
 يضع مًجًد برداشت ي ريلًٌ

 تعریف برداشت یا ريلًٌ

ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ ٔٛضٛع وٝ ثٙبٞب ٚ ثبفت ٞبی تبسیخی ٘مص ثسضایی دس تؼییٗ ٞٛیت یه ّٔت داس٘ذ . 

ثٙبثشایٗ ضٙبخت ٚ حفبظت ایٗ ٔیشاث ، إٞیت ٚیژٜ ای داسد . ضٙبخت ثٙب دس تٕبْ اثؼبد وبِجذی ٚ وبسثشدی 

ثؼذی سا ثٝ تؼذادی ٘مطٝ دٚثؼذی وٝ ضبُٔ پالٖ ٞب ،  3دس ثشداضت ، یه رسٓ سا ، ثشداضت ٔی ٕ٘بیٙذ . 

 ٕ٘بٞب ٚ ٔمبعغ ٚ رضئیبت ٔی ثبضٙذ ، تجذیُ ٔی ضٛد .

 دالیل ویاز بٍ برداشت یا ريلًٌ

 ثغٛس سا الصْ تصٕیٕبت ثتٛاٖ تب ٕ٘ٛد ضٙبسبیی سا تبسیخی ٞبی ٔحُ ٚ ٞب ثبفت تٛاٖ ٔی ، وبس ایٗ ثب     -1

 .  ٕ٘ٛد اػٕبَ آٟ٘ب دسثبسٜ ٔٙغمی

 اسصش داسای ٚ ٞستٙذ فشسٛدٜ ثبفتٟبی دس وٝ وٝ سا ثٙبٞبیی ، تٛاٖ ٔی تبسیخی ثٙبٞبی ثشداضت ثب     -2

 سا ضٙبسبیی ٚ رٟت ٔشٔت آٟ٘ب الذاْ ٕ٘ٛد . ثٛدٜ ٞٙشی

 اسبتیذ استفبدٜ ٚ دا٘طزٛیبٖ ثٝ آٔٛصش ٔؼشض دس رضئیبت ثب سا تبسیخی ثٙبٞبی ، تٛاٖ ٔی وبس ایٗ ثب     -3

 . لشاسداد

 ٚ ای سبصٜ رضئیبت ، ٔؼىٛس پالٖ ٚ ٞب ثشش ، ٕ٘ب ، پالٖ ٞبی ٘مطٝ ثٝ تٛاٖ ٔی ثشداضت عشیك اص     -4

 ی اِحبلبت ٚ تغییشات دس ثٙبٞب پی ثشد.حت ٚ تضئیٙبت

 ، ٘طست ٔب٘ٙذ ػٛاسضی ٚ تغییشات ، ٞب آسیت اص تٛاٖ ٔی ثٙب یه ٔٛرٛد ٚضغ ثشداضت ٚسیّٝ ثٝ     -5

 .  یبفت آٌبٞی آٟ٘ب دیٍش ػٛاسض ٚ سشسفتی ، سعٛثت

  

 آشىایی با ابسار برداشت



 ٚسبیُ لبثُ استفبدٜ دس ثشداضت اص یه ثٙبی تبسیخی ، ضبُٔ دٚ دستٝ ٞستٙذ :

 سادٌ ي ابتذایی يسایل     -1

 برداشت مخصًص ي فىی پیچیذٌ يسایل     -2

، ضٕطٝ ٚ سیسٕبٖ ٚ تشاص ٔی ثبضذ ٚ دستٝ دْٚ ضبُٔ  دستٝ اَٚ ضبُٔ ٔتش، ضبلَٛ ، خظ وص ، ضًّٙ تشاص

دٚسثیٗ ػىبسی ، فیّجشداسی ، ٔتشٞبی ِیضسی ٚ دٚسثیٗ ٞبی ٘مطٝ ثشداسی است . دس ایٙزب ثبیذ خبعش٘طبٖ 

 ضذ وٝ ، دس ثیطتش ٔٛالغ دس ثشداضتٟب اص اثضاسٞبی سبدٜ ٚ اثتذایی استفبدٜ ٔی ٌشدد.

ب ثٙبی تبسیخی ثبیذ اعالػبتی سا آٔٛصش دیذ ٚ آٖ ػجبست است لجُ اص ضشٚع ثحج ثشداضت اص یه سبیت ی

 اص :

 ترازیابی –الف 

 تؼییٗ ٕ٘ٛدٖ اختالف استفبع دٚ ٘مغٝ سا ، تشاصیبثی ٔی ٘بٔٙذ وٝ ایٗ وبس ثب ٚسبیُ ٔتؼذدی لبثُ ا٘زبْ است :

 بىایی تراز ي شمشٍ با ترازیابی     -1

ٔتش سا ٕ٘ی تٛاٖ تشاصیبثی ٕ٘ٛد . دس ایٗ سٚش  4عَٛ ثیص اص  ٔؼٕٛال دس ایٗ سٚش، ثب یه ثبس ا٘ذاصٜ ٌیشی ،

اثتذا یه سش ضٕطٝ سا دس ٘مغٝ ثبالتش ضیت لشاسدادٜ ٚ سپس تشاص سا سٚی ضٕطٝ لشاس ٔی دٞٙذ ٚ سش دیٍش 

 تب سا ضٕطٝ دیٍش سش ػٕٛدی فبصّٝ آٍ٘بٜ ، ضٛد تشاص وبٔال ضٕطٝ تب  ضٕطٝ سا آ٘مذس ثبال ٚ پبییٗ ٔی وٙٙذ

 ٔی ا٘تٟب ٚ اثتذا ٘مغٝ اختالف اختالف ، وبس ایٗ اص آٔذٜ ثذست ػذد.  وٙٙذ ٔی ٌیشی ا٘ذاصٜ تش پبییٗ ٘مغٝ

 .  ثبضذ

اٌش عَٛ ٔٛسد ثشسسی صیبدتش اص ضٕطٝ ٔٛسد استفبدٜ ثٛد ، ایٙىبس سا دس دفؼبت ٔختّف ثصٛستی وٝ دس 

ٞش ثبس ضٕطٝ ٌزاسی سا ثب یىذیٍش رٕغ تصٛیش ٕ٘بیص دادٜ ضذٜ ، ا٘زبْ دادٜ ٚ اختالف ٘مبط اثتذا ٚ ا٘تٟبی 

 ٕ٘ٛدٜ تب اختالف ٘مغٝ اثتذایی تب ا٘تٟبیی ضٕطٝ ٞب ، حبصُ ضٛد.

  



 ترازیابی با شلىگ تراز      -1

ضًّٙ تشاص ثٙبیی ، ضٍّٙی ضفبف است وٝ اص آة پشضذٜ است . ٘ىتٝ ٟٔٓ ایٗ سٚش آٖ است وٝ ضًّٙ پش 

آة ثبیذ فبلذ ٞشٌٛ٘ٝ حجبثی دس داخُ خٛد ثبضذ . اص ضًّٙ تشاص ثیطتش ثشای ٘صت اصاسٜ ٚ وف سیضیٟب دس 

ست ا٘زبْ ٔی ٌشدد ، ثٙبیی استفبدٜ ٔی ضٛد . وبس ثب ضًّٙ تشاص ثٙبیی ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس تصٛیش ٔطخص ا

یه  'AAلشاسدادٜ ٚ ثصٛست ػٕٛدی ثبال ٚ پبییٗ ٔی وٙٙذ تب فبصّٝ  Aیؼٙی اثتذا ضًّٙ آة سا سٚی ٘مغٝ 

 'BBثب  'AAا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ٕ٘بیٙذ . اختالف  'Bتب  Bػذد سٚ٘ذ ضٛد ، سپس فبصّٝ آة سا سٚی ٘مغٝ 

  ٔمذاس ضیت ٔحُ ٔٛسد ٘ظش ٔی ثبضذ .

 َا فاصلٍ گیری اوذازٌ –ب 

 ثابت گرديوٍ با گیری اوذازٌ     -1

دس ایٗ سٚش ثب استفبدٜ اص فبصّٝ یبثٟبی دایشٜ ای ضىُ ، ٚ تؼذاد دٚسی وٝ ثیٗ دٚ ٘مغٝ صدٜ ٔی ضٛد ، ٔی 

 است . 80000/1تٛاٖ فبصّٝ سا ثذست آٚسد . دلت ایٗ سٚش 

 زدن قذم با گیری اوذازٌ     -2

لجُ اص ایٙىٝ فشدی ثتٛا٘ذ ثب لذْ صدٖ فبصّٝ ثیٗ دٚ ٘مغٝ سا ثذست آٚسد ، ثبیذ اثتذا چٙذ ثبس فبصّٝ لذْ صدٖ 

خٛد سا دس ضشایظ تمشیجب یىسب٘ی ثشداضتٝ ٚ ٔیبٍ٘یٗ آٟ٘ب سا ثٍیشد . ثذیٗ تشتیت ا٘ذاصٜ لذْ ضخص ٔطخص 

صیبد ٔذ ٘ظش است ، لذْ صدٜ ٚ تؼذاد سا ٔی ٌشدد . سپس ثیٗ دٚ ٘مغٝ ، وٝ ٔؼٕٛال دس ایٗ سٚش فبصّٝ ٞبی 

 دس ا٘ذاصٜ ٞش لذْ ضشة وشدٜ تب فبصّٝ ثیٗ دٚ ٘مغٝ حبصُ ضٛد . 

 ای پارچٍ متر با گیری اوذازٌ     -3

داسد . دس ایٗ سٚش ٌشٔب ٚ  1000/1اص ٔتش پبسچٝ ای دس فبصّٝ ٞبی وٛتبٜ استفبدٜ ٔی ضٛد وٝ دلتی تب 

 یبس تبحیش ٌزاس است .سشٔبی ٔحیظ سٚی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٞب ثس



 فلسی متر با گیری اوذازٌ     -4

است . دس ا٘ذاصٜ  500/1ایٗ سٚش ا٘ذاصٜ ٌیشی یىی اص ٔتذاِٚتشیٗ سٚضٟب است . دلت ٔتش فّضی ٔؼٕٛال 

ٌیشی ثب ٔتش فّضی ثبیذ ثٝ دٚ ٘ىتٝ اصّی تٛرٝ ٕ٘ٛد ؛ اٚال دس ٍٞٙبْ ٔتشوطی ،دس ٔتش فّضی ٞیچ لٛس ٚ 

ضتٝ ثبضذ ٚ حب٘یب ٔتش ثبیذ وبٔال وطیذٜ ٚ صبف ٌشفتٝ ضٛد . دس ایٙصٛست ثشخی ٔٛالغ تبثی ٘جبیذ ٚرٛد دا

 ثبال ٔی سٚد . 150/1دلت ا٘ذاصٜ ٌیشی تب 

 اوذازٌ میلٍ با گیری اوذازٌ     -5

ایٗ ٔیّٝ ا٘ذاصٜ وٝ ثشخی ٔٛاسد ثٝ صٛست ص٘زیشٜ ٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٘یض ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد ، ٔؼٕٛال 

سب٘تی ٔتشی ٞستٙذ ٚ فبصّٝ ٘مبط سا اص سٚی تىشاس ایٗ ٚاحذ ثذست ٔی آٚس٘ذ  50یب  20ص ٚاحذٞبی یىی ا

. 

 اسپکتًرا دستگاٌ با گیری اوذازٌ     -6

دلت ایٗ ا٘ذاصٜ ٌیشی ثسیبس ثبال )دسحذ ٔیّیٕتش( ٔی ثبضذ . دس ایٗ سٚش یه ٘مغٝ اص ٘مبط فبصّٝ سا ثٝ 

ػٙٛاٖ ٔجٙب لشاس دادٜ ٚ اضؼٝ ای سا ثٝ عشف ٘مغٝ دیٍش ٔی فشستٙذ . ثؼذ اص ثبصٌطت اضؼٝ اص ٘مغٝ دْٚ ، 

 ا٘ذاصٜ ٔٛسد ٘ظش حجت ٔی ضٛد . 

  لیسری متر با گیری اوذازٌ     -7

شٞبی ِیضسی دستٍبٟٞبیی ٞستٙذ وٝ ثٛسیّٝ ِیضس فبصّٝ ثیٗ دٚ ٘مغٝ سا ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ٕ٘بیٙذ . ا٘ذاصٜ ٔت

ٌیشی دس ایٗ سٚش ثٝ ایٗ صٛست است وٝ اثتذا دستٍبٜ ٔتش ِیضسی سا دس یىی اص ٘مبط فبصّٝ )اثتذا یب ا٘تٟب( 

ست دیزیتبِی فبصّٝ سا حجت ٔی ٕ٘بیذ لشاسدادٜ ٚ سپس ثٝ عشف ٘مغٝ دْٚ ِیضس تبثیذٜ ٔی ضٛد ٚ دستٍبٜ ثصٛ

 ٔیّیٕتش است . 1، یؼٙی فبصّٝ ٘مغٝ ٔجذا تب ٘مغٝ ٔمصذ . دلت ایٗ دستٍبٜ ثبالتش اص 

 ریفتًگرامت با گیری اوذازٌ     -8



دس ایٗ سٚش ، اص دٚ ٘مغٝ ٔتفبٚت دٚ ػىس اص یه ثٙب تٟیٝ ٔی ضٛد ٚ ػىسٟبی ٌشفتٝ ضذٜ تٛسظ دستٍبٜ 

الػبت ٔٛسد ٘یبص اسائٝ ٔی ضٛد . دس فتٌٛشأتشی اصُ ٚ ٔجٙبی آٖ ، دیذ ا٘سبٖ است خبصی ثشسسی ضذٜ ٚ اع

. اصَٛ ٞٙذسی ایٗ سٚش ثش پبیٝ اصَٛ ٞٙذسی پشسپىتیٛ ٔی ثبضذ . ایٗ سٚش دلیمتشیٗ سٚش ثشداضت ٚ 

 ا٘ذاصٜ ٌیشی اص ثٙبٞبی تبسیخی است .

  ایىتروتی امکاوات برخی با گیری اوذازٌ     -9

، ثغٛس ٔخبَ ٔی تٛاٖ اص أىب٘بت ٔٛتٛس رستزٛی ٌٌُٛ استفبدٜ وشدٜ ٚ ا٘ذاصٜ ای سا دس دس ایٗ سٚش 

 ٔمیبس ثضسي ٔخُ یه ثبفت تبسیخی ، ٔحّٝ یب ضٟشی سا ا٘زبْ داد .

اِجتٝ ثبیذ تزوش دادٜ ضٛد وٝ سٚضٟبی دیٍشی ٘یض دس ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚرٛد داسد وٝ ٔؼٕٛال اص دستٍبٟٞبی 

 دس وطٛس ٔب وٕتش ٔتذاَٚ ٔی ثبضذ . پیچیذٜ ای استفبدٜ ضذٜ ٚ

  

 برداشت یا ريلًٌ

 ثشداضتٟب ثٝ دٚ سٚش ٔختّف ا٘زبْ ٔی ضٛد :

  برداری وقشٍ يسایل با برداشت     -1

 ٍ ريش سىتیب برداشت     -2

 دس ایٗ ٔجحج فمظ ثٝ ٔٛاسد ثشداضت ثٝ سٚش سٙتی پشداختٝ ٔی ضٛد .

 ٌشد٘ذ :ثشداضتٟبی سٙتی دس دٚ ٔٛسد استفبدٜ ٔی 

 زمیه یا سایت یک از برداشت –الف 

 بىا یک از برداشت –ب 

  زمیه یا سایت یک از برداشت –الف 



دس ایٗ سٚش دٚ حبِت ػٕذٜ ٔذ ٘ظش است ، وٝ ثغٛس وّی ثٝ آٖ پشداختٝ ٔی ضٛد . یىی ایٙىٝ ثشداضت اص 

 یه سغح افمی است یب ایٙىٝ ایٗ ثشداضت اص یه سغح ضیجذاس صٛست ٔی ٌیشد .

 برداشت از یک سایت یا سطح افقی         -

دسصذ( ثبضٙذ ، صٔیٟٙبی افمی ٘بٔٙذ . ٚسبیُ ٔٛسد ٘یبص ثشای  2صٔیٟٙبیی وٝ ضیت ثسیبس وٕی داضتٝ )وٕتش اص 

 ا٘ذاصٜ ٌیشی ثیطتش ٔتش یب ٔیّٝ ا٘ذاصٜ ٌیشی است . دس ایٗ ٔٛسد ثٝ چٙذ سٚش ، ا٘ذاصٜ ٌیشی ا٘زبْ ٔی ضٛد :

 َادی خظ یک با برداشت     -1

 َادی خظ چىذ یا دي با برداشت     -2

 بىذی مثلث با برداشت     -3

 برداشت از یک سطح شیبذار         -

 ایٗ سغح ضیجذاس ٔی تٛا٘ذ ضیت یىٙٛاخت ٚیب ضیت ٘بٕٞٛاس داضتٝ ثبضذ .

  دس ٞش صٛست اثضاس ایٗ ثشداضت ػجبستٙذ اص : ضبلَٛ ، تشاص ، ضٕطٝ ٚ ...

 

  بىا یک از برداشت –ب 

اِٚیٗ ٌبْ ثشای ثشداضت یه ثٙبی تبسیخی ، ضٙبسبیی آٖ ثٙب ٔی ثبضذ . ایٗ ٔٛضٛع ٟٕٔتشیٗ ثحج ایٗ عشح 

 دسسی ٔی ثبضذ . ثؼذ اص ضٙبسبیی ثٙب ٔشاحُ صیش ثبیذ ثٝ صٛست پیبپی ا٘زبْ پزیشد .

 بىا از کريکی تُیٍ    -1

عشحٟبی اِٚیٝ ای وٝ ٔؼٕبساٖ ثٝ تصٛیش ٔی  دس ایٗ ٔجحج ، اص ایٙزب ثبیذ ضشٚع ٕ٘ٛد وٝ اسىیس چیست ؟

وطٙذ سا اسىیس ٌٛیٙذ . ایٗ عشحٟب سبدٜ تشیٗ ساٜ ٘طبٖ دادٖ اِٚیٝ تزسٓ فىشی است . تمٛیت تٛا٘بیی ٚ 

ثىبسٌیشی خاللب٘ٝ اسىیس ، اص ٔمذٔبت ٞٙش ٔؼٕبسی ٔحسٛة ضذٜ ٚ اص ایٗ عشیك ثٝ ٟٔبست دس عشاحی 



ك فضب ٔی تٛاٖ پشداخت . اثضاس وبس ثشای عشاحی ٕٞبٖ ٘مغٝ ، خظ، دست آصاد ثش سٚی وبغز سسیذٜ ٚ ثٝ خّ

 ٞبضٛس ٚ غیشٜ ٔی ثبضذ وٝ وشٚوی یب ثشداضت دلیمی حبصُ ٔی ضٛد .

 ثب ٚ چطٓ وٕه ثٝ سا رضئیبت ٕٞچٙیٗ ٚ ثشش ، ٕ٘ب ، پالٖ اص رضئی یب وّی ضٕبیی ، وشٚوی  ثشای تٟیٝ

   . وٙٙذ ٔی تشسیٓ وبغز سٚی سا دلیمی ٘سجتب تٙبسجبت ٚ ا٘ذاصٜ

 

  

 اوذازٌ گیری بىا-2

 سٚضٟبیی وٝ دس ا٘ذاصٜ ٌیشی ثٙب ثىبس ٔی سٚ٘ذ ػجبستٙذ اص :

 ثستٝ فضبی دس حشوت –اِف 

 ٞبدی خغٛط اص استفبدٜ –ة 

  ثٙذی ٔخّج –د 

 صٚایب ٌیشی ا٘ذاصٜ –د 

  بستٍ فضای در حرکت –الف 



آ٘زب حشوت سا آغبص ٔی ٕ٘بیٙذ . دس عَٛ پیٕبیص یه اثتذا یه ٘مغٝ سا ثؼٙٛاٖ ٔجذاء ٔطخص ٕ٘ٛدٜ ٚ اص 

ٔسیش دس فضبی ثستٝ ، تٕبْ رضئیبت لبثُ سٚیت سا ا٘ذاصٜ ٌیشی وشدٜ تب آ٘ىٝ ٔزذدا ثٝ ٘مغٝ ٔجذاء ثشسیذ . 

دس ا٘تٟبی ایٗ وبس ثشای أتحبٖ اص صحت ا٘ذاصٜ ٌیشی ، یه عَٛ ٚ ػشض وّی ٚ ٕٞچٙیٗ لغشٞبی فضب سا 

  ذ . ضٕٙب ثذست آٚسدٖ صٚایب اص إٞیت خبصی ثشخٛسداس است .ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ٕ٘بیٙ

 

 

 

 (کمکی)  َادی خطًط از استفادٌ –ب 

دس ایٗ سٚش یه خظ ثّٙذ وٝ ثتٛا٘ذ ثیطتش اضالع ٚ صٚایب سا پٛضص دادٜ ٚ دس ٘ضدیىی آٟ٘ب ثبضذ ، تشسیٓ 

ٔی ٌشدد . ایٗ خظ دٚ ٘مغٝ سا ثب ا٘ذاصٜ ای حبثت ثٝ یىذیٍش ٚصُ ٔی وٙذ . دس ٔشحّٝ ثؼذ خظ ٔٛسد ٘ظش سا 



ثٝ خبعش داضتٝ ثبضیذ ، دس صٛستی ثٝ لسٕتٟبی ٔسبٚی تمسیٓ ٚ ػالٔتٍزاسی ٔی ٕ٘بیٙذ . دس ایٗ سٚش ثبیذ 

دسرٝ  45وٝ اص دٚ خظ ٞبدی استفبدٜ ٔی وٙیذ ثبیذ ایٗ دٚ خظ حذاالٔىبٖ ثشٞٓ ػٕٛد یب ثب ٞٓ صاٚیٝ 

خظ ٞبدی استفبدٜ ٔی ٕ٘بییذ ، ثبیذ ایٗ خغٛط ثب ٞٓ ضىّی ٔشثغ یب ٔخّج ایزبد  4یب  3ثسبص٘ذ ٚ اٌش اص 

   وٙٙذ .

  

 

 

  

 بىذی مثلث – ج 



ثشای تؼییٗ دلیمتش ٘مبط تطىیُ دٞٙذٜ یه ثٙب دس ثشداضت ، اص ٔخّج ثٙذی استفبدٜ ٔی ٌشدد . دس ایٗ سٚش 

تٕبْ سبیت یب فضبی ثٙب ثٝ ٔخّج ٞبیی تمسیٓ ٔی ضٛد . ٕٞچٙیٗ خغی سا ثٝ ػٙٛاٖ ٔجذاء یب خظ پبیٝ ا٘تخبة 

ِجٝ حٛض یب خظ ِجٝ پّٝ ای وٝ ثٝ  ٔی ٕ٘بیٙذ . ایٗ خظ ثبیذ حبثت ٚ ػضٛی اصّی دس ثٙب ثبضذ ، ٔب٘ٙذ خظ

 یىذیٍش اص ضبٖ فبصّٝ وٝ  B  ٚAفضب ٔحبط ثبضذ . سٚی ایٗ خظ ٘مبعی سا ٔطخص ٕ٘ٛدٜ ، ٔب٘ٙذ 

 داضتٝ سا  C تب  B فبصّٝ ٚ  Cتب  A، احتیبد است وٝ فبصّٝ  C ٘مغٝ تشسیٓ ثشای سپس.  است ٔطخص

 ضؼبع ثٝ  Aاص ٘مغٝ   C ٘مغٝ آٚسدٖ ثذست ثشای.  ایذ ٕ٘ٛدٜ ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔستمیٕی خظ ثصٛست وٝ ثبضیذ

AC  ٜ٘مغٝ اص سپس ٚ ٕ٘ٛدٜ سسٓ ای دایش B  ٝفبصّٝ ث BC  ثذیٗ.  ٕ٘بییذ ٔی سسٓ دیٍش ای دایشٜ ٘یض 

 ایٗ اص یه ٞش اِجتٝ.  ٌشدد ٔی حبصُ ٔخّخی یىذیٍش ثٝ آٟ٘ب ٕ٘ٛدٖ ٚصُ اص وٝ آٔذٜ ثذست  C ٘مغٝ سٚش

د ثحج لشاس داس٘ذ ، ٔطتشن ثبضذ . ثبیذ خبعش ٔٛس فضبی دس وٝ دیٍشی ٔخّج ثب تٛا٘ٙذ ٔی ٘مبط یب اضالع

٘طبٖ ضذ وٝ دس یه ثٙب یب سبیت ٞشچٝ تؼذاد ٔخّج ثٙذی ٞبَ ثیطتش ثبضذ، تشسیٓ حبصّٝ ثشداضتی دلیك تش 

  است .

  

 

 زيایا گیری اوذازٌ  -د 



لبئٕٝ ثٛدٖ یه صاٚیٝ ٔغٕئٗ ضٛ٘ذ  دس ثشداضت یه صاٚیٝ دٚ حبِت ٔفشٚض است ، یب ایٙىٝ ٔی خٛاٞٙذ اص

 ٚ یب صاٚیٝ ای غیش لبئٓ سا تشسیٓ ٕ٘بیٙذ . )تصبٚیش ثبال(

استفبدٜ وٙیٓ . ثغٛس ٔخبَ ٔی  5، 4، 3ثشای ایٙىٝ اص لبئٕٝ ثٛدٖ صاٚیٝ ای ٔغٕئٗ ضذ ، ٔی تٛاٖ اص لبٖ٘ٛ 

 یىی سٚی ثش ٚ لشاسدادٜ  Aغٝ خٛاٞیذ اص لبئٕٝ ثٛدٖ دٚ دیٛاس یه اعبق ٔغٕئٗ ضٛیذ ، اثتذا وٙذ اعبق سا ٘م

 4 ثٝ سا  AC دیٍش دیٛاس سٚی ثش  A ٘مغٝ ٕٞبٖ اص سپس ، وٙیذ ٔی رذا ٚاحذ 3 ثٝ سا  AB  دیٛاسٞب اص

ٚاحذ ثبضذ ایٗ دٚ دیٛاس ثش ٞٓ ػٕٛد ٞستٙذ یب ثؼجبستی  BC   ،5  اٌش حبَ.  وٙیذ ٔی ٌیشی ا٘ذاصٜ ، ٚاحذ

  دسرٝ است . 90صاٚیٝ ثیٗ آٟ٘ب لبئٕٝ یب 

  

 

حبَ ثشای تشسیٓ صاٚیٝ ای غیش لبئٓ ثبیذ چٝ وشد ؟ وٙذ دیٍشی اص ٕٞبٖ اعبق سا وٝ غیش لبئٓ است سا دس 

 ٚ  AB=1٘ظش ثٍیشیذ . سٚی ٞش وذاْ اص دیٛاسٞب یه ٚاحذ رذا وشدٜ ٚ ػالٔتٍزاسی ٔی وٙیذ . ) یؼٙی 

AC=1  ٝحبَ فبصّٝ ثیٗ ٘مغ )B  ٚ C  دس وٝ سٚضی ثب سا آٔذٜ ثذست ٔخّج.  ٕ٘بییذ ٔی ٌیشی ا٘ذاصٜ سا 

 .  ضٛد ٔی حبصُ صاٚیٝ تشتیت ثذیٗ وٝ ٕ٘بییذ ٔی تشسیٓ ، ضذ دادٜ تٛضیح ثٙذی ٔخّج

 ٕی ثیطتش ٔی ضٛد .تشسی صاٚیٝ دلت ، ثٍیشیٓ ثضسٌتش سا  AB  ٚ ACدس ایٗ سٚش ٞشچٝ آٖ یه ٚاحذ 



دس ثخطٟبی ٔختّف ٔٛسد ثشسسی حبَ وٕی دلیمتش ٚ رضئی تش ثٝ ٔسئّٝ ثشداضت ٚ سِٜٚٛ ٔی پشداصیٓ ٚ 

 لشاس ٔی دٞیٓ . ایٗ ثخطٟب ػجبستٙذ اص :

 ثشداضت ٚ سِٜٚٛ اص پالٖ ٔٛلؼیت -1

 ثشداضت ٚ سِٜٚٛ اص پالٖ اصّی ثٙب -2

 ثشداضت ٚ سِٜٚٛ اص پالٖ پطت ثبْ -3

 ثشداضت ٚ سِٜٚٛ اص پالٖ وف فشش -4

 ثشداضت ٚ سِٜٚٛ اص پالٖ ٔؼىٛس -5

 ٕ٘بی ثٙبثشداضت ٚ سِٜٚٛ اص  -6

 ثشداضت ٚ سِٜٚٛ ٌٙجذ ٚ لٛس -7

  

 

 

 

 برداشت ي ريلًٌ از پالن مًقعیت         -

ٖ پال ٘یبص ٚ ضشٚست.  است ٔحّٝ ٚ ٔٙغمٝ  یىی اص ٔٛاسد ثشداضت ، وطیذٖ وشٚوی اص ٔٛلؼیت ثٙب دس ضٟش

ٌزسٞبی اعشاف ٔٛلؼیت ثیطتش ثٝ دِیُ ٔطخص ضذٖ صٛست ٌشافیىی ٚ تشسیٕی ثٙب دس ٔحُ ٚ آضٙبیی ثب 

  آٖ است .

  



 

 

  

 بىا اصلی پالن ريلًٌ ي برداشت         - 

پالٖ یؼٙی ثشضی افمی اص دٚ سْٛ استفبع ثٙب )دیٛاس( تب وف آٖ ٚ ٔطبٞذٜ وشدٖ ثٙب اص ثبال ثٝ سغح ثشش 

خٛسدٜ . اِجتٝ ثبیذ خبعش ٘طبٖ ضذ وٝ ایٗ لبٖ٘ٛ وّی پالٖ ، دس تٕبٔی ثٙبٞب صبدق ٕ٘ی ثبضذ . ٕٔىٗ است 



ٝ وطیذٖ پالٖ اص چٙذ ثشش ٔتفبٚت دس ثؼضی ثٙبٞب ثؼّت حسبسیت ثبالی احش ٚ تضئیٙبت فشاٚاٖ آٖ ، ٔزجٛس ث

   اص یه استفبع الصْ ثبضذ .

  

  

  

 

 

 



 بام پشت پالن از ريلًٌ ي برداشت         - 

ثشداضت ٚ سِٜٚٛ پالٖ پطت ثبْ دس ثٙبٞبی تبسیخی اص إٞیت صیبدی ثشخٛسداسست . چٖٛ ٕٔىٗ است 

٘ٛسٌیش ، اختالف سغح ٚ غیشٜ دس آٖ ٚرٛد داضتٝ إِبٟ٘بی ثسیبسی ٔب٘ٙذ : ثبدٌیش ، ٌٙجذ ، وّٕجٛ ، خشپطتٝ ، 

ثبضذ ٚ ٕٞچٙیٗ پالٖ پطت ثبْ تب حذ صیبدی لشاسٌیشی فضبٞب سا دس وٙبس یىذیٍش ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ ٕٔىٗ 

 است اص داخُ ثٙب لبثُ ِٕس ٚ دسن ٘جبضذ .

 

 فرش کف پالن از ريلًٌ ي برداشت         -

ایشاٖ اضىبَ ٞٙذسی ، داسای ٔفبٞیٓ ٚ ثیبٟ٘بی ٔختّفی وٝ ثبیذ تٛرٝ داضت وٝ خصٛصب دس ٞٙش ٚ ٔؼٕبسی 

 ٌٛیبی دسن ا٘سبٖ اص رٟبٖ است ، ٔی ثبضذ . ثغٛس ٔخبَ دایشٜ ٕ٘بد ٚحذث ، ٔخّج ٕ٘بد دضٕٙی ٚ .. است .

اص تىشاس اضىبَ ٞٙذسی ٔٙظٓ ٚ ٘ب ٔٙظٓ دس وٙبس یىذیٍش یه ثبفت ثٝ ٚرٛد ٔی آیذ . حتی ٕٔىٗ است 

 ػٛأّی ٞب ضجىٝ ٚ ثبفتٟب دس.  ضٛد تؼشیف یىذیٍش ثب ثٛد٘طبٖ ٔٛاصی یب  ٛسد خغٛطٕٞیٗ ٔؼٙی سا ثب ثشخ

 : ٌزاس٘ذ تبحیش ٟٔٓ

 فشْ ٚ ضىُ     -1

 ا٘ذاصٜ ٚ اثؼبد     -2

 لشاسٌیشی ٔٛلؼیت     -3

ضجىٝ ٞبی ٞٙذسی دس ثٙبٞبی تبسیخی ثیطتش ثٝ صٛست تىشاس ٔشثغ ٚ ٔستغیُ دس وٙبس یىذیٍش ثٝ صٛست 

دسٞٓ ٔی ثبضذ ، وٝ حبِتی خٙخی ٚ آسأص دٞٙذٜ ایزبد ٔی ٕ٘بیذ . ثیطتش ٔؼبثش دس صٔبٖ لذیٓ ٔٛاصی یب 

خبوی ثٛدٜ ا٘ذ ، دس أبوٗ ٟٔٓ لّٜٛ فشش یب آرشفشش ٚ حتی تشویت ٞشدٚ آٟ٘ب استفبدٜ ٔی ضذٜ ٚ ػٕذتب دس 

سیخی اص دٚ اصُ استفبدٜ ٔی ضذٜ است . وف سبصی ثٙبٞبی تب 24*24یب  20*20داخُ ثٙبٞب اص آرش فشش 

  اِٟبْ ٌشفتٗ اص ٞٙذسٝ وُ فضب . -2ثشداضتی اِٟبْ ٌٛ٘ٝ اص پالٖ ٔؼىٛس ثٙب  -1ٟٔٓ تجؼیت ٔی ٕ٘بیذ : 



  

 

  

 معکًس پالن از ريلًٌ ي برداشت         - 

دس ثٙبٞبی تبسیخی خصٛصب دس ایشاٖ ، ٔؼٕبسی ٚ تضئیٙبت صیجب دس سمف اص إٞیت ثسیبسی ثشخٛسداس ثٛدٜ 

اٌش ایٗ إِبٖ ٚیژٜ سمفی سا اص ثٙبٞبی تبسیخی حزف وٙیذ ، رزاثیت ٚ صیجبیی ٚ إٞیت خٛد سا اص است . 

 دست ٔی دٞٙذ . ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثشداضت ٚ سِٜٚٛ پالٖ سمف اص إٞیت ثسضایی ثشخٛسداس است .



 ثشای ثشداضت اص سمف اثتذا ثبیذ سبصٜ سمف ، تطخیص دٞیذ ٚ سپس پٛضص وبرة آٖ ٔطخص وشد . ثؼذ

اص ایٗ ٔشحّٝ ثشای اتٕبْ وبس ، ثبیذ ثٝ وٕه اصَٛ ٚ سٚاثظ ٞٙذسی ، ثش سٚی پالٖ اصّی ثٙب ، رضئیبت 

   سمف ثصٛست خظ چیٗ ٔطخص ٌشدد .

  

 

 بىا ومای از ريلًٌ ي برداشت         - 

اِٚیٗ ٌبْ ثشای ثشداضت اص ٕ٘ب ، تصٕیٓ ٌیشی صحیح دسثبسٜ سٚش ثشداضت است . اثتذا وشٚوی ٕ٘بی ثٙب سا 

سٚی صفحٝ ٔی وطٙذ . ثبیذ دس ایٗ وبس ثٝ رضئیبت ، تٛ سفتٍی ٚ اختالف سغح ٞب ثسیبس إٞیت داد . دس 



ٚ سِٜٚٛ اص ٕ٘ب ثٝ چٙذ ٘ىتٝ ایٗ ثشداضت ، ثبفت ٚ سً٘ ٘یض اص إٞیت صیبدی ثشخٛسداس است . دس ثشداضت 

 ٟٔٓ ثبیذ تٛرٝ وشد :

 (تشاصیبثی سٚضٟبی اص یىی اص استفبدٜ ثب) ٌزاسی وذ تٛسظ ، ػٕذٜ ٞبی سغح اختالف دادٖ ٘طبٖ     -1

 . ثبضذ ٔی افمی وذ یه ٚ استفبػی وذ یه ٘یبصٔٙذ ، ثشداضت ٕ٘برٟت دس ٘مغٝ ٞش     -2

  سٚش ػىبسی یب ا٘ذاصٜ ٌیشی ثب ٔتش ا٘زبْ ٔی ضٛد . دٚ اص فمظ خبسری ٕ٘بی اص ثشداضت     -3

 قًس ي گىبذ از ريلًٌ ي برداشت         - 

 ٕ٘ب دس ٌٙجذ ثشداضت     -1

 ثشش دس ٌٙجذ ثشداضت     -2

ٚ 

 ٕ٘ب دس لٛس ثشداضت     -1

 ثشش دس لٛس ثشداضت     -2

 دس ایٗ ثخص ، ایٗ چٟبس ٔٛضٛع ٔٛسد ثشسسی وّی لشاس ٔی ٌیشد :

 برداشت از گىبذ در وما         -

  ثشای ثشآٚسد تمشیجی استفبع ٌٙجذ ، اص سٚش تطبثٝ تبِس استفبدٜ ٔی ٌشدد .

  



 

  

 .  وشد پیذا دستشسی ٌٙجذ ٘ٛن ثٝ ٘تٛاٖ وٝ ضٛد ٔی استفبدٜ صٔب٘ی سٚش ایٗ 

 سٚش دیٍش ، سٚش ػىسجشداسی دیزیتبِی ثش سٚی ٘مغٝ ای اص خظ فشضی ٔٛاصی ثب ٕ٘بی ثٙب است . 

 برداشت از گىبذ در برش         -

دس ثشداضت اص ٕ٘بی داخّی اص ٌٙجذ وٝ ٕٞبٖ ثشش است اص دٚ سٚش دیزیتبِی ٚ دستی استفبدٜ ٔی ضٛد . 

سٚش دیزیتبِی ٔب٘ٙذ ٕٞبٖ سٚش ػىسجشداسی ٕ٘ب است .دس سٚش دستی ثبیذ اثتذا وشٚوی سا وطیذٜ ٚ سپس 

 بسجبت ا٘سب٘ی است . تٕبْ رضئیبت سا ا٘ذاصٜ ٌیشی ٕ٘ٛد . تفبٚت ثشداضت اص ٕ٘ب ٚ ثشش دس استفبع ٚ تٙ

ثشای ثشداضت ٌٙجذ دس ثشش اثتذا لغش ٌٙجذ سا سٚی صٔیٗ تشسیٓ ٔی ٕ٘بئیذ سپس ٚسظ لغش سا یبفتٝ ٚ اص ِجٝ 

ثیشٚ٘ی وٝ سٚی ٔحیظ دایشٜ است ثٝ سٕت ٔشوض ٚ ثٝ فٛاصُ ٔسبٚی تمسیٓ ٔی ٕ٘بییذ . اص ٘مبط ثذست 

یضسی ٔی تبثب٘یذ ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی وبُٔ ٔی ضٛد . دلت آٔذٜ ثٝ عشف ٌٙجذ اضؼٝ ای ثب دستٍبٟٞبیی ٔب٘ٙذ ٔتش ِ

وٙیذ ٞش چٝ فٛاصُ ٔسبٚی تمسیٓ وٙٙذٜ وٛتبٜ تش ثبضذ ، وٕبٖ ثشداضت ضذٜ رٟت تشسیٓ ٌٙجذ دلیمتش است 

. اٌش دستٍبٞی ٔخُ ٔتش ِیضسی دس دستشس ٘یست ، ٔی تٛاٖ اص ثبدوٙه پش اص ٌبصی وٝ ٘خی ثٝ آٖ ثستٝ ضذٜ 



٘مغٝ ٔتٙبظش ٞش وذاْ اص ٘مغٝ ٞب فشستبد ٚ سپس ٘خ ثبدوٙه اِجتٝ ثب احتسبة ا٘ذاصٜ استفبدٜ ٕ٘ٛد ٚ ثغشف 

  ثبدوٙه سا ا٘ذاصٜ ٌیشی ٕ٘ٛد ٚ تشسیٓ وشد .

  

 

  

 برداشت قًس در وما         - 

اثتذا یه خظ وٕىی )ٞبدی( دس پبی لٛس وطیذٜ ٚ آٖ سا ثٝ ٘مبط ٔطخص ٚ ٔسبٚی تمسیٓ ٔی ٕ٘بییذ . 

مبط سا تب ٘مبط ٔتٙبظش آٟ٘ب سٚی لٛس ، ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ٕ٘بییذ . اعالػبتی وٝ اص لٛس ٞبی سپس فبصّٝ آٖ ٘

ٔختّف داسیذ ٕٞشاٜ ثب اعالػبت ثذست آٔذٜ اص ا٘ذاصٜ ٌیشی سا ثب ٞٓ تغجیك دادٜ ، لٛس سا تشسیٓ ٔی وٙیذ 

.   



 

ٔی ضٛد . ٔب٘ٙذ چیضی وٝ دس ی لٛس ٘جبضذ ، اص فضبی ثبالیی لٛس استفبدٜ پب دس ٌیشی ا٘ذاصٜ أىبٖ اٌش 

  تصٛیش ٔی ثیٙیذ .

  

 

 .  ٕ٘ٛد استفبدٜ اضؼٝ پشتبة دستٍبٟٞبی اص تٛاٖ ٔی ثضسي لٛسٟبی اص ثشداضت دس 

 



 برداشت قًس در برش         -

ثشای ثشداضت لٛس دس ٕ٘بی داخّی ٚ ثشش ، اثتذا پبیٝ لٛس )پبوبس( سا ضٙبسبیی ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی وٙیذ . 

ا٘ذاصٜ ٌیشی ٘جٛد ثب سد ضٕبسی آرشٞب ا٘ذاصٜ تمشیجی سا ثذست ٔی آٚسیذ . خظ دٞب٘ٝ لٛس سا  اٌش أىبٖ

سٚی صٔیٗ تصٛیش ٔی ٕ٘بییذ ٚ ٔب٘ٙذ ٔشاحُ لجّی تمسیٓ ثٙذی صٛست ٌشفتٝ ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ٕ٘بییذ . دس 

تصُ ٕ٘ٛدٜ تب لٛس ٟ٘بیت ایٗ ٘مبط ثذست آٔذٜ وٝ اص دٚ وذ افمی ٚ ػٕٛدی تشسیٓ ضذٜ است ، سا ثٝ ٞٓ ٔ

   تشسیٓ ضٛد .

  

 

 


