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مقدمه
آغاز به کار هر عمليات دقيق و حرفه اى نيازمند طرح  و نقشه است. بى شک انسان ها در فعاليت هاى روزمره شان 
بارها خودآگاه ىا ناخودآگاه چنين نقشه هاىى را طرح رىزى مى کنند. امروزه بسيارى از رشته هاى مهندسى به نوعى وابسته 
به نقشه و عمليات نقشه کشى هستند تا پيش از اجراىى شدن طرح ها، کارشناسان آن ها مستنداتى از برنامه رىزى هاى آتى 
در دست داشته باشند. ىکى از قدىمى ترىن رشته هاى مهندسى که از دىرباز با نقشه سروکار داشته است، رشتٔه معمارى 
است. معماران و استادکاران معمارى کهن، در همٔه  زىستگاه هاى بشرى با ترسيم نقشه هاى کلى و جزئى از ساختمان هاى 
در دست ساخت، به عمليات ساختمانى خود نظم مى دادند. برخى از اىن نقشه ها از ميراث تمدن انسانى باقى مانده است.
مسکونى،  شهرى،  مجموعه هاى  ساخت  به  پهناور،  سرزمين  اىن  در  استقرار  اولئه  زمان هاى  از  نيز  اىرانيان 
حکومتى و مذهبى همت گماردند و بسيارى از آثار برجاى مانده از تارىخ اىران پيش از اسالم و پس از ظهور اسالم، 
بيان گر دقت باال و اندىشٔه بلند معماران اىن دىار مى باشد. ساخت مجموعه هاى بزرگ شهرى همچون تخت جمشيد 
در فارس، مجموعٔه نقش جهان در اصفهان، بارگاه امام هشتم )ع( در مشهد مقدس و … تا بناهاى کوچکى چون 
مقبرٔه  سيد رکن الدىن در ىزد، حسينئه امينى ها در قزوىن، خانٔه بروجردى ها در کاشان، اىل گلى در تبرىز و … همه اىن 
مفهوم را در ذهن کاوش گران امروزى شکل مى دهد که چنين آثارى نمى توانسته بدون برنامه رىزى، طرح و نقشه اى 

دقيق، اجراىى شود.
پس از رنسانس و پيداىش تحوالت علمى در اروپا که نتاىج آن با اندکى تأخير در نقاط دىگر دنيا هوىدا گردىد، 
ترسيم نقشه و طرح هاى ساختمانى با دقت باالترى پيگيرى شد و آثار ترسيمى بيش ترى از آن دوران تا زمان معاصر برجاى 
مانده است. نمونه هاى چنين ترسيماتى از نقشه ها و جزئيات ساختمانى در سرزمين هاى اسالمى نيز موجود است که در 
موزه هاى بزرگ نگهدارى مى شود. بدىن ترتيب ابزارهاى نقشه کشى دقيق تر گردىد و در نتيجه نقشه هاى مطلوب ترى 
توليد شد. با شکل گيرى مدارس و دانشکده هاى معمارى، دوره هاى آموزشى نقشه کشى نيز به عنوان بخشى از فعاليت 
حرفه اى معماران برگزار گردىد و در اىن حين استانداردهاىى براى نقشه کشى تدوىن شد. امروزه »نقشه« به عنوان زبان 
مشترک کلئه  دست اندرکاران حرفٔه ساختمان اعم از معماران، مهندسين سازه، مهندسين تأسيسات، پيمان کاران و 

کارفرماىان نقش اصلى را در برنامه رىزى هاى کالن و خرد اىن حرفه بازى مى کند.
هم اکنون با ظهور فناورى اطالعات، سيستم هاى راىانه اى قدرتمند و نرم افزارهاى توسعه ىافته امکان مدون  کردن 
داده ها، گسترش، ارسال و نگهدارى آن ها به شکل چشم گيرى متداول گردىده و دىگر به ندرت مى توان در حرفه هاى 
مهندسى، توليدى و صنعتى، مشاورىن و واحدهاىى را مالحظه نمود که از امکانات راىانه بهره مند نباشند. بسيارى از 
محاسبات دقيق و پيچيدٔه مهندسى، امروزه بدون استفاده از راىانه امکان پذىر نيست. نگهدارى حجم بزرگ اطالعات 
توليد شده در اىن حرفه ها نيز بدون استفاده از تجهيزات دىجيتالى امکان ناپذىر است. سرعت پردازش و توليد اطالعات 

نيز وابسته به بهره مندى از سيستم هاى راىانه اى مى باشد.
در اىن ميان حرفٔه معمارى نيز به عنوان بخش قابل توجهى از جامعٔه مهندسين، استفادٔه وسيعى از راىانه را 



آغاز نموده است و با وجود آن که کمتر از چند دهه از ظهور نرم افزارهاى ساختمانى در سطح دنيا مى گذرد؛ گسترش 
اىن نرم افزارها و تخصصى شدن به کارگيرى آن ها به طور بى سابقه اى شتابان به پيش مى رود. قطعاً امروزه نمى توان 
معمارانى را تصور نمود که براى رقابت در بازار پرهياهوى ساخت و ساز، آشناىى هر چند مختصرى را با نرم افزارهاى 
نقشه کشى و مدل سازى ساختمانى نداشته باشند. همان گونه که مختصرًا اشاره شد، زمينه ها و دالىل استفاده از راىانه 

در نقشه کشى معمارى به شرح زىر مى باشند:
 سرعت باالى نقشه کشى و امکان اصالح خطاهاى احتمالى پيش آمده در اىن فراىند

 ذخيره سازى نقشه ها براى مدت زمان طوالنى بدون از بين رفتن کيفيت اوليه
 دقت قابل توجه ترسيمات نقشه به دليل پردازش داده هاى دىجيتالى

 امکان ارتباط با دىگر نرم افزارهاى ساختمانى از جمله برنامه هاى محاسبات فنى، سازه اى و تأسيساتى
 مدل سازى دو بعدى و سه بعدى واقعيت مجازى و توليد ارائٔه  با کيفيت از ساختمان حقيقى

 به کارگيرى نمونه هاى مختلف از فعاليت هاى انجام شده و جلوگيرى از عمليات تکرارى در نقشه کشى
در اىن کتاب سعى شده تا با توجه به دانسته هاى اولئه  هنرجوىان از راىانه، آموزش گام به گام نرم افزار نقشه کشى 
اتوکد ارائه گردد.اىن آموزش به گونه اى طراحى گردىده تا در پاىان کتاب، هنرجوىان عزىز بتوانند با به کارگيرى اتوکد، 
بى شک  نماىند.  استفاده  آن  از خروجى هاى  و  نموده  ترسيم  منظم  و  به طور دقيق  را  بعدى ساختمانى  نقشه هاى دو 
عالقه مندان به نقشه کشى راىانه اى، مى توانند با ىادگيرى دىگر مباحث تکميلى که در کتاب بيان نشده، تسلط خود را بر 
روش هاى ارائٔه  راىانه اى ارتقاء بخشند. اىن مباحث شامل امکانات سه بعدى و ارائٔه  گرافيکى اتوکد و نيز نرم افزارهاى 
مشابهى چون 3DS MAX و ArchiCAD مى باشد. آنچه در اىن کتاب مطالعه خواهيد نمود به ترتيب زىر مى باشد:
 در فصل اول )شروع کار با اتوکد( مقدماتى را شامل آشناىى با محيط کار اتوکد، روش هاى ورود اطالعات، 

به کارگيرى فرمان هاى متداول و کنترل فرمان ها خواهيد آموخت.
 فصل دوم )ترسيم با اتوکد( ضمن معرفى سيستم هاى مختصات عددى در اتوکد، به مهم ترىن وظيفٔه اتوکد 

ىعنى فرمان هاى ترسيمى آن خواهد پرداخت.
 فصل سوم )ابزارهاى کمکى ترسيم در اتوکد( تکميل کنندٔه  مباحث فصل قبل بوده و با معرفى امکانات وىژه ى 

ترسيم در اتوکد به هنرجوىان کمک مى کند تا سرعت رسم را در محيط اتوکد افزاىش دهند.
 در فصل چهارم )وىراىش شکل ها در اتوکد( روش هاى تغيير و اصالح ترسيمات انجام شده به طور مفصل 
بررسى خواهد شد. در پاىان اىن فصل کاربر اتوکد مى تواند با تمرىن کافى، نقشه هاى اولئه  ساختمانى را رسم نماىد.

 فصل پنجم )امکانات جانبى اتوکد( به برخى از فرمان هاى کمکى اتوکد پرداخته مى شود که ضمن عمليات 
ترسيم، تسلط کاربر را بر محيط کار اتوکد افزاىش مى دهند. بعضى از فرمان هاى ترسيمى نيز که در بعضى نقاط نقشه 

مورد استفاده قرار مى گيرند و در فصل دوم به آن ها اشاره نشده، ذکر خواهند شد.
 در فصل ششم )مدىرىت اجزاى نقشه ها در اتوکد( وارد مراحل حرفه اى نقشه کشى با اتوکد مى شوىد و با 
استفاده از طبقه بندى نقشه و نيز ذخيره سازى و بازىابى بخش هاى تکرارى ترسيمات، نقشه اى تقرىباً کامل را رسم 

خواهيد نمود.
 فصل هفتم )اندازه گذارى نقشه ها در اتوکد( به صورت اختصاصى به تنظيمات و تعارىف روش هاى اندازه گذارى 

و استفاده از فرمان هاى آن در بخش هاى مختلف نقشه مى پردازد.



هدف کلى

تواناىى استفاده از راىانه در رسم نقشه هاى ساختمانى

 در فصل هشتم )خدمات اتوکد به کاربران( که آخرىن فصل کتاب است برخى امکانات متداول موجود در 
اتوکد را که ورودى ها و خروجى هاى جدىدى را براى نقشه فراهم مى نماىد معرفى نموده و خدمات پشتيبانى و اصالح 

و بازسازى فاىل هاى نقشه جهت ارائٔه  نهاىى مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
هنرجوىان و هنرآموزان عزىز به خاطر داشته باشند که راىانه و نرم افزارهاى آن تنها ابزارى براى ارتقاى سطح 
کيفى و کمى علوم هستند. راىانه هيچ گاه نمى تواند جاىگزىن اندىشٔه  انسان و روحيات فطرى و فرهنگى او شود. بنابراىن 
راىانه را به عنوان بازوى بدنٔه علمى جامعه انگاشته و توسعٔه  آن را وسيله اى براى رسيدن به اهداف واالى علمى مى دانيم 

نه هدف اصلى آموزش و پرورش.
در پاىان الزم به ىادآورى است که نگارش هاى جدىد اتوکد با نگارش هاى قدىمى آن تفاوت هاى قابل توجهى 
داشته است و قطعاً اىن روند در آىنده نيز ادامه خواهد ىافت و اميد است با تغييرات آتى اىن نرم افزار بتوان اصالحات 
مورد نياز را در وىراىش هاى بعدى اىن کتاب اعمال نمود. لذا از هنرآموزان و هنرجوىان رشته نقشه کشى معمارى که 
از اىن کتاب استفاده مى کنند انتظار مى رود نظرات خود را در رابطه با اشکاالت موجود و تصحيحات حادث شده در 

اتوکدهاى آىنده ارسال نماىند تا در جهت بهبود کيفيت آموزشى محتواى کتاب گام هاى مهمى برداشته شود.
مؤلف


