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فصل دوم
خط

هدف هاى رفتارى: پس از آموزش اين فصل، از هنرجو انتظار مى رود:

1- نقش خط را در ايجاد نقشه شرح دهد.
2- پهناى استاندارد و نسبت خط ها را بيان كند.

3- گروه هاى خط ايزو و پهناى هر خط را بيان كند.
4- با توجه به اندازه ى كاغذ، پهناى خط اصلى را از جدول 

استخراج كند.
5- خط ها را از نظر شكل و كاربرد معرفى كند.

استفاده  درستى  به  نقشه،  در  استاندارد  خط هاى  از   -6
كند.

7- كاغذ را به شكل مناسب روى تخته نصب كند.
8- خط كش تى را به درستى به كار برد.

9- به كمك گونيا خط هاى موازى را ترسيم كند.

1-2- خط
به شكل 1-2 توجه كنيد.

شكل 2-1 
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همان طور كه مالحظه مى كنيد، خطوط عامل اصلى 
ــه اند. پس ركن اصلى ايجاد يك نقشه  پيدايش اين نقش
ــه از خط با  ــت. براى دريافت بهتر جزئيات نقش خط اس
ــتفاده مى شود. استاندارد  ــكل هاى گوناگون اس پهنا و ش
ــرح زير ارائه  ــتورهاى الزم را به ش ايزو در اين مورد دس

داده است:
•  خط در 9 پهنا وجود دارد.

ــبت پهناى هر خط نسبت به خط بعدى   •  نس
است.

ــر هم، نماينده ى يك گروه  ــه خط پشت س •  هر س
خط است و هر گروه نام سر گروه خود را دارد.

•  پهناى خط مبنا 2 و ديگر خط ها از تقسيم متوالى 
ــوان مثال به گروه  ــت مى آيد. (به عن آن بر   به دس

خط 0/5 در جدول 1-2 توجه كنيد).
ــراه مورد  ــى را به هم ــاى خط ــدول 1-2، گروه ه ج

استفاده آن ها در كاغذهاى نقشه كشى نشان مى دهد.
جدول 2-1

 خط
نازك

 خط
متوسط

 خط
اصلي

 گروه
خطي اندازه ي كاغذ

1 1/4 2 2 A0

0/7 1 1/4 1/4 A0

0/5 0/7 1 1 A0

0/35 0/5 0/7 0/7 (A0) A1

0/25 0/35 0/5 0/5 (A1) A2 A3 A4

0/18 0/25 0/35 0/35 A2 A3 A4

0/13 0/18 0/25 0/35 A4 A5

1-1-2- انواع خط در نقشه: خط از نظر ضخامت 
ــكل كاربردى، گونه هاى  ــت ولى از نظر ش ــه گونه اس س
زيادى دارد. به شكل 2-2 توجه كنيد. اين نقشه مربوط 
ــت، كه در آن  ــتن گردو اس ــيله براى شكس به يك وس

گونه هاى متفاوتى از خط استفاده شده است. 

شكل 2-2- حاوى اطالعاتى درباره ى گونه هاى خط
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جدول 2-2- كاربرد خط
خطكاربرد

Aخط پهن براي نمايش لبه هاي ديد
خط اصلي يا پر يا ديد

Bخط متوسط براي نمايش لبه هاي نديد
خط نديد يا خط چين

C... خط نازك براي خط اندازه، هاشور، دنده ي پيچ و
خط پر نازك

Dخط نازك براي نمايش محور و خط تقارن
خط محور يا خط نقطه

Eخط پهن ـ نازك براي نمايش مسير برش
خط برش

Fخط نازك براي نمايش خط شكستگي
خط دستي يا خط شكستگي

Gخط نازك براي شكل و وضعيت
خط دو نقطه

جدول 3-2- جزئيات براى رسم درست خط ها (گروه خطى 0/5)
مشخصات ترسيميپهناخط

خط پر
d

خط متوسط، خط چين
d

خط برش، نازك، پهن
d
2 d و 

dخط محور
2

2-1-2- ترسـيم خط: در جدول 3-2 براى گروه 
ــده  ــم آن ها اطالعاتى ارائه ش ــط 0/5 و چگونگى رس خ

است. در اين جدول d پهنا (ضخامت) خط پراست.
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ــد، پهنا و  ــاهده ش ــدول مش ــه در ج ــور ك همان ط
ــده در خطوط از دقت خاصى  ــخصات به كاربرده ش مش
ــتفاده از خطوط در نقشه ها  ــت. هنگام اس برخوردار اس

ــتى ترسيم شوند.  بايد دقت كرد تا خطوط به روش درس
جدول 4-2 روش هاى درست و نادرست ترسيم خطوط 

را نشان مى دهد.
جدول 2-4

ترسيم درستترسيم نادرستترسيم درستترسيم نادرستترسيم درستترسيم نادرست

رسيدن خط چين به خط راستتالقي دو خط چينتالقي دو خط چين

تالقي دو خط چينسربه سر  شدن خط چين و خطتالقي خط و نقطه با محور

تالقي خط و خط چينسربه سر  شدن خط و خط چينتالقي خط چين با قوس

2-2- روش نصب كاغذ روى تخته ى رسم
ــم،  ــت كاغذ روى تخته ى رس ــباندن درس براى چس
ابتدا بازوى عمودى خط كش تى را به لبه ى سمت چپ 
ــز را حركت  ــپس كاغذ روى مي ــز تكيه مى دهيم. س مي
مى دهيم، به طورى كه لبه ى باالى كاغذ با لبه ى بااليى 

ــوند).  ــود (موازى هم ش ــا پائينى خط كش تى يكى ش ي
سپس با قطعات چسب، كه قبًال آماده شده است، چهار 
ــبانيم. شكل 3-2 مراحل  طرف كاغذ را به تخته مى چس

نصب كاغذ روى تخته ى رسم را نشان مى دهد.
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الف) قراردادن خط كش تى و كاغذ روى تخته

د) چسب زدنج) تنظيم لبه ى بااليى كاغذ با لبه ى خط كش تى و چسب زدن

ب) تكيه دادن لبه ى خط كش تى به تخته ى رسم

شكل 2-3

•  خط افقى از چپ به راست و به كمك تى كشيده 
مى شود. بازوى تى بايد دقيقاً به لبه ى سمت چپ تخته 
رسم تكيه كند. تى به كمك دست چپ همواره به سمت 

راست، باال و پايين هدايت مى شود (شكل 2-4).
•  در حين ترسيم، مداد بايد با كاغذ زاويه اى حدود 
ــواره متكى به ابزار  ــد و هم ــته باش 60 تا 85 درجه داش

حركت كند (شكل 2-5).

دقت شود كاغذ نقشه كشى به لبه هاى تخته نزديك تر 
شود تا در اثر حركت خط كش تى اشتباهات درحين كار 

به حداقل برسد.

3-2- طريقه ى ترسيم خطوط
ترسـيم خط: براى كشيدن درست خط، چند نكته 

را بايد رعايت كرد:

شكل 4-2- رسم درست خط با استفاده از خط كش تى
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•  هر خط فقط در يك حركت كشيده شود.

ــار دست به گونه اى بر مداد وارد شود كه خط  •  فش
با پهناى يكنواختى ترسيم شود.

•  خطوط افقى با خط كش تى رسم شوند.

ــوط عمودى از پايين به باال، به كمك گونياى  •  خط
متكى بر تى كشيده مى شود (شكل 2-6).

براى ترسيم خط موازى با خط ديگر مى توان از يك 
ــتفاده كرد. در روش  ــا با خط كش و يا دو گونيا اس گوني
اول خط كش تى و گونياى متكى به آن را طورى حركت 
ــاً روى خط مورد  ــم كه لبه ى موّرب گونيا دقيق مى دهي
ــت گونيا روى خط كش  ــپس با حرك ــر قرار گيرد. س نظ
ــته مى شود) مى توان هر تعداد  (خط كش ثابت نگه داش
ــيد  ــط اولى را در جاهاى مختلف كش ــط موازى با خ خ

(شكل 2-7).
در روش دوم به جاى خط كش (تى) و گونيا مى توان 

از دو گونيا استفاده كرد (شكل 2-7).

شكل 5-2- زاويه ى مناسب مداد

شكل 2-6

شكل 7-2- چگونگى تنظيم و شروع به ترسيم خط موازى با استفاده از گونيا و تى

ارزش يابى:
طريقه ى چسباندن كاغذ روى تخته را توضيح دهيد.
براى ترسيم خطوط عمودى چگونه عمل مى كنيد؟

چند نوع خط را نام ببريد و كاربرد هر يك را بيان كنيد.
چنان چه ضخامت خط پُر 0/5 باشد، ضخامت خط نديد و محور چه قدر است؟
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ــم  ــت بر روى ميز رس ــك كاغذ A4 را درس ــدا ي ابت
ــپس كادر  ــتفاده از خط كش تى). س ــبانيد (با اس بچس
ــيم و شكل هاى زير را با رعايت ضخامت  جدول آنرا ترس

ــخصات هر خط رسم كنيد (از گونيا براى  خطوط و مش
ترسيم خطوط عمودى استفاده كنيد).

(الف)

(ب)

(ج)
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(د)
شكل 2-8


