
  ):نمايش شكل زمين(نكات مهم درس پنجم جغرافياي سال چهارم 

  :هاي تصوير نقشه سيستم

  تصوير كردن= ي زمين بر روي سطوح مختلف  ترسيم شكل كره

  سيستم تصوير= دهند  هايي كه اين فرايند را انجام مي مدل

 .ها متناسب با مناطق خاصي از جهان است هريك از اين مدل   

  مسطحسيستم تصوير 

م، در اين كني ي جغرافيايي مماس مي ي قطب بر كرهكاغذ حساس عكاسي را در نقطه
  :گردد روشن و خاموش شود، تصوير زير حاصل ميصورت اگر المپي در كره، 

  
صورت  التهارها به هاي متحدالمركز و نصف شود مدارها دايره طور كه مشاهده مي همان

  .كنند طب عبور ميخطوط متقاطعي هستند كه همه از ق
ها و نظاير آن از اين سيستم  ها، كشورهاي كوچك، جزيره ي قطب ي نقشه براي تهيه  

  .شود استفاده مي

  سيستم تصوير مخروطي

اي مماس  گونه ي جغرافيايي به كاغذ حساس عكاسي را به شكل مخروطي بر سطح كره
در اطراف مدار استاندارد، . باشد) مدار استاندارد(كنيم كه خط تماس يكي از مدارها  مي

  :خواهد شدظاهر النهارها نيز به شكل زير  تصوير مدارها و نصف. تر است ها واقعي نقشه

  

  :اي سيستم تصوير استوانه

ي جغرافيايي مماس  كاغذ حساس عكاسي را به صورت استوانه در مدار استوا بر كره
تصوير مدارها و . شوند ميطور دقيق ترسيم  ها در اطراف استوا به نقشه. كنيم مي

  :شوند النهارها به صورت خطوط متقاطع و عمود برهم ظاهر مي نصف

  



  :ها هاي سطح زمين در نقشه نمايش پديده

  :شوند هاي سطح زمين به دو دسته تقسيم مي پديده

  ):يمتريتپالن(بعدي هاي دو پديده) 1

  …درياچه، رود، جاده و  ⇐مثال : ها اهميت دارد آن هايي كه نمايش موقعيت مسطحاني  پديده

  .دهند نمايش مي) راهنماي نقشه(صورت عالئم قراردادي  ها در نقشه به اين پديده

  ):آلتيمتري(بعدي  هاي سه پديده) 2

ها و  ها، پرتگاه ها، دره كوه: مثال: باشد نميپذير  ها به سادگي امكان آن هايي كه ارتفاع يا عمق دارند و نمايش پديده
…  

  :هاي آلتيمتري هاي نمايش پديده روش

  :روشن و هاشورهاي كوتاه و بلند به كمك نورپردازي و ايجاد سايه) الف

  .باشد نميپذير  ي ارتفاع هر نقطه يا تعيين شيب زمين امكان ها، محاسبه يك از اين روش در هيچ     

  :آميزي نقشه ي رنگ به وسيله) ب

  :كنند هاي گوناگون استفاده مي براي نمايش تغييرات ارتفاع از رنگ

  :مثال

  هاي پست زمين: سبز

  مناطق كم ارتفاع: زرد

  مناطق بلند: نارنجي

  مناطق بسيار بلند كوهستاني: اي قهوه

  :ي منحني ميزان به وسيله) پ

  .شود ميپذير  ي آن محاسبات مربوط به ارتفاع امكان به وسيلهكه است اي  ترين شيوه ترين و رايج علمي

  .كنند هاي بسته استفاده مي ها از مجموعه منحني براي نمايش ژرفاي مناطق مختلف اقيانوسامروزه حتي 

  .شوند ديده مي 7ها به شكل عدد  ها و يال و پشته 8ها به شكل عدد  ها و آبراهه ني ميزان درهروي منح   

  

  )ي علوم قضايي طراح سؤال تاريخ ـ دانشجوي كارشناسي ارشد پيوسته(فؤاد باغستاني : نويسنده

 :مثال


