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فصل ششم

هدف هاى رفتارى: از دانش آموز انتظار مى رود در پايان اين فصل:
۱ ــ مراحل تهيه ی نقشه را بيان کند.

۲ ــ وظايف گروه شناسايى را توضيح دهد.
۳ ــ شمال جغرافيايى را تعريف کند.
۴ ــ شمال مغناطيسى را تعريف کند.

۵ ــ انحراف مغناطيسى را تعريف کند.
۶ ــ آزيموت يا سمت جغرافيايى را محاسبه کند.

٧ ــ هدف از برداشت را بيان کند.
٨   ــ انواع برداشت را با توجه به دقت و وسعت کار بيان کند.

٩  ــ انواع برداشت را با توجه به نوع نقشه بيان کند.
۱٠ ــ سه روش برداشت مسطحاتى با وسايل ساده نقشه بردارى را انجام دهد.

۱١ ــ شرايط خط هادى را توضيح دهد.
۱٢ ــ روش «برداشت مسطحاتى توسط يک خط هادى» را توضيح دهد.

۱٣ــ روش «برداشت مسطحاتى توسط دو يا چند خط هادى» را توضيح دهد.
۱٤ ــ روش «برداشت مثلث بندى» را توضيح دهد.

۱٥ ــ روش «محاسبه و ترسيم نقشه با استفاده از يک خط مبنا» را انجام دهد.
۱٦ ــ روش «محاسبه و ترسيم نقشه به روش مثلث بندى» را توضيح دهد.

۱ ــ۶ ــ مراحل تهيه ی نقشه
براى تهيه ی نقشه ممکن است از روش ها و وسايل مختلفى 
استفاده شود، اما در هرحال بايد براى تهيه ی نقشه سه مرحله را 

طى نمود:
۱ ــ شناسايى؛
۲ ــ برداشت؛

۳ ــ محاسبه و ترسيم.

دراين فصل هرکدام از مراحل ياد شده را با توجه به       روش هاى 
استفاده از وسايل ساده نقشه بردارى توضيح خواهيم داد.

منطقه  به  که  نقشه  بردارى  گروه  منطقه:اولين  شناسايى 
اعزام مى شود « گروه شناسايى» مى باشد. البته قبل از اعزام گروه 
شناسايى، ابتدا نقشه هاى موجود را بررسى کرده اطالعاتى مقدماتى 
از وضعيت منطقه از قبيل: موقعيت جغرافيايى منطقه، شکل کلى 
مارک هاى  (بنچ  نقشه بردارى  نقاط  ارتباطى،  راه هاى  عوارض، 

برداشت، محاسبه و ترسيم نقشه با وسايل ساده نقشه بردارى
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نقشه بردارى که در نزديکى منطقه موجود مى باشند) و غيره به   دست 
مى آورند. سپس گروه شناسايى به  منظور تهيه ی اطالعات دقيق تر 

به منطقه اعزام مى شوند.

۲ــ۶  ــ وظايف گروه شناسايى
۱ــ۲ــ۶   ــ تهيه ی کروکى: تهيه ی کروکی از منطقه و 
مشخص کردن محدوده ی کار و بررسى و ثبت عوارض طبيعى و 

مصنوعى و مرزها و اشکال تقريبى آن ها روى کروکى.
۲ــ۲ــ۶   ــ انتخاب نقاطى به   عنوان رئوس برداشت 
بايد تحت شرايط زير  کروکى: اين نقاط  انتقال آن ها روى  و 

انتخاب شوند:
الف ــ هر نقطه در جاى محکم و محفوظى انتخاب شود؛

ب ــ هر نقطه بايد نسبت به نقطه ی قبل و بعد از خودش 
ديد داشته باشد؛

ج ــ فاصله ی نقاط حتى االمکان يکسان باشد؛
د ــ زواياى شبکه حتى االمکان مساوى باشد؛

هـ ــ مجموعه ی نقاط انتخاب شده به نقاط مهم و عوارض 
داخل و خارج شبکه ديد و تسلط کامل داشته باشد.

ساده  وسايل  کار با  براى  شناسايى  تذکر: در صورتى که 
هادى  خطوط  نقشه بردارى  نقاط  تعيين  جاى  به  مى گيرد  انجام 

انتخاب مى گردند.
ـ      تعيين روش کار با توجه به شرايط   محيطى  ۳ــ۲ــ۶   ـ

و شکل عوارض منطقه.
۴ــ۲ــ۶  ــ تعيين وضعيت يک امتداد از   منطقه       نسبت 

به امتداد شمال.

۳ــ۶  ــ تعريف شمال جغرافيايى يک نقطه
شمال جغرافيايى هر نقطه، مانند A  عبارت است از امتداد 

نصف النهار گذرنده از نقطه ی A در جهت قطب شمال.
تعريف شمال مغناطيسى يک نقطه: در هر نقطه مانند 
A جهتى را که عقربه ی قطب نما نشان مى دهد، «شمال مغناطيسى 

نقطه ی A» مى نامند.

A

    نصف النهار گذرنده 
A از نقطه

شکل١ــ٦

قطب شمال

قطب جنوب

انحراف مغناطيسى: امتداد شمال مغناطيسى يک نقطه 
آن  به  که  مى سازد  زاويه اى  نقطه  يک  جغرافيايى  شمال  امتداد  با 
«انحراف مغناطيسى» مى گويند. مقدار اين انحراف در جداول و 
يا نقشه هايى همه ساله منتشر مى شود. بااعمال اين انحراف به شمال 

مغناطيسى مى توانيم شمال جغرافيايى را به دست آوريم.

N

شکل ٢ــ٦

شمال مغناطيسی

زاويه ی انحراف مغناطيسی

شمال جغرافيايی

امتداد؛  يک  جغرافيايى  سمت  يا  آزيموت  تعريف 
زاويه  ی بين امتداد شمال جغرافيايى نقطه ی A  و امتداد AB   را 
در جهت حرکت عقربه  هاى ساعت «آزيموت امتداد AB » مى نامند 
و مى نويسند: AZAB. در شکل ٣ــ۶ آزيموت امتداد AB  نشان 

داده شده است.

شکل٣ــ٦

N

A

B

AZAB
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امتداد  يک  وضعيت  شدن  مشخص   برای  براين،  بنا
اندازه گيری  برای  کنيم.  پيدا  را  آن  آزيموت  بايد  شمال  به  نسبت 
که  قطب نماهايی  می شود.  استفاده  قطب نما  از  معموًال  آزيموت 
در  نقشه برداری استفاده می شود بر روی سه پايه مخصوص سوار 
می گردد (در صورت نبودن سه پايه مخصوص قطب نما را روی 

ژالون  پايينی  نيمه ی  روی  يا  و  نقشه برداری  دوربين  پايه ی  سه 
قرار می دهيم) که دارای مگسک و تار برای قراولروی می باشد. 
در  شکل ٤ــ٦ نحوه ی استقرار و قراولروی و اندازه گيری آزيموت 

به کمک قطب نما نشان داده شده است. 

شکل ٤ ــ٦ ــ قطب نما هنگام استفاده

وسط  در  قطب نما  داخل  حباب  که  باشيد  داشته  توجه 
صفحه ی قطب نما باشد تا قطب نما درحالت افقى قرار بگيرد.

توجه: براى کارهاى دقيق بايد زاويه ی انحراف مغناطيسى 
را به آزيموت مورد نظر اعمال کنيم.

۴ ــ۶ــ برداشت
جمع آورى اطالعات و اندازه هاى دقيق از موقعيت و ابعاد 
عوارض طبيعى و مصنوعى که جهت ترسيم و تکميل نقشه مورد 
نياز مى باشد را « برداشت» مى گويند. به طور کلى با توجه به دقت کار 
و وسعت منطقه اى که مى خواهيم برداشت انجام دهيم از روش هاى 

مختلفى استفاده مى نماييم:
الف ــ برداشت با وسايل ساده نقشه بردارى براى کارهاى 

معمولى و مناطق کوچک.
ب ــ برداشت با دوربين هاى نقشه بردارى جهت کارهاى 

دقيق.

تصاوير  يا  هوايى  عکس هاى  به   وسيله ی   برداشت  ــ  ج 
ماهواره اى براى مناطق وسيع. 

البته برداشت با توجه به نوع نقشه هايى که مى خواهيم تهيه 
کنيم نيز به سه صورت انجام مى پذيرد.

۱ ــ برداشت مسطحاتى (Planimetry ) به منظور  تهيه ی پالن 
موقعيت و تعيين مساحت؛

۲ ــ برداشت ارتفاعى ( Altimetry) براى تهيه ی پروفيل؛
براى   ( Topometry) ارتفاعى  مسطحاتى  برداشت  ۳ ــ 

تهيه ی نقشه هاى توپوگرافى.
دراين فصل برداشت مسطحاتى با وسايل ساده نقشه بردارى 
تشريح خواهد شد. برداشت مسطحاتى با وسايل ساده نقشه بردارى 

معموًال به سه روش صورت مى گيرد:
روش اول ــ برداشت از طريق يک خط هادى

روش دوم  ــ برداشت از طريق دو يا چند خط هادى
روش سوم  ــ برداشت از طريق مثلث بندى
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 ۵ ــ۶     ــ برداشت از طريق يک خط هادى ( خط مبنا )١  
ساير  موقعيت  بتوان  که  خطى  بلندترين  از  روش  دراين 
خطوط و عوارضى را روى آن تصوير نمود به   عنوان  خط هادى 

استفاده مى شود.  
خط هادى بايد داراى شرايط زير باشد: 

۱ــ تقريبًا به بيشتر نقاط و عوارض ديد داشته باشد.
نزديک  نقاط  و  عوارض  کليه  ی  به  حتى االمکان  ۲ــ 

باشد.
۳ــ در امتداد بلندترين بعد منطقه انتخاب شود و      حتى المقدور 

در زمين مسطحى انتخاب شود.
۴ــ  در ابتدا و انتهاى آن دو نقطه ی مبنا که مستحکم شده اند 

قرار داشته و طول خط با دقت زياد اندازه گيرى شده باشد.
 در شکل ۵ــ۶ــ الف منطقه اى که به شکل شش ضلعى 
است .  شده  داده  نشان  آن  داخل  عوارض  و  است   ABCDEF

اين شکل هنگام شناسايى منطقه ترسيم شده و براى اين که عرض 
منطقه نيز زياد بوده خط هادى را از ميان منطقه عبور داده ايم تا 
به  همه  ی عوارض نزديک باشد؛آنگاه بين دو نقطه  ی    A وD  که دو 
سر خط مبنا مى باشند امتداد گذارى کرده طول خط مبنا را به دقت 

مترکشى نموده ايم.
اکنون يک ژالون در A  و ديگرى را در D   مستقر مى نماييم؛ 
سپس به وسيله يک گونياى مّساحی نقاط پاى عمود گوشه هاى 
فاصله هاى   افقى   و  عمودى  کرده  پيدا  يک   به يک  را  عوارض 
ثبت  ب  ٥ ــ۶ــ  شکل  مشابه  جدولى  در  نموده،  مترکشى  را 

مى کنيم. 
 در مورد برداشت به روش خط مبنا به اين نکات دقت کنيد:

فاصله  ی  قبل»  نقطه ی  از  «فاصله ی افقى  ستون  در  ۱ــ 
پاى عمود را با پاى عمود قبلى روى خط مبنا اندازه گيرى نموده 

ثبت مى نماييم.   
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شکل ٥  ــ٦  ــ الف ــ کروکی برای برداشت  

مسکونی ١

مسکونی ٢

مسکونی ٣

باغچه

باغچهباغچه

باغچه
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ـ  ب ــ جدول تثبيت اندازه ها شکل ٥ ــ٦ ـ

شماره يا نام نقطه شرح نقطه فاصله ی افقی  از 
نقطه ی قبل

X

فاصله ی افقی از 
ابتدای خط مبنا

Y

فاصله ی عمودی 
از خط مبنا 

کروکی

A
F
I

ابتدای خط مبنا 
رأس چند ضلعی 
گوشه ی باغچه

۰
۱۴/۸۷
٣/٣٣

۰
۱۴/۸۷
۱۸/۲۰

۱٥/١٢
۶/۱۹

۲ــ   در ستون «فاصله ی افقى از ابتداى خط مبنا»، مجموعه 
اين  عدد  آخرين  و  مى نويسيم  کرده  محاسبه  را  قبلى  فاصله هاى 
ستون را با طول خط مبنا ( AD ) مقايسه مى نماييم. اگر اختالف 
اين دو قابل قبول بود مى توانيم اندازه هاى به دست آمده را براى 

تهيه ی نقشه بپذيريم.
مبنا»، فاصله ی  عمودى از خط  ۳ ــ در «ستون فاصله ی 

هر    نقطه را تا خط مبنا اندازه گيرى و ثبت مى نماييم.
۴ ــ براى باال بردن دقت کار ابعاد عوارض را نيز مترکشى 
مى کنيم؛ به  ويژه هنگامى که فقط دونقطه از عارضه به خط مبنا ديد 
دارد ( مانند مسکونى ۲ ) يا اين که عارضه شکل هندسى پيچيده اى 
دارد ( مانند مسکونى ۳ ) و پس از مترکشى اندازه ها را روى کروکى 

يادداشت مى نماييم.

۵ ــ اگر نقطه اى مانندC  به خط مبنا ديد نداشته باشد سعى 
مى کنيم آن   را به گونه اى برداشت نماييم، مثًال در شکل ٥ ــ۶ نقاط  
C١ و C٢ را روى اضالع CD  وCB  چنان انتخاب کرده ايم، که 

به خط مبنا ديد دارند و از تقاطع DC١ و  BC٢ نقطه ی C حاصل 
مى شود.

۶ ــ هنگام برداشت محدوده ی قطعه زمين يا حدود عوارض 
چند  گرفتن  با  شديم،  مواجه  غيرهندسى  منحنى  شکل  با  اگر 
را  شکسته  خط  يک  نظر،  مورد  منحنى  به جاى  آن،  روى  نقطه 
برداشت مى کنيم و در صورتى که بخواهيم آن منحنى را با دقت 
بيشترى برداشت نماييم، نقاط برداشت را به هم نزديکتر مى گيريم 
تا خط شکسته ی برداشت شده به منحنى مورد نظر نزديکتر باشد 

( شکل ٦ ــ ۶).

شکل ٦ــ٦ــ برداشت دقيق

۶ ــ۶ــ برداشت ازطريق دو يا چند خط هادى
منطقه  يک  کامل  برداشت  براى  هادى  خط  يک  اغلب 
کافى نمى باشد و ناچاريم از دو يا چند خط هادى استفاده نموده، 
برداشت کامل يک منطقه را به انجام برسانيم. درچنين مواردى، 
عالوه بر   شرايطى که درمورد نحوه ی تعيين خط هادى و شيوه ی 

برداشت به     کمک خط هادى، ذکر کرديم، نکات ديگرى را نيز بايد 
در مورد ارتباط خطوط هادى با يکديگر رعايت نماييم.

به عنوان مثال واحد مسکونی شماره ٤ در شکل ٧  ــ٦ قابل 
برداشت از خط هادی AD نمی باشد. 

خط مبنا
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خط  چند  يا  دو  کمک  به  برداشت  درمورد  نکاتى 
هادى:

هادى  خطوط  وضعيت  بايد  برداشت  شروع  از  قبل  ۱ ــ 
نسبت به هم دقيقًا مشخص شود. بدين منظور مى توان يک خط 
هادى را خط اصلى فرض نموده خطوط بعدى هادى را نسبت 

به   آن برداشت کنيم.
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برای مشخص کردن وضعيت خط مبنای دوم (DX) نسبت 
دقيقًا  متر  توسط   ADX∧ زاويه  بايد   (AD) اول  مبنای  خط  به 
اندازه گيری شود. در شرايطی که به بيش از دو خط هادی با توجه 
به نوع عوارض منطقه نياز باشد می بايد به همين ترتيب وضعيت 
اندازه  گيری  قبلی  هادی  خطوط  به  نسبت  جديد  هادی  خطوط 

شود. 

شکل ٧ ــ٦        

باغچه

مسکونی ٣باغچه

باغچه

باغچه

مسکونی ١

مسکونی ٢

بگيرند  قرار  منطقه  داخل  در  است  ممکن  هادى  خطوط 
که درآن صورت به آن ها « خطوط هادى محاطى » مى گويند  (شکل   
که  شوند  واقع  منطقه اى  خارج  در  است  ممکن  يا  الف)  ۸   ــ۶ ــ 
مى خواهيم برداشت کنيم و در اين صورت به آن ها « خطوط هادى 

ـ       ب). محيطى » مى گويند ( شکل۸      ــ۶  ـ
هنگام برداشت عوارض، آنچه را که نزديک هر خط مبنا 

کنترل  براى  البته  مى نماييم،  برداشت  خط  همان  طريق  از  باشد، 
بيشتر و باال بردن دقت برداشت عوارض، اگر عارضه اى به دوخط 
دو  هر  به  نسبت  را  نقاط  بعضى  مى کنيم  سعى  باشد  نزديک  مبنا 
ـ    ب) نقطه ی C  از دو خط مبنا  خط برداشت نماييم   (شکل ۸    ــ۶  ـ

برداشت شده است.  

مسکونی ٤
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B

C

D

E
F

A

شکل ٨    ــ٦ ــ الف ــ خطوط هادی محاطی 

شکل ٨ ــ٦ ــ ب ــ خطوط هادی محيطی

۷ ــ۶ــ برداشت به روش مثلث بندى
زمين ها  قطعه  محدوده ی  برداشت  براى  بيشتر  روش  اين 
مورد استفاده قرار مى گيرد و از طريق آن مى توان مساحت قطعه 
زمين را نيز به  راحتى محاسبه نمود. در اين روش، قطعه زمين به 
مثلث هايى تقسيم مى شود؛ سپس مثلث ها را اندازه گيرى مى نمايند 
تا شکل منطقه برداشت شود. درضمن مى توان عوارضى را که در 

داخل منطقه وجود دارند نسبت به مثلث ها برداشت نمود.
زير ضرورى  نکات  به  توجه  مثلث بندى  روش  انجام  در 

مى باشد:
کامل  بستگى  برداشت  نوع  اين  دقت  که  آن جا  ۱ ــ از 

به   اندازه گيرى اضالع مثلث ها دارد؛ پس بايد اضالع مثلث ها را با 
دقت اندازه گيرى نمود.

يک  را  مثلث  دو  هر  مى توان  دقت  بردن  باال  براى  ۲ ــ 
چهارضلعى فرض کرده قطر ديگر آن   را نيز اندازه گيرى نمود.

در شکل ۹ ــ۶ براى مثال مى توان اقطار BL  وCJ و JE  و 
EH را اندازه گيرى نمود. روش ديگر اين که مى توان ارتفاع مثلث ها 

را با گونياى مّساحى پيدا نموده مترکشى کرد. 
۳ــ مثلث ها طورى انتخاب شوند که حتى االمکان اضالع 
آن ها متناسب باشند و زاويه ها خيلى بسته يا خيلى باز نباشند ( بين 

۳۰ تا ۱۲۰ درجه ).

B

C

A

K
L

D

J
I

E

F

G

H

شکل ٩ ــ٦        

در شکل ۱۰ ــ۶ يک نمونه از روش اشتباه مثلث بندى نشان 
داده شده است. همان طور که مشاهده مى شود در مثلث ACD  دو 
طول بلند و يک طول کوتاه وجود دارد. درضمن زوايا نيز خيلى 

تند يا خيلى باز هستند.
تمرين: روش صحيح مثلث بندی را در قطعه زمين شکل 

١٠ ــ٦ ترسيم کنيد.

توجه: بايد زوايای بين خطوط هادی و فواصل بين تقاطع  آن ها اندازه گيری شود.
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B
C

D

E

F

A

شکل ١٠ ــ٦ ــ روش اشتباه مثلث بندی

۴ ــ طول اضالع و کروکى منطقه را در يک جدول، مانند 
شکل ۱۱ــ۶ ثبت مى نماييم.

بلند  خيلى  برداشت  مورد  منطقه ی  ضلع  يک  هرگاه  ۵ ــ 

باشد ( مانند ضلعCD  شکل ۱۱ــ۶ )، براى آن که شرايط الزم براى 
تبديل   M آن ( مانند  روى  نقطه اى  انتخاب  با  شود  فراهم  مثلث ها 

شکل ۱۱ ــ۶ ) آن را به دو قسمت کوچکتر تبديل مى کنيم.

نام طول اندازه ی طول 
به متر کروکی

AB

BC

AC

CM

AM

۱۲/۴۳۱

۱۳/۱۸۲

۱۵/۱١٣

١٤/۹۱۲

۱٧/۱۰۲

B

C

M

A

G

F

D

E

۸    ــ۶   ــ محاسبه و ترسيم
اغلب  برداشت،  مرحله ی  از  شده  جمع آورى  اطالعات 
قابل استفاده نيست؛ مگر آن که پس از محاسبات الزم، به صورت 
گرافيکى ( نقشه ) تبديل شده باشد. انتقال اندازه هاى به دست آمده از 

برداشت، با يک مقياس معين روى کاغذ، « ترسيم نقشه» نام دارد. 
البته نقشه را ابتدا يک بار با مداد ترسيم کرده، براى کنترل به منطقه 
برده، صحت اندازه ها و اطالعات آن را بررسى مى نمايند و پس از 
حصول اطمينان از درستى مندرجات آن بار ديگر آن را روى کاغذ 

شکل ١١ ــ٦
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مخصوص ( کالک ) و با قلم مخصوص ( راپيد ) رسم مى نمايند  که 
در اين  حالت  به آن  نقشه  اصلى ( Original) مى گويند.

امروز مى توان اطالعات و اندازه هاى حاصل از برداشت  
را وارد کامپيوتر نمود و نقشه را به   صورت عددى (Digital) روى 
ديسک هاى کامپيوترى ذخيره کرد و در مواقع نياز، نقشه را روى 
دستگاه  توسط  يا  نمود  مشاهده   (Monitor) کامپيوتر  صفحه ی 

چاپگر (Plotter) آن را با مقياس دلخواه روى کاغذ چاپ کرد.
همان طور که در مورد برداشت گفته شد، محاسبه و ترسيم 
نقشه نيز به روش هاى گوناگون انجام مى گيرد، اما در فصل حاضر، 
فقط روش محاسبه و ترسيم اطالعات حاصل از روش برداشت با 

وسايل ساده نقشه بردارى توضيح داده مى شود.

۹ ــ۶   ــ روش محاسبه و ترسيم نقشه با استفاده از 
يک خط مبنا

 شکل ۱۲ ــ۶ جدول برداشت از يک منطقه است که به  روش 
يک خط مبنا انجام گرفته است و مى خواهيم پس از محاسبات الزم 

1 رسم نماييم.

100
نقشه ی اين منطقه را با مقياس  

روى  بر  شده  جمع آورى  اطالعات  انتقال  و  محاسبه  براى 
نقشه مراحل زير را انجام مى دهيم:

شماره يا نام نقطه شرح نقطه فاصله ی افقی  از 
نقطه ی قبل

از  افقی  فاصله ی 
ابتدای خط مبنا

عمودی  فاصله ی 
از خط مبنا  کروکی

A ابتدای خط مبنا ۰ ۰ ۰

D محدوده ۸/۴۵۲ ۲۴/١۹۳

۱ عارضه ۱۱/۳۹۶ ۱۳/۲۰۳

۲ عارضه ۸/۸۴۱ ۸/۵۳۰

۳ عارضه ۱۲/۸۷۶ ۱۶/۲۲۵

C محدوده ۷/۹۰۶ ۲۰/۸۰۴

B انتهای خط مبنا ۹/۰۴۷ ٪

A

D

C

B

1

2

3

شکل ١٢ ــ٦

۱ ــ ستون « فاصله افقى از ابتداى خط مبنا » را مانند شکل 
۱۳ ــ۶ محاسبه مى کنيم.

۲ ــ آخرين عددى که از محاسبه به دست مى آيد بايد برابر 
طول خط مبنا باشد که به   دقت اندازه گيرى شده و در زير کروکى 
تفاوت  هم  با  دو  اين  خطاها  وجود  به علت  اما  است،  شده  نوشته 

اندکى دارند: 
    / / /− =58 522 58 518 0 004 متر   

بگيريم و آن را  درنظر  ميلى متر   ۰/۳ ترسيم را  خطاى  اگر 
در    عدد مقياس ( ۱۰۰ ) ضرب کنيم داريم:

/ mm mm cm× = =0 3 100 30 3  
مفهوم اين محاسبات اين است که هنگام برداشت بوسيله ی 
خط هادى ما مجاز هستيم تا ۳ سانتى متر خطا داشته باشيم؛ بنابراين 

۴ ميلى متر خطا قابل قبول مى  باشد.
۳ ــ طول خط مبنا را در مقياس ضرب مى کنيم تا اندازه ی 

اين خط روى نقشه به دست آيد.
/ m / m / cm× = ≅

1
58 518 0 58518 58 52

100
 

                                                                                                                               / mm= 585 2  
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نام نقطه فاصله افقی از 
نقطه ی قبلی فاصله  افقی از ابتدای خط مبنا

A
D
۱
۲
۳
C
B

۰
۸/۴۵۲
۱۱/۳۹۶
۸/۸۴۱
۱۲/۸۷۶
۷/۹۰۶
۹/۰۴۷

     +
+

+

+

+

+

                                   +

۰
 ↓

۸/۴۵۲
 ↓

۱۹/۸۴۸
↓

۲۸/۶۸۹
↓

۴۱/۵۶۵
↓

۴۹/۴۷۱
↓

۵۸/۵۱۸

ABرا  ترسيم  مى کنيم. / mm= 585 2 ـ  روى   نقشه   خط  ۴ ـ
مبنا  خط  روى  عمودها  پاى  نمودن  مشخص  براى  ۵   ــ 
براى  مثًال  مى کنيم؛  ضرب  مقياس  در  را  مبدأ  از  هرکدام  فاصله ی 

نقطه ی اول ( پاى عمود D ) داريم:
/ m / m / mm× = =

1
8 452 0 08452 84 5

100  
اما بهتر است که طول هاى روى نقشه را برحسب ميلى متر 
به دست آوريم؛ پس بايد ابتدا طول ها را در ۱۰۰۰ ضرب کنيم و 

1 که مى شود: 

100
بعد در مقياس نقشه 

طول مورد نظر برحسب ميلى متر روى نقشه =
 × ×
1

1000
100

  طول مورد نظر برحسب متر روى زمين
مى دانيم:

× =
1

1000 10
100

 
کرده ايم  اندازه گيرى  زمين  روى  که  را  طول هايى  بايد  يعنى 
در   عدد ۱۰ ضرب کنيم و روى نقشه برحسب ميلى متر منتقل نماييم. 
۶ ــ لبه ی خط کش را مماس بر خط هادى AB چنان قرار 
مى دهيم که صفر خط کش مقابل نقطه ی A قرار بگيرد؛ سپس روى 

خط هادى طول هاى زير را جدا مى کنيم:
۴۹۴/۷، ۴۱۵/۷، ۲۸۶/۹، ۱۹۸/۵ و ۸۴/۵

۷ ــ يک لبه ی گونيا را روى خط هادى گذاشته و روى لبه ی 
ديگر ( لبه ی مدرج ) فاصله هاى قائم را جدا مى کنيم؛ مثًال براى اولين 

نقطه طول ۲۴۲ ميلى متر را جدا مى کنيم تا نقطه ی D پيدا شود و 
براى دومين نقطه ی روى خط هادى طول ۱۳۲ ميلى متر را جدا 

مى کنيم تا نقطه ی ۱ حاصل شود و غيره.
 ( B و   D ،C ،A ) ۸   ــ نقاط مربوط به محدوده ی قطعه زمين
و نيز نقاط مربوط به عوارض ( ۱ و ۲ و ۳ گوشه هاى يک عارضه ) 

را به هم متصل مى کنيم.
ضلع هاى  و  عوارض، گوشه ها  شکل  تکميل  براى  ۹ ــ 

باقيمانده را به کمک گونيا ترسيم مى نماييم.
آن  زير  در  را  شده  رسم  پالن)  ( يا  نقشه ی  مقياس  ۱۰ ــ 

مى نويسيم؛ مثل:
S =

1

100  

يا  دو  کمک  به  نقشه  ترسيم  و  محاسبه  ۱۰ ــ۶ــ 
چند خط هادى

نکات و روش هاى محاسبه و تبديل مقياس در اين روش 
کامًال شبيه روش ترسيم نقشه به کمک يک خط هادى مى باشد، 

اما بايد به بعضى نکات ديگر توجه نمود:
مبناى  را  هادى  خط  يک  است  ممکن  ۱ ــ۱۰ ــ۶ ــ 
خطوط ديگر قرار داده باشيم؛ بنابراين، ابتدا خط هادى مورد نظر 
را ترسيم نموده سپس خطوط هادى ديگر را به کمک آن ترسيم 

مى کنيم.

شکل ١٣ ــ٦
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۲ ــ ۱۰ ــ۶ ــ برداشت هاى مربوط به هر خط مبنا را روى 
همان خط منتقل مى نماييم.

۱۱ ــ۶ــ محاسبه و ترسيم نقشه به  روش مثلث بندى
براى ترسيم به روش مثلث بندى فقط وجود يک پرگار و 
يک خط کش کافى است و محاسبه در اين روش منحصر به تبديل 
طول هاى اندازه گيرى شده به مقياس نقشه است که در روش قبلى 

تبديل طول ها به مقياس نقشه توضيح داده شد.
در مورد نحوه ی استفاده از پرگار و خط کش با توجه به     شکل 

۱۱ ــ۶ به توضيحات زير توجه نماييد:
۱ ــ طول AB  را که به مقياس نقشه تبديل کرده ايم به   وسيله 

خط کش پياده مى کنيم.
۲ ــ پرگار را روى خط کش گذاشته به اندازه ی  AC ( تبديل 

شده به مقياس) باز مى کنيم.
۳ ــ سوزن پرگار را روى نقطه ی A قرار داده به اندازه ی 

AC کمانى رسم مى کنيم.

اندازه ی  به  گذاشته  خط کش  روى  را  پرگار  ديگر  بار  ۴ــ 
BC ( تبديل شده به مقياس) باز مى کنيم.

گذاشته به اندازه ی    B پرگار را روى نقطه ی ۵ ــ سوزن 
BC کمانى رسم مى کنيم تا کمان قبلى را قطع کند و به اين ترتيب، 

نقطه ی C  از برخورد دوکمان حاصل مى شود.
۶ ــ براى بقيه ی نقاط نيز به همين ترتيب عمل مى کنيم.

G

G

G

۷ ــ طول هايى را که جهت کنترل اندازه گيرى کرده بوديم نيز 
روى کاغذ پياده مى کنيم؛ مثًال براى ترسيم نقطه ی G، تقاطع دوکمان 
به طول هاى AG  و MG کافى است، اما اگر طول  CG را براى 
محل  از  نيز   CG کمان  بايد  باشيم،  کرده  اندازه گيرى  کار،  کنترل 
برخورد  محل  اين صورت  درغير  بگذرد.  ديگر  دوکمان  برخورد 

سه کمان به صورت شکل ۱٥ ــ۶ خواهد بود:

G

شکل ١٥ ــ٦

شکل ١٦ــ٦ شکل ١٤ ــ٦

نقطه  نقطه ی  G سه  يک  جاى  به  مى بينيد  که  همان طور 
داريم. ( البته در اين جا اين اختالف را خيلى بزرگ نشان داده ايم. ) 
نقطه  سه  از  که  را  مثلثى   ،G براى  مناسب  محل  يک  يافتن  براى 
تشکيل مى شود ترسيم نموده عمود منصف سه ضلع آن را ترسيم 
مى کنيم، محل برخورد سه عمود منصف بهترين محل براى نقطه ی 

G است.شکل ۱۶ ــ۶ را مالحظه نماييد.
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به اين پرسش ها پاسخ دهيد

۱ ــ مراحل تهيه نقشه را بيان کنيد.
۲ ــ وظايف گروه شناسايى را توضيح دهيد.

۳ــ شمال جغرافيايى را تعريف کنيد.

۴ ــ شمال مغناطيسى را تعريف کنيد.
۵ ــ انحراف مغناطيس را تعريف کنيد.

۶ ــ آزيموت يا سمت جغرافيايى را تعريف کرده نحوه ی اندازه گيرى آن را توضيح دهيد.
۷ ــ هدف از برداشت چيست؟

۸   ــ انواع برداشت را با توجه به دقت و وسعت کار توضيح دهيد.
۹ ــ سه روش برداشت مسطحاتى با وسايل ساده نقشه بردارى را توضيح دهيد.

۱۰ ــ انواع برداشت را با توجه به نوع نقشه توضيح دهيد.
۱۱ ــ شرايط خط هادى را توضيح دهيد.

۱۲ ــ روش برداشت مسطحاتى را از طريق يک خط هادى توضيح دهيد.
۱۳ ــ روش برداشت مسطحاتى را از طريق دو يا چند خط هادى توضيح دهيد.

۱۴ ــ روش برداشت مسطحاتى را به وسيله مثلث بندى توضيح دهيد.
۱۵ ــ روش محاسبه و ترسيم نقشه را با استفاده از خط هادى شرح دهيد.

۱۶ ــ روش محاسبه و ترسيم نقشه را به روش مثلث بندى توضيح دهيد.

تمرين عملی 

تمرين ۱، برداشت محدوده ی مدرسه و عوارض داخل آن به روش خط هادى
براى انجام اين کار با توجه به وسعت مدرسه و محل عوارض موجود در آن تعدادى از نقاط نقشه بردارى را که 
در داخل مدرسه درنظر گرفته ايد براى نقاط خط مبنا انتخاب نماييد؛ سپس کليه ی عوارض را برداشت نموده با مقياس 

مناسب، پالن مدرسه ی خود را تهيه نماييد.
تمرين ۲، برداشت زمين مدرسه و عوارض داخل آن به روش مثلث بندى

سطح مدرسه را با رسم يک کروکى به چند مثلث تقسيم کنيد؛ سپس اضالع مثلث ها را برداشت نموده، با مقياس 
مناسب محدوده ی مدرسه را ترسيم نماييد.

تمرين ۳، با توجه به جدول ١١ــ٦ و توضيحات فوق چهارضلعی ABCM را با مقياس ۱:۲۰۰ ترسيم کنيد.
در پايان دوپالن تهيه شده را بر هم منطبق نموده ميزان انطباق را بررسى نماييد.

؟

؟


