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پياده كردن طرح 
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روش هاى نوين پياده كردن طرح
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

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

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

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

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

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

حساب كاسيو 4500 انجام دهد.
8- بحث و بررسى هاى مربوط به پياده كردن يك نقطه به روش اخراج عمود را شرح 

دهد.
9- راهكار كلى براى پياده كردن يك زاويه با متر را شرح دهد.

10- محاسبات مربوط به پياده كردن يك زاويه با متر را انجام دهد.
كاسيو  حساب  ماشين  با  را  متر  با  زاويه  يك  پياده كردن  به  مربوط  محاسبات   -11

4500 انجام دهد.
12- بحث و بررسى هاى مربوط به پياده كردن يك زاويه با متر را شرح دهد.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با فصل هشتم كتاب «مّساحى»
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• يك طرح مجموعه اى از اشكال مختلف هندسى است كه هر كدام ازآن ها، خود از تعدادى 
نقطه تشكيل شده اند.

• پياده كردن يعنى انتقال نقاط و خطوط يك طرح از روى نقشه به روى زمين با حفظ تناسب 
و شكل وموقعيت آن؛ 

• براى پياده كردن يك نقطه مى توان به دو روش عمل كرد: 
1-روش تقاطع دو طول 

(O�set) 2-روش اخراج عمود
• براى پياده كردن يك زاويه با متر به دو روش عمل مى كنيم: 

1-روش 3-4-5 براى زاويه ى 90 درجه
2-روش تانژانت براى زاويه ى نامشخص(هر زاويه اى).

مرورى بر فصل هشتم كتاب «مّساحى»

نكته ها:

حقيقت بر همه جا مستولى خواهد شد 
و هيچ چيز بر حقيقت استيال  نخواهد يافت. 

«حضرت محمد رسول ا...»
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مثال 1-8
استخراج و محاسبه ى طول ها براى پياده كردن يك نقطه به روش تقاطع دو طول

نقشه ى يك منطقه به همراه نقاط مبناى S1 و S2 كه در نزديكى نقطه ى M قرار دارند، در 
شكل زير ديده مى شود. مى خواهيم نقطه ى M  را به روش تقاطع دو طول روى زمين پياده 

.(L2 و L1 طول هاى) كنيم. طول هاى الزم براى پياده كردن اين نقطه را محاسبه كنيد

راهكاركلى: مطابق شكل كافى است دو طول L1 و L2 را از روى نقشه با خط كش اندازه گيرى 
كرده و با توجه به مقياس، به طول روى زمين تبديل كنيم.

و  سانتى متر  خط كش، 10  با  نقشه  روى  از  ترتيب  به  را   L2 و   L1 هاى  طول  حل:  روش 
5  سانتى متر اندازه گيرى كرده ايم. با توجه به اين كه مقياس نقشه        است داريم:

بحث و بررسى: در مثال باال اگر از اِِشل براى اندازه گيرى طول ها استفاده شود، ديگر نيازى 
به تبديل مقياس نيست. به اين معنى كه هر فاصله اى از نقشه را كه با اشل برداشت كرده ايم 
نقشه يكى  مقياِس  با  اشل  مقياِس  كه  شود  (دقت  مى كنيم.  پياده  زمين  روى  عدد  همان  با 

باشد.)
• اندازه گيرى هاى انجام شده روى نقشه را بايد بتوان به سادگى و بدون وجود مانع بر روى 
زمين پياده كرد. به همين دليل هنگام اندازه گيرى طول ها روى نقشه به وجود موانع يا شيب زياد 

زمين و يا موارد ديگر توجه كنيد.
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مثال 2-8
استخراج و محاسبه ى طول ها براى پياده كردن يك نقطه به روش اخراج عمود

در شكل روبه رو نقشه ى يك منطقه ى 
 B و A مسكونى به همراه دو نقطه ى
از يك خط هادى ديده مى شود. از 
روى اين نقشه طول هاى الزم براى 
روى  بر  را   P نقطه ى  پياده كردن 

زمين استخراج و محاسبه كنيد.

شكل  مطابق  كافى است  عمود  اخراج  طريق  از  نقطه  يك  پياده كردن  براى  راهكاركلى: 
به وسيله ى گونيا از نقطه ى P عمود PH را بر خط هادى وارد نموده و اندازه ى PH و 
AH را با خط كش روى نقشه اندازه گيرى نماييم. سپس اين دو فاصله را با توجه به مقياس 

نقشه، به مقدار روى زمين تبديل مى كنيم.
روش حل: بعد از اخراج عمود PH طول هاى PH و AH را با خط كش به ترتيب 1/5 

سانتى متر و 4 سانتى متر اندازه گيرى كرده ايم. حال داريم:

بحث و بررسى: در اين مثال نيز مانند مثال قبل مى توان از اشل استفاده نمود. همچنين بايد به اين نكته 
توجه داشت كه اندازه گيرى هاى انجام شده روى نقشه قابليت پياده كردن روى زمين را داشته باشند.

• عالوه بر نكاتى كه گفته شد هنگام انتخاب خط هادى بايد به اصول زير توجه نمود:
1- خط هادى در امتداد بلندترين طول منطقه باشد.

2- در زمين مسّطح انتخاب گردد.
3- تقريبًا به اكثر نقاط و عوارض ديد داشته باشد.

4- تا حد امكان به كليه ى عوارض و نقاط نزديك باشد.
5- در ابتدا و انتهاى آن دو نقطه ى مبناى مستحكم قرار داشته و طول خط با دقت زياد اندازه گيرى شود.
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مثال 3-8
پياده كردن زاويه با متر

مطابق كروكى زير مى خواهيم از نقطه ى A و با توجه به امتداد معلوم AB زاويه ى                     را 
پياده كنيم. اگر طول AH برابر با 10 متر باشد، طول CH را بايد چند متر جدا كنيم تا اين زاويه 

پياده شود؟

راهكاركلى: با توجه به اين كه مثلث AHC يك مثلث قائم الزاويه است، مى توان نوشت:

بحث و بررسى: دقت شود كه واحد زاويه در ماشين حساب با واحد زاويه در مسئله يكى 
باشد مثًال در مثال باال حالت (MODE) درجه را براى محاسبات انتخاب مى كنيم.

• مى توان زواياى منفرجه را نيز با اين روش بر روى زمين پياده كرد با اين تفاوت كه ابتدا 
زاويه ى مكمل آن را از رابطه ى باال پياده كرده و بر طبق آن زاويه ى منفرجه نيز پياده خواهد 

شد:

26 30′α =

روش حل:

α
CHtan =                     =
AH

ضلع مقابل
ضلع مجاور ⇒ × αCH = AH tan 

10 26 30 4 / 98′× α = × =CH = AH tan tan m

زاويه ى منفرجه

→زاويه ى حاده
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تمرين هاى كالسى مثال 3-8:
1- مطابق شكل زير مى خواهيم زاويه ى                      را در نقطه ى A و با توجه به 
امتداد معلوم AB پياده كنيم. چنان چه طول AH را 25 متر در نظر بگيريم، طول CH چند 

متر مى شود؟

34 30′α =

مرحلهكليدصفحه ى نمايشتوضيح

1صفحه ي نمايش أماده مي شود

عدد 10 به ماشين حساب معرفى 
2مى شود

3عمل ضرب به ماشين وارد مى شود

ماشين وارد تابع tan شده و منتظر 
4عدد مورد نظر است

عدد زاويه را به ماشين معرفى 
5مى كنيم

6جواب را دريافت مى كنيم
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2- مطابق شكل زير مى خواهيم زاويه ى 25 گراد را از نقطه ى O بر امتداد AB پياده كنيم. 
اگر طول OC برابر با 10 متر باشد، طول CD چند متر است؟

حال اگر بخواهيم از نقطه ى D زاويه ى 50 گراد را نسبت به امتداد OD پياده كنيم، اگر 
محل تقاطع اين امتداد با خط AB را ′O  بناميم فاصله ى ′CO چه قدر است؟ 

آن را با فاصله ى OC مقايسه كنيد.

A
O

B
C

D

۲٥ gr

A
O  O′

B
C

D

۲٥ gr
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تمرين هاى دوره اى بخش اول (مّساحى):
1- از نقشه بردارى خواسته مى شود كه فاصله ى بين دو نقطه ى A و B را كه در روى سطح 
شيب دارى با زاويه ى شيب 23 درجه قرار دارند با قدم هاى خود اندازه گيرى كند. طول هر 
قدم اين فرد 80 سانتى متر است. اگر اين نقشه بردار فاصله ى بين دو نقطه را با 96 قدم در 

رفت و 95 قدم در برگشت اندازه گيرى كند، مطلوب است:
الف) اندازه ى طول مايل AB بر حسب متر

 AB ب) طول افقى
ج) اختالف بين طول افقى و طول مايل AB (تصحيح تبديل به افق)

AB د) اختالف ارتفاع

2- زاويه ى شيب امتداد PN برابر 47 گراد اندازه گيرى شده است. چنان چه فاصله ى مايل 
بين دو نقطه 125/28 متر اندازه گيرى شده باشد:

الف) فاصله ى افقى PN را محاسبه كنيد.
ب) اختالف ارتفاع بين دو نقطه را به دست آوريد.
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3- اگر اختالف بين طول مايل و طول افقى بين دو نقطه برابر با 2/80 متر بوده و زاويه ى 
شيب بين اين دو نقطه ′42˚23  اندازه گيرى شده باشد،

الف) طول مايل بين اين دو نقطه چند متر است؟
ب) طول افقى بين اين دو نقطه چند متر است؟

4- فاصله ى AB و BC در شكل زير در امتداد شيب زمين اندازه گيرى شده است. در 
 BC به ترتيب 250 متر و 25 درجه و طول AB صورتى كه طول و زاويه ى شيب امتداد

300 متر و اختالف ارتفاع بين B و C  2متر باشد، طول افقى AC چند متر است؟

A

B

C
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اندازه گيرى  منظور  به   -5
صورت  به   CD طول 
شكل  مطابق  غير مستقيم 
شده  عمل  زير  شرح  به 

است:
دقت  با   CM امتداد   -1
كافى بر امتداد CD عمود 

شده است.
2- دو نقطه ى A و B در طرفين نقطه ى C و به فاصله ى 1 متر اختيار شده است.

3- با استفاده از قطب نماى نقشه بردارى روى نقطه ى M مستقر شده و اعداد زير را براى 
امتدادهاى MA ، MB و MD مشاهده مى كنيم:

RMA = 13˚30′
RMB = 12˚30′
RMD = 304˚

طول CD چند متر است؟

A
BC D

M

1 متر 1 متر
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6- به منظور اندازه گيرى عرض يك رودخانه مطابق شكل زير توسط يك نقشه بردار و در 
يك طرف رودخانه اندازه گيرى هاى زير انجام گرفته است:

 DA را بدين صورت اندازه گيرى مى كند كه روى امتداد D ابتدا نقشه بردار زاويه ى رأس
و DC به ترتيب اعداد 210 و 300 درجه را با قطب نما مشاهده كرده و سپس با استفاده از 
متر، عمود DB را 50 متر و AB را 25 متر اندازه گيرى مى كند. نقطه ى B در 5 مترى لبه ى 

رودخانه قرار دارد. عرض رودخانه را محاسبه كنيد.

A

B

C

D
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7- مطابق شكل مى خواهيم فاصله ى بين دو نقطه ى A و B كه بين آن ها مانع امتدادگذارى 
و متركشى وجود دارد را تعيين كنيم. براى اين منظور نقاط E و D را در طرف ديگر مانع 
طورى انتخاب مى كنيم كه سه نقطه ى E ، B و D در امتداد يك خط قرار داشته باشند. 

سپس طول هاى AE ، AD ، EB و BD را مطابق شكل زير اندازه مى گيريم.
 طول AB چند متر است؟

AE = 305 m
AD = 320 m
BD = 115 m
BE = 143 m

A

B

E

D

8- با يك متر 50 مترى كه در مقايسه با متر استاندارد طول آن 50/04 متر مى باشد، دو ضلع 
يك مستطيل اندازه گيرى شده كه مقادير آن ها 300 و 200 متر است. مطلوب است محاسبه ى 

مساحت حقيقى اين مستطيل.
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9- طولى را 4 بار اندازه گيرى كرده و مقادير زير را براى آن به دست آورده ايم:
30/18 – 30/15 – 30/25 – 30/22

مطلوب است محاسبه ى:
الف) محتمل ترين مقدار براى اين طول

ب) خطاى ظاهرى براى هر يك از اندازه گيرى ها
ج) خطاى متوسط هندسى (انحراف معيار)

د) خطاى مجاز در اندازه گيرى ها


