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هدف های رفتاری :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه این فصل از فراگيرنده انتظار می رود بتواند:
1- نکات و مهارت های الزم قبل از عمليات مساحی را توضيح دهد.

2- نکات و مهارت های الزم حين عمليات مساحی را توضيح دهد.
3- نکات و مهارت های الزم پس از عمليات مساحی را توضيح دهد.
4- مراحل انجام کار عمليات مّساحی را با رسم الگوریتم شرح دهد.

5- نکات ایمنی حين عمليات مّساحی را نام ببرد.

قبل از مطالعه ی این فصل از فراگيرنده انتظار می رود با مطالب زیر آشنا باشد:
1- آشنایی با فصل اول کتاب »مّساحی«
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 1-1    نکات و مهارت های الزم قبل از عمليات

1-2     نکات و مهارت هاي الزم در حين عمليات

1-3      نکات ومهارت های الزم پس از انجام عمليات

⇓

⇓

نکته ها:

براساس شاخص های بين المللی،
اخالق کار دارای چهار بعد زیر است:

1-وابستگی وعالقه به کار
2-پشتکاروجدیت درکار

3-روابط انسانی درمحل کار
4-روح جمعی ومشارکت درکار
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 1-1                 نکات و مهارت های الزم قبل از عمليات 
الف( شناخت محيط كار:

موضوع هایی از قبيل، آب و هوا، وضعيت جوي، وضعيت جغرافيایي، محيط اجتماعي و 
مناسبات فرهنگي، امکانات طبيعي، وضعيت راهها و امکانات اقتصادي منطقه اي که مي خواهيد 
در آنجا کار کنيد در انتخاب وسایل و روش کار شما نقش بسزایي دارند. در واقع شناخت 
در  دقت  و  سرعت  رفتن  باال  و  کارایي  افزایش  کار،  سهولت  سبب  شده  یاد  عوامل  کافي 

اندازه گيرها و کاهش هزینه ها مي گردد.
شناخت محيط کار از نظر وضعيت فرهنگي و اجتماعي نيز داراي اهميت است. احترام 
ایجاد  سبب  آنها  اجتماعي  و  اخالقي  شئونات  حفظ  و  منطقه  مردم  باورهاي  و  مقدسات  به 

رابطه اي مناسب مي گردد.
ب( آشنايي با كمك هاي اوليه و رعايت نكات ايمني:

گوناگون  جوي  و  جغرافيایي  وضعيت  در  مساحي  عمليات  شد  اشاره  که  همان گونه  
با  سرمازدگي ومواجهه  افتادن درآب،  ارتفاع،  از  سقوط  قبيل:  از  خطراتي  مي گيرد.  صورت 
حيوانات خطرناك و نظایر آن همواره امکان پذیر است. بنابراین بهتر است که گروه نقشه بردار 
با روش هاي مربوط به کمك هاي اوليه آشنا بوده ودر هنگام بروز خطر با حفظ خونسردي کامل 

و دعوت دیگران به آرامش با دقت به یاري مصدومان بشتابند.
رعایت مسائل ایمني بهترین راه براي پيشگيري از اتفاقات ناگوار و حوادث مصيبت بار 

در محيط کار مي باشد. نکات در خور توجه براي کليه مناطق عملياتي عبارتند از:
1- همراه داشتن تجهيزات الزم براي مقابله با خطرات و همچنين جعبه کمك هاي اوليه
2- به همراه داشتن وسایل ارتباطي مانند تلفن، بی سيم و وسایل جهت یابي مانندگيرنده GPS دستي

مناسب  لباس  داشتن  همراه  به   -3
محيط کاري

4- اطالع از وضعيت جوي از طریق 
رادیو و تلویزیون 

5- استفاده از کاله ایمني در سایت ها 
و تونل ها

شكل 1 - 2 . نمونه ای از لباس و تجهيزات كار
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ج( آشنايي با كار گروهي:
افراد  بنابراین  عمليات مساحي و نقشه برداري معمواًل به شکل گروهي انجام مي شود 
براي کار کردن در گروه عالوه بر توانایي هاي فردي و مهارت هاي تخصصي باید دانش کار 
کردن با گروه را نيز آموخته و تجربه الزم را کسب کرده باشند که برخي از مهم ترین آنها به 

این شرح است:
1- تقسيم کار: کار گروهي بدون تقسيم کار منجر به هرج و مرج خواهد شد. بنابراین 

تقسيم کار و توجيه وظایف تك تك افراد گروه الزامي است. 

2- هماهنگي و همکاري: براي انجام کار به صورت گروهي تقسيم کار کافي نيست،  بلکه 
افراد باید با هم همکاري داشته و هماهنگ عمل کنند. به این معني که هرکس عالوه بر آنکه کار خود را 
درست انجام دهد باید آن را به موقع شروع کرده و در زمان مناسب هم به پایان ببرد و در زمان اجرا هم 

به عالئم و فرمان هاي همکارانش به طور کامل توجه داشته و در اجراي دقيق آن ها کوشا باشد. 
3- رعایت مسائل انساني و اخالقي: تالش براي کار فني نباید افراد گروه را از مسایل اخالقي و 
انساني غافل کند. بلکه هر یك از افراد گروه باید به حقوق سایر افراد گروه و همچنين افراد جامعه احترام 
بگذارند. رعایت مسایل محيط زیست و حفاظت و نگهداري از طبيعت و نيز احترام به فرهنگ و اعتقادات 

مردم الزامي است مثالً ایستگاه های ميخ کوبی شده رها نشود تا باعث آسيب به افراد جامعه گردد.
د( تعيين هدف عمليات: 

قبل از هر فعاليت عملي ابتدا باید هدف شما مشخص باشد، زیرا با آگاهي کامل از 
هدف است که مي توان کار را به درستي به انجام رساند. عمليات بدون هدف و نتيجه عالوه بر 
اتالف وقت و هزینه موجب بي عالقه شدن شما نسبت به کاري که به آن پرداخته اید مي گردد. 
با  عمليات  مختلف  مراحل  در  تا  گردد  مشخص  افراد  کاری  برنامه ی  باید  هدف  اساس  بر 

هماهنگی و همکاری مناسب، امکان دست یابی به هدف تضمين گردد. 

شكل 1 - 2 . نمونه ای از تقسيم كار
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هـ( تعيين وسايل متناسب با كار و توانايي كنترل و تنظيم آنها قبل از عمليات 
انجام هر عمليات مساحي نيازمند استفاده از مجموعه اي ابزار و وسایل مخصوص است 

که باید متناسب با هدف عمليات و دقت موردنياز انتخاب شوند. 
همچنين شناخت دقيق وسایل براي تشخيص ویژگي هاي ظاهري و اجزاي آنها اهميت 
فراواني دارد. لذا شخصي که این وسایل را از انبار تحویل مي گيرد باید با دقت کامل آنها را 

کنترل نماید تا از صحت آنها و کامل بودن اجزاء آنها مطمئن شود. چرا؟

هنگام تحويل وسايل از انبار رعايت نكات زير الزامي است:
1- انتخاب وسایل متناسب با کار:

با توجه به عملياتي که در پيش دارید و همچنين متناسب با دقت موردنياز براي آن،  
وسایل و تجهيزات موردنظر خود را انتخاب کرده و فهرستی از آن تهيه نموده و در فرم )برگه( 

تحویل از انبار یادداشت نمایيد. 
بسيار  محل هاي  در  نقشه برداري  و  مساحي  عمليات  معمواًل  که  نکته  این  به  توجه  با 
دورتر از انبارِ وسایل و تجهيزات، قرار دارد و اغلب، امکان بازگشت به انبار به راحتي ميسر 
نيست تا وسيله یا دستگاهي را عوض کنيد؛ بنابراین هنگام انتخاب وسایل و تحویل آنها دقت 
الزم را به عمل آورید که وسایل را کامل تحویل بگيرید. عالوه بر این در صورتی که در عمل 
نياز به تعداد بيش تر وسایل یا دقت باالتر وجود دارد، در صورت امکان این مالحظات در نظر 

گرفته شود. 

شكل 1 - 3 . انتخاب وسايل مناسب
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2- کنترل سالم بودن وسایل و دستگاه ها و کامل بودن اجزاي آن ها 
شخص یا گروهي که وسایل را از انبار تحویل مي گيرد باید توانایي کنترل وسایل را از 
نظر صحت و کامل بودن اجزاي آن داشته باشد. زیرا همان طور که اشاره شد برگشتن به انبار 
معمواًل به سادگي امکان پذیر نيست. و سبب معطل شدن اعضاي گروه و تحمل هزینه ي سنگين 

براي انجام کار مي شود. در زیر ویژگيهاي وسایل سالم مساحي شرح داده شده است.

ويژگی های وسايل سالم مساحی
الف( ویژگي هاي متر )نوار اندازه گيري( سالم: 

1- شکستگي و پارگي و تاخوردگي نداشته باشد.
2- به راحتي باز و بسته شود. 

3- درجه بندي و نوشته هاي روي آن پاك نشده باشد.

ب( ویژگي هاي ژالن سالم:
1- کج نبوده و کاماًل صاف باشد.

2- نوك آن باید بدون شکستگي بوده و محکم به بدنه آن متصل شده باشد.
3- پوشش پالستيکي ژالن یا رنگي که روي آن زده اند داراي پوسيدگي یا خوردگي 

نباشد.
دور  به  باشد  آن چسبيده  که به  اضافي  یا   رنگ  باشد)ازهرگونه گل والي و  تميز  کاماًل   -4

باشد(.

شكل 1 - 4 . متر )نوار اندازه گيری( سالم

شكل 1 - 5 . ژالن سالم
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ج( مشخصات قطب نماي سالم: 
1- صفحه مدرج و درجات و نوشته هاي روي آن تميز و خوانا باشد.

2- عقربه قطب نما و فنر مربوط به آن سالم بوده و به راحتي عمل نماید.
3- عقربه قطب نما به راحتي حرکت کرده     و   جهت شمال را نشان دهد.

د( مشخصات گونياي مساحي سالم: 
1- منشورهاي آن سالم وتميز    باشند.

باشند  چسبيده  خود     محکم  جاي     در  منشورها   -2
)لق نباشد(

شكل 1 - 7 . گونيای مساحی سالم

شكل 1 - 6 . قطب نمای سالم
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شكل 1 - 8 . شيب سنج سالم

شكل 1 - 9 . تراز نبشی سالم

و( ویژگي هاي تراز نبشي )تراز ژالن( سالم: 
1- نبشي متصل به تراز بدون شکستگي و کاماًل صاف و سالم باشد.

2- شيشه تراز کروي بدون خراش و تميز باشد.
3- دایره ترسيم شده در وسط شيشه تراز کاماًل تميز و مشخص باشد.

4- اندازه حباب تراز کوچك تر و یا بزرگ ترنشده باشد.
5- تراز کروي بر روي نبشي کاماًل سفت و محکم بوده، لقي نداشته باشد. 

هـ ( ویژگي هاي شيب سنج دستي سالم: 
1- عدسي چشمي و شيئي آن تميز و بدون لقي باشد.

2- آینه درون آن تميز و روشن بوده و حباب تراز و تار افقي را به خوبي نشان دهد.
3- تار افقي آن صاف و بدون شکستگي باشد

4- درجات روي نقاله تميز بوده و از بين نرفته باشد.
سفت  یا  شل  چندان  و  کند  حرکت  نرمي  به  و  آساني  به  نقاله  به  متصل  بازوي   -5

نباشد.
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 1-2                 نکات و مهارت هاي الزم در حين عمليات 
الف( شناسايي منطقه:

مي باشد.  عمليات  منطقه  شناسایي  نقشه برداري  و  مساحي  کار  هر  براي  مرحله  اولين 
اولين مهارتي که یك نقشه بردار نياز دارد مهارت در شناسایي منطقه مي باشد. 

• در مرحله شناسایي رعایت نکات زیر ضروري است:
- مشخص نمودن محدوده کار موردنظر روي زمين از طریق عالمت گذاري

- شناسایي عوارض مهم موجود در منطقه و نام آن ها
امروزه در مرحله ی شناسایی از تصاویر ماهواره ای و GPS دستی استفاده می کنند که 

نحوه ی انجام آن را در سال های آتی فرا خواهيد گرفت.
ب( تعيين محل نقاط كنترل: 

در عمليات مساحي و نقشه برداري همواره با تعدادي نقطه سروکار داریم که مي خواهيم 
فواصل آنها یا زاویه افقي و قائم بين امتداد آنها یا اختالف ارتفاع آنها را اندازه گيري کنيم. اما 
کليه این برداشت ها و اندازه گيري ها نسبت به نقاطي ثابت و معين صورت مي گيرد. این نقاط 

ثابت نقاط کنترل ناميده مي شوند و هر اندازه گيري باید به نقاط کنترل اتکاء داشته باشد.
برای تعيين محل نقاط کنترل توجه به نکات زیر الزامی است:

- نقاط کنترل نسبت به هم دید داشته باشند )هر نقطه حداقل نسبت به دو نقطه ی دیگر(
- نقاط کنترل تا شعاع مناسب )معموالً تا 100 متر( نسبت به عوارض اطراف دید داشته 

باشند.
- تعداد و پراکندگی نقاط به حدی باشد که عوارض کل منطقه را با توجه به شرایط دید 

پوشش دهد.
ج( تهيه ی كروكی از كل منطقه

در این مرحله بر اساس شناسایی انجام شده، کروکی کلی محدوده ی کار و عوارض مهم با 
ذکر نام آن ها ترسيم می شود. سپس محل هر ایستگاه و محدوده ی آن در کروکی کلی ترسيم می شود. 

د( تثبيت نقاط كنترل
براي تثبيت نقاط مبنا )کنترل( توجه به این نکته ضروري است که نوع بنا و استحکام نقطه ها به 
اهميت آنها و همچنين به مدت زماني که مي خواهيم این نقاط در محل کار باقي بمانند بستگي دارد. 

استفاده از قالب هاي بتني و یا ميخ هاي فوالدي و یا چوبي و ... از روش هاي تثبيت نقاط 
روي زمين مي باشد، که در شکل زیر مشاهده مي کنيد. 
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ه( ترسيم كروكی عوارض در هر ايستگاه
بخش عمده اطالعات برداشت شده به صورت گرافيکي با خطوط، اشکال، عالئم و نوشته ها 
بر روي کاغذ ترسيم مي گردد. به این ترسيِم شبه نقشه، کروکي گویند. کروکي در واقع یك نقشه 
کم دقت و بدون مختصات و مقياس معين است. کروکی الگو و طرح مقدماتي کار بوده و راهنماي 

عمليات زميني و همچنين معيار مناسبي براي سنجش درستي محاسبات و ترسيم نهایي می باشد.
• مراحل ترسيم کروکي و نکات مهم براي منطقه کوچك بدین شرح است:

- تعيين شمال تقریبي منطقه با استفاده از قطب نما، توجيه کروکي نسبت به آن و ترسيم 
عالمت شمال بر روي کروکي. 

- تعيين محدوده موردنظر و ترسيم خطوط مرزي این منطقه بر روي کروکي. 
- تعيين عوارض مهم و اصلي و ترسيم آنها بر روي کروکي. 

- نوشتن اسامي عوارض خاص و همچنين مشخص نمودن کليه عوارض با عالئم یا 
نوشته ها بر روي کروکي.

درفرمهاي  مشاهدات  ثبت  و  اندازه گيرها  سريع  كنترل  و  اندازه گيري ها  انجام  و( 
مربوطه

انجام مشاهدات و اندازه گيری ها با توجه به دقت موردنياز و روش کار متفاوت است. 
اما چيزي که در این ميان اهميت ویژه دارد کنترل سریع مشاهدات و اندازه گيری ها و اطمينان 

از صحت و درستي آنهاست.
• روشهاي کنترل مشاهدات عبارتند از:

1- کنترل مستقيم: در این روش عمل اندازه گيري دوباره انجام مي شود. 
2- کنترل غيرمستقيم: در این روش دو راه مختلف را براي اندازه گيري کميت موردنظر 
انتخاب و نتيجه را با یکدیگر مقایسه مي کنند )در این روش نتيجه مشاهدات را ممکن است از 

طرق دیگر مثاًل محاسبه و یا اندازه گيري اجزاي دیگر بدست آورد(.

شكل 1 - 10 . نقاط نقشه برداری
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همچنين الزم است مشاهدات و اندازه هاي بدست آمده در جداول و فرمهاي مربوطه 
به صورت تميز و مرتب ثبت شود تا در هنگام محاسبات و ترسيم دچار سردرگمي و اشتباه 
نشوید. ثبت مشاهدات ترجيحًا با خودکار انجام شده )نه مداد( و روی مشاهدات خطادار یك 

خط کشيده و مشاهده ی صحيح را زیر آن بنویسيد )می توانيد دليل آن را بگویيد؟(. 

1-3                  نکات و مهارت های الزم پس از انجام عمليات
تهيه گزارش كار عمليات زميني: 

معمواًل پس از پایان عمليات زميني گزارشی از مجموعه ی اقداماتي که انجام شده تهيه 
مي گردد. در گزارش، کليه مراحلي که به آنها اشاره شد به اختصار آورده مي شود و تمامي 

کروکي ها و آدرس نقاط با مختصات معلوم و نتيجه ی اندازه گيري ها درآن درج مي گردد.
ساختار گزارش:

الزم است نویسنده یا نویسندگان ساختار گزارش را مشخص نمایند. ساختار مناسب 
عالوه بر آنکه سرعت درك و فهم خواننده را باال مي برد، باعث مي شود تا نویسنده مواردي را 

که جمع آوري کرده بهتر سازماندهي کند. 
معمواًل ساختار یك گزارش شامل بخش هاي زیر است. 

صفحه عنوان: در این صفحه موضوع گزارش- نام نویسنده و دریافت کننده گزارش- 
اسامي افراد گروه و تاریخ انجام عمليات نوشته مي شود. 

- فهرست مندرجات: در این صفحه هم بخش هاي گزارش و عناوین مربوط به آنها با 
ارجاع به شماره صفحه آورده مي شود. 

شده  انجام  آنچه  از  جزئيات(  ذکر  )بدون  کلي  دید  یك  قسمت  این  در  مقدمه:   -
مي آید. 

- وسایل موردنياز
- شرح کار و نتایج: در این بخش ضمن بيان جزئيات همه ی  مواردي که گردآوري 
شده ارائه مي شود. این موارد شامل نتيجه شناسایي، کروکي، جداول مشاهدات و محاسبات و 

غيره می باشد.
- ضمائم: کليه ی اوراق کروکی و مشاهدات دستی بدون هيچ اصالح یا پاکنویسی به 

گزارش پيوست می شود.
 


