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فصل دوم
خط

هدفهایرفتاری:پسازآموزشاینفصل،ازهنرجوانتظارمیرود:

1- نقش خط را در ایجاد نقشه شرح دهد.

2- پهنای استاندارد و نسبت خط ها را بیان کند.

3- گروه های خط ایزو و پهنای هر خط را بیان کند.

4- با توجه به اندازه ی کاغذ، پهنای خط اصلی را از جدول 
استخراج کند.

5- خط ها را از نظر شکل و کاربرد معرفی کند.

استفاده  درستی  به  نقشه،  در  استاندارد  خط های  از   -6
کند.

7- کاغذ را به شکل مناسب روی تخته نصب کند.

8- خط کش تی را به درستی به کار برد.

9- به کمک گونیا خط های موازی را ترسیم کند.

1-2- خط

به شکل 1-2 توجه کنید.

شکل2-1
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همان طور که مالحظه می کنید، خطوط عامل اصلی 
پیدایش این نقشــه اند. پس رکن اصلی ایجاد یک نقشه 
خط اســت. برای دریافت بهتر جزئیات نقشه از خط با 
پهنا و شکل های گوناگون اســتفاده می شود. استاندارد 
ایزو در این مورد دســتورهای الزم را به شرح زیر ارائه 

داده است:

•  خط در 9 پهنا وجود دارد.

•  نســبت پهنای هر خط نسبت به خط بعدی  
است.

•  هر سه خط پشت ســر هم، نماینده ی یک گروه 
خط است و هر گروه نام سر گروه خود را دارد.

•  پهنای خط مبنا 2 و دیگر خط ها از تقسیم متوالی 
آن بر   به دســت می آید. )بــه عنوان مثال به گروه 

خط 0/5 در جدول 1-2 توجه کنید(.

جــدول 1-2، گروه هــای خطی را به همــراه مورد 

استفاده آن ها در کاغذهای نقشه کشی نشان می دهد.

جدول2-1
 خط
نازک

 خط
متوسط

 خط
اصلي

 گروه
خطي اندازه ي کاغذ

1 1/4 2 2 A0

0/7 1 1/4 1/4 A0

0/5 0/7 1 1 A0

0/35 0/5 0/7 0/7 (A0) A1

0/25 0/35 0/5 0/5 (A1) A2 A3 A4

0/18 0/25 0/35 0/35 A2 A3 A4

0/13 0/18 0/25 0/35 A4 A5

1-1-2- انواع خط در نقشه: خط از نظر ضخامت 
ســه گونه است ولی از نظر شــکل کاربردی، گونه های 
زیادی دارد. به شکل 2-2 توجه کنید. این نقشه مربوط 
به یک وســیله برای شکســتن گردو اســت، که در آن 

گونه های متفاوتی از خط استفاده شده است. 

شکل2-2-حاویاطالعاتیدربارهیگونههایخط
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جدول2-2-کاربردخط

خطکاربرد

Aخط پهن براي نمایش لبه هاي دید
خط اصلي یا پر یا دید

Bخط متوسط براي نمایش لبه هاي ندید
خط ندید یا خط چین

C... خط نازک براي خط اندازه، هاشور، دنده ي پیچ و
خط پر نازک

Dخط نازک براي نمایش محور و خط تقارن
خط محور یا خط نقطه

Eخط پهن ـ نازک براي نمایش مسیر برش
خط برش

Fخط نازک براي نمایش خط شکستگي
خط دستي یا خط شکستگي

Gخط نازک براي شکل و وضعیت
خط دو نقطه

جدول3-2-جزئیاتبرایرسمدرستخطها)گروهخطی0/5(

مشخصات ترسیميپهناخط
خط پر

d

خط متوسط، خط چین
d

خط برش، نازک، پهن
d
2 d و 

dخط محور
2

2-1-2- ترسیم خط: در جدول 3-2 برای گروه 
خط 0/5 و چگونگی رســم آن ها اطالعاتی ارائه شــده 

است. در این جدول d پهنا )ضخامت( خط پراست.
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همان طــور کــه در جدول مشــاهده شــد، پهنا و 
مشخصات به کاربرده شــده در خطوط از دقت خاصی 
برخوردار اســت. هنگام اســتفاده از خطوط در نقشه ها 

باید دقت کرد تا خطوط به روش درستی ترسیم شوند. 
جدول 4-2 روش های درست و نادرست ترسیم خطوط 

را نشان می دهد.
جدول2-4

ترسیم درستترسیم نادرستترسیم درستترسیم نادرستترسیم درستترسیم نادرست

رسیدن خط چین به خط راستتالقي دو خط چینتالقي دو خط چین

تالقي دو خط چینسربه سر  شدن خط چین و خطتالقي خط و نقطه با محور

تالقي خط و خط چینسربه سر  شدن خط و خط چینتالقي خط چین با قوس

2-2- روش نصب کاغذ روی تخته ی رسم

برای چســباندن درســت کاغذ روی تخته ی رسم، 
ابتدا بازوی عمودی خط کش تی را به لبه ی سمت چپ 
میز تکیه می دهیم. ســپس کاغــذ روی میز را حرکت 
می دهیم، به طوری که لبه ی باالی کاغذ با لبه ی باالیی 

یا پائینی خط کش تی یکی شــود )موازی هم شــوند(. 
سپس با قطعات چسب، که قباًل آماده شده است، چهار 
طرف کاغذ را به تخته می چســبانیم. شکل 3-2 مراحل 

نصب کاغذ روی تخته ی رسم را نشان می دهد.
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الف(قراردادنخطکشتیوکاغذرویتخته

د(چسبزدنج(تنظیملبهیباالییکاغذبالبهیخطکشتیوچسبزدن

ب(تکیهدادنلبهیخطکشتیبهتختهیرسم

شکل2-3

•  خط افقی از چپ به راست و به کمک تی کشیده 
می شود. بازوی تی باید دقیقاً به لبه ی سمت چپ تخته 
رسم تکیه کند. تی به کمک دست چپ همواره به سمت 

راست، باال و پایین هدایت می شود )شکل 2-4(.

•  در حین ترسیم، مداد باید با کاغذ زاویه ای حدود 
60 تا 85 درجه داشــته باشــد و همواره متکی به ابزار 

حرکت کند )شکل 2-5(.

دقت شود کاغذ نقشه کشی به لبه های تخته نزدیک تر 
شود تا در اثر حرکت خط کش تی اشتباهات درحین کار 

به حداقل برسد.

3-2- طریقه ی ترسیم خطوط

ترسیم خط: برای کشیدن درست خط، چند نکته 
را باید رعایت کرد:

شکل4-2-رسمدرستخطبااستفادهازخطکشتی
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•  هر خط فقط در یک حرکت کشیده شود.

•  فشــار دست به گونه ای بر مداد وارد شود که خط 
با پهنای یکنواختی ترسیم شود.

•  خطوط افقی با خط کش تی رسم شوند.

•  خطوط عمودی از پایین به باال، به کمک گونیای 
متکی بر تی کشیده می شود )شکل 2-6(.

برای ترسیم خط موازی با خط دیگر می توان از یک 
گونیــا با خط کش و یا دو گونیا اســتفاده کرد. در روش 
اول خط کش تی و گونیای متکی به آن را طوری حرکت 
می دهیــم که لبه ی موّرب گونیــا دقیقاً روی خط مورد 
نظر قرار گیرد. ســپس با حرکــت گونیا روی خط کش 
)خط کش ثابت نگه داشــته می شود( می توان هر تعداد 
خط مــوازی با خط اولی را در جاهای مختلف کشــید 

)شکل 2-7(.

در روش دوم به جای خط کش )تی( و گونیا می توان 
از دو گونیا استفاده کرد )شکل 2-7(.

شکل5-2-زاویهیمناسبمداد

شکل2-6

شکل7-2-چگونگیتنظیموشروعبهترسیمخطموازیبااستفادهازگونیاوتی

ارزش یابی:

طریقه ی چسباندن کاغذ روی تخته را توضیح دهید.

برای ترسیم خطوط عمودی چگونه عمل می کنید؟

چند نوع خط را نام ببرید و کاربرد هر یک را بیان کنید.

چنان چه ضخامت خط پُر 0/5 باشد، ضخامت خط ندید و محور چه قدر است؟
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ابتــدا یک کاغذ A4 را درســت بر روی میز رســم 
بچســبانید )با اســتفاده از خط کش تی(. ســپس کادر 
جدول آنرا ترسیم و شکل های زیر را با رعایت ضخامت 

خطوط و مشــخصات هر خط رسم کنید )از گونیا برای 
ترسیم خطوط عمودی استفاده کنید(.

)الف(

)ب(

)ج(
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)د(
شکل2-8


