
  ۱۹۴  

فصل سيزدهم

نقشه خوانی
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ نقشه خوانی را تعريف کند.
۲ــ اهميت  توانايی در نقشه خوانی را شرح دهد.

۳ــ مسئله ی اصلی در مجهول يابی را توضيح دهد.
۴ــ کاربرد خط ۴۵درجه را در مجهول يابی بيان کند.

۵   ــ روش ذهنی در مجهول يابی را بيان کند.
۶  ــ روش های مجهول يابی را به کمک ساخت جسم معرفی کند.

۷ــ استفاده از اختالف سطح را در مجهول يابی توضيح دهد.
۸   ــ روش های تجزيه را در مجهول يابی شرح دهد.

۹ــ روش کلی کار در نقشه خوانی را بيان کند.
۱۰ــ نمای مجهول اجسام را به دست آورد.

۱ــ۱۳ــ نقشه خوانی
يعنی درک جسم سه بعدی از روی نماهای دو بعدی

 b و   a  ،۱۳۱ــ شکل  به  نقشه:  خواندن  ۱ــ۱ــ۱۳ــ 
نگاه کنيد.

شکل ۱ــ۱۳ــ  a، ديوارکوب زاويه ای ــ b ،آموزشی.
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اگر بتوانيم بدون اجرای هرگونه کار اضافی، تنها با دقت در 
نماهای موجود، شکل جسم و جزئيات آن را درک کنيم، می گوييم 

نقشه را خوانده ايم.
روشن است که اين نقشه خوانی، کار چندان ساده ای نيست. 
شده،  آشنا  نوشتن  و  خواندن  با  تازه  که  کسی  برای  که  همان گونه 
برای  نيست.  آسانی  کار  آن  نوشتن  يا  پيچيده  متن  يک  خواندن 
دقت های  و  زياد  تمرين های  نقشه،  خواندن  امر  در  شدن  ورزيده 

نما  دو  به  که  است  آن  تمرين ها  اين  از  يکی  است.  الزم  فراوان 
توجه کنيم و سپس با دقت در آن ها، و در نظر گرفتن حالت های 
را  سوم  نمای  آن  از  پس  و  کنيم  درک  را  جسم  شکل  گوناگون، 

به دست آوريم.
اندازه ها  انتقال  در  را  ما  درجه   ۴۵ خط  از  استفاده  البته 
 ،b و   a  ،۱۳۲ــ شکل  می کند.  کمک  سوم  نمای  حدود  تعيين  و 

اجرای کار را نشان می دهد.

شکل ۲ــ۱۳

از آن جايی که ما در اين مسير، نمايی را که موجود نبود 
به دست آورديم، در اصطالح می گويند، مجهول يابی کرده ايم. پس 

منظور از مجهول يابی، همان نقشه خوانی است.
اين که  به  توجه  با  مجهول يابی،  در  ورزيدگی  مسئله ی 
نقشه های صنعتی عمومًا به صورت «نما» هستند، اهميت بسياری 
ارتباط اند،  در  نقشه  با  که  کسانی  است  الزم  بنابراين،  دارد. 
جسم  شکل  به  نقشه ها،  ازروی  که  باشند  داشته  را  توانايی  اين 

پی ببرند.
اين  از  ما  اصلی  هدف های  کار:  روش  ۲ــ۱ــ۱۳ــ 

مبحث به طور خالصه به اين شرح است:
مشکل،  به  ساده  از  نقشه ها،  خواندن  روی  تمرين  با  ۱ــ 

ورزيدگی بيش تری در نقشه خوانی به دست آوريم.
۲ــ کم کم در خواندن نقشه روشی مناسب پيدا کنيم.

در اين جا توجه به يک نکته ی مهم الزم است. مجهول يابی، 
و  کنيم  حرکت  آن  طبق  ما  که  ندارد  روشن  و  دقيق  فرمول  يک 
نتيجه  به  می توان  ساده ای  روش های  با  ولی  برسيم۱.  جواب  به 
رسيد. پس، بايد با توجه به راهنمايی های زير، نهايت دقت را به 

کاربنديم.
۳ــ۱ــ۱۳ــ مسئله ی اصلی: با توجه به دو نمای موجود 
نمای سوم را به دست آوريد (شکل ۳ــ۱۳). در اين مثال نماهای 

روبه  رو و از باال داده شده است.

۱ــ اگر بخواهيم بگوييم که روش دقيق دارد، خطا نگفته ايم ولی اين کار تنها با داشتن آگاهی های زياد و قدرت استدالل باال امکان پذير است.
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شکل ۳ــ۱۳ــ ليوان چينی

يا آن که با توجه به نماهای روبه رو و نيم رخ، نمای افقی را 
تعيين کنيد (شکل ۴ــ۱۳).

يا با توجه به دو نمای افقی و نيم رخ، نمای روبه رو را به دست 
آوريد (شکل ۵  ــ۱۳).

شکل ۴ــ۱۳ــ ليوان چينی

شکل ۵ ــ۱۳ــ ليوان چينی

آيا امکان دارد که با توجه به يک «نما» بتوان «نما»های ديگر 
مطابق  استوانه،  مانند  مورد جسمی  را به دست آورد؟ بله مثًال در 

شکل ۶   ــ۱۳، اين کار ممکن است.
درباره ی  ما  پيشين  آگاهی های  به  توجه  با  کار،  اين  البته 

استوانه، امکان پذير است.
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شکل ۶ ــ۱۳ــ استوانه ی برش دار

۲ــ۱۳ــ روش های نقشه خوانی
استفاده از  مجهول، می توان ابتدا با  برای به دست آوردن 
خط ۴۵ درجه، سريعًا به اندازه ها و نقطه های مربوط به نمای مجهول 

دست يافت (شکل ۷ــ۱۳).

تا  کنيم  درک  را  جسم  جزئيات  بايد  بعد  به  مرحله  اين  از 
بتوانيم نقطه های درست را به هم وصل کنيم.

توجه  موجود  نمای  دو  به  ذهنی:  روش  ۱ــ۲ــ۱۳ــ 
کنيد (شکل ۸   ــ۱۳).

شکل ۸ ــ۱۳ــ آموزشیشکل ۷ــ۱۳ــ پايه ی فوالد
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در آغاز، تنها يکی از نماها، مثًال روبه رو را در نظر می گيريم. 
اين نما می تواند مربوط به اجسام فراوانی باشد. تعدادی از آن ها 

را در ذهن خود مجسم می کنيم۱.

شکل ۹ــ۱۳ می تواند نماينده ی گروهی از آن چه که تصور 
کرده ايم باشد.

۱ــ اين کار فقط چند ثانيه وقت می گيرد و هم چنين تمرين خوبی برای تقويت تجّسم است. ضمنًا با توانايی تقريبی ای که در رسم سه بعدی داريم، ممکن است آن ها را با دست 
آزاد هم رسم کنيم.

شکل ۹ــ۱۳

مطابقت  افقی  نمای  با  کرده ايم  فکر  که  را  آن چه  اکنون 
می دهيم. در اين صورت، به زودی متوجه می شويم که کدام يک 

از آن ها با نمای افقی هم سازگاری دارد. سپس با چنين درکی، 
نمای سوم را کامل می کنيم (شکل ۱۰ــ۱۳).
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شکل ۱۰ــ۱۳

 k، b، a ديده می شود که مسئله چند جواب دارد (موارد
(l و

جسم  زيادی  تعداد  کردن  تجسم  وجود  با  است  ممکن  آيا 
چيزی  چنين  بله  نرسيم؟  نتيجه  به  روبه رو،  نمای  خصوص  در 
امکان دارد. دراين صورت مجددًا بايد اجسام ديگری را تجسم 

نماييم.

نما  دو  اغلب  بله  برسيم؟  جواب  چند  به  است  ممکن  آيا 
کند.  معرفی  را  جسم  يک  جزئيات  تمام  قطعی  به طور  نمی تواند 
اين مطلب در مورد قطعه های صنعتی کم تر و در مورد نقشه های 
آموزشی بيش تر اتفاق می افتد. پس اگر دو نما واقعًا برای معرفی 
يک جسم کافی نباشد، امکان چند جوابی هست. به شکل ۱۱ــ۱۳ 

نگاه کنيد.

شکل ۱۱ــ۱۳

?
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وجود  شده  گرد  گوشه های  آن  در  اگر  که  می شود  ديده 

يا  کردن  مجّسم  معنی  به  تجسم  تجّسم۱:  ۲ــ۲ــ۱۳ــ 
چيز  اين  است.  چيز  يک  عين  از  ذهنی  تصوری  آوردن  به دست 
می تواند يک مفهوم، يک فضای خاص، يک جسم موجود، يک 
طرح جديد يا يک جسم خيالی … باشد. دانشمندان برای تجسم 

در  افراد  اغلب  که  می دهد  نشان  تجربه  قايل اند.  زيادی  اهميت 
اين کار توانا هستند، البته در زمينه ای که به آن عالقه دارند. در 
موجود  جسم  يک  از  ذهنی  تصور  همان  مقصود  هم  نقشه کشی 
است که با نماهايش معرفی شده و در ابتدا ما تصوری سه بعدی از 

embodiment :۱ــ تجّسم

شکل ۱۲ــ۱۳ــ بست آلومينيمی

نداشته باشد، تنها يک پاسخ داريم (شکل ۱۲ــ۱۳).
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آن نداريم. اين امر به قدرت تصور افراد بستگی دارد و به هر حال 
می توان آن را با تمرين تقويت کرد. در اين روش ما به طور همزمان 
روی هر دو تصوير فکر می کنيم و برداشت هايمان را جزء به جزء با 

هر دو تصوير مطابقت می دهيم، تا به نتيجه برسيم.
کوشش  روش  اين  در  قطعه:  ساختن  ۳ــ۲ــ۱۳ــ 
عملی  به طور  آن،  نماهای  به  توجه  با  را،  جسم  يک  که  می کنيم 
خمير  چوب،  فوم۱،  مثل  شکل پذير،  مواد  از  می توان  بسازيم. 
مجسمه سازی، … استفاده کرد. در هر مورد ابزار برش مناسب 

الزم است (شکل ۱۳ــ۱۳).
روش کار آن است که ابتدا متناسب با ابعاد اصلی جسم، 
يک قطعه يونوليت يا خمير مجسمه سازی را آماده کنيم. اگر آن 
را مانند جعبه ی محيطی در نظر بگيريم، می توانيم کم کم با برداشتن 

قسمت های اضافی، با ابزاری مثل سيم حرارتی، تيغ، چاقو، … 
به شکل تقريبی جسم برسيم۲. سپس با توجه به آن، نمای مجهول 

را رسم کنيم (شکل ۱۴ــ۱۳).

۱ــ فوم: (fume) که به طور معمول به آن يونوليت می گويند. 
۲ــ بسيار دقت شود که در موقع کار با ابزار تيز، حتمًا از ميز يا صفحه ی مخصوص استفاده شود. هرگز از ابزار نقشه کشی برای هدايت ابزار برنده استفاده نشود.

شکل ۱۳ــ۱۳ــ مدل

شکل ۱۴ــ۱۳ــ مرحله های ساخت يک مدل با استفاده از مواد مناسب مثل 
يونوليت يا خمير مجسمه سازی
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ادامه ی شکل ۱۴ــ۱۳ــ مرحله های ساخت يک مدل با استفاده از مواد مناسب 
مثل يونوليت يا خمير مجسمه سازی

در  از  پس  که  کرد،  درست  هم  تکه تکه  را  جسم  می توان 
(شکل  آيد  به دست  اصلی  جسم  تکه ها،  آن  دادن  قرار  هم  کنار 

۱۵ــ۱۳).

شکل ۱۵ــ۱۳ــ ساخت جسم از چند تکه
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کنيم  کوشش  باال،  مواد  از  استفاده  جای  به  است  ممکن 
سه بعدی جسم را با دست آزاد يا با وسيله رسم نماييم که باز هم 

به نتيجه خواهيم رسيد.

۴ــ۲ــ۱۳ــ اختالف سطح: برخورد دو صفحه ايجاد 
يک خط می کند۱ (شکل ۱۶ــ۱۳).

۱ــ به ياد داريم: خط از برخورد دو صفحه به وجود می آيد.
analysis :۲ــ تجزيه

شکل ۱۶ــ۱۳

چون دو صفحه ی P۱ و P۲ دارای شرايط يکسان نيستند، 
بهتر  عبارت  به  است.  اجتناب ناپذير  آن ها  بين  خط  يک  ايجاد 
يک  نماينده ی  نقشه،  در  موجود  خط  هر  بگوييم،  می توانيم 

اختالف ميان دو سطح است.
می گيريم  نظر  در  را  روبه رو  نمای  مثًال  نما،  يک  ابتدا  پس 

(شکل ۱۷ــ۱۳).

خط   P۲ و   P۱ بين  چون  می ناميم.   P۲ و   P۱ را  سطح  دو 
هست، پس آن ها با هم اختالف دارند. در اين جا شروع به بررسی 

می نماييم؛ برای نمونه:
ــ P۱ و P۲ صفحاتی هستند موازی با صفحه ی روبه روی 

تصوير، يعنی V ولی P۱ جلوتر است.

شکل ۱۷ــ۱۳

جلوتر   P۱ ولی   V با  موازی  هستند  صفحاتی   P۲ و   P۱ ــ 
است.

ــ P۱ با V موازی و P۲ شيب دار است. .....
بررسی  با  می کنيم.  مراجعه  افقی  نمای  به  بررسی ها  اين  با 
آن و مطابقت آن با تصورات خود، نتيجه گيری می کنيم. در شکل 

۱۸ــ۱۳ يکی از جواب ها به دست آمده است.

جواب های ديگری را هم می توان به دست آورد.

۳ــ۱۳ــ تجزيه۲
در اين روش می توان جزئی از يک جسم، مثل نقطه يا خط 
يا سطح يا حجم را در نظر گرفت و نمای سوم آن را به دست آورد. 

شکل ۱۸ــ۱۳
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اين کار بايد گام به گام جلو رود تا همه ی جسم را شامل بشود. 

شکل ۱۹ــ۱۳

نظر  در  با  حال  اين  در  نقطه:  تجزيه ی  ۱ــ۳ــ۱۳ــ 
گرفتن تنها يک نقطه کار را شروع می کنيم (شکل ۲۰ــ۱۳).

يافت  خواهد  ادامه  نقطه ها  تمام  تصوير  تعيين  تا  کار  اين 

ولی باز هم برای رسيدن به پاسخ های درست، بی نياز از تجّسم و 
استدالل نخواهيم بود!

شکل ۲۰ــ۱۳

شکل ۱۹ــ۱۳ را در نظر می گيريم.
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۲ــ۳ــ۱۳ــ تجزيه ی خط: در اين روش با در نظر گرفتن 

به اين روش آناليز خط هم می گويند.
۳ــ۳ــ۱۳ــ تجزيه ی سطح: آغاز کار در اين روش، 

در نظر گرفتن يک سطح است (شکل ۲۲ــ۱۳).

در  ما  اوليه ی  ادراکات  روش ها،  اين  در  که  است  روشن 
مورد چگونگی نقطه، خط و سطح اهميت زيادی دارد. از اين رو 

بايد آن ها را به درستی انتخاب کنيم.

شکل ۲۱ــ۱۳

شکل ۲۲ــ۱۳

تنها يک خط از جسم، کارمان را شروع می کنيم (شکل ۲۱ــ۱۳).
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۴ــ۳ــ۱۳ــ تجزيه ی حجم: می توان جسم 
را به چند جسم فرعی تقسيم کرد و جزء به جزء جلو 

رفت. شکل ۲۳ــ۱۳ روش کار را نشان می دهد۱.

۱ــ احجام را می توان به صورت مثبت يا منفی در نظر گرفت. در صورت نياز، از استادان محترم خواهشمند است در اين باره بيش تر توضيح دهند.

شکل ۲۳ــ۱۳

۴ــ۱۳ــ نتيجه
توجه  شده  گفته  روش  هشت  مجموعه ی  به  دقت  با  اگر 
کنيد خواهيد ديد که آن ها به صورت های مختلف به هم وابسته اند. 
هرکدام به نوعی ما را کمک می کنند، اما هيچ کدام برای يک نفر، 
با قدرت تصور معمولی، جواب قطعی نيست.پس کوشش ما بايد 
آن باشد که با توجه به همه ی آن چه که گذشت، روشی برای کار 
خود به دست آوريم. اين امر هم با دقت در تمرين های ارائه شده 

حاصل خواهد شد.

۵  ــ۱۳ــ جمع بندی
را  نکته  چند  نقشه خوانی  در  توانايی  آوردن  به دست  برای 

بايد درنظر داشت:
الف ــ ابتدا نماها را با دقت بررسی می کنيم.

ب ــ برای رسيدن به پاسخ، روش های گفته شده را مرور 
می کنيم.

پ ــ به آرامی و با حوصله، پاسخ را رسم می کنيم.
ت ــ مسئله را از نظر داشتن جواب های ديگر هم بررسی 

می کنيم.
ث ــ کار تمرين را از ساده به مشکل شروع می کنيم.

ـ ممکن است برای يک نقشه، بارها مجبور به فکر کردن  جـ 
شويم (مثل هر مسئله ی ديگر).

ـ در هر بار بايد به دقت، اشکال و اشتباه خود را بررسی  چـ 
کنيم و دقت کنيم که در مسئله ی بعدی آن را تکرار نکنيم.

ح ــ هيچ کس نمی تواند بگويد که هر مجهولی را می تواند 
پيدا کند!

خ ــ ممکن است نقشه ای که برای يک نفر سخت است، 
برای ديگری ساده باشد. اين به نوع نگرش فرد به مسئله بستگی 

دارد.
به  ساده  از  روند  است  شده  کوشش  آينده،  تمرين های  در 
الزم،  کوشش  از  پس  را،  تمرينی  اگر  ولی  شود  رعايت  مشکل 
نمی توانيد حل کنيد، از آن رد شويد و پس از حل چند تمرين بعدی، 
دوباره به آن برگرديد. خواهيد ديد که برای شما ساده تر شده است. 

بعدها خواهيد ديد که نقشه های صنعتی خيلی ساده ترند.



  ۲۰۷  

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ نقشه خوانی يعنی درک جسم سه بعدی از روی نماهای دو بعدی.
۲ــ نقشه های صنعتی عمومًا به صورت نما هستند و توانايی در درک آن ها يک اصل است.

۳ــ هر کس بايد روشی معين و کار شده، در نقشه خوانی داشته باشد.
۴ــ مجهول يابی را می توان با ساختن اجسام متعدد، فقط برای يک نما شروع کرد.

۵  ــ هر کس می تواند جسمی را در ذهن خود تجسم کند.

۶   ــ می توان برای مجهول يابی ابتدا سه بعدی را ساخت.
۷ــ هر خط در يک نقشه، نماينده ی يک اختالف است.

۸   ــ می توان از اختالف سطح برای مجهول يابی بهره گرفت.

۹ــ با روش های تجزيه و استدالل می توان مجهول يابی کرد.
۱۰ــ روش های تجزيه ی نقطه، خط، سطح و حجم در مجهول يابی اهميت دارند.

۱۱ــ تنها با تمرين، دقت و نتيجه گيری می توان در مجهول يابی ورزيدگی الزم را به دست آورد.

                       خودآزمايی 

۱ــ نقش خط ۴۵ درجه  در مجهول يابی چيست؟ با رسم شکل توضيح دهيد.
۲ــ چرا نقشه خوانی اهميت دارد؟

۳ــ آيا نقشه خوانی راه معين و ساده ای دارد؟
۴ــ مسئله ی اصلی در مجهول يابی چگونه مطرح می شود؟

۵  ــ در مورد روش ذهنی توضيح کامل بدهيد (با رسم شکل نمونه).
۶   ــ تجسم به چه مفهومی است و چگونه در مجهول يابی ما را کمک می کند؟

۷ــ آيا برای رسيدن به نمای مجهول می توان جسم را ساخت؟ چگونه؟
۸    ــ در مورد هر خط موجود در نقشه چه می توان گفت؟

۹ــ تجزيه در نقشه خوانی به چه مفهوم است و از آن چگونه استفاده می شود؟
۱۰ــ چند روش تجزيه داريم و هر کدام چگونه اند؟

۱۱ــ با رسم يک نقشه ی نمونه، چگونگی استفاده از تجزيه ی سطح را شرح دهيد.
۱۲ــ با رسم شکل نمونه، چگونگی استفاده از تجزيه ی حجم را شرح دهيد.

۱۳ــ از همه ی روش های مجهول يابی چه بايد به دست آوريم؟
۱۴ــ جمع بندی کلی خود را از چگونگی فکر کردن و نتيجه گيری برای مجهول يابی توضيح دهيد.



  ۲۰۸  

            ارزش يابی عملی
برای همه ی نقشه هايی که رسم می کنيد اندازه گذاری الزم نيست و خط های رابط پاک نشوند.

۱ــ در شکل ۲۴ــ۱۳، چند نما داده شده است. برای هر کدام ۴ جسم تصور کنيد. نماها را، نمای روبه رو 
فرض کنيد و تصاوير مجسم را با دست آزاد برای هر مورد رسم کنيد. توجه: دقت ترسيمی تمام تمرين های بعدی کافی 
 A۳ يا A۴ ،است. اين نقشه ها به هيچ عنوان نبايد دوباره رسم شوند، بلکه بايد از همه ی آن ها کپی روی کاغذ مناسب
قبًال تهيه و به صورت دفتر تمرين در اختيار هنرجويان قرار گيرد. تمرين ها نياز به اندازه گذاری ندارند. آن چه موردنظر 

است فقط مجهول يابی و رعايت اصول نقشه کشی است. کليه ی خطوط رابط نيز باقی خواهند ماند۱.

۱ــ زيرا در انتقال نقشه ها وقت زيادی صرف خواهد شد که می توان از آن استفاده ی بهتری کرد.



  ۲۰۹  
شکل ۲۴ــ۱۳

۱ ۲

۳ ۴

۵ ۶



  ۲۱۰  

۲ــ برای شکل های ۲۵ــ۱۳ تا ۲۸ــ۱۳ نمای نيم رخ را رسم کنيد. استفاده از وسايل به طور کامل الزم است.

شکل ۲۵ــ۱۳ــ مدل، نمای سوم

۱ ۲

۴

۵ ۶

۳



  ۲۱۱  
شکل ۲۶ــ۱۳ــ مدل، نمای سوم

۷ ۸

۱۰

۱۱ ۱۲

۹



  ۲۱۲  
شکل ۲۷ــ۱۳ــ مدل، نمای سوم

۱۳ ۱۴

۱۶

۱۷ ۱۸

۱۵



  ۲۱۳  
شکل ۲۸ــ۱۳ــ مدل، نمای سوم

۱۹ ۲۰

۲۲

۲۳ ۲۴

۲۱



  ۲۱۴  

۳ــ برای شکل های  ۲۹ــ۱۳ تا ۳۲ــ۱۳ نمای افقی را رسم کنيد.

شکل ۲۹ــ۱۳ــ مدل، نمای سوم

۲۵ ۲۶

۲۸

۲۹ ۳۰

۲۷


