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 قیاس چیست؟م 1

قشه خواهیم ناما وقتی که می ی رسم آنها را با هم تمرین کردیم.ها آشنا شدیم و نحوهدر جلسات قبلی با نقشه

ه مان بچطور یک ساخت»که  پیش بیایدما شبرای را روی یک ورق کاغذ رسم کنیم، ممکن است این سوال 

؛ و البته «سانتیمتر است، رسم کنم؟ 34 در 21که حدود  A4متر را در یک کاغذ  04متر در  44طول و عرض 

 .«!شکشمخب کوچکتر می: »له راه حل آن به ذهنتان خطور کندبالفاص

را باید کوچکتر رسم کنید متر ابعاد دارد  04متر در  44واقعیت شما این ساختمان را که در بله درست است! 

محاسبه انجام محاسباتی ساده اما مهم به نام توجه به جا شود. اما اگر این کار را بدون  A4تا در یک کاغذ 

ی ، یا همانطور که در کشیدن نقشهشودکج و معوج روی نقشه ساختمان شما ممکن است ، انجام دهید مقیاس

به خود به صورت در جای مربوط را نتوانید ها ها و اتاقی کالسهمهاید، ممکن است دهمدرسه به آن برخور

مورد  یساختمان یا قطعه سازیکچکوی این مسائل ناشی از این است که شما این همهدقیق قرار دهید! 

شود که همه چیز کج و کوله شده یا در کاغذ ! همین میایدبدون حساب و کتاب درست انجام دادهخود را  نظر

 .ریزد..هم میشود یا شکل آن بهدرست جا نمی

 نقشه ساختمانرسم شویم؛ مفهومی که به ما در برای همین است که ما در این جزوه، با مفهوم مقیاس آشنا می

 کند تا کوچک کردن ابعاد را به طور صحیح انجام دهیم.یا قطعات مختلف کمک می

. دکنمی بیانرا  بر روی نقشهعی با یک واحد طول ارتباط یک واحد طول در دنیای واقمقیاس به زبان ساده 

ن به شما برابر است. ای روی نقشه یک سانتیمتربا در دنیای واقعی  یک مترگوید که هر می به طور مثالیعنی 

 بتوانید ،ای رسم کنیدکند که درک درستی از نقشه و ابعاد آن داشته باشید، یا اگر خواستید نقشهکمک می

 این کار را درست و صحیح انجام دهید.

1که مقیاس آن ای نقشهدر کنند. مثالً مقیاس را عموماً به صورت یک کسر بیان می

1000
هر یک است، 

یعنی بزرگتر باشد، خواهد بود. هر چه عدد مخرج کسر  متر 14یا سانتیمتر  1444 برابر سانتیمتر روی نقشه
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رسی های دکه در کتاب های جغرافیاییدارد. مثالً در نقشهیشتری بمایی نکوچکمقیاس کوچکتر و آن نقشه 

با مخرج بسیار بزرگ باشد، مثل کسری شما هم ممکن است وجود داشته باشد، مقیاس یک نقشه ممکن است 

1شود، مقیاسی نزدیک به روی دیوار نصب میی جهان که قشهن

2,000,000
دارد! یعنی هر سانتیمتر آن برابر 

ی یک ساختمان در حال ساخت معمولی مثل نقشههای کیلومتر است. اما نقشه 24)!( یا  سانتیمترمیلیون  2

1تواند در حدود می

2000
 مقیاس داشته باشد.

 محاسبه مقیاس یک نقشه 2

دست آوریم. فرض شه را بهمقیاس یک نق با حل یک مثالخواهیم میحاال که با مفهوم مقیاس آشنا شدیم، 

رق ی بین دو تیر چراغ بخواهیم رسم کنیم. فاصلهای میر را در نقشهدیگی دو تیر چراغ برق از همفاصلهکنید 

، اما روی نقشه ذکر کنیمسانتیمتر رسم می 0/2ما بر روی کاغذ این فاصله را  متر است. 0در دنیای واقعی 

 :متر است 0کنیم که این فاصله برابر می

 

 

سر مقیاس ک مقیاس آن را نیز بیان نماییم. بنابراین با استفاده از این فرمول، را داریم، بایدنقشه حاال که این 

 کنیم:را محاسبه و گزارش می

 ی کسر مقیاس = فرمول محاسبه

 

م این ی مهنکتهخط، یک ضلع از مستطیل یا قطر یک دایره باشد؛ تواند طول یک پارهدر این کسر، ابعاد می

توان به اعداد واقعی در دنیای واقعی )طول یک ، میبا این کسررا های روی نقشه طولی است که همه

 و ...( تبدیل کرد. ایساختمان، ارتفاع یک ساختمان، قطر یک حوض آب دایره

2.5 شود:لذا برای این مثال مقیاس به شکل روبرو محاسبه می 1

500 200

cm

cm
 = مقیاس نقشه 

اگر صورت کسر یک واحد دارند! یعنی مقیاس همواره رج در کسر و مخصورت ی بسیار مهم: نکته

یار سباتی بسبه سانتیمتر باشد، مخرج آن هم حتماً باید به سانتیمتر باشد! و گرنه خطاهای محا

 وحشتناکی خواهید کرد....!

 متر 0

 ابعاد روی نقشه

 بعاد دنیای واقعیا
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تیم، ضروری است که تبدیل واحدهای طول به یکدیگر را خوب بلد باشید. به ای که در باال گفبا توجه به نکته

 نوشته شده است:در جدول زیر برایتان  عنوان نمونه چند تبدیل طول مهم

 است بابرابر  هر  است بابرابر  هر

 متر 1444 کیلومتر 1  مترسانتی 1/4 مترمیلی 1

 مترسانتی 144 متر 1  متر 41/4 مترسانتی 1

 مترمیلی 14 مترسانتی 1  کیلومتر 441/4 متر 1

 

متر  14متر در  0کنیم. فرض کنید زمینی به شکل مستطیل به ابعاد مثال بعدی را با یک مستطیل حل می

تطیل این مسگیریم که طول ضلع کوچک قشه رسم نماییم. تصمیم میخواهیم این زمین را در یک نداریم. می

متر(  0و ابعاد واقعی )سانتیمتر(  0تن ابعاد روی نقشه )سانتیمتر روی کاغذ رسم کنیم. با داش 0را به طول 

5 مقیاس نقشه را حساب کنیم:توانیم برای یک ضلع، می 1

500 100

cm

cm
  =مقیاس نقشه 

احد )به تبدیل و دیگر مستطیل را بر روی نقشه به دست آوریم ضلعطول توانیم مقیاس، میحاال با داشتن 

 :دقت کنید!(

 1
1000 10

100
cm cm    =طول ضلع بزرگتر >= 

1

100
 نقشه مقیاس=  

در بخش بعدی صحبت  در خط باال آورده شده( )همین محاسباتی که ی طول با کمک مقیاسدر مورد محاسبه

 خواهیم کرد. اینجا گیر نکنید!

 کنیم:ی زیر را رسم میحاال با داشتن طول و عرض مستطیل روی نقشه و همچنین مقیاس آن، نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 متر 0

 متر 14

1 :قیاس نقشهم

100
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به محاس به کمک اندازه ضلع کوچک مستطیل در قدم اول مقیاس راهمانطور که در مثال قبل دیدید،  نکته:

 به کمک مقیاس به دست آمده در محله اول، و سپس در قدم دوم مقدار ضلع بزرگتر مستطیل را هکرد

مال مقیاس اعفقط یک  ،ی ماشویم که در تمام ابعاد نقشهاین صورت مطمئن می در .حساب کردیم برای نقشه

مقیاس کل نقشه تنها یک کسر اند و همگی به یک میزان کوچک شده هاها و عرض؛ یعنی طولشده است

 است.

ها کنند؛ مثال در راستای محور طولا یکدیگر فرق میدر راستاهای مختلف ب هاآید که مقیاسگاهی پیش می اما

1مقیاس 

100
1ها مقیاس و در راستای محور عرض 

2000
ی ما به راستا باشد. در این صورت مقیاس نقشهمی 

 کنند.شود. گاهی اوقات از این حالت در رسم بعضی نقشه ها استفاده میوابسته می

 ی راستاها باید یکسان باشد!نکته ای که برای ما مهم است این است که مقیاس ما همیشه در همه

 بسپرید که ما در یک نقشه فقط یک مقیاس از شما خواهیم خواست.حتماً موقع محاسبات این نکته را به ذهن 

 مقیاس به توجه با نقشه روی ابعاد یمحاسبه 3

ا ربا داشتن مقیاس نقشه و نیز داشتن ابعاد واقعی، بخواهیم ابعاد روی نقشه آید که گاهی اوقات پیش می

 کنیم.برای انجام این کار با هم یک مثال حل می حساب کنیم.

این حوض را اهیم بخواگر  است. متر 3در  متر 2آن ابعاد داریم که  ستطیلمفرض کنید یک حوض به شکل 

1با مقیاس ای در نقشه

200
 آوریم:رسم کنیم، طول اضالع آن را روی نقشه به شکل زیر به دست می 

 = مقیاس نقشه 
1

200
 = طول ضلع 2 متری روی نقشه <=

1
200 1

200
cm cm   

 = مقیاس نقشه
1

200
 = طول ضلع 3 متری روی نقشه <=

1
300 1

200
cm cm   

  تا ابعاد واقعی را در کسر مقیاس ضرب کنیم!های روی نقشه، کافی است ی اندازهبرای محاسبهیعنی 

 به همین سادگی!
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توانیم از جدول تناسب نیز استفاده کنیم. به این شکل که مقادیر برای انجام محاسبات مقیاس، همچنین می

در پایین جدول مطابق شکل زیر قرار و مقادیر مربوط به دنیای واقعی در باالی جدول، شه مربوط به نق

 دهیم:م میحاسبات را انجا. سپس در سمت چپ جدول مقیاس را قرار داده و در سمت راست مگیرندیم

 

 

 

 

 

 کنیم:این مراحل کامل میدر مثال قبلی، جدول خود را  مثالً

 دهیم:ابتدا مقیاس را در جای خود قرار می

 

دهیم. در این مثال چون طول مورد نظر ما، طول ر جای محاسبات قرار میسپس طول مورد نظر خود را د

ی پایین جدول قرار سانتیمتر بود، آن را در سمت راست و خانه 244متر یا  2به طول واقعی ضلع مستطیل 

 دهیم:می

 

 کنیم:حل مییا همان طول ضلع مستطیل روی نقشه  جدول ی خالیدر انتها نیز جدول را برای یافتن خانه

 = طول ضلع مستطیل روی نقشه
1 200

1
200

cm
cm


  

 

حل انجام م سر مقیاسک

 محاسبات ما

 عداد روی نقشها

 اقعیوعداد ا

1 

200 

1 

200 200 

1 

200 200 

 ر 1
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 مقیاس به توجه با واقعی ابعاد یمحاسبه 4

ا حساب راقعی و، بخواهیم ابعاد نقشهبا داشتن مقیاس نقشه و نیز داشتن ابعاد آید که پیش میهم گاهی اوقات 

 کنیم.با هم یک مثال حل مینیز برای انجام این کار  کنیم.

ر از ای به شکل زیاما نقشه .دانیمرا نمی آنواقعی ابعاد داریم که  ستطیلمبه شکل استخر فرض کنید یک 

 حوض را اختیار داریم:

 

 

 

 کنیم:اد واقعی این استخر را به شکل زیر محاسبه میابع

 = مقیاس نقشه 
1

300
 = طول واقعی ضلع 3 سانتیمتری  <=

1
3 3 300 900 9

300
cm cm cm m      

 = مقیاس نقشه
1

200
 = طول واقعی ضلع 9 سانتیمتری <=

1
9 9 300 2700 27

300
cm cm cm m      

  کنیم! میقستر کسر مقیاس برا  وی نقشهرتا ابعاد ، کافی است اقعیوهای ی اندازهبرای محاسبهیعنی 

 به همین سادگی!

 توانیم از جدول تناسب مانند قبل استفاده کنیم:این سوال نیز میبرای حل 

 

 

 

 

ی مهم در این جزوه وجود دارد که اگر آنها را بلد باشید، به راحتی یاس! چند نکتهین هم از مطالب بخش مقا

 بدهید. نگران نباشید! توانید سواالت مقیاس را پاسخمی

 

 موفق باشید! 

3 cm 

9 cm 
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300
 

1 

300 

3 9 

 ر 2000 900


