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جهتیابی
جهت یابی یافتن جهت های جغرافیایی است.

 جهت یابی در بسیاری از موارد کاربرد دارد. برای نمونه 
وقتی در کوهستان، جنگل، دشت یا بیابان گم شده باشید، 
مكان  به  می توانید  جغرافیایی،  جهت های  دانستن  با 
از  از استفاده های مسلمانان  مورد نظرتان برسید. یكی 
جهت یابی، یافتن قبله برای نماز خواندن و ذبح حیوانات 

است.
دانستن  به  هم  و...  جنگل بانان  نظامیان،  کوه نوردان، 

روش های جهت یابی نیازمندند.
سامانه  یا  قطب نما  مانند  وسایلی  با  امروزه  هرچند 
موقعیت یاب جهانی)جی پی اس( می توان به راحتی و با 
دقت بسیار زیاد جهت جغرافیایی را مشخص کرد، در نبود 

ابزار، دانستن روش های دیگر جهت یابی مفید و کاراست.

غربشرق

جنوب غربی جنوب شرقی

جنوب 

شمال غربیشمال شرقی

شمال 

تیره  با رنگ  در شكل باال جهت های جغرافیایی شمال 

جهتهایاصلیوفرعی
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راست  سمت  بایستیم،  شمال  به  رو  اگر  شده  مشخص 
باختر(  )غرب،  مغرب  چپ  سمت  خاور(،  مشرق)شرق، 
و پشت سر جنوب است. این چهار جهت را جهت های 
اصلی می نامند. بین هر دو جهت اصلی یک جهت فرعی 
وجود دارد. مثاًل نیمساز جهت های شمال و شرق، جهت 

شماِل شرقی )شماِل شرق( را مشخص می کند.
با دانستن یكی از جهت ها، بقیه جهت ها را می توان به 
سادگی مشخص نمود. مثاًل اگر به سوی شمال ایستاده 
باشید، دست راست شما شرق، دست چپ شما غرب، و 

پشت سر شما جنوب است.

جهتیابیبانشانههایطبیعی
هر گونه ای از درختان برش ها و خصوصیات خاّص خود را 
دارد. باد و آفتاب بر درختان تأثیر می گذارند و این سرنخی 

است برای محاسبه جهت شمال-جنوب.
این روش ها خیلی قابل اطمینان نیستند. مثاًل »باد غالب« 
مالحظه ای  قابل  طور  به  را  عادی  حالت  است  ممكن 
تغییر دهد و باعث تغییر و انحراف آن شود. همچنین در 
جنگل های انبوه- به دلیل عدم نفوذ و رسوخ آفتاب درون 
آن ها- برخی روش ها کارا نخواهند بود. اگر از عالمت های 
طبیعی استفاده می کنید، برای تصمیم گیری، باید هر چند 

تا عالمت مختلف را که می توانید پیدا کنید.
در  هستند:  آفتاب  اساس  بر  زیر  روش های  از  بسیاری 
نیمكره شمالی زمین، جهت رو به جنوب در معرض آفتاب 
بیشتری است. تابش خورشید رشد شاخه ها و برگ ها را 

زیاد می کند.

جهتیابیباخزههاوگلسنگها
و  گلسنگ ها  تخته سنگ ها،  و  درختان  شمالی  سمت   
که نمناک تر و مرطوب تر از  خزه های بیشتری دارد؛ چرا 
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سمت جنوبی آن هاست.
خزه در جایی رشد می کند که دارای سایه و آب زیادی 
باشد؛ محل های خنک و نمناک. تنه درختان در سمت 
شمالی سایه و رطوبت بیشتری دارد، و در نتیجه خزه ها 

معمواًل بیشتر در این سمت می رویند.
این روش همیشه نتیجه درست به ما نمی دهد.

1( هرچند سمت شمالی در سایه بیشتری است، ولی   
رشد  برای  و  نیست؛  بیشتر  شمال  سمت  رطوبت  لزومًا 
خزه ها رطوبت مهم تر از سایه است )جایی که رطوبت در 

آن جا بیشتر ماندگار است(. 
۲( گاه ممكن است درختان و پوشش گیاهی مجاور طرف 

دیگر درخت را هم سایه کند.
و بیشه های مرطوب(  بارانی )جنگل ها  اقلیم  ۳( در یک 
ممكن است همه طرف درخت نمناک باشد )یعنی خزه 
دور برخی درختان در همه طرف رشد کرده؛ البته معمواًل 

در جهت جنوب بیشتر رشد کرده است(. 
۴( ممكن است باد مانع رشد خزه در طرف شمالی درخت 

شود.
۵( در مناطق خشک هم که اصاًل خزه ای وجود ندارد!

ضمنًا در نظر داشته باشید که معمواًل خزه در جهت نور 
آفتاب)جنوب( خرمایی رنگ است و در مكان های سایه و 

مرطوب سبز یا طوسی رنگ.

جهتیابیبادرختان
 از آن جا که سمت شمالی درختان در معرض آفتاب کمتری 
کمتری  برگ  و  شاخ  سمت شان  این  در  درختان  است، 

دارند.
می تابد،  جنوب  سمت  از  بیشتر  آفتاب  آن که  دلیل  به 
درختان جنوب بهتر و بیشتر رشد می کنند. وجود درختانی 
آزاد،  درختان  بلوط،  راش،  سفید،  و  سیاه  صنوبر  مانند 
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شاه بلوط هندی، افرا نروژی و درخت اقاقیا صحت این 
بیشتر  جنوب  در  درخت ها  این  می کند.  ثابت  را  مسئله 

دیده می شوند.
)جنوب(  آفتاب  به  رو  سمت  در  قدیمی  درختان  پوست 

معمواًل نازک تر است.
جهت  جنگل،  درختان  اکثر  از  طرف  یک  بودن  پوسیده 
شمال را به ما نشان می دهد؛ سمت پوسیده شمال است.
اکثر  جنوبی  شاخه های  خورشید،  تابش  نوع  خاطر  به 

درختان افقی تر و شاخه های شمالی عمودی ترند.
در کوه های سنگی، کاج های انحناپذیر در شیب جنوبی، 

و صنوبرهای انگلمان در شیب شمالی می رویند.
تپه ها  جنوبی  شیب های  در  برگ ریز  درختان  معمواًل 

می رویند و سراشیب های شمالی همیشه سبز است.
زمیِن اطراف ریشه درختان، به سمت جنوب سست تر و 
توخالی تر از قسمت شمالی است. پس زمین به سمت 

شمال سفت تر بوده و به خشكی زمین جنوبی نیست.
رشد پوشش گیاهی در سمت جنوبی تپه ها بیشتر از سمت 

شمالی خواهد بود.

جهتیابیباتنهدرختانبریدهشده
 اگر مقطع درخت بریده شده ای را نگاه کنید، تعدادی دایره 
هم مرکز را مشاهده خواهید کرد، که هر یک از آنها نشان یک 
سال عمر درخت می باشد. درختی که بطور دائم آفتاب به 
تنه اش بتابد، دایره های نشان دهنده عمر آن درخت در 
یک سمت به هم نزدیک تر شده و در سمت دیگر از هم دور 
خواهند بود. سمتی که فاصله خطوط حلقه های سنی 
را مشخص  باشد سمت شمال  نزدیک تر  به هم  درخت 
می کند، و سمتی که خطوط حلقه های سنی از هم فاصله 
بیشتری داشته باشد سمت جنوب را نشان می دهد؛ به 

علت تابش زیاد آفتاب و رشد شدیدتر آن.
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به درختی نگاه کنید که 
ریشه اش در زمین باشد، 
نه به کنده ای که بریده 

شده و بر زمین افتاده. 

جهتیابیبهکمکگلهاوگیاهان
 گیاهان، و گل های درختان تمایل دارند رو به آفتاب قرار 

بگیرند؛ یعنی جنوب یا شرق.
برخی گیاهان برای جهت یابی اشتهار یافته اند. مثاًل در 
ُگلی وجود دارد که همیشه جهت گیری شمالی- آمریكا 

شمال-  خط  سمت  به  برگهایش  )رشد  دارد  جنوبی 
»ُرزین وید«2  یا  و  را »گیاه قطب نما1   آن  و  جنوب است( 
می خوانند. نام علمی آن »سیلفیوم الکینیاتوم«3 است، 
و مسافران اولیه این سرزمین از این گیاه برای جهت یابی 

استفاده می کرده اند.

Compass Plant 
Rosinweed
Silphium laciniatum

   1
2
 3
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اکالیپتوس استرالیایی هم گیاهی جهت یاب است. این گیاه 
که در سرزمین های گرم و خشک می روید، برگ هایش رو 

به شمال یا جنوب است.

علمی  نام  با  مسافر«4   »نخل  نام  به  درختی  همچنین 
محور  که  دارد  وجود   )Ravenala Madagascariensis(

شاخه هایش شرقی-  غربی اند.
همان طور که گفته شد، این که کدام طرف شرق است و 
کدام طرف غرب، یا کدام یک از طرفین شمال یا جنوب 
در  ماه  و  خورشید  سمت  به  توجه  با  می توان  را  است 
آسمان یا روش های دیگر یافت -ماه و خورشید تقریبًا در 

سمت جنوبی آسمان قرار دارند.
نخل مسافر نام یک گونه از راسته زنجبیل سانان است. 
پرنده  خانواده  از  و  گرمسیری  گیاه  یک  زیبا  نخل  این 
بهشتی می باشد. شكل و حالت قرار گرفتن برگ ها، این 
گیاه را بسیار زیبا و متمایز نموده است. ارتفاع این نخل 
به 10 تا 20 متر می رسد. برگ های این نخل به شكل یک 
بادبزن به صورت منظم کنار هم قرار گرفته اند و قسمت 
طول  می باشد.  ونارنجی  زرد  رنگ  به  برگ  هر  انتهایی 

برگ ها به بیش از 4 متر می رسد.
به  که  بوده ،  کوچكی  سفید  گل های  دارای  نخل  این 
میوه های قهوه ای رنگی تبدیل می شوند و در داخل آن 

Traveler’s Palm  4 
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»نخل مسافر«  با نام علمی
 )Ravenala madagascariensis( 

که محور شاخه هایش شرق- غربی اند. 

بذرهای آبی رنگ این نخل زیبا قرار دارد.
این گیاه از نظر منطقه بندی کاشت جز منطقه 9 - 11 ) -5 
درجه سانتی گراد، 4 درجه سانتی گراد( در فصل زمستان 
می باشد. این گیاه در فصل سرما می بایست از یخ زدگی 
محافظت گردد، همچنین می توان در خانه و یا گلخانه 
را پرورش داد.این نخل در خاک های لومی شنی و  آن 
خاک های رسی مرطوب و مرغوب به خوبی رشد می کند.
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بهوسیلهبرفیارطوبتکوهها

جهتیابیبهوسیلهاشکالوجهتبرفویخ
مناطق قطبی و مناطق صحرای گرم شنی به هم شبیه 
هستند. تپه های برقی شبیه تپه های شنی است. با این 

تفاوت که تپه های برفی کمی کوچكتر و بی ثبات ترند.
تپه های معمولی برفی بسیار شبیه اند به تپه های شنی 
که موازی باد غالب هستند. sastrugi  بین چند اینچ تا 3 
فوت ارتفاع دارد و همیشه نزدیک به هم هستند. این ها 
برای جهت یابی در روزهای ابری کاربرد دارند. در نزدیكی 
قطب شمال جایی که قطب نما کار نمی کند بسیار مفید 
را    sastrugi جهت  تا  کنید  سوراخ  را  تازه  برف  هستند. 

بفهمید.
سطح برف و یخ را بادهای غالب پاک می کنند.  فرسایش 
ناشی از یخ زدگی در شیب های جنوبی بیشتر است زیرا 

در شب سردتر و در روز گرمتر است.
وقتی که باد قوی گرم قدرت ذوب کردن سریع تر برف ها را 
نسبت به خورشید دارد. جهت باد خیلی مهم است. اما 

ممكن است در تعیین جهت دچار اشتباه شویم.
در دامنه های جنوبی، گرمای خورشید، سایه های ذوب 
درختان  شده  ذوب  سایه های  می گذارد.  برجای  شده 
پدیده  این  می شود.  انباشته  برف  روی  بر  سنگها  و 

به خصوص در بهار دیده می شود.
شدید  و  گرم  باد  یک  زیرا  است.  مهم  بسیار  باد  جهت 
پدیده  این  که  می کند،  خورشیدآب  از  زودتر  را  برف ها 

می تواند شما را در جهت یابی گیج کند.
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یخزدگیدریاوجهتیابی
از  را  کوچک یخ صاف، مسافت احتمالی شما  تكه های 
ساحل نشان می دهد. اگر تكه های یخ مانند پازل نزدیک 
هم هستند، نشان می دهد که شما از خشكی خیلی دور 
نیستید. اگر لبه های تكه های یخ تیز و برنده است، بیانگر 
نزدیكی به ساحل می باشد اما اگر قطعات یخ گرد و از هم 

دور هستند، نشان این است که از ساحل دورید.

جهتیابیتوسطیخچالها
را  یخچالی  میز  بزرگ،  مانعی  یا  سنگ ها  با  یخچال ها 
یخ  شدن  آب  از  بزرگ  صخره های  می دهند.  تشكیل 
بنابراین سنگ همچنان روی  زیرشان ممانعت می کند. 
به  تدریجًا  موانع  یا  سنگ ها  می ماند.  باقی  یخ  سطح 
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عنوان محور قرار می گیرند. پایه ها نشان دهنده جنوب 
هستند به دلیل تابش خورشید بیشترین مقدار ذوب را 
دارد و به سمت جنوب خم شده و حالت می گیرد. بعد 
از مدتی این پایه ها آب می شود و خورشید این فرآیند را 

همچنان انجام می دهد.

تأثیراتخورشیدوباد
فرسایش یخ در شیب های جنوبی به خاطر سرمای بیشتر 

در شب و گرمای بیشتر در روز چشمگیرتر است.
در نیمه گرمتر سال فرسایش در شیب های شمالی تپه ها 

نامحسوس تر است.
در شیب های جنوبی گرمای خورشید بر روی توده های 
جذاب  سایه های  سنگ ها  و  بوته ها  درختان،  برفی، 

می سازد.
 توجه کنید که جهت باد بسیار مهم است زیرا یک باد گرم 

و قوی برف را سریع تر از خورشید ذوب می کند.



مخابره و  جهت یابی

18

جهتیابیبهکمکبادغالب

بادها را از جهتی که می وزند، نام گذاری می کنند مانند باد 
شمالی از شمال. هر منطقه ای باد غالب و برجسته ای دارد 
که در فصل خاص یا گاهی در تمام فصول حكمفرماست. 
باد غالب، باد خاصی است که وزش آن طوالنی تر بوده و 
در جهت خاصی می وزد. با دانستن جهت بادهای غالب 

می توانید چهار جهت اصلی را تشخیص دهید.
نام گذاری  وزیده است،  که  جهتی  از  را  باد  نام  معمواًل 
می کنند. مثاًل باد شمال یعنی بادی که از شمال به سمت 

جنوب می وزد.

برایجهتیابیبهکمکبادغالب:
 1( ابتدا باید جهت باد غالب منطقه را دانست. ۲( سپس 
تشخیص  را  غالب  باد  جهت  هستیم  که  جایی  در  باید 
باد  ما  منطقه  در  که  بدانیم  اگر  نمونه،  برای  دهیم. 
غالب از شرق می وزد، و ضمنًا جهت باد غالب منطقه را 
تشخیص دهیم، طرف منشأ باد شرق خواهد بود؛ که با 
دانستن شرق، دیگر جهت های اصلی هم به سادگی یافته 

می شوند.

نکتهاول
اگر جهت باِد غالِب منطقه تان را نمی دانید، اطالعات زیر 

ممكن است کمک کار باشد:
در نواحی معتدل، باد غالب از غرب می وزد. )در هر دو نیم 

کره شمالی و جنوبی( 
در نواحی گرمسیری، باد غالب بین مناطق شمال شرقی و 

جنوب شرقی جریان دارد.
شرق  سمت  از  معمواًل  غالب  باد  استوایی،  نواحی  در 

می وزد.
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نکتهدوم
جهت باد غالب منطقه را تشخیص دهیم:

در هر منطقه ای باد غالب ویژگی های خاص خود را دارد؛ 
مثل درجه حرارت، رطوبت و سرعت که در فصول مختلف 

تغییر می کند.
شدن  جمع  جهت  گیاهان،  و  درختان  رشد  بر  غالب  باد 
برف های باد آورنده و در جهت علف های بلند تأثیرگذار 
است. در واقع باد غالب بیشترین تأثیر را بر روی جهت 
پوشش گیاهی، برف، ماسه یا دیگر اشیای روی سطح 

زمین دارد.

الف(درختان
جهت خم شدن اغلب درختان منطقه نشان دهنده جهت 
وزش باد غالب منطقه است. برای نمونه اگر درختان به 
طرف شمال منحرف و متمایل شده اند، باد غالب محتماًل 

از سمت جنوب وزیده است.
اثر دیگری که باد غالب بر درختان دارد این است که؛ در 
جهتی که از وزش باد در امان است، شاخ و برگ بیشتری 

رشد کرده است.
کردن  خشک  یا  زدن  صدمه  با  است  ممكن  باد  واقع  در 
کند.  متوقف  یا  کند  را  درخت  رشد  جوان،  شاخه های 
معمواًل وزش باد، باعث کند شدن رشد درختان می شود؛ 
زیاد  را  برگ ها  و  شاخه ها  رشد  که  خورشید،  برعكِس 
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می کند.
در زمستان باد غالب معمواًل با برف و تگرگ همراه است، 

که باعث شكستن شاخه های جوان می شود.
درختی که برای تعیین جهت استفاده می شود، باید در 
محلی باز و وسیع باشد. نباید در پناه تپه، درختان دیگر 
یا ساختمان ها باشد. چند تا از درختان نزدیک به هم را 
مورد آزمایش قرار دهید. مطمئن شوید که درختان هرس 

نشده باشند.
هستند،  زیادی  عوامل  تأثیر  تحت  درختان  که  آن جا  از 
را با مشاهده درختان متعددی در  باید یافته های خود 

همسایگی یكدیگر تأیید کنید.

ب(ماسهوبرف
بلندی های  پستی-  امواج  و  بیابان ها،  در  ماسه  امواج 
می دهند.  نشان  را  باد  جهت  قطبی  مناطق  در  برف 
البته گاه به خاطر آن که این موج ها خیلی کوچک اند و از 
غالب  باد  یافتن  برای  نمی کنند،  تجاوز  سانتی متر  چند 
نمی توانند کمک کار باشند، زیرا می توانند با هر باد تند 

موضعی به سرعت تشكیل شوند.
که  دارند،  وجود  تل ماسه ها  مختلف  انواع  بیابان ها  در 
شكل آن ها جهت باد غالب را نمایان می سازد؛ همچنین در 
مورد تل یخ های قطب ، در مناطقی که به شدت پوشیده 
از برف اند، باد غالب توده های برف را می راند و آن ها را 
تبدیل به تل های برآمده ای می سازد. این تل ها از چند 
غالب  باد  موازی  و  دارند،  ارتفاع  متر  یک  تا  سانتی متر 
شبیه  فیزیكی  لحاظ  از  برف  واقع  در  می شوند.  تشكیل 

ماسه عمل می کند.

ج(نسیم
نوسان  هوایشان  جریان  حرکت  الگوی  مناطق  برخی 
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کنار  مردم  مثاًل  دارد.  دیگر  جاهای  به  نسبت  بیشتری 
بعدازظهرها  معمواًل  مأنوس اند.  دریا  نسیم  با  ساحل 
نسیم مداومی از طرف دریا می وزد. در شب هم معمواًل 
جهت نسیم برعكس می شود و از خشكی به سمت دریا 
می وزد. نسیم مشابهی در دره ها و کوه ها می وزد، در روز 
نسیمی از دره به سمت باالی کوه وزیدن می گیرد؛ و در 
شب برعكس، نسیم از باال به سمت دره می وزد. اگر -مثاًل 
به کمک نقشه- بدانیم که دریا یا کوه )یا ساحل یا دره( 
در کدام جهت مان است، می توانیم جهت های اصلی را 

بیابیم.

د(سایرموارد
اگر گمان می کنید که بادی که در لحظه می وزد، باد غالب 
منطقه است، می توانید به درختان در مسیر باد نگاه کنید. 

با نگاه به نوکدرختان می توانید جهت باد را بفهمید.
می توانید به تغییرجهتابرها دقت کنید؛ به ویژه ابرهای 

بلندی که توسط بادهای غالب آورده می شوند.
در روی دریا و اقیانوس ها بادهای غالب دارای ویژگی ها و 

ابرهای خاص خود هستند.
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جهتیابیبهکمکحیواناتوحشرات

یاشرق جنوب سمت  به  را  خود  النه  خاِک  مورچهها
روز  هنگام  در  تا  می کنند  چنین  مورچه ها  می ریزند. 
تا  کند،  عمل  برایشان  سایه بانی  عنوان  به  خاکریزشان 

راحت تر کار خود را انجام دهند.
مورچه ها خانه های خود )مورتپه ها( را بر روی شیب های 
جنوب شرقی می سازند؛ زیرا خورشید در پاییز و زمستان 
بیشتر به این قسمت ها می تابد. آن ها مورتپه های خود را 
نزدیک درختان و صخره های جنوبی و جنوب شرقی بنا 

می کنند.

 

پرندگان،  که  باشید  دریاچه ای  یا  برکه  کنار  در  شما  اگر 
ماهیان یا دوزیستان در حال تولیدمثل هستند، در نظر 

جهتیابیبهکمکرودخانهها
به  رو  نیم کره شمالی زمین  و نهرها در  از رودها  بسیاری 
عمومی  روند  این  استوا.  به  رو  یعنی  سرازیرند،  جنوب 
رودهاست، ولی همیشه درست نیست. مثاًل رود نیل-که 
تمامًا در نیم کره شمالی است- به سوی شمال جریان 

دارد و به مدیترانه می ریزد.
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داشته باشید که آن ها معمواًل ترجیح می دهند در سمت 
غربی زاد و ولد )تولیدمثل و پرورش( نمایند.

سمت  در  را  حفره هایش  معمواًل  )شانه به سر(  دارکوب 

شرقی درخت حفر می کند.
شرقِی  سمت  سوراخ های  در  معمواًل  هم  سنجابها 

درختان خانه و النه می گزینند.
عنکبوتها النه خود را در مقابل باد نمی سازند. یک النه 
پاره شده و دوباره ساخته شده نشان دهنده این است که 
باد وزیده شده، باد غالب نبوده است. اغلب حیوانات، 
پرندگان و حشرات النه های خود را خارج از مسیر باد و 

ایمن می سازند.
در باالی عرض جغرافیایی شمالی، قسمت شرقی تپه ها 
و کوه ها بهتر و مناسبتر است. می توان به راحتی النه های 
النه  درختان،  مرده  کنده های  زیر  را  موشها  زیرزمینی 
دارکوبها و پرندگان پیدا کرد. این ها نشان دهنده جهت 

شرقی، جنوب شرقی و جنوب هستند.
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جهتیابیبهکمکخانههایشهری
یا  جنوب  شمال-  موازات  به  را  خانه ها  معمواًل  امروزه 
جهت های  به  نسبت  یعنی  می سازند؛  غرب  شرق- 
اصلی مورب نمی سازند. این می تواند در تنظیم صحیح 
کمک کار  باال  تقریبی  روش های  تصحیح  و  جهت ها 
اصل  این  موارد  بسیاری  در  که  کرد  توجه  باید  باشد. 

رعایت نشده است.

روشدقیقآنچنیناست:
به سایت هایی مانند گوگل ِارث )Google Earth( یا کتاب 
را  خود  خیابان  یا  خانه  و  بروید  تهرانی ها(   )برای  اول 
بیابید. در این سایت ها جهت های جغرافیایی مشخص 

شده است )معمواًل شمال سمت باالست(.
جهت های  مطابق  دقیقًا  خیابان تان  یا  خانه  اگر   
جغرافیایی )موازی با لبه صفحه( باشد، می توانید به 
راحتی ۴ جهت اصلی را بیابید، که در جهت دیوارهای 
اگر  است(.  مستطیلی  خانه  که  فرض  این  )با  خانه اند 
جغرافیایی  جهت های  به  نسبت  خیابان تان  یا  خانه 

زاویه دارد، می توانید تنظیم مقتضی را انجام دهید.
همچنین می توانید به نقشه های ]چاپی[ شهرتان نگاه 
کنید و ببینید که آیا خیابان تان جهت شمالی- جنوبی یا 
شرقی- غربی دارد، یا نسبت به جهت های جغرافیایی 

انحراف دارد.



25

ران
یای

الم
اس

ی
هور

جم
ی

موز
شآ

دان
ان

ازم
س

ویژهمربیانپیشتازانوفرزانگان

تعیینجهتباحرکتخورشید

جهتیابیبهکمکموقعیتخورشیددرآسمان
خورشید صبح تقریبًا از سمت شرق طلوع می کند، و شب 

تقریبًا در سمت غرب غروب می کند.
این مطلب فقط در اول بهار و پاییز صحیح است؛ یعنی 
در اولین روز بهار و پاییز خورشید دقیقًا از شرق طلوع و در 
غرب غروب می کند، ولی در زمان های دیگر، محل طلوع و 
غروب خورشید نسبت به مشرق و مغرب مقداری انحراف 
از  شمالی تر  خورشید  غروب  و  طلوع  تابستان  در  دارد. 
شرق و غرب است و در زمستان جنوبی تر از شرق و غرب 
می باشد. در اول تابستان و زمستان، محل طلوع و غروب 
خورشید حداقل حدود ۲۳،۵ درجه با محل دقیق شرق 
و غرب فاصله دارد، که این خطا به هیچ وجه قابل چشم 
پوشی نیست. در واقع از آن جا که موقعیت دقیق خورشید 
این  است،  متغیر  جغرافیایی  عرض  و  فصل  به  توجه  با 

روش نسبتًا غیردقیق است.
خورشید  شرعی  ظهر  زمان  در  زمین،  شمالی  نیمكره  در 
همیشه دقیقًا در جهت جنوب است و سایه اجسام رو به 

شمال می افتد.
که  است  هنگامی  دقیقًا  نجومی،  ظهر  یا  شرعی  ظهر 
ترین نقطه خود در آسمان می رسد. در  خورشید به باال
این زمان، سایه شاخص به حداقل خود در روز می رسد، 

و پس از آن دوباره افزایش می یابد؛ همان زمان اذان ظهر.
روزنامه ها  به  می توان  شرعی  ظهر  زمان  دانستن  برای 
مراجعه کرد یا منتظر صدای اذان ظهر شد. ظهر شرعی 

حدودًا نیمه بین طلوع آفتاب و غروب آفتاب است.
حرکت خورشید از شرق به غرب است؛ و این هم می تواند 

روشی برای یافتن جهت های جغرافیایی باشد. 
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جهتیابیباسایهچوب)شاخص(
)مثاًل  است  راست  و  صاف  میله ای  یا  چوب  شاخص، 
شاخه نسبتًا صافی از یک درخت به طول مثاًل یک متر( 
که به طور عمودی در زمینی مسطح و هموار و افقی )تراز و 

میزان( فرو شده است.

روشاول
با یک  ]مثاًل  را  زمین  )انتهای( سایه شاخص روی  نوک 

سنگ[ عالمت گذاری می کنیم. 
صبر  بیشتر(  یا  بعد،  دقیقه  ده-بیست  )مثاًل  مدتی 
می کنیم تا نوک سایه چند سانتیمتر جابه جا شود. حال 
محل جدید سایه شاخص )که تغییر مكان داده است( را 

عالمت گذاری می نماییم. 
حال اگر این دو نقطه را با خطی به هم وصل کنیم، جهت 
شرق- غرب را مشخص می کند. نقطه عالمت گذاری اول 

سمت غرب، و نقطه دوم سمت شرق را نشان می دهد. 
یعنی اگر طوری بایستیم که پای چپ مان را روی نقطه اول 
و پای راستمان را روی نقطه دوم بگذاریم، روبه روی مان 
شمال را نشان می دهد، و رو به خورشید )پشت سرمان( 

جنوب است.
از  که جهت ظاهری حرکت خورشید در آسمان  آن جا  از 
شرق به غرب است، جهت حرکت سایه خورشید بر روی 
زمین از غرب به شرق خواهد بود. یعنی در نیم کره شمالی 

سایه ها ساعت گرد می چرخند.
هر چه از استوا دورتر بشویم، از دقت پاسخ در این روش 
کاسته می شود. یعنی در مناطق قطبی )عرض جغرافیایی 

تر از ۶۰ درجه( استفاده از آن توصیه نمی شود. باال
در شب های مهتابی هم از این روش می توان استفاده کرد: 

به جای خورشید از ماه استفاده کنید.
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روشدوم)دقیقتر(
محل سایه شاخص را زمانی پیش از ظهر عالمت گذاری 
می کنیم. دایره یا کمانی به مرکز محل شاخص و به شعاع 
محل عالمت گذاری شده می کشیم. سایه به تدریج که به 
سمت شرق می رود کوتاه تر می شود، در ظهر به کوتاه ترین 
اندازه اش می رسد، و بعد از ظهر به تدریج بلندتر می گردد. 
گذشت  کمان  روی  از  شاخص  سایه  ظهر  از  بعد  گاه  هر 
)یعنی سایه شاخص هم اندازه پیش از ظهرش شد( آن جا 
را به عنوان نقطه دوم عالمت گذاری می کنیم. مانند روش 
پیشین، این نقطه سمت شرق و نقطه پیشین سمت غرب 

را نشان می دهد.
در واقع هر دو نقطه سایه هم فاصله از شاخص، امتداد 

شرق- غرب را مشخص می کنند.
با این که روش پیشین نسبتًا دقیق است، این روش دقیق تر 

است؛ البته وقت بیشتری برای آن الزم است.
نخ  کفش،  بند  )مانند  طنابی  مثاًل  کمان  کشیدن  برای 
را به شاخص  کنید. یک طرف طناب  انتخاب  را  دندان( 
تیز؛ به شكلی  به یک جسم  را  ببندید، و طرف دیگرش 
که وقتی طناب را می کشید دقیقًا به محل عالمت گذاری 
شده برسد. نیم دایره ای روی زمین با جسم تیز رسم کنید.
وقتی سایه شاخص به حداقل اندازه خود می رسد )در 
ظهر شرعی(، این سایه سمت جنوب را نشان می دهد 

)باالی ۲۳،۵ درجه( .
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جهتیابیدرشب

ذاتالکرسی

ستارهقطبی

دباکبر

جهتیابیباستارهقطبی
یافتنستارهقطبیبادباکبر

آسمان  در  قطبی  ستاره  محور  به  ستاره ها  که  آن جا  از 
با  قطبی  ستاره  زمین  شمالی  نیم کره  در  می چرخند، 
تقریب بسیار خوبی )حدود ۰،۷ درجه خطا( جهت شمال 
می دهد؛  نشان  را  مغناطیسی(  شمال  نه  )و  جغرافیایی 

یعنی اگر رو به آن بایستیم، رو به شمال خواهیم بود. 
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براییافتنستارهقطبیروشهایمختلفیوجود
دارد:

بهوسیلهمجموعهستارگان»دّباکبر«:
صورت فلكی دّب اکبر شامل هفت ستاره است که به شكل 
مالقه قرار گرفته اند: چهار ستاره آن تشكیل یک ذوزنقه 
را می دهند، و سه ستاره دیگر مانند یک دنباله در ادامه 
ذوزنقه قرار گرفته اند. هر گاه دو ستاره ای که لبه بیرونی 
کوچک  قاعده  ستاره  )دو  می دهند  تشكیل  را  مالقه 
ذوزنقه؛ لبه پیاله مالقه؛ محلی که آب از آن جا می ریزد( 
را ]با خطی فرضی[ به هم وصل کنیم، و پنج برابر فاصله 
میان دو ستاره، به سمت جلو ادامه دهیم، به ستاره قطبی 

می رسیم.

بهوسیلهمجموعهستارههای»ذاتالکرسی«:
صورت فلكی ذات الكرسی شامل پنج ستاره است که به 
شكل W یا M قرار گرفته اند. هرگاه )مطابق شكل( ستاره 
وسط W )رأس زاویه وسطی( را حدود پنج برابِر »فاصله 
ادامه  جلو  سوی  به  اطراف«  ستاره های  به  نسبت  آن 

دهیم، به ستاره قطبی می رسیم.
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صورت های فلكی ذات الكرسی و دّب اکبر نسبت به ستاره 
قطبی تقریبًا روبه روی یكدیگر، و دور ستاره قطبی خالف 
آن ها  از  یكی  اگر  می چرخند.  ساعت  عقربه های  جهت 
قطبی  ستاره  می توان  دیگری  با  بود،  پنهان  کوه  پشت 
را یافت. فاصله هر کدام از این دو صورت فلكی تا ستاره 

قطبی تقریبًا برابر است.
ستاره یاب  نقشه  از  آسمان  در  ستاره ها  یافتن  برای  اگر 
)افالک نما( استفاده می کنید، به خاطر داشته باشید که 
ستاره یاب ها موقعیت ستاره ها را در زمان، تاریخ و موقعیت 
نشان  خاصی  جغرافیایی(  عرض  و  )طول  جغرافیایی 

می دهند.
ستاره  برویم،  شمال  قطب  سوی  به  استوا  از  چه  هر 
تر )در ارتفاع بیشتر( دیده می شود.  قطبی در آسمان باال
صفر  جغرافیایی  )عرض  استوا  در  قطبی  ستاره  یعنی 
شمال  قطب  در  و  می شود،  دیده  افق  در  تقریبًا  درجه( 
)سرسو،  سر  باالی  تقریبًا  درجه(  جغرافیایی ۹۰  )عرض 
از عرض  تر  باال رأس القدم( دیده می شود.  سمت الّرأس، 
ستاره  با  نمی توان  عماًل  شمالی  درجه   ۷۰ جغرافیایی 

قطبی شمال را پیدا کرد.

ستارگانبادبادکی
که به  حدود هفت- هشت ستاره در آسمان وجود دارد 
شكل بادبادک یا عالمت سوال می باشند. این ستارگان 
نیز از شرق به غرب حرکت می کنند، و در همه حال دنباله 

بادبادکی آن ها به طرف جنوب است.
کهكشان راه شیری توده عظیمی از انبوه ستارگان است که 
تقریبًا از شمال شرقی به جنوب غربی امتداد یافته است. 
در شمال شرقی این راه باریک است، و هر چه به سمت 
آخر  به  چه  هر  می شود.  پهن تر  می رود،  غربی  جنوب 
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شب نزدیک تر می شویم، قسمت پهن راه شیری به طرف 
مغرب منحرف می شود.

خوشهپروین
خوشه پروین دسته ای )حدود ده تا پانزده( ستاره، به 
شكل خوشه انگور، در یک جا مجتمع هستند که به آن 
مانند  ستارگان  این  می گویند.  پروین  خوشه  مجموعه 
خورشید از شرق به طرف غرب در حرکتند، ولی در همه 

حال ُدِم آن ها به طرف مشرق است.

نیمهماه
حرکت ظاهری ماه در آسمان از شرق به غرب است.

جهتیابیباهاللماه

هالل ماه کهنه )نیمه دوم ماه قمری(
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را  ستاره ها  نمی توانید  درختان  یا  ابر  وجود  دلیل  به  اگر 
ببینید، می توانید از ماه برای جهت یابی استفاده کنید.

ماه به شكل هالل باریكی تولد می یابد، و در نیمه های ماه 
قمری به قرص کامل تبدیل می شود، و سپس در جهت 
مقابل هاللی می شود. در نیمه اول ماه های قمری قسمت 
خارجی ماه )تحدب و کوژی ماه، برآمدگی و برجستگی 
ماه( مانند پیكانی جهت غرب را نشان می دهد. در نیمه 

دوم ماه های قمری، تحدب ماه به سمت مشرق است.
اگر خطی از باالی هالل به پایین آن وصل کنیم و ادامه 
دهیم، در نیمه اول ماه قمری شكل P و در نیمه دوم شكل 

q خواهد داشت.
کره ماه در نیمه اول ماه های قمری پیش از غروب آفتاب 
طلوع می کند، و در نیمه دوم پس از غروب، تا پایان ماه که 

پس از نیمه شب طلوع می نماید.
)برآمده( هالل  کوژ  اول بودیم طرف  نیمه ی  اگر در  حال 

جهت مغرب را نشان می دهد.
و اگر در نیمه ی دوم ماه بودیم طرف قعر )تو رفتگی( هالل 

مغرب را نشان می دهد.

قطبنمایماه
با  کنید.  فرو  زمین  داخل  را  چوبی  مهتابی  شب  یک  در 
با  بعد  دقیقه  ده  بگذارید.  عالمت  را  سایه  نوک  سنگ 
سنگی دیگر نوک سایه جدید را عالمت بگذارید. دو نقطه 
را به هم وصل کنید این خط مسیر شرق- غرب را نشان 

می دهد.

پیداکردنجنوبتوسطماه
خطی را بین دو تیزی هالل ماه رسم کرده و آن را تا زمین 
امتداد دهید. انتها یا امتداد این خط نقطه جنوب را در 

موقعیت شما نشان می دهد.
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پیداکردنجنوبتوسطماه
اگر خطی فرضی میان دو نوک تیز هالل ماه رسم کرده و آن 
را تا زمین ادامه دهید، تقاطع امتداد این خط با افق، نقطه 

جنوب را ]در نیم کره شمالی زمین[ نشان می دهد.
این روش جهت یابی چندان دقیق نیست، ولی حداقل 
راه نمایی تقریبی را فراهم می سازد. در زمان قرص کامل 
نمی توان از این روش استفاده کرد. وقتی ماه به صورت 
قرص کامل است، می توان به کمک حرکت ظاهری ماه 

)که از مشرق به طرف مغرب است( جهت یابی کرد.

جهتیابیبهوسیلهساعت

حالت  به  را  عقربه ای(  )آنالوگ،  معمولی  مچی  ساعت 
عقربه  که  می داریم  نگه  دست  کف  در  طوری  افقی 
ساعت شمار به سمت خورشید اشاره کند. در این حالت، 
نیمساِز زاویه ای که عقربه ساعت شمار با عدد 1۲ ساعت 
را  بزرگ تر(، جهت جنوب  نه  کوچک تر،  )زاویه  می سازد 
نشان می دهد. یعنی مثاًل اگر چوب کبریتی را ]به طور افقی[ 
در نیمه راه میان عقربه ساعت شمار و عدد 1۲ ساعت قرار 

دهید، به طور شمالی- جنوبی قرار گرفته است.
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این که گفته شد عقربه کوچک ساعت به سمت خورشید 
اشاره کند، یعنی این که اگر شاخصی }مثاًل چوب کبریت{

عقربه  با  موازی  سایه اش  دهیم،  قرار  ساعت  مرکز  در  را 
ساعت شمار و در جهت مقابل آن باشد. یا این که سایه 
عقربه ساعت شمار درست در زیر خود عقربه قرار گیرد. 
یا مثاًل اگر چوبی ده-پانزده سانتیمتری را در زمین به طور 
عمودی قرار دهیم، ساعت روی زمین به شكلی قرار گرفته 
چوب  سایه  با  موازی  ساعت شمارش  عقربه  که  باشد 

باشد.
دلیل این که زاویه بین عقربه ساعت شمار و 1۲ را نصف 
بار دور زمین  که: وقتی خورشید یک  این است  می کنیم 
می چرخد، ساعت ما دو دور می چرخد )دو تا 1۲ ساعت( 
. یعنی گرچه روز ۲۴ ساعت است )و یک دور کامل را در 
کامل  ۲۴ ساعت طی می کند(، ساعت های ما یک دور 
را در 1۲ ساعت طی می نماید. اگر ساعت ۲۴ ساعته ای 
می داشتید، که دور آن به ۲۴ قسمت مساوی تقسیم شده 
بود، هر گاه عقربه ساعت شمار را رو به خورشید می گرفتید 

عدد 1۲ ساعت همیشه جهت جنوب را نشان می داد.
که  می دهد،  نشان  را  صحیح  سمت  وقتی  روش  این 
ساعت مورد نظر درست تنظیم شده باشد. یعنی اگر در 
بهار و تابستان ساعت ها را نسبت به ساعت استاندارد 
یک ساعت جلو می برند، ما باید آن را تصحیح کنیم )ابتدا 
ساعت مان را یک ساعت عقب ببریم سپس روش را ِاعمال 
کنیم؛ یا نیمساز عقربه ساعت شمار را ]به جای 1۲[ با 1 
حساب کنید(. همچنین در همه سطح یک کشور معمواًل 
ساعت یكسانی وجود دارد، که مثالً در ایران حدود یک 
ساعت متغیر است )ایران تقریبًا بین دو نصف النهار قرار 
یک  حدودًا  ایران  غرب  و  شرق  در  شرعی  ظهر  لذا  دارد؛ 
همان  مكان  هر  صحیح  ساعت  دارد.(  فاصله  ساعت 
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ساعتی است که هنگام ظهر شرعی در آن در طول سال، 
اطراف ساعت 1۲ ظهر است. در واقع برای تعیین دقیق 
جهت های جغرافیایی ساعت باید طوری تنظیم باشد که 

هنگام ظهر شرعی ساعت 1۲ را نشان دهد.
روش ساعت مچی تا ۲۴ درجه امكان خطا دارد. برای 
از آن در عرض جغرافیایی بین ۴۰ و ۶۰  دقت بیشتر باید 
درجه ]شمالی یا جنوبی[ استفاده شود؛ هر چند در عرض 
جنوبی[  یا  ]شمالی  درجه   ۶۶،۵ تا   ۲۳،۵ جغرافیایی 
نتیجه اش قابل قبول است. )البته در نیم کره جنوبی جهت 
شمال و جنوب برعكس است.( در واقع هر چه به استوا 
نزدیک تر شویم، از دقت این روش کاسته می شود. ضمنًا 
هر چه زمان به کار بردن این روش به ظهر شرعی نزدیک تر 

باشد، نتیجه آن دقیق تر خواهد بود.
اگر مطمئن نیستید کدام طرف شمال است و کدام طرف 
جنوب، به یاد بیاورید که خورشید از شرق بر می خیزد، در 

غرب می نشیند، و در ظهر سمت جنوب است.
توجه کنید که اگر این روش را در هنگام ظهر شرعی )یعنی 
ساعت 1۲( اجرا کنیم، جهت عقربه ساعت شمار خود به 
سوی جنوب است. یعنی مانند همان روش »جهت یابی 
با سمت خورشید«، که گفتیم خورشید در ظهر شرعی به 

سمت جنوب است.
اگر از ساعت دیجیتال استفاده می کنید، می توانید ساعت 
)دور  زمین بكشید  یا روی  کاغذ  را روی یک  عقربه داری 
دایره ای از 1 تا 1۲ بنویسید، و عقربه ساعت شمار را هم 

بكشید(، و سپس از روش باال استفاده کنید.
حتی وقتی هوا آفتابی نیست و خورشید به راحتی دیده 
نمی شود هم گاه سایه خوشید را می توان دید. اگر یک 
چوب کبریت را عمود نگه دارید، سایه آن برعكس جهت 

خورشید می افتد.
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جهتیابیباقبله
دیگر  )یا  جنوب  از  آن  انحراف  میزان  و  قبله  جهت  اگر 
جهت های اصلی( را بدانیم، می توانیم شمال را تشخیص 

دهیم.
غرب  به  جنوب  سمت  از  درجه   ۳۷ تهران  در  اگر  مثاًل 
متمایل شویم )یعنی حدودًا جنوب غربی(، به طرف قبله 

ایستاده ایم. 
پس هرگاه در تهران جهت قبله را بدانیم، اگر ۳۷ درجه از 
سمت قبله در جهت عكس عقربه های ساعت بچرخیم، 
به طرف جنوب ایستاده ایم، و اگر 1۴۳ درجه )1۸۰-۳۷( 
شمال  طرف  به  بچرخیم،  ساعت  عقربه های  جهت  در 

ایستاده ایم.

قبلهراازراههایمختلفیمیتوانیافت
قبلهنما

دقیق ترین روش تعیین قبله، به وسیله قبله نماست، که آن 
هم با یک قطب نما انجام می گیرد؛ و اگر ما قطب نما داشته 

باشیم، با آن قطب را مشخص می کنیم.

محرابمسجد
محراب مساجد به طرف قبله است. در نمازخانه ها هم 

معمواًل جهت قبله مشخص شده است.
 

قبرستان
قبله  سمت  به  راست،  دست  روی  قبر،   در  را  مرده 
که  باشید  ایستاده  طوری  شما  اگر  پس  می خوابانند. 
سمت  می خوانید،  درستی  به  را  قبر  سنگ  نوشته های 

چپ تان قبله است.
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دستشویی
از آن جا که قضای حاجت رو به قبله نباید باشد، معمواًل 
توالت ها را عمود بر قبله می سازند. این هم- در جایی که 
اصول اسالمی ساخت رعایت شده- می تواند کمک کار 

باشد.

میت مسلمانان را رو به قبله دفن می کنند. 
قبله تقریباً جنوب غربی را نشان می دهد. 

شمال

مشرق
مغرب

جنوب
اختالف درجه قبله
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قبلۀ انحراف زاویۀ جدول + قبله دقیق سمت تعیین
شهرهایپرجمعیت

دانستن سمت جنوب این کمک را به تعیین قبله می کند که 
زاویه ی قبله ی هر شهر محاسبه شده و مشخص است. 
را به مكه وصل  کره ی جغرافیایی یک شهر  اگر در روی 
که  کنیم زاویه ی انحراف آن از یكی از دو جهت اصلی را 
به آن نزدیک تر است می توان به دست آورد. با توجه به 
اینكه شهر مكه در جنوب غربی کشور ما قرار دارد زاویه ی 
انحراف قبله در ایران، از سمت جنوب محاسبه می شود. 
مثالً این زاویه در تهران 38 درجه است. یعنی با رو کردن 
به سمت جنوب کافی است 38 درجه به سمت راست 

)غرب( بچرخیم تا در جهت قبله قرار گیریم.
هر ساله در روزهای 7 خرداد و 23 تیر فرصت خوبی برای 
تعیین دقیق قبله پیش می آید. در این دو روز آفتاب در ظهر 
مكه، درست عمود بر خانه ی کعبه قرار می تابد. به این 
را  اگر خورشید  کره ی زمین  کجای  کس در هر  لحاظ هر 
ببیند و رو به آن بایستد در واقع رو به قبله ایستاده است. 
ظهر شرعی در مكه به ساعت رسمی ایران ساعت 13:48 

دقیقه است )حدود سه ربع پس از ظهر شرعی در تهران(.
نحوه ی به دست آوردن سمت قبله به این صورت است که 
یک شاخص عمودی یا لبه ی یک دیوار را در نظر بگیرید 

و خط سایه را در 
 13:48 ساعت 
دقیقه روی زمین 
کنید. این  ترسیم 
خط که به سمت 
غـــربی  جـــنوب 
است سمت قبله 
را نشان می دهد.
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توضیحاتنجومی
محور فرضی زمین 23 درجه انحراف دارد و این باعث 
پدید آمدن فصل ها، تغییرات جوی و آب و هوای متغیر 
در نقاط مختلف زمین می شود. شهری همچون تهران 
در  بگیرید.  نظر  در  درجه   36 جغرافیایی  عرض  به  را 
خورشید  است،  برابر  روز  و  شب  طول  که  بهار  ابتدای 
دقیقًا  و  کرده  طلوع  جغرافیایی  شرق  نقطه ی  از  دقیقًا 
آغاز  از  چه  هر  اما  می کند.  غروب  جغرافیایی  غرب  در 
بهار به سمت تابستان می گذرد زاویه ی تابش خورشید 
شمالی تر می شود و خورشید از شمال شرقی طلوع و در 
شمال غربی غروب می کند و لذا مدت زماِن بیشتری در 
خورشید  غروب  و  طلوع  پاییز  اول  در  می ماند.  آسمان 
زمستان  و  پاییز  روزهای  در  اما  می شود.  بهار  اول  مثل 
میل خورشید جنوبی می شود و از جنوب شرقی طلوع و 

در جنوب غربی غروب می کند.

شاخص

کعبه

خورشید

سوی قبله 

سایه شاخص
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عمود  خط  سمت  به  خورشید  تابش  بهار،  اواخر  در 
به  خورشید  شمالی  میل  حداکثر  می شود.  نزدیک 
در  است.  درجه   23 یعنی  زمین  فرضی  محور  اندازه ی 
در  که 31 خرداد است خورشید  روز سال  طوالنی ترین 
نقطه ی انقالب تابستانی قرار دارد و زاویه ی تابش آن 

در هر شهر از این رابطه به دست می آید:
تابش  زاویه  حداکثر   =  23  +  )90  - جغرافیایی  )عرض 

خورشید
77 = 54 + 23 =  )36 - 90( + 23 = حداکثر زاویه تابش 

خورشید در تهران
زاویه  از  آن ها  جغرافیایی  عرض  که  جنوبی   شهرهای 
انحراِف محوِر فرضی زمین کمتر است، در روزهای آخر 
بهار و نیز در روزهای آغاز تابستان، شاهد تابش عمودی 
 7 روز  ظهر  در  خورشید  مثاًل  بود.  خواهند  خورشید 
خرداد و 23 تیر دقیقًا عمود بر مكه می تابد. زیرا عرض 
جغرافیایی مكه 21/5 درجه است و زاویه ی میل شمالی 
خورشید نیز در این روزها همین مقدار است. از 7 تا 31 
خرداد میل خورشید در مكه شمالی تر می شود و حتی 
از باالی سر ساکنان )سمت الرأس( نیز می گذرد. در 31 
خرداد یا اول تیر خورشید به نقطه ی اوج خود می رسد 
و از این به بعد هر روز از حداکثر ارتفاع آن کاسته می شود. 
23 روز بعد در شهر مكه باز هم عرض جغرافیایی با میل 
ظهر  هنگام  به  آفتاب  و  می شود  برابر  خورشید  شمالی 
که حرکت خورشید  از آنجا  بر این شهر عمود می تابد. 
بر روی نمودار، یک موج سینوسی را ترسیم می کند به 
انقالب  از  بعد  و  قبل  روز   23 که  می شود  دیده  وضوح 
تابستانی )31 خرداد( خورشید در ظهر مكه عمود بر این 

شهر خواهد تابید.
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تعیینسمتقبلهدرروزهایدیگرسال

در  خورشید  که  است  لحظه ای  شهر،  هر  در  ظهر  وقِت 
نیمكره ی  در  )البته  می گیرد  قرار  شهر  آن  جنوب  سمت 
خورشید  صبح  روز  هر  که  می بینیم  ما  زمین(.  شمالی 
ترین  باال به  تا  می آید  باال  شرقی  افق  از  اندک  اندک 
این لحظه، همان ظهر شرعی  برسد.  اوج  یعنی  نقطه 
است که سایه ی اجسام در آن زمان به کوتاه ترین مقدار 
خواهند رسید. سپس ارتفاع خورشید کم خواهد شد تا 

اینكه در افق غربی غروب کند.
هر کدام از این دو مجهول )لحظه ی ظهر و سمت جنوب( 
را اگر داشته باشیم آن دیگری به دست می آید.  به این 
ترتیب برای محاسبه ی ظهر شرعی کافی است سمت 
جنوب هر شهر را داشته باشیم و ببینیم در چه لحظه ای 
خورشید در جنوب قرار می گیرد یا سایه ی اشیاء در چه 
اذان  صدای  که  وقتی  در  شد.  خواهد  کوتاه ترین  زمان 
ظهر را در یک شهر می شنویم می توان سمت جنوب را 
در هر کوی و برزن تعیین کرد و به کمک آن و با داشتن 

زاویه ی انحراف قبله، سمت قبله را به دست آورد.
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زاویهانحرافقبلهدرشهرهایایران

دانستن سمت جنوب این کمک را به تعیین قبله می کند 
مشخص  و  شده  محاسبه  شهر  هر  قبلِه ی  زاویه ی  که 
نماییم. اگر در روی کره ی جغرافیایی یک شهر را به مكه 
وصل کنیم زاویه ی انحراف آن از یكی از دو جهت اصلی را 
که به آن نزدیک تر است می توان به دست آورد. با توجه 
دارد  قرار  ما  کشور  غربی  جنوب  در  مكه  شهر  اینكه  به 
زاویه ی انحراف قبله در ایران، از سمت جنوب محاسبه 
می شود. مثاًل این زاویه در تهران 38 درجه است. یعنی 
به  درجه   38 است  کافی  جنوب  سمت  به  کردن  رو  با 
سمت راست )غرب( بچرخیم تا در جهت قبله قرار گیریم.

در  ایران  پرجمعیت  شهرهای  قبله ی  انحراف  زاویه ی 
جدول ذیل درج شده است.
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زاویهانحرافقبلهدرشهرهایایران

زاویهانحرافشهر
زاویهشهرقبله

انحرافقبله

وار42آبادان 51سبز

واران39آمل 70سبز

79سراوان75ابوموسی

24سرپلذهاب32ابهر

57سرخس37اراک

20سردشت26اردبیل

22سقز46اردستان

44سمنان17ارومیه

49سمیرم46اصفهان

26سنندج54اقلید

64سیرجان39الیگودرز

45شاهرود37اندیمشک

48شهرضا22اهر

45شهرکرد41اهواز

57شیراز78ایرانشهر

55طبس27ایالم

62فسا58بافق

آباد48بجنورد وز 60فیر

59قائن34بروجرد

34قزوین70بم
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زاویهانحرافقبلهدرشهرهایایران
39قم55بندربوشهر

امام بندر
51قوچان45خمینی

42کاشان73بندرعباس

لنگه 64کرمان73بندر

28کرمانشاه45بندرماهشهر

63کنگان48بهبهان

31کنگاور27بیجار

71کیش61بیرجند

43گرگان60تایباد

42گرمسار20تبریز

24گرمی58تربتجام

40گلپایگان56تربتحیدریه

57گناباد38تهران

44گنبدکاووس79جاسک

68الر70جیرفت

67المرد83چابهار

14ماکو37چالوس

40محالت75خاش

21مراغه34خرمآباد

18مرند42خرمشهر

33مریوان27خلخال

مسجد16خوی
41سلیمان



45

ران
یای

الم
اس

ی
هور

جم
ی

موز
شآ

دان
ان

ازم
س

ویژهمربیانپیشتازانوفرزانگان

زاویهانحرافقبلهدرشهرهایایران

زاویهانحرافشهر
زاویهانحرافشهرقبله

قبله

55مشهد64داراب

34مالیر52درگز

25مهاباد32درهشهر

25میانه37دزفول

74میناب40دلیجان

49نائین34رامسر

66نهبندان44رامهرمز

37نوشهر31رشت

53نیشابور62رفسنجان

80نیکشهر69زابل

32همدان72زاهدان

52یاسوج29زنجان

55یزد41ساری

37ساوه
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فصلدومنقشهخوانی
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نقشهچیست؟
نقشه جغرافیایی عبارت است از صفحه ای مسطح که 
بر روی آن پدیده های طبیعی یا انسانی تمام یا بخشی 
از سطح زمین را به طور مجزا یا آمیخته با یكدیگر نمایش 
داده و ابعاد آن عوارض را با به کارگیری تكنیک ها و ابزار 
موقعیت  و  کرده  کوچک  معینی  نسبت  به  فنی  و  خاص 
قراردادی مشخص  از عالئم  استفاده  با  را  آن ها  ریاضی 

نموده باشند. 
نقشه، تصویر گرافیكی قسمتی از سطح زمین است که از 

باال دیده شده و با مقیاس مشخصی می باشد. 
عالیم و موارد روی زمین به وسیله ی نشانه ها، خطوط، 

رنگ ها و اشكال نشان داده می شود. 

اهمیتنقشهبرایچیست؟
به کمك نقشه می توان اطالعات دقیقی از موقعیت نقاط 
و مسافت بین عوارض زمین مانند محل های پرجمعیت، 
آورد.  به دست  را  گیاهی  پوشش  میزان  و  ارتباط  راه ها، 
همچنین تغییرات شكل زمین و ارتفاع عوارض طبیعی را 

نشان می دهد. 
زیادی  مقادیر  و  افراد  است  ممكن  مكان  تغییر  یک  در 
وسایل و تجهیزات نیاز به حمل، ذخیره، و در زمان و مكان 
با  باید  بیشتر طرح ریزی ها  الزامًا  گردند  مناسب جابجا 

نقشه انجام گیرد. 
بدیهی است که یكی از نیازهای مهم برای هر عملیات، 
نقشه های مناسب می باشد. چنانچه استفاده کنندگان 
از نقشه نتواند آن را به کار برند بهترین نقشه ها بی فایده 

خواهد بود. 

مراقبتازنقشهها
الف: یكی از نكاتی که در مراقبت از نقشه ها باید در نظر 
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گرفت نحوه تاکردن صحیح آن می باشد. اشكال )1-1( و 
)2-1( روش های تاکردن نقشه را نشان می دهند. در این 
روش ها نقشه به اندازه کافی کوچك شده که بتوان آن را 
به آسانی حمل و همیشه بدون باز کردن کامل آن مورد 
را برای  آن  باید  کردن نقشه  تا  از  قرار داد. بعد  استفاده 

محافظت در یك کیف تاشونده قرار داد. 
 

شكل )1-1(
 

شكل )1-2(

ب: اکثر نقشه ها روی کاغذ چاپ شده اند لذا در مقابل 
آب، گل و پارگی نیاز به محافظت دارند. در صورت امكان 
نقشه بایستی در یك بسته ضد آب، در یك پاکت، زیر یك 
پوشش یا لفاف و یا محل های دیگری که به سهولت قابل 

دسترس بوده و محفوظ باشد قرار گیرد. 

پ: چون نقشه بایستی برای مدت طوالنی مورد استفاده 
قرار گیرد )دوام یابد( لذا مراقبت در کاربرد آن باید دائمی 
رسم  نقشه  روی  عالمتی  باشد  الزم  چنانچه  باشد 
شود خطوط کمرنگ به کار برید زیرا که پاك کردن آن ها 
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به سهولت انجام گرفته بدون آن که آثار یا عالئم باقیمانده 
موجب اشتباه در استفاده مجدد از نقشه گردد. 

تهیهنقشه
و  از شماره برگ  که  کافی است  برای درخواست نقشه 
می باشد  نقشه  هر  مخصوص  که  نقشه  سری  شماره 
و  مسلح  نیروهای  جغرافیایی  سازمان  نمود.  استفاده 
سازمان جغرافیایی کشوری مرجع تهیه، چاپ و انتشار 

نقشه ها در کشور می باشند.

حفاظتنقشه
عادی  یا  شده  بندی  طبقه  از  اعم  نقشه ها  کلیه  الف: 
مستلزم حفاظت خاص می باشند. اگر نقشه ای به دست 
شخص غیر مجاز بیفتد بسادگی می تواند طرح های ما را 
به مخاطره انداخته و طرح ها و مناطق مورد نظر ما را برای 

دشمن و یا افراد غیرمجاز آشكار سازد.
یا  شخص  به  باید  نباشد  نیاز  مورد  نقشه ای  اگر  ب: 
سازمان متولی و مسئول تحویل گردد. اگر نقشه ای در 
خطر دزدیده شدن است باید از بین برده شود. بهترین 
راه از بین بردن نقشه سوزاندن و پراکنده کردن خاکستر آن 
می باشد در صورتی که سوزاندن نقشه مقدور نباشد باید 
آن را به قطعات ریز تقسیم کرده و آن را در یك منطقه وسیع 

پراکنده نمود. 

مقیاسنقشه
مقیاس نقشه )Scale( ارتباط بین مسافت یا سطح روی 
نقشه را نسبت به مسافت یا سطح در روی زمین نشان 

می دهد. 
مقیاس نقشه عبارت است از نسبت فاصله دو نقطه در 
روی نقشه، به فاصله افقی همان دو نقطه در روی زمین. 
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بهطورکلیمقیاسرامیتوانبهیکیازطرقزیربیان
کرد:

)1( مقیاس عددی یا کسری ساده 
که عبارت است از کسری که صورت آن یك و مخرج آن 
ترسیمی  اندازه ای  عدد  آن  اندازه   به  که  است  عددی 
نسبت به اندازه های افقی در طبیعت کوچكتر شده باشد.

)2( مقیاس مرکب 
ممكن است مقیاس به عوض آن که به صورت خط کسری 
نوشته شود به شكل یك جمله ساده بیان گردد. )معمواًل 

نقشه های انگلیسی به این ترتیب است. 
 )3( مقیاس خطی 

خطی است مدرج )بر حسب مایل یا کیلومتر و یا یارد( که 
در پایین نقشه برای سهولت اندازه گیری مسافت بدون 
محاسبه و استفاده از دو نوع مقیاس باال رسم شده است. 
به عبارت دیگر می توان گفت: مقیاس خطی عبارت است 
از خط کشی که با مقیاس عددی نقشه مربوطه تهیه و در 

زیر نقشه ها رسم شده است. 

روشاندازهگیریمسافتبهوسیلهمقیاسخطی
برای تبدیل طول AB روی نقشه به مسافت افقی بین دو 

نقطه A و B روی زمین اعمال زیر را انجام می دهیم: 
 B و A 1( یك قطعه کاغذ را انتخاب نموده و لبه آن را روی(

قرار داده و عالمت می گذاریم. 
)2( طول تعیین شده را روی مقیاس خطی قرار داده محل 

نقطه A را بر صفر مقیاس منطبق می سازیم.
)3( اگر طول AB به طور کامل روی تقسیمات کیلومتری 
مقیاس خطی قرار گیرد عینا مسافت را تعیین می کنیم در 
غیر این صورت آن قسمت از طول را که کمتر از یك کیلومتر 

است از روی پاشنه مقیاس می خوانیم.
انواعمقیاسدرنقشه
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در نقشه های مختلف، مقیاس را به شكل های مختلف 
نمایش می دهند. 

1- مقیاس ممكن است لفظی یا بیانی باشد.
در چنین نقشه هایی در کنار نقشه به صورت یک جمله 
کامل نسبت مقیاس را می نویسند. مثاًل در این نقشه هر 

سانتی متر برابر 1000 متر است. 
2- مقیاس عددی یا کسری

در برخی از نقشه ها مقدار مقیاس را به صورت یک کسر 
کسری نشان می دهند. مثاًل  و یا به صورت یک عبارت 
1:100000. معنای آن این است که هر واحد روی نقشه برابر 

100000 واحد روی زمین است. 
3- مقیاس خطی یا ترسیمی

در زیر برخی دیگر از نقشه ها، مقیاس را به صورت یک خط 
بخش  دو  دارای  خود  که  می دهند.  نمایش  مدرج  کش 
است بخش پاشنه مقیاس که برای اندازه گیری های کمتر 
و بخش اصلی  قرار می گیرد  استفاده  از یک واحد مورد 

مقیاس. 
یكی از مزایای مقیاس های خطی نسبت به سایر انواع 
سطح  در  دلیلی  هر  به  چنانچه  که  است  آن  مقیاس ها 
نقشه تغییری به وجود آید مثاًل دچار کشیدگی شود و یا 
به وسیله زیراکس نقشه بزرگ یا کوچک شود، مقیاس 
نیز به همراه آن تغییر خواهد کرد و نیاز به تغییر و اصالح 

مقیاس نخواهد بود. 
واژه های مقیاس کوچك، مقیاس متوسط و مقیاس بزرگ 
زمانی که با شماره و عدد بیان شوند ممكن است خواننده 
را به اشتباه بیاندازند. در نتیجه می توان گفت که هر قدر 

مخرج مقیاس بزرگتر باشد مقیاس نقشه کوچكتر است. 
)1( مقیاس کوچك

کوچكتر  1:600000یا  مقیاس  دارای  که  هایی  نقشه 
می باشند و به منظور طرح ریزی عمومی و مطالعات و 



مخابره و  جهت یابی

52

می روند.  کار  به  باال  رده های  در  استراتژیكی  تحقیقات 
مقیاس کوچِك استاندارد 1000000: 1 می باشند. 

)2( مقیاس متوسط
نقشه هایی که دارای مقیاس بزرگتر از 1:600000 و کوچكتر 
از 1:100000 می باشند و برای طرح ریزی عملیات که شامل 
کار  نقل و انتقاالت و تمرکز نیروها و تدارك می باشند به 
می روند. مقیاس متوسط استاندارد 250000: 1 می باشند. 

)3( مقیاس بزرگ
هستند  بزرگتر  و   1:75000 مقیاس  دارای  که  نقشه هایی 
و به منظور نیازهای تاکتیكی، فنون اداری یگان ها به کار 

می روند. مقیاس بزرگ استاندارد 1:50000 می باشد.

انواعنقشه
)1( نقشه مسطحاتی )بدون منحنی( 

 )PLANIMETRTC(
این نوع نقشه فقط موقعیت افقی عوارض زمین را نشان 
توپوگرافی  نقشه های  با  نقشه  این  اختالف  می دهند. 

حذف ارتفاعات می باشد. 

)2( نقشه توپوگرافی
 TO POGRAPHY 

شكل زمین و عوارض خاص آن را به صورت قابل اندازه 
برجستگی های  می دهد.  نشان  افقی  موقعیت  و  گیری 
می شوند.  مشخص  منحنی  میزان  وسیله  به  زمین 
متوسط  سطح  از  نقشه  منحنی های  میزان  و  ارتفاعات 

دریاهای آزاد اندازه گیری می شوند.
)3( نقشه برجسته پالستیكی

  PLASTTC ROLLER MAP
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و  چاپ  پالستیك  روی  که  بوده  توپوگرافیك  نقشه 
برجستگی های زمین را به طور سه بعدی نشان می دهد و 
نقشه خوان به آسانی متوجه تغییرات در ارتفاع می شود.

)4( نقشه عكس 
 Ointoperations graphics 

این نقشه از یك موزاییك عكس یا از یك سری عكس های 
خطوط  آن ها  روی  و  چسبانیده  یكدیگر  به  که  هوایی 
جاده ها،  مكان ها،  اسامی  حاشیه ای  اطالعات  و  شبكه 
تقریبی  وسعت  مقیاس  و  مرزها  مهم،  برجستگی های 

نوشته و رسم می گردد تشكیل می شود.

نقشه های )نمودارهای( عملیات مشترك
 Ointoperations graphics

یك سری از نقشه های نظامی با مقیاس 250000: 1 که برای 
عملیات مشترك زمینی و هوایی در نظر گرفته شده اند. 

منتشر  زمینی  و  هوایی  چاپ  دو  در  نقشه ها  نوع  این 
هر  در  توپوگرافی  برداری  نقشه  اطالعات  می شوند، 
زمینی  سری های  می باشند.  یكدیگر  مانند  چاپ  دو 
در  داده  نشان  متر  به  را  منحنی ها  میزان  و  ارتفاعات 
حالی که سری های هوایی به پا نشان می دهند. هر دو 
را مشخص  سری تسهیالت مربوط به فرود هواپیماها 
می نمایند. ولی سری های هوایی دارای عالماتی است 
رامعین  هوایی  ناوبری  نامساعد  عوارض  و  موانع  که 

می نماید.
 

)5( پیكتومپ
 Picto map

تبدیل  معنی  به  و  است  اختصاری  کلمه  یك  پیكومپ 
تصویر عكس به روش های پوشش رنگی می باشد و آن 
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نقشه  یك  عكس  تصویر  آن  روی  در  که  است  نقشه ای 
عكس استاندارد به عالئم و رنگ های قابل درك تبدیل 

گردیده است.

)6( نقشه عكس پالستیك برجسته
 plastic lief photo map

یك نقشه عكس است که مانند نقشه برجسته پالستیكی 
روی پالستیك چاپ شده است.

)7( موزاییك عكس
 PHTO MOSAIC

کاربرد  در  که  است  هوایی  عكس های  از  مجموعه ای 
در  و  می شود  خوانده  موزاییك  نام  به  توپوگرافی 
موزاییك ها هنگامی که زمان کافی برای تهیه نقشه های 
دقیق موجود نیست مفید واقع می شوند. دقت موزاییك 
رفته است  کار  به  آن  تهیه  که در  به روشی دارد  بستگی 
نقشه  یك  تا  زمین  حول  تصویر  یك  از  است  ممكن  و 

مسطحاتی تغییر کند
.

)8( نقشه نظامی شهر 
 MILITARY CITYMAP 

 1:12500 بامقیاس  معمواًل  که  توپوگرافی  نقشه  یك 
می باشد و در آن خیابان ها و نام آنها، ساختمان های مهم 
دارای  نظامی  نظر  از  که  مسكونی  قسمت های  سایر  و 
رعایت شده  آنها  و مقیاس نقشه در مورد  بوده  اهمیت 
نظامی  نقشه های  مقیاس  می شود.  داده  نشان  است 
شهرها با توجه به اهمیت و اندازه شهر، نوع مأموریت و 
اطالعات موجود ممكن است از 25000: 1 تا 5000: 1 تغییر 

کند.
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)9( نقشه های مخصوص 
 special maps

)عبور  ترافیك  مانند  خاص  منظور  برای  که  نقشه هایی 
نقشه ها  این  می روند  کار  به  تهاجم  و  ارتباطات  مرور(  و 
معمواًل چاپ مجددی از نقشه هایی به مقیاس کوچكتر 

از 1:100000 هستند.
از  که  هستند  آنهایی  مخصوص  نقشه های  دیگر  انواع 
موادی غیر از کاغذ ساخته شده اند و در شرایط مختلف 

جوی قابل استفاده می باشند. 

)10( ماکت زمین 
 terrain model 

می دهد.  نمایش  را  کشاورزی  و  صنعتی  مقیاس  طرح 
ماکت زمین وسیله ای است که برای تجسم زمین جهت 
طرح ریزی با تفهیم هدف ها و بررسی کلی مناطق فرود 

تهیه می گردد.

نقشــههاییکهبرایمنــظورهایخاصتهیــهشدهاند 
که در نقشه های  این نوع نقشه دارای اطالعاتی است 
آن  در  نقشه  استاندارد  عناصر  و  ندارد  وجود  استاندارد 
رعایت نشده است، این نوع نقشه معمواًل چاپ مجدد 
هستند. نقشه چاپ مجدد چارت یا نقشه ای است که به 
غیر از اطالعات معمولی، اطالعاتی که دارای اهمیت و با 

استفاده خاص هستند روی آن چاپ شده است. 
ذکر موضوعات مختلفی که می تواند به عنوان نقشه های 
منظور خاص به کار روند در این جزوه مقدور نبوده و فقط 
به توضیح مختصری در مورد تعدادی از آنها که دارای 
اهمیت می باشند اکتفا می گردد. نقشه های منظور خاص 
تعدادی  یا  بوده  ویژه  برگ های  شكل  به  است  ممكن 
از  آنها محدود به بررسی یك منطقه باشد. تعدادی  از 
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موضوعاتی که در این نقشه ها به کار می روند به شرح زیر 
است: 

الف: اشكال زمین 
ب: خصوصیات زهكشی و فاضالب 

پ: روییدنی ها 
ت: آب و هوا 

ث: سواحل وکناره های مناسب فرود
ج: جاده ها و پل ها 

چ: راه آهن 
ح: فرودگاه ها 

خ: مناطق مسكونی 
د: نیروی برق 

ذ: مواد سوختنی 
ر: منابع آب های سطحی 

ژ: مواد طبیعی ساختمانی 
س: حرکت عبوری از کشور 

ش: تسهیالت برای ساختن فرودگاه 
ص: عملیات هوابرد 

اطالعاتحاشیهنقشه
زمانی شخص می تواند از نقشه به خوبی استفاده کند 
گاه  که از کلیه نوشته ها و اطالعات روی نقشه به خوبی آ
باشد مطالبی که درحاشیه خارجی نقشه نوشته شده 
به نام اطالعات حاشیه نقشه نامیده می شوند که در زیر 
به شرح هر کدام می پردازیم )مشخصات نقشه 50000: 1 

اصفهان در اطالعات زیر ذکر شده است.( 

الف: نام نقشه: 
 نام نقشه را در حاشیه وسط و باال و یا در حاشیه سمت 
منطقه  یك  از  نقشه  نام  می نویسند  پایین  و  راست 
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گرفته  مشخص و یا یك عارضه جغرافیایی روی نقشه 
می شود )اصفهان(  

ب: شماره برگ :
 شماره برگ در سمت راست حاشیه باال قرار دارد شماره 
در  و  شده  تهیه  اختیاری  سیستم  یك  در  نقشه  برگ 

مقیاس های مختلف متفاوت است.
به نقشه های با مقیاس 100000: 1 یك شماره چهار رقمی 
چهار  به  احتیاج  قطعه  این  پوشاندن  برای  که  داده اند 
بامقیاس 50000: 1 می باشند که هر کدام را با یك شماره 

 )6555 III( .تین مشخص می کنند ال

پ: نام سری ومقیاس: 
 در حاشیه باال و سمت چپ نوشته شده است و معرف 
است  جغرافیایی  بزرگ  منطقه  یك  در  نقشه  آن  وجود 

)ایران 50000: 1( 

ت: شماره سری :
 که درگوشه سمت راست و باال وگوشه سمت چپ و پایین 
قید گردیده و برای درخواست نقشه مورد استفاده قرار 

 )K 753( .می گیرد

ث: شماره چاپ: 
در حاشیه باال و حاشیه سمت چپ پایین نوشته می شود 
و عمر نقشه را با مقایسه با چاپ های دیگر همین نقشه 
تعیین می نماید. جدیدترین چاپ شماره بیشتری خواهد 

داشت. 

ج: مقیاس نقشه: 
حاشیه  وسط  در  و  نقشه  باالی  حاشیه  چپ  درسمت 
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داده  نشان  کسری  صورت  به  و  می شود  نوشته  پایین 
می شود )50000: 1( 

ج: مقیاس خطی: 
در پایین و وسط نقشه و یا واحدهای مختلف )کیلومتر- 
مایل- یارد - متر( برای اندازه گیری مسافت های افقی 

دیده می شود.
 

ح: یادداشت اعتباری: 
در قسمت چپ حاشیه پایین سازمان تهیه کننده نقشه و 

نحوه تهیه آن را می نویسد. 

خ: راهنمای نقشه مجاور: 
در قسمت پایین و سمت راست نقشه به وسیله دیاگرامی 
داده  نشان  استفاده  مورد  نقشه  مجاور  مناطق  نقشه 

می شود

دـ  راهنمای حدود: 
در قسمت پایین و راست حاشیه نقشه به وسیله دیاگرامی 
کلیه خطوط مرزی نقشه از قبیل مرز بین دو کشور، بین دو 

استان یا دو شهرستان نشان داده می شود. 

ذـ  سیستم تصویر: 
در حاشیه پایین نقشه سیستم تصویری که نقشه با آنها 

تهیه شده است نوشته می شود. 
رـ  کادر معرف شبكه بندی: 

6255I 6355IV 6355I

6255II 6355 III 6355II

6254 I 6354IV 6354I
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خواندن  روش  می گیرد  قرار  پایین  و  وسط  حاشیه  در 
مختصات کامل نقطه را با ذکر معرف شبكه منطقه ای و 

شبكه بندی 100کیلومتری برای ما مشخص می کند. 

زـ  راهنمای عالئم: 
در سمت چپ حاشیه پایین نوشته می شود. 

ژـ  نمودار شمال ها: 
در سمت راست و پایین نوشته می شود. 

سـ  متساوی البعد: 
در وسط حاشیه پایین نوشته شود. 

شـ  سطح مبنای ارتفاعات: 
در وسط حاشیه پایین نوشته می شود. 

صـ  طبقه بندی: 
اگر نقشه دارای طبقه بندی تامینی باشد در باال و پایین 

نقشه ذکر می کنند. 

ضـ  نقاله شمال مغناطیسی: 
خط  نقشه  باالیی  حاشیه  در  نقشه ها  از  بعضی  در 
مدرجی تهیه می کند که در رسم امتداد شمال مغناطیسی 

در توجیه کردن نقشه از آن استفاده می شود. 

عالئمقراردادیورنگها
تمام  در  که  هستند  آن هایی  عمومی  دادی  قرار  عالئم 
باید  و  می روند  کار  به  ارتشی  غیر  و  ارتشی  نقشه های 

دارای مشخصات زیر باشند. 
1ـ همگانی باشند. 
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2ـ حتی االمكان مقیاس نقشه در مورد آن ها رعایت شود.
3ـ حتی االمكان به شكل حقیقی شبیه باشند.

رنگها:
می کند.  بازی  عمده ای  نقش  قراردادی  عالئم  در  رنگ 
خیلی  مختلف  رنگ های  با  نقشه  یك  قرائت  معمواًل 
آسان تر از یك نقشه یكرنگ است رنگ ها به شرح زیر برای 

عوارض مختلف زمین اختصاص داده شده اند. 
1ـ رنگ آبی برای آب ها 

2ـ رنگ قرمز برای راه های آسفالت عالی
3ـ رنگ قهوه ای برای خاك ریزی ها و خاك برداری ها - 

ارتفاعات
4ـ رنگ سبز برای روییدنی ها

سایر رنگ ها با توجه به مقیاس نقشه برای نشان دادن 
عوارض و مشخصات خاص به کار می روند. 

شبکهبنـدیها

1ـتعاریف:
الف- محور زمین: 

آن  دور  به  زمین  که   )NS( فرضی  خط  از  است  عبارت 
می چرخد N و S را قطبین زمین می نماید. 

ب- خط استوا: 
خط  بر  و  گذشته  زمین  مرکز  از  که  فرضی  است  خطی 

فرضی قطبین عمود باشد. 

پـ  خط نصف النهار: 
از یك نقطه معین در روی زمین و خط  که  خطی است 

قطبین بگذرد. 
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تـ  خط مدار: 
به موازات خط استوا  زمین  از هر نقطه  که  خطی است 

بگذرد. 

2ـمختصاتجغرافیایی:
طول  وسیله  به  نقطه  هر  جغرافیایی  مختصات  ـ  الف 
مشخص  نقطه  آن  جغرافیایی  عرض  و  جغرافیایی 

می شود.
 

بـ  مبدأ طول جغرافیایی: 
به  موسوم  انگلستان  در  زمین  از  نقطه ای  النهار  نصف 
)گرینویچ( می باشد یعنی طول جغرافیایی در این نقطه 
صفر است. نصف النهار سایر نقاط عالم نسبت به این 

نصف النهار 180 درجه شرقی و غربی تعیین می شود. 

پـ  مبدأ عرض جغرافیایی: 
نسبت  عالم  نقاط  سایر  مدارات  و  می باشد  استوا  خط 

به این نقطه 90 درجه شمالی و جنوبی تعیین می شود. 

تـ  طول جغرافیایی: 
طول جغرافیایی نقطه ای مانند M عبارت است از زاویه 
دو خطی نصف النهار آن نقطه با نصف النهار مبدأ )شكل 

2ـ4( 

ثـ  عرض جغرافیایی: 
از  است  عبارت   M مانند  نقطه ای  جغرافیایی  عرض 
زاویه ای که قائم آن نقطه با خط استوا می سازد و یا عبارت 
است از قوسی از نصف النهار که بین خط استوا و مدار آن 

قرار گرفته باشد. )شكل 2ـ4( 
)قائم هر نقطه خطی است که از آن نقطه به مرکز زمین 
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وصل گردد.( 

 
 

جـ  اندازه گیری مختصات جغرافیایی:
در روی نقشه بعالوه هایی وجود دارد که برای به دست 
آوردن مختصات جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرند 
عرض  و  طول  مقدار  نقشه  حاشیه  بعالوه های  کنار  در 
مقیاس  با  نقشه های  در  که  شده  نوشته  جغرافیایی 
مختلف فواصل قوسی )زاویه ای( آن ها فرق می کند. در 

روی نقشه 50000: 1 فواصل بعالوه ها 5 دقیقه است. 

اندازهگیریمختصاتجغرافیاییازروینقشه

الفـطولجغرافیایی:
)1( ابتدا بعالوه هایی را که نقطه A در داخل آموزشی آنها 
قرار گرفته روی نقشه پیدا کرده و به هم وصل می کنیم و 

امتداد می دهیم. 

را  آن  و  کرده  انتخاب  سانتیمتری   30 کش  خط  یك   )2(
روی  کش  خط  صفر  که  می لغزانیم  نقشه  روی  طوری 
نصف النهار سمت چپ و عدد 30 خط کش روی نصف 
لبه  گیرد درحالی که نقطه A به  النهار سمت راست قرار 

Equator

Primo
Moridien

West
) - (

North
) - (

SOUTH
) - (

East
) + (

شكل 2 ـ 4 ـ طول و عرض جغرافیایی
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خط کش مماس باشد. 
)برای طول های غربی برعكس عمل می کنیم صفر را روی 

نصف النهار سمت راست می گذاریم( 

)3( عددی را که در مقابل نقطه A قرار می گیرد قرائت و آن 
را به طول جغرافیایی نصف النهار سمت چپ اضافه کرده 

و در نتیجه طول جغرافیایی نقطه A به دست می آید.
 

بـعرضجغرافیایی:
1. برای پیدا کردن عرض جغرافیایی مانند بندهای فوق 
عمل می کنیم منتهی به جای نصف النهارات از مدارات 

استفاده می نماییم. 

 2. اندازه گیری مختصات جغرافیایی در روی زمین: 
روی  از  می توانیم  را  نقطه  هر  جغرافیایی  طول  )الف( 
اگر  آوریم  به دست  گرینویچ  با  نقطه  آن  ساعت  اختالف 
ساعت در نقطه مزبور کمتر از ساعت در مبدا باشد طول 

نقطه غربی و بالعكس شرقی است.
)ب(ـ  عرض جغرافیایی نقطه را با یك دستگاه نشانه روی 
تراز دار مانند ترانزیتـ  تئودولیت و غیره می توانیم پیدا کنیم 
در نیمكره شمالی به ستاره قطبی نشانه روی می کنیم 
 Bزاویه تراز حاصله عبارت است از عرض جغرافیایی نقطه

3ـ  مختصات قائم الزاویه: 
دیده  شكل  مربع  خانه های  نقشه ها  اغلب  روی  الف- 
با  گویند.  قائم الزاویه  شبكه بندی  را  آن ها  که  می شود 
نقاط  موقعیت  آسانی  به  شبكه بندی  این  از  استفاده 
مربع ها  این  از  یك  هر  اینكه  برای  می گردد  مشخص 
مشخصاتی داشته باشند که بتوانیم موقعیت نقاط واقع 
درداخل آن ها را تعیین کنیم به هر یك از خطوط افقی و 
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عمودی شماره ای داده می شود که مبدا شبكه بندی ها 
گوشه سمت چپ و پایین نقشه خواهد بود. 

توجه:
خطوطی  قائم الزاویه  شبكه بندی  با  نقشه ها  روی  در 
 X که از چپ به راست رسم شده اند محور طول ها یا را 

می گویند. 
خطوطی را که عمود بر محور عرض ها باشند Yها گویند 
و همین محورهای عرض امتداد شمال شبكه محسوب 

می شوند. 

معمواًل  قائم الزاویه ـ  شبكه بندی  استعمال  موارد  ـ  ب 
با  مختلف  نقشه های  روی  قائم الزاویه  شبكه بندی 

مقیاس های مختلف متفاوت می باشد. 

نظامی  نقشه های  روی  استاندارد  شبكه بندی های 
عبارتند از: 

)1( در نقشه های 1000: 1 تا 5000: 1 شبكه بندی 100 متری. 
)2( در نقشه های 10000: 1 و 50000: 1 و 100000: 1 شبكه بندی 

1000 متری. 
)3( در نقشه های 250000: 1 شبكه بندی 10000 متری. 
)4( در نقشه های 1000000: 1 شبكه بندی 100000 متری. 

پـ  مشخصات شبكه بندی ها: 
مشخصات شبكه بندی های نظامی به شرح زیر است. 

)1( سیستم تصویر جهانی مرکاتور )UTM( برای قسمتی 
از کره زمین بین 80 درجه عرض جنوبی و 84 درجه عرض 
شمالی به کار می رود که به نام سیستم )UTM( نامیده 

می شود. 
)2( سیستم تصویر جهانی قطبی )UPS( که برای مناطق 
و  عرضی  درجه   80 از  تر  )جنوبی  می رود  کار  به  قطبی 
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از 84 درجه عرض شمالی( و به نام سیستم  تر  شمالی 
)UPS( نامیده می شود.

 
تـ  نامگذاری شبكه بندی: 

در سیستم تصویر مرکاتور کره زمین بین 84 درجه عرض 
شمالی و 80 درجه عرض جنوبی به شبكه هایی که طول 
هر یك از آنها در روی استوا 6 درجه و عرض آن ها به طرف 

شمال و جنوب 8 درجه می باشد تقسیم گردیده است. 
زمین  کره  محیط  به  توجه  با  که  درجه   6 ستون های 
به نصف  از 180 درجه غربی نسبت  60 عدد می باشد 
النهار مبدا به ترتیب از 1 تا 60 شماره گذاری شده که این 

شماره ها را را شماره نواحی مرکاتور می نامند.
از خط استوا به طرف شمال این ستون ها به شبكه های 
8 درجه ای تقسیم می شوند تا 72 درجه عرض شمالی و 
آخرین شبكه تا 84 درجه یك شبكه 12 درجه ای می باشد 
و از استوا به طرف جنوب نیز به شبكه های 8 درجه ای 

تقسیم می شود. 
این شبكه ها از 80 درجه جنوبی به طرف شمال با حروف 
 I نامگذاری می شوند و فقط دو حروف X تا C تینی از ال
و O حذف گردیده است بنابراین هر یك از نواحی با یك 

 17 S  :شماره و یك حرف مشخص می شوند مانند
 

ثـ  مبنای مختصات قائم الزاویه: 
شبكه های  از  یك  هر  مرکز  از  ها(   X( طول ها  مبنای   )1(
که با یك عدد و یک حرف مشخص می شوند  مرکاتور 
از یك نصف النهار می گذرد که به آن نصف النهار مرکزی 

می گویند. 
طبقه قرارداد طول )X( هر یك از این نصف النهارات مرکزی 
را 500000 متر گرفته اند که هر چه به طرف غرب این نصف 
النهار برویم طول نقاط از 500000 متر کم می شود و هر چه به 
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طرف شرق این نصف النهار برویم طول نقاط از 500000 متر 
بیشتر می شود ولی این کم و زیاد شدن به علت پوششی 
که نواحی 60 گانه نسبت به هم دارند هیچ وقت از 100000 
بنابراین طول  از 900000 متر بیشتر نمی شود،  کمتر و  متر 
تمام نقاط روی زمین بین دو عدد یاد شده باال خوهد بود 
به عبارت دیگر طول )X( نقاط هیچ وقت از 6 رقم بیشتر 

نخواهد شد. 

 )2( مبنای عرض ها )Y ها( مبنای عرض ها را برای هر دو 
نیمكره خط استوا فرض نموده اند. 

)الف( نیمكره شمالی عرض استوا را برای نیمكره شمالی 
صفر فرض نموده و فاصله هر نقطه را در نیمكره شمالی 
)Y( نقطه می نامند.  بر حسب متر عرض  از خط استوا 
درجه  مدار 84  حدود  در  نقاط  عرض  شمالی  درنیمكره 
 R( تقریبًا 10 میلیون متر می باشد و برای ایران که در نواحی
38 و 39R و 40R( و )38S و 39S و 40S( قرار گرفته مقدار 
Y ها بین 3000000 متر و کمی بیشتر از 4000000 متر می باشد. 

نیمكره  برای  را  استوا  خط  عرض  جنوبی:  نیمكره  )ب( 
جنوبی 10000000 متر فرض نموده و تفاضل فاصله هر نقطه 

را در نیمكره جنوبی از 10000000 عرض نقطه نامند. 

جـ  طریقه بردن و تعیین مختصات قائم الزاویه روی نقشه: 
)1( بردن مختصات: 

 91700( آن  مختصات  که   A مانند  نقطه ای  بردن  برای 
گوشه  از  زیر عمل می کنیم  ترتیب  به  ـ 59300( می باشد 
پایین و سمت چپ نقشه روی محور طول ها نقطه ای 
که طول آن 59300 متر است پیدا می کنیم و از این نقطه 
خطی به محور طول ها عمود می نماییم و بعد روی محور 
عرض ها نقطه ای را که دارای عرض 91700 متر است پیدا 
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کرده و خطی بر محور عرض ها عمود می کنیم تا این دو 
عمود در نقطه A یكدیگر را قطع نمایند. 

این همان نقطه A است.

)2( تعیین مختصات: 
برای به دست آوردن مختصات نقطه ای مانند B به ترتیب 

زیر عمل می کنیم: 
وارد  بر محور طول و محور عرض  B دو عمود  از نقطه   
می کنیم این فواصل را با توجه به مقیاس نقشه محاسبه 
تا  کرده و روی طول و عرض محورها اعمال می نماییم 

مختصات نقطه B به دست آید. 

 4ـ  مختصات قطبی: 
برای تعیین موقعیت نقاط عالوه بر مختصات جغرافیایی 
و قائم الزاویه طرق دیگری نیز وجود دارد که یكی از آن ها 
مختصات قطبی است. مختصات قطبی عبارت است از 

یك زاویه و یک مسافت از نقطه مبناء. 

الف: زاویه: 
و  مشخص  امتداد  یك  بین  که  است  زاویه ای  معمواًل 
امتدادی که از نقطه مبدا به نقطه مطلوب وصل می شود 
در صورتی که امتداد مشخص یكی از شمال ها باشد زاویه 
گرا می باشد و همیشه در جهت حرکت عقربه  مطلوب 

ساعت اندازه گرفته می شود. 

 ب: مسافت: 
نقطه  و   )A( مبدا  نقطه  بین  فاصله  از  است  عبارت 

 )B(مطلوب
 5ـ  خط سری: 

سه روش برای تعیین موقعیت نقاط روی نقشه تاکنون ذکر 
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گردیده است چنانچه مختصات نقاط به دست آموزشی 
برسد فوراً می تواند از محل یا منظور ما مطلع شود برای 
جلوگیری از این وضع در ارتش روشی برای تعیین موقعیت 
نقاط معمول است که کمتر از سایر طرق دشمن می تواند 
از آن استفاده نماید و آن پیدا کردن نقاط به کمك خط 

سری می باشد. 
خط سری به دو طریق مشخص می گردد. 

الف: به وسیله مختصات دو نقطه سر و ته خط. 
ب: به وسیله مختصات نقطه سرخط و گرای خط سری. 
برای استفاده از خط سری به یكی از دو روش فوق خط 
سری مشخص شده و واحد اندازه گیری بر حسب متر یا 
کیلومتر مشخص می گردد و ممكن است واحدها بر حسب 
مضرب 10 متر یا 100 متر تعیین گردد مثاًل در مضرب 10 متر 

215 به منزله 2150 متر می باشد. 
موقعیت نقطه مورد نظر با توجه به خط سری به صورت 
جلو یا عقب از مبدا خط سری و چپ یا راست به امتداد 

خط سری مشخص می گردد.

جهاتوانحرافات


1ـخطوطمبنا:
برای اندازه گیری هر چیز باید یك نقطه مبنا یا اندازه گیری 
صفری موجود باشد برای مشخص کردن یك سمت یا 
مقدار زاویه ای باید یك نقطه مبناء و یك نقطه برگشت 
را  مبناء  خط  تشكیل  نقطه  دو  این  که  باشد  موجود 

می دهند؟ 
کار  گیری ها به  اندازه  که در  سه خط مبناء وجود دارند 
شمال  حقیقی،  شمال  امتداد  از:  عبارتند  که  می روند 

مغناطیسی و شمال شبكه. 
امتدادهایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند 
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از شمال مغناطیسی و شمال شبكه هنگامی که با قطب 
از  استفاده  هنگام  و  مغناطیسی  شمال  می کنیم  کار  نما 

نقشه های نظامی شمال شبكه به کار می رود. 
الفـ  شمال حقیقی )جغرافیایی(: 

از زمین و قطب شمال  امتداد خط واصل بین هر نقطه 
امتداد شمال حقیقی می باشد تمام خطوط نشان دهنده 
طول جغرافیایی امتداد شمال حقیقی را مشخص می کنند 
مشخص  ستاره  یك  وسیله  به  معمواًل  حقیقی  شمال 

می گردد. 
بـ  شمال مغناطیسی: 

امتداد قطب شمال مغناطیسی که به وسیله نوك شمالی 
عقربه مغناطیسی مشخص می شود. شمال مغناطیسی 

معمواًل به وسیله یك نیمه فلش مشخص می شود 
پـ  شمال شبكه: 

به وسیله خطوط عمودی شبكه روی نقشه مشخص 
می گردد شمال شبكه به وسیله حروف )ش، ش( یا حرف 

y مشخص می گردد. 

2ـواگرد)انحراف(:
زاویه ای که امتداد شمال ها با هم تشكیل می دهند واگرد 
تغییرات  و  شمال ها  بین  واگرد  مقدار  می شود  نامیده 
سالیانه آنها در حاشیه نقشه ها به صورت نمودار واگردها 
از نقشه و  که در هنگام استفاده  )انحرافات( وجود دارد 
شمال ها باید به آن توجه نمود تا نقشه به طور صحیح 

توجیه گردد. 

انواعواگردها
الف: واگرد شبكه: 

حقیقی  شمال  با  شبكه  شمال  زاویه ای که  کوچكترین 
می سازد و نسبت به شمال حقیقی به صورت شرقی یا 
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غربی بیان می گردد 
ب: واگرد مغناطیسی: 

کوچكترین زاویه ای که شمال مغناطیسی با شمال حقیقی 
می سازد و نسبت به شمال حقیقی به صورت شرقی یا 

غربی بیان می گردد. 
پ: واگرد دستگاه )انحراف دستگاه(: 

عقربه های  جهت  در  که  افقی  زاویه ای  از  است  عبارت 
ساعت از شمال شبكه به طرف شمال مغناطیسی اندازه 

گرفته می شود. 
ت: زاویه شبكه مغناطیسی )شم(: 

کوچكترین زاویه ای که شمال شبكه و شمال مغناطیسی با 
هم می سازندو نسبت به شمال شبكه به صورت شرقی یا 

غربی بیان می گردد. 
مقدار واگرد شبكه ثابت است ولی واگرد مغناطیسی دارای 
تغییرات سالیانه می باشد که ممكن است شرقی یا غربی 

باشد. 

گرا: 3ـ
گرا عبارت است از زاویه افقی بین یك شمال و یك امتداد 

شروع از شمال در جهت حرکت عقربه های ساعت. 
انواع گرا: گراهای مغناطیسی، حقیقی، شبكه

الفـ  گرای حقیقی: 
زاویه ای است افقی که در جهت حرکت عقربه های ساعت 

از شمال حقیقی اندازه گیری می شود 
بـ  گرای مغناطیسی: 

زاویه ای است افقی که در جهت حرکت عقربه های ساعت 
از شمال مغناطیسی اندازه گیری می شود 

پـ  گرای شبكه: 
زاویه ای است افقی که درجهت حرکت عقربه های ساعت 

از شمال شبكه اندازه گیری می شود 
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  تـ  گراهای وارونه: 
با  میلیم   3200 با  درجه   180 امتداد  هر  وارونه  گراهای 
گراهای اولیه آن اختالف دارد برای به دست آوردن گراهای 
گرای امتداد از 3200 میلیم یا 180 درجه  وارونه چنانچه 
کمتر باشد 3200 میلیم یا 180 درجه به آن اضافه می کنیم. 

اگر چنانچه گرای امتداد از 3200 میلیم یا 180 درجه بیشتر 
باشد 3200 میلیم یا 180 درجه از آن کم می کنیم. 

 
ارتفاعاتوپستیوبلندیها

1ـمقدمه:
و  نقشه، شبكه بندی ها، مقیاس  روی  با عالئم  آشنایی 
مسافت، اطالعات کافی را برای تعیین موقعیت دو نقطه، 
اندازه گیری فواصل آن دو و تعیین زمان حرکت بین آن دو 
به ما می دهد. اما اگر در مسیر این دو نقطه یك پرتگاه با 

بریدگی 100 متری وجود داشته باشد چه خواهد شد؟ 
نقشه خوان باید قادر باشد تا شكل زمین و ناهمواری های 
آن را تشخیص داده و بتواند ارتفاع نقاط و اختالف عوارض 

روی زمین را به دست آورد. 
)1( سطح مبنا: 

سطح  این  به  نسبت  ارتفاعات  کلیه  که  است  سطحی 
نقشه ها  اکثر  برای  مبنا  سطح  می شوند.  گیری  اندازه 

سطح متوسط آب های آزاد می باشند. 
)2( ارتفاع: 

فاصله عمودی نقطه مورد نظر نسبت به سطح مبنا که 
ممكن است در باال یا پایین آن باشد. 

)3( پستی و بلندی: 
نمایش شكل و ارتفاع عمودی زمین و خصوصیات سطح 

زمین می باشد. 
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2ـخطوطمیزانمنحنی:
الف: برای نشان دادن ارتفاعات و پستی و بلندی ها روی 
نقشه چندین روش وجود دارد بهترین روش به وسیله 
خطوط میزان منحنی است. خط میزان منحنی خطی 
است فرضی روی زمین که تمام نقاط واقع روی آن دارای 

یك ارتفاع می باشند. 
روش های دیگر نشان دادن ارتفاعات شامل سایه روشن، 
رنگ آمیزی، خطوط تقریبی ارتفاعات و هاشور می باشند.

خطوط میزان فاصله عمودی را از باال یا پایین سطح  بـ
مبنا نشان می دهند معمواًل میزان منحنی ارتفاع صفر از 
سطح دریا شروع شده و هر میزان منحنی نشان دهنده 
ارتفاع باالی سطح دریا می باشد. فاصله عمودی بین دو 
میزان منحنی مجاور به نام متساوی البعد خوانده شده و 

مقدار آن در اطالعات حاشیه نقشه ذکر می گردد. 
رنگ خطوط میزان روی بیشتر نقشه ها قهوه ای است. 
خطوط میزان از ارتفاع صفر شروع شده و به ازاء هر 5 میزان 
منحنی یكی پر رنگ تر بوده که به نام میزان منحنی اصلی 
خوانده شده و ارتفاع مربوطه در بعضی قسمت های آن 
نوشته می شود. خطوط میزانی که بین خطوط اصلی 
قرار گرفته اند به نام خطوط میزان فرعی خوانده می شوند 
و با رنگ روشن تری نسبت به خطوط اصلی رسم شده و 

معمواًل ارتفاع آنها روی خطوط نوشته نمی شود. 
پـبا استفاده از خطوط میزان ارتفاع هر نقطه روی نقشه 

به شرح زیر به دست می آید. 
نقشه  حاشیه  اطالعات  از  را  متساوی البعد  مقدار   )1(

به دست آورید. 
)2( ارتفاع میزان منحنی نزدیك و مجاور نقطه را به دست 

آورید. 
)3( جهت افزایش یا کاهش ارتفاع را از خط میزان به نقطه 

مورد نظر تعیین نمایید. 
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)4( با توجه به مقدار متساوی البعد و با واسطه یابی یا 
مجاور  منحنی  میزان  از  را  نقطه  فاصله  نظری  تخمین 

به دست آورده روی ارتفاع آن اعمال نمایید.
الف: چنانچه نقطه مورد نظر روی میزان منحنی باشد 

ارتفاع آن با ارتفاع میزان منحنی برابر است. 
را  نقاط  ارتفاع  می توان  نظامی  کارهای  در  معمواًل  ب: 
اندازه   به  و  زده  تخمین  باشند  میزان  وسط  در  چنانچه 
نصف متساوی البعد روی ارتفاع میزان منحنی مجاور در 
جهت مناسب اعمال نمود در صورتی که در کمتر از فاصله 
میزان  خط  ارتفاع  همان  را  ارتفاع  باشد  میزان  خط  دو 

نزدیك در نظر می گیرند. 
چنانچه دقت بیشتری در به دست آوردن ارتفاع مورد نظر 
از  اینكه فواصل میزان منحنی زیاد باشد باید  بوده و یا 

طریق واسطه یابی ارتفاع مورد نظر را به دست آورد. 
نصف  اندازه  به  تپه  یك  رأس  ارتفاع  تعیین  برای  ت: 
متساوی البعد از آخرین ارتفاع )کوتاه ترین( میزان منحنی 

کم کنید. 
پ: برای تعیین ارتفاع نقطه انتهایی یك گودی به اندازه  
نصف متساوی البعد از ارتفاع آخرین )کوتاه ترین( میزان 

منحی کم کنید. 
ث: روی نقشه هایی که فاصله میزان منحنی های اصلی 
و فرعی زیاد بوده و دانستن پستی و بلندی زمین نیز مورد 
نیاز می باشد خطوط میزان منحنی تكمیلی به کار برده 
می شوند. این خطوط به صورت قهوه ای و خط چین 
به کار برده شده و بین خطوط میزان فرعی رسم می گردند. 
 )XB.M( جـ  عالوه بر خطوط میزان منحنی نقاط ارتفاعی
و نقاط مسطحاتی نیز برای نشان دادن ارتفاعات روی 
نقشه وجود دارند. نقاط ارتفاعی )XB.M( دقیق تر بوده 
 )X( و ارتفاع نشان داده شده در کنار آن مربوط به مرکز
هستند  قهوه ای  رنگ  به  که  مسلحاتی  نقاط  می باشد 
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معمواًل در تقاطع راه ها، باالی تپه ها و سایر نقاط مشخص 
زمین وجود دارند. عالمت نشان دهنده نقاط کنترل افقی 

دقیق می باشد. 
نقاط مسطحاتی  و   )B. M( ارتفاعی  نقاط  که  هنگامی 
روی هم قرار گیرند عالمت B. M برای آن ها به کار می رود. 
چـ  فاصله بین خطوط میزان وضعیت شیب زمین را نشان 

می دهد. 
)1( خطوط میزان با فواصل مساوی و زیاد از یكدیگر نشان 

دهنده شیب مالیم و یكنواخت می باشند.
)2( خطوط میزان با فواصل مساوی نزدیك به هم نشان 
دهنده شیب تند و یكنواخت می باشند هر چه خطوط 

میزان به هم نزدیكتر شوند شیب تندتر می گردد. 
)3( خطوط میزان با فواصل کم در باال و فواصل زیاد در 

پایین نشان دهنده شیب مقعر می باشند.  
یك دیده بان می تواند از باالی شیب مقعر تمام شیب و 
زمین را تا انتها ببیند. بر عكس یگانی که از این شیب به 
اختفایی  و  پوشش  هیچگونه  می رود  پیش  باال  طرف 
که در باالی شیب  نسبت به جنگ افزارها دیده بانانی 
تر رود عمل صعود  قرار دارند ندارد. همچنین هر چه باال

مشكلتر می گردد. 
)4( خطوط میزان با فواصل زیاد در باال و فواصل کم در 

پایین نشان دهنده شیب محدب می باشند 
از باالی شیب محدب نمی تواند قسمت  یك دیده بان 
زیادی از شیب و یا زمین را تا انتها ببیند. برعكس یگانی که 
از این شیب به طرف باال پیش می رود پوشش بیشتری 
تر رود عمل  نسبت به شیب مقعر دارد. همچنین هر چه باال

صعود آسان تر می گردد. 
حـ  برای نشان دادن رابطه اشكال مختلف زمین نسبت به 
یكدیگر روی نقشه ای که دارای میزان منحنی است دور 
نمای برجسته ای از پستی و بلندی های اصلی کشیده 
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شده و یك نقشه میزان منحنی از هر یك از دورنماها تهیه 
گردیده است. 

 )1( تپه: 
یك نقطه یا منطقه کوچكی از زمین مرتفع را تپه گویند. 

 )2( دره: 
یك آبراه است که دارای یك قسمت مسطح در کف آن 
بوده و از اطراف به زمین های بلندتر محدود گردد. دره 
معمواًل در حاشیه کناری دارای فضای کافی است. میزان 
منحنی هایی نشان دهنده دره به شكل )U( بوده و قبل از 
تقاطع با یك آبراه اصلی با آن موازی می شوند. هر اندازه 
شیب یك آبراه مالیم تر باشد میزان منحنی موازی با آن 
دارای فاصله بیشتری خواهد بود. انحناء میزان منحنی 
همیشه به طرف باالی آبراه است. محل تالقی و انحنای 

میزان منحنی ها همیشه رو به باالی مسیر آب می باشد. 
)3( خط القعر: 

دارای  و  بوده  مسطح  قسمت  فاقد  که  است  آبراه  یك 
فضای کافی درحاشیه های کناری نباشد. 

زمین اطراف خط القعر به طرف باال دارای شیب بوده و 
به طرف باالی خط القعر پیش می رود. خط القعر معمواًل 
در طول دامنه خط الرأس ها و عمود بر دره های بین آن ها 

تشكیل می شوند. 
خطوط میزان نشان دهنده خط القعر به شكل )v( بوده که 

رأس آن به طرف باالی خط القعر می باشد. 
 )4( خط الرأس: 

خطی است از یك زمین مرتفع که معمواًل در امتداد مسیر 
خود دارای تغییرات کمی است 

خط الرأس تنها خط باالی تپه ها نبوده و تمام نقاط واقع بر 
روی آن به طور محسوس از کلیه نقاط دامنه های طرفین 

مرتفع تر است. 
)5( مهمیز: 
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خطی است کوتاه با شیب ممتد که معمواًل از زمین مرتفع 
کنار خط الرأس به پایین کشیده می شود. 

تشكیل  موازی  کاماًل  آبراه  دو  وسیله  به  معمواًل  مهمیز 
می گردد که منجر به ایجاد آبشوره ها از کناره خط الرأس 

به طرف پایین می شوند.  
 )6( گردنه: 

یك نقطه گود یا پایین در مسیر بلندی های خط الرأس 
می باشد، گردنه کوتاه ترین نقطه بین دو تپه نبوده بلكه 
ممكن است فقط یك بریدگی یا گودی در مسیر افقی یك 

خط الرأس باشد. 
)7( گودال: 

وسیله  به  طرف  همه  از  که  حفره ای  با  کوتاه  نقطه 
زمین های بلندتر احاطه شده است. 

 )8( خاك برداری و خاك ریزی: 
جاده  مسیر  کردن  مسطح  برای  که  مصنوعی  عوارض 
کردن  پر  و  بلند  زمین  از  قسمتی  برداشتن  با  راه آهن،  یا 

زمین های پست به وجود می آیند. 
طرف  به  کوچك  و  پر  خطوط  با  را  ریزی  خاك  معمواًل 

پرتگاه نشان می دهند. 
)9( پرتگاه: 

یك شیب عمودی یا تقریبًا عمودی می باشد وقتی که 
شیب زمین آنقدر زیاد است که نمی توان آن را با چند میزان 
منحنی با متساوی البعد مشخص نشان داد و خطوط 
میزان روی هم قرار می گیرند آن را به وسیله خط یا خطوط 
میزان با خطوط پر و کوچك نشان می دهند جهت این 

خطوط همیشه به طرف زمین پایین تر می باشد. 

3ـشیب:
الف - نسبت باال رفتن و یا پایین آمدن شكل زمین را شیب 
گویند که ممكن است شیب تند یا مالیم باشد. حال این 
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سؤال پیش می آید که میزان تندی یا مالیمت آن چه قدر 
است؟ شیب زمین روی سرعت حرکت پرسنل و وسائل اثر 

می گذارد.

4ـنیمرخ:
منحنی  میزان  خطوط  روی  از  زمین  شكل  بررسی  الف: 
برای بسیاری از مقاصد مناسب است، ولی وقتی که دقت 
مورد نظر باشد استفاده از نیمرخ ضروری می گردد نیمرخ 
عبارت است از منظر عمودی قسمتی از سطح زمین در 

امتداد خط واصل بین دو نقطه. 
ب: نیمرخ را می توان از روی هر نقشه ای که دارای میزان 

منحنی باشد رسم نمود که به شرح زیر رسم می گردد. 
)1( روی نقشه خطی رسم کنید )خط نیمرخ( که نیمرخ آن 

امتداد مورد نیاز است. 
که  را  ارتفاع میزان منحنی هایی  کمترین  و  بیشترین   )2(
خط نیمرخ را قطع کرده و یا با آن مماس هستند به دست 
آورید. برای دقت بیشتر در مسیر تپه ها و دره ها به اندازه  
متساوی البعد به بیشترین ارتفاع افزوده و از کمترین ارتفاع 

کم کنید. 
)3( روی یك کاغذ سفید خطوط افقی موازی و به فواصل 
اندازه  ای  به  شده  رسم  خطوط  نمایید.  رسم  مساوی 
میزان  از  یكی  ارتفاع  دهنده  نشان  خط  هر  که  باشد 

منحنی های بند )2( فوق باشد. 
)4( کاغذ خط کشی شده را طوری روی نقشه قرار دهید 

که خطوط آن موازی و درکنار خط نیمرخ قرار گیرند. 
)5( عدد مربوط به بلندترین ارتفاع را در کنار خط افقی 

مجاور خط نیمرخ بنویسید. 
)6( بقیه خطوط را از باال به پایین متناسب البعد نقشه تا 

کمترین ارتفاع شماره گذاری کنید. 
)7(از نقاط تماس یا تقاطع خط نیمرخ با خطوط میزان 
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منحنی خطوطی عمود به طرف پایین بكشید تا خط های 
متناظر با خطوط میزان خود را قطع نمایند محل تقاطع را 

با یك عالمت مشخص کنید. 
)8( ارتفاع رأس تپه ها و ته دره هارا با واسطه یابی به دست 
هم  افقی  خطوط  به  عمودهایی  نقاط  آن  از  و  آورده 

ارتفاعشان فرود آورید. 
گذاری  عالمت  و  عمودی  خطوط  کلیه  رسم  از  بعد   )9(
محل تقاطع آن ها با خطوط افقی متناظرشان نقاط تقاطع 

را با خط منحنی یكنواخت به هم وصل کنید. 
که تپه ها و دره ها معمواًل دارای  به خاطر داشته باشید 
انحنا می باشند آبراه ها اکثرًا بدون انحنا و به شكل )v( و یا 

به شكل )u( هستند. 
است  گردیده  رسم  فوق  ترتیب  به  که  را  نیمرخی   )10(
می توان به هر نسبتی بزرگ نمود. فاصله خطوط افقی 
رسم شده مقدار بزرگ شدن نیمرخ را مشخص می سازد. 

مراحلرسمنیمرخ
1ـ  دو نقطه را با خط مستقیم به هم وصل کنید. 
2ـ  حداکثر و حداقل ارتفاعات را به دست آورید. 

3ـ  خطوط افقی رسم کرده و آنها را شماره گذاری نمایید. 
4ـ  از نقاط تقاطع خطوط عمودی رسم کنید. 

5ـ  نیمرخ را رسم نمایید. 
کامل  نیمرخ  یا رسم  و  کم بوده  که وقت  ـ در صورتی  پ 
تپه ها،  دهنده  نشان  فقط  که  نیمرخی  نباشد  ضروری 
خط الرأس های بلند و در صورت تمایل دره ها باشد رسم 

می شود که آن را نیمرخ سریع نامند. 
تـ  بعضی از موارد استعمال نیمرخ ها عبارتند از: 

)1( تعیین قسمت های مرئی و مخفی امتداد یك خط دید. 
)2( ترسیم مناطق مخفی 

)3( طرح ریزی برای احداث جاده و راه آهن. 
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)5( طرح ریزی برای حرکات زمین. 
)6( تعیین نقاط مرئی و مخفی

5ـروشهایدیگرنشاندادنپستیوبلندیها:
الف: رنگ آمیزی: 

نشان  آمیزی  رنگ  با  را  بلندی ها  و  پستی  روش  این  در 
می دهند. رنگ های مختلف برای طبقات مختلف ارتفاع 
به کار می روند. هر رنگ یا طبقه معرف حدودی از ارتفاع 
می باشد. این روش ارتفاع دقیق نقاط را مشخص نكرده 
بلكه نشان دهنده ارتفاعات در طبقات ارتفاعی می باشد 
که با رنگ مشخص می شود رنگ آبی معمواًل ارتفاعات 
هم سطح دریا را مشخص می کند. در حاشیه نقشه ها 
را برای  ارتفاعات  که حدود  راهنمای رنگ ها وجود دارد 

رنگ های مختلف نشان می دهد. 
ب: خطوط تقریبی ارتفاعات: 

یكی دیگر از وسایل نشان دادن پستی ها و بلندی های 
نقشه، خطوط تقریبی ارتفاعات می باشند اینها، خطوط 
میزان منحنی نیستند زیرا نقاط هم ارتفاع را به هم وصل 
نمی شوند  اندازه گیری  مبنایی  سطح  هیچ  از  و  نكرده 
فقط ایده کلی از پستی و بلندی ها را در اختیار گذارده و 
هنگامی به کار می آیند که تعیین ارتفاع دقیق نقاط میسر 
نباشد. خطوط تقریبی ارتفاعات دارای ارتفاع استاندارد 
نبوده و با وجود این سعی می شود که آنها را به موازات 
سطح دریا و با فواصلی متناسب با نقشه یا کروکی مورد 
استفاده رسم کرد. خطوط تقریبی ارتفاعات به صورت 
خط چین نشان داده شده و هیچ وقت با مقادیر معلوم 

ارتفاع مشخص نمی گردند. 
پـ  سایه روشن: 

در این روش پستی و بلندی ها با استفاده از اثر سایه یا 
رنگ و از تیره کردن یك طرف  تپه ها خط الرأس ها و کوه ها 
مشخص می گردند. میزان تندی شیب را با تراکم خطوط 
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سایه نشان می دهند. گاهی اوقات برای بهتر مشخص 
به کار  میزان  خطوط  با  را  روشن  سایه  زمین  شكل  کردن 

می برند. 
تـ  هاشورها: 

به  که  رنگ  قهوه ای  کوتاه  خطوط  از  عبارتند  هاشورها 
همراه خطوط میزان منحنی یا بدون آنها برای نشان دادن 

پستی و بلندی ها مورد استفاده قرار می گیرند. 
هاشورها ارتفاعات دقیق نقاط را تعیین نمی کنند بلكه برای 
نشان داده شكل کلی و شیب نسبی زمین به کار می روند. 
هاشورها اصوال برای نشان دادن سلسله کوه ها، فالت ها 

و قلل منفرد به کار می روند. 

تعیینموقعیتنقاطروینقشه
1ـ  فصل مشترك: 

نقشه  روی  نامشخص  نقطه  یك  موقعیت  تعیین  برای 
نقطه  به  و  کرده  استفاده  معلوم  نقطه  دو  از  حداقل 
نامشخص نشانه روی می نماییم. رسم دو امتداد از دو 
نقطه  موقعیت  تعیین  برای  را  نقشه  روی  معلوم  نقطه 

نامعلوم دور فصل مشترك می نامیم.
برای فصل مشترك از دو روش استفاده می کنیم: 
الفـ  روش ترسیمی )بدون استفاده از قطب نما( 

در این روش به ترتیب زیر عمل می کنیم: 
)1( دو نقطه A و B را روی زمین طوری انتخاب کنید به 
نقشه  روی  موقعیت شان  و  بوده  دور  هم  از  کافی  اندازه 
نقطه  بتوان  آن ها  از  یك  هر  از  همچنین  و  باشد  معلوم 

نامعلوم C را دید. 
)2( به نقطه A در طبیعت رفته نقشه را توجیه نمایید و 
سپس بالبه خط کش از نقطه a روی نقشه به نقطه c در 

طبیعت نشانه روی و امتداد ac را رسم نمایید. 
با  توجیه نقشه  از  رفته پس  B در طبیعت  نقطه  به   )3(
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لبه خط کش از نقطه b روی نقشه به نقطه c در طبیعت 
نشانه روی و امتداد bc را رسم نمایید )برای بازرسی و 
دقت بیشتر نقطه سومی انتخاب کرده و اعمال فوق را در 

نقطه سوم نیز انجام دهید.( 
 )4( محل تالقی دو امتداد bc , ac موقعیت نقطه نامعلوم را 

روی نقشه مشخص می کند. 
بـ  روش نشانه روی به وسیله قطب نما: 

)1( دو نقطه b , a را روی زمین طوری انتخاب کنید که به 
نقشه  روی  موقعیت شان  و  بوده  دور  هم  از  کافی  اندازه 
معلوم باشد و همچنین از هر یك آن ها بتوان نقطه نامعلوم 

c را دید. 
)2( به نقطه A در طبیعت رفته نقشه را توجیه و محل خود 

 )a( .را روی نقشه مشخص نمایید
)3( به وسیله قطب نما گرای مغناطیسی امتداد ac را در 

طبیعت اندازه گرفته به گرای شبكه تبدیل نمایید. 
)4( از محل توقفگاه روی نقشه )نقطه a( خطی باگرای 

به دست آمده رسم نمایید. 
)5( به نقطه B در طبیعت رفته نقشه را توجیه و محل خود 

 )b( .را روی نقشه مشخص نمایید
)6( به وسیله قطب نماگرای مغناطیسی امتداد BC را در 

طبیعت اندازه گرفته به گرای شبكه تبدیل نمایید. 
)7( از محل توقفگاه روی نقشه )نقطه b( خطی باگرای 
جدید رسم نمایید. )برای بازرسی و دقت بیشتر نقطه 
نیز  سوم  نقطه  در  را  فوق  واعمال  کرده  انتخاب  سومی 

انجام دهید.(
نقطه  موقعیت  شده  ترسیم  خط  دو  تالقی  محل   )8(  
نامعلوم )c( را مشخص نمایید. در صورتی که از 3 نقطه 
و سه خط استفاده کرده باشید درمحل تالقی امتدادها 
ممكن است مثلثی تشكیل گردد. اگر چنانچه مثلث تشكیل 
را بازرسی نموده تا اشتباه  شده بزرگ بود اعمال خود 
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خود را دریابید در این حالت مجاز نیستند مرکز مثلث را به 
نام نقطه مورد نظر انتخاب نمایید. 

2ـ  ترفیع )تعیین محل توقفگاه(: 
تعیین محل توقفگاه را با نشانه روی به دو یا سه نقطه 
معلوم اصطالحًا ترفیع می نامند عمل ترفیع عكس فصل 
مشترك است به این معنی که در فصل مشترك از روی دو 
یا سه نقطه توقفگاه که موقعیت شان روی زمین و نقشه 
معلوم است موقعیت یك نقطه نامعلوم دور دست روی 
نقشه به دست می آید ولی در ترفیع از روی دو یا سه نقطه 
معلوم دوردست موقعیت نامعلوم توقفگاه را روی نقشه 
به دست می آوریم. روش های ترفیع به شرح زیر می باشد. 

الفـ  روش ترسیمی )بدون استفاده از قطب نما( 
)1( دو نقطه B , A را روی زمین طوری انتخاب کنید که 
به اندازه  کافی از هم دور بوده و موقعیت شان روی نقشه 

معلوم باشد. 
)2( نقشه را دقیقًا توجیه نمایید. 

)3( لبه خط کش را در کنار نقطه a روی نقشه قرار داده و 
به نقطه A در طبیعت نشانه روی کرده سپس یك خط به 

طرف توقفگاه رسم نمایید. 
)4( همین عمل را برای نقطه b روی نقشه و نقطه B در 

طبیعت تكرار نمایید. 
)5( نقطه P محل تالقی دو خط رسم شده موقعیت نقطه 

P توقفگاه را روی نقشه مشخص می کند. 
بـ  روش نشانه روی به وسیله قطب نما 

)1( دو نقطه B , A را روی زمین طوری انتخاب کنیدکه به 
کافی از هم دور بوده و موقعیت شان روی نقشه  اندازه  

معلوم باشد. 
)2( نقشه را دقیقًا توجیه نمایید. 

)3( از محل توقفگاه به کمك قطب نماگرای مغناطیسی 
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را   )B نقطه  )توقفگاه  و   )A نقطه  ـ  )توقفگاه  امتدادهای 
به دست آورده به گرای شبكه وارونه تبدیل نمایید. 

)4( از دو نقطه b , a روی نقشه دو خط با گراهای شبكه 
به دست آ مده رسم نمایید نقطه )p( محل تالقی این دو 
خط موقعیت نقطه توقفگاه )p( را روی نقشه مشخص 
می کند برای بازرسی و دقت بیشتر نقطه سومی انتخاب 

کرده و اعمال فوق را برای نقطه سوم نیز انجام دهید. 
در صورتی که از 3 نقطه و 3 خط استفاده کرده باشید 
در محل تالقی امتدادها ممكن است مثلثی تشكیل گردد 
اگر چنانچه مثلث تشكیل شده بزرگ بوده اعمال خود 
را بازرسی نموده تا اشتباه خود را دریابید در این حالت 
مجاز نیستید مرکز مثلث را به نام نقطه مورد نظر انتخاب 

نمایید. 
پـ  روش استفاده از کاغذ کالك 

این روش عالوه بر دقت وسیله ای برای توجیه نقشه نیز 
خواهد بود. یعنی حتی قبل از توجیه نقشه نقطه توقفگاه 

به دست می آید. طرز عمل به شرح زیر است: 
)1( نقشه را به وسیله پونز روی تخته سه پایه ثابت کنید. 
متصل  پایه  سه  تخته  روی  را  کالك  کاغذ  تكه  یك   )2(

نمایید. 
)3( سه نقطه مشخص در طبیعت و روی نقشه طوری 
کنید که توقفگاه را احاطه کرده باشند )حداقل  انتخاب 

زاویه بین دو نقطه بیشتر از 20 درجه باشد.( 
 )p( نموده  انتخاب  کالك  وسط  در  دلخواه  یا  نقطه   )4(

سنجاقی روی آن فرو نمایید. 
)5( لبه خط کش را به سنجاق تكیه داده و به هر کدام از 3 
نقطه تعیین شده نشانه روی کرده و در امتداد لبه خط 
این  تقاطع  از  ترتیب  بدین  نمایید  رسم  خط هایی  کش 
سه خط سه زاویه به دست می آید که راس آنها در محل 

سنجاق می باشد. 
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)6( کاغذ کالك را از تخته جداکرده و روی نقشه طوری 
قرار دهید که امتداد سه خط رسم شده هر کدام از نقاط 

متناظرشان روی نقشه بگذرند. 
)7( در این حالت روی محل تالقی سه خط سنجاقی فرو 
کرده و اثر سنجاق را روی نقشه عالمت بگذارید این نقطه 

همان نقطه توقفگاه در روی نقشه خواهد بود. 
)8( حال به وسیله این نقطه و یكی از سه نقطه مشخص 

می توان نقشه را توجیه نمود 
تـ  روش ترفیع یك نقطه ای: 

این روش زمانی قابل اجرا است که نقطه توقفگاه روی یك 
امتداد معلوم قرار دارد و تصویر امتداد روی نقشه وجود 
دارد )مثاًل جاده( در اینجا کافی است به جای دو نقطه 
معلوم دور دست از یك نقطه استفاده شود )نقطه دوم 

روی امتداد معلوم قرار دارد.( 
پس از توجیه نقشه از نقطه معلوم به روش ترسیمی یا با 
استفاده از قطب نما خطی رسم می کنیم تا امتداد معلوم 
را قطع کند محل تقاطع این خط با امتداد معلوم محل 

توقفگاه است. 
 ثـ  ترفیع به روش تقریبی :

با  می توانید  بشناسید  خوب  را  زمین  عوارض  چنانچه   
تخمین مسافت عوارض مشخص زمین تا توقفگاه محل 

تقریبی توقفگاه را روی نقشه مشخص نمایید. 



ویژه مربیان پیشتازان و فرزانگان

فصلسوم
آشناییباقطبنما



مخابره و  جهت یابی

86

گر نحوه کار با قطب نما و گرا را بدانید در طبیعت ناشناخته 
هم گم نمی شوید. چون می دانید در کدام جهت چند متر 
می توانید  دیدید  آسیبی  اگر  همچنین  کرده اید.  حرکت 

موقعیت خود را به افراد دیگر اطالع دهید.
به  را  جهات  که  است  این  قطب نما  کارایی  مهم ترین 
در  و  صاف  کامالً  باید  را  قطب نما  می دهد.  نشان  شما 
راستای افق در دست بگیرید. زیر بعضی از قطب نما های 
باید در  که شست دست راست شما  قالبی وجود دارد 
گیرد و با دست دیگر باید آن را صاف بگیرید. با  آن قرار 
حرکت پا )و نه دست خود( آنقدر بچرخید که شاخص 
بر عالمت شمال منطبق شود. در این حالت رو به شمال 
ایستاده اید. بدیهی است دست راست شما شرق، پشت 

سر شما جنوب و دست چپ شما غرب است.
برای تشخیص موقعیت خود در محیط ابتدا باید جهات 
را  کار  این  کنید.  منطبق  واقعی  جهات  بر  را  خود  نقشه 
می توانید با قرار دادن قطب نما روی نقشه و چرخاندن 
نقشه انجام دهید. سپس مسیر حرکت خود را با مشخص 
کردن حداقل دو نقطه و کشیدن یك خط مشخص کنید. 
حال اگر خط کش قطب نما را بر آن خط منطبق کنید عددی 

باقطبنماوگرا نحوهکار
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که شاخص به شما نشان می دهد گرایی است که مسیر 
شما دارد. با پیش گرفتن آن گرا و محاسبه متراژ می توانید 

راه را بدون اشتباه طی کنید.
مثال اگر بخواهید 100 متر با گرای 150حرکت کنید باید طوری 
که عدد 150 زیر خط شاخص )خط نازك بلند  بایستید 
روی صفحه( قرار گیرد. در این حالت ذره بین قطب نما، 
شاخص و خط مویی باید بر هم منطبق باشند. از داخل 
خط مویی هدف مشخصی را انتخاب کنید. این هدف 
ثابت  اشیا  و  درخت  یك  مشخص،  سنگ  یك  می تواند 
عنوان  به  می کنند  حرکت  که  را  موجوداتی  باشد.  دیگر 
هدف نگیرید. حاال 100 متر به سمت آن هدف حرکت کنید.

باید پیشتر طول قدم های خود را اندازه بگیرید. 100 متر 
مشخص را با گام های عادی طی کنید. تعداد قدم های 
دیگر  تا  بسپارید  خاطر  به  متر   100 این  طول  در  را  خود 

احتیاجی به متر پیدا نكنید.
نحوه گرا گرفتن در شب متفاوت است. چون در شب شما 
صفحه قطب نما را نمی بینید. خط شاخص و پیكان های 
روی قطب نما اغلب فسفری هستند و می توانید با چراغ 
را طوری بچرخانید  اگر قطب نما  کنید.  را شارژ  آنها  قوه 
که خط شاخص با عالمت شمال یكی شود گرای صفر 
تمام  برای شما مشخص می شود. چون در شب شما 
اعداد را نمی بینید، عدد گرای خود را تقسیم بر سه کنید 
و دور متحرك قطب نما را به همان تعداد در جهت عكس 
عقربه های ساعت حرکت دهید. )دقت کنید که منظور، 
چرخش یك دور کامل نیست(. در اثر هر تكان کوچك دور 
متحرك قطب نما صدای »تق« می شنوید. با این نشانه 
می توانید به راحتی بشمارید. در اینجا مثال باال را تكرار 
حرکت  عكس  جهت  در  را  قطب نما  دور  بار  می کنیم. 50 
عقربه های ساعت حرکت دهید. حاال قطب نما را آنقدر 
حرکت دهید که خط شاخص زیر مویی قرار گیرد. سمتی 
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که رو به آن ایستاده اید گرای مورد نظر را نشان می دهد.

ساختیکقطبنما
اگر قطب نمایی به همراه نداشتید، ولی اتفاقًا یک سوزن یا 
میخ کوچک در جیبتان یافتید، این روش کمک کار شما در 
ساخت یک قطب نما خواهد بود. البته احتمال استفاده 
کاری  آن  انجام  ولی  است،  کم  واقعی  شرایط  در  آن  از 

سرگرم کننده است.
با مالش دادن یک سوزن فقط در یک جهت به آهن ربا-یا 
حتی احتمااًل چاقوی خودتان- یا مالیدن آن فقط در یک 
جهت به پارچه ابریشمی یا پنبه ای، سوزن، مغناطیسی 
یا قطبی می شود؛ مانند سوزن قطب نما. )مثاًل با ۳۰ بار 
از طرف خودتان به سمت  مالش دادن سوزن به آهنربا 
پیدا  آهنربایی  خاصیت  کافی  اندازه  به  سوزن  بیرون، 
بر  باال  به  پایین  از  سوزن  سر  مالش  همچنین  می کند. 
پارچه ابریشمی باعث می شود که سر سوزن نقطه شمال 
آن را در یک جهت میان  را نشان دهد(. حتی می توانید 
موهای سر خود بكشید. توجه کنید که همیشه فقط در 

یکجهت مالش دهید.
قرار  کوچک  یا پوشال  روی یک چوب پنبه  آن را  اگر  حال 
دهید )سوزن را به چوب پنبه چسب بزنید، یا درون آن فرو 
فرو  کوچک  یا در دو طرف سوزن چوب پنبه هایی  کنید؛ 
کنید(، و روی آب )آب راکد یا ظرفی پر از آب( شناور نمایید، 
مانند یک قطب نما عمل می کند، و سر سوزن رو به شمال 
را  می چرخد. برای این که سمت شمال و جنوب سوزن 
اشتباه نكنید، این نكته را در نظر بگیرید که - در نیمكره 
شمالی زمین- آن سمت قطب نما که تقریبًا رو به خورشید 
قسمت  در  آن ها  زیرا  است،  جنوب  سمت  است،  ماه  و 
جنوبی آسمان قرار دارند. همچنین می توانید سوزن را با 
یک آهنربا امتحان کنید، و سپس سمت شمال را با عالمتی 
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روی آن مشخص نمایید.
روش دیگر ساخت آهنربا این است که یک میله یا سوزن 
آهنی یا فوالدی را در جهت میدان مغناطیسی زمین تراز 
کنیم، و سپس آن را حرارت داده یا بر آن ضربه وارد کنیم. 
حال اگر این آهنربا را روی سطحی با اصطكاک کم قرار 
دهیم )روی یک تكه چوب کوچک در آب شناور سازید، 
آویزان )معلق(  را با یک ریسمان غیرفلزی  یا مثاًل سوزن 
آن قدر  میله  یعنی  می کند؛  کار  ما  قطب نمای  نمایید( 
می چرخد تا در راستای میدان مغناطیسی زمین )شمالی- 

جنوبی( قرار گیرد.

مغناطیسیکردنسوزنباباتری
اگر سیمی را دور سوزن بپیچانید و برای چند دقیقه سر سیم 

را به ته باتری وصل کنید، سوزن مغناطیسی می شود.
به دلیل کشش سطحی آب، می توان سوزن را به تنهایی 
روی  را  سوزن  می توان  مثالً  کرد.  شناور  آن  سطح  روی 
کاغذی گذاشت، و کاغذ را روی آب گذاشت. اگر کاغذ روی 
آب بماند که بهتر، و اگر کاغذ در آب فرو برود احتمااًل سوزن 
یا روغنی  گریس  با  را  اگر سوزن  روی آب باقی می ماند. 
به  سوزن  مالش  با  )مثاًل  کنید  چرب  آب  در  غیرقابل حل 
موهای خود سوزن را چرب نمایید(، کار آسان تر خواهد 
روی  سوزن  که  می شود  سبب  سوزن  بودن  چرب  شد. 

سطح آب شناور بماند.
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M1آشناییباقطبنماینظامی
وطــرزکـارباآن

جهتیابی
زمین  مغناطیسی  میدان  از  استفاده  با  وسیله  این 
حقیقت  در  که  می دهد  نشان  را  شمال  قطب  جهت 
حقیقی  شمال  با  که  است؛  زمین  مغناطیسی  شمال 
مقداری فاصله دارد. زاویه بین شمال حقیقی و شمال 
امروزه  می شود.  نامیده  مغناطیسی  میل  مغناطیسی، 
برای تعیین شمال حقیقی از قطب نماهای پیشرفته تری 

مانند قطب نمای ژیروسكوپی استفاده می شود. 

M1ساختمانقطبنمای

انتهای  در  که  است  حلقه  ای  یاشصتی:  دستگیره -1
قطب نما قرار دارد و برای نگه داشتن قطب نما به حالت 

تراز در موقع استفاده به کار می رود. 

در  که  آلومینیومی  است  درپوشی  قطبنما:  درب  -2
مانند  تارمویی  کاربرد  و  دارد  قرار  مویی  تار  آن  وسط 
مگسك اسلحه است و دو سر تار مویی دو نقطه فسفری 
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)شب نما( وجود دارد و در موقع کار شبانه از آن استفاده 
می شود. در حاشیه درب قطب نما خط کشی تعبیه شده 
است و بر اساس مقیاس 1:50000 بر مبنای کیلومتر مدرج 

شده است. 

تیغهنشانهرویوعدسیچشمی: تیغه  ای است   -3
درجه  شكاف  همانند  کوچكی  شكاف  آن  باالی  که 
اسلحه است و با زاویه 45 درجه نسبت به صفحه مدرج 
قرار می گیرد و در موقع گرا گرفتن با کمك تار مویی به کار 
می رود. در این حال توسط عدسی چشمی که در وسط 
تیغه تعبیه شده اعداد مربوط به گرای هدف نشانه روی 
صفحه  روی  بر  تیغه  خواباندن  می شود.  قرائت  شده 

قطب نما سبب قفل شدن صفحه مدرج می شود. 

4- بدنه: کلیه اجزای قطب نما در داخل بدنه که از جنس 
آلومینیوم است قرار دارد. در کنار این محفظه خط کشی 
تعبیه شده که با باز شدن کامل درب قطب نما، خط کشی 

قطب نما را کامل می کند. 

کاردرشب: طوقه متحرکی است که جداره  طوقه  - 5
خارجی آن دندانه دار است و تعداد 120 دندانه دارد این 
دندانه ها با زائده  ای در کنار قطب نما در تماس است که 
به هنگام چرخش تق تق صدا می دهد  و هر تقه برابر 3 
درجه است. بر روی صفحه طوقه یك خط و یك نقطه 
فسفری مشاهده می شود که در موقع کار در شب از آن 
استفاده می شود. )زاویه بین خط و نقطه 45 درجه و 15 

تقه است(.

صفحه  درشب  کار  طوقه  زیر  در  ثابت:  صفحه -6
شیشه  ای ثابتی قرار دارد که روی آن یك خط سیاه به نام 
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شاخص تعبیه شده. این خط درست در امتداد شكاف 
تیغه نشانه روی و تار مویی قرار دارد که در موقع گرا گرفتن 

هر عددی زیر شاخص باشد گرای آن امتداد است. 

عقربه  که  لغزنده  ست  ای  صفحه  مدّرج:  صفحه  -7
مغناطیسی روی آن نقش بسته است. بر روی این صفحه 

دو گونه تقسیم بندی وجود دارد. 
صورت  درجه  برحسب  که  داخلی  بندی  تقسیم  الف: 
درجه   5 هر  ازای  به  که  می باشد  قرمز  رنگ  به  و  گرفته 
است.  شده  عددگذاری  درجه   20 هر  و  عالمت گذاری 
)محیط دایره به 360 قسمت مساوی تقسیم شده و زاویه 
بین دو شعاع دایره که یك قسمت را فرا گرفته است، یك 

درجه نام دارد(. 
ب: تقسیم بندی خارجی که برحسب میلیم غربی 

و به رنگ سیاه است که به ازای هر 20 میلیم عالمت گذاری 
و هر 200 میلیم عددگذاری شده است ولی دو صفر سمت 
راست آن اعداد به منظور اختصار حذف شده است. )در 
این تقسیم بندی محیط دایره به 6400 قسمت تقسیم 

شده که هر قسمت آن را یك میلیم گویند(.
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آن به باید  M1باقطبنمای کار از قبل که نکاتی
توجهکرد

الف-اطمینانازسالمبودنقطبنما:
کار با قطب نما در بدو امر اطمینان از  هر فرد باید هنگام 
سالم بودن کلیه قسمت های آن داشته باشد که موارد آن 

به شرح زیر است:
و  باشد  خوانا  و  صاف  کاماًل  کشی  خط  قسمت   -1

مدّرجات آن ضربه نخورده باشد. 
2- طوقه کار درشب سالم باشد و صدای تق تق داشته 

باشد. 
3- اهرم ثابت کننده صفحه لغزنده سالم باشد و بتواند 

این صفحه را ثابت کند. 
4- به هنگام تثبیت صفحه لغزنده قطب نما را تكان داده تا 

از عدم حرکت آن اطمینان حاصل شود. 
5- خط شاخص سیاه رنگ و شكاف تیغه و تار مویی روی 

هم قرار داشته باشند)در امتداد هم باشند(. 
6- با چرخش 360 درجه  ای قطب نما اطمینان از صحیح 
کارکردن صفحه لغزنده و عقربه مغناطیسی داشته باشید. 
7- مدّرجات گرا، درجه و قسمت های فسفری کار در شب 

کاماًل خوانا و سالم باشند. 

ب-صحیحدردستگرفتنقطبنما:
1- درب قطب نما در روز 90 درجه و در شب 120 الی 150 

درجه باز شود. 
2- تیغه نشانه روی با زاویه 45 درجه باشد. 

3- انگشت شست را داخل دستگیره قرار داده. 
4- قطب نما را به صورت تراز و افقی روبه روی چشم قرار 

دهید.
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طرزکارباقطبنمایM1درروز

الف-تعیینگراییكامتداد)گراگرفتن(درروز:
انگشت  و  می کنیم  باز  قائم  طور  به  را  قطب نما  درب   -1
قرار  نگهدارنده  حلقه  داخل  را  راست  دست  شست 
می دهیم و قطب نما را به صورت کاماًل افقی و تراز در دست 

می گیریم. 

به  نسبت  درجه   45 صورت  به  را  روی  نشانه  تیغه   -2
صفحه مدرج باز و قطب نما را به چشم نزدیك می کنیم و 
از داخل شكاف تیغه نشانه روی و شكاف درب قطب نما 
طوری به هدف نگاه می کنیم که تار مویی درست روی 

هدف باشد. 

از داخل عدسی چشمی به صفحه  3- در همین حال 
و  می کنیم  نگاه  دست  دادن  حرکت  بدون  لغزنده  مدرج 
عددی را که زیر خط سیاه شاخص قرار دارد می خوانیم 

این عدد گرای هدف مورد نظر است. 

ب-تعیینامتدادیكگرا)گرابستن(درروز
برای تعیین یك امتداد با مشخص بودن گرای آن به ترتیب 

زیر عمل می نماییم. 

انگشت  و  می کنیم  باز  قائم  طور  به  را  قطب نما  درب   -1
قرار  نگهدارنده  حلقه  داخل  را  راست  دست  شست 
می دهیم و قطب نما را به صورت کاماًل افقی و تراز در دست 

می گیریم. 

به  نسبت  درجه  صورت 45  به  را  روی  نشانه  تیغه    -2
صفحه مدرج باز می کنیم و به همراه قطب نما دور خود 
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خط  زیر  نظر  مورد  گرای  به  مربوط  عدد  تا  می چرخیم 
شاخص سیاه قرار بگیرد. 

3- در این حال امتداد شكاف تیغه و تار مویی، امتداد 
مورد نظر است. و اگر بخواهیم به سمت گرای مورد نظر 
نگاه  حرکت  بدون  را  قطب نما  اینكه  ضمن  کنیم  حرکت 
داشته ایم، از داخل شكاف تیغه و شكاف درب قطب نما به 
جلو نگاه می کنیم، تار مویی روی هر شیئی را که در جلو 
دیده شود به عنوان نقطه کمكی در نظر می گیریم سپس 
قطب نما را بسته به طرف آن نقطه حرکت می کنیم. این 
مراحل را تا رسیدن به هدف تكرار می کنیم. )البته بایستی 
ثبت  باید  را  که حتمًا مسافت طی شده  در نظر داشت 

کرد(. 
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طرزکارباقطبنمایM1درشب

الف-تعیینگراییكامتداد)گراگرفتن(درشب
و  باز  درجه   150 الی   120 زوایای  با  را  قطب نما  درب   -1
تیغه نشانه روی را از روی صفحه بلند می کنیم تا صفحه 

مدرج آزاد شود. 

2- طوقه کار در شب را آن قدر می گردانیم تا خط فسفری 
منطبق  مویی  تار  سر  دو  فسفری  نقطه  دو  امتداد  در 
دست  در  تراز  و  افقی  طور  به  را  قطب نما  سپس  شود. 

نگاه می داریم. 

درب  باالی  شكاف  و  روی  نشانه  تیغه  داخل  از   -3
دادن  حرکت  بدون  و  می کنیم  نگاه  هدف  به  قطب نما 
شست  با  را  روی  نشانه  تیغه  آهستگی  به  قطب نما، 

دست چپ می خوابانیم تا صفحه مدرج قفل شود. 

را در جهت خالف عقربه ساعت  کار در شب  4- طوقه 
کار در شب  می چرخانیم تا خط فسفری واقع بر طوقه 
روی عقربه شمال مغناطیسی که شب نما است منطبق 
شود. در همین حال تعداد تقه ها را شمرده و در عدد 3 
ضرب می کنیم تا گرای هدف به دست آید. برای سرعت 
بیشتر   60 از  تقه ها  تعداد  که  صورتی  در  بیشتر  عمل 
می شود  رد  گرای 180  از  مغناطیسی  عقربه  یعنی  بود، 
عقربه  حرکت  جهت  در  را  شب  در  کار  طوقه  می توانید 
از  را  آمده  به دست  تقه های  تعداد  و  ساعت بچرخانید 
کنید تا گرای مورد  کنید و حاصل را در 3 ضرب  120 کم 

نظر به دست آید. 
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ب-تعیینامتدادیكگرا)گرابستن(درشب
و  باز  درجه   150 الی   120 زوایای  با  را  قطب نما  درب   -1
تیغه نشانه روی را از روی صفحه بلند می کنیم تا صفحه 

مدرج آزاد شود. 

2- طوقه کار در شب را آن قدر می گردانیم تا خط فسفری 
منطبق  مویی  تار  سر  دو  فسفری  نقطه  دو  امتداد  در 
دست  در  تراز  و  افقی  طور  به  را  قطب نما  سپس  شود. 

نگاه می داریم. 

3- گرای داده شده را تقسیم بر 3 می کنیم تا تعداد تقه ها 
تعداد  به  را  شب  در  کار  طوقه  سپس  شود.  مشخص 

تقه ها در جهت خالف عقربه ساعت می چرخانیم. 

4- سپس دور خود بچرخید تا عقربه شمال مغناطیسی 
زیر خط فسفری منطبق شود. بدون این که این انطباق 
به هم بخورد قطب نما را باال آورده و از داخل شكاف تیغه 
نشانه روی و شكاف باالی نقاط شب نما به جلو نگاه 
کنید و تار مویی روی هر چیز قرار گرفت )درخت، سنگ، 
را به عنوان نقطه نشانی در نظر  بوته، خودرو ...( آن 

می گیریم و به سمت آن حرکت می کنیم. 

تذکر1: )چون در شب دید محدود است و نقطه نشانی 
نقطه  باید  و  نمود  انتخاب  دور  نمی توان  را  کمكی  یا 
زیاد  آنها  تعداد  نتیجه  در  کرد  انتخاب  نزدیك  را  کمكی 
خواهد شد و باید این عمل را بیشتر تكرار کنید. چنانچه 
یك  می توانید  نداشت  وجود  مشخصی  نشانی  نقطه 
نفر را به جلو بفرستید تا جایی که دیده شود و او را به 
کنید تا روی تار مویی قرار گیرد و  چپ و راست هدایت 

بعد به طرف او حرکت کنید(. 
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قسمت  قابل   3 بر  اعداد  همه  که  آنجایی  )از   :2 تذکر
نیستند و عدد مشخصی برای تقه ها به دست نمی آید 
الزم است این گونه اعداد را با کم و یا اضافه کردن 1 درجه 
به یكی از مضارب عدد 3 تبدیل کنیم و سپس تبدیل به 
تقه کرده و به قطب نما ببندیم. در این حالت بعد از 1000 
متر طی مسافت اگر یك واحد به گرای اولیه اضافه کرده 
باشیم، باید 18 متر به چپ و اگر یك واحد از گرا کم کرده 
باشیم، 18 متر به راست مسیر بیاییم تا انحراف ایجاد 

شده ناشی از تغییر اعداد درجه تصحیح شود. 

BackAzimuthگرایمعکوس
هر مسیری را که در نظر بگیرید دارای دو گرا می باشد. 
اصلی  )گرای  برگشت.  گرای  دیگری  و  رفت  گرای  یكی 
قطب نما  مغناطیسی  عقربه  که  است  ای  زاویه  همان 
و  عكس  بر  درست  معكوس  گرای  اما  می دهد(  نشان 
خالف جهت مسیر اصلی بوده و به عبارتی 180 درجه 
گفته  گرای معكوس  گرا،  این  که به  با آن اختالف دارد. 

می شود.
برای پیدا کردن گرای معكوس در مسیر کافی است این 
180 درجه اختالف را در گرای اصلی تأثیر بدهیم. به این 
گرای اصلی از 180 درجه بیشتر بود باید  که اگر  ترتیب 
از 180  گرای اصلی  کنیم و چنانچه  کم  آن  از  180 درجه 

درجه کمتر بود بایستی 180 درجه به آن اضافه کنیم. 
180 درجه + یا - گرای رفت = گرای برگشت

3000 میلیم شرقی + یا - گرای رفت = گرای برگشت
3200 میلیم غربی + یا - گرای رفت = گرای برگشت

گرایمرکب
الف-عبورازموانع

که  مأموریت هایی  یا  و  شناسایی  گشتی،  عملیات  در 
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مسیر  دشمن  منطقه  در  راهپیمایی  ستون  است  الزم 
کند در طول مسیر  از مبدأ به مقصد طی  را  مشخصی 
امكان دارد به موانع پیش بینی نشده و احتمالی از قبیل 
برخورد   )... و  دشمن  مواضع  مین،  میدان  )رودخانه، 
نماید. و از طرفی انتخاب یك مسیر مستقیم بین نقطه 
از این رو ناگزیر  مبدأ و مقصد اغلب امكان پذیر نیست 
مسیر راهپیمایی متناسب با عوارض میان راه به صورت 
این  فواصل  و  گراها  و  می شود  انتخاب  شكسته  خط 
خطوط به طور جداگانه محاسبه و یادداشت می شود.

بهطورکلیموانعرامیتوانبهدوصورتتقسیمکرد:

1-موانعیکهآنطرفشانپیداست
در رابطه با این موانع بعد از برخورد به دو روش می توان 

عمل نمود. 
کنیم  عبور  رودخانه  ای  عرض  از  می خواهیم  اول:  روش 
نظر  مورد  گرای  امتداد  در  است  منظورکافی  این  برای 
یك نقطه نشانی درآن طرف رودخانه در نظر گرفته و با 
طی مسافتی از عرض مانع عبور نماییم سپس کنار نقطه 
نشانی قرار گرفته و در راستای همان گرا، مسیر را ادامه 

داده تا به مقصد برسیم. 
روش دوم: چنانچه آن طرف مانع نقطه نشانی مناسبی 
در امتداد گرا وجود نداشته باشد باید در این سوی مانع 
با عالمت گذاری دو نقطه کمكی به فاصله چند متر از 
یكدیگر در امتداد مسیر که از آن سوی مانع قابل رؤیت 
باشد ایجاد کنید و پس از عبور از مانع طوری قرار بگیرید 
که هر دو عالمت را در یك راستا منطبق بر هم مشاهده 
نظر  مورد  امتداد  گرای  کنترل،  محل  در  سپس  کنید 
)هدف( را دوباره گرفته و به حرکت خود ادامه می دهیم. 
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2-موانعیکهآنطرفشانپیدانیست
کدام سمت  از  که  گونه مواقع باید بررسی شود  در این 

مانع حرکت کنیم تا زودتر از مانع عبور نماییم. 
اگر خواستیم از سمت راست حرکت کنیم باید 90 درجه 
یا 1500 میلیم شرقی یا 1600 میلیم غربی به گرای خود 

اضافه کنیم. 
اگر خواستیم از سمت چپ حرکت کنیم باید 90 درجه یا 
1500 میلیم شرقی یا 1600 میلیم غربی از گرای خود کم 

کنیم. 

تذکر:
درجه   90 از  کمتر  مسیر  طول  در  حرکت  گرای  چنانچه 
باشد و بخواهیم به سمت چپ حرکت کنیم کافی است 

محاسبه زیر را انجام دهیم. 
مثال: گرای حرکت در چپ ــــــــــ 90 درجه - )گرای حرکت 

)360 +
و  از 270 درجه باشد  گرای حرکت بیش  که  در صورتی 
بخواهیم به سمت راست تغییر مسیر دهیم کافی است 

محاسبات زیر را انجام دهیم. 
)گرای   - درجه   360 ــــــــــ  راست  از  حرکت  گرای  مثال: 

حرکت + 90(

ب-گراگیریازکناراجسامآهنی:
در مباحث قبلی ذکر شد که هنگام کار با قطب نما باید 
به مقدار مناسبی از میدان های مغناطیسی )آهن و ...( 
فاصله   )... و  قوی  فشار  )برق  الكتریكی  میدان های  و 
کنار اجسام فلزی  از  گرفت و در بعضی موارد مجبوریم 
حالت  این  در  دهیم  انجام  را  گراگیری  دیدبانی(  )دکل 
را به چپ  گذاشته و عقربه  اثر  روی عقربه مغناطیسی 
را  واقعی  گرای  نتیجه  در  می کند.  منحرف  راست  و 
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نمی توانیم اندازه گیری کنیم برای رفع این مشكل باید 
مقدار انحراف عقربه را محاسبه و با توجه به جهت آن 
به گراهای بعدی اضافه و یا کم نماییم که برای انجام 

این امر الزم است موارد زیر را انجام دهیم. 

الف( ابتدا از کنار یك جسم غیر فلزی گرای مرکز دکل را 
دقیقًا اندازه گیری نمایید )گرای واقعی و مستقیم(

ب( اکنون گرای واقعی و مستقیم را معكوس نمایید. 
ج( به داخل دکل فلزی مراجعه کرده و از مرکز آن گرای 

نقطه نشانی غیر فلزی را اندازه گیری کنید. 
د( در این حالت دو گرا، یكی واقعی و دیگری غیر واقعی 
در اختیار داریم که تفاضل دو گرا را محاسبه می نماییم و 
طبق موارد زیر در گراهای بعدی مقدار انحراف را دخالت 

می دهیم. 

حالت1
اگر گرایی که از کنار اجسام آهنی گرفته شده کوچكتر از 
گرای معكوس جسم غیر آهنی باشد به این معنی است 
که جسم آهنی روی قطب نما اثر گذاشته و گراها را کمتر از 

گرای واقعی نشان می دهد
گرا را به گراهای بعدی اضافه   لذا باید تفاضل این دو 

نمود تا گرای واقعی امتدادها به دست آید. 
مثال: 4500 ‹ 4450 = گرای واقعی‹ گرای غیر واقعی

تفاضل دو گرا 50 = 4450 - 4500  

رابطهیك
اندازه  گرای   + انحراف  مقدار   = شده  تصحیح  گرای 

گیری شده هدف
گرای تصحیح شده 4750 = 50 + 4700 
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حالت2
اگر گرایی که از کنار اجسام آهنی گرفته شده بزرگ تر از 
گرای معكوس جسم غیر آهنی باشد به این معنی است 
که جسم آهنی روی قطب نما اثر گذاشته و گراها را بیشتر 
از گرای واقعی نشان می دهد  لذا باید تفاضل این دو گرا 
را از گراهای بعدی کم نمود تا گرای واقعی امتدادها به 

دست آید. 
مثال: 4750 › 4800 = گرای واقعی › گرای غیر واقعی

تفاضل دو گرا 50 = 4750 - 4800  

رابطهدو
اندازه  گرای   - انحراف  مقدار   = شده  تصحیح  گرای 

گیری شده هدف
گرای تصحیح شده 1650 = 50 - 1700  

 



103

ران
یای

الم
اس

ی
هور

جم
ی

موز
شآ

دان
ان

ازم
س

ویژهمربیانپیشتازانوفرزانگان

تخمینمسـافتباقطبنما
می گیریم  میلیم  حسب  بر  را  هدف  گرای  خود  محل  از 
و  می کنیم  کم  یا  اضافه  میلیم   1600 گرا  این  به  سپس  و 
پیدا  نشانی  نقطه  یك  جدید  آمده  به دست  گرای  با 
آن نقطه پیش می رویم و مسافت  و به سمت  می کنیم 

دلخواه طی شده را محاسبه می کنیم.
زیر  رابطه  از  و  می گیریم  اندازه  را  هدف  گرای  دیگر  بار 

مسافت در عمق را به دست می آوریم. 
مسافت دلخواه طی شده ) به متر( = مسافت مبدأ تا 

هدف ) کیلو متر( اختالف دو گرای هدف )به میلیم(

تبدیالت
یك فرد نظامی الزم است بتواند میلیم شرقی و غربی و 
همچنین تقه ها را به یكدیگر تبدیل نماید. و برای این کار 
از روش مناسب و اصول چهار عمل  ناگزیر به استفاده 

اصلی در ریاضی می باشد. 
از  بالعكس  و  شرقی  گرای  به  غربی  گرای  تبدیل  برای 

رابطه های زیر استفاده می کنیم. 

گرایشرقی = 16: 15 × گرای غربی
گرای 2400 میلیم غربی را به گرای شرقی تبدیل  مثال( 

کنید؟ 
میلیم شرقی 2250 = 16: 15 × 2400

گرایغربی = 15: 16 × گرای شرقی
گرای غربی تبدیل  گرای 4500 میلیم شرقی را به  مثال( 

کنید.
میلیم غربی 4800 = 15: 16 × 4500  
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تبدیلگرابهدرجه
 =  16/7 شرقی  میلیم   16/7 با  است  برابر  درجه  یك 

6000 :360 = 16/66
 =  17/8 غربی  میلیم   17/8 با  است  برابر  درجه  یك 

6400 :360 = 17/77
گرا بر حسب درجه = 16/7: گرای شرقی
گرا بر حسب درجه = 17/8: گرای غربی

تبدیلدرجهبهگرا
میلیم شرقی = 16/7 × درجه
میلیم غربی = 17/8 × درجه

برای تبدیل تقه های قطب نمای M1 از رابطه زیر
 استفاده می نماییم. 

چون یك تقه M1  برابر 3 درجه می باشد پس:
هر تقه برابر است با 50 میلیم شرقی )50 = 16/7 × 3(

هر تقه برابر است با 53/4 میلیم غربی )53/4 = 17/8 
)3 ×

برایتبدیلتقههایقطبنمایمنشوریازرابطهزیر
استفادهمینماییم.

چون یك تقه قطب نمای منشوری برابر یك و نیم )1/5( 
درجه می باشد پس:

هر تقه قطب نمای منشوری برابر 25 میلیم شرقی است 
)1/5 × 16/7 = 25 (

غربی  میلیم   26/7 برابر  منشوری  قطب نمای  تقه  هر 
است )26/7 = 17/8 × 1/5(

زیر رابطه از M1 قطبنمای تقههای تبدیل برای
استفادهمینماییم.

چون یك تقه M1 برابر 3 درجه می باشد پس:
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هر تقه برابر است با 50 میلیم شرقی )50 = 16/7 × 3(
هر تقه برابر است با 53/4 میلیم غربی )53/4 = 17/8 

)3 ×
برای تبدیل تقه های قطب نمای منشوری از رابطه زیر 

استفاده می نماییم. 
چون یك تقه قطب نمای منشوری برابر یك و نیم ) 1/5( 

درجه می باشد پس:
هر تقه قطب نمای منشوری برابر 25 میلیم شرقی است 

)1/5 × 16/7 = 25 (
غربی  میلیم   26/7 برابر  منشوری  قطب نمای  تقه  هر 

است )26/7 = 17/8 × 1/5(
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)سامانهاطالعاتجغرافیایی(
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مقدمه
در عصر حاضر که به عصر اطالعات و ارتباطات موسوم 
است مدیریت خرد و کالن به گردآوری، پردازش، انتقال 
به  آن  از  و  می دهند  خاصی  اهمیت  اطالعات  و  داده ها 
جهت  کارآمد  مدیر  می کنند.  یاد  مدیریت  محور  عنوان 
افزایش فناوری و بهینه کردن امور باید در مرحله نخست 
اطالعات مورد نیاز را بشناسد آنگاه به گردآوری، تحلیل 
و سازماندهی مطالب پرداخته و سرانجام با رعایت سه 
اقدام  اطالعات  تبادل  به  هزینه  و  دقت  سرعت،  اصل 
کارآمد،  کند. اداره امور سازمان ها به شیوه های بهینه و 
است  اطالعات  از  انبوهی  پردازش  و  جمع آوری  مستلزم 
که هرکدام با آهنگی سریع در حال رشد می باشند. کمیت 
عوامل  به  تصمیم گیری  فرآیند  در  اطالعات  کیفیت  و 
متعددی بستگی دارد ولیكن ویژگی های خود اطالعات 
و  جامع  خالصه،  تكرار،  تازگی،  صحت،  دقت،  همچون 
کامل  و مناسب بودن و قابلیت اعتماد آنها، عوامل مهمی 
وظایف  تفاوت  از  متأثر  ضعفشان  و  شدت  که  هستند 
در سطوح مختلف مدیریت، تفاوت عملیات اجرایی و 
جمع آوری  سامانه های  از  یكی  می باشد.  سازمان  نوع 
اطالعات »سامانه اطالعات جغرافیایی GIS« است. این 
سامانه ابزار مناسبی است که اطالعات صحیح و خالصه 
شده را در زمان مناسب به تصمیم گیرندگان ارائه و امكان 
تصمیم گیری صحیح و دقیق را برای آنان فراهم می سازد.
که به منظور  رایانه ای است  GIS یك سیستم اطالعات 
نمایش رقومی پدیده های جغرافیایی موجود در سطح 
گرفته  کار  به  می افتد  اتفاق  که  حوادثی  تحلیل  و  زمین 
می شود. در این سیستم می توان داده های غیر مكانی 
)خصیصه های اشیاء( را به گونه ای منطقی به داده های 
مكانی ارتباط داد و همه اطالعات قیاسی و سنتی را به 

صورت داده های رقومی تبدیل و سازماندهی نمود.
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و  تجزیه  گردآوری،  سامانه  این  ایجاد  از  نهایی  هدف 
تحلیل، پردازش، فشرده سازی، تلخیص کردن، ذخیره 
گذشته  در  جغرافیای  اطالعات  انتقال  سرانجام  و  کردن 
و حال سازمان و پدیده های مرتبط با آنها در یک بانک 
برای  امن  و  سریع  دسترسی  امكان  با  متمرکز  اطالعاتی 
رایانه ای  جغرافیایی،  اطالعات  سامانه  است.  مدیران 
افزار و داده هایی به منظور  افزار، نرم  از سخت  متشكل 
مرجع  اطالعات  نمایش  و  تحلیل  مدیریت،  تولید، 
جغرافیایی است. این سامانه می تواند در حداقل زمان و 
با حداق هزینه، حداکثر ابعاد اطالعالت جغرافیایی مورد 

نیاز را تأمین نماید.
یكی از مهم ترین عملكردهای GIS همراه با تصویر برداری 
نقش  که  است  منطقه ای  تفسیر  و  شناخت  ماهواره ای 
گرفتن  آرایش  و  نیروها  اعزام  اساسی در تعیین چگونگی 
فرمانده نظامی می تواند  فناوری یک  این  با  دارد.  آنها 
موقعیت های سوق الجیشی را تعیین نموده و فرماندهان 
و تصمیم سازان نیز قادر خواهند بود بدون حضور فیزیكی 
در منطقه نبرد به صورت مجازی صحنه های عملیات را 
مورد ارزیابی قرار دهند و در کمترین مدت فرامین خود را 

صادر و افراد تحت امر خود را هدایت نمایند.

GISتعریف
رایانه ای  سامانه  یک  جغرافیایی  اطالعات  سامانه 
برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات مكانی بوده 
و  تحلیل  و  تجزیه  ذخیره سازی،  جمع آوری،  قابلیت  که 

نمایش اطالعات جغرافیایی )مكانی( را دارد. 
اساس  بر  جغرافیایی  اطالعات  سامانه  در  داده ها 
با  فناوری  این  می شوند.  داده  نشان  موقعیت شان 
معمولی،  داده های  پایگاه  اطالعات  تلفیق  و  جمع آوری 
به وسیله شكل سازی و استفاده از آنالیزهای جغرافیایی 
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این  می سازد.  فراهم  نقشه ها  تهیه  برای  را  اطالعاتی 
رویدادها،  دادن  جلوه  واضح تر  منظور  به  اطالعات 

پیش بینی نتایج و تهیه نقشه ها به کار گرفته می شود.
از موقعیت  واژه جغرافیایی عبارت است  این سامانه  در 
جغرافیایی  مختصات  حسب  بر  داده ها  موضوع های 
)طول  و عرض(   واژه اطالعات نشان دهنده این است که 
ارائه دانسته های مفید نه  برای  این سامانه  داده ها در 
تنها به صورت نقشه ها و تصاویر رنگی بلكه به صورت 
نمایشی  پاسخ های  و  جداول  آماری،  گرافیک های 
متنوعی به منظور جستجوهای عملی سازماندهی می 
شوند.- واژه سامانه نیز بیانگر این است که آن از چندین 
کارکردهای  برای  یكدیگر  به  وابسته  و   متصل  قسمت 

گوناگون ساخته شده است.
 

اهدافسامانهیاطالعاتجغرافیایی
جهت  پشتیبانی  سامانه،  این  نهایی  هدف 
داده های  اساس  بر  شده  پایه گذاری  تصمیم گیری های 
مكانی می باشد و عملكرد اساسی آن جمع آوری اطالعاتی 
است که از ترکیب الیه های متفاوت داده ها با روش های 
مختلف و با دیدگاه های گوناگون به دست می آیند و از 
انجام  مكانی  داده های  روی  بر  که  فعالیت هایی  طریق 

می گیرد، تحقق می یابند. این فعالیت ها عبارتند از:
الف-جستجو:

از  مجموعه هایی  جستجوی  عمل  از  است  عبارت 
.GIS داده های سازمان یافته از پایگاه داده های یک

ب-سازماندهی:
سازماندهی  برای  اصلی  ویژگی  سامانه ها  این  در 

داده های موجود، موقعیت مكانی آنها می باشد.
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تجسم یا به تصویر در آوردن:
توانمندی های  از  جغرافیایی  اطالعات  سامانه  فناوری 
گرافیكی رایانه ها برای تجسم استفاده می نماید. نمایش 
نمایش  صفحه  از  استفاده  با  معمول  طور  به  اطالعات 
ویدیویی انجام می شود. اما سایر دستگاه های خروجی 
نظیر چاپگرهای رنگی نیز برای نمایش نسخه های چاپی 

استفاده می شوند.

ترکیب و تلفیق:
بخش دیگری از این فعالیت ها، تلفیق مجموعه داده های 
مكانی از منابع بسیار گوناگون جهت نمایش درک و تفسیر 

پدیده های مكانی می باشد.

تجزیه و تحلیل:
تجزیه و تحلیل فرآیند استنباط و سنجش مفهوم داده ها 
مكانی  داده های  تحلیل  و  تجزیه  معنی  به  و  است 

می باشد.
 

پیش بینی:
هدف از مطالعه و بررسی ها بر روی داده های مكانی در 
سامانه اطالعات جغرافیایی به طور معمول پیش بینی 
برای  را  کاری  توانمندی های   GIS حقیقت  در  است. 
در  تصویر  به  شكل،  تغییر  پردازش،  ورود،  جمع آوری، 
آوردن، ترکیب، جستجو، تجزیه و تحلیل، مدل سازی و 
خروجی کلیه داده های مكانی بر اساس اهداف مورد نظر 

فراهم می سازد.

تی که GIS به آن ها پاسخ می دهد: سئواال
- موقعیت: )چه چیز در یك موقعیت خاص وجود دارد؟(

- شرایط: )کجا چه چیزی اتفاق می افتد؟(
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- روند: )ماهیت کمی و کیفی چه چیزی از زمان معینی تا 
به حال تغییر نموده است؟(

- الگوها: )چه الگوهای مكانی وجود دارد؟(
- مدل سازی: )چه اتفاقی حادث خواهد شد؟(

منابعاطالعاتجغرافیایی

1-نقشه
یكی از منابع اصلی، نقشه است که در شناخت محیط 
و مطالعات مختلف توسعه و عمران پایه و سرآغاز سایر 
یك  هر  نیاز  و  کار  حجم  و  وسعت  به  بنا  فعالیت هاست. 
در  نظارت  و  اجرا  تا  طرح  و  برنامه  و  مطالعه  مراحل  از 
مناسب  اطالعات  با  نقشه هایی  مختلف  مقیاس های 

مورد بهره برداری می باشد. 

2-عکسهوایی
در  سال ها  که  می باشد،  هوایی  عكس های  دیگر  منبع 
شهرسازی و فعالیت های عمرانی مورد استفاده قرار گرفته 

است.
عكس های هوایی به دلیل اینكه حاوی اطالعات زیادی 
از زمین هستند به کمك آن ها می توان بدون تماس و کار 
گسترده میدانی به شناخت نسبتًا جامعی از منطقه مورد 

مطالعه دست یافت.
عكس های هوایی تصویر کامل از تمام عوارض ظاهری 
تاریخ های  در  شده  تهیه  عكس های  بررسی  با  است 
مختلف، نحوه گسترش و سیر تحول فیزیكی قابل بررسی 
بوده و تشخیص علت وجودی هسته اولیه شهر، راه های 
عدم  اساس  )بر  شهری  بافت  و  بنا  سبك  پذیر،  امكان 

تجانس ساختمان ها( شناخته می شود.
مطالعه مناطق کوهستانی برفگیر و محاسبه میزان پوشش 
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پیش بینی  در  مؤثر  پارامترهای  سایر  و  آن  ذوب  و  برف 
آب های جاری و کنترل آب و ارزیابی سفره های زیرزمینی 

با عكس های هوایی قابل انجام است.

3-تصاویرماهوارهای
تكنولوژی  و  ماهواره ای  اطالعات  اخیر  سال های  در 
از دور پیشرفت های چشمگیری داشته  جدید سنجش 
و به کارگیری تصاویر ماهواره ای در بررسی های مختلف 
زمین هر روز از وسعت بیشتری برخوردار می گردد. بدیهی 
است این تكنولوژی از ویژگی هایی برخوردار است که در 
از موارد جایگزین عكس های هوایی می گردد.  بسیاری 
چرخش منظم ماهواره های سنجش از دور به دور زمین، 
امكان ثبت اطالعات و تصویر برداری تكراری و دسترسی 
گاهی از هر گونه تغییرات فضایی را  به اطالعات جدید و آ

میسر می سازد.
در دانش سنجش از دور می توان اطالعات مفیدی از اشیاء 
و پدیده های مختلف روی زمین را بدون تماس فیزیكی )از 

فاصله دور( به دست آورد. 
ثبت خصوصیات فیزیكی و شیمیایی سطح زمین از فاصله 
و  مخصوص  باندی  چند  دوربین های  وسیله  به  دور 
ابزارهای ویژه- سنجنده- که بر روی سكوهای مختلف 
و  با تجزیه  ماهواره نصب می شوند، حاصل می گردد. 
دست  به  نیاز  مورد  اطالعات  خصوصیات،  این  تحلیل 

می آید.
و  تصویربرداری  اصلی  فرایند  دو  دارای  دور  از  سنجش 
تجزیه و تحلیل تصاویر می باشد که روش های مختلف 
گوناگون  خصوصیات  و  تفاوت ها  عامل  تصویربرداری 

اطالعات ماهواره ای است.
ماهواره ای  اطالعات  و  دور  از  سنجش  خدمات  آغاز،  در 
کافی نبوده حتی اطالعات ماهواره ای  برای شهرسازان 
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لندست به عنوان اطالعات حاشیه ای مورد استفاده قرار 
می گرفت، اما به مرور زمان اطالعات ماهواره ای از کیفیت 
مناسبی برخوردار گردیده که بسیاری از نیازها را می تواند 
پاسخ دهد و در مواردی جای عكس های هوایی را بگیرد و 

حجم فراوانی از عملیات میدانی را حذف نماید.
قرمز  مادون  ماهواره ای  اطالعات  سیستم  دو  عالوه  به 
و راداری در مطالعات شهری نیز مورد بهره برداری قرار 
می گیرد. تصویربرداری راداری در کشورهایی که اغلب 
اوقات هوای ابری بوده و فرصت عكسبرداری هوایی و 
یا تصویربرداری با مادون قرمز نمی باشد، دارای ارزش 
خاص است و یا در حالتی که به اطالعات سریع و جدید 
در مورد تغییرات ناگهانی نیازمندند )مثاًل در شهرهایی که 
در اثر سانحه ای مثل تخریب ناشی از گردبادها، زلزله، 
بهترین  دیده اند(  آسیب  نظامی  حمالت  یا  و  سیالب ها 

طریقه سیستم راداری است.
آب، خاك و پوشش گیاهی از عناصر اصلی طبیعت دارای 
واکنش های متفاوتی اند که اساس تشخیص پدیده های 
انرژی  طیفی،  انعكاس  در  می دهند،  تشكیل  را  مختلف 
آب با خصوصیات فیزیكی و شیمیایی و در انعكاس طیفی 
گیاه، آب موجود در گیاه، کلروفیل، شكل و ترکیب فیزیكی 
و بسیاری پارامترها و در انعكاس طیفی خاك، رطوبت، 
میزان  خاك،  بندی  دانه  و  بافت  شیمیایی،  ترکیبات 
ناخالصی ها مانند مواد آبی، سیلیس، نمك و غیره تأثیر 
عمیقی دارند به طوری که عمل انعكاس هر پدیده در طول 
موج های مختلف متغیر بوده و در یك طول موج معین نیز 

پدیده های مختلف دارای تفاوت بسیاری هستند.
گونه اند  سه  ماهواره ها  زمین،  مطالعه  با  ارتباط  در 
دسته ای به مطالعه فیزیك زمین، گروهی به بررسی های 
زمین  طبیعی  منابع  مطالعه  به  بخشی  و  هواشناسی 
مورد  طبیعی  منابع  بررسی  ماهواره های  که  می پردازند 
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ماهواره  می باشند،  دور  از  سنجش  دانش  بهره برداری 
بدون  و  سرنشین دار  دسته  دو  به  زمینی  منابع  بررسی 
سرنشین تقسیم می شوند که هر یك دارای خصوصیات 
فیزیكی خاص با ارتفاع پرواز معین و متناسب با سنجنده 
تعبیه شده بر روی آن و اهداف طراحی شده هستند، به 
طور مثال ماهواره های هواشناسی برای مطالعه اتمسفر 
زمین و به منظور پیش بینی هوا، تغییرات درجه حرارت 
و ماهواره های  و دیگر عوامل هواشناسی طراحی شده 
کره  اقیانوس شناسی در ارتباط با پوشش بیش از 2/3 
زمین و به منظور پیش بینی جریانات آب و تأثیر آن در آب 
و هوای زمین، منابع دریایی مثل امور شیالت و حفاظت 
محیط مورد استفاده قرار می گیرند و ماهواره های بررسی 
منابع زمینی، اطالعات الزم از کم و کیف سطح زمین و جّو و 

پدیده ها و عوارض روی آن را ارائه می نماید.
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فصـلپنجم
GPSآشناییبا

سیستمتعیینموقعیتجهانی
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مقدمه

بشر از آغاز پیدایش برای تعیین موقعیت خود از نظر زمان 
تا  است.  نموده  استفاده  مختلفی  روش های  از  مكان  و 
حدود 70 سال پیش از این با استفاده از امتداد شاقولی 
برای ایجاد سطحی تراز استفاده می نمود. همچنین از 
موقعیت  تعیین  کمكی  وسایل  عنوان  به  سماوی  اجرام 
استفاده می کرد ولی بعد از جنگ جهانی دوم ، آمریكا و 
شوروی سابق درصدد برآمدند که سیستم های مكان یابی 
و ناوبری رادیویی را در راستای سیاست های خود به کار 

گرفته و از آن ها بهره برداری های الزم را به عمل آورند.
به وسیله  مكان یابی  ماهواره ها،  از  استفاده  از  قبل  تا 
پیشرفت  با  ولی  می شد  انجام  زمینی  سیستم های 
فناوری و با ساخت و پرتاب ماهواره ها کم کم سیستم های 

ماهواره ای جایگزین سیستم های زمینی گردید.
ناوبری  امور  در  کنندگان  استفاده  اغلب  حاضر  درحال 
استفاده  ای  ماهواره  سیستم های  از  برداری  نقشه  و 

می کنند. 
تعیین موقعیت ماهواره ای  امروزه سیستم های مختلف 
در  متفاوت  گیرنده های  و  دارد  قرار  بشر  استفاده  مورد 
از قبیل  کلیه امور  گوناگون ساخته شده و در  شكل های 
غیره  و  برداری  نقشه  تفریحی،  هواشناسی،  ناوبری، 

کارآیی دارند. 
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            سیستمهایمختصات

به طور کلی برای مشخص نمودن مختصات یك نقطه 
می توان به روش های زیر اقدام نمود.

)1D(:یكبعدی
در این روش تعیین فاصله یك نقطه از یك محور روی یك 

خط انجام می گیرد.

)2D(:دوبعدی
یك  روی  بر  نقطه  یك  مختصات  تعیین  حالت  این  در 

صفحه و به صورت )X-Y( صورت می گیرد.

)3D(:سهبعدی
در این روش تعیین مختصات یك نقطه در فضا صورت 
گرفته و مختصات سه بعدی نقطه )X-Y-Z  ( مشخص 

می گردد.

)4D(:چهاربعدی
دراین حالت عالوه بر تعیین مختصات سه بعدی نقطه 
در فضا، زمان اندازه گیری نیز تعیین و مختصات به صورت 

)X-Y-Z-T ( مشخص می شود . 

تعیینمختصات،دردوحالتشبکهخطوطراستو
شبکهمنحنیالخطانجاممیگردد.

درحالتاول یعنی حالت مربوط به شبكه خطوط راست 
از سیستم کارتزین یا قائم الزاویه استفاده می گردد.

طول،  صورت  به  نقطه  یك  مختصات  سیستم  این  در 
عرض و ارتفاع )X-Y-Z ( مشخص می شود. 
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مختصات  به  مربوط  حالت  یعنی   دوم  حالت در
از سیستم قطبی و مختصات جغرافیایی  منحنی الخط 
استفاده شده و مختصات به صورت ) گرا و مسافت( یا 

طول وعرض جغرافیایی و ارتفاع بیان می گردد.

انواعسیستمهایموقعیتیابی
قدیم  بسیار  زمان های  از  موقعیت یابی  سیستم های  از 
که این  جهت تعیین موقعیت مكانی استفاده می گردید 

سیستم ها عبارت بودند از:

ا-سیستمنجومی:
مختصات  ستارگان  محل  از  استفاده  با  سیستم  این  در 
مكان های مختلف را محاسبه و به صورت جداول وضعیت 

ستارگان )STAR ALMANAC ( منتشر می کردند.

2-سیـــستمفتــوگرافــــیمــاهـــوارهای)عکـــــسبـــــرداری
ماهوارهای(:

در این سیستم با پرتاب ماهواره های مخصوص و استقرار 
آن ها در ارتفاع 500 تا 600 کیلومتری زمین منشورهایی در 
بالن های مخصوص نصب و به وسیله آن از زمین عكس 
گرفته می شود و اصطالحًا در شبكه بی سی BC4 ( 4 ( تا 

دقت 10 متر مكان ها مشخص می گردد.

3-سیستمهایزمینی:
در این سیستم ها با قرار دادن ایستگاه های رادیویی در 
نقاط مختلف زمین و با استفاده از انعكاسات رادیوئی الیه 
یونسفر، مكان یابی انجام می گرفت از جمله این سیستم ها 
دکا   ،)OMEGA( امگا   آمریكایی  های  سیستم  می توان 

)DECCA( و لورن سی )LOREN - C ( را نام برد.
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4-سیستملیزریلیونی:
به  منشورهائی  دادن  قرار  و  آپولو  پرتاب  با  سیستم  این 
ابعاد 10 در 60 سانتی متر در ماه شروع گردید و در آن  با 
و  شده  تابیده  منشورها  به  امواج  لیزری  پرتوافكن های 
انعكاسات دریافت می گردد. دقیق ترین اندازه گیری با این 
که از آن برای  سیستم با خطای 1 سانتی متر می باشد 

بررسی حرکت قطب و مدار زمین استفاده می شود.
این سیستم با پرتاب ماهواره هائی به قطر 60 سانتی متر 

به فضا آغاز به کار نمود.
در بعد نظامی با این سیستم و با تعیین جاذبه زمین که 
توسط ماهواره های جاذبه سنجی انجام می گیرد مسیر 
که بر مبنای تغییر جاذبه زمین تعیین  کروز  موشك های 
می شود هدایت می گردد و جهت تعیین موقعیت مكانی با 

دقت بسیار باال به کار می رود.

5-سیستمناوبریترانزیتیاداپلر:
 1( نیك  اسپات  ماهواره های  پرتاب  از  بعد  سیستم  این 
 1075 ارتفاع  در  ماهواره   7 دادن  قرار  و   )  SPUTNIK  -
کیلومتری از سطح زمین در مدارهای قطبی ) مدارهایی 
به کار  آغاز  دارند(  اختالف  درجه   90 استوا  خط  با  که 
کرد. گیرنده های این سیستم با استفاده از شیفت داپلر 
سیگنال های منتشر شده مكان خود را با خطای 20 تا 100 
متر مشخص می کنند. در حال حاضر سیستم های اس ال 
 NNSS ( و ان ان اس اس ) VBLI ( وی بی ال آی ،)SLR( آر
باالیی  نسبتًا  دقت  دارای  و  هستند  مستقر  جهان  در   )
هستند ولی به خاطر نیاز به آنتن بزرگ و وزن زیاد از نظر 
استفاده همگانی دارای محدودیت هایی می باشند و به 
همین علت تنها سیستم های جهانی که جهت ناوبری و 
موقعیتیابی استفاده همگانی پیدا نموده اند سیستم های 

جی پی اس، ناوست و گلوناس می باشند.
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 6- سیستم تعیین موقعیت جهانی ماهواره ای: 
پس از پرتاب ماهواره روسی اسپات نیك

) SPUTNIK - K ( در سال 1957 دانشمندان آمریكایی 
در آزمایشگاه آ- پی- ال ) APL ( وابسته به دانشگاه جان 
هاپكینز واقع در ایالت مریلند و با استفاده از شیفت داپلر 
سیگنال های منتشرشده از ماهواره اسپات نیك توانستند 
از آن  با استفاده  را مشخص و سپس  مدار ماهواره فوق 
و  کنند  مشخص  را  خود  گیرنده های  محل  اطالعات 
این امر آغازگر تحقیق و ساخت سیستم های مكان یابی 
سیستم  پیدایش  به  منجر  و  شده  جهانی  ماهواره ای 
آمریكایی جی پی اس )GPS(، سیستم روسی گلوناس ) 
 )  NAVSAT( ناوست اروپایی  ( و سیستم   GLONASS

گردید.
ایاالت  توسط   1978 فوریه  در22   GPS ماهواره  اولین 
متحده به فضا پرتاب و بابی جدید در خصوص ناوبری 
ماهواره ای گسترده شد. درست چهار سال و نیم بعد در 12 
اکتبر 1982 اولین ماهواره GLONASS توسط روس ها در 
مدار قرار گرفت از آن پس هر دو سیستم ناوبری ماهواره ای 
به آرامی در جهت تكامل حرکت نمود. با وجود این که از 
همان بدو مطالعه سیستم GPS جزئیات فنی آن به راحتی 
از منابع رسمی قابل دستیابی بود ولی در مورد سیستم 
اولین  نبود.  دسترس  در  چندانی  اطالعات   GLONASS
دانستنی ها در باره GLONASS به عنوان نتایج کارهای 

پیشرفته بعد ازتغییر وضعیت سیاسی جهان منتشر شد.
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مدارهایماهوارهای

)) GLONASS , G.P.S(( ماهواره های
سی و دو ماهواره GPS بطور غیریكنواخت در 6 صفحه 
با  مداری  صفحات  این  بین  زاویه  گرفته اند  قرار  مداری 
استوا حدود 55 درجه ودر طول جغرافیایی نیز 60 درجه 

از هم فاصله دارند.
)روز  است  نجومی  روز  نصف  دقیقًا   GPS مدار  پریود 
ظاهری  روز  یك  با  برابر  و  زمین  چرخش  پریود  نجومی 
روز  یك  از  بعد  بنابراین  می باشد(  دقیقه  چهار  منهای 
و  زمین  روی  ثابت  نقاط  بین  هندسی  وضعیت  نجومی 
ماهواره ها تكرار می شود. برای یك مشاهده کننده روی 
زمین تمام ماهواره های G.P.S هر روز چهار دقیقه زودتر از 

روز قبل در همان قسمت از آسمان ظاهر می شوند. 
ترکیب GLONASS متشكل از سه صفحه مداری با هشت 
ماهواره در هر صفحه که به طور یك نواخت پخش شده 
است. صفحات مداری دارای میل اسمی 64/8 درجه 
می باشد و در حدود 120 درجه طول جغرافیایی از یكدیگر 
فاصله دارند و پریود آن 11 ساعت و 16 دقیقه می باشد و 
برای یك مشاهده کننده روی زمین یك ماهواره مشخص 
بعد از هشت روز نجومی )پس از طی 17دور ( در همان 

جای قبلی در آسمان ظاهر می شود.
به این علت که هر صفحه مداری دارای هشت ماهواره 
از  یكی  نجومی  روز  هر  در  می باشد  مساوی  فواصل  با 
ماهواره ها همیشه در یك نقطه مشخص از فضا خواهد 

بود.
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امواجماهواره
 GLONASS و G.P.S از آنجایی که ساختار سیستم های
بر اساس طول یابی یك طرفه بوده و هدفی یكسان را دنبال 
می کنند لذا ساختار امواج رادیویی آن ها خیلی مشابه 
است ماهواره ها دو موج حامل L1, L2 را در طیف فرکانس 
امواج توسط  این  نمایند  باند L1 مخابره می  رادیویی 
دو کد مجزا C/A , P مدوله می شود تمام ماهواره های 
G.P.S دو موج حامل را در فرکانس های  یكسان از باند 
L1 منتشر نموده وآن ها را با کد C/A,P که برای هر ماهواره 
فرق می کند مدوله می نماید تجهیزات استفاده کنندگان 
G.P.S تمام امواج مخابره شده توسط ماهواره های قابل 
رویت را در یافت می کند در یك گیرنده G.P.S یك موج 
پیگیری  رادیویی  فرکانس  کانال  بایك  تواند  می  خاص 
شود که این عمل باجستجوی مدوالسیون کد منحصر 
به فرد ماهواره ویا حذف و رد کردن  امواج دارای کدهای 

دیگر صورت می گیرد .
برعكس تمام ماهواره های GLONASS امواج حامل را 
در کانال های متفاوت از باند L1 یعنی فرکانس های 1602 

G.P.SGLONASS مشخصات 

6 عدد در فواصل 60 صفحات مداری
درجه

3 عدد در فواصل 
120 درجه

تعداد ماهواره ها در هر 
صفحه

4 عدد با فواصل 
نامساوی 

8 عدد با فواصل 
مساوی 

5564/8 درجه زاویه میل صفحه مداری 

25510 كیلومتر26560 كیلومترشعاع مداری 

نصف روز نجومی 11 پریود مداری 
11 ساعت و 16 دقیقهساعت و58 دقیقه

زمان تكرار ردیابی از 
هشت روز نجومییك روز نجومی زمین
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تا1615 مگاهرتز مخابره می نماید . گیرنده GLONASS از 
تمام امواج رسیده از ماهواره های قابل رؤیت را با نسبت 
دادن فرکانس های متفاوت به کانال های پیگیری آن جدا 
می سازد . در هر سیستم کد C/A  فقط روی موج L1 وکد 
 C/A کد P  روی هر دو موج L2,L1 مدوله می شود لذا 
می کنند  استفاده   L1 موج از  فقط  طول  گیری  اندازه  در 
دو  هر  روی  از  را  فاصله  می توانند    P کد  های  گیرنده  و 
انكسار   تصحیح  آنجا  از  و  نمایند  گیری  اندازه  فرکانس 
جوی را میسر سازند بنابر این هر دوسیستم یك حالت 
اندازه گیری دقیق توسط کد P و یك حالت با دقت کمتر را 

به وسیله کد C/A دارند.
  G.P.S پارامترهای موقعیت مخابره شده توسط ماهواره
که به صورت  شامل پارامترهای مدار ماهواره می باشد 
یك بیضی با تغییرا ت خطی به همراه یك ترم تصحیحی 
کوچك برای نامنظمی های موجود در مدارات موقعیت 
ماهواره ها با استفاده از پارامترهایی به وسیله استفاده 
وبا  شود  می  اندازه گیری  خاص  زمان  یك  برای  کننده 
گیرنده  کالسیك مشخص موقعیت  از معادالت  استفاده 
در سیستم ژئودتیك جهانی ) WG.S84 ( 1984 محاسبه 

می گردد.
سیستم  به  محاسبه  و  تبدیل  قابل  سیستم  این  که 
جغرافیایی وقائم الزاویه جهت استفاده روی نقشه جات 

می باشد.
به  حاضر  حال  در  وگلوناس  جی پی اس  سیستم های  از 
که  ناوست  سیستم  و  می گردد  برداری  بهره  کامل  طور 
جی پی اس  سیستم  مشابه  سیگنالی  ساختار  لحاظ  از 
طراحی   )ESA( اروپا  فضایی  پوشش  می باشدجهت 
شده و متشكل از18 ماهواره می باشدکه12 ماهواره ازآن 
درمدارثابت)GEOSTATIONARY( و بقیه در مدارهای 
بیضوی با فواصل کانونی 17861 و 83632 کیلومتر از 
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سطح زمین قرار دارند این سیستم به گونه ای طراحی شده 
است که با سیستم های جی پی اس و گلوناس هماهنگی 
داشته و گیرنده های آن قادر هستند که سیگنال های فوق 

الذکر را دریافت دارند.
کاماًل  گلوناس  و  اس  پی  جی  برخالف  سیستم  این   
قیمت  به  بستگی  آن  دقت  میزان  و  بوده  غیرنظامی 

گیرنده های مختلف دارد.
ژئواستار  و   )STARFIX( استارفیكس  سیستم های 
از  استفاده  با  و  خصوصی  مالكیت  با   )GEOSTAR(
استفاده  برای   )STATIONARY( ثابت  ماهواره های 
کنندگان داخل آمریكا سرویس مكان یابی می دهد. اخیرًا 
پایانه  صدهزار  یك  از  بیش  با  گانچ  روسی  سیستم  نیز 
شخصی آغاز به کار نموده است این سیستم با دقت چند 
ده متر جهت وسایل نقلیه قابل استفاده است و توسط 

مؤسسه اسمول ست شده است.

قسمتهایتشکیلدهنده
سیستــمجـیپـیاس

جی پی اس مخفف کلمات
)GLOBAL POSITIONING SYSTEM( 

به معنی سیستم تعیین موقعیت جهانی است و از 3 بخش 
اصلی تشكیل شده است که عبارتند از:

1-    سیستم کنترل زمینی
2-   سیستم فضایی

3-  سیستم گیرنده های زمینی

1-سیستمکنترلزمینی:
کـلرادواسپرینگ  این سیســتم از ایستـــگاه مــادر واقـــع در 
واقع  مانیتور  ایستگاه   4 و   )COLORADO SPRING  (
 )  HAWAII( هاوائی   ،  )ASCENSION( اسنسیون  در 
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 DIEGO( دیاگوگارسیا  و   )KWAJALIEN( کاواجالین   ،
GARCIA( و همچنین سه رادار زمینی واقع در کاواجالین 
، دیاگوگارسیا و اسنسیون تشكیل شده است. البته یك 
به صورت   )  SUNNYVELL( سانیول  در  کنترل  دستگاه 
ایستگاه یدك، ایستگاه کلرادو قرار دارد که در صورت از کار 
افتادن دستگاه کلرادو به صورت اتوماتیك به کار می افتد. 
در این سیستم پیگیری و ردیابی )TRACK( سیگنال های 
ماهواره ها به عهده چهار مانیتور می باشد  سیگنال بعد از 
دریافت توسط مانیتورها به سیستم ایستگاه مادر یا به 
اصطالح ایستگاه  کنترل اصلی ارسال می گردد. در ایستگاه 
فوق سیگنال ها بعد از انجام محاسبات وپردازش های الزم 
جهت بروز کردن اطالعات موجود در ماهواره ها وتوسط 
ارسال  به ماهواره های موجود در فضا  زمینی  آنتن های 
قرار  استوا  خط  در  زمینی  ایستگاه های  اکثر  می گردند. 

داشته و با هم فاصله مساوی دارند.

2-سیستمفضایی:
این سیستم از ماهواره های متعددی تشكیل شده است 
دریافت  جهت  مختلف  سری های  در  و  نسل  دو  در  که 
اطالعات الزم به فضا پرتاب شده اند. این ماهواره ها با 
عمر مفید 5 تا 7 سال و وزن 850 کیلوگرم طراحی شده و از 

سیستم های زیر تشكیل شده  اند:

1- سیستم کنترل:
در این ماهواره ها از سیستم کنترل جهت پردازش اطالعات 
به  آن  ارسال  و  زمینی  کنترل  ایستگاه های  از  دریافتی 

گیرنده های زمینی استفاده می شود.

2- آنتن ناوبری:
به  مربوط  سیگنال های  مبادله  جهت  ناوبری  آنتن  از 
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فرکانس های  در  آنتن ها  این  می شود.  استفاده  ناوبری 
1200 و 1600 مگاهرتز کار می کنند.

3- آنتن کنترل: 
این آنتن ها جهت ارسال و دریافت سیگنال های سیستم 
کنترل زمینی در فرکانس های 1800 و 2200 مگاهرتز به کار 

می روند.

4- باطری خورشیدی )آرایه ها( 
این آرایه ها در ابعاد 2 در4 متر ساخته شده اند و مجهز به 
سیستم اتوماتیك تعقیب خورشید می باشند. از آرایه های 
خورشیدی برای تهیه و تأمین تغذیه سیستم های ماهواره 
باال  بسیار  بهره دهی  با  خورشید  انرژی  از  استفاده  با 
استفاده می شود. در شكل شماره 3 سیستم های تشكیل 

دهنده ماهواره ها نشان داده شده است.

3-سیستمگیرندههایزمینی:
بلوك دیاگرام گیرنده های زمینی یا به اصطالح جی پی 

اس شامل بخش های زیر می باشد:
1- آنتن و تقویت کننده اولیه 

.)ANTENNA & PREAMPLIFIER(
کننده های  بررسی  حافظه،  پردازشگر،  واحد   -2

سیگنال های حامل و کد ، منبع تغذیه.
3- واحد فرامین و صفحه نشان دهنده

 )COMMAND & DISPLAY( 
سیگنال های ارسالی از ماهواره ها توسط آنتن دریافت و 
بعد از تقویت در تقویت کننده اولیه وارد واحدهای بررسی 
کننده سیگنال های حامل و کد شده سپس به بخش واحد 
)الگوریتم(  افزار خاص  که دارای نرم  پردازشگر و حافظه 
برای پردازش اطالعات می باشد اعمال می گردد در این 
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بخش با توجه به نرم افزار خاص و اطالعات دریافتی از 
ماهواره ها محاسبات الزم انجام و طول و عرض جغرافیایی 

موقعیت تعیین می گردد.
نتایج فوق به واحد فرامین و صفحه نشان دهنده ارسال و 
در روی صفحه نشان داده می شود. گیرنده جی پی اس 
در دو باند ال 1 و ال2 با کدهای سی- آ C/A و پی P و 
وای Y کار می کند ساعت به کار رفته در گیرنده های زمینی 
ساعت های کوارتز می باشد که از نظر دقت باساعت های 
اتمی به کار رفته در ماهواره ها وایستگاه های کنترل زمینی 
عوامل  جی پی اس  از  استفاده  در  دارد.  زیادی  اختالف 
ماهواره ها  با  ارتباط  و  مختصات  تعیین  دقت  در  زیادی 
مؤثرتر هستندکه ازاین عوامل می توان به ضریب تعدیل 
کیفیت  ضریب  و  هندسی  کیفیت  وضریب  داپ  یا  دقت 
سیگنال اشاره کرد در فصل پنجم در مورد داپ و انواع آن 

و همچنین ضریب های فوق توضیحاتی داده می شود.

ضریبتعدیلدقت،کیفیتسیگنالوهندسی
ضریب تعدیل دقت یا به اصطالح داپ

) DOP(:  )DILUTION OF PRECISION(
مختصات  دقت  در  که  است  پارامترهایی  از  یكی  داپ 
توسط گیرنده زمینی بسیار مؤثر می باشد. دقت تعیین 

موقعیت طبق رابطه زیر رابطه مستقیمی با داپ دارد.

دقت اندازه گیری * ضریب تعدیل دقت = دقت تعیین موقعیت
 
 

مؤثر  بسیار  داپ  مقدار  در  ماهواره ها  هندسی  آرایش 
هستند و هر چه ماهواره ها نسبت به هم نزدیك تر باشند 
یا به اصطالح در فضای هندسی کمتر قرار گرفته باشند 
داپ کمتری خواهیم داشت و هر چه مقدار داپ کمتر باشد 
دقت تعیین موقعیت کم خواهد بود. بهترین حالت قرار 
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باالی  که یك ماهواره در  گرفتن ماهواره ها حالتی است 
گیرنده زمینی و سه ماهواره دیگر در افق بوده و نسبت به 

هم 120 درجه زاویه سمتی داشته باشند.
انواعداپها

استفاده از داپ ها بستگی به اهداف اندازه گیری دارد و بر 
مبنای اهداف مختلف داپ های زیر تعریف شده است.

) GDOP ( 1- جی داپ
عالوه  یعنی  باشد  بعدی  سه  اندازه گیری  هدف  اگر 
داپ  ژئومتریك  از  باشد  مهم  نیز  زمان   )  X-Y-Z( بر 

)GEOMETRIC DOP  استفاده می شود.

) PDOP( 2- پی داپ
 X-Y-Z( اگر فقط نیاز به اندازه گیری مختصات یك نقطه
 )POSITION DOP( بوده و زمان مهم نباشد از پی داپ )

استفاده می گردد.

 ) HDOP( 3- اچ داپ
به  نیاز  فقط  و  بوده  بعدی  دو  حالت  در  اندازه گیری  اگر 
تعیین مختصات یك نقطه به صورت )X-Y ( باشد از داپ 

افقی )HORIZENTAL  DOP( استفاده می شود.

) VDOP( 4- وی داپ
اگر در اندازه گیری نیاز به تعیین ارتفاع باشد از داپ عمودی  

)VERTICAL  DOP( استفاده می شود.   
)TDOP( 5- تی داپ

 TIME( اگر در اندازه گیری فقط زمان مهم باشد از تی داپ
DOP ( استفاده می شود.

)HT DOP( 6- اچ- تی داپ
اگر در اندازه گیری زمان مهم بوده و تعیین  مورد 
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  HORIZENTAL  TIME( داپ  تی  اچ-  از  باشد  نظر 
DOP( استفاده می کنند. الزم به ذکر است که در تعیین 
و  کرد  استفاده   )5( از  تر  باال داپ های  از  باید  موقعیت 
کافی  دقت   )3( از  پائین تر  داپ  با  موقعیت  مختصات 
نداشته و نباید به عنوان یك موقعیت ثابت در نظر گرفته 
شود. در استفاده از ماهواره ها با داپ های مختلف باید از 
ماهواره هایی استفاده کرد که مقدار داپ آن ها نسبت به 
هم زیاد باال و پائین نداشته و تقریبًا یكسان باشد و یا به 

اصطالح علمی )FLAT( باشد. 

انواعسرویسهایجیپیاس
دو  در  خود  توانایی های  به  بستگی  اس ها  پی  جی 
سرویس مجزا یعنی سرویس استاندارد تعیین موقعیت یا 
اس پی اس و سرویس دقیق تعیین موقعیت یا پی پی اس 
کار می کنند که دارای توانایی های متفاوتی می باشند این 

توانایی ها عبارتند از: 

سرویساستانداردتعیینموقعیت:
STANDARD POSITIONING SERVICE 

دارای  استفاده  مورد  جی پی اس های  حالت  این  در 
توانایی های زیر می باشند:

1- توانائی دریافت اولیه سیگنا لهای ماهواره وجود دارد.
2- از فرکانس ال یك )L1 ( استفاده می شود.
3- از کد سی- آ ) C/A ( استفاده می شود.

4- جهت موارد غیر نظامی کاربرد دارد.

سرویسپیپیاس:
   PERCISE POSITIONING SERVICE 

در این حالت جی پی اس ها توانایی های بسیار باال دارند 
و بیشتر در موارد نظامی و اندازه گیری های دقیق مورد 



مخابره و  جهت یابی

130

این جی پی اس ها  توانایی های  قرار می گیرند.  استفاده 
عبارتند از:

1-  از فرکانس ال1 و ال2 استفاده می گردد.
2-   از کد پی  P و وای Y  استفاده می شود.

3-  دقت بسیار باالیی برای استفاده کنندگان مجاز وجود 
دارد.

 )ANTI JAMMING ( 4-   دارای توانایی ضد اغتشاش
می باشند.

 
GEOMETRICQUALITY:کیفیتهندسی

ضریب جی کیو GQ  بر پایه اندازه گیری آرایش هندسی 
ماهواره ها که به عنوان مثلث بندی جهت تعیین موقعیت 

مورد استفاده قرار می گیرند مشخص می شود.
نبوده.  قبول  قابل  باشد   3 تا  صفر  بین  اگر  ضریب  این 

ضرایب بین 4 تا 6 خوب و 7 تا 9 بسیار خوب می باشند.

SIGNALQUALITY:کیفیتسیگنال
ضریب اس کیو SQ نسبت سیگنال به نویز عالئم ارسالی 
از ماهواره را مشخص می کند این ضریب در تعیین دقت 
اندازه گیری مؤثر نمی باشد و تنها قوی یا ضعیف بودن 

سیگنال را مشخص می کند.
در حالتی که ضریب اس کیو برای ماهواره ای از صفر تا 
3 باشد کیفیت سیگنال ضعیف بوده و امكان گم کردن آن 

ماهواره توسط جی پی اس وجود دارد.
ضرایب 4 تا 6 خوب و 7 تا 9 بسیار خوب می باشند.
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آشناییباگیرندهجیپیاسمدل

مقدمه و مشخصات دستگاه
گیرنده های  فناوری،  افزون  روز  پیشرفت  به  توجه  با 
دارای  کدام  هر  که  آمده  بازار  به  مختلفی  جی پی اس 

ویژگی ها و کارایی خاصی می باشند.
دسته  چهار  به  را  جی پی اس ها  می توان  کلی  طور  به   

دستی، خودرویی، هوایی و دریایی تقسیم بندی کرد.
گیرنده های مدل های دستی نیز با توجه به میزان دقت 
تعیین موقعیت به گیرنده های تك فرکانسه و دو فرکانسه 
تقسیم بندی می شوند. )گیرنده های دو فرکانسه دارای 

دقت بیشتری می باشند(.
با  جی پی اس  گیرنده  یك  قسمت های  و  کلیدها  اکثر 

مدل های مختلف موجود در بازار مشابه می باشد.

GPSقابلیتهاوتواناییهایدستگاه
معمواًل جی پی اس ها دارای قابلیت ها و توانایی های زیر 

می باشند:
1- دارای نقشه جهانی با جزئیات 

2-  دارای منوی )FIND CITY ( برای پیدا کردن تمامی 
شهرهای موجود در جهان. 

3-  سرعت باال در پیدا کردن  ماهواره ها. 
 .)Compass( 4- دارای صفحه نمایش گرافیكی

5- قابلیت نصب آنتن خارجی. 
6- دارای سیمیالتور )شبیه سازی(  داخلی. 

7- دارای بدنه بسیار  مقاوم. 
8- قابلیت  نصب به کامپیوتر. 

9-  قابلیت  نمایش نقشه با مقیاس قابل تنظیم.
10-  قابلیت ناوبری. 

11-  قابلیت رسم گرافیكی  مسیر ناوبری. 
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GPSآشناییباصفحهکلیددستگاه          
زیر  کلیدهای  دارای   GPS دستگاه  کلید  صفحه  معمواًل 

می باشد:
1- کلید ON/OFF : این کلید به منظور روشن و خاموش 

کردن دستگاه می باشد.
2- کلید Page : با هر بار فشردن این کلید صفحات اصلی 
دستگاه که شش صفحه می باشد به ترتیب نمایش داده 

می شود. 
ماهواره ها،  وضعیت  صفحه  شامل:  اصلی  صفحات 
صفحه نمایش موقعیت، صفحه نمایش نقشه، صفحه 
و  مسیر  گرافیكی  نمایش  صفحه  حرکت،  گرای  نمایش 

صفحه مسیر فعال می باشد. 
Quit 5- کلید       Enter /Mark 4- کلید        Menu 3-کلید 

6- کلید Go To 7- کلید In   8-کلید Out   9- کلید مكان نما 

توجه مهم: با توجه به مدل جی پی اس انتخاب شده 
صورت  به  آن  کار  طرز  به  مربوط  موارد  آموزش  جهت 

جزیی تر ارائه خواهد شد.

منوی اصلی

قطب نما

شمارنده مسافت

نقشه

ارتفاع

صفحه نمایش ماهواره


