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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- مفهوم پياده كردن در مساحى را شرح دهد.

2- روش هاى پياده كردن اجزاى يك طرح را با وسايل ساده شرح دهد.
3- روش هاى پياده كردن زوايا با متر را در اندازه هاى مختلف شرح دهد.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با برداشت 

2- آشنايى با گونياى مساحى 
3- آشنايى با مثلث قائم الزاويه و روابط آن

4- آشنايى با زوايا و انواع آن

نكته ها:

حضرت على عليه السالم فرمودند:
تا روزگار برقرار است، دانشمندان نيز پايدار و برقرارند.
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مفاهيم كليدي
پياده كردن

Stake Out

اخراج عمود
O	set

روش 5 - 4 - 3

مقدمه - پياده كردن 
نقشه ى  روى  بر  كه  عمرانى،  طرح هاى  انواع  پياده كردن 
است.                       نقشه بردار  وظايف  ديگر  از  شده،  طراحى  منطقه  يك 
يك طرح مجموعه اى از اشكال مختلف هندسى است كه هر كدام 
ترسيم  نقشه  روى  چون  و  شده اند  تشكيل  نقطه  تعدادى  از  خود 
شده اند پس داراى مختصات بوده و مى توان آن ها را با استفاده از 

نقاط مبنا (كه روى نقشه موجودند) روى زمين پياده كرد.
 در اين فصل، ابتدا با دو روش معمول پياده كردن با   وسايل 
را  خاص  زاويه ى  يك  پياده كردن  انتها  در  و  مى شويم  آشنا  ساده 

شرح مى دهيم.

بيش تر بدانيم . . .

به طور كلي نقشه برداري شامل دو زمينه فعاليت مي باشد:
الف) تهيه نقشه

ب ) پياده كردن نقشه روي زمين كه خود شامل سه قسمت است:
                          1- طراحي و محاسبات

                          2- اجرا
                          3- كنترل
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8-1         پياده كردن طرح با وسايل ساده 
طرح   ابعاد  هم چنين  و  نباشد  نياز  زياد  دقت  به  طرح  يك  پياده كردن  براى  چنان چه   
بزرگ نباشد مى توان براى پياده كردن آن از وسايل ساده ى مّساحى از قبيل متر و گونياى مّساحى 

استفاده نمود.
فرض كنيد قرار است طرح يك باغچه را، كه بر روى نقشه ى هنرستان طراحى شده، 

روى زمين مشخص كنيم.

شكل 8 - 1 . چگونه طرح باغچه را بر روى زمين پياده كنيم؟

بزنيم.      عالمت  زمين  روى  بر  را  باغچه  گوشه هاى  نقاط  است  كافى  منظور  اين  براى   
به اين منظور ابتدا اطالعات الزم را از نقشه استخراج مى كنيم. اين اطالعات شامل فاصله ى 
نقاط گوشه هاى باغچه از نقاط مبنا است. با اندازه گيرى و انتقال اين فواصل با وسايل ساده 
پياده كردن  عمل  اين  به  مى گردد.  مشخص  زمين  روى  باغچه  طرح  عالمت گذارى نقاط،  و 

مى گويند.
شكل  و  تناسب  حفظ  با  زمين،  روى  به  نقشه  روى  از  طرح  يك  خطوط  و  نقاط  انتقال  به 

وموقعيت آن، پياده كردن گفته مى شود.

BM۱ BM۲

۱

۳٤

۲
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بيش تر بدانيم . . .
شكل 8 - 2 . روش تقاطع دو طول در پياده كردن طرح

8-2         پياده كردن اجزاى طرح با وسايل ساده ى مّساحى
با  كه  شده اند  تشكيل  خطوط  و  نقاط  سرى  يك  از  طرح  هر  شد،  گفته  كه  همان طور 
پياده كردن آن ها روى زمين، طرح پياده مى شود. در اين قسمت دو روش متداول پياده كردن با 
وسايل ساده ى مساحى شرح داده مى شود.  بديهى است كه با اتصال اين نقاط به هم (بر روى 

زمين) خطوط نيز معلوم مى گردند. 
روش اول - تقاطع دوطول

نقطه ى   مى توان  مبنا  دونقطه ى  از  طول  دو  اندازه گيرى  از  استفاده  با  روش  اين  در 
مجهول M را،كه محل تقاطع اين دو طول بر روى زمين است، يافت. براى اين منظور  مطابق 
شكل فواصل S1M و S2M را از روى نقشه به كمك اِِشل اندازه گيرى و به وسيله ى متر هر كدام 
را از ايستگاه مربوطه روى زمين پياده مى كنيم. تقاطع اين دو طول بر روى زمين همان نقطه ى 

M است .

خط كش مقياس(اشل)
به خط كش هايي كه برحسب مقياس معيني مدرج شده باشد، اشل گويند و معموالً يك متر 

يا يك اينچ را بر حسب آن مقياس نشان مي دهد. به همين 
جهت در تبديل سريع اندازه ها بر حسب مقياس و 

انتقال آن بسيار مفيد است.
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شكل 8 - 4 . پياده كردن زاويه ى عمود با متر (روش 5-4-3 )

شكل 8 - 3 . روش اخراج عمود در پياده كردن طرح

( O	set ) ( استفاده از خط هادى ) روش دوم- اخراج عمود
در اين روش مطابق شكل ( 8 - 3 ) به وسيله ى گونيا از نقطه ى M  بر روى نقشه 
عمودى بر امتداد معلوم S1S2 رسم مى كنيم تا نقطه ى H ( پاى عمود ) مشخص شود. سپس  با 
اندازه گيرى طول هاى S1H و HM به وسيله ى اشل بر روى نقشه و انتقال طول ها بر روى زمين 

نقطه ى M پياده مى شود.

8-3         پياده كردن زاويه با متر
است.                   نياز  نيز  زاويه  پياده كردن  به  خط  و  نقطه  بر  عالوه  طرح ها،  از  بعضى  در 
شديد.                     آشنا  مساحى)  گونياى  (با  درجه   90 زاويه ى  پياده كردن  با  گذشته  فصل هاى  در 
در اين فصل ابتدا پياده كردن زاويه ى عمود ( روش 3-4-5 ) و در انتها پياده كردن زوايا با 

اندازه هاى مختلف را با متر بررسى خواهيم كرد.
پياده كردن زاويه 90 درجه ( عمود ) با متر ( روش 5-4-3 )

            (a2  =  b2  +  c2) فيثاغورث  قضيه ى  به  توجه  وبا  زير  شكل  مطابق  روش  اين  در 
به وسيله ى متر، طول هاى افقى 3 ، 4 و 5 مترى و يا ضرايبى از آن ها را روى زمين پياده مى كنيم 
مطابق شكل( 8 - 4 )  فيثاغورثى معروف اند). براى اين منظور  اعداد  اعداد 3 ، 4 و5 به   )
نقطه ى  از  برسيم.   B نقطه ى  به  تا  كرده  جدا  را  متر   4 طول   AB امتداد  روى   A از نقطه ى 
مى كنيم.  پياده  زمين  روى  متر  A كمانى به  شعاع 3 متر و از نقطه ى B كمانى به شعاع 5 
از محل تقاطع اين دوكمان نقطه ى C به دست مى آيد. در اين حالت امتداد CA عمود بر  امتداد 

AB است.

H
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بيش تر بدانيم . . .

شكل 8 - 5 . پياده كردن زاويه ى نامشخص با متر

پياده كردن زاويه ى نامشخص ( روش تانژانت )
مطابق شكل 8-5 براى پياده كردن يك زاويه ى حاده α (˚α < 90 ) مى توان از رابطه ى 
تانژانت در مثلث قائم الزاويه استفاده كرد. به اين صورت كه روى امتداد AB طول دلخواه 
 DC = AD × به كمك متر يا گونياى مّساحى عمودى به طول D را جدا واز نقطه ى AD
tan α بر آن اخراج مى كنيم. در اين حالت زاويه α بين امتداد AD و AC زاويه α ى مورد 

نظراست.

براى پياده كردن يك زاويه ى منفرجه ( زاويه ى بين 90 تا 180 درجه ) چه روشى را 
پيشنهاد مى كنيد؟ زاويه ى بيش تر از 180 درجه چه طور؟

مثلثاتى  نسبت هاى 
درمثلث قائم الزاويه

c B

C

A

b

a

A
D

B

C

α

1

1

1

( )

( )

( )

−

−

−

= ⇒

= ⇒

= ⇒

                 b bsin B = B = sin
a a

                 c ccos B = B = cos
a a

                 b btan B = B = tan
c c

ضلع مقابل

ضلع مجاور

ضلع مقابل
ضلع مجاور

وتر

وتر
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خالصه ي فصل
ازآن ها، خود از تعدادى  • يك طرح مجموعه اى از اشكال مختلف هندسى است كه هر كدام

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) اخراج عمود 2-روش

• براى پياده كردن يك زاويه با متر مى توان به دو روش عمل كرد: 
1-روش 3-4-5 براى زاويه ى 90 درجه

2-روش تانژانت براى زاويه ى نامشخص(هر زاويه اى).

سؤاالت تشريحى
1 - مفهوم پياده كردن در مساحى را شرح دهيد.

2 – اجزاى يك طرح را با رسم شكل توضيح دهيد.
توضيح  شكل  رسم  با  را  كدام  هر  و  ببريد  نام  را  نقطه پياده كردن  معمول  روش  دو   –  3

دهيد.
4 – با چه روش هايى مى توان يك زاويه را روى زمين پياده كرد؟ شرح دهيد.

نكته ها:

حضرت على عليه السالم فرمودند:
كسى كه در كارها كوتاهى كند، به غم و اندوه دچار مى شود.




