
  ۱  

فصل اول

تاريخچه و دگرگونی های نقشه كشی
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ تاريخچه و سير تحول نقشه کشی را بيان کند.
۲ــ استاندارد و لزوم آن را بيان کند.

۳ــ لزوم استاندارد جهانی و استاندارد ملی را بيان کند.
۴ــ توانايی نقشه کش را بيان کند.

۱ــ۱ــ تاريخچه و تحوالت
به شمار  صنعت  مهم  ارکان  از  يکی  به عنوان  نقشه کشی 
حجمی  چه  روزانه  که  گفت  نمی توان  به درستی  چند  هر  می رود. 
رسم می شود،  زمينه ها  تمام  ساخت، در  از نقشه برای طراحی و 
اما همين قدر می توان گفت که نقشه، به صورت زبانی زنده، گويا و 
روشن، بار سنگين انتقال ذهنيات و افکار ميليون ها طراح و متفکر را 
به سازندگان و توليدکنندگان در زمينه های گوناگون، مانند مکانيک، 
ساختمان، برق، الکترونيک،… برعهده دارد. زبانی که بدون آن 

صنعت و هنر رشد نمی کند و تکنيک منتقل نمی شود.
چه بسيار صنعتگران کهن سال و باتجربه که در اثر ندانستن 
زبان نقشه، دانش و فن آوری به دست آمده ی ده ها سال خويش را 
با خود بردند و چه بسيار طرح ها و نظرها که به علت آشنا نبودن با 
نقشه، در مغزها ماند و هرگز به عمل درنيامد. درحال حاضر به درستی 

صنعتی  شکوفايی  و  بالندگی  نشانه های  از  يکی  که  گفت  می توان 
هر کشور، حجم نقشه های ترسيم شده ی ساالنه ی آن هاست. اگر 
نقشه های انباشته شده برای تغيير اساسی در سيستم يک خودرو را، 
که بيش از ده متر است، درنظر بگيريد، متوجه درستی گفتار خواهيد 
شد. برای ساخت يک آسمان خراش هزاران و برای ساخت يک 
کارخانه ی ذوب آهن بيش از ميليون ها برگ نقشه الزم است به اين 
ترتيب برای کشوری که درحال رشد صنعتی باشد، رشته ای به نام 

نقشه کشی از نيازهای اساسی است.
نقشه يک زبان است، زبانی گويا و توانا. بشر، با اين زبان 
از روزگار کهن آشنايی داشته است. حتی آن زمان که هنوز خط و 
نوشتن اختراع نشده بود، او با زبان تصويری می توانست افکار خود را 
يادداشت و منتقل کند. تصاوير به جا مانده بر روی سنگ و رس حاکی 

از اين مطلب است. به نمونه ای توجه کنيد۱ (شکل ۱ــ۱).

۱ــ اين نمودار می گويد: مردی با قايق برای شکار به جزيره ای در يک درياچه رفت و با يک شکار و مردی ديگر بازگشت.

شکل ۱ــ۱
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اين روش بعدها به صورت خط های تصويری، که بارزترين 
آن ها در مصر و به نام هيروگليف۱ است، تکامل می يابد. يا در فنيقيه۲، 
برای معرفی گاو، شکلی شبيه سر آن رسم می کردند که بعدها همان 
شايد  است۳.  درآمده  امروزی   A حرف  به صورت  گاو  يعنی  آلفا 
درنتيجه  و  ساختمان  به  انسان  نياز  از  می ناميم  نقشه  که  را  آن چه 
نقشه های ساختمانی آغاز شده باشد. چگونه می توان تصور کرد 
شده  ساخته  نقشه  بدون  قديمی  باشکوه  بناهای  و  ساختمان ها  که 

باشند؟ (شکل ۲ــ۱)

شکل ۲ ــ۱ــ کاخ پارتی در ۱۹۰۰ سال قبل

شکل ۳ ــ۱ــ چند وسيله ی جابه جايی اجسام، طراحی ابن سينا

نقشه ها  صنعت،  نيز  و  ساختمان  فن  پيشرفت  با  رفته رفته 
تکامل بيش تر می يافتند، اما هر کس با سليقه ی خود کار را ادامه 
می داد. مثًال طراحان بزرگ در خيلی موارد، ايده های فنی را با 

شکل های سه بعدی بيان کرده اند (شکل ۳ــ۱).

Hieroglyph ۱ــ هيروگليف
۲ــ فنيقيه که حدود لبنان امروز است.

۳ــ الفباهای امروز رايج در اروپا در حقيقت برگرفته از همين الفبای فنيقی است. امروزه هنوز هم آثاری قابل لمس در الفبای چينی و ژاپنی ديده می شود.
۴  ــ استاندارد Standard که در آلمانی Norm، نرم گفته می شود به مفهوم دستور، هماهنگی و يک سان کردن است.

۲ــ۱ــ استاندارد
است  روشن  آن:  به  نياز  و  استاندارد۴  ۱ــ۲ــ۱ــ 
که ساختن سازه های فنی دقيق به نقشه های دقيق تری نياز داشته 
اصول  در  علوم،  پيشرفت  و  زمان  گذشت  با  طرفی  از  دارد.  و 
از  مجموعه ای  پيدايش  ضمنًا  می آمد.  به وجود  تغييراتی  ترسيم 
است.  شده  بيش تر  توانمندی  و  بهبود  باعث  ترسيم  در  نشانه ها 
رفته رفته کارخانه ها و صاحبان صنعت به فکر هماهنگی نشانه ها و 
قراردادهای پراکنده افتادند. متفکران و مهندسان بر اين امر معتقد 
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بودند که همسان سازی و يک سان کردن، بسياری از نارسايی ها را 
حل خواهد کرد. امروزه آن چه که از استاندارد موردنظر است، 

ايجاد نوعی هماهنگی می باشد.
اولين سازمان استاندارد رسمی در ۱۹۰۲ م در انگلستان 
و سپس در ۱۹۱۶ م در هلند و در ۱۹۱۷ م در آلمان بنيان گذاری 
شد. آن ها سازمان های استاندارد ملی بودند. در ۱۹۲۶ م سازمانی 
۱ ايجاد شد،  ISA از مجموع بيست سازمان ملی استاندارد به نام
که وظيفه ی آن جهانی کردن استانداردها بود. همين سازمان پس 
اين  شد.  بازسازی   ،۲ ISO نوين  عنوان  با  دوم  جهانی  جنگ  از 
بنياد در بسياری زمينه ها به ويژه صنعت و فن، دستورهای با ارزشی 

ارائه می دهد.

و  شد  تأسيس  ش   ۱۳۳۲ در  ايران۳  استاندارد  سازمان 
ايزو  دستورهای  حاضر  درحال  درآمد.  ايزو  عضويت  به  بعدها 
در نقشه کشی ما رايج است. در خاتمه نياز به تأکيد بر اين نکته 
است که در يک نقشه، اگر استاندارد با تمام دقت رعايت نشود، 
شروع  از  قواعد  و  اصول  رعايت  پس  ندارد.  ارزشی  نقشه  آن 
و  است  صنعت  زبان  نقشه  کوتاه،  گفته ای  به  است.  الزامی  کار 
دقيق،  شکل  شناساندن  مانند  نيازها،  همه ی  خوب  نقشه ی  يک 
نقشه  می سازد.  برآورده  را  و…  سطح  صافی  جنس،  اندازه ها، 
می تواند يک سازنده را در مراحل کار راهنمايی کند. نقشه پلی 
است که دفترهای طراحی را به کارگاه های ساخت وصل می کند 

(شکل ۴ــ۱).

شکل ۴ ــ۱  ــ قوری از جنس چينی

International Standardization Association ۱ــ سازمان جهانی استاندارد
۲ــ سازمان جهانی استاندارد International Standardization Organization که اختصار آن ISO است و به صورت ايزو هم گفته می شود. ايزو در زبان التين به معنی 

همگن يا يک سان است.
۳ــ سازمان استاندارد ايران با عنوان کامل، «مؤسسه ی استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران» و با  عنوان های اختصاری ISIRI يا ماتصا

استاندارد مورد استفاده در نقشه، فقط دستورهای ايزو (ISO) است.

قوری چينی
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امروزه سازمان های جهانی گوناگونی برای دادن استانداردهای 
موردنياز به وجود آمده اند. که از معتبرترين آن ها دفتر جهانی اوزان 
و مقياسات، با اختصار BIPM است که تصميم گيری های اصلی 
سازمان  اما  می دهد.  انجام  اندازه گيری،  يکاهای  زمينه ی  در  را، 
دستورهای  است،  غيرانتفاعی  بنياد  يک  حقيقت  در  که  «ايزو»، 
خود را با شماره هايی ارائه می کند (مانند ISOR/128) که درباره ی 
اصول نقشه کشی است. اين دستور از زمان صادر شدن تا وقتی 

که دستور جديدی آن را برکنار کند، معتبر است.
کشورها در سطح ملی خود نيز به استانداردهای بسياری 
نياز دارند. از اين رو سازمان های ملی استاندارد به وجود آمده اند 
که با نهايت توانايی فعال خواهند بود. در اين جا اضافه می شود که 

پيشينه ی استاندارد به روزگاران پيش از تاريخ می رسد. هرگونه 
عالمت و نشانه ای که همه آن را بپذيرند و به کار برند، در حقيقت 
نيز  و  اشاره ها،…  خط،  واژه ها،  مانند  است  استاندارد  نوعی 
سنجه های جرم، زمان، طول… پس استاندارد چيز جديدی نيست 

و اين نياز بشر در همه ی زمينه های زندگی است.

۳ــ۱ــ توانايی های نقشه کش
اختصاصی  استانداردهای  به  آشنا  است  فردی  نقشه کش 
رشته ی خود که می تواند با درک نقشه های ترسيمی توسط طراح، 

آن ها را به زبان روز نقشه ارائه دهد.

برای مطالعه
برای آشنايی، چند سازمان ملی مهم معرفی می شوند۱ (جدول ۱ــ۲).

کشور نشانه  کشور  نشانه  کشور   نشانه   
ايران  ISIRI چين   CAS ايتاليا    UNI  

سوئد  SIS مکزيک   DGN آلمان    DIN  

اتريش  ONORM هند   BIS روسيه    GOST  

رومانی  STAS استراليا   AS ژاپن    JSA  

آفريقای جنوبی  SABS انگلستان   BSI فرانسه    AFNOR  

برزيل  ABNT آمريکا   ASA کانادا    CSA  

جدول ۱ــ۲

        خالصه ی مطالب مهم

۱ــ وظيفه ی نقشه انتقال افکار طراح به سازنده است.
۲ــ حجم نقشه ی ترسيمی ساالنه در يک کشور، به گونه ای معرّف پيشرفت صنعتی است.

۳ــ نقشه يک زبان است، زبانی گويا و توانا.
۴ــ به احتمال قوی، اولين نقشه ها، نقشه های ساختمانی هستند.

۱  ــ برای ژاپن و آمريکا، سازمان های ملی صنعتی عبارتند از JISC و ANSI و برای جامعه ی اروپا EU، نشان استاندارد است.
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۵  ــ استاندارد ايجاد نوعی هماهنگی است.
۶  ــ سازمان جهانی استاندارد يعنی ISO وظيفه ی تهيه ی استانداردهای جهانی نقشه کشی را دارد.

۷ــ سازمان ملی استاندارد ايران ISIRI است.
۸  ــ نقشه پلی است بين قسمت طراحی و قسمت توليد.

۹ــ رعايت استانداردهای ISO در نقشه اجتناب ناپذير است.

                         خودآزمايی 

۱ــ وظيفه ی نقشه چيست؟
۲ــ اگر از نقشه استفاده نکنيم چه می شود؟

۳ــ آشنا نبودن صنعتگران تجربی با نقشه چه پيامدی داشت؟
۴ــ يکی از نشانه های پيشرفت صنعتی در جامعه را توضيح دهيد.

۵  ــ نقشه را در يک جمله تعريف کنيد.
۶  ــ آشنايی انسان با نقشه از چه زمانی است؟

۷ــ آيا می توان گفت خط نيز نوعی نقشه است؟
۸  ــ چه چيزهايی موجب تکامل نقشه می شود؟

۹ــ همسان سازی چه فايده ای دارد؟
۱۰ــ مهندسان بر چه امری اتفاق نظر داشتند؟

۱۱ــ عنوان کامل سازمان استاندارد ايران و اختصارات آن چيست؟
۱۲ــ اختصار سازمان جهانی استاندارد و عنوان کامل آن چيست؟

۱۳ــ رعايت نکردن استاندارد در نقشه چه اشکالی دارد؟
۱۴ــ دستورهای ايزو چگونه ارائه می شود و تا کی اعتبار دارد؟ مثال بزنيد.

۱۵ــ توانايی نقشه کش چيست؟

                          تحقيق كنيد

۱ــ به نظر شما برای ساخت يک کارخانه ی ذوب آهن نياز به چه نقشه هايی هست؟
۲ــ در تغيير عالمت سازمان استاندارد جهانی از ISA به ISO چه نکته ای هست؟

۳ــ آيا استانداردها بايد مرتبًا تغيير کنند؟
۴ــ جز ISOR/128 می توانيد به استاندارد ديگری اشاره کنيد؟

۵ ــ علت تفاوت رنگ در جدول استاندارد کشورها (صفحه ی ۴) چيست؟



  ۶  

فصل دوم

ابزارهای نقشه كشی
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ انواع مداد و کاربرد آن ها را معرفی کند.
۲ــ چگونگی آماده به کار کردن مداد را توضيح دهد.

۳ــ مداد مناسب را انتخاب و آماده به کار کند.
۴ــ ويژگی ها و انواع پاک کن را معرفی کند.

۵  ــ تخته ی رسم و مشخصات آن را بيان کند.
۶  ــ خط کش تی و مشخصات آن را بيان کند.

۷ــ مشخصات گونيا و کاربرد آن را توضيح دهد.
۸  ــ کاغذ و خصوصيات و انواع آن را بيان کند.

۹ــ اندازه ی کاغذ استاندارد را بيان کند.
۱۰ــ اندازه های اصلی و فرعی کاغذ را از جدول استخراج کند.

۱۱ــ ويژگی کادر و جدول را معرفی کند.
۱۲ــ عناوين موجود در جدول را بازگو کند.

۱ــ۲ــ ابزارهای نقشه کشی۱
مجموعه وسايلی است که نقشه با آن رسم می شود.

مقدماتی  نقشه های  رسم  برای  مداد۲:  ۱ــ۱ــ۲ــ 
و نقشه ی با دست آزاد۳، از مداد استفاده می شود. گاهی هم 
نقشه های اصلی با مداد ترسيم می شود. خطوط ترسيم شده ی 
يک نواخت  و  سياه  کافی  اندازه ی  به  و  پر رنگ  بايد  مداد  با 
باشد. برای راحت تر بودن انگشتان در موقع کار، بايد بدنه ی 

قرار  چوبی  بدنه ای  در  مداد  مغزی  باشد.  شش گوش  مداد 
می گيرد. جنس چوب و ساخت آن بايد به گونه ای باشد که مانع 
باشد  مقاومت  دارای  نيز  خود  و  شود  مداد  مغز  شکستن  از 

(شکل ۱ــ۲).
درجه بندی مغز مداد: مغز مداد از جنس گرافيت۴ و خاک 

رس۵ است (شکل ۲ــ۲).

۱ــ به دليل طوالنی بودن اين مبحث، موارد الزم در دو بخش ارائه می شود.
Pencil ۲ــ مداد

Free Hand ۳ــ دست آزاد
Graphite ۴ــ گرافيت، کربن بی شکل

Clay ۵  ــ ُرس، خاک رس
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شکل ۱ــ۲ــ مداد شش گوش ويژه ی ترسيم نقشه های مقدماتی

شکل ۲ــ۲  ــ مغز مداد زير ميکروسکوپ 

   گرافيت
    خاک رس
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هرچه مقدار گرافيت موجود در مغز مداد بيش تر باشد، مداد 
نرم تر و درنتيجه پر رنگ تر خواهد بود. با توجه به مقدار گرافيت و 
رس، مدادها به ۱۹ درجه تقسيم می شوند که آن ها را در سه گروه، 

مدادهای سخت۱، مدادهای متوسط۲ و مدادهای نرم۳ قرار می دهند. 
سخت ترين مداد ۹H و نرم ترين مداد ۸B است۴. در جدول ۱ــ۲، 

انواع مداد و کاربرد تقريبی آن ها معرفی شده است.
جدول ۱ــ۲

Hard، Firm ۱  ــ سخت
Medium ۲ــ متوسط

۳  ــ نرم Soft اما حرف B از سياه يا Black است.
۴ــ امروزه کارخانه های سازنده ی مغز مداد کوشش می کنند درجه ی رنگ مدادهايشان را تا حد ممکن يک سان نمايند (در گذشته اين گونه نبوده است).

کاربرد مداد: انتخاب مداد بستگی به جنس کاغذ دارد. 
اما معموًال از مدادهای H، F، HB و B برای ترسيم نقشه استفاده 
کاربرد را دارد. توجه به  می شود. HB يا مداد متوسط بيش ترين 
اين نکته الزم است که بايد رنگ خطوط يک نقشه يک سان باشد. 

بنابراين، می توان تنها از يک نوع مداد، مانند HB استفاده کرد.
هنگامی  رسم خطوط  برای  مداد  مداد: نوک  کردن  تيز 
قابل استفاده است که با روش درستی تراشيده شده باشد. طول 
قسمت تراشيده شده حدود ۲۴ تا ۳۰ و نوک آن حدود ۸ تا ۱۲ 

ميلی متر است (شکل ۳ــ۲).
می توان نوک مداد را به کمک کاغذ سنباده ی نرم به صورت 

تخت درآورد (شکل ۴ــ۲).
شکل ۳ــ۲

شکل ۴ــ۲

۸B    ۷B    ۶B     ۵B     ۴B     ۳B    ۲B       B     HB       F     ۲H    H      ۳H    ۴H    ۵H     ۶H     ۷H    ۸H    ۹H    درجه ی مداد 

    برای خط کشی و نوشتن
    نوشتن، اسکچ، سايه

    نقشه کشی
    کشيدن خط روی مواد

    کشيدن روی مواد سخت
    روی مواد سخت تر

    کارهای هنری



  ۹  

است  شده  چسبانده  چوب  تکه  يک  روی  سنباده  کاغذ 
(شکل ۵  ــ۲).

روش سايش نوک مداد در شکل ۶  ــ۲ ديده می شود. 

شکل ۵   ــ۲ــ کاغذ سنباده زبر و نرم

شکل ۶   ــ۲ــ روش سايش نوک مداد

چنان چه از نوک مداد به صورت مخروطی استفاده می شود، 
اشاره  و  شست  انگشت  به وسيله ی  را  مداد  بايد  ترسيم  طول  در 
چرخاند تا خطوط تا جای ممکن يک نواخت ترسيم شوند (شکل 

۷ــ۲).

شکل ۷ــ۲ــ رسم خط و چرخاندن آرام مداد

مداد نوکی۱: در اين مدادها می توان از مغزی ها با ضخامت 
از  می توان  زياد  قطرهای  برای  کرد.  استفاده  شده  استاندارد 
تراش های ويژه يا کاغذ سنباده استفاده کرد، ولی مغزی های ظريف 
نياز به سايش ندارند و مستقيمًا به کار می روند. جدول ۲ــ۲ قطر 

مغزی ها را نشان می دهد.

جدول ۲ــ۲

درجه ی رنگ موجود قطرهای استاندارد 
4H  3H  2H  H  ۰/۲۵  
HB  F    ۰/۳۵  
B  2B    ۰/۵  

۰/۷  

۱  
 9H  8H  7H  6H  5H  4H  3H  2H  H  ۱/۴  
HB  F    B    2B  3B  4B   5B  6B       ۲  

۱ــ مداد نوکی يا مداد مکانيکی Mechanical Pencil، که به آن مداد «اتود» هم می گويند.
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آن ها  می روند.  به کار  خود  ويژه ی  قلم های  با  مغزی ها  اين 
در دو نوع فشاری۱ و پيچی۲ در دسترس هستند که نوع فشاری 

در  معموًال   ۰/۲۵ قلم  البته  ۸  ــ۲).  دارد (شکل  بيش تری  کاربرد 
دسترس نيست.

مداد  نوک  کردن  آماده  برای  مداد:  نوک  کردن  آماده 
استفاده  الکتريکی  و  مکانيکی  و  دستی  مداد تراش های۳  انواع  از 
می شود. نوک مداد توسط اين ابزارها به صورت مخروط تراشيده 
می شود. می توان به کمک تيغ و مانند آن هم چوب مداد را تراشيد 
و مغز آن را به صورت استوانه و به طول حدود ۱۲ خارج نمود۴ تا 

برای سايش با کاغذ سنباده آماده شود.
مداد تراش های دستی معمولی: که از يک تيغه ی ثابت 
تشکيل می شود و به وسيله ی يک پيچ به بدنه محکم شده است و 

                         Mechanical Pencil of push type ۱ــ مداد نوکی فشاری
Mechanical Pencil of Screw type ۲ــ مداد نوکی پيچی

 Pencil Pointer برای نوک Pencil Sharpener  ۳ــ مدادتراش برای مداد
۴ــ برای اين کار هم مدادتراش مخصوص وجود دارد.

شکل ۸   ــ۲ــ a مداد نوکی فشاری، b مداد نوکی پيچی

a

b

شکل ۱۰ــ۲ــ مداد تراش روميزیشکل ۹ــ۲ــ مداد تراش

يک سوراخ مخروطی شکل دارد. با چرخاندن مداد در اين فضای 
مخروطی، مداد تراشيده و تيز می شود (شکل ۹ــ۲).

مدادتراش روميزی مکانيکی: که قابل نصب روی ميز 
يا ديوار است. پس از قرار دادن درست مداد در آن، با چرخاندن 

دسته، مداد تراش می خورد (شکل ۱۰ــ۲).
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مثل  ضخيم،  مغزی های  کردن  تيز  برای  تيزکن:  مغزی 
١/٤ يا ۲ به کار می رود. نمونه هايی از آن ها در شکل ۱۱ــ۲ ديده 

می شود.
مدادتراش های الکتريکی نيز موجودند. بايد توجه کرد که 

خط های  زدودن  برای  پاک کن  پاک کن۱:  ۲ــ۱ــ۲ــ 
مدادی يا مرکبی به کار می رود. پاک کن مناسب، با توجه به نوع مداد 
و کاغذ، انتخاب می شود، زيرا بايد کم ترين آسيب را به کاغذ وارد 
کند. پاک کن ها، از نظر جنس، به دو گونه ی صمغی يا الستيکی و 
پالستيکی تقسيم می شوند. برای افزايش زبری و درنتيجه سايندگی 
بهتر، به ويژه برای خط های مرکبی، ذرات ساينده ای به آن اضافه 
می شود. شکل ۱۲ــ۲، پاک کن معمولی را با جلد نگه دارنده نشان 

می دهد.

شکل ۱۱ــ۲ــ نوک تراش

در موقع کار بايد پاک کن به اندازه ی مناسب از جلد خارج 
شود.

شکل ۱۳ــ۲، پاک کِن با شکل مدادی را معرفی می کند. 
می توان آن را به کمک مداد تراش يا تيغ مخصوص تيز نمود.

تراشه های مداد، به ويژه مغزی مداد باعث کثيف شدن کاغذ و نقشه 
می شود. لذا پس از تراش مداد خوب است که نوک آن با پارچه 

تميز شود.

Eraser ۱ــ پاک کن

شکل ۱۳ــ۲ــ انواع پاک کن شکل ۱۲ــ۲
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مانند  می توان  که  است  نوکی  پاک کن  ديگر،  گونه ی 
مداد  نوکی، آن را به مقدار نياز بيرون آورد (شکل ۱۴ــ۲).

شکل ۱۵ــ۲ــ پاک کن الکتريکی با باتری های قابل شارژ

و  کار  ظرافت  نوکی،  و  مدادی  پاک کن های  مزايای  از 
با  نيز  الکتريکی  پاک کن  است.  مجاور  خط های  به  کم تر  آسيب 
حرکت چرخشی خود، ظرافت و دقت بيش تری در کار دارد. از 
آن ها با باتری استفاده می شود. گاهی هم قابل شارژ هستند (شکل 

۱۵ــ۲).

Erasing Shield :۱ــ سپر پاک کن ــ راهنمای پاک کن
Dusting brush يا brush :۲ــ برس

شکل ۱۶ــ۲ــ راهنمای پاک کن

۳ــ۱ــ۲ــ سپر پاک کن۱: ورقه ای پالستيکی يا فلزی 
شکل های  با  سوراخ هايی  دارای  است،  کم  خيلی  ضخامت  با 
خط  روی  مناسب  شيار  دادن  قرار  با  می توان  که  است  گوناگون 
موردنظر، به گونه ای آن را پاک کرد که به ساير خط ها آسيبی نرسد 

(شکل ۱۶ــ۲).

شکل ۱۷ــ۲ــ برس

۴ــ۱ــ۲ــ ُبرس۲: اين ابزار برای پاک نمودن ذراتی 
است که از پاک کن، به هنگام کار، به وجود می آيد. برای اين کار 
نبايد از دست استفاده شود، بلکه بايد برس مويی به کار برد، برس 
مدتی  از  پس  می شود.  درست  پالستيک  يا  اسب  يال  موی  از 
بايد برس را با آب نيم گرم و مايع صابون به آرامی شست (شکل 

۱۷ــ۲).

شکل ۱۴ــ۲ــ پاک کن نوکی، برای پاک کردن ظريف
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روی  کاغذ  نگه داری  برای  نوارچسب۱:  ۵  ــ۱ــ۲ــ 
در  نوارچسب ها  می شود.  استفاده  نوارچسب  از  رسم  تخته 
معمولی  به طور  موجودند.  نايلونی  و  پارچه ای  کاغذی،  انواع 

نوارچسب های نايلونی شفاف توصيه می شود (شکل ۱۸ــ۲).

۶  ــ۱ــ۲ــ تخته ی رسم۲: سطحی است تخت که نقشه 
روی آن ترسيم می شود. چون اين سطح مرجع تمام کارهای ماست، 

بايد از صافی آن اطمينان داشته باشيم.
جنس مرغوب آن معموًال از چوب کاج است ولی امروزه 
بيش تر از تخته های مصنوعی و پالستيک ساخته می شود. لبه ی 
راهنمای  لبه  اين  شود.  ساخته  مستقيم  کامًال  بايد  آن  سمت چپ 
(شکل  بود  خواهد  عمودی  و  افقی  موازی،  خط های  ترسيم 

۱۹ــ۲).

شکل ۱۸ــ۲ــ نوار چسب

Tape ۱ــ نوارچسب
Drawing board :۲ــ تخته ی رسم

T.Square :۳ــ خط کش تی

شکل ۱۹ــ۲ــ تخته رسم

چوب کاج
چوب سخت

آن ها در دو گونه ی قابل حمل و نيز با ميز ساخته می شوند. 
شده  داده  ۳ــ۲  جدول  در  رسم،  تخته ی  از  مناسبی  اندازه های 

است.

۵۰۰*۳۵۰  ۶۵۰*۵۰۰  
۵۵۰*۳۵۰  ۹۰۰*۶۵۰  
۶۰۰*۴۰۰  ۱۲۵۰*۹۰۰  

جدول ۳ــ۲

برای رسم های مقدماتی هنرجويان، يک تخته ی ٣٥٠×٥٠٠ 
پيش نهاد می شود.

۷ــ۱ــ۲ــ خط کش تی۳: يک خط کش لبه دار است که 
لبه ی آن نسبت به تيغه دارای زاويه ی نود درجه است. با تکيه دادن 
ِسر تی به لبه ی سمت چپ تخته ی رسم و حرکت دادن آن می توان 

خط های موازی رسم کرد (شکل ۲۰ــ۲).

شکل ۲۰ــ۲ ــ خط کش تی ساده
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اندازه های تی گوناگون است و طول ۴۰۰ تا ۶۰۰ آن برای 
کارهای مقدماتی کافی است.

آن  کمک  به  که  است  مهمی  ابزار  گونيا۱:  ۸    ــ۱ــ۲ــ 
می توان خط هايی با زاويه های ٤٥º ،۳۰º، ٦۰º و ٩۰º را مستقيمًا 
رسم کرد. با تکيه دادن آن بر خط کش تی می توان خط های عمود 
 ۳۰º ،٦۰º) بر تی را با دقت خوب کشيد. گونياها در دو نوع ثابت

و ٤٥º) و نيز قابل تنظيم موجودند (شکل ۲۱ــ۲).

شکل ۲۱ــ۲ــ گونيا متغير زاويه ای

نظر به اين که بيش تر کار رسم به ياری گونيا انجام می شود، 
در انتخاب آن بايد دقت بسيار کرد. چون رنگ نامناسب آن باعث 
گونيای  از  بايد  بنابراين،  شد.  خواهد  چشم  کسالت  و  خستگی 

بی رنگ يا آبی روشن يا قهوه ای روشن استفاده کرد. تهيه ی دو 
گونيا با اندازه ی متوسط و دو گونيا با اندازه ی کوچک الزم است. 

اندازه های مناسب در شکل ۲۲ــ۲ نشان داده شده است.

شکل ۲۲ــ۲ــ اندازه های مناسب برای گونيا

توجه: از ابزار رسم بايد همواره به درستی محافظت کرد. 
حتمًا پس از انجام کار بايد آن ها را در جلد ويژه ی خودشان قرار 

داد. هيچ گونه استفاده ی ديگر به جز ترسيم از آن ها مجاز نيست.
از  نوشتن،  و  ترسيم  برای  بشر  کاغذ۲:  ۹ــ۱ــ۲ــ 
لوحه های گلی، سنگ، پوست حيوان و گياهان استفاده می کرد. 

توسط  کاغذ  اختراع  پاپيروس۳.  به نام  گياهی  و  آهو  پوست  مثل 
چينی ها در حدود يک صد سال قبل از ميالد انجام شد که به کندی 

در سراسر جهان رايج شد (شکل ۲۳ــ۲).
ايران  در  کاغذسازی  کارخانه ی  ساسانيان،  روزگار  در 

وجود داشت.
Triangle :۱ــ گونيا

۲ــ کاغذ: Paper. کاغذ واژه ای چينی است که با تغيير تلفظ در بسياری از کشورها و زبان ها رواج يافته است.
۳ــ پاپيروس (Papyrus): استفاده از برگ پهن اين گياه برای نوشتن در مصر باستان رايج بوده است و کلمه ی پيپر (Paper) به معنی کاغذ از آن گرفته شده است.
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کاغذ مناسب برای نقشه بايد شرط های زير را داشته باشد:
ــ رنگ سفيد مايل به کرم

ــ مقاوم در برابر پاک کردن
ــ مقاوم در مقابل پاره شدن
ــ رنگ مات و بدون موج۱

نهايی  نقشه ی  برای  هم  و  پيش نويس  برای  هم  کاغذ  از 
هم  معمولی  کاغذهای  از  می توانند  هنرجويان  می شود.  استفاده 

برای ترسيم استفاده کنند.

شکل ۲۳ــ۲ــ نمونه هايی از کاغذ، a ميلی متری، b کالک

گونه ی ديگر کاغذ، که نيمه شفاف است، کالک۲ نام دارد. 
اغلب  نقشه.  کردن  مرکبی  برای  مناسب  بسيار  است  کاغذی 
لوله های  در  کاغذ  اين  می شود.  ترسيم  آن  روی  نهايی  نقشه ی 
۲۰ و ۵۰ متری با پهنای ۹۰ و ۱۱۰ سانتی متر در بازار موجود 
قرار  استفاده  مورد  مدّرج  به صورت  گاهی  را  کاغذها  است. 
و…  ايزومتريک  ميلی متری،  شطرنجی،  کاغذ  مانند  می دهيم، 

۲۴ــ۲). (شکل 

شکل ۲۴ــ۲ــ a کاغذ ميلی متری، b کاغذ شطرنجی، c کاغذ ايزومتريک
abc

١ــ کاغذهای مرغوبی با نام های تجارتی اشتنباخ، فابريانو، فيلی و… در بازار موجودند، که دارای گزينه های مناسب برای نقشه هستند.
(Papier calque :فرانسه) Tracing paper :۲ــ کاغذ کالک

a b
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مورد  مناسب،  اندازه های  با  بايد  کاغذ  کاغذ:  اندازه ی 
استفاده قرار گيرد. استاندارد، اندازه های کاغذ را برای نقشه کشی، 
 A۰ انواع تکثير، چاپ و تجارت معين کرده است. کاغذهای پايه
و B۰ و C۰ هستند١. از کاغذهای A برای نقشه استفاده می شود. 

اندازه ی کاغذ مبنای A۰، براساس دو قاعده، معين می شود:
۱ــ مساحت کاغذ مبنا يک مترمربع است.

2 است. ۲ــ نسبت طول کاغذ بر عرض آن 
نشان   b با  آن  عرض  و   a با  کاغذ  طول  ۲۵ــ۲،  درشکل 

شکل ۲۵ــ۲ــ طول و عرض کاغذ

داده شده است.
کاغذ  برای   b  = ٨٤١ و   a  = ١١٨٩ داريم  ترتيب  اين  به 

.A۰
کاغذ A۰ را می توان به قسمت های کوچک تر تقسيم کرد. 
در اين مورد هم يک قاعده وجود دارد: هر کاغِذ کوچک تر از 
نصف کردن طول کاغذ بزرگ تر به دست می آيد. هر کاغذ کوچک تر 

نام خود را دارد (شکل ۲۶ــ۲).

A0  ۸۴۱×۱۱۸۹  A3  ۲۹۷×۴۲۰  
A1  ۵۹۴×۸۴۱  A4  ۲۱۰×۲۹۷  
A2  ۴۲۰×۵۹۴  A5  ۱۴۸×۲۱۰  

جدول ۴ــ۲

اندازه ی اصلی کاغذها در جدول ۴ــ۲ داده شده است.

٣A3  ۴۲۰×۸۹۱  ۲A0  ۱۱۸۹×۱۶۸۲  
٤A3  ۴۲۰×۱۱۸۹  ٣A1  ۸۴۱×۱۷۸۳  
٣A4  ۲۹۷×۶۳۰  ٣A2  ۵۹۴×۱۲۶۱  

جدول ۵  ــ۲ــ اندازه های فرعی انتخابی

کرد.  خواهيم  استفاده   A۴ کاغذ  از  مقدماتی  کارهای  در 
اين اندازه به صورت آماده در بازار موجود است.

برای افزايش تنوع اندازه های کاغذ، استاندارد جدول های 

A0   به کاغذهای کوچک تر شکل ۲۶ــ۲ــ روش تقسيم کاغذ 

فرعی هم ارائه کرده است. اين اندازه ها ترکيبی از اندازه های اصلی 
است. جدول ۵  ــ۲ چند اندازه انتخابی را می دهد.

يادآوری می شود در همه ی موارد، کاغذها بايد از طول به هم 
وصل باشند (شکل ۲۷ــ۲).

٣Aشکل ۲۷ــ۲ــ اندازه های کاغذ ٣

۱ــ برای اندازه های کاغذهای B۰ و C۰ به پيوست ها نگاه کنيد.



  ۱۷  

(Cadre فرانسه) Frame :۱ــ کادر
Title block :۲ــ جدول

حاشيه ی  بايد  نقشه  رسم  از  پيش  کادر۱:  ۱۰ــ۱ــ۲ــ 
گويند  «کادر»  را  خط کشی  محدوده ی  شود.  خط کشی  کاغذ 

(شکل ۲۸ــ۲).

شکل ۲۸ــ۲ــ حاشيه ی کاغذ

فاصله ی خطوط کادر تا لبه ی کاغذ به اندازه ی کاغذ بستگی 
دارد. جدول ۶ــ۲ مقدار e و f را نشان می دهد.

جدول ۶   ــ۲

اندازه ی f برای منگنه و کالسه کردن است و اگر اين کار 
الزم نباشد همه ی لبه ها برابر e خواهد بود.

به  که  را  اطالعاتی  از  بسياری  جدول۲:  ۱۱ــ۱ــ۲ــ 
نقشه مربوط اند، نمی توان روی خود نقشه نوشت پس بايد در جايی 
مناسب آن ها را نوشت. اين جای مناسب، جدول نقشه است. اما 

نظر به اطالعات گوناگونی که مربوط به حرفه های مختلف است، 
پس  کرد.  پيش بينی  رشته ها  همه ی  برای  کاملی  جدول  نمی توان 
جدول، موردی است که کارخانه می تواند با توجه به نيازهای خود 

آن را تنظيم کند.
جايگاه جدول معموًال پايين و راست کاغذ چسبيده به کادر 
می باشد. در شکل ۲۹ــ۲ جايگاه جدول در شرايط افقی و عمودی 

کاغذ ديده می شود.

شکل ۲۹ــ۲ــ جای رسم جدول

کارهای  برای  که  جدول،  از  نمونه هايی  ۳۰ــ۲  درشکل 
برای  پيش نهادی  اندازه های  می شود.  ديده  است،  مناسب  ما 
يک  در  شده  طراحی  جدول  می باشد.   ١٥۰×٤۰ جدول ها 
کاغذ،  اندازه ی  به  و  دارد  ثابت  اندازه ای  همواره  کارخانه، 

ندارد. بستگی 

A۵  A۴  A۳  A۲  A۱  A۰  
              کاغذ

لبه  
 

۵  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۲۰  ۲۰  e   
۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰  f  



  ۱۸  

از  عبارت اند  جدول ها  در  رايج  عنوان های  از  برخی 
مقياس۵،  تصويب کننده۴،  بازبين کننده۳،  نقشه کش۲،  طراح۱، 

سازمان۱۱،  شماره۱۰،  قطعه۹،  نام  تولرانس۸،  جنس۷،  تاريخ۶، 
سفارش دهنده۱۲…  .

جنس سفارش  نام  تاريخ   
 طراح

تولرانس نقشه کش    
بازبينی

نام سازمان نام قطعه     مقياس 

خط کادر شماره

جنس: نام نقشه:  ترسيم: 

تولرانس: رشته:  

مقياس: سازمان آموزشی:  بازبين: 

شماره: تاريخ:  

شکل ۳۰ــ۲ــ دو جدول پيشنهادی مناسب برای کارهای آموزشی

Draftsman :۲ــ نقشه کش  Draftsman و گاهی Designer :۱ــ طراح
(Approval) Approve :۴ــ تصويب کننده  Controller :۳ــ بازبين کننده

Date :۶  ــ تاريخ  Scale :۵  ــ مقياس
Tolerance :۸  ــ تولرانس  Quality :۷ــ جنس

Number :۱۰ــ شماره  Part name :۹ــ نام قطعه
(By order of) Orderer :۱۲ــ سفارش دهنده  Establishment - Association - Organization :۱۱ــ سازمان

a

b



  ۱۹  

        خالصه ی مطالب مهم

۱ــ معموًال از مداد برای رسم نقشه های مقدماتی استفاده می شود.
۲ــ مغز مداد از گرافيت و ُرس به نسبت های گوناگون ساخته می شود.

۳ــ مدادها، برحسب مقدار گرافيت خود، به سه گروه نرم، متوسط و سخت تقسيم می شوند.
۴ــ مدادهای نوکی در دو نوع فشاری و پيچی موجودند.

۵  ــ برای پاک کردن خط های مدادی و مرکبی بايد از پاک کن مناسب استفاده شود.
۶  ــ تخته ی رسم سطحی است تخت که ترسيم نقشه روی آن انجام می شود.

۷ــ لبه ی سمت چپ تخته ی رسم مبنای ترسيم های ماست. پس بايد کامًال مستقيم باشد.
۸  ــ تی و گونيا بايد با اندازه و مخصوصًا رنگ مناسب انتخاب شوند.

۹ــ کاغذ بايد به رنگ سفيد مايل به کرم، مات و مقاوم باشد.
۱۰ــ کاغذ پايه ی نقشه کشی A۰ به مساحت يک مترمربع است.

۱۱ــ هر کاغذ کوچک تر، از نصف کردن کاغذ بزرگ تر به دست می آيد.
2 است. ۱۲ــ نسبت طول کاغذ بر عرض آن همواره 

۱۳ــ رسم کادر و جدول اطالعات روی کاغذ الزامی است.

                     خودآزمايی

۱ــ از مداد در چه مواردی استفاده می شود؟
۲ــ جنس مغز مداد چيست و کم و زياد شدن اين مواد چه تأثيری در رنگ مداد دارد؟

۳ــ دسته بندی مدادها چگونه است و در مجموع چند درجه مداد موجود است؟
۴ــ مدادهای معمولی برای نقشه کشی چه نام دارند و کدام مورد بيش تر توصيه می شود؟

۵  ــ در مورد آماده کردن نوک مداد توضيح دهيد.
۶  ــ مداد نوکی و انواع آن را معرفی کنيد.

۷ــ انواع لوازم تراش مداد و مغزی کدام اند؟
۸  ــ پاک کن چه ويژگی هايی دارد و جنس آن معموًال چيست؟

۹ــ پاک کن ها به چه شکل هايی موجودند؟
۱۰ــ تخته ی رسم چيست و ويژگی های مهم آن کدام اند؟

۱۱ــ در مورد تی و توانايی های آن توضيح دهيد.
۱۲ــ در مورد گونيا و توانايی های آن توضيح دهيد.
۱۳ــ چرا بايد ابزار را با رنگ مناسب انتخاب کرد؟

۱۴ــ موارد ايمنی در مورد ابزارها چيست؟



  ۲۰  

۱۵ــ ويژگی های کاغذ نقشه کشی کدام اند؟
۱۶ــ انواع کاغذ و کاربرد آن چيست؟

۱۷ــ اندازه ی کاغذ مبنا بر چه اساسی معين می شود؟
۱۸ــ برای افزايش تنوع اندازه های کاغذ، استاندارد چه کرده است؟

۱۹ــ چرا بايد از جدول استفاده شود؟
۲۰ــ حداقل، ده عنوان به کار برده شده در جدول را بگوييد.

              ارزش يابی عملی

توجه: تمام کارها بايد زير نظر استاد انجام گيرد.
۱ــ سه عدد مداد H و B و HB را به کمک ابزار تيز به صورت استوانه ای به طول حدود ۱۲ خارج کنيد. سپس 

آن ها را مانند شکل ۴ــ۲ به کمک کاغذ سنباده آماده کنيد. نوک مداد تقريبًا مستطيلی حدود ۱/۵×۰/۵ باشد.
۲ــ يک مداد را به کمک مدادتراش دستی، يکی را با مدادتراش مکانيکی و سومی را با مدادتراش الکتريکی 

تيز کنيد. روش های کار را با هم مقايسه کنيد.
۳ــ چند خط با مداد HB روی يک برگ کاغذ رسم کنيد. سپس با پاک کن های معمولی، مدادی و نوکی آن ها 

را پاک کنيد. روش های کار را مقايسه نماييد.
۴ــ روی يک برگ کاغذ چند خط دستی درهم رسم کنيد. سپس به کمک سپر پاک کن کوشش کنيد که قسمت های 

خاصی را، بدون آسيب به ساير قسمت ها، پاک کنيد.

                   تحقيق كنيد

۱ــ چگونه می توانيد از مستقيم بودن لبه ی تخته ی رسم مطمئن شويد؟
۲ــ چگونه می توانيد از دقت زاويه ی ۹۰ درجه ی گونياهای خود اطمينان حاصل کنيد؟

۳ــ اندازه ی کاغذهای B۰ و C۰ و مبنای اين اندازه ها چيست؟
۴ــ از کاغذهای A۷ ،A۶ و A۸ در کجا استفاده می شود؟

٥ ــ چگونه می توانيد مستقيم بودن لبه ی خط کش تی را تحقيق کنيد؟


