر سطح زمین قرار دارد
10 

 10 تصحیح خطاهای هندسی و نوری و مانند آن در یک تصویر برداری[]مهندسی نقشه image correction تصحیح تصویر  622

 ,stereoscopic image نماتصویر برجسته  623

stereo image 
 10 کندبعدی احساس میتصویری که بیننده در هنگام مشاهده آن را سه برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه achromatic image فامتصویر بی  624
کند یا بازتاب هایش از آن عبور میتصویری که با تابیدن نور بر آن، نور بدون تجزیه به مؤلفه

 یابدمی
10 

 10 شده بر روی عکستصویر تشکیل برداری[]مهندسی نقشه photographic image تصویر عکسی  625

 10 های دیگر به کار رفته باشدهای طبیعی، رنگتصویری که در آن، به جای رنگ برداری[]مهندسی نقشه false-colour image رنگتصویر کاذب  626

 10 هر تصویری از یک شیء که با دیگر تصاویر همان شیء تناظر داشته باشد برداری[نقشه ]مهندسی corresponding image تصویر متناظر  627

 برداری[]مهندسی نقشه homologous image تصویر نظیر  628
های مختلف که بر روی دو شده از یک شیء واحد از محلتصاویر برداشتههریک از مجموعه
 شودپوشان ظاهر مییا چند عکسِ هم

10 

 image interpretation صویرتفسیر ت  629

1 
 10 مطالعۀ تصاویر برای شناسایی و ارزیابی اهمیت عوارض مورد نظر برداری[]مهندسی نقشه

 10 وبلندی زمینتغییر موقعیت نقاط تصویر به دلیل کجی عکس یا پستی برداری[]مهندسی نقشه image displacement جایی تصویرجابه  631

 جبران کشیدگی تصویر  631

image-motion 

compensation, IMC, 

forward-motion 

compensation, FMC 

 برداری[]مهندسی نقشه
داشتن تصویر در صفحۀ کانونی دوربین در ضمن حرکت نسبی دوربین و شیء، حرکت نگهبی

 برای جلوگیری از تارشدگی تصویر
10 

 10 برداریبه موقعیت مادۀ حساس عکسجهت تصویر نسبت  برداری[]مهندسی نقشه image direction جهت تصویر  632

 برداری[]مهندسی نقشه polygonization بندیچندضلعی  633
 فرایند انجام پیمایش

 traversing 3متـ . پیمایش 
10 

 خط مبنای عکسی  634
photo base, 

photographic base 
length 

 برداری[]مهندسی نقشه
 شودت عکس ظاهر میطور که بر روی یک عکس یا یک جفخط مبنای هوایی، آن

 متـ . طول پایۀ عکسی
10 
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 برداری[]مهندسی نقشه air base خط مبنای هوایی  635
خط واصل دو موقعیت مرکز عدسی دوربین یا فاصلۀ بین مراکز عدسی یک جفت دوربین در 

 برداریلحظۀ عکس
10 

 برداری[]مهندسی نقشه image classification بندی تصویررده  636
ها برای تولید یک نمایش ها و ردهصورت رسته( بهpixelsها )ردانهبندی تصویگروه

 (thematic representationموضوعی )
10 

 10 کش مدرّجای بر روی نقشه با خطگیری دقیق مختصات جغرافیایی یا شبکهاندازه برداری[]مهندسی نقشه cartometric scaling ایسنجش نقشه  637

 برداری[]مهندسی نقشه target identification شناسایی نشانه  638

گیری مشخص شناسایی های تصویری براساس یک قاعدۀ تصمیمفرایندی که در آن نشانه
 شودمی

 target recognitionمتـ . بازشناسی نشانه 
10 

 برداری[]مهندسی نقشه concluded length طول بستار  639
باشد، در  شبکه تماماً متشکل از مثلث شود، ولی برای اینکهگیری نمیطول پهلویی که اندازه

 شودپهلوبندی که در ابتدا شامل یک شکل غیرمثلثی بوده است، گنجانده میشبکۀ سه
10 

 طول پایۀ چشمی  641

eye base, 

interpupilary 

distance, interocular 
distance 

 10 های دو چشمفاصلۀ میان مراکز مردمک برداری[]مهندسی نقشه

 کسیطول پایۀ ع  641
 

 10 خط مبنای عکسی ← برداری[]مهندسی نقشه

 ,fiducial mark علامت اطمینان  642

fiducial marker 
 برداری[]مهندسی نقشه

هایی که نشانگر محورهایی هستند که تقاطعشان نقطۀ اصلی عکس را هر یک از علامت
 دهدنشان می

10 

 10 برداری استهای نقشهظیفۀ او نصب علامتشخصی که و برداری[]مهندسی نقشه marksetter گذارعلامت  643

 10 ترین فاصله میان دو نقطهاز نظر ریاضی، کوتاه برداری[]مهندسی نقشه straight line distance فاصلۀ مستقیم  644

 برداری[]مهندسی نقشه image compression سازی تصویرفشرده  645
شود و حافظه و زمان کاسته میعملیاتی که در آن، ضمن حفظ اطلاعات تصویر، از حجم آن 

 شودسازی و انتقال میکمتری صرف ذخیره
10 

 برداری[]مهندسی نقشه image space فضای تصویر  646

دادۀ شطرنجی ها و سطرها در یک مجموعه. فضایی دوبعدی که براساس تعداد ستون1
قرار  . آن بخش از فضا که در آن، پرتو نور تحت تأثیر سامانۀ نوری2شود مشخص می

 گیردمی
10 

 10 تار شدن تصویر براثر حرکت نسبی دوربین و شیء برداری[]مهندسی نقشه image motion کشیدگی تصویر  647

 10 کنندای که در آن دو یا چند خط مرزی با یکدیگر تلاقی مینقطه برداری[]مهندسی نقشه corner 3 گوشه  648

 ی[بردار]مهندسی نقشه witness corner گوشۀ شاهد  649
ای شده از گوشهگیریشده بر روی زمین سفت با فاصله و راستای اندازهگذاریای علامتنقطه

 گذاری کردطور دائم علامتتوان بهکه خودِ آن را نمی
10 

651  
مقیاس برداشت 

 نگاشتیآب
scale of hydrographic 

survey 
 10 شودنگاشتی ترسیم میروی برگ نقشۀ آبیابی بر های عمقمقیاسی که در آن موقعیت برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه targeting 2, panelling 1گذاری نشانه  651
طوری که بر روی عکس سازی نقاط واپایش زمینی، به( یا برجستهmarkingگذاری )علامت

 هوایی قابل شناسایی باشد
10 

 برداری[]مهندسی نقشه teraverse point نقطۀ پیمایش  652
 ر یک از نقاط تلاقی دو ضلع در هر پیمایشه

 turning point 1  1متـ . نقطۀ عطف 
10 

 10 ای معین از یک شیءتصویر نقطه برداری[]مهندسی نقشه image point نقطۀ تصویر  653

 10 نقطۀ پیمایش ← برداری[]مهندسی نقشه turning point 1 1نقطۀ عطف   654

 10 دهدنموداری کوچک بر روی نقشه که اطلاعات کمّی را نشان می برداری[ه]مهندسی نقش cartogram نمودار نقشه  655
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 10 تغییر شکل تصویر براثر عواملی مانند خطای عدسی یا تابیدگی فیلم یا حرکت دوربین برداری[]مهندسی نقشه image distortion واپیچش تصویر  656

 داری[بر]مهندسی نقشه image thresholding گذاری تصویرآستانه  657
( تصویر که در آن برای درجات خاکستری segmentationبندی )روشی برای بخش

 کنندهایی تعیین میتصویر آستانه
12 

 12 اندازهتلفیق یا ادغام دو تصویر هم برداری[]مهندسی نقشه image blending سازی تصویرآمیزه  658

 12 ترکیب اطلاعات مربوط به دو یا چند تصویر در تصویری واحدفرایند  برداری[]مهندسی نقشه image fusion ادغام تصویر  659

 image swath/ image باریکۀ تصویربرداری  661

swathe 
 برداری[]مهندسی نقشه

ای که در یک بازۀ زمانی با یک فرستنده پرتودهی یا با آشکارسازی که بر منطقه یا ناحیه
 شود هواپیما یا ماهواره نصب شده است مشاهده می

 image swath widthپهنای باریکۀ تصویربرداری.  متـ
12 

 بازتولید تصویر  661
image 

reproduction,image 
duplicate 

 12 ای همسان از یک تصویرفرایند تولید نسخه برداری[]مهندسی نقشه

 12 رفته یا مبهمهای ازدستهفرایند ترمیم تصویر ازطریق احیای داد برداری[]مهندسی نقشه image reconstruction بازسازی تصویر  662

 12 شناسایی عوارض یا اشیای موجود در یک تصویر برداری[]مهندسی نقشه image recognition بازشناسی تصویر  663

 برداری[]مهندسی نقشه image representation بازنمایی تصویر  664
یانش های مناسب، راهای تصویر در قالبسازی دادهای پردازشی که با سبکبرنامه

 بخشدای بهبود میملاحظهطور قابلِگرهای تصویر را بهتوصیف
12 

 برداری[]مهندسی نقشه image resampling برداری تصویربازنمونه  665
( که در مرحلۀ تصحیح pixelsهایی )محاسبۀ مقادیر خاکستری جدید برای تصویردانه

 اندها تولید شدهونی آن تصویردانههندسی یک تصویر رقمی برپایۀ مقادیر موجود در نقاط پیرام
12 

 12 قرار دادن یک تصویر نورگذر یا شفاف بر یک تصویر زمینه برداری[]مهندسی نقشه image overlay گذاری تصویربرهم  666

667  
پهنای باریکۀ 
 تصویربرداری

image swath width/ 

image swathe width 
 12 باریکۀ تصویربرداری ← برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه image warping دهی تصویرتاب  668
طرز چشمگیری های موجود در تصویر بهکه شکل طوریفرایند دستکاری رقمی تصویر به

 تغییر کند
12 

 12 شودمیعملی که درطی آن تصویر درونداد به تصویر دیگری در برونداد بدل  برداری[]مهندسی نقشه image transformation تبدیل تصویر  669

 12 تولید تصویر از تصویری کج یا مایل با رفع کجی آن برداری[]مهندسی نقشه image rectification ترمیم تصویر  671

 12 اندایش تصویر بر رویه برداری[]مهندسی نقشه image draping تصویراندایی  671

 multi-temporal تصویر چندزمانی  672
imagery 

 12 شودهای مختلف گرفته میموج طیفی در زمانهای آن در یک طولِکه مؤلفهتصویری  برداری[]مهندسی نقشه

 multi-spectral تصویر چندطیفی  673

imagery 
 12 شودهای طیفی مختلف گرفته میموجزمان در طولِهای آن در یک تصویری که مؤلفه برداری[]مهندسی نقشه

 /multi-look imagery تصویر چندنگاهی  674

multi-look image 
 12 شودهای مختلف تولید میشده در بازهتصویری که از برآیند چند تصویر گرفته برداری[]مهندسی نقشه

 infrared imagery, IR تصویر فروسرخ  675
imagery 

 برداری[]مهندسی نقشه
( را ثبت electromagneticتصویر حاصل از پویشگری که بخشی از طیف کاهَنربایی )

 مرئی و تابش ریزموج قرار داردهای سرخ طیف کند که بین انتمی
12 

 12 کندتصویر حاصل از پویشگری که تنها پرتوهای بازۀ فروسرخ گرمایی را ثبت می برداری[]مهندسی نقشه thermal imagery تصویر گرمایی  676

 برداری[]مهندسی نقشه image description توصیف تصویر  677
که برای نحوی( بهsegmentationبندی )بخشهای یک تصویرِ حاصل از توصیف بخش

 پردازش بعدی مناسب باشد
12 
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 /stereo imagery 2تصویر جفت  678

stereo image 
 12 کندبعدی را القا میپوشان از یک موضوع که مشاهدۀ آن دیدی سهدو تصویر هم برداری[]مهندسی نقشه

 رداری[ب]مهندسی نقشه image quantization سازی تصویرچندی  679
فرایندی که در آن به هر درجۀ خاکستری از یک تصویر برمبنای جدول معینی از درجات 

 شودخاکستری مقداری نسبت داده می
12 

 ,junction misclosure خطای بَست پیوندگاه  681

junction closure 
 12 برداری متوالیشهاختلاف در تعیین موقعیت یا ارتفاع یک پیوندگاه در دو نوبت نق برداری[]مهندسی نقشه

 خطای بَست ترازیابی  681

levelling misclosure, 

error of closure, error 

of closure in 

levelling, levelling 

error of closure, 

misclosure in 

levelling 

 برداری[]مهندسی نقشه
تلف یا در امتداد های مخبرداریگیری از یک نشانۀ ارتفاعی که از نقشهاختلاف میان دو اندازه

 دست آمده باشدهای مستقل به گیریمسیرهای مختلف یا با اندازه
12 

 12 فاصلۀ بین نقطۀ شروع و نقطۀ پایان یک پیمایش بسته برداری[]مهندسی نقشه linear misclosure خطای بَست خطی  682

 misclosure of the خطای بَست دورِ افق  683

horizon 
 12 درجه 361های مجاور در یک دور کامل افق، با ختلاف مجموع یک رشته زاویۀ افقی بین خطا برداری[]مهندسی نقشه

 12 اختلاف میان مجموع واقعی یک رشته زاویه و مقدار نظری آن مجموع برداری[]مهندسی نقشه angular misclosure ایخطای بَست زاویه  684

 misclosure in خطای بَست سمت  685

azimuth 
 برداری[ه]مهندسی نقش

برداری یا های مختلف نقشهگیری مقدار سمتِ یک خط که با روشاختلاف میان دو بار اندازه
 دست آمده باشددر امتداد مسیرهای مختلف به 

12 

 برداری[]مهندسی نقشه misclosure of triangle خطای بَست مثلث  686
درجه و اضافۀ کُرویّت  181شدۀ یک مثلث با مجموع گیریاختلاف مجموع سه زاویۀ اندازه

 مثلث
12 

 برداری[]مهندسی نقشه relative misclosure خطای بَست نسبی  687
صورت آید و عموماً بهدست می مقداری که از تقسیم خطای بست پیمایش بر طول پیمایش به

 شودکسری از عدد یک بیان می
12 

 رداری[ب]مهندسی نقشه image interpolation 2 یابی تصویردرون  688
( موجود مقادیری جدید تصویردانه تولید pixelsهای )توان از تصویردانهروشی که با آن می

 کرد
12 

 12 افزارهای ترسیمکمک نرمفرایند تغییر یک تصویر رقمی به برداری[]مهندسی نقشه image manipulation دستکاری تصویر  689

 12 برداری ناکافیبدنمایی یا از دست رفتن اطلاعات تصویر براثر نمونه رداری[ب]مهندسی نقشه image aliasing نمایی تصویردُش  691

 ,image intensifier افزای تصویرشدت  691

light amplifier 
 12 کنندۀ شدت تصویر نوریهای تقویتهریک از افزاره برداری[]مهندسی نقشه

 12 کمک فرایندهای پرتوسنجشی و هندسیبعدی به تصویرهای دوبعدی از اشیای سهتشکیل  برداری[]مهندسی نقشه image formation گیری تصویرشکل  692

 برداری[]مهندسی نقشه image annotation گویاسازی تصویر  693
های های مختلف تصویر در اسناد و صفحات وب و پروندهگذاری و توضیح بخشنشانه

 شدهتصویری بارگذاری
12 

 12 نسبت میان یک فاصله در تصویر و فاصلۀ واقعی بر روی زمین برداری[نقشه ]مهندسی image scale مقیاس تصویر  694

 12 به دست آوردن میانگین یک رشته از تصاویر برداری[]مهندسی نقشه image averaging گیری تصویرمیانگین  695

 12 تصویریک مجموعهروشی برای بازیابی یک تصویر از  برداری[]مهندسی نقشه image indexing سازی تصویرنمایه  696

 برداری[]مهندسی نقشه image sampling برداری تصویرنمونه  697
ای از گیری روشنی یا شدت نور یک تصویر قیاسی پیوسته و تبدیل آن به آرایهفرایند اندازه

 نقاط رقمی گسسته
12 

 برداری[]مهندسی نقشه image striping شدگی تصویرنواری  698
های تصویرسازی رانشی براثر پاسخ ناهمسان یک خطی و افزارهای که در پویشگر کاستی

 آیدای از آشکارسازها پدید میآشکارساز منفرد یا آشکارسازی در میان مجموعه
12 
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 12 کندمبنا که جزئیات تصویر را برجسته میفرایندی ناحیه برداری[]مهندسی نقشه image sharpening سازی تصویرواضح  699

 برداری[]مهندسی نقشه image smoothing یرهموارسازی تصو  711
هایی مشابه با جانشین کردن چگالی و/ یا رنگ هر نقطۀ تصویر با ترکیبی خطی از ویژگی

 های نقاط همسایهویژگی
12 

711  
 

error of closure → 

levelling misclosure 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
12 

712  
 

error of closure in 

levelling → levelling 
misclosure 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

12 

713  
 

image duplicate → 

image reproduction 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
12 

714  
 

image swathe → 

image swath 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
12 

715  
 

IR imagery → 

infrared imagery 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
12 

716  
 

junction closure → 

junction misclosure 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
12 

717  
 

levelling error of 

closure → levelling 
misclosure 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

12 

718  
 

light amplifier → 
image intensifier 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

12 

719  
 

misclosure in 

levelling → levelling 

misclosure 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

12 

711  
 

multi-look image → 

multi-look imagery 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
12 

711  
 

stereo image → 

stereo imagery 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
12 

 13 قابلیـت تشخیص اشیا در یک تصـویر برداری[]مهندسی نقشه image detectability پذیری تصویرآشکاری  712

 [برداری]مهندسی نقشه image artifact آلایۀ تصویر  713
نظمی در یک تصویر که براثر کارکرد نامناسب سامانۀ تصویرسازی یا هرگونه هرگونه بی

 دهدچگالی نامطلوب در تصویر رخ 
13 

 13 جا کردن تصویر از یک مکان به مکان دیگرفرایند جابه برداری[]مهندسی نقشه image transfer انتقال تصویر  714

 13 اندازۀ طول و عرض تصویر برداری[]مهندسی نقشه image size اندازۀ تصویر  715

716  
زنی چگالی برش

 تصویر
image density slicing برداری[]مهندسی نقشه 

فرایند تبدیل مایۀ خاکستری در یک تصویر به تعدادی بازۀ چگالی یا برش که هریک به یک 
 ناحیه از دامنۀ خاص عددی تعلق دارد

13 

 13 فرایند بزرگ کردن یا افزایش مقیاس ظاهر یک تصویر برداری[]مهندسی نقشه image magnification نمایی تصویربزرگ  717

 image contrast بهسازی تباین تصویر  718

enhancement 
 13 یابدکه در آن تباین تصویر بهبود نحویپردازش تصویر به برداری[]مهندسی نقشه

 13 (pixelsها )ایند تغییر دامنۀ مقادیر شدت روشنایی تصویردانهفر برداری[]مهندسی نقشه image normalization بهنجارش تصویر  719

 13 شودتر ساخته میتصویری بزرگ که از جورچینی تصاویر کوچک برداری[]مهندسی نقشه image mosaic چین تصویریپاره  721

 image directional پالایۀ جهتی تصویر  721

filter 
 13دار تصویر در یک راستای معین ه برای بارزسازی عوارض خطی جهتای ریاضیاتی کپالایه برداری[]مهندسی نقشه
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 طراحی شده است

 برداری[]مهندسی نقشه image stabilization پایدارسازی تصویر  722
ای از فنون و کاهش تاری ناشی از حرکت دوربین در هنگام نوردهی با استفاده از مجموعه

 هاروش
13 

 13 وجو برای یافتن اشیای مرتبط در پایگاه دادۀ تصویریپرس برداری[]مهندسی نقشه image querying پُرسمان تصویری  723

 13 شده از یک شیء و محیط پیرامون آننسبت بین انرژی گسیل برداری[]مهندسی نقشه image contrast تباین تصویر  724

725  
تصویر آشکارساز 

 تغییرات
change-detection 

image 
 برداری[]مهندسی نقشه

آید و دست می های مختلف بهری تفاضلی که از مقایسۀ رقمی دو تصویر در زمانتصوی
 دهدتغییرات را نشان می

13 

 colour-composite رنگیتصویر ترکیب  726

image 
 برداری[]مهندسی نقشه

دست  های مختلف به باندهای متفاوت و ترکیب آنها بهتصویری رنگی که از اختصاص رنگ
 آیدمی

13 

 13 آیددست می تصویری که از تفریق مقادیر عناصر تصویری دو تصویر به برداری[]مهندسی نقشه difference image تفاضلی تصویر  727

 ,hologram imagery نگاشتیتصویر تمام  728

holograph 
 برداری[]مهندسی نقشه

آنها از شود و در بعدی تولید میهایی با امکان ساخت تصاویر سهتصویری که بر مبنای روش
که نحـویشود بهلیزر و تداخل و پراش و ثبت شدت نـور و نوردهی منـاسب ثبت استفاده می

 کندتصویـر حـاصل، همـاهنگ بـا تغییر مـوقعیت و جهت دستگاه بینایی تغییر مـی
13 

 13 هایی از خاکستری هستندیهها تنها ساتصویری که در آن رنگ برداری[]مهندسی نقشه grayscale image خاکستریتصویر درجه  729

 تصویر رقمی  731
digital image, raster 

image, digitised 
picture 

 برداری[]مهندسی نقشه
گیری از یک دامنۀ پیوسته از مقادیر آمده در وضعیتی که خصوصیت مورداندازهدستتصویر به

 ه استشده تبدیل شدبیانای با شمار محدودی از اعداد درستقیاسی به دامنه
13 

 13 گیری قطبش امواج رادیویی یا نوریبازنمود مبتنی بر اندازه برداری[]مهندسی نقشه polarimetric image سنجشیتصویر قطبش  731

 برداری[]مهندسی نقشه analogue image تصویر قیاسی  732
تصویری که در آن تغییرات پیوستۀ یک ویژگی مشخص با تغییرات پیوسته در مایۀ خاکستری 

 نشان داده شده باشد
13 

 13 فرایند ایجاد یک بازنمود رقمی از تصویر برداری[]مهندسی نقشه image capture تصویرگیری  733

 برداری[]مهندسی نقشه ratio image تصویر نسبتی  734
شود و در آن مقدار هر عنصر در های رقمی چندطیفی تهیه میتصویری که با پردازش داده

 ست از تقسیم مقدار آن در یک باند بر مقدارش در باند دیگرعبارت ا تصویرِ حاصل
13 

735  
تصویر نسبتی 

 رنگیترکیب
colour-ratio 

composite image 
 برداری[]مهندسی نقشه

ای که از ترکیب تصاویر منفرد نسبتی برای یک صحنه، با استفاده از رنگیتصویر ترکیب
 شودهای مختلف، تولید میرنگ

13 

 13 کندتصویری که در آن خطوط تراز، مناطقی با دمای مساوی را به یکدیگر وصل می برداری[]مهندسی نقشه isotherm image ادمتصویر هم  736

 13 بعدی برداشته شده باشندگیری سهبینی یا اندازهدو تصویر همپوشان که برای برجسته برداری[]مهندسی نقشه image pair 1تصویر جفت  737

 برداری[]مهندسی نقشه image rotation چرخش تصویر  738
بعدی که تصویر را به گرد یک نقطۀ مرکزی براساس نوعی تبدیل تصویری دوبعدی یا سه

 کندجا میچرخاند یا جابهای ویژه مییک نظم دایره
13 

 ,density of image چگالی تصویر  739

image density 
 13 یت یک تصویر مثبت یا منفیمیزان کدری یا تاریکی در شفاف برداری[]مهندسی نقشه

 13 آمده از تصویربرداری با استفاده از فنّاوری خاصیدستذخیره کردن تصاویر یا اطلاعات به برداری[]مهندسی نقشه image storage سازی تصویرذخیره  741

 برداری[]مهندسی نقشه orthoimage تصویرراست  741
آید، دست میجزء آن به ساده یا جزءبه تصویری که از یک تصویر مرکزی متداول با ترمیم

 های ناشی از کجی سنجنده و ناهمواری زمین در آن زدوده شده باشدجاییکه جابهطوریبه
13 

 برداری[]مهندسی نقشه image morphing دهی تصویرریخت  742
فرایندی ویژه که در طی آن شکل یک تصویر با تغییرات تدریجی و پیوسته به تصویر دیگری 

 شوددل میب
13 

 برداری[]مهندسی نقشه image multiplication ضرب تصویری  743
( آن از pixelsهای )شود که تصویردانهعملیات پردازش تصویر که در آن تصویری تولید می

 های همتا در دو تصویر دیگر تولید شده باشدضرب مقادیر تصویردانه
13 
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 13 سازی تصاویر رقمیدهی و ذخیرهساختار معیار برای سازمان برداری[]مهندسی نقشه image format 1 قالب تصویر  744

 13 شوداندازۀ واقعی فیلم منفی یا چارچوب یا بسترهای دیگری که تصویر بر روی آنها تولید می برداری[]مهندسی نقشه image format 2 قطع تصویر  745

 برداری[]مهندسی نقشه image encoding 1کدگذاری تصویر   746
سازی یا انتقال کمک رایانه برای فشردههای تصویری به یک قالب قابل خواندن بهبدیل دادهت

 سازییا ذخیره
13 

 image contrast گسترش تباین تصویر  747

stretching 
 برداری[]مهندسی نقشه

تر با هدف بهسازی تباین تصویر و های عددی یک تصویر به دامنۀ بزرگگسترش دامنۀ داده
 اجزای آن

13 

 برداری[]مهندسی نقشه image invariant ناوَردای تصویر  748
های دوربین تغییر آن دسته از خصوصیات تصویر، مانند میزان روشنایی، که با تغییر مؤلفه

 کندنمی
13 

 13 ای یک تصویرهترین بخشترین و تاریکنسبت بازتابندگی روشن برداری[]مهندسی نقشه image contrast ratio نسبت تباین تصویر  749

 ,image ratioing گیری تصویرنسبت  751

image division 
 برداری[]مهندسی نقشه

روشی در فنون پردازش تصویر برای افزایش تباین میان عوارض تصویر که در آن مقادیر 
 شودعناصر در یک تصویر بر مقادیر متناظرِ آن در تصویر دوم تقسیم می

13 

 13 های بنیادین مربوط به آن استداد سامانۀ پردازش تصویر که از مؤلفهارائۀ برون برداری[]مهندسی نقشه image display نمایش تصویر  751

 برداری[]مهندسی نقشه image noise نوفۀ تصویر  752
تغییرات تصادفی روشنایی یا اطلاعات مربوط به رنگ که در شیء تصویرشده وجود نداشته 

 باشد
13 

 نونمایی تصویرمبنا  753
image-based 

rendering, image 

rendering 

 برداری[]مهندسی نقشه
تر از آن صحنه گرفته شده تولید تصویری تازه از یک صحنه با استفاده از تصاویری که پیش

 است
13 

 برداری[]مهندسی نقشه image pyramid هرم تصویر  754
هموارسازی و های چندمقیاسی که در آن یک تصویر به دفعات تحت نوعی بازنمود داده

 برداری قرار گیردزیرنمونه
13 

 13 فرایند یافتن نقاط شیئیِ همتا یا مشترک در دو یا چند تصویر برداری[]مهندسی نقشه image matching همتایابی تصویری  755

 relational image ایهمتایابی رابطه  756

matching 
 13 موجود میان ساختارهای تصاویرهای همتایابی بر مبنای سنجش ارتباط برداری[]مهندسی نقشه

 feature-based image مبناهمتایابی عارضه  757

matching 
 13 همتایابی بر مبنای یافتن همخوانی میان عوارض تصاویر برداری[]مهندسی نقشه

 area-based image مبناهمتایابی ناحیه  758

matching 
 13 ی شدت مقادیر تصاویرهمتایابی بر مبنای مقایسۀ الگوها برداری[]مهندسی نقشه

 13 کنندهای بُعدیِ تصویر مانند اندازه و مرکز را تعیین میمقادیری هندسی که کمیت برداری[]مهندسی نقشه imaging geometry هندسۀ تصویربرداری  759

761  
 

digitised picture/ 

digitized picture → 

digital image 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

13 

761  
 

digitized picture → 

digitised picture 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
13 

762  
 

holograph → 
hologram imagery 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

13 

763  
 

image density → 

density of image 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
13 

764  
 

image division → 

image ratioing 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
13 

765  
 

image rendering → 

image-based 
rendering 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

13 

766  
 

raster image → 

digital image 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
13 

 aerial بررسی هوایی  767

reconnaissance, 
 13 اگردهای باستانی با استفاده از انواع هوروشی برای کشف و ثبت محوطهشناسی، ]باستان
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aerial survey 2  ژئوفیزیک، مهندسی

 برداری[نقشه

768   
aerial survey 2 → 

aerial reconnaissance 

شناسی، ]باستان

ژئوفیزیک، مهندسی 

 برداری[نقشه

 13 

 imaging radar رادار تصویربرداری  769
]علوم نظامی، مهندسی 

 برداری[نقشه
 13 سازدهای بازگشتی به آنتن، تصویر سطح زمین یا دریا را میراداری که با پردازش پژواک

 terrain exercise تمرینضهعار  771
]علوم نظامی، مهندسی 

 برداری[نقشه

تمرینی برای فائق آمدن بر مشکلات یک وضعیت نظامی مشخص بر روی زمین که در آن 

 افراد نظامی فرضی هستند و راهکار معمولاً مکتوب است
13 

 terrain analysis کاویعارضه  771
]علوم نظامی، مهندسی 

 برداری[نقشه

ساخت در زمین عملیات و تحلیل و اطلاعات در مورد عوارض طبیعی یا انسانگردآوری 

 بینی تأثیرشان بر عملیات نظامیارزیابی و تفسیر آنها برای پیش
13 

 14 کندشده میازدور که تابش دریافتی را تبدیل به نشانک/ سیگنال ثبتجزئی از سامانۀ سنجش برداری[]مهندسی نقشه sensor detector آشکارساز سنجشگر  772

 برداری[]مهندسی نقشه cardinal point effect اثر نقاط اصلی  773
اند، آنها را گیری شدهصورت بهینه جهتای که بههای بازتابانندهعلائم بسیار روشنی که گوشه

 آورندپدید می
14 

 ground receiving ایستگاه گیرندۀ زمینی  774

station 
 14 شودشده از ماهواره ثبت میهای ارسالدر آن داده مکانی که برداری[]مهندسی نقشه

 14 تَپ/ پالسِ تمرکزیافتۀ انرژی راداری برداری[]مهندسی نقشه radar beam باریکۀ رادار  775

 برداری[]مهندسی نقشه corner reflector ایبازتابگر گوشه  776
لکترومغناطیسی را ای که از دو یا سه صفحۀ مسطح متعامد تشکیل شده است و امواج اگوشه

 گردانَدمستقیماً به سمت منبع برمی
14 

777  
برداشت مغناطیسی 

 هوایی
aerial magnetic 

survey 
 14 برداشت تغییرات میدان مغناطیسی زمین برداری[]مهندسی نقشه

 14 د یا فضاپیمادورترین قسمت تصویر رادار از خط پرواز هواگر برداری[]مهندسی نقشه radar far range بُرد دور رادار  778

 14 در تصویر راداری، فاصلۀ پای رادار تا شیء برداری[]مهندسی نقشه radar ground range بُرد زمینی رادار  779

 14 شودها تأکید مینوعی روش پردازش تصویر که در آن بر ظاهرساختن خطوط و لبه برداری[]مهندسی نقشه edge enhancement بهسازی لبه  781

 ,radar backscatter پراکنهپس  781

backscatter 
 برداری[]مهندسی نقشه

 گردانَد  بخشی از انرژی ریزموج که سطح زمین آن را به سمت آنتن برمی
 پراکنۀ رادارمتـ . پس

14 

 پراکنۀ رادارپس  782
 

 14 پراکنهپس ← برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه circular scanning پویش دَوَرانی  783
ای اند که مسیری دایرهی که در آن موتور و آینۀ پویش بر محور دوران قائمی نصب شدهپویش

 پیمایدرا بر روی زمین می
14 

 برداری[]مهندسی نقشه along-track scanning پویش طولی  784
ای خطی از آشکارسازها درجهت عمود بر پرواز قرار دارد و هر پویشی که در آن آرایه

 کندای خود تصویربرداری میراستای پرواز در میدان دید لحظه آشکارساز به موازات
14 

 14 شودکننده انجام میکمک یک آینۀ نوسانپویشی که به برداری[]مهندسی نقشه cross-track scanning پویش عرضی  785

 برداری[]مهندسی نقشه circular scanner پویشگر دَوَرانی  786
ای از زمین را در نوارهای محور قائم، میدان دید لحظهابزاری که با دَوَران یک آینه حول 

 کندای پویش میدایره
14 

 برداری[]مهندسی نقشه along-track scanner پویشگر طولی  787
ازدور که در آن شمار فراوانی حسگر، نور بازتابیده از سطح را درجهت ابزاری در سنجش

پوشانی طوط پویشی مجاور با همکنند و درنتیجه، تصویری با خحرکت ماهواره ثبت می
14 
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 شودمختصر تولید می

 برداری[]مهندسی نقشه cross-track scanner پویشگر عرضی  788
ای را در نوارهایی موازی و ابزاری که با دَوَران یک آینه حول محور افقی، میدان دید لحظه

 کندعمود بر امتداد پرواز پویش می
14 

789  
ای باریکۀ پهنای زاویه

 رادار
angular beam-width 

in radar 
 14 دهدای که باریکۀ پرتوِ رادار در سطح افقی پوشش میزاویه برداری[]مهندسی نقشه

 نمایی رادارکوتاهپیش  791
 

 14 نمایی رادارکوتاه ← برداری[]مهندسی نقشه

 analog-to-digital تبدیل قیاسی به رقمی  791

conversion 
 برداری[]مهندسی نقشه

 تبدیل مقادیر قیاسی به معادل رقمی آنها فرایند 
 analog to digitalمتـ . قیاسی به رقمی 

14 

 atmospheric تصحیح جوّی  792

correction 
 14 جبران آثار پراکنش گزینشی نور در جوّ  برداری[]مهندسی نقشه

 image geometric تصحیح هندسی تصویر  793

correction 
 برداری[]مهندسی نقشه

که سطح تصویر با یک دستگاه مختصات مرجع خاص نحویری رقمی تصویر بهفرایند دستکا
 تطبیق یابد

14 

 14 تواند داشته باشدتصویری رقمی که هر عنصر آن تنها دو مقدار می برداری[]مهندسی نقشه binary image تصویر دودویی  794

 cross-polarized تصویر قطبیدۀ متقاطع  795

image 
 برداری[]مهندسی نقشه

صویری راداری که از جهت متقابل قطبش حاصل شده است و در آن راستای قطبش ت
 بازگشتی بر راستای قطبش ارسالی عمود است  

 cross-polarizedمتـ . قطبیدۀ متقاطع 
14 

 برداری[]مهندسی نقشه azimuth resolution تفکیک سمتی  796
 توان تفکیک مکانی در راستای سمتی  

 متـ . توان تفکیک سمتی
14 

 توان تفکیک سمتی  797
 

 14 تفکیک سمتی ← برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه attitude 1 ایتوجیه زاویه  798
تعیین جهت یک جسم براساس زوایای میان محورهای مختصات آن جسم نسبت به 

 محورهای مختصات مرجع خارجی
14 

 atmospheric جذبایی جوّ  799

absorbance 
 14 شودکسری از تابش که جذب جوّ می اری[برد]مهندسی نقشه

 14 شودکسری از تابش که جذب سطح می برداری[]مهندسی نقشه surface absorbance جذبایی سطح  811

 جذب جوّی  811

atmospheric 

absorption/ 

atmospheric 
absorbtion 

 14 کنندذب میفرایندی که در طی آن ذرات موجود در جوّ انرژی تابشی ج برداری[]مهندسی نقشه

 /surface absorption 2جذب سطحی   812

surface absorbtion 
 14 کنندفرایندی که در طی آن ذرات موجود در سطح انرژی تابشی جذب می برداری[]مهندسی نقشه

 جذبندگی جوّ   813

atmospheric 

absorptance, 

atmospheric 

absorbtivity 

 14 دن میزان جذب نور توسط مواد شیمیایی مختلف در جوّ معیاری برای نشان دا برداری[]مهندسی نقشه

 ,surface absorptance جذبندگی سطح  814

surface absorbtivity 
 14 معیاری برای نشان دادن میزان جذب نور توسط مواد شیمیایی مختلف در سطح برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه azimuth direction جهت سمتی  815
 کند  ر راداری، جهتی که هواگرد به سمت آن پرواز میدر تصاوی

 flight directionمتـ . راستای پرواز 
14 

 ground resolution خانک تفکیک زمینی  816

cell 
 برداری[]مهندسی نقشه

 instantaneous field ofمکانی بر روی زمین که تحت پوشش میدان دید آنی )

viewآشکارساز قرار دارد ) 
14 

 14 شودهای اخذشده از تجهیزات استفاده میهایی که از آنها در پردازش دادهداده برداری[]مهندسی نقشه ancillary data ای کمکیهداده  817

 14 جهت سمتی ← برداری[]مهندسی نقشه flight direction راستای پرواز  818
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 ساز جوشکاریروان  819
 

 14 پودر جوشکاری ← برداری[]مهندسی نقشه

 ,depression angle 1فت زاویۀ اُ  811

angle of depression 
 برداری[]مهندسی نقشه

. در رادار، زاویۀ میان سطح افقی فرضی گذرنده از آنتن و 2. زاویۀ بین خط دید و خط افق 1
 کندخطی که آنتن را به نشانه وصل می

14 

 14 عمق آب نسبت به سطح تراز دریا با استفاده از ماهوارهتعیین  برداری[]مهندسی نقشه satellite bathymetry ایژرفاسنجی ماهواره  811

 برداری[]مهندسی نقشه active system سامانۀ فعال  812

کند و تابش بازتابیده یا سمت هدف ارسال می ازدور که تابشی را بهنوعی سامانۀ سنجش
 کند عبوری را دریافت می
 active sensorمتـ . سنجشگر فعال 

14 

 14 سامانۀ فعال ← برداری[]مهندسی نقشه active sensor سنجشگر فعال  813

814  
ضخامت اپتیکی 

 هواسُلی
aerosol optical 

thickness 
 14 عمق اپتیکی هواسُلی ← برداری[]مهندسی نقشه

815  
پراکندگی ضریب پس

 رادار
radar backscatter 

coefficient 
 14 ژی بازگشتی از سطح زمین به سمت آنتن رادارمقیاسی کمّی برای نشان دادن شدت انر برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه aerosol optical depth عمق اپتیکی هواسُلی  816

کمیتی که مقدار نور کسرشده از یک پرتو نور را، در طول مسیر، ازطریق جذب یا پراکنش 
 دهد های جوّی نشان میتوسط هواسُل

 aerosol optical thicknessمتـ . ضخامت اپتیکی هواسُلی 
14 

 14 تصویر قطبیدۀ متقاطع ← برداری[]مهندسی نقشه cross-polarized قطبیدۀ متقاطع  817

 14 تبدیل قیاسی به رقمی ← برداری[]مهندسی نقشه analog to digital قیاسی به رقمی  818

 برداری[]مهندسی نقشه radar foreshortening نمایی رادارکوتاه  819

یچش تصویر که در آن شیب زمینی که به سمت تابش رادار پهلونگر است، نوع خاصی از واپ
 شود تر تصویرسازی مینسبت به حالت افقی آن با طولی فشرده

 نمایی رادارکوتاهمتـ . پیش
14 

 analog-to-digital مبدل قیاسی به رقمی  821

converter 
 برداری[]مهندسی نقشه

صورتی مناسب، به قالب کند و آن را، بهدریافت میای که نشانک/ سیگنال قیاسی را افزاره
 کندرقمی تبدیل می

14 

 14 زمان لازم برای برداشت اطلاعات یک عنصر تصویری توسط آشکارسازمدت برداری[]مهندسی نقشه dwell time 2 مدت درنگ  821

 14 ی تصویرنسبت پهنا به بلندا برداری[]مهندسی نقشه image aspect ratio نسبت منظری تصویر  822

 14 موجی در طیف الکترومغناطیسیای طولِبازه برداری[]مهندسی نقشه spectral band نوار طیفی  823

 برداری[]مهندسی نقشه image calibration واسنجی تصویر  824
شده و مقدار گیریهای مکانی و پرتوسنجشی و طیفی اندازهفرایند ایجاد ارتباط بین کمیت

 درست متناظر آنها
14 

 ,longitudinal overlap پوشانی طولیهم  825
forward overlap 

 14 پوشانی بین تصاویر پیاپی درجهت خط پروازدرصد هم برداری[]مهندسی نقشه

 sidelap, lateral پوشانی عرضیهم  826
overlap 

 14 اورشده در خطوط پروازی مجمیزان پوشش مشترک درجهت عرضی بین تصاویر گرفته برداری[]مهندسی نقشه

827  
 

angle of depression 
→ depression angle 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

14 

828  
 

atmospheric 

absorbtivity → 

atmospheric 
absorptance 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

14 

829  
 

backscatter → radar 

backscatter 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
14 
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831  
 

forward overlap → 

longitudinal overlap 
 برداری[مهندسی نقشه]

 
14 

831  
 

lateral overlap → 

sidelap 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
14 

832  
 

surface absorbtivity 

→ surface 
absorptance 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

14 

 data reduction کاهیداده  833

]علوم کتابداری و 

رسانی، مهندسی اطلاع

 برداری[نقشه

 14 فتن اطلاعات یا عوارض موردنظرها بدون از دست رکاهش حجم داده

834  
اطلاعات مکانی 

 گسترمردم

volunteered 

geographic 

information/ 

volunteer 

geographical 

information, VGI, 

volunteered 

geospatial 
information 

 برداری[]مهندسی نقشه
ن نیازهای های گوناگون برای برآوردمحتوای مکانی تولیدشده توسط کاربر در وبگاه

 های اجتماعیهای صنعتی و دولتی و شبکهبخش
15 

 category-wide مبناگذاری رستهبرهم  835

overlay 
 برداری[]مهندسی نقشه

های مرتبط با یک عنوان تابعی از مقادیر دیگر لایهتخصیص مقادیر به کل نواحی موضوعی به
 رده 
 region-wide overlayمبنا گذاری منطقهبرهم متـ .

15 

 location-specific مبناگذاری مکانبرهم  836

overlay 
 15 های موجودنقطۀ نقشهبهصورت تابعی از انطباق نقطهتخصیص مقدار به برداری[]مهندسی نقشه

 15 مبناگذاری رستهبرهم ← برداری[]مهندسی نقشه region-wide overlay مبناگذاری منطقهبرهم  837

 برداری[]مهندسی نقشه geocoding platform بستر کدبندی مکانی  838

اس آیجیکنش آرکهستاری مفهومی در چهارچوب کدبندی مکانی که میانجی برهم
(ArcGISرا با عوامل ورودی تنظیم )یابِ نشانی و فرایندهای کدگر مکانی شده در مکان

 کندترکیب می
15 

 برداری[]مهندسی نقشه tessellation بندیپاره  839
پوشانی و بدون جاافتادگی پر هایی که صفحه را بدون همشکلصفحه، مجموعهدرمورد یک 

 کند
15 

 15 های همانند منتظمبندی بسیار متقارن متشکل از چندضلعیپاره برداری[]مهندسی نقشه regular tessellation بندی منظمپاره  841

 برداری[]مهندسی نقشه irregular tessellation بندی نامنظمپاره  841
های متصل به بندی که در آن هیچ محدودیتی در ترتیب قرار گرفتن چندضلعینوعی پاره

 رئوس وجود ندارد
15 

 semiregular منظمبندی نیمهپاره  842

tessellation 
 15 های منتظم گوناگون استفاده شودبندی که در آن از چندضلعینوعی پاره برداری[]مهندسی نقشه

843  
پایگاه قواعد کدبندی 

 کانیم
geocoding rule base برداری[]مهندسی نقشه 

های نشانی و تطبیق ها که کدگر مکانی را در جهت استانداردسازی دادهای از پروندهمجموعه
 کندهای مرجع هدایت میآنها با مکان مربوط در داده

15 

 spatial سپاری مکانیجمع  844

crowdsourcing 
 برداری[]مهندسی نقشه

ای از عاملان که مستلزم سفر آنها ای از وظایف مکانی به مجموعهسپاری مجموعهفرایند جمع
 ها استبه آن مکان

15 

 سپاریخبره  845
expertsourcing/expert 

sourcing/expert-
sourcing 

 15 واگذاری حل یک مسئله به فرد یا افرادی که دارای تجربۀ کافی در زمینۀ مشخصی هستند برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه address service خدمات نشانی  846
توان از طریق آن موقعیت یک نشانی را تعیین و متقابلاً نشانی یک موقعیت را خدماتی که می

 مشخص کرد
15 

847  
های مرجع داده

 کدبندی مکانی
geocoding reference 

data 
 برداری[]مهندسی نقشه

کار  دهی کدبندی مکانی بههای موردنظر در خدماتهایی که برای نمایش هندسی مکانداده
 روندمی

15 
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848  
ردۀ عارضۀ 

  شدهکدبندی
 15 شدۀ مکانیردۀ عارضۀ کدبندی ← برداری[]مهندسی نقشه

849  
ردۀ عارضۀ 

 شدۀ مکانیکدبندی
geocoded feature 

class 
 برداری[]مهندسی نقشه

 ه باشد ای تولید شدیک ردۀ عارضه که با کدبندی مکانی دسته
 شدهردۀ عارضۀ کدبندی متـ .

15 

 15 روندهایی که مردم از طریق آنها از مکانی به مکان دیگر مییافتن همۀ راه برداری[]مهندسی نقشه wayfinding رهیابی  851

851  
سـامـانۀ اطلاعـات 
مکـانی مشـارکت 

 همگانی

public participation 

GIS 
 برداری[]مهندسی نقشه

سازی در سطح محلی برای تولید دانش توسط اطلاعات مکانی و نقشهای دارای سامانه
 های محلی و غیردولتی گروه
 PPGISسام همگانی  متـ .

15 

852  
سامانۀ اطلاعات مکانی 

 مشارکتی
participatory GIS برداری[]مهندسی نقشه 

انی و یابی جههای اطلاعات مکانی و سامانۀ موقعیتای متشکل از مجموعۀ فنّاوریسامانه
 های مکانی و تصاویر افزار سنجش از دور و دسترسی آزاد به دادهنرم

 PGISسام مشارکتی  متـ .
15 

 برداری[]مهندسی نقشه crowdsourcing GIS سپاریسام جمع  853
ها برای دریافت خدمات یا نظرهای الگوی خاصی از تأمین داده که در آن افراد یا سازمان

 کنندینترنتی کاربران استفاده میموردنیاز خود از مشارکت ا
15 

 15 سامانۀ اطلاعات مکانی مشارکتی ← برداری[]مهندسی نقشه PGIS سام مشارکتی  854

 15 سامانۀ اطلاعات مکانی مشارکت همگانی ← برداری[]مهندسی نقشه PPGIS سام همگانی  855

 landmark شناسایی نشانگر  856

identification 
 15 عنوان شاخص به کار بردتوان آنها را بههای جغرافیایی که میها یا عارضهیی مکانشناسا برداری[]مهندسی نقشه

 15 عملیات تخصیص مقادیر جدید، مطابق با مساحت، به هر رده از نقشه برداری[]مهندسی نقشه size operation بندیعملیات اندازه  857

 برداری[]مهندسی نقشه reclassify operation بندیعملیات بازرده  858
عنوان تابعی از مقدار یا موقعیت یا اندازه یا تخصیص دوبارۀ مقادیر به یک نقشۀ موجود به

 های مکانی که با یک رده از نقشه همراه استشکل یا همجواری اولیۀ پیکربندی
15 

 15 های یک نقشهرده عملیات تخصیص مقادیر جدید به برداری[]مهندسی نقشه renumber operation بندیعملیات بازشماره  859

 15 تخصیص مقادیر جدید از طریق تقسیم دامنۀ مقادیر نقشه به فواصل معین برداری[]مهندسی نقشه slice operation زنیعملیات بُرش  861

 15 ه از نقشههای درون هر ردهای مجاور از خانکتخصیص مقادیر جدید به گروه برداری[]مهندسی نقشه clump operation بندیعملیات دسته  861

 برداری[]مهندسی نقشه distance operation بندیعملیات فاصله  862
 عملیاتی برای تولید نقشۀ جدید بر مبنای فواصل و مسیرهای بین نقاط

 proximity operationعملیات مجاورت  متـ .
15 

 15 بندیعملیات فاصله ← برداری[]مهندسی نقشه proximity operation عملیات مجاورت  863

 15 تولید یک نقشۀ جدید بر پایۀ مقادیر همسایگی موقعیت هدف برداری[]مهندسی نقشه neighbors operation عملیات همسایگی  864

 برداری[]مهندسی نقشه geocoding process فرایند کدبندی مکانی  865
ود های مرجعِ موجوجو برای نشانی در دادههای مربوط به برگردان مدخل نشانی و جستگام

 یابِ نشانی و انتخاب بهترین گزینه از میان نامزدهادر مکان
15 

 برداری[]مهندسی نقشه address format قالب نشانی  866
ساختار و آرایش ویژۀ عناصر نشانی و روش همتایابی مربوط که برای یک کاربرد خاص قابل 

 استفاده باشد
15 

 رداری[ب]مهندسی نقشه geocode, geocoding کدبندی مکانی  867
صورت مختصات جغرافیایی از طریق مقایسۀ آن با دیگر فرایند تعیین موقعیت یک مکان به

 های جغرافیاییداده
15 

868  
کدبندی مکانی 

 ایدسته
batch geocoding 15 زمان برای شمار بسیاری از اطلاعات مربوط به نشانیفرایند کدبندی مکانی هم برداری[]مهندسی نقشه 

 برداری[]مهندسی نقشه address geocoding نشانی کدبندی مکانی  869
های مکانی که ها به دادهعملیاتی در سامانۀ اطلاعات مکانی )سام( برای تبدیل نشانی خیابان

 صورت عارضه بر روی نقشه قابل نمایش باشندبه
15 
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 15 ان متنی مشخص مانند نشانی خیابان از روی مختصات جغرافیاییفرایند یافتن یک مک برداری[]مهندسی نقشه reverse geocoding کدبندی مکانی وارون  871

 15 بردهستاری در چهارچوب کدبندی مکانی که فرایند کدبندی را پیش می برداری[]مهندسی نقشه geocoding engine کدگر مکانی  871

 برداری[]مهندسی نقشه address range گسترۀ نشانی  872
ان یا در بخشی از یک خیابان از کمترین تا بیشترین های موجود در یک خیابگسترۀ شماره

 مقدار
15 

 15 منطقۀ توجه ← برداری[]مهندسی نقشه ROI مَت  873

 15 کندشاخصی که فاصلۀ بین همۀ نقاط در پیرامون یک نقطه را مشخص می برداری[]مهندسی نقشه proximity مجاورت  874

 15 یند محاسبۀ مسیر بهینه میان یک مبدأ و یک نقطه یا نقاط مقصد در یک شبکهفرا برداری[]مهندسی نقشه pathfinding مسیریابی  875

 برداری[]مهندسی نقشه region of interest منطقۀ توجه  876

داده که با هدف خاصی در های موجود در یک مجموعهشده از نمونهای انتخابزیرمجموعه
 نظر گرفته شده باشد 

 ROIَمت  اختـ .
15 

 15 تعیین مکان اشیا یا افراد در محیط بیرون برداری[]مهندسی نقشه outdoor positioning بیرونییابی موقعیت  877

878  
یابی موقعیت

 محورپایانه

mobile terminal-

centric, terminal-

centric positioning 

 15 یابی کاربرمحورموقعیت ← برداری[]مهندسی نقشه

 15 تعیین موقعیت اشیا یا افراد در داخل ساختمان برداری[]مهندسی نقشه indoor positioning یابی درونیموقعیت  879

881  
یابی موقعیت

 محورشبکه
network-centric 

positioning 
 15 تعیین مکان با محور قرار دادن شبکه برداری[]مهندسی نقشه

881  
یابی موقعیت

 کاربرمحور
user-centric 

positioning 
 برداری[]مهندسی نقشه

 ان با محور قرار دادن پایانۀ کاربر تعیین مک
 محوریابی پایانهموقعیت متـ .

15 

 15 نقطۀ توجه ← برداری[]مهندسی نقشه POI نُت  882

 15 های رقمیفرایند افزودن نشان مکانی به عکس یا دیگر رسانه برداری[]مهندسی نقشه geotagging گذاری مکانینشان  883

 نشانگر  884
 

 15 نشانگر مکانی ← برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه landmark نشانگر مکانی  885
 اندازی مشخص شده در چشمموقعیت یک شیء برجسته و بارز یا شناخته

 نشانگر متـ .
15 

 برداری[]مهندسی نقشه geotag نشان مکانی  886
و عرض شده در یک رسانۀ رقمی برای تعیین اطلاعات مکانی، معمولاً طول های جانهادهداده

 جغرافیایی، مربوط به شیء موردنظر
15 

 collaborative سازی همکارانهنقشه  887

mapping 
 15 (user-generated contentهای اینترنتی با محتوای کاربرزاد )سازی نقشهیکپارچه برداری[]مهندسی نقشه

 برداری[]مهندسی نقشه point of interest نقطۀ توجه  888
 ای خاص مورد توجه شخصی قرار گرفته باشد جنبهچیزی در یک مکان که از 

 POIنُت  اختـ .
15 

 برداری[]مهندسی نقشه geocoding index نمایۀ کدبندی مکانی  889
یابِ نشانی های مرجع با مکانهای مرجع که برای همتایابی اطلاعات در دادهای در دادهنمایه

(address locatorبه کار می )رود 
15 

 برداری[]مهندسی نقشه address matching نیهمتایابی نشا  891

یک  های نشانیها با ویژگیفرایندی که در آن یک نشانی یا یک جدول از نشانی
های شود تا مشخص شود که یک نشانی خاص در دامنۀ نشانیدادۀ مرجع مقایسه میمجموعه

 دادۀ مرجع انطباق دارد یا خیرمرتبط با عارضۀ موردنظر در مجموعه
15 

 ,ambient intelligence هوش محیط  891

AmI 
 برداری[]مهندسی نقشه

فضایی الکترونیکی و اطلاعاتی حساس به حضور افراد که با عملکردی هوشمند پاسخگوی 
 نیازهای آنان است

15 

 ambient spatial هوش مکانی محیط  892

intelligence, AmSI 
 برداری[]مهندسی نقشه

 ـهای مکانیی و طبیعی برای پاسخگویی به پرسشهای ساختمانهوش مربوط به محیط
 زمانی و پایش رویدادهای جغرافیایی

15 
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893  
 

AmI → ambient 

intelligence 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
15 

894  
 

AmsI → ambient 

spatial intelligence 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
15 

895  
 

geocoding → 

geocode 
 برداری[]مهندسی نقشه

 
15 

896  
 

terminal-centric 

positioning → 

mobile terminal-

centric 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

15 

897  
 

VGI → volunteered 

geographic 

information 

 برداری[]مهندسی نقشه
 

15 

898  
 

volunteered 

geospatial 

information/ 

volunteer geospatial 

information → 

volunteered 
geographic 

 داری[بر]مهندسی نقشه
 

15 

 

 

 

 

 دفتر هفدهم: آمادة چاپ

 معادل پيشنهادي واژة بيگانه ردیف

1  

absolute positioning 

syn.:  

1-point positioning 

2- single receiver positioning        

 یابی مطلقموقعیت

 اینقطهیابی تکای، موقعیتیابی نقطهمت. موقعیت

2  absolute position مطلق موقعیت 

3  precise point positioning ای دقیقیابی نقطهموقعیت 

4  relative positioning نسبییابی موقعیت 

5  relative position نسبی موقعیت 

6  kinematic positioning یابی حرکتیموقعیت 

7  static positioning یابی ایستاموقعیت 

8  differential positioning یابی تفاضلیموقعیت 

9  standard positioning service استاندارد یابیخدمات موقعیت 
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10  precise positioning service یابی دقیقخدمات موقعیت 

11  almanac2 2زیج 

12  ephemeris  فرزیج 

13  ephemeris error  خطای فرزیج 

14  multipath error خطای چندمسیری 

15  anti-spoofing پادجعل  

16  mobile mapping سیار سازینقشه 

17  
image acquisition 

syn.: imaging 
 تصویربرداری

18  precise acquisition دریافت دقیق 

19  satellite constellation ماهوارگان 

20  clock bias گرایستگی ساعت 

21  clock drift رانۀ ساعت 

22  clock offset دوراُفت ساعت 

23  
global positioning system 

syn.: GPS 

 جهانی ییابموقعیت ۀسامان

 مت و علامت اختصاری: ساموج

24  

differential GPS 

full form.: differential Global 

positioning System 

 ساموج تفاضلی

 جهانی تفاضلی یابیموقعیت ۀصورت کامل: سامان

25  

GPS signal acquisition 

full form.: Global positioning System 

signal acquisition 

 یگنال ساموجدریافت نشانک/س

 یابی جهانیدریافت نشانک/سیگنال سامانۀ موقعیتصورت کامل: 

26  

GPS user segment 

full form.: Global positioning System 

user segment 

 بخش کاربر ساموج 

 یابی جهانیبخش کاربر سامانۀ موقعیتصورت کامل: 

27  

GPS ground segment 

syn.: control segment, operational 

control system (OCS) 

full form.: Global positioning System 

ground segment 

 بخش زمینی ساموج

 مت. بخش واپایی

 مت. سامانۀ واپایی عملیاتی

 یابی جهانیبخش زمینی سامانۀ موقعیتصورت کامل: 

28  

GPS application 

full form.: Global positioning System 

application 

 بردی ساموج   برنامۀ کار

 یابی جهانیبرنامۀ کاربردی سامانۀ موقعیتصورت کامل: 
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29  ground antenna آنتن زمینی 

30  monitor station ایستگاه پایش  

31  master control station ایستگاه واپایی اصلی 

32  
dilution of precision 

syn.: geometric dilution of precision 

 اُفت دقت

 ندسیمت. اُفت دقت مه

33  position dilution of precision اُفت دقت موقعیت 

34  horizontal dilution of precision اُفت دقت مسطحاتی 

35  vertical dilution of precision اُفت دقت ارتفاعی 

36  time dilution of precision زمانی اُفت دقت 

37  
horizontal position and time dilution 

of precision 
 مسطحاتی ـ زمانی ت دقتاُف

38  selective availability گزینشی دسترسی 

39  exposure factors  های نوردهیعامل 

40  exposure interval  بازۀ نوردهی 

41  exposure latitude گسترۀ نوردهی 

42  exposure meter سنجنوردهی 

43  
exposure station 

syn.: air station, camera station       
 اه نوردهیایستگ

44  exposure table جدول نوردهی 

45  
exposure time 

syn. shutter speed 
 مدت نوردهی

46  
center line 

syn.: centre line (BrEn) 
 خط مرکزی

47  
center point 

syn.: principal point 
 نقطۀ مرکزی

48  photograph center  مرکز عکس 

49  radial center   مرکز شعاعی 
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50  substitute center مرکز جانشین 

51  spatial autocorrelation خودهمبستگی مکانی 

52  spatial correlation statistics های همبستگی مکانیآماره 

53  spatial proximity مجاورت مکانی 

54  spatial dependency وابستگی مکانی 

55  spatial stationarity مانایی مکانی 

56  spatial regression وایازش مکانی 

57  spatial autoregressive model مدل خودوایاز مکانی 

58  multispectral scanner (MSS) پویشگر چندطیفی 

59  scan line خط پویش 

60  scan skew چولگی پویش 

61  scanner distortion واپیچش پویشگر 

62  scene صحنه 

63  Rayleigh scattering لیپراکنش ری 

 


