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فصل ششم
مقياس

هدفهایرفتاری:پسازآموزشاینفصل،ازهنرجوانتظارمیرود:

1- تشابه را تعریف کند.

2- دالیل استفاده از تشابه را بیان کنید.

3- مقیاس را تعریف کنید.

4- مقیاس کوچک کردن را شرح دهد.

5- مقیاس بزرگ کردن را شرح دهد.

6- تصاویر دو بعدی را با مقیاس رسم کنید.

1-6- تشابه
به شکل 1-6 توجه کنید. شکل ها گرچه از نظر اندازه 
مساوی نیستند ولی کاماًل به هم شباهت دارند. به عبارت 

دیگر می گوییم آن ها مشابه هستند.

در دو شکل متشــابه، زاویه ها برابر و اندازه ها به یک 
نســبت کوچک یا بزرگ شده اند. شــکل 2-6 نمونه های 

متشابه را نشان می دهد.

شکل6-1

شکل6-2
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به صورت هندســی اجزای نظیر به نظیر طولی در دو 
شکل متشابه، دارای نسبت مســاوی اند. شکل 3-6 این 

مطلب را نشان می دهد.

شکل3-6-تشابههندسي

به دو نقشه ی داده شده در شکل 4-6 توجه کنید.

شکل6-4

آن دو با هم متشــابه اند. در این شــکل چند نکته ی 
جالب وجود دارد:

-  هر دو نقشــه  یک مفهوم را می رسانند و اطالعات 
آن ها یکی است.

-  اعداد اندازه در هر دو شــکل، با وجود تفاوت طول 

ترسیمی، برابرند.

معموالً نقشه ی هر جســم را به اندازه ی خودش رسم 
می کننــد ولی به دالیل زیر همیشــه نمی توان این کار را 

انجام داد.

-  اندازه ی اصلی معموالً خیلی بزرگ است، به گونه ای 
که روی کاغذهای موجود جا نمی شود.

-  یا اندازه ی اصلی خیلی کوچک اســت، به طوری که 
نقشه ی ترسیمی آن مفهوم نیست.

به این ترتیب گاهی اوقات مجبور می شــویم، نقشه را 
کوچک تر یا بزرگ تر از اندازه های اصلی ترسیم کنیم.

-  آیــا می توانیم شــکل را به هر انــدازه که بخواهیم 
کوچک یا بزرگ کنیم؟ پاسخ منفی است، زیرا نسبت های 
تشابه در اســتاندارد تعریف شده است و به آن »مقیاس« 

می گویند.

2-6- مقیاس
عبارت اســت از نسبت اندازه ی ترســیمی بر اندازه ی 

حقیقی و آن را به اختصار با Sc 1 نشان می دهند.
اندازه ی ترسیمي
اندازه ی حقیقي

= مقیاس

1-2-6- مقیــاس کوچک کردن: از این مقیاس ها 
زمانی اســتفاده می شود که اندازه ی حقیقی جسم، نسبت 

به کاغذ انتخابی بزرگ تر باشد.

مقیاس های کوچک تر از واحد در جدول 1-6 نشــان 
داده شده است.

1.  Scale

جدول1-6-مقياسهايکوچککردن

مقیاس1:10001:2001:1001:501:201:101:51:2/5
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کاربرد مقیاس های کوچک کننده، بیش تر در نقشه های 
ساختمانی، صنایع چوب و... مشهود است.

2-2-6- مقیاس بزرگ کردن: وقتی ابعاد جســم 
کوچک باشد از این مقیاس ها برای بزرگ کردن تصویر، با 

نسبت های معین، استفاده می شود.

مقیاس های بزرگ کردن استاندارد عبارتند از:

50:1 و 20:1 و 10:1 و 5:1 و 2:1

در ترســیم نقشه ها با مقیاس، موارد زیر را باید رعایت 
کرد:

1-  روی نقشه ی ترسیمی باید اندازه های واقعی نوشته 
شود.

2-  زوایا با مقیاس، کوچک یا بزرگ نمی شود.

3-  مقیاس نقشه ها در جدول و زیر همان نقشه نوشته 
می شود.

3-6- انتخاب مقیاس مناسب
1-3-6- نقشــه های شهرســازی: در نقشه های 
1 یا کوچکتر استفاده می شود.

500 شهرسازی از مقیاس 

100000500010000

شکل6-5
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2-3-6- نقشه های معماری: در نقشه های معماری 
از مـقـیـــاس 1:200 و 1:100 و 1:50 و 1:25 استـفاده 

مـی شـود )شکل 6-6(.

شکل 6-6
اجرایی ساختمان:  جزئیات  نقشه های   -6-3-3
در نقشــه های مربوط 1:5 و 1:2 و 1:1، استفاده می شود 
)شــکل 7-6(. به جزئیات اجرایی ســاختمان از نقشه با 

مقیاس 1:20 و 1:10 و 1:5 و 1:2 و 1:1 استفاده مي شود 
)شکل 6-7(.

شکل 6-7
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نقشــه های قطعات صنعتی:  4-3-6- جزئیات 
برای بزرگ نمایی قطعات کوچک از مقیاس 20:1 و 10:1 

و 5:1 و 1:2 استفاده می شود.

شکل6-8
4-6- خط کش مقیاسی1

بــرای تعیین مقیــاس و تبدیل اندازه های جســم به 
اندازه های نقشــه از وســیله ای به نام خط کش مقیاسی 

استفاده می شود. خط کش مقیاسی انواع متفاوتی دارند.

در هر لبــه ی خط کش مقیاس )مطابق شــکل 6-9( 
مقیاس خاصی با دقت درجه بندی شده است.

برای مثال: مقیاس هایی که معموالً در لبه های اشــل 
مثلثی شکل مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: 1:20 
و 1:25 و 1:50 و 1:75 و 1:100 و1:200 و بــا ضــرب و 
تقســیم کردن مقیاس ها به عدد ده می توان مقیاس های 

بزرگ تر  یا کوچک تر را به دست آورد.

شکل6-9

1.  Echelle
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ارزش یابی:
1 رسم کنید. توجه کنید کاغذ انتخابی متناسب با نقشه باشد و 

2
1-  ســه نمای نقشه ی شــکل زیر را با مقیاس 

برای آن کادر و جدول نیز رسم کنید.

شکل6-10

2-  سه نمای نقشه ی شکل زیر را در مقیاس 2:1 رسم کنید )شرایط ترسیم مانند تمرین 1(

شکل6-11


