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3-5 اصول اندازه گذاري

در هنگام اندازه گذاري نقشه  بايد اصول و قراردادهايي را كه در ذيل به آن مي پردازيم 
و در استاندارد ISO نيز به آن اشاره شده، به دقت رعايت، و به آن ها عمل كنيم.

اين موارد عبارت است از:
هر اندازه فقط يك بار در نقشه نوشته مي شود (از تكرار اندازه ها خودداري كنيم). 1 .

ــوند (هيچ اندازه اي نبايد در  ــه وارد مي ش همه اندازه هاي مورد نياز در نقش 2 .
نقشه كم باشد).

سعي مي شود اندازه ها در بهترين جاها درج شوند و حتي االمكان در اطراف  3 .
تصوير پخش، و نوشته شوند.

اگر براي رسم فلش جاي كافي وجود نداشته باشد، بسته به فاصله بين دو   4 .
ــت  ــط رابط، جاي فلش ها و اعداد تغيير مي كند. جدول 1-5 جاي درس خ

فلش ها و اعداد را نشان مي دهد.
فلش مي تواند به خط اصلي تكيه كند. 5 .

ــت، پس فلش مي تواند در  ــه اس خط چين (خط نديد) يكي از خطوط نقش 6 .

جاي اعداد

داخل

داخل

خارج

خارج

جاي فلش ها

داخل

خارج

دلخواه

جايگزيني به وسيله نقطه

فاصله بين دو خط رابطنحوه ترسيم اندازه

بيشتر از 10 ميلي متر
«10 ميلي متر دلخواه»

بين 1 تا 7 ميلي متر

كمتر از 5 ميلي متر

جدول 5-1
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صورت نياز به آن تكيه كند.
ــم.  مي كني ــتفاده  اس  7 .R ــروف  ح از  ــه  هميش ــعاع،  ش ــش  نماي ــراي  ب
از خطوط اصلي و محور تقارن نمي توان به جاي خط اندازه استفاده كرد، ولي  8 .
ــكل 5-6).  مي توان از آن به عنوان خط رابط اندازه يا كمكي بهره گرفت(ش

براي نمايش قطر، همواره از عالمت ∅. 9 استفاده مي كنيم. 

براي نمايش مقطع مربع، از عالمت �. 10 استفاده مي كنيم. 
در اندازه گذاري، اندازه هاي افقي، در وسط خط اندازه و باالي آن نوشته مي شود. 11 .

ــته  ــمت چپ خط اندازه نوش ــذاري، اندازه هاي عمودي در س در اندازه گ 12 .
مي شود، به گونه اي كه از سمت راست خوانده شود(شكل 5-7).

ــت  فاصله خط اندازه تا خط اصلي و همين طور فاصله خط هاي اندازه پش 13 .
سر هم 7/5 ميلي متر است.

ــر پيش از اندازه هاي بزرگ تر  ــه اندازه هاي كوچك ت در اندازه گذاري هميش 14 .
نمايش داده مي شود، زيرا خط اندازه نبايد با خط رابط قطع شود. 

اندازه گذاري درستاندازه گذاري نادرست

شكل 5-6

شكل5-7
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براي آنچه كه در مورد بند هاي 11 و 12 و 13 و 14 گفته شده به نمونه اي از يك نقشه اندازه گذاري شده نگاه كنيد.

شكل 5-8
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4-5 نمايش انواع اندازه گذاري

اندازه گذاري پله اي
ــاخت، كه بايد از يك خط يا يك   اين نوع اندازه گذاري با درنظر گرفتن روش س
سطح مبنا اندازه گيري شود، پيش مي آيد. در اين روش اندازه گذاري، كنترل اندازه ها 

.(5-9  a و  bشكل)به وسيله ابزار اندازه گيري، به طور بهتر و دقيق تر مي شود

اندازه گذاري زنجيره اي (متوالي)
ــاهده مي كنيد  ــذاري را مش ــن اندازه گ ــوع از اي ــكل (b و a 10-5) دو ن  در ش
ــر هم و به طور رديفي قرار مي گيرند. البته به طور معمول  ــت س كه اندازه ها پش

اندازه گذاري پله اي بيشتر توصيه مي شود.چرا؟

(a) (b)

شكل 5-9

شكل 5-10

(a) (b)
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اندازه گذاري زوايا
ــود. در  ــدازه زاويه توجه مي ش ــه جهت قرار دادن ان ــا ب ــذاري زواي در اندازه گ
ــكل 12-5 روش  ــكل 11-5  طريقه قرار گرفتن اندازه زوايا در دايره و در ش ش

اندازه گذاري زوايا در نقشه نشان داده شده است.

اندازه گذاري روي سطح شيب
ــيب در تمامي موارد و تمام سطوح ممكن، در شكل   چگونگي اندازه گذاري ش
13-5 نشان داده شده است و در شكل 14-5 روش هاي درست و نادرست قرار 
دادن اندازه روي يك سطح شيب دار را نمايش داده است. بايد توجه داشت كه 
در هر حال خط اندازه با كم تر از 90 درجه گردش به حالت افقي درآيد تا اندازه 

به درستي خوانده شود.

شكل 5-11

شكل 5-12

شكل 5-13

شكل 5-14
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اندازه گذاري قوس ها، وترها و زوايا
ــكل 15-5 مالحظه مي كنيد، چگونگي نمايش درست آن ها   همان طور كه در ش

به اجرا درآمده است.

اندازه گذاري مربوط به مشتقات دايره (استوانه)
ــد، حرف R قبل از عدد  ــعاع (داخلي يا خارجي) باش 1. اگر اندازه مربوط به ش
اندازه شعاع حرف قرار مي گيرد. ضمنًا بسته به اندازه قطر دايره ها، خطوط اندازه 
ــبت به قطر تغيير كند. فلش ها (سهمي ها) در صورت كوچك بودن  مي تواند نس

اندازه قطر، در بيرون دايره رسم  مي شوند (شكل 5-16).  

ــد، خط  ــه قرار گرفته باش 2. در مواردي كه مركز يك قوس، خارج از حد نقش
اندازه را به صورت شكسته نشان مي دهند (شكل 5-17).

شكل 5-15

شكل 5-16

شكل 5-17

اندازه گيري قوساندازه گيري وتراندازه گيري زاويه
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اندازه گذاري پخ ها
پخ ها همانند شكل 18-5 اندازه گذاري مي شوند.

ــاي 45 درجه طول پخ با عالمت ×  با زاويه 45 درجه به طور يك جا  1. در پخ ه
.(5-18 a شكل) نوشته مي شود

2. در پخ هاي غير از 45 درجه، زاويه موردنظر و عرض پخ داده مي شود (شكل 
.(5-18 b

اندازه گذاري قطعات كروي
 اين قطعات را با نوشتن حرف S مخفف "Sphere" به معناي كره، اندازه گذاري مي كنند.

 S ــل از عدد و بعد از حرف ــر كره با قرار دادن عالمت ∅ قب ــذاري قط 1. اندازه گ
(شكل 5-19).

 شكل 5-18

 شكل 5-19

 شكل 5-20

 S قبل از عدد اندازه، بعد از حرف R ــرف ــعاع كره با قرار دادن ح 2. اندازه گذاري ش
لل 2200--55))..(شكل 5-20).

(a)

(b)

اندازه گذاري قطعات نازك و مسطح
 t ــر دارند، از حرف التين ــه ضخامت ناچيز و كم تر از 5 ميلي مت ــراي قطعاتي ك ب
(به جاي واژه thickness) به مفهوم ضخامت استفاده مي شود. با اين كار از ترسيم 
ــان داده شده  ــكل 21-5 ضخامت قطعه نش نماي اضافي خودداري مي كنيم. در ش

برابر 4/2 ميلي متر است.  شكل 5-21
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اندازه گذاري سوراخ هاي مشابه 
ــوراخ هاي (شكاف هاي) مشابه را مي توان به روش ساده اي اندازه گذاري كرد،  س
ــاي) آن ها را با يك عالمت  ــپس قطر (پهن بدين ترتيب كه ابتدا تعداد آن ها و س
ضربدر (×) نمايش مي دهند. به شكل 22-5 كه دو سوراخ به قطر 15 ميلي متر و 

سه سوراخ به  قطر 5 ميلي متر را معرفي مي كند، توجه كنيد.

 شكل 5-22

اندازه گذاري براي قطعات با خط شكستگي
ــت، مي توان آن را با خط  ــكل يكنواخ ــورت زياد بودن طول قطعه اي با ش در ص
ــت و كامل  ــم كرد، ولي بايد اندازه را درس ــتگي به صورت كوتاه تري رس شكس

نوشت(شكل 5-23).
 همچنين مي توان خط شكستگي را به شكل ديگري نيز نمايش داد (شكل 5-24).

 شكل 5-23

 شكل 5-24

در اين صورت بايد اطمينان يابيم كه اشتباهي پيش نمي آيد، زيرا ممكن است 
يك سر اندازه ناتمام رها شود.
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5-5 حروف و اعداد (شماره ها)
ــت به جدول   ــت اندازه گذاري و درج حروف و اعداد، الزم اس براي انجام درس
ــت بلندي داده  ــماره ها و حروف در هش ــم. در اين جدول ش ــه كني 2-5  توج
ــتاري نيز معلوم است. براي نمونه، اعداد با  ــده اند. ضخامت (پهناي) قلم نوش ش

بلندي 5، بايد با قلم 0/5 نوشته شود.
جدول 5-2

بلندي حروف بزرگ يا شماره
بلندي حروف كوتاه

پهناي خط
كمترين فاصله

كمترين فاصله  دو خط
كمترين فاصله  دو كلمه

شكل 25-5 جزئيات دقيق تري را نشان مي دهد.

 شكل 5-25

جدول هاي 3-5 و 4-5 چگونگي درست نوشتن حروف و شماره ها را بهتر 
ــادگي  ــماره و حروف بايد در نهايت س معرفي مي كند. همان طور كه مي بينيد ش
ــته شود و حروف و اعداد در دو حالت مايل با زاويه 75 درجه و عمودي،  نوش

كه معموالً به كار مي رود، ارائه شده اند.

جدول 4-5جدول 5-3
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شكل 5-26

دقت و تأمل در اندازه ها ما را در درست نوشتن كمك خواهد كرد. البته در اين 
ــايلي نيز به نام شابلون هاي اعداد و حروف كه با جدول فوق مطابقت  راستا وس
ــگاه هاي لوازم فني و مهندسي موجود است تا كار با سادگي  دارند نيز در فروش
هرچه بيشتري انجام گيرد. با اين وجود يك نقشه كش بايد بتواند بدون استفاده 
ــانه هاي الزم را ثبت كند.  ــه را اندازه گذاري، و نش ــاي نامبرده نيز نقش از ابزاره

شكل 26-5 نمونه اي از شابلون اعداد و حروف را نشان مي دهد.

6-5 جمع بندي
ــده، براي اندازه گذاري قطعات  در پايان بايد گفت كه قواعد و روش هاي گفته ش
در نقشه هاي صنعتي و نمايش آن ها مرتبًا در حال تغيير و بررسي است و هيچ يك 
ــده در اين درس به صورت هميشگي و ثابت باقي نخواهد ماند.  از موارد ذكر ش
ــتن عالمت قطر (∅) براي  ــين ISO از گذاش ــتانداردهاي پيش براي مثال در اس
ــد، ولي در استاندارد كنوني، اين  ــتوانه اي روي دايره خودداري مي ش مقاطع اس

عالمت قبل از اندازه گذاشته مي شود (شكل 5-27).

ــت،  ــم  فني چون برگرفته از استانداردهاس در هر صورت بايد گفت قواعد رس
ــد مي توان از  ــب اطالع از قواعد جدي ــه روز خواهد بود و براي كس ــواره ب هم
ــاده ترين و رايج ترين روش آن  ــت  يافت، كه س راه هاي مختلفي به اين مهم دس

استفاده از اينترنت و سايت هاي مرتبط با آن است.

 شكل 5-27
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ارزشيابي پايانى

نظري: ◄ 
با رسم شكل دلخواه، اجزاي يك اندازه را شرح دهيد. 1 .

اصول اندازه گذاري را نام ببريد (حداقل ده مورد). 2 .
اندازه گذاري را تعريف كنيد و لزوم انجام آن را در نقشه ها شرح دهيد. 3 .

اندازه گذاري پله اي را شرح دهيد (با رسم شكل). 4 .
اندازه گذاري زنجيره اي را شرح دهيد (با رسم شكل). 5 .

اندازه گذاري روي سطوح شيب دار را شرح دهيد (با ترسيم يك شكل). 6 .
اندازه گذاري روي قوس ها و كمان ها را با رسم شكل توضيح دهيد. 7 .

اندازه گذاري روي پخ ها چگونه صورت مي گيرد؟ توضيح دهيد. 8 .
اندازه  گذاري روي قطعات كروي را با رسم شكل، شرح دهيد. 9 .

اندازه گذاري روي قطعات  نازك و مسطح را با رسم شكل توضيح دهيد. 10 .
اندازه گذاري سوراخ هاي مشابه در يك نقشه را با رسم يك شكل توضيح دهيد. 11 .

اندازه گذاري مخروط ها به چند روش ممكن است؟ نام ببريد و توضيح دهيد. 12 .
اندازه گذاري سطوح تخت چگونه انجام مي شود؟ با رسم شكل شرح دهيد. 13 .

با رسم شكل چگونگي استفاده از خط شكستگي را شرح دهيد. 14 .
اگر ضخامت خط اصلي 0/7. 15 باشد، بلندي اعداد و حروف چيست؟



87

عملي: ◄ 
1. روي يك برگ كاغذ A4، ده رديف خط موازي به فاصله تقريبي 3 تا 4 ميلي متر مطابق شكل رسم كنيد. حروف الفباي 

التين را ده بار و با دقت مانند نمونه داده شده، بنويسيد.

2. پس از انجام تمرين اول، همين كار را براي اعداد، دست كم بيست مرتبه در رديف ها با دقت بنويسيد.
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. پس از انجام تمرين اول و دوم، با بهره گيري از يك لبه گونيا موارد نمونه را با راهنمايي معلم خود پنج بار بنويسيد.  ◄ 3
البته مطالب ديگري هم مي توان نوشت. اين كار تمرين مناسبي براي بهتر نوشتن جدول مشخصات است.

ــن آن ها خط اندازه هايي به  فاصله ده ميلي متر از  ــم كنيد. بي ــدا چند خط موازي به  فاصله تقريبي 30 ◄ ميلي متر رس 4. ابت
يكديگر رسم كنيد.

ــيد. كارهاي  ــي را قرار دهيد و روي هر خط يك عدد دو رقمي از 10 تا 99 به دلخواه بنويس ــر هر خط، فلش اكنون س
انجام شده در اين چهار تمرين، پس از تأييد هنرآموز محترم قابل قبول خواهد بود و شما در ترسيم اندازه گذاري و نمايش 

نمادهاي آن مشكلي نخواهيد داشت.



89

. در تمرين داده شده خواسته هاي زير را انجام دهيد. ◄ 5
ـ ترسيم نماي روبه رو
ـ ترسيم نماي جانبي

ـ ترسيم نماي باال
ـ اندازه گذاري كامل    
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فصل ششم: مقياس و لزوم استفاده از آن

هدف هاى رفتارى ◄ 
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى رود:

ـ مقياس را توضيح دهد.
ـ مقياس واحد را تعريف كند.

ـ دليل به كارگيري مقياس در نقشه ها را بيان كند.
ـ موارد به كارگيري مقياس افزايشي و كاهشي را توضيح دهد.

ـ تصاوير دوبعدي را با مقياس رسم كند.
ـ قواعد مقياس ها را در ترسيمات به كار ببرد.
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انواع مقياس هاي استاندارد
 مقياس واحد 1:1

ــد با مقياس واحد يا يك به يك  ــه ترسيم شده دقيقًا به اندازه جسم باش  اگر نقش
ترسيم شده است(شكل6-1).

مقياس 

هميشه ترسيم تصويرهايي از جسم به اندازه واقعي (حقيقي) امكان پذير نيست. 
ــاعت مجبوريم  ــات چرخ دنده هاي س ــيم قطعات كوچكي مثل قطع ــراي ترس ب
ــم را چندبرابر بزرگ تر ترسيم كنيم و براي قطعات بزرگي مانند تاير  نقشه جس
ــم را چندبرابر كوچك تر ترسيم  ــين هاي بزرگ (لودر) مجبوريم نقشه جس ماش

كنيم. براي اين منظور از مقياس استفاده مي كنيم. 
مقياس را اختصاراً با "Sc" مخفف "Scale" نشان مي دهند.

رابطه مقياس عبارت  است از:

مقياس كاهشي (كوچك كردني)
ــيم  ــبت معيني كوچك تر ترس ــد، اندازه هاي آن به نس اگر ابعاد قطعه بزرگ باش
ــت از : 1:2 و 1:5 و 1:10 و 1:20 و  ــي عبارت اس ــوند. مقياس هاي كاهش مي ش

 شكل 1-1:506 و 1:100 و 1:200 و 1:1000 (شكل 6-2).

1:100 شكل 6-2

1:50

(Sc) = اندازه ترسيمي
اندازه حقيقي
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مقياس افزايشي (بزرگ كردني)
ــبت معيني بزرگ تر ترسيم  ــد، اندازه هاي آن به نس  اگر ابعاد قطعه كوچك باش
ــت از 2:1 و 5:1 و 10:1 و 20:1 و  ــي عبارت اس ــوند. مقياس هاي افزايش مي ش

50:1 (شكل6-3).
ــده، نصف اندازه هاي حقيقي جسم باشد  توضيح اين كه، اگر انداز ه هاي ترسيم ش
ــود و اين بدان معناست كه هر يك واحد در نقشه  ــته مي ش به صورت 1:2  نوش

ترسيم شده برابر با دو واحد از اندازه حقيقي جسم است (شكل 6-2).

مثال: اگر طول واقعي جسمي 500 ميلي متر باشد و در نقشه 50 ميلي متر ترسيم 
شده باشد، مقياس آن برابر است با:

50 =                    = (Sc)جزء
500

 1
10

شكل 6-3

شكل 6-4

Sc.1:10

نكته

1. صرف نظر از مقياس كاهشي يا افزايشي، بايد روي 
نقشه همواره اندازه واقعي نوشته شود.

2. زاويه ها، هيچ گاه به مقياس كوچك يا بزرگ ترسيم 
نمي شوند. (يعني مقياس در زاويه تأثيري ندارد.)

3. مقياس نقشه ها، هميشه در جدول مشخصات يا در 
زير همان نقشه نوشته مي شود.

ــه اي، اندازه اي طبق مقياس نباشد، زير  4. اگر در نقش
آن عدد خطي به ضخامت خط اصلي كشيده مي شود. 

(شكل6-4)

(Sc) = اندازه ترسيمي
اندازه حقيقي
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ارزشيابي پاياني

نظري: ◄ 
مقياس را تعريف كرده و فرمول آن را بنويسيد. 1 .

انواع مقياس را نام برده وتعريف كنيد و براي هر يك شكل دستي بكشيد. 2 .
قواعد و نكات مهم در مقياس را توضيح دهيد. 3 .

لزوم استفاده ار مقياس را توضيح دهيد. 4 .
روي نقشه اي نوشته شده است 2:1. 5 مفهوم آن را توضيح دهيد.

اگر در نقشه اي طول ترسيمي 50 ميلي متر و مقياس آن 1:5. 6 باشد، طول واقعي چقدر است؟
قطعه اي با طول200 ×300 با مقياس 2:1. 7 ترسيم مي شود؟ طول هاي ترسيمي چقدر است؟

توضيح دهيد نقشه ترسيم شده با مقياس افزايشي يا كاهشي براي اندازه هاي زاويه چه تأثيري دارد؟  8 .
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عملي ◄ 
 تمرينات داده شده كه به صورت سه بعدي است و براي هر يك خواسته اي جداگانه طرح شده را انجام دهيد.

1. ترسيم سه نما و اندازه گذاري كامل با مقياس 2:1

2. ترسيم سه نما و اندازه گذاري كامل با مقياس 1:2
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فصل هفتم: ترسيم نماي سوم با توجه به دو نماي داده شده از 
جسم (مجهول يابي)

هدف هاى رفتارى ◄ 
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى رود:

ـ مفهوم مجهول يابي را به بيان ساده شرح دهد.
ـ روش هاي مجهول يابي را نام ببرد.

ـ راه تجسم را در پيدا كردن نماي مجهول بازگو كند.
ـ راه ساختن قطعه در يافتن نماي مجهول را بيان كند.

ـ پيدا كردن نماي مجهول را از طريق خط كمكي 45 درجه توضيح دهد.
ـ پيدا كردن نماي مجهول را از طريق آناليز سطوح شرح دهد.

ـ از تمامي روش ها و راه هاي داده  شده، براي پيدا كردن يك مجهول به نتيجه واحدي برسد.
ـ نماهاي مجهول را از روش هاي ذكر شده به دست آورد.

ـ از روش هاي ديگر و ابداعي براي يافتن نماي مجهول (نقشه خواني) استفاده كند.
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ــف با توجه به  ــام مختل ــيوه هاي تصويربرداري از اجس ــول پيش، ش در فص
دسته بندي هاي موجود را بيان كرديم.

حال چنان چه با نگاه كردن به تصاوير دوبعدي از جسم بتوانيم نماي سوم آن 
و تصوير مجسم جسم موردنظر را به طور كامل درك كنيم و آن را به نقشه تبديل 
كنيم. به اين عمل، نقشه خواني يا همان مجهول يابي در علم رسم فني مي گويند. 

به شكل 1-7 نگاه كنيد.

1-7 روش هاي مجهول يابي

تجسم ◄ 
 تجســم به معني مجسم كردن يا به دســت آوردن تصوري ذهني از عين يك 

جسم است.
ــم مي تواند هر چيزي باشد، البته بايد اقرار كرد كه دانشمندان براي  اين جس
ــد و به آن اهميت  ــتفاده را مي برن ــداف خود از اين گزينه نهايت اس ــبرد اه پيش
ــم قوي از اجسام ماوراي  ــان داده كه افرادي با تجس زيادي مي دهند. تجربه نش

خود، نسبت به ديگران در كارهاي خود موفق تر هستند. 
ــه خواني، قدرت تصور افراد از اجسام  ــي و نقش در هر صورت در نقشه كش

شكل 7-1
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ــت. در اين روش برداشت هاي خود را از  كمك مؤثري به روند كار خواهد داش
نماهاي ارائه  شده از جسم در كنار يكديگر قرار داده(شكل 2-7) و در انتخاب 

بهترين و درست ترين حاالت ممكن سعي مي كنيم. به شكل 3-7 دقت كنيد.

ساخت الگو(مدل قطعه) ◄ 
ــاختن جسم  ــعي در س در اين روش ضمن بهره گيري هم زمان از روش قبلي، س
ــم، با استفاده از خمير مدل سازي،  ــده از جس موردنظر با توجه به نماهاي داده  ش
ــب  يونوليت، چوب، ابر، فوم، مقوا و غيره مي كنيم و با بهره گيري از ابزار مناس

نسبت به شكل دهي و فرم دهي احجام ذهني اقدام مي كنيم.
سپس نسبت به كم يا اضافه كردن سطوح موردنظر از حجم ياد شده، با ابزار 
ــد،  ــكل تقريبي كه همان جواب مجهول يابي باش ــب اقدام مي كنيم و به  ش مناس

مي رسيم. به شكل 4-7 نگاه كنيد.

شكل 7-2 
شكل 7-3 

شكل 7-4 
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البته مي توانيم بعضي از قسمت ها را نيز به طور جداگانه درست كرده و به محل 
موردنظر بچسبانيم (شكل 5 -7).

استفاده از خط كمكي 45 ◄ درجه و مفهوم خط و صفحات در 
رسم  فني

ــماره گذاري خطوط و  ــيم خط 45 درجه و ش ــكل 6-7 و با ترس با توجه به ش
صفحات آن و تجزيه و تحليلي كه در ذهنمان از جسم موردنظر داريم و با كمك 

تجسم فضايي و تجسم جسم، نسبت به ترسيم نمايي مجهول اقدام مي كنيم.
ــا اين جا احتمال خطا و  ــده ت ــت در تمام راه هاي ذكر ش البته بايد توجه داش

اشتباه بعيد نيست.

شكل 7-5

شكل 7-6

ــت كه هر خط موجود در نقشه، مي تواند نماينده  ــتر از همه بايد مورد توجه قرار گيرد اين اس نكته اي كه بيش
يك اختالف ميان دو سطح باشد. به شكل 7-7 توجه كنيد و به شيوه  ترسيم مجهول دقت كنيد.

؟

شكل 7-7

نكته
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صفحات نوع اول
ــي و دو تصوير ديگر،  ــت با اندازه حقيق ــم تخ ــن حالت يك تصوير جس در اي
هركدام خطي به موازات يكي از صفحات تصوير هستند كه خود اين حالت به 

سه دسته قابل تقسيم است.

ــك اجزاء  ــه تك به ت ــز حجــم (تجزي ــري از آنالي ــا بهره گي ب ◄ 
تشكيل دهنده يك حجم)

همان طور كه مي دانيم با قرار گيري صفحات مختلف در كنار يكديگر احجام 
ــايي كنيم  ــوند. حال اگر تك تك صفحات را به صورت كامل شناس ايجاد مي ش
ــه نماي آن ها را تشخيص دهيم به راحتي خواهيم توانست نماي مجهول را  و س

به دست آوريم.
به طور كلي تمام سطوح تخت (مستوي) مي توانند داراي يكي از سه حالت زير 

باشند:
ســطوحي كه با يكي از صفحات تصوير موازي هســتند (صفحات نوع  ◄ 

اول).
ســطوحي كه بر يكي از صفحات تصوير عمود هســتند (صفحات نوع  ◄ 

دوم).
ــه عمودند و نه موازي  ــچ يك از صفحات تصوير ن ســطوحي كه با هي ◄ 

(صفحات نوع سوم).
ــي A در نماي  ــه جبه شــكل 8-7 صفح
ــي و در دو نماي  ــه اندازه حقيق روبه رو ب

ديگر به صورت يك خط ديده مي شود.

صفحه اي كه با صفحه قائم تصوير موازي باشد (صفحه جبهي).
در اين وضعيت از نماي روبه رو يك صفحه با اندازه حقيقي در نماي افق (باال) 

و جانبي به صورت يك خط ديده مي شود(شكل 7-8).

صفحه اي كه با صفحه افقي تصوير موازي باشد (صفحه افقي).
ــن وضعيت از نماي روبه رو و جانبي يك خط و در نماي باال (افقي) يك  در اي

صفحه با اندازه حقيقي ديده مي شود(شكل 7-9).

ــي B در نماي باال  شــكل 9-7 صفحه افق
ــي و در دو نماي ديگر به  ــدازه حقيق به ان

صورت يك خط ديده مي شود.
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صفحه اي كه با صفحه جانبي تصوير موازي باشد (صفحه نيم رخ).
ــت در نماي روبه روي و باال يك خط و در نماي جانبي، يك صفحه  در اين حال

با اندازه حقيقي ديده مي شود(شكل 7-10).

ــرخ C در نماي  شــكل 10-7 صفحه نيم
ــي يك صفحه و در دو نماي ديگر به  جانب

صورت يك خط ديده مي شود. 

صفحات نوع دوم
ــم تخت (مستوي) به صورت صفحه، با اندازه   در اين حالت دو تصوير يك جس
غير واقعي و در يك تصوير به صورت خطي مورب يا شيب دار نمايان مي شوند. 

البته در اين جا نيز سه حالت اتفاق مي افتد.

صفحه اي كه بر صفحه قائم تصوير عمود است (صفحه منتصب).
ــت در نماي روبه رو يك خط مورب، و در تصوير باال و جانبي، يك  در اين حال

صفحه ديده مي شود (شكل 7-11).

صفحه اي كه بر صفحه افق تصوير عمود است (صفحه قائم).
در اين حالت در نماي قائم (روبه رو) و جانبي، يك صفحه و در نماي باال (افق)، 

يك خط مورب ديده مي شود (شكل 7-12).

ــه رو به صورت يك خط ودر دو نماي ديگر به  شــكل 11-7 صفحه منتصب D در نماي رو ب
صورت دو صفحه كوچك تر ديده مي شود.

شــكل 12-7 صفحه قائم E در نماي باال 
ــط و در دو نماي ديگر  به صورت يك خ
ــر ديده  ــورت دو صفحه كوچك ت ــه ص ب

مي شود.
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صفحه اي كه بر صفحه قائم و افق تصوير عمود است (صفحه مواجه).
ــاال، يك صفحه و در نماي جانبي، يك خط  ــت در نماي روبه رو و ب در اين حال

مورب ديده مي شود (شكل 7-13).

شــكل 13-7 صفحه مواجه در نماي جانبي به صورت يك خط در دو نماي ديگر به صورت 
دو صفحه كوچك تر ديده مي شود.

صفحــات نوع ســوم: (صفحــات غير خــاص يا غير 
مشخص)

ــه تصوير (روبه رو، باال و  ــم در هر س ــه نما از جس ــيم س در اين حالت، در ترس
جانبي) يك صفحه با اندازه غير واقعي خواهيم داشت (شكل 7-14).

ــه نما به صورت يك صفحه به اندازه غيرواقعي  شــكل 14-7 صفحه غير خاص يا در هر س
ديده مي شود.
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شكل هاي باال تركيبي از شيب هاي نوع اول و دوم و احجامي كه بخشي به آن ها 
اضافه يا از آن ها كم شده، هستند.

شكل 7-17

شكل 7-16

شكل 7-15

ــتر  ــكل هاي  (15-7 ، 16-7 و 17-7) بيش حال به احجام و مجهول يابي هاي ش
دقت كنيد.
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مثال 1 ◄
مراحل انجام تجزيه و تحليل سطوح يك حجم براي دستيابي

 به نماي مجهول

شكل 7-18

?
ــه منجر به مجهول يابي  ــطوح ك ــال به دو مثال در رابطه با تجزيه و تحليل س ح

است ، توجه كنيد.
ــده قبلي را براي حل اين مسئله دنبال مي كنيم تا در پايان  تمام مراحل ذكر ش

به جواب دست  يابيم (شكل هاي 19-7 و 7-18).
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مثال 2 ◄
مراحل انجام تجزيه و تحليل سطوح يك حجم براي دستيابي

 به نماي مجهول

شكل 7-19

?
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شكل 7-20

صفحه نماي نماي روبه رونماي باال جانبي
 صفحهنام

صفحه نماي نماي روبه رونماي باال جانبي
 صفحهنام

ــه تمرينات دقت كنيد و به تكميل جداول  ــده ب اكنون با توجه به مطالب گفته ش
مربوطه بپردازيد تا بتوانيد صفحات را به خوبي از يكديگر تجزيه و تحليل كنيد 

(شكل هاي 20-7 الي 7-25).

صفحه نماي نماي روبه رونماي باال جانبي  صفحهنام

شكل 7-22

شكل 7-21
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شكل 7-24

صفحه

صفحه

نماي

نماي نماي نماي

نماي نماي
روبه رو

روبه رو

باال

باال

جانبي

جانبي

 صفحهنام

 صفحهنام

شكل 7-25

صفحه
نماينماي نماي
روبه روباال جانبي

 صفحهنام

شكل 7-23
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صفحه نماي نماي نماي
روبه رو باال جانبي

 صفحهنام

صفحه نماينماينماي
روبه روباالجانبي

 صفحهنام

صفحه نماينماينماي
روبه روباالجانبي

 صفحهنام

شكل 7-26

شكل 7-27

شكل 7-28
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ــده براي  ــش هاي ذكر ش ــت كه تمام راه حل ها و كوش موضوع قابل تأمل اين اس
ــت براي يك فرد ميسر نباشد كه با  ــت آوردن يك مجهول يابي ممكن اس به دس
تمرينات زياد در كار و دقت در محل آن ها مي تواند بهترين و كوتاه ترين راه را 

براي حل مسائل خود برگزيند.

2-7 پايان كار و نتيجه گيري

ــت آوردن مجهول يك جسم در نقشه خواني و يا همان مجهول يابي بايد به چند نكته توجه داشت  براي به دس
و آن ها را رعايت كرد:

- ابتدا نماهاي داده شده از جسم را به درستي و با دقت بررسي كنيم.
- براي دست يابي به پاسخ، تمام روش هاي ذكر شده يا روش هاي ابداعي خود را به كار بنديم.

- براي به دست آوردن پاسخ عجله نكنيم و با صبر و حوصله كار را به پيش ببريم.
- بيش از هر زمان ديگري به آرامش و تفكر در كار نيازمنديم.

- مسئله را از نظر داشتن پاسخ هاي مشابه ديگر، مورد بررسي قرار دهيم.
- تمرينات را هميشه از ساده به مشكل انجام دهيم.

ــخ هاي متفاوتي به دست  ــئله چندين بار فكر كنيم و پاس ــويم براي حل يك مس - بعضي اوقات مجبور مي ش
آوريم.

- هيچ گاه نبايد بي حوصلگي كرده و از كنار مسئله به  سادگي عبور و آن را رها كنيم.
ــتباهات كار خود را براي ديگر تمرينات پيش رو  ــعي كنيم پس از فهميدن نماي مجهول و يافتن آن، اش - س

تكرار  نكنيم.
- هيچ كس و در هيچ جا نمي تواند به طور مطلق بگويد كه هر مجهولي را مي تواند به درستي ترسيم كند و پاسخ 

آن را بگويد!!!
ــت. اين تنها و تنها به نوع  ــاده اس ــكل و براي برخي ديگر س - بعضي از مجهول يابي ها براي برخي افراد مش

نگرش فرد به مسئله و شيوه عمل در حل آن تمرين مربوط است.
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ارزشيابي پاياني

نظري: ◄ 
چرا مجهول يابي (نقشه خواني) اهميت دارد؟ 1 .

راه هاي مجهول يابي را نام ببريد. 2 .
نقش خط 45. 3 درجه در مجهول يابي را با رسم شكل توضيح دهيد.

روش ساخت ماكت از جسم در مجهول يابي را توضيح دهيد. 4 .
تجسم يعني چه؟ و چگونه ما را در حل مسائل كمك مي كند؟ 5 .

در مورد هر خطي كه در نقشه موجود است، چه مي توان گفت؟ 6 .
تجزيه و آناليز كردن در مجهول يابي به چه مفهوم است؟ توضيح دهيد. 7 .

روش هاي مورد استفاده در تجزيه و آناليز سطوح را نام ببريد. 8 .
آيا مي توان از تمامي روش هاي مجهول يابي در حل يك مسئله بهره گرفت؟ توضيح دهيد. 9 .

با رسم يك شكل، چگونگي تجزيه و تحليل سطوح را عمًال مثال بزنيد. 10 .
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عملي: ◄ 
1. با توجه به دو نماي داده شده جسم، تصوير سوم را رسم كنيد (در مكان مشخص شده و با استفاده از وسايل).
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2. با توجه به دو نماي ارائه شده، مطلوب  است:
الف) ترسيم نماهاي داده شده

ب) به دست آوردن مجهول موردنظر
پ) اندازه گذاري كامل

ت) ترسيم كادر و جدول
مقياس تمام تمرينات 1:1  است.

از پاك كردن خطوط رابط و كمكي و 45 درجه كه به درك نقشه كمك مي كند و شما را براي به دست آوردن مجهول ياري مي دهد، 
خودداري كنيد.

(1)

(3)

(2)

(4)
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3. با توجه به دو نماي ارائه شده، مطلوب  است:
الف) ترسيم نماهاي داده شده

ب) به دست آوردن مجهول موردنظر
پ) اندازه گذاري كامل

ت) ترسيم كادر و جدول
مقياس 1:1  است.

از پاك كردن خطوط رابط و كمكي و 45 درجه كه به درك نقشه كمك مي كند و شما را براي به دست آوردن مجهول ياري مي دهد، 
خودداري كنيد.
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فصل هشتم: برش ها

هدف هاي رفتاري ◄ 
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى رود:

ـ مفهوم برش ساده را بيان كند.
ـ رسم هاشور را به طور صحيح انجام دهد.

ـ برش را براي قطعاتي با جنس هاي مختلف اجرا كند.
ـ قواعد برش ساده (كامل) را شرح دهد.
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1-8 برش ساده (كامل)

ــت عالوه  بر شكل بيروني خود، داراي بخش هاي داخلي  هر قطعه اي ممكن اس
ــمت را معرفي كند. به شكل (8-1)  ــد. نقشه بايد بتواند به خوبي هر دو قس باش
ــم را به خوبي معرفي مي كنند، اما به دليل وجود  نگاه كنيد. اگرچه اين نماها جس

خط چين هاي زياد درك آن كمي مشكل است. 

شكل8-1
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در چنين مواقعي  صفحه برش موازي با صفحه قائم تصوير (V) اســت:  ◄
نماي روبه رو در برش ترسيم مي شود. جهت فلش در مسير برش به سوي نماي 

روبه روست(شكل هاي 4ـ 9 و 5 ـ 9 و 6 ـ 9).
در چنين مواقعي  صفحــه برش موازي با صفحه افق تصوير (H) اســت:  ◄
نماي باال در برش داده مي شود. جهت فلش در مسير برش به سوي نماي باالست 

(شكل هاي 10ـ 9 و 11ـ 9 و 12ـ 9).
در چنين مواقعي نماي  صفحه برش موازي با صفحه جانبي تصوير (P) است:  ◄
جانبي در برش ترسيم مي شود. جهت فلش در مسير برش به سوي نماي جانبي است 

(شكل هاي7ـ 9 و 8 ـ 9 و 9ـ 9).

ــي ابزاري به نام برش وجود دارد كه به كمك آن مي توان قسمت هاي  در نقشه كش
غيرقابل ديد را در نماها به صورت ديد درآورد. نتيجه آن كه خط چين ها به صورت 

خط هاي ديد درمي آيند (شكل هاي 2-8 و 8-3).

بعد از آشنايي كوتاه با مفهوم برش ساده، به چند نكته و قاعده مهم توجه كنيد:
براي درك و فهم قسمت هاي پيچيده و داخلي جسم از برش استفاده مي كنيم و 
براي انجام اين كار قسمت هايي از جسم را كه مانع از ديد مستقيم است، به طور 

فرضي برداشته و باقيمانده را رسم مي كنيم.
عمل برش به وسيله صفحات فرضي انجام مي گيرد كه ما آن را «صفحات برش» مي ناميم.

ــم، حالت هاي گوناگوني  ــاس عبور صفحه نمايش از مقاطع مختلف جس بر اس
به وجود مي آيد*. در اين صورت خواهيم داشت:

* با توجه به نيازمان به برش، نوع صفحه متفاوت خواهد بود.

شكل 2-8شكل 8-3
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ــاده معموالً از محور تقارن عبور مي كند (البته اجسام بدون محور تقارن  برش س
نيز برش ساده مي خورند).

مسير برش به وسيله خط محوري كه دو انتهاي آن دو خط به ضخامت خط 
ــت، مشخص و با حروف بزرگ التين نام گذاري مي شوند كه ما براي  اصلي اس

درك بهتر، آن را «مسير فرضي اره در برش» مي ناميم (شكل 8-6).
حال براي روشن شدن مطلب به تصاوير زير و صفحه بعد نگاه كنيد:

(شكل 4-8) برش ساده حجمي را نشان مي دهد كه صفحه برش از محور تقارن 
ــكل صفحه برش موازي صفحه روبه روي تصوير ديده  گذشته است. در اين ش
مي شود. در شكل هاي 5-8 و 6-8 مراحل رسم برش در تصوير روبه رو (قائم) 

ديده مي شود.

شكل 5-8شكل  8-6

 شكل 8-4

A-A برش
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ــم در صفحه نيم رخ تصوير (جانبي) ديده  ــاده يك جس ــكل7-8 برش س در ش
مي شود، ضمن اين كه جسم در حالت تقارن نيز قرار دارد. در شكل هاي 8-8 و 

9-8 مراحل مختلف برش ساده در تصوير جانبي (نيم رخ) ديده مي شود.

شكل 8-7

شكل 8-8شكل 8-9

B

B

B B
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ــاده يك جسم در صفحه افق تصوير (باال)  ــكل 10-8 توجه كنيد. برش س به ش
ــم نيز عبور كرده، به نمايش درآمده است. در شكل هاي  كه از محور تقارن جس
11-8 تا 12-8 مراحل مختلف برش ساده در تصوير باال (افقي) ديده مي شود.

شكل 8-11

شكل 12-8 نماي برش خورده به همراه مسير برششكل  8-10

A-Aبرش  
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حال نقشه اي را مي بينيد كه بنابر ضرورت و نياز در هر سه تصوير از برش ساده 
استفاده شده و مسير برش نيز در آن ها به نمايش درآمده است (شكل 8-13).

ــر (A-A)، و باالخره نماي نيم رخ  ــاي افق تصوير (C-C)، نماي قائم تصوي (نم
((B-B) تصوير

B-B

C-Cبرش  
شكل 13-8  استفاده از برش ساده در هر سه نما 

برش

A-Aبرش  
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ــاده وجود دارد. به شكل زير نگاه  همچنين در نيم نماها نيز امكان ايجاد برش س
كنيد (شكل 8-14). 

برش قسمت هاي نديد را در حالت ديد قرار مي دهد.
به كمك برش، نقشه ساده تر مي شود.

به كمك برش، از خط چين كمتر استفاده مي شود.

شكل 8-14

يادآوري
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2-8 هاشور

ــيله صفحات فرضي بريده شده است، از  براي مشخص كردن جاهايي كه به وس
هاشور استفاده مي شود (شكل 8-15).

براي رسم هاشور به نكات زير توجه كنيد:
الف) زاويه هاشور 45 درجه و خط آن، خط نازك است.

ــت و باالست (جهت  ــمت راس ــور معموالً از چپ و پايين به س ب) جهت هاش
عكس آن هم ممكن است).

پ) هاشور هرگز از خط اصلي عبور نمي كند.
ت) فاصله خط هاشور، با توجه به اندازه سطح هاشور خورده، مي تواند از يك 

تا ده ميلي متر تغيير كند.
ــد، يا محدود نباشد، مي توان هاشور را به طور  ــطح هاشور بزرگ باش ث) اگر س

ناقص اجرا كرد (شكل 8-16).
ــور و  ــوند (برش بخورند)، جهت هاش ج) اگر چند قطعه در كنار هم بريده ش

فاصله آن ها را مي توان تغيير داد (شكل 8-17).

شكل 8-15

شكل 8-16

شكل8-17 درست

نادرست
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ــود، جز در  ــر برش خورده خودداري مي ش ــن در تصاوي ــيم خط چي ح) از ترس
مواردي كه به درك نقشه كمك مي كند (شكل 8-19).

چ) در صورت نياز مي توان در هاشور اندازه گذاري كرد (شكل 8-18).

خ) هاشور هيچ گاه به خط چين منتهي نمي شود (شكل 8-20).
د) اگر ضخامت قطعه مورد برش كم باشد، مي توان آن را به جاي هاشور زدن – 

كه مشكل است- سياه كرد (شكل 8-21).

1-2-8 انواع ديگر هاشور
ــده معموالً در فوالد، چدن و ساير فلزات استفاده مي كنيم،  ــور نام برده ش از هاش
ــتانداردهاي ملي و نيز كارخانه هاي سازنده مواد گوناگون،  ــياري از اس ولي بس
ــر را ترجيح مي دهند.اين مهم براي مواد  ــور با طرح هاي ديگ به كارگيري از هاش
مختلف، متفاوت خواهد بود. به جدول 1-8 كه برخي از هاشورهايي كه كاربرد 

بيشتري دارند را معرفي كرده، توجه كنيد. 

شكل 8-19

شكل 8-21

18-8 اندازه گذاري در هاشور

شكل 8-20
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جدول 8-1

نام ماده طريقه نمايشطريقه نمايشنام ماده

بتن

بتن مسلح

آجر

مايعات

آجرنسوزآجر ضد اسيد

خاك

فوالدـ فلزات سخت ـ 
چدن

غير فلزات به استثناء آن ها كه 
ــت وهمچنين  در جدول هس
ــرم مثل روي  برخي فلزات ن

وسرب.

شيشه وساير اجسام شفاف

چوب در جهت الياف

چوب در مقطع

شن و ماسه
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ارزشيابي پاياني

نظري: ◄ 
1. چه زماني از برش استفاده مي كنيم؟

2. برش ساده (كامل) را شرح دهيد.
3. آيا برش فقط در يك نما زده مي شود؟

4. هاشور را تعريف كنيد و دليل استفاده از آن  را بگوييد.
5. مسير و نام گذاري برش چگونه است؟ با رسم شكل دستي توضيح دهيد.

6. آيا مي توان نمايي از اجسام نامتقارن را در برش ساده اجرا كرد؟ با رسم شكل دستي توضيح دهيد.
7. دست كم چهار مورد از قواعد مربوط به رسم هاشور را نام ببريد.
8. حداقل چهار مورد از هاشورها براي مواد مختلف را رسم كنيد.
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عملي: ◄ 
با توجه به تصاوير مجسم داده شده، خواسته هاي زير را انجام دهيد:

ـ ترسيم نماي روبه رو در برش
ـ ترسيم نماي باال

ـ ترسيم نماي جانبي در برش
ـ اندازه گذاري
ـ مقياس 1:1
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با توجه به تصاوير داده شده، در تمرين a و b ◄ خواسته هاي زير را انجام دهيد:

(a
ـ ترسيم نماي روبه رو در برش

ـ ترسيم نماي باال ونمايش مسير برش
ـ ترسيم نماي جانبي 

ـ اندازه گذاري
ـ مقياس 1:1

(b
ـ ترسيم نماي روبه رو در برش

ـ ترسيم نماي باال ونمايش مسير برش
ـ ترسيم نماي جانبي 

ـ اندازه گذاري
ـ مقياس 1:1
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فصل نهم: بي برش ها

هدف هاي رفتاري ◄ 
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى رود:

ـ بي برش ها (استثنائات برش) را تعريف كند.
ـ بي برش ها را نام ببرد.

ـ در ترسيم تصاوير برش خورده بي برش ها را به طور صحيح نمايش دهد.
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بي برش ها (استثنائات برش)

ــمت هاي داخلي و مخفي  همان طور كه مي دانيم عمل برش به منظور نمايش قس
ــود، اما قطعاتي وجود دارند كه برش آن ها نه تنها به درك و  ــم انجام مي ش جس
فهم نقشه كمك نمي كند، بلكه در بسياري از موارد ايرادها و ابهاماتي را در نقشه 
ــه هاشور نمي خورند،  به وجود مي آورد. لذا به قطعاتي كه در زمان برش در نقش

استثنائات برش (بي برش ها) گفته مي شود.
به شكل 1-9 توجه كنيد. يك كره (يا يك توپ)، يك استوانه توپر و يا يك 
مخروط توپر كه برش در آن ها معنا ندارد، در عمل برش، بدون برش باقي مي مانند.
از ديگر مواردي كه در استئنائات برش (بي برش ها) مي توان نام برد، تيغه است. 
تيغه ها قسمتي از قطعات هستند كه باعث استحكام قطعه صنعتي موردنظر شده 
و آن را در برابر فشار و بارهاي زياد محافظت مي كنند و كار خاص ديگري انجام 
ــه، در كار قطعه خللي ايجاد  ــكل 2-9 توجه كنيد. با حذف تيغ نمي دهند. به ش

نخواهد شد، ولي استحكام جسم فوق العاده كاهش خواهد يافت.

ــه ها از برش طولي تيغه خودداري مي كنيم. به شكل 9-3  به همين جهت در نقش
دقت كنيد. در موقع برش مي توان نخست تيغه را حذف، و سپس قطعه را برش 

زده و آن گاه تيغه را به نقشه اضافه كرد.

شكل3-9 الف. نمايش درست در برش

شكل9-2

شكل9-1

شكل3-9 ب. نمايش نادرست برش

شكل9-1
ستحكام جسم

ــهها از برش ت در نقش

ااكار قطعه خلل ــه، در  ك. با حذف تيغ
اايافت. ياهش خواهد  ااك كالعاده  ق

نن كنيم. به شك طولي تيغه خودداري مي
خست تيغه را حذف، و سپس قطعه

للكل9-2 ككش
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ــكل 4-9 توجه كنيد (اين جا نيز تيغه به برش  به نمونه هاي ديگري از تيغه در ش
طولي نيازي ندارد). 

ــكل 5-9 مالحظه مي كنيد. با كمي دقت متوجه مي شويم  نمونه اي ديگر را در ش
ــده و جسم نيز بهتر معرفي  كه عالوه بر صرف وقت، از كار اضافي خودداري ش

شده است.

شكل4-9 نمايش تيغه در برش

شكل 9-5

A-Aبرش  
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ــاهده مي كنيد، با  ــكل 6-9 نمونه ديگري از برش تيغه ها را مش ــن در ش همچني
ــور زده  اين تفاوت كه در اين جا در برش عرضي، تيغه ها برش مي خورند (هاش

مي شوند)، اما در برش طولي، هاشور زده نمي شوند.

ــوند. نظير  ــاهده مي ش ــكل 7-9 مش نمونه هاي ديگري از قطعات صنعتي در ش
اين گونه چرخ فلكه ها در جاي جاي صنعت مانند ماشين هاي ابزار، شيرفلكه هاي 

آب و دسته چرخ خياطي و غيره ديده مي شوند.

ــتفاده  ــتي يا فلكه از بازوهايي جهت اتصال اس ــا براي اتصال چرخ دس در اين ج
ــتثنائات برش (بي برش ها) هستند و هاشور  ــده است كه اين بازوها نيز از اس ش

نمي خورند (شكل 9-7).

شكل 9-6

شكل9-7
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    نام قطعه        ترسيم نادرست        شكل قطعه     ترسيم درست

    پيچ اتصال

  

 

  

  

        

       دسته

ــتوانه  ــان مي توانيم بگوييم قطعاتي كه از برش كامل آن ها خودداري مي كنيم، عبارتند از: كره، مخروط توپر، اس ــس در پاي پ
ــنا خواهيد  ــام آش توپر، پيچ، مهره، بازو، تيغه و امثال آن ها كه در جداول اين صفحه و صفحه بعد با نحوه نمايش اين اجس

شد .
 جدول 9-1

محور

پيچ حركتي

چرخ دنده 

مهره

تيغه و بازو

   

تيغه
بازوتيغه

بازو
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جدول 9-2

تصوير در برش

ساچمه ها، 
كره،استوانه، 

مخروط

كوه ها

خارها

پرچ ها

مفتول در 
زنجيرها

پين ها

تصوير قطعهكاربرد نام قطعه



134

يادآوري

1-9 نمايش پيچ و مهره در برش 
الف) نمايش پيچ در برش: ◄ 

ــوب مى شود و نمي توان آنها را برش  ــتاندارد جزء بى برش ها محس پيچ هاى اس
زد (شكل9-8).

ــى در برش، از برش  ــراى نمايش چند دندانه از پيچ حركت ــع خاص، ب در مواق
موضعى استفاده مى شود كه در توانايى ترسيم برش موضعى در مورد آن توضيح 

داده مى شود (شكل9-9).

ب)نمايش مهره در برش: ◄ 
مهره هاى استاندارد هم جزء بى برش ها هستند و نمى توان آنها را در برش ترسيم 

كرد (شكل9-10).

درست

نادرست
شكل9-8

ــق دندانه هاى  ــراى نمايش عم ب
پيچ از خط نازك استفاده ميشود. 
ــن صورت، در نماى ديگر،  در اي
ــط نازك و در  ــره با پهناى خ داي
ــر نامى پيچ  ــره با قط ــل داي داخ
ــود. بايد توجه كرد،  ترسيم مى ش
ــه ى دو خط نازك نمايانگر  فاصل
عمق دندانه ها (نماى باال)، با قطر 
دايره اى برابر است (شكل9-11).

.
ترسيم نماى برش خورده قطعات با سوراخ قالويز شده:

بسيارى از قطعات صنعتى به گو نه اى ساخته ميشود كه پيچ هاى اتصال، مستقيمًا 
ــتفاده از مهره به آنها متصل شود. براى اين منظور، ابتدا قطعات را با  و بدون اس
ــت سوراخ كارى مى كنيم؛ سپس عمليات  توجه به اندازه هايى كه طراح داده اس

قالويز كارى انجام مى شود (شكل هاي12-9 و 9-13). شكل9-11

شكل9-10

شكل9-9

شكل9-12 شكل9-13
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ــيم نماى برش خورده  قطعه قالويز شده بايد توجه كنيد كه: براى ترس
ــده توسط قالويز، نازك و در بيرون  خطوط مربوط به عمق دندانه هاى ايجاد ش

خطوط ايجاد شده توسط مته ترسيم شود.
سطوح ايجاد شده توسط پيشانى قالويز با پهناى خط اصلى ترسيم شود.

دايره ى با پهناى نازك مربوط به عمق دندانه ها، بيرون دايره، با قطر مته ترسيم شود.
امتداد خطوط نازك عمق دندانه ها بر دايره  مماس مى شوند.

هاشورها از خطوط نازك عمق دندانه ها عبور كرده و به خط اصلى تكيه مى كنند.
(شكل9-14)

ــمت  ــده در دو نماى برش خورده و بدون برش. در س ــه قطعه قالويز ش مقايس
ــت  ــده اس ــيم ش ــده در برش ترس ــه مربوط به قطعه قالويز ش ــپ يك نقش چ

(شكل16ـ10). 

ترسيم نماى برش خورده  قطعات با سوراخ هاى راه به در قالويز شده:
ترسيم نماى برش خورده  قطعات با سوراخ هاى راه به در و سرتاسر قالويز شده 
نيز مانند حالت قبلى است؛ با اين تفاوت كه به علت خارج نشدن مته از انتهاى 
قطعه كار، خطوط مربوط به قسمت مخروطى مته وپيشانى قالويزحذف مى شود 

وخطوط سوراخ وقالويز تا انتهاى قطعه كار ادامه دارد.(شكل9-15)

شكل9-15

شكل9-14

شكل9-16
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ارزشيابي پاياني

نظري: ◄ 
بي برش ها  را تعريف كنيد و بگوييد اجسام در چه حالتي برش نمي خورند؟ 1 .

چند مورد از بي برش ها را نام برده و با رسم دست آزاد نشان دهيد. 2 .
ــت آزاد توضيح بيشتري درباره آن  ــود. آن را تعريف كنيد و با رسم دس ــوب مي ش ــتثنائات برش محس تيغه، يكي از اس 3 .

بدهيد.
در هنگام برش زدن يك جسم، نحوه برخورد با تيغه چگونه است؟ 4 .

آيا بي برش ها، در تمام نماها هاشور نمي خورند يا در برخي از آن ها؟ با ذكر چند مثال توضيح دهيد. 5 .
نمايش پيچ و مهره در برش چگونه است؟ 6 .

در ترسيم نماي برش خورده قطعه قالويز شده بايد به چه نكاتي توجه كنيم؟ 7 .
مراحل و طريقه ترسيم نماي برش خورده قطعات با سوراخ هاي راه بدر را شرح دهيد. 8 .

مراحل و طريقه ترسيم نماي برش خورده قطعات با سوراخ قالويز شده را با ترسيم دست آزاد شرح دهيد. 9 .
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عملي ◄ 
در تمرينات زير موارد خواسته شده را انجام دهيد.

(1)
ـ ترسيم نماي روبه رو در برش

ـ ترسيم نماي باال
ـ ترسيم نماي جانبي
ـ اندازه گذاري كامل

ـ مقياس1:1

(2)
ـ ترسيم نماي روبه رو در برش

ـ ترسيم نماي باال
ـ ترسيم نماي جانبي
ـ اندازه گذاري كامل

ـ مقياس1:1
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فصل دهم: تقارن و مفهوم آن

هدف هاي رفتاري ◄ 
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى رود:

ـ مفهوم تقارن را بيان كند.
ـ تقارن مركزي را تعريف كند.
ـ تقارن محوري را تعريف كند.

ـ تقارن صفحه اي را تعريف كند.
ـ قواعد تقارن را در ترسيم نقشه ها به كار ببرد.
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تقارن و مفهوم آن

تقارن به مفهوم قرينه بودن و داشتن دو نيمه همسان است.

بناي تاج محل، طراحي معماران ايراني
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1-10 تقارن

ــه معموالً ما در  ــوري و صفحه اي وجود دارد ك ــارن به صورت مركزي، مح تق
اجسام با به كارگيري خط محور از آن ياد مي كنيم.

ــاني و توازن دو جزء نسبت به يك  همس تقارن مركزي (شــكل 10-1):  ◄
ــزي گويند. در تقارن مركزي اگر از هر نقطه دلخواهي مانند  نقطه را تقارن مرك
ــابهي مانند 1َ  1 به مركز 0 وصل كنيم و به اندازه  خودش ادامه دهيم، به نقطه مش

خواهيم رسيد (شكل 10-1).

ــاني و توازن دو جزء نسبت به يك  همس تقارن محوري (شــكل 10-2):  ◄
ــر نقطه دلخواه مانند 2  ــارن محوري گويند. در اين تقارن اگر از ه ــور را تق مح
عمود بر محور ترسيم كنيم و به اندازه خودش ادامه دهيم، به نقطه مشابهي مانند   

2َ خواهيم رسيد (شكل 10-2).

همساني و توازن دو جزء را نسبت به يك  تقارن صفحه اي (شكل 10-3):  ◄
ــطح، تقارن صفحه اي گويند. صفحه تقارن، صفحه اي است كه جسم را به دو  س
قسمت كامًال مساوي تقسيم مي كند. در تقارن صفحه اي قرينه هر نقطه نسبت به 

صفحه تقارن وجود دارد (شكل 10-3).  

شكل 10-1

شكل 10-2

شكل 10-3

0
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2-10 نيم نما

ــكل هاي 4-10 و 5-10 توجه  نيمي از يك تصوير متقارن را نيم نما گويند. به ش
كنيد.

به مثال هاي زير دقت كنيد (شكل هاي 6-10 و 10-7).

در ترسيم نيم نما به نكته هاي زير توجه كنيد:
الف) جاي كم تري را در كاغذ نقشه كشي اشغال مي كند.

ب) ساده تر شدن نقشه كه مهم ترين مزيت آن است.
پ) صرف وقت كم تر.

ت) براي نشان دادن صحيح آن، از دو خط نازك موازي در ابتداي و انتهاي هر 
محور استفاده مي شود.

شكل 10-4

شكل 10-6

شكل 10-5

شكل 10-7
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
تقارن را تعريف كنيد و مثالي بزنيد. 1 .

انواع تقارن را نام ببريد. 2 .
تقارن مركزي را تعريف كنيد و آن را با رسم شكل به وسيله دست آزاد توضيح دهيد. 3 .
تقارن محوري را تعريف كنيد و آن را با رسم شكل به وسيله دست آزاد توضيح دهيد. 4 .

تقارن صفحه اي را تعريف كنيد و آن را با رسم شكل به وسيله دست آزاد توضيح دهيد. 5 .
نيم نما را تعريف كنيد. 6 .

در ترسيم نيم نما چه نكاتي موردنظر است؟ 7 .
عالمت نيم نما چيست و آن را چگونه در نقشه نمايش مي دهند؟ 8 .
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عملي: ◄ 
در نقشه زير، مطلوب است:

ـ ترسيم نماي روبه رو در برش
ـ نماي جانبي در نيم نما

ـ ترسيم نماي باال در نيم نما
ـ اندازه گذاري

ـ مقياس1:1
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فصل يازدهم: نيم برش

هدف هاي رفتاري ◄ 
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى رود:

ـ برش نيم برش را توضيح دهد.
ـ قواعد برش نيم برش را به طور صحيح به كار بندد.

ـ نيم برش را براي اجسام متقارن به طور صحيح ترسيم كند.
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نيم برش (نيم برش ـ نيم ديد)

ــوان نيمي از  ــد، مي ت ــابه يا قرينه باش ــم داراي دو نيمه متش ــه جس درصورتي ك
ــن نوع برش، «نيم  ــيم كرد. به اي ــرش و نيم ديگر را بدون برش ترس آن را در ب
ــود (شكل هاي 1-11 و 2-11). در چنين  برش» يا«نيم ديدـ نيم برش» گفته مي ش

برش هايي مزيت هاي مهمي وجود دارد، از جمله:
ــم در يك نما، به  ــم حالت بدون برش جس ــت برش خورده و ه ــف) هم حال ال

نمايش گذاشته مي شود.
ب) در ترسيم تصاوير و زمان ترسيم آن ها صرفه جويي خواهد شد.

پ) در هر دو قسمت برش خورده و بدون برش از گذاشتن خط چين خودداري 
مي شود.

شكل 11-1

شكل 11-2
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به شكل زير نگاه كنيد (شكل 11-3). 

شكل 11-3
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 برتري هاي اين روش به راحتي قابل درك است، اما اين برش قواعدي نيز دارد 
كه عبارت اند از:

ــير برش، نمايش داده نمي شود، ولي در صورت نياز مانند شكل  معموالً مس 1 .
4-11 عمل مي شود.

B

B

با توجه به اين كه برش مذكور براي اجسام متقارن به كار مي رود، گاهًا و يا از  2 .
روي اجبار با توجه به تنوع اجسام صنعتي، براي نمايش قطعات غير متقارن نيز 
از اين برش استفاده مي شود، مانند نمونه هاي زير (شكل هاي 5-11 و 11-6).

شكل 11-4

شكل 5-11 كاربرد نيم برش در قطعه اي نامتقارنشكل 6-11 كاربرد نيم برش در قطعه اي نامتقارن
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ــوراخ ها و شكاف ها زده مي شود،  با آن كه نيم برش معموالً از روي محور س 3 .
ــد. در چنين حالتي خط  ــه خط محور برس ــش مي آيد كه برش ب ــي پي گاه

هاشور به خط محور تكيه مي كند (شكل 11-7).

در ترسيم فني قطعات مي توانيم با ادغام نيم نما با نيم برش، هم از زمان و هم  4 .
از فضاي نقشه بيشترين بهره را برد. مانند (شكل هاي 8-11و 11-9).

شكل 11-9

شكل 11-7

شكل 11-8
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بايد در نظر داشت كه در اندازه گذاري اين ترسيمات با توجه به نوع برش فقط يك سر اندازه را نشان مي دهيم و سر  5 .
ديگر خط اندازه به اندازه 2 تا 3 ميلي متر از محور عبور مي كند (شكل 11-10).

البته بايد توجه داشت كه اين اندازه ها بايد داراي سه شرط باشند:
الف) به طور كامل نوشته شوند.

ب) سر آزاد خط اندازه كمي از خط محور جسم بگذرد.
پ) يك سر اندازه، فلش دارد و سر ديگر آن آزاد است.

شكل 11-10
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ارزشيابي پاياني

نظري: ◄ 
1. نيم برش را تعريف كنيد.

2. مزاياي استفاده از نيم برش را بيان كنيد.
3. قواعد نيم برش را نام ببريد و توضيح دهيد.

4. آيا مي توان براي نمايش اجسام نامتقارن از نيم برش استفاده كرد؟
5. مسير برش در نيم برش چگونه است؟

ــيم با دست  ــتفاده كرد. (توضيح به همراه ترس ــيمات اس 6. آيا مي توان به طور هم زمان هم از نيم برش و هم از نيم نما در ترس
آزاد)؟

7. چگونگي اندازه گذاري در نيم نما و شروط الزم در اندازه گذاري را توضيح دهيد.
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عملي: ◄ 
با توجه به نماهاي داده شده از تصوير مجسم زير، و نيم برش انجام شده در نماي روبه رو، مطلوب است:

ـ ترسيم نماي روبه رو در برش كامل
ـ نماي جانبي در نيم برش

ـ ترسيم نماي باال
ـ اندازه گذاري

ـ مقياس1:1
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فصل دوازدهم: برش شكسته

هدف هاي رفتاري ◄ 
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى رود:

ـ برش شكسته را توضيح دهد.
ـ قواعد برش شكسته را به طور صحيح به كار برد.
ـ نماهاي مختلف را در برش شكسته ترسيم كند.
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1-13 برش شكسته

اگر جسم در وضعيتي باشد كه نتوانيم با برش ساده يا نيم برش به خوبي سطوح 
ــن كار را با چند برش انجام  ــا را نمايش دهيم و يا بهتر بگوييم، اي ــي آن ه داخل
ــيم، در اين صورت مي توانيم از برش ديگري به نام  دهيم تا به مقصود خود برس

برش شكسته استفاده كنيم (شكل 12-1). 

ــت  ــده اس ــكيل ش ــير اين برش از چندين صفحه موازي و عمود بر هم تش مس
(شكل 12-2). 

شكل 12-1

شكل 12-2



154

با توجه به شكل 3-12 چند نكته مشخص مي شود:
الف) نمايش مسير برش، در ابتدا و انتها مانند برش ساده است.

ب) در نماي برش خورده، خط اضافه اي به سبب تغيير مسير گذاشته نمي شود.
پ) در انتخاب مسير برش، جزئيات مهم تر، موردنظر خواهند بود.

1-12 «مسير برش شكسته»
به مسير برش داده شده در شكل 4-12 نگاه كنيد.

شكل 12-3

شكل 12-4

A-Aبرش  

A-Aبرش  
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در مسير برش شكسته بايد به نكات زير توجه كنيم:
خط مسير برش همانند برش ساده است و بايد به طور نام گذاري شده اي در  1 .

(A-A مثال) .كنار تصوير نوشته شود
در قسمت هايي كه مسير برش تغيير مي كند، حرف ديگري نوشته نمي شود. 2 .
ــود. ــيم مي ش ــي ترس ــط اصل ــت خ ــا ضخام ــير ب ــاي مس ــدا و انته ابت 3 .
در محل هاي جابه جايي صفحه برش، يك گوشه 90. 4 درجه است كه معموالً 

با خط اصلي ترسيم مي شود.
اضالع گوشه ذكر شده را در حدود 4 الي 5. 5 ميلي متر درنظر مي گيرند.

ــته يك قطعه، ممكن است تمام قسمت ها را نتوان در مسير  در برش شكس 6 .
يك برش شكسته قرار داد، در اين صورت و بنا به ضرورت از چندين برش 

استفاده مي شود (شكل 12-5).
در برش شكسته، هاشور در تمامي سطوح بريده شده، يكنواخت و در يك  7 .

جهت است.

شكل 5-12 نمايش برش شكسته را نشان مي دهد
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2-12 حالت هاي خاص در برش شكسته 

الف) گاهي ممكن است به دليل وضعيت ساختماني جسم نتوانيم مسير برش را 
با زاويه 90 درجه تغيير دهيم.

ــير برش از شكل و فرم ظاهري قطعه پيروي خواهد كرد  در اين صورت مس
(شكل 12-6).

شكل 12-6
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ــيم كنيم. به  ــته ترس ــام را در نيم برش شكس ــت، بخواهيم اجس ب) ممكن اس
نمونه هاي ارائه شده زير توجه كنيد (شكل هاي 7-12 و 12-8).

B

B

شكل 12-7

شكل 12-8

A-Aبرش  

B-Bبرش  
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ارزشيابي پاياني

نظري: ◄ 
برش شكسته چگونه برشي است؟ 1 .

وضعيت صفحات برش در برش شكسته چگونه است؟ 2 .
با رسم دست آزاد مسير برش شكسته را نمايش و توضيح دهيد. 3 .

آيا مي توان در يك جسم، براي نمايش بهتر از چند برش شكسته استفاده كرد؟ 4 .
آيا ممكن است مسير برش شكسته، موازي نبوده و زواياي صفحات برش 90. 5 درجه نباشد؟ توضيح دهيد.

با رسم شكلي با دست آزاد، نيم برش شكسته را توضيح دهيد. 6 .
در انتخاب مسير برش شكسته بايد به چه نكاتي توجه كنيم؟ 7 .
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عملي ◄ 
 تمرينات زير را با توجه به مسير برش نشان داده شده، در دو نما ترسيم و اندازه گذاري كنيد. 

(A) برش در نماي روبه رو

(B) برش در نماي باال

(C) برش در نماي جانبي
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فصل سيزدهم: برش مايل

هدف هاي رفتاري ◄ 
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى رود:

ـ برش مايل را توضيح دهد.
ـ قواعد برش مايل و چگونگي انتخاب مسير آن را به طور صحيح به كار ببرد.

ـ قواعد برش شكسته مايل را در نقشه به طور صحيح به كار ببرد.


