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

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

تاکنون هيچ روشى ابداع نشده است که به کمک آن، بتوان تصوير کرٔه زمين را به طور يکجا و 
مسطح و بدون کشيدگى رسم کرد؛ اما کارتوگراف ها، روش هايى ابداع کرده اند که هريک از آنها در 
نشان دادن محدودٔه خاص از کرٔه زمين مانند قاره ها، اقيانوس ها و جزاير و… مزايا و معايبى دارند. 

امروزه سيستم هاى تصوير اين مشکل را تا حدودى حل کرده اند (شکل ۱).

درس پنجم : نمايش شكل زمين
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ج شکل ۲ــ سيستم تصوير مسطح (قطبى)

سيستم های تصوير نقشه
ترسيم شکل کرٔه زمين بر روى سطوح مختلف را «تصوير کردن» مى نامند. به مدل هايى که اين 

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 
تصوير براى ترسيم نقشٔه کشورهاى واقع در اطراف خط استوا مناسب است و بعضى از آنها نيز براى 
تهئه نقشٔه کشورهايى که در مناطق شمالى يا جنوبى کرٔه زمين واقع شده اند، کاربرد مناسبى دارند. برخى 

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 
روش، کاغذ حساس عکاسى را در نقطٔه قطب (شمال) 
اگر  حالت،  اين  در  مى کنيم.  مماس  جغرافيايى  کرٔه  بر 
مرکز کره را، مرکز تصوير درنظر بگيريم که در يک لحظه 
المپى در آن روشن و خاموش مى شود (عکس بردارى)، 
تصوير مدارها، نصف النهارها، نقطٔه قطب و قاره هاى 

اطراف را به شکل زير خواهيم داشت (شکل۲).
دايره هاى  مدارها  تصوير،  سيستم  اين  در 
متحدالمرکزى هستند که مرکز آنها، تصوير نقطٔه قطب 
شمال است. نصف النهارها به شکل خطوطى متقاطع 
ظاهر مى شوند که همگى از قطب شمال عبور مى کنند. 
بديهى است در اطراف نقطٔه تماس، تصاوير قاره ها دقيق 
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 
ديگر مثل قطب جنوب يا شمال بر کرٔه جغرافيا مماس 
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کرد و نقشٔه مناسبى از اين قاره به شکل واقعى آن به دست آورد. امروزه براى تهئه نقشٔه قطب ها، کشورهاى 
کوچک، جزيره ها و نظاير آن از اين سيستم تصوير استفاده مى شود (شکل ۳).

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

(شکل ۴).

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

شکل ۴ ــ سيستم تصوير مخروطى
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در اين حالت، رأس مخروط مى تواند در باالى يکى از قطب ها قرار گيرد. به مدارى که در آن 
سطح مخروط با کره مماس است، «مدار استاندارد» مى گويند. نقشٔه کشورها و قاره ها در اطراف 

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 
مسطح کردن صفحٔه مخروط، تصوير مدارها و نصف النهارها و نيز نقشه هاى قاره ها به شکل زير ظاهر 

خواهد شد (شکل ۵).
مدار استاندارد

۰۱۵
۳۰
۴۵
۶۰
۷۵


شکل ۵ ــ نمايش نيمکرۀ شمالى در سيستم مخروطى در 
 ۴۵ مدار استاندارد
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سيستم  در  آمريکا  قارۀ  نقشۀ  ۸    ــ  شکل 
تصوير استوانه اى

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

متقاطع و عمود بر هم) ديده خواهند شد (شکل ۸).

شکل ۷ ــ سيستم تصوير استوانه اى 
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براى مطالعه

شکل ۹ــ انواع نقشه ها

(الف)

(ب)

(پ)

شکل ۹  نمونه ای از يک نقشه در سيستم تصوير «ملويد» است که برای نمايش   دادن تمام 
سطح کرٔه زمين در يک صفحه به کار مى رود. در اين سيستم، شکل کلى قاره ها و مساحت 
آنها در روی زمين حفظ شده و مساحت قاره ها و اقيانوس ها نسبت به هم تغيير چندانى ندارند 
از سيستم های تصوير، فواصل يکسان مهم است؛ از اين رو، در  (شکل الف)؛ اما در برخى 
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).
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نمايش پديده های سطح زمين در نقشه ها
تا  کرد  منعکس  نقشه  روى  بر  به گونه اى  مى توان  را  زمين  سطح  انسانى  و  طبيعى  پديده هاى  همٔه 
کاربران نقشه از ويژگى هاى منطقٔه موردنظر آگاه شوند. در کنار هر نقشه عالوه بر مقياس، مجموعه اى از 
عالئم وجود دارد که نوع پديده هاى روى نقشه را مشخص مى کند. پديده هايى مانند درياچه، رود، منطقٔه 
دو  بُعدى  پديده هاى  جزِء  نقشه  در  دارد،  اهميت  آنها  مسطحاتى  موقعيت  نمايش  تنها  که  جاده  و  جنگلى 
محسوب مى شوند؛ اّما 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 پالنيمترى)
معموالً در نقشه، پديده هاى دوبعدى را به کمک عالئم قراردادى نشان مى دهند.

عالئم قراردادى که سبب گويايى نقشه و راهنمايى کاربر مى شوند، به «راهنماى نقشه» معروف 
است و انواع گوناگونى دارد (شکل ۱۰).

شکل ۱۰ــ انواع عالئم قراردادى در راهنماى نقشه

مرکز کشور
مرکز شهرستان

مرکز بخش
مرکز دهستان

آبادى
بزرگراه ــ  کمربندى

خيابان اصلى
خيابان فرعى

پل
رود

عالئم قراردادى

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

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

مناطق  دادن  نمايش  براى  سطحى:  عـالئم  ــ 
کوهستانى، درياچه ها، فضاى سبز، مناطق مسکونى 

و صنعتى.

مناطق مسکونى
مراکز صنعتى  

فضاى سبز
اراضى کشاورزى

چمنزار
اراضى باير
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براى مطالعه

عالئم قراردادى ديگر
آثار باستانى

مسجد
آرامگاه

موزه
مراکز بهداشتى
مراکز آموزشى

آثار ديدنى
فرودگاه 

پمپ بنزين
پايانه (ترمينال)

عالئم عددى: براى نشان دادن ارتفاع نقاط، شمارٔه بزرگراه ها و…؛
قله ها،  دادن  نمايش  براى  مثلث  دايره،  مانند  هندسى  اشکال  به کارگيرى  هندسى:  عالئم 

ايستگاه ها؛
عالئم نمادين (سمبليک): براى نمايش دادن فرودگاه ها، مساجد؛

عالئم حروفى: براى نشان دادن انواع معادن و صنايع؛
عالئم تصويرى: براى نشان دادن محصوالت کشاورزى و توليدات صنعتى.
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عالئم
برف هاى دائمى

دشت الله  
امام زاده ها

مراکز گردشگرى
شکارگاه گلى
نقاط عشايرى
آثار باستانى

مرکز شهرستان  
جاده آسفالته   

کوهنوردى 
رود  

پيست اسکى
درياچه
تاالب
چشمه
جنگل

کيلومتر
مقياس

شکل ۱۱ــ نقشۀ گردشگرى استان چهارمحال و بختيارى

لرستان

اصفهان 

هزاره

 کمانه  

لردگان

  کهگيلويه و بويراحمدريگ

قارون

چشمه
هفت 

اردل

شيدا

سفيدکوه  خوزستان

 کينو  
 کوه سفيد پنجه

 کالر   

برآفتاب

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.
مشاهدٔه چشم انداز يک منطقه از باال که با ديد عمودى صورت مى گيرد، نمى تواند تصوير افقى 
قابل فهمى از پديده هاى پست و بلند همچون دّره ها، خط الرأس ها، قله ها و آبراهه ها به دست دهد. عالوه بر 
اين، کارتوگراف ها همواره به دنبال راه حل هايى بوده اند که به کاربران نقشه براى محاسبٔه ارتفاع هر نقطه 

يا شيب زمين کمک کنند. در اينجا با چند روش نمايش ارتفاعات آشنا مى شويم.

 کاله قاضى
 الطان  

شهرکرد
جهانبين

 فارسان
 ميلى

بروجن
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ــ نمايش ارتفاعات به کمک نورپردازى: در گذشته، به وسيلٔه نورپردازى و ايجاد سايه روشن 
بر روى نقشه، تصويرى از ارتفاعات را به وجود مى آوردند. بعدها با استفاده از هاشورهاى بلند و کوتاه 
يا فشرده، به صورت نمايشى، تصّورى از ارتفاعات را در ذهن بيننده ايجاد مى کردند. البته در هيچ يک 

از اين روش ها، محاسبٔه ارتفاع هر نقطه يا تعيين شيب زمين امکان پذير نبود (شکل ۱۲).
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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.

شکل ۱۳ــ نمايش ناهموارى ها به کمک رنگ در نقشه 

جمهورى چک

اسلواکى

مجارستان

کرواسى

اسلونى

اتريش

آلمان

کوه هاى آلپ

ايتاليا
سوئيس

ليختن  اشتاين

مقياس  
راهنماى نقشه

متر
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خطوط  کمک  به  ناهموارى ها  دادن  نشان  ميزان:  منحنى  به وسيلۀ  ارتفاعات  نمايش  ــ 
هم تراز (منحنى ميزان) يکى از علمى ترين و رايج ترين شيوه هايى است که عالوه 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 ۱۴ تپه اى را مى بينيم 
که در آن خطوط منحنى با ارتفاع ۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ متر و… ترازبندى شده اند (الف). اگر اين خطوط 
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شکل ۱۵ــ منحنى هاى ميزان يک گودال در دهانۀ يک قّلۀ 
آتش فشان

(الف)

(ب) 

۴۰۰

۳۰۰

۲۰۰

۱۰۰

۰

۲۰۰ ۱۰۰
۰

۴۰۰
۳۰۰

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

مى يابد (شکل ۱۵).

شکل ۱۴ــ نمايش ارتفاعات به کمک 
منحنى ميزان ۲۵۰۰

۴۰۰۰۳۰۰۰

۶۰۰۰
۵۰۰۰

۴۰۰۰

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

شده ايد.)



٦٢ ـيـا
راف
ـغـ
ج

شکل ۱۶ــ نمونه اى از يک نقشۀ توپوگرافى

دريــــــاى خــــزر

کيلومتر راهنما
خطوط منحنى ميزان



ـيـا٦٣
راف
ـغـ
ج

فّعاليت (    1    )

به شکل ۱۷ توجه 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

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

مربوط به آن ارتباط دهيد.
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شکل ۱۸  ــ نمايش دره ها و پشته ها در يک منطقه ناهموار
(ب)

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 ۸ (شکل الف) و يال ها و پشته ها به شکل عدد ۷ 

(شکل ب) ديده مى شود.

(الف)

روبه رو  توپوگرافى  نقشهٔ  به 
توجه کنيد.

مى توان   M نقطهٔ  از  آيا  ۱ـ 
نقطهٔ N را ديد؟

۲ـ ارتفاع نقطهٔ A و D چقدر 
است؟

در  ها  ناهمواری  شيب  ۳ـ 
در  يا  است  بيشتر  شرقى  شمال 

جنوب غربى؟ چرا؟
روی  آبراهه  مسير  يک  ۴ـ 

نقشه رسم کنيد.
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۱۷۰
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٢٠

,٠٠
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س 
مقيا

فّعاليت (2   )

شکل ۱۹ ــ نقشۀ توپوگرافى
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فّعاليت (3   )

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

تاالرهاى نمايش
داروخانۀ شبانه روزى

سينما
فروشگاه هاى بزرگ

فرهنگ سرا
موزه

مقياس نقشه
متر

شکل ۲۰ ــ نقشۀ بخشى از شهر تهران



٦٦ ـيـا
راف
ـغـ
ج

در عصر اطالعات، دانش ها و يافته های بشر در تمامی رشته های علمی به اندازه ای است که ذهن 
انسان می تواند دربرگيرندٔه بخش کوچکی از آن باشد. در  واقع توان علمی انسان به توانايی دستيابی و 
استفاده از دريای عظيم اطالعاتی بستگی دارد که در مراکز اطالعاتی مختلف قرار دارند. در جغرافيا 

استفاده از رايانه گسترش قابل توجهی يافته و افق های تازه ای را فراروی پژوهشگران گشوده است.

٤ فـصل

درس ششم : كاربرد رايانه در جغرافيا

کاربردهای رايانه در جغرافيا
الف) انجام پژوهش های جغرافيايی

يک پژوهش فّناوری رايانه ای به دو شيوه می تواند مورد استفاده قرار گيرد:
١ــ روش آنالين (On Line) يا بر خط که در اتصال به شبکه های اطالع رسانی جهانی ما را به 

دنيای وسيعی از دانش متصل می کند.

ثبت  و  جغرافيايی  اطالعات  به روز کردن 
مسائل  در  مهم  رکن  دو  به عنوان  تغييرات  آخرين 
از  استفاده  در  الزم  انگيزٔه  می تواند  جغرافيايی 
در  اساس،  اين  بر  بدهد.  جغرافی دانان  به  رايانه 
اين فصل با برخی از کاربردهای رايانه در جغرافيا 

آشنا می شويم.



ـيـا٦٧
راف
ـغـ
ج

٢ــ روش آفالين (Off  Line) يا بدون اتصال به شبکه های اطالع رسانی، مثل استفاده از بانک های 
٢(Extranet) ١ و اکسترانت(Intranet) اطالعاتی، نرم افزارهای مختلف آموزشی و اينترانت

١ــ اينترانت: شبکٔه خصوصی درون يک سازمان است. به عنوان مثال، شبکه های مربوط به يک بانک که شعبه های مختلف آن را 
در سراسر کشور به يکديگر متصل می کند، يک اينترانت است.

٢ــ اکسترانت: يک شبکٔه خصوصی است که بيش از يک سازمان را به هم ارتباط می دهد. مثالً شبکٔه بين بانکی که از ارتباط بين 
شبکه های بانک های مختلف تشکيل می شود.

با توجه به آموخته های خود در درس ٣ برای انجام کدام  يک از مراحل پژوهش ، 
رايانه می تواند به شما کمک کند؟

فّعاليت (    1    )

مطالب  انتخاب  و  يافتن  در  ما  به  می توانند  رايانه ها  داده ها  گردآوری  مرحلٔه  در  مثال،  به عنوان 
مورد نظر کمک کنند. برای انجام اين مرحله، الزم است يک يا چند کلمه مرتبط با موضوع پژوهش 
 Amazon - Altavista :را بدانيم که به آنها کلمات کليدی می گويند. با استفاده از مرورگرهايی نظير
Google - msn - yahoo - و دادن کلمات کليدی (واژگان جغرافيايی) مورد پژوهش با انبوهی از 

اطالعات 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)
www// :http. gov/ftp/pub/ipc/www .census         (جمعيت و مهاجرت)
www// :http. /nasa.gov (تصاوير ماهواره اى) 
www// :http. usgs.gov /                (مخاطرات محيطى)
www// :http. com .citysearch (مسائل و مشکالت شهرى) 
www// :http. com .intellicast/ (هواشناسى) 
www// :http. com .mapquest (نقشه) 
www// :http. yahoo /com .yahoo .maps  /                                   (نقشه)
www// :http. com .Geographyabout (همه چيز دربارٔه جغرافيا) 
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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 Earth( این 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.   

با ورود به سایت های اینترنتی در مورد یکی از مسائل جغرافیایی اطالعات را تهیه 
نموده و آن را به Email دبیر خود ارسال فرمایید.

فّعالیت )   ٢   (
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همچنين رايانه در اين زمينه (پژوهش های جغرافيايی) قادر به پردازش داده های خام؛ مانند تعداد 
جمعيت، ميزان توليد يک محصول کشاورزی، دمای روزانه يک شهر طی يک دورٔه سی ساله، ميزان 
بارش ماهانه طی سال های متمادی، ميزان آبدهی (دبی) يک رود و… می باشد که بدون پردازش آماری 

قابل استفاده نيستند.
نظير  نرم افزارهای  کمک  بـه  و  مـی کنيم  دسته بندی  و  مرتب  را  خـام  داده های  اساس،  اين  بر 
Spss ، Excel  و Surfer از آنها ميانگين می گيريم تا بتوانيم از نتايج آنها در پيش بينی و تحليل مسائل 

استفاده کنيم.

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

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.
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 نرم افزار Spss ١: یکی 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 
داده ها را تقریباً از همٔه انواع فایل ها بگیرد و از آنها در مدیریت داده ها، تولید گزارش های جدول بندی 
شده، محاسبات آمارهای توصیفی و تحلیل آماری استفاده کند. نسخٔه ویندوز Spss شما را برای انجام 

بسیاری از تحلیل ها در رایانه های شخصی قادر می سازد.
Statistical Package for Social Science ــ١

شکل 3ــ نمودارهای میانگین بارش ماهانه در ایستگاه سیرجان

سه  ترسیم  نمونه  به عنوان 
در  ماهانه  بارش  میانگین  از  نمودار 

ایستگاه سیرجان
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فّعاليت (   2   )

 نرم افزار Surfer: از ديگر 
نرم افزارهای قابل استفاده در اين مرحله، 
نرم افزار Surfer است که امکان طراحی 
و ترسيم وضعيت توپوگرافی سطح زمين 
پارامتر  داشتن  با  که  می آورد  فراهم  را 
طول و عرض جغرافيايی و ارتفاع نقاط 
می توان منحنی ميزان منطقه را به آسانی 
ترسيم و مطابق سليقه رنگ آميزی کرد، 
به وجود  را  آن  سه بعدی  وضعيت  سپس 

آورد.

در صورت دسترسی به رايانه، نمودار بارش ماهانه بندر انزلی را که در جدول آمده است، به 
کمک يک نرم افزار آماری ترسيم کنيد.

جمعاسفندبهمندىآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينماه

مقدار بارش
۴۲۱۰۷۶۵۰۲۳۲۴۲۱۰۹۲۳۶۱۰۱۱۱۵۱۴۳۱۲۴۱۱۸۶(ميلی متر)

 Surfer شکل ۴ــ نمايش پديده هايی از زمين توسط نرم افزار
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شکل ٥  ــ نمايش نقشۀ ناهموارى يک منطقه به کمک خطوط ميزان

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 
واقعى  دنياى  مشابه  که  ساخت  مدلى  مختلف  اطالعات  از  استفاده  با  مى توان  اساس،  براين  آنهاست. 
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.
شکل ٥ نقشٔه توپوگرافى منطقه اى را به کمک منحنى ميزان نشان مى دهد. براساس اين نقشه 

مى توان مدلى سه بعدى ــ مشابه آنچه در شکل ٦ مى بينيد ــ تهّيه کرد.

شکل ٦  ــ مدل سه بعدى با شيب هاى متفاوت در دامنه که با استفاده از نقشه هايى نظير شکل ٥ تهيه شده است.
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ج) کاربرد رايانه در توليد و استفاده از نرم افزارهای آموزش جغرافيا
نرم افزارهاى آموزش جغرافيا اطالعات 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 اطالعات زيادى را در مورد موقعيت 
جغرافيايى و ويژگى هاى طبيعى و انسانى، سياسى و اقتصادى کشورها در اختيار قرار مى دهند. در مورد کشور 
ايران نيز نرم افزارهاى مناسبى تهيه شده است که به صورت لوح هاى فشرده يا CD در دسترس اند. در اين 
نرم افزارها از تصاوير، نقشه ها، جداول و متون حاوى اطالعات استفاده شده است. مثال نرم افزار ايران پل نور

مطالب  و  تصاوير  از  استفاده  با  که  سّيارات  و  شمسى  منظومۀ  شناخت  نرم افزارهاى  ۲ــ 
جذاب، اطالعات و آموزش هاى مناسبى را در اختيار عالقه مندان به جغرافياى رياضى قرار مى دهند؛ 

.Pc globe مانند نرم افزار کاوش در آسمان و نرم افزار
 CD ۳ــ نرم افزارهاى آموزش جغرافيا: طى چند سال اخير نرم افزارهاى آموزشى به شکل
به زبان فارسى تهيه شده اند که به آموزش جغرافيا کمک فراوان مى کند. مانند: نرم افزار آموزش جغرافيا 

(۲) سال سوم آموزش متوسطه.

شکل ٧ــ قسمتى از يک نرم افزار چند رسانه اى در ارتباط با ايران 
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ساير کاربردهای رايانه در جغرافيا
روند علم جغرافيا در عصر حاضر نشان می دهد که اين علم بيش از پيش در عرصٔه نگهبانی از 
زمين و ساکنان آن از ابزارهای جديد بهره می گيرد به گونه ای که جغرافيا به «علم ديده بان زمين» تبديل 
شده است. جغرافيا در انجام اين وظيفٔه خود که چندان هم تازه نيست، از ابزارهای نوينی بهره می گيرد 
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 S) معروف اند عبارت اند از:
١(RS) سنجش از دور 

٢(G.I.S) سيستم اطالعات جغرافيايی 
٣(G.P.S) سيستم تعيين موقعيت جغرافيايی 
که در درس های آينده بيشتر با آنها آشنا خواهيد شد.

Global Position system ــ٣                     Geography information system ــ٢                 Remote Sensing ــ١

فّعاليت (3   )

در مورد ويژگى های جغرافيايى يک کشور، اطالعاتى را از نرم افزارهای آموزشى استخراج کنيد. 
سپس دربارهٔ برخى از ويژگى ها و امکانات نرم افزارهای مورد استفاده مطالبى را گردآوری نماييد.




