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تهيه ى 
نقشه ى مسّطحاتى 

با وسايل ساده ى مّساحى
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وسايل پيشرفته در تهيه ى نقشه
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با فصل هفتم كتاب «مّساحى»

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- راهكار كلى براى برداشت  يك نقطه به روش تقاطع دو طول را شرح دهد.

2- محاسبات مربوط به برداشت يك نقطه به روش تقاطع دو طول را انجام دهد.
ماشين  با  را  طول  دو  تقاطع  روش  به  نقطه  يك  برداشت  به  مربوط  محاسبات   -3

حساب كاسيو 4500 انجام دهد.
4- بحث و بررسى هاى مربوط به برداشت يك نقطه به روش تقاطع دو طول را شرح 

دهد.
5- راهكار كلى براى برداشت يك نقطه به روش اخراج عمود را شرح دهد.

6- محاسبات مربوط به برداشت يك نقطه به روش اخراج عمود را انجام دهد.
7- محاسبات مربوط به برداشت يك نقطه به روش اخراج عمود را با ماشين حساب 

كاسيو 4500 انجام دهد.
8- بحث و بررسى هاى مربوط به برداشت يك نقطه به روش اخراج عمود را شرح دهد.
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• نقشه ى مسّطحاتى نقشه اى است كه در آن فقط مؤلفه هاى X و Y نقاط مد نظر است.
• سه مرحله ى تهيه ى نقشه عبارت اند از:

1- شناسايى 
2- برداشت 

3- محاسبه و ترسيم
• برداشت؛ يعنى مجموعه عمليات اندازه گيرى طول و زاويه كه، با استفاده از نقاط معلوم 
به منظور تعيين مكان نقاط ديگرى از زمين و جمع آورى اطالعات، براى تهيه نقشه انجام 

مى شود.
• دو روش متداول برداشت با وسايل ساده عبارت اند از: 

1- تقاطع دو طول 
(O�set) 2 – اخراج عمود

• خط هادى خط مستقيمى است كه ترجيحًا در امتداد بلندترين طول زمين انتخاب شده و به اكثر 
نقاط و عوارض نزديك است. هم چنين از اين خط به بيشتر عوارض منطقه ديد برقرار است.

مرورى بر فصل هفتم كتاب «مّساحى»



82

مثال 1-7
  محاسبه و ترسيم نقشه ى مسطحاتى (پالن) به روش تقاطع دو طول

مطابق شكل جدول و كروكى داده هاى برداشت شده از يك ساختمان به روش تقاطع دو 
طول موجود مى باشد. محا سبات الزم براى ترسيم نقشه را انجام داده و آن را در مقياس 

1:500 ترسيم نماييد.

راهكار كلى: با طى مراحل زير مى توان نقشه ى تهيه شده ى يك منطقه را به روش تقاطع 
دو طول ترسيم نمود:

1- ابعاد مناسب براى كاغذ ترسيم نقشه را تعيين مى كنيم.

2- جهت شمال را در نقشه معلوم كرده و ترسيم مى كنيم.
3- خط هادى را با توجه به كروكى و زاويه اى كه با شمال دارد در مقياس نقشه ترسيم 

مى كنيم.
4- طول هاى برداشت شده براى نقاط موجود را از جدول به مقياس نقشه برده و با استفاده 
از پرگار محل دقيق اين نقاط را مشخص كرده و در پايان طبق كروكى آنها را به هم وصل 

مى كنيم.
5- اضالع ساختمان ترسيم شده را با توجه به كروكى كنترل مى كنيم.

روش حل:
 AB براى تعيين ابعاد كاغذ مناسب براى اين پالن، بزرگ ترين طول موجود در جدول(خط
زمين طول آن را 112/72 به دست آورده ايم) را به مقياس نقشه  كه از روى اطالعات سرِ 

تبديل مى كنيم پس داريم:                                                               

 بنابر اين طول كاغذى كه انتخاب مى كنيم نبايد از  22/5 سانتى متر كمتر باشد.

1112 / 72 ( ) 0/ 225 22 / 5500× = =m cm
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 BK و همچنین کمانی به طول A و به مرکز AK اکنون با استفاده از پرگار، کمانی به طول
و به مرکز B ترسیم می کنیم. محل تقاطع این دو کمان محل دقیق نقطه ی K است.

 وبه همین ترتیب کمانی به طول AM و به مرکز A و همچنین کمانی به طول BM و به 
مرکز B ترسیم کرده، محل تقاطع این دو کمان هم محل دقیق نقطه ی M است. 

بحث و بررسی: در این مثال برای نقاط N و L  دید برقرار نبوده بنابراین یا باید این نقاط 
اندازه گیری اضالع ساختمان و  با  یا  برداشت کنیم و  نقاط کنترل دیگری در منطقه  از  را 

محاسبه  ی قطر چهار ضلعی با استفاده از پرگار آن را به طور دقیق ترسیم کنیم. 

130/ 41 ( ) 0/061 6 /10
500
1103 /00 ( ) 0/ 206 26 /00

500
197 / 32 ( ) 0/195 19 / 50

500
133 / 43 ( ) 0/067 6 / 67

500

× = =

× = =

× = =

× = =

AK = m cm

BK = m cm

AM = m cm

BM = m cm

برای رعایت استاندارد بهتر است از اندازه های استاندارد 
نقشه استفاده کنیم. مثاًل در این مثال کاغذ A3 مناسب 
می باشد زیرا مطابق جدول مقابل، طول آن 42 سانتی متر 

است.

باالی صفحه را شمال  نقشه ها جهت  اکثر  طبق معموِل 
در نظر گرفته و در گوشه ی باالی صفحه، موازی ضلع 

کناری، امتداد شمال را توسط یک نماد گویا ترسیم می کنیم.
 پس از تعیین اندازه ی مناسب کاغذ نقشه و همچنین ترسیم نماد شمال و ترسیم دقیق خط 

هادی طول های موجود در فرم سر ِزمین را به مقیاس نقشه تبدیل می کنیم :

كاغذ  ( mm) اندازه
A0

841 × 1189

A1
594 × 841

A2
420 × 594

A3
297 × 420

A4
210 × 297

A5
148 × 210
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تمرين كالسى مثال 7 - 1:
در شكل زير چهار ضلعى KMLN به روش تقاطع دو طول برداشت شده است پالن اين 

پنج ضلعى را با مقياس 1:200  ترسيم نماييد.

نكته ها:

به من كم تر توجه كنيد
و به حقيقت بيش تر.

«سقراط»
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مثال 2-7
محاسبه و ترسيم نقشه ى مسطحاتى (پالن) به روش اخراج عمود

مطابق شكل جدول و كروكى داده هاى برداشت شده از يك ساختمان به روش اخراج عمود 
موجود مى باشد. محاسبات الزم براى ترسيم نقشه را انجام داده و آن را در مقياس 1:200 

ترسيم نماييد.

راهكار كلى: با طى مراحل زير مى توان نقشه ى تهيه شده ى يك منطقه را به روش اخراِج 
عمود ترسيم نمود:

1- ابعاد مناسب براى كاغذ ترسيم نقشه را تعيين مى كنيم.

2- جهت شمال را در نقشه معلوم كرده و ترسيم مى كنيم.
3- خط هادى را با توجه به كروكى و زاويه اى كه با شمال دارد در مقياس نقشه ترسيم 

مى كنيم.
را  ساختمان  گوشه ى  نقاط  و  تبديل  نقشه  مقياس  به  را  موجود  طول هاى  جدول  طبق   -4

ترسيم كرده و طبق كروكى به هم وصل مى كنيم
5- اضالع ساختمان ترسيم شده را با توجه به كروكى كنترل مى كنيم.

روش حل:
جدول(خط  در  موجود  طول  بزرگ ترين  پالن،  اين  براى  مناسب  كاغذ  ابعاد  تعيين  براى 
هادى) را به مقياس نقشه تبديل مى كنيم يعنى:                                                               

 بنابر اين طول كاغذى كه انتخاب مى كنيم نبايد از  35 سانتى متر كمتر باشد.

0/35170 35200× =m  ( ) = m cm
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براى رعايت استاندارد همان طور كه در مثال قبل گفته شد 
بهتر است از اندازه هاى استاندارد نقشه استفاده كنيم. مثًال 
در اين مثال كاغذ A3 مناسب مى باشد زيرا مطابق جدول 

مقابل، طول آن 42 سانتى متر است.

طبق معموِل اكثر نقشه ها جهت باالى صفحه را شمال در 
نظر گرفته و و در گوشه ى باالى صفحه، موازى ضلع كنارى، امتداد شمال را توسط يك 

نماد گويا ترسيم مى كنيم.
اكنون مطابق شكل، خط هادى را با استفاده از خط كش و نقاله در مقياس مورد نظر و با 

زاويه ى معلوم با شمال به طور دقيق ترسيم مى كنيم .
  

N

حال طول هاى موجود براى گوشه هاى ساختمان را به مقياس نقشه تبديل مى كنيم : 

128 /06 ( ) 0/143 14 / 3200
18 / 30 ( ) 0/041 4 /1200
19 / 75 ( ) 0/048 4 / 8200
16 / 75 ( ) 0/033 3 / 3200
123 /05 ( ) 0/115 11/ 5200
137 / 72 ( ) 0/189 18 / 9200

× = =

× = =

× = =

× = =

× = =

× = =

m cm

m cm

m cm

m cm

m cm

m cm

كاغذ  ( mm) اندازه
A0

841 × 1189

A1
594 × 841

A2
420 × 594

A3
297 × 420

A4
210 × 297

A5
148 × 210
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سپس با استفاده از گونیا و خط کش محل دقیق نقاط را به ترتیب و بر طبق کروکی تعیین 
می کنیم.  

 در مرحله ی بعد این نقاط را طبق کروکی به هم وصل می کنیم
 خطوطی که با خط چین مشخص شده خطوط راهنما میباشد و نیازی به ترسیم آنها نیست.

 

M 

N 

K 

L 

N 

P چون نسبت به خط هادی دید نداشته است برداشت نشده پس برای  اینجا نقطه ی  در 
در  و  کرده  مراجعه  برداشت  برگه ی  در  موجود  اطالعات  به   P نقطه ی  کردن  مشخص 
از گونیا و خط کش محل  استفاده  با  باشد  قائم الزاویه  صورتی که عارضه ی موجود کاماًل 

نقطه یP را مشخص کرده و سپس خطوط را یه هم وصل می کنیم.
 

N 

بحث و بررسی: برای کنترل ترسیم می توان اضالع ساختمان را در روی نقشه با خط کش 
اندازه گرفته سپس در عدد مقیاس ضرب کرده و با طول واقعی آن مقایسه کنیم در این 

حالت اختالف نباید بیش تر از خطای مجاز ترسیم باشد.
خطای ترسیم نقاط و خطوط به اندازه ی نوک قلم به کارگرفته شده بستگی دارد به این معنی 
که اگر ضخامت نوک قلم مورد استفاده ی ما 0/2 میلی متر باشد، در نقشه ای به مقیاس       دقت 

خطی که با نوک این قلم کشیده می شود برابر است با

یعنی عوارض کم تر از 20 سانتی متر در زیر نوک قلم پنهان می شوند.

1
1000

0/ 2 1000 200 20 0/ 2× = =mm mm = cm m
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• براى مشخص كردن محل نقطه ى P درحالتى كه چهارضلعى KLMP قائمه نباشد بايد 
اضالع KP  و MP را در روى زمين متركشى كرده و در روى كروكى بنوسيسم. سپس بعد 
از ترسيم نقاطK و M با استفاده از يك پرگار كمانى به اندازه KP و به مركز K و كمانى 
به اندازه MP و به مركز M رسم كرده تا همديگر را در يك نقطه قطع كنند. محل برخورد 

اين دو كمان همان نقطه ى P است.

تمرين كالسى مثال 7 - 2:
در شكل زير پنج ضلعى KLQPM به روش اخراج عمود برداشت شده است پالن اين 

پنج  ضلعى را با مقياس 1:500  ترسيم نماييد.


