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فصل 2

نقشه برداری با وسایل ساده
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الف( شناخت محيط كار
موضوعاتـی از قبيـل آب و هـوا، وضعيـت جـّوي، وضعيـت جغرافيايـي، محيـط اجتماعـي و مناسـبات فرهنگي، 
امكانـات طبيعـي، وضعيـت راه هـا و امكانـات اقتصـادي منطقـه، احترام بـه مقدسـات و باورهاي مـردم منطقه و 

حفـظ شـئون اخالقـي و اجتماعـي آن ها 
ب( آشنایي با كمك هاي اوليه و رعایت نكات ایمني

نكات در خور توجه براي كليۀ مناطق عملياتي عبارت اند از:
1- همراه داشتن تجهيزات الزم و همچنين جعبه كمك هاي اوليه براي مقابله با خطرات؛

2- به همراه داشتن وسايل ارتباطي مانند تلفن، بی سيم و وسايل جهتيابي مانندگيرنده GPS دستي؛
3- به همراه داشتن لباس مناسب محيط كاري؛

4- اطالع از وضعيت جّوي از طريق راديو و تلويزيون؛ 
5- استفاده از كاله ايمني در سايت ها و تونل ها.

ج( آشنایي با كار گروهي
1- تقسيِم كار: كار گروهي بدون تقسيِم كار به هرج و مرج می انجامد؛ 

2- هماهنگـي و همـكاري: بـراي انجـام دادن كار بـه صـورت گروهي تقسـيم كار كافي نيسـت،  بلكه افـراد بايد 
بـا هم همـكاري داشـته و هماهنگ عمـل كنند.

3- رعايـت مسـائل انسـاني و اخالقـي: بـه حقـوق سـاير افـراد گـروه و همچنيـن افـراد جامعـه احتـرام بگذارند. 
رعايـت مسـائل محيـط زيسـت و حفاظـت و نگهـداري از طبيعـت و نيـز احتـرام بـه فرهنـگ و اعتقـادات مردم 

اسـت.  الزامي 
د( تعيين هدف عمليات 

برنامـۀ كاری افـراد بايـد بـر اسـاس هـدف، مشـخص گـردد تـا در مراحـل مختلـف، عمليـات بـا هماهنگـی و 
همـكاری مناسـب صـورت گيـرد و دسـت يابی بـه آن تضميـن گـردد. 

هـ( تعيين وسایل متناسب با كار و توانایي كنترل و تنظيم آن ها قبل از عمليات 

بـراي شـروع هـر فعاليـت عمرانـي ابتـدا بايـد نقشـۀ آن تهيـه شـده و در ادامه 
طـرح مـورد نظـر، پياده شـود.

در ايـن فصـل نيز در ادامۀ فصل مّسـاحي كتاب »ساختمان سـازي« مـوارد مربوطه 
تكميـل شـده تـا هنرجويان با موارد اصلي مّسـاحي آشـنا شـوند. طبيعي اسـت كه 

پيـش نياز ايـن فصل همان مبحث مّسـاحي اسـت.

پس از اتمام اين واحد يادگيري هنرجويان قادر خواهند بود با استفاده از وسايل سادۀ 
مّساحي مانند متر - ژالن - گونياي مّساحي و قطب نما مطابق نشريات 119 و دستورالعمل هاي 

2-1-  نکات ایمنی و مهارت های الزم برای انجام عملیات نقشه برداری ساده

مقدمه

استاندارد عملکرد

مفاهيم كليدی

شيلنگ تراز
رول فيكس

هرون
پالنيمتر

سازمان نقشه برداري كشور، مساحت و نقشۀ زمين را به دست آورده و طرحي را بر روي زمين پياده نمايند. 
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به شكل های زير دقت كنيد.

نكته مشترک شكل های باال چيست؟
آيا در يك ارتفاع بودن برای كليدها، كابينت ها و ... ضروری است؟ 

اگر ضروری است، چرا؟
چگونه می توان آن ها را در يك ارتفاع قرار داد؟

روش هـای مختلفـی بـرای هـم ارتفـاع كـردن وسـايل وجـود دارد كـه مـی توانيـد بـا كمـی تفكـر و رجـوع به 
دانسـته هـای قبلـی، چنـد روش را نـام ببريـد.

.......................
........................
.......................

2 - 2 - هم ارتفاع کردن 

 شكل 1-2 

فعالیت 
بـا دقـت دراطـراف خـود و بـه يـادآوری محـل هايی كـه تا كنون ديـده ايد، چنـد نمونه از وسـايلی كـه بايد کالسی1

هـم ارتفاع باشـند را نـام ببريد.
.............................
............................
.............................
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در ادامه به سواالت زير پاسخ دهيد:
آيا می توان گفت كه تمامی نقاطی كه عالمت زده ايد، دارای يك ارتفاع هستند؟

مبنای اين ارتفاع، چيست؟
ارتفاع هر نقطه از مبنای ارتفاع چقدر است؟

آيا بايد مبنای ارتفاعی نيز تراز باشد؟ يعنی تمامی نقاط و خطوط آن در يك ارتفاع باشند؟
تعريف خط تراز چيست؟

اگر مبنای ارتفاعی تراز نبود، آيا می توان از آن برای هم ارتفاع كردن نقاط ديگر استفاده نمود؟
آيا می توان راهی را پيدا نمود كه برای هم ارتفاع كردن، نيازی به اندازه گيری از مبنای ارتفاعی نباشد؟

به شكل زير دقت كنيد:

چه نكته مهمی در شكل باال وجود دارد كه برای فعاليت مورد نظر ما مفيد است؟
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

چگونه می توان از اين قانون برای هم ارتفاع كردن، استفاده نمود؟
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

به شكل زير دقت كنيد:

 شكل 2-2 

 شكل 3-2 

فعالیت 
بـر روی دیوارهـای مدرسـه یـا كالس و بـه فاصله یـك متر و بيسـت سـانتی متـری از كف، در عملی1

فواصـل دو متـری، خـط تـراز را عالمت گـذاری كنيد.
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شـلنگ تـراز يـك لوله پالسـتيكی شـفاف اسـت كه از 
سـالهای دور از آن بـرای پيـدا كـردن دو نقطه همتراز 
در سـاختمان سـازی، نقشـه بـرداری و جاهـای ديگـر 
اسـتفاده مـی شـود. بـا وجـود اينكه بـا پيشـرفت علم 
وسـايل راحتتر و سـريعتری بـرای اين منظور سـاخته 
شـده اسـت، ولـی هنوز هـم به خاطـر قيمـت پايين و 
در دسـترس بـودن از شـلنگ تراز اسـتفاده می شـود.

روش هم ارتفاع كردن با شيلنگ:
در ايـن روش از قانـون ظـروف مرتبـط يـا ظـروف به هـم پيوسـته اسـتفاده می شـود )قانـون توريِچلـی(. وقتـی 
در يـك لولـۀ پالسـتيكی )شـيلنگ شـفاف( آب بريزيـم، سـطح آزاد آب در دو شـاخۀ لولـه در يـك ارتفـاع قرار 
می گيرد. وسـيلۀ سـاده ای كه در اين روش به كار برده می شـود يك لوله يا شـيلنگ پالسـتيكی شـفاف اسـت.

شـيلنگ تـراز بـرای ترازيابـی دو سـطح يـا دو نقطـه كه نسـبت به هـم دارای پسـتی و بلندی هسـتند اسـتفاده 
می گـردد. نحـوه اسـتفاده از شـيلنگ تراز بـه ايـن صورت اسـت كه در ايـن روش بـه دو نفر نياز اسـت. هر طرف 
شـلنگ را يـك نفـر نگـه مـی دارد. نفـر اول در محلـی كـه مبنـا اسـت قـرار می گيـرد و نفـر دوم در جايـی قرار 

می گيـرد كـه می خواهيـم همـان كـد ارتفاعـی را به دسـت آوريـم. شـكل )2-5( را ببينيد.

 شكل 5-2 

 شكل 4-2 
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به عنـوان مثـال فـرض كنيـد در يـك سـاختمان بتنی، تـراز روی بتن فونداسـيون با تـراز كوچه برابر اسـت. بعد 
بتن ريـزی سـتون ها می خواهيـم محـل قرارگيـری كـف قالـب تيـر را مشـخص كنيـم. بـرای ايـن كار ابتدا يك 
سـتون را بـه عنـوان سـتون مبنـا در نظـر می گيريم و بـا خط كش در ارتفـاع 1/5 متـری آن )اين ارتفـاع از اين 
نظـر انتخـاب شـد كـه بـدون صندلی به راحتی قابل دسـترس اسـت( يـك ضـرب در می زنيم. حـال می خواهيم 
هميـن تـراز را روی سـتون های ديگـر پيـدا كنيـم و عالمـت بزنيـم. برای ايـن كار يك سـر شـيلنگ تراز را روی 
سـتون مبنـا قـرار داده و سـر ديگر شـيلنگ را شـخص ديگـر بايد بـا راهنمايی شـخص اول آن قدر بـاال و پايين 
بكنـد تـا شـخص اول ببينـد كـه تـراز آب در روی سـتون مبنـا بـه محـل ضربدر رسـيده اسـت. اين جاسـت كه 
شـخص اول بـه شـخص دوم می گويـد بس اسـت و تراز آب در انتهای شـيلنگ نشـان دهندۀ محـل ضربدر روی 

سـتون دومـی اسـت. محل ايـن دو ضربدر يـك ارتفاع از سـطح دريـا دارند.
بـا ايـن روش می تونيـم روی همـۀ سـتون هايمان يـك ضربـدر بزنيـم. حـال بسـته بـه ارتفـاع سـقف می تونيـم 

قالـب تيـر را در ارتفـاع مشـخصی از محـل ضربـدر روی سـتون ها اجـرا كنيـم.
يـا در برقـكاری سـاختمان بـرای زيبايـی كار بايـد قوطی كليدهـا را هم تراز با هـم در يك واحد مسـكونی نصب 

كـرد، آشـنايی با كار شـيلنگ تراز بـرای اين منظور واجب اسـت. 

فعالیت 
بـا اسـتفاده از شـيلنگ تـراز و خـط تـرازی كـه هنرآمـوز محترم بـرای شـما تعيين مـی كند، عملی2

نقـاط هـم ارتفـاع بـا آن را در فواصـل 2 متری بـر روی دیـوار، تعييـن كنيد.
گـزارش كاملـی بـا رعایـت اصـول، از فعاليت انجام شـده را در سـایت رایانـه تایپ نمـوده و به 

هنرآمـوز خود ارائـه دهيد.

يكـی از بزرگتريـن معايـب كار بـا شـلنگ تراز اين اسـت كـه برای كار بـا آن به دو نفر نياز اسـت. ولـی در كار با 
تـراز هـای ليـزری معمـوالً يـك نفـر هم كافيسـت. دقـت و سـرعت كار با تـراز های ليزری خيلی بيشـتر اسـت. 
در تصويـر زيـر نحـوه كار بـا تـراز ليـزری را مشـاهده مـی كنيـد. همانطور كـه می بينيـد اين دسـتگاه يك خط 
نـوری قرمـز رنـگ را بـه صـورت افقی يا عمودی منتشـر مـی كند كه تمـام نقـاط روی اين خط، با هـم، همتراز 

هسـتند )البتـه بـا درصد خطای بسـيار پاييـن تر از شـيلنگ تراز(

 شكل 6-2 
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يكـی از تعاريفـی كـه از نقشـه برداری و مّسـاحی بيـان می شـود عبارت اسـت از علـم و تكنيك و هنـر اندازه 
گيـری كمّيت هايـی كـه بـرای تهيه ی نقشـه مورد نياز اسـت.

 همان طـور كـه از ايـن تعريـف بـر می آيـد، در نقشـه برداری بـا اندازه گيری سـروكار داريـم امـا كمّيت هايی كه 
مـورد سـنجش و اندازه گيـری قـرار می گيـرد كدام اند؟ 

با بررسی دانسته های قبلی خود، آن ها را نام ببريد:

آيا تا به حال فكر كرده ايد مقدار واقعی قد يا وزن شما چه قدر است؟
آيا مقدار واقعی مساحت اتاقتان را می دانيد؟

آيا می دانيد طول حياط هنرستانی كه در آن درس می خوانيد دقيقاً چه قدر است؟
سـؤاالت بـاال دربـارۀ موضوعـی صحبت می كند كـه بـه آن اندازه گيری می گوينـد. )اندازه گيری طول، مسـاحت، 

ارتفاع، وزن و . . .( 
اندازه گيـری مهارتـی اسـت كـه ميـان تفكرات يك شـخص دربارۀ مقـدار يك كمّيـت در ذهن او و مقـدار همان 

كمّيـت در دنيای واقعـی رابطه ايجـاد می كند.
طـول، زاويـه، ارتفـاع، وزن و . . . نمونه هايـی از كمّيت هايـی هسـتند كـه در اندازه گيـری بـا آن سـرو كار داريـم. 

حـال بـه اين مثـال توجـه كنيد.
شـما بـرای اندازه گيـری طـول اتـاق خـود نـوار اندازه گيـری در اختيار داريـد كـه روی آن فقط اعداد بر حسـب 
متـر نوشـته شـده اسـت. بـا اين وسـيله طـول اتاق شـما به فـرض3 متـر خواهد شـد. حال بـا نـوار اندازه گيری 
ديگـری كـه بـر حسـب سـانتی متر تقسـيم بندی شـده اسـت ايـن كار را دوبـاره تكـرار می كنيـد. حاصـلِ آن 3 
متـر و 10 سـانتی متر به دسـت می آيـد. مجـدداً كار را بـا نـوار اندازه گيـری ديگـری كـه برحسـب ميلی متـر 
تقسـيم بندی شـده اسـت، انجـام می دهيـد و ايـن بـار مقـدار3 متـر و 10 سـانتی متر و 2 ميلی متـر به دسـت 
می آيـد. در ايـن مثـال مشـاهده می كنيد، هرچه دقت وسـيلۀ شـما بيشـتر شـود عـددی كه به دسـت می آوريد 

دقيق تـر می شـود امـا هنـوز نمی توانيـد بگوييـد مقـدار واقعـی طـول اتـاق را به دسـت آورده ايد .

2 - 3 - اندازه گیری در نقشه برداری

 شكل 7-2 

)Measurement( مفهوم و اهمیت اندازه گیری

انواع 
اندازه گيری در نقشه برداری 

...................................................................................... ...........................................
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دو نقطـۀ فرضـی را در فضـا نسـبت به صفحـۀ افق درنظر بگيريد. اگـردو نقطه دارای ارتفاع يكسـان از صفحۀ 
افـق باشـند فاصلـۀ بيـن دو نقطـه در فضا برابـر فاصلۀ تصويرشـان روی صفحۀ افقـی خواهد شـد. در اين صورت 
فاصلـۀ دو نقطـه را »فاصلـۀ افقـی« می ناميـم. اگـر دو نقطـه ارتفاعـات متفاوتـی از صفحـۀ افـق داشـته باشـند، 
فاصلـۀ بيـن دو نقطـه بـا فاصلۀ تصويرشـان متفـاوت خواهد بـود. در اين صـورت آن را »فاصلۀ مايـل« می ناميم.

طول افقی از طول مايل كوتاه تر است.) تنها در يك مورد با هم برابر ند(
می توانيد توضيح دهيد؟)به شكل زير دقت كنيد(

در نقشـه بـرداری هميشـه از طـول افقـی اسـتفاده می كنيـم و اگر طول مايلی را داشـته باشـيم بايـد به طريقی 
آن را بـه طـول افقی تبديـل كنيـم. مي توانيد دليـل آن را بگوئيد؟

از ايـن پـس در نقشـه برداری هـر جـا صحبـت از فاصلـه بـه ميان آيـد، منظـور فاصلۀ افقـی )طول افقی( اسـت 
مگـرآن كـه كلمـۀ فاصلـۀ مايل )طـول مايل( ذكـر گردد.

2 - 4 - اندازه گیری فاصله

 شكل 8-2 

 شكل 9-2 

)Horizontal & Slope Distance( فاصلۀ افقی و مایل

در اندازه گيری هـا جـواب قطعـی نداريـم. هركسـی نتيجـۀ اندازه گيری هـای خود را ارائـه می كند و ايـن جواب، 
بسـته بـه روش اندازه گيـری، محدوديت هـای وسـايل، دقت شـخص، محيـط كار و تعـداد تكرار مشـاهدات و . . . 

از نظـر درسـتی )صحـت( و دقـت )پراكندگی مقادير مشـاهدات( متفاوت اسـت.
بنابرايـن اندازه گيـری صحيـح و دقيـق اندازه گيـری ای اسـت كـه در آن كليـۀ اصـول اندازه گيـری رعايت شـده 
و خطـای آن در مقايسـه بـا مقـدار واقعـی بسـيار كوچـك باشـد و بـا تكـرار اندازه گيری ها و روش هـای صحيح 

محاسـباتی تـا حـد ممكـن بتواند بـه مقـدار واقعی نزديك شـود.

صفحۀ افق
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 شكل 10-2 

در اندازه گيـری فاصلـۀ بيـن دو نقطـه اگـر فاصله را مسـتقيماً از روی زميـن اندازه گيری كـرده و عدد فاصله 
را مسـتقيم به دسـت آوريـم بـه ايـن روش اندازه گيـری فاصله بـه طريقۀ مسـتقيم می گويند.

متداول ترين وسايل كار اين روش را، به ترتيب دقت، می توان به شرح زير خالصه كرد:
الف( قدم انسانی
ب( رول فيكس  

ج( نوار های اندازه گيری )متر(

الف( قدم انسانی )قدم اتالونه( :
بـرای اندازه گيـری فاصلـه در كارهـای كـم دقـت و نيز در بر آوردهـای اوليۀ فاصلـه در نقشـه برداری، مانند تهيۀ 
كروكـی از يـك منطقـه، می تـوان از پيمـودن قـدم انسـانی اسـتفاده كـرد. بـرای ايـن كار ابتـدا بايد نقشـه بردار 
طـول قدم هـای خـود را به دسـت آورده و هميشـه آن را بـه خاطر بسـپارد. سـپس بـرای اندازه گيری يـك فاصلۀ 
مجهـول، كافـی اسـت در طـول آن قـدم بزنـد و تعداد قدم هايـش را بشـمارد و نتيجه رادر طـول قدم خود ضرب 

. كند
روش كار تعيين فاصله با قدم انسانی را توضيح دهيد.

.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................

 اندازه گیری فاصلۀ افقی به روش مستقیم

يـك نقشـه بردار بـا دانسـتن انـدازۀ قـدم اتالونـۀ خود 
می توانـد كروكـیِ  منطقـه را بـا خطـای نسـبی حدود 
يـك بـه پنجـاه )1:50( تهيه كنـد. )يعنـی در هر 50 
متـر فاصلـۀ اندازه گيـری شـده، حداكثـر 1± متر خطا 

وجـود خواهد داشـت(.
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فعالیت  
در روش قـدم اتالونـه بـرای اندازه گيـری فاصلـه، رعايـت چـه نكاتـی الزامی اسـت؟ از بين موارد زيـر انتخاب کالسی 2

نماييد.

نكات مورد نظر در اندازه گيری فاصله با قدم انسانی
صحيح 

یا 
غلط

اندازه گيری فاصله در زمين هايی كه ناهمواری های زياد ندارد انجام شود

اندازه گيری فاصله در زمين هايی كه ناهمواری های زياد دارند انجام شود .

در هنگام قدم زدن سرعت حركت نقشه بردار ثابت بماند؛ يعنی گاهی تند و گاهی آهسته راه 
نرود.

در هنگام قدم زدن سرعت حركت نقشه بردار تغيير كند؛ يعنی گاهی تند و گاهی آهسته راه 
برود.

فاصله تقريبی هر قدم با قدم بعدی يكسان باشد . يعنی يك قدم را بلند و يك قدم را كوتاه 
بر ندارد.

فاصله تقريبی هر قدم با قدم بعدی يكسان نباشد . يعنی يك قدم را بلند و يك قدم را كوتاه 
بر دارد

در شمارش قدم ها دقت كند كه اشتباهی رخ ندهد.

شمارش تفريبی قدم ها كافی است.

فعالیت 
تعيين طول متوسط قدمعملی3

ابتدا طول متوسط قدم خود را به دست آورده و سپس طول و عرض ديوارها و ساختمان های هنرستان را قدم 
شماری كرده و مقدار هر كدام را به واحد متر بنويسيد.

ضمن ترسيم روند نمای كار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش كاملی از فعاليت ترسيم نقشۀ برداشت شده از 
هنرستان در سايت رايانه تايپ و آن را چاپ كنيد و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد.
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:)Rollfix( چرخ غلتان یا رول فيكس )ب
ايـن دسـتگاه، كـه شـبيه به چـرخ دوچرخه اسـت بر سـطح زمين می غلتـد. با معلوم بـودن محيط اين دسـتگاه 
و تعـداد دوری كـه بـرای پيمـودن يـك فاصلـه می زنـد، می تـوان فاصلـۀ دو نقطـه را تعييـن كـرد. ايـن چـرخ 
دارای يـك دسـته و همچنيـن يـك شـماره انداز )نمراتـور( اسـت كه مسـافت طی شـده را بر حسـب متر نشـان 
می دهـد. خطـای نسـبی اندازه گيـری فاصلـه بـا اين وسـيله  بـه حـدود 1:300 می رسـد. )يعنی در هر سـيصد 

متـر حداكثريك متـر اختالف وجـود دارد(.
به نظر شما خطای نسبی 1:300 بيش تر است يا خطای نسبی  1:50؟ توضيح دهيد. 

از ايـن وسـيله تنهـا می تـوان در زمين هـای همواراسـتفاده كـرد، چـرا كـه اگـر از آن در زمين هـای شـيب دار 
اسـتفاده كنيـم بـه جـای فاصلـۀ افقـی ، فاصلـه ی مايـل را نمايـش خواهـد داد.

 شكل 11-2 

فعالیت 
تعيين فاصله با رول فيكسعملی4

طول و عرض ديوارها و ساختمان ها و زمين های ورزشی هنرستان را با رول فيكس اندازه گيری كرده و مقدار 
هر كدام را به واحد متر بنويسيد. 

ضمن ترسيم روند نمای كار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش كاملی از فعاليت ترسيم نقشۀ برداشت شده از 
هنرستان در سايت رايانه تايپ و آن را چاپ كنيد و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 
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:Measuring Tape )ج( نوار های اندازه گيری )متر
نـوار اندازه گيـری كـه اصطالحـاً بـه آن متـر می گوينـد 
يكـی از متداول تريـن وسـايل اندازه گيـری فاصلـۀ بين دو 
نقطـه اسـت. خطـای نسـبی اندازه گيـری بـا ايـن وسـايل 

بيـن 1:1000 تـا 1:5000 اسـت. شـكل )12-2(
بـا متر هـای معمولـی می تـوان فواصـل را تـا ميلی متـر 

مشـخص كـرد.

اگـر فاصلـۀ بيـن دو نقطه ای كه بـا متر اندازه گيری شـده، 
مثـاًل 2 متـر و 45 سـانتی متر و   3 ميلی متر باشـد، آن را 

به صـورت 2/453 متر می نويسـيم. شـكل )13-2(

اصول متر ِكشی
همان طـور كـه گفتـه شـد، خطـای نسـبی اندازه گيـری فاصلـه بـا متـر حـدود 1:1000 تا 1:5000 اسـت. 
بـرای رسـيدن بـه ايـن دقـت الزم اسـت مـواردی را رعايـت كرد كـه به آن هـا اصـول متركشـی می گويند 

اصول متر كشی را نام ببريد:

اصول متركشیردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فعالیت 
کالسی 3

 شكل 12-2 

 شكل 13-2 



نازک کاری ساختمان / فصل 2 / نقشه برداری با وسایل ساده

65

در ايـن حالـت می توانيـد بـرای اندازه گيـری فاصلـه ي افقـی از روش هـای غيرمسـتقيم اسـتفاده كنيـد. بـه اين 
مفهـوم كه

 فاصلـه ي افقـی بيـن دو نقطـه، بـدون اين كه مسـتقيماً اندازه گيری شـود، با انجـام يك سـری اندازه گيری های 
ديگر)مثـاًل فاصلـه ي مايـل يـا طول های ديگر( با اسـتفاده از فرمول های هندسـی و محاسـبات رياضی به دسـت 

می آيـد. بـه ايـن روش، اندازه گيـری فاصله به روش غيرمسـتقيم گفته می شـود. 
در ادامـه متداول تريـن روش اندازه گيـری غير مسـتقيم فاصلـه ی افقی ) با اسـتفاده از طول مايل و زاويۀ شـيب( 

مورد بررسـی قـرار مي گيرد.

 
اندازه گيری فاصلۀ افقی به روش غير مستقيم با استفاده از طول مایل و زاویۀ شيب

در ايـن حالـت متـر به موازات شـيب روی زمين كشـيده مي شـود و زاويۀ شـيب توسـط شيب سـنج اندازه گيری 
مي گـردد. سـپس از رابطـۀ زيـر، كـه همان رابطـۀ تصوير فاصلۀ مايل بر سـطح افق اسـت،  فاصلۀ افقی محاسـبه 

می گردد:

هميشـه اندازه گيـری مسـتقيم فاصلـه امكان پذير 
نيسـت. مثـاًل شـيب بيـن دو نقطـه آن قدر زياد اسـت 
كـه نمی تـوان متـر كشـی افقـی را انجـام داد يـا بـه 
دليـل وجـود مانعـی در بيـن راه يـا كمبـود نفـرات، 

انجـام متركشـی افقـی امكان پذيـر نيسـت.

در رابطه باال α زاويۀ شيب، D فاصلۀ مايل و Dh فاصلۀ افقی است.

 شكل 14-2 

 شكل 15-2 

 اندازه گیری فاصلۀ افقی به روش غیرمستقیم

A′B′ = AB × Cos α
Dh = D × Cos α

A α

Dh

A′ B′

D

B

سطح افق
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مثال
اندازه گيری فاصلۀ افقی با استفاده از طول مایل و زاویۀ شيب

دردامنه هـای جنوبـی كـوه دماونـد كـه زاويـۀ آن 25 درجه اسـت فاصله ای را بـر روی زمين بـه صورت رفت 
وبرگشـت اندازه گيـری كـرده وميانگيـن آن را 45/78 متر محاسـبه كـرده ايم. فاصلۀ افقی آن چه قدر اسـت؟

راهكار كلی حل مسأله:
هـدف از ايـن مثـال تبديـل فاصلـۀ مايـل بـه فاصلـۀ افقـی اسـت. بـرای فهـم بهتـر صـورت مسـأله، كروكی 

)شـكل( آن را ترسـيم و اعـداد مسـئله را بـر روی آن يادداشـت می كنيـم.

همـان طـور كـه در شـكل باال مشـاهده می كنيـد، می توان با معلـوم بودن فاصلـۀ مايل و زاويۀ شـيب، فاصلۀ 
افقـی را مطابق رابطۀ مربوطه به دسـت آورد.

روش حل:

بحـث و بررسـی: بـا تغييـر مقـدار زاويـۀ  شـيب مشـاهده می كنيـم كـه مقـدار فاصلۀ افقـی تغييـر  می كند.     
بـه ايـن صـورت كه هر چه زاويۀ شـيب بيشـتر شـود فاصلـۀ افقـی ...................  خواهد شـد و برعكس. )جواب 

را از بيـن ايـن دو گزينـه انتخـاب كنيد: كمتر - بيشـتر(
برای درک بهتر اين مطلب به شكل های زير توجه كنيد)در تمام حاالت فاصلۀ مايل برابر است(.

ل مايل
D   طو

 = 45 / 78 m

 α = 25˚

افق

زاويۀ شيب

? = Dh  طول افقي

D = 45 / 78 m
α = 25˚
Dh = ?

Dh = D × Cos α
Dh = 45 / 78 × Cos 25˚
Dh = 41 / 49 m

�

D

D

60˚
15˚

30˚
D
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 شكل 16-2 

 شكل 17-2 

راهنمایی - شيب سنج و طرز كار با آن:
شـيب سـنج وسـيله ای سـاده و سـبك اسـت كـه در كارهـای كـم دقـت بـرای اندازه گيـری زاوۀ شـيب بين دو 
نقطـه بـه كار مـی رود. اين دسـتگاه مطابق شـكل )2-16( از يـك  دوربين كوچك، يـك تراز و يك نقاله تشـكيل 

شـده است.

اصـول اندازه گيـری زاويـۀ شـيب بـا ايـن وسـيله به ايـن صورت اسـت كه ابتـدا روی نقطۀ اول مسـتقر شـده و با 
دوربيـِن شيب سـنج بـه نقطـۀ دوم نشـانه روی می كنيـم، سـپس نقالـۀ روی شيب سـنج را چرخانده تـا به حالت 

تـراز )افقـی( در آيـد. در ايـن حالـت عـدد روی نقالۀ شيب سـنج، زاويۀ شـيب را نمايـش می دهد.

فعالیت 
تعيين فاصلۀ افقی و مایل در زمين های شيب دارعملی 5

طول افقی و مايل پله های هنرستان را با استفاده از متر و شيب سنج به دست آوريد. 
ضمن ترسيم روند نمای كار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش كاملی از فعاليت ترسيم نقشۀ برداشت شده از 

هنرستان در سايت رايانه تايپ و آن را چاپ كنيد و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 
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 شكل 18-2 

 شكل 19-2 

زاويـه از عناصـری اسـت كـه در نقشـه برداری زيـاد مورد اسـتفاده قـرار می گيرد، چرا كـه برای تهيۀ نقشـه، 
دانسـتن زوايـای بيـن عوارض طبيعـی و مصنوعـی روی زميـن امری مهم اسـت. به ايـن دليل آشـنايی با مفهوم 

زاويـه، انـواع زاويـه و روش هـای اندازه گيـری آن برای انجـام عمليات نقشـه برداری كاماًل ضروری اسـت.

با توجه به شكل زير، تعريف زاويه را بنويسيد:
............................................................................................................................................................................................

به شكل های زير دقت كنيد:

حال، با توجه به شكل باال جمله زير را كامل كنيد:
- در نقشه برداری، زاويه را در صفحه  ................. و ................ اندازه گيری می كنيم.

 2 - 5 - زاویه )Angle( در نقشه برداری

زاويه

صفحه
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 شكل 20-2 

 شكل 21-2 

فـرض كنيـم مطابـق شـكل می خواهيـم زاويـۀ بيـن دو امتـداد OA و OB را اندازه گيـری كنيـم. )زاويـۀ 
)AOB

در نقشـه برداری بـرای اندازه گيـری ايـن زاويـه، يـك بـار امتداد هـا را در صفحۀ افقـی تصوير كرده )زاويـۀ افقی( 
و يك بـار نيـز امتـداد هـا را در صفحۀ قائـم تصويـر می كنيم )زاويـه ی قائم(.

وسـايل  توسـط  افقـی  زاويـۀ  اندازه گيـری  بـرای 
می شـود: پيشـنهاد  زيـر  متـداول  روش  دو  سـاده، 

)Compass( روش اول: استفاده از قطب نما
افقـی  زاويـۀ  يـك  مسـتقيم  اندازه گيـری  بـرای 
دقـت  دارای  كـه  قطب نماسـت،  وسـيله  سـاده ترين 
كمتـری نسـبت بـه سـاير وسـايل اندازه گيـرِی زاويـه 
اسـت. قطب نمـا دارای صفحـۀ مدرج و عقربـه بوده كه 
صفحـۀ مـدرج آن از 0 تـا 360 درجـه تقسـيم بندی 

است. شـده 

)Horizontal & Slope Angle( زاویۀ افقی و زاویۀ قائم

اندازه گیری زاویۀ افقی با وسایل ساده

زاويۀ افقی زاويه ای است كه بين دو امتداد روی صفحۀ افقی به دست می آيد.
زاويۀ قائم زاويه ای است كه بين يك امتداد و امتداد افق يا قائم بر محل، روی صفحۀ قائم به دست می آيد.

A

B
O
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 شكل 23-2 

 شكل 22-2 

عقربـۀ قطب نمـا حـول محـور خود می چرخد و سـپس بـه علت نيـروی مغناطيسـی كرۀ زمين، هميشـه در يك 
جهـت معيـن كـه همان قطب شـمال مغناطيسـی )N( اسـت، می ايسـتد و آن را به ما نشـان می دهـد. بنابراين، 

درجۀ صفِر قطب نما هميشـه رو به شـمال مغناطيسـی ) N( اسـت.
برای محاسبۀ زاويه ی افقی بين دو امتداد به صورت زير عمل می كنيم:

 دو موضـوع مختلـف مثـاًل گوشـۀ يـك سـاختمان و يك درخـت را در نظر می گيريـم و مقدار عـددی امتداد هر 
كـدام را بـر روی قطب نمـا می خوانيـم و يادداشـت می كنيم.

مقدار زاويه  بين اين دو امتداد مطابق شكل از تفاضل دو عدد خوانده شده به دست می آيد:

در رابطۀ باال منظور از ROA قرائت امتداد OA و منظور از ROB قرائت امتداد OB رو قطب نما است.

®

N

O

B

A

E

110˚

70˚

S

W

OB OA
ˆAOB R R
ˆAOB
ˆAOB

110 70
40
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فعالیت 
عملی6

فعالیت 
عملی7

اندازه گيری زاویۀ افقی با قطب نما
ـــی  ـــداد تمام ـــوده و از آن، امت ـــاب نم ـــود انتخ ـــوز خ ـــی هنرآم ـــا راهنماي ـــتان ب ـــط هنرس ـــه ای در وس نقط
ـــه  ـــا را ب ـــن آن ه ـــه بي ـــوده و زاوي ـــری نم ـــدازه گي ـــتان را ان ـــای هنرس ـــاختمان ه ـــا و س ـــای ديواره ـــه ه گوش

ـــد. ـــت آوري دس
ضمــن ترســيم روند نمــای كار، بــا رعايــت اصــول گزارش نويســی گــزارش كاملــی از فعاليــت ترســيم نقشــۀ 
برداشــت شــده از هنرســتان در ســايت رايانــه تايــپ و آن را چــاپ كنيــد و بــه همــراه نقشــه بــه هنرآمــوز خــود 

ــل دهيد.  تحوي

اندازه گيری زاویۀ افقی با قطب نما و كنترل آن
بـا راهنمايـی هنرآمـوز خـود، 3 يـا 4 يـا 5 نقطـه كه تشـكيل مثلث، مربع يـا 5 ضلعی مـی دهنـد را در حياط 
هنرسـتان انتخـاب نمـوده و مطابـق شـكل زير ، زوايـای آن را با قطب نما انـدازه گيری نماييد. در ادامه در سـر 
كالس حاضـر شـده و بـا هنرآمـوز خـود در مـورد مقـدار جمع زوايـا بحث كنيـد. آيا مـی توانيد مقـدار خطای 

كارتـان را بـه دسـت آوريد؟ توضيـح دهيد. 
در ضمـن ترسـيم روند نمـای كار، بـا رعايـت اصـول گزارش نويسـی گـزارش كاملـی از فعاليـت ترسـيم نقشـۀ 
برداشـت شـده از هنرسـتان در سـايت رايانـه تايـپ و آن را چـاپ كنيـد و بـه همـراه نقشـه بـه هنرآمـوز خـود 

دهيد.  تحويـل 

 

 شكل 24-2 
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روش دوم : استفاده از متر
بـرای محاسـبه ی زاويـه ی افقـی بـا اسـتفاده از متـر چنديـن راه وجـود دارد كـه دو نمونـۀ مهـم آن را در فصـل 

مسـاحی درس »ساختمان سـازی« خوانده ايـد. در زيـر توضيحـات مربـوط بـه آن هـا را بنويسـيد:

فعالیت 
اندازه گيری زاویۀ افقی با متر و كنترل آنعملی8

با راهنمايی هنرآموز خود، 3 يا 4 يا 5 نقطه كه تشكيل مثلث، مربع يا 5 ضلعی می دهند را در حياط هنرستان 
انتخاب نموده و زوايای آن را با متر و از دو روش ذكر شده اندازه گيری نماييد. در ادامه در سر كالس حاضر شده 
و با هنرآموز خود در مورد مقدار جمع زوايا بحث كنيد. آيا می توانيد مقدار خطای كارتان را به دست آوريد؟ 

توضيح دهيد. 
ضمن ترسيم روند نمای كار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش كاملی از فعاليت ترسيم نقشۀ برداشت شده از 

هنرستان در سايت رايانه تايپ و آن را چاپ كنيد و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 

فعالیت 
روش های اندازه گيری زاويۀ افقی با متر:کالسی4

شكلفرمولتوضيحاتنام روش

الـف( روش مثلـث 
الساقين: متسـاوی 

مثلـث  روش  ب(  
مشـخص نا
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 شكل 25-2 

زاويۀ قائم شامل دو زاويۀ شيب و زنيتی است.

زاويۀ شيب )α( زاويه ای است بين امتداد مورد نظر و خط افق كه در صفحۀ قائم اندازه گيری می شود.
زاويـۀ زنيتـی)z( زاويـه ای اسـت بيـن امتـداد مـورد نظـر و خط قائـم محـل كـه در صفحـۀ قائـم اندازه گيـری  

می شـود.

چون اين دو زاويه متمم اند هميشه بينشان رابطۀ زير برقرار است:
α + z = 90˚ 

بنابراين با اندازه گيری زاويۀ شيب مقدار زاويۀ زنيتی از رابطۀ زير به دست می آيد:
z = 90 – α

كاربردی تريـن و متداول تريـن وسـيلۀ سـاده  بـرای اندازه گيـری زاويـۀ قائـم، شيب سـنج اسـت كـه طـرز كار با 
آن را قبـال آموخته ايـد.

اندازه گیری زاویه قائم با وسایل ساده

فعالیت 
به دست آوردن ارتفاع ساختمانعملی9

مطابق شكل روبه رو در فاصله 5 تا 20 متری ساختمان 
با  و  خودتان(  با  فاصله  )تعيين  گرفته  قرار  مدرسه  های 
قرائت زاويه شيب، ارتفاع ساختمان ها را محاسبه نماييد. 
دوستانتان  برای  را  كار  روش  هنرآموز خود،  راهنمايی  با 

توضيح دهيد. 
ضمن ترسيم روند نمای كار، با رعايت اصول گزارش نويسی 
از  شده  برداشت  نقشۀ  ترسيم  فعاليت  از  كاملی  گزارش 
به  و  كنيد  آن را چاپ  و  تايپ  رايانه  سايت  در  هنرستان 

همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 

خط افق

خط قائم محل

)α(زاويۀ شيب

)z( زاويۀ زنيتی

®
®

22
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فعالیت 
ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شكل های زير به دست آوريد.کالسی5

ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شكل های زیر به دست آورید.

ارتفاع 1
ساختمان؟

ساختمان سازی / فصل1 / رسم فّنی

23

فعالیت 
ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.کالسی4

ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.

ارتفاع 1
ساختمان؟

ارتفاع 2
درخت؟

ارتفاع 3
پنجره؟

ارتفاع 2
درخت؟

ساختمان سازی / فصل1 / رسم فّنی

23

فعالیت 
ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.کالسی4

ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.

ارتفاع 1
ساختمان؟

ارتفاع 2
درخت؟

ارتفاع 3
پنجره؟ ارتفاع 3
پنجره؟

ساختمان سازی / فصل1 / رسم فّنی

23

فعالیت 
ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.کالسی4

ارتفاع ساختمان/ درخت/ پنجره را در شکل های زیر به دست آورید.

ارتفاع 1
ساختمان؟

ارتفاع 2
درخت؟

ارتفاع 3
پنجره؟
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2 - 6 - تهیۀ نقشه  با وسایل ساده 

فعالیت 
مراحلـی كـه بتـوان به وسـيلۀ آن هـا نقشـۀ يك محـل را تهيـه كرد، نوشـته و در مـورد هر كـدام چند جمله کالسی6

ذكـر نماييد:

شماره 
شكلتوضيحاتعنوانمرحله

1

2

1

1
2

2 3

3
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بـرای تهيـۀ نقشـه، عـوارض را بـه روش هـای مختلفی می تـوان برداشـت كـرد. روش كار با توجه به وسـعت 
منطقـه و دقـت مـورد نيـاز و وسـايل موجـود، متفـاوت اسـت. در اين بخـش دو روش از متداول تريـن راه هـای 

برداشـت بـا وسـايل سـاده  توضيح داده می شـود.

 روش های برداشت با وسایل ساده 

فعالیت 
روش اول برداشـت را در درس »ساختمان سـازی« آموخته ايـد. بـا بررسـی جـدول زيـر )جدول برداشـت به کالسی7

روش اخـراج عمـود )offset(( و راهنمايـی هنرآمـوز و هم كالسـی هايتان، توضيحـات اين روش را يادداشـت 
ييد. نما

نقاطyxكروكی و توضيحات

1/831/61A

3/831/61B

3/864/61C

5/834/61D

5/838/61E

1/838/61F

:)offset( توضيح روش اخراج عمود
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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كاربـرد ايـن روش بيشـتر در مناطقـی اسـت كـه عـوارض بـه نقـاط مبنـا نزديـك باشـد و متركشـی آن هـا بـه 
انجام شـود. سـهولت 

 شكل 2-2 

روش دوم - تقاطع دو طول:
وسـيلۀ مـورد نيـاز بـرای انجـام ايـن كار متـر، ژالـن و تـراز نبشـی اسـت. برای برداشـت  نقـاط عـوارض، فاصلۀ 
هـر كـدام از ايـن نقـاط را تـا حداقـل دو نقطـۀ معلـوم )مبنـا( بـا رعايـت اصـول متركشـی اندازه گيری كـرده و 

اندازه هـای به دسـت آمـده را در يـك جـدول بـه صـورت زيـر بـه ثبـت می رسـانيم.

فعالیت 
برداشت به روش تقاطع دو طولعملی10

نقشه هنرستان يا بخشی از آن را  با راهنمايی هنرآموز خود و همكاری هم گروهی هايتان به روش تقاطع دو طول تهيه كنيد. 
ضمن ترسيم روند نمای كار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش كاملی از فعاليت ترسيم نقشۀ برداشت شده از 

هنرستان در سايت رايانه تايپ و آن را چاپ كنيد و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 

فاصله از ایستگاه دوم كروكی و توضيحات
)S2(

فاصله از ایستگاه اول 
)S1(

نقاط

6/224/001

8/414/542

6/9110/193

3/989/964
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در فصل »مّساحی« درس »ساختمان سازی« با چند روش تعيين مساحت قطعه زمين ها يا ساختمان ها آشنا شديد.
در اين بخش از كتاب »نازک كاری ساختمان« روابط ديگر تعيين مساحت را می آموزيم.

2 - 7 - تعیین مساحت

توضيحاتفرمول مساحتترسيم شكل

فعالیت 
یادآوری: جدول زیر را تكميل نمایيد.کالسی8
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اگـر مقاديـر اضـالع مثلثـی نامشـخص )يعنـی طول سـه ضلع( معلـوم باشـد، می تـوان از رابطۀ هـرون برای 
تعييـن مسـاحت آن اسـتفاده نمود.

از آنجايـی كـه اندازه گيـری طـول بـا وسـايل سـاده، راحت تـر، سـريع تر ودقيق تـر از اندازه گيـری زاويـه اسـت، 
می تـوان قطعـات زميـن را بـه چنـد مثلث تقسـيم كـرده و با اندازه گيـری طول اضـالع مثلث، مسـاحت قطعات 

را به دسـت آورد.

رابطۀ هرون برای تعیین مساحت مثلث

فعالیت 
بـا راهنمايـي هنرآموزتـان و همفكـری هم كالسـی ها، رابطـۀ هـرون را نوشـته و مسـاحت مثلـث زيـر را کالسی9

آوريـد. به دسـت 

رابطۀ هرون:

راه حل:

 شكل 26-2 
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فعالیت 
تعيين مساحت قطعات زمين با استفاده از رابطۀ هرونعملی11

قطعه زمينی از هنرستان تان را از هنرآموز مربوطه تحويل گرفته و با تقسيم آن به چند مثلث، مساحت آن را به دست آوريد.
ضمن ترسيم روند نمای كار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش كاملی از فعاليت انجام شده در هنرستان را در 

سايت رايانه تايپ و آن را چاپ كنيد و به هنرآموز خود تحويل دهيد. 

فعالیت 
مساحت قطعات زير را به دست آوريد:کالسی10

حل مسألهشكل
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اگـر نقشـۀ قطعه زمينـی بـر روی كاغـذ موجـود باشـد، می تـوان مسـاحت آن را به وسـيلۀ پالنيمتر به دسـت 
آورد.

تعیین مساحت با استفاده از پالنیمتر

فعالیت 
طریقۀ كار با پالنيمترکالسی11

بـا تحقيـق در منابـع، راهنمايـي هنرآمـوز و همفكـری هم كالسـی هايتان، طريقـۀ كار بـا پالنيمتـر را فـرا 
گرفتـه، آن را يادداشـت كـرده و مسـاحت قطعـه زمين هـای نقشـه ای را به دسـت آوريـد.

طريقۀ كار با پالنيمتر: ........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

پالنيمتر دارای دو بازو و يك قسمت اندازه گير است كه با حركت بر روی شكل بسته، مساحت آن را مشخص 
می كند.

 شكل 27-2 

 شكل 28-2 
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با تحقيق در منابع، راهنمايي هنرآموز و همفكری هم كالسی هايتان، تعيين مساحت به روش ذوزنقه های 
هم ارتفاع را فرا گرفته و جدول زير را كامل كنيد. در ادامه تمرين های داده شده توسط هنرآموز را حل نماييد.

شكلفرمولطریقۀ تعيين مساحتنام روش

ذوزنقه های 
هم ارتفاع

سيمپسون

چنانچـه بـرای پياده كـردن يـك طـرح بـه دقـت 
بـزرگ  ابعـاد طـرح   نباشـد و هم چنيـن  نيـاز  زيـاد 
نباشـد می توان بـرای پياده كردن آن از وسـايل سـادۀ 
اسـتفاده  گونيای مّسـاحی  و  متـر  قبيـل  از  مّسـاحی 

. د نمو
فـرض كنيـد قـرار اسـت طـرح يـك باغچـه را، كـه 
بـر روی نقشـۀ هنرسـتان طراحـی شـده، روی زميـن 

مشـخص كنيـم.

2 - 8 - پیاده کردن طرح با وسایل ساده

 شكل 29-2 

فعالیت 
کالسی12

اگـر تمـام يـا قسـمتی از قطعه زميـن به صورت منحنی شـكل باشـد، می تـوان از يكـی از روش هـای تقريبی 
»ذوزنقه هـای هم ارتفـاع« يـا »سيمپسـون« )البتـه با رعايت اصـوِل مربوط به آن( مسـاحت آن را به دسـت آورد.

تعیین مساحت قطعه زمین های منحنی شکل با استفاده از رابطۀ ذوزنقه های هم ارتفاع و 
)Simpson( سیمپسون
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فعالیت 
ارزشيابي پایانيعملی

بـا راهنمايـي هنرآموز تـان، منطقـه اي بـراي برداشـت انتخـاب كنيـد و كارهـاي زيـر را اجـرا كنيـد و پس از 
انجـام دادن محاسـبات و تايـپ گـزارش كار، آن را بـه هنرآمـوز خـود تحويـل دهيد:

1. انتخاب دو نقطه - يا بيشتر - به عنوان نقاط خط هادی؛
2. اندازه گيـري طـول افقـي خط هـادی، حداقل 6 بار )3 بار رفت و برگشـت(، و بررسـي خطاهـا و پيدا كردن 

اشـتباه )در صورت وجود(؛
3. اجرای عمليات برداشت؛

4. ترسيم نقشۀ منطقۀ برداشت شده در مقياس 1:500؛
5. كنترل نقشۀ تهيه شده )چك پالت( و تصحيح اشتباهات آن؛

6. ترسيم نقشۀ نهايي؛ 
7. تحويِل كار به هنرآموز و مشخص نمودن چند شكل توسط ايشان، جهت تعيين مساحت؛ 

8. انجام دادن محاسبات تعيين مساحت شكل هاي خواسته شده؛
9. تحويل كار به هنرآموز و مشخص نمودن چند طرح توسط ايشان، جهت پياده كردن؛

10. استخراج مختصات نقاط طرح از روی نقشه و تبديل مقياس؛
11. اجرای عمليات پياده كردن طرح بر روی زمين در مقياس 1:5000؛

12. تايپ گزارش كار كاملي از عمليات انجام گرفته و چاپ نمودن آن؛
13. ارائه حضوري گزارش كار و پيوست های آن به هنرآموز.

برای اين منظور كافی است نقاط گوشه های باغچه را روی زمين مشخص نماييم.
حـال بـا توجـه مطالبـی كـه از پيـاده كـردن در فصـل مسـاحی كتـاب ساختمان سـازی فـرا گرفته ايـد، تعريف 

آن را بنويسـيد:
پياده كردن يعنی ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

الزم به توضيح است كه برای پياده كردن نيز - به مانند برداشت - دو روش وجود دارد:
1- روش اخراج عمود )offset(، كه دقيقاً برعكس روش اخراج عمود )offset( در برداشت است.

2- روش تقاطع دو طول، كه دقيقاً برعكس روش تقاطع دو طول در برداشت است.

فعالیت 
پياده كردن به روش تقاطع دو طولعملی12

از هنرآموز خود بخواهيد كه طرحی را بر روی نقشه ای كه از هنرستان و به روش تقاطع دو طول تهيه كرده ا يد، 
طراحی نموده و سپس نقاط آن را به روش تقاطع دو طول پياده نماييد. در ادامه با كمك ريسمانكار، خطوط طرح 

را گچ ريزی نموده و در انتها كار را به هنرآموز خود تحويل دهيد. 
ضمن ترسيم روند نمای كار، با رعايت اصول گزارش نويسی گزارش كاملی از فعاليت ترسيم نقشۀ برداشت شده از 

هنرستان در سايت رايانه تايپ و آن را چاپ كنيد و به همراه نقشه به هنرآموز خود تحويل دهيد. 
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ارزشيابی شایستگی نقشه برداری با وسایل ساده

شرح كار:
با استفاده از وسايل سادۀ نقشه برداري، نقشۀ هنرستان يا قسمتي از آن را تهيه كرده و مساحت عوارض آن از قبيل باغچه، 

 ساختمان، زميِن بازي و ... را به دست آورده و طرحي را بر روي زمين پياده نمايد.
استاندارد عملكرد: 

و   119 نشريات  مطابق  قطب نما  و  مساحی  گونيای  نبشی،  تراز  ژالن،  متر،  مانند  مّساحی  سادۀ  وسايل  از  استفاده  با 
دستورالعمل های سازمان نقشه برداری كشور مساحت و نقشۀ زمين را به دست آورند و طرحی را بر روی زمين پياده نمايند.

شاخص ها:
تعداد اندازه گيری حداقل سه بار )رفت و برگشت( - دقت اندازه گيری طول 1:1000 - بررسي خطاهاي اندازه گيري و 
حذف اشتباه - ترسيم نقشه در مقياس 1:500- كنترل نقشه - انجام صحيح محاسبات - تايپ و چاپ گزارش- ارائۀ 

حضوري كار به معلم- زمان 4 ساعت

شرایط انجام كار و ابزار و تجهيزات:

شرایط: تهيه نقشه،  تعيين مساحت و پياده كردن طرح در فضاي طبيعي زمين به كمك دو كارگر ساده.
ابزار و تجهيزات: وسايل ساده مساحي از قبيل متر، ژالن، ترازنبشي، گونياي مساحي، قطب نما،پالنيمتر و ريسمانكار

وسايل محاسباتي شامل ماشين حساب علمي
وسايل ترسيم مانند ميز نقشه كشي، خط كش، گونيا، اشل، پرگار و كاغذ

وسايل تحرير اداري - رايانه به همراه چاپگر
معيار شایستگي:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله كارردیف
2تهيه كروكی1

2بررسي خطا2

2تهيه نقشه3

2تعيين مساحت4

2پياده كردن طرح5

2ارائه گزارش6

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
ايمنی و بهداشت محيط كار - كفش - لباس مناسب - كاله- نظم - 
دقت- مراعات محيط  زيست- توجه به شايستگي هاي غيرفني - به كار گيری 
فناوری مناسب - نقش در تيم - مديريت مواد و تجهيزات- مديريت منابع 

انسانی- مسئوليت پذيری - درست كاری

2

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.


