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فصل اول
آشنايى با لوازم نقشه كشى

هدف هاى رفتارى: پس از آموزش اين فصل، از هنرجو انتظار مى رود:
1- تاريخچه و سير تحول نقشه كشى را بيان كند.
2- تعريف استاندارد و ضرورت آن را بيان كند.

3- نام و مشخصات وسايل نقشه كشى را شرح دهد.
4- از ابزارها و وسايل نقشه كشى استفاده كند.

1-1- تاريخچه و سير تحول نقشه كشى
ــت از نمايش ترسيمى يك جسم يا  نقشه عبارت اس
ــر خالق يك مهندس  ــمتى از آن كه برگرفته از فك قس
ــت، زبانى گويا و توانا. بشر  ــد. نقشه يك زبان اس مى باش
ــته است. حتى  ــنايى داش با اين زبان از روزگار كهن آش
ــتن اختراع نشده بود، او با  آن زمان كه هنوز خط و نوش
ــت افكار خود را يادداشت و منتقل  زبان تصويرى توانس
كند. تصاوير به جا مانده بر روى سنگ و ديواره ى غارها 

حكاكى از اين مطلب است.
ــاى تصويرى، كه  ــن روش بعدها به صورت خط ه اي
ــت، تكامل  بارزترين آن ها در مصر به نام هيروگليف اس
ــايد آن چه را كه نقشه مى ناميم از نياز انسان  مى يابد. ش
به ساختمان و در نتيجه نقشه هاى ساختمانى آغاز شده 
باشد. چه گونه مى توان تصّور كرد كه ساختمان و بناهاى 

باشكوه قديمى بدون نقشه ساخته شده باشند.

ــان مى دهدكه در  ــاختمان هاى قديمى نش بقاياى س
ــكل  ــى بيش از هر نوع ش ــكل هاى هندس طرح آن ها ش

ديگرى مورد توجه بوده اند.

شكل 1-1- كاخ پارتى در 1900 سال قبل
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ــه ها تكامل  ــت، نقش ــرفت صنع ــه با پيش ــه رفت رفت
ــليقه ى خود كار را  ــرى يافتند. ولى هر كس با س بيش ت

ادامه مى داد.
ــازه هاى فنى دقيق به  ــاختن س ــن است كه س روش
نقشه هاى دقيق ترى نياز داشته و دارد. از طرفى با گذشت 
زمان و پيشرفت علوم، در اصول ترسمى تغييراتى بوجود 
ــيم،  ــانه ها در ترس ــده و با پيدايش مجموعه اى از نش آم
توانمندى و بهبود بيش تر شده است. از طرفى با اختراع 
رايانه ترسيم نقشه ها به صورت ماشينى در زمان و دقت 
ــت. اهميت نقشه كشى به  ــته اس بيش تر امكان پذير گش
آن جا رسيده كه هم اكنون در غالب رشته هاى تحصيلى 
ــورد توجه قرار گرفته  ــگاه هاى دنيا م در مدارس و دانش

است و تدريس مى شود.

2-1- استاندارد و نياز به آن
ــاره گرديد، پيدايش مجموعه اى از  همان طور كه اش
ــيم موجب بهبود و توانمندى بيش تر  ــانه ها در ترس نش
ــت. رفته رفته  ــده اس ــيم و نتيجه آن ش ــام ترس در انج
ــانه ها  كارخانه ها و صاحبان صنعت به فكر هماهنگى نش
ــان بر  و قراردادهاى پراكنده افتادند. متفكران و مهندس
اين امر معتقد بودند كه هم سان سازى و يك سان كردن 
مى تواند بسيارى از نارسايى ها را حل كند. امروزه آن چه 

ــى هماهنگى  ــت، ايجاد نوع ــتاندارد مورد نظر اس از اس
است.

اولين سازمان استاندارد رسمى در سال1902 م. در 
ــپس در هلند و آلمان بنيان گذارى شد و  انگلستان و س
چون قراردادهاى وضع شده مختص كشورهاى نام برده 
بود، اين سازمان ها به سازمان هاى استاندارد ملى معروف 
ــازمانى از مجموع بيست  ــال 1926م. س ــدند. در س ش
ــتاندارد به نام آى اس آ (ISA) ايجاد  ــازمان ملى اس س
ــتانداردها بود.  ــه ى آن جهانى كردن اس ــد، كه وظيف ش
ــازمان پس از جنگ جهانى دوم، با عنوان ايزو  همين س
ــازى شد و در بسيارى از زمينه ها، به ويژه  (ISO)، بازس
ــتورهاى باارزشى را ارائه داد. سازمان  صنعت و فن، دس
ــال 1332ش. تأسيس و بعدها به  استاندارد ايران در س
ــتورهاى ايزو  عضويت «ايزو» درآمد. در حال حاضر دس
ــت. هم اكنون همه ى  ــور ما رايج اس ــى كش در نقشه كش
صنعتگران از اهميت استاندارد آگاه اند و ارزش يك نقشه 
ــمارند.  ــتانداردهاى آن بر مى ش را در رعايت كليه ى اس
ــروع كار الزامى  ــول و قواعد از زمان ش ــس رعايت اص پ
ــت. به گفته اى كوتاه، نقشه زبان صنعت است و يك  اس
ــه خوب همه نيازها، مانند شناساندن شكل دقيق،  نقش
ــازد. نقشه مى تواند  اندازه ها، جنس و ... را برآورده مى س

يك سازنده را در مراحل كار راهنمايى كند.

نقشه پلى است كه دفترهاى طراحى را به كارگاه هاى ساخت متصل مى سازد.

آيا مى دانيد كه ...

براى آشنايى، چند سازمان ملى استاندارد مهم معروف مى شوند؛ جدول (1-1). 
جدول 1-1

كشورايراناروپاانگلستانايتالياآمريكاآلمانچينروسيهژاپن
ISAGOSTCASDINASAUNIBSICEISIRIنشانه
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3-1- ابزارها و وسايل نقشه كشى
1-3-1- ميزهاى نقشه كشى: ميزهاى نقشه كشى 
ــكل هاى مختلف  ــوب، فوالد و ... به ش ــتفاده از چ با اس
ساخته مى شوند. اين ميزها را طورى مى سازند كه بتوان 
ارتفاع و شيب آن ها را، با توجه به نياز كاربر، تغيير داد.

ــا دوام، با رنگ  ــى بايد ب ــه ى ميزهاى نقشه كش روي
ــد. ضمناً روى ميز نبايد  ــن و قابل تميز كردن باش روش
ــه اى خيلى  ــطوح فلزى و شيش خيلى نرم و نه مانند س

سخت باشد. چرا؟
رويه ى ميز بايد مات، ضدلك و در مقابل خراشيدگى 
ــتيك، فرميكا  يا حتى  مقاوم و جنس آن از چوب، پالس
ــار اليه كاغذ  ــه يا چه ــد. در صورت لزوم با س مقوا باش
ــش تميز و مناسبى براى ميز كار  اوزاليد مى توانيد پوش

شكل 2-1- ميز نقشه كشى فلزى با ارتفاع و شيب قابل تنظيمخود ايجاد كنيد.

توجه: قبل از استفاده از ميز و ابزار، از تميزى آن مطمئن شويم و در صورت نياز آن را با دستمال 
مرطوب تميز كنيم. تا آلودگى ها به روى نقشه منتقل نشود.

       

شكل 3-1- ميز نقشه كشى با خط كش ريلى متحرك
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ــم صفحه اى  2-3-1- تخته ى رسـم: تخته ى رس
ــطح و معموال داراى دو پايه ى  ــتيكى مس چوبى يا پالس
ــت. اين تخته به سادگى قابل حمل  ــيبدار اس كوتاه و ش

است.

ــا 95×90  ــوالً 50×65 ي ــم معم ــاد تخته ى رس ابع
ــانتى متر است. براى ترسيم خطوط مستقيم و موازى  س
الزم است لبه هاى تخته ى رسم (مخصوصاً لبه ى سمت 
ــمى  ــد. اين لبه راهنماى ترس چپ) صاف و محكم باش

خط هاى موازى، افقى و عمودى خواهد بود.

براى ترسيم خطوط مستقيم و موازى الزم است لبه هاى تخته ى رسم (مخصوصاً لبه ى سمت 
چپ) صاف و محكم باشد.

شكل 4-1- تخته ى رسم پالستيكى

شكل 5-1- تخته ى رسم چوبى

3-3-1- خط كش تى (T): از خط كش (تى) براى 
ترسيم خطوط افقى و موازى استفاده مى شود. خط كش 
ــى گالس يا  ــت كه از چوب، پالكس تى داراى دو بازو اس
ــود (شكل 6-1-الف). اتصال دو  پالستيك ساخته مى ش
ــت. براى ترسيم خطوط موازى،  بازو، ثابت يا لواليى اس
ــرخط كش) را، ضمن تكيه دادن بر  بازوى غيرمدّرج (س

لبه ى سمت چپ ميز نقشه كشى يا تخته ى رسم، جا به جا 
و خطوط مورد نياز را ترسيم مى كنيم. بايد توجه داشت 
براى ترسيم خطوط افقى به صورت دقيق بايد دو بازو با 

هم زاويه 90 را بسازند.
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الف) خط كشى تى

ب) موارد  استفاده از خط كش تى
شكل 1-6

ب) گونيا 45°، 60° - 30°

ــت كه به  ــزار مهمى اس ــا اب 4-3-1- گونيـا: گوني
ــا زاويه هاى 30، 45، 60  ــك آن مى توان خط هايى ب كم
ــم كرد. با تكيه دادن آن بر  ــتقيماً رس و 90 درجه را مس
خط كش تى مى توان خط هاى عمود بر «تى» را خوب و 
دقيق كشيد. گونياها در دو نوع ثابت وقابل تنظيم عرضه 

7-1).مى شوند (شكل 1-7). شكل

الف) گونياى متغير 
شكل 1-7
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5-3-1- مداد: در نقشه كشى از مداد براى ترسيم 
خطوط، نوشتن عدد  و حروف و نيز هاشور زدن استفاده 
ــود. مدادها با كيفيت ها و طرح هاى مختلف، براى  مى ش
ــاخته مى شوند و كاربرد آن ها با  كاربردهاى گوناگون س
توجه به قطر و جنس مغز مداد متفاوت است. كارخانجات 
سازنده  انواع مدادها را با عالمت اختصارى، (تركيبى از 

حروف و اعداد) معرفى مى كنند.
ــختى مغز از  ــب بودن س ــى جنس و مناس يكنواخت
ــد در هنگام انتخاب در نظر  ــت كه باي امتيازات مداد اس

گرفته شود.
ــازك، مغز قابل  ــداد نُكى ن انـواع مداد مغـزى: م
ــواع مغزهاى  ــداد مى توان از ان ــض دارد. در اين م تعوي
مداد با ضخامت مغز 0/3 تا 0/9 ميلى متر استفاده كرد، 
بدون آن كه مثل مداد معمولى نياز به تيز كردن مداوم 

باشد.
در مداد نُكى با مغز ضخيم، از انواع مغزها با ضخامت 
ــتفاده كرد. براى طراحى،  2ميلى متر يا باالتر مى توان اس
ــت اما براى  ــردن نُك مداد نيس ــاز به تيز ك ــوالً ني معم
ــى بايد نُك آن را با نُك تراش تيز  ــيمات نقشه كش ترس

كرد.
ــاى معمولى، جنس مغز آن ها روى بدنه ى  در مداده
ــتفاده از اين مداد بايد  ــته شده است. براى اس مداد نوش
نُك آن را با مداد تراش يا سمباده تيز كرد. جدول 1-2، 

كاربردهاى مدادهاى مختلف را نشان مى دهد.

جدول 2-1- كاربرد مدادهاى مختلف
درجه بندي مدادكاربرد

3H , 2Hخطوط اصلي (استخوان بندي)
HB , F , Hخطوط كمكي

3H , 2Hحروف
2H , Hخطوط اندازه گيري

2H , Hخطوط اصلي
2H , Hخطوط چين ها
2H , Hخطوط محور
2H , Hخطوط برش

2H , Hخطوط هاشور
HB , F , Hخطوط ترسيمي با دست آزاد

HB , F , Hخطوط مربي

ــيمات  انواع مغـز مـداد و كاربرد آن ها: در ترس
ــيم طرح هاى اوليه  ــارى، هم در ترس ــى  و معم مهندس
ــكچ) و هم در ترسيم نقشه هاى نهايى، از انواع مداد  (اس

(مغزهاى 4H تا 6B) استفاده مى شود.
ــرم و پر رنگ اند و در طراحى و  ــاى گروه B ن مداده
ترسيم طرح هاى دست آزاد مورد استفاده قرار مى گيرند. 
ــدازه ى كافى  ــخت به ان ــبتاً س ــط و نس مدادهاى متوس
ــتفاده ى بيش ترى دارند.  ــى اس پررنگ اند و در نقشه كش

مدادهاى گروه H سخت و كم رنگ اند.

شكل 1-8
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نُك تراش
تنه ي مداد نُكي

مغز مداد فك يا گيرنده ي نگاه دارنده ي مغز

قسمت آجدار براي گرفتن در دست

شكل 1-9

6-3-1- پاك كن: از انواع پاك كن براى پاك كردن 
ــيمى مدادى يا مركبى استفاده مى شود،  اشتباهات ترس
ــطح پاك شده كامًال تميز  ــتباه رفع وس به نحوى كه اش

گردد.
پاك كن ها انواع متفاوت دارند، ولى به طور كلى جنس 
ــتيك است و در مقابل عوامل جّوى  آن ها از نوعى پالس
ــد مى شوند. بهتر است براى نگه دارى آن ها از جعبه  فاس
يا پالستيك محافظ استفاده كنيد و از خريد و نگه دارى 
آن ها به مقدار زياد خوددارى شود. براى ترسيمات بهتر 
ــت مدادپاك كن را از نوع سفيد و نرم انتخاب كنيد و  اس

آن را هميشه تميز نگه داريد. (شكل 1-10)
ــت از  ــى ممكن اس ــركت هاى مهندس ــر ش در دفات

پاك كن هاى الكتريكى نيز استفاده شود.
ــى خود  ــى با حركت چرخش ــاى الكتريك پاك كن ه
ــت و دقت بيش ترى در پاك كردن ايجاد مى كنند.  ظراف

(شكل 1-11)

شكل 10-1- مداد پاك كن

شكل 11-1- پاك كن الكتريكى

ــيدن  7-3-1- مدادتراش و سـمباده: براى تراش
مداد و آماده كردن نُك آن از انواع مدادتراش و سمباده 

استفاده مى شود. (شكل 1-12).

الف) مدادتراش و مدادتراش روميزى

ب) سمباده
 شكل 1-12
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8-3-1- پرگار: پرگار براى ترسيم دايره يا كمانى 
ــا، هم چنين  ــوط، انتقال اندازه ه ــيم خط ــره، تقس از داي
ــى و ترسيم كارهاى حركتى استفاده  براى حروف نويس
ــيدن دايره با پرگار، ابتدا دهانه ى آن  مى شود. براى كش
ــدازه ى مورد نظر تنظيم  ــتفاده از خط كش به ان را با اس
ــوزنى آن را بر روى مركز دايره  ــپس نُك س مى كنيم س
ــده قرار  ــخص ش كه قبًال با دو خط متقاطع كم رنگ مش
ــكل  ــرگار را حول آن دوران مى دهيم (ش ــم و پ مى دهي
13-1-ب). شاخه هاى پرگار در موقع استفاده نبايد زياد 
باز شوند و شاخه هاى مدادى و سوزنى آن بايد تقريباً بر 

صفحه عمود باشند.

الف )چند نمونه پرگار

ب) طريقه ى رسم دايره به كمك پرگار 
شكل 1-13

براى ترسيم خطوط پررنگ به پرگار فشار بيش 
از حد وارد نياوريد و از مغزهاى نرم مداد استفاده 
كنيد. پرگار را بيهوده باز و بسته نكنيد و هميشه 
ــتفاده آن را در محفظه ى مربوط قرار  ــس از اس پ

دهيد.

براى ترسيم خطوط دقيق، نوك پرگار را با سمباده ى 
ــاده مى كنند. هم چنين  ــورت گوه اى تيز و آم نرم به ص
ــتاى نوك سوزن قرار  نوك مدادى مقدارى باالتر از راس

مى گيرد (شكل 1-14).

شكل 14-1- تنظيم نُك پرگار به طور مناسب

پرگار بازويى: از پرگارهاى بازويى كه در طول هاى 
ــيم دايره هاى بزرگ  ــوند براى ترس مختلف عرضه مى ش

استفاده مى شود (شكل 1-15).
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پيچ تثبيت كنندهپيچ تنظيمبازوي پرگار

شكل 1-15

پرگار مقياس: از پرگار مقياس براى ايجاد تقسيمات 
ــتفاده مى شود (شكل  ــب با اندازه ى مفروض اس متناس

.(1-16

ــا در اندازه ها و انواع مختلف و  جعبه پرگار: پرگاره
براى كارهاى گوناگون مورد استفاده قرار مى گيرند. انواع 
ــى را، به همراه امكانات  پرگارهاى مورد نياز در نقشه كش

شكل 1-16
ــل يك جعبه به نام جعبه  ــوازم جنبى پرگار، در داخ و ل
ــكل 17-1 يك نمونه جعبه  ــرگار قرار مى دهند. در ش پ

پرگار و لوازم موجود در آن را مشاهده مى كنيد.
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1- پرگار براى ترسيم دايره هاى بزرگ

2- پرگار جهت انتقال اندازه

3- پرگار، براى ترسيم دايره هاى كوچك

4- پرگار

5- ترلين يا خط كش مركبى

6- پرگار ريززن

7- مفصل پرگار براى دايره هاى خيلى بزرگ

8 و 9- نُك ترلين براى پرگار

10 و 11- نُك ترلين براى پرگار صفرزن

12- گيره ى راپيدوگراف براى ترسيم دايره هاى مركبى

13- گيره ى راپيدوگراف براى نوشتن حروف و اعداد

14- جعبه ى وسايل كمكى

15- پيچ گوشتى

16- نوك سوزنى پرگار

11 22

33

44

55

66

77

88 99

1010وو1111
1212
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1616

شكل 1-17
9-3-1- كاغذ: درترسيم طرح ها و نقشه ها از انواع 

مختلف كاغذ استفاده مى شود.
نقشه هاى ترسيم شده بر روى كاغذ كالك به صورت 
ــتند. اين كاغذ نسبت به رطوبت  اوزاليد قابل تكثير هس
ــه بر روى كاغذ كالك  ــت. براى انتقال نقش ــاس اس حس

ــه را به صورت مدادى بر روى كاغذ پوستى يا  ابتدا نقش
كاغذهاى ديگر ترسيم مى كنيم، بعد كاغذ كالك را روى 
ــبانيم و طرح را بر روى كاغذ كالك  طرح مدادى مى چس

با قلم راپيد ترسيم مى كنيم.
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ــه هاى  از كاغذ، هم براى پيش نويس و هم براى نقش
نهايى استفاده مى شود. هنرجويان مى توانند از كاغذهاى 

معمولى هم براى ترسيم استفاده كنند.
ويژگى هاى كاغذ مناسب براى ترسيم عبارت اند از:

• سفيد مايل به كرم بودن؛

• مقاوم بودن در برابر پاك كردن؛

• مقاوم بودن در مقابل پاره شدن؛

• مات و بدون موج بودن؛

ــك از  ــذ كال انـواع كاغذهـاى نقشه كشـى: كاغ
ــى  ــن و پركاربردترين انواع كاغذهاى نقشه كش مهم تري
ــب براى  ــفاف و كاغذى مناس ــت. اين كاغذ نيمه ش اس
ــه است. اغلب نقشه ى نهايى روى آن  مركبى كردن نقش
ترسيم مى شود. اين كاغذ در لوله هاى 20 و 50 مترى با 

پهناى 90 و 110 سانتى متر در بازار موجود است.
ــتفاده قرار  كاغذها را گاهى به صورت مدّرج مورد اس
مى دهند، مانند كاغذ شطرنجى، ميلى مترى، ايزومتريك 

و ... (شكل 1-19).
شكل 18-1- نمونه هايى از كاغذ

تمامى نقشه هاى مهندسى بايد بر روى كاغذهايى كه اندازه ى آن ها دقيقاً تعيين شده رسم گردند.

ج) كاغذ ايزومتريك ب) كاغذ شطرنجى   الف) كاغذ ميلى مترى    
شكل 1-19
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ــب از كاغذ، بايد به ابعاد آن،  ــتفاده ى مناس براى اس
ــرد. كاغذهاى  ــده توجه ك ــتاندارد ارائه ش مطابق با اس
ــت. از  ــته ى Bo ،Co و Ao   موجود اس ــه دس پايه در س
 Ao ــتفاده مى شود. كاغذ ــه اس كاغذ گروه A براى نقش
ــاحت دارد. و نسبت طول آن به عرض  يك متر مربع مس
ــت و طول آن 1189 ميلى متر و عرض آن  كاغذ  اس
 Ao 841 ميلى متر است. مى توان با قسمت كردن كاغذ
ــتاندارد ديگر را با ابعاد كوچك تر به دست  كاغذهاى اس

آورد. البته قسمت كردن كاغذ از قاعده اى تبعيت مى كند، 
ــذ كوچك تر بايد  ــت آوردن كاغ ــورى كه براى به دس به ط

كاغذ بزرگ تر را از طرف طول به دو نيم تقسيم كرد.
جدول 3-1- اندازه هاى اصلى كاغذها را نشان مى دهد.

A0 841 × 1189 A3 297 × 420
A1 549 × 841 A4 210 × 297
A2 420 × 549 A5 148 × 210

شكل20-1- روش تقسيم كاغذ A.  به كاغذهاى كوچك تر

10-3-1- ابـزار برش كاغـذ: همان طور كه گفته 
ــه هاى مهندسى بايد بر روى  شد، تمامى طرح ها و نقش
كاغذهايى كه ابعاد آن ها استانداردند، رسم شوند. گاهى 
اوقات مجبور مى شويم براى دست يابى به كاغذ مورد نظر 
كاغذهاى بزرگ تر را برش دهيم. براى برش، وسايلى در 
ــكل 21-1 و 22-1 انواع اين  ــده است. ش نظر گرفته ش
وسايل را نشان مى دهد. كاتر و نخ پالستيكى نيز از ديگر 

ابزارهاى برش كاغذ به شمار مى روند.

ب) دستگاه بزرگ
برش

الف) دستگاه برش
كاغذ

شكل 1-21
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ــين خودكار  ــوان از ماش ــاى زياد مى ت ــراى برش ه ب
ــين ها بايد  ــع كار با اين نوع ماش ــتفاده كرد. در موق اس

دقيقاً به نكات ايمنى توجه شود.
ــت حاشيه ى  ــه الزم اس ــيم نقش كادر: قبل از ترس
ــى كنيم. به اين خط كشى كادر  كاغذ انتخابى را خط كش
ــيم كادر را  ــت ترس ــكل 23-1 روش درس مى گويند. ش

نشان مى دهد.
ــه ها در  ــدازه ى f به طور معمول براى بايگانى نقش ان

شكل 22-1- دستگاه برش كاغذ برگىنظر گرفته مى شود.

f

f

الف) كادر براى كاغذ افقى                                          ب) كادر براى كاغذ طولى
شكل 1-23

جدول 4-1- مقادير e و f را نسبت به نوع كاغذ نشان مى دهد.

A5 A4 A3 A2 A1 A0

5 10 10 10 20 20 e
20 20 20 20 20 20 f

كاغذ
فاصله ي لبه
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جدول: هر نقشه بايد شناسنامه ى حاوى اطالعات و 
ــخصات مربوط به آن را داشته باشد. اين مشخصات  مش
ــامل عنوان نقشه، نام طراح، نام نقشه كش، نام كنترل  ش
ــى، كنترل، نام  ــى، نقشه كش ــده، تاريخ هاى طراح كنن

كارفرما، مقياس، نرم و ... باشد.

محل جدول گوشه ى پايين و سمت راست كادر است. 
ــمت راست و خط پايين جدول بر  به گونه اى كه خط س
ــكل 24-1 دو نمونه از  ــرار گيرد. ش ــه ق روى كادر نقش
ــخصات و شكل 25-1 محل قرارگيرى آن را  جدول مش

روى كاغذ نشان مى دهد.

جنس:سفارش:امضاتاريخنام
طراح

تولرانس:نقشه كش
بازبيني
نام سازمان:نام قطعهمقياس

خط كادر

جنس:نام نقشه:ترسيم:
تولرانس:رشته:

مقياس:سازمان آموزشي:بازبين:
خط كادرشماره:تاريخ:

شكل 24-1- دو نمونه جدول پيش نهادى مناسب براى كارهاى آموزشى

شكل 1-25
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ــاك كردن  11-3-1- بـرس نقشه كشـى: براى پ
ــگام كار به وجود مى آيد از  ــه از پاك كن به هن ــى ك ذرات
برس استفاده مى شود. براى كارآيى و استفاده ى بهتر از 
برس، بايد پس از مدتى آن را با آب ولرم و مايع صابون 

به آرامى شست.

شكل 26-1- سه نمونه از برس هاى نقشه كشى

12-3-1- شـابلون هاى نقشه كشـى: شابلون ها 
وسايلى هستند كه به منظور تسريع و تسهيل در ترسيم 

نقشه ها مورد استفاده قرار مى گيرند.
ــابلون ها انواع مختلفى دارند.  انواع شـابلون ها: ش
ــكل هاى  ــك نوع از ش ــا فقط مختص ي ــى از آن ه برخ
ــى با مقياس هاى متفاوت اند، مانند شابلون دايره،  هندس

بيضى و ...
ــكال هندسى و هم چنين  برخى ديگر تركيبى از اش
ــى و ...  ــته هاى صنعتى، فن ــص رش ــابلون هاى مخت ش
ــابلون ها  ــكل 27-1 تعدادى از انواع ش ــتند. در ش هس

مشاهده مى شود.

الف) شابلون دايره و شابلون بيضى

ب) انواع شابلون هاى مبلمان
شكل 1-27
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از ديگر انواع شابلون ها، شابلون حروف و اعداد است 
كه كاربرد زيادى دارد.

    

شكل 28-1- شابلون حروف و اعداد

ارزش يابى:
1- استاندارد را تعريف كنيد.

2- هدف از استاندارد را شرح دهيد.
3- از تخته رسم چه استفاده اى مى شود.

4- كاربرد خط كش تى را شرح دهيد.
5- نام دو گونيا را ذكر كنيد.

6- موارد استفاده از پرگار را نام ببريد.
7- مداد B5 با مداد B چه فرقى دارد؟
8- چرا از شابلون ها استفاده مى كنند؟

9- نام سه نوع شابلون را ذكر كنيد.


