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تهيه ى 
نقشه ى مسّطحاتى 

با وسايل ساده ى مّساحى
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وسايل پيشرفته در تهيه ى نقشه
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- نقشه ى مسّطحاتى را توضيح دهد.

2- مراحل تهيه ى نقشه را به ترتيب نام ببرد.
3- وظايف گروه نقشه بردارى را در مرحله ى شناسايى شرح دهد.
4- وظايف گروه نقشه بردارى را در مرحله ى برداشت شرح دهد.

5- وظايف گروه نقشه بردارى را در مرحله ى محاسبه و ترسيم شرح دهد.
را  آن ها  كاربرد  محل  و  مّساحى  ساده ى  وسايل  با  برداشت  متداول  روش هاى   -6

توضيح دهد.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطالب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با اشكال هندسى مانند مربع، مستطيل، دايره 

نكته ها:

مقياِس ارزِش مرد اهميتى است كه  به ارزِش وقِت خود مى دهد.
«رالف والدو-امرسون»
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مفاهيم كليدي
نقشه ى مسّطحاتى

Planimetry

شناسايى

برداشت

محاسبه و ترسيم

خط هادى
Base Line

تقاطع دو طول

اخراج عمود
Oset.

(planimetry) مقدمه- تهيه ى نقشه ى مسّطحاتى
موقعيت  تعيين  مّساحى  و  نقشه بردارى  در  اصلى  هدف 
عوارض طبيعى و مصنوعى زمين و نمايش آن ها بر روى نقشه است. 
هر نقطه داراى سه مؤلفه ى Y ، X و Z است كه مى توان آن ها را از 
روش هاى مختلف نقشه بردارى و مّساحى به دست آورد.اگر هدف 
تهيه ى نقشه اى با مولفه هاى Y ، X و بدون در نظر گرفتن مؤلفه ى 
ارتفاع (Z) باشد به آن نقشه ى مسّطحاتى گفته مى شود. بنابراين، 
مرحله ى  در  آن  تهيه ى  براى  كه  است  نقشه اى  مسّطحاتى  نقشه ى 
برداشت فقط طول و زاويه ى افقى اندازه گيرى مى شود و در نهايت 
روش هاى  مى شود.  داده  نمايش  و  شده  محاسبه  نقاط   Y و   X
مختلفى براى تهيه ى نقشه ى مسطحاتى با وسايل ساده وجود دارد 

كه در اين فصل با دو روش معمول آن آشنا مى شويد.

بيش تر بدانيم . . .

به  زمين  سطح  فيزيكى  ويژگى هاى  نماياندن  براى  كه  است  نقشه اى  توپوگرافى،  نقشه ي 
مقياس هاى  در  نقشه ها  اين  مى رود.  كار 
بزرگ و كوچك مى باشند و در مطالعات 
اطالعات  داشتن  دليل  به  زمين شناسى 
فواصل افقى يا ارتفاع عمودى بسيار به 

كار مى روند. 



102

 

7-1         تهيه ى نقشه ى مسّطحاتى با وسايل ساده ى مساحى 
آيا تا به حال به اين فكر كرده ايد كه اگر از شما خواسته شود نقشه ى پارك نزديك 

محل سكونتتان را تهيه كنيد، چگونه بايد اين كار را انجام دهيد؟

شكل 7 - 1 . چگونه مى توان نقشه ى پارك را تهيه كرد؟
به نظر شما مراحلى كه بتوان به وسيله ى آن ها نقشه ى يك محل را تهيه كرد چيست؟

براى تهيه ى نقشه ممكن است از روش ها و وسايل مختلفى استفاده شود. اما در هر حال 
بايد براى اين كار سه مرحله را طى نمود:

1- شناسايى
2- برداشت

3- محاسبه و ترسيم
در اين فصل هر كدام از مراحل ياد شده را با استفاده از وسايل ساده ى مساحى توضيح 

خواهيم داد.
7-2         شناسايى

اولين مرحله ى تهيه ى نقشه، شناسايى است.در اين مرحله گروه نقشه بردارى به منطقه ى 
مورد نظر اعزام مى شود تا اطالعات مقدماتى از قبيل موقعيت جغرافيايى منطقه، شكل كلى 

عوارض زمين، راههاى ارتباطى و . . .  را جمع آورى كنند.
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بيش تر بدانيم . . .

شكل 7 - 2 . شناسايى منطقه
به طور كلى مى توان وظايف گروه نقشه بردارى در مرحله شناسايى را به صورت زير بيان كرد:

الف) تهيه ى كروكى؛
آن ها  تقريبى  مكان  كردن  مشخص  و  نقاط مبنا  عنوان  به  معلوم  نقاط  انتخاب  ب) 

روى كروكى؛
ج ) تعيين روش كار، با توجه به شرايط محيطى و شكل عوارض منطقه؛

د ) تعيين شمال منطقه؛
ه ) تعيين وضعيت يك امتداد از منطقه نسبت به امتداد شمال.

N
چگونگى  كروكى،  مورد  در 
تهيه ى آن و نيز كاربردهاى آن  
كالس  سر  در  را  توضيحاتى 

ارائه دهيد.
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شكل 7 - 3 - الف . برداشت يك ديوار مستقيم با دو نقطه ى اول و آخرآن 
شكل 7 - 3 - ب . برداشت يك ساختمان مستطيل شكل با سه نقطه ى گوشه ى آن 

شكل 7 - 4 . برداشت يك خط منحني و يك ميدان دايره اى شكل

7-3         برداشت
در اين مرحله ابتدا بايد نقاط مبنايى را، كه در قسمت قبل به آن اشاره شد، روى زمين 
تعيين موقعيت نماييم يعنى آن ها را نسبت به هم مشخص كنيم.سپس با استفاده از اين نقاط و 

روشهاى ساده ى مّساحى مكان نقاط مجهول را به دست آوريم.
نقاط مجهول نقاطى از عارضه هستند كه با برداشت آنها شكل عارضه مشخص مى گردد.

حداقل        با  شكل  مستطيل  ساختمان  يك  و  آن  آخر  و  اول  نقطه  دو  با  مستقيم  ديوار  يك  مثًال 
سه نقطه ى گوشه ى آن برداشت مى شود. 

چرا؟

يك خط منحني يا يك ميدان دايره اى شكل با حداقل چند نقطه برداشت مى شود؟

اگر براى برداشت از وسايل ساده ى مّساحى مانند متر و گونياى مّساحى استفاده شود، 
به آن برداشت با وسايل ساده مى گويند. از اين روش ها در مناطق كوچكى كه دقت زيادى 

الزم نباشد استفاده مى كنند.

به مجموعه عمليات اندازه گيرى طول و زاويه، كه با استفاده از نقاط معلوم به منظور تعيين مكان 
نقاط ديگرى از زمين و جمع آورى اطالعات براى تهيه نقشه انجام مى شود، برداشت مى گويند.

1

1
2

2 3
الف ب

ميدان
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بيش تر بدانيم . . .

7-4         روشهاى برداشت با وسايل ساده ى مّساحى 
براى تهيه ى نقشه، عوارض را به روش هاى مختلفى مى توان برداشت كرد. روش كار   
با توجه به وسعت منطقه و دقت مورد نياز و وسايل موجود، متفاوت است. در اين جا دو روش 

از متداول ترين راه هاى برداشت با وسايل ساده ى مّساحى توضيح داده مى شود.
الف) تقاطع دو طول:

برداشت       براى  است.  نبشى  تراز  و  ژالن   ، متر  كار  اين  انجام  براى  نياز  مورد  وسايل 
نقاط عوارض، فاصله ى هر كدام از اين نقاط را تا حداقل دو نقطه ى معلوم ( مبنا ) با رعايت 
اصول متركشى اندازه گيرى مى كنيم و اندازه هاى به دست آمده را در يك جدول به صورت 

زير به ثبت مى رسانيم.

شكل 7 - 5 . طريقه ى برداشت با روش تقاطع دو طول و جدول آن
اين روش بيش تر براى مناطقى كه عوارض به نقاط مبنا نزديك باشد و متركشى آن ها 

به سهولت انجام شود كاربرد دارد.

انتخاب نقاط در برداشت جزييات
اگر لبه جاده يا ساختمان به شكل منحني باشد با تعيين موقعيت حداقل سه نقطه، اين 

لبه ها ترسيم مي گردند.
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شكل 7 -6 . طريقه ى برداشت با روش اخراج عمود و جدول آن

( Oset. ب) اخراج عمود ( 
در اين روش خطى را به عنوان خط هادى ( خط مبنا ) در نظر مى گيريم، به طورى كه 
بتوان موقعيت عوارض را روى آن خط تصوير نمود. خط هادى خط مستقيمى است كه ترجيحًا 
در امتداد بلندترين طول زمين انتخاب شده و به اكثر نقاط و عوارض نزديك است و هم چنين 

از اين خط به بيشتر عوارض منطقه ديد برقرار است.
باشد  زياد  آن  عرض  به  نسبت  آن  طول  كه  مناطقى  براى  بيش تر  عمود  اخراج  روش 

كاربرد دارد.

در هر دو روش باال بايد نقاط مبنا برروى زمين مستحكم گردد و طول بين آن ها با   
دقت زياد و به صورت رفت و برگشت اندازه گيرى شود.

7-5         محاسبه و ترسيم 
اغلب، اطالعات جمع آورى شده از مرحله برداشت قابل استفاده نيست، مگر آن كه 
پس از محاسبات الزم، به صورت گرافيكى ( نقشه ) تبديل شود. به اين منظور ابتدا اندازه هاى 
به دست آمده از برداشت با مقياس معين روى كاغذ پياده مى شود. سپس، براى كنترل، نقشه را 
به منطقه ى برداشت شده مى برند و صحت اندازه ها و اطالعات آن را بررسى مى نمايند و پس 
از اطمينان از صحت و درستى نقشه ى اوليه، بار ديگر آن را روى كاغذ مخصوص (كالك)   و 

با قلم مخصوص (راپيد) رسم مى كنند.
با  و  كرده  رايانه  وارد  را  برداشت  از  حاصل  اندازه هاى  و  اطالعات  مى توان  امروزه 

برنامه هاى ترسيمى(مانند Auto Cad )نقشه را به صورت ديجيتالى(رقومى) تهيه نمود.
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خالصه ي فصل
• نقشه ى مسّطحاتى نقشه اى است كه در آن فقط مؤلفه هاى X و Y نقاط مد نظر است.
• سه مرحله ى تهيه ى نقشه عبارت اند از: 1- شناسايى 2- برداشت 3- محاسبه و ترسيم

• برداشت؛ يعنى مجموعه عمليات اندازه گيرى طول و زاويه كه، با استفاده از نقاط معلوم 
به منظور تعيين مكان نقاط ديگرى از زمين و جمع آورى اطالعات، براى تهيه نقشه انجام 

مى شود.
• دو روش متداول برداشت با وسايل ساده عبارت اند از: 

1- تقاطع دو طول 2 – اخراج عمود
• خط هادى خط مستقيمى است كه ترجيحًا در امتداد بلندترين طول زمين انتخاب شده و به اكثر 
نقاط و عوارض نزديك است. هم چنين از اين خط به بيشتر عوارض منطقه ديد برقرار است.

سؤاالت تشريحى
1 – نقشه ى مسطحاتى را تعريف كرده و مؤلفه هاى آن را بيان كنيد.

2 – مراحل تهيه ى نقشه را به ترتيب نام ببريد.
3 – وظايف گروه نقشه بردارى را در مرحله ى شناسايى توضيح دهيد.
4 - وظايف گروه نقشه بردارى را در مرحله ى برداشت توضيح دهيد.

5 - وظايف گروه نقشه بردارى را در مرحله ى محاسبه و ترسيم توضيح دهيد.
6 – هدف از برداشت را توضيح دهيد.

7 – با توجه به نوع منطقه دو روش تهيه ى نقشه ى مسّطحاتى با وسايل ساده را با هم مقايسه 
كنيد.

8 – برداشت با روش تقاطع دو طول را با رسم شكل توضيح دهيد.
9 – برداشت با روش اخراج عمود را با رسم شكل توضيح دهيد.
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سؤاالت چهار گزینه ای
10 – تمامی وسایل زیر در برداشت به روش تقاطع دو طول کاربرددارند به جز:

1 ( تراز نبشی                                               2 ( ژالن
3 ( گونیای مّساحی                                        4 ( متر

11 – در مورد خط هادی همه ی موارد زیر صحیح است به غیر از:
1 ( تا حد امکان در امتداد بلندترین طول زمین انتخاب شود.

2 ( می تواند به صورت منحنی باشد.
3 ( به اکثر نقاط و عوارض نزدیک باشد.

4 ( به بیش تر عوارض منطقه دید داشته باشد.
12 – اولین مرحله ی تهیه ی نقشه ی مسّطحاتی کدام است؟

1 ( شناسایی                                              2 ( برداشت
3 ( محاسبه                                               4 ( ترسیم

نکته ها:

حضرت علی علیه السالم فرمودند:
سه چیز نشانگر رأی درست است: 

خوش برخوردی، 
                   خوب گوش دادن به سخن    و 

                                                        خوب پاسخ دادن .




