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فصل ششم
مقياس

هدف هاى رفتارى: پس از آموزش اين فصل، از هنرجو انتظار مى رود:
1- تشابه را تعريف كند.

2- داليل استفاده از تشابه را بيان كنيد.
3- مقياس را تعريف كنيد.

4- مقياس كوچك كردن را شرح دهد.
5- مقياس بزرگ كردن را شرح دهد.

6- تصاوير دو بعدى را با مقياس رسم كنيد.

1-6- تشابه
ــكل 1-6 توجه كنيد. شكل ها گرچه از نظر اندازه  به ش
مساوى نيستند ولى كامًال به هم شباهت دارند. به عبارت 

ديگر مى گوييم آن ها مشابه هستند.

ــابه، زاويه ها برابر و اندازه ها به يك  ــكل متش در دو ش
ــكل 2-6 نمونه هاى  ــده اند. ش ــبت كوچك يا بزرگ ش نس

متشابه را نشان مى دهد.

شكل 6-1

شكل 6-2
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ــزاى نظير به نظير طولى در دو  ــى اج به صورت هندس
ــاوى اند. شكل 3-6 اين  ــكل متشابه، داراى نسبت مس ش

مطلب را نشان مى دهد.

شكل 3-6- تشابه هندسي

به دو نقشه ى داده شده در شكل 4-6 توجه كنيد.

شكل 6-4

ــكل چند نكته ى  ــابه اند. در اين ش ــا هم متش آن دو ب
جالب وجود دارد:

ــانند و اطالعات  ــه  يك مفهوم را مى رس -  هر دو نقش
آن ها يكى است.

ــكل، با وجود تفاوت طول  ــداد اندازه در هر دو ش -  اع

ترسيمى، برابرند.
ــم را به اندازه ى خودش رسم  ــه ى هر جس معموالً نقش
ــوان اين كار را  ــه نمى ت مى كنند ولى به داليل زير هميش

انجام داد.
-  اندازه ى اصلى معموال خيلى بزرگ است، به گونه اى 

كه روى كاغذهاى موجود جا نمى شود.
ــت، به طورى كه  -  يا اندازه ى اصلى خيلى كوچك اس

نقشه ى ترسيمى آن مفهوم نيست.
ــويم، نقشه را  به اين ترتيب گاهى اوقات مجبور مى ش

كوچك تر يا بزرگ تر از اندازه هاى اصلى ترسيم كنيم.
ــه بخواهيم  ــكل را به هر اندازه ك ــا مى توانيم ش -  آي
كوچك يا بزرگ كنيم؟ پاسخ منفى است، زيرا نسبت هاى 
ــتاندارد تعريف شده است و به آن «مقياس»  تشابه در اس

مى گويند.

2-6- مقياس
ــيمى بر اندازه ى  ــت از نسبت اندازه ى ترس عبارت اس

حقيقى و آن را به اختصار با Sc 1 نشان مى دهند.
اندازه ى ترسيمي
= مقياساندازه ى حقيقي

1-2-6- مقيـاس كوچك كـردن: از اين مقياس ها 
ــتفاده مى شود كه اندازه ى حقيقى جسم، نسبت  زمانى اس

به كاغذ انتخابى بزرگ تر باشد.
ــان  ــاى كوچك تر از واحد در جدول 1-6 نش مقياس ه

داده شده است.

1.  Scale

جدول 1-6- مقياس هاي كوچك كردن

مقياس1:10001:2001:1001:501:201:101:51:2/5

1 10001 2001 1001 501 201 101 51 به صورت كسري2/5

به صورت اعشاري0/0010/0050/010/020/050/10/20/4
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كاربرد مقياس هاى كوچك كننده، بيش تر در نقشه هاى 
ساختمانى، صنايع چوب و... مشهود است.

ــم  2-2-6- مقيـاس بزرگ كردن: وقتى ابعاد جس
كوچك باشد از اين مقياس ها براى بزرگ كردن تصوير، با 

نسبت هاى معين، استفاده مى شود.
مقياس هاى بزرگ كردن استاندارد عبارتند از:

50:1 و 20:1 و 10:1 و 5:1 و 2:1
ــيم نقشه ها با مقياس، موارد زير را بايد رعايت  در ترس

كرد:

1-  روى نقشه ى ترسيمى بايد اندازه هاى واقعى نوشته 
شود.

2-  زوايا با مقياس، كوچك يا بزرگ نمى شود.
3-  مقياس نقشه ها در جدول و زير همان نقشه نوشته 

مى شود.

3-6- انتخاب مقياس مناسب
ــه هاى  نقش در  شهرسـازى:  نقشـه هاى   -6-3-1
1 يا كوچكتر استفاده مى شود.

500 شهرسازى از مقياس 

100000500010000

شكل 6-5
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2-3-6- نقشه هاى معمارى: در نقشه هاى معمارى 
ــتـفاده  از مـقـيـاس 1:200 و 1:100 و 1:50 و 1:25 اس

مـى شـود (شكل 6-6).

شكل 6-6
3-3-6- نقشـه هاى جزئيات اجرايى ساختمان: 
ــتفاده مى شود  ــه هاى مربوط 1:5 و 1:2 و 1:1، اس در نقش
ــه با  ــاختمان از نقش ــكل 7-6). به جزئيات اجرايى س (ش

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

شكل 6-7
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4-3-6- جزئيـات نقشـه هاى قطعـات صنعتى: 
براى بزرگ نمايى قطعات كوچك از مقياس 20:1 و 10:1 

و 5:1 و 1:2 استفاده مى شود.

شكل 6-8
4-6- خط كش مقياسى1

ــم به  ــاس و تبديل اندازه هاى جس ــن مقي ــراى تعيي ب
ــى  ــيله اى به نام خط كش مقياس ــه از وس اندازه هاى نقش

استفاده مى شود. خط كش مقياسى انواع متفاوتى دارند.
ــكل 6-9)  ــش مقياس (مطابق ش ــر لبه ى خط ك در ه

مقياس خاصى با دقت درجه بندى شده است.

ــل  براى مثال: مقياس هايى كه معموالً در لبه هاى اش
مثلثى شكل مورد استفاده قرار مى گيرند عبارتند از: 1:20 
ــرب و  ــا ض و 1:25 و 1:50 و 1:75 و 1:100 و1:200 و ب
ــدد ده مى توان مقياس هاى  ــيم كردن مقياس ها به ع تقس

بزرگ تر  يا كوچك تر را به دست آورد.

شكل 6-9

1.  Echelle
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ارزش يابى:
ــم كنيد. توجه كنيد كاغذ انتخابى متناسب با نقشه باشد و  1 رس

2
ــه ى شكل زير را با مقياس  ــه نماى نقش 1-  س

براى آن كادر و جدول نيز رسم كنيد.

شكل 6-10

2-  سه نماى نقشه ى شكل زير را در مقياس 2:1 رسم كنيد (شرايط ترسيم مانند تمرين 1)

شكل 6-11


