ﺩﺭﺱ ﭘﻨﺠﻢ  :ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﻜﻞ ﺯﻣﻴﻦ

اﺳﺖ.

ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮ روى ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬ ،ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار
ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ٔ

ﮐﺮه زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﮑﺠﺎ و
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻴﭻ روﺷﻰ اﺑﺪاع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ،ﺑﺘﻮان ﺗﺼﻮﻳﺮ ٔ
ﻣﺴﻄﺢ و ﺑﺪون ﮐﺸﻴﺪﮔﻰ رﺳﻢ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاف ﻫﺎ ،روش ﻫﺎﻳﻰ اﺑﺪاع ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﻳﮏ از آﻧﻬﺎ در
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎره ﻫﺎ ،اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ و ﺟﺰاﻳﺮ و… ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻰ دارﻧﺪ.
ﻧﺸﺎن دادن
ﻣﺤﺪوده ﺧﺎص از ٔ
ٔ
اﻣﺮوزه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺣﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(۱

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ ۱ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﮑﻞ ﻗﺎره ﻫﺎ ﺑﺮ روى ﻳﮏ ﺻﻔﺤﮥ ﺻﺎف

٥٠

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻘﺸﻪ

٥١

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﺮ روى ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ را »ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺮدن« ﻣﻰ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﮑﻞ ٔ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ» ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ« ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻫﺮﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﻰ از ﺟﻬﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى
ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎى واﻗﻊ در اﻃﺮاف ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاى ﺗﺮﺳﻴﻢ ٔ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻰ
ﺗﻬﻴﻪ ٔ
ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﺟﻨﻮﺑﻰ ٔ
از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
اﻟﻒ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻄﺢ )ﻗﻄﺒﻰ(،
ب( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺨﺮوﻃﻰ،
پ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اى.
اﻟﻒ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻄﺢ )ﻗﻄﺒﻰ( :در اﻳﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻄﺐ )ﺷﻤﺎل(
روش ،ﮐﺎﻏﺬ ﺣﺴﺎس ﻋﮑﺎﺳﻰ را در ٔ
ﮐﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﻤﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﮔﺮ
ﺑﺮ ٔ
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮه را ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ
ﻻﻣﭙﻰ در آن روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻰ ﺷﻮد )ﻋﮑﺲ ﺑﺮدارى(،
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻄﺐ و ﻗﺎره ﻫﺎى
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪارﻫﺎ ،ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎرﻫﺎٔ ،
اﻃﺮاف را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ.(۲
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻣﺪارﻫﺎ داﻳﺮه ﻫﺎى
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻄﺐ
ﻣﺘﺤﺪاﻟﻤﺮﮐﺰى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻧﻬﺎ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ٔ
ﺷﻤﺎل اﺳﺖ .ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻄﻮﻃﻰ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﻰ از ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﻋﺒﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎس ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻗﺎره ﻫﺎ دﻗﻴﻖ
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ در اﻃﺮاف ٔ
و ﻣﺸﺎﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻄﺐ دور
ﺷﻮﻳﻢ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺎره ﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺸﻴﺪﮔﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ
و از ﺷﮑﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﺎرج ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(۳
اﻳﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺣﺴﺎس را ﻣﻰ ﺗﻮان در ﻧﻘﺎط دﻟﺨﻮاه
ﺷﮑﻞ ۲ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻄﺢ )ﻗﻄﺒﻰ(
ﮐﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﻤﺎس
دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻳﺎ ﺷﻤﺎل ﺑﺮ ٔ

ﻧﻘﺸﻪ ﻗﻄﺐ ﻫﺎ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎى
ﺗﻬﻴﻪ ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ از اﻳﻦ ﻗﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﻗﻌﻰ آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﻣﺮوزه ﺑﺮاى ٔ
ﮐﺮد و ٔ
ﮐﻮﭼﮏ ،ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺎ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ .(۳

ﺷﮑﻞ  ۳ــ ﻧﻘﺸﮥ دﻗﻴﻘﻰ از ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل و اﻃﺮاف آن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻄﺢ )ﻗﻄﺒﻰ(

ب( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺨﺮوﻃﻰ :در اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺎﻏﺬ ﺣﺴﺎس ﻋﮑﺎﺳﻰ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺮوﻃﻰ
ﮐﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻣﻤﺎس
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ٔ
ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺗﻤﺎس ،ﻳﮑﻰ از ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
)ﺷﮑﻞ .(۴
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ  ۴ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺨﺮوﻃﻰ
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۷۵ 

در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،رأس ﻣﺨﺮوط ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻻى ﻳﮑﻰ از ﻗﻄﺐ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻣﺪارى ﮐﻪ در آن
ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻗﺎره ﻫﺎ در اﻃﺮاف
ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺮوط ﺑﺎ ﮐﺮه ﻣﻤﺎس اﺳﺖ» ،ﻣﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد« ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪٔ .
ﻣﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﻗﻌﻰ ﺗﺮ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎره ﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ روى ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺮوط ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎز و
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺨﺮوط ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪارﻫﺎ و ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎرﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻗﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﺴﻄﺢ ﮐﺮدن
ٔ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(۵
ﻣﺪار

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺷﮑﻞ  ۵ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻴﻤﮑﺮۀ ﺷﻤﺎﻟﻰ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﺮوﻃﻰ در
ﻣﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۴۵

٥٣

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ ۶ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻤﺎل آﺳﻴﺎ )ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ( در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺨﺮوﻃﻰ

پ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اى :در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﮐﺎﻏﺬ ﺣﺴﺎس ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﮐﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻤﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ .در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
درﻣﻰ آورﻳﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۷در ﻣﺪار اﺳﺘﻮا ﺑﺮ ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﻃﺮاف اﺳﺘﻮا ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ و ﺟﻨﻮﺑﻰ
ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﺎرج ﻣﻰ ﮔﺮدد .ﭘﺲ از ﻋﮑﺲ ﺑﺮدارى ،اﮔﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى روى اﻳﻦ ﮐﺮه ﺑﺮ
زﻣﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ّ
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺎره ﻫﺎ ،ﻣﺪارﻫﺎ و ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎرﻫﺎ )ﺧﻄﻮط
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ٔ
ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ( دﻳﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(۸

ﺷﮑﻞ  ۷ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اى

ﺷﮑﻞ  ۸ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻗﺎرۀ آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اى

٥٤

ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺷﮑﻞ  ۹ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻳﮏ ﻧﻘﺸﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﻣﻠﻮﻳﺪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﺗﻤﺎم
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ در ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ رود .در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻰ ﻗﺎره ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺳﻄﺢ ٔ
آﻧﻬﺎ در روی زﻣﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎره ﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﻧﺪارﻧﺪ
)ﺷﮑﻞ اﻟﻒ(؛ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻰ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻓﻮاﺻﻞ ﻳﮑﺴﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ از اﻳﻦ رو ،در
ﻫﻮاﻧﻮردی ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ ب( ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی دﻳﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ زاوﻳﻪ ﺑﻮدن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ در درﻳﺎﻧﻮردی
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی درﻳﺎﻧﻮردی در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ پ(.

)اﻟﻒ(

)ب(

ﺷﮑﻞ ۹ــ اﻧﻮاع ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ

)پ(
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٥٥

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ

ﻫﻤﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﺑﺮ روى ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮد ﺗﺎ
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﻴﺎس ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻘﺸﻪ از وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻋﻼﺋﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻮع ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى روى ﻧﻘﺸﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ،رود،
ٔ
ﺟﻨﮕﻠﻰ و ﺟﺎده ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺴﻄﺤﺎﺗﻰ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ دارد ،در ﻧﻘﺸﻪ ِ
ﺟﺰء ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى دو ﺑُﻌﺪى
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ؛ ّاﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﻳﺎ ﻋﻤﻖ دارﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه ﻫﺎ ،دره ﻫﺎ
و ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻰ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس:
ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاف ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ:
اﻟﻒ( ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى دوﺑﻌﺪى )ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﭘﻼﻧﻴﻤﺘﺮى(
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻧﻘﺸﻪ ،ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى دوﺑﻌﺪى را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺮاردادى ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺮاردادى ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻮﻳﺎﻳﻰ ﻧﻘﺸﻪ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ »راﻫﻨﻤﺎى ﻧﻘﺸﻪ« ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ و اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ دارد )ﺷﮑﻞ .(۱۰
ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺮاردادى
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر

ــ ﻋـﻼﺋﻢ ﻧﻘﻄﻪ اى :ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﻰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ

ــ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﻰ :ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ،
ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ ،رودﻫﺎ ،ﺟﺎده ﻫﺎ ،ﻣﺮزﻫﺎ و…

ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﮐﺰ دﻫﺴﺘﺎن
آﺑﺎدى
ﺑﺰرﮔﺮاه ــ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪى
ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺻﻠﻰ
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮﻋﻰ
ﭘﻞ
رود

ــ ﻋـﻼﺋﻢ ﺳﻄﺤﻰ :ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ،درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ،ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
و ﺻﻨﻌﺘﻰ.
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ اﻧﻮاع ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺮاردادى در راﻫﻨﻤﺎى ﻧﻘﺸﻪ

٥٦

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ
اراﺿﻰ ﮐﺸﺎورزى
ﭼﻤﻨﺰار
اراﺿﻰ ﺑﺎﻳﺮ

ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺮاردادى دﻳﮕﺮ
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ
ﻣﺴﺠﺪ
آراﻣﮕﺎه
ﻣﻮزه
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﻰ
آﺛﺎر دﻳﺪﻧﻰ
ﻓﺮودﮔﺎه
ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ )ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل(

ﺷﻤﺎره ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و…؛
ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺪدى :ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن دادن ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﺎط،
ٔ
ﻋﻼﺋﻢ ﻫﻨﺪﺳﻰ :ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮى اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻳﺮه ،ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﻗﻠﻪ ﻫﺎ،
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ؛
ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻤﺎدﻳﻦ )ﺳﻤﺒﻠﻴﮏ( :ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ؛
ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺮوﻓﻰ :ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن دادن اﻧﻮاع ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ؛
ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮى :ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزى و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﻰ.

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ
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ﻟﺮﺳﺘﺎن

ﺷﻴﺪا
ﻻﻃﺎن

ﮐﻴﻨﻮ

ﮐﻼه ﻗﺎﺿﻰ
ﭘﻨﺠﻪ
ﮐﻮه ﺳﻔﻴﺪ
اﺻﻔﻬﺎن
ﺷﻬﺮﮐﺮد
ﺟﻬﺎﻧﺒﻴﻦ

ﻓﺎرﺳﺎن
ﺑﺮوﺟﻦ
ﺑﺮآﻓﺘﺎب

ﺧﻮ
زﺳ
ﺘﺎن

ﻣﻴﻠﻰ
اردل
ﮐﻼر

ﮐﻮه
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ﺳ

ﻫﻔ

ﺖﭼ

ﺸﻤﻪ

ﻫﺰاره
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S

ﻟﺮدﮔﺎن

ﻋﻼﺋﻢ
ﺑﺮف ﻫﺎى داﺋﻤﻰ
دﺷﺖ ﻻﻟﻪ
اﻣﺎم زاده ﻫﺎ
ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺮدﺷﮕﺮى

ﮐﻤﺎﻧﻪ

رﻳﮓ

ﻗﺎرون

ﻧﻘﺎط ﻋﺸﺎﻳﺮى
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ

ﻪوﺑ

ﻴﻠﻮﻳ

ﮐﻬﮕ

ﺣﻤﺪ
ﻮﻳﺮا

ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﮔﻠﻰ

ﻣﻘﻴﺎس

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
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ﺷﮑﻞ ۱۱ــ ﻧﻘﺸﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮى اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎرى

ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ
رود
ﮐﻮﻫﻨﻮردى
ﭘﻴﺴﺖ اﺳﮑﻰ
درﻳﺎﭼﻪ
ﺗﺎﻻب
ﭼﺸﻤﻪ
ﺟﻨﮕﻞ

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ب( ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﺳﻪ ُﺑﻌﺪى )ﭘﺪﻳﺪۀ آﻟﺘﻴﻤﺘﺮى(
ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻫﺎى ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ در ﻧﻘﺸﻪ ﻳﮑﻰ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻰ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻳﺪ ﻋﻤﻮدى ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ،ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻓﻘﻰ
ٔ
دره ﻫﺎ ،ﺧﻂ اﻟﺮأس ﻫﺎ ،ﻗﻠﻪ ﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤﻰ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﭘﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ّ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارﺗﻔﺎع ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ
اﻳﻦ ،ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاف ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮاى
ٔ
ﻳﺎ ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ روش ﻧﻤﺎﻳﺶ ارﺗﻔﺎﻋﺎت آﺷﻨﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﻢ.
٥٨

وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازى و اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ
ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻮرﭘﺮدازى :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ٔ
ﺑﺮ روى ﻧﻘﺸﻪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮى از ارﺗﻔﺎﻋﺎت را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آوردﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎﺷﻮرﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه
ﺗﺼﻮرى از ارﺗﻔﺎﻋﺎت را در ذﻫﻦ ﺑﻴﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﮏ
ﻳﺎ ﻓﺸﺮده ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺸﻰّ ،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارﺗﻔﺎع ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد )ﺷﮑﻞ .(۱۲
از اﻳﻦ روش ﻫﺎ،
ٔ

٥٩

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ﻧﻮرﭘﺮدازى و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎﺷﻮر ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ارﺗﻔﺎﻋﺎت در ﻧﻘﺸﻪ

ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﮥ رﻧﮓ آﻣﻴﺰى ﻧﻘﺸﻪ :در ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻧﺎﻫﻤﻮارى )ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ(،
ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﺗﻐﻴﻴﺮات ارﺗﻔﺎع از رﻧﮓ ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .از رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن
زﻣﻴﻦ ﻫﺎى ﭘﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﮕﻪ و دﺷﺖ ،از رﻧﮓ زرد ﺑﺮاى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع و از رﻧﮓ ﻫﺎى ﻗﻬﻮه اى و
ﻧﺎرﻧﺠﻰ ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺟﻤﻬﻮرى ﭼﮏ
٤٩°
اﺳﻠﻮاﮐﻰ
آﻟﻤﺎن
٤٨°

اﺗﺮﻳﺶ
ﻟﻴﺨﺘﻦ اﺷﺘﺎﻳﻦ
٤٧°

ﮐﻮه ﻫﺎى آﻟﭗ

ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
ﺳﻮﺋﻴﺲ
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
اﺳﻠﻮﻧﻰ
٤٦°
ﮐﺮواﺳﻰ
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°
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ﺷﮑﻞ ۱۳ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﻧﮓ در ﻧﻘﺸﻪ

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﮥ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان :ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻄﻮط
ﻫﻢ ﺗﺮاز )ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان( ﻳﮑﻰ از ﻋﻠﻤﻰ ﺗﺮﻳﻦ و راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﻇﺎﻫﺮى
ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻫﺎ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻧﻴﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰ ﺳﺎزد .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ﺗﺮاز
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ﻧﻘﺎط ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﻰ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ  ۱۴ﺗﭙﻪ اى را ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ
ﮐﻪ در آن ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ۲۰۰ ، ۱۰۰ ، ۰ﻣﺘﺮ و… ﺗﺮازﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﻧﺪ )اﻟﻒ( .اﮔﺮ اﻳﻦ ﺧﻄﻮط
٦٠

ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺑﺴﺘﻪ را از ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﻢ )ب(،
داﻳﺮه ﻫﺎى ﺗﻮدرﺗﻮﻳﻰ را ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.
در ﻣﻮرد ﮔﻮدال ﻫﺎ و دره ﻫﺎ ،ﻋﮑﺲ اﻳﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع
داﻳﺮه ﻫﺎى ﺗﻮدرﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ )ﺷﮑﻞ .(۱۵

۴۰۰
۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۰
)اﻟﻒ(

۴۰۰
۳۰۰
۲۰۰ ۱۰۰
۰
)ب(
ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
۲۵۰۰
۳۰۰۰
۴۰۰۰
۴۰۰۰
۵۰۰۰
۶۰۰۰

ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻫﺎى ﻣﻴﺰان ﻳﮏ ﮔﻮدال در دﻫﺎﻧﮥ ﻳﮏ ﻗﻠّﮥ
آﺗﺶ ﻓﺸﺎن

اﻣﺮوزه ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺶ دادن ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه ﻫﺎ ،دره ﻫﺎ و ﺣﺘﻰ ژرﻓﺎى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻫﺎى ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ ) (۱۶ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ
از
ٔ
ﺷﺪه اﻳﺪ(.

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٦١

درﻳــــــﺎى ﺧــــﺰر

راﻫﻨﻤﺎ
ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان
ﺷﮑﻞ ۱۶ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ اى از ﻳﮏ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٦٢

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱۷ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .در داﻣﻨﻪ ﻫﺎى ﮐﻢ ﺷﻴﺐ ،ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻫﺎى ﻣﻴﺰان از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ و
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در داﻣﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮﺷﻴﺐ ،ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻫﺎى ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺸﺮده و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﮏ اﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۱۷ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﮏ ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان

ﻌﺎﻟﻴﺖ ) ( 1
ﻓ ّ
۱

اﻟﻒ

ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻫﺎی ﻣﻴﺰان در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﻴﺪ .ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻫﻤﻮاری را ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان

۲

ب

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ارﺗﺒﺎط دﻫﻴﺪ.
۳
پ
۴
ت
۵
ث
۶

ج

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٦٣

دره ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎل ﻫﺎ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دره ﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ در
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻧﺎﻫﻤﻮارى روى ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺪد ) ۸ﺷﮑﻞ اﻟﻒ( و ﻳﺎل ﻫﺎ و ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺪد ۷
)ﺷﮑﻞ ب( دﻳﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد.

)اﻟﻒ(

)ب(
ﺷﮑﻞ  ۱۸ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ دره ﻫﺎ و ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎ در ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮار

ﻌﺎﻟﻴﺖ )( 2
ﻓ ّ
۱۸۰۰

۰۰
۱۷

ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪٔ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ روﺑﻪ رو

۱۷۰۰

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

۱۶۰۰

۰۰
۱۷

۱ـ آﻳﺎ از ﻧﻘﻄﻪٔ  Mﻣﻰ ﺗﻮان
ﻧﻘﻄﻪٔ  Nرا دﻳﺪ؟

۱۶۰

۰

۱۵۰۰

۲ـ ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﻄﻪٔ  Aو  Dﭼﻘﺪر

۱۵۰۰

اﺳﺖ؟
۳ـ ﺷﻴﺐ ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎ در

N

ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ در
ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻰ؟ ﭼﺮا؟

M
D

۴ـ ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺮ آﺑﺮاﻫﻪ روی
ﻧﻘﺸﻪ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

۱۴۰۰
۱۴۰۰

A

ﻣﻘﻴﺎس ١:٢٠,٠٠٠

۱۳۰۰
۱۳۰۰

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ  ۱۹ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ

٦٤

ﻌﺎﻟﻴﺖ )( 3
ﻓ ّ
ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ
٭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻘﺸﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪٔ ﻣﻴﺪان آزادی ﺗﺎ ﻣﻴﺪان ﺻﺎدﻗﻴﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
٭ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان آزادی ﮐﺪام اﺳﺖ و در ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای از ﻣﻴﺪان ﻗﺮار دارد؟

راﻫﻨﻤﺎ
ﺑﺰرﮔﺮاه و آزاد راه
ﺑﺰرﮔﺮاه و آزاد راه در دﺳﺖ اﺣﺪاث
ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺻﻠﻰ
راه آﻫﻦ
ﭘﺎرک و ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺗﺎﻻرﻫﺎى ﻧﻤﺎﻳﺶ
داروﺧﺎﻧﮥ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزى
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﺰرگ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮا
ﻣﻮزه

ﻣﺘﺮ
ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻘﺸﻪ
ﺷﮑﻞ  ۲۰ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺑﺨﺸﻰ از ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٦٥

ﻓـﺼﻞ ٤
ﺩﺭﺱ ﺷﺸﻢ  :ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ،داﻧﺶ ﻫﺎ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺸﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ
درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ و
اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده از درﻳﺎی ﻋﻈﻴﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻓﻖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای را ﻓﺮاروی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮔﺸﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ روز ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و ﺛﺒﺖ
آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو رﮐﻦ ﻣﻬﻢ در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم در اﺳﺘﻔﺎده از
ٔ
راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯽ داﻧﺎن ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،در
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

اﻟﻒ( اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ
ﻳﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓ ّﻨﺎوری راﻳﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ دو ﺷﻴﻮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
١ــ روش آﻧﻼﻳﻦ ) (On Lineﻳﺎ ﺑﺮ ﺧﻂ ﮐﻪ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ
دﻧﻴﺎی وﺳﻴﻌﯽ از داﻧﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
٦٦

٢ــ روش آﻓﻼﻳﻦ ) (Off Lineﻳﺎ ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
٢
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ و اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ ) ١(Intranetو اﮐﺴﺘﺮاﻧﺖ )(Extranet
ﻌﺎﻟﻴﺖ ) ( 1
ﻓ ّ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در درس  ٣ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺪام ﻳﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ،
راﻳﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﻳﺎﻓﺘﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در
ٔ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ
را ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﻴﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮAmazon - Altavista :
 - Google - msn - yahooو دادن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﻴﺪی )واژﮔﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ( ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از
اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ

در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی زﻳﺮ رﺟﻮع ﮐﺮد.
www// :http. scl.org.ir
)ﺟﻤﻌﻴﺖ(
)ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت( www// :http. gov/ftp/pub/ipc/www .census
www// :http. /nasa.gov
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اى(
www// :http. usgs.gov /
)ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻰ(
www// :http. com .citysearch
)ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮى(
www// :http. com .intellicast/
)ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻰ(
www// :http. com .mapquest
)ﻧﻘﺸﻪ(
www// :http. yahoo /com .yahoo .maps /
)ﻧﻘﺸﻪ(
www// :http. com .Geographyabout
درﺑﺎره ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ(
)ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ
ٔ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ درون ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را
١ــ اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖٔ :

در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻳﮏ اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ اﺳﺖ.
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

٦٧

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ از ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺜﻼ ً ٔ
٢ــ اﮐﺴﺘﺮاﻧﺖ :ﻳﮏ ٔ

امروزه صدها سایت و وبالگ تخصصی در موضوع جغرافیا وجود دارد که یکی از پرکاربردترین
آنها گوگل ارث است که شما را قادر می سازد تا به راحتی بتوانید هر بخش از زمین را که مورد نیازتان
است ببینید ،مختصات جغرافیایی آن را مشاهده نمایید ،همچنین تصاویر ماهواره ای آن بخش را به همراه
نقشه راه ها و بسیاری اطالعات دیگر به دست آورید.

شکل ١ــ تصویر ماهواره ای استان تهران و همسایگانش (ارائه شده در  )google Earthاین نرم افزار به شما امکان
دیدن نقاط مختلف جهان را می دهد ضمن آنکه می توانید تصویر کوچه و خیابان محل زندگی خود را ببینید حتی می توانید
تصویر سه بعدی آنها را هم مشاهده کنید.

عالیت ( ) ٢
ف ّ
با ورود به سایت های اینترنتی در مورد یکی از مسائل جغرافیایی اطالعات را تهیه
نموده و آن را به  Emailدبیر خود ارسال فرمایید.
جـغـرافـیـا
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﻳﺎﻧﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ )ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ( ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮدازش داده ﻫﺎی ﺧﺎم؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد
دوره ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﻴﺰان
ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ،دﻣﺎی روزاﻧﻪ ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﻃﯽ ﻳﮏ ٔ
ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ،ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﯽ )دﺑﯽ( ﻳﮏ رود و… ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺮدازش آﻣﺎری
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،داده ﻫﺎی ﺧـﺎم را ﻣﺮﺗﺐ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣـﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﺑـﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﻈﻴﺮ
 Spss ، Excelو  Surferاز آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ.

ﺷﮑﻞ ۲ــ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی روزاﻧﮥ ﺑﺎرش در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺮﺟﺎن
)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار (Excel

ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری ﺿﻤﻦ ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻳﺎﺿﯽ را روی
آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺮی،ﺳﺘﻮﻧﯽ،ﺟﺪول ﻳﺎ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٦٩

بارندگی

مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد

به عنوان نمونه ترسیم سه
نمودار از میانگین بارش ماهانه در
ایستگاه سیرجان

بارندگی

شهریور

مرداد

تیر

اردیبهشت

خرداد

اردیبهشت

فروردین

بارندگی

اسفند

فروردین

اسفند

بهمن
بهمن

آبان

آذر
دی

آبان

مهر
مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

آذر
دی

شکل 3ــ نمودارهای میانگین بارش ماهانه در ایستگاه سیرجان

جـغـرافـیـا

نرم افزار  :١ Spssیکی از متداول ترین نرم افزارها برای دسته بندی و مدیریت داده های خام
و تحلیل آماری سریع آنهاست که امروزه به صورت بسیار گسترده ای استفاده می شود Spss .می تواند
همه انواع فایل ها بگیرد و از آنها در مدیریت داده ها ،تولید گزارش های جدول بندی
داده ها را تقریباً از ٔ
نسخه ویندوز  Spssشما را برای انجام
شده ،محاسبات آمارهای توصیفی و تحلیل آماری استفاده کند.
ٔ
بسیاری از تحلیل ها در رایانه های شخصی قادر می سازد.
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ﻧﺮم اﻓﺰار  :Surferاز دﻳﮕﺮ
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،
ﻧﺮم اﻓﺰار  Surferاﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ
و ﺗﺮﺳﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﺎط
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﻴﻘﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﮐﺮد،
ﺳﭙﺲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی آن را ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد.

ﺷﮑﻞ ۴ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﯽ از زﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار Surfer

ﻌﺎﻟﻴﺖ ) ( 2
ﻓ ّ
در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ،ﻧﻤﻮدار ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺎه
ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش
)ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ(

ﻓﺮوردﻳﻦ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ
۴۲

۱۰۷

۶

۵۰

۲۳

۲۴۲

آﺑﺎن

آذر

دى

ﺑﻬﻤﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﺟﻤﻊ

۱۴۳ ۱۱۵ ۱۰۱ ۲۳۶ ۱۰۹

۱۱۸۶ ۱۲۴
ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

٧١

ب( ﮐﺎرﺑﺮد راﻳﺎﻧﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی
از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى راﻳﺎﻧﻪ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزى ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ و اﻳﺠﺎد ﻣﺪل ﻫﺎى ﺳﻪ ﺑﻌﺪى
آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ،ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻟﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻧﻴﺎى واﻗﻌﻰ
ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪﻟﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪه ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزى
و ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪى ﻳﮏ آﺗﺶ ﻓﺸﺎن.
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ اى را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ
ﺷﮑﻞ ٔ ٥
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد.
ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﺪﻟﻰ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى ــ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻞ  ٦ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ ــ ّ

ﺷﮑﻞ  ٥ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻘﺸﮥ ﻧﺎﻫﻤﻮارى ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺰان

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ  ٦ــ ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪى ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت در داﻣﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﮑﻞ  ٥ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٧٢

ج( ﮐﺎرﺑﺮد راﻳﺎﻧﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﻮزش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى آﻣﻮزش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى را در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ در
اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻨﺪ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ.
۱ــ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ )اﻃﻠﺲ ﮐﺸﻮرﻫﺎ( ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدى را در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ و وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ ،ﺳﻴﺎﺳﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮر
اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮح ﻫﺎى ﻓﺸﺮده ﻳﺎ  CDدر دﺳﺘﺮس اﻧﺪ .در اﻳﻦ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،ﺟﺪاول و ﻣﺘﻮن ﺣﺎوى اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﺎل ﻧﺮماﻓﺰار اﻳﺮان ﭘﻞ ﻧﻮر
ﺳﻴﺎرات ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻣﻄﺎﻟﺐ
۲ــ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺷﻤﺴﻰ و ّ
ﺟﺬاب ،اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزش ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى رﻳﺎﺿﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻨﺪ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎوش در آﺳﻤﺎن و ﻧﺮم اﻓﺰار .Pc globe
۳ــ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى آﻣﻮزش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ :ﻃﻰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ CD
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاوان ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزش ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
) (۲ﺳﺎل ﺳﻮم آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.

٧٣

ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ

ﺷﮑﻞ ٧ــ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻳﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اى در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﺮان

ﻌﺎﻟﻴﺖ )( 3
ﻓ ّ
در ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ را از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻰ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ درﺑﺎرهٔ ﺑﺮﺧﻰ از وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ را ﮔﺮدآوری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ

ﻋﺮﺻﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از
روﻧﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ در
ٔ
زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن از اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻪ »ﻋﻠﻢ دﻳﺪه ﺑﺎن زﻣﻴﻦ« ﺗﺒﺪﻳﻞ
وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺗﺎزه ﻧﻴﺴﺖ ،از اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﻳﻨﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﻴﺮد
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ
ٔ
ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺳﻨﺠﺶ زﻣﻴﻦ را دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ،واﻗﻌﯽ ﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻪ ) (three Sﻣﻌﺮوف اﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
١
ﺳﻨﺠﺶ از دور )(RS
٢
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ )(G.I.S
٣
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ )(G.P.S
ﮐﻪ در درس ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.
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 Global Position systemــ٣

٧٤

 Geography information systemــ٢

 Remote Sensingــ١

