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هدف های رفتاری :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه این فصل از فراگيرنده انتظار می رود بتواند:
1- فعاليت عملی 7-1 )برداشت به روش تقاطع دو طول( را به درستی انجام دهد.

2- فعاليت عملي 7ـ2 )برداشت به روش خط  هادي( را به درستی انجام دهد.
3- فعاليت عملي 7ـ3 )مقایسه ي بين روش هاي برداشت( را به درستی انجام دهد.

قبل از مطالعه ی این فصل از فراگيرنده انتظار می رود با مطالب زیر آشنا باشد:
1- آشنایی کامل با فصل هفتم کتاب های»مّساحی« و»کارگاه محاسبه و ترسيم)1(«
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فعالیت های عملی فصل هفتم در یك نگاه:

 فعاليت عملی 7-1      برداشت به روش تقاطع دو طول 

فعاليت عملي 7ـ2      برداشت به روش خط  هادي

فعاليت عملي 7ـ3      مقایسه ي بين روش هاي برداشت

⇓

⇓

نكته ها:

خداوند حقوق مردم را به حقوق خود مقدم داشته
وپای بندی به رعایت حقوق مردم همان اخالق حرفه ای است.
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 فعاليت عملی7-1   برداشت به روش تقاطع دو طول  
- منطقه اي از هنرستان یا محيط اطراف آن را )با راهنمایي معلم( انتخاب کرده و نقشه ی 

آن را به روش تقاطع دو طول برداشت کنيد.
- گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش  نویسی از فعاليت انجام شده به صورت کتبی 

به معلم خود ارائه کنيد.
راهنمایی )روش کار(:

دو  به  نسبت  را  مجهول  نقطه ي  مي توانيم یك  دو طول  اندازه گيري  با  این روش  در 
نقطه ي معلوم برداشت کنيم. در )شكل 7-1( روش برداشت نقطه ي مجهول M نسبت به دو 

نقطه ي معلوم A وB نشان داده شده است. 

شكل 7 - 1 . برداشت به روش تقاطع طول

نحوه ي انجام عمليات به شرح زیر بوده است: 
1ـ ابتدا نقاط معلوم A و B و نقطه ی مجهول M شناسایي شده و کروکي آن ها ترسيم 

شده است. 
2ـ از نقطه ي A تا نقطه ی M امتداد گذاري شده و مترکشي به صورت رفت و برگشت 

انجام شده است. 
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3ـ از نقطه ی B تا نقطه ی M امتداد گذاري شده و مترکشي به صورت رفت و برگشت 
انجام شده است.

باشد  داشته  وجود   M نقطه ي  نزدیكي  در  دیگري  معلوم  نقطه ی   که  درصورتي  4ـ 
امتدادگذاري و اندازه گيري فاصله ي بين نقطه ي M و آن نقطه را نيز انجام مي دهيم تا با دقت 

بيش تري نقطه ي M برداشت شود. 
آن  نقطه ي  باید حداقل دو  باشد  به صورت هندسي  5ـ در صورتي که یك عارضه 

برداشت شود. هر چند برداشت 3 نقطه یا بيشتر نيز وضعيت مطلوب تري را ایجاد مي کند. 
6ـ عالوه بر برداشت فاصله ي بين نقاط معلوم و مجهول باید اضالع و ابعاد عارضه ي 
مورد نظر نيز اندازه گيري شود تا هنگام محاسبه و ترسيم براي باال بردن دقت کار مورد استفاده 

قرار بگيرد. 
7ـ در صورتي که یك عارضه، شكل هندسي نامعين داشته باشد براي باال بردن دقت 

کار باید تعداد نقاط بيشتري از آن عارضه برداشت شود . 
نكات ویژه اي که عالوه بر نكات کلي باید رعایت شود عبارت است از: 

• روی نقطه اي در حوالي مرکز منطقه مستقر شویم که در صورت امكان فراتر از منطقه 
بوده، به کل منطقه یا بخش اعظم آن مسلط باشد. 

• شمال تقریبي منطقه را شناسایي کرده برگه ي شناسایي را که روي آن عالمت شمال 
ترسيم کرده ایم در آن جهت توجيه کنيم. 

و  دیوارها  رودخانه،  راه،  مانند  طوالني،  عوارض  سپس  و  منطقه  محدوده ي  ابتدا   •
پرچين ها را ترسيم مي کنيم. 

• شكل عوارض درون منطقه را به ترتيب بزرگي و اهميت شناسایي کرده در جاي خود 
بر روي کروکي ترسيم مي کنيم. 

• اسامي عوارض و مناطق را بر روي آن ها یا در کنارشان مي نویسيم. 
• نقاط مبنا را در روي کروکي نام گذاري مي کنيم. 

• نقاط مبنا را بر روي زمين پياده کرده محل آن ها را ميخ کوبي و مستحكم مي کنيم 
سپس اسامي آن ها را در کنارشان بر روي زمين مي نویسيم. 

• قبل از ترك منطقه صحت کليه ي نوشته ها و درستي موقعيت نقاط مبنا را به دقت 
کنترل مي کنيم تا اشتباهات احتمالي را برطرف نمایيم.
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فعاليت عملي 7ـ2 برداشت به روش خط  هادي 
- منطقه اي از هنرستان یا محيط اطراف هنرستان را )با راهنمایي معلم خود( انتخاب 

کرده و به روش خط هادي نقشه ی آن را برداشت کنيد.
- گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش  نویسی از فعاليت انجام شده به صورت کتبی 

به معلم خود ارائه کنيد.
راهنمایی )روش کار(:

برداشت به روش خط  هادي عبارت است از: اخراج خط عمود از روي خط هادي تا 
گوشه هاي عوارض، سپس اندازه گيري طول هاي مربوط به هر نقطه روي خط هادي و روي خط 
عمود بر خط هادي. بنابراین، روش برداشت جزیيات به روش خط هادي شامل این مراحل 

است: 
1ـ طول خط هادي را به صورت رفت و برگشت و با دقت اندازه گيري مي کنيم، زیرا 

این طول به مثابه ي مبناي سایر اندازه گيري ها باید به کار رود.
2ـ در )شكل 7-2( برداشت عوارض را به روش خط هادي، مشاهده مي کنيد. در این 
شكل عارضه ي موردنظر، چهارضلعي KLMN و خط هادي، AB است. با توجه به شكل، 

باید این کارها را صورت دهيم: 

شكل 7 - 2 . برداشت به روش خط هادی
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• یك ژالن در نقطه ي A و ژالن دیگر را در نقطه ي B به طور ثابت مستقر مي کنيم. 
• در نقطه ي K یك ژالن مستقر کرده بر روي خط هادي AB با استفاده از یك گونياي 
مساحي، چنان حرکت مي کنيم تا پاي عمودي K بر امتداد AB را بيابيم. این نقطه راK1 ناميده 
با ميخ چوبي یا فوالدي و رنگ، آن را بر روي زمين مشخص کرده ژالن را از نقطه ي K به 
یعني  بر خط هادي،   L پاي عمود  از گونياي مساحي  استفاده  با  تا  منتقل مي کنيم   L نقطه ي 

نقطه ي L1 را بيابيم. 
پس از ميخ کوبي کردن L1  به سراغ نقطه هاي  بعدي مي رویم و این کار را تا برداشت 

همه ي عوارض که از خط هادي AB قابل رؤیت و برداشت هستند ادامه مي دهيم. 
3ـ در )شكل7-3( جدول مربوط به برداشت به روش افست، درج گردیده است. در 
هنگام برداشت، ترسيم این جدول و پر کردن دقيق اندازه ها و رسم کروکي در آن بسيار اهميت 

دارد. با توجه به جدول، شيوه ي ادامه ي کار برداشت به روش افست بدین قرار است:

 

ابتدا کروکي مربوط به برداشت موردنظر شامل عارضه و خط هادي نزدیك آن را   •
ترسيم کرده اسامي کليه ي نقاط را بر روي آن مي نویسم. 

• براي هر نقطه دو طول را اندازه گيري مي کنيم؛ مثاًلبراي نقطه ي اول )K( فاصله این 
نقطه از خط  هادي )KK1 ( را مترکشي کرده در ستون اول و فاصله ي پاي عمود از نقطه ي قبل  

)AK1( را در ستون دوم مي نویسيم. 

شكل 7 - 3 . جدول برداشت به روش افست
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• همين عمل مترکشي را براي نقطه ي دوم )L( انجام داده فاصله ي آن تا خط هادي 
LL1  را در ستون اول سطر دوم نوشته فاصله ي پاي عمود آن از نقطه ي قبل )K1L1( را در 

ستون دوم مي نویسيم. 
• این عمل را براي نقاط بعدي تكرار مي کنيم. 

• ستون سوم این جدول ) فاصله ي پاي عمود از نقطه ي شروع خط هادي( را بعداً در 
هنگام محاسبه از مجموع فاصله ها به دست مي آوریم. این کار در کارگاه محاسبه و ترسيم 
عمليات  هنگام  در  نيز  را  ستون  این  مي توانيم  عمليات  کنترل  براي  )البته  شد.  انجام خواهد 

محاسبه نموده با طول AB مقایسه کنيم(.
4ـ عوارض پيچيده اي که همه ي نقاط آن را نتوان برداشت کرد، مي توانيم آن قسمت از 
عارضه را که قابل برداشت به روش خط هادي است را برداشت نمایيم؛ به این ترتيب، موقعيت 

عارضه و بخش هایي از آن به دقت تعيين مي شود. 
سایر قسمت هاي عارضه را مي توانيم با اندازه گيري دقيق روي عارضه برداشت نمایيم. 
در )شكل 7-4( با توجه به خط هادي AB ، نقاط K، L، M، N و R را برداشت نموده طول 

هاي NO ، OP، PQ و QR را مترکشي مي کنيم.

شكل 7 - 4

فعاليت عملي 7ـ3  مقایسه ي بين روش هاي برداشت 
وسایل               و  دقت   ، سرعت  نظر  از  را  هادي«  »خط  و  طول«  دو  »تقاطع  روش  دو   -

با هم مقایسه کنيد.
- گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش  نویسی از فعاليت انجام شده به صورت کتبی 

به معلم خود ارائه کنيد.


