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واحد كار چهارم

پياده كردن نقشه

هدف كلّى:
توانايى پياده كردن نقشه

ساعات آموزش

جمععملىنظرى

41014

هدف هاى رفتارى: فراگير پس از پايان اين واحدكار قادر خواهد بود:
1- وسايل و ابزاركار جهت پياده كردن نقشه را نام ببرد.

2- كاربرد وسايل و ابزار پياده كردن نقشه را توضيح دهد.
3- پياده كردن نقشه بر روى زمين را توضيح دهد.

4- رابطه فيثاغورث را جهت پياده كردن دو ضلع عمود بر هم توضيح دهد.
5- پياده كردن يك قوس ساده بر روى زمين را توضيح دهد.

6- بر روى كاغذ يك قوس (نيم دايره) ترسيم نمايد.
7- پياده كردن زاويه با متر را توضيح دهد.

8- پياده كردن زواياى 30، 60 و 90 درجه را توضيح دهد.
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پيش آزمون (4)

1- چند وسيله و ابزار جهت پياده كردن نقشه بر روى زمين مى شناسيد؟ نام ببريد.

2- كاربرد گچ را جهت پياده كردن نقشه بر روى زمين توضيح دهيد.

3- قضيه فيثاغورث را توضيح دهيد.

4- يك زاويه ى 30 درجه با يك ضلع معلوم رسم نمائيد.

5- به وسيله ى پرگار يك نيم دايره با قطر معلوم ترسيم نمائيد.



127127

مقدمه - پياده كردن نقشه
پاك سازى و تسطيح زمين:

بناهاى  اين عمليات شامل تخريب  انجام دهيم .  بايد عمليات تسطيح و پاك سازى محل ساختمان را  نقشه  پياده كردن  از  قبل 
موجود وغير قابل استفاده، ريشه كنى بوته ها و درختان، تميز كردن نخاله ها و سنگ و كلوخ است . تخريب ساختمان ها كارى 
تخصصى است و بايد توسط افرادى كه در اين كار مهارت دارند انجام شود . ريشه كنى درختان را مى توان توسط ابزارهاى 
دستى يا مكانيكى انجام داد . بريدن درختان بزرگ را بايد به افراد ماهر واگذار كرد . محل ساختمان بايد كامًال از چمن و ديگر 
از  پاكسازى خاك صورت مى گيرد . چون ممكن است حدود 30 سانتى متر  براى  اين عمل در واقع  پاكسازى شود.  نباتات 
خاك سطحى شامل گياهان زنده و نباتات باشد در نتيجه خاك سطحى سست شده و به آسانى فشرده مى شود كه اين خاك 
براى ساختمان سازى مناسب نيست . پس اين خاك بايد با ماشين آالت خاك بردارى يا با وسايل دستى ساده مانند بيل و فرقون 
برداشته و به محل مناسبى حمل شود . در ضمن چنان چه سطح زمين نا صاف باشد بايد با گريدر و يا با وسايل دستى تسطيح و 

خاك هاى اضافى به محل ديگرى برده شود .

پياده كردن نقشه و هدف آن :
عمليات  شروع  براى  بايد  شد ،  آماده  آن  نقشه  و  رسيد  پايان  به  ساختمانى  طرح  هر  طراحى  و  مطالعه  مراحل  اين كه  از  پس 
ساختمانى ، موقعيت و محل دقيق آن روى زمين مشخص شود . منظور از پياده كردن نقشه ، مشخص كردن گوشه ها ، و محورها و 
اضالع طرح بر روى زمين است كه به وسيله متركشى يا دوربين هاى نقشه بردارى تعيين ، ميخ كوبى و سپس رنگريزى مى شود.

به بيان ديگر، پياده كردن نقشه بر روى زمين مرحله اى بين طرح و شرع عمليات ساختمانى است . نكته بسيار مهم اين كه عمل 
پياده كردن نقشه بايد كنترل شود يعنى پس از ميخ كوبى گوشه ها و تعيين محورها و قبل از رنگريزى بايد با اندازه گيرى مجدد 
اضالع و زوايا، از درستى آن ها مطمئن شد . در غير اين صورت بايد نسبت به اصالح آن ها اقدام شود . در مورد اهميت كنترل 
و پياده كردن نقشه بايد متذكر شد كه اگر محل ساختمان يا ارتفاع كف آن ، درست مشخص نشده باشد ، زمان و هزينه هاى 
انجام شده ى عمليات ساختمانى ، به هدر رفته و خسارات سنگين در بر خواهد داشت ، در صورتى كه با صرف وقت كم براى 
كنترل عمليات پياده كردن ، كه كارى بسيار ساده است مى توان از زيان هاى مادى و اتالف وقت جلوگيرى كرد . پياده كردن 

نقشه يك ساختمان با ابزار ساده مانند متر و ابزار دقيق مانند دوربين نقشه بردارى و متر امكان پذير است . 

شكل 4-1. پياده كردن با دوربين نقشه بردارى



128128

4-1- وسايل و ابزار كار:
الف ــ شمشه ى چوبى و كاربرد آن: 

اين نوع شمشه از چوب ساخته شده و در اندازه هاى مختلف 
طول  حداقل  مى شود.  استفاده  و  تهيه  طول،  و  مقطع  نظر  از 
شمشه هفتاد سانتى متر و حداكثر تا سه متر، هم چنين حداقل 
5 × 5 سانتى متر است. اين  3 × 3 و حداكثر  ابعاد مقطع آن 
تا  شود  داده  عبور  گندگى  يك  ماشين  از  بايد  حتماً  شمشه 
ضخامت آن يك نواخت باشد. شمشه هايى كه با رنده ى دستى 
تهيه مى شود مطمئن نيستند (شمشه بايد از چوب هاى محكم 
نماسازى،  اجرايى و  ساخته شود) كاربرد شمشه در كارهاى 
بلند  يا  كوتاه  فاصله ى  با  نقطه  دو  كردن  تراز  و  شمشه گيرى 
بايد  شمشه  چوب  كوشيد.  بايد  شمشه  نگه دارى  در  است. 
كامًال خشك و بعد از كار آن را تميز و در مكان هاى خشك 

و دور از رطوبت نگه دارى كرد.

ب ــ شمشه ى آهنى و كاربرد آن: 
ساخته  فلزى)  (قوطى  سبك  پروفيل هاى  از  آهنى  شمشه ى 
از لحاظ طولى  برخوردار است.  بسيارى  استحكام  از  شده و 
از  مى توان  آن  براى ساخت  معموالً  و  مانند شمشه ى چوبى 
 5 × 5 انواع پروفيل ها استفاده كرد، اما بهترين نوع آن قوطى 
سانتى متر است. از شمشه به منظور صاف كردن سطوح افقى و 
عمودى، تراز كردن خطوط افقى و شيب بندى ها و نظاير آن 
استفاده مى شوند. (شمشه را هميشه بعد از كار تميز كنيد. از 

ضربه زدن با تيشه يا چكش بر روى آن خوددارى نماييد.)
آلومينيومى  پروفيل هاى  شمشه،  نوع  بهترين  حال  زمان  در 

سبك است كه بيش تر استادكاران از آن استفاده مى كنند.
جهت  در  را  شمشه  عدد  دو  شمشه:  امتحان  و  كنترل 
طولى به يك ديگر مى چسبانيم. يكى از شمشه ها را به اندازه ى 
مى چسبانيم.  يك ديگر  به  مجدداً  و  مى چرخانيم  درجه   180
درصورتى كه دو شمشه در هر دو حالت به يك ديگر چسبيده 
باشند شمشه ها سالم هستند. اگر فقط يك شمشه در دست رس 
باشد، براى صحت كار، شمشه را با ديد چشم از جهت طولى 

كنترل مى كنيم.

شكل 4-2. شمشه ى چوبى

شكل 4-3. پروفيل سبك شمشه

شكل 4-4. قرار دادن چشم در دو طرف شمشه به منظور كنترل صاف بودن
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ج ــ ريسمان كار و كاربرد آن:
داخل  از  كه  است  فلزى  ميله  ريسمان كار:  قرقره ى 
استوانه ى فلزى عبور داده شده و دو سر ميله ى فلزى به دو 
صفحه ى پولك مانند دايره اى شكل به قطر 2 تا 3 سانتى متر 
و ضخامت تقريبى 2 ميلى متر اتصال داده شده است. هنگامى 
كه دو سر ميله ى فلزى يعنى دو سر قرقره ى ريسمان كار را 
دور  به راحتى  آن  وسط  در  استوانه  نگه  داريم  انگشتان  با 
ميله ى فلزى مى چرخد؛ بنابراين ريسمان كار را دور استوانه 
كنند  استفاده  ريسمان  از  بخواهند  كه  زمانى  تا  مى پيچند. 
به راحتى  نگه داشته ريسمان  را  قرقره ى ريسمان كار  دو سر 
باز شود. نخ و ريسمان كار معموالً از نخ پرك و گاهى از 
ريسمان هاى نايلونى است. نخ پرك را به موم آغشته مى كنند 
تا محكم شده ديرتر پاره شود. ريسمان كار بايد عارى از گره 

باشد و آن را از انواع ضربه ها دور نگه داشت.

د ــ گونيا و كاربرد آن: 
گونيا وسيله اى است كه از دو ضلع عمود بر هم، از پروفيل 
يا تسمه و يا چوب درست شده باشد. از گونيا براى كنترل 

قائمه بودن امتدادها استفاده مى شود.
يك  يعنى  درجه؛   90 براى  است  اصطالحى  هم چنين  گونيا 
زاويه ى 90 درجه  بودن،  از گونيا  منظور  بدين ترتيب،  قائمه؛ 
با عنايت به اينكه اكثراً اتاق هايى كه در آن زندگى مى كنيم 
راهرويى كه در آن راه مى رويم حياطى كه در آن قدم مى زنيم 
خشتى كه قالب گيرى مى شود و سپس به آجر تبديل مى گردد 
با آن سر  است  ممكن  تمام مصالح ساختمانى كه  و خالصه 
و كار داشته باشيم همه     و همه داراى زاويه اى برابر 90 درجه 
(يك قائمه) يعنى گونيا هستند. بنابراين در ساختمان از گونيا 

فراوان استفاده مى شود.

شكل 5-4

شكل 6-4
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اصوالً بنا را با گونيا (زاويه قائمه) شروع مى كنند و اگر قناسى 
در زمين وجود داشته باشد در ضخامت ديوارها چنان جاسازى 

مى كنند كه اتاق ها با زاويه ى 90 درجه نشان داده شوند.
فلزى  گونياهاى  يا  چوبى  گونياهاى  از  مى توان  ساختمان  در 
همه جا  گونيا  بدون  مى توانند  خبره  استادان  اما  كرد،  استفاده 
قائم الزاويه  مثلث  براساس خواص  بسازند.  زاويه ى 90 درجه 
وتر»  مجذور  با  است  مساوى  ضلع  دو  مجذور  «مجموع  كه 
مى توان اين كار را انجام داد. شيوه ى كار چنين است كه يك 
ضلع كار را 60  سانتى متر و ضلع ديگر آن را 80 سانتى متر قرار 
مى دهند كه در اين صورت، وتر بايد 100 سانتى متر باشد. اين 
اعداد را مى توان به نسبت بزرگى و كوچكى محل كم و زياد 
نمود و زاويه ى قائمه درست كرد (براى مثال، به جاى عدد 60 
مى توان عدد 30، و به جاى عدد 80 مى توان عدد 40 را انتخاب 
كرد كه وتر آن 50  سانتى متر مى شود.) در اين صورت، نيازى 
با متر را در  نيز مى توانيد ساخت گونيا  نداريم. شما  به گونيا 

كارگاه تمرين كنيد.

ه- گچ: 
نقشه، پى  پياده كردن  يا  از پودر گچ جهت عالمت گذارى 

كنى و گودبردارى بر روى زمين استفاده مى شود.
شكل 7-4

و- ميخ و چكش: 
از انواع ميخ هاى آهنى نوك تيز و سرپهن براى عالمت گذارى 
دوربين  وسيله  به  نقاط  ارتفاعى  ُكد  كردن  پيدا  يا  مبنا  نقاط 

نقشه بردارى استفاده مى شود.
استفاده  آهنى  ميخ هاى  كوبيدن  براى  نيز  فلزى  چكش  از 

مى شود.
شكل 8-4

شكل 7-4

شكل 8-4



131131

ب) پياده كردن نقشه به صورت نامحدود عموماً در زمين هاى بِكر و خارج از شهر كاربرد دارد. در محدوده ى اين زمين ها مرز 
همسايه ها و ارتفاع كف ساختمان مشخص نيست. براى پياده كردن موقعيت زمين و محدوده پى كنى الزم است با استفاده از 
امكانات نقشه بردارى، مسير خطوط راه (برق و تلفن و غيره) و نقاط بنچ مارك (مرجع) موجود در منطقه، موقعيت زمين از نظر 

بَر و كف مشخص شود و در ادامه به نشان گذارى (رنگ ريزى) محدوده ى زمين و محل پى كنى مبادرت شود. شكل 10-4
بعد از مشخص شدن بَر و كف، ناهموارى هاى زياد ساختگاه تا حد امكان هموار و مسطح شوند. 

4-2- آشنايى با پيداكردن بَرهاى ساختمان

اولين قدم براى ساخت يك سازه، مشخص نمودن محدوده ى 
زمين و ساختمان مى باشد كه به آن پياده كردن نقشه مى گويند. 
براى اين منظور به دو پارامتر مهم نياز است كه در اصطالح به 

نام بَر و كف مى نامند.
• بَر ساختمان عبارت است از امتداد ساختمان كه در راستاى 
با  مى توان  را  ساختمان  بَر  دارد.  قرار  ديگر  ساختمان هاى 
توجه به اصالحى هاى منطقه بر اساس ساختمان هاى مجاور، 
خطوط  چراغ برق،  تيرهاى  خيابان،  محور  مجاور،  زمين هاى 

تلفن، جدول كشى خيابان به دست آورد.
به دست  از سطح كوچه  اراضى شهرى  در  ساختمان  • كف 

همواره  ساختمان  آب گرفتگى  از  جلوگيرى  براى  و  مى آيد 
كف بايد سوار بر (باالتر از) خيابان باشد. 

نقاط  از  استفاده  با  بايد  باشيم  نداشته  مشخصى  كف  اگر 
بنچ مارك (مرجع) كف مورد نظر تعيين شود.

صورت  دو  به  نقشه  پياده كردن  پارامتر،  دو  اين  به  توجه  با 
محدود و نامحدود انجام مى گيرد.

زمين  كه  است  وقتى  محدود  صورت  به  پياده كردن  الف) 
مورد نظر بين قطعات ديگر باشد يعنى حد زمين همسايه كامًال 

مشخص است. شكل 9-4
توجه  آن  بودن  گونيا  و  زمين  ابعاد  كنترل  به  حالت  اين  در 
بر  مى توان  و  ندارد  آنچنانى  مفهوم  پياده كردن  و  مى شود 

اساس حدود موجود، كار پى كنى را انجام داد.
شكل 10-4

شكل 9-4
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بر  بَر، ریسمان کشی شود و دو ضلع عمود  سپس در راستای 
آن با استفاده از گونیای بزرگ یا رابطه ی مثلثاتی فیثاغورث 
)مثلث با اضالع 3-4-5 یا ضرایبی از آن( ریسمان کشی شود. 

شکل 11-4
ضلع مقابل راستای بَر با استفاده از مترکشی به دست می آید. 

شکل 12-4
برای کنترل صحت گونیای اضالع پیاده شده از مترکشی قطرها 

که چپ و راست کشی نام دارد استفاده می شود. شکل 13-4
بعد از پیاده کردن نقشه و موقعیت پی کنی بر روی زمین، برای 
مفقود نشدن خطوط تراز و آکس ها آن ها را با رنگ یا مصالح 

سفیدرنگ )گچ، آهک، پودرسنگ( عالمت گذاری کرد.
این عالئم در خارج از محیط پی کنی در جایی ثابت و مشخص 
درج شوند که در زمین های محدود به همسایه این کار به راحتی 
با درج بر دیوار همسایه ها انجام می شود؛ لیکن در صورت عدم 
دسترسی به سطوح ثابت در اطراف می باید حداقل به فواصل 
چوبی  خرک های  از  یا  و  میخ کوبی  گودبرداری  از  متری   1
به طوری که کوچک ترین  استفاده شود؛  مطابق شکل 14-4 
آسیب و جابه جایی بر این نقاط وارد نیاید و به عنوان راهنمای 

گودبرداری و اجرای شالوده به کار می رود.
بگیرد،  قرار  دلخواه  امتداد  در  راهنما  ریسمان  آن که  برای 
فوق  از خرک های  در چهارگوشه ی گود  و  انتها  و  ابتدا  در 
قرار  افقی  چوب  روی  را  ریسمان  می شود.سپس  استفاده 
می دهند و با وزنه ای، ریسمان را محکم می کنند. برای این که 
محل ریسمان جابه جا نشود شکافی در چوب ایجاد می کنند تا 
ریسمان داخل آن قرار گیرد. اگر ریسمان در ارتفاع بیشتری 
با شاقول در  بر باالی گودال قرار گرفت، نقاط مورد نظر را 

گود معین می کنند.
استفاده  با  می توان  نقشه برداری  امکانات  وجود  صورت  در 
در  عموماً  که  کرد  مبادرت  نقشه  پیاده کردن  به  دوربین   از 

مساحت های زیاد استفاده می شود.

شکل 11-4

شکل 12-4

شکل 13-4

شکل 14-4
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4-3- پياده كردن اضالع زوايا و قوس ها:

 پياده كردن قوس ساده با استفاده از گونياى مساحى
منظور از قوس ساده بخشى از كمان يك دايره است كه شعاع آن معلوم مى باشد. در اين جا حالت ساده اى را در نظر 
به اين قطر را بر روى زمين  نيم دايره يا دايره اى مربوط  مى گيريم كه قطر يك دايره بر روى زمين معلوم است؛ مى خواهيم 
پياده نماييم. در صورتى كه شعاع اين دايره آن قدر كوچك باشد كه بتوانيم با نوار اندازه گيرى كمان آن را پياده كنيم، كار 
به سادگى صورت مى گيرد، اما هنگامى كه مركز اين دايره در دسترس نباشد يا استقرار ناپذير باشد ديگر نمى توانيم يك سر 
نوار اندازه گيرى را در مركز دايره نگاه داشته سر ديگر آن را بكشيم تا كامًال صاف و افقى بشود و آن گاه با چرخش پيرامون 
مركز، كمان اين دايره را بر روى زمين پياده كنيم. همچنين اگر شعاع اين دايره بزرگ تر از طول نوار اندازه گيرى ما باشد باز 

هم نمى توانيم با نوار اندازه گيرى، به طور مستقيم، قوس اين دايره را پياده كنيم.
در اين حالت، ساده ترين راه، استفاده از گونياى مساحى است. در (شكل 8-15) نقاط A و B دو سر قطر يك دايره 

هستند كه مى خواهيم نيم دايره ى مربوط به آن ها را بر روى زمين پياده نماييم.

شكل 4-15. نيم دايره

مى دانيم كه اگر از هر نقطه روى محيط دايره به دو سر قطر آن دو خط وصل كنيم زاويه ى محاطى ترسيم شده برابر90 
درجه خواهد بود، زيرا هر زاويه ى محاطى برابر نصف كمان مقابل به خود است و نصف 180 درجه مى شود 90 درجه (كمان 
مقابل به همه ى اين زوايا يك نيم دايره است) و عكس اين مطلب نيز صادق مى باشد؛ يعنى، اگر از يك نقطه به دو سر يك 
پاره خط وصل كنيم به طورى كه زاويه ى حاصل 90 درجه باشد، آن گاه آن نقطه بر روى دايره اى قرار دارد كه دو نقطه ى 

مذكور دو سر قطر آن دايره هستند.
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روش كار پياده كردن قوس دايره به كمك گونياى مّساحى:

1- در دو سر قطر اين دايره (نقاط A و B) يك ژالن مستقر مى كنيم.
با يك گونياى  نظر مى باشد،  دايره ى مورد  به  نزديك  نقطه اى كه حدس مى زنيم  پاره خط، در  اين  اطراف  2- در 
منطبق  ديگر  ژالن  امتداد  بر  ژالن  يك  تصوير  كه  مى كنيم  چنان حركت  كرده ايم،  آويزان  شاقول  آن يك  به  كه  مساحى 

گردد.
3- بسته به دقت مورد نظر در فاصله اى مناسب از نقطه ى اول، براى پيدا كردن نقطه ى دوم اقدام مى كنيم؛ يعنى اگر 
مى خواهيم دقت پياده كردن اين قوس دايره بيشتر باشد نقطه ى دوم را نزديك به نقطه ى اول پياده مى كنيم تا قوس دايره داراى 

شكستگى كمترى باشد.

شكل 4 - 16 . پياده كردن نيم دايره با گونياى مّساحى
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شكل 4 - 17 . پياده كردن زاويه ى عمود با متر (روش 5-4-3 )

پياده كردن زاويه با متر
در بعضى از طرح ها، عالوه بر نقطه و خط به پياده كردن زاويه نيز نياز است.   

پياده كردن زاويه 90 درجه ( عمود ) با متر ( روش 5-4-3 )
در اين روش مطابق شكل زير وبا توجه به قضيه ى فيثاغورث (a2 = b2 + c2) به وسيله ى متر، طول هاى افقى 3 ، 4 و 5 
مترى و يا ضرايبى از آن ها را روى زمين پياده مى كنيم ( اعداد 3 ، 4 و5 به اعداد فيثاغورثى معروف اند). براى اين منظور مطابق 
شكل( 4 - 17 ) از نقطه ى A روى امتداد AB طول 4 متر را جدا كرده تا به نقطه ى B برسيم. از نقطه ى A كمانى به  شعاع 3 
متر و از نقطه ى B كمانى به شعاع 5 متر روى زمين پياده مى كنيم. از محل تقاطع اين دوكمان نقطه ى C به دست مى آيد. در اين 

حالت امتداد CA عمود بر  امتداد AB است.

شكل 4 - 18 . پياده كردن زاويه ى نامشخص با متر

پياده كردن زاويه ى نامشخص ( روش تانژانت )
مطابق شكل 4-18 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 AD را جدا واز نقطه ى D به كمك متر يا گونياى مّساحى عمودى 

به طول DC = 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 بيشتر از 
180 درجه چه طور؟

A
D

B

C

α
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آزمون نهايى (4)

1- كاربرد ميخ هاى فلزى بلند و چكش را در پياده كردن نقشه توضيح دهيد.

2- چگونه از پودر گچ براى پياده كردن نقشه استفاده مى شود؟

3- توضيح دهيد كه چگونه به وسيله ى متر مى شود دو ضلع عمود بر هم را بر روى زمين پياده كرد؟

4- چگونگى پياده كردن اضالع زمين را توضيح دهيد.

5- يك قوس نيم دايره به شعاع 4 سانتى متر بر روى كاغذ ترسيم كنيد.

6- يك زاويه ى 90 درجه را بر روى كاغذ ترسيم نمائيد.


