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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- معانى مختلف مّساحى را توضيح دهد.

2- در مورد تاريخچه ى مّساحى توضيح مختصرى بيان كند.
3- اهميت مّساحى در دوران گذشته را توضيح دهد.

4- معمول ترين وسايل ساده ى مّساحى را نام ببرد و شكل ظاهرى آن ها را مشخص 
كند.

5- كاربرد وسايل ساده ى مّساحى را بيان كند.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى مقدماتى با نقشه 
2- آشنايى مقدماتى با متر

3- آشنايى با مفهوم مساحت
4- آشنايى با واحد هاى اندازه گيرى

5- آشنايى با مفهوم شيب
6- آشنايى با مفهوم جهت شمال
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مقدمه – چرا مّساحى؟
مهم  سؤاالت  از  هميشه  انسان ها  پيرامون  جهان  از  آگاهى 
بشر از ابتداى خلقت تاكنون بوده است. اين كه جهانى كه من درآن 
زندگى مى كنم چه شكلى است، خورشيدى كه به من نور مى تاباند از 
كجا مى آيد و به كجا مى رود، رودخانه ها از كجا سرچشمه مى گيرند 
و سؤاالتى از اين قبيل، باعث شده بود كه انسان هاى اوليه به بررسى 
محيط اطراف زندگى خود بپردازند. كشف نشانه هايى از نقشه هاى 

اوليه برديواره ى غارهاى بسيار قديمى گواهى براين امر است.
حال سؤال اين است كه انسان هاى اوليه چگونه اين نيازها 
را برطرف كرده و نقشه ى مكان هاى مختلف را به دست آورده اند؟ 
جواب به اين سؤاالت، موضوع علم نقشه بردارى است. اگر عمليات 
نقشه بردارى با وسايل ساده صورت بگيرد به آن مّساحى مى گويند. 
بحث  قالب  در  نقشه بردارى  مقدمات  با  آشنايى  دليل،  همين  به 
با  نقشه بردارى  تدريس  آن  از  پس  و  خواهد گرفت  انجام  مّساحى 

وسايل پيشرفته تر آغاز خواهد شد. 

بيش تر بدانيم . . .

مفاهيم كليدي

مّساحى
Chaining

وسايل ساده ى
مّساحى

متر
Measuring tape

ژالن
Range pole

ترازنبشى
Rod level

شاقول
Plumb

گونياى مّساحى
Cross sta.

شيب سنج
Pantometer

قطب نما
Compass

پالنيمتر
Planimeter

مّساحي در لغت نامه دهخدا
مّساحى  مساحى . [ مَ سْ  سا ] (حامص ) علم مّساح . اندازه گيرى. 
پيمايش زمين : فلك چون آتش دهقان سنان كين كشد بر من كه 

بر ملك مسيحم هست ... 
مّساحى كردن  مّساحى كردن . [ مَ سْ  سا كَ  َد ] (مص مركب ) 
اندازه گرفتن سطح زمين . اندازه گيرى زمين . پيمودن زمين .... 
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 ( Chaining )1-1         تعريف مّساحى
 فرض كنيد نقشه ى هنرستان محل تحصيل تان در دست شماست.

آيا با تماشاى آن شما مى توانيد يك نماى كلى از محدوده ى هنرستان داشته باشيد؟
آيا اين نقشه در پيدا كردن هنرستان و اطراف آن به شما كمك مى كند؟

آيا بهتر نيست براى معرفى مكان هنرستان به دوستان خود به جاى دادن نشانى، نقشه ى 
هنرستان و اطراف آن را به آن ها نشان دهيد؟

شكل 1 - 2 . نقشه يا نشانى؟

شكل 1 - 1 . نقشه ى هنرستان
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بيش تر بدانيم . . .

حال فرض كنيد مى خواهيد مساحت پارك كنار هنرستان را به دست آوريد.
آيا مى توان با دانستن ابعاد اين پارك ( طول و عرض ) مساحت آن را به دست آورد؟

آيا اگر شكل اين پارك مستطيل يا مربع ( يا ديگر اشكال هندسى منظم ) نبود ، باز هم 
مى توان مساحت آن را به دست آورد؟

يا فرض كنيد در اين پارك مى خواهيد يك ساختمان نگهبانى ايجاد كنيد،
آيا مى توان با دانستن ابعاد ساختمان، بناى آن را روى زمين پياده كرد؟

زمين  روى  آن را  مى توان  هم  باز  باشد،  نامنظم  چندضلعى  يك  ساختمان  شكل  اگر 
پياده كرد؟

شكل 1 - 3 . يك پارك

('Google Earth' :به انگليسى) گوگل ارث
و  شده است  ساخته  كى هول  شركت  توسط  كه  است  برنامه اى   
براى مشاهده ي تصاوير ماهواره اى گرفته شده توسط شركت هاى 
همچنين  برنامه  اين  مى شود.  استفاده  زمين  سراسر  از  ماهواره اي 
روستاهاى  و  شهرها  خيابان هاى  و  جاده ها  نقشه ي  ديدن  امكان 
برنامه  اين  امكانات  ديگر  از  و  كرده  فراهم  را  جهان  مختلف 

جستجو در هتل ها، رستوران ها و ديگر اماكن مختلف شهرها اشاره كرد. مى توان به
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هدف رشته ى نقشه بردارى جواب دادن به سؤاالتى از اين قبيل است؛ يعنى 
چگونه نقشه ى يك محل را تهيه كنيم؟

به دست  را   (  ... و  هنرستان   ، خانه   ، زمين   ، پارك   ) عارضه  يك  مساحت  چگونه 
آوريم؟ 

چگونه نقشه ى يك طرح را روى زمين پياده كنيم؟
حال اگر بخواهيد كارهاى گفته شده را با وسايل ساده مانند متر انجام دهيد، به اين 
عمل كه بخشى از علم و فن نقشه بردارى است در اصطالح « مّساحى » گفته مى شود. بنابراين 

مى توان مّساحى را اين گونه تعريف نمود:
به كارهايى كه در زمين هاى كم وسعت با وسايل ساده ى نقشه بردارى به منظور تهيه ى نقشه  

و به دست آوردن مساحت و پياده كردن نقشه انجام مى گيرد مّساحى مى گويند.

آوريم   به دست  را  مساحتش  يا  تهيه كنيم  آن  را  نقشه ى  مى خواهيم  كه  منطقه اى  اگر 
بزرگ باشد، روش هاى ساده ى مّساحى جوابگوى نياز ما نخواهد  بود.

مى دانيدچرا؟ ( به شكل زير دقت كنيد. )

شكل 1 - 4 . چگونه نقشه ى اين منطقه ى وسيع را تهيه كنم؟
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1-2         تاريخچه و اهميت مّساحى 
تاريخچه ى مّساحى

شناخت نقشه هاى اوليه را بايد در ذهن انسان هاى اوليه و يا بر ديوار غارها جست وجو 
كرد. هنوز هم اغلب مردم نقشه هايى از آدرس ها، مسيرها و مكان ها را به ذهن و حافظه ى خود 
مى سپارند. اگر خط، زبان و موسيقى از ابداعات اوليه ى بشر باشند، نقشه ها و روش هاى ساده ى 

تهيه ى آن نيز در رديف اول و حتى پيش از عالئم رياضى قرار مى گيرند. 

بيش تر بدانيم . . .
شكل 1 - 5 . قِدمت مّساحى( نقشه ى جهان نماى بابلى ها با نام هاى جغرافيايى ) 

مساحت مربع: برابر حاصل ضرب يك ضلع در خود است.

مساحت مستطيل: برابر حاصل ضرب طول در عرض است.

2S a=a

.S a b=a
b
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زمان  آن  در  كه  پيداست  ساسانيان  كتيبه هاى  و  نوشته ها  از  اسالم  از  پيش  دوران  در 
مّساحِى زمين هاى كشاورزى امر شناخته شده اى بود و ساليان سال انجام مى گرفته است.

« پيش از قباد، در جهان، خراج چهار يك بود و پنج يك و جاى بود كه بيست يك گرفتندى بر 
مقدار آبادانى ( زمين ) و دورى و نزديكى آب.پس قباد بفرمود تا همه رصد كنند . . . موبد موبدان و وزيران 
گفتند اين را تدبير آن است كه زمين هاى همه ى مملكت مساحت كنى. . . و درختان بارور بشمرى. قباد گفت 
چنين كنند. به خانه رفت و مّساحان را گرد كرد. . . و اين به آخر عمر قباد بود. . . و هنوز مساحت تمام نكرده 
. وچون دانست كه خواهد مردن، انوشيروان را بگفت كه اين مساحت تمام كن. نوشروان (انوشيروان)  بود. . 

آن مساحت تمام كرد و خراج ها را منظم نمود. »
برگرفته از كتاب تاريخ طبرى 
دوره ى قباد و انوشيروان (پيش از اسالم)

خوارزمى،  جمله  از  ايرانى،  بنام  و  مسلمان  دانشمندان  نيز  ظهوراسالم  از  بعد 
ابوريحان بيرونى، خواجه نصيرالدين طوسى، اصطخرى و ... به دليل اهميت مّساحى كارهاى 

ارزنده اى در اين زمينه انجام دادند.
كبك َدرى گر نُبد مهندس و مّساح                  اين همه آمدشدنش چيست به راَود

از قصيده ى منوچهرى دامغانى شاعر قرن پنجم
(اگر كبك َدرى اندازه گير و مساحت كننده نيست، پس چرا در فراز و نشيب اين زمين پرآب و 

علف اين همه آمد و رفت مى كند؟!)

شكل 1 - 6 . نقشه ى اصطخرى( دانشمند اسالمى قرن دهم هجرى) از كتاب مسالك و ممالك



9

اهميت مّساحى در دوران قديم
دردوران قديم مّساحى به دو دليل عمده صورت مى گرفته است.

دليل اول؛ شناخت جهان پيرامون انسان ها و بررسى ستارگان بود كه به تهيه ى نقشه هاى  
نجومى و جهان شناختى از كل زمين (با توجه به دانسته هاى آن زمان) منجر مى شد.

بيش تر بدانيم . . .

شكل 1 - 7 . نقشه ى قديمى

دامغاني منوچهري  قصيده  از 
                
            
           
         
        
       

ورد = گل سرخ ؛ مورد = قرمز رنگ ؛  بوكلك = نوعي پسته وحشي ؛ نوز هنوز و تجسم قطره ژاله است 

مورد ورد  وقت  و  است  بهار  فصل 
تنگي به  دهانش  بوكلك  چنان  مرغ 
ترسيده گالبدان  اندر  گل  نوز 
روي دژم  پشت  گوژ  فرتوت  گيتي 
مساح و  مهندس  نبُد  گر  دري  كبك 
چشم همه  سرش  دلرباست  چون  نرگس 

مخلد خلد  چو  آراسته  گيتي 
معبد گنجد  چگونه  او  گلوي  در 
مصّعد گالب  چون  چيست  او  بر  قطره 
مجّدد و  گشت  بديع  چون  تا  بنگر 
راود به  چيست  شدنش  آمد  اينهمه 
قد همه  تنش  معشوقه اي  چو  سرو 
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دليل دوم؛ تهيه ى نقشه ى حدود امالك و اراضى كشاورزى، جهت گرفتن باج و خراج 
و ماليات بوده است.

خود  شرعى  نياز هاى  برآوردن  منظور  به  مسلمانان  نيز  ظهوراسالم  از  پس  دوره ى  در 
مانند تعيين جهت قبله و تعيين زمان طلوع و غروب آفتاب، براى انجام فرايض دينى، در علم 

مّساحى و نقشه بردارى به پيشرفت هاى زيادى نايل شدند.

شكل 1 -8 . تصويرى از يك نقشه ى چهارمترى برروى صخره اى مسطح در شمال ايتاليا (1400تا1600 پيش ازميالد) 
مزارع، چاه هاى آب و جاده ها در آن مشخص شده است.
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1-3         وسايل ساده ى مّساحى 
همان طور كه در تعريف مّساحى گفته شد، در اين درس با وسايل ساده ى نقشه بردارى 
سر و كار داريم. امروزه معمول ترين اين وسايل عبارت اند از  متر ، گونياى مّساحى ، ژالن، 

تراز نبشى، شاقول، شيب سنج، قطب نما و پالنيمتر.

( Measur ing tape)1- متر
در  موجود  متر هاى  مى شود.  استفاده  فاصله  اندازه گيرى  براى  آن  از  كه  است  ابزارى 
بازار از جنس پارچه اى ، پالستيكى ، فلزى و فايبرگالس اند و در اندازه هاى مختلف توليد 

مى شوند .

بيش تر بدانيم . . .
شكل 1 -9 . متر

چندتعريف از نقشه:
نقشه نمايش ترسيمي كوچك و ساده شده اي از عوارض يك منطقه پس از تعيين موقعيت 

دقيق نقاط الزم بر روي يك صفحه افقي مي باشد.
نقشه تصوير قائم عوارض سطح زمين است بر روي صفحه اي افقي كه پديده هاي سطح 

زمين به طور يكسان در آن كوچك شده باشد.
نقشه عبارت است از نمايش موقعيت عوارض موجود در يك منطقه كه در يك سيستم 

مختصات مشخص با مقياس معين نشان داده شده است.
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• فناورى نوين: ديستومتر(متر ليزرى)
كه  ساخته اند  دقيقى  متر هاى  امروزه 
را  فاصله  ليزر  اشعه ى  از  استفاده  با 
اندازه گيرى    مى كنند، كه به آن ها مترهاى 

ليزرى يا ديستو متر گويند.

( Range pole ) 2- ژالن
نقاط  گذارى  عالمت  براى  كه  است  ابزارى 

روى زمين از آن استفاده مى شود.
به  صاف،  كامًال  و  فلزى  ژالن لوله اى است 
كه  سانتى متر  الى4  قطر3  به  و  متر   2/5 الى   2 طول 
براى تشخيص بهتر آن از فواصل دور، به تناوب هر 
نيم متر از آن را به صورت قرمز و سفيد  رنگ آميزى 

مى كنند.

شكل 1 - 10 . ديستومتر و كاربرد آن

شكل 1 - 11 . ژالن و كاربرد آن
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( Rod level ) 3- تراز نبشى
ابزارى است كه براى قائم نگه داشتن ژالن از آن استفاده مى شود . تراز نبشى از يك 
تراز كروى، كه در باالى يك نبشى فلزى به طول 10 سانتى متر تعبيه شده، تشكيل شده است.

بيش تر بدانيم . . .

شكل 1 - 12 . تراز نبشى و كاربرد آن

 در مورد انواع ديستومتر تحقيق كرده و درباره آن در كالس بحث و بررسي كنيد.
 دقت ديستومتر را با مترهاي فلزي و پارچه اي مقايسه نماييد.
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( Cross sta. 5 - گونياى مّساحى ( 
امتداد  يك  روى  نقطه  يك  از  عمود  اخراِج  براى  كه  شكل  استوانه اى  است  وسيله اى 
يا پياده كردن زاويه هاى معين ˚30 ، ˚45 و˚60 و نيز كنترل نقاط واقع در يك امتداد به كار 

مى رود. 

( Plumb ) 4- شاقول
اين وسيله از يك وزنه ى فلزى سنگين و مخروطى شكل كه به ُقّالب سطح قاعده ى آن 
نخى بسته شده است، تشكيل مى شود و با آويزان كردن آن از يك نقطه مى توان راستاى قائم 

را در آن نقطه تشخيص داد.

شكل 1 - 13 . شاقول و كاربرد آن

شكل 1 - 14 . گونياى مّساحى و كاربرد آن
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( Pantometer ) 6- شيب سنج
ساده ترين ابزارمورد استفاده براى اندازه گيرى زاويه ى شيب يك امتداد نسبت به سطح افق 
« شيب سنج دستى» است .اين ابزار معموًال داراى لوله اى به نام دوربين است كه از داخل آن 

به راستاى امتداد يا هدف مى توان نشانه روى كرد.

بيش تر بدانيم . . .

شكل 1 - 15 . شيب سنج و كاربرد آن

سايت دانشكده نقشه بردارى و ژئودزى دانشگاه صنعتى خواجه نصير الدين طوسى
http://www.kntu.ac.ir/geodesy

سايت گروه مهندسى نقشه بردارى و ژئوماتيك دانشگاه تهران
http://eng.ut.ac.ir/departments/show-departments.asp?department =3
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( Planimeter ) 8 - پالنيمتر
پالنيمتر داراى دو بازو و يك قسمت اندازه گير است كه با حركت بر روى شكل بسته 

مساحت آن را مشخص مى كند .

( Compass ) 7 - قطب نما
نوعى جهت ياب مغناطيسى است كه جهت شمال مغناطيسى را نشان مى دهد . قطب نما 
داراى يك صفحه ى دايره اى مدرج 360 قسمتى (به واحد درجه) يا 400 قسمتى (به واحد 
گراد) است و در مركز صفحه ى آن سوزنى تعبيه شده كه عقربه ى قطب نما بر روى آن آزادانه 

مى چرخد .

شكل 1 - 16 . قطب نما

شكل 1 - 17 . پالنيمتر و كاربرد آن
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• فناورى نوين: پالنيمتر ديجيتالى
مساحت  كه  آمده  بازار  به  پالنيمترهائي  امروزه 
را به صورت ديجيتال برروي صفحه ي نمايشگر 
نشان  سانتي مترمربع)   0/1 (درحد  باال  بادقت 
از  مساحت هاي  دقيق  تعيين  براي  كه  مي دهد 

روي نقشه هاي موجود استفاده مي شود.

ساده ى  وسايل  با  و  وسعت  كم  هاى  زمين  در  كه  شود  مى  گفته  كارهايى  به  مّساحى   •
مساحت                 آوردن  دست  به   -2 نقشه  1-تهيه ى  منظور  به  گيرد؛  مى  انجام  نقشه بردارى 

3- پياده كردن نقشه بر روى زمين
• نقشه هاى نخستين در ذهن انسان هاى اوليه وجود داشته يا بر روى ديوارغارها حك مى شده 

است.
• اهميت تهيه ى نقشه در دوران قديم دو دليل عمده داشت: 1- شناخت جهان پيرامون انسان ها 

2- تهيه ى نقشه ى زمين هاى كشاورزى براى گرفتن ماليات.
• پس از ظهور و گسترش اسالم، مسلمانان به دليل رفع نيازهاى شرعى، در علم مّساحى و 

تعيين موقعيت پيشرفت هاى زيادى نمودند.
بيش تر بدانيم . . .

خالصه ي فصل
شكل 1 - 18 . پالنيمتر ديجيتالى

انواع شمال  در نقشه برداري
همان طور كه مي دانيد زميني كه روي آن زندگي مي كنيم شكلي نزديك به كره، با شعاع متوسط 6370 كيلومتر دارد. محور 
فرضى دورانى زمين، كره را در دو نقطه N و S قطع مي كند. نقطه ي N را شمال جغرافيايي يا شمال حقيقي مي گويند. 
هم  چنين در اطراف كره زمين ميدان مغناطيسي وجود دارد كه اين ميدان نيز شمال و جنوب دارد و نقطه ي شمال آن را شمال 
مغناطيسي مي نامند. ضمناً چون موقع ترسيم نقشه، شبكه اي متعامد بر روي كاغذ درنظر مي گيريم شمال محور yهاي نقشه به 

نام شمال شبكه در نقشه برداري معروف است. بنابراين سه نوع شمال در نقشه برداري قابل تعريف است:
شمال جغرافيايي ( شمال حقيقي ) ، شمال مغناطيسي ، شما ل شبكه.
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كاربردنام التيننام وسيله

Measuring متر
tapeاندازه گيرى فاصله

عالمت گذارى نقاط روى زمينRange poleژالن

عمود قرار دادن ژالن و ...     روى سطح زمينRod level تراز نبشى

 تعيين امتداد شاقولى در يك نقطهPlumbشاقول

اخراج عمود بر يك امتداد.Cross staگونياى مّساحى

اندازه گيرى زاويه ى شيب بين دو نقطه ى روى زمينPantometerشيب سنج

تعيين جهت شمال مغناطيسى و اندازه گيرى زاويهCompassقطب نما

اندازه گيرى مساحت اشكال بسته در روى نقشهPlanimeterپالنيمتر

خالصه ي فصل
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سؤاالت تشريحى
1- مّساحى را توضيح دهيد.

2- تاريخچه ى مختصرى از مّساحى را بيان كنيد.
3- اهميت مّساحى در دوران قديم به چه دليل بوده است؟ توضيح دهيد.

4- معمول ترين وسايل ساده ى مّساحى را نام ببريد.
5- كاربردهر يك از وسايل زير را در مّساحى بيان كنيد:

الف) متر                ب) ژالن                 ج) تراز نبشى                 د) شاقول     
ه) گونياى مّساحى      و) شيب سنج           ز) قطب نما                  ح) پالنيمتر

سؤال جوركردنى
6- وسايل ستون «الف» را با كاربردهاى ستون «ب» تكميل نماييد.

          الف                                              ب
 تعيين جهت شمال    

عالمت گذارى نقاط روى زمين
عمود قرار دادن ژالن روى سطح زمين

اخراج عمود بر يك امتداد
اندازه گيرى مساحت اشكال بسته

 ترازنبشى
گونياى مّساحى

قطب نما
پالنيمتر

سؤاالت چهار گزينه اى
7- شكل زير چه وسيله اى است؟

1 ) شيب سنج
2 ) پالنيمتر

3 ) گونياى مّساحى
4 ) تراز نبشى 
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8- براى عمود قرار دادن ژالن بر روى سطح زمين از چه وسيله اى استفاده مى شود؟
1 ) شاقول           2 ) گونياى مّساحى            3 ) شيب سنج           4 ) تراز نبشى

9 – كدام يك از موارد زير كاربرد گونياى مّساحى است؟
1 – تعيين مساحت                                    2 – به دست آوردن زاويه ى شيب

3 – اخراج عمود از يك نقطه                       4 – تعيين جهت شمال  




