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 ـ  1368عباسی، مسلم، :  سرشناسه

 برداري اجرایی / مولف مسلم عباسی، سید مختار دشتی خویدك نقشه:  پدیدآور عنوان و نام

 .1388تهران: نوآور، :  مشخصات نشر

 ص.: مصور. 320:  مشخصات ظاهري

 978-600-5514-40-7:  شابک

 فیپانویسی:  وضعیت فهرست

 برداري نقشه:  موضوع

 برداري ـ ـ ابزار و وسایل نقشه:  موضوع

 ید مختاردشتی خویدك، س:  شناسه افزوده

 545TAع/23ن7 1388:  بندي کنگره رده

 9/526:  بندي دیویی رده

 1838841 : شماره کتابشناسی ملی

 

 
 

 ییبرداري اجرا نقشه
 

 سید مختار دشتیمهندس ـ  مسلم عباسیمهندس  : ینمولف 

 نوآور ناشر:  

 نسخه 1000  شمارگان: 

 محمدرضا نصیرنیا ناظر چاپ: 

 نوبت چاپ: 

 978-600-5514-40-7 شابک:  

 
 

 :مرکز پخش

 ایرانیان، ساختمان دانشگاه خ به نرسیده ژاندارمري شهداي فخررازي، خ انقالب، خ  ـ خ تهران: نوآور

 6 دوم، واحد ، طبقه58 پالك

  66484191 ـ 92 تلفن:
www.noavarpub.com  

 
براي ناشر محفوظ و منحصـراً   1348کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب سال 

باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتـاب (از قبیـل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن،         متعلق به نشر نوآور می
وي دي، فـیلم فایـل صـوتی یـا تصـویري و        انتشار به صورت اینترنتی، سی دي، ديبرداري، نشر الکترونیکی، هر نوع  عکس

  گیرند. غیره) بـدون اجـازه کتبی از نشـر نوآور ممنـوع بـوده و شرعـاً حـرام اسـت و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می
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 فهرست مطالب

 مقدمه

 فاصله گیري اندازه/  اول فصل
 مقدمه 1ـ1
 ساده گذاري امتداد 2-1
 :کار ریسمان روش به گذاري امتداد 1-2-1
 :گذاري ژالن وسیله به گذاري امتداد 2-2-1
 :مستقیم روش به فاصله گیري اندازه 3-1
 :قدم با طول گیري اندازه 1-3-1
 :ثابت پیرامون چرخ با طول گیري اندازه 2-3-1
 :هموار هاي زمین در متر با طول گیري اندازه 3-3-1
 ):افقی روش به( دار شیب هاي زمین در متر با طول گیري اندازه 4-3-1
 :مستقیم غیر روش به فاصله گیري اندازه 4-1
 :ايمحاسبه روش 1-4-1
 :Lمایل طول و α شیب زاویه گیري اندازه با افقی فاصله محاسبه 1-1-4-1
 ):L( مایل طول و) HΔ( ارتفاع اختالف گیري اندازه با افقی طول محاسبه 2-1-4-1
 :استادیمتري روش 2-4-1
 :پاراالکتیک روش 3-4-1
 :متري تله روش 4-4-1
 :موانع وجود با فاصله گیري اندازه 5-1
 :دید مانع وجود با فاصله گیري اندازه 1-5-1
 :عبور مانع وجود با فاصله گیري اندازه 2-5-1
 :زدن دور قابل عبور مانع -1
 :عبور قابل غیر عبور مانع -2
 :عبور و دید مانع وجود با فاصله گیري اندازه 3-5-1

 )ترازیابی( ارتفاع اختالف تعیین/  دوم فصل
 مقدمه 2 -1
 :ترازیابی هاي روش 2-2
 :مستقیم یا هندسی ترازیابی روش 1-2-2
 :شاخص بدون و دوربین بدون 1-1-2-2

 :آب شیلنگ توسط ترازیابی) الف
 :شاقول از استفاده) ب
 :شاخص با و دوربین بدون ترازیابی 1-2-2- 2
 :شاخص با و دوربین با ترازیابی 3-1-2-2

 :ترازیاب ساختمان) الف
 :ترازیاب دستگاه کردن تراز و استقرار روش) ب
 ):دستگاه پشت و دستگاه بدون( شاخص یا میر قرائت) ج
 :شاخص و دوربین با ترازیابی انجام روش) د
 :شاخص و دوربین با ترازیابی هاي شیوه 3-1-2-2
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 :تدریجی ترازیابی. 1
 :شعاعی ترازیابی.2
 :مختلط ترازیابی. 3
 :متقابل ترازیابی. 4
 :شاخص و دوربین با ترازیابی در) اجرایی( کنترلی هاي روش4-1-2-2

 :کار پایان در ترازیابی کنترل) ب
 :مستقیم غیر یا مثلثاتی ترازیابی 2-2-2
 :مثلثاتی ترازیابی عملی کاربرد 1-2-2-2
 :فشارسنجی یا بارومتریک ترازیابی 3-2-2

 زاویه گیري اندازه/  سوم فصل
 مقدمه 1-3
 زاویه گیري اندازه هاي واحد 2-3
 :درجه 1-2-3
 :گراد 2-2-3
 :رادیان 3-2-3
 :یکدیگر به زاویه هاي واحد تبدیل 3-3
 افقی زاویه گیري اندازه 4-3
 متر کمک به افقی زاویه گیري اندازه 1-4-3
 نما قطب با زاویه گیري اندازه 2-4-3
 )تئودولیت( یاب زاویه دستگاه با افقی زاویه گیري اندازه 3-4-3
 :یاب زاویه دستگاه با آشنایی. 1
 :تئودولیت دستگاه ساختمان. 2
 :یاب زاویه با افقی زاویه یک گیري اندازه اساس. 3
 زاویه گیري اندازه هاي روش. 4

 :افق دور روش به زاویه گیري اندازه) الف
 ):زوج( کوپل قرائت) ب
 :تجدید روش به زاویه گیري اندازه) ج
 مشخص زاویه یک کردن پیاده 5-3
 متر از استفاده با 1-5-3
 تئودولیت از استفاده با مشخص افقی زاویه کردن پیاده 2-5-3
 قائم زاویه گیري اندازه 6-3
 یابی زاویه کاربرد 7-3
 افقی زاویه از استفاده با فاصله تعیین 1-7-3
 مستقیم خط یک دادن امتداد 2-7-3
 ندارند دید هم به نسبت آن انتهاي و ابتدا نقاط که امتدادي تعیین 3-7-3
 :خط دو تقاطع نقطه یافتن 4-7-3

 پیمایش/  چهارم فصل
 مقدمه 1-4
 :شمال انواع 2-4
 امتداد یک ژیزمان و آزیموت 3-4
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 امتداد یک معکوس ژیزمان و ژیزمان 1-3-4
 امتداد یک حامل زاویه 4-4
 حامل زاویه کمک به امتداد یک ژیزمان محاسبه 5-4
 پیمایش انواع 6-4
 باز پیمایش 1-6-4
 بسته پیمایش 2-6-4
 پیمایش انجام هاي روش انواع 7-4
 ايمحاسبه پیمایش 1-7-4
 زمینی عملیات -1
 برداشت -2
 پیمایش محاسبات -3

 :محاسبات مرحله اولین) الف
 :اي زاویه مجاز خطاي حداکثر) ب
 پیمایش رئوس مختصات محاسبه) ج
 )الف حالت( بسته پیمایش در مختصات تصحیح و کنترل) د
 :مغناطیسی پیمایش 2-7-4
 ترسیمی پیمایش 3-7-4

 ترفیع و تقاطع/  پنجم فصل
 مقدمه 1-5
 تقاطع 2-5
 زاویه با تقاطع 1-2-5
 مثلث حل از استفاده با سوم نقطه مختصات آوردن بدست. 1
 )کتانژانت( مستقیم فرمول. 2
 طول با تقاطع 2-2-5
 ترفیع 3-5
 گوس روش 1-3-5

 جزئیات برداشت/  ششم فصل
 مقدمه 1-6
 برداشت هاي روش انواع 2-6
 تاکئومتري روش 1-2-6
 )ها تئودولیت( اپتیکی دستگاههاي با تاکئومتري. 1
 الکترونیکی دستگاههاي با تاکئومتري. 2
 :برداشت نقاط انتخاب نحوه 2-2-6
 :مسطحاتی عوارض برداشت نحوه. 1

 ...و ها بلوار راهها،) الف
 :نیرو انتقال خطوط) ب
 :رو جیپ و خاکی راه) ج
 :درخت ردیف) چ
 :بلوك جدول، آب، جوي) ح
 ...:و گاز و آب هاي شرکت هاي تابلو) خ
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 :باغ مزرعه) د
 :شهري عوارض) ه

 :ها چاه) ي
 :ارتفاعی عوارض برداشت نحوه. 2
 هادي خط یک طریق از برداشت 3-2-6
 )متر با( طول دو با تقاطع برداشت روش 4-2-6
 زاویه با تقاطع برداشت روش 5-2-6
 )زاویه طول( قطبی برداشت روش 6-2-6

 توپوگرافی ترسیم و تهیه/  هفتم فصل
 :مقدمه 1-7
 برداشت 2-7
 :بندي شبکه روش به برداشت 1-2-7
 تاکئومتري روش به توپوگرافی برداشت 2-2-7
 تراز خطوط ترسیم روش 3-7
 مستقیم روش 2-3-7
 یابی درون روش 3-3-7
 توپوگرافی نقشه روي از خط یک شیب تعیین 5-7

 مساحت گیري اندازه/  هشتم فصل
 مقدمه 1-8
 هندسی اشکال مساحت تعیین 2-8
 مثلث مساحت تعیین 1-2-8
 ضلعی چهار مساحت تعیین 2-2-8
 :آن قطاع و دایره مساحت تعیین 3-2-8
 بیضی مساحت تعیین 4-2-8
 هندسی غیر اشکال مساحت تعیین 3-8
 مثلث به تجزیه روش به مساحت تعیین 1-3-8
 هادي خط روش به مساحت تعیین 2-3-8
 سیمپسون فرمول و ارتفاع هم هاي ذوزنقه وسیله به مساحت تعیین 3-3-8
 )گوس روش( رئوس مختصات از استفاده با مساحت تعیین 4-3-8
 متر پالنی وسیله به مساحت تعیین 5-3-8
 تقریبی روش به مساحت تعیین 6-3-8

 بردارينقشه هاي دستگاه تنظیم و کنترل/  نهم فصل
 مقدمه 1-9
 ترازیاب دستگاه وتنظیم کنترل 2-9
 ترازیاب دستگاه دهنده تشکیل هاي محور 1-2-9
 سالم ترازیاب دستگاه یک خصوصیات 2-2-9
 پاراالکس خطاي رفع و کنترل 3-2-9
 کروي تراز تنظیم و تشخیص نحوه 4-2-9
 )ترازیاب در بودن موجود صورت در( اي استوانه تراز تنظیم و تشخیص نحوه 5-2-9
 رتیکول تارهاي صفحه کنترل6-2-9
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 ):کلیماسیون خطاي( روي نشانه محور وتنظیم کنترل 7-2-9
 دستگاهی روش. 1
 صحرایی روش. 2
 ها) تئودولیت( یاب زاویه دستگاه وتنظیم کنترل 3-9
 ها تئودولیت هندسی ساختار 1-3-9
 سالم تئودولیت یک مشخصات 2-3-9
 تئودولیت در کمپانساتور کنترل 3-3-9
 پاراالکس خطاي رفع و کنترل 4-3-9
 کروي تراز تنظیم و تشخیص نحوه 5-3-9
 اياستوانه تراز تنظیم و تشخیص نحوه 6-3-9
 رتیکول تارهاي صفحه کنترل7-2-9
 اپتیکی شاقول تنظیم و کنترل 8-3-9
 قائم و افقی لمب مرکزیت از خروج تنظیم و تشخیص 9-3-9

 )نشانه تراز خطاي( لمب اندکس خطاي تنظیم و کنترل 10-3-9
 میکرومتر اندکس خطاي تنظیم و کنترل 11-3-9
 اول نوع کلیماسیون خطاي تنظیم و کنترل 12-3-9
 چهارم نوع کلیماسیون خطاي تنظیم و کنترل 15-3-9

 راهسازي در ها قوس و مسیر بردارينقشه/  دهم فصل
 :یابی مسیر 1-10
 :شهري درون یابی مسیر 10 -1-1
 :شهري داخل برداري نقشه طریقه. 1
 :شود رعایت شهر داخل پروژه خط در باید که نکاتی. 2
 :هاشهر داخل در پروژه خط ارتفاع نمودن مشخص.3
 :ها تقاطع انواع.4
 :شهري برون مسیریابی2-1-10
 :مقدماتی مطالعه.1
 :اصولی مطالعه. 2
 :نهایی یا قطعی مطالعه.3
 :کوهستانی معمولی یابی مسیر3-1-10
 :معمولی مسیریابی4-1-10
 :مسیر) تاژ پیکه( کوبی میخ مرحله2-10
 :ها مارك بنچ1-2-10
 :ايجاده هاي قوس 3-10
 ساده اي دایره قوس 1-3-10
 :ساده اي دایره قوس اجزاي. 1
 :هاقوس درجه. 2
 :ساده قوس شعاع محاسبه. 3
 ساده قوس محاسبه و بررسی جهت الزم جداول. 4
 :شود گرفته نظر در افقی قوس در باید که دیگر مسائل. 5
 مرکزي زاویه و قوس طول. 6
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 :کرد رعایت افقی ساده قوس در باید که مسائلی. 7
 :ها) قوس رأس(ها  سومه کردن پیاده. 8

 :قطبی روش) الف
 :تقاطع روش) ب
 :افست روش) ج
 :ساده اي دایره قوس نمودن پیاده طرز. 9

 :اطالعات جدول طریق از) الف
 )مساوي هاي وتر( ضلعی زاویه طریق از) ب
 :قوس رأس از قوس نمودن پیاده) ج
 :قوس وسط از قوس نمودن پیاده) چ
 :وتر روي وسط y و x طریق از قوس نمودن پیاده) ح
 :نیمساز روي y وx طریق از قوس نمودن پیاده) خ
 :تئودولیت دو طریق از نمودن پیاده) د
 :وتر هاي منصف وسیله به قوس نمودن پیاده) ر
 :متر با دوربین بدون قوس نمودن پیاده) ز

 :دوربین از استفاده با تونل در قوس نمودن پیاده) س
 :وتر طول طریق از ساده قوس کردن پیاده جهت عددي مثال) ش
 :نباشد دسترس در) سومه( �1 نقطه رأس به که حالتی در قوس کردن پیاده) ن
 :مرکب قوس 2-3-10
 :پشت تخت قوس 3-3-10
 :ايدایره معکوس قوس4-3-10
 :همدیگر موازي مسیر در معکوس قوس5-3-10
 :ها) گردنه در معکوس پیچ( سربانتین قوس 6-3-10
 :کلوتوئید قوس 7-3-10
 :کلوتوئید قوس اجزائ. 1
 :نقشه روي بر کلوتوئید بازوي طول محاسبه. 2
 :کلوتوئید بازوي طول محاسبه. 3
 :اطالعات جدول طریق از کلوتوئید قوس کردن پیاده. 4
 :قطبی طریق از کلوتوئید قوس کردن پیاده. 5
 :افست طریق از کلوتوئید قوس نمودن پیاده. 6
 :TL و TK بدون کلوتوئید قوس نمودن پیاده. 7
 )عرضی و طولی پروفیل( مقاطع 4-10
 :طولی پروفیل جهت تعاریف و ها معیار 1-4-10
 ):رخ نیم( پروفیل 2-4-10
 :هاپروفیل انواع 3-4-10
 :پروفیل برداشت هاي حالت 4-4-10
 :مجزا صورت به عرضی و طولی پروفیل برداشت اول حالت. 1
 :طولی پروفیل رسم 5-4-10
 :طولی پروفیل فرم. 1
 :پروفیل مسیر ارتفاعی بخش. 2
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 :قرمز خط یا طرح طولی نیمرخ. 3
 :زمین عرضی نیمرخ6-4-10
 :عرضی پروفیل رسم. 1
 :شود رعایت ها پروفیل در باید که مواردي. 2
 :عرضی مقطع انواع. 3
 :تیپ نیمرخ. 4
 :طولی پروفیل شیب 7-4-10
 :عرضی و طولی پروفیل مقیاس 8-4-10
 :طولی پروفیل از استفاده 9-4-10

 طرح سرعت 10-4-10
 :طرح سرعت انتخاب اهمیت. 1
 :طرح سرعت جهت ایران فنی عالی شوراي مصوبات. 2
 :راهها آزاد براي طرح سرعت. 3

 مقاطع شیب 11-4-10
 :طولی شیب انتخاب هاي معیار.1
 :عرضی پروفیل شیب. 2

 :ازقوس) بلندي بر ارتفاع( )طرفه یک عرضی شب( دور محاسبه12-4-10
 ).کلوتوئید( اتصال قوس در تدریجی دور اعمال نحوه نمایش. 1
 دور و ساده قوس و طرح سرعت رابطه.2
 کرد اعمال آن در را دور بتوان تا کلوتوئید بازوي طول مقدار. 3
 :بلندي بر حداکثر مقادیر.4
 :بزرگراهها و راهها آزاد در. 5
 :بلندي بر اعمال هاي محدودیت. 6
 :آهن راه در دور میزان. 7

 :هاقوس در عرض اضافه 13-4-10
 :راه پاشنه عرض جهت خاکبرداري پاي و خاکریز پاي نمودن مشخص14-4-10
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 مقدمه
انـد، کـه هـر کـدام در زمینـه       برداري منتشر شده هاي متعددي در زمینه نقشه هاي اخیر کتاب در سال

حل کردند، لـذا در زمینـه اجرائـی و عملیـاتی هنـوز      برداري مشکالت فراوان کمبود کتاب را  تئوري نقشه

برداران پرتوان دچار کمبود کتاب هستند، و در ایـن پـاره از زمـان برخـود الزم دانسـتیم کـه        جامعه نقشه

برداران که تازه شروع بـه کـار    رسالت خود را به رشته تالیف در آورده تا باري از دوش دانشجویان و نقشه

دروس دانشگاهی فقط تا حدودي مشکل کارهاي اجرائی دانشجویان و مهندسین کنند برداشته و چون  می

کند و در این صورت وجود کتابهایی که تا حد امکان بیشتر کارهـاي عملیـاتی و    بردار را برطرف می نقشه

بـرداري و آمـدن    برداري را درخود گنجانده باشند و از طرف دیگر به دلیل پیشرفت علم نقشه اجرائی نقشه

هاي الکترونیکی، کمبودهاي این قسمت را نیـز حـل کـرده باشـند، محـدود       افزارهاي متعدد و دستگاه نرم

بـرداري را بـه آن    افزار پرکاربرد لند دکستاپ در زمینه نقشـه  باشند برخود الزم دانستیم که آموزش نرم می

علم نشر آن است را  اضافه کنیم تا مشکالت عزیزان را برطرف کرده باشیم و رسالت خود مبنی بر زکات

الهـدي سـازمان بسـیج     دانـیم از حمایـت پژوهشـکده شـهید علـم      بدرستی انجام داده باشیم و برخود می

دانشجویی استان یزد و زحمات اساتید و مهندسین آقایان: رستمی، مهرابی، شاهمرادیان، فیلـی، سـامانی،   

با فراهم آوردن شرایط الزم، بهترین یار و  هایمان که در این مدت داورپناه، متینی، ایوب عباسی و خانواده

را در انتشـار   انتها از تمام دوستانی کـه مـا   اند نهایت تشکر خود را داشته باشیم و در یاور و مشوق ما بوده

دانیم که هر اثر و ساخته دست بشر داراي عیـب   داریم و می کنیم و امید این کتاب کمک کردند تشکر می

آدرس  کنیم که ایرادات و اشـکاالت را بـه   یان و مهندسین عزیز درخواست میو نقص است لذا از دانشجو

Seyed.M1990@yahoo.com کـش و   هاي بعدي اثر بهتري را بـه جامعـه زحمـت    ما رسانده تا در چاپ

 بردار تقدیم کنیم. پرتوان نقشه

 

 مولفین –با تشکر 
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 1ـ1شکل 

 1ـ2شکل 

 

 فصل اول

 فاصله گیري اندازه

 مقدمه 1ـ1

فاصله بین دو نقطه همواره خطی مستقیم است. حال اگر دو نقطـه روي یـک   ترین  دانیم که کوتاه می

است. اگـر   گیري اندازهصفحه افقی در نظر بگیریم به راحتی به وسیله یک خط کش با طول مناسب قابل 

این دو نقطه را در فضا فـرض کنـیم در صـورتی کـه،     

قطه در فضا به اندازه فاصله تصویرشـان  فاصله بین دو ن

روي کاغذ باشد آن گاه فاصله بین دو نقطـه را فاصـله   

ــر ایــن صــورت آن را فاصــله   دار  شــیبافقــی و در غی

به همین ترتیب، فاصله دو نقطه  .)1-1شکل ( نامیم می

روي زمین افقی نیز یک خط مستقیم خواهد بود و روي 

شـد. حـال اگـر    با مـی دار  شـیب زمین غیر افقی فاصـله  

متري را با یک  100بخواهیم در روي زمین افقی طول 

بـار   5کنیم نیـاز بـه حـداقل     گیري اندازهمتري  20نوار 

) 1-2شـکل  ( خواهیم داشت که با توجه بـه  گیري اندازه

متـر را   100در یـک امتـداد نباشـند طـولی بیشـتر از      هـا   در صورتی که نقاط تشکیل دهنده ایـن دهانـه  

 . ایم هکرد گیري اندازه

م بـا  یرند تـا بتـوان  یک امتداد قرار گیدر  کامالًکشی  ل دهنده مترین، ابتدا الزم است، نقاط تشکیبنابرا

 .میکن گیري اندازه يمتر 100از طول یدر حد ن یدقت

 1ـ1شکل 
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 1ـ3شکل 

 ساده يگذار امتداد 2-1

گر یبه عبارت د ،ن دو نقطه ثابتیگذرنده ب يمشخص کردن راستا يگذار منظور از امتداد یبه طور کل

ي گـذار  ک امتداد باشند را امتـداد ین دو نقطه ثابت که همه آنها در ینقطه در ب يک سریمشخص کردن 

ـ مورد نیاز ل یط منطقه، وسایبا توجه به نوع کار، شرا يگذار نامند. معموالً امتداد می ن دو نقطـه  یو فاصله ب

 ز:ااند  رد که عبارتیپذ می ثابت مورد نظر به دو روش صورت

  سمان کاریبه روش ر يگذار الف: امتداد

 .يگذار به روش ژالن يگذار ب: امتداد

 

 سمان کار:یبه روش ر يگذار امتداد 1-2-1

ن یزمـ  ين دو نقطه مورد نظـر در رو ییک عامل قابل اجراست، پس از تعین روش که با حداقل یدر ا

ن یب يسمان کار راستایم، امتداد حاصل از ریکن می سمان کار را تحت کشش مناسب به دو نقطه متصلیر

ـ باشـد. از ا  مـی  دو نقطه  يشـتر در کارهـا  ین روش بی

وارهـا و در  یح دیصـح  ين راسـتا ییتع يبرا یساختمان

  .)1-3 شکل( شود می ک امتداد قرار داشتن ستونها استفادهی

 

 :يگذار له ژالنیبه وس يگذار امتداد 2-2-1

ابتـدا دو   Bو  Aم ماننـد نقـاط   ین آنها را داریب يگذار نقاط که قصد امتدادن یین روش پس ار تعیدر ا

ن یاز عـامل  یکـ یم سـپس  یکن می به صورت قائم مستقر یر و تراز نبشیگ له ژالنین نقاط به وسیژالن در ا

حـال اگـر    نـد. یبب Aز در پشت ژالن یرا ن Bرد که ژالن یگ می قرار يدر فاصله مناسب طور Aدرپشت ژالن 

ن حالت عامل اول که پشت ژالن مستقر یدر ا قرار دهد، B و Aن دو نقطه یرا درفاصله ب Cعامل دوم ژالن 

ـ ن Cکنـد کـه ژالـن     تیهدا يعامل دوم را طور دست، يقراردادهاي  ستاده با عالمتیا Aدر نقطه  ز در ی

  .)1-4ل شک( ردیگ می قرار Bو  Aنقاط  يدر راستا Cن صورت نقطه یرد در ایقرار گ Bو  Aامتداد دو ژالن 

 

 
 1ـ4شکل 
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 1ـ5شکل 

 

 م:یفاصله به روش مستق گیري اندازه 3-1

ن یب يو مشخص کردن راستا يگذار پس از مرحله امتداد B و Aن دو نقطه یفاصله ب گیري اندازه يبرا

ل یاد و با توجه بـه وسـا  ین دو نقطه زیکه طول ب یح داده شد، در صورتیدو نقطه که در قسمت قبل توض

سـپس مبـادرت بـه     ،م کردیتقستر  ن دو نقطه را به فواصل کوتاهیب يد راستاین بایب زمیو ش گیري اندازه

 م شده نمود.یفواصل تقس گیري اندازه

ا یبسته به هموار ها  ن روشیوجود دارد که ا یمتفاوتهاي  ن دو نقطه، روشیفاصله ب گیري اندازه يبرا

 ر است.یموجود و دقت کار متغ گیري اندازهل ین، وسایبودن زمدار  شیب

 

 طول با قدم:  گیري اندازه 1-3-1

طـول در   گیـري  انـدازه  يبرا يگریله دیا وسیاز نباشد و ین ییطول به دقت باال گیري اندازههرگاه در 

رد یـ هموار صورت گهاي  نید در زمین روش که بایدر ا ،ن روش استفاده کردیتوان از ا می دسترس نباشد

د سرعت یم در هنگام قدم زدن بایکن می گیري اندازهن دو نقطه شروع به یب ياز مشخص کردن راستاپس 

ن است. ین روش، داشتن قدم با اندازه معین نکته مورد توجه در ایمهمترباً ثابت باشد، یتقرها  و اندازه قدم

م بهتـر  یاوریم خود را بدست بنکه اندازه قدیا يکسان باشد. برای يهر قدم با قدم بعد یبیفاصله تقر یعنی

 م.یکن گیري اندازهن بار یشده را با قدم چند گیري اندازهق یل دقیا وسایک طول مشخص که با متر یاست 

ـ یاً مقـدار تقر یـ م. ثانیکسان برسـ ی یم که اوالً در دفعات مختلف به طول کلین کار را آنقدر ادامه دهیا  یب

طول قدم ما مشخص و ثابت بـوده و بـا شـمارش تعـداد      ن صورتیم. در ایطول هر قدم را به دست آور

 م.یکن گیري اندازهرا  یمتر طول 50ک متر خطا در یحدود  یم با دقتیتوان میها  قدم

 

 رامون ثابت:یطول با چرخ پ گیري اندازه 2-3-1

در روش کـه در   ،شـود  مـی  ط آن مشـخص اسـت اسـتفاده   یک چرخ که محین روش معموالً از یدر ا

رد روش کـار  یگ می هموار مورد استفاده قرارهاي  نیزم

 ين صورت است که پس از مشخص کردن راستایبه ا

کـه معمـوالً   ) نمراتـور ( ن دو نقطه ابتدا شماره انـداز یب

است را صفر کرده و چـرخ را در   یتالیجیا دی یکیمکان

ن دو نقطه یب يراستا ينقطه شروع قرار داده و رو يرو

کـه از   یم. در صـورت یت کرده تا به نقطه دوم برسحرک

ح یصـح  يراسـتا  يله در مناطق همـوار و دارا ین وسیا

متـر   یبه دقت دس یکیم؛ شماره انداز مکانیاستفاده کن

 متریبـا دقـت حـدود سـانت     یتـال یجیو با شماره انـداز د 

 )  1-5شکل( م.یرس می
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  هموار:هاي  نیطول با متر در زم گیري اندازه 3-3-1

ـ  یخـواه  مـی  کـه اي  ن روش پس از مشخص شدن دو نقطهیادر  ـ یـی ن آنهـا تع یم فاصـله ب م و ین کن

ـ  گیري اندازهن آنها شروع به ین دو نقطه و مشخص کردن نقاط بیکردن ب يامتدادگذار ن نقـاط  یفواصل ب

د به یبااز اشتباه و باال رفتن دقت  يریجلوگ يم برایکن می دو نقطه مورد نظر با متر ين شده در راستاییتع

 وجه کرد:تر ینکات ز

ـ از مترها هر طرف آن بـا   یدر بعض( د به واحد متر توجه شودیمتر با اب گیري اندازهدر  -1 ک واحـد  ی

  .)شود می مشخص

 نباشد. یدگیخم يمتر دارا طوري کهده به ید متر به صورت کامالً کشیبا گیري اندازهدر  -2

و نداشتن اخـتالف   یرد و در صورت درستیبرگشت صورت گد به صورت رفت و یباها  گیري اندازه -3

 رد. یمورد استفاده قرار گطول مورد نظر ن گرفته و به عنوان یانگیتوان از آنها م می فاحش

 ) 1-6ل شک( باشند.تر  از طول متر کوچکها  شتر بهتر است فاصله دهانهیدقت ب يبرا -4

 


