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اندازه گيرى 
فاصله ي افقي
به روش مستقيم
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- محاسبات مربوط به اندازه گيرى فاصله با قدم انسانى را انجام دهد.

2- محاسبات مربوط به اندازه گيرى فاصله با قدم انسانى را با ماشين حساب كاسيو 
4500  انجام دهد.

3- در جواب طول قدم انسانى بحث كند. 
4- محاسبات مربوط به اندازه گيرى فاصله با چرخ غلتان را انجام دهد.

5- محاسبات مربوط به اندازه گيرى فاصله با قدم انسانى را با ماشين حساب كاسيو 
4500 انجام دهد.

6- بحث و بررسى هاى مربوط به چرخ غلتان را انجام دهد.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با فصل دوم كتاب «مساحى» 
2- آشنايى با ماشين حساب كاسيو 4500

3- آشنايى با مفاهيم شعاع، قطر و محيط در دايره

نكته ها:

انساِن واقعى جز به راه خدا گام برنمى دارد.
«جبران-خليل جبران»
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در  كميّت  يك  مقدار  درباره ى  شخص  يك  تفكرات  ميان  كه  است  مهارتى  اندازه گيرى   •
ذهنِ او و مقدار همان كميّت در دنياى واقعى رابطه ايجاد مى كند.

• در اندازه گيرى جواب قطعى نداريم و تمام مشاهدات با خطا همراه هستند.
• در نقشه بردارى 3 كميّت اندازه گيرى مى شود:1 - فاصله 2 – اختالف ارتفاع 3 - زاويه

چون نقشه، تصوير قائم عوارض بر سطح افق است، هميشه بايد فاصله ى افقى را براى   •
تهيه ى نقشه به كار ببريم.

• رايج ترين روش هاى اندازه گيرى فاصله ى افقى به روش مستقيم عبارت اند از: 
1- قدم انسانى 

2- چرخ غلتان 
3- نوار اندازه گيرى ( متر )

• اندازه گيرى فاصله ى افقى با قدم انسانى و چرخ غلتان تنها در زمين هاى هموار و با شيب 
يكسان قابل استفاده است.

• در هنگام اندازه گيرى با متر رعايت اصول متركشى الزامى است.

دقت روش هاى اندازه گيرى فاصله به روش مستقيم با وسايل ساده ى مّساحى

خطا در اندازه گيرى فاصله ى افقى دقتوسيله ى اندازه گيرى فاصله
صد مترى

2 مترقدم انسانى(قدم اتالونه)

33 سانتى مترچرخ غلتان

10 سانتى مترمتر معمولى

2 سانتى مترمتر دقيق

1
50
1

300

1
1000

1
5000

مرورى بر فصل دوم كتاب «مّساحى»
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مثال 1-2
اندازه گيري فاصله ي افقي با استفاده از قدم انسانى

نقشه بردارى اين طول را با  موجود است.  فاصله ى 60 متر از هم  نقطه روى زمين به  دو 
قدم هايش چندين بار طى كرده و تعداد قدم ها را يادداشت مى كند:

71 - 68 - 70 - 71 - 70 - 68 - 69 -69
ميانگين طول يك قدم اين فرد چند متر است؟

راهكار كلى: در صورت مسئله گفته شده كه نقشه بردارى يك طول 60 مترى را 8 بار طى 
كرده و تعداد قدم هاى خود را در هر بار شمارش كرده و يادداشت مى كند. از آن جا كه 
مشخص نيست كه مقدار واقعى قدم اين شخص كدام يك از اين 8 مقدار است، بهترين راه 
محاسبه ى ميانگين آن ها و استفاده از جواب آن به عنوان تعداد قدم هاى خود در 60 متر 

است.

حال اين نقشه بردار مى خواهد بداند كه هر قدم او چند متر است. كافى است كه اين عدد 
60 متر را بر تعداد قدم هايش تقسيم كرده تا طول هر قدم محاسبه گردد.

 = طول قدم متوسط

1 2 3+ + + + nx x x xx =
n

فاصله
تعداد قدم ها روش حل:

69 69 68 70 71 70 68 71
8

69 / 5

+ + + + + + +x =

x =

فاصله
 = طول قدم متوسطتعداد قدم ها

60 0/ 8669 / 5= = m

بحث و بررسى: مشاهده كرديد كه ميانگين طول هر قدم اين فرد 0/86 متر يا 86 سانتى متر 
است. البته بايد به اين موضوع توجه داشت كه نكات گفته شده در مورد قدم رعايت شود.

حال با رعايت اصول اندازه گيرى طول با قدم مى توان فواصل مختلف را با دقت (خطاى 
1نسبى)         به دست آورد. 

50
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مرحلهكليدصفحه ى نمايشتوضيح
با زدن اين كليد صفحه ى نمايش 

پاك مى شود يا اگر ماشين حساب 
خاموش است، روشن مى شود.

1

عدد 69 را به ماشين حساب 
2معرفى مى كنيم

3عمل جمع به ماشين وارد مى شود

اعداد را به ترتيب به ماشين معرفى 
4مى كنيم و آن ها را با هم جمع مى زنيم

5جواب را دريافت مى كنيم

عمل تقسيم به ماشين حساب وارد 
6مى شود (عدد را بر 8 تقسيم مى كنيم)

7جواب را در يافت مى كنيم

اين عدد را در يكى از كليدها مثل 
k8 ذخيره مى كنيم

عدد 60 را به ماشين معرفى 
9مى كنيم

10عمل تقسيم به ماشين وارد مى شود

عدد ذخيره شده در k را فرا 
11مى خوانيم

12جواب را دريافت مى كنيم
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تمرين هاى كالسى مربوط به مثال 2 - 1:
1- يك طول 50 مترى را 10 بار طى كرده و تعداد قدم هايتان را شمارش كرده و يادداشت 
كنيد. طول هر قدم شما چند متر و چند سانتى متر است؟ (تعداد قدم ها در هر بار اندازه گيري: 

(62-61-66-64-62-66-63-65-64-66

2- اگر نفرى ديگر همين طول 50 مترى را 10 بار طى كرده و مجموع قدم هايش در اين 10 
بار 600 قدم شود. ميانگين طول هر قدم او چند متر و چند سانتى متر است؟

3- اگر طول قدم يك نفر 68 سانتى متر بوده و مسافت هاى زير را با قدم خود شمارش كرده 
باشد، مقدار اين مسافت ها را به واحد متر حساب كنيد.

الف) خانه تا فروشگاه 270 قدم
ب) فروشگاه تا نانوايى 740 قدم

ج) نانوايى تا ميوه فروشى 390 قدم
د) ميوه فروشى تا خانه 1120 قدم

ه) كل مسافت طى شده توسط اين فرد

4- دكتر به فردى كه اضافه وزن دارد دستور 4 كيلومتر پياده روى در روز را مى دهد. به 
نظر شما اين فرد چگونه مى تواند بفهمد مسافتى كه پياده روى كرده 4 كيلومتر شده است يا 

نه؟ پيشنهاد شما چيست؟
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مثال 2-2
اندازه گيري فاصله با استفاده از چرخ غلتان (رول فيكس)

طى  دوچرخه  اين  با  را  مستقيمى  مسير  است.  سانتى متر   160 دوچرخه  يك  چرخ  محيط 
مى كنيم. اگر در طول اين مسير چرخ دوچرخه 22 دور كامل و يك نيم دور بچرخد، چه 

فاصله اى بر حسب متر طى شده است؟

راهكار كلى: اگر طنابى را دور محيط چرخ قرار داده و اين طناب را بر روى زمين باز كرده 
يك  در  چرخ  اين  كه  را  طولى  كنيم،  اندازه گيرى  متر  با  و 
دور كامل طى مى كند به دست مى آيد. اين طول همان محيط 
دايره اى شكل (محيط دايره) است. اين موضوع اساس كار 
«چرخ غلتان» يا كيلومترشمار ماشين و دستگاه هايى از اين 
قبيل مى باشد كه از آن استفاده كرده و براى به دست آوردن 
فاصله، تعداد دورهاى طى شده را در محيط چرخ ضرب 

مى كنيم.
تعداد دور × محيط چرخ = فاصله
 D      =   P    ×    n

روش حل:
160

160 22 / 5 360022 / 5
⇒ × =


P = cm
D = cmn =

100 36÷ = m
بحث و بررسى: همان طور كه در كتاب «مّساحى» گفته شد استفاده از چرخ غلتان يا دوچرخه 

براى اندازه گيرى فاصله در زمين هاى هموار و يا با شيب ثابت توصيه مى شود.
• معموًال در كار با چرخ غلتان تعداد دورهايى كه چرِخ آن طى مى كند عدد ثابت و ُرندى 
تخمين  تقريبى  صورت  به  آن را  اعشار  مقدار  كه  باال)  مثال  در  دور   22/5 (مانند  نيست 

مى زنيم.
• مى توان با دانستن شعاع چرخ، محيط آن را به دست آورد:

كه در آن P محيط و r شعاع چرخ است.
اگر به جاى شعاع، قطر چرخ معلوم بود چه مى كنيم؟

2πP = r
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تمرين هاى كالسى مربوط به مثال 2 - 2:
1- محيط زمينى به شكل مثلث به كمك دوچرخه ى مثال باال اندازه گيرى شده و طول اضالع 

مثلث به ترتيب برابر با 15 دور، 22/5 دور و 17/3 دور به دست آمده است. مطلوب است:
الف) طول هر ضلع اين مثلث

ب) محيط مثلث

اندازه گيرى  رول فيكس  كمك  به  مسطح  زمين  روي  بر  را  متري  معلوم 100  فاصله ي   -2
كرده ايم.چنان چه چرخ رول فيكس 95 دور كامل چرخيده باشد،

الف) محيط رول فيكس را محاسبه كنيد.
ب) شعاع اين رول فيكس چند متر است؟

15 دور

 دور
13/7

22/5 دور
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3- به منظور اندازه گيرى فاصله ى بين دو نقطه، از يك رول فيكس با محيط يك متر استفاده 
شده است. چنان چه چرخ رول فيكس 48 دور كامل و يك سوم دور چرخيده باشد، فاصله ى 
به دست  حدسانتى متر  تا  يعنى  اعشار  رقم  دو  تا  را  (فاصله  است؟  متر  چند  نقطه  دو  بين 

آوريد.)

4- شخصى با دوچرخه ى خود كه شعاع چرخ آن 25 سانتى متر است مسيرهاى زير را طى 
كرده و تعداد دورهاى طى شده را يادداشت كرده است. هر كدام از اين فاصله ها چند متر 

است؟
الف) از خانه تا مدرسه 102/2 دور
ب) از مدرسه تا كتابخانه 87/4 دور
ج) از كتابخانه تا خانه 70/5 دور

د) كل مسافت طى شده
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5- شخصى يك دوچرخه ى نمره ى 24 در اختيار دارد (يعنى قطر چرخ آن 24 اينچ است). 
هر يك دورى كه چرخ اين دوچرخه طى مى كند چند سانتى متر و چند متر است؟

(راهنمايى: هر اينچ تقريبًا 2/54 سانتى متر است.)

و  متر  يك  اول  رول فيكس  محيط  كرده ايم.  طى  رول فيكس  كمك 2  به  را  فاصله  يك   -6
محيط رول فيكس دوم نامعلوم است. اگر اين فاصله به كمك رول فيكس اول با 27 دور و با 

رول فيكس دوم با 30 دور طى شده باشد، محيط رول فيكس دوم چقدر است؟
(راهنمايى: براى حل اين مسئله از تناسب استفاده كنيد.)

نكته ها:

قاَل على عليه السالم:َسل تفّقهًا وال تَسَأل تعنّتًا:
براى فهميدن و دانا شدن پرسش نما ، نه به خاطر عيب جويى 

و آزار رساندن.


