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فصل اول
آشنایی با لوازم نقشه کشی

هدفهایرفتاری:پسازآموزشاینفصل،ازهنرجوانتظارمیرود:

1- تاریخچه و سیر تحول نقشه کشی را بیان کند.

2- تعریف استاندارد و ضرورت آن را بیان کند.

3- نام و مشخصات وسایل نقشه کشی را شرح دهد.

4- از ابزارها و وسایل نقشه کشی استفاده کند.

1-1-تاریخچهوسیرتحولنقشهکشی

نقشــه عبارت است از نمایش ترسیمی یک جسم یا 
قســمتی از آن که برگرفتــه از فکر خالق یک مهندس 
می باشــد. نقشه یک زبان اســت، زبانی گویا و توانا. بشر 
با این زبان از روزگار کهن آشــنایی داشته است. حتی 
آن زمان که هنوز خط و نوشــتن اختراع نشده بود، او با 
زبان تصویری توانســت افکار خود را یادداشت و منتقل 
کند. تصاویر به جا مانده بر روی سنگ و دیواره ی غارها 

حاکی از این مطلب است.

ایــن روش بعدها به صورت خط هــای تصویری، که 
بارزترین آن ها در مصر به نام هیروگلیف اســت، تکامل 
می یابد. شــاید آن چه را که نقشه می نامیم از نیاز انسان 
به ساختمان و در نتیجه نقشه های ساختمانی آغاز شده 
باشد. چه گونه می توان تصّور کرد که ساختمان و بناهای 

باشکوه قدیمی بدون نقشه ساخته شده باشند.

بقایای ســاختمان های قدیمی نشان می دهدکه در 
طرح آن ها شــکل های هندســی بیش از هر نوع شکل 

دیگری مورد توجه بوده اند.

شکل1-1-کاخپارتیدر1900سالقبل
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رفتــه رفته بــا پیشــرفت صنعت، نقشــه ها تکامل 
بیش تری یافتند. ولی هر کس با ســلیقه ی خود کار را 

ادامه می داد.

روشن اســت که ساختن ســازه های فنی دقیق به 
نقشه های دقیق تری نیاز داشته و دارد. از طرفی با گذشت 
زمان و پیشرفت علوم، در اصول ترسیمی تغییراتی بوجود 
آمده و با پیدایش مجموعه ای از نشــانه ها در ترســیم، 
توانمندی و بهبود بیش تر شده است. از طرفی با اختراع 
رایانه ترسیم نقشه ها به صورت ماشینی در زمان و دقت 
بیش تر امکان پذیر گشته اســت. اهمیت نقشه کشی به 
آن جا رسیده که هم اکنون در غالب رشته های تحصیلی 
در مدارس و دانشــگاه های دنیا مورد توجه قرار گرفته 

است و تدریس می شود.

2-1-استانداردونیازبهآن

همان طور که اشــاره گردید، پیدایش مجموعه ای از 
نشــانه ها در ترســیم موجب بهبود و توانمندی بیش تر 
در انجام ترســیم و نتیجه آن شــده اســت. رفته رفته 
کارخانه ها و صاحبان صنعت به فکر هماهنگی نشــانه ها 
و قراردادهای پراکنده افتادند. متفکران و مهندســان بر 
این امر معتقد بودند که هم سان سازی و یک سان کردن 
می تواند بسیاری از نارسایی ها را حل کند. امروزه آن چه 

از اســتاندارد مورد نظر اســت، ایجاد نوعی هماهنگی 
است.

اولین سازمان استاندارد رسمی در سال1902 م. در 
انگلســتان و سپس در هلند و آلمان بنیان گذاری شد و 
چون قراردادهای وضع شده مختص کشورهای نام برده 
بود، این سازمان ها به سازمان های استاندارد ملی معروف 
شــدند. در ســال 1926م. ســازمانی از مجموع بیست 
ســازمان ملی اســتاندارد به نام آی اس آ )ISA( ایجاد 
شــد، که وظیفه ی آن جهانی کردن اســتانداردها بود. 
همین ســازمان پس از جنگ جهانی دوم، با عنوان ایزو 
)ISO(، بازســازی شد و در بسیاری از زمینه ها، به ویژه 
صنعت و فن، دســتورهای باارزشی را ارائه داد. سازمان 
اســتاندارد ایران در سال 1332ش. تأسیس و بعدها به 
عضویت »ایزو« درآمد. در حال حاضر دســتورهای ایزو 
در نقشه کشــی کشور ما رایج اســت. هم اکنون همه ی 
صنعتگران از اهمیت استاندارد آگاه اند و ارزش یک نقشه 
را در رعایت کلیه ی اســتانداردهای آن بر می شــمارند. 
پس رعایــت اصول و قواعد از زمان شــروع کار الزامی 
اســت. به گفته ای کوتاه، نقشه زبان صنعت است و یک 
نقشــه خوب همه نیازها، مانند شناساندن شکل دقیق، 
اندازه ها، جنس و ... را برآورده می ســازد. نقشه می تواند 

یک سازنده را در مراحل کار راهنمایی کند.

نقشه پلی است که دفترهای طراحی را به کارگاه های ساخت متصل می سازد.

آیا می دانید که ...

برای آشنایی، چند سازمان ملی استاندارد مهم معرفی می شوند؛ جدول )1-1(. 
جدول1-1

کشورایراناروپاانگلستانایتالیاآمریکاآلمانچینروسیهژاپن
ISAGOSTCASDINASAUNIBSICEISIRIنشانه



3

3-1-ابزارهاووسایلنقشهکشی

1-3-1- میزهای نقشه کشی: میزهای نقشه کشی 
با اســتفاده از چوب، فوالد و ... به شــکل های مختلف 
ساخته می شوند. این میزها را طوری می سازند که بتوان 
ارتفاع و شیب آن ها را، با توجه به نیاز کاربر، تغییر داد.

رویــه ی میزهای نقشه کشــی باید بــا دوام، با رنگ 
روشــن و قابل تمیز کردن باشــد. ضمناً روی میز نباید 
خیلی نرم و نه مانند ســطوح فلزی و شیشه ای خیلی 

سخت باشد. چرا؟

رویه ی میز باید مات، ضدلک و در مقابل خراشیدگی 
مقاوم و جنس آن از چوب، پالســتیک، فرمیکا  یا حتی 
مقوا باشــد. در صورت لزوم با ســه یا چهــار الیه کاغذ 
اوزالید می توانید پوشــش تمیز و مناسبی برای میز کار 

شکل2-1-میزنقشهکشیفلزیباارتفاعوشیبقابلتنظیمخود ایجاد کنید.

توجه: قبل از استفاده از میز و ابزار، از تمیزی آن مطمئن شویم و در صورت نیاز آن را با دستمال 
مرطوب تمیز کنیم. تا آلودگی ها به روی نقشه منتقل نشود.



شکل3-1-میزنقشهکشیباخطکشریلیمتحرک
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2-3-1- تخته ی رســم: تخته ی رسم صفحه ای 
چوبی یا پالستیکی مســطح و معموالً دارای دو پایه ی 
کوتاه و شیبدار اســت. این تخته به سادگی قابل حمل 

است.

ابعاد تخته ی رســم معمــوالً 50×65 یــا 95×90 
ســانتی متر است. برای ترسیم خطوط مستقیم و موازی 
الزم است لبه های تخته ی رسم )مخصوصاً لبه ی سمت 
چپ( صاف و محکم باشــد. این لبه راهنمای ترسیمی 

خط های موازی،  افقی و عمودی خواهد بود.

برای ترسیم خطوط مستقیم و موازی الزم است لبه های تخته ی رسم )مخصوصاً لبه ی سمت 
چپ( صاف و محکم باشد.

شکل4-1-تختهیرسمپالستیکی

شکل5-1-تختهیرسمچوبی

3-3-1- خط کش تی )T(: از خط کش )تی( برای 
ترسیم خطوط افقی و موازی استفاده می شود. خط کش 
تی دارای دو بازو اســت که از چوب، پالکسی گالس یا 
پالستیک ســاخته می شود )شکل 6-1-الف(. اتصال دو 
بازو، ثابت یا لوالیی اســت. برای ترسیم خطوط موازی، 
بازوی غیرمدّرج )ســرخط کش( را، ضمــن تکیه دادن 

بر لبه ی ســمت چپ میز نقشه کشــی یا تخته ی رسم، 
جا به جا و خطوط مورد نیاز را ترسیم می کنیم. باید توجه 
داشت برای ترسیم خطوط افقی به صورت دقیق باید دو 

بازو با هم زاویه 90 را بسازند.
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الف(خطکشیتی

ب(موارداستفادهازخطکشتی

شکل1-6

ب(گونیا45°،60°-30°

4-3-1- گونیــا: گونیا ابزار مهمی اســت که به 
کمک آن می توان خط هایــی با زاویه های 30، 45، 60 
و 90 درجه را مســتقیماً رسم کرد. با تکیه دادن آن بر 
خط کش تی می توان خط های عمود بر »تی« را خوب و 
دقیق کشید. گونیاها در دو نوع ثابت وقابل تنظیم عرضه 

می شوند )شکل 1-7(.

الف(گونیایمتغیر
شکل1-7
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5-3-1- مداد: در نقشه کشی از مداد برای ترسیم 
خطوط، نوشتن عدد  و حروف و نیز هاشور زدن استفاده 
می شــود. مدادها با کیفیت ها و طرح های مختلف، برای 
کاربردهای گوناگون ســاخته می شوند و کاربرد آن ها با 
توجه به قطر و جنس مغز مداد متفاوت است. کارخانجات 
سازنده  انواع مدادها را با عالمت اختصاری، )ترکیبی از 

حروف و اعداد( معرفی می کنند.

یکنواختی جنس و مناســب بودن ســختی مغز از 
امتیازات مداد اســت که باید در هنگام انتخاب در نظر 

گرفته شود.
انــواع مداد مغزی: مــداد نُکی نــازک، مغز قابل 
تعویــض دارد. در ایــن مداد می تــوان از انواع مغزهای 
مداد با ضخامت مغز 0/3 تا 0/9 میلی متر استفاده کرد، 
بدون آن که مثل مداد معمولی نیاز به تیز کردن مداوم 

باشد.
در مداد نُکی با مغز ضخیم، از انواع مغزها با ضخامت 
2میلی متر یا باالتر می توان استفاده کرد. برای طراحی، 
معمــوالً نیاز به تیز کــردن نُک مداد نیســت اما برای 
ترســیمات نقشه کشــی باید نُک آن را با نُک تراش تیز 

کرد.
در مدادهــای معمولی، جنس مغز آن ها روی بدنه ی 
مداد نوشته شده اســت. برای استفاده از این مداد باید 
نُک آن را با مداد تراش یا سمباده تیز کرد. جدول 1-2، 

کاربردهای مدادهای مختلف را نشان می دهد.

جدول2-1-کاربردمدادهایمختلف

درجه بندي مدادکاربرد
3H , 2Hخطوط اصلي )استخوان بندي(

HB , F , Hخطوط کمکي
3H , 2Hحروف

2H , Hخطوط اندازه گیري
2H , Hخطوط اصلي

2H , Hخطوط چین ها
2H , Hخطوط محور
2H , Hخطوط برش

2H , Hخطوط هاشور
HB , F , Hخطوط ترسیمي با دست آزاد

HB , F , Hخطوط مربي

انواع مغز مــداد و کاربرد آن ها: در ترســیمات 
مهندســی  و معماری، هم در ترســیم طرح های اولیه 
)اســکچ( و هم در ترسیم نقشه های نهایی، از انواع مداد 

)مغزهای 4H تا 6B( استفاده می شود.

مدادهای گــروه B نرم و پر رنگ اند و در طراحی و 
ترسیم طرح های دست آزاد مورد استفاده قرار می گیرند. 
مدادهای متوســط و نســبتاً ســخت به اندازه ی کافی 
پررنگ اند و در نقشه کشی اســتفاده ی بیش تری دارند. 

مدادهای گروه H سخت و کم رنگ اند.

شکل1-8
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نُک تراش
تنه ي مداد نُکي

مغز مداد فک یا گیرنده ي نگاه دارنده ي مغز

قسمت آجدار براي گرفتن در دست

شکل1-9

6-3-1- پاک کن: از انواع پاک کن برای پاک کردن 
اشــتباهات ترسیمی مدادی یا مرکبی استفاده می شود، 
به نحوی که اشتباه رفع وســطح پاک شده کاماًل تمیز 

گردد.

پاک کن ها انواع متفاوت دارند، ولی به طور کلی جنس 
آن ها از نوعی پالســتیک است و در مقابل عوامل جّوی 
فاســد می شوند. بهتر است برای نگه داری آن ها از جعبه 
یا پالستیک محافظ استفاده کنید و از خرید و نگه داری 
آن ها به مقدار زیاد خودداری شود. برای ترسیمات بهتر 
اســت مدادپاک کن را از نوع سفید و نرم انتخاب کنید و 

آن را همیشه تمیز نگه دارید. )شکل 1-10(

در دفاتر شــرکت های مهندســی ممکن اســت از 
پاک کن های الکتریکی نیز استفاده شود.

پاک کن هــای الکتریکی با حرکت چرخشــی خود 
ظرافت و دقت بیش تری در پاک کردن ایجاد می کنند. 

)شکل 1-11(

شکل10-1-مدادپاککن

شکل11-1-پاککنالکتریکی

7-3-1- مدادتراش و ســمباده: برای تراشیدن 
مداد و آماده کردن نُک آن از انواع مدادتراش و سمباده 

استفاده می شود. )شکل 1-12(.

الف(مدادتراشومدادتراشرومیزی

ب(سمباده

شکل1-12
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8-3-1- پرگار: پرگار برای ترسیم دایره یا کمانی 
از دایره، تقســیم خطــوط، انتقال اندازه هــا، هم چنین 
برای حروف نویســی و ترسیم کارهای حرکتی استفاده 
می شود. برای کشــیدن دایره با پرگار، ابتدا دهانه ی آن 
را با اســتفاده از خط کش به انــدازه ی مورد نظر تنظیم 
می کنیم ســپس نُک ســوزنی آن را بر روی مرکز دایره 
که قباًل با دو خط متقاطع کم رنگ مشــخص شده قرار 
می دهیــم و پرگار را حول آن دوران می دهیم )شــکل 
13-1-ب(. شاخه های پرگار در موقع استفاده نباید زیاد 
باز شوند و شاخه های مدادی و سوزنی آن باید تقریباً بر 

صفحه عمود باشند.

الف(چندنمونهپرگار

ب(طریقهیرسمدایرهبهکمکپرگار

شکل1-13

برای ترسیم خطوط پررنگ به پرگار فشار بیش 
از حد وارد نیاورید و از مغزهای نرم مداد استفاده 
کنید. پرگار را بیهوده باز و بسته نکنید و همیشه 
پس از اســتفاده آن را در محفظه ی مربوط قرار 

دهید.

برای ترسیم خطوط دقیق، نوک پرگار را با سمباده ی 
نــرم به صورت گوه ای تیز و آمــاده می کنند. هم چنین 
نوک مدادی مقداری باالتر از راســتای نوک سوزن قرار 

می گیرد )شکل 1-14(.

شکل14-1-تنظیمنُکپرگاربهطورمناسب

پرگار بازویی: از پرگارهای بازویی که در طول های 
مختلف عرضه می شوند برای ترســیم دایره های بزرگ 

استفاده می شود )شکل 1-15(.
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پیچ تثبیت کنندهپیچ تنظیمبازوي پرگار

شکل1-15

پرگار مقیاس: از پرگار مقیاس برای ایجاد تقسیمات 
متناســب با اندازه ی مفروض اســتفاده می شود )شکل 

.)1-16

جعبه پرگار: پرگارها در اندازه ها و انواع مختلف و 
برای کارهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. انواع 
پرگارهای مورد نیاز در نقشه کشی را، به همراه امکانات 

شکل1-16

و لوازم جنبی پــرگار، در داخل یک جعبه به نام جعبه 
پرگار قرار می دهند. در شــکل 17-1 یک نمونه جعبه 

پرگار و لوازم موجود در آن را مشاهده می کنید.
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1- پرگار برای ترسیم دایره های بزرگ

2- پرگار جهت انتقال اندازه

3- پرگار، برای ترسیم دایره های کوچک

4- پرگار

5- ترلین یا خط کش مرکبی

6- پرگار ریززن

7- مفصل پرگار برای دایره های خیلی بزرگ

8 و 9- نُک ترلین برای پرگار

10 و 11- نُک ترلین برای پرگار صفرزن

12- گیره ی راپیدوگراف برای ترسیم دایره های مرکبی

13- گیره ی راپیدوگراف برای نوشتن حروف و اعداد

14- جعبه ی وسایل کمکی

15- پیچ گوشتی

16- نوک سوزنی پرگار

1 2

3

4

5

6

7

8 9

10و11
12

13

15 14

16

شکل1-17

9-3-1- کاغذ: درترسیم طرح ها و نقشه ها از انواع 
مختلف کاغذ استفاده می شود.

نقشه های ترسیم شده بر روی کاغذ کالک به صورت 
اوزالید قابل تکثیر هســتند. این کاغذ نسبت به رطوبت 
حســاس است. برای انتقال نقشــه بر روی کاغذ کالک 

ابتدا نقشــه را به صورت مدادی بر روی کاغذ پوستی یا 
کاغذهای دیگر ترسیم می کنیم، بعد کاغذ کالک را روی 
طرح مدادی می چسبانیم و طرح را بر روی کاغذ کالک 

با قلم راپید ترسیم می کنیم.
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از کاغذ، هم برای پیش نویس و هم برای نقشــه های 
نهایی استفاده می شود. هنرجویان می توانند از کاغذهای 

معمولی هم برای ترسیم استفاده کنند.

ویژگی های کاغذ مناسب برای ترسیم عبارت اند از:

سفید مایل به کرم بودن؛	 

مقاوم بودن در برابر پاک کردن؛	 

مقاوم بودن در مقابل پاره شدن؛	 

مات و بدون موج بودن؛	 

از  کالک  کاغــذ  نقشه کشــی:  کاغذهای  انواع 
مهم تریــن و پرکاربردترین انواع کاغذهای نقشه کشــی 
اســت. این کاغذ نیمه شــفاف و کاغذی مناسب برای 
مرکبی کردن نقشه است. اغلب نقشه ی نهایی روی آن 
ترسیم می شود. این کاغذ در لوله های 20 و 50 متری با 

پهنای 90 و 110 سانتی متر در بازار موجود است.

کاغذها را گاهی به صورت مدّرج مورد اســتفاده قرار 
می دهند، مانند کاغذ شطرنجی، میلی متری، ایزومتریک 

و ... )شکل 1-19(.
شکل18-1-نمونههاییازکاغذ

تمامی نقشه های مهندسی باید بر روی کاغذهایی که اندازه ی آن ها دقیقاً تعیین شده رسم گردند.

ج(کاغذایزومتریک  ب(کاغذشطرنجی    الف(کاغذمیلیمتری

شکل1-19
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برای اســتفاده ی مناســب از کاغذ، باید به ابعاد آن، 
مطابق با اســتاندارد ارائه شــده توجه کــرد. کاغذهای 
پایه در ســه دســته ی Bo ،Co و Ao   موجود است. از 
 Ao برای نقشــه اســتفاده می شود. کاغذ A کاغذ گروه
یک متر مربع مساحت دارد. و نسبت طول آن به عرض 
کاغذ  است و طول آن 1189 میلی متر و عرض آن 
 Ao 841 میلی متر است. می توان با قسمت کردن کاغذ
کاغذهای اســتاندارد دیگر را با ابعاد کوچک تر به دست 

آورد. البته قسمت کردن کاغذ از قاعده ای تبعیت می کند، 
به طوری که برای به دســت آوردن کاغــذ کوچک تر باید 

کاغذ بزرگ تر را از طرف طول به دو نیم تقسیم کرد.
جدول3-1-اندازههایاصلیکاغذهارانشانمیدهد.

A0 841 × 1189 A3 297 × 420

A1 549 × 841 A4 210 × 297

A2 420 × 549 A5 148 × 210

شکل20-1-روشتقسیمکاغذA.بهکاغذهایکوچکتر

10-3-1- ابزار بــرش کاغذ: همان طور که گفته 
شــد، تمامی طرح ها و نقشه های مهندسی باید بر روی 
کاغذهایی که ابعاد آن ها استانداردند، رسم شوند. گاهی 
اوقات مجبور می شویم برای دست یابی به کاغذ مورد نظر 
کاغذهای بزرگ تر را برش دهیم. برای برش، وسایلی در 
نظر گرفته شده است. شــکل 21-1 و 22-1 انواع این 
وسایل را نشان می دهد. کاتر و نخ پالستیکی نیز از دیگر 

ابزارهای برش کاغذ به شمار می روند.

ب(دستگاهبزرگ
برش

الف(دستگاهبرش
کاغذ

شکل1-21
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بــرای برش های زیــاد می توان از ماشــین خودکار 
اســتفاده کرد. در موقع کار با این نوع ماشــین ها باید 

دقیقاً به نکات ایمنی توجه شود.

کادر: قبل از ترســیم نقشــه الزم اســت حاشیه ی 
کاغذ انتخابی را خط کشی کنیم. به این خط کشی کادر 
می گویند. شــکل 23-1 روش درســت ترسیم کادر را 

نشان می دهد.

اندازه ی f به طور معمول برای بایگانی نقشــه ها در 
شکل22-1-دستگاهبرشکاغذبرگینظر گرفته می شود.

f

f

الف(کادربرایکاغذافقیب(کادربرایکاغذطولی
شکل1-23

جدول4-1-مقادیرeوfرانسبتبهنوعکاغذنشانمیدهد.

A5 A4 A3 A2 A1 A0

5 10 10 10 20 20 e
20 20 20 20 20 20 f

کاغذ

فاصلهيلبه
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جدول: هر نقشه باید شناسنامه ی حاوی اطالعات و 
مشــخصات مربوط به آن را داشته باشد. این مشخصات 
شامل عنوان نقشه، نام طراح، نام نقشه کش، نام کنترل 
کننــده، تاریخ هــای طراحی، نقشه کشــی، کنترل، نام 

کارفرما، مقیاس، نرم و ... باشد.

محل جدول گوشه ی پایین و سمت راست کادر است. 
به گونه ای که خط ســمت راست و خط پایین جدول بر 
روی کادر نقشــه قرار گیرد. شــکل 24-1 دو نمونه از 
جدول مشــخصات و شکل 25-1 محل قرارگیری آن را 

روی کاغذ نشان می دهد.

جنس:سفارش:امضاتاریخنام
طراح

تولرانس:نقشه کش
بازبیني
نام سازمان:نام قطعهمقیاس

خط کادر

جنس:نام نقشه:ترسیم:
تولرانس:رشته:

مقیاس:سازمان آموزشي:بازبین:
خط کادرشماره:تاریخ:

شکل24-1-دونمونهجدولپیشنهادیمناسببرایکارهایآموزشی

شکل1-25
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11-3-1- برس نقشه کشــی: بــرای پاک کردن 
ذراتــی که از پاک کن به هنــگام کار به وجود می آید از 
برس استفاده می شود. برای کارآیی و استفاده ی بهتر از 
برس، باید پس از مدتی آن را با آب ولرم و مایع صابون 

به آرامی شست.

شکل26-1-سهنمونهازبرسهاینقشهکشی

12-3-1- شــابلون های نقشه کشی: شابلون ها 
وسایلی هستند که به منظور تسریع و تسهیل در ترسیم 

نقشه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع شابلون ها: شــابلون ها انــواع مختلفی دارند. 
برخــی از آن ها فقــط مختص یک نوع از شــکل های 
هندسی با مقیاس های متفاوت اند، مانند شابلون دایره، 

بیضی و ...

برخی دیگر ترکیبی از اشــکال هندسی و هم چنین 
شــابلون های مختص رشــته های صنعتی، فنــی و ... 
هســتند. در شــکل 27-1 تعدادی از انواع شــابلون ها 

مشاهده می شود.

الف(شابلوندایرهوشابلونبیضی

ب(انواعشابلونهایمبلمان
شکل1-27
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از دیگر انواع شابلون ها، شابلون حروف و اعداد است 
که کاربرد زیادی دارد.



شکل28-1-شابلونحروفواعداد

ارزشیابی:

1- استاندارد را تعریف کنید.

2- هدف از استاندارد را شرح دهید.

3- از تخته رسم چه استفاده ای می شود.

4- کاربرد خط کش تی را شرح دهید.

5- نام دو گونیا را ذکر کنید.

6- موارد استفاده از پرگار را نام ببرید.

7- مداد B5 با مداد B چه فرقی دارد؟

8- چرا از شابلون ها استفاده می کنند؟

9- نام سه نوع شابلون را ذکر کنید.


