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بیشتر بدانیم

شمال شبکه یا محور Yها در صفحه نقشه را نام برد.
انواع امتداد مبنا: 

در نقشه برداری معموالً با سه نوع امتداد مبنا سروکار داریم: شمال حقیقی، شمال مغناطیسی 
و شمال شبکه. در زیر با تعاریف و کاربرد هر یک آشنا می شویم.

الف( شمال حقیقی ) جغرافیایی(:هرگاه هریک از نقاط روی 
سطح زمین را به سوی مرکز قطب شمال کره زمین امتداد دهیم، سمتی 
پدید می آید که به آن شمال حقیقی یا جغرافیایی می گویند. به عبارت 
دیگر شمال جغرافیایی هر نقطه روی سطح زمین امتداد نصف النهار 
گذرنده از آن نقطه به سمت قطب شمال می باشد. شمال جغرافیایی را 

معموالً روی نقشه با) TN (True North مشخص می سازند. 

تعیین قبلٔه مسجد جامع اصفهان یکی از کارهای 
هجری قمری  یازدهم  قرن  ایرانی  مهندس  بهایی  شیخ  

است.
می توانید توضیح دهید که او چگونه جهت قبله 

را تعیین کرده است؟ 

ـ   کره زمین به همراه  ـ   6  ـ شکل 4ـ
نصف النهارات و جهت شمال حقیقی

می دهد جهت شمال  نشان  نقطه  در یک  عقربه قطب نما  که  را  مغناطیسی: جهتی  ب ( شمال 
میدان  یک  محورش  دور  به  دائم  دورانی  حرکت  دلیل  به  زمین  دقیق تر  عبارت  به  گویند.  مغناطیسی 
ـ جنوب می شود. دلیل این امر  مغناطیسی ایجاد  می کند که باعث انحراف عقربه قطب نما به سمت شمالـ 

نصف النهار

استوا
مدار
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)Gisement) گویند. بنابراین :

ژیزمان عبارت است از زاویه ای که هر امتداد با امتداد شمال شبکه و در جهت 
عقربه ساعت می سازد. که با G نمایش می دهند.

4ــ9ــ ژیزمان امتداد AB را در چهار وضعیت مشاهده می کنید

بنابراین در تعریف ژیزمان سه نکته اساسی را باید در نظر گرفت :
1ــ ژیزمان یک زاویه افقی بین یک امتداد مبنا و امتداد مورد نظر است؛

2ــ مبدأ اندازه گیری )امتداد مبنا) ژیزمان همواره شمال شبکه  )محور Y نقشه ) است؛
3ــ ژیزمان در جهت حرکت عقربه های ساعت اندازه گیری می شود.

بیشتر بدانیم

اسطرالب: این دستگاه به معنی آینٔه نجوم است و ستاره یاب نام دارد.
از اسطرالب برای مطالعات و محاسبات کارهای نجومی و نقشه برداری از قبیل:

1ــ پیداکردن ارتفاع و زاویٔه خورشید
2ــ تعیین محل ستارگان و سیارات

3ــ به دست آوردن طول و عرض جغرافیایی محل
4ــ به دست آوردن ارتفاع کوه ها و پهنای رودخانه ها 

و ...
5  ــ تعیین ساعت طلوع و غروب ستارگان و تعیین 

ساعات نماز استفاده می شده است. 
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ژیزمان معکوس: در صورتی که ژیزمان امتدادی چون AB معلوم فرض شود)GAB) ژیزمان 
معکوس آن را به صورت ژیزمان BA خوانده و به شکل GBA نشان می دهیم که مقدار آن از رابطه زیر 

قابل محاسبه است:
AB BAG G= ±180  

که در این رابطه چنانچه GAB کوچکتر از°180 باشد از عالمت  و در صورتیکهGAB  مساوی و یا 
بزرگتر از°180 باشد از عالمت  استفاده می شود.

شکل 4ــ10ــ ژیزمان معکوس

مثال 4ــ1: محاسبه ژیزمان معکوس یک امتداد با معلوم بودن ژیزمان امتداد
ژیزمان امتداد AB برابرً 30´25°187می باشد، ژیزمان معکوس امتداد AB چند 

درجه است؟
راهکار کلی: از رابطه گفته شده در باال استفاده کرده و 
با توجه به اینکه ژیزمان امتداد AB از 180 درجه بیشتر است از 

عالمت منفی در این رابطه استفاده می شود.
روش حل:

 GAB > 180° →
GBA GAB  180° →
GBA  187°  25′30″ 180° 7°25′30″→
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پس از محاسبه که زاویه حامل و همچنین ربعی که امتداد در آن قرار دارد را 
مشخص کردید می توان به راحتی ژیزمان را مطابق جدول زیر به دست آورد.

رابطه ژیزمان و زاویه حامل ربع مختصات 

GAB=VABاول 

GAB=180°-VABدوم

GAB=180°+VABسوم 

GAB =360°-VABچهارم

روش حل :
الف) 

  ∆X >0      امتداد در ربع دومAB B A

AB B A

X X X 1500 1000 500
Y Y Y 200 1000 800

∆ = − = − = 
∆ = − = − = − 

⇒                                       
∆Y < 0 مختصات قرار دارد

ب(  
VAB  tan 1 (XB XA(/(YB YA(   
 VAB  tan 1 (1500 1000(/(200 1000(  
Tan 1 500/ 800 32°00´19. 38ʺ   

ج( همانطور که دیدید امتداد در ربع دوم قرار دارد پس داریم :
 GAB  180° VAB  
180° 32°00´19.38ʺ  147°59′40. 62″  

بحث و بررسی : برای محاسبه زاویه حامل و ژیزمان بر حسب گراد کافی است 
قبل از محاسبات، ماشین حساب خود را در حالت گرادی قرار داده و سپس محاسبات 
را انجام دهید، البته الزم است که به جای عدد 180 از 200 و به جای عدد 360 از400 

در رابطه ژیزمان استفاده کنید.


















