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: فصل اول 

جهت یابی

:طرز کار با قطب نما در روز 
نظر خـود را بـه   اگر بخواهیم امتداد مورد . همانطور که می دانیم از محل توقف ما در طبیعت بی نهایت امتداد می گذرد 

.قابل فهم باشد براي دیگران و همگانی استفاده کنیم تا حلی سادهراه دیگران بگوییم باید از 

از آنجا که امتداد شمال در هر نقطه اي ثابت می باشد ، زاویه شمال و امتداد مورد نظر می تواند عاملی جهت مشخص 
.نمودن امتداد مورد نظر ما باشد 

:ین ترتیب تعریف می کنیم نامیده و به ا) گرا(زاویه مذکور مورد نظر را در اصطالح نقشه خوانی 
گراي یک امتداد عبارت است از زاویه اي که امتداد آن با شمال مغناطیسی یا شمال جغرافیایی آن نقطه می سازد 

. عقربه هاي ساعت به امتداد مورد نظر ختم می گردد شروع زاویه از جهت شمال نقطه بوده و در جهت حرکت

براي این منظور ابتدا در قطب نما را باز کنید  و انگشت دسـت راسـت را   :تعیین گراي یک هدف مشخص -1
در این حالت در .ر دست بگیرید که کامال افقی باشدداخل حلقه نگهدارنده قرار دهید و دقت کنید قطب نما را طوري د

م نزدیـک نمـوده و از   سپس قطب نما را به چشـ . درجه باشد 45قطب نما بایدبه طورقائم و تیغه نشانه روي به صورت 
. داخل شکاف تیغه نشانه روي و شکاف در قطب نما طوري به هدف نگاه کنید که تار مویی درست روي هدف باشد 

در همین حال از داخل عدسی وسط تیغه نشانه روي به صفحه قطب نمـا نگـاه کـرده عـددي را کـه زیـر خـط سـیاه        
. د گراي هدف مورد نظر است قراردارد بخوانید ، این عد) شاخص ( 
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گراي هر مسیري را که در نظر بگیرید داراي دوگرا است ، یکی گراي رفت و دیگري برگشت : تعیین گراي معکوس - 2
اصلی همان زاویه اي است که عقربه مغناطیسی قطب نما نشان می دهد اماگراي معکوس درست برعکس مسیر اصلی 

درجه با آن اختالف جهت دارد که به این گرا گراي معکوس 180عبارت دیگر بوده و خالف جهت آن است و یا به 
.می شود گفته 

درجه اختالف جهت را در گراي اصلی تاثیر بدهیم بدین ترتیب 180براي پیداکردن گراي معکوس در مسیر کافی است 
آن کم می کنیم گراي عکس درجه را از180)درجه 200مثال (درجه بیش تر بود 180که اگر گراي اصلی از 

درجه بوده و 200درجه گراي عکس 20در این جا .که حاصل آن می شود گراي معکوس مسیر اصلی 180-200=20
هرکدام را که گراي رفت در نظر بگیرید دیگري گراي برگشت آن . درجه می باشد 20درجه نیز گراي عکس 200

.خواهد بود 

اگر گراي هدف مشـخص را بـه شـما بدهنـد و از شـما      ): گراي معینحرکت با (گرا بستن با قطب نما -3
کنید سپس آن را به حالت افقی در دست بگیرید و بخواهند به سمت آن هدف حرکت کنید باید ابتدا در قطب نما را باز
)به سمت شمال ( طوري بایستید که عقربه مغناطیسی درست زیر خط سیاه قرار گیرد 

. سیاه قرار گیـرد  ت حرکت عقربه اي ساعت بچرخانید تا جایی که گراي داده شده در زیر خطآنگاه قطب نما را در جه
ماننددرخت ، تخته سنگ، (تا روي هر شیئی بوددر این حالت از داخل شکاف تیغه و شکاف در قطب نما به جلو نگاه کنید

اگـر  .  دید و به سمت آن نقطـه حرکـت کنیـد    آن را به عنوان نقطه کمکی در نظر گرفته ، قطب نما را ببن. . . ) قله و 
دوباره به همان صورت گرا بگیرد و یک نقطه کمکی دیگر انتخاب کنیـد بـاالخره بـه    بود ، بعد از نقطه کمکی ،هدف

. هدف برسید 

:عبور از موانع 
راي عبور از آن می در صورتی که با یک گراي معین درحال حرکت باشید و به مانعی طبیعی یا مصنوعی برخورد کنید ب

از سمت اولیه منحرف شوید و در سمت جدید آن قدر ) هر گرایی که می توانید عبور کنید ( توانید با یک گراي دلخواه 
در حال حرکت باید قدم مسافت طی شده را حساب کنید سپس با گراي اولیـه  . پیش بروید تا از عرض مانع عبور کنید 

.  ل مانع عبور کنید حرکت کنید و پیش بروید تا از طو
بعد با گراي عکس گراي دلخواه که منحرف شده بودید به هر مقدار مسافتی که طی کرده بودید برگردید بعـد ازآن بـا   

. قطب نما سمت گراي اولیه را پیدا کنید و به حرکت ادامه دهید تا به هدف برسید 



: طرز کار با قطب نما در شب 
براي تعیین گرا درشب ابتدا باید خط فسفري شب نما طوقـه کـار در   :رانی در شب تعیین گراي شیئی نو-1

شب را در امتداد دو نقطه شب نماي دوسر تارمویی قرار دهید سپس از داخل شکاف باالي در قطب نما به هـدف نگـاه   
ست چپ با سرعت و دقت در این حال با شست د)درجه120حدود (د والبته در  قطب نما باید کمی بیش تر باز ش. کنید 

بعد طوقه کار در شب را در جهت خالف .تیغه نشانه روي را روي طوقه کار درشب بخوابانید تا صفحه لغزنده قفل شود 
در همین حال باید تعداد تقه هاي آن را بشماریم اگر تعـداد  . عقربه ساعت بچرخانید تا برعقربه مغناطیسی منطبق شود 

یادآوري می شود که طوقه کار در .ضرب کنیم گراي مورد نظر به دست خواهد آمد3عدد تقه هاي به دست آمده را در
.درجه خواهد شد 360درجه است که حاصل آن 3تقه صدا می دهد هر تقه 120دندانه دارد که 120شب جمعا 

بتدا بایـد  براي حرکت با قطب نما در شب با گراي معین ا: گرا بستن با قطب نما در شب وحرکت با آن -2
خط شب نماي طوقه کار در شب را در امتداد دونقطه فسفري شب نما قرار دهید و بعد گراي داده شده را تقسیم بر سه 

سپس توقه کار در شب را به تعداد تقه ها در جهـت خـالف   . تا بدانید چند تقه می شود ) 30÷3=10مثال تقه  ( کنید 
( ر به دور خود بچرخانید تا عقربه مغناطیسی زیر خط شب نما قـرار گیـرد   قدنحرکت عقربه هاي ساعت بچرخانید بعد آ

)یعنی منطبق شود 
از داخل شکاف تیغه و شکاف باالي نقاط شب نما به ،حال بدون آنکه این انطباق به هم بخورد قطب نما را باال آورده

ن عمل را آنقدر تکرار کنید تا بـه هـدف   جلو نگاه کنید و یک نقطه کمکی انتخاب نموده و به سمت آن حرکت کنید ای
بایـد نقطـه کمکـی را نزدیـک     .مکی را نمی توان دور انتخاب نمـود چون در شب دید محدود است و نقطه ک. برسید 

. باید بیشتر این عمل را تکرار کنیدوانتخاب کنید در نتیجه تعداد آنها زیاد خواهد شد 
د یک نفر را به جلو بفرستید تا جایی که دیده می شود و او را به چپ و اگر نقطه کمکی مشخصی وجودنداشت، می توانی
بعد به طرف او حرکت نماییـد تـا بـه او برسـید و دوبـاره اورا بـه جلـو        . راست هدایت کنید تا روي تار مویی قرار گیرد 

. بفرستید و این عمل را تکرار کنید تا به هدف برسید 
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جهت یابی در شب

:ستاره قطبی : الف 

وجود دارد اگـر  ) ستاره شمالی یا ستاره جدي(در باالي قطب شمال در امتداد محور زمین ستاره اي کم نور به نام ستاره قطبی
.به سمت آن بایستیم رو به روي ما شمال است 

:روش پیداکردن ستاره قطبی 
:جهت یابی به وسیله ستارگان دب اکبر -1

کـه از هفـت   )مالقـه اي  –ارابـه  –گاو آهن –هفت برادران –رنگ هفت او( ستارگان  دب اکبرمجموع 
محلـی  ( اگر دوستاره قسمت جلوي مالقه.مالقه در آسمان قرار گرفته اند) (به شکلتشکیل شده استستاره

تاره قطبی خواهیم رسـید کـه سـتاره    را در امتداد هم به سمت جلو پنج برابر ادامه دهیم به س)که آب از آن جا میریزد
.قطبی در این منطقه نسبت به ستارگان اطراف خود پرنورتر است 

:جهت یابی به وسیله ستارگان ذات الکرسی -2
انگلیسی در آسمان پدیدار می گردند که اگـر از سـتاره   ) W(یا (M)ذات الکرسی شامل پنج ستاره است که به شکل 

برابر فاصله آن نسبت به ستاره هاي اطراف به طرف جلو ادامه دهـیم بـه سـتاره قطبـی     5وسط ذات الکرسی به اندازه 
.برخورد خواهیم کرد 

موقعیت ستاره قطبی) 3- 3(شکل 



:بیشتر بدانیم 
ستارگان ذات الکرسی و دب اکبر در ظاهر به دورستاره قطبی در حرکت و گردش هستند به همین خاطر همواره جاي 

.مواره بین آن ها واقع شده استآنان تغییر می کند اما ستاره قطبی ه
:ستارگان خوشه پروین : ب 

ستاره است که به شکل خوشه انگور در آسمان مشاهده می شود این ستارگان خوشه 15تا 10خوشه پروین مجموعه از 
.مانند از شرق به طرف غرب در حرکتند ولی دم خوشه همواره به طرف شرق می باشد 

:ستارگان بادبادکی: ج
ستارگان بادبادکی به نام هاي فرس اعظم یا اسب بزرگ می باشد ، مجموعه اي از هفت الی هشـت سـتاره بـه شـکل     

.مقابل هستند که دم آنها به سمت جنوب می باشد

شه پروینستارگان خو) 4- 3(شکل 

ستارگان بادبادکی) 5- 3(شکل 



:نیمه ماه : د
وم مـاه یعنـی از   در نیمه اول ماه هاي قمري یعنی از اول تا شب دوازدهم قوس بیرونی ماه به سمت مغرب و در نیمه د

هفدهم تا بیست و هشتم قوس بیرونی ماه به سمت مشرق می باشد که ما با استفاده از این قاعـده مـی تـوانیم تعیـین     
موقعی که ماه به صورت قرص کامل باشد می توان از حرکت ظاهري آن که از مشرق بـه طـرف مغـرب    . جهت کنیم 

.  است جهت را تعیین کرد 

دانیم در نیمه اول ماه قرارداریم یا در نیمه دوم ، می توان بدین صورت عمل کرد که وقتی ماه در آسـمان  براي اینکه ب
نمایان است خود را در امتداد فرورفتگی  ماه فرض می کنیم و خطی فرضی از باال به طرف پایین ترسیم می کنـیم در  

باشد در نیمه ي qدوم ماه قرارداریم و اگر به شکل انگلیسی باشد در نیمهPاین حالت اگر شکل به دست آمده شبیه 
.دوم ماه قرار داریم

تعیین جهت به کمک ماه) 6- 3(شکل 

مشخص کردن نیمه اول و دوم ماه قمري)7- 3(شکل 



:ستارگان راه شیري : ه 
ـ   در . اسـت  هراه شیري توده عظیمی از انبوه ستارگان است که تقریبا از شمال شرقی به طرف جنوب غربی امتـداد یافت

می رود پهن تر میگردد هرچه به آخر شب نزدیک مـی  شمال شرقی این راه باریک بوده و هرچه به طرف جنوب غربی 
. منحرف می شود –شویم قسمت پهن راه شیري به طرف مغرب 

:سمت قبله 
خانه کعبه در شهر مکه و در کشور عربستان است . مسلمانان براي خواندن نماز هاي روزانه خود نیازمند یافتن قبله اند 

در کشور ایـران سـمت قبلـه عمـدتا     . ورهاي دنیا می بایست جهت قبله را بیابند به همین دلیل مسلمان هاي تمام کش
.جنوب غربی است و براي پیدا کردن سمت قبله از روش هاي زیر استفاده کنیم 

:قبله نما: الف
بـا  .معموال قبله نما بر اساس قطب نما ساخته می شـود  . قبله نما دستگاهی است که جهت قبله نما را نشان می دهد 

این تفاوت که به گونه اي درجه بندي  و تنظیم شده است که عالوه بر نشان دادن جهت شـمال ، جهـت قبلـه را هـم     
باید گفت که یافتن قبله توسط قبله نما به سادگی یافتن شمال و جنوب جغرافیایی نیست  براي قبله ، . نشان می دهد 

جدول ( ریم که داراي مشخصات شهري باشد که ما در آن هستیم عالوه برداشتن یک قبله نما به یک جدول هم نیاز دا
. مختلف کره زمین ، زاویه یکسانی نمی سازد اط چون جهت قبله نسبت به جهت شمال در نق) انتهاي جزوهپیوستی

کهکشان راه شیري) 8-3( شکل 

قبله نما) 9- 3(شکل 



:روش استفاده از قبله نما 
.که عقربه به راحتی گردش کند قبله نما را دور از اشیاء فلزي در مکانی مسطح قراردهید ، به گونه اي -1
کشور و شماره شهر مورد نظر را در جدول پیوستی پیدا کنید اگر شهر مورد نظرتان را نیافتید ، نزدیکترین شهر را پیدا -2

. کنید 
در این حالت فلش . قبله نما را طوري بگرانید که قسمت قرمز عقربه متحرك روبروي شماره شهر مربوط قرار گیرد -3
. بر روي صفحه قبله نما رسم شده سمت قبله نما را نشان می دهد(              ) ت که به این شکل ثاب

:محراب مساجد : ب 
. همه محراب هاي مساجد به سمت قبله هستند در کشور ایران محراب هاي مساجد به سمت جنوب غربی هستند

:قبرستان مسلمین : ج
ي راست می خواباننداگر پایین قبر یک مسلمانان باستیم سمت چپ ما قبله است در کشور تمام مسلمانان را برروي بازو

.ما اگر پائین یک قبر بایستیم سمت چپ جنوب غربی است 

موقعیت قبله در ایران)10- 3(شکل 



: فصل دوم

نقشه خوانی

:مختصات نقشه 
:)طول، عرض ( مختصات جغرافیایی : الف 

فاصـله زاویـه اي از   :و جهت آن بیان می شود عرض جغرافیـایی  موقعیت نقاط روي زمین با عرض و طول جغرافیایی 
نصـف  ( فاصـله زاویـه اي از نصـف النهـار مبـداء      : دایره استوا است که یا شمالی اسـت یـا جنـوبی، طـول جغرافیـایی     

. طول و عرض جغرافیایی یک نقطه را مختصات جغرافیایی می گویند .شرقی است که یا غربی است یا ) النهارگرینویچ 

):شبکه جغرافیایی ، شبکه قائم الزاویه ( مختصات شبکه :ب
زیرا در آن موقعیت نقاط روي یک سطح کروي با ترسیم . شبکه جغرافیایی در واقع سیستم مختصات کروي است 

نصف النهار ها نیز.رسم شده اندایی اندکه به موازات دایره استوا مدارها دایره ه. مدارهاو نصف النهار ها ایجاد می شود
.کنند هایی اندکه از دوقطب زمین عبور میدایره

معمـوال واحـد سیصـدو    ( از این رو در شبکه جغرافیایی فواصل نقاط از محور هاي اصلی شبکه با واحد هاي زاویـه اي  
ی بـه واحـد هـاي خطـی     چون نمی توان این فواصل را به آسان. بیان می شود) شصت قسمتی یعنی درجه و اجزاء آن 

ــایی شــبکه مختصــات مســطح      ــه همــراه شــبکه جغرافی ــوارد ب ــن مشــکل در بیشــتر م ــع ای ــراي رف ــدیل کــرد ب تب

)11-3(شکل



می شود که بوسیله آن می توان موقعیت نقاط را با بیـان فاصـله آن نسـبت بـه     روي نقشه چاپ) شبکه قائم الزاویه ( 
. سب متر یا واحد هاي خطی دیگر مشخص کرد محور هاي اصلی شبکه برح

:شمال حقیقی ، شمال مغناطیسی و شمال شبکه 
بین آن ها امتداد شمال عمومـا بـه عنـوان    . امتدادهاي ثابت روي کره زمین اند ،امتداد شمال ، جنوب ، شرق و غرب

. مبداء استفاده می شود 
است که از آن نقطه می گذرد این امتداد را شمال جغرافیایی یا شـمال حقیقـی   امتداد شمال در هر نقطه نصف النهاري

می گویند ، شمالی که توسط قطب نما مشخص می شـود شـمال مغناطیسـی گوینـد و شـمال شـبکه امتـداد شـمالی         
. محورهاي قائم شبکه قائم الزاویه است 

):ینقشه هاي توپوگراف( از در نقشه منحنی میزان یا خطوط تر
ی ترسیم مـی شـود   یبر روي نقشه ها) خطوط تراز(تی و بلندیهاي زمین بوسیله خطوط ارتفاع یا منحنی هاي میزان پس

براي تعیین ارتفاع . روي خطوط تراز ارتفاع مربوط به آن ها نوشته می شود . که به نقشه هاي توپوگرافی معروف است 
سبه قرار می دهند و ارتفاع یکی از خطوط میزان را نسـبت  خطوط میزان ، سطح آب هاي آزاد و صفر متر را مبناي محا

به آن با دستگاه ارتفاع سنج اندازه می گیرند پس از تعیین ارتفاع یکی از خطـوط بـا توجـه بـه فاصـله خطـوط میـزان        
ط نیز به دسـت  ارتفاع سایر خطو) اختالف ارتفاعی که هر خط میزان با خط میزان ماقبل و خط میزان مابعد خود دارد ( 

. می آید 

شبکه جغرافیایی)12- 3(شکل 

.اندP.S.و U.T.Mدر سطح جهانی شبکه قائم الزاویه اي که امروزه متداول است شبکه 



هرچه قدر خطوط تراز بیشتر به هم نزدیک باشد شیب بیشتري است و برعکس هرچه منحنی هاي میـزان از یکـدیگر   
با خطوط تراز قادر خواهیم بود اشکال کوهها ، خط الراس ها ، دره ها ، گردنـه  . فاصله داشته باشند شیب کمتري است 

این خطوط ارتفاع آن محـل را بـا محـل مجـاور و یـا سـطح دریـا        . ه ترسیم کنیمها ، شیب ها ، دشت ها را روي نقش
.مشخص می کند 

ره ها و همچنین   یالها از مهم ترین پدیده ها در مناطق کوهسـتانی هسـتند و دره هـا و  آبراهـه هـا در نقشـه هـاي        
. دیده می شود ) 7(عدده شکلو یال ها و پشته ها ب) 8( عدد توپوگرافی روي منحنی میزان به شکل

نمایش ناهمواري به کمک منحنی میزان) 14- 3(شکل 

نقشه توپوگرافی بخشی از اطراف دریاي خزر) 15- 3(شکل 



:بیشتر بدانیم 
نوشته شده باشد به این معنی است که تمام نقاط روي این منحنی از سطح دریا 1500اگر روي یک منحنی میزان عدد 

1400و روي یک منحنـی پـایین تـر عـدد     1600اگر روي منحنی باالتر از منحنی فوق عدد . متر ارتفاع دارند 1500
وشته شده باشد نشان دهنده این است که در این نقشه منحنی هاي میزان با اختالف ارتفاع صد متري ترسیم شده اند ن

متـر  25تـا  10فاصله ي تراز بسته به مقیاس نقشه و عوارض منطقـه از  . این اختالف فاصله ي تراز نامیده می شود . 
ی بزرگ مقیاس یا زمین نسبتا مسطح ، فاصله ي تـراز از یـک   انتخاب می شود و نیز باید دانست که در نقشه هاي خیل

بلکـه از  . متر و حتی کمتر از آن هم ممکن است انتخاب شود معموال ارتفاع را در روي همه ي منحنی ها نمی نویسند 
. منحنی یکی را پر رنگ تر می کشند و عدد ارتفاع را در کنارش می نویسند 5هر 

:تعیین ارتفاع 
.تعیین ارتفاع نقاط از روي نقشه هایی که داراي منحنی  میزان هستند به آسانی امکان پذیر است 

1040متر ارتفاع دارند و به ترتیب در روي منحنی هاي B1060متر و نقطه ي A1040زیر نقطه ي شکلمثال در 
نیسـت و  شـده اسـت ارتفـاع آن مشـخص    واقع1060و 1040که در بین منحنی Zاما نقطه . واقع شده اند 1060و 

احتیاج به محاسبه دارد 
با خط کش میلی متري اندازه می گیـریم، بعـد فاصـله ي    Zبدین صورت که اول فاصله بین دو منحنی را در نزدیکی 

در اینجـا  .مـی آوریـم   ر ا بدسـت  Zمی سنجیم سپس با یک تناسب ساده ارتفاع نقطه ي 1040منحنی را باZنقطه 

.متر است 20تراز ازمیلی متر و فاصله ي 3برابر با 1040تا منحنی Zفاصله میلی متر و10له دو منحنی فاص

١٦٠٠
١٥٠٠
١٤٠٠

فاصله تراز

فاصله تراز)  16- 3(شکل 
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: تعیین مقدار شیب سطح زمین 
شیب سطح زمین در بین دو نقطه را می توان با استفاده از نقشه هاي توپوگرافی بدست آورید براي محاسبه شیب بـین  

ست که فاصله اختالف ارتفاع بین دونقطه را مطابق آنچه گفته شد به دست آورد سپس با استفاده از رابطه دونقطه الزم ا
. ي زیر مقدار درصد شیب را تعیین کرد 

متـر اسـت شـیب    80متر و اختالف ارتفاع بین آن دونقطه برابر با 2000برابر با Bو Aمثال فاصله ي دو نقطه ي 
متوسط چقدر است ؟

:ابطه میان شکل زمین و منحنی تراز در نقشه توپوگرافی ر
.ها اشاره می کنیم نمنحنی هاي تراز براي نشان دادن عوارض مختلف داراي اشکال متفاوت است که به پاره اي از آ

) 17-3(معرف شیب مالیم و یکنواخت زمین است شکل ، هاي تراز فواصل منظم و دور از هم منحنی:شیب مالیم : الف 

)17- 3(شکل 

)18-3(و یکنواخت زمین است شکل ، نشانه شیب تندهاي ترازفواصل منظم و نزدیک به هم منحنی:شیب تند : ب

)18- 3(شکل 

نی هاي ترازي که در نزدیکی هاي قله به هم نزدیک و در دامنه کوه از هم فاصله بگیرنـد نشـانه   منح: شیب مقعر : ج
)19-3(شکل .شیب معقر روي دامنه کوه هستند

)19- 3(شکل 



منحنی هاي ترازي که نزدیکی قله از یکدیگر دور و در دامنه به هم نزدیک می شوند معرف شیب : شیب محدب : د 
)20- 3(شکل . محدب در دامنه کوه هستند

)20- 3(شکل 

قله نامیده می شود و تبلندترین مکان هرکوه به صورت منحنی بسته کوچکی که بیشترین ارتفاع را داراس:قله : ه
مشخص می کنیم و ارتفاع دقیق آن نقطه را کنار × معموال در داخل منحنی بسته مذکور ، بلندترین نقطه راباعالمت 

)21-3(شکل .آن می نویسند

هاي تراز که نوك آنها به سمت ارتفاع باالتر است نشان دهنده شیار یا آب هاي واقع برمنحنیکلیه شکستگی: شیار :و
)22-3(شکل .ریز است 

)22- 3(شکل 

)21- 3(شکل 



یا خط الراس نامیده است یال کلیه شکستگیهاي واقع بر منحنی  تراز که نوك آن ها به سمت ارتفاع کم تر : یال : ز
.می شود

. می شود گردنه گویندپایین ترین نقطه میان دوبرجستگی مجاور را که از برخورد دو پشته ، دو شیار تشکیل: گردنه : ح
)3-23(شکل

مـی گیرنـد   روي یکـدیگر قـرار  شیب تندي است که به خط قائم نزدیک است و منحنی هاي تراز آن:پرتگاه : ط
)3-24(شکل ) مماس می شوند(

)25-3( شکل 

)24- 3(شکل 

)23-3(شکل



:فعالیت 
.به منحنی هاي میزان در شکل زیر توجه کنید و شکل مناسب ناهمواري را به منحنی میزان مربوط به آن ارتباط دهید 

)26-3(شکل

)توجیه مغناطیسی ( توجیه نقشه به وسیله قطب نما )  1
:براي توجیه مغناطیسی به ترتیب زیر عمل می کنیم 

.نقشه را به صورت افقی در می آوریم-1
امتداد صفر قطب نما را به نصف النهار یا نمودار شمال نقشه منطبق می کنیم بطوري که درجه صفر به طرف شمال -2

.نقشه باشد 
عالمـت  (ی چرخانیم تانوك شمالی عقربه در مقابل درجه صفر منقشه و قطب نما را با هم آن قدر به چپ و راست -3
N ( قطب نما قرار می گیرد.



در این حالت نقشه نسبت به شمال مغناطیسی توجیه شده است و همه امتداد هاي روي نقشه به اندازه زاویـه انحـراف   
مغناطیسی آن نقطه، با امتدادهاي معادل خود در روي زمین اختالف خواهند داشت براي اینکـه نقشـه بـه طـور دقیـق      

شود ، باید با توجه به مقدار زاویه انحراف و جهت آن نقشه را به طرف شرق یا غـرب  نسبت به شمال جغرافیایی توجیه 
درجه شرقی باشد پس از توجیه مغناطیسی باید نقشه را به اندازاي به طرف غرب 2مثال اگر زاویه انحراف . منحرف کرد

.بچرخانیم که عقربه قطب نما دو درجه به سمت شرق منحرف شود 

:نقشه توجیه امتدادي) 2
اساس ایـن روش بـر منطبـق    .اگر قطب نما در دسترس نباشد با استفاده از یک خط کش می توان نقشه را توجیه کرد 

ساختن یک امتداد مشخص در روي نقشه به امتداد نظیر خود روي زمین است براي این منظور به دو نقطه نیـاز داریـم   
.شد که هم روي نقشه و هم روي زمین بدون ابهام مشخص با

در حالت اول ایستگاه ما روي نقشه معلوم است که در آن صورت فقط به . در تطبیق این روش دوحالت اتفاق می افتد 
. در حالت دوم ایستگاه نیز مشخص نیست . یک نقطه دیگر نیاز داریم 

.نقشه معلوم است ي توجیه امتدادي در حالتی که ایستگاه رو) الف 
.روي نقشه معلوم باشد به ترتیب زیر عمل می کنیم اگر موقعیت ایستگاه ما

همچنان که در محل خود ایستاده ایم عارضه مشخصی را که در میدان دید ما قرار دارد و در اول نقشه نیز موقعیـت  -1
.آن مشخص است انتخاب می کنیم 

انتخاب شده در لبه خط کش روي نقشه، خط کش را طوري قرار می دهیم که دونقطه معلوم یعنی ایستگاه و عارضه-2
قرار گیرد 

نقشه را به همراه خط کش به طرف عارضه انتخاب شده  روي زمین متوجه  می کنیم و از لبه خط کش نشانه روي- 3
می کنیم وقتی که آن عارضه درست در امتداد لبه خط کش قرار گرفت نقشه نسبت به شمال حقیقی توجیه شده

.است 



: توجیه امتدادي در حالی که موقعیت ایستگاه روي نقشه معلوم نیست) ب 
: در این حالت به ترتیب  زیر عمل می شود 

یبا در یک یک دکل ، یک خانه و یک عارضه نظیر آن که تقر،دوتپه،یک تپه ،در میدان دید خود دو عارضه مثال قله -1
.آنها مشخص است ، انتخاب می کنیمیز موقعیتدر روي نقشه نامتداد دیده می شوند و

.محل خود را تغییرمی دهیم و به جایی می رویم که آن دو عارضه در یک امتداد دیده شوند -2
خط کش را روي نقشه طوري قرار می دهیم که دونقطه مورد نظر در لبه آن قرار گیرد -3
وقتـی کـه هـر    رآن به دوعارضه مورد نظر نشانه روي مـی کنـیم   نقشه و خط کش را به مقابل چشم می آوریم و از لبه دیگ-4

وصل می کند، بـا امتـداد   دونقطه در لبه خط کش قرار گرفت دو امتداد یعنی امتدادي که دونقطه را در روي نقشه به هم 

.نظیر خود در طبیعت به همدیگر منطبق می شود و در این صورت نقشه توجیه شده است 

GPS)یین موقعیت جغرافیایی سیستم تع)جی پی اس
ساعته شبانه روز در هر نقطه ي کره ي زمین به کمک سیستم ماهواره 24این سیستم امکان تعیین موقعیت فرد را در 

.اي فراهم می سازد 
سیستم متشکل از مجموعه اي از ماهواره هاي موقعیت یاب جغرافیایی است که موقعیت پدیده هاي مختلف را در روي 

کاربران می توانند از گیرنده هاي قوي آنتن دار یا گیرنده هاي دسـتی  .ناسایی و به کاربران مخابره می کندکره زمین ش
گیرنده ها روشن می شوند و پس از برقراري ارتباط با ماهواره هاي مذکور دقیقا . استفاده کنند و موقعیت خود را دریابند 

در روي کـره زمـین   )  مختصـات جغرافیـایی   ( غرافیـایی  مشخص می کنند که اکنون گیرنده در چه طول و عـرض ج 
ایـن سیسـتم بـراي رد یـابی کشـتی هـا در دریاهـا ،        . قراردارد  و همچنین ارتفاع دقیق آن نقطه از دریا چقـدر اسـت   

هواپیماهادر آسمان و حتی خودروها در روي زمین کمک موثري می کند و براي سایر موارد ، کاربري هایی دارد ، مثال 
. ه کش ها می توانند براي تعیین دقیق پدیدها از آنها استفاده کنند نقش

)GPS( سیستم موقعیت جغرافیایی) 27- 3(شکل 
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