
  ۲۱  

۱ــ۳ــ خط
پيدايش  باعث  چيزی  چه  کنيد.  توجه  ۱ــ۳  شکل  به 
اول  درجه ی  در  است.  روشن  پاسخ  است؟  شده  نقشه  اين 
بهتر  دريافت  برای  است.  نقشه  يک  ايجاد  اصلی  رکن  خط 
گوناگون  شکل های  و  پهنا  با  خط  از  بايد  نقشه  يک  جزئيات 

کرد.  استفاده 
استاندارد ايزو در اين مورد دستورهای الزم را می دهد. 

به اين شرح:
ــ خط در ۹ پهنا داده می شود.

2 است. ــ نسبت پهنای هر خط نسبت به خط بعدی 
ــ هر سه خط پشت سر هم، نماينده ی يک گروه خط است 

و هر گروه نام سر گروه خود را می گيرد.
ــ پهنای خط مبنا ۲ و ديگر خط ها از تقسيم متوالی آن بر 

2 حاصل می شود.

فصل سوم

خط1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ نقش خط را در ايجاد نقشه شرح دهد.
۲ــ پهنای استاندارد و نسبت خط ها را بيان کند.

۳ــ گروه های خط ايزو و پهنای هر خط را بيان کند.
۴ــ با توجه به اندازه ی کاغذ، پهنای خط اصلی را از جدول استخراج کند.

۵  ــ خط ها را از نظر شکل و کاربرد معرفی کند.
۶ ــ خط های استاندارد را رسم کند.

۷ــ کاغذ را به شکل مناسب روی تخته نصب کند.
۸  ــ خط کش تی و گونيا را به درستی به کار برد.

۹ــ به کمک دو گونيا، خط های موازی و عمود را رسم کند.
۱۰ــ چگونگی استفاده از نور مناسب را شرح دهد.

۱ــ خط line نکته: در تمام موارد منظورمان از کلمه ی خط، قسمت محدودی از آن است. البته می دانيم قسمت محدود را پاره خط می گويند پس برای سادگی، از به کار بردن 
اصطالحات نيم خط و پاره خط خودداری می شود.



  ۲۲  

جدول ۱ــ۳، عالوه بر معرفی نه پهنای استاندارد، ۷ گروه خط را هم مشخص می کند.

شکل ۱ــ۳ــ محور فوالدی

گروه خط خط اصلی  خط متوسط     خط نازک 
۲  ۲  ۱/۴  ۱  
۱/۴  ۰/۴  ۱  ۰/۷  
۱  ۱  ۰/۷  ۰/۵  
۰/۷  ۰/۷  ۰/۵  ۰/۳۵  
۰/۵  ۰/۵  ۰/۳۵  ۰/۲۵  
۰/۳۵  ۰/۳۵  ۰/۲۵  ۰/۱۸  
۰/۲۵  ۰/۲۵  ۰/۱۸  ۰/۱۳  

جدول ۱ــ۳ــ پهنای خطوط

اصلی  خط  پهنای  کاغذ،  اندازه ی  به  توجه  با  سپس  می شود. 
انتخاب می شود. اين کار با توجه به جدول شماره ی ۲ــ۳ انجام پذير 

است.
برای   ۰/۵۰ گروه خط  ديده می شود که  جدول  با توجه به 
کارهای ما، که معموًال روی کاغذ A۴ و A۳ انجام می شود، مناسب 

است.

است.   ۰/۵ گروه  پنجم،  گروه  نمونه  برای  باال  جدول  در 
در اين گروه خط اصلی ۰/۵، خط متوسط ۰/۳۵ و خط نازک 

۰/۲۵ است.
۱ــ۱ــ۳ــ انتخاب خط: پهنای خط اصلی يک نقشه 
توجه  با  ابتدا،  يعنی  می شود.  انتخاب  کاغذ  اندازه ی  به  توجه  با 
به نيازهايی که برای يک نقشه وجود دارد، اندازه ی کاغذ تعيين 



  ۲۳  

اندازه ی کاغذ خط نازک  خط متوسط  خط اصلی  گروه خط   
A0  ۰/۷  ۱  ۱/۴  ۱/۴  
A0  ۰/۵  ۰/۷  ۱  ۱  

A0) A1)  ۰/۳۵  ۰/۵  ۰/۷  ۰/۷  
A1) A2 A3 A4)  ۰/۲۵  ۰/۳۵  ۰/۵  ۰/۵  

A2 A3 A4  ۰/۱۸  ۰/۲۵  ۰/۳۵  ۰/۳۵  

A4 A5  ۰/۱۳  ۰/۱۸  ۰/۲۵  ۰/۲۵  

جدول ۲ــ۳

پهنا۱  نظر  از  خط  نقشه:  در  خط  انواع  ۲ــ۱ــ۳ــ 
سه گونه است ولی از نظر شکل کاربردی، گونه های زيادی دارد. 

به شکل ۲ــ۳ توجه کنيد. در اين نقشه يک وسيله برای شکستن 
گردو ديده می شود.

شکل ۲ــ۳ــ گردوشکن

جدول ۳ــ۳  اطالعات زيادی درباره ی خط می دهد. ضمنًا 
نقشه ی  روی   F و   A، B، C، D حروف  با  که  خط هايی  مفهوم 

گردوشکن مشخص شده در جدول داده شده است۲.

Width :۱ــ پهنا، عرض
۲ــ اين جدول برای شروع و ادامه ی کار ما کافی است ولی کامل نيست. اطالعات بيش تر بنا بر نياز داده خواهد شد.



  ۲۴  

جدول ۳ــ۳ــ کاربرد خط
خط کاربرد    

خط اصلی يا پر يا ديد خط پهن برای نمايش لبه های ديد   A  

خط نديد يا خط چين خط متوسط برای نمايش لبه های نديد   B  

خط پر نازک خط نازک برای خط اندازه، هاشور، دنده ی پيچ   C  
و ......   

خط محور يا خط نقطه  خط نازک (متوسط) برای نمايش محور و خط تقارن   D  

خط برش خط پهن ــ نازک برای نمايش مسير برش   E  

خط دستی يا خط شکستگی خط نازک برای نمايش خط شکستگی   F  

خط دو نقطه خط نازک برای شکل و وضعيت   G  

گروه  برای  ۴ــ۳،  جدول  در  خط:  ترسيم  ۳ــ۱ــ۳ــ 
خط ۰/۵ و چگونگی رسم آن ها اطالعاتی داده شده است. البته 

موارد گفته شده در جدول بايد با دقت بسيار زياد به کار رود. در 
اين جدول d پهنای خط پر می باشد. 

جدول ۴ــ۳ــ جزئيات برای رسم درست خط ها

d
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خط  پهنا            مشخصات ترسيمی  
d خط پر   

خط متوسط، خط چين  
 

d و  خط برش، نازک، پهن   

خط محور   

d
2



  ۲۵  

۲ــ۳ــ چسباندن کاغذ
روی  مناسب  به گونه ای  کاغذ  بايد  ترسيم  کار  شروع  برای 

تخته چسبانده شود. شکل ۳ــ۳ روش درست را نشان می دهد.

روش کار به اين ترتيب است:
ــ ابتدا چهار تکه چسب به طول حدود 

۲۰ تا ۲۵ را آماده کنيد.
کاغذ  درست  موقعيت  تی  کمک  به  ــ 

را تنظيم کنيد.
ــ ابتدا چسب را روی کاغذ بچسبانيد. 
سپس، با کمی کشش به سمت بيرون، آن را به 

تخته وصل کنيد.
ــ بايد کاغذ را طوری روی تخته يا ميز 
قرار دهيد که فاصله ی آن از لبه ی پايينی تخته 
حدود ۸۰ تا ۱۰۰ و از سمت چپ حدود ۵۰ 

باشد (شکل ۴ــ۳).

شکل ۳ــ۳ــ چسباندن کاغذ

شکل ۴ــ۳ــ فاصله ی مناسب کاغذ از لبه ها



  ۲۶  

بهتر  و  درست  کشيدن  برای  خط:  ترسيم  ۱ــ۲ــ۳ــ 
خط بايد به چند نکته ی مهم توجه کرد:

ــ خط افقی از چپ به راست و به کمک تی کشيده می شود. 

۱ــ کمی روی تی فشار وارد می شود، در عين حال به سمت چپ تخته ی رسم فشرده شده، به سمت راست کشيده می شود.
۲ــ برای مداد نوکی ظريف (مثل ۰/۵ و…) تا ۸۵ درجه خواهد بود. چرا؟

در اين حال بايد سر تی دقيقًا متکی به لبه ی سمت چپ تخته ی رسم 
يعنی لبه ی مبنا باشد. سر تی و خود آن توسط دست چپ کنترل 

خواهد شد۱ (شکل ۵  ــ۳).

شکل ۵   ــ۳ــ رسم درست خط

ــ مداد بايد با زاويه ای حدود ۶۰ درجه و همواره متکی به 
ابزار حرکت کند۲.

همواره  خط  که  به گونه ای  کنيد،  کنترل  را  دست  فشار  ــ 
رنگ و پهنای خود را داشته باشد.

(شکل  شود  کشيده  حرکت  يک  در  فقط  بايد  خط  هر  ــ 
۶  ــ۳).

ــ خط عمودی از پايين به باال، به کمک گونيای متکی بر 
تی کشيده می شود (شکل ۷ــ۳).

شکل ۶  ــ۳ــ زاويه ی مناسب مداد

شکل ۷ــ۳



  ۲۷  

ــ به کمک تی و هريک از گونياها می توان خط، با زاويه های 
گوناگونی، رسم کرد (شکل ۸  ــ۳). ضمنًا به  جهت درست کشيدن 

خط ها توجه کنيد.

    شکل ۸    ــ۳



  ۲۸  

و  چپ  سمت  لبه ی  بر  متکی  تی،  توانايی  ۹ــ۳،  شکل 
کشيدن  درست  به  جهت  اين جا  در  می کند.  معرفی  را  گونياها 
خط ها نيز توجه کنيد. هم چنين ديده می شود که با دو گونيا و تی 

می توان زاويه های ٠º تا ٩٠º را با ١٥º، افزايش رسم کرد.

شکل ۹ــ۳ــ رسم زاويه های ممکن به کمک دو گونيا

شکل ۱۰ــ۳، چگونگی 
ترسيم يک خط موازی با خط 
نشان  زياد  دقت  با  را  ديگر 
دو  از  استفاده  به ويژه  می دهد. 
مهم  بسيار  کار  اين  برای  گونيا 

است.

شکل ۱۰ــ۳ــ چگونگی تنظيم و شروع به ترسيم خط موازی



  ۲۹  

شکل ۱۱ــ۳، چگونگی ترسيم خطی عمود بر خط ديگر را به روش های گوناگون نشان می دهد.

۳ــ۳ــ نور
برای رسم نقشه، نور کافی بسيار مهم است. نور بايد از 
روز  طبيعی  نور  روشنايی،  بهترين  بتابد.  باال  کمی  و  چپ  سمت 

می باشد، ولی استفاده از چراغ هم ممکن است (شکل ۱۲ــ۳).

شکل ۱۱ــ۳ــ رسم خط موازی يا عمود بر خط ديگر به کمک تی و گونيا

شکل ۱۲ــ۳ــ نور مصنوعی و جايگاه تابش آن



  ۳۰  

          خالصه ی مطالب مهم

۱ــ خط رکن اصلی در ايجاد يک نقشه است.
2 است. ۲ــ خط ۹ پهنا دارد که نسبت هر خط به خط بعدی 

۳ــ هر سه خط پياپی، يک گروه خط را به وجود می آورد.
۴ــ پهنای خط اصلی يک نقشه با توجه به اندازه ی کاغذ تعيين می شود.

۵  ــ خط با سه پهنای مختلف در يک نقشه به کار می رود.
۶  ــ خط افقی از چپ به راست کشيده می شود.

۷ــ خط عمودی از پايين به باال رسم می شود.
۸  ــ هر خط فقط در يک حرکت رسم می شود.

۹ــ نور بايد از سمت چپ و از باال بتابد.
۱۰ــ در استاندارد ايزو، هفت گروه خط مورد استفاده است.

                      خودآزمايی

۱ــ مهم ترين عامل در ايجاد يک نقشه چيست؟ چرا؟
۲ــ آيا نقشه را می توان با خط های دل خواه رسم کرد؟

۳ــ خط در چند پهنا موجود است؟ آن ها کدام اند؟
۴ــ نسبت پهنای يک خط به خط قبلی و بعدی آن چيست؟

۵  ــ انواع خط و کاربرد هريک چيست؟
۶  ــ پهنای خط اصلی نقشه چگونه انتخاب می شود؟

۷ــ يک خط چگونه رسم می شود و زاويه ی مداد چيست؟
۸  ــ توانايی های تی و گونيا چيست؟

۹ــ چند گروه خط موجود است و سرگروه ها کدام اند؟
۱۰ــ در مورد چسباندن کاغذ روی تخته رسم، دقيقًا توضيح دهيد.

۱۱ــ چگونگی کشيدن خط های افقی يا عمودی را شرح دهيد.
۱۲ــ روش استفاده از دو گونيا برای رسم خط موازی يا عمود بر خط ديگر را دقيقًا توضيح دهيد.



  ۳۱  

               ارزش يابی عملی

ابتدا يک برگ کاغذ A۴ را با دقت تنظيم کنيد و بچسبانيد.
کادر و جدول را ترسيم کنيد۱ و از آماده به کاری ابزارهای خود مطمئن شويد. از ترسيم نقشه های کنونی دو 
هدف مهم داريم. يکم آن که خط ها بايد با کمال دقت در جهت رسم، رنگ و پهنا کشيده شوند. دوم آن که دقت اندازه ای 

و زاويه ای رعايت شود. پس:

هدف نهايی رسم درست نقشه است نه نقاشی آن!

۱ــ با درنظر گرفتن هر مربع برابر ۱۰، شکل ۱۳ــ۳ را رسم کنيد. جهت درست کشيدن خط را بايد کامًال توجه 
داشت. اندازه ی کاغذ الزم چيست؟

شکل ۱۳ــ۳ــ ترسيم خط به کمک تی

۱ــ بهتر است هنرجو تعدادی کاغذ با کادر و جدول را در خانه آماده کند و بياورد تا زمان کم تری برای شروع به کار صرف شود.



  ۳۲  

۲ــ ابتدا با درنظر گرفتن هر مربع برابر ۱۰، نقاط G، F، E، D، C ،  B، A و H را در سطح کاغذ خود مشخص 
کنيد. سپس مطابق شکل ۱۴ــ۳، آن ها را به هم وصل کنيد.

شکل ۱۵ــ۳ــ ترسيم خط به کمک تی و گونيا

اينک پنج خط موازی AB و با طول برابر با آن، پنج عمود بر CD و سپس پنج خط با زاويه ی ۳۰ درجه نسبت 
به EF و پنج خط با زاويه ی ۷۵ درجه نسبت به GH و با همان طول ها رسم کنيد.

۳ــ با درنظر گرفتن هر مربع برابر ۱۰، طرح شکل ۱۵ــ۳ را رسم کنيد.

شکل ۱۴ــ۳ــ رسم خط موازی، عمود يا با زاويه ی معين نسبت به يک خط به کمک دو گونيا



  ۳۳  

۴ــ با درنظر گرفتن هر مربع برابر ۱۰، طرح شکل ۱۶ــ۳ را رسم کنيد.

شکل ۱۶ــ۳ــ رسم خط با شيب های گوناگون

۵  ــ با توجه به اندازه های مشخص شده در شکل ۱۷ــ۳، آن را رسم کنيد. هر مربع را ۱۰ درنظر بگيريد.

شکل ۱۷ــ۳ــ رسم خط خط های موازی و نمايش حجم



  ۳۴  

                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا غير از روش گفته شده برای چسباندن کاغذ، روش ديگری می شناسيد؟ اين روش ها را با هم مقايسه کنيد 
و مزايا و معايب هرکدام را مشخص کنيد.

۲ــ آيا خط های ديگری هم وجود دارند که در جدول ۳ــ۳ نيامده اند؟ آن ها کدام اند؟
۳ــ آيا ترسيم دو خط عمود بر هم توسط دو گونيا به اندازه ی ترسيم دو خط موازی، دقت دارد؟

                      برای مطالعه

اگر نقشه های رسم شده روی کاغذ، به ويژه کالک، بايد به مدت زياد نگهداری شوند يا مورد استفاده قرار گيرند، 
بهتر است دور آن ها را نوار مخصوص نايلونی مات چسباند. اين نوارچسب های مخصوص، با دستگاه ويژه ی آن معروف 

به نوارگير به دور نقشه چسبانده می شوند.
اين نوارها از پاره شدن اتفاقی نقشه جلوگيری می کنند و نقشه دوام بيش تری خواهد داشت (شکل ۱۸ــ۳).

دستگاه ابداعی ۷۵ (آبشخور هميشه پر از آب)
ل س  ع  ف  م  ص  د  و  ج  ب  ا 

نمای شير کنترل جريان (شير خروسی)

شکل ۱۸ــ۳ــ دستگاه نوارگير دور نقشه


