
 آشنايي با خطوط در رسم فني و به كارگيري درست وسايل

هدف های رفتاری ◄
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

ـ تاريخچه و سير تحول نقشه كشي را شرح دهد.
ـ استاندارد نقشه كشی  را شرح دهد.

ـ ابزارهای نقشه كشی را نام ببرد.
- كاربرد ابزارهای نقشه كشی را به طور جداگانه شرح دهد.

ـ انواع كاغذ را نام ببرد.
ـ اندازه كاغذ استاندارد را بيان كند.

ـ ويژگي هاي كادر و جدول را مشخص كند.
ـ عناوين و عناصر موجود در جدول را مشخص كند.

ـ نقش خط در ايجاد نقشه را توضيح دهد.

ـ پهناي استاندارد خطوط و نسبت آن ها را فهرست كند.
ـ خط ها را از نظر شكل و كاربرد مشخص كند.

ـ با توجه به اندازه كاغذ، پهناي خط اصلي و ديگر خطوط 
را از جدول استاندارد انتخاب كند.

ـ كاغذ را به شــكل درست روي تخته رسم با چسب ثابت 
كند.

ـ نقش نور را در ترسيمات توصيف كند.
ـ وسايل و ابزار نقشه كشي را به طور صحيح در ترسيم ها 

به كار ببرد.

فصل اول
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1-1 تاريخچه رسم فني
نقشه كشي به عنوان يكي از اركان مهم صنعت به شمار مي رود. هرچند نمي توان 
گفت كه روزانه چه حجمي از نقشه ها براي طراحي و ساخت در تمامي زمينه ها 
رسم مي شــود، اما همگي مي دانيم كه به طور قطع نقشه يك زبان گويا، زنده و 
روشــن براي انتقال ذهنيات و افكار طراحان به ســازندگان و توليدكنندگان در 

زمينه هاي مختلفي همچون برق، ساختمان، مكانيك و غيره است.
در هر صورت بايد گفت كه نقشــه يك زبان اســت، زباني گويا و توانا كه 
بشر از آن بهره هاي زيادي برده است و از روزگاران كهن كاربردهاي بسيار زياد 
آن را مشاهده مي كنيم. در آن زمان كه هنوز خط و نوشتن اختراع نشده بود، زبان 
تصويري )نقشــه( مي توانست افكار و ذهنيات بشــر را منتقل سازد. براي مثال 

تصاوير حك شده روي تخته سنگ ها و ديواره  غارها مويد اين مطلب است.
هم زمان با پيشرفت روزافزون علم، زبان صنعت نيز تكامل يافت و اين سير 
تكاملي به ايجاد استانداردهاي الزم در اين خصوص منجر شد. استاندارد باعث 
يكسان ســازي در كارها و اعمال قوانين يك دست در امر نقشه كشي و رسم فني 

شد.
 نكته پراهميت اين جاست كه رعايت تمام قواعد و اصول استاندارد در تهيه 
يك نقشــه الزامي است و در غير اين صورت آن نقشــه هيچ ارزش و اعتباري 
ندارد. در پايان بايد بگوييم كه يك نقشــه كش فردي آشــنا به اصول رسم فني 
و آگاه به اســتانداردهاي رشته تخصصي خود اســت كه مي تواند با درك تمام 
ذهنيات، نقشــه هاي طراحان و متفكران را به نقشه  ترسيمي تبديل كند. در حال 
حاضر همه كشــور هاي جهان تا حد ممكن استاندارد هاي 1ISO را به كار 

مي برند.

1.ISO: International Standardization Organization )سازمان جهاني استاندارد(

2-1 ابزارهاي نقشه كشي

مجموعه وسايلي كه نقشه به كمك آن ها ترسيم مي شود را ابزارهاي نقشه كشي 
گويند.

كشورنشانه

JISژاپن

 AFNORفرانسه

CSAكانادا
 ASAامريكا

DINآلمان

ASاستراليا

CASچين

GOSTروسيه

ISIRIايران

ENاروپا

 BSIانگلستان

UNIايتاليا

جدول 1ـ 1
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1-2-1 مداد
براي ترســيم نقشه هاي مقدماتي و دســت آزاد از مداد استفاده مي شود. مدادها 
 8B داراي سختي و ســياهي هاي متفاوتي هستند. نرم ترين و پررنگ ترين آن ها
و ســخت ترين و كم رنگ ترين آن ها 9H است. براي ترسيم نقشه ها مي توان از 
مدادهاي معمولي يا HB بهره گرفت )شــكل 2-1(. امــا از آن جايي كه كنترل 
ضخامت نوك مداد براي ما به ســادگي امكان پذير نيست، معموالً از مداد نوكي 

استفاده مي كنيم.

مداد نوكي )اتود - فشاری( ◄
يكي از ابزارهايي اســت كه براي راهنمايي نــوك مداد )با ضخامت دلخواه( و 
نگه داشتن آن براي انجام كار ترسيم و نوشتن، و همچنين براي افزايش سرعت 

و سادگي در كار استفاده مي شود )شكل 1-3(.

2-2-1 مدادتراش
براي تراشــيدن و تيزكردن نوك مغز مداد، از انواع مدادتراش استفاده مي شود. 
نوك مدادها به صورت مخروطي توسط انواع مدادتراش موجود در بازار اعم از 

دستي كوچك، روميزي، سطلي و غيره تراشيده مي شود )شكل 1-4(.

3-2-1 پاك كن
براي پاك كردن و زدودن خط هاي مدادي و مركبي به كار مي رود. پاك كن در انواع و 
اندازه هاي گوناگون توليد مي شود كه در شكل )5-1( انواع آن را مشاهده مي كنيد.

شكل 5-1 پاك كن

شكل 1-1
شكل 1-2 

شكل 1-3

شكل 4-1 انواع مدادتراش
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4-2-1 نوارچسب
براي نگه داشتن كاغذ روي تخته رسم به كار مي رود. نوارچسب در انواع كاغذي، 
پارچه اي و نايلوني موجود است، ولي به طور معمول از نوارچسب هاي نايلوني 

شفاف استفاده مي شود )شكل 1-6(.

5-2-1 گونيا
ابزاري است كه براي ترســيم خطوط عمودي و تحت زاويه به كار مي رود. دو 
گونياي مهم و موجود در نقشه كشــي، اولي معــروف به 45 درجه )45/45(، و 
دومي 30 يا 60 درجه )30/60( است كه هر كدام كاربردهاي بسيار زيادي دارند 

)شكل 1-7(.

6-2-1 پرگار
براي ترســيم دايره و قسمت هايي از آن و همچنين براي رسم منحني ها و انتقال 
اندازه، از پرگار استفاده مي شود. پرگار داراي انواع مختلفي است كه در تصاوير 
مقابــل نمونه هاي آن را مي بينيــم. اين ابزار داراي دهانه اي اســت كه به كمك 

اصطكاك و يا پيچ، ثابت نگه داشته مي شود )شكل 1-8(.

در هنگام كار با پرگار بايد به نكات زير توجه كرد:
پرگار بايد به گونه اي انتخاب شــود كه بتوان آن را به راحتي و با دقت براي . 1

ترسيم به كار گرفت.
نوك مداد حدود نيم ميلي متر از سوزن كوتاه تر باشد.. 2
نوك مداد به صورت قلم مركبي تيز شود )شكل 1-9(.. 3
نوك مداد پرگار، يك درجه پررنگ تر از نوك مداد ترسيم انتخاب شود.. 4
از باز و بسته كردن بي مورد پيچ ها و مهره هاي پرگار خودداري شود.. 5
همواره براي نگهداري آن، از جعبه پرگار و يا پوشش خاص آن با شاخه هاي . 6

بسته استفاده كنيم.

شكل 8-1 )الف( پرگار بازويی، 
)ب( پرگار فنری، )پ( پرگار پيچی

شكل 6-1 نوارچسب

شــكل 9-1 تنظيم نوك پــرگار به طور 
مناسب

شكل 7-1 انواع گونيا
 )30/60(  )45/45(
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)T( 8-2-1 خط كش تي
خط كش لبه داري اســت كه لبه آن نســبت به بدنــه اش داراي زاويه 90 درجه 
است. با قرار دادن سر خط كش تي به سمت چپ تخته رسم يا ميز رسم مي توان 
خطوط موازي ترسيم كرد. همچنين براي چسباندن كاغذ روي تخته رسم نيز از 

آن استفاده مي شود )شكل 1-12(.
بيشــتر هنرجويان ترجيح مي دهند از تخته رســم هاي نوع پالستيكي )شكل 
11-1( اســتفاده كنند چرا كه اين تخته رسم ها خود به خط كش تي مخصوصي 

مجهز هستند. 

شكل13-1 انواع شابلون

)پ( شابلون هاي مبلمان

7-2-1 تخته رسم
براي ترســيم نقشه هاي صنعتي، كاغذ بايد روي سطحي قرار گيرد كه به طور كامل 
تخت و صاف، و سفت و محكم باشد. براي اين منظور از تخته رسم استفاده مي كنند. 
تخته رسم انواع گوناگوني دارد. شكل 10ـ  1 يك نمونه از تخته رسم چوبي، و شكل 

11-1 نمونه اي از تخته رسم پالستيكي از نوع كيفي قابل حمل را نشان مي دهد.

شكل12ـ 1

9-2-1 انواع شابلون
شــابلون، صفحه اي نازك و معموالً پالستيكي اســت كه براي سادگي بيشتر و 
افزايش دقت و سرعت ترسيم اشكال منظم و نامنظم به كار مي رود )شكل 1-13(.

شكل11-1 تخته رسم پالستيكي

)الف( شابلون دايره

)ب( شابلون بيضي

شكل10-1 تخته رسم چوبي



6

شكل 14-1 انواع منحنی كش

شكل 15-1  )الف( كاغذ ايزومتريك، )ب( كاغذ ميلي متری، )پ( كاغذ شطرنجی

اندازه كاغذ: ◄
كاغذ بايد در اندازه هاي مناسب به كار گرفته شود. استاندارد، اندازه هاي كاغذ را 

براي هر يك از كاربردهاي نقشه كشي، تكثير، چاپ و غيره معين كرده است.
كاغذهاي پايه، در انواع A0 و B0 و C0 موجود هستند. براي ترسيم نقشه و 
رسم فني از كاغذهاي گروه A استفاده مي شود. اندازه كاغذ مبناي A0 بر اساس 

دو قاعده معين مي شود:
الف( مساحت كاغذ مبنا يك مترمربع است.

2  است. ب( نسبت طول كاغذ به عرض آن است. اين نسبت برابر 

10-2-1 منحني كش )خم كش- پيستوله(
منحني كش يا خم كش ابزاري است براي ترسيم منحني هاي غير دايره اي كه به آن »پيستوله« 
نيز مي گويند و در دو نوع ثابت و قابل تنظيم )ماري( يافت مي شود )شكل 1-14(.

11-2-1 كاغذ
نقشه روي كاغذ مناسب رسم مي شود. كاغذ مناسب بايد شروط زير را داشته باشد:

مقاوم در برابر پاك كردن ◄

رنگ سفيد مايل به كِرِم ◄

البته در ابتداي كار رسم فني، كاغذهاي مدرج را مورد استفاده قرار مي دهيم. مثل: 
كاغذ شطرنجي، كاغذ ميلي متري، كاغذ ايزومتريك و غيره )شكل 15ـ 1(.

)ب( )الف()پ(

)الف( منحني كش

مقاوم در برابر پاره شدن ◄)ب( منحني كش ماري

رنگ مات و بدون موج  ◄
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بنابرايــن براي به دســت آوردن كاغذهاي A1 مي توانيم A0 را به دو قســمت 
 A2 مساوي )از طول( تقسيم كنيم، و براي به دست آوردن اندازه هاي كاغذهاي

و A3 و A4 نيز به همين ترتيب عمل مي كنيم )شكل 1-16(.

 بدين ترتيب به يك قاعده كلي دست مي يابيم كه هر كاغذ كوچك تر، از نصف 
كردن طول كاغذ بزرگ تر خود به دست مي آيد )شكل 1-17(.

اندازه اصلي كاغذها در گروه A در جدول 2 ـ 1 ارائه شده است.
البته در كارهاي مقدماتي، بيشترين مصرف را كاغذ A4 )210×297 ميلي متر( 
خواهد داشــت. براي افزايش تنوع در كار، اندازه هاي استانداردهاي ديگري نيز 

براي كاغذ وجود دارد كه از ذكر آن ها خودداري مي كنيم. 

3-1 كادر

پيش از ترســيم نقشــه، بايد حاشيه كاغذ خط كشي شــود و فضاي الزم براي 
نقشه كشي معين گردد. محدوده خط كشي را كادر مي نامند.) شكل 18-1( فاصله 
1مقدار آن را از  خطوط كادر تا لبه كاغذ به اندازه كاغذ بســتگي دارد. جدول 3ـ 

جدول 2-1 اندازه  هاي كاغذ

كاربرد
مشخصات فني
)اندازه كاغذ(

نشانه

841A0 × 1189    نقشه كشي

594A1 × 841    نقشه كشي

420A2 × 594   نقشه كشي

A3 297 × 420  نقشه كشي

210A4 × 297   نقشه كشي

A5 148 × 210     نقشه كشي

105A6 × 148   كارت پستال 

74A7 × 105   كارت شناسايي

شكل 17-1 روش به دست آوردن 
A0 كاغذهاي استاندارد  از كاغذ مبنا

شكل 18-1 حاشيه كاغذ

شكل 1-16
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طرفين نشان مي دهد. اندازه “ f” براي منگنه و كالسه كردن است و اگر اين كار 
الزم نباشد، همه لبه ها برابر با “e” خواهند بود )شكل 19ـ 1(.

4-1 جدول
بسياري از اطالعات مربوط به نقشه را نمي توان روي خود نقشه ارائه كرد، پس 
بايد آن ها را در جايي مناسب نوشت. چنين جايي همان جدول مربوط به نقشه 
اســت. اما با توجه به گوناگوني اطالعات، مشاغل و حرفه ها، نمي توان جدول 
كامل و يكســان را براي همه پيشــنهاد كرد. هر كارخانه يا سازنده با توجه به 

نيازهاي خود، جدول را طراحي و ترسيم مي كند)شكل20ـ1(.
جايگاه جدول معموالً در قسمت پايين سمت راست كاغذ و چسبيده به كادر 
است كه در شكل 21-1، جايگاه جدول، در كاغذ افقي و عمودي مشخص شده است.

feكاغذ فاصله

A02020
A12020
A22010
A32010
A42010

شكل 1-19

fو e جدول 3-1 مقادير

شكل 21-1شكل 1-20
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در شــكل 22-1 نمونه هايي از جدول هايی كه براي كارهاي نقشه كشي مناسب است، 
 نشــان داده شده اســت. اندازه هاي پيشــنهادي براي جدول 150×40 ميلی متر است. 

جدول همواره اندازه ثابتي دارد و به اندازه كاغذ ربطي ندارد.

شكل 22-1 انواع جدول مشخصات

)الف(

)ب(

)پ(

برخي از عناصر رايج در جدول ها عبارت است از:
طراحـ  نقشــه كشـ  بازبين كننــدهـ  تصويب كنندهـ  مقياسـ  تاريخـ  جنسـ  

تولرانس ـ نام قطعه ـ شماره قطعه ـ نام سازمان مربوطه ـ سفارش دهنده و...
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به نمونه اي از نقشه صنعتي كه در آن از كادر و جدول استفاده شده است، توجه كنيد )شكل 1-23(.

شكل 1-23 

ترسيم

رشته

بازبين

شماره نقشه

نام نقشه

سازمان آموزشي

جنس

تولرانس

مقياس

تاريخ


